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استاندار آذربایجان شرقي: 

ایروبي رودخانه ها با اعتبارات 

فعلي، 30 سال طول مي کشد

اخبار شهرستانها

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 13 شوال 1440 - 17 ژوئن 2019 -  سال نودوسوم - شماره 27306 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

* ربيعي:  نيمي از حق بيمه  خانه ها را دولت مي پردازد

* دولت بين رسواگري و شفافيت تمايز قائل است

* كانال مالي »اينستكس« بزودي تأمين  مالي مي شود

 * تركي�ه، روس�يه و چي�ن ب�راي پيوس�تن ب�ه كان�ال مال�ي

»اينستكس«اعام آمادگي كردند

 * الحاق ايران به موافقتنامه اف اي تي اف به نفع مردم اس�ت

و منجر به شفافيت بيشتر مي شود

* پرداخت 2 هزار ميليارد تومان معوقات معلمان در دستور 

كار دولت قرار دارد

* هيچ تصميمي براي تغيير قيمت بنزين اتخاذ نشده است

* طرح رتبه بندي معلمان از 6 ماهه دوم سال اجرا مي شود

* زنگنه هميشه فعال بوده و از وزراي كليدي دولت است

* تغيير در دولت، در دستور كار نيست
دولت با تصميم گيري درباره 
صندوق بيمه حوادث مقرر كرد همه 
خانه های كشور بيمه شوند و نصف 
سهم بيمه را دولت متقبل می شود 
ت���ا پيش از اين مردم با خرابی های 
پس از حادثه می مانند كه اين اتفاق 

خوبی خواهد شد.
اين مطل���ب را علی ربيعی 
درنخستين نشست خبري خود با 
خبرنگاران اعام كرد و با اش���اره 
به اينکه مس���ئوليت جديدم سخن 

گفتن است و امروز دستيار اجتماعی 
رئيس جمهوری هستم، اظهار داشت: 
نياز است سخن و صدای گروه های 
خام���وش و بی تريبون و نخبگان 
را بيش از گذش���ته بشنويم. بايد 
ب���ا صداقت آنچه را كه در دولت 
می گذرد با مردم در ميان گذاشت.

وی با اشاره به اينکه دريافت 
نظرات را همچنان به صورت ايميل 
ادامه خواهم داد و مطابق آئين نامه  
بقيه در صفحه 4

صفحه12صفحه4

نوبخت : 80 هزار پروژه عمراني

در دست اجراست

ژاپن: آمریكا و اسرائیل هم مي توانند

عامل حمله به نفتكش  ها باشند
 * رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه: ب�ا توجه به ش�رايط حس�اس كش�ور و مضايق مالي

و اقتصادي، راهي جز اولويت بندي برنامه ها نداريم 
* از 386 هزار ميليارد تومان رقم بودجه پارسال صد درصد آن محقق شد

 * وزارت خارج�ه ژاپ�ن ادل�ه آمريكا را براي متهم كردن اي�ران در موضوع حمله به نفتكش ها
در درياي عمان ناكافي دانست 

* منابع نزديك به نخست وزير ژاپن: نمي توانيم ادعاهاي ضدايراني دولت آمريكا را باور كنيم

سخنگوي دولت: همه خانه هاي کشور 
بیمه مي شوند

 رئيس جمهوری توس���عه گردشگری را از نظر 
رونق اقتصادی، ايجاد فرصت های جديد اش���تغال و 
افزايش نشاط اجتماعی، دوستی فرهنگ ها و جوامع 

فوق العاده مهم دانست .
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر هيأت دولت 
دكتر روحانی در جلسه ديروز   هيأت دولت با تأكيد بر 
توسعه گردشگری با استفاده از جاذبه های گردشگری   
پيرامون س���دها و درياچه ها، وزارت نيرو و سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری را مأمور 

فعالسازی اين نوع از گردشگری كرد .

وی همچني���ن به بانک مرك���زی توصيه كرد 
تسهيات ازم را به متقاضيان توسعه بومگردی كه در 
چارچوب  اشتغال زود بازده و مبتنی بر ظرفيت های 
داخلی است ارائه كند .رفع موانع توسعه بومگردی و 
تس���هيل فرآيندهای آن، از ديگر توصيه های رئيس 

جمهوری به دستگاه های مسئول بود .
رشد ۲۴درصدی گردشگری داخلی

در اين جلس���ه، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری گزارش���ی درباره »گردشگری
بقيه در صفحه 2

* توس�عه گردش�گري از نظر رونق اقتصادي، ايجاد فرصت هاي جديد اش�تغال و افزايش 

نشاط اجتماعي، دوستي فرهنگ ها و جوامع فوق العاده مهم است 

* رئيس جمه�وري ب�ه بانك مركزي توصيه كرد تس�هيات ازم را به متقاضيان توس�عه 

بومگردي ارائه كند 

* آمار بازديد گردشگران از مراكز گردشگري 134 ميليون و 232 هزار و 820 نفر بوده كه 

نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 24درصد رشد داشته است

توسعه گردشگري با بهره گيري 
از سد ها و درياچه ها

صفحه2صفحه2

* اريجاني: مجلس س�خنان دقيق و شجاعانه رهبر 
معظم در ماقات با نخست وزير ژاپن را قدر مي نهد و 

بايد همه بخش هاي كشور بر همين اساس عمل كنند
*  اقدامات مشكوك نسبت به نفتكش ها در درياي عمان 
به نظر اقدامات مكمل تحريم هاي اقتصادي است زيرا 

آنان از تحريم ها نتيجه به دست نياوردند

در  دي�دار  اي�ن  در  ط�رف  دو   *
م�ورد راه ه�اي مقابله ب�ا تهديدات 
رژي�م  و  آمري�كا  توطئه ه�اي  و 
صهيونيستي عليه منطقه به طور 
ع�ام و فلس�طين ب�ه ط�ور خ�اص 

گفتگو كردند

رئیس مجلس: حمله به نفتكش ها

مكمل تحریم هاي آمریكا

علیه ایران است

ديدار هيأت بلند پايه 
»حماس«  با وزير 

اطاعات در بيروت

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
آنتوني كني

تاریخ
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عزت نفس به ما  میگوید 
حق داریم خوشبخت باشیم
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حق داریم خوشبخت باشیم
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صفحه 5

سردفتري

و بایدها و نبایدهایش

حقوقی

ناصر باغي

خانه هاي خالي

و دستهاي خالي

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

واعظ

پایتخت

صفحه 3
دكتر احمد مسجدجامعی

يادداشت

 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

ــركت در مناقصه و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رساني   براي ش
sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار خواهد گرفت.

ــاري مجاز(مبلغ ظرفيت آزاد) بر حسب  ــذا پيمانكاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت ك ل
ــغ پيمانهاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند، در غير اينصورت  ــداد و مبل تع
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 
ــي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاكت پيشنهاد قيمت (ج) بصورت فيزيكي به  ــاد ارزياب اسن

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 

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

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 شهرستان قصر قندرا 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. 
ــاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حسب  ــذا پيمانك ل
تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايد. در غير اينصورت 
ــط ارجاع كار با آن  ــي از عدم رعايت ضواب ــل رسيدگي به تخلفات ناش ــق دستورالعم مطاب

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 

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

 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 1398/4/15 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. 
ــاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حسب  ــذا پيمانك ل
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
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. 
ــركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكات مناقصه بر روي سامانه ستاد  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 

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

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 رشـته آب دعوت به عمل مي آيد تا بر اسـاس 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 98/02/04

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري 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. 
ــاران مي بايست با اطمينان از ظرفيت  كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بر حسب  ــذا پيمانك ل
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
ــده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و تحويل  8) محل تسليم اسناد تكميل ش
ــت پيشنهاد قيمت (ج) به صورت  ــاد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين (الف) و پاك ــت اسن پاك

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. 
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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�� س���ا�� محله A1 � معابر پير�مونى �� �� شهر جديد تيس ��قع �� �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

شهرستا� كنا��
 3 - س��ير مر�حل ��يافت �س��نا� � برگز��� فر�يند مناقصه: صرفا �� طريق سامانه 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� شركت �� 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 �����ش���نبه مو�� 1398/04/17 مى باشد. بديهى �ست ساير �سنا� 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�س���ا� فها�� بها� �بنيه � تاسيسا� 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 - ش��ركت ها� مناقصه گر: �لز�ما بايد ����� گو�هينامه ها� پايه 2 �� �ش���ته ��� � 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

شناسه �گهى: 500022 � �لف:231  

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

ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى : اراك ، خيابان امام موسى  ــركت و نشانى : ش 1- نام ش
ــور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از  ــدر، ام ص
طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل 

به شركت در مناقصه نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايد. 
2- شرح مختصرى از كاال

شـــرح كاارديف
انواع كابل فشار ضعيف و 20 كيلو ولت آلومينيوم، انواع كابل فشار ضعيف خودنگهدار و انواع 1

كابل فشار ضعيف پروتودور مسى
ــركت در مناقصه جهت كل اقالم مبلغ 6,700,000,000 ريال و جهت هر يك از اقالم به  3- سپرده ش
ــد، مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات  ــرح زير مى  باش ش
بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى 
ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى  ــماره 14005103651 به نام ش يا واريز وجه به حساب جارى ش

بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
ــف آلومينيوم  ــو ولت و فشار ضعي ــواع كابل 20 كيل ــت خريد ان ــه جه ــركت درمناقص ــن ش الف)تضمي

970,000,000 ريال مى  باشد.
ب) تضمين شركت درمناقصه جهت خريد انواع كابل فشار ضعيف خودنگهدار 2,980,000,000 ريال مى  باشد.
ج) تضمين شركت درمناقصه جهت خريد انواع كابل فشار ضعيف پروتودور مسى 3,250,000,000 ريال مى  باشد.

4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان 
ــرده، سپرده  هاى مخدوش ،سپرده  هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپ ــل ش واص

مقرر، چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 200000 ريال فيش واريزى در وجه سيبا بانك ملى به شماره 0105314217006 
شعبه ميدان دارايى

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 1398/04/22 
و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1398/04/22  مى  باشد.

ــركت توزيع نيروى  برق  7- محل تحويل و بازگشايى: اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، ش
استان مركزى واحد دبيرخانه .محل بازگشايى: سالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.

8- مبلغ برآوردى مناقصه 215,000,000,000 ريال مي  باشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير :
www.tavanir.org.ir ،سايت پايگاه ملى مناقصات http: //iets.mporg.ir و وسايت شركت توزيع 

نيروى برق استان مركزى :www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان مركزى

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شمـاره     10  /98 شركت تو�يع نير�� بر�

وم �ستا� مركز�
 د

ت
وب

ن

آگهي مناقصه عمومي شماره : 611/ك.م/9801

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098020006000003
موضوع مناقصه: انجام عمليات پيشروي، آماده سازي، بازيابي، تعميرات و استخراج در 

اليه هاي a11  و a12  در بلوك 6  و اليه 12 پاييني بلوك 3 معدن زغالسنگ گليران 
دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي 

مبلغ تضمين: 6,500,000,000 (شش ميليارد و پانصد ميليون) ريال 
نوع تضمين: به صورت فيش واريزي نقدي يا ضمانت نامه معتبر بانكي 

هزينه خريد اسناد مناقصه: 1,000,000 (يك ميليون) ريال واريز به حساب شماره 
IR580100004101055230233029 نزد بانك مركزي به نام شركت زغالسنگ 

البرز مركزي پرداخت از محل درآمدهاي شركت هاي دولتي
تاريخ فروش اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1398/3/27 لغايت 1398/4/6 

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 1398/4/16
ــت 13 در سالن  ــنبه 1398/4/17 رأس ساع تاريخ بازگشـايي پاكت هـا: روز دوش

اجتماعات شركت 
ــق سامانه تداركات  ــد اسناد مناقصه را از طري نحوه تهيه اسـناد: متقاضيان مي توانن

الكترونيكي دولت (ستاد) تهيه نمايند. 
محل تحويل پيشنهادها: مازندران،  سوادكوه، كيلومتر 185 محور سوادكوه شركت 

زغالسنگ البرز مركزي طبقه دوم، دفتر امور قراردادها 
مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه 

ـ    متقاضي بايد تمام صفحات اسناد مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت را مهر و امضا نمايد. 
ـ   در صورت داشتن سابقه مدارك و مستندات مبني بر انجام قراردادهاي موضوع مناقصه 

ارائه گردد. 
ـ ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

ــماره تلفن 01142424001-5  متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر با ش
داخلي 224 شركت زغالسنگ البرز مركزي تماس حاصل نموده و يا به سايت شركت به 

نشاني www.cacco.ir مراجعه نمايند. 
شركت زغالسنگ البرز مركزي 

نوبت
 سوم

( آگهي مناقصه عمومي )
شم�ا�� 98/006-1 

شركت ايران ترانسفو 

در نظر دارد گالوانيزاسيون 350 تن رادياتور 20  و زير 20 پره 
و 1050 تن رادياتور بااي 20 پره را از طريق مناقصه عمومي به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
مشخصات فني: 

1ـ ابعاد رادياتور 
 550mm :1700 حداكثر عرضmm :3500، حداكثر عمقmm :حداكثر طول

 1/2mm :2ـ ضخامت ورق رادياتور
ضخامت لوله كلكتور متصل  كننده پره ها 3 تا 3/5 ميليمتر. 

ــار: گالوانيزه گرم (غوطه ور كردن در روي مذاب) مطابق با  3ـ روش ك
 TUN 901240  يا  ISO 1461 استاندارد

ــماره تلفن  ــذ اطالعات بيشتر با ش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــت 12ـ  10 تم 33790593 - 024 از ساع
ــي نسبت به  ــخ انتشار آگه ــدت 10 روز از تاري ــرف م ــر ظ و حداكث
ــه به سايت ــق مراجع ــل از طري ــات كام ــاد و مشخص ــت اسن  درياف
ــزام نماينده خود به همراه  ــا  اع www.Iran-transfo.com و ي
معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايد. شركت ايران 

ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده مختار است. 
(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.) 

����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي] 
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شر�ت توليد نيروى
فــــارس برق 

(سهامى عام)

 آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
به شماره 98-46

ــزار)، در نظر دارد  ــركت توليد نيروي برق فارس (به عنوان دستگاه مناقصه گ ش
ــي انجام خريد دو دستگاه فيدر  ــن مناقصه گران توانمند و با سابقه كه تواناي از بي
ــماره ثبت ستاد  ــات الكترونيكي دولت به ش ــه تدارك ــد، از طريق سامان را دارن
ــك مرحله اي اقدام  ــا برگزاري مناقصه عمومي ي 2098001324000007  ب
نمايد. لذا مناقصه گران صالحيت دار در زمينه موضوع فوق مي توانند جهت اخذ 
ــنبه مورخ 1398/3/27 به مدت 3 روز كاري به سامانه  اسناد مناقصه از روز دوش
ــه آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد  تداركات الكترونيك دولت ب
مناقصه مربوطه را دريافت نمايند و پس از تكميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته 
شده در اسناد، حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 عالوه 
بر بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت، به صورت فيزيكي و مجلد در 
ــيراز ـ خيابان ارم ـ ارم13ـ فرعي  ــده به نشاني ش پاكت سربسته و الك و مهر ش
ــارس) كدپستي 7143673769  ــركت توليد نيروي برق ف 13/5ـ پ182 (ش
ــر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت  ارسال يا تسليم نمايند. الزم به ذك
ــه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي  قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامان
ــركت در مناقصه محقق سازند. بديهي است به پيشنهادهاي واصله  را جهت ش
خارج از سامانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيشنهادهاي فاقد امضا، 
ــد نشده و عدم ارسال مدارك  مشروط، مخدوش و نامرتب و كالسه بندي و مجل
به صورت فيزيكي و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، به هيچ 

عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي گردد:

1ـ تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 1398/3/27 
به مدت 3 روز كاري.

2ـ مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1398/3/29
3ـ مهلت ارسال پيشنهادها: تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/4/10

ــنبه مورخ  ــا (پاكت هاي الف ـ ب ـ ج): روز سه ش 4ـ تاريخ بازگشايي پيشنهاده
1398/4/11 رأس ساعت 10 صبح مي باشد.

5ـ مدت انجام كار: به مدت 4 ماه از تاريخ مبادله قرارداد مي باشد.
ــركت در مناقصه):  ــركت در فرآيند ارجاع كار (ش 6ـ مبلغ و نوع ضمانت نامه ش
ــغ 190/000/000 ريال، تضمين معتبر مطابق با انواع تضمين هاي مندرج  مبل
ــي و به پيشنهادهاي فاقد تضمين،  در آخرين آيين نامه تضمين معامالت دولت
سپرده هاي مخدوش يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
ــت 180 روز از تاريخ ــت اعتبار قيمت پيشنهادي مناقصه گران مي بايس  7ـ  مهل

 ارائه پيشنهاد قيمت باشد.
ــي هيچ گونه حقي را براي متقاضيان جهت  بديهي است  ارائه مدارك درخواست
شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. ضمناً جهت هرگونه پاسخگويي به سؤاالت، 
مناقصه گران مي توانند با شماره تلفن 32251757ـ071 آقاي جعفرپور تماس 

حاصل نمايند.
ـ  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

تلفن مركز راهبري و پشتيباني 41934ـ021 مي باشد.
ـ  هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت توليد نيروي برق فارس  www.tpph.ir :آدرس وب سايت

صفحه12
تظاهرات ضد ترامپ سراسر آمريكا را فرا گرفت

رئيس جمهوري وزارت نيرو را به همكاري در زمينه گردشگري فراخواند
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 مدیرکل دفتر توانمندس���ازی 
خانواده و زنان س���ازمان بهزیستی 
گفت: هرسال ١٥ هزار نفر از بانوان 
سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی 
در حوزه های اش���تغال و کارآفرینی 
توانمند   و از چرخه حمایت خارج 

می شوند.
فریبا درخش���ان نیا با بیان این 
که بانوان زیر پوش���ش بهزیستی به 
صورت انفرادی ی���ا در گروه های 
همیار صاحب ش���غل می شوند به 
ایرنا گفت: هر س���ال حدود ٩ هزار 
نفر از افراد زیر پوشش بهزیستی در 
دوره های مهارت آموزی و آماده سازی 
شغلی شرکت   و مهارت های ازم 
را برای اشتغال و کارآفرینی کسب 

می کنند.
او با اش���اره به این که هدف 
سازمان بهزیس���تی، توانمندسازی 
روانش���ناختی و اجتماع���ی بانوان 
سرپرست خانوار است، گفت: بانوان 

زیر پوش���ش این سازمان  بر اساس 
نیاز بازار و عاقمندی خود، بیشتر در 
مشاغل خیاطی، تهیه غذا، بسته بندی، 
تولید پوشاک، خدمات کامپیوتری، 
صنایع دستی، آرایشگری، دامداری و 
 دامپروری، قالیبافی، خدمات گلخانه ای،

  تاکس���ی تلفنی و... مشغول به کار 
می شوند. درخشان نیا ادامه داد: بخشی 
از خدمات سازمان بهزیستی در قالب 
مساعدت و حمایت اجتماعی است و 
بخشی دیگر در قالب توانمندسازی و 

سامت اجتماعی تعریف می شود.
مدیر کل دفتر توانمندس���ازی 
خانواده و زنان س���ازمان بهزیستی 
کش���ور گفت: برنامه ه���ای دفتر 
توانمندس���ازی خان���واده و زنان 
 سازمان بهزیستی کشور، فقط متوجه 
مستمری بگیران نیست و تعدادی از 
این برنامه ها رویکرد پیشگیرانه دارد تا 
افراد در معرض آسیب، وارد چرخه 

فقر نشوند.

ممنوعیت حمل و نگهداری 14 قلم 
دارو در ایام حج   

رئیس مرکز پزش���کی حج و زیارت جمعیت هال احمر از ممنوعیت 
حمل و نگهداری ١۴قلم دارو توسط زائران حج تمتع خبر داد و گفت: همراه 
داشتن سایر داروهای خاص صرفا با نسخه پزشک متخصص و برای مدت 

حداقل ۴۰ روز مجاز است.
به گزارش ایرنا،دکتر محمد تقی حلی ساز در حاشیه مراسم بارگیری 
محموله دارو و تجهیزات حج برای ارس���ال به عربس���تان، گفت: آمپول 
 پتیدی���ن ٥۰ و ١۰۰میلی گرم، آمپول مرفین ١۰میلی گرم، قرص متادون ٥ و 
۲۰میلی گرم، ش���ربت متادون، قرص هیدرومرفین ۲میلی گرم، قرص متیل 
فنیدات هیدروکلراید، قرص ترامادول ٥۰و ١۰۰میلی گرم، آمپول ترامادول 
٥۰ میلی گرم، شربت اکسپکتورانت کدئین، قرص استامینوفن کدئین، آمپول 
دیازپ���ام ١۰میلی گرم، قرص دیازپام ۲،٥ و ١۰میلی گرم، آمپول بوپرنورفین 
و قرص بوپرنورفین دارویی ها هستند که زائران حج نباید همراه خود داشته 

باشند.
وی افزود: محموله دارویی این مرکز شامل ۴۰۰ قلم دارو و تجهیزات 
پزشکی به وزن تقریبی ۶۰ تن به عربستان سعودی برای ارائه خدمات درمانی 

به زائران ایرانی در حج تمتع ٩۸بارگیری و ارسال شد.
به گفته حلی ساز، بسته های دارویی ارسالی برای ارائه خدمات درمانی 
به زائران شامل مسکن ها، آنتی بیوتیک ها، داروهای گوارشی، سرماخوردگی، 
داروهای تخصصی و بیمارس���تانی و نظایر آن است و با ارسال این محموله 
دارویی، همه درمانگاه های این مرکز پزشکی در مدینه و مکه مجهز می شوند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هال احمر با تاکید بر این که این سازمان 
در مکان های پرتردد زائران و تمام هتل های محل اقامت زائران ایرانی خدمات 
درمانی ارائه می کند گفت: عاوه بر مکه و مدینه، یک بیمارستان در منا، یک 
بیمارستان در عرفات و یک پایگاه سیار در مشعر به زائران خدمات درمانی 

ارائه خواهد کرد.
احتمال افزایش سهمیه حج 98

رئیس سازمان حج و زیارت هم از درخواست این سازمان برای افزایش 
سهمیه حج ٩۸ خبر داد و گفت: به طرف سعودی درخواست دریافت سهمیه 
 مازاد ١۰ هزار نفری برای حج تمتع امس���ال  ارائه کرده ایم و قرار است تا    

۲٩ خرداد  پاسخ این درخواست ارائه شود.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان در 
حاشیه همایش تیم های بهداشتی و درمانی حج تمتع ٩۸ در جمع خبرنگاران 
گفت: اعزام کاروان ها از ١7 تیرماه آغاز خواهد شد و امسال ۸۶ هزار و ٥٥۰ 

زائر کشورمان در موسم حج تمتع عازم این سفر معنوی می شوند.
وی با بیان این که امس���ال آمار زائران خانم بیش از آقایان است، گفت: 
از مجموع ۸۶ هزار و ٥٥۰ زائر ایرانی حدود ۴۳ هزار نفر زن و ۳7 هزار نفر 
مرد هستند. همچنین میانگین سن حجاج ایرانی در حج تمتع امسال ٥۶ سال 
است. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به ارتقای سطح خدمات درمانی 
نسبت به سال های قبل گفت:مشکاتی که درانتقال دارو،تجهیزات و استقرار 
نیروهاوجود داشت برطرف شده و ازظرفیت های درمانی کشور میزبان هم 

استفاده خواهیم کرد.
رشیدیان افزود: با توجه به این که امسال حجاج در گرمترین زمان در 
عربستان حضور می یابند تمام تاش و توان خود را به کار بسته ایم تا از تمام 
ظرفیت های ممکن در عربستان برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران به ویژه 

در زمینه بهداشت و درمان بهره ببریم.

رئیس مجلس در تشریح جلسه غیر 
علنی دیروز مجلس گفت: در جلسه مذکور، 
پیش بینی شرایط سرمایه گذاری و سامان 
مندی وضع کااهای اساسی مورد بررسی 

قرار گفت.
علی اریجانی در آغاز جلس���ه علنی 
دیروز مجلس  افزود: وزیر صنعت، معدن 
و تج���ارت به همراه برخی همکاران خود 
در   جلس���ه غیرعلنی، توضیحاتی درباره 
ابعاد مختلف صنایع معدنی کش���ور ارائه 
کرد؛ همچنین درباره این که شرایط کشور 
 برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران قابل 

پیش بینی باشد، صحبت شد.
وی اضافه کرد: س���امان مندی وضع 
کااهای اساسی از دیگر موضوعات مورد 
بررسی جلسه غیر علنی   بود که بر اساس 
آن قرار شد کمیسیون صنایع مجلس، این 

موضوع را پیگیری کنند.
 رئیس مجل���س  همچنین حمله به 
نفتکش ها در دریای عمان را »مش���کوک« 
و مکمِل تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 

ملت ایران دانست.
وی ادامه داد: مجلس س���خنان دقیق، 
مهم و ش���جاعانه رهبر معظم در ماقات 
با نخست وزیر ژاپن را قدر می نهد و باید 
همه بخش های کشور براساس همین صراط 

استوار عمل کنند.
نماینده مردم ق���م در مجلس افزود: 
اقدامات مشکوک نس���بت به نفتکش ها 
در دریای عمان به نظ���ر اقدامات مکمِل 
تحریم های اقتصادی اس���ت زیرا آنان از 
تحریم ها نتیجه به دست نیاوردند مخصوصا 
با توجه به سوابق تاریخی آمریکا در جنگ 
جهانی که کش���تی های خود در نزدیک 
سرزمین ژاپن را مورد هدف قرار دادند تا 

توجیه ازم برای خصومت را فراهم کنند؛ 
اما بخش فکاهی ماجرا در اظهارات آقای 
پمپئو نهفته است که توصیه کردند »ایران 
در مقابل اقدامات سیاس���ی و دیپلماتیک 
از دیپلماسی اس���تفاده کند« این مطلب از 
زبان وی واقعا شیرین است. وزیر خارجه  
کشوری با اقدامات تروریستی اقتصادی که 
به بیان خودشان »شدیدترین تحریم ها علیه 
یک ملت است« به مصاف یک ملت انقابی 
آمده اند، آیا این یک اقدام دیپلماتیک است؟ 
آقای پمپئو آیا نقض عهد در توافق هسته ای 
و جنگ اقتصادی علی���ه ملت ایران، اقدام 
سیاسی است؟ آیا اقدامات آمریکا در ونزوئا 
علیه رئیس جمهوری این کش���ور اقدامی 

سیاسی و دیپلماتیک است؟ 
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز 
در مجلس هم با بیان این که وزیر صنعت در 
نشست غیرعلنی مجلس پاسخ قانع کننده ای 
برای نمایندگان نداشت، گفت: وزیر صنعت 
بیان کرد که من تولید خودرو را به دو برابر 
رساندم و تاش می کنم این تولید افزایش 

هم پیدا کند.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان در 
دو محور مطالب خود را مطرح کردند که 
یکی در زمینه  تأمین کاای اساسی و دیگری 

در با ره موضوع خودرو بود. 
 بیگی اضافه کرد: نمایندگان بیان کرد                                                                                                                                                                              ند
 که این وضع نظام توزیع کااهای اساسی 
نمی تواند قابل قبول باشد و با گذشت سه 
ماه از سال   در حوزه تأمین کاای اساسی و 
کنترل قیمت ها با مشکات عدیده ای مواجه 
هستیم.نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار 
داشت:                                                                                                                                                                                                                                                        در این جلسه بیان شد که بخش 
قابل توجهی از سرمایه های کشور صرف 
ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی شده که 

بخش قابل توجهی از این واحدهای صنعتی 
از مدار فعالیت خارج ش���ده است و این 

اتاف منابع ملی محسوب می شود.
بیگی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت در   
باره تامین کاای اساسی نتوانست مطلبی را 
ارائه کند و این موضوع بخش مسکوت مانده 

گزارش آقای وزیر بود.
وی اضافه کرد: در بحث تأمین کاای 
اساسی این گونه به نظر می رسد که کار در 
دولت باتکلیف است. این موضوع خارج 
از اختیار وزیر صنعت است و دولت   باید 
تصمیم بگیرد ١۴  میلیارد دار تخصیص یافته 
به کااهای اساسی را به مردم بازگرداند یا 
یک نظام کوپنی را برای این منظور طراحی 

کند؟
معاون نظ���ارت مجلس هم گفت که 
طبق توافق صورت گرفته با دادستانی تهران، 
گزارش های نظارتی مجلس در سیس���تم 
قضایی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار 
می گیرد.غامرضا اسداللهی در حاشیه جلسه 
علنی مجلس در یک نشس���ت خبری با 
بیان اینکه فعالیت های نظارتی مجلس در 
سال سوم نسبت به سال قبل افزایش یافته 
است، یادآور ش���د: از جمله این اقدامات 
سئوال، تحقیق و تفحص، تذکر و بازدید 
میدانی کمیسیون هاست. همچنین معاونت 
نظارت در یک سال گذشته ٥٥۰۰ مکاتبه با 

دستگاه های اجرایی داشته است.
اسداللهی یادآور شد: همچنین ١۶جلسه 
غیر علنی با موضوع بررسی مسائل اقتصادی 
و امنیتی و فراملیتی برگزار شد، دو وزیر کار 
و اقتصاد استیضاح و برکنار شدند و ٥ وزیر 
پیشنهادی رئیس جمهوری هم در این مدت 

از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
خبر دیگ���ر آن که مرکز پژوهش های 

مجلس در گزارش���ی، بایسته های قانونی 
فعالیت رسانه ای در شرایط بحران را بررسی 

کرد. 
به گ���زارش رواب���ط عمومی مرکز 
پژوهش ه���ای مجلس ، دفت���ر مطالعات 
آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با 
عنوان »بایسته های قانونی فعالیت رسانه ای 
در شرایط بحران« خأها و الزامات تقنینی 
فعالیت رسانه ای در شرایط بحرانی را مورد 

ارزیابی قرار داده است.
مرک���ز پژوهش ه���ای مجلس در 
این بررس���ی، مواردی  چون لزوم تعیین 
س���خنگو در هر بحران از سوی سازمان، 
ضرورت تدوین استانداردهای خبرنویسی 
و اطاع رسانی در بحران، ضرورت توجه 
به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در 
شرایط بحران، لزوم استفاده از سامانه های 
اطاعات مکانی شبکه ارتباطی و مخابراتی 
کشور، گنجاندن مدیریت بحران در کتب 

درسی را ارزیابی کرد .
همچنین، ضرورت تحول در روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی به منظور استفاده 
از همه ابزارهای رسانه ای، آموزش تخصصی 
رسانه نگاران و افزایش سواد رسانه ای در 
شرایط بحران، ضرورت بازنگری در شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان ها از منظر 
کارکرد ارتباطی و رسانه ای، اقدامات رسانه ای 
پیش از وق���وع بحران، ضرورت تحول در 
ساختار ستاد بحران در مرکز پژوهش های 

مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از توصیه ه���ای بنیادینی که در 
گزارش این مرکز به آن اش���اره شده این 
است که در ساختار ستاد مدیریت بحران 
کشور تجدیدنظر صورت گیرد و این ستاد 
به صورت فراقوه ای تشکیل شود. اگر این 

س���تاد فراقوه ای باشد بدین معنا که در آن 
تمامی قوا نقش داشته و اعام نظر کنند، در 
نتیجه رویکردهای سیاسی نمی تواند بر نحوه 
فعالیت و انعکاس رسانه ای آن سایه افکند.
حمایت از پژوهش های کاربردی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم   در 
نشست فراکسیون نمایندگان وایی مجلس 
با بیان این که وزارت علوم از پژوهش های 
کاربردی حمایت مالی انجام می دهد، اظهار 
داش���ت: این وزارتخانه با وزارتخانه های 
صنعت و معدن، نفت و س���ازمان محیط 
زیس���ت قراردادهای خوبی در دانشگاه ها 
برای انجام پروژه های کان و کارآموزی در 

صنعت بسته است.
به گزارش خانه ملت، منصور غامی 
اظهار داشت: در زمینه تعیین تکلیف و توجه 
به وضع آموزش عالی کشور بحث آمایش 
به عنوان کان و س���اماندهی ذیل آمایش 
مدنظر قرار گرفته ش���ده که ساماندهی را 
مقدم بر آمایش قرار داده ایم زیرا قصد داریم 
وضع فعلی مراکز آموزشی به لحاظ نظارت، 
توسعه و ارتقا کیفی واحدها و رفع کمبودها 

محوریت باشد. 
وی ادامه داد: طرح اولیه س���اماندهی 
آموزش عالی از ب���اب احصاء کلیه مراکز 
آموزش عالی کش���ور ص���ورت گرفته و 
همچنین طرحی برای ارتقا کیفی و تقویت 
و مأموریت گرا کردن دانشگاه ها آماده شده 

است
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید 
بر اینکه در رابطه با طرح ساماندهی هیچ 
مجوزی به هیچ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی 
داده نشده است، اضافه کرد: تقویت مراکز 
فنی و حرفه ای جز اولویت های وزارتخانه 

است.

 معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیس���ت استان 
تهران از اجرای گشت مشترک این معاونت با دفتر محیط 
زیست شرکت آب منطقه ای تهران از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان 
تهران، محمد رس���تگاری با اعام این خبر گفت: با هدف 
اجرای طرح مقابله با آلودگی منابع آب تهران و تعیین وضع 
زیست محیطی تصفیه خانه ها از ابتدای امسال  ۲۶ تصفیه خانه 
شهری و روستایی فعال استان تهران مورد بازدید کارشناسان 

و نمونه برداری از خروجی تصفیه خانه قرار گرفتند.
وی با بی���ان اینکه ۲۲ تصفیه خانه ش���هری و چهار 
تصفیه خانه روستایی فعال در سطح استان در حال فعالیت 
هستند، اظهار داشت: از این میان پنج تصفیه خانه شهری و 
سه تصفیه خانه روستایی در حوضه آبریز آب شرب تهران 
واقع شده اند که به صورت ماهانه نمونه برداری می شوند و 
مابقی تصفیه خانه ها به صورت فصلی مورد پایش و نمونه 

برداری کارشناسان این معاونت قرار می گیرند.
رس���تگاری با اشاره به اینکه در صورت وجود مشکل 
در نحوه اجرای مدیریت فاضاب و پسماند تصفیه خانه ها، 
پیگیری های ازم تا حصول نتیجه انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: مهمترین هدف از تصفیه فاضاب، اصاح کیفیت آب 
به نحوی اس���ت که مصرف فاضاب تصفیه شده یا دفع 
فاضاب به محیط زیست، بدون اشکال و بدون برهم زدن 
وضع اکوسیستم محیط دریافت کننده آن امکان پذیر باشد.

انتقال کارگاه های آاینده تهران به پاکدشت
خبر دیگر اینکه، رئیس اداره محیط زیست شهرستان 
پاکدشت با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کارگاه های آاینده 
شهر تهران به شهرستان پاکدشت مهاجرت کرده اند، گفت: 
سال گذشته ١۶۳ کارگاه آاینده به عنوان »صنایع آاینده« به 
اداره محیط زیست استان تهران معرفی شدند تا در فهرست 

صنایع آاینده محیط زیست قرار گیرند.

محمودرضا سعیدپور در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: 
طی دو سه دهه اخیر به تدریج با اقدامات قانونی شهرداری ها 
و محیط زیست در ش���هر تهران واحدهای آاینده مجاز و 
غیرمجاز از داخل ش���هر خارج شدند. این واحدها موظف 
بودند که پس از خروج از شهر تهران به شهرک های صنعتی 
اطراف آن منتقل شوند اما بخش زیادی از این کارگاه های 
آاینده، برخاف قوانین و مقررات در شهرستان های اطراف 
استان تهران و در مکان های اس���تیجاری مشغول فعالیت 

شدند.
وی با اش���اره به اینکه از جمله این کارگاه های آاینده 
می توان به ریخته گری ها، واحدهای آب کاری، قالیشویی ها 
و واحدهای رنگرزی پارچه و سنگشویی اشاره کرد، گفت: 
تعداد زی���ادی از این کارگاه های غیرمجاز به شهرس���تان 
پاکدشت که نزدیک ش���هر تهران است مهاجرت کردند و 

فعالیت آاینده خود را در این شهرستان ادامه دادند.

 »ماچئی فایوکوفس���کی« سفیر جدید جمهوری 
لهستان با حضور در محل وزارت امور خارجه ضمن 
دیدار با محمد جواد ظریف، رونوشت استوارنامه خود را 

تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

»یاروس���واف مارچی���ن دومانس���کی« پیش از 
فایوکوفس���کی عهده دار سفارت لهستان در تهران بود. 
سفیر سابق ١7 دی ماه ١۳٩۶ رونوشت استوارنامه خود را 

تقدیم ظریف کرده بود.

سفیر انگلستان در تهران، به وزارت امور خارجه احضار 
شد.

در پی اظهارات خ���اف واقع وزیر خارجه انگلیس 
در تبعیت کورکوران���ه و عجوانه از آمریکا در متهم کردن 
کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش 
در دریای عمان، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور 
خارجه در ماقات با س���فیر انگلیس، شدیداً به این مواضع 
غیرقابل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض کردو با 
اشاره به اتهام مطروحه که بدون ارائه کمترین سند و مدرکی و 
تنها در چارچوب سیاست دنباله روانه لندن از واشنگتن مطرح 
شده است، افزود: در جریان جلسه )بسته( پنجشنبه گذشته 
شورای امنیت سازمان ملل  هیچ کس به جز انگلیس با این 
اتهام واهی آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه های 
بین المللی شناخته شده   ادعای آمریکا و انگلیس را به استناد 
اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و ملوانان آن رد کردند.

مدیرکل اروپایی وزارت ام���ور خارجه با تقبیح این 
اتهامات بی اساس و اعام اعتراض شدید   ایران، خواستار 
ادای توضیح طرف انگلیس���ی و تصحیح این موضع شد و 
افزود: واکنش های مردمی علیه انگلیس ناشی از   رویکردهای 

حمایتگرانه این کشور از ادعاهای بی پایه و اساس مقامات 
آمریکایی در مسائل مختلف از جمله موضوع فوق است و 
اتخاذ مواضع واقعگرایانه از سوی دولت انگلیس منطبق با 
واقعیات سیاست های ایران و لزوم تجدیدنظر در رویکرد این 
کشور را  یادآوری می کنیم.سفیر انگلیس هم در این دیدار 
اظهار داشت که مراتب را فوراً به لندن منعکس خواهد کرد.

 تجمع مقابل سفارت ایران در لندن
سفیر کشورمان در انگلیس در توییتی   تاکید کرد که 
تجمع در برابر س���فارت ایران در لندن همچنان ادامه دارد و 
مزاحمت هایی را برای کارکنان سفارت ایجاد کرده  است.به 
گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد،  در واکنش به تجمعات در 
مقابل سفارت ایران در لندن در پیامی توییتری نوشت: حریم 
سفارت باید مصون از هر گونه مانع باشد. حضور معترضین و 
دوربین های رسانه در جلوی تنها درب ورودی سفارت با فقط 
چند متر عرض، امنیت رفت و آمد پیاده دیپلمات ها بهنگام 

ورود به ساختمان را به خطر می اندازد. 
اعتراض مدنی حق ش���هروندی اس���ت ولی باید 
 در خارج از حریم س���فارت تحت نظ���ارت پلیس انجام 

گیرد.

بقیه از صفحه اول
با رویکرد بوم گردی« به هیات وزیران 

ارائه داد. 
این گزارش، ب���ه ویژگی های 
مناطق خش���ک و کم آب کشور و 
جاذبه های گردش���گری این مناطق 
علی رغم خشکسالی در آنها، ارزش های 
بومگردی و اکوتوریسم و نیز وضع 
اقامتگاه های بومگ���ردی در مناطق 

مختلف کشور پرداخته است.
بررسی آمار گردشگری داخلی 
کشور، نش���اندهنده رشد چشمگیر 
بازدید از مراکز گردشگری و ابنیه و 
مجموعه های تاریخی است، به گونه 

ای که مجموع آمار بازدید گردشگران 
از مراکز گردش���گری ١۳۴میلیون و 
۲۳۲هزار و ۸۲۰نفر بوده که نس���بت 
به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
۲۴درصد رشد داشته است.حضور در 
شهرهای کوچک و مناطق روستایی 
کشور و تجربه اقامت در سکونتگاه های 
بومی، تجربه جدیدی است که امروزه 
در بین نسل جدید ایرانیان، رو به فزونی 
است.هیأت وزیران همچنین سه پروتکل 
الحاقی قانون موافقتنامه همکاری امنیت 
در دریای خزر با موضوعات همکاری 
و تعامل میان مراجع مرزبانی، مبارزه با 
جرائم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم 

در دریای خزر را در قالب لوایح مجزا 
تصویب کرد.

قان���ون موافقتنام���ه مربوط به 
هم���کاری در زمینه امنیت در دریای 
خزر در سال ١۳٩۳به تصویب مجلس 
شورای اسامی رسیده است. با تصویب 
این پروتکل های الحاقی به موافقتنامه 
همکاری امنیت در دریای خزر، اجازه 

مبادله اسناد آن داده شد. 
هیأت وزیران در این جلس���ه با 
اعام نظر در باره تعدادی از طرح های 
نمایندگان مجلس شورای اسامی، 
نمایندگان خود را برای پیگیری این 

موضوعات تعیین کرد.

س����ازمان انرژی اتمی  امروز 
اطاعات بسیار مهمی در زمینه افزایش 
بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی 
شده و اقدامات برای ورود به گام دوم 
کاهش تعهدات برجامی، در اختیار 

رسانه ها قرار خواهد داد .
به گزارش مه����ر، کمتر از یک 
ماه پس از اولی����ن بازدید نمایندگان 
رسانه های گروهی کشور از تأسیسات 
هس����ته ای نطنز و ارائه گزارش در 
خص����وص روند اجرایی س����ازی 
مصوبات ش����ورای عالی امنیت ملی 

در زمین����ه کاهش تعهدات برجامی، 
امروز دومین برنامه گزارش میدانی 
که از سوی سازمان انرژی اتمی برنامه 
 ریزی ش����ده است با حضور بیش از 
7۰ نفر از نمایندگان رسانه های گروهی 
کشور درمجتمع هسته ای آب سنگین 
اراک اجرا خواهد ش����د. بازدید اول 
 نمایندگان رس����انه های گروهی روز  
۳۰ اردیبهشت س����ال جاری و در 
روزهای ابتدایی انتشار بیانیه شورای 
عالی امنیت ملی انجام شد که تأثیر 
بسیار مناسبی در آشنایی افکارعمومی 

با اقدامات در دست اجرا و همچنین 
ظرفیت های کشور برای عملیاتی سازی 
تصمیمات اتخاذ شده در واکنش به 
بدعهدی آمریکا و بی عملی کشورهای 
اروپایی در اجرای تعهداتشان به دنبال 

داشت.
بر اساس اطاعات دریافتی در 
جریان ای����ن بازدید آخرین اقدامات 
انجام شده در زمینه باز طراحی راکتور 
تحقیقات����ی اراک و همچنین روند 
افزایش تولید آب سنگین در مجتمع 

اراک تبیین می شود.

 سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 
شورای اسامی با بیان این که بررسی استانی شدن انتخابات 
در کارگروه ویژه این کمیسیون حذف شده است، گفت:  این 

موضوع احتماا کاما منتفی می شود. 
»اصغر سلیمی« روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا با تشریح 
دستور کار امروز کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهارداشت: 
ایرادات ش���ورای نگهبان در خصوص طرح یک فوریتی 
اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس ش���ورای اسامی 
به شماره چاپ ١۲۳١با حضور نمایندگان شورای نگهبان، 
وزارت کشور، وزارت اطاعات، پژوهشکده شورای نگهبان و 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در کارگروه امنیت 

و سیاست داخلی و مدیریت بحران این کمیسیون بررسی شد 
.نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسامی با بیان 
این که بیش از ۲۰ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس وجود دارد، ادامه داد: این ایرادات در 
کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و 
وزارت کشور و نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط بررسی   
و در جریان این بررسی موارد مربوط به استانی شدن انتخابات 
از کارگروه حذف شد. وی ادامه داد: این موضوع به کمیسیون 
امور داخلی و شوراهای مجلس ارجاع داده می شود و امکان 
دارد کمیسیون استانی شدن انتخابات را مجدداً بررسی و به 

صحن مجلس ارسال کند.

 دیدار هیأت بلند پایه »حماس«  
با وزیر اطاعات در بیروت

يادداشت

خانه هاي خالي و دستهاي خالي

با آغاز فصل تابس��تان مشكل مس��كن بویژه درکانشهرها و 
بخصوص در تهران ابعاد تازه اي به خ��ود مي گیرد. افزایش بیش از 
صددرصدي متوس��ط بهاي هر مترمربع آپارتمان مسكوني در تهران 
باعث شده است که خرید مسكن در ماه هاي ابتدایي سال به حداقل 
ممكن برسد و تعداد معامات در سه ماهه اخیر نزدیك به 60 درصد در 
تهران و بیش از سي درصد در کل کشور کاهش یابد. با این وجود اما 

بازار مسكن همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت مي کند. 
این مقاومت اما به دلیل کمبود مسكن و یا عدم تناسب عرضه و 
تقاضا نیست چرا که به گفته کارشناسان و مسئوان و بر اساس آمار 
بیش از پانصد هزار خانه خالي در تهران و 2/5 میلیون واحد مسكوني 
در کل کشور وجود دارد. نكته دیگر اینكه بر خاف اظهارنظرها در 
مورد کمبود مسكن در کشور، برآوردها نشان مي دهد که تعداد مسكن 

موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است. 
بیش از 25 میلیون و 410 هزار خانه مسكوني در کل کشور وجود 
دارد که از تعداد خانوارهاي کشور هم بیشتر است.     از این تعداد 22 
میلیون و 830 هزار واحد سكنه دارند، یعني بیش از 2/5 میلیون واحد 
مس��كوني خالي از سكنه. به اینها باید بیش از 2 میلیون مسكن اکثراً 
بااستفاده را هم اضافه کرد که خانه هاي ییاقي یا ویایي و تفریحي 
هستند که مدت کمي از سال مورد استفاده قرار مي گیرند و مسكن دوم 
یا سوم حساب مي شوند. این انباشت سرمایه راکد در کشور در حالي 
به معضلي در اقتصاد بدل شده که در بیش از یك میلیون و دویست 
هزار خانه بیش از یك خانوار سكونت مي کنند. سالهاست که مقامات 
کشور، نمایندگان مجلس و حتي دولت از حل مشكل مسكن و تاش 
براي خروج مسكن از یك کااي سرمایه اي به کاایي مصرفي صحبت 
مي کنند اما هرگ��ز این حرفها و دغدغه هاي نظري و ابرازي، به اقدام 

عملي و برنامه عملیاتي بدل نشده است. 
عدم النفع این میزان خانه خالي در کش��ور ب��راي اقتصاد، در 
خوش بینانه ترین حالت نزدیك به صد میلیارد دار است که به نوعي 
در اقتصاد کشور فریز شده و تقریباً هیچ منفعتي از این سرمایه عظیم 
نصیب کشور و مردم نمي ش��ود و علت آن البته کامًا روشن است. 
احتكار مسكن و خرید و فروش و خالي نگه داشتن آن نه تنها تقریبًا 
هیچ هزینه اي به همراه ندارد بلكه همواره سود فراواني به دنبال داشته 
است و به همین خاطر در اقتصاد ایران سرمایه گذاري در آن و هجوم 
نقدینگي به آن داراي مزیت نسبي باایي بوده است و      در هم تنیدگي 
منافع صاحبان قدرت و ثروت که حتي در سطوح بااي تصمیم گیري 
نیز نفوذ قابل توجهي دارند موجب ش��ده ت��ا تغییر چنداني در این 
وضعیت شبیه آشفته بازار صورت نگیرد. از جمله اینكه هنوز بخش 
قابل توجهي از اعتبارات نظام بانكي با استمرار بنگاهداري بانكها در 
این بخش فریز ش��ده است و جداي از آن فعاان این بخش متاسفانه 
هنوز دست باا را در نظام تصمیم گیري دارند وگرنه تا به حال مالیات 
برعایدي سرمایه  از جمله در بخش مسكن به جایي مي رسید و با وجود 
الزام قانوني سه س��ال تمام اجراي آن به تعویق نمي افتاد. وجود این 
وضعیت باعث شده تا بخش اجاره نیز تحت تأثیر مستقیم قرار گرفته و 

خانواده هاي بسیاري را دچار عذاب و مشكل کند.
با اندکي وقت گذاشتن و سرك کشیدن به دفاتر اماك مي توان از 
استیصال و تحقیر خانواده هاي آبرومند بسیاري با خبر شد که از شنیدن 
ارقام مبلغ ودیعه و اجاره خانه دچار حیرت و سرگرداني مي شوند و 
با مقایسه آن با میزان درآمدشان بر پشت دست مي زنند و خواب را بر 
خود حرام مي بینند. بارها در این باره گفتند و گفتیم و شنیدند و شنیدیم 
اما کاري نكرده اند. بهتر است اندکي، تنها اندکي و تنها دقایقي، خود 
را جاي این جمعیت مستأصل بگذاریم که براي یافتن یك سرپناه و 
یك جاي خواب، چه رنجي مي برند. آنگاه شاید کمي بیشتر به آنها و 

رنجشان بیندیشیم. 
کوته س��خن آنكه تا وقتي مسكن را از یك کااي سرمایه اي به 
کاایي مصرفي بدل نكنیم و تا زماني که ریسك احتكار و سرمایه گذاري 
بر روي خرید خانه و خالي نگه داشتن آنرا افزایش ندهیم و سوداگري 

در این بخش را هزینه زا نكنیم قادر به تغییر وضع موجود نیستیم.

فتح اه آملی

  رهبر معظم انقاب درگذشت رئیس 
جامعه خیرین مدرسه ساز را تسلیت گفتند

در پی درگذشت مرحوم محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ساز، پیام تسلیت حضرت آیت اه خامنه ای رهبر انقاب اسامی 
در مراس���م بزرگداشت آن مرحوم، توسط دکترحدادعادل مشاور عالی 

رهبری به بازماندگان و عاقه مندان مرحوم حافظی اباغ شد.

رئیس جمهوري شنبه شب در 
دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
بر همکاری دولت و آس���تان برای 
ارائه خدمات مطلوبتر به مجاوران 
و زائران حضرت علی ابن موسی 
الرضا )ع( تاکید کرد و گفت: دولت 
در این راه در حد توان در کنار آستان 

مقدس رضوی است.
  دکتر حس���ن روحانی که در 
مسیر بازگشت از سفر به دو کشور 
آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان به 
منظور زیارت بارگاه مطهر امام هشتم 
شیعیان، به مش���هد سفر کرده بود،   
در دیدار با حجت ااسام   احمد 
مروی تولیت آستان مقدس رضوی 
بر ضرورت خدمت رسانی مطلوبتر 
به زائ���ران و مجاوران آن حضرت 

تاکید کرد.
وي با بیان این که هدف آستان 
و دولت یکی و آن خدمت بیشتر به 
مردم است، افزود: دولت از هرگونه 
کمک و توجه در این زمینه فروگذار 
نخواهد کرد و در کنار آستان خواهد 

بود.
رئیس جمهوري افزود:دولت 
برای ارائه کمک در زمینه طرح جامع 
حرم رضوی و همچنین بافت فرسوده 
اطراف حرم و رعایت هماهنگی های 
ازم شهرسازی با بافت معنوی و 

فرهنگی حرم آماده است.

 روحانی با بیان این که دولت 
در سال های گذشته به حکم وظیفه 
توجه ویژه ای به مش���هد مقدس 
و به خصوص س���اماندهی بافت 
اطراف حرم داش���ته است، اظهار 
داش���ت: دولت در حد توان برای 
ارائه خدمات مطلوبتر به مجاوران و 
زائران علی ابن موسی الرضا)ع( در 

کنار آستان قدس رضوی است.
تولیت آستان قدس رضوی هم 
دراین دیدار با اشاره به تاکیدات رهبر 
معظم انقاب اسامی، گفت: این 
آستان مقدس در مسیر سیاست های 

دولت و در کنار دستگاه های دولتی 
و عمومی در جهت خدمت به مردم 

حرکت خواهد کرد.
  مروی، اشتغال را اصلی ترین 
نیاز اجتماع بیان کرد و افزود: آستان 
 رضوی خود را ج���دای از دولت 
نمی دان���د و در هماهنگی با هم به 
منظور تحقق سیاس���ت های نظام 

حرکت خواهیم کرد.
وي افزود: استاندار و شهردار 
در هماهنگی کامل در خدمات به 
زائران، همراه آستان رضوی هستند 
و امیدواریم در همین زمینه حرکت 

را ادامه دهیم.
تولیت آستان رضوی خواستار 
توجه ویژه دولت به مطالبات آستان 
با توجه ب���ه ظرفیت های قانونی و 

امکانات موجود شد.
  مروی موضوع تبدیل سرخس 
به منطقه ویژه آزاد را به نفع استان 
و کمک بزرگی به اقتصاد منطقه و 
استان دانست و با بیان این که تولیت 
آستان آماده همکاری در این زمینه 
اس���ت ، افزود: طرح جامع اطراف 
حرم و بافت فرسوده نیازمند توجه 

ویژه دولت است.

 روحانی:دولت برای ارائه خدمت بهتر به زائران در کنار تولیت آستان قدس رضوی است

رئیس ستاد اجرايی فرمان   امام )ره(:

تأمین معیشت مردم، جز با اشتغالزایی 
محقق نمی شود

  رئیس س���تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به این که توجه 
به رفع معضل بیکاری در کشور از اهمیت باایی برخوردار است، تأکید کرد: 

وظیفه  اصلی ما ایجاد اشتغال در کشور است.
به گزارش مهر، محمد مخبر که در مجمع عمومی عادی س���اانه بنیاد 
برکت سخن می گفت، افزود: تأمین معیشت مردم، جز با اشتغالزایی محقق 

نمی شود.
وی با تأکید بر س���اماندهی اشتغالزایی در کشور، تصریح کرد: اهمیت 
فعالیت های بنیاد برکت از این منظر قابل تقدیر است. این بنیاد در رفع برخی از 
معضات کشور از جمله بیکاری، می تواند نقش مهم و به سزایی را ایفا کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داشتن روحیه  انقابی و جهادی را 
شرط اصلی فعالیت در بنیاد برکت ذکر کرد و گفت: بنیاد برکت جای نیروهای 
نخبه و جهادی اس���ت. روحیه جهادی هم به معنای انجام کارهای بی برنامه 
نیست، بلکه شرط اصلی فعالیت های جهادی، برخورداری از هوشمندی، نظم، 

ایثار، تعامل، از خودگذشتگی و مشورت گیری است.
وی در ادامه، دقت هر چه بیشتر در انتخاب تسهیل گران ایجاد اشتغال را 
خواستار شد و تأکید کرد: تسهیل گران بنیاد برکت باید نماد تدین و تعهد و 
تاش جهادی باشند و عاوه بر لحاظ ماک های اخاقی و ایمانی، باید بر کار 

آن ها نظارت مستمر داشت.
مخبر با اشاره به نوس���انات نرخ ارز در یک  سال گذشته یادآور شد: 
اولویت راه اندازی طرح های اش���تغالزایی باید با طرح هایی باشد که قابلیت 
صادرات محصوات خود را دارند یا می توانند از واردات یک یا چند محصول 

جلوگیری کنند.
مدیریت تخصیص و توزین مناسب اعتبارات، عمل به وعده ها و احساس 
تعهد داشتن و لزوم طراحی یک نرم افزار برای رصد میزان رضایتمندی ذینفعان 
از فعالیت های بنیاد برکت از دیگر مواردی بود که رئیس ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام بر آن تأکید کرد.
 مخبر بر تکمیل هر چه سریعتر  پروژه های نیمه تمام تا پایان شش ماهه 
نخست امس���ال تأکید کرد و ادامه داد: ازم است برای هر استان یک معین 
مشخص شود تا به شکل پیوسته، فعالیت های انجام شده در آن استان را رصد 

و پیگیری کند.
رئیس س���تاد اجرایی فرمان حضرت امام در ادامه تصریح کرد: تمام 
الگوهای اشتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت مورد تأیید است اما تیم تحقیق و 
توسعه فعال در این بنیاد باید به شکل مستمر زایش مدل های اقتصادی داشته 

باشد و شاهد یک تنوع مکانیسم های اشتغالزایی باشیم.
مخبر در پایان از خدمات متنوع بنیاد برکت که به نمایندگی از س���تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام در مناطق محروم سراسر کشور انجام می دهد و 

تاش و شفافیت مدیران این بنیاد تقدیر کرد.

رفع ایراد شورای نگهبان به ایحه تابعیت 
فرزندان در کمیسیون حقوقی مجلس

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی  باتشریح 
بررسی های جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: در جلسه   کمیسیون ایراد 
ش���ورای نگهبان به ایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

خارجی رفع شد. 
حسن نوروزی در گفتگو با ایسنا در باره جلسه   کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسامی گفت: در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
ایراداتی که شورای نگهبان به ایحه اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وارد دانسته بود ابتدا بررسی و سپس 

رفع شد.
وی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان اطاق اعطای 
تابعیت در این موضوع را مغایر موازین شرع و مغایر بند ٥ اصل ۳ قانون دانسته 
بود و با توجه به اینکه موضوع تابعیت در این حوزه ممکن است مسائل امنیتی به 
دنبال داشته باشد ما نسبت به همه موارد واژه تحت نظارت وزارت اطاعات را 
اضافه کردیم و ایراد شورای نگهبان را رفع کردیم. این بررسی ها با حضور نماینده 
شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش ها، دفتر حقوقی شورای نگهبان، معاون 
حقوقی وزارتخانه های دادگستری، اطاعات، کار، کشور و معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری انجام شد.نوروزی ادامه داد: همچنین در جلسه دیروز ایراد شورای نگهبان 
به ایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رفع و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 

اصاح شد. 
سخنگوی شورای نگهبان درمصاحبه روز شنبه خود با خبرنگاران دربا ره ایحه 
اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان 
خارجي اعام کرده بود : مصوبه جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ٩۸ مجلس 
شوراي اسامي در جلسه مورخ ١۳٩۸/۰۳/۰۲ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت که در ۲ مورد مغایر شرع و قانون اساسي دانسته شد :١� اطاق اعطاي 
تابعیت، نسبت به مواردي که خوف بروز مشکات و مسائل امنیتي وجود داشته 

باشد خاف موازین شرع و مغایر بند ٥ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد. 
۲� اطاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نس���بت به مواردي که خوف بروز 
مش���کات و مسائل امنیتي وجود داشته باشد خاف موازین شرع و مغایر بند ٥ 

اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.

رئیس مجلس: حمله به نفتكش ها، مكمل تحریم هاي آمریكا علیه ایران است

هیأتی بلندپای����ه از حماس به 
ریاس����ت »صالح عاروری« نائب 
رئیس دفتر سیاس����ی این جنبش با 
»سید محمود علوی« وزیر اطاعات 
جمهوری اسامی ایران در بیروت 

دیدار کرد.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه 
اینترنتی حم����اس، دو طرف در این 
دیدار در مورد راه ه����ای مقابله با 
تهدیدات و توطئه های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه منطقه به طور عام و 
فلسطین به طور خاص گفتگو کردند.
هیأت حماس در این دیدار روابط 
دوجانبه با جمهوری اسامی ایران 

و راه های تقویت آن را هم با علوی 
بررسی کرد.

دو طرف بر ضرورت تداوم این 
دیدارها به منظور مقابله با خطرات 
و تهدیدات ناش����ی از اصرار آمریکا 
بر تحمیل معامله قرن بر فلسطینیان 
بر خاف خواست و میل آنان تاکید 

کردند.
در این دیدار همچنین تاکید شد 
که معامله قرن صرفاً برای خدمت 
به منافع رژیم صهیونیستی و تثبیت 
اش����غالگری در سرزمین فلسطین و 
نادیده گرفت����ن حقوق ملی و ثابت 

فلسطینیان است.

دیدار سفیرجدید لهستان با ظریف

احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه

توسعه گردشگري با بهره گیري از سد ها و دریاچه ها

 گزارش  آخرین اقدامات سازمان انرژی برای افزایش   
ذخایر اورانیوم غنی شده

احتمال  منتفی شدن برگزاری انتخابات استانی

بنیاد شهید خواستار تسریع در احداث 
کلینیک های چند تخصصی ایثارگران شد

رئیس اداره پایش سامت و بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: ۶ماه است 
که ساخت کلینیک های چند تخصصی ایثارگران به تعویق افتاده و ازم است تا 
این کلینیک ها با توجه به شرایط خاص والدین شهدا و وضع جسمی ایثارگران 
هر چه سریعتر برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این افراد، ساخته شود.

حمیدرضا حبیب اللهی در گفتگو با ایرنا افزود: با توجه به ناتوانی برخی 
از والدین شهدا و خود ایثارگران، تاش های بسیاری برای ایجاد کلینیک های 
چند تخصصی ایثارگران صورت گرفته ، اما هنوز این موضوع به نتیجه درستی 
نرسیده است.وی اضافه کرد: در کلینیک های چند تخصصی با حضور پزشکان به 
عنوان دبیر و یک پزشک داروساز در کنارشان، والدین شهدا و ایثارگران از خانه 
به کلینیک می آیند و تمام خدماتی را که نیاز دارند، دریافت می کنند اما متأسفانه 

بیمه تکمیلی این وعده را تاکنون عملی نکرده است.
اعزام جانبازان به حج 

خبر دیگر آن که بنیادشهید وامور ایثارگران اعام کرد: کاروان ویژه ۲۶جانباز 
7۰درصد به همراه همس����ران خود اواخر تیر امسال از تهران عازم سفر معنوی 

حج تمتع می شود.
سیدمستجاد حسینی مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در این باره گفت: از میان ١۲۰نف����ر متقاضی ایثارگر اعزام به حج تمتع، طبق 
دس����تورالعمل، ۲۶جانباز 7۰ درصد و دو جانباز ۶۰درصد انتخاب شدند که با 
همسران و همراهان در مجموع 7۲نفر کاروان ویژه جانبازان در سال جاری را 

تشکیل می دهند.

توانمندسازی ساانه 15هزار  بانوي 
سرپرست خانواده در بهزیستی

تصفیه خانه های فعال استان تهران پایش می شوند

 جلسه فوق العاده تعدیل نرخ عوارض ساختمانی فردا برگزار مي شود
 اعضای شورای شهر تهران یک فوریت ایحه ضرایب 
تعدیل ارزش معاماتی بلوک های شهر تهران را تصویب کردند 

و پیش بینی شد این ایحه فردا بررسی شود.
به گزارش مهر، در جلس���ه دیروز شورای شهر تهران، 
ایحه ضرایب تعدیل ارزش معاماتی بلوک های شهر تهران 
به صورت یک فوریت مطرح شد. پیش از این شهردار تهران 
اعام کرده بود این ایحه را به صورت دوفوریتی به شورای 
شهر ارائه خواهد کرد. برخی از اعضای شورای شهر هم معتقد 
بودند عوارض تعیین شده نباید تعدیل شود، زیرا عوارض از 
سال ٩۳ هیچ تغییری نکرده بود، با این وجود این موضوع در 
جلس���ه دیروز به صورت یک فوریتی مطرح شد که اعضای 
ش���ورا با ١۶ رأی موافق و ۳ رأی مخالف با این یک فوریت 

موافقت کردند.
عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران در دفاع از یک فوریت این ایحه گفت: ما الزام به صدور 
پروانه داریم و باید قبل از پایان خرداد این ایحه را به شورا ارائه 
می کردیم تا بتوانیم در مناطق به شهروندان پاسخگو باشیم و 

سرعت صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا نکند.
  محسن هاشمی رئیس ش���وراي شهر تهران خطاب به 
اعضای شورا گفت: برای آن که شهرداری و مردم از باتکلیفی 
دربیایند، این ایحه در دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری 
و شهرسازی طی امروز و فردا بررسی شود و سه شنبه هم در 

جلسه فوق العاده این ایحه به رأی گذاشته شود.

  الویری هم گفت: تأخیر در تصویب این ایحه میلیاردها 
خسارت در درآمدهای شهرداری ایجاد می کند، همچنین شهر 
در باتکلیفی خواهد بود، بنابراین بهتر است این جلسه برگزار 

شود و ایحه را تعیین تکلیف کنیم.
 در پای���ان اعضا با ١۴ رأی موافق به برگزاری جلس���ه 

فوق العاده رأی دادند.
حضور زن��ان درهیات نظ��ارت و اجرایی انتخابات 

شورایاری ها
اعضای شورای شهر تهران همچنین در جلسه دیروز به 
تبصره الحاقی حضور زنان به عنوان عضو در هیات نظارت و 

اجرایی مرکزی منطقه رای مثبت دادند.
  در جریان بررسی آیین نامه اجرایی انتخابات پنجمین 
دوره شورایاری های ش���هر تهران به پیشنهاد شهربانو امانی، 
سیدآرش میانی و زهرا نژاد بهرام تبصره الحاقی مبنی بر این که 
همه ارکان در آیین نامه عدد فرد باشد و حتماً زنانی به عنوان 
عضو در هیات نظارت و اجرایی مرکزی و منطقه حضور داشته 

باشند، مطرح و بررسی شد.
 در نهایت این پیشنهاد با ١۲ رای موافق و ٥ رای مخالف 

به تصویب رسید.
تصوی��ب وظای��ف ش��ورای راهب��ردی انتخابات 

شورایاری ها
 اعضای شورای شهر تهران همچنین پس از کش و قوس های

 فراوان با حضور ش���ورای راهب���ردی در پنجمین انتخابات 

شورایاری ها موافقت و وظایف آن را تصویب کردند.
  در جلسه علنی دیروز،بررسی آیین نامه اجرایی فعالیت 
پنجمین انتخابات شورایاری ها در دستور کار اعضای شورای 
ش���هر قرار گرفت.یکی از این پیشنهادات مربوط به شورای 
راهبردی بود که محمد سااری در جلسه گذشته پیشنهاد حذف 

آن را مطرح کرده بود که مصوب نشد.
وی خطاب به اعضای شورا در این جلسه گفت: اگرچه 
حذف ش���ورای راهبردی رأی نیاورده است پیشنهاد می کنم 
شرح وظایف آن به صورت شفاف بیان شود، چرا که شورای 
راهبردی متشکل از ١۲  نهاد امنیتی، انتظامی و اطاعاتی است 
و نگران این هستیم در صورت مشخص نبودن این وظایف 
مغایرت میان تصمیم هیات نظارت و اجرایی انتخابات شورایاری 

با شورای راهبردی ایجاد شود.
 بر این اساس، تشکیل جلسه و هماهنگی با دستگاه های 
همکار در فرآیند برگزاری انتخابات و براساس برنامه زمانبندی 
تعیین شده، پش���تیبانی فکری و عملیاتی از ستاد هماهنگی 
شورایاری ها، تشویق دستگاه ها و مراکز مختلف در مشارکت 
 مختلف در زمینه برگزاری انتخابات و ارائه نظرات و سیاست های

 موثردر افزایش مش���ارکت شهروندان به عنوان شرح وظایف 
ش���ورای راهبردی انتخابات ش���ورایاری ها مطرح شد و به 

تصویب حداکثری اعضای شورای شهر رسید.
بررسی آیین نامه اجرایی انتخابات شورایاری ها همچنان با 

پیشنهادها ی اعضای شورای شهر در حال انجام است.



3 اخبار داخلي

مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی از دفتر 

وزارتی آموزش و پرورش جدا می شود 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش به معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع دستور داد تا نسبت به تفکیک و استقال مرکز اطاع رسانی و 

روابط عمومی از دفتر وزارتی اقدام شود.
به گزارش ایرنا، س���ید جواد حسینی در مذاکره با رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک و استقال مرکز اطاع 
رسانی و روابط عمومی از دفتر وزارتی، معاونت برنامه ریزی و توسعه 
منابع این وزارتخانه را موظف به پیگیری و اقدام تا حصول نتیجه کرد.

همچنین وی در حکمی »شاپور محمد زاده« را به عنوان سرپرست مرکز 
امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی منصوب کرد .

مراسم رونمایی کتاب »دوران 
دانشکده« برگزار می شود

مراسم رونمایی کتاب »دوران 
دانشکده« )تاریخ شفاهی دانشکده 
حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی 
دانش���گاه تهران( از ساعت 5 تا 
6/5 بعدازظهر روز چهارشنبه 29 
خرداد 1398 در محل دانش���کده 
حقوق و علوم سیاس���ی دانشگاه 
تهران )طبقه اول- سالن اجتماعات 

دکتر درودیان( برگزار می شود.
 ای���ن کتاب که توس���ط 
انتش���ارات اطاعات منتشر شده، 
حاوی خاطرات جمعی از استادان، 
مدیران و دانش���جویان دانشکده 
حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی 

دانشگاه تهران در پنجاه سال اول فعالیت این دانشکده است. برخی از 
کسانی که خاطراتشان در این کتاب درج شده، در مراسم رونمایی آن 

هم شرکت می کنند. 
دکتر داوود هرمیداس باوند، دکتر علی رش���یدی،  دکتر گودرز 
افتخار جهرمی، دکتر فریدون مجلسی، دکتر گیتی پورفاضل، دکتر صالح 
نیکبخت و دکتر نعمت احمدی از آن جمله اند، حضور در این مراسم 

برای تمام عاقمندان آزاد است.
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يادداشت

واعظ پایتخت

در بین محقق���ان معاصر کمتر 
کسی مانند ش���یخ عزیزاله عطاردی 
خبوشانی در باب تاریخ و فرهنگ و 
رجال خراسان تحقیق و تفحص کرده 
اس���ت. این تحقیقات او بسیار وسیع 
بود و برای ش���ناخت بهتر خراسان 
کتابخانه های جهانی و فهرست نسخ 
خطی را سطر به سطر کاویده بود تا 
س���هم خراسان را در فرهنگ ایران و 

جهان بنمایاند.
این کوش���ش ها برای آن بود که 

خراس���ان و حوزه های علمی آن بی اغراق در طی 1400 س���ال  یعنی 
از آغاز اس���ام تاکنون، در س���اخت فرهنگ ایرانی- اسامی- شیعی 
نقشی اساسی داشته اند. به ویژه از زمانی که حضرت امام رضا، عالم 
آل محمد)ص(، در خراسان به مرکزیت مرو رحل اقامت افکند و پیکر 
شریفش را خاک خراسان دربرگرفت، تمایات شیعی در خراسان روز 
به روز رو به افزایش نهاد. در قرن اخیر هم طاب علم در خراس���ان، 
حتی آنها که خراسانی نبودند، به تحصیات عالی در ادبیات عربی و 

فارسی و ذوق شعری و خطابه شهرت داشتند.
مرحوم آیت اله سید محمد تقی نقوی قائینی از پرورش یافتگان 
حوزه علمیه خراس���ان بود که پس از تحصیات مقدمات در خراسان 
به قم رفت و در درس مرحوم آیت اله بروجردی، مرجع مطلق زمان، 
شرکت کرد. آن سال ها ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم، منوط به قبولی 
در امتحان بود. امتحان آقای نقوِی جوان را مرحوم شیخ مرتضی حائری 
یزدی فرزند بنیانگذار حوزه بر عهده گرفت  و وقتی تسلط او را در 
متون دریافت از وی پرسید شاگرد چه کسی بوده است و او نام ادیب 
نیشابوری را گفت. اما اندکی بعد آقای نقوی رحل اقامت در نجف اشرف 
افکند و در درس مراجع بزرگ نجف مانند حضرات آیات شاهرودی، 
حکیم و خویی حاضر شد دستاورد دیگر او در نجف توفیق آغاز به 
کار شرح نهج الباغه بود که ابتدا به فارسی نگارش آن را آغاز کرد و 
تا چند خطبه ادامه داد؛ اما بنا بر سیره علما ترجیح دادشرح خود را به 
عربی بنویسد تا نفع آن بیشتر باشد. حاصل این کار اثری است به نام 
مفتاح السعاده فی شرح نهج الباغه در 18 جلد. وقتی مرحوم آیت اله 
سیدمحمدرضا گلپایگانی این شرح را دید آن اندازه پسندید که به مولف 
پیشنهاد کرد که به همین روش تفسیری هم بر قرآن بنویسد که حاصل 
آن کتاب ضیاءالفرقان فی تفسیر القرآن در 18 جلد است. اهل فن بر این 
عقیده اند که در هر دو اثر، مولف سخنان پیشینیان و شروح و تفاسیر 
سابق را دیده لکن خود سیاق نوینی در مباحث مختلف مطرح کرده و 
از روی این آثار می توان به حوزه وسیع تحقیقات و تتبعات وی پی برد. 
به هر حال وقتی آقای نقوی به تهران آمد، این بار فرزند دیگر مرحوم 
حاج شیخ یعنی مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی از وی خواست تا در 
مدرسه سپهساار قدیم، تدریس متون فلسفی و اسفار را بر عهده گیرد. 
هر چند وی در جلساتی اختصاصی شرح اشارات را هم آغاز کرد و 

به پایان رسانید که خوشبختانه صوت آن موجود است.
اما آنچه گفته شد فقط بخشی از شخصیت واای این فقیه حکیم 
اس���ت، معمواً عالمانی در طبقه ایش���ان صرفاً در جایگاه تدریس و 
مرجعیت قرار می گیرند، اما آقای نقوی از هنگام جوانی تا پایان عمر 
ترجی���ح داده ب���ود که ذاکر و خادم مجالس وعظ و خطابه اهل بیت و 

حسین سیدالشهداء بماند.
ایشان قریب 50 سال در روضه منزل پدری ما منبر رفت و به آداب 
و ل���وازم آن پایبن���د بود. از جمله نظم و ترتیب و بی توجهی به تعداد 
مستمعین و کوشش برای تعلیم حضار. آثار تواضع و فروتنی عالمانه در 
او بسیار دیده می شد حتی روی جلد کتاب های خود هیچ گاه القابی به 
کار نبرده که نشان دهد مولف عالم است و چه اعتبار و جایگاهی نزد 
بزرگان دارد. ایشان با وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس آمد و شد 
داشت.  در پوشش و رفتار بسیار ساده و بی پیرایه و در گرمی گفتار 
و منطق بیان کم نظیر بود. من که خود س���ال ها توفیق درک منبرهای 
او را داشتم احساس می کردم مستمعین پس از منبر او حالی یافته و 

نکته های جدیدی فرا گرفته اند. 
بقيه در صفحه 10

  احمد مسجدجامعی 

آغاز هفته فرهنگی ترکمنستان در تهران

آیین افتتاحیه روزهای فرهنگی 
ترکمنس���تان در تهران، صبح روز 
گذشته یکشنبه 26خرداد با سخنرانی 
آتاگلدی شاه مراداف، وزیر فرهنگ 
ترکمنستان و ابوذر ابراهیمی ترکمان، 
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسامی، و با حضور احمد قربانف، 
سفیر جمهوری ترکمنستان در تاار 

وحدت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، از 
جمله برنامه های این آیین افتتاحیه 
اجرای موس���یقی سنتی ترکمنی و 
اجرای حرکات آیینی بود. همچنین 
به باور کارشناسان حوزه سیاست 
برگزاری چنین رخدادهایی در حوزه 
فرهنگ برنامه های استکبار جهانی در 
انزوای اقتصادی و فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران را با شکست مواجه 

می کند و بی تردید یکی از راهکارها 
برای بی اثر کردن تحریم ها گسترش 
روابط و همکاری ها با کش���ورهای 

دوست و همسایه است.
ش���اهمراداف وزیر فرهنگ 
جمه���وری ترکمنس���تان در آیین 
افتتاحیه روزهای فرهنگی این کشور 
در تهران گفت: حامل سام مهربانانه 
مردم و مسئوان ترکمنستان به شما 
ایرانیان هستم. ایرانیان و ترکمن ها در 
طول سالیان دراز همواره با احترام 
و دوس���تی در کنار هم زیسته اند 
و پیوندهای���ی غنی در حوزه های 
مختل���ف فرهنگ بومی و آداب و 
رس���وم دارند و افق فرهنگی آنها 

مشترک است.
وی افزود: افزایش همکاری های 
دو کش���ور ایران و ترکمنستان در 

حوزه های مختلف نش���ان دهنده 
روابط نزدیک و گرم دو کش���ور و 
همچنین نشان دهنده پیوندهای غنی 
فرهنگی اس���ت. حضور هنرمندان 
و اهال���ی فرهنگ دو کش���ور در 
نشست های مختلف تاثیر مهمی در 
روابط سیاسی دو کشور هم گذاشته 
است. در سال 2018مراسم روزهای 
فرهنگی ایران در ترکمنستان برگزار 
شد و همچنین در آوریل امسال به 
مناس���بت نوروز جشن و کنسرت 
موسیقی مفصلی با حضور هنرمندان 
برجس���ته دو کشور در مرز ایران و 

ترکمنستان برگزار شد.
ش���اه مراد اف ادامه داد: هدف 
از برگزاری این برنامه ها و مراسم ها 
توسعه روابط فرهنگی و سیاسی دو 
کشور و همچنین آشنایی مردمان با 

فرهنگ و هنر کاسیک و قدیمی 
ایران و ترکمنستان است. با چنین 
برنامه هایی م���ا می توانیم فرهنگ 
غنی و پیش���ینه تمدنی دو کشور 
را نیز بهتر به جهانیان معرفی کنیم. 
روابط دوس���تانه میان ترکمن ها و 
ایرانیان از دیرباز رواج داشته اما در 
دوره جدید با رواج امکانات مدرن 
صورت جدیدتری را به خود گرفته 
و در شاخه های مختلف فرهنگی نیز 

خود را نشان داده است.
وزی���ر فرهن���گ جمهوری 
ترکمنستان همچنین به برنامه های 
روزهای فرهنگی این کش���ور در 
تهران اش���اره ک���رد و گفت: در 
این روزه���ا برنامه های مختلف و 
غنی برای ش���ما تدارک دیده شده 
اس���ت. ما برگزاری نمایشگاه های 
صنایع دس���تی را خواهیم داشت. 
در روز دوش���نبه 2۷خرداد نیز آیین 
رونمایی از کتاب های قربانقلی بردی 
محمداف ، رییس جمهور ترکمنستان 
در کتابخانه ملی جمهوری اسامی 
برگزار می شود. همچنین کارشناسان 
تاریخ ترکمنستان با همکاری همتایان 
ایرانی خود سمینار جاده ابریشم را 
ت���دارک دیده اند. ما البته فیلم های 
سینمایی ترکمنستانی را نیز با خود 
به ای���ران آورده ایم. ایرانیان در این 
روزها می توانند از کنس���رت های 
موس���یقی و البته موزه های دوره ای 

نیز بهره ببرند.
شاه مراد اف در پایان گفت: به 
یقین برگزاری این مراسم باعث تعالی 
و دوستی و برادری مردمان دو کشور 
خواهد شد و به گسترش روابط دو 

کشور کمک خواهد کرد.

 بررسی »اخاق در هنر آواز« 
در فرهنگسرای ارسباران 

س���ی و چهارمین 
تخصصی  نشس���ت 
»آیین آواز« با همکاری 
موس���یقی  باش���گاه 
ارسباران، سه شنبه 28 
خرداد ماه در سالن اصلی 
این فرهنگس���را برگزار 

می شود .
به گ���زارش برنا؛ 
سی و چهارمین نشست 
تخصصی آموزشی آیین 

آواز سه ش���نبه 28 خرداد، س���اعت 18 در  فرهنگسرای ارسباران برگزار 
می شود. 

»اخاق در هنر آواز« موضوع مهمترین بخش این نشست یعنی مبحث 
فنی و تئوریک است که با حضور معصومه مهرعلی مدرس باسابقۀ آواز و 
دکتر حشمت اه ریاضی نویسنده، فیلسوف و مولوی پژوه ارائه خواهد شد.

در این نشس���ت همچنین خوانندگانی همچون لطفعلی سیانی، دکتر 
امیرحسین رحمتی، رضا بهادری و حامد شکراللهی به اجرای آواز خواهند 
پرداخت. آواز لطفعلی سیانی را که در دستگاه سه گاه اجرا می شود نیما سیانی 
)بربط(، حسن رستگاری )تار( و حمیدرضا معین )تمبک( همراهی می کنند. 

اجرای ساقی نامه در سه گاه پایان بخش برنامۀ این گروه خواهد بود.
دکتر امیرحسین رحمتی دندانپزشک و از شاگردان محسن کرامتی نیز 
آوازی را در دستگاه همایون مجید رهنما )نی نواز(،  میاد میری )نوازنده 
تار( و وحید علیزاده )نوازنده تمبک( به همراه تصنیف »کلبۀ من« اثر پرویز 

یاحقی با شعر بیژن ترقی اجرا خواهد کرد.
محمد باقری درگاه خواننده ای که از اصفهان )یکی از دو پایتخت مهم 
آواز ایرانی( به آیین آواز می آید نیز در کنار سعید خرم جو نوازنده تار، آواز 

مرکبی را در دستگاه های نوا و سه گاه اجرا می کند.
حامد ش���کراللهی خواننده جوان هم آوازی را در دستگاه شور روی 
سرودۀ مشهور »آمدی جانم به قربانت...« از زنده یاد شهریار در همراهی با 
داریوش قانع )نوازنده نی( و محمدمهدی گرجی )سه تار( ارائه خواهد کرد. 
اجرای قطعه ضربی نیاز و نیز تصنیف ماه من از دیگر بخش های برنامۀ ارائه 

شده توسط این گروه خواهد بود.
سلسله نشست های تخصصی آموزشی آیین آواز با همت علی شیرازی 
ارائه ای است از کانون موسیقی ارسباران که عاوه بر ارائه مباحث فنی و 
تئوریک به تجلیل از بزرگان موسیقی آوازی و همچنین معرفی آوازخوانان 

گمنام یا کمتر شناخته شدۀ جوان و میانسال اختصاص دارد.

   دودلینگ )doodling( به خط خطی 
بی هدف گفته می شود؛ همان خطوطی که ما 
به صورت ناخودآگاه در جلسات، سر کاس 
درس یا هنگام گفتگوی تلفنی می کشیم. هانی 
نجم، بنیانگذار »دودلینگ آرت« در ایران، از 
هنرمندان فعال و پرکارمعاصرایران است که 
تا به حال جوایز زیادي درعرصه هنر درسطح 
کشوري و بین المللی داشته است. او تا به 
حال چهار نمایشگاه طراحی ازسبک دودلینگ 
آرت از آثارهنرمندان گردآوری کرده است و 
درحال حاضر نیز درحال چاپ اولین کتاب 
دودلینگ آرت درایران اس���ت و به زودی، 
از 14 تا 28 تیرماه، نمایشگاه دودلیگ روی 
م���اگ و لی���وان را در باغ موزه هنر ایرانی 

برگزار خواهد کرد.
  نجم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
دودلینگ برای اولین بار در س���ال 1935 به 
معنای خط خطی کردن بی هدف بکار گرفته 
شد اما امروزه این نوع طراحی را صرفا خط 
خط���ی بی هدف نمی دانند، زیرا این خط 
خطی ها، تمرکز ذهنی ما را باا می برند و در 
ارتقاي میزان خاقیت و قدرت تصمیم گیری 
هم اثرگذارند. خانم س���انی براون، کتابی 

دارن���د به نام »انقاب دودلینگ« که در آن 
یکسری تمرینات دودلینگ را برای مدیران 
و کارمن���دان معرفی می کنند تا خاقیت، 
تمرکز و قدرت تصمیم گیری آنها ارتقا پیدا 
کند. همچنین دیوید مک اگان، نویس���نده 
انگلیسی کتاب »خطوط رها شده«، به جنبه 
هنر درمانی دودلینگ پرداخته است. بسیاری 
از هنرمندان و سیاستمداران بزرگ، تمرینات 
هر روزه دودلینگ داش���ته اند. مثا یونگ 
هر روز دودلینگ س���بک مانداا می کشید 
چون تمرکزش را زیاد می کرد. از میان 44 
رئیس جمهور آمریکا، 26 تا )از جمله ریگان 
و اوباما( در تمام جلس���ات خود دودلینگ 
می کشیدند. این طرح ها، بعدا تحلیل می شد. 
مثا م���ک اگان در کتابش دودلینگ یک 
مهاجر پناهجوی ایرانی را آورده اس���ت که 
طرح خانه ای است بر بال یک کبوتر. در این 
طرح، کبوتر نماد آزادی و خانه، نماد وطن 
تفسیر شده است. یا در دودلینگ های ریگان، 
همیش���ه یک چشم وجود داشت که آن را 
به خودرأی بودن و خودخواهی تعبیر کرده 
اند. استمرار در دودلینگ اهیت دارد. وقتی 
دودلینگ یک نفر را بررس���ی می کنیم، می 

بینیم یک طرح را همیشه می کشید.
   وی اف���زود:  5 ن���وع دودلینگ را 
شناس���ایی کرده اند: 1- ذن تنگل: روش 
هندس���ی است که یک راهب بودایی آن را 
ابداع کرد که ریشه اش براساس مکتب ذن 
بوده  وجهت مدیتیش���ن انجام مي شود و 
شامل الگوهاي متقارن هندسي است و ازیک 

نظم ازپیش تعیین شده شکل مي گیرد وبه 
نوعی آگاهانه است . 2- ذن دودلینگ: که از 
نظم هندسي خارج شده و بیشتر به سمت 
دودلین���گ وخطوط ناخودآگاه گرایش پیدا 
مي کند.3- اس���تن دودلینگ: ابتدا شابلوني 
را درست مي کنید و براساس شابلون اولیه 
وتکرار آن طرح شکل مي گیرد ومحدودیتي 
در به کارگیری تعدادشابلون ها وجود ندارد. 
4- مانداا: به معناي دایره که قدیمترین روش 
مدیتیشن برای رسیدن به آرامش بوده و مورد 
استفاده فرهنگ ها و ادیان مختلف بوده است 
و براین باوربودند که طرح مانداا به تمرکز 
اعصاب کمک مي کند و وقتي تمام مي شود 
که تمرکز از دست برود. 5- دودل آرت: در 
انگلیسي به کسي که وقتش را هدر مي دهد 
گفت���ه مي ش���ود و اغلب بعنوان یک هنر 
غیرارادي و بدون فکر توصیف مي ش���ود؛ 
ولی این توصیف شایس���ته این هنرنیست؛ 
چون این هنر  باعث ایجاد تمرکز مي شود. 
دودلینگ آرت لزوماً یک پیگیری بدون فکر 
نیست، چون نظم و انضباط و لذت خاصی 
پشت هر طرح وجود دارد که درابتدا بصورت 

ناخودآگاه شکل گرفته است .

   نج���م ادامه داد: من در پایان نامه ام، 
دودلینگ را کاربردی کرده و آن را در گرافیک 
بررسی می کنم. دودلینگ، نیازی به آموزش 
ن���دارد و همه ما در طول عمرمان این کار 
را انج���ام داده ایم. ما این هنر را وارد کار 
نمایشگاهی کرده و تا کنون چهار نمایشگاه 
برگ���زار کردیم. خطوط طراحی هم، مانند 
نقاشی های هنری می توانند زیبا باشند؛ ضمن 
اینکه این خطوط، بعدا تحلیل می ش���ود و 
بعد روان شناسانه هم دارد. مثا هنری مور، 
همیشه پیکره های لمیده کار می کرد. وقتی 
به زندگی خودش نگاه کردند متوجه شدند 
او مادر مریضی داشت که همواره در حالت 
لمیده بود. جغرافیای محل سکونتش هم در 
ای���ن طرح ها بی تاثیر نبودند. او در جایی 
زندگی می کرد که س���احلی با سنگ های 
بزرگ ش���بیه کاناپه داشت. یا کارهای خود 
من، به گفته مک اگان، متادودل است، یعنی 
دودلین���گ متاثر از فضای بیرونی؛ چون من 
همیش���ه در اتوبوس و مترو به طراحی از 
آدمها مي پردازم و به نوعي براي من راهي 
برای تحمل وفرار از آشفتگی داخل  فضاي 

شهری است.

نمایشگاه »آقا و خانم دودل«، در باغ موزه هنر ایرانی برگزار خواهد شد

9 درصد خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان 
وسایل زندگی خود را  می فروشند

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی خانواده ها 10درصد کل 
هزینه زندگی را بابت آموزش می پردازند و بیش از 9درصد خانواده های ایرانی 
برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای 
عادی خود نمی توانند خرج تحصیل را بدهند. باید دولت به آن توجه کند.

به گزارش مهر، محمدرضا واعظ مهدوی در برنامه تلویزیونی پرسشگر 
با بیان اینکه بیش از 15میلیون دانش آموز در بیش از 100هزار مدرسه داریم، 
گفت: چالش اساس���ی در ش���رایط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. 
بیش از 98.6درصد جمعیت واجب التعلیم در دوره ابتدایی تحت پوشش 

قرار دارند. این نرخ در دوره دبیرستان 80درصد است.
وی افزود: آیا توزیع این 1.4درصد عدم پوشش در همه کشور یکسان 
است؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از 6درصد عدم پوشش داریم. 
عاوه بر این اتباع کش���ورهای بیگانه  یا کودکان دارای مادر ایرانی و پدر 
خارجی هستند که شناسنامه ندارند و شاید ده ها هزار کودک و جوان ایرانی 
داریم که نمی توانند به مدرسه بروند.  واعظ مهدوی درباره راه حل مشکات 
معوقات عقب مانده فرهنگیان گفت: مسائل آموزش و پرورش از مسائل کل 
کشور جدا نیست. نگاه دولت باید اصاح شود و تا زمانی نگاه این باشد که 

در آموزش و پرورش پول حرام می شود این روند اصاح نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ایران کشوری جوان و باسواد است، اظهار داشت: 
تفاوت بین هزینه ها و درآمدهای دولت 130هزار میلیارد تومان است. 95هزار 
میلیارد تومان فقط حقوق و دس���تمزد و 120هزار میلیاردتومان هزینه رفاه 
اجتماعی است که تقریباً معادل کل درآمدهای دولت است. صرفه جویی 
که می توان انجام داد جوابگوی این مابه التفاوت نیست. دولت باید روی 

درآمدها کار کند. بیش از 50هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

آگهي مناقصه عمومي شماره 98-115
موضوع : عمليات ساختمانى و بنايى در واحد اتوكسيالت
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� �� صو�� نيا� به �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن   65-32633163-086  تما� 

حاصل نمايند. 
الف) شرح كار:

كليه عمليا� ساختمانى � بنايى ش���امل : خاكبر���� ��ماتو�بند� � قالب بند� � 
ساخت پنج مو�� فوند�س���يو� � باند��� مخا�� � �جر�� پيوينگ محوطه با�گير� 
��حد �توكسيال� � �جر�� فوند�سيو� س���ا�� مخا�� ميانى � پمپ ها � سا�� بتنى 
��كتو� � كليه �س���تو�كا�ها � �س���تو��لعمل هايى كه �� طر� �ستگا� نظا�� به 

پيمانكا� �بال� گر�� .
ب) مدارك مورد نياز:

1- تصا�ير �ساسنامه � �گهى تأسيس � ثبت شركت � گو�هى صالحيت پيمانكا�� � 
كليه تصميما� � تغيير�� مند�� �� ���نامه �سمى  .

2- تصوير گو�هى نامه ثبت نا� مؤ�يا� مالياتى ( كد �قتصا�� ) ���ئه شناس���ه ملى � 
نشانى � كدپستى � شما�� تلفن / فاكس.

3- تصوير شناسنامه � كا�� ملى ( پشت � �� ) صاحبا� �مضا� مجا� شركت .
4- گو�هى صالحيت �يمنى پيمانكا� �� با �عتبا� �مانى مرتبط �� ����� كا� � �فا� � �مو� 

�جتماعى ( �� صو�� عد� ���ئه �ين گو�هينامه �� پذير� متقاضى معذ��يم ).
5- فهرس���ت سو�بق كا�ها� �نجا� شد� يا ��حا� �نجا� � يا مشابه موضو� مناقصه با 

���ئه گو�هى � �ضايت نامه يا تشويق نامه �� كا� فرما يا� قبلى.
6- ���ئه گر�� مالى ش���ركت � مفاصا حسا� قر�����ها� �نجا� شد� �گو�هى ���� 

�فز��� �كپى ضمانت نامه ها� �خذ شد� طى يكسا� گذشته .
7- س���اير مد��� � گو�هى ها� معتبر � مرتبط با موض���و� مناقصه كه �� ���يابى 

تو�نمند� � تأييد صالحيت متقاضى موثر باشد  .
توجه : �� صو�� نقص � عد� تكميل مد��� مذكو� ���يابى متقاضيا� قابل بر�سى 
نخو�هد بو� . همچني���ن ���ئه مد��� � عد� تأييد صالحيت هيچ گونه حقى �� بر�� 
متقاضيا� �يجا� نخو�هد كر� � �ين شركت �� �� يا قبو� هر يك يا تما� پيشنها��� 

بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل باشد �� هر مرحله �� مناقصه مختا� مى باشد. 
ج ) ساير شرايط مناقصه :

1- ��گذ��� �س���نا� مناقصه : پس �� ���ئه م���د��� مند�� �� بند � �� مقابل ���يز 
مبلغ -/500/000 �يا� به حسا� جا�� شما�� 0105763780000 به نا� شركت 
پتر�شيمى ش���ا�ند نز� بانك ملى تحويل ش���ركت كنندگا� خو�هد شد (جهت 
��يافت شناسه پر��خت با شما�� تلفن ها� 95-32633180- 086 تما� حاصل 
نماييد ) يا���� مى ش���و� مبلغ مذكو� �� صو�� عد� تأييد پيمانكا� مستر� نخو�هد 

شد. 
2- مبلغ تضمين ش���ركت �� مناقصه : 5% مبلغ كل پيشنها�� قابل ���يز به صو�� 
نقد� به حسا� صد� �الشا�� � يا ���ئه چك تضمينى بين بانكى � يا ضمانت نامه بانكى 
ثبت شد� �� سامانه پيا� �س���انى �لكتر�نيكى مالى بانك مركز� ( سپا� ) با �عتبا� 

سه ما� به نا� شركت پتر�شيمى شا�ند. 
3- پيمانكا� بايد ����� شخصيت حقوقى � تو�� فنى مناسب با برنامه �يز� � تو�نايى 
مالى ال�� جهت ���ئه ضمانت نامه ها� مو�� نيا� شركت �� مناقصه � يا عقد قر����� 

�� طبق مقر��� � ضو�بط �ين شركت ��شته باشد .
4- پر��خت هزينه ��� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد . 

���بط عمومي � �مو� بين �لملل
شركت پتر�شيمي شا�ند

نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچس���تا� ��نظر ���� عمليا� 
�جر�يي خط �نتقا�� ش���بكه تو�يع � ساخت يك با� مخز�200 مترمكعبي ��ستا� 
�نگو��با� ��قع �� مجتمع �يرمجموعه س���د كهير شهرس���تا� كنا�� �� �� طريق 
برگز��� مناقصه عمومي تامين نمايد. ل���ذ� �� كليه پيمانكا��� ����� �تبه 5 � باالتر�  
�� �ش���ته �� �عو� به عمل مي �يد تا بر �س���ا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� 
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 ���)

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

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(محلاجرايكار:شهرستانچابهار

2(مبلغبرآورداوليه30839ميليونريال)براساسفهرستبهايسال1398(
3(زمانفروشاسنادمناقصه:ازتاريخ98/3/25لغايت98/03/30

4(آخرينمهلتتحويلاسنادمناقصه:مورخ98/04/12ساعت14ميباشد.
5(تاريخوساعتبازگشاييپاكتهايارزيابيكيفي:ساعت10مورخ98/04/15ميباشد.

6(تاريخوساعتبازگشاييپاكتهايمناقصه:ساعت10مورخ98/04/16ميباشد.
خريداسنادازطريقسامانهستادمقدورميباشد.

تذكرمهم:بهاستنادبند2بخشنامه30593مورخ94/05/03موضوعدستورالعملمبلغ
ظرفيتمجازپيمانكارانبرايشركتدرمناقصهوارجاعكارمبلغظرفيتآزادپيمانكاران

درپايگاهاطاعرسانيsajarازسويكارفرماكنترلوماكعملقرارخواهدگرفت.
لذاپيمانكارانميبايستبااطمينانازظرفيتكاريمجاز)مبلغظرفيتآزاد(برحسب
تعدادومبلغپيمانهايدردستاجرايخوداقدامبهخريداسنادنمايد،درغيراينصورت
مطابقدس��تورالعملرس��يدگيبهتخلفاتناش��يازعدمرعايتضوابطارجاعكارباآن

شركترفتارخواهدگرديد.
7(محلدريافتاسناد:

www.setadiran.irسامانهتداركاتالكترونيكدولت)ستاد(بهآدرس
8(محلتسليماسنادتكميلشده:بارگذاريكليهپاكتهابررويسامانهستادوتحويل
پاكتاس��نادارزيابيكيفيوپاكتتضمين)الف(وپاكتپيش��نهادقيمت)ج(بهصورت

فيزيكيبهدبيرخانهشركتآبوفاضابروستايياستانسوب.
تذكر:ضمناًكليهشركتكنندگانملزمبهبارگذاريپاكتهايمناقصهبررويسامانهستاد

ميباشنددرغيراينصورتپاكتهايآنهابازگشايينميگردد.
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسهآگهي:500826 م/الف234

ش�ركت مديريت توليد بر� ش�ا�ند (نير�گا� حر��تي ش�ا�ند)  به ���� كيلومتر 15 جا�� ���� بر�جر� محو� فرعى ��نا  
�� نظر ���� تامين مقد�� 104,000 ليتر ��غن ���نكا�� تو�بين مو�� نيا�   نير�گا� حر��تى ش���ا�ند �� به تو ليدكنندگا� ��خلى ��جد شر�يط 

��گذ��  نمايد .
لذ� �� كليه متقاضيا� �عو� به عمل مي �يد حد�كثر تا تا�يخ 98/03/31 جهت ��يافت �سنا� مناقصه به سايت پايگا� �طال� �ساني مناقصا� 

كشو� به ���� http://Iets.mporg.ir  مر�جعه � پس �� ثبت نا�  � ��يافت كد كا�بر� نسبت به ��نلو� �سنا� مناقصه �قد�� نمايند.
شر�يط مناقصه :

 1 -  سپر�� شركت �� مناقصه شما�� 98/117 خريد  ��غن ���نكا�� تو�بين  به مبلغ 566,000,000(پانصد � شصت � شش ميليو� �يا� )
مى باشد كه مي بايستي به صو�� ���يز به حسا� به نا� شركت مديريت توليد بر� شا�ند به شما�� حسا� 2156544  نز� بانك �فا� كا�گر��  

شعبه شا�ند  � يا به صو�� ���ئه ضمانت نامه بانكي معتبر باشد.
2 -به پيشنها�ها� (مخد���مشر�� �مبهم � ناقص)  � به پيشنها�هايي كه فاقد سپر�� معتبر � پيشنها�هايي كه بعد �� موعد مقر� تحويل 

نير�گا� شد� باشد ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .
3 -ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� به مناقصه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

4 -تا�يخ تحويل پاكت ها ��� شنبه  98/04/15 ساعت 13 مي باشد.
5 -تا�يخ با�گشايي پاكت قيمت  ��� ��شنبه 98/04/17 ساعت 14 مي باشد.

توجه : ضمنا� �ين �گهي �� سايت �طال� �ساني شركت مديريت توليد بر� شا�ند (WWW.Shazandtpp.ir) قابل ��يت مي باشد.
���بط عمومي شركت مديريت توليد بر� شا�ندشما�� تلفن ها� تما�: 38262366  � 8262372 3  086

�گه�ي 
من�اقصه   

عمومي 
 �� مرحله ��

 شما�� 
  98/117
(نوبت ���)

شركت جها� نصر ما�ند��� �� نظر ���� كا�گا� بتن شهيد عليپو� خو� 
��قع �� قائمشهر� پل تال�� جنب ��نشگا� ���� با �مكانا� �يل �� به فر�� 
�ساند لذ� متقاضيا� محتر� مي تو�نند جهت �طالعا� � ��يافت �سنا� 
مز�يد� �� تا�يخ ��� �گهي لغايت پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه مو�� 

98/4/3 به يكي �� �� نشاني �ير مر�جعه نمايند:
1� ته���ر�� � خياب���ا� يوس���ف �با� � خيابا� هجده���م � پال�21� 
ش���ركت تالش���گر�� �قتصا� پايد�� � �فتر مديريت �مو� مالي تلفن: 

02188551519
2� س���ا�� � خياب���ا� جا� جم � ��بر�� س���ا�ما� صد� � س���يما� 
ما�ند��� � ش���ركت جها� نصر ما�ند��� � معا�نت پش���تيباني تلفن: 

01133391934
مشخصا� �مين: مساحت عرصه 39700 مترمربع (ششد�نگ عرصه 
�قفي �ست) طبق سند مالكيت �  مساحت �عيا� 1700 مترمربع (������ 
تعميرگاهي� س���وله� ��مايش���گا�)� بچينگ پالنت قديمي1 �ستگا�� 
بچينگ پالنت جديد 1 �ستگا�� سنگ ش���كن مجهز با تما� �مكانا� 
توليد 1 �ستگا�� سيلو س���يما� صدتني 4 �ستگا�� باسكو� 60 تني 1 
�ستگا� � ����� ��� بر�� گا� � تلفن ثابت � پر��نه بهر� بر���� مي باشد.

شركت جها� نصر ما�ند���

آگهي مزايده شماره 98/05 
(نوبت دوم)

فروش زمين و تجهيزات

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل كنيم.
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 خاش 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(محلاجرايكار:شهرستانخاش

2(مبلغبرآورداوليه47151ميليونريال)براساسفهرستبهايسال1398(
3(زمانفروشاسنادمناقصهازتاريخ98/03/27لغايت98/04/03

4(آخرينمهلتتحويلاسنادمناقصه:مورخ98/04/16ساعت14ميباشد.
5(تاريخوساعتبازگشاييپاكاتارزيابيكيفي:ساعت10مورخ98/04/17ميباشد.

6(تاريخوساعتبازگشاييپاكتهايمناقصه:ساعت11مورخ98/04/18ميباشد.
خريداسنادازطريقسامانهستادمقدورميباشد.

تذكرمهم:بهاستنادبند2بخشنامه30593مورخ94/05/03موضوعدستورالعملمبلغظرفيت
مج��ازپيمان��كارانبرايش��ركتدرمناقصهوارجاعكارمبلغظرفي��تآزادپيمانكاراندرپايگاه

اطاعرسانيsajarازسويكارفرماكنترلوماكعملقرارخواهدگرفت.
لذاپيمانكارانميبايستبااطمينانازظرفيتكاريمجاز)مبلغظرفيتآزاد(برحسبتعدادومبلغ
پيمانهايدردس��تاجرايخوداقدامبهخريداس��نادنمايد،درغيراينصورتمطابقدس��تورالعمل

رسيدگيبهتخلفاتناشيازعدمرعايتضوابطارجاعكارباآنشركترفتارخواهدگرديد.
7(محلدريافتاسناد:

www.setadiran.irسامانهتداركاتالكترونيكدولت)ستاد(بهآدرس
8(محلتسليماسنادتكميلشده:بارگذاريكليهپاكاتبررويسامانهستادوتحويلپاكتاسناد
ارزيابيكيفيوپاكتتضمين)الف(وپاكتپيش��نهادقيمت)ج(بهصورتفيزيكيبهدبيرخانه

شركتآبوفاضابروستايياستانسوب.
تذكر:ضمناًكليهش��ركتكنندگانملزمبهبارگذاريپاكتهايمناقصهبررويس��امانهس��تاد

ميباشنددرغيراينصورتپاكاتآنهابازگشايينميگردد.
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

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

شناسهآگهي:500973 م/الف239

شركت جها� نصر ما�ند��� ��نظر ���� يك قطعه ملك خو� معر�� به 
تعميرگا� ش���هيد غالميا� ��قع �� كيلومتر7 �توبا� سا�� به قائم شهر 
� �بتد�� ��س���تا� پاش���اكال� با �مكانا� �يل �� به فر�� �ساند. لذ� 
متقاضيا� محتر� مي تو�نند جهت �طالعا� � ��يافت �س���نا� مز�يد� �� 
تا�يخ ��� �گهي لغايت پايا� �قت ����� ��� ��شنبه مو�� 98/04/03 

به يكي �� �� نشاني �ير مر�جعه نمايند:
1� تهر�� � خيابا� يوسف �با� � خيابا� هجدهم � پال�21� شركت تالشگر�� 

�قتصا� پايد�� � �فتر مديريت �مو� مالي تلفن: 02188551519
2� س���ا�� � خياب���ا� جا� جم � ��بر�� س���ا�ما� صد��س���يما� 
ما�ند��� � ش���ركت جها� نصر ما�ند��� � معا�نت پش���تيباني تلفن: 

01133391934
مش���خصا� �مين: مس���احت عرصه 30200 مترمربع � مس���احت 
�عيا�5900 مترمربع � ����� ��� بر�� گا� 10خط تلفن � سند مالكيت 

مي باشد.
شركت جها� نصر ما�ند���

آگهي مزايده شماره98/04 
(نوبت دوم)

فروش زمين و تجهيزات

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت دوم)
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر �جر�� عمليا� تعمير �نگهد��� ��شنايى معابر � تعمير�� پيشگير�نه بهر� بر���� سا� 98 �� محد��� عملياتى منطقه بر� فا��بى � �جر�� توسعه � �حد�� � �صال� � بهينه سا�� 

شبكه ها� تو�يع نير� �� محد��� عملياتى مناطق بر� سينا �  سعا�� �با�  � بعثت خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

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

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� ش���ما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه 
مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �سنا�: جهت شركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� 

�قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �     برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند�  يا برندگا� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
  http://moamelat.tbtb.ir : ��روابط عمومى    شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز



4 اخبار اقتصادي
دوشنبه 27 خرداد 1398ـ  13 شوال1440ـ  17  ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27306

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    

 4583000 تومان

4770000 تومان

2500000 تومان

1671000  تومان

1020000 تومان

436300 تومان

4200 تومان 

13096/4 تومان

13550 تومان

4712/5 تومان

14805/8 تومان

15450 تومان

5287/5  تومان

16739/7 تومان

17370  تومان

1143/7  تومان

3658/1  تومان

3754  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(

جمهوری اسامی ایران برای گسترش روابط اقتصادی با 
همسایگان شمالی خود به موافقت نامه اوراسیا می پیوندد.

این مطلب را دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز در 
دومین همایش چشم انداز همکاری های تجاری و فرهنگی 
ایران و نواحی فدرال قفقاز شمالی و فدراسیون روسیه که 
در تهران برپا ش���ده اس���ت، اعام کرد و افزود: با پیوستن 
ایران به اوراسیا امکان صادرات ۸۰۰قلم کاا به روسیه فراهم 
می شود. البته خوشبختانه ایحه الحاق ایران به این موافقت نامه 
به تصویب مجلس شورای اسامی  رسیده است و ما منتظر 

تصمیم شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: بنا داریم از محل وامی که فدراسیون روسیه 
برای ایران تدارک دیده است نیروگاه ۱۴۰۰مگاواتی هرمزگان 
را احداث و راه آهن تهران - گرمس���ار را برقی کنیم. از 
ط���رف دیگر ایران تصمیم دارد امکانات ترانزیتی خود را 
برای صادرات و افزایش مبادات در اختیار روسیه قرار دهد 
تا آن ها از مسیر های کوتاه تری محصواتشان را به آب های 

آزاد و سپس به کشور های هدف منتقل کنند.
وزی���ر نیرو گفت:  اتص���ال ریلی ایران به جمهوری 
آذربایجان با احداث قطعه رشت به آستارا می تواند زمینه 

ساز فعالیت بیشتر ایران و روسیه باشد. 
وی با اشاره به اهمیت امضای قرارداد برای ترانزیت 
غات بین ایران و روسیه افزود: باید تاش کنیم موانع این 
قرارداد برداش���ته شود، زیرا با این کار ایران می تواند هاب 
منطقه در صادرات غات به کش���ور های شمالی به ویژه 
روسیه شود. اردکانیان در ادامه اتصال برق ایران به روسیه 
را هم از دیگر روابط تجاری بین دو کش���ور دانست و با 
اظهار اینکه این اتصال از طریق ارمنستان و تاجیکستان باید 
به زودی برقرار شود، پیش بینی کرد که فردا در خاتمه این 
اجاس توافقات مهمی میان جمهوری اسامی ایران و قفقاز 

شمالی منعقد شود. 
وی با توجه به همکاری های مناس���ب دو کشور در 
بخش کش���اورزی گفت: تنها در یکی از استان های قفقاز 

ش���مالی حدود 2۰ هزار هکتار از اراضی منطقه در اختیار 
ما قرار گرفته است تا با استفاده از آب و منابع طبیعی آن  
بتوانیم محصول وارد ایران کرده و در مقابل ما هم تولیدات 
خود را با استفاده از معافیت های موجود به بازارهای این 
مناطق صادر کنیم.وزیر نیرو گفت: اجاس اخیر دو کشور 
در قالب ۱3 کمیته کاری در عرصه های حمل ونقل، صنعت، 
معدن، بهداش���ت، کشاورزی، دارو، انرژی، گردشگری و... 
برگزار شده که بیش از 3۰۰ نفر از فعاان اقتصادی روسیه در 
آن حضور دارند. وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو درصدد 
تسهیل ارتباط بخش های خصوصی ایران و روسیه است، 
گفت: روسیه سال گذشته بالغ بر 25۰ میلیارد دار واردات 
داشت که مطمئنا پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا می تواند 

سهم ایران در بازار روسیه را افزایش دهد.
اردکانیان با تاکید بر اینکه ظرفیت مبادله میان دو کشور 
به شدت قابلیت افزایش دارد، بیان کرد: امیدواریم با استفاده 

از ضوابط موجود و کانال اوراسیا بتوانیم عدد مبادات میان 
دو کشور را افزایش داده و امکان ترانزیتی را برای صادرات 

محصوات کشورهای عضو اوراسیا فراهم کنیم.
وی با اشاره به مسائل بانکی موجود میان دو کشور 
ادامه داد: مذاکرات فشرده ای میان بانک مرکزی کشورمان با 
همکاران مرتبط در کشور روسیه در حال انجام است و به 
زودی کارگروه مشترک این موضوع در تهران تشکیل خواهد 
شد که در تاشیم با حل و فصل مسائل سیستم بانکی شاهد 

تسهیل روابط میان دو کشور باشیم.
وزیر نیرو ادامه داد: عاوه بر این امس���ال کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای ارمنستان، 
افغانستان و تاجیکستان با همکاری وزارت نیرو برگزار خواهد 
شد.دسرگئی چباتاریف وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی هم 
در این همایش گفت: ما عاقمند به توسعه صنعت حمل و 
نقل در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین 

ایجاد کریدور انرژی با ایران هستیم.
وی منطقه قفقاز را عاقه مند به توسعه روابط اقتصادی 
با ایران دانست و گفت: ما به دنبال ایجاد روابط گردشگری 
با ایران هستیم و می توانیم در حوزه کشاورزی، محصواتی 
مثل گوشت قرمز و غات را به ایران صادر و انواع میوه ها 
را از ایران وارد کنیم.وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی گفت: 
مبادات تجاری ایران و روس���یه در سال 2۰۱۸معادل یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دار بوده که این رقم نسبت به سال 
2۰۱۷دو درصد افزایش داش���ته است در حالیکه امیدواریم 

این حجم تجاری تا سه برابر افزایش یابد. 
وی با تاکید بر توسعه طرح راه آهن ایران و روسیه 
گفت: ما باید ارتباط زمینی و دریایی را تقویت کنیم البته در 
ماه آگوست قرار است ماقات هایی در سطح باا بین ایران 

و جمهوری آذربایجان و روسیه انجام شود.
چباتاریف گفت: حمل کاا از طریق ایران به جمهوری 
آذربایجان، جمهوری ارمنستان و اقلیم کردستان و کریدور 
شرق و غرب که از قفقاز شمالی عبور می کند هم بسیار مهم 
است.گزارش خبرنگارما حاکیست: به موازات این همایش 
سه روزه در تهران، پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه 
با حضور مقامات دو کشور در شهر های تهران و اصفهان 
برگزار ش���د.در حاش���یه این دو اجاس سومین کارگروه 
همکاری های استانی ایران و قفقاز شمالی با حضور معاون 
نخس���ت وزیر جمهوری داغستان و هشت وزیر منطقه ای 
)وزرای اقتصادی جمهوری های اوستیای شمالی، قره چای 
چرکسیا، کاباردینو بالکاریا، چواش، استاورپل، آستاراخان، 

اولیانفسک و اورلفسک( در تهران برپا شده است.
ناحیه فدرال قفقاز ش���مالی متشکل از جمهوری های 
داغستان، اینگوشتیا، کاباردینا بالکاریا، اوستیای شمالی، چچن 
و قره چای چرکسیا و خطه استاورپل بوده که با جمعیت 
حدود ۱۰میلیون نفر، هفت درصد جمعیت روس���یه را در 

بر می گیرد. 

رشد اقتصادی ایران در سال 97 منفي 4/9 درصد بود

عزم ایران و روسیه برای گسترش روابط اقتصادی  طرح احیای جهاد سازندگی در 
انتظار تائید مقام معظم رهبری است

نوبخت: 80 هزار پروژه عمراني در دست اجراست
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به مسئولیت 
و رس���الت تاریخي که در اداره کش���ور دارد، با تمام 
محدودیت ه���اي بودجه اي و مضایق منابع مالي و تحریم 
و ب���دون نگران کردن مردم، وظایف و مأموریت هاي خود 

را ایفا مي کند.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این مطلب در نشست 
روساي سازمان هاي مدیریت و برنامه ریزي استان ها افزود: 
همکاران استاني من توجه داشته باشند که ماک ارزیابي 
اینجانب، توان مدیریتي ش���ما اس���ت که تا چه میزان در 
مدیریت و واگذاري طرح هاي عمراني و اتمام طرح هاي 

اولویت دار نیمه تمام توفیق داشته  باشید.
به گزارش روابط  عمومي سازمان برنامه و بودجه، وي 
تصریح کرد: با توجه به تمام شرایط حساس و تاریخي 
کشور و مضایق مالي و اقتصادي، راهي جز اولویت بندي 

برنامه ها نداریم.
دکتر نوبخت گفت: درشرایطي که چاره اي جز تقلیل 
هزینه هاي جاري نداریم، اما در عین حال به تمام مسئوان 
اجرایي تأکید کرده ایم که در پرداخت حقوق کارکنان خدوم 

دولت نباید حتي یک روز هم تأخیر بیافتد.
وی در بخش���ي از سخنان خود در مورد پروژه هاي 

عمراني کشور گفت: در حالي که ۸۰ هزار پروژه در دست 
اجرا داریم، حجم پروژه هاي نیمه تمام هم فزوني مي گیرد، 
از این رو درخواست من از همکاران استاني این است که 
هم سند توسعه استان را با جدیت دنبال کنند و هم سند 
آمایش سرزمین را در برنامه ریزي ها به دقت لحاظ کنند و 
اهداف کمي را با همین محدودیت منابع، هدفمند پي گیري 
و دنبال کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
ما همواره نگاه و نگرش کارشناس���ي را در انجام امور و 
وظایف مد نظر داریم و به همین دلیل کارهایي که انجام 
مي دهیم باید مانا و ماندني باشند که نمونه آن اتصال دو 

استان به شبکه ریلي کشور بود که اتفاق افتاد.
وی با اشاره به روند مذاکرات دو ساله انجام شده با 
کشور هاي اروپایي و آمریکا و خروج آمریکا از برجام گفت: 
هم���ان زمان به آقاي رئیس جمهوری اطمینان دادیم که با 
همین منابع و مصارف مي توانیم کشور را درسال ۱3۹۷ به 
درستي اداره کنیم و اعام کردیم که جاي هیچگونه نگراني 
نیست و چنین هم شد.معاون رئیس جمهوری گفت : از 
3۸۶ هزار میلیارد تومان رقم بودجه سال۱3۹۷، صددرصد 
آن محقق شد و در عین حال که توانستیم منابع و مصارف 
را به درس���تي مدیریت کنیم و بیش از 5۴ هزار میلیارد 

تومان اعتبارات عمراني را هم پرداخت کردیم.

رشد اقتصادی کشور در سال 
۹۷ با احتس���اب نفت منفی ۴/۹ 
درصد و بدون نفت هم منفی 2/۴ 

درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت سال ۱3۹۰ در سال 

۱3۹۷ به رق���م ۷۱3۰225 میلیارد 
ری���ال با نفت و 5۷3۴۷۰2 میلیارد 
ریال بدون احتس���اب نفت رسیده 
اس���ت که نشان از رشد منفی ۴/۹ 
درصدی محصول ناخالص داخلی با 
نفت و منفی 2/۴ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در سال 

۱3۹۷ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است 
که در سال ۱3۹۷ رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی منفی ۱/5 درصد، 
گ���روه صنعت منفی ۹/۶ درصد و 
گ���روه خدمات منفی ۰/۰2 درصد 

نسبت به سال ۹۶ بوده است.

وزیر اقتصاد: معافیت ها و افزایش 
پایه های مالیاتی ساماندهی خواهد شد

  مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم درقالب دوایحه 
مجزا در حال نهایی شدن است. گفت: ساماندهی معافیت ها و افزایش پایه های 

مالیاتی در دستور کار است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مهر ضمن اعام 
این مطلب گفت: در ایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم چند مبحث در نظر 
گرفته شده و دو موضوع مهم ساماندهی معافیت های مالیاتی و افزایش پایه های 

مالیاتی از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفتگو با فارس 
با اشاره به آمار تعداد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۹۷ مؤدیان اظهار داشت: 
تا تاریخ 25 خرداد اظهارنامه هایی که به صورت سیستمی ارسال شده، در مجموع 

بالغ بر یک میلیون و 3۹3 هزار و ۷۷۱ مورد بوده است.
نادر جنتی به تفکیک اظهارنامه های تسلیمی اشاره کرد و یادآور شد: در این 
مدت بالغ بر ۸ هزار و ۶۴۱ اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقی وصول شده 
همچنین در بخش اشخاص حقیقی، اظهارنامه های مشاغل مربوط به گروه اول 

۱5 هزار و ۱3۰ مورد ثبت شد.
وی با بیان اینکه گروه دوم مربوط به مشاغل هم تاکنون 35 هزار و ۴5۹ 
اظهارنامه تسلیم کرده اند، اضافه کرد: گروه سوم مشاغل 5۶۷ هزار و 2۶۴ اظهارنامه 
و همچنین گروه سوم مشاغل که مشموان تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
بوده و برای آنها مالیات مقطوع درنظر گرفته ش���ده اس���ت، تاکنون ۷۶۷ هزار و 

2۷۷ اظهارنامه ارائه کرده اند.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به مودیان و اشخاص حقیقی و حقوقی 
در مورد ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۷ گفت:  به نظام مهندسی، کانون 
وکا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران، دفتریاران، صرافان و همه مودیانی 
که طبق قانون مالیات های مستقیم مکلفند تا پایان خرداد اظهارنامه های مالیاتی 
خود را تسلیم کنند، توصیه و تأکید می شود که با توجه به فرصت بسیار کوتاه 
باقیمانده تا پایان خرداد سریعاً اظهار نامه های خود را به صورت سیستمی و سریع 
و آسان ارسال کرده و به روزهای پایانی خرداد که ممکن است به علت تراکم و 
ازدیاد ورود کاربران به سامانه شرایط ارسال را سخت تر کند، موکول نکنند. 

به گفته جنتی، البته مشاغل مشمول گروه سوم موضوع ماده دو آیین نامه 
اجرایی ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم که مبلغ فروش و خدمات آنها در سال 
۹۷ کمتر از ۸2۸ میلیون تومان است می توانند فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ 
را که در سامانه تعبیه شده است را انتخاب، تکمیل و ارسال کرده و مالیات سال 

۹۷خود را مطابق دستورالعمل سازمان به صورت مقطوع پرداخت کنند.

طرح احیای جهاد سازندگی با 
محوریت تولید اشتغال آماده شده 
و اکن���ون منتظر تائید مقام معظم 

رهبری است.
ب���ه گ���زارش خبرگزاري 
صداوس���یما، حجت ااس���ام 
والمسلمین سید رضا تقوی نماینده 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 
دیروز در نشس���ت خبری که به 
مناسبت س���الروز تاسیس جهاد 
سازندگی و هفته جهاد کشاورزی 
برگزار شد با اعام این خبر افزود: 
اهداف جهاد سازندگی در سال ۹۷ 
بسیار متفاوت از سال 5۷ خواهد 
بود چرا که نوع مشکات نسبت 
به ابتدای انقاب تغییر زیادی کرده 

است.
وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر مشکات مردم در روستاها 
اشتغال است و این یکی از عوامل 
اصل���ی مهاجرت جوانان و خالی 
ش���دن روستاها از سکنه به شمار 
می رود، گفت: در حال حاضر ۱2 
ت���ا ۱5 هزار گروه جهادی مردمی 
در کشور در حال فعالیت هستند و 
آنچه که قرار است در احیای جهاد 
سازندگی مورد توجه قرار بگیرد 
وابسته نبودن آ ن به دولت به عنوان 

یک تشکل است.
نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی اظهارداشت: همان 

ط���ور که مقام معظم رهبری بارها 
عنوان کردند با هر نوع توس���عه 
و ایجاد تش���کل جدید که هزینه 
تازه ای را به کش���ور تحمیل کند، 
مخالف هستند به همین دلیل جهاد 
سازندگی جدید ساختار تشکلی 

نخواهد داشت. 
وي با یادآوری اینکه در ابتدای 
انقاب گروه های جهادی در برخی 
موارد کار ۱3 وزارتخانه را می کردند 
گف���ت: در این طرح منابع تأمین 
اعتبار آن هم مش���خص شده و از 
ظرفیت های بنیاد مستضعفان و نهاد 
فرمان حضرت امام )ره( اس���تفاده 
خواهی���م کرد و گرفتن پروژه های 
اقتصادی یکی از منابع تأمین اعتبار 

خواهد بود.
حجت ااسام و المسلمین 
تقوی همچنین اظهار داش���ت: در 
ش���رایط فعل���ی وضعیت ذخایر 
کاا های اساس���ی بسیار مطلوب 
اس���ت به طوری که به اندازه ۶ماه 

کاای اساسی ذخیره داریم. 
حجت ااسام و المسلمین 
تقوی در واکنش به احتمال احیاء 
وزارت بازرگان���ی گفت: وزارت 
بازرگانی می خواهد بازار همیشه 
پر از کاا باشد و هر کجا کمبودی 
ایج���اد ش���ود آن را با واردات پر 
می کند که این امر باعث از بین رفتن 

تولیدات داخلی می شود.

�گهى مز�يد� �نو�� ضايعا�
شركت ����سا�� شهيد قاضى

�ين شركت �� نظر ���� نسبت به فر�� �نو�� ضايعا� �هن �ال� سبك 
� سنگين� �لومينيو�� �ستيل� گالو�نيز�� پالستيك� كپسو� گا�� سيم � 
كابل� بشكه� �لكتر�موتو� � �نو�� پمپ� كامپيوتر � تلفن � ... به صو�� 

يكجا �� طريق مز�يد� � به شر� �يل �قد�� نمايد.
1- نو� مز�يد�: عمومى

2- �خرين مهلت ���ئه �س���نا� مز�يد�: �� تا�يخ �نتش���ا� �گهى لغايت 
98/4/4 (بجز تعطيلى �سمى)

3- تا�يخ� محل � س���اعت با��يد: همه ���� (بجز تعطيلى �سمى) �� 
ساعت 9 �لى 11 ��حد برنامه �يز� مو�� شركت

4- �خرين مهلت پذير� پيشنها�ها: پايا� �قت ����� 98/4/9
5- محل ��يافت �س���نا� مز�يد�: كيلومتر 10 ج���ا�� تبريز به طر� 
ته���ر��- بع���د �� پليس ��� تبري���ز ميانه- ��ب���ر�� مركز �مو�� 
جها�كشا����- خيابا� سرمد���- شركت ����سا�� شهيد قاضى- 

��حد برنامه �يز� مو��.
6- �سامى كلى لو���: �سامى كل لو��� � تجهيز�� نيز �� �سنا� مز�يد� 

��� شد� �ست.
ضمن���ا� �س���نا� مز�ي���د� �� س���ايت �ينترنت���ى ش���ركت 

 

به ���� www.sgco-infusion.com  نيز قابل مشاهد� مى باشد.
شركت ����سا�� شهيد قاضى (سهامى عا�)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت كا�خانجا� كاشي� سر�ميك � گر�نيت �لما� كوير �فسنجا� 

سهامي خا�
به شما�� ثبت 1267 � شناسه ملي 10630085212

بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� س����اليانه ش����ركت كه �� س����اعت 15:00 �لي 17:00 
���پنجش����نبه 1398/4/27 �� محل سالن �جتماعا� شركت ��قع �� كيلومتر 
10 جا�� �فس����نجا� � كرما� برگز�� مي گر��� با ���ئه مد��� مثبته �صالتا� يا با 
�بر�� �كالتنامه �سمي كه �مضا� موكل به تأييد مديرعامل شركت �سيد� باشد� 

�� جلسه موصو� حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 
2� �نتخا� با��سين قانوني 

3� تصويب تر�� � صو�� ها� مالي سا� 1397 
4� طر� يا تصويب ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� باشد. 

هيئت مدير� شركت 

�گهي مجمع عمومي عا�� ساليانه
�� كليه س���هامد���� ش�ركت س�هامي خ�ا� كش�ت � صنعت 
�ش�ت كماال� �عو� مي شو� س���اعت 3 بعد��ظهر ��� سه شنبه 
مو�� 1398/4/25 جهت تش���كيل مجمع عمومي عا�� ساليانه �� 

محل شركت حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه:

1� گز��� هيئت مدير� � با��سا� شركت 
2� �سيدگي به حسا� ها� سو� � �يا� � تر��نامه سا� مالي 1397 

3� �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� شركت 
4� تعيين خط مشي شركت �� سا� جا�� 

5� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهي ها� ش���ركت 
��صو�� معذ��يت با �عايت بند 8 � 9 �ساسنامه نمايند� خو� �� كتبا 

معرفي نمايند. 
هيئت مدير� شركت كشت � صنعت �شت 

�گهي �عو� بر�� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت گل ���� 
ثبت شد� به شما�� 5204 شناسه ملي 10100931371

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت گل ���� س���هامي خا� ثبت شد� به شما�� 5204 
شناس���ه ملي 10100931371 �عو� مي ش���و� �� جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه كه �� 
���پنجش���نبه مو�خه 1398/4/6 س���اعت 9 صبح �� محل ش���ركت ��قع �� �صفها� جا�� شير�� 

بعد��پل ��� �هن شهر� صنعتي صفه پال� 47 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. 
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� ساليانه: 1. بر�س���ي � تصويب تر��نامه سو� � �يا� عملكر� 

سا� 1397. 2. طر� بر�سي � تصويب ساير مسائلي كه �� صالحيت مجمع عمومي باشد. 
هيأ� مدير� شركت گل ���� 

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا��
شركت تصويربر���� طبي ��فو� شما�� ثبت 2226

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� شركت تصويربر���� طبي ��فو� �عو� به عمل مي �يد 
تا �� جلس����ه مجمع عمومي فو� �لعا�� ش����ركت كه �� س����اعت 10 صبح ��� يكشنبه 
مو��98/4/23 �� محل �فتر ش����ركت ��قع �� شهرس����تا� ��فو� ب����ه ���� � ��فو� 

بيما�ستا� �كتر گنجويا� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. 
�ستو�كا� جلسه: 1� تغيير ���� پستي شركت 

هيأ� مدير� شركت تصويربر���� طبي ��فو�

�گهى �عو� به جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه
 شركت تو�يع نير�� بر� شما� �ستا� كرما� (سهامى خا�)

شما�� ثبت 2191 شما�� شناسه ملى 10630103605 �
 سرمايه ثبت شد� مبلغ بيست � پنج ميليو� �يا�

بدينوسيله باطال� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت مى �ساند� جلسه مجمع عمومى 
عا�� ساليانه �ين شركت ��� س���اعت 10:30 ��� يكشنبه مو�� 98/4/16 �� محل: 
تهر��- خيابا� �ليعصر- باالتر �� ميد�� �نك – خيابا� ياس���مى- شركت ما�� تخصصى 
تو�نير- س���الن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع � نظا�� مالي تش���كيل خو�هد شد. لذ� �� 
سهامد���� محتر� �عو� به عمل مى �يد كه خو� � يا نمايند� �سمى �نا� �� موعد مقر� 
�� جلسه يا� شد� حضو� يابند. �ستو� جلسه: 1- �ستما� گز��� هيأ� مدير� شركت 
موضو� ما�� 232 �صالحيه قانو� تجا�� مربو� به عملكر� سا� مالى 1397. 2- �ستما� 
گز��� حس���ابر� � با��� قانونى �� مو�� صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29 
� �تخا� تصميم �� خصو� تصويب صو�� ها� مالى مذكو�. 3- �نتخا� حس���ابر� � 

با��� قانونى بر�� سا� مالى 1398. 4- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� شما� �ستا� كرما�

شركت شهر صنعتي كا�� �� نظر ���� تهيه � تأمين مصالح � عمليا� 
�جر�يي �حد�� س���ه �ستگا� س���وله �� �هانه با كا�بر� �نبا� عمومي 
�� منطقه �يژ� �قتصا�� كا�� ب���ه �بعا� 63×60 متر� 100×60 متر � 
135×60 متر �� �� طري���ق برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� به 
پيمانكا��� ��جد شر�يط (���� بو�� حد�قل �تبه 2 �� �شته ساختما�) 
� تعيين صالحيت شد� توسط معا�نت برنامه �يز� � نظا�� ��هبر�� 
�ياست جمهو�� � ����� گو�هينامه صالحيت �يمني � يا كا�خانجا� 
ساخت سوله ��قع �� ش���هر صنعتي كا��� ��گذ�� نمايد. لذ� ��جدين 
شر�يط مي تو�نند� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه تا پايا� �قت ����� 
مو�� 1398/4/4 ب���ه �بيرخانه �فتر مركز� �ين ش���ركت ��قع �� 
تهر�� ميد�� ����نتين � بلو�� بيهقي � كوچه ش���انز�هم شرقي � پال� 
16 � طبقه ��� مر�جعه � قيمت پيش���نها�� خو� �� به �نضما� سپر�� 
ش���ركت �� مناقصه (مبلغ 6,000,000,000 �يا�) � مد��� مند�� 
�� �عوتنامه �� تا پايا� �قت ����� مو�� 1398/4/9� به �بيرخانه �ين 

شركت ��قع �� نشاني فو� تسليم نمايند. 
جهت �طالعا� بيشتر مي تو�نيد با شما�� 88730318 � ��خلي 120 

(�قا� محمد�) تما� حاصل فرماييد. 
ضمنا� هزينه چا� �گهي برعهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

�خطا� ما�� 101
مشخصا�: شركت شها� پويش بافق (سهامي خا�)

نش�اني: بافق � خيابا� �حشي بافقي جنب بانك تجا�� � 
طبقه ��� 8971914154

موضو�: پر�ند� �جر�ئي كالس���ه 9702826 سند �هني 
9719 مو�� 1391/11/1 ش���ش ��نگ ملك مو�� �هن 
به ش���ما�� پ���ال� 2364 فرعي 6526 �ص���ي ��قع �� 
بخش 4 يز� متعلق به عليرضا نا�گاني توس���ط كا�شنا� 
�سمي ���گس���تر� به مبلغ 21/200/000/000 �يا� 
���يابي شد� �ست. لذ� چنانچه به مبلغ كا�شناسي ���يابي 
معتر� مي باش���يد مر�تب �عتر�� خ���و� �� كتبا� ظر� 
م���د� 5 ��� �� تا�يخ �بال� �ين �خطا�يه ضمن تو�يع مبلغ 
15/000/000 �يا� هزينه مجد� كا�شناس���ي به حسا� 
0105530236001 به نا� كانو� كا�شناسا� ���گستر� 
يز� نز� بانك ملي به �فتر �ين �جر� �عال� نمائيد �� غير �ين 
صو�� ���يابي قطعي گر�يد� � ملك فو� �� مبلغ ���يابي 

شد� �� طريق مز�يد� به فر�� خو�هد �سيد. 

�بال� ���خو�ست � ضمائم �قت �سيدگي
�قا� مهر��� كريميا� نژ�� فر�ند هد�يت �له ���خو�ستي به طرفيت �قايا� 1� عبد�لرضا 
�فيع ���� فر�ند حس����ن 2� حامد �فيع ���� فر�ند عبد�لرضا 3� �ضا غفو�� فر�ند قربانعلي 
4� حسين عبد�لكريم پو� فر�ند عبا� 5� محسن عبد�لكريم پو� فر�ند حسين 6� مديريت 
ش����ركت �ير�� خو��� (نمايندگي 2048) �لز�� خو�ن����د� ��يف ��� به فك �هن خو���� 
سمند به ش����ما�� �نتظامي 23 �ير�� 128ه�17 �لز�� به فك پال� � �نتقا� �سمي سمند 
خو��� مذكو� به �نضما� خسا�� ناشي �� طر� �عو� �� جمله هزينه ����سي حق �لوكاله 
�كيل � هزينه كا�شناس����ي مقو� به 21/000/000 �يا� تقديم كه به شعبه سو� شو��� 
حل �ختال� فال��جا� ��جا� � به كالسه 243/98 ثبت � بر�� مو�� 98/5/6 (ششم مر��� 
نو� � هشت) ساعت 12:30 �قت �سيدگي تعيين گر�يد� �ست � خو�ند� �� مجهو� �لمكا� 
معرفي نمو�� �س����ت لذ� به تقاضا� خو�ها� � �س����تو� �ياست شعبه � به �ستنا� ما�� 73 
�.�.�.� مر�تب يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتش����ا� ��� � �گهي مي شو� � �� خو�ند� 
�عو� مي نمايد كه با مر�جعه به �فتر ش����عبه سو� حقوقي شو��� حل �ختال� فال��جا� 
به ���� �صفها� � فال��جا� � بلو�� كا�گر � مجتمع ش����و��ها� حل �ختال� فال��جا� 
(���گستر� قديم) � �عال� نشاني � ���� �قيق � ��يافت نسخه ثاني ���خو�ست � ضمائم 
بر�� �قت مقر� �� شعبه جهت �سيدگي حاضر شوند �� غير �ين صو�� �ين �گهي به منزله 

�بال� محسو� � شو�� غيابا� �سيدگي � تصميم مقتضي �عال� خو�هد نمو�. 
مسئو� �فتر شعبه سو� حقوقي شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا� 

«�طالعيه»
�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� همد�� (سهامي خا�)
شما�� ثبت 2188� شناسه ملي 10861114496 � 

سرمايه ثبت شد� 25000000 �يا� 
بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت مي �ساند جلسه 

مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت ��� س���اعت 10:30 ��� سه شنبه مو�� 
98/4/11 �� محل: تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� ياسمي� شركت 
ما�� تخصصي تو�نير� س���الن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تش���كيل خو�هد شد. لذ� �� 
سهامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� 

�� جلسه يا� شد� حضو� يابند. 
�س�تو� جلس�ه: 1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� ش���ركت موضو� ما�� 232 �صالحيه 
قانو� تجا�� مربو� به عملكر� س���ا� مالي 1397. 2� �س���تما� گز��� حسابر� � 
با��� قانوني �� م���و�� صو�� ها� مالي منتهي ب���ه 97/12/29 � �تخا� تصميم �� 
خصو� تصويب صو�� ها� مالي مذكو�. 3� �نتخا� حس���ابر� � با��� قانوني بر�� 

سا� مالي 1398. 4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�. 
هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� همد�� 

پر��خت سريع خسا�� بيمه �لبر� به بيمه شدگا� سيل ���
شركت بيمه �لبر� خسا�� بيمه گز���� �س���يب �يد� �� سيل �ستا� ها� 

گلستا�� فا��� لرستا��  ما�ند��� � خو�ستا� �� پر��خت كر�.
به گز��� ���بط عمومى بيمه �لبر�� تمامى ش���عبه ها� �ين ش���ركت �� 
�ستا� ها� �سيب �يد� �� س���يل �� هما� ساعا� ��ليه �ما�گى كامل خو� �� 
به منظو� �سيدگى به پر�ند� ها� خسا�� بيمه گز���� �عال� كر�ند � �كيپ ها� 
كا�شناس���ى بيمه �لبر� ��  پنج �س���تا� مذكو� �� كوتا� ترين �ما� ممكن � 
به صو�� شبانه ���� بر�� ���يابى � پر��خت خسا�� ناشى �� سيل �� مناطق 

�سيب �يد� حضو� يافتند.
بر �ين �س���ا�� �� مجمو� بيش �� 350 فقر� پر�ند� خس���ا�� به مبلغ 
43ميليا���يا� تش���كيل � بر�سى شد� �س���ت كه تا كنو� خسا�� تمامى 
پر�ند� هايى كه مد��� �نها تكميل � بر�سى �نها پايا� يافته پر��خت شد� �ست. 
همچنين پس �� �قو� سيل �� �ستا� ها� مذكو�� كمك ها� كااليى شركت 
بيمه �لبر� به �س���يب �يدگا� سيل شامل يك هز�� بس���ته �قال� بهد�شتى � 
همچنين بسته ها� مو�� غذ�يى � �سايل گرمايشى با همكا�� ستا� بحر�� بين 

هموطنا� �سيب �يد� سيل تو�يع شد.

مدير�� عامل بانك ملت � مخابر�� �ير�� 
بر لز�� تقويت همكا�� ها تاكيد كر�ند

مديرعامل بانك ملت �� ��� تيمى �� مدير�� ��ش���د �ين بانك� �� شركت 
مخابر�� �ير��� با��يد � با مدير عامل �ين شركت �يد�� � گفت گو كر�.

ب���ه گز��� ���بط عمومى بانك ملت� �كتر محمد بيگدلى �� �ين �يد�� با 
�ش���ا�� به تعامل نز�يك بانك ملت � مخابر��� �� �ين شركت به عنو�� يكى �� 
مشتريا� ���ند� � شركا� تجا�� �ين بانك نا� بر� � بر لز�� �فز�يش تعامال� 

فى ما بين تأكيد كر�.
مديرعامل بانك ملت با �شا�� به عملكر� خو� مخابر�� �� خدما� �هى 
ب���ه مر�� �� �مينه ��تباطا�� �ظها� �ميد���� ك���ر� كه بانك ملت بتو�ند با 
حمايت �� فعاليت ها� �ين شركت بز��� �� ��تقا� سطح ��تباطا� � بهبو� 

�يرساخت ها� مخابر�تى كشو� نقش موثر� �يفا كند.
سيدمجيد صد��� مديرعامل شركت مخابر�� �ير�� نيز با  �بر�� �ضايت �� 
عملكر� بانك ملت  �� خدما� �هى به �ين شركت� �� بانك ملت به عنو�� يك 
بانك بز�� � تاثيرگذ�� �� كشو� يا� كر� � خو�ستا� �فز�يش همكا�� طرفين 

�� بخش ها� مختلف شد.
بر �س���ا� �ين گز���� �� �ين �يد��  مدير�� عامل بانك ملت � شركت 
مخابر�� �ير�� بر �جر�� هرچه بهتر تفاه���م نامه ها� فيمابين � چگونگى 
تحكيم ���بط تاكيد كر�ند � مقر� شد با تشكيل كميته ها� مشتر� نسبت 

به �جر�يى كر�� ��خو�ست ها� طرفين �قد�� كنند.
�ين گز��� حاكى �ست� سعيد نصر� � س���يد�بوطالب �يبايى معا�نا� 
مديرعامل� مجيد �بر�هيمى مدير �مو� ناحيه يك� على محمد� مدير شعب 
منطقه پنج تهر�� � حس���ن تقى �ئيس شعبه مير��ما�� مدير عامل �� �� �ين 

نشست همر�هى مى كر�ند. 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت پتر�شيمي بيستو� (سهامي عا�) 

شناسه ملي 10660121906 شما�� ثبت12193
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت پتر�شيمي بيستو� (سهامي عا�) يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي شو� 
�� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت ���� ساعت11 صبح سه شنبه مو�� 1398/04/11 به نشاني: 

كرمانشا�� كيلومتر8 جا�� بيستو�� شركت پتر�شيمي بيستو� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� مربو� به سا� منتهي به 29�سفند1397
2� قر�ئت گز��� با��� قانوني � حسابر� شركت مربو� به سا� منتهي به 29�سفند1397

3� �تخا� تصميم ��خصو� گز��� عملكر� هيئت مدير� � صو�� ها� مالي سا� منتهي به 29 �سفند1397
4� �نتخا� با��� قانوني � حسابر� شركت � تعيين حق �لزحمه

5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت
6� ساير مو��� قابل طر� �� جلسه

هيأ� مدير� شركت پتر�شيمي بيستو�

تا�يخ �نتشا�: 98/03/27
�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� فو� �لعا�� شركت �لنا� پالست سولد��

بنا به تصويب هيا� مدير� جلس����ه مجمع عمومي عا�� فو� �لعا�� نوبت ��� ش����ركت �لنا� پالس����ت سولد�� 
��� س����اعت10 صبح ��� ش����نبه مو�خه 98/4/15 �� محل �فتر شركت تش����كيل مي گر�� � �� عمو� �عضا 
�عو� مي ش����و� جهت �تخا� تصمي����م ��جع به موضوعا� �يل �� ��� � س����اعت مقر� �� محل تعيين ش����د� 

حضو�به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: �لف) �فتتا� شما�� حس����ا� بنا� شركت �� نز� يكي �� بانك ها� معتبر �سمي كشو�. �) عز� � 
�نتخا� مديرعامل. �) �نتخا� �كيل ���گستر� بر�� شركت � �نعقا� قر�����. �) تعيين ���ندگا� حق �مضا �سنا� 

تعهد��� بانكي � غير�. �) �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� شركت. �) �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� شركت.
هيئت مدير� شركت �لنا� پالست سولد��

�گهي مز�يد� (نوبت ���)
�ين ش���ركت ��نظر ���� 2��حد �� �پا�تما� ها� مس���كوني كليد نخو��� خو� �� ب���ه متر�� 260 مترمربع 
(سه خو�به) ��قع �� تهر��� نيا����� خيابا� صا�قي قمي� خيابا� بوكا�� خيابا� كوهسا�� خيابا� كوهستا�� 
پال�28 �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند� �س���نا� مز�يد� �� ����� فر�� شركت جهت �سترسي 
عمو� قر�� ���� � مهلت تحويل پيش���نها�ها �� پاكت  ها� مهر � مو� ش���د� به �بيرخانه ش���ركت ��قع �� 
تهر��� بلو���فريقا� پايين تر �� �س���تگر��� خيابا� بنيس���ي� پال�46� طبقه ���� حد�كثر تا ساعت 16:30 
 مو��98/04/03 مي باش���د. هزينه ها� ��� �گهي � كا�شناس���ي به عهد� برن���دگا� مز�يد� خو�هد بو�. 

شركت ساختماني � شهرسا�� �����شركت �� �� يا قبو� هر يك ��  پيشنها�ها مختا� �ست.
تلفن: 88655049�021� 88655038�021

�گهي �عو� مجمع عمومي ساليانه 
شركت فر�يند شيمي حكيم (سهامي خا�)

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت فر�يند شيمي حكيم(سهامي خا�) به شما�� ثبت1079 
�عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي ساليانه �ين ش���ركت كه �� ساعت 10 صبح ��� ��شنبه 
 مو�� 98/4/17 به ����: تهر�� � ميد�� توحيد � �بتد�� س���تا�خا� � كوثر يكم � پال�10 �  ��حد1 
با �س���تو� جلسه �يل تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانند. 1� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� 
 منته���ي به 1397/12/29. 2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�. 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا�. 

4� ساير مو��� �� صالحيت مجمع.
هيأ� مدير� شركت فر�يند شيمي حكيم

�طالعيه
�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� فا�� (سهامي خا�) 
به شما�� ثبت: 5240�  شناسه ملي: 10530177629 

� سرمايه ثبت شد� 25/000/000 �يا�
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت ��� س���اعت 08:30 ��� ��شنبه 
م���و�� 98/4/17 �� محل: تهر�� � خيابا� �ليعص���ر � باالتر �� ميد�� �نك 
� خيابا� �ش���يد ياسمي � جنب بيما�س���تا� خاتم �النبيا� � سالن كنفر�نس 
�فتر مجامع عمومي � نظا�� مالي ش���ركت تو�نير 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.
�س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيئ���ت مدير� ش���ركت موضو� 
 م���ا��232 �صالحيه قانو� تج���ا�� مربو� به عملكر� س���ا� مالي 1397. 
2� �ستما� گز��� حسابر� � 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�
هيئت مدير� شركت تو�يع نير�� بر� فا��

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� فا�� (سهامي خا�)

ش�ركت مديري�ت س�اختمانى ��ي�ا� پاس�ا�گا� ��نظ���ر���� يكى �� 
مجتمع ها� مس���كونى خو� �� با مش���خصا� �يل � بصو�� نقد� بفر�� 

���� مجتمع: نوشهر� بلو�� شهيد خيريا�� برساند.
��بر�� �شپزخانه مركز�� مجتمع ���

مجتمع 35 ��حد� ��قع �� ���� فو� با 1083 متر مربع �مين � 3600 متر 
�ي���ر بنا مفيد �� 7 طبقه 5 ��حد�� 2 طبقه پا�كينگ � �نبا�� به صو�� �ما�� 
� يكجا � ش���ر�يط موجو� با قيمت پايه 130/000/000/000 �يا� به صو�� 

مز�يد� ��گذ�� مى گر��.
متقاضيا� م���ى تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� �� تا�يخ نش���ر �گهى 
به مد�3��� �� ساعا� ����� به ���� بز�گر�� �فريقا � باالتر �� جها� كو��� 
 نبش س���پيد��� پال� 61� طبق���ه ��� مر�جعه � يا ب���ا تلفن: 88662714 

تما� حاصل فرمايند.

بقيه از صفحه اول

روش���نگری در دولت پاسخگوی سخنان شما 
خواهم بود، از تقدیر و تشکر رئیس جمهوری و 
اعضای دولت از تیم والبیال خبر داد و افزود: 
تیم توان یاب والیبال نشسته ما هم انصافا خوش 
درخشید. س���خنگوی دولت همچنین درباره 
ایحه شفافیت اموال مسئوان عنوان کرد: رئیس 
جمهوری ایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد 
و یک مطالبه عمومی بوده و ان شاءاه در مجلس 
زودتر تصویب شود. معتقدم این ایحه ساختار 
سازی مناسبی برای نظام اداری ما خواهد بود.  
در این ایحه همچنین تقویت نظارت مستمر 

پیش بینی شده است.
وی افزود: یکی از کارهایی که به هم کمک 
می کنیم، جلوگیری از کدر شدن شفافیت است. 
ما بین رسوا سازی و شفافیت تمایز قائل هستیم. 
ما با دنبال کردن ایحه ش���فافیت به سامت 

کمک خواهیم کرد. 
وي در پاسخ به خبرنگار ما در مورد قیمت 
بنزی���ن گفت: هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت 
بنزین اتخاذ نش���ده است، اما کارت سوخت 
می تواند موجب تس���هیل برای برنامه ریزی در 
مصرف شود.ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره 
احتمال برخی تغییرات در دولت و کنار رفتن 
بی���ژن زنگنه وزیر نفت گفت: هیچ تغییری در 
دستور کار دولت نیست. زنگنه همیشه فعال بوده 
است و از وزرای کلیدی دولت است. همیشه 
اس���م زنگنه در استیضاح مطرح بوده است اما 
امیدوارم زنگنه نقش خود در دولت را ادامه دهد. 

نقش زنگنه در این دوره مهم است و نمایندگان 
هم باید کمک کنند.زیرا  وجود افرادی که بتوانند 
بازار جهانی و فروش نفت را بشناس���ند برای 
ما مهم اس���ت.وی با اشاره به ساماندهی بازار 
مسکن با بیان اینکه در قالب طرح ملی مسکن 
۴۰۰ هزار مس���کن برای افراد طبقه متوسط رو 
به پایین آماده می کنیم، افزود: 5۰۰ هزار واحد 
مسکن مهرهم تکمیل و تحویل داده می شود،ضم 
آینکه تسهیات تا سقف ۸۰ درصد هم می تواند 

به عرضه مسکن کمک کند.
وی همچنین در جواب خبرنگار ما درباره 
ماج���رای حمله به نفت کش ها هم گفت: این 
حادثه بیش���ترین آسیب را برای ما دارد، چون 
نخس���ت وزیر ژاپن در کشور ما بوده است. 
ج���واد ظریف قبا هم در این مورد تذکر داده 
بود. عده ای می خواهند ایران را متهم کنند. ما به 
پیمان، گفتگو و تعهدات منطقه ای متعهد هستیم 
و قبا هم پیمان عدم تعرض را مطرح کردیم. 
این اتفاقات شاید بر قیمت نفت تاثیرگذار بوده 
است.سخنگوي دولت درباره آخرین وضعیت 
اجرایي شدن کانال مالي اینستکس به خبرنگاران 
گفت: خوش���بختانه با سفر اخیر خانم هلگا 
اش���مید به تهران مقرر شد بزودي این کانال 
بانکي تأمین مالي ش���ود که دقیقاً مطالبه ما در 
قالب چارچوب برجام بوده اس���ت. وي افزود: 
ترکیه، روسیه و چین هم براي پیوستن به این 
کان���ال مالي اعام آمادگي کرده اند و امیدواریم 
اروپایي ها با سرعت بیشتري براي راه اندازي این 

کانال  مالي عمل کنند. 

ربیعي همچنین با اشاره به وضعیت الحاق 
ای���ران به موافقتنام���ه اف اي تي اف در مجمع 
تش���خیص مصلحت نظام گفت: این ایحه از 
س���ازوکارهایي است که به نفع مردم است از 
این جهت که منجر به ش���فافیت بیشتر خواهد 
ش���د و بهانه کمتري به دشمنان خواهد داد. به 
همی���ن لحاظ هیأت دولت یقیناً ابعاد زیان آور 
این ایحه را ماحظه خواهد کرد و منتظریم تا 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب 
وظایف قانوني خود این ایحه را مورد بررسي 
قرار دهد ولي باید به این نکته توجه داشت که 
اگر نتوانستیم در این قالب حرکت کنیم زمینه 
براي قطع کامل روابط بانکي ایران در تمام نقاط 
دنیا فراهم مي شود و به همین لحاظ امیدواریم 

دست به خود تحریمي نزنیم.
سخنگوي دولت همچنین با اشاره به نتایج 
سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران گفت: 
سفر عالي ترین مقام اجرایي کشور ژاپن پس از 
۴۱ سال به ایران فراتر از نتایج اقتصادي داراي 

اهمیت ذاتي براي ایران است.
مقام معظم رهبري هم موضع بسیار خوبي 
در برابر سفر نخست وزیر ژاپن به ایران داشتند 
که نشان دهنده استقبال ایران از این سفر است. 
ربیعی همچنین درباره تفکیک وزارت صنعت 
وتش���کیل وزارت بازرگاني گفت: فعا منتظر 
هستیم از تصمیم مجلس به طور قطعی مطلع 
ش���ویم. ما باید از دهک های پایین حفاطت 
بیشتری داشته باشیم و مواظب باشیم مردم به 
دهک های پایین سقوط نکنند. دولت و شخص 

رئیس جمهوری این پیشنهاد را دادند تا وزارت 
بازرگانی برای کنترل و توزیع ایجاد شود. اگرهم 
با مجلس به توافق نرسیم ،قائم مقام بازرگانی 

را ایجاد خواهیم کرد.
سخنگوی دولت درباره پرداخت معوقات 
و پاداش فرهنگیان هم گفت: در جلس���ه ای که 
با انجمن های مختلف و معلمان داشتم، نکات 
را گرفتم. بیشترین نگرانی ها برای رتبه بندی و 
معوق���ات بود که 2هزار میلیارد تومان برای آن 
در نظر گرفته ایم. پرداخت معوقات در دستور 
کار دولت قرار دارد. زمان دقیق را می پرس���م 
ولی از ش���ش ماهه دوم سال طرح رتبه بندی 

اجرا می شود.
ربیع���ی درباره افزایش حقوق کارمندان و 
کارکن���ان دولت افزود: م���ا به نفع کارکنان و 

کارمندان کار خواهیم کرد.
وی درباره اینک���ه آیا دولت در افزایش 
حقوق ها تخلف کرده است، گفت: این استنباط را 
ندارم که دولت تخلف کرده و اجماعی هم نبوده 
اس���ت که دولت تخلف کرده است. مساله بند 
۱5۸ ضمایم و تبصره ۱2 است که اجازه هایی 
است به دولت داده که دولت در آن چارچوب ها 
حرکت کرده است. در آن جلسه مشخص شد 
که مجلس هم باید رفع ابهام کند.س���خنگوي 
دولت با تاکید بر اینکه دولت به نفع کارمندها 
حرکت خواهد کرد، اظهارکرد: از هر آنچه که 
به نفع حقوق بگیران باشد، حمایت می کنیم. با 
مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این 

خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.

سخنگوی دولت: همه خانه هاي كشور بیمه مي شوند
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هر چند ظاهراً هشتاد، نود سال در عمر يك كشور، 
به قدر يك ثانيه نسبت به عمر يك فرد بيش نيست ولي 
حقيقت غير از اين است. تاريخ ملل جوان دنيا نشان مي دهد 
كه اين مدت كافي اســـت كه يك ملت از دركات پستي 
و انحطاط به درجات ارتفاع و ارتقاء برسد. اگر زمامداران 
امور عمومي، مخلص و با ايمان و معتقد و اميدوار باشند 
مي توان وضع كليه طبقات يك ملت را عوض كرد و در 
صف اول ملل راقيه دنيا قرار داد ولي زيان و ضربه اي كه 
بر اثر خطاي گزينش و عدم كفايت افراد نااليق و نارســـا 
و غاصبين مقامات به مردم وارد شده اگر بيش از ضرر و 
زيان متجاوزين مسلح نباشد خيلي كمتر نيست و مادام كه از 
طريق بازسازي نيروي انساني و تأمين و تربيت افراد مؤمن 
و متعهد آشنا به احكام و ضوابط اسالمي اختيار و منصوب 
نشوند بايد دور حركت و سرعت صعودي قلم بكشيم و با 

كندي و توقف بسازيم.
دو چيز طيره عقل است، دم فرو بستن 

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي 
ابتداي تشكيل ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي افرادي 
از قبيل مرحوم افجه اي كه در تدوين قانون مدني دخالت 
داشت، مرحوم جيالني مجتهد (كه در شوراي عالي فرهنگ 
عضويت داشـــت مرحوم غروي شاگرد بالفصل آخوند 
مالكاظم خراساني صاحب كتاب كفايه) و امثال دكتر موسي 
جوان دعوت و جذب شدند كه همگي با شخصيت و بسيار 
محترم و متصف به تقوي و امانت بودند. اين قبيل اشخاص 
كه قبل از تشكيل سازمان ثبت و تأسيس دفاتر رسمي محاضر 
ترافع شرعي داشتند و حّل و عقد اختالفات دعاوي و حل و 
فصل روابط حقوقي بين مردم را در دست داشتند به اقتضاي 
مناعت ذاتي كه الزمه علم و تقوي و شخصيت علمي و 
اجتماعي بود اگر تقاضا يا تكليف مي شد به سهولت زير بار 
نمي رفتند و سردفتري را نمي پذيرفتند، كانون سردفتران هم 
در محل محقري نزديكي چهارراه حسن آباد قرار داشت و 
متكي به فضل و فضيلت هيئت مديره بدون افزون طلبي و 
تالش و سودجوئي مادي، توجه به معنويت و حفظ حقوق 
و حيثيت شغلي را، رسالت خود مي دانست آن وقت ارقام 
مهم كار و تجارت در قيد انحصارات و در دســـت دولت 
و ســـازمانهاي وابسته نبود و قرض و اعتبار داد و ستد و 
معامالت بازرگاني به مجاري بانكها سوق نداشت و بازار و 

بازرگاني به صورت ديگري جريان داشت.
چون بازرگانان تقريباً هم سطح و هم زور بودند داد و 
ستد نقد و نسيه بر اساس اعتبار واقعي و مدار حسن شهرت 
اكتســـابي قرار داشت و در نتيجه اغلب سعي مي كردند با 
مسابقه امانت و درستكاري در تالش و كوشش انتفاعي گوي 
سبقت را از يكديگر بربايند، تشكيالت ثبت هم تا اين حد 
حجم و وسعت نداشت. از لحاظ نسبي دعاوي و اختالفات 

كمتر و وسايل رفع مزاحمات فراهم تر بود.
آن وقت مردم با تصور اعتبار اسناد رسمي و صدور 
اجرائيه و اتكاء به مداخله قوه مجريه، مغرور و اميدوار نبودند 
و در نتيجه در معامالت خود بيشتر دقت و مراقبت داشتند و 
اعتبارات اخالقي و معنويت و حسن شهرت را مأخذ قرار 
مي دادند، يعني عده كثيري براي احترام به اعتقادات شرعي 
و قانوني و رعايت تربيت محيط، صديق و امين و خوش 
قول و خوش حساب بودند. عده قليلي هم ولو بدون اعتقاد 
باطني به لزوم ايفاء عهد براي دوام و قوام و پيشرفت كار 
به ضرورت رعايت نيازمندي هاي خود احترام مي گذاشتند و 

حسن شهرت را براي موفقيت الزم مي شمردند.
آن وقت در بعد ســـوم، مراجع حاكم بر اين امور را 
درك و تشخيص و قضاوت مردم محله و اهالي منطقه و 
به عبارت ديگر قضاوت جامعه انتخاب مي كرد و بديهي 
است كه بهتر انتخاب مي كرد، زيرا مردم بهتر مي شناختند 
و تشخيص مي دادند كه چه كسي صفا و صداقت و برش 
و لياقـــت و اعتبار و اهميت دارد، كدام يك بهتر مي تواند 
مقاصد و ذهنيات ارباب حاجات را در انشاء اسناد به قالب 
قانوني صحيح و مطلوب بريزد، چه كسي رشوه مي گيرد يا 
نمي گيرد و اخاذي مي كند يا نمي كند. هيچ قانون و آئين نامه 
و بخشنامه اي هم كه مردم را فاسد كند و با كتمان حقيقت و 
قلب واقعيت ارقام معامالت و جستجوي راه فرار از ماليات 
و عوارض و موانع و شرايط سوق دهد وجود نداشت و 

اكثر قريب به اتفاق داد و ستد و نقل و انتقاالت بدون ماسك 
و ماست مالي و دور از انواع خدعه و تزوير و حقه بازي 
و تدليس بود و كمتر كسي دنبال دفترخانه اي مي رفت كه 
به تنظيم اينگونه اسناد تسليم شود و اساساً اينگونه تالش و 
تفكر نه ضرورت داشت نه خريدار، زيرا بديهي است كه 

از آهن بد نمي شود شمشير خوب ساخت.
هر سردفتري مرجعيتي داشت كه در واقع سرمايه و 
حاصل چگونگي و طول مدت اشـــتغال و ثمر و اثر طرز 
تفكر و كردار و رفتارش بود و لزوماً در حفظ عوامل موجود 
مرجعيت و رشد و ترقي خود كه همانا گرايش و اعتقاد 
و احترام مردم و تشخيص و قضاوت ملي و عمومي بود 
مي كوشيد. كسي نمي توانست صرفاً به اتكاء يك ورقه ابالغ، 
مرجع اجباري اين قبيل امور شـــود و به چگونگي تقسيم 
اسناد دولتي و بانكها متكي باشد. در نتيجه تشكيل سازمان 
ثبت و تأسيس دفاتر رسمي، كار از دست علما و روحانيون 
و بعد از آن از دست محبوبين محل و منطقه كه محك زده، 
شناخته شده و متقابالً آشنا و مطلع و مسلط به محيط و شعاع 
مقر خود بودند و از دست روحانيون و متشخصين محل كه 
عوامل مؤثر تعديل اخالق عمومي و قادر به حل و فصل 
اختالفات ناحيه اي و فاصله مفيدي بين اصحاب دعاوي در 
مراحل قبل از محاكمه و تظلم و توسل به دادگستري بودند، 
به دفاتر رسمي كه مّعد و مستعد نبودند منتقل گرديد و با 

تصور اينكه عناصر و عوامل معنوي با تكنيك و انضباطي 
نوين آميخته و توفيق بيشتري حاصل شود، در غرقاب تكنيك 
ناقص و نارسا، انضباط موعود و حقيقت و ارشاد موجود، 

قلب و مسخ و حل و محو شد.
كم كم ابالغ سردفتري مانند جواز نانوايي در معرض 
صدور و داد و ستد قرار گرفت و برخالف نظام و روشي 
كه در مورد وكال مقرر بود، بدون يك دوره كارآموزي ابتدا 
به ساكن و بدون امكان ابالغ ضوابط و بخشنامه، با دستورات 
و مقررات مقدم بر تصّدي،  شروع به كار كردند و سردفتر 
شدند. اين است كه مي بينيم فالن دفتر نمي تواند مقاصد و 
ذهنيات ارباب معامالت را به قالب گويا درآورد و بسياري 
از اسناد بعضي از دفاتر حكايت از نارسائي و ناتواني مي كند 
و بعضاً مغاير موازين قانون و فقه اسالمي است و برخي 
از بازرسان به علت قلت بضاعت علمي از كنار اين مسائل 
گذشته منحصراً به ايراد بخشنامه اي پرداخته اند كه از ديدگاه 
اصالحي قابل دقت و مطالعه است، مثالً در بسياري از اسناد 
مراهنه كه با انشاء متصديان بانكها تهيه و ثبت شده است 
مأمور بانك ندانسته و سردفتر هم مانند او مي نويسد كه مورد 
رهن نزد راهن (مالك) امانت است و به خيال خودشان به 
سود بانك محكم كاري مي كنند، در صورتي كه اين غلط 
است، زيرا امانت آن است كه مالك نزد غير مالك بسپارد 
و در اسناد بانك كه مالك راهن است نمي توان گفت كه 
مال خودش نزد خودش امانت است و عدم توجه به اين 
معني داللت بر بيگانگي نويسنده با ترمينولوژي حقوقي و 

بي خبري از معني و احكام و آثار امانت دارد.
اختالف عقود از يكديگر بسته به اختالف معاني انشائي 
آنهاست و معاني انشائي وديعه و اجاره و عاريه و امانت 

مختلف اســـت و براي شناختن فرق بين امانت شرعيه و 
امانت مالكيه و آشـــنائي به احكام آنها كه در حوصله اين 
مقاله نيست، مراجعه به كتب فقهيه براي سردفتران نوآموز 

ضروري است.
در بعضي از اســـناد برخي از دفاتر ديده مي شود كه 
نوشته اند حاضر شد و ضمن العقد اقرار كرد كه فالن چيز مال 
فالن كس است بدون اينكه معلوم باشد ضمن چه عقدي؟ 
و آن عقد در كدام سند بوده است و بدون توجه به اينكه 
اقرار اخبار است، عقد نيست و بدون عنايت به اينكه اقرار 
نمي تواند مملك باشد و استعمال اين لغت در آغاز اسناد 
هيچ معني ندارد، مع الوصف مانند پنير و سبزي پاي سفره 
در اسناد تنظيمي اين عبارات به چشم مي خورد و بازرس كه 
مأمور اداري و بي بهره از بضاعت علمي انتخاب شده باشد 
از كنار اين مسائل اساسي و فقهي با سهولت و بي تفاوتي 
مي گذرد و براي خالي نبودن عريضه در جستجوي تخلف 
از بخشنامه تالش مي كند يا هرچه را كه نمي فهمد تخّلف 
مي پندارد، اينجا از يك طرف تبصره 3 ماده شـــش قانون 
دفاتر اسناد رسمي و كانون زير سؤال قرار مي گيرد كه براي 
تربيت كادر علمي و فني جهت سازمان ثبت اسناد و امالك 
و دفتر رسمي بايد وزارت علوم و آموزش عالي با جلب 
نظر وزارت دادگســـتري كالس هاي مخصوص با رشته اي 
خاص در دانشكده ها تأسيس كرده باشد و از طرف ديگر اين 

مسئله مطرح است كه مطابق مدلول ماده 66 قانون موصوف 
فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و 
دفترياران و ايجاد وحدت رويه و انجام امور مربوط به بيمه 
و بازنشستگي و صندوق تعاون موضوع مواد 56، 57، 68 

قانون را كانون سردفتران و دفترياران به عهده دارد.
منتسكيو در روح القوانين مي گويد در آتن قانوني وضع 
شـــد كه به موجب آن فرزندان موظف بودند كه پدران 
بي بضاعت خود را انفاق كنند، يعني وسيله  امرار معاش آنها 
را فراهم نمايند ولي قانون ســـه مورد را استثناء كرده بود، 
به اين معني كه در آن ســـه مورد فرزند موظف به تأمين 

معاش پدر نبود.
اول، در صورتي كه فرزند از يك وصلت نامشـــروع 
به دنيا آمده باشد، زيرا پدر به وظيفه طبيعي و قانوني خود 
عمل نكرده و با سهل انگاري و از طريق نامشروع رفته و در 
خور مساعدت شناخته نمي شود و اساساً فرزند نامشروع، 

پدر نمي شناسد.
دوم، در صورتي كه پدر فرزند خود را برخالف آبرو 
و شرف به كارهاي نامشروع وادار كرده باشد، زيرا شرافت 
فرزند را لكه دار كرده و به دست خود، پسر را به غرقاب 

نكبت و بدبختي سوق داده است.
سوم، اينكه پدر به فرزند خود علمي، هنري، حرفه اي 
نياموختـــه تا بتواند زندگي خود را اداره و معاش خويش 

را تأمين نمايد.
اگر ما هم مثل تجار و كســـبه دفتري داشتيم كه داد 
و ســـتند و ســـود و زيان و دخل و خرج زندگي اداري و 
سازماني را ثبت مي كرديم در آخر هر سال بيالن ما نشان 
مي داد كه در هشت هزار و هفتصد و شصت و پنج شبانه 

روز چه اتفاقي افتاده، چه خصومت ها، چه كدورت ها، چه 
بدگوئي هـــا، چه خوبي ها، چه بدي ها، چه دربدري ها، چه 
سرگرداني ها، چه پرخوري ها و چه كم كاري ها چگونه بذر 
و نهالي كاشته و چه ريشه هايي در روح و فكر ما دوانيده 
و به خوبي مي فهميديم كه وضع عمومي و زندگي امسال 
معلول و محصول همان وقايع و حوادث گذشته است و 
روش گذشته و قيافه آينده در آئينه امروز منعكس مي شد 
و مي دانستيم كه سردفتر كيست و سردفتري چيست و چه 
كسي براي سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر چه كرده 
و چه توقع و انتظاري مي توان از خود و كانونشان داشت؟ 

و قصور پدر در اجراي وظيفه ابّوت تداعي مي شود.
بدون ترديد هر عاقلي مايل است كه انتقادات معقول را 
بشنود تا به نقص يا كمال، به صحت و اصالت يا انحراف و 
اشتباهي كه در كار و رفتار خود داشته باشد واقف گردد.

مقصود از اين مقدمات تعريف چگونگي سردفتر و 
سردفتري و رسالت كانون سردفتران و دفترياران و ارزيابي 

وجود و بررسي بيالن آن است.
سردفتر يعني كسي كه حصه و نصيبش مسئوليت بدون 
اختيار شـــده و بار كساني را كه اختيار بدون مسئوليت را 

انتخاب كرده اند به دوش مي كشد.
سر دفتر يعني كسي كه نه در استنباط و انجام وظيفه 
آزادي عمل دارد نه براي ايام بيكاري و دوران كهولت به 
حمايت دولت اميدوار است، نه از بيمه و انتظار خدمت، 
نه از بازنشستگي و نه از صندوق تعاون استفاده مي كند، نه 
از بانك ها كمك و قرض استهالكي مي گيرد، نه از اراضي 
تقســـيم شـــده نصيب، نه در خانه هاي سازماني سكونت 
دارد،  نه اتومبيل بدون گمرك سوار مي شود و نه فروشگاه 
تعاوني و وسيله تعديل گراني دارد، ولي براي ثبت احوال 
و ثبت امالك و نيروي انتظامي و شهرداري و فرمانداري و 
جنگلباني و وزارت جهاد كشاورزي و هيئت هفت نفره و 
بيمه اجتماعي و نظام وظيفه و اوقاف و... و هر دستگاه و 
مؤسسه و نهاد و سازماني كه بخشنامه صادر كند مجاناً مكاتبه 
مي كند، رونوشت و حسابگري و آمارگيري مي كند و فقط 
چيزي كه باقي  مانده اين است كه از طرف وزارت بهداري 
هم بخشنامه صادر شود كه سردفتران صورت مبتاليان به 
آماس و امراض مختلف را مرتباً بفرستند و اال تحت تعقيب 

انتظامي قرار مي گيرند.
سردفتر يعني كسي كه در مقابل همه مسئول است و 
هيچ كس در مقابلش احساس مسئوليت نمي كند، در هيچ 
وزارتخانه اي، در هيچ اداره و مؤسســـه اي وزير يا رئيس 
ضامن و مســـئول نيست و اگر بود و هست تاكنون تاوان 
ديگران را نداده و هر قصور و اشتباهي كرده با يك نقل و 
انتقال و عزل و انتصاب تطهير شده، ولي سردفتر مسئول 
كج و راست و كم و كاست يك دسته كارمندان غيررسمي 
است كه هيچگونه قاعده و ضابطه اي براي آغاز و پايان و 
حدود و مسئوليت ندارند ولي از شرايط ضروري و مزاياي 
استحقاقي بيمه و بازنشستگي در محروميت هاي سردفتران 

شركت دارند.
ســـردفتر يعني يتيم ســـرگرداني كه گرفتار سقوط 
ارزش هاست و امروز كه علوم و فنون جديد تقسيم كار را 
ضروري مي داند و حتي در جنگ سياست هم مي گويند: 
«تقسيم كن و مغلوب كن»، «تفرقه بينداز و بشكن» و در هر 
رشته اي از علوم تقسيم و تخصص هاي گوناگون اتخاذ شده 
و روح تقسيم كار و تخصص در همه مشاغل و صنايع و 
حرف حلول كرده است و در تمام رشته ها از قبيل پزشكي، 
حقوق، تجارت، مديريت از اصل تقسيم و تخصص پيروي 
مي كنند و عقالي اقوام با تقسيم و سپس تأليف و تجميع 
و تركيب، الگوهاي واحد به وجود مي آورند، به جاي اينكه 
از سردفتر، سردفتري بخواهيم و حتي خود سردفتري را به 
چند درجه و رشته تخصصي تقسيم كنيم، هر كس و هر 
ســـازماني در انجام وظايف خود عاجز يا ضعيف و نارسا 
باشد سهمي از بار و كار خود را به دوش سردفتران مي گذارد 
ولي موقع تقسيم اراضي و قرضه هاي استهالكي و حقوق 
بازنشستگي و... كسي به ياد سردفتر و دفتريار و كارمندان 
دفاتر نيست، فقط براي بيگاري سراغ اينها را مي گيرند و 
باران بخشنامه ها را كه بعضاً مولود هيجانات آني است نثار 

دفاتر اسناد رسمي مي كنند.   

سردفتري 
و بايدها و 
نبايدهايش

ناصر بالغي

جــرم اخالل در نظام اقتصادي كشـــور 
يكي از مصاديق جرايم اقتصادي اســـت.همه 
جرايم اقتصادي بـــه نحوي موجب اخالل در 
نظام اقتصادي كشور مي شوند اما وقتي عبارت 
اخالل در نظام اقتصادي كشـــور مورد استفاده 
قـــرار مي گيرد، منظور آن دســـته از جرايمي 
اســـت كه در قانون مجـــازات اخاللگران در 
نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 اشاره 

شده است.
دكتر مسعود مظاهري تهراني، حقوقدان و 
وكيل دادگســـتري دراين باره مي گويد: اخالل 
در نظام اقتصادي كشـــور جرمي اســـت كه 
ســـال ها مورد توجه سيستم تقنيني قرار گرفته 
اما شـــتابزدگي قانونگذار در تصويب مواد اين 
قانون سبب شده است كه يك سياست كيفري 
منسجم و قاطع در اين خصوص دنبال نشود.
اساســـا از منظر حاكمان و ذي منصبان اهميت 
جرم اخالل اقتصادي به قدري است كه چنانچه 
امنيت اقتصادي شهروندان دچار خدشه شود 
احتمال آشـــوب و درگيري در ساير حوزه ها 
فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادي به 
عنوان مهمترين و مبنايي ترين مولفه امنيت بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
قانون چه مي گويد؟

اين حقوقدان با بيان اينكه ارتكاب رفتار 
مادي توســـط مرتكب جرم بـــه تنهايي براي 
مسئوليت كيفري آن كفايت نمي كند بلكه قانون 
شـــرايطي را براي تحقق اين جرم الزم دانسته 
اســـت، ادامه مي دهد: از جمله شرايط عمومي 
مربوط به اخالل در نظـــام اقتصادي، مي توان 
به عمده بودن عمليات اشـــاره كرد زيرا اساسا 
عمليات غيرعمـــده نمي تواند موجب تحقق 
اخالل در نظام اقتصادي شود بنابراين هرچند 
مقنـــن در بند الف ماده يـــك قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور در خصوص 
برخي عمليات مانند قاچاق عمده ارز از وصف 
عمده استفاده كرده است اما نبايد اينطور تصور 
شود كه صرفا فقط اين افعال واجد وصف عمده 
بوده و ســـاير افعال مذكور در اين قانون از اين 

ويژگي برخوردار نيستند.
مظاهري تهرانـــي اضافه مي كند: بر همين 
مبنا مي توان گفـــت قيد عمده در بند الف ماده 
يك قانون مزبور احترازي نيست. بديهي است 
چنانچه عمليات عمده منجر به تحقق اخالل در 
نظام اقتصادي شود مجازات مختص به آن براي 

مرتكب جرم در نظر گرفته مي شود.
مجازات هاي مقــرر براي اخاللگران در 

نظام اقتصادي
ايـــن وكيـــل دادگســـتري، كيفرهاي 
در نظرگرفته شده براي جرايم اخاللگري در نظام 
اقتصادي كشور را شامل اعدام، حبس، شالق، 
جزاي نقدي و ضبط اموال مي داند و مي افزايد: 
قانونگذار در تدوين مواد يك و 2 قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادي كشور، مجازات هاي 
مرتكب يا مرتكبان را بر اساس قصد آنها تشريح 

كرده است.
مظاهري تهراني اضافه مي كند: بر اين اساس 
بايد گفت چنانچه اقدامات صورت گرفته به حد 
افساد في االرض نرسد و فقط اخاللگري در نظام 
اقتصادي كشور باشـــد دو حالت وجود دارد؛ 
اخاللگري به صورت جزئـــي يا به طور كلي 
اســـت. در صورت عمده بودن كاالي موضوع 
جرم، مرتكب به حبس از 5 تا بيســـت سال و 

ضبط اموالي كه از طريق غيرمشـــروع تحصيل 
كرده است، محكوم خواهد شد و عالوه بر آن، 
دادگاه به اعمال كيفر شالق تعزيري بين بيست 
تا هفتاد و چهار ضربه در انظار عمومي در اين 

مورد مخير است.
اين حقوقدان عنوان كـــرد: همچنين در 
صورت جزئي بودن كاالي موضوع جرم بدين 
نحو كه با جمع شـــرايط مادي و معنوي اگر 
موضوع اخالل، عمده يا كالن يا فراوان نباشد، 
حبس مرتكب دو تا 5 سال خواهد بود و دادگاه 
ملزم اســـت تا حكم به ضبط كليه اموالي كه از 
طريق خالف قانون به دست آمده باشد به عنوان 

جزاي مالي صادر كند.
اين حقوقدان اظهار مي دارد: اما به موجب 
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك 
قانون مجازات اخاللگـــران در نظام اقتصادي 
كشور مصوب سال 1369 و اصالح تبصره يك 
ماده 2 آن مصوب سال 1384، مجازات مواردي 
كه موضوع اخالل، عمده يا كالن يا فراوان نباشد 

كاهش يافت.
 در صورتي كه جرايم مذكور در ماده يك 
را اشخاص حقوقي، اعم از دولتي يا خصوصي 
مرتكب شـــوند، همه  افرادي كه در عمليات 
اجرايي اين جرايم عالما و عامدا مباشـــرت يا 
شـــركت يا به گونه اي دخالت داشـــته باشند، 
شريك جرم محسوب خواهند شد و بر حسب 
اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين 
قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در اين ماده 
محكوم خواهند شد كه شامل اعدام مرتكب و 
ضبط اموال شخصي؛ اعمال مجازات حبس براي 
مرتكب و ضبط مال شخص حقوقي و مجازات 
مسئوالني اســـت كه از جرايم ماده يك مطلع 

هستند و اقدامي انجام ندهند.
ابهام در مصاديق

به گفته مظاهري تهرانـــي، در مواد يك و 
2 قانون مجازات اخاللگران اقتصادي مصوب 
سال 1369 چنين آمده است؛ ماده يك: ارتكاب 
هر يـــك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم 
محسوب مي شـــود و مرتكب به مجازات هاي 
مقرر در اين قانون محكوم مي شـــود. ماده 2: 
هر يـــك از اعمال مذكور در بندهاي ماده يك، 
چنانچه بـــه قصد ضربه زدن به نظام جمهوري 
اسالمي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به 
موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه 
در حد فساد في االرض باشد مرتكب به اعدام 
و در غير اين صورت به حبس از پنج ســـال تا 
بيست سال محكوم مي شود و در اين صورت 
دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط همه اموالي 
كه از طريق خالف قانون به دســـت آمده باشد 

حكم خواهد داد.
اين وكيل دادگســـتري اضافه مي كند: در 
ماده 2 قانون اخاللگران اقتصادي همانطور كه 
مالحظه مي شود قانونگذار تنها به عنوان افساد 
في االرض بســـنده كرده است، بدون اينكه اين 
جرم را تعريف كرده باشـــد و اين موضوع كه 
تصميم گيري در مورد تطبيق عمل صورت گرفته 
با اين عنوان، بر چه معيار و اساسي خواهد بود 

مشخص نشده است.
مظاهري تهراني با بيان اينكه اخالل در نظام 
اقتصادي كشور، عنواني عام است كه مالزمه اي 
با حصر آن در جرايم مذكور در قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادي كشـــور مصوب 
ســـال 1369 ندارد، مي افزايد: نظام اقتصادي 

مجموعه اي از نهادها، فرآيندها و الزامات است 
كه تجاوز به عناصر بنيادين اين نظام اقتصادي 
مي تواند موجب اخالل در نظام اقتصادي شود 
كه تمام اين رفتارها در قانون مذكور ذكر نشده 

است.
اين وكيل دادگستري  ادامه مي دهد: جالب 
اينكه در نظام حقوقـــي موضوعه ايران، عالوه 
بر قانون مذكور، اخـــالل در بخش هاي مهم 
نظام اقتصـــادي در قوانين خاص، قبل از قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشـــور، 
به تصويب رســـيده اند كه مهمترين اين قوانين 
عبارت از قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن 
مصوب ســـال 1320، قانون راجع به مجازات 
اخاللگـــران در صنايع نفت ايـــران مصوب 
سال 1336، قانون مجازات اخالل كنندگان در 
تاسيســـات آب، برق، گاز و مخابرات كشور 
مصوب سال 1351 و قانون مجازات اخاللگران 

در صنايع مصوب سال 1353 است.
مظاهري تهراني مي گويد: وابستگي نظام 
اقتصـــادي ايران به درآمدهـــاي نفتي موجب 
مي شود كه صنايع نفتي در ايران نقش بنياديني 
در نظام اقتصادي داشته باشند همچنين در تمام 
نظام هاي اقتصادي شـــبكه راه آهن، آب، برق، 
گاز و مخابرات، زيرساخت هاي نظام اقتصادي 
محسوب مي شوند. صنايع هر كشور نيز مهمترين 
بخش توليدي نظام اقتصادي اســـت. از اين رو 
رفتارهايي كه به منظـــور اخالل در هر يك از 
بخش هاي مذكور انجام گيرد يا عمال موجب 
اخالل در هر يك از آنها شود، بي ترديد، اخالل 

در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود.
اين حقوقدان معتقداســـت: ظاهر عبارت 
اخالل در نظام اقتصادي، آن را به جرايم مذكور 
در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 
محدود مي كند اما تفســـير منطقي و توجه به 
واقعيت هاي اقتصادي، اين نتيجه را در پي دارد 
كه اخالل در هر يك از زيربخش هاي اساسي 
مذكور در قوانين خاص نيـــز اخالل در نظام 

اقتصادي محسوب مي شود.
مظاهري تهراني اظهار مي دارد: در بررسي 
قانون مجازات اخاللگـــران در نظام اقتصادي 
مالحظه مي شود كه سياستگذاري مقنن بيشتر 
بر پايه تدابير قهرآميز و سركوبگر كيفري يا به 
تعبير ديگر، همان مجازات هاي معروف حقوق 
جزا استوار است و نبايد از نظر دور داشت كه 
صرف وضع قوانين و مقررات كيفري در قانون 
جزا داراي جنبه پيشگيرانه است. به بيان ديگر 
قانونگذار قوانين كيفري را به منظور ارعاب و در 
نتيجه پيشگيري از ارتكاب جرايم توسط افراد 
جامعه وضع مي كند. بدين سان بايد گفت جهت 
جلوگيري از پيشگيري از وقوع تعداد زيادي از 
جرايم اقتصادي، نياز عمده اي به اتخاذ تدابير و 

وضع قوانين شايسته داريم.
اين حقوقدان تاكيد مي كند: از جمله مسايلي 
كه مي تواند در پيشگيري از اين گونه جرايم موثر 
باشـــد، مي توان به منع زمامداران، دولتمردان و 
صاحب منصبان حكومتي از هر نوع تجارت و 
بازرگاني يا دخالت در امور توليدي و خدماتي 
اشـــاره كرد زيرا اين گونه افراد به دليل نفوذ در 
جامعه جهت حفظ منافع يا به دســـت آوردن 
ثروت بي رويه ممكن است در ايجاد اخالل در 

نظام اقتصادي كشور نقش داشته باشند. 
 * برگرفته ازســايت ســازمان قضايي 

نيروهاي مسلح 
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افـقـى: 

  1 - سرمايه يا اندوخته قبلى را خرج كردن
 2 - تصويــر از فاصله نزديــك ( عكس يا فيلم ) - 

بيمارى وبا - كمان
 3 - تعجب خانم ها - شــهر استان مركزى - توپ و 

تشر - حرف ندا
 4 - رنج ديده - كالهبردار - همگن و همسان

 5 - مقابل هللا - مرد بى زن - ثالثه مصر
 6 - بى باك - خوش اندام - همان هاون است

  7 - ضمير غايب - آفت گياهان - مدرســه ســبك 
قديم - خرقه

 8 - ورزش سرعت و هيجان
 9 - گل نوميدى - شهرى در اردبيل - تنه درخت - اشاره دور

 10 - پهلوان شــاهنامه - كهنه و پوسيده - هر نوبت 
نمايش فيلم

 11 - زبرجــد - فيزيكــدان ايتاليايى مخترع پيل 
الكتريكى - ذره تجزيه ناپذير

 12 - لباس - چيز فشرده شده - چاشنى صبحانه 
13 - بله انگليســى - اسباب بازى كودكان در قديم 

- پياله - نصف دشمن
 14 - قرض بانكى - موى ميان سر - تزار روسيه

  15 - جريــان امــور به نفع يا مطابق خواســت يا
 آرزوى او بودن
عـمـودى:

 1 - اصطالحى در موســيقى - صداى اعالم خطر - 
قسمتى از چرخ خودرو 

2 - كشورى در قاره اقيانوسيه - نسخه بردارى
 3 - از غالت - ســو - ايســت التين و مهارتى در 

فوتبال - شيره انگور يا خرما 
4 - شوهر خواهر - مركز گيالن - پويش مكن

 5 - دفعــه - تركيب آلى اكســيژن دار ، حالل رنگ - 
امپراطور هند پيش از ميالد مروج دين بودايى در هند
 6 - پيشكار - داراى سرحدات مشترك - گاو ميش تبتى

 7 - نوعى خورشت - ترس - تجملى 
8 - پيشــرو اعداد - عنصر فلزى ســبك و نقره اى 

رنگ - شلوار جين
 9 - كشور الله ها - خطاى فوتبالى - لباس پوشيده

 10 - بــر بند كفش مى زنند - دانشــجوى رشــته 
پزشكى - قادر

 11 - حس چشايى - قهرمان الليگاى اسپانيا - ديگر ، ساير 
12 - شب هاى ..... سريال طنز مهران مديرى - صداى 

بلند - جوهر
  13 - محكم و راست - يارى و كمك - آتش قرآنى -

خبر افشاگرانه
 14 - مقتدر - ديكتاتورى

 15 - خريد غير نقدى - پيمانه مايعات - اتومبيل ، خودرو

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)
شركت تعاوني فني و مهندسي نيوار به شماره ثبت 109022

بدينوســــيله از كليه اعضا محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي 
نوبت اول كه رأس ســــاعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 1398/4/18 در محل دفتر شركت 
تعاوني، واقع در تهران، ميدان آزادي، ابتداي خيابان آزادي، بعد از پمپ بنزين، جنب بانك 
پارســــيان، پالك 570، طبقه دوم، واحد9 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.يادآوري 
مي شود: در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد مي تواند حق حضور و 
اعمال رأي از ســــوي خود را به نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد بديهي است هر عضو 
مي تواند نمايندگي سه عضو ديگر را بپذيرد و ملزم است تا 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع 
برگه نمايندگي را به دفتر شركت تعاوني تحويل نمايند.همچنين برگه هاي نمايندگي مزبور 
با امضا نماينده هيئت مديره معتبر خواهد بود.مصوبات مجمع عمومي در صورت رسميت 
يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد 
بود.هر يك از اعضا كه كانديد علي البدل هيئت مديره و يا بازرس شــــركت تعاوني مي باشند 
تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز حداكثر تا تاريخ 98/4/4 به دفتر شــــركت 
ارائه نمايند.دســتور جلســه:1. اســــتماع گزارش هيئت مديره و بازرس.2. رسيدگي و 
اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 1397 و بودجه سال جاري و گزارش افزايش 

سرمايه.3. انتخاب دو نفر علي البدل هيئت مديره.4. انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.
هيئت مديره شركت تعاوني فني و مهندسي نيوار

آگهي دعوت از بستانكاران
 (نوبت اول)

 نظر به اينكه شــــركت توليد پراكنده انرژي غدير ماهان (سهامي خاص)

 (در حال تصفيه) به شـــماره ثبت 505877 و شناســـه ملي 

14006576155 منحل گرديده اســـت، لذا از كليه اشخاص 

حقيقي و حقوقي كه ادعايي عليه اين شـــركت دارند درخواست 

مي شـــود با در دست داشـــتن مســـتندات خود به خانم مينا 

شـــكورقهاري (مدير تصفيه) به نشاني: تهران ـ خيابان وليعصرـ 

باالتر از ميرداماد ـ خيابان قباديان غربي ـ پالك 46 طبقه سوم ـ 

كدپستي 1969614414 مراجعه نمايند.

مدير تصفيه

مجمع عمومي عادي  (نوبت اول و دوم)
به اطالع اعضاي محترم كانون بازنشســـتگان «و.پ.ب» مي رساند جلسه 
مجمع عمومي عادي با دستور جلســـه ذيل رأس ساعت 14 روز دوشنبه 
1398/4/10 در سالن مهر مركز مكانيزه پست واقع در خيابان كارگر، 4راه 
لشگر طبقه4 تشكيل مي گردد، لذا با همراه داشتن كارت عضويت كانون و 

كارت ملي شركت فرماييد.
1ـ استماع گزارش هيأت مديره  2ـ تصويب ترازنامه منتهي به سال 1397، 

پيشنهادهاي هيأت مديره و بودجه سال 1398   3ـ انتخاب بازرس
توضيح اينكه: 1ـ  متقاضيان عنوان بازرس مي توانند تا 72 ساعت پيش 
از تشكيل مجمع عمومي به دفتر كانون مراجعه نمايند. 2ـ چنانچه مجمع 
عمومي نوبت اول در موعد مقرر به حدنصاب قانوني (نصف به اضافه يك) 
نرسد جلسه نوبت دوم در ساعت 14 روز چهارشنبه 1398/4/26 در همان 

محل با هر تعداد اعضاي حاضر تشكيل و تصميم گيري خواهد شد.
هيئت مديره كانون بازنشستگي و پ ب
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پُست و پُست بانك

آگهي مزايده عمومي شماره 98/2
شركت سيمان قاين(سهامي عام) در نظر دارد اقالم ضايعاتي ذيل 

را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي واجد شـــرايط دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي با 
واريز مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 0105634598001 به 
نام شـــركت سيمان قاين اقدام و با در دست داشتن اصل فيش واريزي، 
جهت دريافت مدارك اســـناد مزايده، به مدت 15 روز در ساعات اداري 
همه روزه به جز ايام تعطيل به محل كارخانه واقع در اســـتان خراسان 

جنوبي، شهرستان قاين، كارخانه سيمان قاين مراجعه نمايند.
شركت سيمان قاين(سهامي عام)

واحدمقدارشرح كاالرديف

تن30انواع چكش  ضايعاتي1

تن30انواع الينر سايشي ضايعاتي2

تن130انواع آهن آالت و فلزات ضايعاتي3

حلقه30الستيك لودر و كاميون ضايعاتي4

بشكه35گريس5

ليتر1200روغن ضايعاتي6

بشكه15بشكه مازوت ضايعاتي7

بشكه60بشكه خالي روغن8

ليتر6000روغن سوخته9

دستگاه1تانكر دو چرخ آب10

كيلوگرم3720نسوز سنتر تيوپ جنس 111/4848

كيلوگرم4320نسوز سنتر تيوپ جنس 121/4837

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري كارآفرينان روستا 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 296793 شناسه ملي 10103350739

بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان آنها دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت 10:00 
صبح روز سه شنبه مورخ 1398/04/11 در محل تهرانـ  خيابان آزاديـ  خيابان حبيب الهـ  بلوار تيموريـ  كوچه ابراهيمي 

 كوچه آقاييـ  پالك 14ـ  طبقه 2 كدپســـتي: 1458973387 تشـــكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.دستور جلسه:
1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در مورد عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 1397. 2ـ بررسي و 
تصويب صورتهاي مالي منتهي به پايان اسفندماه سال 1397. 3ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شركت4ـ تعيين روزنامه 
كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 5ـ ساير موارد. از سهامداران محترم يا نماينده/ وكيل ايشان تقاضا مي شود با همراه 

داشتن اصل برگ نمايندگي يا وكالت نامه جهت اخذ برگ ورود به جلسه يك ساعت قبل از تشكيل جلسه اقدام فرمايند.
هيئت مديره شركت 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت پاويژ 
(سهامي خاص) شماره ثبت 40184شناسه ملي 10100855817

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت توليدي پاويژ (سهامي خاص) دعوت مي شود 
تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه رأس ساعت 16 مورخ 1398/4/17 در 
محل قانوني شـــركت (ميدان صنعت بلوار خوردين توحيد2 پالك25) برگزار مي شود، 
 حضور به هم رسانند. دستور جلسه:1- افزايش سرمايه (از محل سود انباشته)2ـ اصالح 

مواردي از اساسنامه3- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
هيئت مديره شركت پاويژ

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت سرويگاز (سهامى خاص)

به شماره ثبت 34731 تهران و شناسه ملى 10100801580
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرويگاز (سهامى خاص) 
و يا نمايندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع 
عمومى عادى ساليانه شـــركت كه راس ساعت 11 صبح روز يكشنبه 
مورخ 1398/04/09 در آدرس: تهران – ســـهروردى شمالى – هويزه 

شرقى – پالك 34 برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه: 1- استماع گزارشـــات مالى  2- بررسى و تصويب 

صورتهاى مالـــى منتهى به 1397/12/29   3- انتخاب بازرســـان 
اصلى و على البدل براى دوره مالى 1398/01/01 الى 1398/12/29   
4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى رسمى شركت  
5- ســـاير مواردى كه تصميم گيرى راجع به آنها در صالحيت مجمع 

عمومى عادى ساليانه مى باشد.
هيئت مديره شركت سرويگاز (سهامى خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پاويژ
 (سهامي خاص) به شماره ثبت 40184 شناسه ملي 10100855817

براساس ماده 14 اساسنامه شركت توليدي پاويژ (سهامي خاص) بدينوسيله 
از كليه صاحبان سهام شركت توليدي پاويژ (سهامي خاص) دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه رأس ساعت 14 مورخ 
1398/4/17 در محل قانوني شركت (ميدان صنعت بلوار خوردين توحيد2 

پالك25) برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1. استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در مورد فعاليت هاي سال 
گذشته

2. تصويب صورتهاي مالي منتهي به 97/12/29
3. انتخاب بازرس قانوني اصل و علي البدل

4. تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.
5. ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

هيئت مديره شركت پاويژ

تاريخ انتشار: 1398/3/27

شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان امور مالياتي كشور
 به شماره ثبت 302901 و شناسه ملي 10103409082057

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)
بدينوسيله از كليه اعضا محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي 
نوبت اول كه رأس ســـاعت 15 روز يكشنبه مورخ 98/4/30 در محل سازمان امور مالياتي 
كشور واقع در خيابان داور مقابل كاخ دادگستري، طبقه زير همكف، سالن ورزش تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
توجه:  در صورتي كه هر يك از اعضا نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند 
اســـتفاده از حق خود را بـــراي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومـــي به يك نماينده 
تام االختيار واگذار كنند. تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غيرعضو 
تنها يك رأي خواهد بود، الزم به ذكر اســـت تأييد نماينده تام االختيار با بازرسان و هيئت 
مديـــره تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطـــاي نمايندگي بايد حداكثر 
ظرف 48 ســـاعت قبل از مجمع به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدارك مؤيد 
عضويت در تعاوني وكارت شناســـايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از 
احراز هويت طرفين (عضويت متقاضـــي و اهليت نماينده) برگه نمايندگي مربوط مقام 

مذكور تأييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شـــود اين مجمع با حضور اكثريت اعضا (نصف+1) رسميت مي يابد و 
تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شـــود براي كليه اعضا (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ 

و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1ـ  استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 97/12/29 

و نحوه تقسيم سود و بودجه سال جاري.
3ـ ارائه گزارش و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه.

4ـ انتخاب هيأت مديره و بازرس/ بازرسان
5ـ انتخاب مؤسسه حسابرس رسمي و تصويب هزينه هاي آن.
6ـ تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا و پاداش هيأت مديره.

7ـ تصويب پاداش هيأت مديره، بازرس و مديرعامل و كاركنان شركت (طبق ماده 45 اساسنامه شركت).
8ـ طرح و تصويب آيين نامه پرداخت تسهيالت به اعضا.

توضيح: داوطلبان تصدي ســـمتهاي هيأت مديره و بازرسي شـــركت تعاوني اعتبار به 
موجب ماده 9 دستورالعمل موظفند جهت تكميل فرم و تسليم مدارك ذيل حداكثر ظرف 
يك هفته از انتشار آگهي دعوت به دفتر شركت تعاوني واقع در ساختمان مركزي سازمان 

امور مالياتي كشور طبقه اول اتاق شماره 121 مراجعه نمايند.
*تصوير حكم كارگزيني، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، گواهي عدم سوءپيشينه، كپي 

شناسنامه و كارت ملي و تصوير گواهي پايان خدمت نظام وظيفه براي مشمولين.
هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان 
امور مالياتي كشور

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت صنعتي آما (سهامي عام) دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در ساعت 9 صبح 
روز دوشـــنبه مورخ 1398/4/24 در محل سابق شركت آما واقع در تهران كيلومتر 1/5 جاده مخصوص كرج بين بيمه دوم و سوم ـ نبش ايستگاه مترو بيمه 
(كارخانه نوآوري آزادي) پالك 31 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند. كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني جهت دريافت كارت ورود به جلسه مجمع 
مي بايســـت در ساعات اداري روزهاي شنبه 22 و يكشـــنبه 23 تيرماه 98 به دفتر امور سهام شركت واقع در تهران كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج ـ نبش 

خيابان 64 پالك2 واحد امور سهام شركت صنعتي آما مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29
2ـ تصويب صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29
3ـ اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 1397/12/29
4ـ تعيين پاداش هيأت مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره

5 ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلي و علي البدل قانوني شركت و تعيين حق الزحمه آنان.
6ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

7ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره.
8ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

سهامداران محترم همچنين مي توانند جهت رويت گزارش هاي مربوطه به سايت سازمان بورس (كدال) مراجعه نمايند.
با توجه به الزام اداره ثبت شركت ها ارائه اصل كارت ملي اشخاص حقيقي و معرفي نامه معتبر و كتبي براي نمايندگان اشخاص حقوقي جهت ثبت مشخصات 

حاضرين در مجمع الزامي مي باشد.
وكالي ســـهامداران حقيقي جهت شركت در مجمع نياز به ارائه وكالت محضري از سهامداران داشته و صرفاً با ارائه وكالتنامه محضري معتبر امكان حضور 

هيأت مديره شركت صنعتي آما (سهامي عام)در مجمع براي ايشان ميسر مي باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
شركت صنعتي آما (سهامي عام)

 به شماره ثبت 7063 و شناسه ملي 10100322690

شركت ســـپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درنظر دارد 
به منظور توســـعه و راهبري نرم افزارهاي پرداخت و ارتباطات بانكي 
ســـامانه هاي عملياتى خود نسبت به شناســـايي و ارزيابي صالحيت 
شركت هاي واجد شـــرايط اقدام نمايد. متقاضيان داراي توانمندي و با 
حداقل رتبه4 شـــورايعالي انفورماتيك در زمينه هاي نرم افزار، شبكه و 
امنيت اطالعات مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا تاريخ 1398/04/02 
روزهاي كاري از ســـاعت 9 تا 14 با در دست داشتن معرفي نامه رسمي 
و مســـتندات هويتي جهت دريافت اسناد RFQ به بهاي يك ميليون 
ريال به نشـــاني تهران، خيابان بلوار كشاورز، خيابان نادري، پالك13، 
طبقـــه5 (مديريت امور مالي) اقدام نمايند. آخرين مهلت براي تحويل 

پيشنهادها ساعت 15 روز چهارشنبه 1398/04/05 است.

فراخوان شناسايي 
و ارزيابي كيفي



اشاره: يكي از موجبات پيشرفت در هر رشتهاي، آشنايي با 
تاريخ آن است و فلسفه از اين اصل مستثنا نيست. بنگاه ترجمه 
و نشـــر كتاب پارسه در سال جاري كتاب «تاريخ فلسفه غرب» 
را در دسترس عموم قرار داده كه نوشتار مختصر استاد بهاءالدين 

خرمشاهي در توضيح آن بسنده است:
«ترجمه حاضر از تاريخ فلسفه غرب آنتوني كني، از دو نظر 
حائز اهميت است: اول، تدوين متن اصلي در زبان انگليسي كه 
برخالف تصور خوانندگان، در زبان انگليســـي هم نظاير چنداني 
ندارد. آنچه در اين زمينه مشهور است به فارسي نيز ترجمه شده، 
يكي «تاريخ فلسفه غرب» اثر برتراند راسلـ  فيلسوف بزرگ قرن 
بيستمـ  است و ديگري كه بسيار مفصلتر است و بيش از راسل 
نيز وارد مباحث ماهوي فلسفه ميشود، «تاريخ فلسفه» فردريك 
كاپلستون است. و دوم، ترجمه فارسي شيوا، دقيق و خوشخوان اين 
كتاب است. بنده كه با آثار ترجمهشدة فلسفي يا متون اصلي كم 
و بيش انس دارم، به واقع كتابي به اين اطالعبخشي و ترجمهاي 
به اين معنابخشي، يعني معنارساني كم ديدهام. با درود به مترجم 
كوشـــا و معناگرا و سختكوش اين اثر، فرزند فرزانه فرهنگيام، 

رضا يعقوبي.»
***

چرا بايد تاريخ فلســـفه بخوانيم؟ داليل فراواني دارد كه به 
دو دسته تقسيم ميشوند: داليل فلسفي و داليل تاريخي. مطالعه 
انديشه فيلسوفاني كه از دنيا رفتهاند، به اين دليل است كه براساس 
مضامين انديشـــههاي آنان، پرسشهاي فلسفي كنوني را توضيح 
دهيم، يا بخواهيم مردم و جوامع گذشته را درك كنيم و فلسفه 
آنها را بخوانيم تا به فضاي فكري كه در آن انديشـــيده و رفتار 
كردهاند، پي ببريم. ما انديشـــه فالســـفه قرون گذشته را مطالعه 
ميكنيم تا در حل مسائل فلسفي كه هميشه مطرح بودهاند، به ما 
كمك كنند يا بتوانيم از طريق افكارشان كامًال وارد فضاي فكري 

روزگار گذشته شويم.
واژه «فلسفه» در هر بيان، معناي متفاوتي ميدهد و بر همين 
قياس عبارت «تاريخ فلســـفه» را ميتوان به طرق مختلف تفسير 
كرد. معناي تاريخ فلسفه بستگي دارد به اين كه هر مورخي چه 
عنصري را در فلسفه اساسي قلمداد كند. اين سخن درباره ارسطو 
صدق ميكند كه نخستين تاريخنگار فلسفه بود و نيز درباره هگل 
كه آرزو داشت آخرين آنها باشد؛ زيرا به زعم خودش فلسفه را 

به كمال رسانده بود. 
ارسطو و هگل هر كدام ديدگاه بسيار متفاوتي درباره ماهيت 
فلسفه دارند. با وجود اين، هر دو درباره پيشرفت فلسفه، نظري 
واحد داشـــتند و آن اينكه مسائل فلسفي در گذر تاريخ وضوح 
بيشـــتري مييابند و در نتيجه با دقت بيشـــتري ميتوان به آنها 
پاسخ داد. ارسطو در كتاب اول «مابعدالطبيعه» و هگل در كتاب 
«درسگفتارهايي درباره تاريخ فلسفه»، تعاليم فيلسوفان قبل از خود 
را قدمهاي لرزاني تلقي كردهاند كه در مسير بينشي قرار داشتهاند 

كه خودشان توضيح دادند.
فقط كسي كه از اعتماد به نفس باالي يك فيلسوف برخوردار 
باشد، ميتواند با چنين روشي تاريخ فلسفه بنويسد. اين وسوسه 
براي اكثر مورخان فلسفه وجود دارد كه در آثار خود فلسفه را نه 
امري به كمال رسيده، بلكه برعكس فرآيندي تدريجي و پيشرونده 

تلقي كنند كه به نظامهاي فلسفي رايج امروزين منتهي شده است؛ 
اما بايد در مقابل اين وسوسه ايستادگي كرد. هيچكس نميتواند 
ضمانت كند كه فلسفه به هر مسيري برود، رشد خواهد كرد. در 
واقع اين خود يك پرسش است كه: آيا فلسفه اصًال پيشرفتي هم 
دارد؟ برخي ميگويند قرنها از مطرح شـــدن مسائل مهم فلسفي 
گذشـــته است، اما هنوز هم بر سر آنها بحث ميشود بيآنكه به 

راهحلي قطعي نزديك شده باشند. 
در قرن بيســـتم، لودويك ويتگنشـــتاين در اين باره نوشت: 
«ميشنويد كه مردم هميشه ميگويند فلسفه هيچ پيشرفتي نداشته 
است و همان مسائل فلسفي كه قبال ذهن يونانيان را به خود مشغول 
كرده بود، هنوز هم ما را به دردسر مياندازند؛ اما كسي كه چنين 
حرفي زده، نميداند چرا اين اتفاق افتاده است. دليلش اين است 
كه زبان ما همانگونه باقي مانده است و هميشه همان پرسشها را 
پيش پاي ما مينهد. جايي خواندم هيچ فيلسوفي به اندازه افالطون 

به معناي «واقعيت» نزديك نشده است. چقدر فوقالعاده! چقدر 
شـــگفتآور است كه افالطون توانسته است تا به آنجا برسد! يا 
اينكه ما نميتوانيم بيش از اين پيش برويم! آيا به اين دليل است 

كه افالطون بيش از حد باهوش بوده است؟»
علم يا هنر

تفاوت تلقي پيروان ارســـطو و پيروان ويتگنشـــتاين دربارة
پيشرفت فلسفه، به دو ديدگاه متفاوت دربارة خود فلسفه برميگردد. 
از طرفي ميتوان فلســـفه را علم دانست و از طرفي هم ميتوان 
آن را هنر تلقي كرد. در واقع فلسفه را سخت ميتوان انحصاراً
در يك حوزه طبقهبندي كرد؛ زيرا هم به علم شـــباهت دارد و 

هم به هنر.
از طرفي فلســـفه مانند علم اســـت كه فيلسوف در آن در 
طلب حقيقت اســـت. به نظر ميرسد كه در فلسفه هم اكتشاف 
انجام ميگيرد و فيلسوف نيز همچون دانشمند از اينكه در كاري 
مخاطرهآميز، فكري، رو به رشد و مشترك شركت نميكند، دچار 
هيجان ميشود. اگر اينطور باشد، پس فيلسوف بايد آثار زمان خود 

را بشناسد و از وضعيت هنر در زمانة خود آگاه باشد. 
از اين منظر، ما فالسفة قرن بيستم بر كساني كه در گذشته 
اهل اين فن بودهاند، برتري داريم. ما بدون شك بر شانة فيلسوفان 
بزرگتر از خود ايســـتادهايم، اما جايگاهي برتر از آنها داريم. ما 
افالطون و كانت را بازنشسته كردهايم. از طرفي هم در مورد هنر، 
آثار قديمي هيچوقت منسوخ نميشوند. وقتي ميخواهيم فيزيك 
يا شيمي ياد بگيريم، برخالف سير تاريخي آن علم، پيش ميرويم 
و امروزه ديگر آثار نيوتن يا فارادي را نميخوانيم؛ ولي ما هنوز 
هم آثار هومر يا شكسپير را ميخوانيم. آنهم نه به اين دليل كه 
بدانيم مردم روزگاران دور دربارة امور عجيب و غريب چه در سر 
ميپروراندند. بهراحتي ميتوان ثابت كرد كه اين سخن يقيناً دربارة

فلسفة هم صدق ميكند. اينكه ما امروز آثار ارسطو را ميخوانيم، 
صرفاً از ســـر كنجكاوي دربارة جهان باستان نيست، فلسه اساسًا
نتيجة نبوغ فرد است و كانت هيچوقت جايگزين افالطون نميشود. 

همانگونه كه شكسپير جاي هومر را نميگيرد.
هر كدام از مكاتب فلســـفي بهرهاي از حقيقت دارند، اما نه 
هرچه در آنها آمده، كامال درســـت اســـت و نه تمام حقيقت را 
در بر دارند. فلسلفه علم نيست و هيچ نشاني از هنر هم ندارد. 
فلسفه صرفاً يك دانش رو به رشد يا كسب حقايق تازه دربارة

عالم نيســـت. فيلسوفان اطالعاتي در اختيار ندارند كه ديگران از 
آن محروم باشند. فلسفه متعلق «دانش» نيست، بلكه متعلق «فهم» 
است. به ديگر سخن، فلسفه سازماندهي دانستههاست؛ اما از آنجا 
كه فلسفه همهشمول است، در محدودة خود بهقدري كلي است كه 
اگر بخواهيم دانشمان را سازماندهي كنيم، به مشكالتي برميخوريم 
كه تنها نوابغ از پس آن بر ميآيند. براي ما كه جزو نوابغ نيستيم، 
تنها راهي كه براي فهم فلسفه باقي ميماند، اين است كه اميدوار 

باشيم به ذهنيت فيلسوفان بزرگ پيشين دست يابيم.
اگرچه فلسفه علم نيست، اما در طول تمام سرگذشتش، رابطة 
نزديكي با علوم داشته است. بسياري از شاخههاي علم كه در زمان 
باســـتان و در قرون وسطي بخشي از فلسفه محسوب ميشدند، 
ديرزماني است كه به علوم مستقلي تبديل شدهاند. تا زماني رشتهاي 
فلسفي ميماند كه مفاهيمش مبهم و روشش در علم كامًال بيمناقشه 
نباشد. در  اين صورت، در هر علمي همواره عنصري فلسفي باقي 
ميماند؛ اما گاهي هم ميتوان مسائل را به نحوي مطرح كرد كه 
ديگر مسئله نباشند؛ يعني زماني كه مفاهيم به دور از مناقشات، 
استاندارد شوند و بر سر روششناسي پاسخ مسئله، اجماع همگاني 
حاصل شود. به اين ترتيب علم به جاي اينكه انشعابي از فلسفه 

دانسته شود، جايگاهي مستقل خواهد داشت.
گاهي فلسفه را ملكة علوم و گاهي نديمة علوم ميخوانند. 
شايد بهتر اين باشد كه آن را زهدان يا قابلة علوم بدانيم. در واقع 
علوم از فلسفه پديد آمدند، اما نه از طريق زايمان، بلكه به واسطة 
تقسيمبندي از فلسفه جدا شدند. با دو مثال ميتوان اين مطلب را 

بي كم و كاست توضيح داد.
انديشههاي ذاتي و اكتسابي

در قرن هفدهم فالسفه بيش از هر چيز با اين مسئله درگير 
بودند كه: كدام يك از انديشههاي ما «ذاتي» و كدام يك «اكتسابي»اند. 

اين مسئله خود به دو مسئلة ديگر تقسيم شد كه: يكي روانشناختي 
بود (ما چه چيز را به واســـطة وراثت و چه چيز را به واســـطة 
محيطزيست كسب كردهايم؟) و ديگري مربوط به معرفتشناسي 
است (چه مقدار از فهم ما وابسته به تجربه و چه مقدار مستقل از 
آن است؟). پرسش اول به روانشناسي علمي واگذار شد و پرسش 
دوم، فلسفي باقي ماند؛ اما پرسش دوم خود به چند پرسش ديگر 
تقسيم شد كه يكي از آنها اين بود كه: «آيا رياضيات صرفاً ادامة 
منطق است، يا خود پيكرة مستقلي از حقيقت است؟» رياضيدانان 
و منطقدانان قرن بيستم در آثار خود به اين پرسش كه: «آيا ميتوان 
رياضيات را از منطق محض به دست آورد»، پاسخ دقيقي دادند. 

پاسخ آنان فلسفي نبود، بلكه رياضياتي بود.
بنابراين ما اينجا يك ســـؤال فلسفي، مبهم و آغازين داريم 
كه خود به دو مســـير منتهي ميشود: يكي به سوي روانشناسي 
و ديگري به ســـمت رياضيات ميرود. در اين ميان تنها تهماندة

فلسفي كه براي همزدن باقي ميماند، پرداختن به ماهيت مسائل 
رياضي است. 

مثال قديميتري هم هست كه پيچيدهتر از اين است. «الهيات» 
شاخهاي از فلسفه است كه به واسطة ارسطو جايگاه وااليي كسب 
كرد. امروز وقتي آثار ارســـطو را ميخوانيم، رشتهاي پيش چشم 
ما نمايان ميشود كه تركيبي از اخترشناسي و فلسفة دين است. 
ارسطوگرايان مسيحي و مسلمان، عناصري از كتابهاي مقدسشان 
اقتباس كردند و به اين رشته افزودند. نخستين تقسيمبندي مهم، 
زماني انجام گرفت كه در قرن سيزدهم، قديس توماس آكويناس 
بين «الهيات طبيعي» و «الهيات وحياني» تمايز دقيقي قائل شد و 
تمسك به وحي از دستورات فلسفي حذف گرديد. زمان بيشتري 
طول كشيد تا اخترشناسي و الهيات طبيعي از هم جدا شوند. اين 
مثال نشان ميدهد كه فقط علوم نيستند كه از فلسفه جدا ميشوند، 
بلكه شـــاخههاي انساني مانند مطالعات دربارة كتاب مقدس هم 
ميتوانند چنين باشند. نيز نشان ميدهد كه تاريخ فلسفه، جداشدنها 

را هم به همان اندازة درهم آميختنها در بر دارد.
فلسفه و هنر 

فلسفه از آنجايي كه با آثار اصيل رابطة مهمي دارد، به «هنر» 
شباهت دارد. وقتي فيلسوفي مسائل فلسفي را مطرح ميكند، ما را 
به مجموعهاي از متون قديمي ارجاع ميدهد؛ زيرا فلسفه موضوع 
دقيقي ندارد و فقط روشـــهاي مخصوصي دارد. فلسفه رشتهاي 
است كه با فعاليتهاي بزرگان آن تعريف ميشود؛ كساني كه به 
لحاظ زماني پيش از سقراط آمدند و ما آنان را فيلسوف ميدانيم، 
دانشمند نيز بودند و عدهاي از آنان حتي از رهبران ديني بودند. 
آنطور كه ما فالسفة قرن بيستم ادعاي پيوستگي داريم، آنان هنوز 

فكر نميكردند كه همه از صنف واحدي هستند. 
افالطون بود كه نخستين بار در نوشتههايش از واژة «فلسفه» 
به معنايي نزديك به معناي امروزين آن استفاده كرد. برخي از ما كه 
خود را فيلسوف ميدانند، امروزه ميتوانند واقعاً ادعا كنند كه وارث 
افالطون و ارسطو هستند؛ ولي ما فقط زيرمجموعة كوچكي از وارثان 
اين دو فيلسوف هستيم. آنچه ما را از ديگر وارثان اين دو فيلسوف 
بزرگ يوناني متمايز ميسازد و به ما حق ميدهد كه القاب اين دو 
را به ارث ببريم، اين  است كه ما فيلسوفان برخالف فيزيكدانان، 
اخترشناسان، پزشكان، زبانشناسان، اهداف ارسطو و افالطون را با 

همان روشهايي دنبال ميكنيم كه آن دو در دسترس داشتند. 
اگر جايگاه فلسفه جايي بين علم و هنر باشد، آنگاه چه پاسخي 
بايد به اين پرسش بدهيم: «آيا فلسفه پيشرفتي هم دارد؟» هستند 
كساني كه فكر ميكنند وظيفه اصلي فلسفه، معالجه آشفتگي فكري 
ماست، وقتي با اين ديد متواضعانه به نقش فالسفه مينگريم، بايد 
وظايف آنها را در طول تاريخ بررسي كنيم؛ زيرا در هر دورهاي، 
نحوه معالجه متفاوت اســـت. ذهنهاي بيانضباط در هر عصري 
با مســـائل مختلفي گره ميخورند كه براي باز كردن آن گرهها، 
راهنماييهاي فكري متفاوتي الزم است؛ براي مثال عارضة رايج 
در عصر ما، اين اســـت كه گمان ميكنيم ذهن ما شبيه كامپيوتر 
است. حال آنكه در اعصار گذشته گاهي آن را عضوي پدال مانند، 
گاهي شبيه آدمك و گاهي هم شبيه روح ميپنداشتند. ممكن است 
عارضههاي اعصار پيشين اكنون بالقوه در ميان ما حضور داشته 
باشند؛ از قبيل اعتقاد به اين كه ستارهها موجودات زندهاي هستند 
و ممكن اســـت برگردند، يا اعتقاد به اين كه از طريق ســـتارهها 
ميتوان رفتار آدميان را پيشگويي كرد.                            
 ادامه دارد
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*فلسـفه علم نيسـت و هيچ نشـاني از هنر هـم ندارد. 
فلسـفه صرفـاً يك دانـش رو به رشـد يا كسـب حقايق 
تازه دربارة عالم نيست. فيلسوفان اطالعاتي در اختيار 
ندارنـد كه ديگران از آن محروم باشـند. فلسـفه متعلق 
«دانش» نيست، بلكه متعلق «فهم» است. به ديگر سخن، 

فلسفه سازماندهي دانستههاست

تاريخ فلسفه غرب

علي رحماني (تيرداد)
ناشر: مؤلف

چاپ اول: 1397
420 صـ  35 هزار تومان

ايـــن كتـــاب يـــك اثر 
پژوهشـــي با مطالعـــه ميداني 
درباره مردميترين چهره تاريخ 
ورزش ايـــران، غالمرضا تختي 
است؛ قهرماني كه منش و رفتار 
او الگويي براي جوانان كشـــور

 گرديد.
مؤلف بـــراي تدوين اين 
كتـــاب، طي پنجاه ســـالي كه 
از وفـــات جهانپهلوان تختي 

ميگـــذرد، روايـــت برخي از 
پيشكسوتان و مربيان كشتي و 
مصاحبه آنان را آورده اســـت. 
مجموعه حاضر به بســـياري از 
پرســـشها و ابهامهاي زندگي 
تختي پاســـخ ميدهد، از جمله 
اين كه چرا تختي وارد سياست 
شـــد، به جبهه ملي پيوست و 
دوستدار مصدق گرديد، چرا در 
زندگي شخصياش موفق نبود 
و سرانجام اين كه چرا آنگونه 

دنياي فاني را وداع گفت.
مؤلف كـــه از نوجواني 
با تختي آشـــنايي داشته است، 

ماجراي پيروزيها، شكستها و 
هر آنچه را بـــه تختي ارتباط 
دارد، در چهار جلد كتاب پديد 
آورده و در اختيار خواننده قرار 

داده است.

تختي، يك بار براي هميشه

علياصغر شعردوست
نشر شهرياران

چاپ اول: 1391
14800تومان 296صـ 

هر آيين و ســـنتي بدون 

ترديد بازمانده باورهاي بســـيار 
كهـــن و برداشـــت هر قدم از 
پديدههاي طبيعي پيرامون خويش

 اســـت. براي رخنـــه به اين 
باورها، بررسي دقيق اساطير و 
رمزپردازيهـــا يكي از راههاي 
اساســـي كشف اســـاس اين 
باورهاســـت. نوروز به عنوان 
يكي از بزرگترين جشنهاي ملي 
ايرانيان، در وهله نخست، آشكارا 
وابستگي انسان به طبيعت، بيشتر 
به سبب نقش و تأثير طبيعت در 
زندگي اجتماعي و اقتصادي او 

را تبيين ميكند.
مؤلـــف در اثر حاضر به 
جستجو در كتابهاي تاريخي 

و اســـاطيري موجود در ديگر 
ملتها، همچنين كتابهاي مقدس 
مســـيحيان، يهوديان، زرتشتيان 
و ديگر اديـــان را براي يافتن 
انديشـــههاي مختلف درباره 
آفرينش انسان و نوروز پرداخته 

است.
اســـاطيري»،  «نمودهاي 
«آفرينش در اديان و اســـاطير»، 
«قداست آسمان و زمين»، «تجديد 
حيات و گياهان»، «اساطير آب»، 
«اســـاطير پايان جهان»، «اساطير 
طوفان»، «اساطير تجديد حيات» 
و «نوروز اسطوره تجديد حيات 
ايرانـــي» فصلهاي اين كتاب را 

تشكيل ميدهند.

نوروز و سرچشمههاي آفرينش و تجديد حيات
 در اديان و اساطير

طرح پژوهشي، پاياننامه 
و مقاله 

با تأكيد بر رشته علوم 
ورزشي 

عبدالصالح زر، سيدعلي 
حسيني و فاطمه احمدي 

ناشر: دانشگاه جهرم
چاپ اول: 1397
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تربيتبدني و ورزش بخش 
مهمـــي از برنامههاي روزمره 
جوامع و ملتهـــاي امروزي را 
شـــكل داده اســـت. در همين 
راستا جوامع مختلف به طرح و 
تنظيم برنامههاي ورزشي مدون 
پرداختهاند. خوشبختانه جمهوري 
اســـالمي ايران در سالهاي اخير 
توجه خاصي به امر تربيتبدني 
داشته است و در دانشگاهها رشته 
تربيتبدني و علوم ورزشي از 
جايـــگاه ويـــژهاي برخوردار 
ميباشد. در اين چند سال اخير 

تعداد دانشـــجويان تحصيالت 
تكميلي در رشـــته تربيتبدني 
و علوم ورزشـــي رو به افزوني 
و افزايش ميباشـــد. با توجه به 
اينكه پاياننامه به عنوان بخشي 
از فعاليتهاي الزم براي دريافت 
درجه در رشته و مقطع تحصيلي 
مربوطه اســـت و ميبايست به 
طور منطقي و علمي نوشته شود، 
لذا آگاهي از چگونگي نگارش 
و تدويـــن آن از اهميت بااليي 
برخوردار ميباشد. همچنين با 
توجه به اينكه اغلب پاياننامههاي 
دانشجويي به صورت مقاالت 
مستخرج از پاياننامه و رساله در 
مجالت علمي به چاپ ميرسند، 
آگاهي از شيوه نگارش مقاالت 
علمي ميتواند زمينه اطالعرساني 
بيشتر از يافتههاي پژوهشهاي 

علوم ورزشي را فراهم نمايد.
در همين راستا مؤلفان در 
كتاب حاضـــر تالش دارند در 
چهار فصل مجزا اصول نگارش 

پرپوزال، اصول نگارش پاياننامه، 
اصـــول نگارش مقاله علمي در 
علوم ورزشي و اصول اخالقي 
در پژوهش را با جزئيات كامل 
براي دانشـــجويان تحصيالت 
تكميلي و محققان علوم ورزشي 
به تفصيل بيان نمايند. در كتاب 
حاضر تالش شده است مطالب 
با مثالهاي علوم ورزشي توضيح 
داده شود تا خوانندگان بتوانند 
محتواي كتاب را با ســـهولت 

بيشتري درك نمايند.

مقدمهاي بر اصول نگارش 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333
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عبــــور از اقتصاد نفتى، هدفى 
اســــت كه همواره به عنوان يكى 
از ضرورت ها و اســــتراتژى هاى 
اقتصادى كشور مطرح بوده است، اما 
دستيابى به آن نيازمند تغييراتى است 

كه وقوع شان آسان نيست.
بــــه گزارش ايرنا، طبق ديدگاه 
كارشناسان، بنيان برنامه هاى توسعه 
در كشور بر صادرات نفت و مشتقات 
آن بنا نهاده شــــده است. طى هفتاد 
ســــال گذشــــته كه در ايران انواع 
برنامه هاى توســــعه نوشته شده و 
بودجه هاى ســــاالنه بر مبناى اين 
برنامه ها تهيه، تنظيم و عملياتى شده، 
مهمتريــــن عنصر در ارائه و اجراى 
اين برنامه ها نفت بوده است. نفتى 
بودن اقتصاد پيامدهايى براى كشور 
داشته است. هرچند نمى توان منكر 
تأثير اين منبع خدادادى در توسعه 
و آبادانى كشــــور به ويژه در توسعه 
زيرساخت هاى اقتصادى و ارتباطى 
شــــد اما پيامدهاى منفى آن را هم 

نمى توان انكار كرد.
به گفته پژوهشــــگران، درباره 
نقش نفت در توسعه كشور در كل 
دو ديــــدگاه متفاوت وجود دارد. از 
يك طرف غالب صاحبنظران اعتقاد 
دارندكه نفت منابع مالى چشمگيرى 
را براى مصرف و سرمايه گذارى در 
ايران به ارمغان آورده و بدين ترتيب 
امكان رشــــد سريعترى را هم براى 
درآمد ملى و هم براى مصرف فراهم 
كرده است. بدون شك در نبود نفت 
رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى با 

چنين سرعتى امكان پذير نبود.
از طرف ديگر، برخى معتقدند 
كه ضعف هاى ساختارى و نهادينه 
جامعه ايران موانعى براى اســــتفاده 
مناسب از پتانسيل درآمدهاى نفتى 
ايجــــاد و بعضاً رانت هاى نفتى آن 
ضعف ها را تشديد كرده است؛ در 
نتيجــــه در حالى كه درآمد نفت از 
بعضــــى جهات به مصرف و توليد 
در ايران كمك كــــرده، از جهات 
ديگر باعث عقب ماندگى اقتصادى 

و سياسى شده است.
البته چنانچه از اســــتدالل اين 
گروه بر مى آيد، مشكل نه در نفت كه 
در ساختارهايى نهفته است كه شيوه 
اســــتفاده از نفت را تعيين مى كنند. 
به همين خاطر گروهى از هواداران 
اين ديدگاه معتقدند كه با كوشــــش 
براى جبراِن ضعف هاى ساختارى 
و اتخاذ سياســــت هاى مناســــب 
مــــى توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد 
ايران را تقويت كرد. ولى عده زيادى 
هم مشــــكل اصلى را وجود رانت 
هاى نفتــــى مى دانند. به نظر آنها، 
نفت در مجموع بالى بزرگى براى 

ايران بوده است.

برآورد كارشناسان اين است كه 
80تا 90درصد درآمدهاى صادراتى 
ايران و 40تا 50درصد بودجه ساالنه 
دولت را درآمدهاى نفتى تشــــكيل 
مــــى دهد.به عبارتــــى منبع اصلى 
كمك هــــاى مالــــى و يارانه ها، 

درآمدهاى نفتى است.
آمارهاى منتشــــر  شده هم از 
وابســــتگى بودجه به نفت حكايت 
دارد. به عــــالوه، اقتصاد ايران هم 
از ســــمت صادرات و هم از سمت 
درآمدهــــاى عمومى دولت بيش از 
گذشــــته به نفت وابسته شده است. 

براى مثال در 9ماهه نخســــت سال 
97نسبت درآمدهاى مالياتى دولت 
به توليد ناخالص داخلى كشــــور 
4/5درصد بوده كه در مقايســــه با 
مدت مشــــابه سال قبل از آن حدود 
يك واحد درصد كاهش يافته است. 
اين ميزان با تجربه كشورهاى توسعه 
يافته و حتى كشــــورهاى در حال 

توسعه تفاوت قابل توجهى دارد.
براى نمونه در كشــــورهاى 
عضو ســــازمان همكارى اقتصادى 
و توسعه(OECD) اين نسبت به 
طور متوســــط در سال 2017حدود 
34/2درصد بوده است. همچنين ارقام 
سالهاى قبل نشان مىدهد نسبت 
درآمدهاى مالياتى به توليد ناخالص 
داخلى(GDP) در اين كشورها به 
طور متوســــط با شيب ماليمى در 
حال افزايش است. بعالوه، ميانگين 
اين نسبت براى اقتصادهاى در حال 
توسعه 15درصد است كه تقريباً بيش 

از سه برابر ايران است.

نكته ديگر اينكه دولت دو منبع 
درآمــــدى اصلى دارد: يكى نفت و 
ديگرى ماليات. نســــبت اين دو در 
بودجه نشان مى دهد كه تا چه حد 
اقتصاد و حتى اداره كشــــور وابسته 
به نفت است. طبق آمارهاى موجود 
در 9ماهه نخست سال 1397حدود 
30درصــــد از درآمدهاى عمومى 
دولــــت از محل درآمدهاى مالياتى 
تامين شده است. اين در حالى است 
كه براساس قانون بودجه مصوب، 
اين نســــبت براى 9ماهه 97حدود 
37درصد پيش بينى شــــده بود. به 

طورى كه سهم درآمدهاى حاصل از 
فروش نفت و فرآورده هاى نفتى از 
درآمدهاى عمومى دولت طى 9ماهه 
نخست 97به حدود 35درصد رسيده 
و نسبت به مدت مشابه 1396تقريبًا
6واحد درصد افزايش داشته است.
همين امر كارشناسان را به اين باور 
رسانده است كه در سالهاى اخير از 
سهم درآمدهاى مالياتى در درآمدهاى 
عمومى دولت كاسته شده و در مقابل 
به سهم درآمدهاى حاصل از فروش 
نفت و فرآورده هاى نفتى افزوده شده 
است. در مجموع علىرغم اهداف 
تعيين شــــده براى كاهش وابستگى 
اقتصاد ايران به نفت و اتكاى بيشتر 
به درآمدهاى مالياتى، آمارهاى مربوط 
نشــــان مىدهد اقتصاد ايران هم از 
ســــمت صادرات و هم از سمت 
درآمدهــــاى عمومى دولت بيش از 
گذشــــته به نفت وابسته شده است. 
اين قضيه باعث شــــده كه تغييرات 
و نوسانات قيمت نفت در بازارهاى 

جهانى تاثيــــر قابل مالحظه اى بر 
اقتصاد ايران داشته باشد.

تمامى اقتصادهاى تك محصولى 
وابسته به صادرات يك ماده خام و 
از جملــــه نفت همواره در معرض 
شوك هاى اقتصادى قرار مى گيرند. 
طبق ديدگاه كارشناسان، شوك هاى 
نفتى مى توانند هم منفى باشــــند 
و هم مثبت. بــــه باور آنها نه تنها 
شوك هاى منفى قيمت نفت بلكه 
شــــوك هاى مثبت هم به ســــود 
كشورهاى صادركننده نفت نيست. 
يعنى كاهش يا افزايش غير معمول 

قيمت نفت در بازارهاى جهانى مى 
تواند اثرات منفى بر اقتصاد داشــــته 

باشد.
اغلب دولــــت ها تحت تأثير 
شوك هاى منفى قيمت نفت مجبور 
مى شــــوند تا بــــر واردات كاال و 
خدمات محدوديت بيشترى را اعمال 
كنند تا از طريق صرفه جويى هاى 
ارزى امكان تأمين نيازهاى ضرورى 
كشور و بازپرداخت به موقع تعهدات 

خارجى فراهم شود.
با توجه به اينكه در كشورهاى 
در حال توسعه از جمله ايران، بخش 
عمده اى از واردات آنها را كاالهاى 
ســــرمايه اى و مواد اوليه مورد نياز 
بخش توليدى تشــــكيل مى دهند، 
محدوديت اعمال شده بر واردات مى 
تواند آثار نامساعدى بر بخش توليدى 
كشور بر جاى گذارد. نتيجه اجتناب 
ناپذير چنين شرايطى، بروز فشارهاى 
تورمــــى، افزايش نــــرخ ارز، ركود 
اقتصادى و افزايش بيكارى در جامعه 

خواهد بود. واقعيت اين است كه حل 
معضل وابستگى شديد به صادرات 
نفت امر غير ممكنى نيست، به شرطى 
كه آمادگى براى انجام تغييرات الزم 
در ســــاختارهاى اقتصادى و غير 
اقتصادى وجود داشته باشد. يكى از 
راه حل هاى مهم و ضرورى عبور 
از اقتصــــاد دولتى و تقويت بخش 

خصوصى واقعى است.
تــــا زمانى كه بــــا يك دولت 
متورم و بزرگ روبه رو باشــــيم كه 
بيش از 80درصد اقتصاد كشــــور و 
از جمله نفــــت را در اختيار دارد 
نمى توان انتظار داشــــت كه چشم 
طمع بــــه درآمدهاى نفتى به ويژه 
براى تأمين هزينه هاى غير عمرانى 

خود نداشته باشد.
به عالوه، درآمدهاى نفتى بايد 
صرف زيرساخت هاى اقتصادى و 
ارتباطى شود. از اين رو كارشناسان 
معتقدند ضرورى است در همه حال 
از افزايش درآمدهاى نفتى در جهت 
توسعه زيرساخت هاى مناسب بخش 
صنعت و ساير بخش هاى اقتصادى 
اســــتفاده كرد. در همين راستا بايد 
درآمدهــــاى نفتى به جاى واردات 
كاالهاى مصرفى خارجى به واردات 
كاالهاى سرمايه اى مورد نياز بخش 

صنعت اختصاص يابد.
همچنين كارشناسان اقتصادى بر 
اين باورند كه سياستگذاران بايد در 
جهت ايجاد فضاى مناسب كسب و 
كار در بخــــش صنعت تالش كنند. 
آنها بايد در كنار اين امر و با توجه به 
اثر مثبت ولى كم افزايش نرخ ارز بر 
توليد بخش صنعت زمينه هاى رقابت 
واقعى در عرصه اقتصاد را فراهم كنند 
تا صنايع و در نتيجه كاالهاى توليد 
داخل توان رقابت با رقباى خارجى 
را داشته باشند. درواقع صادرات غير 
نفتى راهى براى كاهش نقش منفى 

نفت در اقتصاد كشور است.
مصرف كاالهــــاى توليدى از 
ســــوى مصرف كنندگان، نكته مهم 
ديگرى است كه بايد در راه رسيدن به 
يك اقتصاد غير نفتى مورد تأكيد قرار 
گيرد. بدين منظور بايد تالش شود 
تا در سطح جامعه فرهنگ عمومى 
حاكم بر مصرف، از مصرف كاالهاى 
خارجى به سمت كاالهاى ساخت 
داخل تغيير كند. تحقق اين امر نيازمند 
جلب اعتماد مصرف كنندگان داخلى 

توسط توليد كنندگان است.
درواقــــع بايد كاالهاى داخلى 
بتوانند از نظر كيفيت و قيمت نظر 
مصرف كننــــده را جلب كنند. در 
غير اين صورت مصرف كنندگان را 
نمى توان صرفاً با توســــل به عرق 
ملى و مسائل عاطفى وادار به مصرف 

كاالى وطنى كرد.

ضرورت عبور از اقتصاد نفتى 
اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران           

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

نوردآلومينيوم
پتروشيمي شازند

پتروشيمي فناوران
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

دودهصنعتيپارس
البرزدارو

كارخانجاتداروپخش
معدني وصنعتي گلگهر

نوسازيوساختمانتهران
سيماندورود

بانك سينا
كنترلخوردگيتكينكو

پتروشيميخارك
معدني وصنعتي گلگهر

سيمانقائن
كربنايران

معدني وصنعتي گلگهر
گروه صنعتي پاكشو

قندلرستان
سرمايهگذاريسپه

سيمانشاهرود
فيبرايران

معادنبافق
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

حملونقلتوكا
سرمايهگذاريآتيهدماوند
سرمايهگذاري صنعتنفت  

شهد
فوالدخوزستان

بورس اوراق بهادارتهران
كنترلخوردگيتكينكو

فوالدمباركه اصفهان
جامدارو

آلومينيومايران
قندنيشابور

صنعتيبهشهر
بورس كاالي ايران
تامين سرمايه نوين

سايپا
زامياد

نيرومحركه
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

فوالدكاوه جنوب كيش
سرمايهگذاريمليايران

مليصنايعمسايران  
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

پارسخودرو
بانك صادرات ايران

معدنيوصنعتيچادرملو
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سرمايهگذاريشاهد
داروسازي زاگرس فارمدپارس

سيمانسفيدنيريز
نيروكلر

فوالدخراسان
سيمانفارس

قندهكمتان
معدنيوصنعتيچادرملو
صنايع سيمان دشتستان

پارسسويچ
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

كارگزاران بورس كاالي ايران
نساجيبروجرد
داروسازياسوه

سرمايه گذاري اعتبارايران
لبنياتكالبر

بانككارآفرين
ريختهگريتراكتورسازيايران

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

رينگسازيمشهد
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

بانك خاورميانه
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

ايرانخودرو
شهدايران

بانك تجارت
سرمايه گذاري پرديس

سرمايه گذاري صدرتامين
صنعتيآما

گروه صنعتي پاكشو
داروسازيسينا

گروهبهمن
بيمه آسيا

داروسازيروزدارو
سيمانبجنورد

فرآوريموادمعدنيايران
بيمه ملت

كشتوصنعتپياذر
توسعه معدني وصنعتي صبانور

دشتمرغاب
سيمانسپاهان

سيمانآرتااردبيل
حفاري شمال

تامينماسهريختهگري
سرمايه گذاري ساختمان ايران

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
آسان پرداخت پرشين
كارخانجاتقندقزوين

سيمانتهران
مسشهيدباهنر

ايرانترانسفو
سرمايهگذاريصنعتبيمه

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
سيمانخزر

البراتوارداروسازيدكترعبيدي

خوراكدامپارس
نفتپارس

معادنمنگنزايران
گروهصنعتيبارز

كمباينسازيايران
سيمانبهبهان

سازهپويش
معدنيامالحايران

معدنيدماوند
كشتوصنعتچينچين

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
گلتاش

نوردوقطعاتفوالدي
بانكاقتصادنوين

محورسازانايرانخودرو
بيمه دانا

فوالدآلياژي ايران
آبسال

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
سرمايهگذاريبوعلي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
تراكتورسازيايران

مليسربورويايران
گلوكوزان

صنايعخاكچينيايران
گسترش نفت وگازپارسيان

نفتپارس
سيمانفارسنو

سيمانفارسوخوزستان
س.صنايعشيمياييايران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
لنتترمزايران

فرآوردههاينسوزپارس
داروسازيزهراوي

به پرداخت ملت
كمكفنرايندامين

قطعاتاتومبيلايران
بيسكويتگرجي

تايدواترخاورميانه
قندمرودشت

پااليش نفت تبريز
المپپارسشهاب

سپنتا
بيمه پارسيان

همكاران سيستم
كشاورزيودامپروريمگسال

ذغالسنگنگينطبس
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

پااليش نفت تهران
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

شكرشاهرود
توسعهمعادنوفلزات

سرمايهگذاريتوسعهملي
شركت ارتباطات سيارايران

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
پتروشيمي خراسان

فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
كارتنايران

مخابرات ايران
ليزينگ رايانسايپا

توسعهمعادنوفلزات
توليديمهرام

پااليش نفت اصفهان
سيمانغرب

پتروشيميشيراز
نفت سپاهان

فوالدكاوه جنوب كيش
پاكسان

پااليش نفت بندرعباس
بانك پاسارگاد

سرمايه گذاري خوارزمي
صنايعكاغذسازيكاوه

ليزينگخودروغدير
سيمانهگمتان

قندثابتخراسان
نفتبهران

پتروشيمي پرديس
فراوردههاينسوزايران

كاشيالوند
گروهصنايعبهشهرايران

بانكپارسيان
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

حمل ونقل پتروشيمي(سهاميعام)
افست

بهنوشايران
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

دادهپردازيايران
توليدي چدن سازان

توسعهمعادنرويايران
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

كارخانجات توليدي شهيدقندي
الميران

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سيمانشمال

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
چرخشگر

تكنوتار
پتروشيمي پارس

سايپاشيشه
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

آلومراد
سيمان فارس نو

سيمان خوزستان
نفت سپاهان

پتروشيمي جم
بانك ملت

قندثابتخراسان
مهركامپارس

صنايعجوشكابيزد
سرمايه گذاري اعتبارايران

سرمايه گذاري دارويي تامين
كابلالبرز

گروه مپنا(سهامي عام)
داروسازيجابرابنحيان

سرمايهگذارينيرو
الكتريكخودروشرق

سيمانهرمزگان
سالمين

سرمايهگذاريمسكن
گروه دارويي سبحان

پشمشيشهايران
پتروشيميآبادان

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
سايپاآذين

ماشينسازياراك
پارسدارو

بيمه ما
كاشيپارس

سيماناروميه
سيمانبهبهان

ايركاپارت صنعت
خدماتانفورماتيك
تامين سرمايه اميد

فنرسازيزر
داروسازيكوثر

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
شيشهوگاز

سيمانكرمان
كويرتاير

صنايعشيمياييفارس
گروهصنعتيسپاهان

ليزينگ ايرانيان
بينالملليمحصوالتپارس

صنايعآذرآب
موتورسازانتراكتورسازيايران

پارسخزر
موتوژن

صنايعريختهگريايران
داروسازيفارابي

فنرسازيخاور
سيمانشرق
ايراندارو

پست بانك ايران
ايرانمرينوس

پتروشيمي مبين
سيمانمازندران

ايرانارقام
سيمانصوفيان
پارسالكتريك

داروپخش(هلدينگ)
آهنگريتراكتورسازيايران

فرآوردههاينسوزآذر
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

ليزينگصنعتومعدن
شيميداروئيداروپخش

بيمه البرز
توليديكاشيتكسرام

پرداخت الكترونيك سامان كيش
سيمانخاش

توسعهشهريتوسگستر
عمرانوتوسعهفارس

بينالملليتوسعهساختمان
شيشههمدان

ماشينسازينيرومحركه
سراميكهايصنعتياردكان

ايرانياساتايرورابر
پارسمينو

نيروترانس
مهندسينصيرماشين

فنرسازيزر
سيماناصفهان

تامين سرمايه لوتوس پارسيان
داروسازيابوريحان
سامانگستراصفهان

كاشيسعدي
پمپسازيايران

صنايعشيمياييسينا
سبحان دارو

فوالداميركبيركاشان
كارخانجاتداروپخش

سرماآفرين
پالسكوكار

لعابيران
سيمانداراب

درخشانتهران
داروييلقمان

توليدمواداوليهداروپخش
گروهصنعتيبوتان

سيمانايالم
باما

داروسازياكسير
پارسسرام

سرمايه گذاري پارستوشه
واسپاري ملت
داروييرازك

مارگارين
ايرانتاير

فرآوردههايتزريقيايران
صنايعالستيكيسهند

صنايعكاشيوسراميكسينا
داروسازيامين

كاشيوسراميكحافظ
توليدمحورخودرو

سرمايه گذاري شفادارو
پتروشيمي فجر
سيمانصوفيان
داروييلقمان

21338
2950

11957
5634
7030
6050
1558

3352
8720

16333
1384
5082
10410
1350

28599
2759
1745

16048
2362

11575
4215

15700
2868
13920

1704
2557
4398
3577

7100
4479
7367

5114
9704
2189

6267
3850
6268

32672
18538

1494
17350
11574

1791
5398
3572

16408
9716
3159

4678
2882

11726
26100
5131
5181
3198
1866
6621
1578
4856

11366
17992
2679
2647
1464
6017
4416
6785
6804
5620
8400
6011
1200

13099
2355
12027
6859
6036

7683
34622

7437
15231
12827

6104
2327
5173
3413

44716
5051

11795
17225

8407
14500

17458
24752

6184
2044

15907
6650

12027
11344

6331
7239
7037
10700
7195
8170
9650
1420

3366

-1123
-56
-191

-296
-305
-288

-81
-176
-180

-859
-68

-122
-481

-42
-797
-128

-91
-844

-91
-609
-213

-385
-150
-402

-89
-134
-231
-164
-311

-235
-366
-269
-471
-115

-329
-199

-208
-1719
-359

-78
-601
-609

-94
-284
-188
-781
-511
-166
-246
-151

-617
-1091
-270
-272
-162

-98
-348

-69
-255
-420

74
-141
-139
-77

-316
-232
-357
-358

-211
-334
-316

-80
-561
-123
-632
-360
-317
-404

-1822
-391

-788
-675
-321
-122

-272
-179

-2353
-265
-620
-906

-442
-415
-918

-1249
-325
-107

-837
-349
-633
-597

-333
-380
-370
-563
-378
-430
-636

-129
-373

37831
10276

14368
6051
2016

18376
46246
51604
50408
30585
21028
9937

19044
4562
2750
4994
4975

26766
13646

2496
5251

8379
16900
30501
21401
4492

12067
10390
3687
11300
8502

60990
12990
4898

14799
4666
3201

12620
9999

12938
23998
18105

69792
2200

6580
8640

10818
9500

7284
2247
8926
4350
2246

12570
2531

18105
49666
28569

3000
1389
2800

23862
10840
5155

8836
45000
4718
9608

14886
1673
1358
7090

2367
5566

12775
20978
17150
16800
6670
2855
2320
2870
6979
7300

13300
2945
5845
8251
6230
2134
8310

26999
2130

2635
1416
3060

4278
42100
4071
3140

20151
8099
8500

44450
14199

4190
12410
1882

3516
934
1108
362

96
875

2202
2457
2400
1456

1001
473
906
217
105

237
236

1274
649
118
250

368
593

1452
1018
185

574
345
175

383
404

2904
603
233
676
-12
150

577
382
572

1142
862

3322
46
26

241
515
121

218
46

425
104
24

415
80

776
2365

777
74
26
89

-301
378
245
261

1779
224
276
473

11
18

130
35

265
608

838
723
-16
187
135
33

0
332
224

-523
113

278
-39
132

66
138
841

62
109
14

-44
-7

412
193

-25
609
171

134
1229
230
-59
243
-61

4118
7680

66200
5249
5621
7175

11526
7240
1349
2151
1769
9700

54140
4660

15209
21203

7117
43515

7959
2600
2631
2780

40200
1463
5320
2139
5090

3330
5030

13668
8470
9700

6840
4340

13688
6070
9800

5740
15880

2259
1573
1240
4125
5301
4518
4123
4079
5302
1082
442

4610
3907
1460

8704
19498
15325
12016
15102
18189

4590
3347

12843
27504
16540
4037
11197
3006
6625
2584
10109
9996

19999
4761
2419

3870
1519

5287
9870

430
1707
2650
5780

42500
16510

1651
2700

5327
11787
36701

3600
10000
5540

42000
1770

12260
3841
7986
6550
3120

14850
11700
9850
8120

6763
4959
2073
3742

31699

-78
128
491
63

-161
46

-264
112

-19
-11

-67
-56
888
-25

-692
-13
-11

838
10
14

-25
-41

-537
-14

-73
1

-85
-48
-74

-176
233

-192
-2

4
156
-7

-173
0

127
47

-11
-44

-217
-209

24
196

0
-65
-29

-7
19

-29
-42

-458
343

-303
0

719
-372

-1
159
611

-425
787

192
34

0
-112
-112

109
36
84

-223
93

-83
-56

-217
-391

-8
-44
-41

-111
-177
-797

-72
-132
-280

-324
-539

-61
-420
-130

-1712
-56

-343
-111

-338
-336

-88
-608
-352
-457
-132
-258
-260
-54

-147
-595

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
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 روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

فراخوان مناقصه  عمومي يك مرحله اى با ارزيابي كيفي                 نو بت دّوم

آگهي ابالغ اجرائيه مهريه 
پرونده اجرايي كالسه 9800168
واحد اجراي اسناد رسمي سبزوار

آگهي مزايده
فروش فوقالعاده امالك و مستغالت

 (مزايده شماره يك مجتمع اقتصادي غرب كشور)

http www emdadimam ir

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شركت فناورى اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 998 و شناسه ملى 10103807145

آگهى تبديل نوع سهام شركت مجتمع فوالد گيالن (سهامى خاص)
به شماره ثبت 167640 و شناسه ملى 10102101665

از سهام بىنام به سهام با نام (نوبت دوم)

  " "

آگهى تغييرات 
شركت توليد و گسترش برق امير كبير 

سهامى خاص 
به شماره ثبت 675

و شناسه ملى 14003709737

 اداره كل ثبت اسناد و امالك
 استان مركزى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى زرنديه (442124)

**********
آگهى تغييرات 

شركت آداك پى آماتيس
شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1144

و شناسه ملى 14006984455

اداره كل ثبت اسناد و امالك
 استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى اشتهارد (442014)

**********
آگهى تغييرات 

شركت فار آب شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 551

و شناسه ملى 10101048482

اداره كل ثبت اسناد و امالك
 استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى ساوجبالغ (442010)

نام خانوادگينامرديف

تائبيجمشيد1

جعفرييوسف2

خاكسارمحمدرضا3

خليليغالمحسين4

خليليمهدي5

رضائيمسعود6

شهرام مصطفائياحمد7

صفريرضا8

طالبي طرقيعبدالرضا9

عليزادهمحمد10

فروغيعزتاله11

محمديحسين12

ميرزاجانيمنصوره13

نام خانوادگينامرديف

اسمعيليسيدعباس1

لهراسبيسرور2

محمديحسين3

آگهى دعوت كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
به جلسه ى بيست و سومين مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت نخست)

دسـتورات جلسـه: 

مكان :  زمان :
نشـانى:

يادآورى مهم:

هيئت مديره كانون مهندسان معمار

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

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443484)

آگهى تغييرات شركت ايران كويل سهامى خاص 
به شماره ثبت 104465 و شناسه ملى 10101483589

–

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443485)

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

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443483)
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برگزاري بيست و نهمين 

سالگرد شهادت شهيد مزاري در زاهدان  
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مراسم بيست و نهمين سالگرد شهادت 
حجت االسالم علي مزاري با حضور اســـتاندار سيستان و بلوچستان، 
شماري از مسئوالن و اقشـــار مختلف مردم در مسجد امام علي(ع) اين 
شهر برگزار شد. شهيد حجت االسالم و المسلمين حاج شيخ علي مزاري 
سال 1323 در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود و از همان كودكي 
به تحصيل علم و دانش پرداخت.    زماني كه آوازه فعاليت هاي فرهنگي و 
مذهبي شهيد مزاري به ويژه ساخت مدارس چهارده معصوم(ع) در منطقه 
پيچيده بود وهابيت كوردل اقدام به ترور اين عالم خدوم كرد و مي توان 
گفت ترور اين شهيد از نخستين اقدامات تروريستي تكفيري هاي وهابي 
در ايران به شمار مي آيد. تيم12 نفره تروريستي شامگاه 18 خرداد سال 69، 

مزاري را هدف آماج گلوله قرار دادند. 

سالگرد سيدالشهداي مدافع حرم نيشابور

 برگزار شد
نيشابورـ خبرنگار اطالعات: مراسم سومين سالگرد شهادت سردار 
سيدعلي منصوري، سيدالشهداي مدافع حرم نيشابور در گلزار شهيدان 
بهشت فضل اين شهر برگزار شد . در اين مراسم كه هاجر چناراني نماينده 
مجلس، امام جمعه، فرماندار، جمعي از اعضاي شـــوراي اداري و مردم 
حضور داشـــتند، حسن باخرد كارشناس سياسي و راوي دفاع مقدس به 
سخنراني درباره شرايط امروز انقالب اسالمي در منطقه و لزوم ادامه راه 

شهيدان براي كسب عزت كشور پرداخت.

پايان خرداد، آخرين مهلت

 ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل 
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: موديان مالياتي بخش مشاغل تا پايان 
خردادماه امسال مهلت دارند تا نســـبت به تنظيم و ارسال الكترونيكي 

اظهارنامه مالياتي عملكرد 1397 اقدام كنند.  
مدير كل امور مالياتي استان قزوين با تاكيد بر اينكه برخورداري از هر نوع 
تسهيالت و معافيت هاي مالياتي، منوط به ارائه الكترونيكي اظهارنامه مالياتي 
در موعد مقرر قانوني اســـت، افزود: فعاالن اقتصادي به منظور بهره مندي از 
مشوق هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيالت ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي 
خود را در مهلت مقرر قانوني ارائه كنند.  مصطفي پوراميدي افزود: تســـليم 
اظهارنامه و پرداخت ماليات، 100 درصد مكانيزه و اينترنتي است و نيازي به 

مراجعه حضوري افراد يا ارائه پرينت اظهارنامه به ادارات مالياتي نيست.  
  او در مورد اخذ كد اقتصادي هم اظهارداشت: موديان  قبل از ارسال 
اظهارنامه نسبت به ثبت شماره تلفن، تعيين محل اقامتگاه قانوني خود روي 
نقشه جغرافيايي و ثبت همه فعاليت ها با استاندارد جديد اقدام كنند درغير 

اين صورت ارسال اظهارنامه عملكرد97 امكانپذير نيست. 

كشف يك غار جديد

 در ارتفاعات «بانه سر» نهاوند
همدان-خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيســــت استان 
همدان با اشاره به وجود 43غار طبيعي در استان همدان گفت: هفته گذشته 
يك غار جديد در ارتفاعات «بانه ســــر» شهرستان نهاوند كشف شده كه با 

مساحت 201هكتار در صف ثبت آثار ملي نيز قرار گرفته است.
سيدعادل عربي به مناسبت هفته محيط زيست در جمع خبرنگاران، 
همچنين از انتقال موفقيت آميــــز 21 رأس بزكوهي از منطقه «خانگرمز» به 
منطقه حفاظت شده «لشگر» خبر داد و افزود: در روزهاي پاياني سال 97 و 
با برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده موفق شديم براي حفظ گونه بزكوهي 
منطقه حفاظت شده خانگرمز، تعداد 19بز نر و 2 بزكوهي ماده را بدون تلفات 
و آســــيب به منطقه حفاظت شده «لشگر» ببريم و گامي در زمينه حفظ اين 

گونه جانوري برداريم.
وي درباره تخريب محيط زيست دشت ميشان در كوهستان الوند، بيان 
كرد: منطقه ميشان در اختيار مجموعه گنجنامه است و آنها در حفظ و صيانت 
از طبيعت منطقه مســــئول هستند و  اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
صدور هرگونه مجوز آســــيب رسان براي اين منطقه اعم از احداث هتل را 

ممنوع اعالم كرده است. 
وي اضافه كرد: 90درصد پسماندهاي بيمارستاني و پزشكي در استان 
همدان بي خطرسازي و سپس دفع مي شوند اما 10درصد از مراكز خصوصي و 
مطب ها به ويژه در شهرستان مالير با شركت هاي خصوصي همكاري نكرده اند 

و خطراتي را به وجود آورده اند كه بايد مراجع قانوني وارد كار شوند.

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كميته امـــداد امام خميني (ره ) از 
كمك 96 ميليارد توماني مردم كرمان به مددجويان كميته امداد در سال گذشته 

خبر داد.
پرويز فتاح در سفر به كرمان در جشن كرامت آفتاب و آيين افتتاح 520 
واحد نيروگاه خورشيدي مددجويان تحت حمايت كميته امداد استان كرمان  از 
مردم استان كرمان تشكر كرد و گفت: مردم كرمان سال گذشته 96 ميليارد تومان 

به مددجويان كميته امداد كمك كردند .
 وي افزود: ثروت عظيم كشـــور ما مردم هستند كه ارزش كار خير را 
خوب مي دانند و در استان كرمان 11 هزار يتيم زيرپوشش كميته امداد داريم كه 

26 هزار كرماني حامي آنها هستند و اين نشان از روح بلند كرماني هاست  .
 رئيس كميته امداد امام(ره)  بزرگترين دغدغه در استان كرمان را مسكن 
مددجويان اعالم كرد و گفت: 6900 واحد مســـكوني نياز كرمان بود كه 5 
هزار واحد مســـكوني توسط كميته امداد و دولت براي مددجويان در كرمان 
ساخته مي شود  . او  با بيان اينكه سال قبل 26 ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي 
پرداخت شده است، ادامه داد: پارسال 1400 ميليارد تومان در كل كشور وام 

پرداخت كرديم كه سهم كرمان بيش از 113 ميليارد تومان بوده است .
 وي با بيان اينكه سقف وام تا 50 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است، 
ادامه داد: اشتغال و خودكفايي براي ما در كميته امداد باالترين هدف است و 

امروز در كشور 650 طرح اشتغال در حال اجرا داريم . 
فتاح با بيان اين كه امســـال 600 پنل خورشيدي جديد در شمال استان 
كرمان و 400 پنل خورشـــيدي هم در جنوب استان كرمان ساخته مي شود، 
افزود: در مجموع هزار نيروگاه 5 كيلوواتي جديد در استان كرمان امسال وارد 

مدار مي شود  . 

مدال نايب قهرماني تكواندو بانوان جهان

 به موزه آستان قدس رضوي هديه شد
سرويس شهرستانها: مهال مومن زاده ورزشكار 17ساله و خواهرزاده 
شهيد حسين غياثوند در مراسمي مدال نايب قهرماني خود در مسابقات جهاني 
تكواندو بانوان را به موزه ورزش موسســـه تربيت بدني آستان قدس رضوي 

هديه كرد .
 به گزارش ايرنا، در اين مراسم كه با حضور خانواده شهيد غياثوند، نماينده 
مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي اسالمي و رئيس فدارسيون تكواندو در 
ورزشگاه امام رضا(ع) موسسه تربيت بدني آستان قدس رضوي برگزار شد، 
مهال مومن زاده نخستين مدال جهاني خود و دومين مدال نقره جهاني تاريخ 
تكواندوي بانوان ايران را به پدر شهيد غياثوند اهدا و پدر اين شهيد، اين مدال را 

به موزه ورزش موسسه تربيت بدني آستان قدس رضوي تقديم كرد .    
رئيس فدراســـيون تكواندو در اين مراسم گفت:  مهال مومن زاده  در 
رده هاي مختلف نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن صاحب مدال هاي ارزشمند 
فراوان شـــده است و كســـب مدال نقره و عنوان نايب قهرماني تكواندوي 
بزرگســـاالن جهان آخرين دستاورد اوست  . سيد محمد رضا پوالدگر افزود: 
اقدام مؤمن زاده در اهداي مدال براي نخستين بار نيست كه رخ مي دهد و در 
مسابقات جاكارتا هم چهار قهرمان تكواندو كشور مدال هاي خود را به شهدا 
تقديم كردند كه بايد مانند اقدام خوب تربيت بدني آستان قدس رضوي از اين 

ورزشكاران هم تجليل شود تا اين دست اقدامات، الگوي همه شود  .
 مؤمن زاده هم در اين مراسم گفت: از اينكه توانستم اين مدال نقره را به 
شهيد حسين غياثوند اهدا كنم احساس غرور دارم و با شهيد عهد بستم كه در 
ميادين ورزشي سربلند باشم و براي كشورمان افتخار كسب كنم براي همين 
نذر كردم كه در صورت كســـب مدال، آن را به اين شهيد تقديم كنم و امروز 

مدالم را با پالك دايي شهيدم عوض مي كنم  . 

استاندار گلستان معرفي  شد
 گرگان- خبرنگار اطالعات: هادي حق شـــناس  به عنوان استاندار 
جديد گلستان معرفي شد. وي پيش از اين، معاون امور دريايي سازمان بنادر 

و دريانوردي بوده است.
حق شناس متولد سال 1346در شـــهر بندر انزلي و داراي مدرك 

كارشناسي ارشد اقتصاد نظري و دكتراي اقتصاد است.
مديريت كل بنادر و كشـــتيراني گيالن، نمايندگي مردم بندر انزلي 
در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسالمي،  عضويت در هيأت 
مديره منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي، مشاور مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي، عضو غيرموظف هيأت مديره كشتي سازي خليج فارس به 
مدت 4سال  و معاونت اداره كل بنادر و دريانوردي استان هاي مازندران، 

گيالن و خوزستان از جمله سوابق اجرايي دكتر حق شناس است. 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: استاندار آذربايجان شرقي 
با بيان اين كه اليروبي مســـير رودخانه ها در چند ماه 
گذشته از وارد شـــدن خسارات ناشي از سيل در استان 
جلوگيري كرد، افزود: اليروبـــي تمامي رودخانه هاي 
اســـتان با اعتبارات فعلي30 ســـال طول مي كشـــد، 
بنابراين بايد با اقدامات جهادي نظير آنچه امســـال رخ 
داد، در مـــدت كوتاهي بتوانيم اليروبي رودخانه ها را به 

سرانجام برسانيم. 
محمدرضا پورمحمدي در جلسه شوراي هماهنگي 
مديريت بحران استان آذربايجان شرقي بر مقابله جدي با 
ساخت  و سازهاي غيرمجاز در بستر و حريم رودخانه ها 
تاكيد كرد و گفت: نهادهاي متولي موظفند هر سازه اي را 
كه در حريم و بستر رودخانه ها احداث شده است، متعلق 
به هر كسي كه باشد تخريب كنند، چرا كه صدمه آن به 

ساير مناطق هم وارد مي شود. 
 وي مشكالت حاشيه نشـــيني را در تبريز و استان 
آذربايجان شـــرقي جدي دانست و افزود: اين مناطق به 
نوعي تهديد براي شهرها است، ولي اين مسئله نبايد صرفًا 
از منظر حوادث طبيعي بررسي شود، بلكه بايد آثار منفي 

اجتماعي و فرهنگي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. 
او با اشـــاره به وقـــوع حـــوادث مختلف در 

آذربايجان  شرقي از ابتداي سال جاري، بر لزوم آمادگي 
همه دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با بحران هاي احتمالي 

تأكيد كرد و اظهار داشت: نهادهاي مسئول اقدامات خوبي 
براي پيشگيري از خسارات و آسيب ها انجام داده اند، اما 
اين اقدامات در مواجهه با كارهايي كه بايد انجام شود، 
كافي نيست و دستگاه ها بايد آمادگي هاي خود را همواره 

افزايش دهند. 
وي به زمين لرزه هاي اخير در نقاطي از اســـتان نيز 
اشاره كرد و گفت: اين زلزله ها نشانگر موقعيت جغرافيايي 
سخت و پرخطر اســـتان اســـت و بايد آمادگي هاي 
الزم براي مقابله با تمامي بحران ها را در همه شـــرايط 

داشته باشيم. 
پورمحمدي با اشـــاره به آتش سوزي اخير در بازار 
تبريز و حادثه مشابه آن در سال هاي قبل، افزود: هرچند بعد 
از حادثه قبلي اقداماتي انجام شده بود، اما وقوع حادثه اخير 
نشان داد كه بايد در مورد تأسيسات بازار و سيستم هاي 

ايمني آن به صورت اساسي چاره انديشي شود. 
وي همچنين بر ضرورت اصالح الگوي مصرف برق 
تأكيد كرد و گفت: هرچه توليد برق را افزايش دهيم، تا 
زماني كه الگوي مصرف اصالح نشود، دچار مشكالت 

عديده خواهيم بود. 

استاندار آذربايجان شرقي: اليروبي رودخانه ها با اعتبارات فعلي، 30 سال طول مي كشد

يزد- خبرنـــگار اطالعات: 
مديركل بيمه سالمت استان يزد با 
اشاره به الكترونيكي شدن رسيدگي 
به اسناد پزشكي مراكز درماني در 
بيمه سالمت استان، اعالم كرد: بنا 
به وعده  هاي قبلـــي از ابتداي تير 
نسخ پزشـــكان در شهرستان تفت 
نيز به صـــورت الكترونيكي صادر

 مي  شود. 
محمد دريجانـــي در جمع 
خبرنگاران از اجراي طرح نســـخ 
الكترونيكي در شهرستان تفت به 
عنوان اولين شهرستان در استان يزد 
از اول تيـــر پس از انجام آن در يك 
دوره آزمايشي خبر داد و گفت: اين 
طرح براساس وعده  هاي داده شده 
به تدريج در شهرستان هاي ديگر نيز 
اجرايي خواهد شـــد به نحوي كه 
پس از تفـــت، مقدمات اجراي آن 
در شهرهاي اردكان و ميبد در حال 

فراهم شدن است. 
وي با تاكيد بر اين كه اجراي 
طرح صدور نسخ الكترونيكي در 
مراكز درماني دانشگاهي و دولتي 
امكانپذير نيست، از عملياتي شدن 
آن فقط در مطب ها و مراكز درماني 

بخش خصوصي خبر داد. 
دريجاني از مزاياي اين طرح 
به كاهش كاربرد دفترچه و مصرف 

كاغذ با توجه به مشـــكالت تامين 
آن، ايجاد اطالعات جامع سالمت 
بيماران و جلوگيري از قاچاق دارو 

اشاره كرد. 
وي همچنين در راستاي طرح 
موضوع استان ســـبز براي يزد، از 
الكترونيكي شدن رسيدگي به اسناد 
پزشـــكي در بيمه سالمت استان و 
حذف پرونده  هاي پزشكي كاغذي 
از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري
 خبر داد. اوگفت: بـــا اجراي اين 
طرح در مصـــرف حداقل 4 تا 5 
ميليون برگ كاغذ در قطع  Aچهار 

صرفه جويي خواهد شد.  
دريجاني از انعقاد تفاهمنامه 
با كميته امداد اســـتان و واگذاري 
خدمات درماني مددجويان اين نهاد 
به اداره كل بيمه سالمت استان نيز 

خبر داد. 
*40هــزار نفر در ســامانه 
سالمت استان يزد ثبت نام كردند

معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي اســـتان يزد با بيان اينكه 
تاكنـــون 40 هزار نفر در ســـامانه 
سالمت استان يزد ثبت نام كرده اند، 
افزود: 275 هزار نفر در يزد جامعه 
هدف طرح ملي بسيج فشارخون 

هستند.
 محمدرضا دهقاني در همايش 

خادمان ســـالمت استان به اجراي 
طرح بسيج ملي فشارخون در استان 
اشـــاره كرد و افزود: اين طرح نماد 
مشاركت همه دستگاه هاي اجرايي 

استان است. 
وي گفـــت: طبق پيش بيني ها 
انتظار مي رود 27 هزار نفر ديگر در 

استان در اين طرح شركت كنند. 
دهقاني ادامه داد: براي اجراي 
اين طرح ملي در اســـتان يزد، 313 
ايستگاه ثابت و سيار و 224 واحد 
فعال خانه بهداشت با فعاليت 660 
نفر از همكارانمان در حوزه بيماري 
خاص، اورژانس ها، كاركنان حوزه 
سالمت، داروخانه ها، خيريه و بسيج 

و غيره مشاركت دارند.
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
يزد نيز با اشـــاره به استقبال بسيار 
خوب مـــردم يـــزد از طرح ملي 
بسيج فشارخون گفت: در ابتدا كه 
مي خواستيم اين طرح را در استان 
اجرايي كنيم، پيش بيني نمي كرديم 
كه به اين ميـــزان مورد توجه مردم 

قرار گيرد. 
محمدرضا ميرجليلي با بيان 
اينكه اجراي طرح هاي سالمت در 
سطح جامعه به اين خاطر است كه 
در كنار مردم باشيم و براي تقويت 

اعتماد آنها تالش كنيم.

  الكترونيكي شدن رسيدگي به اسناد پزشكي در بيمه سالمت

سرويس شهرستانها: بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام(ره) براي محروميت زدايي و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، 
37 طرح عمراني و زيربنايي را در شهرستان نهبندان به 

بهره برداري رسانده است و يا در دست اقدام دارد.
 اين بنياد براي اجـــرا و بهره برداري از اين تعداد 
طرح هاي عمراني و زيربنايي در نهبندان از شهرستان هاي 
استان خراســـان جنوبي، 97 ميليارد ريال هزينه كرده 
اســـت. طرح هادي عمراني و زيربنايي بنياد بركت در 
شهرستان نهبندان، شامل پروژه هاي آب رساني، راهسازي 
روستايي، حفر و اليروبي قنات، مدرسه سازي، ساخت  
كتابخانه، ســـاخت و تجهيز مراكز درماني و ورزشي و 

احداث مراكز فرهنگي و مذهبي است.
 از اين تعداد، 35 طرح به بهره برداري كامل رسيده 
است كه از جمله آن ها مي توان به 8 مدرسه با 43 كالس 
درس و يك باب كتابخانه  عمومي در شهرستان نهبندان 
اشاره كرد، كه بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام(ره) در ادامه  ِ نهضت مدرسه سازي و افزايش مراكز 
فرهنگي در روستاها و مناطق محروم كشور، آن ها را به 

بهره برداري رسانده است. 
اين بنياد به تازگي عمليـــات مرمت و اليروبي 
2رشته قنات را در شهر نهبندان و روستاي محمدآباد اين 

شهرستان، به پايان رسانده است. 
طرح آبرساني به روســـتاهاي «سياه خونيك» و 
«ساكرت» از توابع نهبندان از جمله ديگر  پروژه هاي بنياد 
بركت در اين شهرستان است كه تا 2 ماه آينده تكميل و 
به بهره برداري مي رسد. الزم به توضيح است كه هم اكنون 

نيز با اين اقدام بنياد بركت آب در اين روستاها جاري 
شده است و مردم از آن استفاده مي كنند. 

ساختمان سي تي اسكن بيمارستان شهيد آتشدست 
نيز از ديگر طرح هاي در دســـت اقدام بنياد بركت در 
شهرستان نهبندان است كه پايان امسال  به بهره برداري 

كامل مي رسد. 
توسعه و بهسازي كتابخانه  عمومي «محتاج نهي» 
نيز از ديگر طرح هاي اجرايي بنياد بركت در شهرستان 

نهبندان است. 
  * وظيفه اصلي ما ايجاد اشتغال در كشور است

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با اشاره 
به اين كه توجه به رفع معضل بيكاري در كشور اهميت 
بااليي دارد تأكيد كرد: وظيفه اصلي ما ايجاد اشتغال در 
كشور اســـت.دكتر محمد مخبر افزود: تأمين معيشت 

مردم، جز با اشتغال زايي محقق نمي شود. 
مخبر با تأكيد بر سامان دهي اشتغال زايي در كشور 
اضافه  كرد: اهميت فعاليت هاي بنياد بركت از اين منظر 

قابل قدرداني است.
 اين بنياد در رفع برخي از معضالت كشور از جمله 
بيكاري، مي تواند نقش مهم و بسزايي را ايفا كند، بنياد 
بركت با وجود همه  فعاليت ها و اتفاقات خوبي كه رقم 
زده اســـت، هم چنان بايد براي رسيدن به نقطه  ايده آل 
تالش كند. اين بنياد كه مورد وثوق و اعتماد مردم است، 
بايد به جايي برسد كه همه ، امور خيريه  خود را از طريق 

بركت دنبال كنند. 
مخبر بر تكميل هر چه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام 

تا پايان شش ماهه  نخست امسال تأكيد كرد.

اجراي 37 طرح عمراني 
و زيربنايي بنياد بركت در نهبندان

كمك 96 ميليارد توماني مردم كرمان به 
مددجويان كميته امداد در سال گذشته

اراك - خبرنگاراطالعــــات:  
 مدير شعب بانك كشاورزي استان 
مركزي گفت: براي نخستين بار 
68درصد ازمجموع تســــهيالت 
پرداخت شــــده توســــط بانك 
كشاورزي اين استان به تسهيالت 

سرمايه اي اختصاص يافته است .
 مسعود رضايي با بيان اينكه 
تمامي طلب گندمكاران استان در 
ســــال جاري پرداخت شده است 

افزود: 2هــــزار و 600 تن گندم از 
ابتداي طرح خريد تضميني گندم 
تا كنون در اســــتان مركزي توسط 
دولت خريداري شــــده و وجوه 
بارنامه هاي ثبتي تا 15 خرداد به طور 
كامل به حساب كشاورزان واريز 

شده است .
 وي اظهارداشت: تأمين مالي 
100 درصد ماشين ها و تجهيزات 
مورد نياز بخش كشاورزي، بدون 

محدوديت با هماهنگي هاي انجام 
شــــده با وزارت جهاد كشاورزي 
توسط بانك كشــــاورزي انجام 

مي شود .
 او پرداخت تسهيالت براي 
اجراي طرح هــــاي اولويت دار از 
جمله توسعه گلخانه ها، پرورش 
ماهي، تسهيالت صندوق توسعه 
ملي، رونق توليــــد، حمايت از 
بنگاه هاي كوچك و متوســــط، 

حمايت از زنان سرپرست خانوار 
و تسهيالت ازدواج را از برنامه هاي 
مهم بانك كشاورزي در سال گذشته 
اعالم كرد و اظهار اميدواري كرد 
كه با پيگيري، تقويت همكاري ها 
و اجراي تفاهــــم نامه هاي منعقد 
شــــده، همراهي و همدلي ساير 
دســــتگاه هاي اجرايي اين مهم در 

سال جاري با قوت استمرار يابد .
 رضايي افــــزود: 827 ميليارد 

ريال تســــهيالت توسعه اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري با نرخ 
6 درصد توسط بانك كشاورزي 
استان مركزي به 680 طرح و كسب 
و كار كوچك پرداخت شده است .

 وي ادامــــه داد: پرداخت اين 
تسهيالت براي يك هزار و 318 
نفر فرصت اشــــتغال در روستاها، 
مناطق عشايري و شهرهاي زير 20 

هزار نفر به همراه دارد .

 رضايــــي گفــــت: بانــــك 
كشاورزي استان مركزي پارسال 
بدهي 3 هزار و 785 كشــــاورز 
خســــارت ديده را در راســــتاي 
اجراي بنــــد «خ» تبصره 33 قانون 
برنامه ششم توسعه به مدت 3 سال 
امهال كرد و براي ساير كشاورزان 
غيرمشمول نيز بســــته حمايتي 
خاصي از سوي اين بانك به شعب 

ابالغ شده است . 

گندمكاران استان مركزي 2600 تن گندم به دولت فروختند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت پارس موليبدن (سهامي خاص) 

به شماره ثبت2907
بدينوسيله از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي گردد 
در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 
1398/4/12 در محل دفتر شركت واقع در تهران، خيابان مالصدرا، ابتداي 

شيراز جنوبي، كوچه بهار شمار6 برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال 
مالي منتهي به پايان اسفند 1397

2ـ تصويب ترازنامه و سود و زيان عملكرد سال مالي 1397
3ـ انتخاب بازرسان قانوني براي سال 1398

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار
5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

هيئت مديره شركت پارس موليبدن(سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام شـــركت صنايع غذائي ســـيبون 

(سهامي خاص) ثبت شده به شـــماره 48 اداره ثبت شركت هاي سياهكل 

به شناسه ملي 10860011225 دعوت مي شـــود رأس ساعت 10 صبح 

مورخ 98/4/10 در محل شركت واقع در سياهكلـ  شهرك صنعتي ازبرمـ  

كارخانه صنايع غذائي سيبون حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره

2ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

4ـ استماع گزارش هيئت مديره

5ـ تصويب حساب هاي سود و زيان و بيالن منتهي به 97/12/29

6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.

رئيس هيئت مديره شركت صنايع غذائي سيبون

شـــركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد سرويس اياب 
و ذهاب كاركنان خود را با شـــرايط ذيل و از طريـــق مناقصه عمومي به 

شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
نـوع خودرو: 18 دستگاه ســـواري پژو و يا سمند و يا ديگر خودروهاي 

همتراز با سال ساخت 1394 به باال و داراي مجوز طرح ترافيك.
شرايط شركت در مناقصه:

1ـ هزينه خريد اسناد: ارائه فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب 
بانك مركزي به شماره شبا IR 750100004001058204005911 و 
شناســـه 397058282294210055910000000000 قابل واريز در 

كليه شعب بانكها به صورت پايا به همراه معرفي نامه.
2ـ مهلت تحويل اسـناد بـه متقاضيـان: از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 
(98/3/27) به مدت 7 روز كاري تا مورخ 98/4/4 به نشاني: تهرانـ  خيابان 
فاطميـ  نبش حجابـ  شماره 225ـ  شـــركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ايران (ساختمان شـــماره 2)ـ  طبقه چهارمـ  كميسيون معامالت 

مراجعه نمايند.
3ـ مهلت قبول پيشـنهادها و تحويـل به دبيرخانـه: بعد از آخرين روز 
مهلت دريافت اسناد (بند 2) به مدت 10 روز تا مورخ 98/4/15 به نشاني: 
تهرانـ  ميدان جهادـ  شماره 12ـ  شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي 

ايرانـ  طبقه هفتمـ  دبيرخانه حراست مراجعه و تحويل نمايند.
4ـ زمان و محل گشـــايش پيشنهادها: ســـاعت 14 روز يكشنبه مورخ 
98/4/16 در محل شـــركت به نشـــاني: تهرانـ  خيابان فاطميـ  نبش 
حجابـ  شـــماره 225ـ  شـــركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 

(ساختمان شماره 2)ـ  طبقه دوم سالن جلسات خواهد بود.
5ـ مبلـغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: واريـــز وجه نقد به مبلغ 
425/000/000 (چهارصد و بيست و پنج ميليون ريال) به عنوان سپرده 
 IR 390100004001058206373747 شركت در مناقصه به حساب شـــماره 
خزانـــه نزد بانك مركزي جمهوري اســـالمي ايران به نام شـــركت مادر 
تخصصـــي بازرگاني دولتى ايران و يا ضمانتنامه بانكي بالقيد و شـــرط با 

تمديد اعتبار 3 ماهه.
شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 

«آگهي مناقصه
 سرويس اياب و ذهاب سال 1398»

نوبت اول 

شركت پشـتيبانى امور دام استان تهران در نظر دارد فروشگاه شهر آرا  را 
از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اســـناد مزايده ، با بهره گيرى 
از ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 

5098001014000002  به صورت الكترونيكى واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت : 1398/03/27 ساعت :10/00        

 مهلت دريافت اسناد مزايده : روز شنبه تاريخ 01/ 1398/04 تا ساعت :19/00 
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : روز سه شنبه 1398/04/11 تا ساعت :19/00

زمـان بازگشـايى : روز چهارشـــنبه تاريخ 1398/04/12 ساعت 11/00       
زمان اعالم به برنده : تاريخ 1398/04/12 ساعت 11/05

1- نـوع ومبلـغ تضميـن شـركت در مزايـده : فيـــش واريـــزى 
وجـــه نقد بـــه حســـاب شـــبا  900100004001039806370564 
IRÓ  بانـــك مركزى بنام پشـــتيبانى امور دام كشـــور با شناســـه 30 رقمى
( 952203974100000000000000000004) و يا ضمانت نامه بانكى 
از تمامى بانك ها (به استثناء بانك سرمايه ،بانك دى ،بانك شهر،بانك تجارت 

و بانك ايران زمين ) به نام مزايده گر .
2- قيمت پايه كارشناسى ماهيانه  : مبلغ به عدد(900,000,000 ريال) به 

حروف نهصد ميليون ريال
3- مبلغ تضمين شـركت در مزايـده : ( 590,000,000 ريال ) به حروف 

پانصد و نود ميليون ريال
 4- خريـد اسـناد: مزايده گـــران درصورت تمايل به شـــركت در مزايده 
 مى  توانند پس از واريز مبلغ 500,000 پانصد هزار ريال  (غير قابل اســـترداد) 
 بـــه شـــماره حســـاب 4001039804006087  با شناســـه30 رقمى 
(385039874203900800000000000042)  نـــزد بانك مركزى به 
نام خزانه دارى كل دارايى (اســـتان تهران) در تاريخ مهلت خريد اســـناد به 
 www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيكى دولت ، به آدرس اينترنتى 

مراجعه واسناد مزايده را ازطريق سامانه مزبور دريافت نمايند.

ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامى است:
1- برگزارى مزايده صرفاً از طريق سامانه تداراكات الكترونيكى دولت مى باشد 
و كليه مراحل فرايند مزايده شـــامل خريد و دريافت اسناد مزايده (درصورت 
وجود هزينه مربوطه)، پرداخت تضمين شـــركت در مزايده (وديعه)، ارسال 
پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق 

امكان پذير مى باشد. 
2- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى 

(توكن) با شماره مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 41934-021 تماس حاصل نمايند.

ت   اول
نوب آگهى مزايده عمومى  

شماره 03 /98/ات 

شركت پشـتيبانى امور دام استان تهران در نظر دارد مجتمع فروشگاهى 
على آباد  را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره 
گيرى از ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره 

مزايده 5098001014000001  به صورت الكترونيكى واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت : 1398/03/27 ساعت :10/00        

 مهلت دريافت اسناد مزايده : روز شنبه تاريخ 01/ 1398/04 تا ساعت :19/00 
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : روز سه شنبه 1398/04/11 تا ساعت :19/00

زمـان بازگشـايى: روز چهارشـــنبه تاريخ 1398/04/12 ساعت 10/00       
زمان اعالم به برنده : تاريخ 1398/04/12 ساعت 10/05

1- نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در مزايـده : فيـــش واريزى وجه 
IR 900100004001039806370564   نقـــد بـــه حســـاب شـــبا 
   بانـــك مركـــزى بنام پشـــتيبانى امور دام كشـــور با شناســـه 30 رقمى

( 952203974100000000000000000004) و يا ضمانت نامه بانكى از 
تمامى بانك ها (به اســـتثناء بانك سرمايه ،بانك دى ،بانك شهر،بانك تجارت و 

بانك ايران زمين ) به نام مزايده گر .
2- قيمت پايه كارشناسـى ماهيانه  : مبلغ به عدد(350,000,000 ريال) به 

حروف  سيصد و پنجاه ميليون ريال
3- مبلـغ تضمين شـركت در مزايـده : ( 230,000,000 ريال ) به حروف 

دويست و سى ميليون ريال
4- خريـد اسـناد : مزايده گـــران درصورت تمايل به شـــركت در مزايده 
مي تواننـــد پس از واريـــز مبلـــغ 500,000 پانصد هزار ريـــال  (غير قابل 
 استرداد) به شماره حســـاب 4001039804006087  با شناسه30 رقمى 
(385039874203900800000000000042)  نزد بانك مركزى به نام 
خزانه دارى كل دارايى (اســـتان تهران) در تاريخ مهلت خريد اسناد به سامانه 
 www.setadiran.ir تـــداركات الكترونيكى دولت ، به آدرس اينترنتـــى

مراجعه واسناد مزايده را ازطريق سامانه مزبور دريافت نمايند.

ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامى است:
1- برگزارى مزايده صرفاً از طريق ســـامانه تداراكات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه 
مراحل فرايند مزايده شـــامل خريد و دريافت اســـناد مزايده (درصورت وجود هزينه 
مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از 

وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد. 
2- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 
الكترونيكى (توكن) با شماره مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 021-41934 

تماس حاصل نمايند.

ت   اول
نوب آگهى مزايده عمومى  

شماره 02 /98/ات

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تهران سافيكو 
(سهامي خاص) به شماره ثبت19488 و شناسه ملي 10100650351

بدينوســــيله از كليه سهامداران محترم شــــركت يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل 
مي آيد تا در جلسه مجمع عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت كه رأس ساعت 12 روز 
دوشنبه مورخ 1398/04/10 در محل قانوني شركت برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دســتور جلسه:1ـ تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي به 97/12/29. 2ـ انتخاب 

اعضاي هيئت مديره.3ـ انتخاب بازرســــان قانوني4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار5ـ ساير 
مواردي كه تصميم گيري راجع به آنها در صالحيت مجمع عادي باشد.

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت انديشه گستر البرز (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 311964 و شناسه ملي 10103482798
از كليه سهامداران محترم شـــركت انديشه گستر البرز (سهامي خاص) دعوت 
به عمل مي آيد جهت حضور در مجمع عمومي عادي ســـاليانه شركت كه در 
ســـاعت 12 روز 1398/04/19 در محل قانوني شركت واقع در تهرانـ  مهران 
ـ بلوار اباذرـ  خيابان حميدرضا شـــالي (گلستان ششم)ـ  پالك 152 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني درخصوص عملكرد ســـال 
مالي منتهي به 1397/12/29  2ـ بررســـي و تصويب ترازنامه و سود و زيان 
سال منتهي به 1397/12/29  3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و 
علي البدل) شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29  4ـ  تعيين روزنامه 
كثيراالنتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطالعيه و آگهي هاي منتشره شركت 
5ـ ساير مواردي كه اتخاذ تصميم آنها در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.

هيأت مديره 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 
شركت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 309715 و شناسه ملي 10103501252
بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت ســـرمايه گذاري آتي  نگر سپهر ايرانيان 
(سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي 

ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1397/12/29 حضور به هم رسانند.
زمان: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه دهم تيرماه 1398

مكان: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  خيابان بزرگمهرـ  شماره 16ـ  واحد 108
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي سال منتهي به 1397/12/29 

و تقسيم سود
3ـ تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيأت مديره 

4ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و تعيين حق الزحمه ايشان
5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت

6ـ  ساير مواردي كه اتخاذ تصميم در مورد آنها در صالحيت مجمع عمومي عادي است.
هيأت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت انديشه گستر فردا (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 306495 و شناسه ملي 10103427343
بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم شركت انديشه گســـتر فردا (سهامي 
خاص) به شـــماره ثبت 306495 يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي  شود در 
جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شـــركت كه رأس ساعت 
15 روز دوشنبه 1398/04/10 در محل مجتمع پرديس فرمانيه تهران واقع در 
تهران خيابان شهيد لواســـاني (فرمانيه) بين كامرانيه و ديباجي، جنب سفارت 
ايتاليا، پالك68 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.  از سهامداران محترم يا 
نمايندگان قانوني آنها تقاضا مي شود با در دســـت داشتن اوراق سهام (مدارك 
مالكيت سهام) و كارت شناسايي معتبر در ساعات اداري روزهاي 1398/04/05 
و 1398/04/09 جهت دريافت برگ ورود به جلســـه به دفتر مركزي امور سهام 
شـــركت واقع در تهرانـ  خيابان آيت اله كاشانيـ  بلوار اباذرـ  خيابان حميدرضا 
شالي (گلستان ششـــم)ـ  پالك 152 مراجعه نمايند. شايان ذكر است افرادي 
كه تمايل دارند كانديد شـــوند مي توانند حداكثر تا تاريخ 1398/04/09 به دفتر 

مركزي مراجعه و درخواست خود را كتباً ارائه نمايند.
دستور جلســه: 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت 
درخصوص عملكرد ســـال مالي منتهي به 1397/12/29  2ـ بررسي و تصويب 
 صورتهاي مالي (ترازنامه، ســـود و زيان و...) سال مالي منتهي به 1397/12/29

3ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره  4ـ انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني (اصلي و علي البدل) شركت براي ســـال مالي منتهي به 1397/12/29 
و تعيين حق الزحمه آنها  5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج هرگونه 
دعوت، اطالعيه و آگهي هاي منتشـــره شركت 6ـ ساير مواردي كه اتخاذ تصميم 

پيرامون آنها در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
هيأت مديره 

آگهي مزايده
شركت ســيمان كارون (ســهامي عام) در نظر دارد يك باب 

ســـاختمان با كاربري مسكوني به مســـاحت 510 مترمربع واقع در 
شهرستان اهواز را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

عالقه مندان جهت دريافت برگ شـــرايط مزايده مي توانند از تاريخ 
98/03/27 لغايت 98/04/01 در روزهاي اداري به آدرس ذيل مراجعه 

نمايند.
تهرانـ  ميردامادـ  خيابان شـــمس تبريزي شماليـ  كوچه نيكنامـ  

پالك 8  
تلفـــن: 22220314ـ021 داخلـــي 140 و شـــماره موبايـــل: 

09169006894
ساعت مراجعه 8 الي 15 طي هماهنگي با دفتر تهران 

روابط عمومي شركت سيمان كارون (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 

شركت سيمان داراب (سهامي عام) 
به شماره ثبت 68513 و شناسه ملي 10101134554

از كليه ســـهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا 
نمايندگان اشـــخاص حقوقي دعوت مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي 
ساليانه اين شركت كه در ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه 1398/04/26 در محل 
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايـــران در طبقه دهم واقع در خيابان طالقاني نبش 
خيابان شهيد موسوي (فرصت) شماره 175 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:  1ـ استماع گزارش هيئت مديره، بازرس قانوني و حسابرس شركت 
در ارتباط با عملكرد ســـال مالي منتهي به 1397/12/29  2ـ بررســـي و تصويب 
ترازنامه و صورت ســـود و (زيان) ســـال مالي منتهي به 1397/12/29  3ـ انتخاب 
بازرس قانوني و حســـابرس براي ســـال مالي منتهي به 1398/12/29  4ـ تعيين 
روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت  5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره  

6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
هيئت مديره شركت سيمان داراب (سهامي عام)

و 
سف

ران
ن ت

را
ت اي

رك
ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 98/011ـ1

شركت ايران ترانسفو 
در نظر دارد اقالم زير را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

كيلوگرم16730ورق ذوزنقه اي گالوانيزه
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شـــماره تلفن 
33790576ـ024 از ســـاعت 12ـ  10 تماس حاصل نموده و يا از 
طريق مراجعه به سايت www.iran-transfo.com حداكثر تا 
10 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و 
تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. شركت ايران ترانسفو 

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

آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانجات ايران ترانسفو ـ  
شركت ايران ترانسفو (تداركات داخلي)
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  سرويس شهرستان ها: اصلي ترين برنامه و 
رويکرد معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهوري، توانمند سازي و توان افزايي زنان 

سرپرست خانوار است.
معصومه ابتکار معاون رئيس جمهوري 
در امور زنان و خانواده در نشست تخصصي 
زن���ان و خانواده در تبريز با بيان اين مطلب 
افزود: 3/5 ميليون زن سرپرست خانوار در 
ايران وجود دارند که با تمرکز بر مش���اغل 
خانگي، درصدد توانمندسازي و توان افزايي 

آنها هستيم.
وي ادام���ه داد: براي تحقق اين هدف، 
در مرحله نخست زنان سرپرست خانوار را 
شناسايي کرده و در مراحل بعد با نيازسنجي، 
آموزش و کمک به تامين منابع و بازاريابي 
خدمات و کااهاي توليدي  تا رسيدن اين 
قش���ر به مرحله خود اتکايي و ايجاد درآمد 

پايدار، در کنارشان خواهيم بود.

ابتکاربه بيمه زنان سرپرست خانوار و 
زن���ان خانه دار هم اش���اره کرد وگفت: با 
مجلس رايزني هايي در اين خصوص داريم 
و اميدواريم با تاش هاي انجام شده، اين مهم 

امسال اجرايي شود. 
ابتکار در نشس���ت تخصص زنان و 
خانواده و مديران دس���تگاه هاي اجرايي و 
مشاوران امور بانوان فرمانداري هاي آذربايجان 
شرقي گفت: مديران استاني بايد تا 30درصد از 
پست هاي مديريتي را تا پايان دولت دوازدهم، 
به بانوان متخص���ص و کارآمد اختصاص 

دهند.
 او، ايجاد بس���ترهاي ازم براي توسعه 
عدالت اجتماعي را يکي از مهم ترين آرمان هاي 
انقاب اس���امي دانست و افزود: يکي از 
مهم ترين ابعاد عدالت، عدالت جنسيتي است 
که در برنامه ششم توسعه و ديگر برنامه هاي 
توسعه اي، توجه ويژه اي به اين مهم شده و 

شخص رئيس جمهوري هم تاکيد ويژه اي بر 
آن دارد.وي از اهتمام جدي دولت و شخص 

رئيس جمهور براي اس���تفاده 30 درصدي از 
ظرفيت بانوان در پست هاي مديريتي استان ها 

خبر داد و گفت: بنابر تاکيد ش���خص آقاي 
روحاني و اباغ اين تصميم به همه استان ها، 
تا پايان فعاليت دولت دوازدهم، بايد 30 درصد 
از پست هاي مديريتي به بانوان متخصص و 

کاربلد اختصاص يابد.
ابتکار با اش���اره به تشکيل ستاد ملي 
زن و خانواده و حضور رئيس جمهوري در 
نشست هاي اين ستاد افزود: پس از برگزاري 
نشست هاي کارشناسي و تخصصي در اين 
س���تاد، شاخص هاي ويژه عدالت جنسيتي، 
تدوين و به همه استان ها اباغ شده است.

معاون رئيس جمهوري در امور زنان و 
خانواده  از تدوين س���ند ارتقاي وضع زنان 
در کشور و اباغ آن به استان ها خبر داد و 
گفت: 41درصد کارمندان دولت در کش���ور 
را بانوان، تش���کيل مي دهند و هيچ مشکلي 
در زمينه اس���تفاده از توانمندي اين قشر در 

پست هاي مديريتي وجود ندارد.

ابتكار: سند ارتقاي وضع زنان کشور به استان ها اباغ شد
تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

خشونت و چاقوكشي در سريال هاي ماه مبارك رمضان!
س���ريال هاي تلويزيوني در رمضان امسال متأسفانه مملو از عصبانيت، 
پرخاشگري، عصيان و حزن و اندوه بود و در يکي از سريال هاي شبکه 3 سيما 
هم منظره چاقوکشي به نمايش درآمد! آيا سريال هاي ويژه ماه مبارك رمضان 
بايد خستگي را از تن روزه داران بيرون کند و موجب نشاط و اميدواري مؤمنان 
شود، يا با خشونت و پرخاشگري و عصيان و چاقوکشي موجب افسردگي و 
ناراحتي روزه داران را فراهم آورد؟ اميدواريم براي سريال هاي ويژه ماه مبارك 

رمضان در سال آينده از هم اکنون فکري شود. 
جعفريـ  بيننده سريال هاي تلويزيون 

مزين شدن خيابان ها به اسامي بزرگان دين
شايسته است خيابان هايي در تهران به اسامي بزرگاني مانند شيخ کليني، حاج 
عباس قمي و شيخ مفيد که خدمات ارزنده و خالصانه اي به معارف اسامي 
داشته اند، نامگذاري شوند. مزين شدن خيابان ها به اسامي اين بزرگواران قدرداني 

از زحمات بسيار آنان در خدمت به دين مبين اسام و مسلمانان است.
تلفن به خط ارتباطي

قطع تلفن مشتركين بدون اخطار قبلي
شرکت مخابرات سنندج بدون اخطار قبلي وصول بدهي مشترکين، تلفن 
ثابت آنان را قطع و يا يک طرفه مي کند که جا دارد مسئوان ذي ربط به اين 

موضوع رسيدگي و از تکرار آن جلوگيري کنند. 
فواد كاسبـ  سنندج 

تسريع در پرداخت مطالبات فرهنگيان
عليرغم تأکيد مسئوان وزارت آموزش و پرورش در خصوص پرداخت 
مطالبات فرهنگيان،  با گذشت يک سال هنوز اين مطالبات پرداخته نشده است، 

علت چيست و کي اين مطالبات را مي پردازند؟
تلفن به خط ارتباطي

شركت فاضاب شهر تهران پاسخگو باشد
س���اکنان مناطقي مانند ميدان حسن آباد و خيابان هاي حافظ و وحدت 
اسامي به مدت 2 سال هزينه انشعاب فاضاب خود را به شرکت فاضاب 
ش���هر تهران پرداخته اند که قرار بود فاضاب منازل ش���ان تا پايان سال 96 به 
شبکه شهري وصل شود، اما تاکنون اين کار انجام نشده و اين در حالي است 
که انشعاب فاضاب بسياري از ديگر مناطق تهران تاکنون نصب شده و مورد 

بهره برداري قرار گرفته است. 
حسن زاده 

مشكل نگهداري حيوانات خانگي در مجتمع هاي مسكوني
نگهداري س���گ و گربه ها در مجتمع هاي مسکوني به خصوص براي 
همسايگاني که به رعايت آداب ديني پايبندند، از نظر بهداشتي مشکاتي ايجاد 
کرده است، تا آنجا که من به همين دليل به جاي آسانسور از راه پله هاي مجتمع 
رفت و آمد مي کنم. حيوانات خانگي جايگاه خاص خود را دارند و نبايد در 

قسمت هاي مشاع مجتمع هاي مسکوني ديده شوند. 
خانم مجتمع نشين 

احياي وزارت بازرگاني براي كنترل بهتر بازار
به نظر من يکي از تدابيري که مي تواند به کاهش قيمت ها و نرخ تورم 
کمک کند، تشکيل دوباره و احياي وزارت بازرگاني است که موجب کنترل 
بهتر بازار مي شود. همچنين در مواردي به اين بهانه که اسپانسر هزينه سفرهاي 
خارجي برخي از مديران را مي پردازد، به اين سفرها مي روند که به همين دليل 
ناچارند از تخلفات بعضي از اصناف از جمله احتکار کاا و گران فروشي هاي 

آنان چشم پوشي کنند!
حسن اكبريـ  قائم شهر 

به تيم هاي ضعيف فوتبال كمتر گل بزنيم!
چه افتخاري دارد که تيم ضعيفي مانند تيم ملي فوتبال سوريه را به ايران 
دعوت کنيم و به آن 5 گل بزنيم؟ تيم هاي اروپايي وقتي با تيم هاي ضعيف 
مسابقه مي دهند،  معمواً به دو يا سه گل اکتفا مي کنند و در پي آن نيستند که 

مثاً با 20 گل در اين زمينه رکوردشکني کنند!
تلفن به خط ارتباطي

خط ارتباطي: بازي هاي تدارکاتي براي سنجش آمادگي تيم هاي کشور براي 
بازي هاي سخت تر آينده است و طرفين بايد تمامي تاش خود را براي هر چه 
بيشتر گل زدن به حريف به کار گيرند. ضمن آن که تيم ملي فوتبال سوريه از 
مدعيان فوتبال آسيا است که تاکنون به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته و 
در مواردي حتي تيم ملي کشورمان را متوقف کرده و يا شکست داده است. 

شهرداري معابر عمومي منطقه 12 را همسطح سازي كند
مديريت ها و تصميم گيري هاي اشتباه برخي از مديران شهرداري در زمينه 
س���اخت و س���ازهاي اداري و مسکوني مشکات عديده اي را براي ساکنان 
برخي از مناطق تهران ايجاد کرده است. متأسفانه ساخت و سازهاي متعدد 
و غيراصولي در منطقه 12 شهرداري تهران، منجر به اختاف سطح برخي از 
ساختمان هاي مسکوني در تعدادي از کوچه هاي منطقه شده است و بارش 
باران باعث آب گرفتگي معابر و نفوذ آب باران به منازل مي شود. از مسئوان 
ش���هرداري منطقه 12 درخواست مي شود که نسبت به همسطح سازي معابر 

عمومي و کوچه هاي منطقه چاره انديشي کنند. 
از ساكنان اطراف بازار تهران 

ديدار مردم و مسئوان به حل مشكات كمك مي كند
مدتي اس���ت که براي ماقات حضوري با دکتر نوبخت اقدام کرده ام 
و تماي مراحل اداري آن را هم طي کرده ام، اما متأس���فانه در اين مدت به 
درخواستم ترتيب اثر داده نشده است و رئيس دفتر ايشان پاسخ روشني درباره 
دايل عدم پذيرش من نمي دهد. اگر ماقات حضوري با برخي از مسئوان 
امکان پذير نيست، چرا در همان ابتداي درخواست اين موضوع را بيان نمي کنند؟ 
ديدار مردم با مسئوان باعث رفع بسياري از مشکات آنان و رفع معضات 

اقتصادي کشور مي شود. 
طالب پورـ  تهران 

تأسيس مراكز ترك اعتياد مورد توجه بيشتر مسئوان قرار گيرد
مدتي است که براي دريافت مجوز تأسيس مرکز ترك اعتياد به سازمان 
بهزيستي شهرستان ايام مراجعه کرده ام. متأسفانه عليرغم اهميت حل مشکات 
معتادان و ارائه راهکارهاي اساسي براي ترك اعتياد، برخي مسئوان بهزيستي 
در شهرها با برخوردهايشان باعث نااميدي و دلسردي افراد دلسوز مي شوند. 
اميدوارم ريشه يابي و رفع معضات اعتياد و به خصوص اعتياد جوانان، مورد 

توجه بيشتر مسئوان بهزيستي در شهرستان ها قرار گيرد. 
تلفن به خط ارتباطي از ايام 

پاسخ شركت مترو درخصوص كسر اعتبار كارت بليت ها
احتراماً خواهش���مند اس���ت درخصوص مطلب مندرج در روزنامه 
اطاعات مورخه 1398/3/20 با عنوان »پيشنهادي درباره کسر اعتبارکارت 

بليت هاي مترو« پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن تشکر از اين مسافر گرامي، به اطاع مي رساند قيمت گذاري کسر 
مبلغ از بليت هاي مترو طبق مصوبه شوراي اسامي شهر تهران و به صورت 
ناحيه بندي است و مبلغ باتوجه به مسافت طي شده از کارت بليت مسافران 
محترم کسر مي شود، ازم به توضيح است به هنگام ورود مبلغ 4038 ريال 
)کمترين مبلغ نواحي کارت بليت مبلغ دار( از کارت مسافر برداشت مي شود 
و به هنگام خروج براساس مسافت طي شده مبلغ ما به التفاوت از اعتبار کارت 
ايشان کسر مي گردد، گفتني است چنانچه مسافر محترم به هنگام خروج 
از ايستگاه کارت خود را به دستگاه نشان ندهد، در ورود بعدي ابتدا مبلغ 
7962 ريال بابت مابه التفاوت عدم ثبت خروج قبلي کسر مي شود و به مبلغ 
4038 ريال بابت ثبت ورود جديد )جمعاً 12000 ريال( از کارت ايشان 
کسر مي شود. بنابراين به مسافران گرامي توصيه مي گردد هنگام خارج شدن 
از ايستگاه نسبت به ثبت خروج اقدام نمايند. طبق مصوبه شوراي اسامي 
شهر تهران، حداکثر قيمت بليت مترو براي تمامي مسافران مترو، به استثناي 
مسافران فرودگاه امام خميني)ره( 12000 ريال است که اين مبلغ نسبت 
به حداکثر قيمت بليت در سال گذشته 20درصد افزايش داشته است. ازم 
به توضيح است که براي طواني ترين سفر در شبکه مترو يعني طي کردن 
70کيلومتر مسير با عبور از 32 ايستگاه سه خط و چندين ايستگاه تقاطعي 
بايد حداکثر12000 ريال پرداخت کرد. براي مسافراني که از کارت بليت 
مبلغ دار استفاده مي کنند، هزينه سفر همانند سنوات گذشته براساس مسافت 
طي شده و با توجه به نواحي تعريف شده با احتساب تخفيف تا 66درصد 
نسبت به بليت تک سفره محاسبه مي گردد، ضمن اينکه ناحيه بندي سفرها 
هر ساله با توجه به افتتاح خطوط و ايستگاه هاي جديد،  تعداد ايستگاه هاي 

تقاطعي و متوسط طول خطوط انجام مي شود.
محسن محمديانـ  مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور 
بين الملل

پاسخ مسئوان

 رئيسي از مركز ارتباطات مردمي 
قوه قضائيه ديدن كرد

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه به صورت سرزده از مرکز ارتباطات مردمي 
قوه قضائيه )129( ديدن کرد.

حجت ااسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي با حضور در مرکز مديريت 
خطوط، در جريان روند اتصال خطوط تلفني مردم به کارشناسان حقوقي، ميزان 
تماس هاي تلفني، ميزان معطلي مردم و کيفيت پاسخگويي کارشناسان قرار گرفت 
و دستور ازم را براي بهبود فرآيند هاي موجود صادر کرد.رئيس قوه قضائيه برخي 
از پيام هاي ضبط شده مردمي و مشکات اعام شده از سوي شهروندان را شنيد و 
مورد ارزيابي قرار داد.رئيس مرکز ارتباطات مردمي قوه قضائيه نيز توضيحاتي درباره 
فعاليت هاي مرکز ارائه کرد.کارشناسان حقوقي و قضات مرکز ارتباطات مردمي قوه 
قضائيه در جريان اين بازديد، به سواات رئيس دستگاه قضا پاسخ دادند و آماري 

از فراواني موضوع ها و دغدغه هاي مردم در تماس با مرکز 129 ارائه کردند. 

دهه كرامت با محوريت خدمت كريمانه و 
مهرباني با اهل بيت )ع( دنبال شود

سرويس شهرستان ها: مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي و مسئول شوراي 
هماهنگي بزرگداشت دهه کرامت با بيان اين که شعار امسال اين دهه، خدمت 
کريمانه و مهرباني با اهل بيت)ع( است، افزود: تمام برنامه هاي دهه کرامت بايد با 

محوريت اين شعار برگزار شود. 
حجت ااسام حبيب رضا ارزاني در نشست شوراي هماهنگي بزرگداشت دهه 
کرامت کشور که به ميزباني حرم مطهر احمد بن موسي شاهچراغ)ع( برگزار شد 

افزود: دهه کرامت يکي از ثمرات نظام جمهوري اسامي ايران است.
وي ادامه داد: دهه کرامت با مياد حضرت فاطمه معصومه)س( آغار مي شود 
و روز ششم ذي القعده با حضرت احمد بن موسي شاهچراغ)ع(، حضرت عبدالعظيم 
حسني)ع( ادامه مي يابد و در نهايت با مياد امام هشتم)ع( خاتمه مي يابد. دهه کرامت 

امسال از سيزدهم تير تا بيست و دوم اين ماه مصادف شده است. 

حاشيه نشيني، نتيجه لجام گسيختگي 
شهرنشيني  است

 سرويس خبر: رئيس کارگروه مرکزي پيش بيني و پيشگيري از گسترش 
مناطق جديد حاشيه نشين گفت: طرح هاي توانمندسازي روستايي به شکل نقطه 
آباداني و چرخه آباداني به منظور پيشگيري از گسترش مناطق جديد حاشيه نشين 

اجرا مي شود. 
 عليرضا ساوري، حاشيه نشيني شهري را يکي از بحران هاي جوامع کنوني 
بر اثر لجام گسيختگي شهرنشيني دانست و افزود: معاونت اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم قوه قضائيه به عنوان مسئول کارگروه پيشگيري از گسترش مناطق 
جديد بافت هاي ناکارآمد شهري در چارچوب سياست هاي کلي ستاد ملي بازآفريني 
شهري برنامه ها و طرح هاي اولويتي خود را با هدف پيشگيري از گسترش مناطق 
جديد سکونتگاه هاي غيررسمي با هماهنگي و همکاري دستگاه هاي عضو کارگروه 

به مرحله اجرا در مي آورد. 
 وي افزود: امس���ال کارگروه با تمرکز بر 2 راهبرد عمده و اساس���ي شامل 
پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي و دولتي )جلوگيري از پديده زمينخواري( 
و پيشگيري از مهاجرت هاي بي رويه و نامتعارف روستائيان به شهرها، نسبت به 
کنترل و مهار اين پديده اقدام مي کند.او پيگيري طرح هاي مرتبط با توانمندسازي 
جامعه روس���تايي را با هدف پيشگيري از مهاجرت هاي بي رويه آنان و امکان 
بازگشت مجدد افراد به موطن اصلي خود اعام و تصريح کرد: اين توانمندسازي 
از طريق هماهنگي اجراي طرح هاي معطوف به مديريت يکپارچه »منابع آب و 
خاك«، »حرفه آموزي هاي تخصصي و کاربردي با هدف ايجاد اشتغال خرد روستايي« 
و »توس���عه صنايع دستي و گردشگري با تمرکز بر گردشگري طبيعي« و... در 
دستور کار قرار دارد.وي اضافه کرد: کارگروه پيشگيري از گسترش مناطق جديد 
سکونتگاه هاي غيررسمي امسال، مطابق مصوبات شوراي عالي اجتماعي کشور 31 
منطقه در 31 استان را به عنوان نقاط پايلوت جهت اجراي طرح هاي توانمندسازي 

به صورت »نقطه آباداني« مورد پيگيري قرار مي دهد.

تكميل ظرفيت 90درصد سد هاي كشور
سرويس شهرستان ها: مديرعامل شرکت توسعه آب ونيروي ايران گفت: 
با افزايش 2برابري منابع آب امسال، 80 تا 90 درصد ظرفيت سد هاي کشور 
پر شده است.بهروز مرادي در سفر به سمنان افزود: اگر چه افزايش و توزيع 
بارش ها در مناطق مختلف کشور ناهمگون است، اما امسال حجم مخازن آب 

کشور به 42 ميليارد متر مکعب رسيد. 
نجات 35 نفر از ميان آتش و دود

سرويس حوادث: عمليات مهار دو آتش سوزي در يک ساختمان 6 طبقه 
در شهرك وصال با نجات 15 نفر از ساکنان اين ساختمان و يک آرايشگاه زنانه 

درتهران با نجات 20 نفر پايان يافت.  
سخنگوي آتش نشاني تهران درباره جزئيات اين آتش سوزي ها اظهار داشت: 
آتش سوزي در يک ساختمان مسکوني در شهرك وصال )ياقچي آياد(، خيابان 
نيلوفر 2 به سامانه 125 اعام شد که آتش نشانان سه ايستگاه آتش نشاني با امکانات 
ازم به محل حادثه اعزام شدند.  ملکي اضافه کرد: دود غليظي تمام طبقات را 
فرا گرفته بود و از پنجره ها به بيرون مي زد و برخي ساکنان در وضع ناايمن 
محبوس شده بودند که آتش نشانان با تجهيزات ازم به طبقات باايي رفته و 
همزمان با خاموش کردن آتش اين افراد را به بيرون ساختمان هدايت کردند.به 
گفته او، در اين حادثه 15 نفر از ميان دود و آتش نجات يافتند و برخي از اين 
افراد که دچار دودگرفتگي شده بودند، تحويل عوامل اورژانس شدند. همچنين 

يکي از آتش نشانان در اين حادثه مصدوم شد.
سخنگوي آتش نشاني تهران از آتش سوزي در يک آرايشگاه زنانه در شرق 
تهران هم خبر داد و گفت: 20 خانم در اين حادثه با کمک آتش نشانان به خارج 

از ساختمان انتقال يافتند.
موافقت نيروي انتظامي با افزايش تمديد گذرنامه ها تا 10 سال  
س���رويس شهرستان ها: فرمانده ناجا گفت: نيروي انتظامي موافق افزايش 
تمديد مدت گذرنامه ها از پنج سال به 10سال است و کارهاي کارشناسي در 

اين ارتباط نيز انجام شده است.
سردار محمدحسين اشتري افزود: کارهاي کارشناسي اوليه انجام شده است 
و جمع بندي را نيز به وزارت کش���ور ارائه کرديم. وي اظهار داش���ت: اگر اين 
موضوع در ستاد گذرنامه مصوب شد خدمت مردم اعام خواهيم کرد ضمن 
اين که نيروي انتظامي آماده ارائه اين خدمات است.رئيس پليس کشور در مورد 
بازگشايي مرز خسروي با تأکيد بر اينکه نيروي انتظامي زيرساخت هاي ازم را 
در پايانه مرزي خسروي دارد، گفت: ما آمادگي پذيرش زائران را در ايام اربعين 
حسيني داريم. اشتري افزود: البته توافقي بين مسئوان دولت عراق و جمهوري 
اسامي ايران بايد انجام بگيرد که اگر آن توافق نامه به امضا برسد و هماهنگي 
انجام گيرد نيروي انتظامي اين آمادگي را دارد تا خدمات خود را در مرز خسروي 

به زائران اباعبداه الحسين)ع( ارائه دهد.  
محيط بانان پارك ملي َخْبر با توديع وثيقه آزاد شدند

سرويس شهرستان ها:  فرمانده يگان حفاظت محيط زيست کشور درباره 
پرونده محيط باناني که در پي مرگ دو شکارچي در پارك ملي خبر کرمان،  روانه 
زندان بافت شده بودند گفت: اين پرونده به دادسراي نظامي هرمزگان منتقل شد 

و پس از بررسي هاي  انجام گرفته، هر 4محيط بان به قيد وثيقه آزاد شدند.
سرهنگ جمشيد محبت خاني، باقدرداني از پيگيري هاي مراجع قضايي، 
مديرکل حفاظت محيط زيس���ت کرمان و رس���انه ها در خصوص وضع اين 
محيط بانان گفت: متاسفيم که دو تن از هموطنانمان جانشان را در اين حادثه از 
دست داده ا ند. محمدرضا حيدري دلفارد دادستان نظامي هرمزگان نيز درباره دليل 
رسيدگي به اين پرونده در استان هرمزگان گفت: تعقيب شکارچيان غيرمجاز 
در پارك ملي خبر تا محدوده استان هرمزگان ادامه يافته و حادثه نيز در همين 

منطقه رخ داده بود.     
انحراف آمبوانس، مرگ  همراه بيمار را رقم زد 

  س���رويس شهرستان ها: مسئول روابط عمومي مرکز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشکي چهارمحال وبختياري گفت: انحراف از مسير آمبوانس 115 

در شهرستان کوهرنگ منجر به فوت همراه بيمار شد. 
محس���ن ابراهيمي افزود:هنگام انتقال بيمار از روستاي سخت گذر »لبد« 

آمبوانس دچار سانحه شد که همراه بيمار به دليل ضربه به سر فوت کرد. 

بندرعباس � خبرنگار اطاعات: 
مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
از خروج نفتکش هاي حادثه ديده در 
درياي عمان از آب هاي زير پايش 

جمهوري اسامي ايران خبر داد.
اه مراد عفيفي پور اظهار داشت: 
با وجود اين که نوع کش����تي هاي 
حادث����ه ديده، تانکر نفتکش بوده و 
محموله هاي آنها داراي ريسک بااي 
زيس����ت محيطي است، با اقدام به 
موقع تيم هاي امدادي در مهار آتش 
و نظارت هاي عملياتي، خوشبختانه 

آلودگي دريايي ناش����ي از نش����ت 
فرآورده هاي نفتي مش����اهده نشده 

است. 
وي افزود: از زمان حادثه، شناور 
مجهز به تجهيزات مقابله با آلودگي 
نفتي اعزامي از بندر شهيد رجايي، 
ب����راي انجام اقدام هاي احتياطي در 

محل سانحه حضور داشت.
عفيفي پور اظهار داشت: يکي از 
دو نفتکش حادثه ديده، با نام نفتکش 
»کوکوکا کوريجس« با پرچم پاناما و 
21 خدمه آن جمعه به سمت بندر 

خورفکان حرکت کرد. 
او اضافه کرد: نفتکش »فرانت 
التير« با پرچم جزاير مارش����ال هم 
نيمروز ش����نبه، در فاصله 36 مايلي 
از بندر جاس����ک به سمت محدوده 
فجيره خورفکان کش����ور امارات 

حرکت کرد. 
مديرکل بن����ادر و دريانوردي 
هرمزگان گفت: يک فروند ش����ناور 
يدك کش خارج����ي از طريق دو 
طناب مهار، عمليات يدك کش����ي 
اين شناور به سمت مقصد را انجام 

داد و همزمان عمليات خنک سازي 
بدنه شناور، نيز در طول مسير ادامه 

داشت.
وي اضاف����ه کرد: با هماهنگي 
انجام گرفته توسط اداره کل بنادر و 
دريانوردي هرمزگان، 23 خدمه اين 
شناور از بندر جاسک به بندرعباس 
انتقال يافتند و پس از طي ش����دن 
تشريفات بازگشت به وطن آنها بر 
اس����اس کنوانسيون  MLC  )قانون 
کار درياي����ي( از فرودگاه بين المللي 

بندرعباس، عازم دوبي شدند.

خروج نفتكش هاي حادثه ديده از آب هاي ايران 

س���رويس شهرستان ها: آتش بي دقتي انسان ها، همچنان جنگل ها و مراتع 
کشور را مي سوزاند. 

رئيس ستاد مديريت بحران فرمانداري باغملک خوزستان  گفت: آتش سوزي 
در روستاي تمبي به بيش از 100 هکتار از اراضي جنگلي اين شهرستان آسيب 

زد.
محمد نجاتي پور با اشاره به زمان وقوع اين حادثه گفت: آتش سوزي کوه هاي 
مجاور روستاي تمبي از توابع شهر قلعه تل در بخش مرکزي باغملک ظهر شنبه 
با دخالت عوامل انساني ايجاد و حالت آماده باش فوق العاده براي دستگاه هاي 

اجرايي، عملياتي و مراکز درماني اعام شد.
رئيس ستاد مديريت بحران باغملک اضافه کرد: همکاري نيروهاي مردمي، 
س���من ها و اهالي روس���تاي تمبي با نيروهاي اداره منابع طبيعي و آبخيز داري 
باغملک موجب شد تا اين آتش سوزي پس از 6 ساعت در بلندي هاي کوه هاي 

مشرف به روستاي تم بهار قلعه تل خاموش شود.
بهروز کي شمس سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان باغملک 
هم با بيان علت آتش سوزي در کوه هاي تمبي اضافه کرد: عامل انساني در ايجاد اين 
آتش سوزي دخيل بود و با همکاري نيروهاي انتظامي افراد مظنون دستگير شدند 

و در همين راستا پرونده قضايي براي متهمان بازداشت شده تشکيل شد.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي 
گفت: 120 هکتار از عرصه هاي طبيعي ديلمزار روستاي قهيه شهرستان اراك 
در آتش سوخت. سرهنگ منصور بهزادنيا افزود: اين آتش سوزي از ظهر شنبه 
در عرصه هاي طبيعي ديلمزار روستاي قهيه شهرستان اراك آغاز و مهار آن تا 
5 ساعت  به طول انجاميد. وي ادامه داد: مهار اين آتش سوزي توسط 2 گروه 

متشکل از 12 نفر از کارکنان منابع طبيعي شهرستان اراك انجام شد. 
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي هم 
گفت: علت وقوع آتش سوزي توسط کارشناسان اداره کل منابع طبيعي استان در 

حال بررسي است و حضور عامل انساني در وقوع اين حريق مشهود است. 
 *آتش غفلت بر تن مراتع كليبر

آتش، بخشي از مراتع روستاي »گلوسنگ« در بخش مرکزي کليبر استان 
آذربايجان شرقي را سوزاند و خاکستر کرد.اين حادثه 2 هکتار از مراتع گلوسنگ 

را نابود کرد.
هر چند با تاش چند ساعته عوامل آتش نشاني، ماموران انتظامي، منابع 
طبيعي و اهالي روستا، آتش مهار شد، اما بخشي از منابع طبيعي اين ديار، در سايه 
بي توجهي عده اي از مردم که براي گردش و تفريح به دامن طبيعت مي روند، به 
تاراج رفت.مهديزاده؛ مسئول آتش نشاني کليبر علت آتش سوزي در مراتع گلوسنگ 
را عامل انساني اعام کرد و از مردم خواست با توجه به گرماي هوا، نهايت 

دقت را در استفاده و نگهداري از مراتع و جنگل ها داشته باشند.
همچنين،20 هکتار از مراتع استان قزوين از ابتداي امسال دچار آتش سوزي 

شده که بيشتر آن مربوط به 20 روز اخير است.
سرهنگ فرزاد ياسمي معاون اجتماعي انتظامي استان ايام هم گفت: از 
ابتداي امسال تاکنون بيش از 600 هکتار از مزارع، مراتع، درختان و محصوات 

کشاورزي استان طعمه حريق شده است.

 آتش سوزي جنگل ها و مراتع به خاطر 
بي دقتي گردشگران

اخبار کوتاه

معاون رئیس جمهوری از بازارچه صنایع دستی دیدن کرد

«�گهي مز�يد�»
 ش���ركتي �� نظ���ر ���� يك ��حد �پا�تما� مس���كوني ��قع �� تهر�� ش���مس �با� � 
 �نتها� خياب���ا� �يحاني متعلق به خ���و� �� �� طريق مز�يد� عموم���ي ��گذ�� نمايد. 
متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيش���تر� هماهنگي جهت با��يد � ��يافت 
�سنا� مز�يد� �� تا�يخ 98/3/27 لغايت 98/4/3 به �ستثنا� ���ها� تعطيل � پنجشنبه ها 
به نش���اني: تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� مير��م���ا�� كوچه قبا�يا� غربي� پال� 46 

طبقه2 مر�جعه نمايند� تلفن ها� تما�: 88659763 � 09905320026

�گهي تشكيل جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت �لكتر��� (سهامي خا�) به شما�� ثبت 37071

� شناسه ملي 10100824905
بدينوسيله به �طال� كليه سهامد���� محتر� مي �ساند مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت �لكتر��� 
�� تا�يخ 98/4/22 ساعت 10 صبح �� محل قانوني شركت برگز�� مي شو�. �� عمو� سهامد���� محتر� 
تقاضا مي گر�� �� جلسه مذكو� حضو� به هم �سانيد. �ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير� 
� با��س���ا� ش���ركت �� خصو� عملكر� � صو�� ها� مالي س���ا� 1397. 2� �سيدگي � تصويب 
صو�� ها� مالي س���ا� 1397 � گز��� هيئت مدير�. 3� تعيين با��سا� قانوني. 4� تعيين حسابر� 

هيئت مدير� شركت �لكتر����سمي. 5� تعيين ���نامه كثير�النتشا�.

�گهي �عو� سهامد���� شركت صنايع ��تبا� جمعي شر� (سهامي خا�) 
شما�� ثبت 182549 � شناسه ملي 10102247285 

جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه
بدين �سيله �� كليه س����هامد���� شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه كه �� ساعت 8 صبح مو�� 1398/4/25 �� ���� خيابا� بهشتي خيابا� سر�فر�� 
خيابا� هفتم پال�1 ��حد72 كدپس����تي 1587694955 تلفن 88504296 تش����كيل 
مي گر��� حضو� به هم �س����انند. �س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� با��سين 2� تصويب تر�� � 

هيئت مدير�حسا� سو� � �يا� ساالنه � تقسيم سو�

شركت تعا�نى �عتبا� �عضا� � شاغلين سا�ما� نظا� پرستا��
�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت ���

ب���ا توجه به عد� حصو� حد نصا� قانوني مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� مو�� 1398/3/25 
� عد� �س���ميت مجمع عمومي مذكو�� بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى 
�عتبا� �عضا� � ش���اغلين سا�ما� نظا� پرستا�� �عو� مى ش���و� تا �� مجمع عمومى فو� �لعا�� 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 19 ��� ��شنبه مو�� 1398/04/10 �� محل سالن فر��سى به ���� 

خيابا� نجا� �لهى� نبش خيابا� ��شو تشكيل مى گر�� حضو� به هم �سانند.
توجه:1- �� صو�تى كه هر يك �� �عضا نتو�ند �� مجمع عمومى فو� حضو� يابد مى تو�ند �ستفا�� 
�� ح���ق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع عمومى به يك نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� كند. 
تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر س���ه ���  � هر شخص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� � �� 
�ين صو�� تايي���د نمايندگى تا� �الختيا� با �مضا� با��� � �حد� �� �عضا� هيا� مدير� تعا�نى 
خو�هد بو�.بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� نمايندگى بايد حد�كثر ظر� 48 ساعت قبل �� ��� 
مجمع به همر�� نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناسايى 
معتبر �� محل �فتر شركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين� عضويت متقاضى � �هليت 
نمايند�� برگه نمايندگى مربوطه توس���ط مقا� مذك���و� تاييد � ��قه ���� به مجمع عمومى بر�� 
نمايند� صا�� گر��. 2- �ين مجمع عمومى با حضو� نصف بعال�� يك نفر �عضا� �س���ميت خو�هد 
يافت � تصميماتى كه �� �� �تخا� مى ش���و� بر�� كليه �عضا� (�عم �� غايب � مخالف � حاضر) نافذ 

� معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه: بر�سى عز� يا �ستعفا� �سته جمعى هيا� مدير� جديد

�ئيس هيا� مدير�

�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا��
�نجمن توليد كنندگا� حال� ها� هيد��كربنى �ير��
به شما�� ثبت 41062 � شناسه ملى 14006613113

بدينوسيله �� كليه �عضا� هيئت مدير� � با��سين � �عضا� �نجمن �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى 
فو� �لعا�� �� تا�يخ 1398/04/17 ��� ساعت 15:00 ��� ��شنبه �� محل �نجمن حضو� به هم �سانيد.

�ستو� جلسه : 1- �نجا� تغيير�� مو�� نيا� �� �ساسنامه �نجمن. 2- ساير مو���� كه به موجب قانو� تجا�� 
�� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� باشد.

محل تش�كيل جلس�ه : �فتر �نجمن ��قع �� تهر�� – خيابا� شهيد مطهر� – خيابا� شهيد على �كبر� – 
هيئت مدير�كوچه مهر��� – پال�11 – طبقه چها�� – ��حد 9 به كدپستى 1576856431

«بسمه تعالى»
تا�يخ �نتشا� �گهى :98/3/27

شركت تعا�نى مسكن كا�كنا� ��نشگا� تهر�� شما��2
شما�� ثبت :99428 � شناسه ملى 10101434188

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت سو�
ب���ا توجه به ع���د� حصو� حد نصا� قانون���ى مجمع عمومى فو� �لع���ا�� نوبت ��� �� 
مو��98/3/26 � عد� �س���ميت مجمع عمومى مذكو� � بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� 
ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت سو� كه ���سه شنبه 
مو�خه 98/4/11 ��� ساعت 16 �� محل: ��نش���كد� تربيت بدنى ��نشگا� تهر�� سالن 
هماي���ش (�مفى تاترجديد) ��قع ��ته���ر��� خيابا� كا�گر ش���مالى � باالتر �� چها���� 
جال� �� �حمد بين خيابا� 15�16� پر�يس شمالى تشكيل مى گر��� حضو� بهم �سانند. 
توج�ه : �� صو�تى كه  هري���ك �� �عضا نتو�نند �� مجمع عموم���ى فو� حضو� يابند 
مى تو�نند �س���تفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عم���ا� ��� �� مجمع عمومى به يك 
نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� كنند تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر سه ��� � هر شخص 
غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�� ال�� به �كر �س���ت تاييد نمايند� تا� �الختيا� با تاييد 
با��� تعا�نى � عضو هيئت مدير� تعا�نى خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� 
نمايندگى بايد حد�كثر ظر� 5 ��� كا�� �� �نتش���ا� �ين �گهى به همر�� نمايند� خو� � با 
�� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناسايى معتبر �� محل �فتر 
ش���ركت تعا�نى به ����: خيابا� ����� � خيابا� �س���كند�� شمالى � ساختما� يكتا 
پ���ال� 21 �3� ��حد 6 حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين (عضويت متقاضى � �هليت 
نمايند�) برگه نمايندگى مربو� توسط مقا� مذكو� تاييد تا برگه ���� به مجمع عمومى 
بر�� نمايند� صا�� گر��. ضمنا� يا� ���� مى ش���و� �ين مجمع با حضو� هر تعد�� �� �عضا 
�س���ميت مى يابد  � تصميماتى كه �� �� �تخا� مى شو� بر�� كليه �عضا ( �عم �� غايب � 

مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�س�تو� جلس�ه : 1- طر� � تصويب �ساس���نامه جديد. 2- �صال� ما�� 50 �ساسنامه. 

3- تغيير ���� شركت تعا�نى. 4- تغيير مهر شركت تعا�نى.
هيئت مدير� شركت تعا�نى

«�گهي مز�يد� فر�� ملك»
ش�ركت گ�ر�� س�رمايه گذ��� �لبر� �� نظر ���� ي���ك قطعه �مين ��قع �� 
�س���تا� گيال� شهر �ش���ت بلو�� ش���هيد �نصا�� بعد �� پا�� ملت محل سابق 
كا�خانه نيك نو� �� به مس���احت 18432/93 مترمربع �� طريق برگز��� مز�يد� 
ب���ا قيمت پايه بر�� كل مل���ك به مبلغ 737 ميليا�� �ي���ا� � به باالترين قيمت 
پيش���نها�� به صو�� نقد � �قس���ا� ��گذ�� نمايد. �� متقاضيا� خريد ��خو�ست 
مي گر�� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� 12 تيرما� س���ا� جا�� جهت هماهنگي 
بر�� با��يد �� ملك � همچنين كس���ب �طالعا� بيشتر � ��يافت �سنا� مز�يد� با 
شما�� تلفن 88480129 � 88480130 تما� حاصل نمو�� � يا به ����: تهر��� 

ميد�� ����نتين� خيابا� بخا�ست� كوچه پنجم� پال�11 مر�جعه نمايند.
سپر�� شركت �� مز�يد� مبلغ 7 ميليا�� �يا� مي باشد كه مي بايد به حسا� شما�� 
606�690171�470 نز� بانك پا�سيا� شعبه حافظ شمالي كد 1039/5 ���يز � 

نسخه �صل �� به �مو� مالي شركت گر�� سرمايه گذ��� �لبر� تحويل شو�.
شركت گر�� سرمايه گذ��� �لبر�

شركت تعا�نى مصر� كا�كنا� سرمايه گذ��� مسكن به شما�� ثبت 95777
�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ���

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� تا �� مجمع عمومى 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 16 ��� ��شنبه مو�� 1398/4/17 �� محل سالن �جتماعا� 
شركت ما�� ��قع �� تهر�� – خيابا� مير��ما� – ميد�� ما�� – خيابا� شا� نظر� پال�8 

تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند .
توجه :�� صو�تى كه هر يك �� �عضا نتو�نند �� مجمع عمومى فو� حضو� يابند مى تو�نند 
�س���تفا�� �� حق خو� �� ب���ر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع عموم���ى به يك نمايند� 
تا� �الختيا� ��گذ�� كنند . تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر س���ه ��� � هر ش���خص 
غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� . ال�� به �كر �س���ت تاييد نمايند� تا� �الختيا� با با��� 
تعا�نى خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� نمايندگى بايد حد�كثر ظر� �� ��� 
�� �نتش���ا� �ين �گهى به همر�� نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت �� 
تعا�نى � كا�� شناسايى معتبر �� محل �فتر شركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
طرفين ( عضويت متقاضى � �هليت نمايند� ) � برگه نمايندگى مربو� توسط مقا� مذكو� 

تاييد تا برگه ���� به مجمع عمومى بر�� نمايند� صا�� گر�� . 
ضمنا� يا� ���� مى ش���و� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا ( نصف + 1 ) �سميت مى يابد 
� تصميماتى كه �� �� �تخا� مى ش���و� بر�� كليه �عضا� ( �عم �� غائب � مخالف � حاضر) 

نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه :

- �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� / با��سا�
- �سيدگى � �تخا� تصميم �� خصو� صو�� ها� مالى سا� ها� 1393� 1394� 1395� 

1396 � 1397 � بو�جه سا� جا��
- �نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيئت مدير� � با��� / با��سا� 

- �فز�يش حق عضويت �� محل سو� سنو�تى � ����� نقد� �عضا
- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى ها� شركت

- ���طلبا� تصد� سمتها� هيئت مدير� � با��س���ى به موجب ما�� (9) �ستو��لعمل 
موظفند حد�كثر يك هفته �� �نتش���ا� �گهى �عو� فر� ���طلبى �� تكميل � تحويل �فتر 

هيئت مدير�تعا�نى نمايند.

�گهي تشكيل جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
 شركت توليد�  صنعتي پر��� (سهامي خا�)

ثبت شد� به شما�� 198463 �  شناسه ملي 10102402855
نظر به �ينك���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه  ش���ركت تولي���د� صنعتي پر��� 
(سهامي خا�) �� ساعت 10 صبح ��� يكشنبه مو�� 98/4/23 �� محل �قامتگا� قانوني 
شركت به نش���اني تهر��� خيابا� گاند� جنوبي� خيابا� نو��هم . پال� 12 طبقه ��� 
����� كدپس���تي1517874411 تشكيل خو�هد ش���د لذ�  �فق مقر��� قانو� تجا�� 
� �ساسنامه شركت بدين �س���يله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي شو� �� جلسه 

مذكو� حضو�به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: 1-�س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� � حسابر� قانوني شركت 
مربو� به عملكر� س���ا� مالي منتهي به 1397/12/29. 2-�تخا� تصميم �� خصو� 
تر��نام���ه �  صو�� ها� مالي مربو� به عملكر� س���ا� مالي منتهي به 1397/12/29. 
3-عند�للز�� �نتخا� عضو يا �عضا� جديد هيئت مدير� ش���ركت. 4-�نتخا� حسابر� 
� با��� �صلي � علي �لبد� ش���ركت بر�� يكسا�. 5-تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� 
��� �گهي ها� شركت. 6-ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �� �� صالحيت 

مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت مي باشد.
هيئت مدير� شركت توليد�  صنعتي پر���(سهامي خا�)

���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ( سهامي خا� )

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه( فر�يند ��ج�ا� كا�): مبلغ تضمين شركت 
�� مناقصه   445,000,000 �يا� مي باش���د كه مناقصه گر�� مي بايس���ت  مبلغ تضمين 
��  بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه بحسا� جا�� 
شما�� 0101801171004 بنا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� 

شعبه مالصد�� ���ئه نمايند
به پيش���نها�ها�  فاقد سپر�� � س���پر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� 

چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مهل�ت � مح�ل � مبل�غ ف�ر�� �س�نا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� سه ش���نبه 
مو��1398/03/28  لغايت ��� يك شنبه مو��  1398/04/02  به مد� 5 ���كا�� مبلغ 
1,500,000 �ي���ا� بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت 
ش���ركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به 

خريد �سنا� نمايند.
مهلت � محل تحويل �با�گش�ايي �سنا� مناقصه: مهلت تحويل �سنا� مناقصه تا ساعت 
16:15 ��� يك ش���نبه مو�� 1398/04/16 � �ما� با�گش���ائى  ساعت 14 ��� سه شنبه 

مو��1398/04/18 مى باشد. 
تهر�� �  خيابا� شيخ بهايي جنوبي � شهر� ��لفجر � �نتها� خيابا� سو� � شركت تو�يع نير�� 

بر� تهر�� بز�� - ����� �بيرخانه . محل با�گشايي سالن جلسا� ساختما� شيخ بهايي 
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 

��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا " ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��ش���تن گو�هينامه �� �مينه توليد � ���ئه قطعا� � ملز�ما� �� شو��� عالى �نفو�ماتيك 
�لز�مى �ست.

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه بعهد� برند� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir  :سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
 http://moamelat.tbtb.co.ir  :��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت ��� شما�� 981010189
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� خريد تجهيز�� سخت �فز�� ��يانه خو� �� �� تامين كنندگا� ��جد  شر�يط  پس �� ���يابى كيفى تامين نمايد.

شر� مختصر� �� كا�:
��حدتعد��مشخصا���يف

عد�Cpu Intel Corei3 6100 SKYLAKE120+ هيت سينك � فن پر���ند�1
2MotherBoard ASUS H110 Plus120�عد
3 HDD WD 1Tb Blue –Seagate1Tb120�عد
4 RAM Kingeston DDR4 4G 2400 - Geil DDR4 4G 2400120�عد
5Power Green 480W120�عد

���بط عمومي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ( سهامي خا� )

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز 
�جه به حسا� جا�� ش���ما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك 
صا���� ش���عبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 

بز�� ���ئه نمايند.
به پيش���نها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � 

نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبل�غ ف�ر�� �س�نا�: جهت شركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا� 
�� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� 

مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� �  مشر���  مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� 

��صل مي شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �ي���ز� �نظا�� ��هبر�� 
�ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �  برنامه �يز�) �لز�مى ميباشد. 

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� بعهد� برند�  يا برندگا� مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir  :سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
 http://moamelat.tbtb.ir  :��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت ���

شر� مختصر� �� كا�:
نيا����هفد� شهريو�هفد� شهريو�نا� منطقه بر�
980610163980610171982310136شما�� مناقصه

توسعه � �حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يععمليا� جايگزيني شبكه كابل خو�نگهد�� با سيمها� مسي موجو�موضو� مناقصه
14,270,035,00113,621,103,6384,031,748,262مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

679,000,000659,000,000327,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه  ( �يا� )
�� ���  سه شنبه  تا�يخ 98/03/28  لغايت ��� يكشنبه تا�يخ  98/04/02مهلت فر�� �سنا�

تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� 
مناقصه گر��

تا ساعت10 صبح    ��� چها�شنبه
 تا�يخ  98/4/12

تا ساعت10 صبح    ��� چها�شنبه
 تا�يخ  98/4/12

تا ساعت10 صبح    ��� يكشنبه
 تا�يخ  98/4/16

ساعت  11 صبح ��� يكشنبه تا�يخ  98/4/16ساعت  12 ��� چها�شنبه تا�يخ  98/4/12ساعت  12 ��� چها�شنبه تا�يخ  98/4/12تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه

تهر��– ميد�� شهد���بتد�� خيابا� پير����منطقه بر� هفد� شهريو��محل تحويل � با�گشايي �سنا�
 ����� �بيرخانه � محل با�گشايى سالن جلسا� منطقه

تهر�� – پاسد ���� خيابا� جهانبخش نژ�� منطقه بر� نيا����- 
����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا�

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر �جر�� عمليا� جايگزيني شبكه كابل خو�نگهد�� با سيمها� مسي موجو� �� محد��� عملياتى منطقه بر� هفد� شهريو� � �جر�� توسعه 
� �حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير� �� محد��� عملياتى منطقه بر� نيا���� خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.



تیم ملی والیبال ایران در س���ومین 
دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت های 
والیبال با نتیجه قاطع برابر روس���یه به 
پیروزی رس���ید تا با ۲۴ امتیاز در صدر 

جدول این رقابت ها قرار بگیرد.
به گ���زارش خبرنگار مهر، آخرین 
بازی هفته سوم لیگ ملت های والیبال در 
گروه ایران به میزبانی سالن غدیر ارومیه 
برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران موفق 
ش���د با نتیجه ۳ بر صفر مقابل حریف 
امروزش به پیروزی برسد. میاد عبادی 
پور، سعید معروف، محمد موسوی، پوریا 
 یلی، امیر غفور، علی شفیعی و محمد رضا 
حضرت پور یاران ایگور کواکوویچ در 

شروع بازی برابر روسیه بودند.
  امتیاز نخس���ت این دس���ت برای 
ملی پوشان ایران ثبت شد. شاگردان ایگور 
ش���روع خوبی در ابتدای بازی داشتند و 
موفق شدند اختاف امتیاز ۳ را ایجاد و 
با نتیجه ۵ بر ۲ از حریف سبقت بگیرند. 
نخستین تایم استراحت فنی با برتری ۸ 
بر ۶ ملی پوش���ان همراه بود. روس ها 
مرتکب اشتباهات زیادی شدند و همین 
باعث برتری امتیازی ایران شد تا دومین 
تایم استراحت فنی نیز ۱۶ بر ۱۲ به سود 
ملی پوش���ان همراه شود. ایران تیم برتر 
دفاع، س���رویس و حمله در این دست 
بود و شاگردان ماسلوو حرفی برای گفتن 
نداشتند. در نهایت دست نخست با نتیجه 

۲۵ بر ۲۰ به سود ایران تمام شد.
ش���اگردان ساملوو در روسیه امتیاز 

نخس���ت در این دست را کسب کردند. 
روس ها بر خاف دست نخست که بازی 
را بد آغاز کرده بودند و اشتباهات زیادی 
داش���تند در این دست عملکرد بهتری از 
ملی پوش���ان ایران از خود نشان دادند و 
نخستین تایم استراحت فنی را با نتیجه 
۸ بر ۵ با پیروزی پش���ت سر گذاشتند. 
با ایج���اد اختاف ۵ امتیازی روس ها، 
ایگور کواکوویچ مجبور به تقاضای تایم 
استراحت شد تا با وقفه مانع از افزایش 
اختاف امتیاز شود. روس ها موفق شدند 
با نمایش بهتر در این دس���ت در آمار 
حمله، دفاع و س���رویس با ایران برابر 
شوند و دومین تایم استراحت فنی را با 
 نتیجه ۱۶ بر ۱۰ به سود خود تمام کنند. 
سرویس های خوب سعید معروف باعث 
شد ایران کمی اختاف امتیاز را کاهش 

دهد و امیر غفور با آبشار زیبا امتیاز ۱۳ 
را برای ایران کسب کرد. سرویس های 
خوب ایران باعث شد تا در ادامه اختاف 
امتیاز به عدد دو کاهش و ماسلوو تقاضای 
تایم استراحت دهد. ایران به روند خوبش 
ادامه داد و توانس���ت بازی را به تساوی 
بکشد و سپس با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ پیروز 
ش���ود. در این دست، وقتی بازی ۲۴ بر 
۲۳ به سود ایران شد، تصمیم داور در رد 
امتیاز ایران باعث وقفه در جریان مسابقه 
و اعتراض ملی پوشان کشورمان شد که 
در نهایت داور رای خود را تغییر و امتیاز 

را به تیم ایران داد.
امتیاز نخست دست سوم برای ملی 
پوش���ان ایران ثبت شد. شاگردان ایگور 
کواکوویچ که بازی باخته دس���ت دوم 
را با پیروزی تغییر دادند در این دس���ت 

از ابتدا اجازه پیش���تازی از روس ها را 
گرفتند و با ایجاد اختاف ۳ امتیاز ۵ بر 
۲ پی���ش افتادند. عبادی پور و فیاضی با 
آبشارهای زیبای خود فرصت دفاع به تیم 
روس را ندادن���د و در ادامه دفاع زیبای 
سید محمد موسوی امتیاز ۶ را برای ایران 
به دس���ت آورد تا ماسلوو تقاضای زمان 
اس���تراحت دهد. این زمان استراحت اما 
تاثیری در روند پیش���تازی ایران نداشت 
و نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ 
بر ۵ به سود ملی پوشان همراه شد. رفته 
رفته درصد اشتباهات روس ها باا رفت 
و ی���اران با تجربه ایران از این موقعیت 
استفاده تا همچنان تیم برتر زمین باشند. 
ایران با برتری در س���رویس، حمله و 
دفاع موفق ش���د با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به 

پیروزی برسد.
تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی، 
هفته سوم لیگ ملت ها را بدون شکست 
پشت سر گذاشت و با ۸ پیروزی و ۲۴ 
امتیاز قاطعانه در صدر جدول رده بندی 
باقی ماند تا مانع صعود روسیه به صدر 
جدول شود.ملی پوشان در هفته چهارم 
 رقاب���ت ها که به میزبانی اردبیل برگزار 
می ش���ود با تیم های استرالیا، پرتغال و 

فرانسه بازی خواهد کرد.
ایران، ایتالی���ا، چین، آلمان، برزیل، 
آرژانتین، ژاپن، کانادا، لهس���تان، روسیه، 
پرتغال، اس���ترالیا، فرانس���ه، صربستان، 
بلغارس���تان و آمریکا ۱۶ تیم حاضر در 
رقابت ها هس���تند که پس از پایان دور 

مقدماتی مسابقات، پنج تیم برتر به همراه 
تیم آمریکا میزبان مرحله نهایی رقابت ها 
از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه برای تکلیف قهرمان 

جدال خواهند داشت.
تیم های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، 
چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، 
آمری���کا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و 
ثابت در لیگ ملت های والیبال خواهند 
بود که برای هفت س���ال در گروه مردان 
لی���گ ملت های والیبال حضور خواهند 
داشت. تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۹ 
هفتمین حض���ور خود در لیگ جهانی 
والیبال را که با نام لیگ ملت های والیبال 
برگزار می شود، در حالی تجربه می کند که 
هدایت این تیم را ایگور کواکوویچ برای 

سومین سال متوالی بر عهده دارد.
ملی پوش���ان ایران در شش دوره 
گذش���ته این رقابت ها با خولیو واسکو 
)۲۰۱۳(، اس���لوبودان ک���واچ )۲۰۱۴ و 
۲۰۱۵(، رائوللوزانو )۲۰۱۶( و کواکوویچ 

)۲۰۱۸و ۲۰۱۷( به میدان رفتند.
بهترین عنوان ایران در این مسابقات 
با حضور کواچ در سال ۲۰۱۴ بود که ملی 
پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات 
را کسب کنند. سال گذشته نیز تیم ملی 
ب���ا هدایت ایگور در جایگاه دهمی قرار 
گرفت.تیم های والیبال برزیل )با ۹ مدال 
طا، ۷ نقره، ۴ برنز(، ایتالیا )با ۸ مدال طا، 
۳ نقره، ۴ برنز( و تیم روسیه )با ۳ مدال 
طا، ۵ نقره، ۷ برنز( به ترتیب پرافتخار 

ترین تیم های لیگ جهانی هستند. 

  دایل برانکو برای جدایی از پرسپولیس 
س���رمربی تیم پرسپولیس به دلیل 
مشکات مالی این باشگاه خواهان فسخ 
قراردادش با این باشگاه شد.به گزارش 
خبرگزاری فارس، عدم اجرای تعهدات 
مالی باشگاه پرسپولیس در قبال برانکو 
ایوانکوویچ و دس���تیارانش باعث شد تا 
س���رمربی سرخپوشان نامه ای به باشگاه 
ارس���ال کند و در آن خواهان فس���خ 
قراردادش شود.در این نامه برانکو ضمن 
گایه از بدقولی های مالی عنوان کرد که 

باید مطالبات دستیارانش نیز همانند او پرداخت شود و این موضوع می تواند 
چالش دیگری را مقابل روی مسئوان باشگاه پرسپولیس قرار دهد.برانکو در 
این نامه عنوان کرده که باشگاه پرسپولیس از نظر مالی دچار مشکات زیادی 
است و نمی تواند به تعهدات مالی خود عمل کند و از آنجا که بخش اعظمی 
از پول باشگاه برای تسویه حساب با او هزینه شده به همین دلیل این مسأله 
شاید تبعاتی را برای برانکو به وجود بیاورد.وی عنوان کرده که چون بازیکنان 
هم پول نگرفته اند و اگر او پولش را بگیرد آن زمان بازیکنان مدعی می شوند 
پول های آنها به حس���اب برانکو واریز ش���ده و این موضوع شاید او را دچار 
چالش کند به همین دلیل از مسئوان خواسته برای جلوگیری از این اتفاقات 

قرارداد او فسخ شود.
پیروزی هاي مایی در بوندس لیگا

جودوکار ملی پوش کش���ورمان موفق به 
ثبت دو پیروزی در لیگ آلمان شد. به گزارش 
خبرگ���زاری مهر و ب���ه نقل از روابط عمومی 
فدراسیون جودو، س���عید مایی، ملی پوش 
کش���ورمان که مدتی است به عنوان لژیونر در 
لیگ آلمان به روی تاتامی می رود، در هفته سوم 
بوندسلیگا هم موفق شد برابر دو حریف خود 
 به برتری دست یابد.قهرمان جهان در وزن ۸۱
 کیلوگرم ایران، در هفته نخست این رقابت ها به 
یک پیروزی دست یافته بود و در هفته دوم لیگ آلمان هم دو رقیب خود را 
با ضربه فنی از پیش رو برداشت.سعید مایی خود را برای حضور در رقابتهای 

قهرمانی جهان در توکیو آماده می کنند.
ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان مشخص شد

با پایان مس���ابقات انتخابی تنیس روی میز، ترکیب تیم ملی مشخص 
شد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطاع رسانی فدراسیون 
تنیس روی میز، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگساان آقایان پس از ۴ 
روز رقابت به پایان رسید.در مرحله اول این مسابقات نیما و نوشاد عالمیان 
با غلبه بر حریفان توانستند مستقیماً به عضویت تیم ملی درآیند.دور دوم این 
مسابقات با حضور امین احمدیان، امیرحسین هدایی، حمیدرضا طاهرخانی 
میعاد لطفی، محمد علی روئین تن و متین لطف اله نسبی برگزار شد که در 
پایان با احتساب مجموع ۲ امتیاز بدست آمده در دو مرحله، امین احمدیان 

وامیرحسین هدایی موفق شدند پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.
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اخبار کوتاه خارجي

انتقاد رسانه های جهان از عملکرد آرژانتین و تمجید از کی روش
جهان  رسانه های 
به ش���دت از عملکرد 
تیم مل���ی آرژانتین در 
نخستین بازی اش در کوپا 
آمه ریکا انتقاد کردند و به 
تحسین کلمبیا پرداختند.
به گزارش ایس���نا و به 
نقل از آس، رسانه های 
جهان شکس���ت ۲ بر 
صفر آرژانتین را برابر کلمبیا در شروع کوپا آمه ریکا ۲۰۱۹ برزیل زیر ذره بین 

قرار دادند و به شدت از عملکرد آلبی سلسته انتقاد کردند.
اوله: بدترین شروع ممکن

شدیدترین انتقاد از سوی یک رسانه آرژانتینی بود. اوله تیتر زد: بدترین 
شروع ممکن. آرژانتین بازی بدی به نمایش گذاشت. در نیمه نخست، یک 

سایه بود و تنها در ۱۵ دقیقه نخست نیمه دوم خوب ظاهر شد.
    گلوبو اسپورت: مسی باز هم ناکام بود

نشریه برزیلی پیروزی شاگردان کارلوس کی روش را برجسته کرد و برای 
تیتر از گل زاپاتا بهره برد و در ادامه نوشت: مسی باز هم ناکام بود.

ال اسپکتادور: بهترین شروع برای کی روش
سایت کلمبیایی به تمجید از تیم ملی کشورش پرداخت و نوشت: شروع 
خوب برای کلمبیا. آرژانتین مس���ی را شکس���ت داد. این نشریه همچنین از 
کی روش تعریف کرد و نوشت: اهمیتی نداشت که تیم حریف آرژانتین مسی 
باشد و در مقابل این تیم بازی تهاجمی را به نمایش گذاشت. کی روش به 

بهترین شکل ممکن دوران خود را شروع کرد.
ا ناسیون: کلمبیای کی روش، کاندیدای قهرمانی است

نشریه شیلیایی نوشت: کلمبیا، آرژانتین را شگفت زده کرد و در نخستین 
بازی اش پیروز شد. کلمبیا یک ضربه محکم به آلبی سلسته زد و در بازی 
مهم گروه Bپیروز شد. در جذاب ترین بازی هفته اول تیم کی روش نشان داد 

که کاندیدای قهرمانی است و آرژانتین، به مسی وابسته است.
حضور فرنگی کار کوبایی در پیکارهای کشتی آزاد المپیک

اسکار پینو هیندز فرنگی کار سنگین 
وزن کوبایی و دارنده مدال برنز رقابت های 
جهانی قصد دارد برای حضور در المپیک 
توکیو، ش���انس خود را در کشتی آزاد 
امتحان کند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
پس از آنکه میهاین لوپز غول س���نگین 
وزن کوبای���ی و دارنده ۳ مدال طای 
المپی���ک و ۵ مدال طا و ۳ مدال نقره 

جهان اعام کرد می خواهد برای پنجمین بار در المپیک به میدان برود، اسکار 
پینو هیندز جانشین وی در تیم کشتی فرنگی کوبا با توجه به اینکه شانسی در 
مقابل این کشتی گیر نداشت به کشتی آزاد رفت.اسکار پینو در حال حاضر 
در دو رقابت جام جهانی کشتی آزاد روسیه و مسابقات قهرمانی پان آمریکن 
به میدان رفته که در رقابت های قهرمانی قاره آمریکا نیز صاحب مدال برنز 
شده است.این کشتی گیر سنگین وزن کوبایی به دنبال این است با حضور 
در رشته کشتی آزاد سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را بدست آورد تا بتواند راهی 

آوردگاه مهم المپیک در کشور ژاپن شود.
آنتونی دیویس به لس آنجلس لیکرزپیوست

تهران- ایرنا- بااخره باش���گاه 
نئواوران���ز با انتقال آنتونی دیویس به 
لس آنجلس لیکرز موافقت کرد و این 
بازیکن جوان قرار اس���ت سال آینده با 
لبرون جیمز هم بازی شود.از میانه فصل 
گذشته لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا 
ماجرای انتقال آنتونی دیویس به لیکرز 
شروع شد که در آن زمان باشگاه نئواورانز مخالف بود. لبرون جیمز ستاره 
 لس آنجلس لیکرز کس���ی بود که تمایل زیادی برای این انتقال داش���ت اما 
تاش های او تنها با جریمه مالی بازیکن نئواورانز همراه شد.با این وجود 
لس آنجلس لیکرز که چند ستاره را برای اضافه کردن به ترکیبش مد نظر دارد 
بااخره توانست طی یک انتقال ستاره نئواورانز را برای فصل آینده جذب 
کند تا لبرون جیمز و آنتونی دیویس سال بعد در لیکرز دست به توپ شوند. 
لبرون جیمز نیز با انتشار عکسی به این بازیکن خوش آمد گفت و اعام کرد 

که این تازه ابتدای راه است.
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دایل سازمان لیگ براي  برگزار نشدن  دیدار سوپرجام
در جلسه هیات رئیسه سازمان 
لیگ مصوب ش���د که پرسپولیس 
به عنوان قهرمان سوپرجام امسال 
معرفی شود. البته این مصوبه باید 
در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
بررس���ی شود و پس از تایید آن ها  

مورد اجرا قرار می گیرد.
به گزارش ایس���نا، سرنوشت 
دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی 
پرس���پولیس در لیگ برتر و جام 
حذف���ی و همچنین عدم تعریف 
چنین شرایطی در آیین نامه مسابقات 
سازمان لیگ در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته است. در همین راستا، اعضای 
هیات رئیس سازمان لیگ جلسه ای 
داشتند که تصمیم شان بر این شد 
که پرس���پولیس را بدون برگزاری 
دیدار سوپرجام، قهرمان این رقابت 
اعام کنند. البته این تصمیم فعًا به 
تصویب هیات رئیسه سازمان لیگ 
رسیده و پس از تصویب در هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال اجرایی و 
در آیین نامه مسابقات سازمان لیگ 

درج می شود.
اما چطور شد که اعضای هیات 
رئیس���ه سازمان لیگ به این نتیجه 
رس���یدند که پرسپولیس را بدون 
برگزاری دیدار، قهرمان سوپرجام 
اعام کنند؟ اعضای هیات رئیسه 

س���ازمان لیگ، در ابتدا به بررسی 
برگ���زاری دیدار س���وپرجام بین 
پرس���پولیس و نایب قهرمان جام 
حذفی پرداختند که در پایان به این 
نتیجه رسیدند که چون رقابت های 
جام حذفی به صورت تک حذفی 
اس���ت و تیم ها پس از شکست 
در ه���ر مرحل���ه از دور رقابت ها 
کنار می روند، پس برگزاری دیدار 
بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام 

حذفی موضوعیت ندارد.
در ادامه آن ها برگزاری دیدار 
سوپرجام بین پرسپولیس و نایب 
قهرمان لیگ برتر را مورد بررس���ی 
قرار دادند ک���ه در نهایت به این 
جمع بندی رسیدند که چون روال 
دیدار سوپرجام، برگزاری دیداری 
بین قهرم���ان لیگ و قهرمان جام 
حذفی است، پس برگزاری چنین 
دیداری بین قهرمان و نایب قهرمان 

لیگ برتر هم رسمیت ندارد.

ب���ا این حال یکی از انتقاداتی 
که به این تصمیم سازمان لیگ وارد 
است، نادیده گرفتن چنین شرایطی 
در لیگ های معتبر اروپایی اس���ت. 
در اغل���ب لیگ های معتبر اروپایی  
در صورت مش���ترک بودن قهرمان 
جام حذفی و لیگ، قهرمان و نایب 
قهرمان لیگ، دیدار س���وپرجام را 
برگزار می کنند و در تعدادی از این 
لیگ ه���ای معتبر هم، قهرمان لیگ 
ب���ا نایب قهرمان جام حذفی دیدار 

سوپرجام را برگزار می کند.
البته مس���ئوان سازمان لیگ 
عقی���ده دارند که با توجه به تنوع 
قوانین س���وپرجام در کشورهای 
مختلف، لزومی ن���دارد که آن ها 
همانند کشورهای دیگر عمل کنند 
به همین خاطر تصمیم گرفتند که 
در ص���ورت قهرمانی یک تیم در 
لیگ برتر و جام حذفی، سوپرجام 
را بدون برگزاری دیداری به همان 

تیم بدهند.
در هر صورت نمی توان از این 
قضیه گذشت که حواشی به وجود 
آمده در دیدار پرسپولیس و سپاهان 
)نایب قهرمان لیگ برتر( توانسته 
روی تصمیم مسئوان سازمان لیگ 
تاثیرگذار باشد تا آن ها از تکرار این 

دیدار پرهیز کنند. 

واعظ پایتخت
بقیه از صفحه 3

به ویژه که حس���نات اخاقی این خطیِب عالم، بر نفوذ کام او 
می افزود. به هر حال او نمونه ای از وعاظ و اهل منبر سلف بود که 
 جز به نش���ر و بس���ط علم آل محمد نمی اندیشید و آن را وظیفه خود 
می دانست. شاید آخرین منبر عاشورای ایشان بود که در آن آیه معروف 
یا ایتها النفس المطمئنه را در شأن سیدالشهداء خواند و وقتی به این بخش 
آیه رسید که فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ،آقای نقوی گفت: در 
این آیه تقدم عبودیت بر جنت واضح است و جنت در برابر عبودیت 
چیزی نیست. از این قبیل نکته ها در سخنرانی های او بسیار بود. این که 
حتی در گذشت او  مورد توجه رسانه ای قرار نگرفت ،شاید ادامه همان 
زی گمنامی بود که او برای خود برگزیده بود. امید است که بازماندگان 
ارجمند آن خطیب دانشمند و توانا با انتشار آثار صوتی و کتبی آن مرحوم 

در شناسایی مکتب اهل بیت و اهداف او قدم هایی بردارند.
م���ن و دل گ���ر فنا ش���دیم چ���ه باک                             

غ���رض ان���در میان س���امت اوس���ت

حدادی: پاداش کسی که برای مدال زحمت نکشیده، حال نیست
قهرمان و رکورد دار پرتاب 
دیسک آسیا گفت: گرفتن پاداش 
مدال در بازی های آسیایی توسط 
افراد دیگر حال نیس���ت و باید 
این پول ها به کس���ی که زحمت 

کشیده برسد.
احسان حدادی در گفت وگو 
با خبرنگار                                                                                                                                                                     ورزش���ی خبرگزاری 
ف���ارس، در مورد عدم حضورش 
در مسابقات دایموند لیگ مراکش 
اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                    من باید در این رقابت 
شرکت می کردم تا امتیازات ازم را 
برای حضور در فینال جمع کنم، 
اما متأسفانه دعوتم نکردند. مدیر 
برنامه هایم اعام کرد مراکشی ها 
گفتند حدادی را دعوت نمی کنیم 
و به او وی���زا هم نخواهیم داد.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  ورزشکار سوریه ای 
هم ب���ه من گفت به او هم ویزا 
ندادند و نمی تواند به مراکش برود.  
نمی دانم واقعا علت این کارها در 

ورزش چیست.
قهرمان پرتاب دیسک آسیا 
در م����ورد این که آیا اعتراضی به 
مسئوان برگزاری مسابقات خواهد 
کرد یا خیر، گفت: اعتراض هم کنیم 
فایده ای ندارد. میزبان آنها هستند و 
دوست نداشتند من شرکت کنم. 
متأسفانه امتیاز این مرحله از دست 

رفت. پیش از این ۱۰ امتیاز داشتم 
و می توانستم به فینال بروم. اما حاا 
هیچ چیز مشخص نیست. مرحله 
بعد هم در لندن برگزار می شود و 
آنجا هم برای گرفتن ویزا مشکل 
خواهیم داشت.حدادی در پاسخ به 
این س����وال که آیا در آمریکا هم 
س����ابقه ای برگزار می شود یا خیر  
گفت: م����ن در کورس رقابت با 
برترین های جهان بودم و مسابقه 
دادن در آمریکا اآن فایده ای ندارد. 
همه چیز در دایموند لیگ است.
به خاطر تحریم ها هیچ اسپانس����ر 
خارجی هم از ما حمایت نمی کند. 
من اگر در دایموند لیگ سوم هم 
می ش����دم حداقل ۲۵ هزار دار از 
اسپانسرها می توانستم جایزه بگیرم  
اما با این شرایط نمی شود. متأسفانه 
در داخل هم حمایتی وجود ندارد. 
اردوهایی هم که اعزام می شویم با 
هزار و یک مشکل انجام می شود.

قهرمان پرتاب دیسک آسیا 
در مورد این ک����ه آیا پاداش ها را 
دریاف����ت کرده اید یا خیر، گفت: 
هنوز هیچ پاداشی برای بازی های 
آسیایی دریافت نکرده ام. نمی دانم 
علت این تاخیر هم چیست.حدادي 
در م����ورد این که پاداش مربیان او 
را دبیر فدراسیون و مدیر تیم های 
ملی دریافت کرده اند، افزود                                                                                                                                                                                                                   : از این 
موضوع اطاع چندانی ندارم، اما 
هر کسی که زحمت کشیده باید 
پاداش بگیرد. درست است مربی ام 
خارجی بود، اما حسین توکلی هم 
به عنوان مربی ایرانی کنارم بود و 
زحمات زیادی کشید. من در کنار 
آن از افراد دیگری هم برای قهرمانی 
کمک گرفتم. کسی که زحمتی برای 
پاداش ها نکشیده، نمی تواند پولش 
حال باشد. امیدوارم حداقل پاداش 

خودم را هرچه زودتر بدهند.
ح���دادی در م���ورد ادامه 
برنامه هایش تا مسابقات قهرمانی 
جهان گف���ت: دو هفته دیگر در 
اردوی آمریکا هستم و پس از آن 
به ایران برمی گردم. مک ویلکینز 
مربی ام قرار اس���ت با پرتابگران 
چینی در این کش���ور اردو داشته 
باش���د و من هم احتماا به آنجا 

می روم. 

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 مز�يد� فر�� �قال� �سقاطي � مستعمل
كد مز�يد� 98/02

«نوبت ���»
ش��ركت حمل � نقل � خدما� ��يايي �ب��ا��� ��نظر ���� 
�قال� �سقاطي � مستعمل ش���امل: تاير� باطر� كاميو��  �هن �ال� 
� �لومينيو�� ��غن س���وخته� لو��� جانبي كامپيوتر � ... خو� �� �� 
طريق مز�يد� عمومي به فر�� �ساند متقاضيا� مي تو�نند حد�كثر 
�� ��� پس �� چا� �گهي نوبت ��� جهت خريد �س���نا� � با��يد 
به ����: �سالمش���هر � بز�گر�� �يت �هللا سعيد� نرسيد� به ميد�� 
نما� خيابا� سوسنگر� ��بر�� تاال� با� �ندگي جنب بستني ميهن 
ش���ركت حمل � نقل � خدما� ��يايي �با��� (پايانه �سالمشهر) 

مر�جعه نمايند.
مبلغ سپر�� شركت �� مز�يد� به تفكيك كاال �� �سنا� مز�يد� قيد 

گر�يد� �ست.
متقاضيا� جهت خريد �س���نا� مز�يد� مبل���غ300/000 �يا� به 
حسا� جا�� 3366679529 به نا� شركت حمل � نقل � خدما� 
��يايي �با��� نز� بانك ملت شعبه صنعتي فتح تهر�� ���يز نمو�� � 

�صل فيش �� ���ئه نمايند.
ساعت با��يد شنبه تا چها�شنبه7:30 �لي 16

«شركت حمل � نقل � خدما� ��يايي �با���»
(سهامي خا�)

�گهي مناقصه عمومي
شركت بين �لمللي سا��� بوشهر (س��هامي عا�) ��نظر ���� 
خدما� مكند� صنعتي متحر� جهت جمع ���� نرمه� غبا�� �خا� � 
مو�� حاصل �� �يز� �� خط توليد � حمل � نقل موجو� �� كليه مناطق 
كا�خانه سيما� كنگا� به ����: كنگا�� كيلومتر15 جا�� كنگا� به 
عس���لويه �� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. �� متقاضيا� شركت 
�� مناقصه� �عو� مي ش���و� �� يكي �� �يا� هفته �� س���اعا� ����� �� 
تا�يخ �گهي 98/3/27 (��ش���نبه) تا حد�كثر تا�يخ  98/4/01 (شنبه) 
بر�� ��يافت �س���نا� مربوطه� به �بيرخانه كا�خانه سيما� كنگا� به 
����: كنگا�� كيلومتر14 جا�� كنگا� به عس���لويه� ش���ما�� تلفن: 
07737228221 � يا �فتر مركز� به ����: تهر��� بلو�� �فريقا� ��بر�� 
پا�� صبا� خيابا� شهيدحسين بنيسي(فر��� غربي) پال�38 طبقه 
���� ��حد �مو� قر�����ه���ا مر�جعه � يا با تلفن: 8�88670711�021 
��خلي304 تما� گرفته � پس �� ��يافت �سنا� مربوطه �� محل �نجا� 
مناقصه با��يد به عمل ����� � تا تا�يخ 98/04/06 (پنجشنبه) قيمت 

پيشنها�� خو� �� �� پاكت ��بسته ���ئه نمايند.
�� ضمن هزينه ها� چا� �گهي �ي���ن مناقصه به عهد� برند� مناقصه 

مي باشد.
شركت بين �لمللي سا��� بوشهر � سهامي عا�

�گهي مناقصه عمومي
شركت بين �لمللي سا��� بوشهر (س��هامي عا�) ��نظر ���� 
بخشي �� خدما� تأمين نير�� �نس���اني كا�خانه سيما� كنگا� �� به 
����: كن���گا�� كيلومتر15 جا�� كنگا� به عس���لويه �� به پيمانكا� 
��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. �� متقاضيا� ش���ركت �� مناقصه� �عو� 
مي شو� �� يكي �� �يا� هفته �� ساعا� ����� �� تا�يخ �گهي 98/3/27 
(��ش���نبه) تا حد�كثر تا�يخ  98/4/01 (ش���نبه) بر�� ��يافت �سنا� 
مربوطه� به �بيرخانه كا�خانه س���يما� كنگا� ب���ه ����: كنگا�� 
كيلومتر15 جا�� كنگا� به عسلويه� شما�� تلفن: 07737228221 � 
با �فتر مركز� به ����: تهر��� بلو�� �فريقا� ��بر�� پا�� صبا� خيابا� 
شهيدحسين بنيس���ي(فر��� غربي) پال�38 طبقه ���� ��حد �مو� 
قر�����ها مر�جعه � يا با تلفن: 8�88670711�021 ��خلي304 تما� 
گرفته � پس �� ��يافت �س���نا� مربوطه �� محل �نجا� مناقصه با��يد به 
عمل ����� � تا تا�يخ 98/04/06 (پنجشنبه) قيمت پيشنها�� خو� �� 

�� پاكت ��بسته ���ئه نمايند.
�� ضمن هزينه ها� چا� �گهي �ي���ن مناقصه به عهد� برند� مناقصه 

مي باشد.
شركت بين �لمللي سا��� بوشهر � سهامي عا�

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت صنعتي � كشا���� شيرين خر�سا� (سهامي عا�) 

به شما�� ثبت 9128 � شناسه ملي 10100383781
�� �جر�� ما�� 95 �صالحيه قانو� تجا�� � باتوجه به عد� حصو� حد 
نصا� ال�� جهت تش���كيل مجمع مو�� 1398/01/19 � لغو مجمع 
مو�� 1398/03/17 كه منتج به عد� �جابت ��خو�ست صاحبا� بيش 
�� يك پنجم سها� شركت صنعتي � كشا���� شيرين خر�سا� (سهامي 
عا�) گر�يد� �ست� بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� يا نمايندگا� 
قانوني �نها �عو� مي ش���و� با �� �ست ��شتن كا�� شناسايي� برگه 
نمايندگي � يا �كالت معتبر� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� شركت صنعتي � كشا���� شيرين خر�سا� (سهامي عا�) 
به ش���ما�� ثبت 9128 � شناس���ه 10100383781 كه ��� ساعت 
8:30 صبح ��� يكش���نبه مو�� نهم تيرما� 1398 (1398/4/09) به 
نشاني تهر��: خيابا� �ليعصر� باالتر �� مسجد بال�� نرسيد� به چها���� 
پا�� ��� مجموعه فرهنگي� ���شي ����� كا� � �مو� �جتماعي� سالن 

تال� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
به همر�� ��ش���تن كا�� شناس���ايي معتبر بر�� نمايندگا� �شخا� 

حقوقي � �كال � صاحبا� سها� �لز�مي مي باشد.
�ستو� جلسه:

� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
با��� قانوني 
مؤسسه حسابرسي � خدما� مديريت ��يا�هيافت 

�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 عا�� به طو� فو� �لعا��
 شركت سايپا سيتر�ئن (سهامي خا�)

 �� �جر�� مو�� 3�12 �ساسنامه � 95 �صالحيه قانو� تجا�� 
پير� ��خو�س���ت ش���ما�� 120423/1398 مو�� 1398/3/18 شركت پا�� خو��� 
(س���هامي عا�) جهت برگز��� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� س���ها� 
شركت سايپا س���يتر�ئن (سهامي خا�) �� �ين مؤسسه به عنو�� با��� قانوني� (حا�� 
توضيح � مستند�� مبني بر �ينكه هيأ� مدير� شركت نسبت به ��خو�ست كتبي مو�� 
1398/2/25 سهامد���� بر�� تش���كيل مجمع مزبو� (�� �جر�� ما�� 3�12 �ساسنامه) 
ظر� مهلت تعيين شد� �قد�مي ننمو��) بدينوسيله �ين مؤسسه به عنو�� با��� قانوني 
شركت سايپا سيتر�ئن (س���هامي خا�) �� سهامد���� شركت سايپا سيتر�ئن (سهامي 
خ���ا�) �عو� به عمل مي ���� كه �� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� به ش���ر� 
�ستو� جلسه �يل ��� ساعت 10:00 ��� ��شنبه مو�� 10 تيرما� 1398 �� محل �فتر 
مركز� شركت ��قع �� كاشا� � كيلومتر 14 جا�� ���ستا� كدپستي: 1399735311 

برگز�� خو�هد گر�يد� حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه:تغيير �عضا� هيأ� مدير� 

مؤسسه حسابرسي هشيا� بهمند (حسابد���� �سمي)
با��� قانوني (�� �جر�� ما�� 3�12 �ساسنامه)

�گهي مناقصه عمومي به شما��980411� �
ساخت � نصب سوله

شركت صنايع خا� چيني �ير�� (س��هامي عا�) ��نظر ����� كليه �مو� مربو� به 
ساخت � نصب سوله �س���كلت فلز� با �يربنايي به مساحت تقريبي 12/394 مترمربع به 
��� حد�� 665تن �� محل �جر�� پر��� ��قع �� �ستا� ���بايجا� شرقي� شهرستا� مرند� 
شهر� صنعتي سر�ميكي مرند� ��بر�� ش���ركت خا� چيني �ير�� �� �� طريق مناقصه 
عمومي � بر�سا� شر�يط مند�� �� �سنا� مناقصه به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
لذ� �� متقاضيا� �عو� مي گر�� جهت �گاهي �� ش���ر�يط � ��يافت �سنا� مناقصه حد�كثر 

طي 10 ��� پس �� تا�يخ ��� �گهي به يكي �� نشاني ها� �يل مر�جعه نمايند.
�فتر تهر��: خيابا� �فريقا � باالتر �� چها���� �سفنديا� � خيابا� شهيد �حيمي � شما��2 

� طبقا� 4 � 5 � 6� تلفن: 10�22018107�021
نشاني �فتر تبريز: تبريز � خيابا� ����� � نرسيد� به چها���� �بو�يحا� � خيابا� حج(جنت 

سابق) � ساختما�41 � طبقه ��� تلفن: 34793182�041
�بيرخانه كا�خانه مرند � كيلومتر5 جا�� مرند به جلفا.

تلفن: 3�42225651�041
ضمنا� هزينه ��� �گهي �� كليه ���نامه ها به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

«�خرين مهلت ���ئه پاكت ها� پيشنها�� ��� ��ش���نبه مو�� 1398/04/10 ساعت 
15:00 مي باشد.»

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت سايپا سيتر�ئن (سهامي خا�)

 �� �جر�� مو��3� 12 �ساسنامه � 95 �صالحيه قانو� تجا��
پير� ��خو�ست ش���ما�� 120423/1398 مو�� 1398/03/18 شركت پا�� خو���  
(س���هامي عا�) جهت برگز��� مجمع عمومي عا�� فو� �لعا�� صاحبا� سها� شركت 
سايپا سيتر�ئن (س���هامي خا�) �� �ين موسسه به عنو�� با��� قانوني (حا�� توضيح 
� مس���تند�� مبني بر �ينكه هيأ� مدير� ش���ركت نس���بت به ��خو�ست كتبي مو�� 
1398/02/25 سهامد���� بر�� تشكيل مجمع مزبو� (�� �جر�� ما��3�12 �ساسنامه) 
ظر� مهلت تعيين شد� �قد�مي ننمو��� بدينوسيله �ين موسسه به عنو�� با��� قانوني 
شركت سايپا سيتر�ئن (س���هامي خا�) �� سهامد���� شركت سايپا سيتر�ئن (سهامي 
خا�) �عو� به عمل مي ���� كه �� مجمع عمومي فو� �لعا�� به شر� �ستو� جلسه �يل 
��� ساعت 9:00 ��� يك شنبه مو�� 9تيرما� 1398 �� محل �فتر مركز� شركت ��قع 
�� كاشا� � كيلومتر14 جا�� ���ستا� كدپستي:1399735311 برگز�� خو�هد گر�يد� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:1� �صال� مو��1�30 � 1�37 �ساسنامه

موسسه حسابرسي هشيا� بهمند(حسابد���� �سمي)
با��� قانوني (�� �جر�� ما�� 3�12 �ساسنامه)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت تعا�ني كاميو� ����� ���بيل نوبت ���

بدين �س���يله �� كليه �عضا� محتر� تعا�ني �عو� به عمل مي �يد با �� 
�ست ��شتن مد��� عضويت � �صل شناس���نامه ��� ��شنبه مو�� 
1398/4/10 ��� ساعت 3 �لي 5 بعد��ظهر �� محل سالن �جتماعا� 
تعا�ني ��قع �� كيلومتر3 جا�� ���بيل به �ستا�� حضو� به هم �سانند.

ضمنا� �� �عضايي كه تمايل به عضويت �� هيأ� مدير� ���ند تقاضا� خو� 
�� به هيأ� مدير� تحويل فرمايند.

�ستو� جلسه:
1� گز��� هيأ� مدير� � با��� شركت تعا�ني �� مسايل عمومي شركت.
2� �نتخا� هيأ� مدير� �صلي � علي �لبد� بر�� مد� سه سا� مالي

3� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي شركت بر�� سا� ها� 96�97
4� �نتخا� با��� بر�� يك سا� مالي

هيأ� مدير� شركت تعا�ني كاميو� ����� ���بيل

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت �حد��� نگهد��� 
� بهر� بر���� ���� ��� سا�� � سلفچگا� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت172492 � شناسه ملي 10102149419
�� كليه س���هامد���� ش���ركت �حد��� نگهد��� � بهر� بر���� ���� ��� سا�� � سلفچگا� 
(س���هامي خا�) �عو� ب���ه عمل مي �يد س���اعت 10 صبح ��� چها�ش���نبه مو�� 
1398/04/19 �� محل �فتر مركز� ش���ركت ��قع: �� ميد�� هفت تير � خيابا� شهيد 
�كتر مفتح � خيابا� شهيد نو��لدين موسو�(بختيا�) � پال�14 � حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با���.

2� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي سا�1397.
3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�.

4� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد�.
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.

6� مو��� �يگر كه �� صالحيت مجمع مي باشد.
هيئت مدير� شركت �حد��� نگهد��� � بهر� بر���� 
������� سا�� � سلفچگا� 

شركت عايقها� �لكتريكي پا��(سهامي عا�)
�گهي مز�يد� عمومي يك مرحله �� شما��01�98�13

فر�� ضايعا� ما���(طبق ليست �� �سنا� مز�يد�)
ش���ركت عايقها� �لكتريكي پا��(سهامي عا�) به عنو�� توليدكنند� 
عايق ها� تر�نس���فو�ماتو� �� نظر ���� ضايعا� �س���قاطي �� جمله 
�هن �ال�� پالستيك � غير� ما��� خو� �� به صو�� يكجا� �� طريق مز�يد� 
عمومي تك مرحله �� به فر�� برس���اند عالقمند�� مي تو�نند جهت 

��يت � تهيه �سنا� مز�يد� به ���� �يل مر�جعه نمايند:
� مهلت ��يافت �سنا� مز�يد�: �� تا�يخ ��� �گهي به مد� 7 ���

� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 25/000/000 �يا� به صو�� ���يز 
نقد� به حسا� شما��0104480261004 نز� بانك ملي سيبا به نا� 

شركت عايقها� �لكتريكي پا�� � يا ���ئه ضمانتنامه بانكي معتبر.
� محل ��يافت �س���نا� مز�يد�: �نجا� � ش���هر� صنعتي شما�� يك 
(�شر��) � خيابا� ���به11� پال�75� شركت عايقها� �لكتريكي پا�� 

� � �حد با��گاني � خانم سهر�بي � شما�� تلفن32221898�024
� ش���ركت عايق ها� �لكتريكي پا�� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� 

مي باشد.
(هزينه چا� �گهي � كا�شناسي به عهد� برند� مز�يد� مي باشد)

�گهي �صالحيه
تغيير تا�يخ �عو� مجمع عمومي مؤس��س �نجم��ن صنفي كا�فرمائي 
توليدكنندگا� �س��ايل سنجش � تو�ين پير� �گهي قبل� تا�يخ برگز��� 
��لين جلس���ه مجمع عمومي �نجمن صنفي مذكو�� به ��� ��ش���نبه مو�� 
1398/04/31 تغيير يافته �ست� ساعت برگز���� نشاني � �ستو� جلسه� هما� 

هيئت مؤسس:�ست كه �� �گهي قبل به �ستحضا� �سيد.
حا� حسين �كبر� ��� � ناصر نجف شا� � حسين �نجاني پو�

�گهي �عو� تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت توسعه خدما� مهندسي �� � خا� پا�� 

(سهامي عا�)
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت توسعه خدما� مهندسي �� 
� خا� پا�� (س���هامي عا�) � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل 
مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه با �ستو� 
جلسه �يل �� ساعت «10» صبح ��� چها�شنبه مو�� 1398/04/12 
�� محل شركت ��قع �� �ستا� �لبر�� شهر كر� �بتد�� جا�� محمدشهر� 
جنب شهر� مهندسي ���عي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� ��خصو� فعاليت � عملكر� شركت 

�� سا�1397
2� �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني �� مو�� صو�� ها� مالي 
منتهي به تا�يخ 1397/12/29 � �تخا� تصميم نس���بت به صو�� ها� 

مالي مذكو�.
3� تعيين با���( حس���ابر�) قانوني بر�� سا� مالي منتهي به تا�يخ 

1398/12/29
4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

5� ساير مو���� كه به موجب قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومي 
مي باشد.

هيأ� مدير� شركت

�گهى مز�يد� فر�� خو���
يك شركت خصوصى �� نظر ���� تعد��� �تومبيل سو��� �� 
�� طريق مز�يد� به فر�� �ساند. متقاضيا� مى تو�نند جهت 
با��يد � ��يافت بر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� �� تا�يخ 
29 �لى 31 خر��� ما� �� س���اعت 8 صبح لغايت 4 بعد��ظهر 
به ���� جا�� قديم تهر�� كر�- �توبا� فتح- خيابا� خليج 
 فا��- �نتها� خيابا� پير���- جنب ��� ش���ما�� 1-
 منطقه غير گمرك���ى گمر� ش���هريا� مر�جعه نمايند.
 شركت �� قبو� يا �� هريك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.

هزينه �گهى بر عهد� برند� يا برندگا� مز�يد� مى باشد.
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جناب آقاي هوشنگ غامي
خبرنگار بازنشسته روزنامه اطاعات

درگذشتپدربزرگوارتانراتسليتعرضمينماييم.
علي بدرـ  علي اكبر فرقاني

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر سعيد ناظم
ب��انهايتتأس��فوتأثرمصيبتواردهدرگذش��تپدر
همس��رعزيزتانرابهش��ماوخانوادهمحترمتس��ليت
ع��رضنم��ودهوازخداوندمنانبرايآنفقيدس��عيد
رحمتواس��عهالهيوبرايبازماندگانارجمندصبرو

سامتيمسئلتداريم.
مديرعامل ـ هيئت مديره ـ پزشكان و 
پرسنل بيمارستان مدائن

همكار محترم
 جناب آقاي دكتر مسعود حديقي

مصيبتدرگذش��تبرادربزرگوارتانراتسليتعرض
نموده،برايشماوخانوادهمحترمتانصبروشكيبايي

آرزومنديم.
از طـرف: هيـأت مديره، مديرعامـل، مديريت، 

پزشكان و پرسنل بيمارستان قائم)عج( كرج

جناب آقاي هوشنگ غامي
بااندوهفراوان،درگذشتپدربزرگوارتانرابهجنابعالي
وخانوادهمحترمتسليتميگوييموازخداوندسبحان
برايآنمرحومرحمتواسعهوبرايبازماندگانصبر

وسامتيآرزومنديم.
دوستان شما در تحريريه روزنامه اطاعات:

بيژن آبيـ  علي آذرنياـ  حسين آقائيـ  عليرضا 
بردبـارـ  محمدرضا حيـدرزادهـ  عليرضا خاني 
ـ علي اكبر فارسـيـ  حسـن فرازمندـ  خسـرو  
قهرمـان زادهـ  بهـروز قطبـيـ  سـيدمصطفي 
كاظميـ  حسـن كرابيـ  سياوش ميرزاآقاسيـ  
آرش ميري خانيـ  كامران نرجهـ  بيژن نفيسـي 

ـ سيدمحمد ويژگان و فاطمه يارمحمدي
هوالباقي

دوست و همكاسي ارجمند جناب آقاي غامي
درگذشتپدربزرگواررابهشماوسايراعضايخانواده
صميمان��هتس��ليتگفت��ه،ازدرگاهحضرتحقبراي
آنعزي��زس��فركردهغف��رانورحمتوب��رايتمامي

بازماندگانبردباريآرزوميكنيم.
دوستان و همكاسي ها:

رفيعي، خليلي، اسكويي، قديمي، افخمي، اميني، 
جعفري، رمضاني، نصيري، قضات، حاج عابديني، 

زنجانيان، عسگري، اشرفي، سجادي، نديم.
همكار محترم سركار خانم دكتر رويا امدادي 

مصيبتواردهرابهش��ماوخانوادهمحترمتانتس��ليت
عرضمينمايم.

از طرف: دكتر مصطفي انوريـ  رئيس هيئت مديره 
بيمارستان البرز

استاد گرامي جناب آقاي دكتر ابراهيم عصمتي
درگذش��تنابهنگامبرادرارجمندرابهجنابعاليوخانواده
محترمتس��ليتعرضنمودهبرايآنعزيزآرامشروحيو

برايبازماندگانسامتيوشكيباييآرزومنديم.
دكتر فرهاد سميعيـ  دكتر ويدا عميد

بازگشت همه به سوي اوست
اي كاش تو بازآيي و ما پاي تو بوسيم

در سجده رويم صورت زيباي تو بوسيم

بانهايتتأس��فوتأثردرگذش��تپدريمهربانمرحوم
مغف��ورحاج علي اشـرف اقتصاديراب��هاطاعكليه
دوستانوآشنايانمحترمميرسانيم.بههمينمناسبت
مراس��مس��ومآنعزيزدرروز5شنبه98/3/30ازساعت
18/30الي20درمسجدحجتابنالحسن)عج(واقعدر
انتهايسهرورديشماليميدانپاليزيبرگزارميگردد.

هزينهمراسمهفتمصرفامورخيريهخواهدشد.
از طـرف خانواده هـاي: اقتصـادي، قطـب، نامي، 
افشـاري، رباني، رحمانـي، مغـاري، فاني صابري، 

برومند و ساير بستگان

يادبود 
يكس��الازدرگذش��تآق��ايدكتر عـادل رزاقي
متخصصواس��تادچش��مپزش��كيدانش��گاهتهران

بيمارستانفارابيسپريشد.
ماهنوزيادروزهايبودنشراعزيزوسالگرددرگذشتش

رابانثارفاتحهايبهروحپاكشگراميميداريم.
هزينهمراسمصرفامورخيروخيريهميگردد.

همچنينسپاسوقدردانيازاساتيدوپرسنلبيمارستان
فارابيومركزچشمپزشكيگانديدوستانوبيماران
ك��هدراي��نمدتمارامرهونلطفوعنايتقراردادند

مينمائيم.
با احترام خانواده مرحوم دكتر رزاقي 

به نام اهورامزدا 

پرسه همگاني 
ايريستنام اوروانو يزه ميده 

ب��رفروهرپاكهمهدرگذش��تگاننيكوپارس��ادرودباد
آئينپرس��ههمگان��ياورمزدوتيرماهازس��اعت8تا11
بامدادروزچهارشنبه1398/03/29باحضورخانوادههاي

روانشادانذيلدرتاارايرجبرگزارميگردد.
با احترام انجمن زرتشتيان تهران 

كتايون هورشتي، شاهرخ يزدانيـ  رستم خدادادي 
شريف آبادـ  ساسان همتيـ  بهرام نميرانيانـ  شاپور 
باسـتاني اله آباديـ  اردشـير كشـاورزيـ  اردشير 
فامرزيـانـ  بهمن كي منـشـ  فريدون نميرانيانـ  
پرويـن فرهاديـ  دينيار قلمـيـ  مهربان مزداييـ  
دكتر هوشنگ آباديان شـريف آبادـ  البرز كاموسي 
شـريف آبادـ  آبنهير كيانيانـ  خسـرو پوردهقانـ  
مرواريـد قنـدي يزديـ  جهانگيـر بهبوديـ  دولت 
فـرودي قاسـم آباديـ  تـاج گوهر همتيـ  خسـرو 
پواديانـ  پروين غيوركام يزديـ  جمشـيد خراشه 
ـ شـهاب پوروشسبـ  سـرور خدادادي شريف آباد 
ـ فريـدون  ضياتبريـ  اسـفنديار پوادي درويشـ  
مهربان دينياريانـ  سوسـن الـن برگر )ورجاوند(ـ  
زرين دخت خسرو گابيـ  سرور تيرانداز بزرگي  چم 
ـ پوراندخـت كيانپـورـ  سـهراب شـيروياـ  بهرام 
ايـزدي كانتريـ  ايران سروشـپورـ  گلچهر بزرگ 
چميـ  مهربان ماندگاريانـ  تابنده حافظيـ  شيرين 
خادمـ  كيخسـرو جمشيديانـ  همايون مستغنيـ  
رسـتم فرينـ  مهربانو نميريـ  شـيرين گل يزداني 
بيوكيـ  مهين دخت يزداني بيوكيـ  كشـور لريانـ  
مهندس خـداداد حقانگيـ  آذرميدخت بختياريـ  
سيمين فرودي قاسم آباديـ  توراندخت گشتاسبي 
)خدايـاري(ـ  همايون كي منـشـ  پروين مهروزياد 

زرتشـتيـ  مخمـل عدالتيـ  پرينـاز فيروزبختـ  
سـيروس تيمسـاريـ  كتايون مزديسـنيـ  فرهاد 
ـ  همايون اكان  فريدونيـ  پريچهر فرين سروشيان 
ـ ارباب مهربان زرتشـتيـ  بهزاد رشـيدي فاميلـ  
پريدخـت تيراندازي زين آبـادـ  ايراندخت خداداد 
كوچكيـ  پروين خرميـ  مهندس هرمز دياريزداني 
بيوكـيـ  ايراندخـت مزداييـ  فريدون رسـتميان 
ـ شـاهپور كاويانـي گوهـريـ  جهانگيـر ظهرابي 
علي آبـادـ  هرمزديار خسـرويـ  دولـت )مرواريد( 
آبادانـيـ  فرهـاد دليـريـ  پروانـه فلفلـيـ  دكتر 
پرويز شـهرياريـ  پروين هورشـتي )آباني(ـ  هرمز 
اورمزديـ  دكتر هوشـنگ زارع پارسـيـ  شـيرين 
كابلـيـ  داريـوش نميرانيانـ  گلـرخ هيربدـ  دكتر 
بهـرام پرتـويـ  بانـو فروديانـ  داريـوش رهنمون 
ـ كتايـون خدادادنوروزيـانـ  بوذرجمهـر زعيمـ  
شـيرين اسـتواري تفتـي )خدابخشـي(ـ  كتايون 
خضـريـ  مهرانگيـز مزديسـني )فيروزگـري(ـ  
شـهريار دوليانـ  هما اوراهي زادهـ  شابهرام مهري 
ـ دكتـر هرمزديار كيانمهرـ  بهرام پرتويـ  مهندس 
فرهنـگ فرهي يزديـ  فيروزه شـهرياري كانتري 
ـ خسـرو دينياريـانـ  فرنـوش نميـريـ  منوچهر 
فلفلـيـ  فرزاد فلفلي مباركهـ  فرين طهمورس زاده 
ـ خدامـراد دهموبد شـريف   آباديـ  تاج خداداديـ  
شـيرين دولت فلفليـ  ايرج اختـر خاوري )گبل(ـ  
بهرام يزداني بيوكيـ  مهندس هرمزديار خسـروي 
ـ دينيـار اشـتريـ  پريدخت بهرامـيـ  كياندخت 
يكتا شـناسـ  شـهريار بهدينيانـ  سـهراب نامور 
ـ پوراندخـت خسـرويـ  بمان خسـرويـ  همايون 
خسـرويانيـ  همايون رسـتمي عصر آباديـ  بهرام 
ولي شـريف آبـادـ مهرناز قندي پارسـيـ  رسـتم 
باستاني پور )نميرانيان(ـ  هرمزديار بيژنيـ  داريوش 
اجبـاريـ  فريـدون آسـمانيـ  گوهربانـو عدالتي 
علي  آبادـ  شـيرين شـهرياريـ  شـاهپور ظهرابي 
كانتـريـ  بهـرام خسـرويانيـ  سـرهنگ كيقباد 
اردشـيري چمـ  كياندخت باستاني نژادـ  خورشيد 

فارسي شريف   آباد.

خ��ردادم��اهچ��هارمينس��الگردش��ادروانمرحوم
سـرهنگ علـي طاهريپدريمهربان،همس��ري
دلسوزودوستيوفادارميباشد.گذشتزماننتواسته
دلپردردماراتس��كيندهد.خاطراتشهميش��هدر

ذهنماباقياست.روحششادويادشگراميباد
ضمناًكليههزينهمراسمصرفامورخيريهميگردد.

ـ  دامادها و عروس  همسرـ  فرزندان 

آگهي حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه
شركت درين كاشان سهامي خاص

ثبت شده به شماره 564 شناسه ملي 10862015633
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� شركت مذكو� مي �س���اند به موجب مصوبه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 98/3/25 � تفويض �ختيا� عملي نمو�� �فز�يش سرمايه 
به هيئت مدير� � نظر به �ينكه مجمع مذكو� تصويب نمو� كه س���رمايه شركت �� مبلغ 
30,000,000,000 �يا� منقس���م به 30,000,000 سهم 1000 �يالي با نا� به مبلغ 
150,000,000,000 �يا� منقسم به 150,000,000 سهم 1000 �يالي با نا� �� محل 

مطالبا� حا� شد� سهامد���� � صد�� سها� جديد �فز�يش يابد. 
لذ� �� كليه س���هامد���� شركت مذكو� ��خو�ست مي گر�� �� �جر�� مو�� قانو� تجا�� 
� �عايت مو�� 166 � 169 قانو� مذكو� ظر� مهلت 60 ��� �� تا�يخ نش���ر �ين �گهي با 
مر�جعه به �فتر ش���عبه ش���ركت ��قع �� تهر�� � خيابا� قائم مقا� فر�هاني � باالتر �� 
مطهر� � خيابا� ��� � پال� 4 � طبقه 1 � تأييد مطالبا� خو� به ���� هر يك س���هم 
4 س���هم به ���� �سمي هر سهم 1000 �يا� �قد�� نمايند. بديهي �ست پس �� �نقضا� 
مهلت قانوني� هيئت مدير� مي تو�ند حق تقد� ها� �ستفا�� نشد� � سها� جديد ناشي �� 

�� �� به ساير سهامد���� ��گذ�� نمايد. 
هيئت مدير� 

آگهي دعوت نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت تعاوني كشاورزي صنايع مرغ مادر ايران

بدينوسيله به �گاهي سهامد���� محتر� مي �س���اند نوبت ��� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت تعا�ني 
كشا���� صنايع مر� ما�� �ير�� �� ��� ��ش���نبه مو�� 98/4/17 ��� ساعت 9/30 صبح �� محل كانو� 
توحيد ��قع �� ميد�� توحيد� خيابا� پرچم� پال� 70 تش���كيل مي گر��. لذ� �� كليه س���هامد���� �عو� 
مي نمايد تا �� ��� � ساعت مقر� �� محل مذكو� حضو� به هم �سانند يا بر�بر ما�� 37 �ساسنامه نمايند� خو� �� 
با �� �ست ��شتن �صل �كالت نامه (ممهو� به مهر شركت) � تصوير كا�� ملي به جلسه فو� �عز�� نمايند. 

�ستو��� جلسه مجمع عمومي عا�� به قر�� �يل خو�هد بو�:
1. ���ئه گز��� كتبي هيأ� مدير�� با��� قانوني � حسابر� شركت �� خصو� عملكر� سا� مالي منتهي 

به 1397/12/29
2. طر� � تصويب تر��نامه� صو�� حسا� سو� � �يا�� تقسيم سو� � ما��� برگشتي �عضا.
3. طر� � تصويب �فز�يش سرمايه � تقسيم سو� � ما��� برگشتي (مو�� 17 � 18 �ساسنامه)

4. طر� � تصويب تغيير�� سرمايه ناشي �� نقل � �نتقا� سها� بين �عضا � همچنين ���� عضو جديد يا خر�� 
�نا� � �ختصا� مبلغي جهت �ستر��� �حتمالي سهم عضو مربوطه (مو�� 17 � 18 �ساسنامه)

5. تصويب پيش بيني بو�جه سا� مالي 98 � متمم بو�جه سا� 1397 � سياست ها� �تي شركت. 
6. �نتخا� با��� قانوني � بر�سي ساير مو���. 

7. �كالت به هيأ� مدير� جهت ثبت تغيير�� شركت �� ����� ثبت شركت ها� غيرتجا��.
8. �تخا� تصميم �� مو�� فر�� �پا�تما� ها� جديد�الحد�� ش���ركت � تخريب � ساخت ساختما� قبلي 

شركت. 
�عضا محتر� مي تو�نند �� �� ��� قبل �� تش���كيل جلسه �� �فتر تعا�ني حاضر � �طالعا� ال�� �� �� خصو� 

گز��� هيئت مدير�� با���� تر��نامه � حسا� سو� � �يا� كسب نمايند. 
هيئت مدير� شركت تعا�ني كشا���� صنايع مر� ما�� �ير��

ش�ركت س�يما� كر�س�تا� �� نظ���ر ���� ي���ك �س���تگا� 
سنگ شكن فكي (بد�� �ينا�� بد�� شاسي �ير� بد�� تسمه نقاله با 
 پولي پنج تسمه) ما��� بر نيا� خو� �� �� طريق مز�يد� به فر�� برساند. 
لذ� �� متقاضيا� محتر� �عو� مي گر�� جهت ��يافت �سنا�مز�يد�� 
حد�كثر تا پايا� �قت ����� ش���نبه مو�� 98/4/1 به �فتر مركز� 
�ين ش���ركت ��قع �� خيابا� �كتر بهشتي� حدفاصل سهر���� � 

ميد�� تختي� پال� 220� �مو� با��گاني مر�جعه نمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت سهامي عام ايرانيت 
ثبت شده به شماره 5310 

و شناسه ملي 10100270720
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت سهامي عا� �ير�نيت يا 
نمايندگا� قانوني �نها �عو� بعمل مي �يد تا  �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� س���اعت 10 صبح ���شنبه 
م���و��1398/4/15 �� محل �تا� با��گان���ي � صنايع � معا�� �ير�� 
��قع �� ته���ر�� – خيابا� طالقاني – نب���ش فرصت - پال� 254 – 

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

1- �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت ��مو�� عملكر� 
سا� مالي منتهي به 1396/6/31 � �تخا� تصميم ��خصو� �� 

2- بر�س���ي � تصويب تر��نامه � صو�� حسا� سو� � �يا� سا� مالي 
منتهي به 1396/6/31 

3- �نتخا� حس���ابر� � با��� قانوني بر�� س���ا� مالي منتهي به 
1397/6/31

4- تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت 
5- �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

6- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �نها �� صالحيت مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.

هيئت مدير� شركت سهامي عا� �ير�نيت

شركت معا�� �غالسنگ �لبر� شرقى ��قع �� شهرستا� شاهر�� 
– بلو�� �يت �هللا بهش�تى جه����ت خدما� حمل � نقل �يلى �� معا�� 
�غالسنگ �ير �مينى� نيا� به تهيه � تأمين �قال� مشر�حه �يل �� ����: 

 �لف-مقد�� 93,6 تن  �يل  �ستو� تيپ  R18   ��سى  
 �-تعد�� 1300  عد�  بغل بند  متناس����ب  با  �بعا�  �  �ستاند��� مربو� 

به �يل  تيپ R18  ��سى 
 لذ� �� متقاضيا� � فر�ش����ندگا� ��جد شر�يط بر �سا� مو�� مند�� �� 
�س����نا� مناقصه �عو� مى ش����و� با مر�جعه به سايت شركت به ���� 

www.eacmco.ir نسبت به تهيه �سنا�  مناقصه  �قد��  نمايند. 
مهلت ��يافت � تحويل �سنا� � پيشنها�ها� متقاضيا�: 

1 ) ��ياف����ت �س����نا� مناقص����ه �� مو�خ����ه 1398/03/26 لغايت 
 1398/03/29

2) ميز�� تضمين شركت �� مناقصه معا�� �� ��صد (10%) كل مبلغ 
پيشنها�� همه مو��� � يا هر مو��� كه قصد پيشنها� �هى ���ند. 

متقاضيا� مى بايست مبلغ تضمين �� به صو�� ضمانت نامه بانكي � يا 
 IR-100170000000105687922007 ��نقد�� به حسا� شبا به شما

 

� يا به ش����ما�� حس����ا� 0105687922007 نز� بان����ك ملى �لبر� 
 شاهر�� به نا� ش����ركت معا�� �غالسنگ �لبر� ش����رقي ���يز نمايند. 
هرگونه ضمانتي بجز مو��� فو�� فاقد �عتبا� بو�� � موجب �� پيش����نها� 

متقاضي مي گر��. 
متقاضي����ا� ميتو�نند جهت كس����ب �طالعا� بيش����تر همه ���� �� 
ساعا� ����� با شما�� تلفن 32394015 -023 �مو� حقوقى � قر�����ها 

تما� حاصل نمايند.  
���بط عمومى شركت معا�� �غالسنگ �لبر� شرقى

آگهى مناقصه
(يك مرحله اي)

شهرداري كاشان
آگهي مزايده هاي عمومي

* ش�هر���� كاش�ا� �� نظر ���� نسبت به ��گذ��� �� قطعه �مين 
ملكي خو� به ش���ر� جد�� �يل مطابق �سنا� � مد��� منضم �� طريق 

مز�يد� عمومي به �شخا� حقيقي � حقوقي ��جد شر�يط �قد�� نمايد.
شما�� 
مبلغ سپر�� شر� مز�يد��گهي

شركت �� مز�يد�

فر�� يك قطعه(شما��8) �مين ملكي شهر���� 98/37
90/000/000 �يا���قع �� بلو�� قطب ���ند�� ��بر�� تاال� عرشيا

فر�� يك قطعه(شما�� 9) �مين ملكي شهر���� 98/38
90/000/000 �يا���قع �� بلو�� قطب ���ند�� ��بر�� تاال� عرشيا

* مهلت ��يافت �سنا� حد�كثر تا تا�يخ 98/04/13� مهلت قبو� پيشنها�ها حد�كثر تا تا�يخ 98/04/15 � با�گشايي 
پاكتها �� مو�� 98/04/16 مي باشد. *  مبلغ س���پر�� شركت �� مز�يد� طبق جد�� مذكو� � به صو�� ضمانت نامه 
بانكي با �عتبا� حد�قل س���ه ماهه يا سپر�� نقد� �� �جه شهر���� كاشا� مي باشد. هرگا� برندگا� ��� تا سو� مز�يد� 
حاضر به �نجا� معامله �� مهلت مقر� نش���وند سپر�� شركت �� مز�يد� �يشا� به ترتيب به نفع شهر���� ضبط خو�هد 
گر�يد. � كليه هزينه ها� چا� �گهي به عهد� برند� مز�يد� مي باش���د � شهر���� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها 

مختا� �ست. � ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� به معامله �� �سنا� مز�يد� ��� شد� �ست.
شهر��� كاشا� � سعيد �بريشمي ���تلفاكس: 55440055(031) 

نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
 نوبت اول 

شركت تعاوني پيشتازنوين 110 
به شماره ثبت 194854 و شناسه ملي 10102367428

�� كليه سهامد���� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه ساعت10صبح 
مو�� 98/04/17 �� محل شركت ��قع �� تهر��� �شرفي �صفهاني نبش گلستا� شرقي 

پال� 283 ��حد 17 كدپستي 1469614759 حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه:  1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با���. 2�  �سيدگي � �تخا� تصميم 
��خصو� صو�تها� مالي سا� 1397. 3� �خذ تصميم نسبت به �خاير � پر��خت سو� � 
ما��� ���مد � تقسيم �� طبق �ساسنامه. 4� �نتخا� با��� � تعيين حق �لزحمه با���. 

5� تعيين خط مشي � برنامه تعا�ني � تصويب بو�جه سا� 1398.
* �عضا� س���اكن �� تهر�� جهت �عطا� نمايندگي به غير بايس���تي تا 24 ساعت قبل 
�� برگز��� مجمع به همر�� نمايند� خو� به �فتر ش���ركت مر�جعه � ساير �عضا تا مد� 
 pishtaz.novin110@gmail.com مذكو� �� طريق ���� پس���ت �لكتر�نيك

نمايند� خو� �� جهت �خذ برگه ���� به جلسه معرفي نمايند.
* ���طلبين سمت با��سي بايستي حد�كثر 10 ��� پس �� تا�يخ نشر �گهي جهت ثبت نا� 

به �فتر شركت مر�جعه نمايند.
هيئت مدير� شركت تعا�ني پيشتا�نوين 110

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت توزيع نيروي برق استان سمنان (سهامي خاص) 
شماره ثبت 2623 شماره شناسه ملي 10101335596 

و سرمايه ثبت شده 10 ميليون ريال
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مي �س���اند� 
جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت ��� س���اعت 10:30 ��� يكشنبه 
مو��1398/4/9 �� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ياسمي 
 � شركت ما�� تخصصي تو�نير � سالن كنفر�نس �فتر مجامع عمومي تشكيل خو�هد شد. 
لذ� �� سهامد���� 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��� هيأ� 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�ته���ا� مالي منتهي به 
1397/12/29 � �تخا� تصميم ��خصو� تصويب صو�تها� مالي مذكو� 

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

هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� سمنا�

صندوق سرمايه گذارى اختصاصى 
بازارگردانى گوهرفام اميد 

جلس���ه مجمع عمومى صند�� س���رمايه گذ��� �ختصاصى 
با���گر��نى گوهرفا� �ميد �� ��� چها�شنبه مو��1398/03/01 
��� ساعت 14:00 ��محل صند�� ��قع ��خيابا� گاند� جنوبى� 
خيابا� 16� پال� 7 با حضو� 100 ��صد �� ���ندگا� ��حدها� 
س���رمايه گذ��� ممتا� تشكيل � نسبت به �ستو�جلسه به شر� 

�ير تصميم گير� گر�يد:
1) هزينه ها� حق پذير� � عضوي���ت �� كانو� ها(بند 9-3 

�ميدنامه) به شر� �يل �صال� شد.
"هزينه عضويت �� يك كانو� يا كانونى كه مطابق مقر��� صند�� 
ملز� به عضويت �� �� كانو� �ست� �� محل ����يى ها� صند�� 

قابل پر��خت �ست."
2) موسسه حسابرسى �بتين ��� ��يا به شما�� ثبت 28787 
تهر�� به عنو�� حس���ابر� جديد صند�� به جا� موسس���ه 
حسابرسى �قيق تر�� س���پاها� به شما�� ثبت 1588 �صفها� 

�نتخا� گر�يد.
صند�� سرمايه گذ��� �ختصاصى
 با���گر��نى گوهرفا� �ميد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
(نوبت دوم)

شركت صنعتى و كشاورزى شيرين خراسان (سهامى عام)
به شماره ثبت 9128 و شناسه ملى 10100383781

پير� ��خو�ست شركت س����رمايه گذ��� ملى �ير�� �� �جر�� ما�� 95 
�� اليحه قانونى �صال� قس����متى �� قان����و� تجا�� � لغو مجمع عمومى 
عا�� به طو�فو� �لعا�� نوبت ��� م����و�� 1398/03/17 عطف به نامه 
شما��536327 سا�ما� بو�� ����� بها��� بدينوسيله �� كليه صاحبا� 
سها� ش����ركت صنعتى � كشا���� شيرين خر�س����ا� (سهامى عا�) 
�عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
(نوبت ���) �ين شركت كه �� ساعت 16/30 ���يكشنبه مو��1398/4/9 
�� محل تهر�� ميد�� فاطمى� خيابا� شهيد گمنا�� پال� 14 طبقه4 
(�نجمن صنفى كا�خانه ها� قند � ش����كر �ير��) تش����كيل مى گر�� 
حضو� بهم �سانند. ضمنا� س����هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانونى �نها 
مى تو�نند جهت ��يافت كا�� ���� به جلسه مجمع با �� �ست ��شتن 
كا�� شناس����ايى معتبر� �كالت نامه � يا معرفى نامه �� �شخا� حقوقى 
�� يك هفته قبل �� تا�يخ مجمع به �فتر �مو� س����ها� ش����ركت ��قع �� 
تهر��- خيابا� خرمشهر- خيابا� عربعلى- كوچه شانز�هم- پال� 17 

طبقه ��� مر�جعه � كا�� ���� به جلسه �� ��يافت نمايند.
�ستو� جلسه: �نتخا� �عضا� هيا� مدير�

هيا� مدير� شركت صنعتى � كشا���� شيرين خر�سا� 
(سهامى عا�)

آگهى دعوت سهامداران به مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت توسعه ريز كامپيوتر ايران (سهامى خاص)

به شماره ثبت 98541 و شناسه ملى 10101425471
بدين �س���يله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانونى �يش���ا� 
�عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت بر�� 
س���ا� مالى منتهى به 1397/12/29 � كه �� ساعت 10 �����شنبه 
 مو�� 98/04/10 �� محل ش���ركت به ���� ته���ر��- بهجت �با� 
بلو��كريم خا� �ند- خيابا� حافظ- پال� 555 تش���كيل مى ش���و� 

حضو�بهم �سانند. 
�ستو� جلسه: 

1- �ستما� گز��� هيا� مدير� 
2- �س���تما� گز��� حس���ابر� � با��� قانونى شركت �� ��بطه با 

صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29
3- بر�س���ى عملكر� ش���ركت � تصويب صو�� ها� مالى سا� مالى 

منتهى به 1397/12/29 
4- �نتخا� حس���ابر� � با��� قانونى بر�� ���� يك ساله منتهى به 

 1398/12/29
5- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� شركت

6- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيا� مدير�
7- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت باشد.

هيا� مدير� شركت توسعه �يز كامپيوتر �ير��

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مسكن اعضاى انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران

مجمع عمومى فو� �لعا�� "شركت تعا�نى مس���كن �عضا� �نجمن صنفى ��� نامه نگا��� �ير��" 
(نوبت سو�)� س���اعت 14 ��� چها�شنبه 1398/4/12��محل س���الن �مفى تئاتر سر�� محله 
�نقال� به نش���انى تهر��� خيابا� �نقال��خيابا� ب���ر����� مظفر(صبا� جنوبى)�نبش كوچه ما�� 
س���اختما� �فتا�� طبقه سو�� با �ستو�جلسه �يل برگز�� مى شو�. لذ� �� تمامى �عضا� ����� حق 

��� �� شركت تعا�نى �عو� مى شو�� �� �ين جلسه حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1- ���ئه گز��� هيا� مدير� �� خصو� تمديد مد� فعاليت شركت تعا�نى

���مه �س�تو� جلس�ه �� صو�� تمديد مد� فعاليت: 2- تصويب �ساسنامه جديد به �ستو� 
����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعى 3- تصويب ���� جديد شركت تعا�نى 

توضيحا�: �لف- �عضا� صاحب ��� بايد جهت حضو� �� مجمع� تا 48 س���اعت قبل �� تشكيل 
��� ب���ه ���� مند�� �� بن���د«�» �ين �گهى مر�جعه � با ���ئه �صل م���د��� ���� بر صالحيت 
���� برگ���ه ���� به مجمع �� ��يافت كنند. �- هرعضو م���ى تو�ندعال�� بر حق ��� خو�� �كالت 
س���ه عضو �يگر �� برعهد� ��شته باشد. همچنين ش���خص غيرعضو مى تو�ند حد�كثر �� يك عضو 
�كالت بپذير�. �كالتنامه بايد حد�كثر تا 48 ساعت قبل �� برگز��� مجمع عمومى با حضو� تو�ما� 
�كيل � موكل �� محل: تهر���س���يدخند����بتد�� سهر���� شمالى�خيابا� بر��ند��ساختما� 
بر��ند��پال�32���حد21 �� ساعت11 �لى 16 �� فرمى كه به همين منظو� تهيه شد� تنظيم شو� 

� به تاييد برسد. همر�� ��شتن �صل كا�� شناسايى معتبر �لز�مى �ست. 
هيا� مدير� موقت شركت تعا�نى مسكن
�عضا� �نجمن صنفى ���نامه نگا��� �ير��

 (( اصالحيه ))
آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 

شركت ذغالسنگ نگين طبس (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 447608 و شناسه ملي 10260357602

پير� �گهى مند�� �� ���نامه مو�� 98/3/4�  بدينوسيله به �طال� سهامد���� 
محتر� شركت �غالسنگ نگين طبس (س���هامي عا�) مي �ساند جلسه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� �ين شركت �� ���يكشنبه 
مو�� 1398/4/30 ��� ساعت 9 صبح �� محل سالن �جتماعا� شركت 
تكا�� ��قع �� �صفها� - خيابا� هز�� جريب - ��بر�� ��� شرقى ��نشگا� 
�صفها� - نبش كوچه چها��  برگز�� مي گر��. �� كليه سهامد���� محتر� 
يا نمايندگا� �نها �عو� مي ش���و� با همر�� ��شتن بر� ����� �� جلسه 

مزبو� شركت نمايند.
س���هامد���� محتر� ب���ر�� ��يافت بر� ���� مي تو�نن���د �� ���ها� 
چها�شنبه 98/4/26 � شنبه 98/4/29 �� ساعت 8/30 �لي 14 با ���ست 
��ش���تن كا�� شناسايي معتبر � بر� سها� به ����� سها� شركت ��قع �� 
�صفها� - خيابا� محتشم كاشاني - �بتد�� كوچه بيژ� - پال� 90 شركت 

�عتما�گستر سپاها� مر�جعه نمايند.
�ستو� جلسه: 

1- �س���تما� گز��شها� هيأ� مدير� � با��� قانوني � حسابر� مستقل 
بر�� سا� مالى منتهى به 1397/12/29. 

2- بر�س���ي � تصويب تر��نامه � صو�� حسا� س���و� � �يا� سا� مالي 
منتهي به 1397/12/29 � نحو� تخصيص سو�.

3- �نتخا� حسابر� مستقل� با��� قانوني � علي �لبد� بر�� سا� مالي 
منتهي به 1398/12/29

4- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيأ� مدير�.
5- تعيين حق �لزحمه با��� قانوني � حسابر� مستقل.

6- طر� � تصويب معامال� مشمو� ما�� 129 �صالحيه قانو� تجا��.
7- �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�

8- �نتخا� ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهي ها � �عو� نامه ها� 
شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29

9- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.
هيأ� مدير� شركت

آگهى مناقصه 
ش�ركت س�يما� خز� �� نظر ���� نسبت به خريد 30,000 تن سنگ گچ مصرفى خو� 
SO  بصو�� ��نه بند� � كلوخه تحويل ��� كا�خانه 

3
��طريق مناقصه با مشخصا� 43≤

�قد�� نمايد. لذ� �� متقاضيا� �عو� بعمل مى �يد جهت ��يافت �سنا� مناقصه به �� سايت 
س����يما� خز� به ���� www.khazarcement.ir � ي����ا به �فتر با��گانى� فر�� � 
با���يابى ش����ركت ��قع �� �ش����ت� ميد�� جها�� بلو�� قلى پو�� ساختما� كا�� طبقه ��� 
مر�جعه � پيشنها�ها� خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� چها�شنبه مو�� 98/04/05 به 

شركت سيما� خز� (سهامى عا�)�بيرخانه �فتر مركز� تهر�� ���ئه فرمايند.

آگهى مناقصه
 ش�ركت س�يما� خ�ز� �� نظر ���� نس���بت به خريد 30,000 تن س���نگ �ه���ن مصرفى خو� 
 � Na
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O � K

2
O � SO

3
Fe  به صو�� كلوخ���ه � بد�� 

2
O

3
�� طريق مناقصه با مش���خصا� 50%  

حد�كث���ر Mgo معا�� 3% تحويل ��� كا�خانه �قد�� نمايد. ل���ذ� �� متقاضيا� �عو� بعمل مى �يد 
جهت ��يافت �سنا� مناقصه به �� سايت سيما� خز� به ����  www.khazarcement.ir  � يا 
به �فتر با��گانى� فر�� � با���يابى شركت ��قع �� �شت� ميد�� جها�� بلو�� قلى پو�� ساختما� كا�� 
طبقه ��� مر�جعه � پيش���نها�ها� خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� چها�شنبه مو�� 98/04/05 به 

شركت سيما� خز� (سهامى عا�)�بيرخانه �فتر مركز� تهر�� ���ئه فرمايند.

آگهي دعوت شركت كارتن سازي ميهن سهامي خاص
به شماره ثبت 8295 و شناسه ملي 10100359097

(نوبت اول)
�حتر�ما� بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت كا�تن سا�� ميهن 
سهامي خا� به شما�� ثبت 8295 � شناسه ملي 10100359097 
�عو� مي ش���و� تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 
1398/4/12 ساعت 13 �� محل �صلي ش���ركت تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه به شر� �ير مي باشد:

� �فز�يش سرمايه 
� �صال� ما�� 5 �ساسنامه 

� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� باشد. 
هيئت مدير�
شركت كا�تن سا�� ميهن

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
�� كليه س���هامد���� يا نمايندگا� قانوني ش�ركت مهندس�ا� مش�ا�� س�ا�� (س�هامي خا�) 
به ش�ما�� ثبت 13950 � شناس�ه مل�ي 10100525983 �ع���و� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه ��� چها�ش���نبه مو�� 98/04/19 س���اعت 10 صبح كه �� محل: 
ته���ر�� بز�گر�� مد��� كوچه ش���هيد حس���ن مقد� چه���ا��� پال� 19 طبقه س���و� جنوبي� 

كدپستي:1514648116 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: 1� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت ��خصو� تصويب تر��نامه � حسا� 
س���و� � �يا� منتهي به س���ا� 1397/12/29 � تصميم گير� �� مو�� �� 2� �نتخا� با��� �صلي � 

هيئت مدير�علي �لبد� بر�� مد� يكسا� مالي 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
�� كليه سهامد���� يا نمايندگا� قانوني شركت مهندسا� مشا�� سا�� (سهامي خا�) 
به ش�ما�� ثبت 13950 � شناس�ه مل�ي 10100525983 �عو� به عمل مي �يد تا �� 
جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� چها�شنبه مو�� 98/04/19 ساعت 11صبح 
�� محل: تهر�� بز�گر�� مد��� كوچه ش���هيد حس���ن مقد� چه���ا��� پال� 19 

طبقه سو� جنوبي� كدپستي: 1514648116 تشكيل مي گر�� حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه: � تغيير مو�� 38 � 45 �ساسنامه شركت 

هيئت مدير�

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت خدمات مشاوره اي جمع انديش سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 157814 و شناسه ملي 10102005400
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� ش���ركت � يا �كال� قانون���ي �نها �عو� به عم���ل مي �يد تا �� 
مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� ��� پنج ش���نبه مو�خه 1398/4/13 ساعت 10 صبح �� محل قانوني 
ش���ركت ��قع �� بز�گر�� جال� �� �حم���د خيابا� پاتريس لومومبا نبش بلو�� ش���رقي پال� 2 � 2 

برگز��مي گر��� حضو� به هم �سانيد. 
�ستو� جلسه: 1� �نحال� شركت. 2� هر نو� �تخا� تصميم كه �� صالحيت مجمع باشد.

هيئت مدير� شركت

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده 
شركت بريشى (سهامى خاص)

شماره ثبت 16972 شناسه ملى 10100602215
به �طال� س���هامد���� محتر� مى �ساند جلس���ه مجمع فو� �لعا�� �ين ش���ركت ��� ساعت 15 
���سه ش���نبه مو�� 98/4/11 با �ستو� نقل � �نتقا� سها� � س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع 
فو� باش���د � نيز مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �� س���اعت 16 هما� ��� با �ستو� �نتخا� 
هيأ� مدير� � با��� قانونى شركت � س���اير مو���يكه �� صالحيت �� مجمع باشد متفقا� �� نشانى 

تهر��- ميد�� فاطمى- نبش كوچه غز�لى- پال� 12- ��حد 3  تشكيل مى گر��.
هيا� مدير�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت شيريني سازي حاج خليفه علي رهبر (سهامي خاص)

شماره ثبت 10791 يزد 
بدينوس���يله �� سهامد���� محتر� شركت شيريني س���ا�� حا� خليفه علي �هبر 
(س���هامي خا�) �عو� مي شو� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� شركت كه �� 
س���اعت 10 صبح ��� ��ش���نبه 1398/4/24 �� محل �فتر شركت ��قع �� يز� 
بلو�� جمهو�� �سالمي � جنب �مامز��� س���يدجعفرمحمد(�) تشكيل مي گر��� 

حضو�به هم �سانند. 
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� شركت 
2� بر�س���ي � تصويب صو�� حس���ا� ها� س���و� � �يا� � تر��نامه شركت �� 

���� ها� مالي منتهي به 1398/2/31 � �عطا� مفاصاحسا� به مدير�� 
3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� (�صلي � علي �لبد�)

4� �نتخا� با��سا� شركت 
5� �نتخا� ���نامه جهت ��� �گهي ها� شركت 
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد. 

هيئت مدير� 

آگهى تغييرات شركت فار آب شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 551 و شناسه ملى 10101048482 

 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى ف���و� �لعا�� م���و�� 1397/10/23 تصميما� �يل �تخا� ش���د:
- �لف) محل ش���ركت به نشانى هشتگر�� ش���هر� صنعتى غير��لتى� جا�� ( تند�ستى)� خيابا� نستر�13� 
پال�186� طبقه همكف كدپس���تى 3361656118 �نتقا� يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد. - 
شعبه شركت �� تهر��-����نتين-ساعى-خيابا� شهيد ��شل ��كو�� (بيست � هفتم)� خيابا� ��گر��پال�13� 
طبق���ه چها�����حد17 كدپس���تى 1516616539 تعيين گر�يد � �قا� ميرميث���م مصطفو� به كد ملى 

0067381804 به سمت مدير شعبه تعيين شدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (441972)

آگهى تغييرات 
شركت توليدى صنعتى سازه ترمز شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 569 و شناسه ملى 10260112436 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/12/27 تصميما� �يل �تخا�شد: 
موسس���ه حسابرسى � خدما� مديريت هشت حسابد���� �س���مى به شناسه ملى10100196786 
به عنو�� ب���ا��� �صلى � �ق���ا� محمد على غفا�� به ش���ما�� ملى 1219393861 به س���مت 

با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� شدند . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گلپايگان (441631)

آگهى تغييرات شركت جهان لنت ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 315 و شناسه ملى 10260071246

 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/12/06 سيدحسين الجو��� به شما�� ملى1261563131 
بسمت �ئيس هيئت مدير�� س���يدمحمد الجو��� به شما�� ملى0010124489 بسمت نايب �ئيس 
هيئت مدير� � سيدميثم الجو��� به شما�� ملى 0071734041 بسمت مديرعامل بر�� مد� �� سا� 
�نتخا� گر�يدند. كليه ����� � �س���نا� تعهد��� شركت با �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� 

متفقا� همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو�. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كاشان (441655)

آگهى تغييرات 
شركت ديبا ماندگار كرج شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 8778 و شناسه ملى 10100373470 
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/06/01 تصميما� �يل �تخا� شد: 
- سرمايه ش���ركت �� مبلغ 15000000000�يا� منقسم به 15000 سهم با نا� 1000000 �يالى به 
مبلغ 30000000000 �يا� منقسم به 30000 سهم بانا�1000000 �يالى �� محل مطالبا� حا� شد� 

سهامد���� �فز�يش يافت �ما�� مربوطه �� �ساسنامه به شر� فو� �صال� گر�يد
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (441938)

آگهى تغييرات 
شركت توسعه مسكن آذربايجان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 9094 و شناسه ملى 10220070018 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1397/12/14 تصميما� �يل �تخا�شد: 
صو�تها� مالى ش���امل تر��نامه� صو�تها� س���و� � �يا� منتهى ب���ه 1397/10/30 مو�� تصويب 
قر��گرفت.  موسس���ه حسابرس���ى مفيد ��هبر بعنو�� ب���ا��� قانونى بر�� س���ا� مالى منتهى به 

1398/10/30 �نتخا� گر�يد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان شرقى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تبريز (441776)
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سرویس خارجی: مردم مسلمان 
پاکس���تان همزمان با سالروزتخریب 
قبورائم���ه اطهار)علیهم الس���ام( 
درقبرس���تان بقیع به دست وهابیون ، 
با برگزاری تظاهرات گس���ترده ضد 
سعودی درش���هرهای مختلف این 
کشورخشم و انزجارخود نسبت به 

آل سعود را نشان دادند.
مردم پاکستان در سالروز تخریب 
حرم شریف ائمه بقیع)علیهم السام( 
با برگزاري راهپیمایی دراسام آباد و 
راولپندي و سایر شهرهاي  کشورشان 
انزجار خودشان از آل سعود را اعام 
کردند. تظاهرکنندگان با س���ردادن 
ش���عارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
اس���رائیل و مرگ بر آل سعود خشم 

خود را از این اقدام نشان دادند.
مردم پاکس���تان ب���ا برگزاری  
تظاهرات در ش���هرهای اسام آباد و 
راولپندي از س���ازمان ملل و از دولت  
اسام آباد و دیگر نهادهای بین المللی 
خواس���تند که زمینه ساخت حرم و 
بارگاه حضرت فاطمه زهرا)س( دختر 
گرامی پیامبراسام)ص( و همچنین، 
بازس���ازی قبورائمه بقیع و اصحاب 
پیامبر اکرم)ص(  که در این قبرستان 

مدفون هستند فراهم شود.
ای���ن راهپیمای���ی و تجمع 

اعتراض آمیز توسط مجلس وحدت 
مسلمین پاکستان و سازمان دانشجویان 
امامیه پاکستان در اسام آباد همزمان 
با 8 شوال س���الروز اقدام وحشیانه 
وهابی���ون و آل س���عود در تخریب 
قبرس���تان تاریخی و ارزشمند بقیع 
برگزار شد که شرکت کنندگان عملکرد 

ضد اسامی و غیرانسانی سعودی ها را 
محکوم کردند. 

 در این حال،عامه آصف رضا 
علوي، یکي از رهبران برگزاری این 
تظاهرات و دیگر سخنرانان این مراسم 
عربس���تان را منشاء تروریسم معرفی 
و تأکی���د کردند: وهابیت با تفکرات 

انحرافی و افراطی منش���ا بسیاری از 
اعمال تروریس���تی در جهان است. از 
سویی،»عبدالحفیظ شیخ« مشاور دارایی 
نخست وزیر پاکستان از قطعی شدن 
دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار 
وام بانک توسعه آسیا برای اسام آباد 
خبر داد.مشاور دارایی نخست وزیر 

پاکستان اعام کرد: رایزنی های ما با 
مسئولین بانک توسعه آسیا به نتیجه 
رسیده است و به زودی این بانک سه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار به  اسام آباد  
وام اعطا خواهد کرد و ما از این طریق 
می توانیم وضعیت اقتصادی کشور را 

بهتر کنیم.

از طرفی،»آلیس ولز« مدیر کل امور 
آسیای جنوبی وزارت خارجه آمریکا، 
پاکس���تان را به حمایت از گروه های 
تروریستی متهم کرد و خواستار پایان 
حمایت  اسام آباد از گروه های شبه 

نظامی تندرو شد.
ولزگفت:روابط ما با پاکستان یکی 
از پیچیده ترین و مهمترین روابط  بوده 
و تعامل در زمینه مسائل عدم اشاعه 
هسته ای با اسام آباد نیز حیاتی و مهم 
است.وی تاکید کرد:آمریکا و پاکستان 
اهمیت بس���یاری برای جلوگیری از 
اشاعه تسلیحات کشتار جمعی قائل 
هستند،گفت:ولزهمچنین افزود: قبول 
داریم که پاکستان برای برقراری صلح 
در افغانستان، گام هایی را برای ترغیب 
طالب���ان به مش���ارکت در مذاکرات 
صلح برداشت اما، برای تحقق هدف 
پاکسازی افغانستان از وجود گروه های 
تروریستی، اقدامات زیادی باید صورت 
گیرد. مدیر کل امور آس���یای جنوبی 
وزارت خارجه آمریکا با یادآوری این 
مطلب که هیچ کشور دیگری بیش از 
پاکستان از برقراری صلح در افغانستان 
س���ود نخواهد برد، خاطر نشان کرد: 
انتظار داریم اسام آباد به ایفای نقش 
سازنده در تاش های مربوط به روند 

صلح این کشور ادامه دهد.

تظاهرات  ضدسعودی پاکستانی ها در سالروز تخریب قبرستان»بقیع«

مقام حزب اه: اقدام رهبر انقاب در قبال ترامپ، عزتی است 
که سران عرب ندارند
فارس: نایب رئیس شورای اجرایی حزب اه 
لبنان مخالفت رهبر انقاب اسامی ایران با تبادل 
پیام به آمریکا را نشان دهنده عزت، قدرت و غروری 
دانست که بسیاری از سران و رهبران عرب و مسلمان 
فاقد آن هس���تند. »علی دعموش« تاکید کرد، ایران 
کشوری قوی و مقتدر است که با آمریکا از موضع 
برابر تعامل می کند و موضع امام سید علی خامنه ای 
در رد تبادل پیام با دونالد ترامپ و مذاکره که در 

دیدار نخست وزیر ژاپن مطرح شد عزت، قدرت و غروری را نشان می دهد که 
بسیاری از سران و رهبران عرب و مسلمان فاقد آن هستند.

لیبراسیون: به ایران »کشور کباب ها« سفر کنید
ایسنا: روزنامه فرانسوی»لیبراسیون« با نگاهی نوگرایانه به معرفی کافه ها، 
هاستل ها و آثار مدرن تهران پرداخته و چهره ای روزآمد و پویا از ایران و مردم 
آن را به تصویر کشیده و با اشاره به قیمت ها، سفری به نسبت ارزان را برای 
فرانسوی ها برآورد کرده است. »لیبراسیون« به سراغ پاتوق کافه ها در مرکز تهران 
رفته و با توصیف فضای داخلی کافه ها و اشخاصی که به آنجا آمد و شد دارند 
از جمله شخصیت های ادبی، آن ها را با مکان های مشابهی که در کشورهای 
پیشرفته غربی وجود دارند همردیف دانسته و نوشته است: اگرچه این فضاها 
کمی از شکل مرسوم غذاخوری های ایرانی و تزئینات شرقی آن ها فاصله گرفته اند 
اما در کشور کباب ها، غذاهایی برای گیاهخواران هم وجود دارد و غذاهای غیر 

کبابی اما سنتی مثل زرشک پلو و انواع خورشت ها نیز سرو می شود.
لغو اعدام کوچکترین زندانی سیاسی عربستان در پی فشارهای بین المللی 
فارس: یک مس����ئول سعودی مدعی شد که 
»مرتجی قریریص« کم س����ن و سال ترین زندانی 
سیاسی عربستان اعدام نخواهد شد و در سال 2۰22 
آزاد می ش����ود. او به خبرگزاری رویترز گفت: این 
زندانی شیعه که در سپتامبر 2۰۱۴ دستگیر شد به ۱2 
سال زندان محکوم شده است که چهار سال آن به 
دلیل پایین بودن سن او تعلیقی است و همچنین امکان 
تجدیدنظر نیز وجود دارد. این تصمیم در حالی اعام 
می شود که در آخرین واکنش ها به حکم اعدام این زندانی سیاسی، دولت اتریش 
اعام کرد مرکز »گفت و گوی دینی« وابسته به عربستان در وین را می ببندد و 

سازمان عفو بین الملل هم خواستار آزادی این زندانی شده بود.
قتل عام 35 کشاورز در نیجریه

ابنا: حمله مسلحانه به کشاورزان در شمال غرب نیجریه، ۳۵تن از آنان را 
به کام مرگ فرستاد.این حمله در چند روستای ایالت زامفارا توسط گروههای 
تروریستی که سوار بر موتورسیکلت بودند، روی داد و تروریست ها به سوی 
کشاورزان تیراندازی کردند.در این حمله تروریستی عاوه بر کشته شدن ۳۵ 

کشاورز، تعداد زیادی از افراد هم زخمی شدند.
نخستین رئیس جمهوری زن اسلواکی سوگند یاد کرد

فارس: نخستین رئیس جمهوری زن اسلواکی 
که جوانترین فردی است که عهده دار این سمت 
می ش���ود، با شعار مبارزه با فساد فعالیت خود را 
آغاز کرد. »س���وزانا کاپوتوا« به عنوان نخستین 
رئیس جمهوری زن اس���لواکی سوگند یاد کرد.
این سیاستمدار ۴۵ساله، جوانترین فردی است که 
در این کشور به این سمت منصوب شده است. 
کاپوتوا به مقامات دولتی هشدار داده در صورتی 

که با فساد مقابله نکنند، شغل خود را از دست خواهند داد.
توافق اتحادیه اروپا و روسیه برای حذف دار در معامات دو جانبه

ایرنا: اتحادیه اروپا و روسیه توافق کردند که در معامات دو جانبه به 
جای اس���تفاده از دار که به اعتقاد نماینده حزب ملی فرانس���ه به یک ابزار 
سیاسی و قانونی در دست آمریکا تبدیل شده، از روبل و یورو استفاده کنند. 
"تیری ماریانی" گفته که اتحادیه اروپا و روس���یه نی���ازی به توافق جدید برای 
انجام معامات بیشتر از طریق یورو ندارند و هر چیزی که هژمونی دار را 

پایان دهد، مثبت است.
ترامپ خواستار ممنوعیت آتش زدن پرچم آمریکا در کشورش شد

ایرنا: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
از طرح اصاحات قانون اساس���ی آمریکا درباره 
ممنوعیت آتش زدن پرچم آمریکا در این کش���ور 
حمای���ت کرد. ترام���پ از طرح جدید دو تن از 
س���ناتورهای آمریکایی در خصوص منع قانونی 
سوزاندن پرچم آمریکا در این کشور حمایت کرد. 
دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹8۹ حکمی را صادر 
کرد که در آن سوزاندن پرچم آمریکا در این کشور 

بر اساس متمم نخست قانون اساسی آمریکا جرم محسوب نمی شد.

كوتاه از سراسر جهان ژاپن: آمریکا و اسرائیل هم مي توانند 
عامل حمله به نفتکش  ها باشند 

سرویس خارجی : وزارت خارجه ژاپن ضمن رد اتهامات ضد ایرانی 
مقامات آمریکایی درباره حوادث اخیر در دریای عمان اعام کرد: طبق ادله و 
ادعاهای ضد ایرانی مقامات واشنگتن ، اسرائیل و آمریکا نیز به دلیل داشتن 
توانایی های خاص نظامی و اطاعاتی برای انجام این گونه اقدامات ، می توانند 
عامل حمات اخیر به نفتکش های ژاپنی و نروژی در دریای عمان باشند.

منابع دولتی ژاپن در وزارت خارجه این کش���ور اعام کردند : توکیو 
از آمریکا خواسته است تا مدارک دقیقی درباره ادعای مطرح شده از سوی 
واشنگتن مبنی بر نقش ایران در حمله به دو تانکر نفتی در دریای عمان ارائه 
دهد. به گفته آنها، هرچند »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا صریحا ایران را 
مقصر انفجار دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرده اما دولت ژاپن با توجه 
به ادله های واشنگتن هنوز قانع نشده و توضیحات  پمپئو به ارزیابی های توکیو 
هیچ کمکی نکرده است.  این مقامات افزودند: ژاپن از طریق کانال های متعدد 
ازجمله »تارو کونو«، وزیر خارجه این کشور به دنبال مدارک دقیقتری است و 
اگر داشتن تخصص و مهارت کافی برای انجام این حمله ، دلیلی برای متهم 
کردن ایران باشد، این اتهام را می توان به آمریکا و اسرائیل نیز وارد کرد زیرا 
انها هم توانایی های بزرگی برای انجام این گونه اقدامات دارند.  همزمان، 
یک منبع نزدیک به »ش���ینزو آبه«، نخس���ت وزیر این کشور نیز در سخنانی 
تاکید کرد: اینها ) ادله امریکایی ها( مدارک دقیقی مبنی بر مقصر بودن ایران 
نیستند و حتی اگر مقامات آمریکا چنین ادعایی را مطرح کنند ، ما به سادگی 

نمی توانیم آن را باور کنیم.  
از سویی، »یورگن شروبوگ«،سفیر سابق آلمان در آمریکا نیز ادعاهای اخیر 
مطرح شده از سوی واشنگتن علیه تهران در موضوع  حمله به نفتکش ها را 
رد کرد و گفت : ایران عاقل تر و قابل پیش بینی تر از دولت ترامپ است و 
این کار را انجام نمی دهد. »پاپ فرانسیس« ، رهبر کاتولیک های جهان نیز در 
واکنش به حمله اخیر به نفتکش ها در دریای عمان، ضمن فراخواندن طرفین 
به خویشتنداری، بر لزوم به کار گیری ابزار دیپلماسی برای حل این بحران 
تاکید کرد. همزمان، نش���ریه آمریکایی »نیوزویک« نیز در گزارشی به بررسی 
حادثه روز پنجش���نبه برای دو نفتکش در دریای عمان پرداخت و نوشت : 
بازیگران متعددی از جمله امریکا ، اسرائیل ، عربستان و امارات نیز  می توانند 

عامل این حمات باشند.

گروه های عراقی برای نخستین بار  
اپوزیسیون تشکیل دادند

سرویس خارجی : برخی گزارش ها حاکیست که سه گروه »جریان 
حکمت ملی« به رهبری سید عمار حکیم،  ائتاف »النصر« به ریاست حیدر 
العبادی و  ائتاف »دولت قانون« به رهبری »نوری المالکی« در آستانه تشکیل 

اولین اپوزیسیون سیاسی در عراق هستند.
 برخی اعضای ائتاف »النصر« تحت رهبری »حیدر العبادی«، نخست وزیر 
س���ابق در اظهاراتی به رس���انه های عراق گفتند : به زودی یک اپوزیسیون 
در صحنه سیاسی عراق با مشارکت سه ائتاف سیاسی  این کشور اعام 
موجودیت می کند.در همین حال، »منصور البعیجی« از ائتاف »دولت قانون« 
به تلویزیون »العهد« گفت:  ائتاف»دولت قانون« هنوز تصمیم نهایی خود را 
پیرامون پیوستن به این اپوزیسیون نگرفته است اما به زودی در این خصوص 

طی جلسه تصمیم گیری می کند.

تقویم اطاعات
دوشنبه 27  خرداد  1398

13   شوال 1440- 17  ژوئن  2019

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

13 و 05 دقیقه

20 و 22 دقیقه 

20 و 44 دقیقه

00 و 12 دقیقه

4 و 02  دقیقه

5 و 48 دقیقه

سرویس خارجی: هزاران فلسطینی ساکن رام اه واقع 
در کرانه باختری در محکومیت طرح صلح آمریکا موسوم 
به معامله قرن و رونمایی از آن در اجاس بحرین که قرار 
است روزهای 2۵و 2۶ماه جاری میادی )۴و ۵ تیر( برگزار 

شود، تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی، همکاری امنیتی 
تشکیات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی و حرکت 
برخی کشورهای عربی در مسیر عادی سازی روابط با این 
رژیم را به شدت محکوم کردند.آن ها همچنین خواستار تحقق 
وحدت ملی برای مقابله با طرح آمریکایی - صهیونیستی 
موسوم به معامله قرن شدند.همزمان جنبش فتح در اعتراض 
به برگزاری کنفرانس بحرین که اولین گام در راستای اجرای 
طرح موسوم به معامله قرن است، خواستار اعتصاب فراگیر 

در سراسر اراضی فلسطینی شد. جنبش جهاد اسامی فلسطین 
هم اعام کرد که معامله قرن باید به شکست کشانده شود. 
جنبش مقاومت اسامی حماس نیز تاکید کرد که فلسطینیان 
موضعی واحد در مخالفت با طرح آمریکا موسوم به معامله 
قرن اتخاذ کرده اند. این درحالی است که »نیکی هیلی« نماینده 
سابق آمریکا در سازمان ملل متحد اذعان کرد معامله قرن 
بیش از آنکه به نفع فلسطینی ها باشد به نفع صهیونیست ها 
است. در چنین شرایطی شرکت پست اردن تمبر یادبودی 
را با عنوان "قدس پایتخت فلسطین است" طراحی و چاپ 
کرد. خبر دیگر اینکه دادگاهی در فلسطین اشغالی، »سارا 
نتانیاهو« همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در پرونده 
سوءاستفاده از اموال عمومی مجرم شناخت و به پرداخت 

۱۵هزار دار جریمه محکوم کرد.

سرویس خارجی: فعاان مخالف 
سیاست های»دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا با برگزاری تظاهرات 
گسترده در خیابان های سراسر این 
کشور خواستار استیضاح وی شدند.

به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، 
این گروه از مخالفان رئیس جمهوری 
آمریکا با هدف افزایش فشار براعضای 
کنگره برای استیضاح ترامپ، اقدام به 
برپای���ی  این تظاهرات کردند.فاکس 
نیوزگفت:گروه Move on  که این 
تظاهرات را به راه انداخت در بیانیه ای 
اعام کرد:سو استفاده ترامپ ازجوامع 

و کشور ما به اقدامی از سوی کنگره 
نیاز دارد که از مسئولیت و اختیارات 
پاسخگودانس���تن رئیس جمهوری 
برخوردار بوده و گام اساس���ی بعدی 
بررسی این موضوع است که آیا واقعًا 
به تهیه پیش نویس استیضاح نیازاست 
یا نه.بر اس���اس گزارش فاکس نیوز، 
این تظاهرات درسراسرآمریکابرگزار 
شد اما کالیفرنیا ظاهراً مهم ترین ایالت 
مح���ل برگزاری این اعتراضات ضد 

ترامپ بود.
این رسانه افزود:تظاهرات از»سیل 
بیچ« شهری در ایالت کالیفرنیا آغاز 

شد و با حمایت قانونگذاران دموکرات 
مواجه شد.دراین حال،رئیس جمهوری 
آمریکا ادعا کرد:اگر من  در س���ال 
2۰2۰رئیس جمهور نش���وم، بازار 
دچارچنان س���قوط بی   س���ابقه ای 
می ش���ود که تاکنون به خود ندیده 
است! از سویی،»جان کریاکو« عضو 
پیشین  سازمان سیا با برشمردن دایل 
عصبانی���ت  ترامپ از مواضع »جان 
بولتون«مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 
مسائلی  از جمله ایران تصریح کرد: 
به زودی بولت���ون از دولت اخراج 

می شود.

 تبادل آتش ارتش های سوریه و ترکیه 
در ادلب

سرویس خارجی: وزارت دفاع ترکیه مدعی شد که یکی از مراکز دیدبانی این 
کشور در سوریه هدف حمله توپخانه نیروهای سوری قرار گرفته است. وزارت دفاع 
ترکیه در بیانیه ای مدعی شد که نیروهای ارتش سوریه منطقه نهم دید بانی این کشور 
در مناطق کاهش تنش در استان ادلب را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند. وزارت 
دفاع ترکیه تأکید کرد که این حمله عامدانه بود و نیروهای ترکیه ای حاضر در این 
مرکز دید بانی هم با ساح سنگین پاسخ این حمله را دادند. ارتش سوریه هم اعام 
کرده که آنکارا مراکز دید بانی خود را به جای نظارت بر آتش بس به مکانی برای 

پلیس فرانسه سی و یکمین تظاهرات پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی از تروریست ها در ادلب تبدیل کرده است.
معترضان جلیقه زرد را سرکوب کرد

سرویس خارجی: اعتراض های مردمی به سیاست های اقتصادی دولت و 
نظام سرمایه داری فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها در حالی شنبه این هفته 
برای سی و یکمین هفته متوالی برگزار شد که پلیس فرانسه بار دیگر معترضان 
را س���رکوب کرد.طبق  آمار در مجموع 7۰۰۰ نفر در سراس���ر فرانسه به صفوف 
معترضان پیوسته بودند. آمار رسانه های فرانسوی حکایت از دستگیری ۱۰ها نفر 
در سراسر این کشور دارد. پلیس فرانسه اقدام به برخورد خشونت آمیز با معترضان 
و پرتاب گاز اش���ک آور به س���وی آنان کرد که به تنش و درگیری کشیده شد. 
همزمان »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه اعتراف کرد که بحران ناشی از 

اعتراض جلیقه زردها را بد مدیریت کرده است.

 کره شمالی رویکرد فریبکارانه آمریکا 
در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت 

س���رویس خارجی: خبرگزاری دولتی کره ش���مالی با اش���اره به اعمال 
دور تازه   تحریم های واش���نگتن علیه تهران،ازرویکرد»فریبکارانه«آمریکا درقبال 
جمهوری اس���امی   ایران  انتقاد کرد.  خبرگزاری کره ش���مالی با انتقادازاعمال 
فشارآمریکا به ایران همزمان  با ارائه پیشنهاد مذاکره،نوشت:واشنگتن درقبال تهران 
رویکردی»فریبکارانه«درپیش گرفته است.این خبرگزاری اعمال فشارهمزمان با 
پیشنهاد مذاکره را »فریبکارانه« خواند واشاره کرد که سخنگوی وزارت امور خارجه 

ایران نیز پیشنهاد واشنگتن برای گفتگوراغیرواقعی توصیف کرده است.

سرویس خارجی : پهپادهای انصاراه یمن برای 
چندمین بار فرودگاه های عربس���تان در استان های 
»جیزان« و »عسیر« این کشور را در واکنش به بسته 
ماندن فرودگاه »صنعا«، پایتخت یمن هدف قرار دادند 
تا همچنان مانع از فعالیت آنها و پرواز هواپیماها در 

جنوب این کشور شوند.
انصاراه  یمن اعام کرد که با پهپادهای تهاجمی  
»قاصفK2 « دو فرودگاه »ابها« و »جیزان« در جنوب 
عربس���تان را هدف قرار داده  است. »یحیی سریع« ، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراه 

اعام کرد: عملیات پهپادی  گسترده و ویژه ای علیه 
ائتاف س���عودی انجام شده و دو فرودگاه »أبها« و 
»جیزان « عربستان با چندین پهپاد از نوع »قاصف 
k2« هدف گرفته شده اند. سریع تاکید کرد: عملیات 
اول اتاق کنترل پهپادها در فرودگاه »جیزان« را هدف 
گرفت و عملیات دوم ایس���تگاه سوخت فرودگاه 
»أبه���ا« را با چند پهپاد قاصف هدف قرار داد. این 
سخنگو افزود: عملیات با دقت انجام شد و به لطف 
خداوند دو فردگاه از فعالیت بازمانده و نمی توانند 

خدمت رسانی کنند.

 وی همچنین نظام س���عودی را به عملیات  
دردناک تر و روزهای بسیار دردناک تا زمانی که به 
محاصره و تجاوزات علیه یمن ادامه دهد، تهدید کرد. 
از طرفی، س���اعتی پس ازحمات پهپادی،  مواضع 
ارتش سعودی در »نجران« و »جیزان« عربستان نیز 
هدف چند موش���ک بالستیک نیروهای یمنی قرار 
گرفتند.در چنین شرایطی، جنگنده های سعودی با 
حمله هوایی به اس���تان »حجه« یمن ، دس���ت کم 
چهار غیرنظامی از جمله سه کودک را به شهادت 

رساندند.

فرودگاه های »ابها« و »جیزان« مجدداً هدف قرار گرفتند

تظاهرات ضد ترامپ سراسر آمریکا را فرا گرفت تظاهرات هزاران فلسطینی   علیه کنفرانس »معامله قرن« در بحرین
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5) محل �فز�يش سرمايه: �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� نقد�.

6) مبلغ �فز�يش سرمايه: 000�000�405�605�2 �يا�.
7) مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 000�000�810�210�5 �يا�.

8) مد� شركت: نامحد��.
9) نو� سها�: عا�� با نا� � شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

10) ���� �سمى هر سهم: 000�1 �يا�.
11) مبلغ مشا�كت  شد� توسط سهامد���� شركت: 000�495�263�484�2 �يا�.

12) تعد�� سها� قابل عرضه به عمو� : 505�141�121 سهم.
13) مشخصا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت: 

اشخاص حقيقى يا حقوقى
شمارة ثبت 

اشخاص حقوقى
شناسة ملى اشخاص 

حقوقى
نام پدرنماينده

شماره 
شناسنامه

كد ملى
 سمت

 به طوركامل

عضو غير موظف هيئت مديره185449772831مسيباحمدفرمهيني فراهاني22139610420205695شركت سرمايه گذاري نفت و گاز تامين

564072554960حميدمسعود عيدي18547510102275819شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران
عضو موظف مديرعامل و نايب 

رئيس هيئت مديره

عضو غير موظف هيئت مديره11673341257152علي احمدكريم بروفرد9012810101345022شركت انرژي گستر سينا

رئيس هيئت مديره عضو غير موظف13771286425123احمدمحمود شريفيان198310100171920بنياد مستضعفان انقالب اسالمي

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
نيروهاي مسلح

عضو غير موظف هيئت مديره4714230475497فضيلفاضل جمال زاده32603910103653560

شركت فاقد عضو على  �لبد� هيئت  مدير� مى باشد.
14) شر�يط حضو� � حق  ��� صاحبا�  سها�  ��  مجامع  عمومى : �� كليه  مجامع عمومى  صاحبا�   سها� 

مى تو�نند ش���خصا� يا �كيل يا قائم مقا� قانونى �ش���خا� حقيقى � نمايند� يا نمايندگا� شخص حقوقى صر� نظر �� تعد�� سها� خو� به شر� ���ئه مد�� �كالت يا نمايندگى حضو� به هم �سانند. هر 

سهامد�� بر�� هر يك سهم فقط يك ��� خو�هد ��شت.
15) مقر��� �ساسنامه ��جع به تقسيم سو�� تشكيل �ند�خته � تقسيم ����يى بعد �� تصفيه: تقسيم سو� طبق ما�� 90 �صالحيه قانو� تجا�� بين صاحبا� سها� فقط پس �� تصويب مجمع 
عمومى عا�� جايز خو�هد بو� � �� صو�� �جو� منافع تقس���يم حد�قل 10��صد �� سو� ساالنه بين صاحبا� سهم �لز�مى �ست . طبق مو�� 140�238 قانو� تجا�� هيئت مدير� مكلف �ست هر سا� 
يك بيس���تم �� سو� خالص ش���ركت �� به عنو�� �ند�خته قانونى منظو� نمايد. همين كه �ند�خته به يك �هم سرمايه �سيد منظو� كر�� �� �ختيا�� �ست � �� صو�تى كه سرمايه شركت �فز�يش يابد 
كسر يك بيستم مذكو� ���مه خو�هد يافت تا �قتى كه �ند�خته به يك �هم سرمايه  بالغ گر��. به پيشنها� هيئت مدير� � تصميم مجمع عمومى عا�� ممكن �ست قسمتى �� سو� خالص بر�� تشكيل 

ساير �ند�خته ها كنا� گذ�شته شو�. تقسيم ����يى پس �� تصفيه طبق �ساسنامه � با �عايت قو�نين مربو� به عمل خو�هد �مد.
16) تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت: شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

17) مبلغ � تعد�� ����� مشا�كت قابل تبديل به سهم: شركت فاقد هر گونه ����� مشا�كت قابل تبديل به سها� �ست.
18)مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت: شركت فاقد هر گونه مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت �ست.

19) مبلغ �يو� شركت � همچنين مبلغ �يو� �شخا� ثالث كه توسط شركت تضمين شد� �ست: 
مطابق با صو�تها� مالى حسابرسى شد� 1396/12/29 مجمو� بدهى ها� كوتا� مد� � بلندمد� شركت به ترتيب بر�بر با 14/316/086 � 279/088 ميليو� �يا� مى باشد.

همچنين بر �سا� يا���شت شما�� 31 همر�� صو�تها� مالى حسابرسى شد� مزبو� بدهى ها� �حتمالى به همر�� مبلغ تضمين ها� �عطايى �� خصو� بدهى ها� �شخا� ثالث بر�بر با 529/212 
ميليو� �يا� �مبلغ تعهد�� سرمايه  275/940 ميليو� �يا� مى باشد.

20) مد� پذير�  نويسى: پذير� نويسى �� ��� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1398/03/29 �غا� � تا پايا� �قت ����� ��� پنج شنبه مو�� 1398/04/27  به  مد� 30 ��� ���مه خو�هد ��شت. 
تذكر: چنانچه  سقف سرماية تعيين  شد� قبل �� �نقضا� مهلت پذير�  نويسى تكميل � �جو� مربوطه تأمين گر��� عمليا�  پذير�  نويسى متوقف خو�هد شد.

21) حد�قل � حد�كثر سهامى كه هنگا� پذير�  نويسى بايد تعهد شو�: حد�قل يك سهم � حد�كثر 505�141�121 سهم
22) مشخصا� متعهد پذير�  نويسى � ميز�� تعهد�� ��: 

موضوع فعاليت ميزان تعهدات شخصيت حقوقى نام متعهد

 سرمايه گذارى در خريد، مشاركت، توسعه و فروش واحدها و شركت هاى
فعال در بخش هاى واسطه گرى و خدمات مالى

خريد كليه حق تقدم هاى استفاده نشده سهامي خاص
 شركت مالي و سرمايه گذاري

پيشرو ايران
23) ���نامة كثير�النتش�ا�: ���نامة كثير�النتش���ا�� كه �طالعيه ها � �گهى ها� ناشر �� �� منتشر مى ش���و� ���نامة �طالعا� � �نيا� �قتصا� مى باشد. همچنين �عالمية مذكو� �� ���نامه ها� 

عصر�قتصا�  � همشهر� (بر �سا� مفا� ما�� 177 اليحه �صالحي قسمتي �� قانو� تجا��) نيز منتشر مى گر��. 
24) چگونگى پذير�  نويسى: با توجه به ثبت شركت حفا�� شما� (سهامى عا�) نز� سا�ما� بو�� � ����� بها����  پذير�  نويسى سها� �ين شركت تماما� �� طريق شبكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد. 
متقاضيا� پذير�  نويسى مى تو�نند �� مهلت تعيين  شد� بر�� پذير�  نويسى با مر�جعه به شركت ها� كا�گز��� عضو بو�� ����� بها���تهر�� نسبت به ���ئه تقاضا� سفا�� خريد �قد�� نمايند. ضمنا� 
خريد���� حق تقد� فو�� مى بايس���ت عال�� بر مبلغ پر��ختي بابت حق تقد�� مبلغ �سمى هر سهم �� نيز به كا�گز�� مربوطه بپر���ند. �جو� متعلق به پذير�  نويسانى كه سهامى به �يشا� تخصيص ���� 

نشو�� حد�كثر ظر� مد� 3 ��� كا�� �� تا�يخ صد�� مجو� �ستفا�� �� موجو�� حسا� بانكى به �نا� مستر� خو�هد شد.
25) مشخصا� حسا� بانكى ناشر: مبالغ ��يافتى توسط كا�گز�� ناظر بايد به حسا� �ير ���يز گر��:

حسا� شما�� 8463117136 به  نا� شركت حفا�� شما� (سهامى عا�)� نز� بانك ملت شعبة مستقل مركز�.
26) كليه �طالعا� � مد��� مربو� به ش�ركت ش�امل: �ساسنامه� طر� �عالمية پذير�  نويسى � �خرين صو�� ها� مالى به ����� ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� تهر�� تسليم شد�  �ست. 
همچنين گز��� توجيهى هيئت مدير� �� خصو� �فز�يش س���رمايه� گز��� با��� قانونى � بيانية ثبت سها� �� �ست �نتشا� �� سايت �ينترنتى شركت به ���� www.ndco.ir  � سايت �سمى 

ناشر�� ����� بها��� به ���� www.Codal.ir  �� �ستر� عالقه مند�� مى باشد.
 27) مشخصا� سهامد���� باال� 10 ��صد:

درصد مالكيت تعداد سهام حقوقي شخصيت نوع نام سهامدار

49,7 1،295،296،223 سهامي خاص شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران

10,12 263،667،319 سهامي خاص صندوق بازنشستگي نيرو هاى مسلح

10 500،540،260 سهامي عام سازمان تامين اجتماعي

10 260،540،500 سهامي عام سازمان بيمه سالمت (خدمات درمانى سابق)
28) نحو� عمل �� صو�� عد� تكميل پذير�  نويس�ى س�ها� ش�ركت: شركت مالي � سرمايه گذ��� پيشر� �ير�� (سهامي عا�) متعهد گر�يد� كه �� صو�� عد� مشا�كت كامل ���ندگا� حق 

تقد� �� �فز�يش سرمايه نسبت به خريد كل حق تقد� ها� �ستفا�� نشد� (سها� پذير� نويسى نشد� )حد�كثر ظر� مد� 5 ��� پايانى مهلت پذير� نويسى عمومى �قد�� نمايد.
نكات مهم:

* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالميه پذير�  نويسى بر عهد� ناشر �ست.
* ناش���ر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ����  يابا� � مشا���� حقوقى ناشر� مسئو� جبر�� خسا�� ����� به سرمايه گذ���نى هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئه �طالعا� 

ناقص � خال� ��قع �� عرضه ��ليه كه ناشى �� فعل يا تر� فعل �� ها باشد� متضر� گر�يد� �ند.
* ثبت ����� بها��� نز� س���ا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانونى � مصوبا� س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتى بو�� � به  منزله تأييد مز�يا� 

تضمين * سو����� � يا توصيه � سفا�شى �� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمى باشد.
* پذير�  نويسا� مى تو�نند �� صو�� مشاهد� هر گونه تخلف �� مو��� يا� شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا� به سا�ما� بو�� � ����� بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند.

تهر�� – �بتد�� خيابا� مالصد�� – شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� – ����� نظا�� بر �نتشا� � ثبت ����� بها��� سرمايه �� 

هيئت مدير� شركت حفا�� شما�(سهامي عا�)

اعالمية پذيره نويسى سهام 
شركت حفاري شمال(سهامى عام)

ثبت  شده به شمارة 149235 و شناسه ملى 10101920830
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عزت نفس به ما  می گوید 
حق داریم خوشبخت باشیم

دوشنبه 27  خرداد 1398ـ  سال نود و سومـ   شماره27306

ضمیمه اجتماعی روزنامه اطاعات 402
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زیرگذر اینترنتمیدان مشق

 ارمغان زمان فشمی

  وقتی  جای نیازمندان را می گیریم و به 
دیگ های نذری هجوم می بریم تا هرچند 
پرس که زورمان رس��ید غذا بگیریم و به 
خان��ه ببریم، نگوییم فقط به خاطر این که 
نذری اس��ت و متبرک، می خواهیم ثوابی 

ببریم، بگوییم عزت نفس نداریم!

تماشاخانه 

گمشده در    پاساژهاعزت نفس کیلویی چند؟!

مرد س��ر پی��چ راه پل��ه مترو به 
دیوار تکیه داده و با یک دست قفسه 
س��ینه اش را فش��ار می دهد. تکیده و 
رنگ پری��ده اس��ت. کم ک��م ب��ه زانو 
درمی آید و همان جا چمباتمه می زند. 
تمام��ی اینها را در چن��د ثانیه ای که 
ب��ه او نزدی��ک می ش��وم می بین��م. 
رهگ��ذران بی توجه به او می گذرند و 

حتی نگاهش هم نمی کنند.
دوقدم پیش می روم و می پرسم: 
»آق��ا کم��ک نمی خواهی��د؟« بریده 
بری��ده می گوید که قرص قلبش تمام 
شده و بیست هزار تومان ازم دارد تا 
آن را بخ��رد. پول را می دهم درحالی 
که یک لحظه از خودم می پرس��م چرا 
درخواس��ت نکرد ب��ه اورژانس زنگ 
بزنم؟ اما به خودم جواب می دهم که 

نباید بدبین و نامهربان بود.
کمی بااتر کنار س��وپرمارکت، 
زن آراس��ته ای از م��ن می خواه��د 
اگ��ر ام��کان دارد دو قوط��ی ت��ن 
ماه��ی برای��ش بخ��رم. نگاه��ی به 
برودری دوزی های مانتویش می کنم 
و می گویم:»متأسفم!« خودم را توجیه 
می کنم که ممکن اس��ت هردوی این 
آدم ها دروغ گفته باش��ند و کمک به 
ی��ک دروغگ��و بهت��ر از کمک به دو 
دروغگوست! ش��نیده ام که به تازگی 
ی��ک ن��وع گدای��ی م��درن به وجود 
آمده که افراد در کنار فروش��گاه ها از 
دیگران کاایی درخواست می کنند تا 
چند دقیقه بعد آن را به فروشنده پس 

بدهند و پولش را بگیرند.
فقط س��ه چه��ار روز بعد دوباره 
آن م��رد تکیده رنگ پریده را درس��ت 
در همان قس��مت از راهروهای مترو 
می بین��م که ب��ه دیوار تکی��ه داده و 
قفس��ه س��ینه اش را فش��ار می دهد! 
حت��ی آن قدر باه��وش نبوده که جا یا 
ژستش را عوض کند و ترفند تازه ای 
به کار ببن��دد. ابد ترفند قبلی نتیجه 
خوبی داش��ته و بابتش پول خوبی به 

جیب زده است!
با خودم فکر می کنم شاید آن زن 
در خان��ه مردم کار  کرده و صاحبخانه 
مانت��وی نوی��ی را ک��ه برایش تنگ 
ش��ده به او داده باشد. چطور به خاطر 
مانتوی��ش درخواس��ت او را رد کردم، 
درحالی ک��ه ممکن بود صادقانه برای 
شام بچه هایش تقاضای کمک کرده 
باشد؟ و چطور به مردی که با تمارض 
سعی کرد فریبم بدهد اعتماد کردم؟

به خودم پاسخ می دهم: اشکالی 
ن��دارد، ای��ن هم درس عبرتی باش��د 
برای من. اما مردی که برای دریافت 
بیس��ت هزارتومان پول، حاضر باشد 
چن��ان نمایش فریبن��ده ای اجرا کند، 
درواقع عزت نفس��ش را به این قیمت 

فروخته است!

کلیدواژه »عزت نفس« را که جس��تجو کنی، به 
نظرات کاربرانی که س��عی کرده اند تعریف خودش��ان 
را از مفاهی��م غ��رور، تواض��ع و عزت نفس ارائه بدهند 

می رسی.
کاربر » هو س��اقی« در تعریف و مقایس��ه غرور و 
فروتنی نوشته است: »غرور در ظاهر یعنی من از بقیه 
بهترم و در باطن ریشه در ترس و ضعف دارد. فروتنی 
در ظاهر یعنی من از همه بهتر نیستم و در باطن ریشه 

در عزت نفس دارد.«
پویان نوش��ته اس��ت: »انسان س��الم، دیگری را 
شکنجه نمی کند. این آزاردیده است که آزار می رساند. 
زخم خورده ه��ا عاقه عجیبی به زخم زدن به دیگران 
دارن��د. آنه��ا که از عزت نفس پایی��ن برخوردارند میل 
عجیب��ی ب��ه تحقیر ک��ردن و گرفتن اعتم��اد به نفس 

دیگران دارند.«

در یک��ی از صفحات درب��اره مفهوم عزت نفس 
میان دو کاربر گفتگوی کوتاهی انجام شده که خواندن 
آن خالی از لطف نیست. سهیا سرخی نوشته: »قانون 
مورف��ی می گوید هر توفیق و دس��تاوردی که داری از 
دیگران اس��ت، یعنی دیگران در آن نقش داش��ته اند و 
ش��انس و اقبال هم داش��ته ای. پس چرا هر وقت که 
اش��تباهی رخ می دهد، این اش��تباه را به خودت نسبت 
می دهی و خودت را مقصر می دانی؟ این رسما خودزنی 

است!
اینجاس��ت که معلوم می شود چرا بعضی ها عزت 
نف��س پایین��ی دارند، هیچ گاه احس��اس ارزش��مندی 

نمی کنند و خودشان را دوست ندارند.
شمایی که ادعایتان می شود عزت نفس باا دارید 

یادتان باشد معنی عزت نفس اصا این نیست که فکر 
کنی��د می توانید دیگران را له کنید، انتقادهای ش��دید 
داش��ته باش��ید و دیگران را به رگبار ببندید. اتفاقا این 
یک نوع خودکم بینی و طرحواره نقص و ش��رم اس��ت 
که روی آن را با طرحواره اس��تحقاق و بزرگ منش��ی 

پوشانده اید!«
او در ادامه از س��ایر کاربران پرس��یده: »چه کسی 
تجرب��ه قانون مورف��ی را دارد؟ کدامتان می دانید فرق 
ع��زت  نف��س و اعتماد به نفس چیس��ت؟ و این که چه 

کسی خودش را با عزت نفس می داند؟«
کاربری با نام مس��تعار »میکروارگانیسم« پاسخ 
داده: »م��ن اعتم��اد به نفس کم��ی دارم. گاهی حتی 
کارهای��ی را ک��ه خوب انجام می دهم نمی گویم، چون 
می ترسم خیلی خودپسند دیده شوم. اما به نظرم عزت 
نفس دارم چون در بدترین ش��رایط توانس��تم خودم را 

نبازم و دوام بیاورم. برای من فرقش این است.«
س��هیا س��رخی با اش��اره به این که عزت نفس، 
احساس ارزشمندِی درونی است و مادرها می توانند آن 
را در فرزندانش��ان به وجود بیاورند، در پاس��خ این کاربر 
گفته: »اگر خودت را درونی دوست داری، عزت نفس 
خوبی داری. اعتماد به نفس از دس��تاوردهای ماست و 

کاما بیرونی.«
میکروارگانیسم گفته: »پس من معنی آن را خوب 
نمی دانستم و باید بگویم عزت نفس خوبی هم ندارم! 
من به شدت برای خودم نقش والد را بازی می کنم. البته 
مدتی است که دارم آگاهانه به خودم کمک می کنم ولی 
راه درازی پیش رو دارم و این زبان جدیدی اس��ت که 

یادگیری اش در سنین بااتر سخت است!«

»ش��هرام« عقیده دارد: »خیلي خوب اس��ت که 
آدم ها بیشتر با خودشان تنها باشند و فکر کنند. به نظرم 
یکی از مش��کات جامعه این اس��ت که مردم به هر 
بهانه ای س��عی می کنند دور هم جمع بش��وند و شلوغ 
کنن��د. ای��ن می��ل به دور هم جمع ش��دن براي فرار از 
تنهایي، مي تواند نش��انه  یک بیماري باشد! افرادی که 
حوصله شان از تنهایی سر می رود، عزت نفس کمتري 

دارند.«
گروه��ی از کاربران درب��اره مذاکرات اخیر ایران 
و ژاپ��ن و رواب��ط ژاپن و آمریکا نوش��ته و بحث عزت 
نف��س را مطرح کرده ان��د. آنها معتقدن��د اگر ژاپنی ها 
عزت نفس داش��تند، با کش��وری که در گذشته به آنها 
حمله اتمی کرده اس��ت رابطه برقرار نمی کردند. کاربر 
»حاج آقا صادق« با زبانی طنزآمیز نوشته: »به گزارش 
منابع آگاه، ش��ینزو آب��ه از پذیرفتن هدایای جمهوری 
اس��امی به عنوان س��وغاتی خودداری کرده و گفته 
فق��ط بی زحمت اگر می ش��ود کمی عزت نفس بدهید 

با خودم ببرم!«
کاربر »فرس��وده « پاسخ داده:»عزت نفس یعنی 
میلیون ها معتاد در جامعه و میلیون ها بیکار، بیش��ترین 

رانت و فساد و بیشترین آمار تبعیدی.«
بعض��ی از کارب��ران ب��ه داس��تان وج��ود تلفن 
پاناس��ونیک روی میز رییس جمهوری آمریکا اش��اره 
ک��رده و برتری اقتصادی را پاس��خ محکم ژاپنی ها به 

قلدری آمریکایی ها می دانند.
کاربر »ممل اف« نوش��ته: »مردم ایران شعارزده 
هستند. یعنی از ابتدا با شعار استقال و آزادی انقاب 
کردند ولی مفهوم اس��تقال و آزادی را درک نکردند. 
هند س��ال ها مس��تعمره انگلیس بود. بعد که از استعمار 
خارج ش��د، منافع این اش��غال را برای خود حفظ کرد، 
از جمله این که کودک زباله گرد هندی هم بلد اس��ت 
انگلیس��ی صحب��ت کند و این در آین��ده خیلی برایش 

مفید است.
در م��ورد ع��زت نفس و تحقیر ژاپنی ها توس��ط 
آمریکا بهتر اس��ت نگاهی به خودمان بیندازیم. تحقیر 
این است که وقتی به پاساژهای لوکس مشهد می روی، 
می بینی اکثر مش��تریان عراقی اند، چون ایرانی ها توان 
خرید ندارند. عراقی ها با کمتر از حقوق یک ماهش��ان 
به ایران می آیند، عش��ق و ح��ال می کنند و می روند و 

ما نظاره گریم.
در این مورد بحث توریس��م و گردشگری مطرح 
نیس��ت، بحث تاراج و حراج مملکت است.  وقتی منابع 
ای��ن مملکت برای بیگان��گان در حکم کاای مجانی 
باش��د و آنها را با تمس��خر بخرند و بقیه پولش��ان را هم 
پ��س نگیرن��د، صحبت از عزت نفس و وطن   دوس��تی 

بیشتر شبیه مزاح است تا تحلیل واقعی.«
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 فضیلتی که می گوید حق داریم خوشبخت باشیم

آورده اند که:
   بهلول سکه طایی در دست داش��ت و با آن بازی 
می کرد. شیادی چون شنیده بود بهلول دیوانه است، جلو 
آمد و گفت: اگر این سکه را به من بدهی در عوض ده سکه 
را ک��ه به همین رنگ اس��ت به تو می ده��م. بهلول چون 
سکه های او را دید دانست که سکه ها از مس اند و ارزشی 
ندارند. به آن مرد گفت به یک ش��رط قبول می نمایم؛ سه 
مرتبه مانند ااغ عرعر کنی. ش��یاد قب��ول کرد و مانند خر 
عرعر نمود. بهلول به او گفت: تو ب��ا این خریت فهمیدی 
س��که ای که در دست من است از طاس��ت، چگونه من 
نفهمم که س��که های تو از مس اند؟    حکایت مرد ش��یاد 
این روای��ت، حکایت خیلی از ما اس��ت که اس��یر طمع و 
خواس��ت های بی انتها هس��تیم و چون با قناعت بیگانه 

شده ایم، عزت نفس را فدای زیاده طلبی می کنیم.
عزت نفس چیست؟

     عزت نفس یعن��ی احترام قائل ش��دن برای خوِد 
انسانی و ایستادن در مقابل عامل ذلت بخش. عزت نفس 
یک فضیلت اس��ت؛ ب��ه این معن��ی که انس��ان خودش 
را و انس��انیت خودش را آن گونه که هس��ت قبول کند و 
در عین حال در جه��ت کمال و اعتای آن بکوش��د. این 
فضیلت اشاره دارد که نفس انس��ان، عزیز است و باید آن 
را به گونه ای شایس��ته پ��رورش داد. در روایات هم داریم 
که بزرگان گفته اند »از ش��ر کس��ی که نفس��ش تحقیر 
ش��ده، ایمن مباش« یا »نفس تو آن قدر ارزش��مند است 
که کمتر از بهشت، بهای آن نیس��ت، پس خود را به کمتر 
از آن نف��روش«  یا »نف��س خود را با دوری از هر پس��تی، 
گرامی بدار.«     حالت عزت نفس داش��تن، یعنی مطمئن 
هس��تیم که ذهنی کارآمد داریم، می توانی��م فکر کنیم و 
ب��ه چالش های زندگی، واکنش مناس��بی نش��ان دهیم. 
همچنین عزت نفس، تجربه ای اس��ت که به ما می گوید 
ما حق داریم موفق باش��یم و خوشبختی را احساس کنیم. 
کسی که به خودش اعتماد ندارد و مطمئن نیست حق دارد 

خوشبخت باشد، عزت نفس ندارد.
عزت نفس، آموختنی است

    عزت نفس ی��ک هدیه الهی نیس��ت، بلکه امری 
اس��ت که باید آموخته ش��ود و ارکانی دارد: اولین رکن آن 
زندگی آگاهانه اس��ت، بدین معنا که باید به حقایق احترام 
بگذاریم و پذیرای اطاعات و دانش جدیدی که می تواند 
ارزش ها، عایق و اهداف ما را تغییر دهند باش��یم. ما باید 
هم جهان بیرون از خود و هم جهان درون خود را بشناسیم 
و نسبت به هیچ کدام، کور نباش��یم. آیا کسی که حقیقت 
زندگی خودش را نمی پذیرد و بر اس��اس آرزواندیش��ی و 
خیال بافی ه��ای ذهنی اش عمل می کن��د، عزت نفس 
دارد؟ مس��لما نه. کس��ی که از واقعیت زندگ��ی خود فرار 
می کند، چه به خاطر ترس و چه از روی میل، عزت نفس 

خود را از بین برده است.
از خودمان، واقعیت جعلی درست نکنیم

    دومین رکن، پذیرش خود اس��ت. ما باید خودمان 
را بخواهیم و مس��ئولیت افکار، احساسات و اعمال خود را 
بپذیریم و از آن فرار نکنیم. ما نباید خودمان را انکار کنیم. 
گاهی داش��تن احساسات مثبت نس��بت به خود را معادل 
عزت نفس دانس��ته اند. این در حالی است که احساسات، 
بدون حض��ور آگاه��ی و عقانی��ت، عزت نف��س تولید 
نمی کنند. بیش��تر کس��انی که از ارزش های درونی خود 
آگاه نیستند، می خواهند نواقص خود را با تظاهر به داشتن 
اعتماد به نف��س جبران کنن��د. آنها می خواهن��د با انکار 
 نواق��ص، در خود عزت نفس ایجاد کنن��د و این نتیجه ای

 جز تخریب بیش��تر عزت نف��س ندارد. برخی به اش��تباه، 
داشتن عزت نفس را با دس��تاوردهای بیرونی انسان برابر 
می دانند. این واقعیت داردکه ما دستاوردهای دیگران را 
تحس��ین می کنیم؛ اما آنها مقیاس درس��تی برای تعیین 
میزان عزت نفس دیگران نیستند. این دستاوردها نیستند 
که عزت نفس در م��ا ایجاد می کنند بلکه آن خویش��تِن 
درونی ما که به ما نیرو می دهد برای بدست آوردن تاش 
کنیم، ریشه عزت نفس ماست. همه ما ممکن است گاهی  
بر اثر ناکامی های زندگی  افس��رده شویم. این افسردگی 
می تواند به شکل مقطعی ما را از دایره کار و فعالیت خارج 
کند اما نمی تواند آن مهارت درونی  را که باعث می ش��ود 
دیر ی��ا زود کار و فعالیت خود را از س��ر بگیری��م، از ما جدا 
کند.  این مهارت درونی، دستاورد ما در جهان نیست، بلکه 
به موجب آگاهی و پذیرش خویش��تن در ما ایجاد ش��ده و 
همینجاست که عزت نفس در ما شکل می گیرد. ما عاوه 
بر آنکه خ��وِد واقعی مان را به همان صورتی که هس��تیم 
می پذیریم، باید در بس��تر اجتماعی، توان ابراز وجود هم 
داشته باشیم.کسانی هستند که »خویشتن وجودِی خود« 

را با معیارهایی چون ثروت یا موقعیت اجتماعی همس��ر، 
ماشین لوکس یا ویاهای مجلل معرفی می کنند. ما باید 
بتوانیم به خویش��تن خودمان احترام بگذاریم و برای طرد 

نشدن، از خودمان یک واقعیت جعلی درست نکنیم.
برای اشتباهاتمان، دنبال مقصر نگردیم

    رکن دیگر، مس��ئولیت پذیری است. ما باید بدانیم 
که مس��ئول انتخاب ها و اعمال خود هس��تیم. هیچ وقت 
نباید برای اش��تباهات مان دنبال مقصر بگردیم یا آنها را 
کتمان کنیم. نباید از خودمان بپرس��یم »چه کسی را باید 
سرزنش کرد«، بلکه باید بپرس��یم »ازم است چه کاری 
انجام شود؟« اگر به کسی  اشتباهش را گوشزد کنید و او در 
مقابل حالت تدافعی بگیرد، یعنی در حال فرار از مسئولیت 
و انکار اشتباه است و هنوز نتوانسته عزت نفس را به صورت 

کامل در خود ایجاد کند. 
   رکن بعدی، زندگی به همراه اراده است. باید اهداف 
کوتاه م��دت و بلند مدت واعمال ازم برای دس��تیابی به 
آنها را بشناس��یم، رفتار خود را در خدم��ت آن اهداف قرار 
دهیم و بر اعمال خود نظارت کنیم تا مطمئن شویم که در 
مسیر درست هستیم. بی هدفی برابر است با بی سامانی، 

واپس گرایی، زوال و از هم پاشیدگی.

   در نهایت اینکه باید زندگی توأم با راس��تی داش��ته 
باشیم. باید میان آنچه می دانیم و آنچه می گوییم تناسب 
برقرار باشد. وقتی در سخن یک ارزش را می ستاییم، این 

ستایش باید در عمل ما هم مشاهده شود.
عزت نفس داشتن با متکبر بودن یکی نیست   
  گاهی عزت نفس را برابر با حالت شکست ناپذیری 
و مقاومت در برابر س��ختی ها و مشکات و عدم پذیرش 
ذلت در موقعیت های دش��وار زندگی دانسته اند. دو نکته 
در این تعریف قابل تأمل اند: اول آن که عزت نفس، فقط 
ایستادگی در برابر مش��کات و تسلیم نشدن نیست؛  دوم 
اینکه بای��د مراقب بود وقتی در ح��ال تعریف عزت نفس 
هس��تیم، آن را با تکب��ر و خودبینی اش��تباه نگیریم. یک 
تروریس��ت هم آن ق��در برای خویش��تن خ��ود و اهداف 
شخصی اش ارزش قائل است که در برابر همه سختی ها 
مقاومت می کند و در همین راستا مرتکب قتل و شکنجه 
می ش��ود! اما نمی توان گفت این ایس��تادگی، ریش��ه در 
عزت نف��س او دارد؛ بلک��ه، تکب��ر و طم��ع، ویژگی های 

تأثیرگذار بر عملکرد او هستند.

   همه م��ا افرادی را دیده ایم ک��ه تاش می کنند با 
خودستایی، تکبر و رفتار غرور آمیز، عزت نفس پایین خود 
را جبران کنند. مثل کس��ی که تحصیات آکادمیک را در 
بااترین سطوح به پایان رس��انده و به همین دلیل خود را 
برتر از دیگران می بیند. تکبر، یعن��ی من از خودم و عالم، 
دچار س��وء فهم ش��وم؛ بدین معنا که آنچه خود می دانم را 
بیش از حد جدی بگیرم و دانسته ش��ما را بی ارزش تلقی 
کنم. تکبر یعنی من، به دلیل دانش��ی که دارم، ثروتی که 

اندوخته ام، زیبایی یا ... خود را از شما برتر بدانم.
عزت نفس، حالتی است میان تکبر و حقیر 

شمردن خود
   یک حالت تکبر وارونه هم داریم که اغلب خودش 
را به ش��کل تواضع نش��ان می دهد ول��ی در واقع تواضع 
نیس��ت. در  تکبر وارونه، انس��ان فضایل خودش را عمدا 
انکار می کند. مثا به کس��ی می گویند شما نقاش بسیار 
ماهری هس��تید، او در جواب می گوید نه من اصا هیچ از 
نقاش��ی نمی دانم! چنین فردی منتظر است تا دیگران به 
صورت مداوم بر توانمندی های او تأکید کرده و او را تأیید 
کنند. گفته اند در یونان باس��تان، آریس��تاخوس، شاگرد 
سقراط، برای آنکه خود را متواضع نشان داده و محبوبیت 

کسب کند، همواره لباس ژنده ای بر تن می کرد. یک روز 
که به حمام رفته بود، دیگران برایش  یک دست لباس نو و 
پاکیزه آوردند تا بپوشد. آریستاخوس عصبانی شد و اصرار 
کرد که همان لباس ژنده خودم را می خواهم. س��قراط در 
وصف او گفت »تکبر از س��وراخ های لباس آریستاخوس 
خود را نش��ان می دهد.«  او از آن دس��ت انسان هایی بود 
که ب��ا متمایز کردن خ��ود از دیگران و تظاه��ر به تواضع، 
می خواست تأیید دیگران را بگیرد. این در حالی است که 
تواضع، یعنی انسان ضعف ها و قوت های خود را بشناسد 
و به آنها ترتیب  اثر دهد. تواضع یعنی انسان اجازه بدهد که 
فضایلش خود س��خن بگویند نه اینکه او درباره فضایلش 
حرف بزند. تواضع با حقیر ش��مردن خود و خاکساری هم 
متفاوت اس��ت. فرد متواضع خود را حقیر نمی داند بلکه بر 
اساس توانمندی خود عمل می کند و هرچه توانش بیشتر 
می شود، بر تواضعش افزوده می شود. آنچه آریستاخوس 
از خود نش��ان می داد، ن��ه نمایش تواض��ع، بلکه نمایش 
خاکساری بود که ریشه در تکبرش داشت. او می خواست 
خود را از دیگران متمایز کند. درس��ت است که رسیدن به 
فردیت و اهمیت بیش از حد ندادن ب��ه قضاوت دیگران، 
رشد و کمال اخاقی به حس��اب می آید؛ ولی اگر این کار 
حالت افراطی و نمایشی به خود بگیرد، تکبر وارونه است. 
این تکبر را نباید معادل عزت نفس دانس��ت. عزت نفس، 
پدیده ای است میان تکبر و حقارت نفس. این فضیلت، با 
غرور متفاوت اس��ت. گاهی گفته اند ب��رای مقابله با ذلت 
و حقیر ش��مردن خود، بای��د در خود غ��رور را پرورش داد؛ 
چرا که این غرور مان��ع تحقیر نفس می ش��ود. آدمی که 
غرور نداشته باشد، به راحتی لگدمال می شود. آدم مغرور 
اخاقی��ات، رفتار، لباس پوش��یدن و غیره  خ��ود را جدی 
می گیرد و اس��تانداردهای خود را باا می ب��رد. اما غرور، 
می تواند در ش��کل منفی، به ص��ورت خودبینی هم خود 
را نش��ان دهد. خودبینی، مانند تکبر، یعنی انس��ان خود را 
بیش��تر از چیزی بداند که واقعا هست اما عزت نفس یعنی 
زندگی همراه با آگاهی، مس��ئولیت پذیری و راستی . اگر 
مردم خودبین تر ش��وند، زندگی سخت تر می شود اما اگر 
عزت نفس آنها بیش��تر شود، مس��لما جهان جای بهتری 

خواهد بود.
در دنیای رقابتی، عزت نفس نداشتن، متضمن 

شکست است  
   عزت نفس یک فضیلت آموختنی است و ضروری 
اس��ت به کودکان آموزش دهیم که عزت نفس چیس��ت 
و چرا اهمیت دارد و به چه چیزی وابس��ته اس��ت. آنها باید 
بتوانند میان عزت نفس واقعی و کاذب تمایز قائل ش��وند. 
این خصلت، صرفا از طریق  همنشینی با افراد خوب بدست 
نمی آید؛ بلک��ه باید بر آموزش آن به ش��کل جدی همت 
گماش��ت. گاهی از منظر دینی گفته ش��ده که انسان باید 
به خدا متکی باش��د و ضرورتی ندارد عزت نفس را در خود 
پرورش دهد. در پاس��خ باید گفت در رابطه میان انسان و 
خدا، اتکا به خدا شرط اساسی است اما عزت نفس به مثابه 
یک فضیلت اخاقی، در رابطه انسان با انسان های دیگر 
معنا پیدا می کند و فضیلتی اکتسابی و ازمه رشد اخاقی 
اس��ت. بچه ها باید یاد بگیرند که در دنیای رقابتی امروز، 
نا آگاهی، انفعال و تردید به خود، جایی ندارد و عزت نفس 
پایین و تفکر توسعه نیافته، ضامن شکست است. آنها باید 
بدانند که آگاهی، مس��ئولیت پذیری، توانایی ابراز وجود، 
زندگی هدفمند داش��تن و راس��تی در عمل، مؤلفه های 
سازنده ش��خصیت اجتماعی سالم و موفق هستند و بدون 
آموزش و تمرین در انسان شکل نمی گیرند. تحصیات، 
زیبایی، ث��روت و حتی تاری��خ تمدن چند هزارس��اله هم 
نمی توانند از ما یک انسان عزتمند بسازند، اگر میان گفتار 
و اعمال ما رابطه مستقیم برقرار نباشد و  مسئولیت افکار، 
احساس��ات و اعمال م��ان را نپذیریم و همه ج��ا به دنبال 

مقصر بگردیم.

 ندا زمان فشمی
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شان ایلینگ: پر واضح است که انسان، تمایل دارد لذت را به حداکثر و درد را 
به حداقل برساند. درست است؟

دیوید ووتن:  پرسشی که از من می کنید بسیار ظریف است. من گفته ام که این گزاره بدیهی 
شده است و کتاب من دربارۀ این می گوید که چطور چنین اتفاقی افتاده و چطور ما این تصور را بدون 
چون و چرا پذیرفته ایم. در گذش��ته، مثًا در قرن هجدهم، چنین برداش��تی از طبیعِت انس��ان، حقیقت 
در نظر گرفته نمی شد. اگر به نوشته های مسیحی یا فلسفۀ اخاق ارسطویی یا هر متن دیگری نگاه 

کنید، فرض های بسیار متفاوتی می بینید دربارۀ اینکه انسان ها چه جور موجوداتی هستند.
ولی ما بیش��تر در یک پارادایم روش��نگری زندگی می کنیم و این نگاه به طبیعِت انس��ان از زمان 
روش��نگری به ما رس��یده اس��ت. ما فقط می پذیریم که انس��ان ها این طورند و نمی توانند جور دیگری 

باشند و بس.
ایلینگ:آیا این برداشت ساختگی و نادرست است؟

ووتن: خب، فکر نمی کنم چنین گزاره ای درس��ت باش��د؛ به این معنا که از نظر من انس��ان ها 
به روش��نی توانایی انجام کارهایی را دارند که از نظرش��ان لذتبخش نیس��تند، چون فکر می کنند این 
کارها ش��رافتمندانه، منصفانه، یا به نوعی ارزش��مندند. کل س��ازوکار عش��ق انسان به دیگری، چیزی 
فراتر از لذتجویی صرف اس��ت. عش��ق انس��ان به دیگری پیمان و تعهدی است که نمی تواند به لذت 

محض تقلیل یابد.
نگاه خود من این اس��ت که رفتار انس��ان بس��یار پیچیده تر از آن است که دغدغه اش فقط و فقط 
لذت و درد باش��د، یا بتوان همه چیز را به چنان الگوی س��اده ای تقلیل داد. من چنین باوری ندارم و 
گمان می کنم این الگوی س��اده، طیف وس��یعی از رفتارهای انس��انی را نادیده می گیرد که بسیار غنی 

و جالب توجه و بغرنج است.
ایلین�گ: پی�ش از دورۀ روش�نگری، مردم دربارۀ فضیل�ت اخاقی چگونه فکر 

می کردند؟ »خوب بودن« چه معنایی داشت؟
ووتن: ایده های زیادی در این رابطه وجود دارد، ولی عمدتًا ترکیبی از اخاقیات مس��یحی و 
فلسفۀ اخاق ارسطویی حاکم بوده است. آنچه اهمیت داشت این نبود که موفق شده اید یا شکست 
خورده اید، بلکه مهم این بود که چه جور انسانی هستید و این به شرافت، عزت نفس، کرامت، نیکنامی 

و وجدان پاک مربوط می شد.
برداش��ت کلی این بود که فرد باید فضیلت ها را به خاطر فضیلت بودنش��ان بپروراند و تمرینش��ان 
کند، چون خوِد تمرین و ممارست می تواند انسان بهتری از فرد بسازد. بدیهی است که همه بر مبنای 
ای��ن آرمان ه��ا زندگی نمی کردند، اما پارادایم اخاق��ی اصلی همین بود و این پارادایم تفاوت بنیادی 

داشت با فرهنگ فوق العاده رقابتی و فردمحوری که اکنون در آن زندگی می کنیم.
ایلینگ:  این برداشت از انسان به عنوان ماشین لذتجو چگونه در فرهنگ غرب 

غالب شد؟ چطور به قول شما، در داخل این اندیشۀ جزمی گرفتار شدیم؟
ووتن: تصور می کنم این رویه در قرن ش��انزدهم و با مفهومی از ماکیاولی آغاز ش��د مبنی بر 
این که نظام های سیاسی فرایندهایی تمامًا در پی قدرت اند و قدرتجویی، پایانی ندارد و هرگز نمی شود 
به قدر کفایت قدرت داشت و هیچ وقت نمی شود از رفتن به دنبال قدرت بازایستاد. این مفهوم می تواند 

همۀ فعالیت های سیاسی را به عنوان فعالیت هایی خودخواهانه و منطقی توضیح بدهد.
از اینجا فاصلۀ کمی مانده تا به این نتیجه برسیم که این نکته باید دربارۀ همۀ فعاان سیاسی 
هم درس��ت باش��د. این اس��تدال از سیاست آغاز می شود و بعد از اواخر قرن هفدهم تا قرن هجدهم، 

ب��ه رش��تۀ جدید روان شناس��ی منتقل می ش��ود. محبوبیت عظیم این باور ه��م از آنجایی می آید که 
می تواند توضیحی برای همۀ رفتارهای انس��انی عرضه کند که معقول و درنتیجه درک پذیر و حتی 
پیش بینی پذیر باش��ند. س��پس نوبت به رشتۀ اقتصاد رس��ید که همراه با ظهور سرمایه داری به عنوان 
پارادایم اقتصادِی مسلط تنومند شد و افراد گفتند: بسیار خب، می توانیم رفتار انسان را با سرهم بندی 
یک نظام پاداش و تنبیه اصاح کنیم. می توانیم با پاداشی کوچک یا تنبیهی ناچیز، افراد را به انجام 

کاری که می خواهیم وادار کنیم.
ایلین�گ: ب�ه نظر می رس�د در دورۀ روش�نگری تصوراتمان دربارۀ سیاس�ت و 
روان شناس�ی و اخاقی�ات ذی�ل چی�زی رده بندی ش�ده اند که اکن�ون منطق بازار 
می نامیم و این منطق در همۀ ارزش ها و نهادهای ما تنیده شده، آن هم به شیوه ای  

نمی شود درباره اش چون وچرا کرد.
ووتن: به نظر من این برداش��ت کمابیش درس��ت است. مسألۀ گیج کننده، درک سازوکارهای 
علّی است. آیا سرمایه داری رفتارهای خودخواهانه تولید کرده است؟ یا اینکه رفتارهای خودخواهانه 

جامعۀ سرمایه داری را ایجاد کرده است؟
ایلینگ: پاسخ شما چیست؟

ووتن:  از نظر من، روان شناسِی جدید تقدم دارد و این روان شناسی پایه و اساس سرمایه دارِی 
ب��ازار را ایج��اد می کن��د. بنابرای��ن به جای آن که بگوییم اقتصاد اس��ت که ش��یوۀ درک ما را از جهان  
شکل می دهد، می خواهم بگویم این نحوۀ درکمان از جهان است که به طرز فکرمان دربارۀ اقتصاد 

شکل می بخشد.
ایلینگ: مطمئن نیس�تم که با این حرف موافق باش�م. یک عقیدۀ مارکسیستی 
قدیمی وجود دارد که می گوید نظام های اقتصادی از طریق ابداع ارزش هایی دوام 
می آورن�د ک�ه وج�ود ای�ن نظام ها را توجی�ه و از آن ها پش�تیبانی می کنند که از نظر 
من درس�ت اس�ت. ما وارد عصر تجارت جهانی و س�رمایه داری ش�دیم و س�پس 
فلس�فه های اخاقی -  و در امتداد آن یک فرهنگ- احضار ش�د که توجیه کنندۀ این 

شیوه از زندگی بود.

ووتن: تاش��م این اس��ت که با احتیاط فراوان بگویم چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت. از نگاه من، 
کس��انی مانند آدام اس��میت )فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی در قرن هجدهم( می خواستند انسانی 
جدید برسازند تا مجموعه ای از روابط بازار را پدید بیاورند که فکر می کردند خوب و پسندیده است.

اگر تا دورۀ یونان باس��تان و قرون وس��طی عقب بروید، خواهید دید، با اینکه آن ها تقریبًا دربارۀ 
همه چی��ز نظریه ه��ای پیچی��ده ای داش��ته اند، اما عمًا برای طرز کار اقتصاد هیچ ش��رح و توضیحی 
نداشته اند. اما وقتی فیزیک نیوتنی و زاویۀ دید آن به جهان به عنوان نظامی خودتنظیم کننده حاصل 

شد، این برداشت از جامعه و اقتصاد به عنوان نظام های خودتنظیم کننده هم پدید آمد.
بنابراین نظر من این اس��ت که پیش فرض های بنیادِی چنین برداش��تی از جامعه نه به پیدایش 
س��رمایه داری، که به پیدایش علوم طبیعی و این باور مربوط می ش��ود که جهان - و انس��ان ها- را 

می شود به ماشین هایی قابل پیش بینی و پایبند به قواعد تقلیل داد.
ایلین�گ: جال�ب اس�ت، اما مطمئن نیس�تم چی�زی که می گویید ب�ا آنچه گفتم 
ناس�ازگار باش�د. گذش�ته از هر چیز، می توانیم این فرض را بپذیریم که انس�ان ها 

به اندازۀ اتم ها قابل پیش بینی اند و با دلیل و منطق به نوع دیگری از نظام اقتصادی 
برسیم.

بخ�ش زی�ادی از این موضوع به این برمی گردد که چه دیدگاهی را نس�بت به 
طبیعت انس�ان اتخاذ کنیم. می توانید از این زاویه نگاه کنید: جامعۀ مصرفِی ما به 
ای�ن دلی�ل وج�ود دارد که ما در ذات خودمان حریص و مال اندوزیم یا اینکه ما برای 

اینکه جامعۀ مصرفی سر پا بماند، خودمان را حریص و مال اندوز بار آورده ایم.
ووتن:  درس��ت اس��ت. تمایل من به س��وی دیدگاه دوم اس��ت. تصور من این است که ابتدا ما 
خودم��ان را موجودات��ی درپِی ق��درت و فوق العاده رقابت محور تصور کرده ایم و به دنبال آن نظام های 

سیاسی و اقتصادی متناسب با این برداشت از طبیعت انسان را ایجاد کرده ایم.
ایلین�گ: کارل یون�گ معتق�د ب�ود این ایده ها هس�تند که صاح�ب افرادند و نه 
برعکس. به نظر می رس�د ش�ما هم استدال مشابهی دربارۀ طبیعت و رضایتمندی 
انسان طرح می کنید؛ اینکه ما به شکلی اساسی گرفتار مفاهیم روشنگری شده ایم 

و فراموش کرده ایم که این مفاهیم ابداع شده اند.
ووتن: بس��یار جالب اس��ت؛ بله همین را می گویم. طبیعت همانی اس��ت که هس��ت و طرز 
فکرمان، هرچه که باش��د، رفتار طبیعت یکس��ان اس��ت. اما در رابطه با نوع بش��ر مسأله به این سادگی 
نیس��ت. اینکه چه کس��ی و چه چیزی هس��تیم، اساس��ًا وابسته به این است که باور و اعتقادمان دربارۀ 

خودمان چگونه باشد.
در این معنا، می توان گفت ما به وسیلۀ زبانی که برای سخن گفتن از خودمان استفاده می کنیم، 
خودمان را برمی سازیم. این زباْن شکل می بخشد به اینکه چه چیزی بشویم و چطور فکر کنیم. اگر 
با زباِن نفع ش��خصی از خودمان حرف بزنیم، آن وقت مردمانی خواهیم بود که به دنبال نفع ش��خصی 

هستند.
اکنون ما در جوامعی بسیار پیچیده زندگی می کنیم که در آن زبان های متداخل متعددی داریم. 
ام��ا، از ق��رن هجده��م به بعد، زباِن مربوط به رفتار خودخواهانه و نفع ش��خصی، دس��ت کم در غرب، 
به زبان غالب بدل ش��ده اس��ت، که این برداش��ت را ایجاد می کند که نقش اصلی حکومت به حداکثر 

رساندن ثروت و رفاه و افزایش استانداردهای زندگی است.
ایلین�گ:  ش�اید بتوانی�م مس�أله را به ش�یوه ای دیگر طرح کنی�م و بگوییم این 
تص�ورات ب�ه خاط�ر ب�اور و اعتقاد ما به آن ها رنگ حقیقت می گیرند؛ درس�ت مانند 
پول کاغذی که ساختگی است، اما، چون همه توافق داریم که واقعی است، به پول 

واقعی بدل می شود.
ووتن: دقیقًا. پول مثال بی نقصی از این وضعیت است. اگر ایمانمان را به پول کاغذی از دست 
بدهیم، ارزش پول کاغذی از بین می رود. ارزش پول کاغذی فقط و فقط به دلیل باور ما به آن است. 
فرایند ایجاد باور به اس��کناس فرایند اجتماعی بس��یار پیچیده ای اس��ت که یک صد س��ال یا بیشتر در 
جریان بوده است. گاهی این باور می شکند و فرومی ریزد، درست مانند اتفاقی که در جریان انقاب 

فرانسه رخ داد و اسکناس بی ارزش شد.
در این معنا، می توان گفت که ما نهادهایی اجتماعی پدید می آوریم که به باور ما نسبت به آن 
نهادها بس��تگی دارند و نیز انواعی از رفتار انس��انی ایجاد می کنیم که به باور ما نس��بت به این رفتارها 
وابسته اند. گاهی هم فراموش می کنیم که تا چه حد انعطاف پذیر هستیم و آنچه ازم داریم این است 
که نگاهی به خودمان بیندازیم و بگوییم: »این همان چیزی اس��ت که می خواهی باش��ی؟« و، اگر 

پاسخ منفی است، باید خودمان را بازسازی کنیم.
ایلینگ: کنجکاوم بدانم که آیا از نظر شما ما در حال حاضر تحت سلطۀ باوری 
س�اختگی یا تعصب آمیز هس�تیم که زندگی روزمره مان را هدایت می کند، اما گاهی 

معلوم می شود که این باور غلط و مخرب است؟
ووتن:  از نظر من، ما در دوره ای زندگی می کنیم که تنش های زیادی دربارۀ دموکراسی وجود 
دارد، چه به عنوان یک ایده و چه به عنوان مجموعه ای از دعاوی دربارۀ حقوقی که به خوبی در خدمتمان 
بوده اند. شاید فکر کنید که پنجاه یا صد سال دیگر کسانی به گذشته بنگرند و بگویند: چطور شد که 

آن همه مدت فکر می کردیم که آن شیوه برای سازماندهی جامعه مناسب است؟
کس��ی چه می داند پنجاه س��ال دیگر جهان چه ش��کلی خواهد بود یا اینکه نظر مردم دربارۀ 

انصاف و درستی چیست.
ایلینگ:  شاید آنچه ازم است انجام بدهیم این باشد که برای یافتن رهنمود 
فلس�فی ب�ه جای�ی فراتر از غرب بنگریم. همان طور ک�ه می گویید، ما گرفتار عقاید 
تعصب آمیزی  ش�ده ایم که ناچارمان می کنند با مفاهیم خودخواهانه و فردمحورانه 
فک�ر کنی�م، درحالی که در س�نت های حکیمانۀ ش�رقی روش کام�ًا متفاوتی برای 

اندیشیدن به خود و سعادتمندی وجود دارد.
ووت�ن: فک��ر می کن��م باید از روش های فردمحورانۀ تفکرمان کمی فاصله بگیریم و بپرس��یم 
که آیا این روش ها فایده ای به حالمان دارند یا نه. همچنین باید ببینیم که فرهنگ های دیگر چطور 
رفتارهای گروهی و اش��تراکی را تش��ویق می کنند. من تخصصی در فلس��فۀ شرق یا بودیسم ندارم و 
نمی توانم در این رابطه حرف بزنم. ولی حکمت عمیقی در آنجا هس��ت و دش��وار اس��ت که نبینیم از 

تعامل با آن تا چه حد می توانیم منفعت ببریم.
_________________________________________________

منبع:
 •این مطلب گفتگویی اس��ت با دیوید ووتن  در وب س��ایت ووکس که وب س��ایت ترجمان  با 

ترجمه حسین رحمانی آن را  منتشر کرده است.
••  دیوید ووتن،  استاد تاریخ دانشگاه یورک و متخصص در تاریخ فرهنگ و اندیشه اروپاست. 
ووتن دانش آموخته دانشگاه آکسفورد و کمبریج است و سابقه تدریس در چهار دانشگاِه مطرح بریتانیا 

و کانادا را داشته است.
•••  شان ایلینگ، دانش آموخته دکتری در فلسفه و علوم سیاسی از دانشگاه لوئیزیانا است.

وع  شد؟ خودخواهِی بشر از کدام نقطه تاریخ شر

به جهان اطراف نگاه کنید. رقابت در این جهان موج می زند، رقابت برای مقام بااتر، لذایذ بیش�تر و س�ودهای خیره کننده. اگر می خواهی پیش�رفت کنی، نباید به فکر دیگران باش�ی، فقط خودت را ببین که در 
مرکز عالمی. اما دیوید ووتن معتقد است انسان ها همیشه این قدر بی رحم و خودخواه نبوده اند. تاریخ خودخواهی حدوداً از قرن هجدهم و با تفسیری خاص از طبیعت انسان شروع می شود: با نظریۀ سیاسی نیکولو 

ماکیاولی، ایدۀ اقتصادی آدام اسمیت و نگاه اخاقی تامس هابز.

گفتگوی شان ایلینگ با دیوید ووتن، ووکس -چرا مردم نیکی می کنند؟ در تاریخ فلسفۀ 
غرب، اساسًا دو پاسخ برای این پرسش وجود دارد. نخستین پاسخ این است که مردم اخاقی 
عمل می کنند چون فضیلتمند هس��تند و به اصول خاصی مانند آبرو و انصاف پایبندند. پاس��خ 
دوم این است که عمل اخاقی مردم به خاطر منفعت خودشان است، زیرا خوب -  و درنهایت 

مفید- است که به عنوان کسی شناخته شویم که کار درست را انجام می دهد.
اکنون دیگر تردیدی در این نداریم که انسان ها همواره به دنبال قدرت و لذت و منفعت 
خودش��ان اند  اما دیوید ووتن، اس��تاد بریتانیایی تاریخ اندیش��ه در کتاب جدیدش می گوید این 

برداشت به هیچ وجه درست نیست.
به نظر ووتن، چنین برداشتی از ذات و طبیعت انسان، ساختۀ مدرنیته است که از طریق 
فیلس��وفان پرنفوذ دورۀ روش��نگری مانند آدام اس��میت و ماکیاولی و توماس هابز به ما رسیده 
است. ووتن معتقد است که این انقاِب فرهنگی، شیوۀ کامًا متفاوتی از تفکر دربارۀ رفتار و 
اخاق انسانی را کنار زده و چیزی را جایگزین آن کرده که ووتن »عقانیت ابزاری یا تحلیل 

فایده و هزینه ای« می نامد.
ووتن به این نتیجه می رسد که امروزه ما در جهان لذتجویی و رقابت گیر افتاده ایم که 
در آن تنه��ا ه��دف واقعی جامعه، ارضای امیال اس��ت و فضای��ل اخاقی مان با تصورات ما از 

توفیق مادی یا همان ثروت و قدرت، درهم تنیده اند.
کتاب ووتن که» قدرت، لذت و منفعت« نام دارد، اگرچه کتاب هیجان انگیزی اس��ت، 
اما نگاهی نس��بتًا س��اده انگارانه و محدود به روش��نگری دارد. همچنین این کتاب بس��یاری از 
جنبش های رنگارنگی را که از دل روش��نگری زاده ش��د نادیده می گیرد. با همۀ این تفاس��یر، 

کتاب گزارش جذابی ارائه می کند.
روشنگری پنداشت هایی را دربارۀ چیستی آدمی، چرایی کنش هایش و چگونگِی زندگی 
خوب پدید آورد. ما، چه آگاه باش��یم چه نه، همچنان گرفتار آن پنداش��ت هاییم و کتاب ووتن 

از ما می خواهد پیامدهای این وضعیت را بسنجیم
م��ن به تازگ��ی، درب��ارۀ این پیامدها و اینکه چرا ووتن فکر می کند روش��نگری تمدنی را 
پدید آورده که ش��یفتۀ مصرف و ارضای نفس اس��ت، با او گفتگو کرده ام. در ادامۀ این مطلب، 

متن این گفتگو را با کمی ویرایش می خوانیم.

لذت بیشتر و درد کمتر

 دیوید ووتنروان شناسی مدرن طبیعت انسان را دگرگون کرده و بازاری جدید به وجود آورده است.
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گفتگوگفتگو

شان ایلینگ: پر واضح است که انسان، تمایل دارد لذت را به حداکثر و درد را 
به حداقل برساند. درست است؟

دیوید ووتن:  پرسشی که از من می کنید بسیار ظریف است. من گفته ام که این گزاره بدیهی 
شده است و کتاب من دربارۀ این می گوید که چطور چنین اتفاقی افتاده و چطور ما این تصور را بدون 
چون و چرا پذیرفته ایم. در گذش��ته، مثًا در قرن هجدهم، چنین برداش��تی از طبیعِت انس��ان، حقیقت 
در نظر گرفته نمی شد. اگر به نوشته های مسیحی یا فلسفۀ اخاق ارسطویی یا هر متن دیگری نگاه 

کنید، فرض های بسیار متفاوتی می بینید دربارۀ اینکه انسان ها چه جور موجوداتی هستند.
ولی ما بیش��تر در یک پارادایم روش��نگری زندگی می کنیم و این نگاه به طبیعِت انس��ان از زمان 
روش��نگری به ما رس��یده اس��ت. ما فقط می پذیریم که انس��ان ها این طورند و نمی توانند جور دیگری 

باشند و بس.
ایلینگ:آیا این برداشت ساختگی و نادرست است؟

ووتن: خب، فکر نمی کنم چنین گزاره ای درس��ت باش��د؛ به این معنا که از نظر من انس��ان ها 
به روش��نی توانایی انجام کارهایی را دارند که از نظرش��ان لذتبخش نیس��تند، چون فکر می کنند این 
کارها ش��رافتمندانه، منصفانه، یا به نوعی ارزش��مندند. کل س��ازوکار عش��ق انسان به دیگری، چیزی 
فراتر از لذتجویی صرف اس��ت. عش��ق انس��ان به دیگری پیمان و تعهدی است که نمی تواند به لذت 

محض تقلیل یابد.
نگاه خود من این اس��ت که رفتار انس��ان بس��یار پیچیده تر از آن است که دغدغه اش فقط و فقط 
لذت و درد باش��د، یا بتوان همه چیز را به چنان الگوی س��اده ای تقلیل داد. من چنین باوری ندارم و 
گمان می کنم این الگوی س��اده، طیف وس��یعی از رفتارهای انس��انی را نادیده می گیرد که بسیار غنی 

و جالب توجه و بغرنج است.
ایلین�گ: پی�ش از دورۀ روش�نگری، مردم دربارۀ فضیل�ت اخاقی چگونه فکر 

می کردند؟ »خوب بودن« چه معنایی داشت؟
ووتن: ایده های زیادی در این رابطه وجود دارد، ولی عمدتًا ترکیبی از اخاقیات مس��یحی و 
فلسفۀ اخاق ارسطویی حاکم بوده است. آنچه اهمیت داشت این نبود که موفق شده اید یا شکست 
خورده اید، بلکه مهم این بود که چه جور انسانی هستید و این به شرافت، عزت نفس، کرامت، نیکنامی 

و وجدان پاک مربوط می شد.
برداش��ت کلی این بود که فرد باید فضیلت ها را به خاطر فضیلت بودنش��ان بپروراند و تمرینش��ان 
کند، چون خوِد تمرین و ممارست می تواند انسان بهتری از فرد بسازد. بدیهی است که همه بر مبنای 
ای��ن آرمان ه��ا زندگی نمی کردند، اما پارادایم اخاق��ی اصلی همین بود و این پارادایم تفاوت بنیادی 

داشت با فرهنگ فوق العاده رقابتی و فردمحوری که اکنون در آن زندگی می کنیم.
ایلینگ:  این برداشت از انسان به عنوان ماشین لذتجو چگونه در فرهنگ غرب 

غالب شد؟ چطور به قول شما، در داخل این اندیشۀ جزمی گرفتار شدیم؟
ووتن: تصور می کنم این رویه در قرن ش��انزدهم و با مفهومی از ماکیاولی آغاز ش��د مبنی بر 
این که نظام های سیاسی فرایندهایی تمامًا در پی قدرت اند و قدرتجویی، پایانی ندارد و هرگز نمی شود 
به قدر کفایت قدرت داشت و هیچ وقت نمی شود از رفتن به دنبال قدرت بازایستاد. این مفهوم می تواند 

همۀ فعالیت های سیاسی را به عنوان فعالیت هایی خودخواهانه و منطقی توضیح بدهد.
از اینجا فاصلۀ کمی مانده تا به این نتیجه برسیم که این نکته باید دربارۀ همۀ فعاان سیاسی 
هم درس��ت باش��د. این اس��تدال از سیاست آغاز می شود و بعد از اواخر قرن هفدهم تا قرن هجدهم، 

ب��ه رش��تۀ جدید روان شناس��ی منتقل می ش��ود. محبوبیت عظیم این باور ه��م از آنجایی می آید که 
می تواند توضیحی برای همۀ رفتارهای انس��انی عرضه کند که معقول و درنتیجه درک پذیر و حتی 
پیش بینی پذیر باش��ند. س��پس نوبت به رشتۀ اقتصاد رس��ید که همراه با ظهور سرمایه داری به عنوان 
پارادایم اقتصادِی مسلط تنومند شد و افراد گفتند: بسیار خب، می توانیم رفتار انسان را با سرهم بندی 
یک نظام پاداش و تنبیه اصاح کنیم. می توانیم با پاداشی کوچک یا تنبیهی ناچیز، افراد را به انجام 

کاری که می خواهیم وادار کنیم.
ایلین�گ: ب�ه نظر می رس�د در دورۀ روش�نگری تصوراتمان دربارۀ سیاس�ت و 
روان شناس�ی و اخاقی�ات ذی�ل چی�زی رده بندی ش�ده اند که اکن�ون منطق بازار 
می نامیم و این منطق در همۀ ارزش ها و نهادهای ما تنیده شده، آن هم به شیوه ای  

نمی شود درباره اش چون وچرا کرد.
ووتن: به نظر من این برداش��ت کمابیش درس��ت است. مسألۀ گیج کننده، درک سازوکارهای 
علّی است. آیا سرمایه داری رفتارهای خودخواهانه تولید کرده است؟ یا اینکه رفتارهای خودخواهانه 

جامعۀ سرمایه داری را ایجاد کرده است؟
ایلینگ: پاسخ شما چیست؟

ووتن:  از نظر من، روان شناسِی جدید تقدم دارد و این روان شناسی پایه و اساس سرمایه دارِی 
ب��ازار را ایج��اد می کن��د. بنابرای��ن به جای آن که بگوییم اقتصاد اس��ت که ش��یوۀ درک ما را از جهان  
شکل می دهد، می خواهم بگویم این نحوۀ درکمان از جهان است که به طرز فکرمان دربارۀ اقتصاد 

شکل می بخشد.
ایلینگ: مطمئن نیس�تم که با این حرف موافق باش�م. یک عقیدۀ مارکسیستی 
قدیمی وجود دارد که می گوید نظام های اقتصادی از طریق ابداع ارزش هایی دوام 
می آورن�د ک�ه وج�ود ای�ن نظام ها را توجی�ه و از آن ها پش�تیبانی می کنند که از نظر 
من درس�ت اس�ت. ما وارد عصر تجارت جهانی و س�رمایه داری ش�دیم و س�پس 
فلس�فه های اخاقی -  و در امتداد آن یک فرهنگ- احضار ش�د که توجیه کنندۀ این 

شیوه از زندگی بود.

ووتن: تاش��م این اس��ت که با احتیاط فراوان بگویم چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت. از نگاه من، 
کس��انی مانند آدام اس��میت )فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی در قرن هجدهم( می خواستند انسانی 
جدید برسازند تا مجموعه ای از روابط بازار را پدید بیاورند که فکر می کردند خوب و پسندیده است.

اگر تا دورۀ یونان باس��تان و قرون وس��طی عقب بروید، خواهید دید، با اینکه آن ها تقریبًا دربارۀ 
همه چی��ز نظریه ه��ای پیچی��ده ای داش��ته اند، اما عمًا برای طرز کار اقتصاد هیچ ش��رح و توضیحی 
نداشته اند. اما وقتی فیزیک نیوتنی و زاویۀ دید آن به جهان به عنوان نظامی خودتنظیم کننده حاصل 

شد، این برداشت از جامعه و اقتصاد به عنوان نظام های خودتنظیم کننده هم پدید آمد.
بنابراین نظر من این اس��ت که پیش فرض های بنیادِی چنین برداش��تی از جامعه نه به پیدایش 
س��رمایه داری، که به پیدایش علوم طبیعی و این باور مربوط می ش��ود که جهان - و انس��ان ها- را 

می شود به ماشین هایی قابل پیش بینی و پایبند به قواعد تقلیل داد.
ایلین�گ: جال�ب اس�ت، اما مطمئن نیس�تم چی�زی که می گویید ب�ا آنچه گفتم 
ناس�ازگار باش�د. گذش�ته از هر چیز، می توانیم این فرض را بپذیریم که انس�ان ها 

به اندازۀ اتم ها قابل پیش بینی اند و با دلیل و منطق به نوع دیگری از نظام اقتصادی 
برسیم.

بخ�ش زی�ادی از این موضوع به این برمی گردد که چه دیدگاهی را نس�بت به 
طبیعت انس�ان اتخاذ کنیم. می توانید از این زاویه نگاه کنید: جامعۀ مصرفِی ما به 
ای�ن دلی�ل وج�ود دارد که ما در ذات خودمان حریص و مال اندوزیم یا اینکه ما برای 

اینکه جامعۀ مصرفی سر پا بماند، خودمان را حریص و مال اندوز بار آورده ایم.
ووتن:  درس��ت اس��ت. تمایل من به س��وی دیدگاه دوم اس��ت. تصور من این است که ابتدا ما 
خودم��ان را موجودات��ی درپِی ق��درت و فوق العاده رقابت محور تصور کرده ایم و به دنبال آن نظام های 

سیاسی و اقتصادی متناسب با این برداشت از طبیعت انسان را ایجاد کرده ایم.
ایلین�گ: کارل یون�گ معتق�د ب�ود این ایده ها هس�تند که صاح�ب افرادند و نه 
برعکس. به نظر می رس�د ش�ما هم استدال مشابهی دربارۀ طبیعت و رضایتمندی 
انسان طرح می کنید؛ اینکه ما به شکلی اساسی گرفتار مفاهیم روشنگری شده ایم 

و فراموش کرده ایم که این مفاهیم ابداع شده اند.
ووتن: بس��یار جالب اس��ت؛ بله همین را می گویم. طبیعت همانی اس��ت که هس��ت و طرز 
فکرمان، هرچه که باش��د، رفتار طبیعت یکس��ان اس��ت. اما در رابطه با نوع بش��ر مسأله به این سادگی 
نیس��ت. اینکه چه کس��ی و چه چیزی هس��تیم، اساس��ًا وابسته به این است که باور و اعتقادمان دربارۀ 

خودمان چگونه باشد.
در این معنا، می توان گفت ما به وسیلۀ زبانی که برای سخن گفتن از خودمان استفاده می کنیم، 
خودمان را برمی سازیم. این زباْن شکل می بخشد به اینکه چه چیزی بشویم و چطور فکر کنیم. اگر 
با زباِن نفع ش��خصی از خودمان حرف بزنیم، آن وقت مردمانی خواهیم بود که به دنبال نفع ش��خصی 

هستند.
اکنون ما در جوامعی بسیار پیچیده زندگی می کنیم که در آن زبان های متداخل متعددی داریم. 
ام��ا، از ق��رن هجده��م به بعد، زباِن مربوط به رفتار خودخواهانه و نفع ش��خصی، دس��ت کم در غرب، 
به زبان غالب بدل ش��ده اس��ت، که این برداش��ت را ایجاد می کند که نقش اصلی حکومت به حداکثر 

رساندن ثروت و رفاه و افزایش استانداردهای زندگی است.
ایلین�گ:  ش�اید بتوانی�م مس�أله را به ش�یوه ای دیگر طرح کنی�م و بگوییم این 
تص�ورات ب�ه خاط�ر ب�اور و اعتقاد ما به آن ها رنگ حقیقت می گیرند؛ درس�ت مانند 
پول کاغذی که ساختگی است، اما، چون همه توافق داریم که واقعی است، به پول 

واقعی بدل می شود.
ووتن: دقیقًا. پول مثال بی نقصی از این وضعیت است. اگر ایمانمان را به پول کاغذی از دست 
بدهیم، ارزش پول کاغذی از بین می رود. ارزش پول کاغذی فقط و فقط به دلیل باور ما به آن است. 
فرایند ایجاد باور به اس��کناس فرایند اجتماعی بس��یار پیچیده ای اس��ت که یک صد س��ال یا بیشتر در 
جریان بوده است. گاهی این باور می شکند و فرومی ریزد، درست مانند اتفاقی که در جریان انقاب 

فرانسه رخ داد و اسکناس بی ارزش شد.
در این معنا، می توان گفت که ما نهادهایی اجتماعی پدید می آوریم که به باور ما نسبت به آن 
نهادها بس��تگی دارند و نیز انواعی از رفتار انس��انی ایجاد می کنیم که به باور ما نس��بت به این رفتارها 
وابسته اند. گاهی هم فراموش می کنیم که تا چه حد انعطاف پذیر هستیم و آنچه ازم داریم این است 
که نگاهی به خودمان بیندازیم و بگوییم: »این همان چیزی اس��ت که می خواهی باش��ی؟« و، اگر 

پاسخ منفی است، باید خودمان را بازسازی کنیم.
ایلینگ: کنجکاوم بدانم که آیا از نظر شما ما در حال حاضر تحت سلطۀ باوری 
س�اختگی یا تعصب آمیز هس�تیم که زندگی روزمره مان را هدایت می کند، اما گاهی 

معلوم می شود که این باور غلط و مخرب است؟
ووتن:  از نظر من، ما در دوره ای زندگی می کنیم که تنش های زیادی دربارۀ دموکراسی وجود 
دارد، چه به عنوان یک ایده و چه به عنوان مجموعه ای از دعاوی دربارۀ حقوقی که به خوبی در خدمتمان 
بوده اند. شاید فکر کنید که پنجاه یا صد سال دیگر کسانی به گذشته بنگرند و بگویند: چطور شد که 

آن همه مدت فکر می کردیم که آن شیوه برای سازماندهی جامعه مناسب است؟
کس��ی چه می داند پنجاه س��ال دیگر جهان چه ش��کلی خواهد بود یا اینکه نظر مردم دربارۀ 

انصاف و درستی چیست.
ایلینگ:  شاید آنچه ازم است انجام بدهیم این باشد که برای یافتن رهنمود 
فلس�فی ب�ه جای�ی فراتر از غرب بنگریم. همان طور ک�ه می گویید، ما گرفتار عقاید 
تعصب آمیزی  ش�ده ایم که ناچارمان می کنند با مفاهیم خودخواهانه و فردمحورانه 
فک�ر کنی�م، درحالی که در س�نت های حکیمانۀ ش�رقی روش کام�ًا متفاوتی برای 

اندیشیدن به خود و سعادتمندی وجود دارد.
ووت�ن: فک��ر می کن��م باید از روش های فردمحورانۀ تفکرمان کمی فاصله بگیریم و بپرس��یم 
که آیا این روش ها فایده ای به حالمان دارند یا نه. همچنین باید ببینیم که فرهنگ های دیگر چطور 
رفتارهای گروهی و اش��تراکی را تش��ویق می کنند. من تخصصی در فلس��فۀ شرق یا بودیسم ندارم و 
نمی توانم در این رابطه حرف بزنم. ولی حکمت عمیقی در آنجا هس��ت و دش��وار اس��ت که نبینیم از 

تعامل با آن تا چه حد می توانیم منفعت ببریم.
_________________________________________________

منبع:
 •این مطلب گفتگویی اس��ت با دیوید ووتن  در وب س��ایت ووکس که وب س��ایت ترجمان  با 

ترجمه حسین رحمانی آن را  منتشر کرده است.
••  دیوید ووتن،  استاد تاریخ دانشگاه یورک و متخصص در تاریخ فرهنگ و اندیشه اروپاست. 
ووتن دانش آموخته دانشگاه آکسفورد و کمبریج است و سابقه تدریس در چهار دانشگاِه مطرح بریتانیا 

و کانادا را داشته است.
•••  شان ایلینگ، دانش آموخته دکتری در فلسفه و علوم سیاسی از دانشگاه لوئیزیانا است.

وع  شد؟ خودخواهِی بشر از کدام نقطه تاریخ شر

به جهان اطراف نگاه کنید. رقابت در این جهان موج می زند، رقابت برای مقام بااتر، لذایذ بیش�تر و س�ودهای خیره کننده. اگر می خواهی پیش�رفت کنی، نباید به فکر دیگران باش�ی، فقط خودت را ببین که در 
مرکز عالمی. اما دیوید ووتن معتقد است انسان ها همیشه این قدر بی رحم و خودخواه نبوده اند. تاریخ خودخواهی حدوداً از قرن هجدهم و با تفسیری خاص از طبیعت انسان شروع می شود: با نظریۀ سیاسی نیکولو 

ماکیاولی، ایدۀ اقتصادی آدام اسمیت و نگاه اخاقی تامس هابز.

گفتگوی شان ایلینگ با دیوید ووتن، ووکس -چرا مردم نیکی می کنند؟ در تاریخ فلسفۀ 
غرب، اساسًا دو پاسخ برای این پرسش وجود دارد. نخستین پاسخ این است که مردم اخاقی 
عمل می کنند چون فضیلتمند هس��تند و به اصول خاصی مانند آبرو و انصاف پایبندند. پاس��خ 
دوم این است که عمل اخاقی مردم به خاطر منفعت خودشان است، زیرا خوب -  و درنهایت 

مفید- است که به عنوان کسی شناخته شویم که کار درست را انجام می دهد.
اکنون دیگر تردیدی در این نداریم که انسان ها همواره به دنبال قدرت و لذت و منفعت 
خودش��ان اند  اما دیوید ووتن، اس��تاد بریتانیایی تاریخ اندیش��ه در کتاب جدیدش می گوید این 

برداشت به هیچ وجه درست نیست.
به نظر ووتن، چنین برداشتی از ذات و طبیعت انسان، ساختۀ مدرنیته است که از طریق 
فیلس��وفان پرنفوذ دورۀ روش��نگری مانند آدام اس��میت و ماکیاولی و توماس هابز به ما رسیده 
است. ووتن معتقد است که این انقاِب فرهنگی، شیوۀ کامًا متفاوتی از تفکر دربارۀ رفتار و 
اخاق انسانی را کنار زده و چیزی را جایگزین آن کرده که ووتن »عقانیت ابزاری یا تحلیل 

فایده و هزینه ای« می نامد.
ووتن به این نتیجه می رسد که امروزه ما در جهان لذتجویی و رقابت گیر افتاده ایم که 
در آن تنه��ا ه��دف واقعی جامعه، ارضای امیال اس��ت و فضای��ل اخاقی مان با تصورات ما از 

توفیق مادی یا همان ثروت و قدرت، درهم تنیده اند.
کتاب ووتن که» قدرت، لذت و منفعت« نام دارد، اگرچه کتاب هیجان انگیزی اس��ت، 
اما نگاهی نس��بتًا س��اده انگارانه و محدود به روش��نگری دارد. همچنین این کتاب بس��یاری از 
جنبش های رنگارنگی را که از دل روش��نگری زاده ش��د نادیده می گیرد. با همۀ این تفاس��یر، 

کتاب گزارش جذابی ارائه می کند.
روشنگری پنداشت هایی را دربارۀ چیستی آدمی، چرایی کنش هایش و چگونگِی زندگی 
خوب پدید آورد. ما، چه آگاه باش��یم چه نه، همچنان گرفتار آن پنداش��ت هاییم و کتاب ووتن 

از ما می خواهد پیامدهای این وضعیت را بسنجیم
م��ن به تازگ��ی، درب��ارۀ این پیامدها و اینکه چرا ووتن فکر می کند روش��نگری تمدنی را 
پدید آورده که ش��یفتۀ مصرف و ارضای نفس اس��ت، با او گفتگو کرده ام. در ادامۀ این مطلب، 

متن این گفتگو را با کمی ویرایش می خوانیم.

لذت بیشتر و درد کمتر

 دیوید ووتنروان شناسی مدرن طبیعت انسان را دگرگون کرده و بازاری جدید به وجود آورده است.
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  روزانه ده ها نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند ولی 
اخبار این حوادث چندان مورد توجه قرار نمی گیرند و کمتر کسی ککش 
می گزد. اما یک تصادف خاص و ویژه کافی است تا جنجالی بزرگ بر پا 
ش��ود و موجی از اظهار نظر به راه بیفتد. به راس��تی چه چیز می تواند یک 
تص��ادف را ب��ه موضوعی خاص تبدیل کن��د؟  گاهی فجیع بودن حادثه، 
می��زان تلف��ات و یا عجیب بودن آن می تواند توجه ها را به آن حادثه جلب 

کند و گاهی مثل مورد اخیر  پای »پول« در میان است.
 راننده پورشه دستگیر شد

به گزارش فرارو، ماجرا از این قرار است که ویدئویی کوتاه در رسانه ها 
منتشر می شود که حاوی صحنه تصادف یک خودرو پورشه با یک دستگاه 

پراید است؛ تصادفی که منجر به مرگ راننده خودرو پراید شده است.
در ای��ن ویدئ��و صدای دختری به گوش می رس��د ک��ه جیغ زنان با 
ناراحتی از تصادف خودروی پورشه سخن می گوید. دختر جوان جمله ای 
بر زبان می آورد که بازتاب گس��ترده ای دارد و ش��اید اساس��ا این تصادف 
برای این جمله، این گونه جنجالی ش��ده اس��ت. او می گوید: »کش��تیم که 
کش��تیم، دیه اش را می دهیم. می دانید قیمت این ماش��ین چقدر اس��ت؟ 

ماشین را تکان ندهید.«
براساس گزارش ها این تصادف حاصل کورس گذاشتن دو دستگاه 
خودرو در خیابان کارگر اصفهان بوده که یکی از آنها پورش��ه بوده اس��ت 
که به دلیل س��رعت زیاد از کنترل خارج می ش��ود و با چند دستگاه خودرو  
تص��ادف می کن��د. در این حادثه راننده یک پراید بر اثر تصادف جان خود 

را از دست می دهد.
راننده پورش��ه ای که تصاف کرده، پس��ری جوان اس��ت که پس از 
تصادف از محل متواری می ش��ود و ظاهرا دختر جوانی که در س��ر صحنه 

تصادف داد و بیداد می کند همراه او بوده است.
براساس اعام پلیس، دختر جوان خواهر راننده پورشه است. فرمانده 
پلیس اصفهان اعام کرده که راننده پورشه گواهینامه نیز نداشته است. 

بنا به اعام پلیس راننده در بازداشت به سر می برد.
جزئیات تصادف جنجالی پورشه و پراید

تجربه نشان داده است پس از حوادث اینچنینی به سرعت حواشی و 
تحلیل های مختلفی منتشر می شود. درباره این حادثه نیز روایات فراوانی 
منتش��ر ش��ده از جمله این که که راننده خودروی پورش��ه و دختر جوان 
 از فرزندان مس��ئوان در اصفهان هس��تند. گفته ش��ده آن ها »آقازاده« و 
»ژن خوب«  اند. حتی گفته شده که پلیس در صحنه تصادف مراعات حال 
پورشه سواران را کرده است. این روایت ها البته تکذیب شده اند. ابوالقاسم 
چلماقی، رییس پلیس راهور اصفهان می گوید: این خودرو به هیچ یک از 

مسئوان ارتباطی نداشته، راننده »آقازاده« نیز نبوده است.
حتی گزارش شده که پدر راننده پورشه نمایشگاه اتومبیل دارد.

قربانی ماجرا کیست؟ 
فرهاد طاهریان جوان اصفهانی است که در حادثه کورس دو پورشه 
جان خود را از دس��ت داد، او ۲۱ س��اله، دانشجو و ورزشکار بود، اما قربانی 

هیجان شبانه دو جوان مرفه اصفهانی شد.
خانه پدری او حاا سیاهپوش و ماتمزده در عزای رفتن ناگهانی اش 
اس��ت. مادر فرهاد در گفتگو با خبرنگاران به چند جمله بس��نده می کند: 

کشور قانون دارد و حق فرزندم را می گیرم.
پس از این حادثه موجی از واکنش ها به اش��رافی گری، نو کیس��گی 

و بی قانونی در ش��بکه های اجتماعی راه می افتد. بیش��تر واکنش ها با این 
پیش فرض هس��تند که راننده پورش��ه »آقازاده«  اس��ت، در نتیجه لحن 

بسیاری از کاربران در این باره تند و گزنده است.
در سوی دیگر ماجرا  برخی دیگر از کاربران به فرهنگ اشرافیگری 
و سرمایه داری  حمله کرده اند. این که چطور در سبک زندگی اشرافی همه 

چیز کاا و کاا قابل تبدیل به پول است، حتی جان انسان!
این حادثه نش��ان دهنده  بی تفاوتی برخی » نو پولدارها« نس��بت به  

قانون،  وظایف اجتماعی و حتی مسائل انسانی است.
هرچند از نظر برخی راننده پورشه نیز حقوقی دارد و تصادف ممکن 
است برای همه رخ دهد. بطور قطع رانندگی پر خطر و حرف هایی که از 
سوی همراهان راننده پورشه بیان شد مردود و زشت و غیر قابل پذیرش 
است، اما حقوق افراد چه پورشه داشته باشند چه خطاکار باشند باید محترم 

باشد، تصادف برای همه رخ می دهد، همه!

برخی رس��انه ها، ریش��ه این بی شرمی را در رفتار و عملکرد مدیران 
دولت��ی می دانند. کدام مدیر ارش��د دولت��ی از رئیس جمهور گرفته تا وزرا 
هنگام قصور و تقصیر و آس��یب زدن به معیش��ت مردم، ابراز ش��رمندگی و 
عذرخواهی کرده اند؟ آیا  نحوه برخورد عباس آخوندی، وزیر پیشین راه با 
ماجرای حادثه قطار تبریز، ماجرای »خودت بمال« قاضی زاده هاش��می، 
وزیر پیشین بهداشت و درمان، فساد واردات خودرو های قاچاق و ... چیزی 

شبیه رفتار همین راننده پورشه سوار نیست؟
ب��ه نوش��ته همی��ن رس��انه ها، نتیج��ه طبیع��ی روحیه اش��رافی و 
زندگی اش��رافیت زده مس��ئوان  که سرریز آن به کف خیابان ریخته این 
است که  نوکیسه های تازه به دوران رسیده هم به تأسی از مدیران اشرافی 
نه تنها هیچ ابایی از تعدی به قانون ندارند، بلکه به هنگام آسیب رساندن 

به جان و مال مردم با پررویی پاسخگوی عملکرد خود نیستند.
 نوکیسگی و نوکیسه ها

امان اه قرایی مقدم، جامعه شناس نیز  از »نوکیسگی« و »نوکیسه ها«  
می گوید. به گفته او، نابسامانی اقتصادی کشور و باز بودن راه های دزدی از 
بیت المال باعث شده تا کسانی در تهران و شهرستان ها یکشبه ره صدساله 
را پیموده و قدرت وارد کردن ماشین های چند میلیاردی مانند پورشه و… 

را پیدا کرده و در خیابان ها سوار آن شوند. آیا می توانیم احتمال دهیم پدر 
آن دختر اصفهانی که جان ش��خص کش��ته ش��ده در این حادثه را به هیچ 

می انگارد هم به همین طریق ثروتی به هم زده است؟
 قرایی مقدم، جامعه ایرانی را جامعه ای مبتا به »از خود بیگانگی« 
معرفی کرده و ادامه می دهد: جامعه ایرانی در این دهه ها دچار سبک زندگی 
»پتاچ« ش��ده اس��ت. پتاچ مفهومی بود متعلق به جامعه سرخپوستی و 
بعدها در حوزه جامعه شناس��ی وارد ش��د. پتاچ یعنی اینکه عده ای سعی 
کنند با اموال و دارایی خودشان دیگران را تحقیر کنند. اموال و دارایی به 

ابزاری برای نشان دادن برتری تبدیل شود.
با وجود اینکه حمله به اش��رافیگری و س��رمایه داری در این ماجرا 
 اوج گرفته اس��ت، اما داود س��وری، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 
در این باره دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد اس��ت مش��کل از قانون اس��ت. 
»کش��تیم که کش��تیم، دیه اش را می دهیم« غیر اخاقی اس��ت اما قانون 
همی��ن را می گوی��د! نمونه ای اس��ت بارز از کژرفت��اری در صنعت بیمه، 
که قانونگذار می بایس��ت برای آن چاره ای بیندیش��د. هیچ ربطی هم به 

سرمایه داری ندارد، روضه نخوانید و داستان نبافید.
ترجم��ه این اظهار نظر این اس��ت؛ وقتی جریم��ه تصادف منجر به 
قتل پرداخت دیه است، طبیعی است که پورشه سواران بی توجه  کورس 
می گذارند و  آن دختر در صحنه تصادف اینگونه س��خن می گوید. قانون 
بیمه این عامت اشتباه را به مردم می دهد که وقتی که تصادف کردند با 
پرداخت دیه مشکل حل می  شود. براساس این اعتقاد، قانون بیمه موجب 

کاهش احساس مسئولیت اجتماعی افراد شده است.
پلیس و دستگاه قضایی: با قاطعیت برخورد می کنیم

چند روز پس از حادثه، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان می گوید: 
»پلی��س اج��ازه نمی ده��د عده ای ب��ا دور دور کردن و کورس گذاش��تن 

خودرو های خود در خیابان ها، نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند.«
سرهنگ خدادوست تصریح کرده است: »مأموران پلیس در اجرای 
قانون تفاوتی بین افراد قائل نیستند و با هر کسی در هر جایگاه و مقامی 
باش��د در صورتی که قانون و حقوق ش��هروندی را زیر پا بگذارد، قاطعانه 

برخورد می کنند.«
عل��ی اصفهانی دادس��تان اصفهان نی��ز در توضیح پیگیری قضایی 
پرون��ده تأکی��د کرد که پرونده مراحل تحقیقات را طی کرده و با قاطعیت 

با آن برخورد می شود.
ریشه را بخشکانیم

 ح��اا ک��ه قوانی��ن مدنی را به راحتی می توان با پول خرید و دور زد، 
می توان دزدید و کش��ت و س��ر از رتبه ای بااتر یا خانه و زندگی مرفه تر 

درآورد و به نوعی به جای جریمه، جایزه گرفت؛
حاا که قوانین معنوی  هم  به کار نمی آیند  و حرامخواری، طبیعی 

و تکراری شده و عزم چندانی هم برای مقابله با آن نیست؛
 ح��اا ک��ه  آنچ��ه از قانون و اخاق مکتوب ش��ده اس��ت، ناکارآمد 
اس��ت و ب��ی پش��توانه و آنچه هم در عمل از همدیگ��ر می بینیم ایمان از 

ما می ستاند؛
فقط یک راه چاره داریم؛ آنان که هنوز از انس��انیت هبوط نکرده اند 

برخیزند و اجازه ندهند جادوی انسانیت گریزی همه را مسخ کند.
 م��ا ب��ه الگو ه��ای زنده عزتمندی و ش��رافت و قناعت نیاز داریم نه  

شعارهای مکتوب و شفاهی.

به الگوهای زنده شرافت و عزت نیاز داریم
جنجال تصادف پورشه

 اواخر اردیبهشت ماه امسال، خبر تصادف یک دستگاه سواری پورشه با چند خودروی دیگر در اصفهان و متواری شدن راننده منتشر شد اما آنچه این خبر را متمایز می کرد رفتار فرد همراه راننده پورشه در برابر فوت 
یکی از سرنشینان خودروهای دیگر بود که از سر تکبر یا ترس گفته بود کشتیم که کشتیم، پولش را می دهیم.  نخوت راننده پورشه در برابر از دست رفتن جان راننده پراید ، در فضای مجازی بازتاب شدیدی یافت و باعث 
شد راننده خودش را به پلیس معرفی کند. کورس گذاشتن در خیابان های عادی، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی از هر راننده ای  سربزند، نشان دهنده سبک رانندگی بی قید و ناهنجار و نادرست اوست که امنیت 
خود و سایر خودروها و عابران را به خطر می اندازد و نظم و امنیت جامعه را برهم می زند. قطع به یقین هیچ آدم حسابی چنین نمی راند . سبک رانندگی مثل سبک غذاخوردن، سبک گفتگو، معاشرت و بسیاری نشانه های 
رفتاری دیگر، طبقه فرهنگی افراد را نشان می دهد اما اگر در یک جامعه همه چیز دچار وارونگی شده باشد، قطعا نشانه ها و دال ها، مدلول های متفاوت و تعابیر و مصادیق متفاوت خواهند یافت.  در دوران امروز، ادب و نزاکت 
و التزام به قواعد رانندگی امتیاز کمی دارند و در عوض مدل ماشین، متراژ خانه، صفرهای بانکی، بریز و بپاش متظاهرانه مواد غذایی و پوشاک و در یک کام نوکیسگی و رفتارهای شعارزده برای فهماندن تمول و تملک 
بیش��تر از اطرافیان، امتیاز باایی دارند. فضایل اخاقی به س��ایه رفته و  پش��یزی نمی ارزند که اگر می ارزیدند از مقام و مس��ئول تا مردم کوچه و خیابان همه با هم برای دزدی یا کاس��بی از جیب یکدیگر، کیس��ه نمی دوختند و 
مسابقه زرنگی برپا نمی کردند. نتیجه شیوع نوکیسگی و نومنصبی و عقده گشایی همین شده است که عزت نفس به برق بند شلوار و سوییچ ماشین وصل شده؛  سرفرازی با گردن فرازی یکی شده، آمار آدم کشی و اختاس 
و دزدی در طبقات باا و پایین یکسان باا می رود؛ هرچه قدر پول بدهی به همان میزان می توانی قانون شکنی کنی، قلدری کنی، فحاشی کنی، اسیدپاشی کنی، زمینخواری کنی،  اصا هرکاری خواستی بکنی، بعد هم 
پا روی گردن قانون و قانونگذار بگذاری و بروی دنبال زندگی ات.  این »کشتیم که کشتیم، پولش را می دهیم« یکی از صدهزار  آسیب جامعه امروزمان است که به هزار و یک دلیل مشخص دهه هاست دامان این مزرعه 

آفت زده  را گرفته ، اما دهقان مصیت زده خودش را به خواب زده و نمی خواهد بیدار شود.
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بروم س��ر اصل مطلب! رفته بودم دانش��گاه آزاد و در جلس��ه ای با 
دانش��جویان به عنوان خبرنگار و صاحب معدود اطاعاتی در برخی امور 
جاری، مش��غول بحث و فحص بودیم که یکی از پرس��نل و دانشیاران آن 
مرکز بنده را مفتخر کرد و طرف خطاب قرار داد و گفت: آقای دکتر... !! 
پیش خودم فکر کردم اش��تباهی رخ داده و چیزی نگفتم. بعد دیدم 
تکرار ش��د و دیگران هم جناب دکتر و اس��تاد و این القاب ش��ریف و فخیم 
را مثل نقل و نبات نثار می کنند و به عنوان پیش��وند جانش��ین اس��م برایم 
به کار می برند. بااخره تصمیم گرفتم شکس��ته نفس��ی کنم و این لقب و 

مدرک افتخاری را نپذیرم. 
همانجا پش��ت تریبون توضیح دادم که بنده مدرک دکتری ندارم و 
فوق لیسانس هم ندارم، لذا انگار اشتباهی پیش آمده و به درستی معرفی 
نشده ام؛ اما در کمال حیرت دیدم که گرداننده جلسه، یعنی همان رفیق 
مدعو و دانشیار مذکور رو به بنده فرمودند: فروتنی می فرمایید آقای دکتر! 
ما از حضور استادی مثل شما بهره مند می شویم و استفاده می بریم و قس 

علیهذا با همان ادبیات و سبک بیان مرسوم در این نوع جلسه ها.
باری، ُمهر کردند و دهانم دوختند. نتوانستم این بلبل زبانی دوست 

دیرینه را جواب بدهم ولی تا س��ه س��اعت بعد س��ی چهل بار دیگر هم 
پی اچ دی گرفتم و دکتر شدم. 

ح��اا ک��ه بحث دکتر و الق��اب پیش آمد، خاط��ره ای بگویم تا اثر 
معجزه آسای این القاب را در جای دیگر و تأثیرات سوء و شاید هم بهره های 
مفیدش را هم متذکر شوم. البته ماجرای غریبی بود و می خواهم وجدانم 
را هم سبک کنم زیرا کذب و ظاهرگرایی – خوشبختانه یا شوربختانه - 
بخش��ی از زندگی ماس��ت و انگار تش��خص و عّزت ما وابسته بدین القاب 

و آداب است. 
غافل از آنکه اس��م پیرایه ای بیش نیس��ت و دیر یا زود باید گریبان 
خود را از چنگ این پیرایه  ها و اطوارهای بیهوده رها کنیم. ساده باشیم 
همه و آنچه واقعًا هس��تیم و دوس��تان و دیگران را نیز آنچنان که هس��تند 
بپذیریم. این القاب بیهوده عزتی برایمان نمی آورند اما بیمار و بیچاره مان 
خواهند کرد؛ چنان که اکنون گرفتار شده ایم و وزیر و وکیل، مرد الهی دان 
و روزنامه نگار و س��ردار نظامی و مدیر کارخانه و راننده اس��نپ و ... همه 
در پی القاب کذایی هستند که در صدرش دکتری و سرهنگی و استادی 

و مهندسی است.
بگذری��م، ب��ه گناهم اعت��راف کنم و خاط��ره ای بگویم. یک وقت 
بیمارستانی رفتم که یکی از پزشکانش دوستم بود و قرار بود مدتی قبل 

بستری شوم. در روِز موعود و وقِت معهود رفتم و چندتا فرم برداشتم و پر 
کردم و مطابق جریان و روال عادی به سوی بانوی مهیب و ارجمندی رفتم 
در بخش پذیرش که س��رش هم خیلی ش��لوغ بود. پرسیدم: سرکارخانم، 

بنده قرار است، بستری شوم و فرم هایش را هم پر کرده ام. 
بدون آن که سر بلند کند گفت: برو تو صف. 

منطقی بود. رفتم و پس طی مس��افتی و اوقاتی، بااخره نوبتم ش��د. 
دوباره پرس��یدم و بانوی مربوطه، باز هم بدون درنگ پرس��ید: قبا وقت 

گرفتی؟ گفتم: خیر، ولی دکتر فان بنده را معرفی کرده اند و ...
نگذاش��ت حرفم تمام ش��ود و گفت: برو پیش خودش. خاصه دیدم 
این دِم گرم در آن آهن سرد اثری ندارد، نفهمیدم چه شد که یکباره گفتم: 
ش��ما باید مقدمات را انجام دهید. بنده دکتر فانی هس��تم و از دوس��تان 

آقای دکتر فان ...
اینج��ا ب��ود که انگار معجزه ای رخ داد و یکباره برای نخس��تین بار 
مسئول پذیرش سر بلند کرد و فهمید طرف مقابلش یک آدمیزاد معمولی 
اس��ت. من هم خوش��حال از این که توانسته ام چنین موفقیت و پیشرفتی 
داش��ته باش��م، دیگر کارهای مقدماتی بیمارستان و بستری شدن را تمام 

شده تلقی کردم. 
ام��ا وقف��ه ای رخ داد و ضرب��ه هولن��اک متقابلی به من وارد ش��د. 
ریموند ردینگتون، قهرمان س��ریال معروف بلک لیس��ت یا فهرست سیاه 
در صحنه ای می گوید: »می دانید کدام قسمت دروغ از بقیه بدتر است؟ 
دروغ هایی که پس از دروغ اّول و برای توجیه آن بر زبان می آورید.« باری، 
یکباره خانم محترم پذیرش از جای برخاست و پرسید: شما تخصصتون 

چیه آقای دکتر؟
کم��ی ج��ا خوردم. ولی زود به ارزیابی موضوع پرداختم و اینقدر ابله 
نبودم که نفهمم هرچه بگویم، این خانم سال هاس��ت در بیمارس��تان با 
امثال بندۀ ناچیز س��ر و کله می زند. طبعًا بافاصله خواهد دانس��ت و با 
یکی دو کلمه و عبارت نابجا از س��وی من متوجه خواهد ش��د که من از 
دان��ش پزش��کی همانق��در اطاع دارم که بق��راط و جالینوس از ژنتیک و 

روبوتیک جدید! 
حتی اگر می گفتم پزشک عمومی، باز هم مشکلی حل نمی شد ... 
خاصه در این جادۀ لغزنده و مه آلود گرفتار ش��ده و به س��رعت به س��وی 
پرتگاه می رفتم که ناگهان نور امیدی درخش��ید! منظورم از نور امید هم 
البته همان دروغ دوم اس��ت که زش��ت تر اس��ت و برای توجیه دروغ اول 

باید بگوییم! 

باری دفعتًا و با کمی شیطنت خدمتشان عرض کردم: بنده دامپزشک 
هستم. سپس خیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم تا کمی از اضطراب 
روانی و فش��ار وجدان بکاهم. اما کورخوانده بودم. بیچاره ش��دم. لبخند و 
عطوفت عظیمی در چهره همان بانوی مهیب هویدا ش��د و پرس��ید: چه 

خوب، توی کدوم کلینیک تشریف دارید آقای دکتر؟ 
حاا تصور کنید که جای من باشید و با محاسبات نامحدود و شمارش 
معک��وس بای��د هم جواب بدهید و هم س��ؤاات بعدی مخاطب را حدس 
بزنید. ضمن اینکه اگر خطا کنید در حالی که گرفتار درد مزمن فتق ناف 
هم شده اید و با این بی پولی و کمبود مرخصی و مشکات عدیده، شاید 

شش تا هشت ماه بعد چنین فرصتی به دستتان نرسد! 
باری، درحالی که اصا نمی دانس��تم اسم هیچ یک از کلینیک های 

دامپزشکی را؛ گفتم: فرمودید کلینیک؟ من در کلینیک کار نمی کنم.
خانم گفت: عجب، مطب دارید؟ جواب دادم: خیر، من مدتی اس��ت 
که بازنشسته شده ام و به کارهای شخصی می پردازم. دوباره نفس راحتی 
کشیدم و فکر کردم عرق از پیشانی وجدان پاک کنم و آرامش روحی را 
به دس��ت آورم. در حال تجدید قوای روانی و وجدانی بودم که باز همان 
لبخند گسترده و حالت سابق که توصیف کردم به چهرۀ مخاطب بازگشت. 
گفت: به به! از آشناییتون خوشوقتم. معلومه دامپزشک مجّربی هستید. این 
جوجه دامپزشک های جوان پدر ما رو درآوردند. نه تشخیص درست و نه 

درمان مفید و نه توصیه به جا و مطمئن. فقط پول هنگفت می گیرند. 
طاقتم طاق ش��ده بود، لذا وس��ط حرفش پریدم و گفتم: مش��کلتان 
چیس��ت؟ ناگهان نفر پش��ت س��ر من اعتراض کرد که »خانوم! کار ما را 
هم را بینداز.« من هم بافاصله تأیید کردم و گفتم. بله بله مردم معطل 
هستند، سرتان هم شلوغ است. اما با غیظ و غضب یک مسئول پذیرش، 
ه��م بن��دۀ وجدان شکس��ته و ه��م ارباب رجوع در انتظار نشس��ته، هردو 
س��کوت کردیم. بانو دوباره با همان لبخند اس��بق روبه من کرد و گفت: 
آقای دکتر من یک س��مندر دارم که اان دوس��اله باهم زندگی می کنیم. 
اس��مش رو هم گذاش��تم آواکادو ... چون اولین بار که دیدمش خودش رو 

رنگ آواکادو کرده بود.
می خواس��تم بپرس��م که آواکادو اصًا چییت و چه رنگی است؟ اما 
مصایب و معاصی من مثل یک هیوای هولناک به س��متم می آمدند و 
رهایم نمی کردند. گفتم: حاا این آواکادوی محترمتون مشکلش چیه؟ 
گفت: واه بعد از هر وعده غذا از گوشه های لبش آب زردی بیرون 
میاد و تا یک س��اعت حال طبیعی نداره. فکر کنم گوارش��ش مشکلی پیدا 
کرده. تاحاا سه تا دامپزشک هم ویزیت کردند اما بهتر نشده. بّچه هیچ 

حالش خوب نیست.
در ای��ن لحظ��ه دیدم اندوهی در چهرۀ بانو هس��ت. دلم نیامد بیش 
ازین به این بازی ادامه دهم. گفتم: خیلی متاس��فم که این بیماری س��راغ 
س��مندرتون اومده، مش��خصات دقیق و س��ن و س��ال و سوابقش رو برام 
بفرستید تا ببینم چکار میتونم بکنم. بعد هم فکر کردم کفارۀ این اکاذیب 
و کارهای اخیر، باید بروم و با یک دوست دامپزشک قدیمی که اتفاقا استاد 
دانشگاه تهران هم هست ماقات کنم تا ان شاءاه جبران مافات شود.

در همین وضع و حال بودم که ناگهان دیدم دوس��ت نازنینم، یعنی 
همان پزشک نازنینی که قرار بود ببینمش در انتهای سالن شلوغ مرا دید 
و به سویم آمد و کارهای اولیه و ثانویه هم به سرعت و دقت انجام شد.

اان مدتی است فکر می کنم این عاقه به القاب، این نوع تشخص 
و عّزت و ادعا، برای ما که ملّتی عارف مس��لک و ش��اعرپرور و خاکس��ار و 
زیباپسند و نکته سنج بوده ایم و زاهد و محتسب و عسس و وزیر و وکیل 
و ملک دوعالم را به هیچ می گرفتیم،  برای چیست؟ چرا باید چنین باشیم 

و به این چیزها دل خوش کنیم؟ 
ل��ذت دکت��ر بودن، وقتی واقعیت خواهد داش��ت که دانش��گاه های 
مخروبه را دوباره برپا کنیم و چراغ و ش��معی در آن برافروزیم تا ش��اید 
بازه��م هش��ترودی و خانل��ری و میرزاخانی و صدیق��ی و زرین کوب و... 
امثال آن بزرگان را به آسمان بی ستارۀ جامعه بازگردانیم، نه آنکه وزیری 
که دیپلم هم نداش��ته، مدارک دانش��گاهی مفصل بار کند و س��ال ها بعد، 
نماین��ده ای گریبان��ش را بگیرد که تو کی گذارت به آکس��فورد افتاده که 
م��ا نفهمیدی��م و وقتی یک کلمه زبان خارجه نمی دانی چگونه پی اچ دی 

گرفته ای؟!!    

 سيدمسعود رضوي
لذِت دکتر بودن
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ح�ل 2487      

بر ابروي كور چه 
حاجت؟

خاشاك 

آهسته 

فالني 

گشاده اشتباه معروف!

حركتي در 
ژيمناستيك 

برآمدگي ته 
كفش 

كرسي واعظپدر فرنگي ها 

ترعه و كانال 
محبت نام گوارديلو

آسمان  

پرنده شناگر 
جاده آهني  

سوره 30 قرآن 

واحدي در 
طول 

وطن

ديوانگي 

زن مسلمان 

مسابقات 
ويژه معلوالن 

از سبك هاي 
نقاشي 

به... چنين 
شتابان؟ 

 

اژدرمار

بخشي از 
آپارتمان 

دهان 
خودماني!

استاندار 
قديم 

قسمتي از 
گوش 

ح�ل جد�� 
5000

نويسنده كالغ  Upشايسته 

طراح لباس  بيهوده گوي تاقچه باال  ا

پ

م

بجاي زيارت مكه و مدينه و عتبات، ايران را آباد كنيد 
امام خميني، ديشب، در پيام مهمي، خطاب به ملت ايران، 
مردم را به سازندگي، عمران، آبادي، جهاد در ره ارزش هاي انساني 
اسام دعوت كرد. دراين پيام آمده است: من از اشخاصي كه براي 
زيارت  ها مثل زيارت مكه معظمه و مدينه منوره مي خواهند بطور 
استحباب بروند، از آنها مي خواهم و تقاضا مي كنم كه شما براي 
ثواب مي خواهيد مكه مشرف بشويد و يا مي خواهيد مدينه منوره 
و يا به عتبات مشرف شويد، امروز ثوابي بااتر از اين نيست كه به 
برادران خودتان كمك كنيد و اين سازندگي را همه با هم شروع كنيد 
كه ايران خودتان درست ساخته بشود و برادران شما نجات يابند. 
خداوند به همه شما اجر عنايت مي كند و همان ثوابي را كه شما از 

زيارت ها مي خواهيد، خداوند به شما در اين جهاد خواهد داد. 
شاه مخلوع هر روز با تهران تماس تلفني دارد 

كوئرناواكاـ  مكزيكـ  يونايتدپرسـ  سخنگوي شاه مخلوع 
ايران، ديروز گفت كه شاه سابق براي حفظ جان خود از خطر ايرانيان 
مسلحي كه گفته مي شود بنا به دستور يك دادگاه انقاب اسامي 
براي اعدام او به مكزيك اعزام شده اند اقدام هاي امنيتي كافي به عمل 
آورده است. دادگاه انقابي ايران، شاه مخلوع، همسرش فرح و مادر 

همسرش فريده ديبا را غيابا محكوم به اعدام كرده است. 
شاه مخلوع اين روزها تقريبا هر روز با تهران تماس تلفني 
دارد او براي اقامت در اين شـــهر رواديد 90 روزه توريستي دارد. 
دولت مكزيك 46 مامور امنيتي خود را براي حفاظت از جان شاه 

مخلوع ايران مامور كرده است. 
540 هزار نفر درخواست شركت در كنكور كرده اند 

سازمان سنجش و آموزش كشـــور اعام كرد كه بيش از 
540 هزار برگ درخواست شركت در مسابقه ورودي سراسري 
دانشگاهي و موسسات آموزش عالي تاكنون به اين سازمان رسيده 
اســـت و انتظار مي رود تا پايان هفته درخواست ثبت نام آخرين 
داوطلبان هم برسد. دكتر تيمور الياسي راد، معاون سازمان سنجش 
و آموزش كشـــور ضمن اعام اين خبر افزود از ميان داوطلبان 
شركت در كنكور امسال هم بزرگترين درصد متعلق به ديپلمه هاي 

امسال است. 
سفير عراق، ايران را ترك كرد 

سفير جمهوري عراق در ايران ديروز تهران را به قصد بغداد 
ترك كرد. عزيمت عبدالملك الياسين سفير عراق در ايران بدنبال 
ماقاتي بود كه با وزير امور خارجه ايران داشت.الياسين سفير عراق 
در ايـــران كه تنها ده ماه از ماموريت وي در ايران مي گذرد، پس از 
اولين تجاوز و حمله جنگنده هاي عراق به نوار مرزي ايران، بدنبال 
اعتراض وزارت خارجه ايران شخصا به اين وزارتخانه رفت و از 
اين واقعه عذرخواهي كرد.در تماس خبرنگار ديپلماتيك اطاعات 
با اين سفارت يكي از مسئوان گفت: سفير عراق در ايران از يكماه 
گذشته همزمان با انتخاب حجت ااسام دعائي سفير ايران در عراق 
عوض شده، اما براي انجام امور سفارتخانه در ايران باقي مانده بود. 

حساب هاي بانكي 335 نفر از مقامات رژيم سابق بسته شد 
حساب هاي بانكي 335 نفر از مقامات رژيم سابق مسدود 
شد. اسامي 335 نفر از مقاماتـ  روزنامه نگارانـ  وكاي دادگستري 
نمايندگان سابق مجلس شوراي ملي و سنا و وابستگان رژيم منفور 
پهلوي كه حساب هاي جاريـ  سپرده ثابتـ  پس اندازـ  و ديگر 
حسابها و موجوديها اعم از اوراق بهادار و اوراق امانات آنها مسدود 

و نقل و انتقال آنها ممنوع شده است اعام شد:
اين ليست شامل كساني كه در مرحله برنامه انقاب دولت 
ـ مصادره اموالـ  قرار گرفته اند و صورت اسامي آنان به بانك هاي 

سراسر كشور اباغ شده است. 
اسامي اعام شده به شرح زير است: 

1ـ آزموده وجيه اه سرلشگر بازنشسته 
2ـ آزمون منوچهر وزير 

3ـ آستانه اي مهدي شغل آزاد... 
پيام امام خميني به رئيس جمهوري فرانسه 

دكتر امير عائي ســـفير ايران در فرانسه براي نخستين بار 
محتواي پيام امام خميني به ژيسكاردستن رئيس جمهوري فرانسه 
را فاش كرد. وي در مورد خبر مطبوعات فرانســـه كه نوشـــته 
بودند برخاف سنت مرسوم و رئيس جمهوري فرانسه پيام متقابل 
نفرستاده خاطرنشان ساخت كه تنها دايل تشريفاتي موجب اين 
مسئله شده است و علت آن سياسي نيست سفير ايران در فرانسه بعد 
از ظهر پنجشنبه گذشته استوارنامه خود را همراه با پيام امام خميني در 

كاخ اليزه تسليم ژيسكاردستن كرد. 
اسامي جديد برخي از خيابانها و ميادين تهران 

شوراي نامگذاريـ  شهرداري تهران اسامي جديد خيابان ها 
و ميادين را به شرح زير اعام كرد: 

خيابان خشايار شـــاه حد فاصل بزرگراه رسالت و خيابان 
پاســـداران بنام »خيابان ابوذر غفاري«ـ  بزرگ راه شهياد واقع در 
جنوب ميدان آزادي بنام »بزرگ راه آيت اه سعيدي« ميدان حسن آباد 
واقـــع در خيابان حافظ و خيابان حنيف نـــژاد بنام »ميدان ملك 
المتكلمين«ـ  خيابان بوذرجمهري حد فاصل خيابان ري و خيابان 
حنيف نژاد بنام »خيابان پانزده خرداد«ـ  خيابان رزم آرا واقع در پل 
رومي و خيابان دكتر علي شريعتي بنام »خيابان استانبول« ـ  خيابان 
نواب حد فاصل خيابان آزادي و خيابان شير و خورشيد بنام »خيابان 

نواب صفوي«.

تمامي مطالب از روزنامه اطاعات روز يكشـنبه 27 خردادماه 1358 

)برابر با 22 رجب 1399، 17 ژوئن 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

قتل عام كرماني ها 
از آنجـــا كه محاصره شـــهر كرمان توســـط نيروهاي 
آغامحمدخان قاجار بيش از يك ماه به طور انجاميد، ميان مورخان 
بر سر روزي كه خان قاجار پس از سقوط شهر دستور درآوردن 
20 هزار جفت چشم از مردان و قتل چهار هزار نفر ديگر و فروش 
اسيران به بردگي و تخريب كرمان را صادر كرد با جزيي تفاوت 
اختاف نظر اســـت .چنين بر مي آيد كه اين جنايت، چند روز 
پيش از آغاز تابســـتان و به قول غالب 17 ژوئن در سال 1794 

ميادي روي داده است.
تعطيل بازار و اجتماع در بهارستان

27 خرداد سال 1287 هجري خورشيدي بازار تهران به نام 
مخالفت با استبداد محمدعلي شاه قاجار تعطيل كرد و مردم در 
بهارستان جمع شدند. اين وضعيت تا تيرماه و به توپ بسته شدن 

عمارت مجلس هر روز به چشم مي خورد.
فرماندار كمونيست تهران

بيســـت و هفتم خرداد 1325 تهران داراي يك فرماندار 
كمونيست شد. در اين روز عباس اســـكندري ناشر روزنامه 
»سياست« و از سران و موسســـان حزب توده ايران كه بعداًهم 

نماينده مجلس شد به سمت فرماندار پايتخت تعيين شد.
سقوط تيراژ روزنامه وسکته عباس مسعودی

بيست و هفتم خرداد 1353 ســـناتور عباس مسعودي 
موسس و ناشر روزنامه اطاعات در 73 سالگي در دفتر كار خود 
در ساختمان موسسه اطاعات براثر سكته درگذشت. گفته شده 
است؛ مسعودي كه هر روز در ساعت معيّن آمار فروش روزنامه 
در روز پيش از آن را مرور مي كرد با مشاهده رقم كاهش فروش 
اطاعات پس از دو برابر شدن بهاي تكفروشي آن از فرط اندوه 
سكته كرده بود. مسعودی معتقد به كسب درآمد روزنامه از طريق 
افزايش آگهی بود تا تكفروشی. وی هميشه از اين نظر كه نرخ 
تكفروشی بايد در حد استطاعت مردم باشد دفاع می كرد زيرا كه 
روزنامه را يك وسيله آموزش عمومی، و خبررسانی را يك كار 

فرهنگی می دانست تا سياسی.
روزي كه »ممتاز محل« درگذشت 

»ممتاز محل« همســـر »شاهجهان« امپراتور تيموري هند 
هفتم و طبق برخي محاســـبات تقويمي 17 ژوئن 1631 هنگام 
وضع حمل پانزدهمين فرزند خود درگذشـــت و »شاه جهان« 
كه به وي عاقه فراوان داشـــت تصميم گرفت به يادبود او يك 
ساختمان باشكوه بســـازد و بناي »تاج محل = كاخ، شاه نشين« 
سال بعد آغاز شد و پس از 23 سال به پايان رسيد. اين بناي باشكوه 
كه از سنگ مرمر ساخته شده است توسط استاد عيسي، معمار 
مشهور ايران طراحي و بنا گرديده و هنوز يكي از ابنيه زيباي جهان 

بشمار مي رود.
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قاب امروز

 سرایه

جانا ز غم عشق تو امروز چنانم
كاندر خم زلف تو توان كرد نهانم

بر چهره عيان گشت به يكبار ضميرم
وز ديده نهان كرد به يكبار نشانم

زين بيش ممان در غم خويشم كه از اين پس
دانی كه اگر بی تو بمانم بنمانم

اورست باشكوهترين قله جهان/ايلنا

از دست فراقت اگرم دست نگيری
زودا كه فراق تو برد دست به جانم

هرچند كه انديشه كنم تا غرض تو
از كشتن من چيست همی هيچ ندانم

انوری


