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* مبارزان كردستان در عين مبارزه با دشمن خارجي، در داخل 
خان�ه و محي�ط زندگي خود نيز با ضد انقاب در جنگ بودند، 
بنابراين شهادت در اين منطقه با فداكاري بيشتر و با مجاهدت 

صادقانه توأم بوده است
*  كشور ما از لحاظ تنوع قومي كم نظير است و اقوام مختلف 
تحت نام بزرگ ايران و ملت ايران در كنار هم زندگي مي كنند

* دش�منان از ابتدا قصد داش�تند از اختافات مذهبي و قومي 
براي شكس�ت جمهوري اس�امي اس�تفاده كنند، اما عناصر 
مؤم�ن و هوش�مند در كردس�تان و همچني�ن در آذربايج�ان 
 غرب�ي، اي�ن توطئ�ه  را خنثي و با خدمت به انقاب، دش�من را 

مأيوس كردند
*  حض�رت آيت اه خامن�ه اي بر توليد آثاري كه خروجي آنها 
 شناس�اندن ق�در و عظم�ت كار ش�هيدان براي كش�ور باش�د 

تأكيد كردند
* تكري�م ش�هيدان و خانواده ه�اي آنان وظيفه آح�اد مردم و 

مسئوان است
*  م�ردم و ب�ه ويژه نس�ل جوان بايد بدانند ب�راي پايه گذاري 
و محك�م ك�ردن پايه هاي انقاب و پيش�رفت و س�ربلندي اين 

شجره طيبه و پرافتخار چه تاش هايي انجام شده است
* رهب�ر انق�اب بر كار عمران�ي و تاش و پيگيري براي جبران 

عقب ماندگي هاي استان توسط مسئوان تأكيد كردند
* سردار سامي در كنگره ملي 5400 شهيد كردستان: بناي جنگ 

با هيچ كشوري نداريم، اما براي جنگ كامًا آماده ايم
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 ظریف: مرحله دوم اقدام برجامي ایران 

16  تیر آغاز مي شود

مجلس نمایندگان آمریکا اختیارات جنگي 

ترامپ را کاهش داد
*  وزي�ر ام�ور خارج�ه: اقدام بعدي ايران در قالب نامه رئيس جمهوري به س�ران كش�ورهاي 

حاضر در برجام و نامه بنده به خانم موگريني اعام شده است
*  سند راهبردي همكاري هاي ايران و تركيه به امضاي وزراي خارجه دو كشور رسيد

* دموكرات هاي مجلس نمايندگان آمريكا طرحي را تصويب كردند كه اختيارات ترامپ براي 
اعان جنگ با كشورها به بهانه مبارزه با تروريسم را محدود مي كند
* سناي آمريكا به طرح ممنوعيت فروش ساح به عربستان رأي داد

 خنثي کردن توطئه اختاف افکني قومي و مذهبي 
از مزیت هاي مردم کردستان است

*  پهپاد جاسوسي»آر كيو 4�  گلوبال هاوك« آمريكا مقابل منطقه كوه مبارك هرمزگان توسط پدافند 
نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد

*  نماينده دائم ايران در س�ازمان ملل: در نامه اي به دبيركل ، مختصات دقيق محل اصابت پهپاد را 
ارائه داده ايم

*  شمخاني: مرز هوايي، خط قرمز ماست
* فرمانده هوا فضاي سپاه: به هواپيماي جاسوسي متجاوز آمريكايي 4 بار هشدار داده بوديم

 *  س�ردار حاج�ي زاده: ي�ك هواپيم�اي جاسوس�ي ديگ�ر را ك�ه 35 خدم�ه پ�روازي داش�ت 
منهدم  نكرديم

دفاع مشروع ايران در برابر تجاوز 
هوايي آمريكا

م�ع�ارف

صفحه 6

علي ثقفي

 خدا 
در کام علي)ع(

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران كنگره بزرگداشت 5400 شهيد كردستان:

یادداشت سردبیر

ترامپ در نقطه شیب
عليرضا خاني

چنانچ��ه بخواهيم امپراتوري ترامپ را طبق تئوري ابن خلدون 
تفسير كنيم، مي  توان گفت اتفاقات روزهاي اخير نقطه عطف يا 

نقطه اپتيمم آن است.
ابن خلدون معتقد است حكومت  هاي قبيله  اي كه بر مبناي عصبيت 
و قدرت برگرفته از آن شكل مي گيرند، توسط رهبر قبيله شكل 
مي گيرند و مشروعيتشان، گونه مشروعيت مبتني بر قدرت است. 
اين نظام ها پس از رس��يدن به نقطه اوج، بافاصله جهت ش��يب 
صعودي شان تغيير مي كند و به شيب نزولي تبديل مي شود و تا 
آن جا نزول قدرت ادامه مي يابد كه توسط رقيب بعدي از ميدان 

به در مي روند و مضمحل مي شوند.
چنانچه ترامپ را تسامحاً رهبر يك قبيله سرمايه دار بناميم كه بر 
مبناي عصبيت به قدرت رسيده و مشروعيت خود را از آن گرفته 
است)به سخنان تبليغاتي ترامپ در دوران نامزدي توجه كنيد كه 
خواهان بازگشت قدرت و شوكت به آمريكا شد و بعد از پيروزي 
در انتخابات به فرماندهان پنتاگون دستور داد خود را براي يك 
جنگ هسته اي آماده كنند!( بنابر اين دوران شيب صعودي ترامپ 
براي بازگرداندن قدرت و شوكت به آمريكا طي دو و نيم سال 
حاكميت او ادامه يافت و اينك، با تهديدهايي كه براي بسياري از 
هژموني هاي منطقه اي كرد، اين دوران به نقطه اوج خود رسيد و 

اينك موقع تغيير جهت اين منحني فرا رسيده است.
ترامپ دست كم اينك با سه هژموني در شرق آسيا)كره شمالي 
و چين( خاورميانه)ايران( و آمريكاي اتين)ونزوئا( دس��ت به 
هماوردي زده و در هيچ يك از آنها، حتي س��همي از پيروزي 
را به دس��ت نياورده اس��ت. شوق زايدالوصف ترامپ از فاش 
دوربين خبرنگاران در هنگام ديدار با كيم جون اون رهبر كره شمالي 
ابراز عاقه براي ماقات و مذاكره با رهبر ونزوئا و ابراز عاقه 
شديدتر براي مذاكره با ايران، نشان مي دهد او مي خواهد قدرت و 
شوكت آمريكا را، كه ديگر با رفتارهاي ميليتاريستي و كنش هاي 
نظامي قابل ظهور نيستند، با قدرت ديپلماسي و توان امتيازگيري 

از كشورها به دست آورد و به رخ رقبا بكشد.
در اين ميان او سعي مي كند از ابزار تجهيزات رزمي آمريكا و 
تكنولوژي هاي نظامي برتر به عنوان پش��توانه ديپلماسي و نوعي 
اعمال فش��ار به كش��ورهاي ناهمسو بهره برد. ابزار ديگر ترامپ 
براي نشان دادن قدرت، اقتصاد بزرگ آمريكاست. اعمال تعرفه هاي 
تجاري بر شركت هاي پرقدرت و رقابت پذير چيني، تهديد مكزيك 
به اعمال تعرفه تجاري در صورت تداوم مهاجرفرستي اين كشور، 
اعمال تحريم هاي گس��ترده عليه ايران، اعمال تحريم به برخي 
ش��ركت هاي روس��ي، اخذ جريمه  هاي كان از برخي بانك هاي 
اروپايي و شرقي به خاطر دورزدن تحريم ها و نهايتاً تاش براي 
در اختي��ار گرفتن بهاي نفت، ازجمله كنش هاي اقتصادي دولت 
ترامپ براي امتيازگيري از حريفان پيش��ين و جديد در عرصه 

بين المللي است. 
از آن س��و، مقاومت چيني ه��ا و اعمال تعرفه ها و تحريم هاي 
متقابل، مقاومت ايران بدون مذاكره، مقاومت كره  شمالي عليرغم 
دي��دار رهبرش ب��ا ترامپ، مقاومت ونزوئ��ا و حتي مقاومت 
»دوفاكتو« ي برخي قدرت هاي اروپايي در قالب راه اندازي سازو كار 
مالي »اينس��تكس« و نهايتاً ساقط شدن پهپاد فوق  پيشرفته اش در 
خليج فارس از قدرت عرض اندام اقتصادي اياات متحده تا حد 

قابل توجهي كاسته است. 
اينك دونالد ترامپ بايد مجدداً وارد كمپ انتخاباتي شود و در 
يك سال و نيم باقيمانده تا انتخابات بعدي، رفتاري انجام ندهد كه 
قدرت هاي بيرون از آمريكا و جريان هاي درون اين كشور و رقباي 

سياسي او، از اين رفتارها در جهت مات كردن او بهره برند. 
بدون ترديد رفتارهاي تندروانه دونالد ترامپ، از اين به بعد به 
رفتارهاي محافظه كارانه تبديل خواهد شد و او ناچار خواهد بود، 
براي ماندن يك دوره ديگر در كاخ سفيد واشنگتن، حتي در برابر 
تيم تندروي خود نيز بايستد و آنها را تغيير دهد. بنابراين هر آنچه 
ترامپ ادعا كرده بود در دوران رياست جمهوري انجام مي دهد، 
تا هر آنجا كه انجام داده است خواهد ماند و او، حتي اگر يك 
دوره ديگر رئيس جمهوري اياات متحده شود، شيب نزولي اش از 
هم اكنون آغاز شده و ديگر ياراي برگشت به دوران اوج را نخواهد 
داشت. راه اندازي يك جنگ، نه تنها شيب صعودي به قدرت او 

نخواهد داد، بلكه قطعاً شيب نزولي اش را تندتر خواهد كرد.

سرنگوني پهپاد 
استراتژیکي!
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 قطعاتي از بقاياي پهپاد جاسوسي گلوبال هاوك آمريكا در تهران به نمايش گذاشته  شد
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 * رئيس فرهنگستان علوم: اميدوارم شرايط 
براي شكوفايي استعدادهاي كشور فراهم آيد 
* دكتر داوري اردكاني: علم در كش�ور بايد به 

جايگاه شايسته خود برگردد

مراسم تجلیل از 

 مهندسان برجسته 

علوم پایه برگزار شد

صفحه4

همتي: جلوگيري از پولي ش�دن تأمين كسري 
بودجه  در دستور كار است

* رئي�س كل بان�ك مرك�زي: تأمي�ن كس�ري 
بودج�ه ب�ر اس�تفاده از صدور بيش�تر نفت، 
انتش�ار اوراق دولت�ي و برداش�ت از مناب�ع 

صندوق توسعه ملي متمركز است

تمديد تعليق ايران از 
FATF فهرست سياه

صفحه3

1- نام شركت و نشانى : شركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى : اراك ،خيابان امام موسى 
صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير 
ــه عمومى خريدارى نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در  ــق مناقص را از طري

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

شــرح كاالرديف
انواع كنتور تكفاز و سه فاز1

ــركت در مناقصه جهت كل اقالم مبلغ 4,069,000,000 ريال و جهت هر يك از  ــپرده ش 3-  س
ــد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت  ــرح زير مى باش اقالم به ش
ــات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور مالى شركت توزيع  نامه موسس
ــاب جارى شماره 14005103651 به نام شركت  ــده بانكى يا واريز وجه به حس ،چك تضمين ش

توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
الف)تضمين شركت درمناقصه جهت خريد كنتور تكفاز بدون فيوز آپارتمانى 1,174,000,000 

ريال مى باشد.
ــل 2,350,000,000  ــت خريد كنتور تكفاز بدون فيوز كام ــركت درمناقصه جه ــن ش ب) تضمي

ريال مى باشد.
 1,045,000,000 ct ج) تضمين شركت درمناقصه جهت خريد كنتور سه فاز اتصال مستقيم بدون

ريال مى باشد.
ــد از انقضاى مدت  ــنهادهايى كه بع ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضاء، مش ــه پيش 4- ب
مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين  به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى 

كمتر از ميزان 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 

ــماره  ــيبا بانك ملى به ش ــال فيش واريزى در وجه س ــناد : مبلغ 200000 ري ــروش اس ــغ ف مبل
0105314217006 شعبه ميدان دارايى

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 
1398/04/26 و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1398/04/29  مى باشد.

7- محل تحويل و بازگشايى: اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت توزيع نيروى 
ــالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق  ــايى :س ــتان مركزى، واحد دبيرخانه .محل بازگش برق اس

استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 127,300,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــركت توانير : ــالت ش ــانى معام ــبكه اطالع رس ــايت ش ــتر به س ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
ــايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت  www.tavanir.org.ir س

توزيع نيروى برق استان مركزى: www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 
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ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى: اراك ، خيابان امام موسى  ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
ــتيبانى با تلفن تماس 08632226033-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را  صدر، امور پش
از 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:

شــرح كاالرديف
انواع چك1

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 375,000,000 ريال مى باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت 
ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور 
مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به 

نام شركت توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيش واصل ش

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 

ــماره  ــيبا بانك ملى به ش ــزى در وجه س ــش واري ــال في ــغ 200000 ري ــناد : مبل ــروش اس ــغ ف مبل
0105314217006 شعبه ميدان دارايى

ــاعت 13 روز چهارشنبه مورخ  ــناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا س ــايى اس 6-مهلت وبازگش
1398/04/26 و زمان بازگشايى ساعت 11,30 روز  شنبه مورخ  1398/04/29  مى باشد.

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

8- مبلغ برآوردى مناقصه 5,000,000,000 ريال مي اشد.
9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

ــر : ــركت تواني ــالت ش ــانى معام ــالع رس ــبكه اط ــايت ش ــه س ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــت كس  جه
www.tavanir.org.ir سايت پايگاه ملى مناقصات http: //iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع 

نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

�گهى مناقصه عمومى �� مرحله �� 
شما��      12 /98 شركت تو�يع نير�� بر�

 �ستا� مركز�

��
ت �

نوب

�گهي فر�خو�� عمومي 
شما�� 98/3-35 �

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد فراخوان شناسايي و ارزيابي 
پيمانكاران حفاري گمانه هاي اكتشافي عميق كه دستگاه هاي حفاري مغزه گيري 
ــت دار (DIRECTIONAL) تا عمق  ــورت عمودي (VERTICAL) و جه به ص
3000 متر را داشته و يا امكان تهيه و خريد دستگاه هاي حفاري با قابليت فوق را 
ــتاد) به شماره ثبت ستاد  ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (س دارند را از طريق س
2098001028000018 و با جزئيات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نمايد. تاريخ 
انتشار فراخوان در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/03/28 و مهلت زماني دريافت 
ــايت تا ساعت 17 مورخ 98/04/06 و مهلت ارائه پيشنهادها  ــناد فراخوان از س اس
حداكثر تا ساعت 17 مورخ 98/04/22 مي باشد. عالقه مندان شركت در فراخوان 
مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي با شماره هاي دفتر 
ــز 27313131ـ021 تماس  ــام 88969737 و 85192768-021 و مرك ثبت ن

حاصل نمايند و يا به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��      نوبت  ���
شـركت آب و فاضالب اسـتان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني (تبصره 3 ) نسبت به واگذاري عمليات 
مشـروحه ذيل به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام بـا ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شـرايط اقدام نمايد. 

تضمين شركت در مناقصه ريالمدتبرآورداوليه ريالموضوع عملياترديف
123,620,000,000 ماه82,524,673,961احداث مخزن 15 هزار متر مكعبي بتني در شهر يزد1

ــار آگهي پس از ثبت نام در پايگاه  ــناداز تاريخ انتش ــابه ، مي توانند جهت دريافت اس ــوابق كاري مش ــته آب توام با س كليه پيمانكاران داراي گواهي صالحيت پيمانكاري در رش
ــبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان مي توانند باارايه  ــناد به صورت اينترنتي نس ــاني www.abfayazd.ir و واريز هزينه اس ــركت به نش اين ش
ــناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت  ــاني يزد بابت خريداس ــعبه كاش ــاب 2046528/64 بانك ملت ش معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 1,000,000 ريال به حس
ــماره ــب اطالعات ش ــنادمناقصه را دريافت نمايند. جهت كس ــاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اس ــهر يزد ، خيابان آيت ا... كاش ــاني مناقصه گزار واقع در ش  7:30 تا  14:00به نش

 3164155 -035 اعالم و تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد .
آخرين مهلت ارايه پيشنهادها تا ساعت 13:00 مورخ 98/04/16خواهد بود .

مراحل و زمان بازگشايي پاكت ها : 
پاكت هاي ارزيابي كيفي در جلسه كميته فني و بازرگاني مربوطه بازگشايي و پس از تعيين امتياز مناقصه گران پاكت مناقصه گراني كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند توسط 

كميسيون مناقصه اي كه در ساعت 10:00 مورخ 98/04/18 در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،  بازگشايي خواهد شد.
شركت �� � فاضال� �ستا� يز� (سهامي خا�)

شركت آب و فاضالب استان يزد

«�گهي ���يابي كيفي توليد كنندگا�/ تامين كنندگا�»
شركت پااليش نفت �ما� خميني (��) شا�ند �� نظر ���� كاالها� موضو� بند «يك» �گهي حاضر �� �� طريق برگز��� 

مناقصه عمومي �� مرحله �� �� توليدكنند� � تامين كنند� ��جد شر�يط خريد��� � تامين نمايد. 
1) موضوع مناقصه 

الف) شرح مختصر كاال 
برآورد هزينه انجام موضوع تعداد شرح مختصر كاال شماره مناقصهرديف 

مناقصه (ريال)
مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار (ريال) 

-/94MT9/400/000/000/-470/000/000.ساخت RND-9718179-MDPOCKET CONVEYOR BELT  (تجديد مناقصه) 1

شماره مجوز: 1686ـ  1398
نوبت ���

ب) شرايط اوليه متقاضي 
1ـ داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2ـ داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است. 
3ـ داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران 

قبلي در صورت لزوم. 
4ـ توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران) 
و همچنين تضمين انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در مناقصه) مطابق آئين نامه تضمين براي 

معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.
2) نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: 

شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند واقع در استان مركزي، اراكـ  كيلومتر 20 جاده بروجرد. 
3) مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه (بند ب) بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند 
ــار آگهي نوبت دوم (3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول) به مدت 5 روز كاري  مي توانند پس از انتش
ــركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013ـ  086، فرم هاي  ــال تقاضاي ش ضمن ارس
ــركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و  ــتعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين ش اس
ــركت تحويل يا  ــرده (CD) به اين ش ــاس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفاً بر روي لوح فش بر اس

ارسال نمايند. 

4) زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (تكميل شده توسط متقاضيان) 
زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي 
شركت در مناقصه مي باشد. ضمناً محل تحويل يا ارسال لوح فشرده (CD) حاوي فرم ها و مدارك 
ــاني: اراكـ  كيلومتر 20 جاده بروجردـ  سه راهي شازندـ  شركت پااليش نفت  تكميل شده، به نش
ــه همكف اتاق 118ـ   ــاختمان بـ  طبق ــازندـ  اداره تداركات و امور كاالـ  س ــام خميني (ره) ش ام
ــتي 41111ـ  38671 تلفن: 33492909ـ  086 و 33492840ـ  086 مي باشد. بديهي  كدپس
ــالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً دادن پيشنهاد و ارائه  است به مدارك ارس
اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند.    الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار 
ــامي  ــبت به اعالم اس ــناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نس ــرده حاوي اس پس از وصول لوح فش

واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
ــايت اين شركت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم)  توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به س
مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفاً بر روي 
ــرده (CD) درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت  لوح فش
ــب نموده  ــركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كس نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از ش

باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 
 WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

���بط عمومي شركت پااليش نفت �ما� خميني (��) شا�ند

شركت پااليش نفت �ما� خميني (��) شا�ند«سهامى عا�»

�گهي فر�خو�� � مشا�كت
(نوبت ���)

ش�هر���� �ما�ند ��نظر ���� نسبت به ��گذ��� تجا�� ����� مسكن 
مهر �� ���� نگهد��� �� فضا� س���بز �طر�� � فضا� �فاهي شامل سر�يس  
بهد�ش���تي � نما�خانه �قد�� نمايد لذ� �فر�� ��جد شر�يط جهت كسب �طال� 

شركت �� فر�خو�� با شما�� تلفن 76321300 تما� حاصل نمايند.
1� ضمانت نامه شركت �� فر�خو�� 5% مبلغ �جا�� بها� ماهانه

2� تا�يخ با�گشايي پاكت پيشنها� يك هفته بعد �� ��� �گهى نوبت ���
3� مهلت ��سا� پيشنها�ها يك ��� قبل �� تا�يخ با�گشايي پاكت ها

4� شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.
5� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� �ست.

6� چنانچه نفر�� برند� ��� تا سو� به تعهد�� خو� نسبت به عقد قر����� �قد�� 
ننمايند. ضمانت نامه به نفع شهر���� ضبط مي شو�.

عبا� صفر�
شهر��� �ما�ند

�گهي مز�يد� فر�� خو���
آگهي مزايده فروش دو دستگاه ميني بوس هيوندا كروز 
مدل 1388 و يك دستگاه اتوبوس درون شهري اسكانيا 
مـدل 1388 براي كسـب اطالعات بيشـتر به سـايت 

دانشگاه دامغان به آدرس www.du.ac.ir مراجعه فرماييد.
���بط عمومي ��نشگا� ��مغا�

��نشگا�  ��مغا�

�گهي مناقصه يك مرحله �� 
به شما��  98/1

عمليا� �جر�يي �حد�� �يستگا� ها� پمپا�� شبكه �صلي �بيا�� تحت فشا� � تهيه �  �جر�� سيستم �لكتريكا� 
�يستگا� ها� پمپا� � �ستگا� ها� لينير طر� سيستم �بيا�� مكانيز� �بفشا� خطي به �سعت 565 هكتا�

1ـ دستگاه مناقصه گزار: شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي وابسته به سازمان اتكا 
2ـ موضوع و ميزان مناقصه: عمليات اجرايي احداث ايستگاه هاي پمپاژ، شبكه اصلي آبياري تحت 
ــتگاه هاي پمپاژ و دستگاه هاي لينير طرح سيستم  ــتم الكتريكال ايس ــار و تهيه و اجراي سيس فش
ــركت كشت و  ــي ش ــعت 565 هكتار در اراضي منطقه بي س ــان خطي به وس آبياري مكانيزه آبفش

صنعت شهيد بهشتي.
3ـ مبلغ سپرده: 2/200/000/000 ريال قابل واريز به حساب جاري جام 1830913018 نزد بانك ملت.

4ـ  مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1398/4/3 لغايت پايان وقت اداري 1398/4/9
به نشاني هاي:

ــهيد مصطفي خميني(ره) ـ دفتر مركزي  ــعبان ـ مقابل پادگان ش ــت كوي سوم ش 1ـ دزفول ـ پش
شركت شهيد بهشتي  كميسيون معامالت 6ـ42443802(061).

ــرقي ـ بين خيابان شهيد يديد (سعدي) و آبان  ــعدي ـ خيابان شيراز ش ــتان  ـ كوي س 2ـ اهوازـ كوي گلس
(بوستان) پالك137ـ مهندسين مشاور سامان آبراه ـ تلفن 2ـ33723461(061) فاكس: 33329746

5ـ مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار: از روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 لغايت پايان وقت اداري مورخ 1398/4/20
6ـ زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 8 روز شنبه مورخ 1398/4/22 مي باشد.

7ـ قيمت اسناد مناقصه: مبلغ 1/000/000 ريال (يكصد هزار تومان) قابل واريز به حساب جاري 
1567944079 نزد بانك ملت به نام شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي

« ���بط عمومي شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي »

كن�د�  ك�ا�نوبت ���
(مجموعه مقاالت)

دكتر حسن صدر حاج سيدجوادي            به كوشش: دكتر احمد كتابي
قطع رقعي، 448 صفحه، چاپ اول

كتاب حاضر حاوي 150 مقالة كم و بيش كوتاه است كه شادروان دكتر حسن صدر 
حاج سيدجوادي سال ها پيش براي درج در ستون « نقد» روزنامه اطالعات نگاشته 
ــتان و عالقه مندانش، آنها را در دو كتاب با عنوان هاي  ــت دوس و بعدها بنابه درخواس
«وسمه بر ابروي كور» و «كشتي به خشك راندن» تجميع و منتشر كرده است. اين دو 

كتاب، اكنون در مجموعه واحدي تحت عنوان «كندوكاو» به چاپ رسيده است.
موضوع مقاالت غالباً مربوط به رويدادهاي مهم روز يا مشكالت و آسيب هاي اجتماعي 
مبتالبه جامعه در سالهاي بسيار دور است، ولي آنچه مايه شگفتي و تأسف است، اين 
واقعيت است كه بسياري از موضوعات و مباحثي كه در مقاالت مزبور طرح و بررسي شده است، امروزه هم، بعد از گذشت بيش 

از نيم قرن همچنان به عنوان يك مشكل اجتماعي در جامعه امروز ما مطرح است!
يكي از ويژگيهاي مقاالت اين كتاب، مقيد بودن نويسنده به عدم سوگيري يا به ديگر سخن رعايت انصاف و بي غرضي در ارزيابي 

مسائل و ارائه نقدها و نيز مراعات ادب و نزاكت و حفظ حرمت اشخاص است.

معرفي كتاب هاي انتشارات اطالعات

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 
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صفحه2



 نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: ملت ایران با تکیه بر 
فرهنگ، تاریخ و عزت خود به تهاجم 
فرهنگی غرب و توطئه های آنان که 
قصد در هم شکستن اعتماد به نفس 
و خودباوری ما را دارند، پاسخ قاطعی 

می دهند.
 حجت ااسام سید رضا تقوی 
دیروز در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران با اش���اره به یاد و 
خاطره و مجاهدت های شهید دکتر 
»مصطفی چمران« و گرامیداشت ۲۷ 
خردادماه روز جهاد سازندگی افزود: 
امام فرمودن���د اتکای به نفس بعد از 
اعتماد به خداوند منشأ خیرات است و 
دشمنان سعی می کنند که برای تسلط بر 
یک ملت در گام اول اعتماد آنها را به 
خودشان و خودباوری را از آنها بگیرند؛ 
یکی از دس���تاوردهای مهم انقاب و 
هدایت های امام بزرگوار و تاکیدات 
امروز رهبر فرزانه انقاب اسامی همین 
است که مردم باید این خودباوری را 
همچنان رشد و تقویت کنند، زیرا اگر 
به تاریخ و گذشته خود بنگریم می بینیم 
که همیشه توانسته ایم از پس مشکات 
 بر بیاییم. وی با بی���ان این که در روز 
۲۷ خردادماه با صدور فرمان امام راحل 
یک نهاد انقابی به نام جهاد سازندگی 
تشکیل ش���د اظهارداشت: در جهاد 

سازندگی جمعی از نیروهای مخلص، 
مجاهد، بی توق���ع و انقابی در این 
نهاد گرد آمدند و برای رفع مشکات، 
نارسایی و ضعف های باقیمانده نظام 

طاغوتی به مناطق محروم رفتند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی اضافه کرد: اقدامات جهاد 
گران در دوران حیات جهاد سازندگی 
در حدی ارزش���مند بود که با این که 
س���ال ها از ادغام وزارت کشاورزی 
و جهاد س���ازندگی می گذرد اما در 
جهاد کش���اورزی مردم یاد و خاطره 
آن عمرانی ها، آبادانی ها و تاش های 

انساندوستانه آنها را گرامی می دارند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از 
سوی مقام معظم رهبری به رونق تولید، 
افزود: می دانیم که تولید یکی از ارکان 
اقتصاد در یک جامعه به شمار می رود 
که یکی از برکات و آثار ارزشمند آن 

تداوم وجودی حیات انسان است.
به گفته وی، تولید همانند کتابی 
که می نویسیم، بنایی که ایجاد می کنیم، 
بذری که می افشانیم، نهالی که غرس 
می کنیم و حت���ی فرزندی که بوجود 
می آوریم در حقیقت چرخ زندگی را 
به گردش در می آورد و اگر تولید در 
جامعه متوقف شود در حقیقت چرخ 
حیات و زندگی توقف پیدا کرده است.   
تقوی با بیان ای���ن که تولید حرکت 

دهنده چرخه حیات انسان، تامین کننده 
نیازهای فردی و اجتماعی جامعه، نشانی 
از قدرت، ثروت ملی و اعتماد به نفس 
و خودباوری یک جامعه است، تصریح 
کرد: به طور حتم تولید برقدرت ملی 
یک جامعه می افزاید یعنی هرچه تولید 
افزایش پیدا کند قدرت آن جامعه بیشتر 
می شود و حتی با افزایش ثروت اقتدار 
یک جامعه افزایش می یابد که خود 

موجب مصونیت خواهد شد.
وی تولید را نمایانگر اعتماد به 
نفس یک جامعه دانست و گفت: تولید 
در هر جامعه ای رونق داشته باشد بیانگر 
آن است که آن جامعه مردمش اعتماد 
به نفس دارند یعنی ما می توانیم از پس 

مشکات بر بیاییم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی ادامه داد: در فرهنگ اسامی 

تولید یک ارزش محسوب می شود؛ 
تولید کننده مقامش مجاهد فی سبیل اه 
است که استغنا و عزتمندی را به دنبال 
دارد؛ تأمین نیازها، استقال و عزت در 
سایه تولید است و اگر می خواهیم به 
بی نیازی برسیم راهش مسیر تولید 

است.
وی درب���اره ارزش تولید در 
فرهنگ اسامی گفت: تولید به منزله 
صدقه جاری است؛ ثواب هر کسی 
که تولید می کن���د در پرونده او ثبت 
می شود و تولید کننده چنین ثوابی در 
دیوان الهی دارد، بنابراین دست تولید 
کننده را باید بوس���ید همان گونه که 
پیامبر دست سعد انصاری را بوسید؛ 
بنابراین تولید کننده ای که طبق ضوابط 
کار کند و تولیداتش نیاز جامعه را تأمین 
کند باید چنین مقامی در جامعه داشته 
باشد.   تقوی اظهارداشت: برای فرایند 
تولید باید موانع تولید و بینش های 
غلط از سر راه برداشته شود تا تولید 
رونق بگیرد؛ دلبستگی به بیگانگان و 
ضعف مدیریتی خود مانعی بزرگ در 
تولید است، فقط مدیریت های جهادی 
هستند که باید مشکات جامعه را حل 

کنند و تولید را رونق دهند.
وی ادامه داد: باید ببینیم قوانین 
و دس���تورالعمل های دست و پا گیر 
چه شرایطی را برای تولید ایجاد کرده 

اس���ت تا آنها را روان کنیم و اگر به 
داشته هایمان و سرمایه هایمان توجه 
نکنیم و همیشه بخواهیم از بیگانگان 
امید داشته باشیم باز هم نمی توانیم به 

جایی برسیم.
وی وزارتخانه جهاد و کشاورزی 
را به دلیل تامین معیشت مردم یکی 
از حساس ترین وزارتخانه ها ذکر کرد 
و با ارائه گزارش���ی درباره اقدامات 
مطلوب وزارت جهاد کشاورزی در 
انقاب اسامی، افزود: بخش عمده 
نیاز معیشتی مردم در داخل کشور تامین 
می شود و فقط بخش اندکی از اقام 
برای تنظیم بازار و قیمت ها به کشور 
وارد می شود تا کشور دچار مشکل 
نشود. نماینده ولی فقیه تصریح کرد: 
مشکل ما در قیمت کااهای کشاورزی 
کمبود تولید نیس���ت زیرا امکانات 
تولیدی خوبی داریم و همچنان بیش از 
این می توانیم تولید داشته باشیم، اما آن 
نظارت و سیاستگذاری که باید با دقت 

انجام شود، صورت نمی گیرد.
وی با تاکید براین که اقام مورد 
نیاز معیش���ت مردم به وفور تولید و 
تامین می شود، افزود: در برخی اقام 
هم ما با مازاد بر نیاز مصرفی داخلی 
مواجه هس���تیم که با اصاح قوانین 
و سیاس���تگذاری ها در این زمینه هم 

مشکلی نخواهیم داشت.

سرنگوني پهپاد استراتژيكي!
 بامداد پنجشنبه30 خرداد يك فروند پهپاد جاسوسي ارتش آمريكا 
به نام »گلوبال هاوك« بعد از تجاوز به حريم س��رزميني ايران در منطقه 
روبروي كوه مبارك استان هرمزگان، هدف آتش پدافند نيروي هوافضاي 
سپاه پاس��داران انقاب اسامي قرار گفت و سرنگون شد. پخش اين 
خبر به صورت يك انفجار، شديدتر از سرنگوني پهپاد »گلوبال هاوك« 
شبكه هاي اطاع رساني جهان را در بر گرفت. بعد از چند ساعت شوك 
خبري، ترامپ رئيس جمهوري آمريكا در واكنش به اين خبر گفت: »... 
اين كار عمدي نبود، ممكن اس��ت يك فرد بي عقل و سرخود پهپاد ما 
را هدف قرار داده باشد، اما آنها پهپاد ما را بر فراز آبهاي آزاد بين المللي 
هدف گرفتند، مي توانيم آن را ثابت كنيم« اين سخنان ترامپ شبكه هاي 
خبري غرب را آرام نكرد و موج انتشار شناسنامه پهپاد سرنگون شده كه 
يك ساح بسيار حساس جاسوسي ارتش آمريكاست و آن را »اسلحه 
استراتژيكي« مي خوانند كه در ارتفاع بسيار باا و غيرقابل  دسترس قادر 

به پرواز است، باا گرفت.
صنايع نظامي آمريكا »گلوبال  هاوك« را پيشرفته ترين ساح جاسوسي 
با پيچيده ترين آرايش فني براي دريافت و ثبت تصاوير اطاعاتي،  معرفي 
مي كند. چند نفر از كارشناسان مشهور نظامي آمريكايي در اين باره اعام  
نظر كردند. فراگيري تعجب از اين حادثه مختص آمريكا نبود، بلكه در 
سراس��ر جهان اين عمليات را بسيار پيچيده و غيرقابل باور خواندند، 
به طوري  كه در همان ساعات اوليه بعد از پخش خبر، يكي از فرماندهان 
ارتش روسيه گفت: »اين عمليات موفق نشان داد كه جمهوري اسامي 
ايران،  موشك هاي خاصي را توليد كرده و ساخته است كه در فهرست 

متعارف موشك هاي در اختيار نيروهاي مسلح ايران نيست!«
در اروپا دولت هاي فرانسه، آلمان و انگليس در واكنش به سرنگوني 
پهپاد  استراتژيك آمريكا با اعام اين كه »خواستار آرامش همه طرف ها 
هستند« خطر ش��رايط جنگي در خليج فارس را هشدار دادند. قيمت 
نفت هم در بازار جهاني يكباره س��ير صعودي گرفت و به بيش از 65 

دار رسيد. 
از سوي ديگر درحالي كه آمريكايي ها تاش كردند تا خبر دهند 
كه پهپاد گلوبال هاوك در آبهاي بين المللي مورد هدف موشك ايراني 
قرار گرفته اس��ت، اما تصاوير روشن از محل سقوط اين پهپاد كه در 
نامه اعتراضي جمهوري اسامي ايران به دبيركل سازمان ملل به منظور 
اطاع شوراي امنيت آمده است، اين تاش آمريكايي ها را مورد ترديد 
و س��ؤال قرار داد. ابتدا معاون وزير امور خارجه، در تماس با حافظ 
منافع آمريكا در تهران گفت: »مدارك انكارناپذيري مبني بر حضور پهپاد 
آمريكايي  در فضاي جمهوري اسامي ايران وجود دارد و حتي قطعاتي 
از اشه اين پهپاد در آب هاي سرزميني ايران به دست آمده است.« تخت 
روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل هم به خبرنگاران گفت:» به اين 
پهپاد اخطارهاي راديويي داده شده بود، ولي به اين اخطارها بي توجهي 
شد تا در حريم سرزميني ايران سرنگون شد.« جانشين پدافند هوايي ستاد 
مركزي خاتم اانبياء )ص( هم گفت: »هواپيماي آمريكايي بعد از بارها 

اخطار، مورد اصابت موشك قرارگرفت و سرنگون شد.«
به پهپاد جاسوسي آمريكا در ساعت 3 و 55 دقيقه نيمه شب توسط 
پدافند هوايي ارتش جمهوري اسامي ايران اخطار داده شد كه به دليل 

بي اعتنايي آنها، پهپاد در ساعت 4 و 5 دقيقه سرنگون شد.«
محمد جواد ظريف وزير خارجه در پيام توييتر خود نوشت: »يك 
پهپاد آمريكايي ساعت 14 دقيقه بامداد در وضعيت پنهان كار از امارات 
متحده عربي به پرواز درآمد و حري��م هوايي ايران را نقض كرد. اين 
پهپاد ساعت 4 و 5 دقيقه در مختصات جغرافيايي )25.59.43شمالي( 
)57.02.25 ش��رقي( در نزدي��ك كوه مبارك هدف ق��رار گرفت. ما 
قسمت هايي از پهپاد نظامي آمريكا را در آب هاي سرزميني خود، جايي 
كه اين پهپاد ساقط شد، از آب خارج كرديم.« بخشي از اشه اين پهپاد 
از سوي ايران به نمايش گذاشته شده و محل دقيق سرنگوني آن در خاك 

ايران نيز رصد تصويري شده است. 
در پايان چند نكته تفسيري نوشته مي شود. 

1� اينكه جمهوري اسامي ايران مي گويد ما خواهان جنگ نيستيم 
ش��واهد و دايلي روشن دارد كه شايد از مهمترين آن ها اين است كه 
ما در حدود مرزهاي تعريف ش��ده خود مس��تقر هستيم و تاكنون به 
حريم مرزي هيچ كش��وري تجاوز نكرده ايم. اما ترامپ از آغاز دوران 
رياست جمهوري، حريم مرزي بسياري از كشورها را نقض كرده و در 
بسياري از مناطق حساس بين المللي در كنار مرزهاي كشورها، انبوهي از 
تسليحات جنگي را آرايش نظامي داده است. در حالي كه مداوم مي گويد: 
»ما خواهان جنگ با ايران نيستيم« سراسر آب هاي خليج  فارس و دريايي 
عمان مملو از آرايش و قدرت نمايي نظامي، جنگي ترامپ شده است كه 

امنيت همه كشورها در منطقه را تهديد مي كند. 
2�  اينك بعد از نزديك به دو سال در داخل و خارج آمريكا، همه 
مي گويند سياست »فشار حداكثري« و »تحريم هاي همه  جانبه« ترامپ 
جواب نداده است. متحدان آمريكا در اروپا به رئيس جمهوري آمريكا 
پيشنهاد مي كنند در اين سياست تجديدنظر كند، زيرا همه از آن زيان 

ديده اند. 
3� ترامپ مدام مي گويد: »من جنگ نمي خواهم«. اين گفته او از 
سر تبيين و ارزيابي خسارت و فاجعه جنگ در خليج فارس است كه 
بسياري از كشورها در شرق و غرب عالم را به بحران فراگير و فاجعه بار 
سوق خواهد داد. ترامپ خود در آغاز مبارزه انتخاباتي براي دور دوم 
رياست  جمهوري قرار گرفته است. فشاردادن كليد جنگ با ايران و در 
»قلب انرژي دنيا« يعني خليج فارس، بدون ترديد س��قوط آزاد او را در 
افكار عمومي ملت ها در جهان، بخصوص در داخل آمريكا رقم خواهد 

زد. 
4� اكنون ش��عار حل اختاف ها از طريق ديپلماسي فراگير شده 
است. تنها راه گشايش و تغيير جهت گيري از تهديدها به گفتگو، دست 
برداشتن از چماق سلطه گري و نظاميگري است. جهان منتظر است ترامپ 
به صورت علني اعام كند از سياس��ت فشار حداكثري و تحريم هاي 
همه جانبه عليه ايران دست برداش��ته و آماده حل اختاف ها از طريق 

»گفتگوي حداكثري« است. 
همه از سياستمداران مسئول تا انديشمند مستقل بر اين باورند كه دو 
واژه »فشار« و »گفتگو« همواره در تضادند و قابل جمع همزمان نيستند. 
جهت گيري »فشار« به  دنبال تسليم است، در حالي كه »گفتگو« در بستر 

مصالحه و توافق در ماتريس منافع مشترك حركت مي كند.

اخبار كوتاه

سخنگوی دولت: امسال تغییری درباره کااهای اساسی و نرخ 
ارز صورت نمی گیرد

علی ربیعی سخنگوي دولت نوشت: تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در 
تصمیم دولت در رابطه با تأمین کااهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد 

گرفت.
به گزارش مهر،وي در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »این روزها، 
برخی گمانه زنی های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ 
تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کااهای اساسی و نرخ ارز صورت 

نخواهد گرفت. تأمین برخی از کااها به سیاق قبل ادامه می یابد.«
تأکید موگرينی بر ادامه پايبندی اتحاديه اروپا به برجام

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان سفر خود به آمریکا بر ادامه 
پایبندی اتحادیه اروپا به برجام تاکید کرد و آن را عنصری کلیدی در حفظ ثبات 

و امنیت منطقه خواند.
به گزارش ایسنا، دفتر فدریکا موگرینی،  همزمان با پایان سفر او به واشنگتن 
و دیدارهایش با مایک پمپئو، وزیر امورخارجه و جرد کوش���نر مشاور رئیس 

جمهوری آمریکا بیانیه ای درباره این سفر وی منتشر کرد.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، در این بیانیه آمده است: موگرینی 
و وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگوهای خود در واشنگتن درباره برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( تبادل نظر کردند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بر ادامه پایبندی اتحادیه به برجام به عنوان یک عنصر کلیدی در حفظ امنیت و 

ثبات منطقه و بخشی ضروری در معماری عدم اشاعه جهان تاکید کرد.
تكذيب خبر ادعايی رويترز درباره پیام ترامپ به ايران

شبکه الجزیره به نقل از یک منبع در شورای عالی امنیت ملی ایران اعام 
کرد که خبر ارسال پیام ترامپ به تهران از طریق عمان صحت ندارد.

به گزارش ایسنا، یک منبع از شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با 
الجزیره تاکید کرده است که خبر ارسال پیام ترامپ به تهران از طریق مسقط و 

هشدار نسبت به حمله قریب الوقوع به ایران صحت ندارد.
این منبع افزود: خبر ارسال پیام ترامپ به مقامات عالی نظام کذب است و 

ما آن را به طور کامل رد می کنیم.
  رویترز مدعی شده بود  که یک مقام ایرانی به آنها اطاع داده است   دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیامی از طریق عمان به تهران فرستاده   و گفته 

است که آمریکا به دنبال جنگ نیست بلکه به دنبال مذاکره است. 
رویترز بدون نام بردن از منبع ادعایی خود گفته بود که ترامپ در این پیام 

ایران را تهدید به حمله کرده است.
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رهبر معظم انقاب: خنثي كردن توطئه اختاف افكني 

قومي و مذهبي از مزيت هاي مردم كردستان است
بیانات رهبر معظم انقاب  در دیدار دست اندرکاران 
کنگره بزرگداشت ۵۴۰۰ شهید استان کردستان که  ۲۷ خرداد   
برگزار ش���ده بود، صبح پنجشنبه در محل این همایش در 

سنندج منتشر شد.
حضرت آیت اه خامنه ای در این دیدار، شهدای عزیز 
کردستان را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند و گفتند: 
مبارزان کردستان در عین مبارزه با دشمن خارجی، در داخل 
خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقاب در جنگ بودند، 
بنابراین شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت 

صادقانه توأم بوده است.
رهبر انقاب اسامی، مزیت دیگر مردم کردستان را 
خنثی کردن توطئه اختاف افکنی قومی و مذهبی خواندند و 
خاطرنشان کردند: کشور ما از لحاظ تنوع قومی کم نظیر است 
و اقوام مختلف تحت نام بزرگ ایران و ملت ایران در کنار هم 
زندگی می کنند. البته دشمنان از ابتدا قصد داشتند از اختافات 

مذهبی و قومی برای شکس���ت جمهوری اسامی استفاده 
کنند، اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان و همچنین در 
آذربایجان غربی، این توطئه را خنثی و با خدمت به انقاب، 

دشمن را مأیوس کردند. 
ایشان تکریم ش���هیدان و خانواده های آنان را وظیفه 
آحاد مردم و مسئوان دانستند و با تأکید بر تولید آثاری که 
خروجی آنها شناس���اندن قدر و عظمت کار شهیدان برای 
کشور باشد، افزودند: مردم و به ویژه نسل جوان باید بدانند 
برای پایه گذاری و محکم کردن پایه های انقاب و پیشرفت 
و سربلندی این شجره طیبه و پر افتخار چه تاش هایی انجام 

شده است.
حضرت آیت اه خامنه ای همچنین با اشاره به سیاست 
غلط و معیوب رژیم پهلوی در عقب نگه داش���تن مناطق 
کردنشین، خطاب به مسئوان استان، بر کار عمرانی و تاش 
و پیگیری برای جبران عقب ماندگی های استان تأکید کردند. 

یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا پس 
از تجاوز به فضای سرزمینی ایران  در ساعات 
اولیه بامداد  پنجشنبه مقابل منطقه کوه مبارک   
هرمزگان توس���ط پدافند نیروی هوا فضای 
سپاه پاس���داران   مورد هدف قرار گرفت و 

سرنگون شد.
  به گزارش پایگاه خبری س���پاه نیوز، 
سپاه پاس���داران  در اطاعیه  ای  به تشریح 
جزئیاتی از این اقدام پرداخت واعام کرد: 
پهپاد جاسوس���ی گلوبال هاوک در ساعت 
۱۴دقیقه بامداد پنجشنبه از یکی از پایگاه های 
نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس به 
هوا برخاسته و بر خاف قوانین هوانوردی 
تمامي تجهیزات مربوط به معرفی خود را 
خاموش کرده و در نهایت پنهانکاری، از تنگه 

هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می دهد.
 این هواپیمای بدون سرنشین در زمان 
بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده 
تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی  ایران، 
مشغول جمع آوری اطاعات و جاسوسی 

می شود.
 در س���اعت چهار و پنج دقیقه بامداد 
در حالی که هواپیمای متجاوز وارد فضای 
سرزمینی کشورمان شده بود، توسط پدافند 
نیروی هوا فضای س���پاه مورد هدف قرار 
گرفت و سرنگون شد. مدل پهپاد سرنگون 
شده »آر کیو۴- گلوبال هاوک« اعام شده 
است؛ پرنده ای از نوع پهپادهای شناسایی که 
حدود ۲۳هزار کیلومتر برد دارد و می تواند 
بیش از یک ش���بانه روز پرواز مستمر انجام 
دهد. ارزش ای���ن پهپاد بیش از ۲۰۰میلیون 

دار است.
س���یدعباس عراقچی معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه هم در تماس���ی تلفنی 
با سفیر سوییس در تهران، نسبت به تعرض 

آمریکا به حریم هوایی ایران اعتراض کرد.
وی اعتراض شدید ایران را به دولت 
آمریکا برای تعرض به حریم هوایی کشور به 
سفیر اباغ کرد و گفت: مدارک انکارناپذیری 
مبنی بر حضور ای���ن پهپاد در فضای ایران 
وجود دارد و حتی قطعاتی از اش���ه این 
پهپاد در آب های سرزمینی کشور به دست 

آمده است.
وي همچنین با اشاره به این که این اقدام 
نیروهای آمریکای���ی برای اولین بار نبوده و 
چندین بار پیش از این هم اتفاق افتاده است، 
خواهان احترام نیروهای آمریکایی به حریم 
هوایی و دریایی ایران و رعایت کامل مقررات 

بین المللی از سوی آنها شد.
معاون وزیر امور خارجه با تاکید مجدد 
بر این که ایران خواهان جنگ و درگیری در 
منطقه خلیج فارس نیست، نسبت به هر گونه 
اقدام نسنجیده نیروهای آمریکایی در منطقه 
هشدار داد و گفت:   ایران در دفاع از آب و 
خاک خود قاطعانه عمل مي کند و لحظه ای 

درنگ نخواهد کرد.
   نامه ايران به سازمان ملل

   نماینده دائم  ایران در سازمان ملل متحد 
گفت: در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد 
مختصات دقیق محل اصابت پهپاد آمریکایی 
را که در حریم ایران بود، ارائه داده ایم و تاکید 
کرده ایم که به دنبال جنگ نیستیم اما در برابر 

هرگونه تعدی، دفاع خواهیم کرد.
 مجید تخت روانچی افزود: ما در دفاع 
از خود مجبور به شلیک به پهپاد آمریکایی 
شدیم. در نامه ای که به دبیرکل ارسال کرده ایم 
توضیح دادیم که به دنبال جنگ نیستیم ،اما 

نمی توانیم نسبت به هرگونه تجاوز به حریم 
هوایی، زمینی و دریایی کش���ور بی تفاوت 

باشیم.
    محمدجواد ظریف  هم ش���امگاه 
پنجشنبه در توییتی نوشت: یک پهپاد آمریکایی 
ساعت ۱۴دقیقه بامداد در وضع پنهانکاری 
از امارات متحده عربی ب���ه پرواز درآمد و 
حریم هوای���ی ایران را نقض کرد. این پهپاد 
ساعت چهار و پنج دقیقه بامداد در مختصات 
)۲۵.۵۹.۴۳ش���مالی( و )۵۷.۰۲.۲۵شرقی( 
در نزدیک کوه مب���ارک هدف قرار گرفت.

ما قسمت هایی از پهپاد نظامی آمریکا را در 
آب ها ی سرزمینی خود، جایی که این پهپاد 

ساقط شد، از آب خارج کردیم.
ظریف در توییت خود دو عکس مرتبط 
با تجاوز پهپاد آمریکایی به حریم سرزمینی 

ایران را هم منتشر کرد.
وزی���ر امورخارجه در  توییت دیگری   
نوشت: »ایاات متحده علیه ایران تروریسم 
اقتصادی به راه انداخته، علیه ما اقدامات پنهانی 
انجام داده و اکنون به قلمرو ما دست درازی 
کرده اس���ت. ما به دنبال جنگ نیستیم ولی 
غیورانه از آسمان، زمین و آب های خود دفاع 
خواهیم کرد. ما این تجاوزگری جدید را به 
ملل متحد خواهیم برد و نشان خواهیم داد 
که ایاات متحده درباره آب های بین المللی 

دروغ می گوید.«
ش��مخانی: مرز هوايی ما خط قرمز 

است  
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی   هم در حاشیه اجاس مقامات عالی 
امنیتی ۱۲۰کشور جهان در روسیه در گفتگو 
با خبرنگاران اعام کرد:   بارها تاکید کرده ایم 
که با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و 

مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می کنیم.
 وی افزود: "اف ای آر")مرز هوایی( ما 
خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای 
کدام کشور از آن عبور کرده است .مابه متجاوز 

همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد .
دبیر شورای امنیت ملی با تاکید بر این 
که دلیلی برای جن���گ وجود ندارد، گفت: 
مردم منطقه خواهان خروج آمریکا از منطقه 

هستند.
به گزارش ایسنا شمخانی در گفتگو با 
خبرگزاری تاس در پاسخ به این سئوال که 
آیا سناریویی برای وقوع یک درگیری میان 
ایران و آمریکا وجود دارد، اظهار داشت: خیر، 
هیچ دلیلی برای یک جنگ وجود ندارد اما 
اگر جنگی آغاز شود، به طور قطع مردم منطقه 
پیروز خواهند شد. وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: اما تحریک کنندگان و آتش افروزان این 

جنگ منتظر یک پایان غم انگیز هستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین 
با انتقاد از اظهارات س���تیزه جویانه مقامات 
آمریکایی تاکید کرد ک���ه هدف آنها ایجاد 

ناآرامی و آشفتگی است.
وی افزود: مداخله آمریکایی ها در شرایط 
کنونی منطقه ما فقط به ایجاد تنش می انجامد. 
سیاست ایران اطمینان از امینت خاورمیانه به 

کمک تاش های کشورهای منطقه است.
روسيااليوم: پهپاد آمريكايی از پايگاه 

»الظفره« امارات پرواز كرده بود
یک رسانه روسی مدعی شد که ویدیوی 
منتشر شده توسط سپاه پاسداران نشان می دهد 
پهپاد جاسوسی آمریکایی از پایگاه هوایی 

الظفره امارات برخاسته بود.
به گزارش ایس���نا، شبکه روسیا الیوم 

افزود: این پایگاه همان پایگاهی اس���ت که 
اخیراً پنتاگون اعام کرده بود یک اسکادران 
از جنگنده ه���ای »اف .۱۵. ای« از پای���گاه 
"سایمور" در ایالت کارولینای شمالی به آن 

اعزام می کند.
رئیس جمهوری  روسیه هم  با اشاره 
این که وضع تحریم علیه ایران غیرقابل توجیه 
است، افزود: اگر آمریکا اقدام نظامی علیه ایران 
اتخاذ کند، پیامدهای فاجعه باری برای منطقه 

به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک 
عربی، وادیمیر پوتین  با حضور در برنامه 
"ارتباط مس���تقیم" گفت که حمله نظامی از 
سوی آمریکا علیه ایران برای منطقه فاجعه بار 
خواهد بود؛ زیرا این مساله منجر به افزایش 
خشونت و همچنین افزایش آوارگان منطقه 

خواهد شد.

پوتین همچنین اعام کرد که ایران تمام 
توافقات خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را به طور کامل اجرا کرده و هیچ مساله مربوط 
به این امر را نقض نکرده است؛ بنابراین ما بر 
این باوریم که وضع هرگونه تحریم علیه ایران 

غیرقابل توجیه است.
واكنش ترامپ به ساقط شدن پهپاد 

آمريكايی
رئیس جمهوری  آمریکا هم در واکنش 
به هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز این کشور، 
گفت تص���ور می کند که این حادثه حاصل 

اشتباه فردی بوده باشد.
به گزارش   فارس،  دونالد ترامپ گفت: 
»ایران مرتکب اشتباه بزرگی شد. این پهپاد در 
آب های بین المللی بود و این مساله مستند 
شده است. ما آن را مستند ثبت کرده ایم، آن 
هم به طور علمی، نه فقط به حرف. اشتباه 

بدی مرتکب شدند.«
وی درباره این که واکنش آمریکا به این 
حادثه چه خواهد بود، گفت: »خواهید فهمید، 
خواهید فهمید. روشن است که می دانید که 
در این مورد زیاد صحبت نمی کنیم، اما آن ها 
مرتکب اشتباه شدند.« وی همچنین گفت اگر 
این هواپیمای بدون سرنشین، سرنشین داشت، 

وضع »بسیار بسیار متفاوت« می شد.
رئیس جمهوری آمریکا در پاس���خ به 
اصرار خبرنگاران ب���رای اظهار نظر درباره 
ماهیت حادثه  ، گفت: »زمانی که من آمدم، 
ایران در ۱۴تا ۱۸نقطه مختلف درگیر بود، آنها 
ستیزه جو بودند و زمانی هم که توافق را امضا 

کردند »مرگ بر آمریکا« می گفتند. آنها مرتکب 
یک اشتباه شدند، فکر می کنم یک ژنرال یا 
یک نفر بوده است که مرتکب اشتباه شده 
است. خوشبختانه آن هواپیما غیرمسلح بود و 
سرنشینی نداشت. آن پهپاد به روشنی بر فراز 

آب های بین المللی بود.«
وی افزود: »احساسم این است، شاید هم 
اشتباه کنم، شاید هم درست باشد، احساسم 
این است که این اشتباه یک نفر بوده که کاری 
کرده که نباید می کرده است. مرتکب اشتباه 
شده است. نمی گویم که آن کشور اشتباه کرده ، 
بلکه یکی از افراد تحت فرماندهی اش���تباه 

کرده است.«
ترامپ با بی���ان اینکه باید صبر کرد و 
دید »چه پیش می آید«، گفت: »باورش برایم 
سخت است که کسی عمدا این کار را کرده 
باشد.« او در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای 

دولتش دارند او را به سوی درگیری با ایران 
هل می دهند، گفت: »نه، نه، به هیچ وجه. در 
واقع، در بسیاری از موارد برعکس است. ولی   
من گفته بودم که می خواهم از این جنگ های 
بی پایان تمام شوم. تبلیغات انتخاباتی من بر 
این اس���اس بود. من گفتم که می خواهم از 
درگیری ۱۹ساله در افغانستان خارج شوم و 
میزان حضورم���ان را به میزان قابل توجهی 

کاهش دادم.«
ترامپ: حضورمان در منطقه آسيای 
غربی اشتباه بود، دوست دارم خارج شويم

رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با 
نشریه تایم هم  تاکید کرد که حضور نیروهای 
آمریکایی در منطقه آسیای غربی اشتباه بود و 

او تمایل دارد به این اشتباه پایان دهد.
  وی   تصمیم ایران مبنی بر غنی سازی 
اورانیوم در س���طوح باای ۳.6۷ درصد را 
یک اش���تباه بزرگ خواند، اما در برابر این 
س���ئوال که آیا در چنین شرایطی بیشتر به 
گزینه نظامی توجه خواهد کرد گفت: »من 
چنین چیزی نمی گویم. اصا نمی توانم این 
را بگویم. چنین اقدامی نامناسب خواهد بود؛ 
اما آنها در صورت غنی س���ازی  در سطوح 
بااتر مرتکب اش���تباه بزرگی می ش���وند. 
.رئیس جمهوری آمریکا وقتی با سئوالی در 
باره احتمال رویارویی با ایران مواجه شد ، 
چنین پاسخ گفت   :خوب ببینید، من در باره 
ایران گفته بودم که   به ساح هسته ای دست 
نمی یابد، این مساله خیلی مهم است. وقتی 
من آمدم در افغانستان،  ۱6 هزار نیرو داشتیم. 

اکنون ۹ هزار نیرو داریم. اتفاقات خوبی آنجا 
در حال رخ دادن اس���ت. نه! نمی خواهم با 
ایران وارد رویارویی شوم . من دوست دارم 
از خاورمیانه خارج شویم. ما هرگز نباید در 
خاورمیانه حضور پیدا می کردیم. هرگز نباید 
آنجا می بودیم و من دوست دارم خارج شویم.

خبرنگار تایم از ترامپ پرس���ید  که نظر به 
توضیحات او، آمریکا به خاطر ساح هسته ای 
با ایران وارد جنگ می شود اما به خاطر تنگه 
هرمز چنین اقدامی صورت نمی دهد و ترامپ 
پاسخ  داد: من حتی این را هم نمی خواهم 
بگویم. البته مطمئنا به خاطر ساح هسته ای 
وارد جنگ می شوم اما در باره مورد دیگر)تنگه 
هرمز( آن را به صورت یک عامت سئوال 

باقی می گذارم.
 نشریه امریکایی نیویورک تایمز نوشت 
که » رئیس جمهوری آمری���کا از اقدامی 

متقابل که منجر به افزایش تنش ها می شد، 
عقب نشینی کرد.«

به گزارش ایس���نا، به نقل از نیویورک 
تایمز »دونالد ترامپ پس از یک روز پرتنش ، 
حمات نظامی علیه ایران در تقابل با ساقط 
کردن پهپاد تجسس آمریکا را تأیید، اما از اجرا 

شدن آنها عقب نشینی کرد«.
این خبر پس از جلسه فوری ترامپ با 

مقامات ارشد کنگره منتشر شده است.
طبق گفته چند مق���ام دولتی ]آمریکا[ 
مقام���ات دیپلماتیک و نظامی پس از بحث 
و مذاکرات جدی در کاخ سفید، در جلسه 
مشاوره ای که میان مقامات ارشد امنیت ملی 
ریاست جمهوری و رهبران کنگره آمریکا 
برگزار شد، در شامگاه پنجشنبه در انتظار یک 

حمله بودند.
به گفته مقامات، رئیس جمهوری ابتدا 
با حمله به چن���د هدف ایرانی مانند رادار و 

آتشبارهای موشکی موافقت کرده بود.
یک مقام ارشد دولتی ]آمریکا[ مدعی 
شد که عملیات در مراحل اولیه خود بود که 
کنسل شد. هواپیماها به راه افتاده و کشتی ها 
مستقر شده بودند اما زمانی که دستور توقف 

آمد هیچ موشکی شلیک نشده بود.
این گزارش افزوده اس���ت: مشخص 
نیست که آیا دونالد ترامپ نظرش را در مورد 
حمات ادعای���ی تغییر داد یا این که دولت 
مس���یر را به دایل لجستیک و استراتژیک 
عوض کرد. همچنین مشخص نیست که آیا 

حمات ممکن است پیشروی کنند یا نه؟

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا که پس از پایان نشست مقامات کاخ 
سفید و نمایندگان کنگره آمریکا سخن می 
گفت درباره تنش های اخیر ایجاد شده گفت: 
تنش ها در منطقه باا گرفته اند و ما باید در 
حفاظت از منافعمان قوی و راهبردی عمل 
کنیم. وی افزود: م���ن فکر نمی کنم رئیس 
جمهوری بخواهد وارد جنگ شود.تمایلی 

برای جنگ در کشور ما وجود ندارد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه 
تاکید کرد که بسیار مهم است که آمریکا در 
پاس���خ به آنچه »تجاوز ایران« خوانده شده 

است ، با متحدانش همکاری کند.
  پلوس���ی  همچنین  از دولتمردان این 
کشور خواس���ت از هر گونه اقدام نسنجیده 

در باره ایران بپرهیزند.
وی تاکید کرد :واشنگتن باید هر کاری 

برای تنش زدایی با ایران انجام دهد.
به گفته پلوس���ی تنش با ایران نیازمند 
اتحاذ رویکردی قدرتمند، هوش���مندانه و 
راهبردی است اما باید از انجام کارهای بدون 

ماحظه پرهیز کرد.
همچنی���ن »میک مک کان���ل« رهبر 
جمهوریخواه س���نای آمریکا مدعی شد 
پاسخ هایی که دولت ترامپ در قبال ایران داده، 

سنجیده و درست بوده است.
در همین حال »چاک ش���ومر« رهبر 
دموکرات ها در سنای این کشور ابراز نگرانی 
کرد که ترامپ و اطرافیانش با وجود اینکه 
بارها گفته اند قصد جنگ با ایران را ندارند، 
از سر بی تجربگی وارد جنگی ناخواسته با 
این کشور شوند. وی افزود: ما وقتی از توافق 
هسته ای ایران خارج شدیم، اعتبارمان را از 

دست دادیم.
درپی این وقایع ،سازمان فدرال هوانوردی 
آمریکا با صدور یک فرمان اضطراری، پرواز 
هواپیماهای مسافربری این کشور را بر فراز 
آب های ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز 

ممنوع کرد.
بر اس���اس گزارش شبکه بی بی سی، 
سازمان هوانوردی آمریکا، آنچه را تشدید 
تنش های نظامی و کاربرد موشک های با برد 
زیاد در نزدیکی مناطق پرتردد هوایی خوانده، 
عامل این نگرانی و تصمیم اعام کرده است.

ابراز نگرانی ش��ديد سازمان ملل از 
حوادث خليج فارس

»آنتونیو گوترش«، دبیر کل سازمان ملل 
متحد هم در واکنش به حوادث منطقه خلیج 
فارس، بار دیگر از کشورهای منطقه خواست 

خویشتنداری کنند.
نمايش قطعاتي از پهپاد جاسوس��ی 

آمريكا  
  قطعاتی از بقایای پهپاد جاسوس���ی 
گلوبال هاک آمریکا که روز پنجش���نبه در 
آب های سرزمینی ایران سرنگون شده بود 

دیروز درتهران  به نمایش گذاشته شد.
 س���ردار حاج���ی زاده بقایای پهپاد 
جاسوسی گلوبال هاک آمریکا را سند تجاوز 
هوایی آمریکا به آب های سرزمینی ایران بیان 

کرد.
 فرمانده هوا فضای س���پاه پاسداران 
بابیان این که به هواپیمای جاسوسی متجاوز 
آمریکایی چهار بار هشدار دادیم  و سپس به 

این پهپاد شلیک شد گفت:
 هواپیم���ای جاسوس���ی آمری���کا

)۴C -MQ( از پای���گاه ظفره امارات و از 
نزدیکی ابوظبی به پرواز درآمد و با خاموش 

کردن سامانه های فعال و تجهیزاتی که معرف 
هر هواپیمایی است حرکت خود را ادامه داد. 
این هواپیما با پنهانکاری کامل از تنگه هرمز 
به سمت شرق حرکت کرد و سپس بعد از 
چند ساعت مجدد به سمت غرب برگشت و 
قرارگاه پدافند هوایی ارتش مجدداً و ۱۰دقیقه 

قبل از شلیک، به این هواپیما اخطار داد .
فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران در 
ادامه با اشاره به اینکه این هواپیما اخطارها را 
به ایستگاه خود منتقل می کند بیان کرد: کسانی 
که هدایت هواپیما را در اختیار دارند اخطارها 
را شنیدند ولی به آن توجه نکردند. با توجه به 
اینکه این هواپیما وارد حریم سرزمینی ایران 
شده بود، هوافضای سپاه آن را سرنگون کرد.

س���ردار حاجی زاده ادامه داد: آمریکا 
یکی از گرانترین و پیشرفته ترین هواپیمای 
جاسوسی خود را از دست داد. قطعات این 
هواپیما سند تجاوز هوایی آمریکا به سرزمین 
کشورمان است که البته برای اولین بار رخ 
نمی دهد و ما بزرگترین کلکسیون از پهپادهای 
آمریکایی را در اختیار داریم. اینها نشانه های 
بی توجهی آمریکا به مقررات بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه مسئوان آمریکایی 
ادعا کردند این هواپیما وارد سرزمین ایران 
نشده است خاطرنشان کرد: مساله، مساله بین 
دو کشور همسایه نیست بلکه مساله بین ایران 
و دشمنان ماست. این  یک هواپیمای معمولی 
متعلق به کشورهای همسایه نیست که اشتباه 
کرده باشد. این   یک هواپیمای جاسوسی   آن 
هم ازنوع پیشرفته ترین  در دنیا بود. اگر ما چنین 
اقدام متقابل���ی انجام می دادیم و در نزدیکی 
سواحل واشنگتن پرواز می کردیم آنها چه 
عکس العملی نشان می دادند؟ ما به وظیفه خود 
عمل کردیم. امنیت ملی و دفاع از ملت ایران و 

تمامیت ارضی کشور خط قرمز ماست. 
حاجی زاده گفت: ساعت ۲:۰۵بامداد 
پنجش���نبه دو اخطار و ساعت ۳:۵۵هم دو 
اخطار دیگر به این هواپیما داده شد و نهایتًا 
ساعت ۴:۰۵صبح پنجشنبه مورد اصابت قرار 
گرفت. در واقع پدافند هوایی ارتش چهار بار 
به این هواپیما اخطار داد ولی به این اخطارها 
توجه نشد. البته یک هواپیمای جاسوسی دیگر 
هم نزدیک ای���ن هواپیما در حال پرواز بود 
که ۳۵خدمه پروازی داشت و ما می توانستیم 
آن را هم مورد اصابت قرار دهیم و این حق 
ما بود، اما هواپیمای بدون سرنشین را مورد 

اصابت قرار دادیم. 
وی در پایان گفت: پیش از این  هم ما 
به سمت هواپیمایMQ-۹ آمریکایی که وارد 
حریم سرزمینی ما شده بود ، شلیک اخطار 
انجام داده بودیم که آنها هم متوجه این مساله 
شدند، ولی آمریکایی ها بنا ندارند به مقررات 

بین المللی توجه کنند .
جانش���ین قرارگاه پدافن���د هوایی 
خاتم اانبیا )ص(  ه���م گفت: عدم تمکین 
آمریکایی ها به قوانین بین المللی باعث شد بعد 
از بارها اخطار، هواپیمای ) پهپاد( آنها مورد 

اصابت قرار گیرد و سرنگون شود.
  امیر سرتیپ قادر رحیم زاده   ساقط 
شدن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را 
نتیجه خوی تجاوزکارانه و بی توجهی آمریکا 
به حقوق دیگر کشورها دانست  و  افزود: 
هواپیماهای آمریکایی به علت نقض مقررات 
بین المللی و عبور از خطوط تعیین شده مرزی 
و ورود به آب های سرزمینی ما، بارها اخطار 
گرفته اند که همه این اخطارها و مسیرهای 

پروازی آنها ثبت و ضبط شده است.

وزیر امور خارجه   گفت: مرحله 
دوم اقدام ایران در باره برجام از ۱6 تیر 

آغاز می شود.
به گزارش ایس���نا ، محمدجواد 
ظریف  دیروز پس از نشست مشترک 
کمیسیون برنامه ریزی استراتژیک ایران و 
ترکیه، در جمع خبرنگاران در باره اقدام 
بعدی  در زمینه برجام با توجه به اتمام 
فرصت دو هفته ای ایران اضافه کرد: 
اقدام بعدی ایران در قالب نامه رئیس 
جمهوري به سران کشورهای حاضر 
در برجام و نامه بنده به خانم موگرینی 

اعام شده است.
وی همچنین با بیان این که طبق 
قرار رؤسای جمهوري ایران و ترکیه 
هر دو س���ال یک بار وزرای خارجه 
دو کش���ور برای برنامه های راهبردی 
برنامه ریزی می کنند، اظهار داشت: در 
این جلسه برنامه ریزی ها مورد بررسی 
قرار گرفت و سندهای همکاری دو 

ساانه دو کشور امضا شد.
وی افزود: همکاری ها در حوزه 
اقتصادی، سیاسی، منطقه ای و بین المللی 
بین ایران و ترکیه است و در مجموع 

سفر خوبی را پشت سر گذاشتیم.
 بنابرخبردیگر،س���ند راهبردی 
همکاری های مشترک ایران و ترکیه به 
امضای وزرای امور خارجه   دو کشور 

همسایه رسید.
این سند راهبردی دیروز در پایان 
نشست محمد جواد ظریف و  مولود 
چاووش اوغل���و   دراصفهان به امضا    

رسید.
   سند شامل رایزنی های سیاسی ، 

کنسولی ، مسائل مرتبط با غرب آسیا و 
امور اجرایی است که برای دیدارهای 
شش ماه تا یکس���ال آینده معاونان و 
مدیران وزارتخانه های خارجه ایران و 
ترکیه تنظیم و تدوین شده است .مدیران 
و معاونان وزارتخانه های خارجه ایران 
و ترکیه بر اس���اس این سند در زمینه 
بحث های مورد عاقه گفتگو می کنند.

اجرای  توافق هاي قبلی در زمینه های 
اقتصادی و بررس���ی آخرین تحوات 
ایران و جهان از دیگر موضوعات مورد 

بررسی در این نشست بود.
در این نشست، وزرای امورخارجه 
دوکشور  درباره روابط دو جانبه از جمله 
اجرای  توافق های قبلی برای تشکیل 
 کمیته راهبردی مش���ترک اقتصادی 

دو کشور تبادل نظر کردند.

استفاده از نيروهای كارآمد برای 
دستگاه ديپلماسی

آیت اه سید یوسف طباطبائی 
نماینده ولي فقیه دراصفهان دردیدار با 
وزیر امور خارجه  گفت: سفرایی را 
انتخاب کنید که کارآمد باشند و بیشترین 
دلبستگی به جمهوری اسامی را دارند.

امام جمعه اصفهان بر لزوم استفاده 

از نیروهای ارزشی و کارآمد به عنوان 
س���فیر، کاردار و رایزن تاکید کرد و 
گفت: اس���تفاده از نیروهای ارزشی و 
کارآمد زمین���ه ای برای معرفی هرچه 
بیشتر جمهوری اس���امی به دیگر 

کشورهاست.
وي با بیان این که در دین مبین 
اسام،بر صداقت در رفتار و گفتار تاکید 
شده است، گفت: این مهم می تواند از 

نقاط قوت دین اسام عزیز و جمهوری 
اس���امی ایران باشد و زمینه گرویدن 

مردم زیادی به اسام را فراهم کند.
 وزیر ام���ور خارجه هم در این 
دیدار با اش���اره به تاش های صورت 
گرفته برای حف���ظ و ارتقای جایگاه 
جمهوری اسامی در دنیا،گفت:ایران 
نتیجه فداکاری و ایثارگری هزاران هزار 

انسان پاکباخته ای است که باید آن را 
ارج نهاد و قدر دانست. 

 ظریف به دیدار آبه شینزو نخست 
وزیر ژاپن با رهبر معظم انقاب اشاره 
کرد و گفت: این سفر  خوبی بود که 
درآن رهبرمعظم انقاب با نکته سنجی و 
تیزبینی پاسخی در خور به آمریکا دادند 
و این در حالی اتفاق افتاد که ایش���ان 
نکات بسیار خوبی را به نخست وزیر 

ژاپن فرمودند، ولی تاکید کردند که این 
نکات را فقط به ایش���ان می گویند و 
پیامی به رئیس جمهوري آمریکا ندارند 
که در نوع خود یکی از حساس ترین 
جلسات بود. وزیرامور خارجه همچنین 
از نمایشگاه اختصاصی هدایای روسا و 
رهبران کشورهای جهان به خودش در 

اصفهان رونمایی کرد.
ظریف از 6۰ اث���ر که از طرف 
روس���ا و رهبران کشورهای جهان به 
وی هدیه شده بود رونمایی کرد و به 
طور موقت آنها را در اختیار نمایشگاه 
کتابخانه مرکزی اصفهان قرار داد تا در 
آینده  نزدیک به مکانی مناسب واگذار و 
آرشیو شود . وزیر امور خارجه همچنین 
با آی���ت اه العظمي مظاهری   رئیس 

حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد .
  ظریف در ای���ن دیدارگفت: 
فش���ارها و تهدیدهای ابرقدرت ها به 
خصوص آمریکا در دوره حاضر، ناشی 
از گسترش قدرت جمهوری اسامی 
درصحنه های منطقه ای و جهانی است 
و از این رو، با حفظ اتحاد و انس���جام 
میان مسئوان و هوشیاری و برنامه ریزی 
ازم، نظام جمهوری اسامی می تواند 

این مشکات را پشت سر بگذارد.
آیت اه العظمي  مظاهری هم 
با تقدیر از تاش ه���ا و فعالیت های 
وزیرامور خارج���ه و همکارانش  در 
صحن���ه بین المللی، نق���ش وزارت 
امورخارجه در مواجه���ه و مقابله با 
مشکات و مسائل کنونی و فشارهای 
ظالمانۀ استکبار جهانی به مّلت  و نظام   

را بسیار تعیین کننده دانستند.

 شهردار تهران گفت: از این پس 
هر دو هفته افتت����اح پروژه در تهران 
خواهیم داشت تا امید و نشاط به شهر 

بازگردد.
به گزارش مهر، پیروز حناچی 
در بیست و ششمین جلسه شورای 
معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 
که در منطقه ۱۴ برگزار شد، ضمن 
قدردانی از شهرداران پیشین مناطق ۵، 
۱6 و ۱۷ گفت: انتظار این است که 
شهرداران فعالیت های خود را با قدرت 
ادامه دهند. وضعیت اقتصادی کشور 
در شرایط فعلی چندان مساعد نیست 
و شهرداری هم با وجود استقال از 
دولت از این شرایط تأثیر می پذیرد البته 
با وجود این که این وضع  نامناسب 
اس����ت می تواند فرصتی برای رشد 

کشور باشد. 
وی در ادامه با تاکید بر جلوگیری 
از تصرف پیاده روها توسط کارگاه های 
عمرانی اظهار داشت: پیاده رو حق مردم 
است و آن ها که ساخت و ساز می کنند 
باید مسیر عبور امن را برای عابران پیاده 
فراهم کنند. اگر اتفاقی برای شهروندی 
به دلیل نبود مسیر پیاده حادث شود، 

مسئولیت آن با ما است.
ش����هردار تهران افزود: در آینده 
در منطقه یک پروژه مسیر دسترسی 
جدی����د به ولنجک و م����وزه »دکتر 

حبیبی« را افتت����اح خواهیم کرد. در 
منطقه ۲ هم پ����روژه باغ »عبقری« را 
در دستور کار داریم. در منطقه ۳ هم 
اقداماتی در محدوده ش����یرخوارگاه 
آمنه برای ارائ����ه خدمات اجتماعی 
صورت گرفته اس����ت ک����ه افتتاح 
 این پروژه هم باید در دس����تور کار 

قرار گیرد. 
حناچ����ی اضافه کرد: در منطقه 
۱۳ افتتاح موزه نیروی هوایی و موزه 
هشت س����ال دفاع مقدس در دست 
اقدام است. عاوه بر این در این منطقه 
پروژه شهدای مشروطه را داریم که 
موانع پیش روی آن برداش����ته شده 
اس����ت و باید هر چه زودتر فعال 
شود. در منطقه ۱۲ پروژه ضلع شمالی 
س����اختمان های دارایی و زیرگذر 
گلوبندک را در دس����ت اجرا داریم 
که تقریباً اقدامات عملیاتی آن انجام 
شده است و پروژه در آستانه افتتاح 
قرار دارد. افتتاح پروژه باغ پرندگان در 
منطقه ۴ و بهره برداری از خانه های 
مرمت شده برای تبدیل به فضاهای 
اقتصادی در منطقه 6 از دیگر اقداماتی 

است که در آینده انجام می شود.
شهردار تهران با اشاره به سایر 
پروژه های شهری گفت: در منطقه ۹ 
به زودی پروژه زیرگذر اس����تاد معین 
افتتاح خواهد شد. در منطقه ۲۲ هم 

اتصال مجتمع »ای����ران مال« به مترو 
اصلی ترین راهبرد ماس����ت و این 
باری است که به منطقه تحمیل شده 
اس����ت و باید در شبکه حمل و نقل 
عمومی پخش شود. در منطقه ۱۸ هم 
با حمایت از خیرین باید کمک کنیم تا 
پروژه احداث بیمارستان عظیم کودکان 

به سرانجام برسد.
حناچی در بخ����ش دیگری 
از س����خنان خود با اشاره به شرایط 
خیابان هایی که تبدیل به گذر و پیاده 
راه می شوند، اظهار داشت: محورهایی 
که گذر می شوند باید در طرح تفصیلی 
باشند و مصوبه های آن از پیش اخذ 
ش����ود. این دست از پروژه ها را نباید 

سلیقه ای و بدون مطالعه انجام داد.
وی با اش����اره به توسعه مسیر 
دوچرخه در منطقه ۱۰ گفت: برای 
آن که انجام این نوع طرح ها نارضایتی 
ایجاد نکند، توسعه مسیرهای دوچرخه 
باید از معابری آغاز ش����ود که حجم 
خودروهای پارک شده در آنها کمتر 
است مانند نبش خیابان انقاب که 

تراکم برای پارک خودرو کم است.
شهردار تهران با تاکید بر ضرورت 
خدمات رسانی بهتر به مردم در شرایط 
سخت اقتصادی گفت: باید شرایط 
زندگی را در وضع فعلی برای مردم 

راحت تر کنیم.

ظريف: مرحله دوم اقدام برجامي ايران 16 تیر آغاز مي شود

نماينده ولی فقیه در جهاد کشاورزی: قوانین  دست و پا گیر بايد از سر راه  تولید  برداشته شود

شهردار : هرماه 2  پروژه در تهران افتتاح مي شود

مسجد جامعي:  6  درصد از کودکان کار در حوزه پسماند فعالند  

دفاع مشروع ايران در برابر تجاوز هوايي آمريكا

   احمد مسجدجامعی و حسن خلیل آبادی از اعضای 
شورای اسامی ش���هر تهران به همراه مدیرانی از سازمان 
مدیریت پسماند و تنی چند از اصحاب رسانه در تهرانگردی 
این هفت���ه از مرکز جمع آوری و بازیافت زباله های تهران 
در آرادکوه و بخش های مختلف سازمان مدیریت پسماند 

بازدید کردند.
به گزارش شهرنوش���ت، مسجد جامعی در بازدید از 
سازمان مدیریت پسماند تهران با اشاره به این که 6درصد از 
کودکان کار در بحث پسماند مشغول به کار هستند، افزود: در 
بحث کودکان کار محدودیت هایی به صورت قانونی وجود 
دارد. وی پیش از عزیمت به سمت مرکز دپو زباله آرادکوه 
گفت: از نظر رویکرد زیست محیطی باید گفت که شیرابه ها 
در آرادکوه آلودگی به وجود می آورند و با رویکرد اجتماعی 
باید کسانی که زباله را تولید می کنند و روند تفکیک زباله را 

مورد بررسی قرار داد.
در ادامه رضا عبدلی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
با ارائه تاریخچه عملکرد این سازمان گفت:این سازمان در 
نظر دارد با تهیه سند باادستی و ارائه طرح جامع به بهبود 

عملکرد خود بپردازد.
عبدلی افزود: زباله دارای س���ه بخش است؛ قسمت 
ارزش���مند آن مانند آهن،پاستیک، کاغذ و شیشه که قابل 
بازیافت اس���ت، بخش دیگر مواد آلی که قابل برگشت به 
 طبیعت است و دسته س���وم مواد ریجکت مانند ظروف 
یک بار مصرف.   مسجدجامعی در بازدید از نیروگاه زباله 
سوز آرادکوه تهران با اشاره به صرفه نبودن میزان برق تولیدی 
این نیروگاه افزود: روزانه ۲۰۰۰ تن زباله می سوزد و فقط سه 
مگاوات برق تولید می شود که یک مگاوات آن هم مصرف 

داخلی خود دستگاه زباله سوز می شود.

امضای سند راهبردی همکاری های ایران و تركیه
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مراسم تجليل از مهندسان برجسته  علوم پايه برگزار شد
رئي���س فرهنگس���تان علوم 
جمهوري اس���امي ابراز اميدواري 
كرد كه شرايطي فراهم شود تا تمامي 
استعدادهاي كشور شكوفاشده و شاهد 
به فعليت رسيدن اين استعدادها در 

خارج از كشور نباشيم.
دكتر رض���ا داوري اردكاني 
پريروز در مراسم روز گراميداشت 
ابوريح���ان بيرون���ي و تجليل از 
مهندسان برجسته علوم پايه با اعام 
اي���ن مطلب اضافه كرد: امروز روز 
جشن و عيد فرهنگستان علوم و عيد 
علم است و احساسی كه به انسان 
دست مي دهد، احساس نشاط است 
چون مي بيند جوانان اين مرز و بوم 
دست به كارهاي بزرگ مي زنند و 
كاش شرايطي پيش مي آمد كه تمامي 
استعدادهاي جوانان كشور به فعليت 
مي رسيد و شاهد شكوفا شدن آن 

در خارج از كشور نبوديم.
وي با ابراز اميدواري كه علم 
كشور بتواند به جايگاه شايسته اي كه 
در قرن پنجم داشت برسد، افزود: 
علم در قرن پنجم در كش���ور ما به 
قله علم آن روز جهان رسيده بود و 
ما امروز هم دانشمندان زيادي داريم، 
اميدواريم ش���رايطي فراهم شود تا 

دوباره آن دوره تجديد شود.
بنابراين گزارش ، دكتر يوسف 
ثبوت���ي رئيس گ���روه علوم پايه 

فرهنگس���تان علوم هم در سخناني 
خواستار نزديكي بيشتر فرهنگستان 
علوم با وزارت علوم شد، و گفت: 
امس���ال پنجمين دوره تجليل از 
مهندسان برجسته علوم پايه برگزار 
مي شود و اين مراسم را به اين دليل 
به نام ابوريحان ناميديم چون در علوم 
رياضي بزرگان زيادي داشته است 
اما ابوريحان بيروني يك خصوصيتي 

داشت كه ديگران نداشتند.
وي افزود: در گذشته دانشمندان 
كمتر به مشاهده اهميت مي دادند و 
معتق���د بودند با تعقل مي توانيم به 
رازها و رمزهاي گذش���ته و آينده 
دس���ت يابيم و اين قدركه به تعقل 
اهمي���ت مي دادند ، كمتر به بيرون 

توجه داشتند.
دكتر ثبوتي تأكيد كرد: ابوريحان 
بيروني با دانش���مندان زمان خود 

متفاوت ب���ود و هر يافته اي را به 
آزمايش مي گذاشت و به تعقل اكتفا 
نمي كرد. وي با اعام اين كه تمامي 
پيشرفت هاي علمي كه در دوره جديد 
بدست آمده است به دليل آن بود كه 
دانشمنداني چون گاليله، كوپرنيك، 
نيوت���ون و... آن چه را مي ديدند به 
مشاهده مي گذاشتندو با ابراز تأسف 
از اين كه تفكر ابوريحاني توس���ط 
ديگر دانش���مندان ايراني و اسامي 
مورد توجه قرار نگرفت، افزود: اگر 
دانشمندان بعد از ابوريحان بيروني 
هم به مشاهده و آزمايش داده هاي 
علمي توجه مي كردند، پيشرفت هاي 
ام���روزي جامعه جهاني به جامعه 
مسلمانان تعلق داشت، و ما اميدواريم 

كه آن دوره دوباره تجديد شود.
بنابراي���ن گ���زارش، پس از 
س���خنان دكتر ثبوتي رئيس گروه 
علوم پايه فرهنگس���تان از كتاب

 Computaional continuum
 mechanics of Nanoscopic
Structures تأليف گروهی توسط 
دكتر هاش���م رفيعي تبار استاد تمام 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
و از چهره هاي ماندگار علمي كشور، 
دكتر اسماعيل قوام لو استاديار گروه 
مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز و 
دكتر سيداحمد فاضل زاده عضو گروه 
مهندس���ي دانشگاه شيراز رونمايي 

شد.
به گ���زارش خبرنگار ما ، در 
مراسم رونمايي اين كتاب دكتر هاشم 
رفيعی تبار هم با تشكر از فرهنگستان 
علوم كه اين فرصت را فراهم كردند 

تا اين كتاب كه در ايران نوش���ته 
ش���ده و در خارج از كش���ور در 
يك مؤسسه معتبرجهاني چاپ شده 
است در اين محفل علمی رونمايي 
شود، افزود: امروز بحث مرجعيت 
علمي شدن در كشور ما باب شده 
است و يكي از عواملي كه مي توان 
به مرجعيت علمي دست يافت اين 
است كه كتاب در ايران تأليف و در 
مؤسسه هاي علمي مهم جهان چاپ 

و منتشر شود.
وي ب���ا تأكيد براين كه تأليف 
اين گونه كتاب ها و مقاات علمي 
و چ���اپ آن ها در نش���ريات و 
مؤسسه هاي معتبر علمي جهان براي 
ايران مرجعيت علمي ايجاد مي كند، 

افزود: نوآوري اين كتاب، مدل سازي 
سيستم هاي گسسته فوق العاده پيشرفته 
است، روش هايي در اين كتاب آمده 
است تا ما بتوانيم سيستم هاي گسسته 
حتي سيس���تم هاي زيستي را مورد 

مطالعه قرار دهيم.
دكتر رفيعي تبار با اعام اين كه 
برخورد جهاني كه نصيب اين كتاب 
شده، برخورد فوق العاده مثبتي بوده 
است، افزود: دانشمندان جوان ايراني 
كه مي خواهند در دنيا مطرح بشوند 
حتما بايد يك كتاب در داخل تأليف 

و در خارج آن را چاپ كنند. 
وي اضافه كرد: در دانشگاه هاي 
معتبر جهاني امكان ندارد كه فردي 
پروفسور بش���ود مگر اين كه چند 
كتاب چاپ كرده باشد متأسفانه اين 
سنت در دانشگاه هاي ما رايج نبوده و 
افراد يك كتاب را ترجمه و به عنوان 

تأليف مطرح مي كنند. متأسفانه كتابي 
براي دانشجويان دوره دكتري و فوق 
دكترا نوشته و تدريس بشود سنت آن 

در كشور ما خيلي كم است.
دكتر رفع���ي تبار تأكيد كرد: 
دانش���مندان ايراني اگر بخواهند 
مرجعيت علمي پيدا كنند بايد افكار 
خودشان را به صورت كتاب چاپ 
كنن���د و اين كار هم تقريباً ممكن 
نيست مگر اين كه به صورت تيمي 

انجام شود.
*تقدیر از چهره های برگزیده

در اين مراسم از»علی كدخدايی 
ايلخچی« پژوهشگربرجسته جوان 
ش���اخه زمين شناسی عضو هيات 
علمی گروه زمين شناسی دانشگاه 

تبريز دارای دكترای زمين شناس���ی 
نفت از دانش���گاه تهران و دانشگاه 

استراليا تجليل شد.
برخی از فعاليت ها و خدمات 
ارزنده وی را می توان داوری مجات 
معتبر علمی چاپ شده در مجات 
معتبر داخلی و كتاب های سال، عضو 
هيات تحريريه مجلهIJOGST، دبير 
كميته ذخيره س���ازی گاز طبيعی و 
توليد انرژی استان آذربايجان شرقی، 
عضو كميته راهبردی مشترک وزارت 
عتف - وزارت نفت در راس���تای 
بومی سازی نرم افزاری صنعت نفت 
و ناظر پروژه های پژوهشی شركت 

ملی نفت ايران برشمرد.
در اين مراس���م از »س���لمان 
ابوالفت���ح بيگ���ی دزفولی« هم به 
عنوان پژوهش���گر جوان برجسته 
رشته رياضی تجليل شد؛ وی عضو 

هيأت علمی پژوهشگاه دانش های 
بني���ادی اس���ت و دكتری خود را 
از مؤسسه تكنولوژی ماساچوست 
- كمبريج- ايالت متحده دريافت 
كرده است و تاكنون بيش از ۳۰مقاله 
در مج���ات و كنفرانس های معتبر 
دنيا به چاپ رسانده است.همچنين 
كس���ب ۴مدال طا و جايزه اول 
المپيادهای بين المللی رياضی دانش 
آموزی و دانش���جويی، ۴مدال طا 
در المپيادهای داخلی رياضی دانش 
آموزشی و دانشجويی و جايزه ثبوتی 
- خواجه پور در علوم كامپيوتر جزو 
افتخارات و جوايز علمی ابوالفتح 

بيگی دزفولی است.
در اي����ن مراس����م از »مهدی 

كارگري����ان« عض����و هيأت علمی 
دانش����كده فيزيك دانشگاه صنعتی 
ش����ريف كه دكتری خود را از اين 
دانشگاه اخذ كرده و دارای سه پسا 
دكترا از دانش����گاه تگزاس - آستين 
آمريكا، دانش����گاه ايالتی اوهايو و 
دانشگاه مريلند - كالج پارک آمريكا 
هم به عنوان پژوهشگر جوان شاخه 

فيزيك تجليل شد.
انتش����ار ح����دود ۴۰مقاله در 
نشريات معتبر بين المللی، ارائه بيش 
از ۱۵س����خنرانی به عنوان مدعو و 
پذيرش شده در جمع و جامعه علمی 
بين المللی و س����خنرانی های متعدد 
داخلی، تمركز فعاليت های پژوهشی 
بر درک نتايج آزمايش����گاه و تئوری 
پردازی برای كش����ف حالت های 
جديدی از مواد و همكاری علمی 
بين المللی با ۶گروه تحقيقاتی ماده 

چگال تئوری و ۴گروه تحقيقاتی ماده 
چگال تجربی برخی از فعاليت های 
علمی - پژوهشی كارگريان است.

در اي����ن مراس����م همچنين 
از»مس����عود ميرزايی شهرابی« عضو 
هيأت علمی دانش����كده علوم گروه 
شيمی دانشگاه فردوسی مشهد دارای 
دكتری تخصصی ش����يمی معدنی 
دانشگاه فردوسی مشهد تجليل به 

عمل آمد.
سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتی 
شيمی معدنی، س����نتزMOFنانو 
متخلل بر پايه فلز مس و سنتز هيبريد 
معدنی - آلی بر پايه كگين حفره ای 
و انتانوئيدها توسط انجمن سلطنتی 
شيمی، رئيس كميته زئوليت و مواد 
متخلخل انجمن ش����يمی ايران در 
سال ۱۳۹۶، نماينده اداره دانشجويان 
بين الملل دانشكده علوم ۱۳۹۵، نماينده 
انجمن شيمی در دانشگاه فردوسی 
مش����هد از سال ۱۳۹۵، همكاری در 
برگزاری ۵همايش علمی در ايران، 
اديت����ور و عضو هي����ات تحريريه 
ژورنال بين المللی برخی از فعاليت ها 

و خدمات ارزنده وی است.
از»فرشاد درويشی هرزويلی« 
عضو هيأت علمی دانشگاه مراغه، 
دارای دكتری ميكروبيولوژی دانشگاه 
اصفهان و پسا دكتری زيست شناسی 
مصنوعی و مهندسی متابوليك دانشگاه 
فنی دانمارک هم به عنوان پژوهشگر 
جوان برجسته شاخه زيست شناسی 

تجليل شد .
راه اندازی دوره های كارشناسی 
ميكروبيول���وژی و بيوتكنولوژی 
دانش���گاه مراغه، راه اندازی دوره 
كارشناسی ارش���د بيوتكنولوژی 
ميكروبی دانشگاه مراغه، آزمايشگاه 
مركزی، كميته زيست فناوری دانشگاه 
مراغه و راه اندازی گروه تحقيقاتی 
بيوتكنولوژی ميكروبی و مهندسی 
فرايندهای زيستی در دانشگاه مراغه 
با همكاری مراك���ز معتبر علمی 
بين المللی فرانسه، دانمارک و بلژيك 
برخی از فعاليت ها و خدمات ارزنده 
وی اس���ت . همچنين به ۱۰نفر از 
برگزيدگان رشته های رياضی، زمين 
شناس���ی، شيمی و فيزيك نيزلوح 

تقدير داده شد.

مراسم روز گراميداشت ابوريحان بيروني و تجليل از مهندسان برجسته علوم پايه

دکتر مهدي کارگريان
پژوهشگر جوان برجسته شاخه فیزيك

دکتر مسعود میرزائي شهرابي
پژوهشگر جوان برجسته شاخه شیمي

دکتر فرشاد درويشي هرزويلي
پژوهشگر جوان برجسته شاخه زيست شناسي

دکتر علي کدخدائي ايلخچي
پژوهشگر جوان برجسته شاخه زمین شناسي

دکتر سلمان ابوالفتح بیگي دزفولي
پژوهشگر جوان برجسته شاخه رياضي

����� كل كتابخانه ها� عمومى �ستا� تهر�� ��نظر ���� �� محل �عتبا��� تملك 
����يى ها� سرمايه �� سا�97 كه تا�يخ سر�سيد �� 1398/06/27 مى باشد 
نس���بت به خريد تجهيز�� ��يانه �� �� طريق برگ���ز��� مناقصه عمومى يك 
مرحله �� � بر�سا� قانو� برگز��� مناقصا� با مناسب  ترين قيمت پيشنها�� 

�قد�� نمايد:

1) عنوان مناقصه: خريد تجهيز�� ��يانه �� 
2) برآورد اوليه پروژه: مبلغ 000�000�550�4 �يا�.

 3) مـدت اجـرا: �� تا�يخ تنظي���م � �بال� قر�� ��� به مد� 1ما�  شمس���ى
 مى باشد.

4) تضميـن شـركت در مناقصـه: پنج ��ص���د بر���� ��لي���ه به مبلغ 
000�500�227 �يا� به صو�� ضمانت نامه  بانكى بر �سا� �ئين نامه تضمين 
بر�� معامال� ��لتى مصو� هيئت ��ير�� �س���ت كه مى بايس���ت بنا�  ����� 
كل كتابخانه ها� عمومى �ستا� تهر�� �� تا�يخ 1398/03/31 به مد� 3ما� � 
بر�� س���ه ما� �يگر نيز قابل تمديد باشد � يا ���يز مبلغ مزبو� به شما�� حسا� 
157461834 بانك تجا�� به نا� ����� كل كتابخانه ها� عمومى �ستا� تهر�� 

مى باشد. 
تبصـره: ضمانت نامه صا��� توسط موسسا� مالى � �عتبا�� �پذيرفته نبو�� � 

مناقصــه
�� صو�� ���ئه پاكت ها� پيشنها�� با� نخو�هد شد.

5) خريد اسـناد مناقصه: بر�� خريد لو� فشر�� (cd) حا�� �سنا� مناقصه 
ضمن پر��خت مبلغ 000�200 �يا� به ش���ما�� حسا� 157461834 بانك 
تجا�� به نا� ����� كل كتابخانه ها� عمومى �س���تا� تهر��� �� ��� چها�شنبه 
 مو�� 1398/03/29�لى ��� يكش���نبه مو�� 1398/04/2 �� ساعت 8 �لى16 
( ��� پنج ش���نبه �� ساعت 8 �لى 12) با �� �ست ��شتن معرفى نامه كتبى � �صل 
فيش ���يز�� به ��حد حقوقى ����� كل به ���� ميد�� هفتم تير� خيابا� شهيد 

لطفى� پال� 23 مر�جعه فرمايند. (مبلغ ���يز شد�� غير قابل �ستر��� �ست)
 6) آخريـن مهلت قبول پاكت هاى مناقصه: س���اعت 16 ش���نبه مو��

 15/ 1398/04 خو�هد بو� كه مى بايس���ت به ��حد حر�ست ����� كل تحويل � 
�سيد ��يافت نمايند.

 7) بازگشـايى پاكت ها: پاكت ها� �لف � �  � � �� جلس����ه ��� يكشنبه مو��
 16/ 1398/04 ساعت 10 صبح �� سالن جلسا� ����� كل با�گشايى خو�هد شد. 

8) شركت �� مناقصه � ���ئه پيش���نها� قيمت �يجا� حق بر�� شركت كنند� � 
�يجا� تكليف يا س���لب �ختيا� بر�� ����� كل كتابخانه ها� عمومى �ستا� تهر�� 
نمى نمايد� ����� كل ��چها�چو� ضو�بط � مقر��� � �ستو��لعمل � با عنايت به 
صرفه � صال� نها� كتابخانه ها� عمومى كش���و� مجا� �� �� يا قبو� پيشنها�ها 

�ست.
9) هزينه �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

10) بر�� �طالعا� بيشتر مى تو�نيد با شما�� تلفن 88843286 – ��خلى 209 
تما� حاصل نماييد.

���بط عمومى
 ����� كل كتابخانه ها� عمومى �ستا� تهر�� 

اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان تهران

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� 
با شر�يط �ير �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   32- 98 / � � �
 شر� مناقصه : خريد حد�� 1000 تن ��� �هنى با ضخامت ها�

C گريد ASTM A283 ���متفا�� با �ستاند
جهت ساير �طالعا� � ��يافت �سنا� مناقصه  �� ��� شنبه مو�� 
98/04/01  لغايت يك شنبه 98/04/09  به سايت شركت نفت 
سپاها� به ���� www.sepahanoil.com � قسمت مناقصه 

مز�يد� مر�جعه گر��. 

�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى 
نوبت ���   ( �� مرحله �� )

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� 
با شر�يط �ير �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   36- 98 / � � �
ش�ر� مناقصه : خريد يك �ستگا� �نااليز� نيتر��� � گوگر� 

Analytic Jena تجهيز�� � متعلقا� مربوطه با برند �
جهت ساير �طالعا� � ��يافت �سنا� مناقصه �� ��� شنبه مو�� 
98/04/01  لغايت يك شنبه 98/04/09  به سايت شركت نفت 
 سپاها� به ���� www.sepahanoil.com � قسمت مناقصه-

مز�يد� مر�جعه گر��. 

�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى 
نوبت ���  ( �� مرحله �� )

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� 
با شر�يط �ير �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   09- 98 / � � �
شر� مناقصه : خريد� نصب � ��� �ند��� سيستم �عال� حريق 

���� پذير �� محل �نبا� شركت نفت سپاها� ��قع �� تهر��
جهت ساير �طالعا� � ��يافت �سنا� مناقصه  �� ��� شنبه مو�� 
98/04/01  لغايت يك شنبه 98/04/09  به سايت شركت نفت 
 سپاها� به ���� www.sepahanoil.com � قسمت مناقصه-

مز�يد� مر�جعه گر��. 

�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى 
نوبت ���  ( �� مرحله �� )

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� 
با شر�يط �ير �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   35- 98 / � � �
ش�ر� مناقص�ه : خريد �� �ستگا� چيلر تر�كمى با كند�نسو� 

هو� خنك با ظرفيت حر��تى 36 تن تبريد
جهت ساير �طالعا� � ��يافت �سنا� مناقصه �� ��� شنبه مو�� 
98/04/01  لغايت يك شنبه 98/04/09  به سايت شركت نفت 
 سپاها� به ���� www.sepahanoil.com � قسمت مناقصه-

 مز�يد� مر�جعه گر��. 

�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى 
نوبت ���  ( �� مرحله �� )

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� 
با شر�يط �ير �� طريق برگز��� مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   30- 98 / � � �
 ش�ر� مناقص�ه : خري���د� نصب � ��� �ن���د��� پكيج توليد
گا� نيتر��� �� محل پااليشگا� نفت سپاها� ��قع �� �صفها�

جهت ساير �طالعا� � ��يافت �سنا� مناقصه �� ��� شنبه مو�� 
98/04/01  لغايت يك شنبه 98/04/09  به سايت شركت نفت 
 سپاها� به ���� www.sepahanoil.com � قسمت مناقصه -

مز�يد� مر�جعه گر��. 

�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى 
نوبت ���  ( �� مرحله �� )

ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� جايگزيني ش���بكه كابل خو�نگهد�� با س���يمها� مسي موجو� �� شبكه ها� تو�يع �� محد��� عملياتى منطقه بر� ���كى � �جر�� عمليا� توسعه � �حد�� � 
�صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير� خو� �� �� مناطق بر� فر��سى� ����� � بهمن  به پيمانكا� �� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
بهمنآزادىفردوسىرودكىنام منطقه برق

980410190980110166981910174981710089شماره مناقصات

موضوع مناقصه
اجراي عمليات جايگزيني شبكه كابل خودنگهدار 

با سيمهاي مسي موجود در شبكه هاي 
توزيع نيروي برق

توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي شبكه هاي 
توزيع نيرو (تامين برق متقاضيان )

توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي 
شبكه هاي توزيع و تامين برق چاههاي آب 

شركت تصفيه فاضالب تهران و متقاضيان جديد

توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي شبكه هاي  
توزيع نيرو (ايجاد قدرت مانور)

9,321,450,7735,052,584,9684,146,224,2856,353,864,624مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه
( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )

530,000,000378,000,000333,000,000441,000,000

از روز يك شنبه  تاريخ 1398/4/2  لغايت روز پنجشنبه تاريخ 1398/4/6مهلت فروش اسناد

تا ساعت  9 صبح  روزسه شنبه تاريخ 98/4/18تا ساعت  9 صبح روز چهارشنبه تاريخ 98/4/19تا ساعت  13 روز چهارشنبه تاريخ 98/4/19تا ساعت  9 صبح روز شنبه تاريخ 98/4/22تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت  10 صبح  روزسه شنبه  تاريخ 98/4/18ساعت  10 صبح روز چهارشنبه تاريخ 98/4/19ساعت  14 روز چهارشنبه تاريخ 98/4/19ساعت  10 صبح  روز شنبه تاريخ 98/4/22تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  خيابان قزوين-نبش خيابان جرجانى 

منطقه برق رودكى  اداره دبيرخانه و محل 
گشايش پاكت ها سالن جلسات منطقه

تهران – خيابان ملك الشعراى بهار – باالتر از 
چهارراه طالقانى – نبش خيابان ورزنده پالك 
172– منطقه برق فردوسى - اداره دبيرخانه 

ومحل گشايش پاكت ها سالن جلسات منطقه

تهران – بلوار دهكده – ميدان المپيك 
– خيابان 27 – پالك 4 – منطقه برق 

آزادى- اداره دبيرخانه و محل گشايش 
پاكت ها سالن جلسات منطقه

تهرانـ  ميدان بهمن – ابتداى خيابان 
دارابى- منطقه برق بهمن -  اداره 

دبيرخانه و محل گشايش پاكت ها سالن 
جلسات منطقه

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه ( فر�يند ��جا� كا� ): به صو��  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���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س�نا�: جهت ش���ركت �� هرمناقصه � 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 : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)

���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��(سهامى خا�)

ش�ركت س�هامي �لومينيو� �� نظر ���� �قال� ضايعاتي �يل �� به باالترين 
قيمت پيشنها�� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. 

واحدمقدار شرح جنس

تن1200آهن آالت ضايعاتي1

تن220ديگ ضايعاتي2

تن200پايه ديگ 3

تن90تسمه فلزي ضايعاتي4

تن30ميل كاتد ضايعاتي5

تن26سايفون چدني6

تن170قالب هزار پوندي7

تن40سوپر استراكچر8

تن10000ذغال كاتد9

حلقه270الستيك ضايعاتي10

لذ� �� متقاضيا� محتر� �عو� مي ش���و� حد�كثر به مد� �� ��� كا�� �� تا�يخ 
�نتش���ا� �گهي �� س���اعت �����  بجز ���ها� تعطيل به ����: ���� – بلو�� 
منابع طبيعى� ��بر�� پا�� جنگلي ش���هيد باهنر � كا�خانه �لومينيو� سا��� 
�مو� با���يابي � فر�� مر�جعه تا ضمن ���يز مبلغ 100000 �يا� به حس���ا� 
1200/96 بانك سپه �لومينيو� كد 880 هماهنگي ال�� جهت با��يد � خريد � 

��يافت �سنا� � شر�يط شركت �� مز�يد� بعمل �يد.
توضيح: شركت كنندگا� مي تو�نند �� يك يا همه �يتمها� مو�� مز�يد� پيشنها� 
قيمت خو� �� ���ئه نمايند .همچنين شركت �ير�لكو �� �� يا قبو� هر يك يا تما� 
پيشنها�ها بد�� �نكه نيا� به �كر �ليل باشد� مختا� خو�هد بو� � به پيشنها�ها� 
مشر�� � مبهم � پيشنها�هايي كه با شر�يط مند�� �� �گهي مغاير� ��شته باشد 

� يا بعد �� مد� تعيين شد� به شركت برسد �ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
�� صو�� ��خو�ست �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن   32162122-086 تما� 

حاصل فرماييد.
���بط عمومي � صنعتي شركت سهامي �لومينيو� �ير��

98/2 مزايده�گهي 

 بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت گر�� سرمايه گذ��� سايپا (سهامي عا�) 
� يا نمايند� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه �ين شركت بر�� س���ا� مالي منتهي به 1397/12/29 كه ��� ساعت 
10 صبح ��� سه ش���نبه مو�� 1398/4/25 �� محل تهر��� جنب ��� غربي 

�ستا�يو� ������ هتل �لمپيك برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1) �س���تما� گز��� هيئ���ت مدير� مربو� به عملكر� س���ا� مالي منتهي به 
1397/12/29

2) �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني بر�� صو�� ها� مالي� سا� مالي 
منتهي به 1397/12/29

3) تصويب صو�تها� مالي سا� مالي منتهي به 1397/12/29 � �تخا� تصميم 
نسبت به تقسيم سو�

4) تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت
5) �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398

6) تعيين حق حضو� �� جلسا� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�
7) �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

 8) تصميم گير� �� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
ال�� به �كر �ست س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� �نها كه مايل به حضو� �� 
مجمع مذكو� مي باش���ند جهت ��يافت بر� ���� به جلسه با �� �ست ��شتن 
بر� س���ها� � كا�� ملي � يا �كالتنامه �سمي �� ساعا� ����� ���ها� 23 � 
24 تيرما� 1398 به محل ����� س���ها� شركت ��قع �� خيابا� شريعتي� خيابا� 
�حيد �س���تگر��(ظفر)� بين خيابا� شمس تبريز� � نفت� پال� 162� طبقه 
��� مر�جعه نمايند � يا �� طريق ���� به س���ايت �ينترنتي س���ها� شركت گر�� 
 www.saipainvestmentgroup.com ���� سرمايه گذ��� سايپا به
نس���بت به ثبت نا� �قد�� � برگه ���� به مجمع �� ��يافت نمايند. طبق ما�� 99 
�صالحيه قانو� تجا��� سهامد���ني حق ���� به مجمع �� ���ند كه بر� ���� به 

هيئت مدير�جلسه �� ��يافت نمو�� باشند.
شركت گر�� سرمايه گذ��� سايپا (سهامي عا�)

شركت گروه سرمايه گذاري سايپا 

(سهامي عام)

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت گر�� سرمايه گذ��� سايپا (سهامي عا�)

ثبت شد� به شما�� 10346
� شناسه ملي 10100419821

بر�� سا� مالي منتهي به 1397/12/29

سرويس فرهنگي � مراسم يادبود 
شادروان دكتر حسن حاج سيدجوادي 
و رونمايي از دو كتاب از آخرين آثار 
ايشان، روز گذشته، ۳۱ خردادماه، در 
باغ موقوفات دكتر افشار برگزار شد.

دكتر حس����ن حاج سيدجوادي، 
اديب، نويسنده و روزنامه نگار و استاد 
دانشگاه تهران و صاحب ده ها كتاب 
علمي، ادبي و تاريخي اس����ت و در 
اوايل دهه پنجاه، س����ردبير روزنامه 

اطاعات بود.
ب����ه گزارش خبرنگار ما در اين 
مراسم، دكتر احمد كتابي، ويراستار و 
جمع آوري كننده مجموعه مقاات ايشان 
با نام   »كند و كاو« كه توسط انتشارات 
اطاعات به چاپ رسيده، اظهار كرد: 
يك س����ال پيش، در پگاه 28 خرداد 
سال ۹7، قلب پرعطوفت دكتر حسن 
حاج سيدجوادي كه عمري براي ايران 
تپيده بود، از حركت باز ايستاد. سخن 
گفتن درباره حاج سيدجوادي، آن اسوه 
نيكويي،  خيرخواهي و وطن خواهي،  
كاري اس����ت نه آسان كه از عهده من 
برآيد. از آنجايي كه اينجانب در مقدمه 
كتاب و در مراسم درگذشت آن مرحوم 
گفتني ها را درباره ايشان بيان داشته ام، 
فرص����ت امروز را به معرفي دو كتاب 
از آثار ايشان اختصاص مي دهم. دريغا 
كه انتشار اين كتاب ها در زمان حيات 

ايشان مقدور نشد.
وي افزود: نخستين اين كتاب ها، 
متش����كل از۱۵۰ مقاله كمابيش كوتاه 
است كه دكتر، سالها پيش براي درج 
در ستون نقد روزنامه اطاعالت نوشته 
ب����ود و بعدها در دو كتاب با نام  هاي 
»وس����مه بر ابروي كور« و »كشتي به 

خشك راندن« منتشر كرد.
اينجانب اين مقاات رادر مجموعه 
»كند و كاو« جمع آوري كردم. موضوع 
مقاات مربوط به رويدادهاي مهم روز 
و مش����كات جامعه در آن ايام است. 
آنچه توجه را برمي انگيزاند آن است كه 
بسياري از موضوعات، امروز هم بعد از 
گذشت نيم قرن همچنان بعنوان مشكل 

اجتماعي در جامعه مطرح است.
وي افزود: نثر كتاب،  نثري روان 
و شيوا است و از استواري و استحكام 
ازم برخوردار است. ويژگي بارز اين 
مقاات، مقيد بودن نويس����نده به عدم 
س����وگيري و رعايت انصاف توسط 
نويس����نده است. در سال هاي اخير در 
جامع����ه ما، نق����د از مفهوم و هدف 
واقعي خود دور ش����ده و به گونه اي 
عيب جويي مغرضانه تبديل شده است. 
نقدهاي دكتر از اين ويژگي ناپس����ند 
عاري اس����ت. احمد كتابي، بخشي از 
نام����ه محمدعلي جمالزاده خطاب به 
دكتر حاج سيدجوادي در سال ۱۳۵۳ 
را خوان����د. وي درباره كتاب دوم، با 
نام »رويداده����ا و خاطره ها« حاوي 
يادداشت هاي دكتر، به اضافه گزيده اي 
از مقاات اوست كه توسط انتشارات 
مرواريد به چاپ رس����يده گفت: اين 
يادداشت ها از سال هاي ابتدايي زندگي 
دكتر تا س����ال 88 و طي چند ماه در 
سال 88 نوشته شده است. اين كتاب، 
نه تنها حاوي وقايع مهم زندگي حاج 
سيدجوادي است،  بلكه حاوي وقايع 
سياسي و اجتماعي طي يك دوره تقريبًا 
هشتاد ساله است و حوادث تاريخي 

معاصر كشور را بازگو مي كند.
كتابي س����ه نكته مهم را گوشزد 
ك����رد: ۱� عرض ادب و تش����كر از 

سيد محمود دعايي، رئيس مجموعه 
اطاعات، كه از بذل هيچ مساعدتي، از 
جمله دستور چاپ كتاب »كند و كاو« 
دريغ نورزيدند. 2� گراميداشت خاطره 
برادر دكتر حسن حاج سيد جوادي، 
شادروان علي اصغر حاج سيدجوادي،  
كه يك هفته پس از درگذش����ت دكتر 
حسن حاج سيدجوادي، پس از تحمل 
آمال فراوان، از دنيا رفتند و حتي يك 
مراسم س����اده در وطن برايش ميسر 
نگرديد. ۳� همسر ارجمند و شايسته 
دكتر، س����ركار خانم طالقاني، در تمام 
طول زندگي لحظه اي از فراهم كردن 
آرامش همس����رش غافل نبود و همه 
توان و امكاناتش را براي بهبود ايشان 
به كار برد. بخش����ي از دستاوردهاي 
دكتر مرهون همدلي و همراهي همسر 

محترمش است.
دكتر ناصر تكميل همايون طي 
سخناني اظهارداشت: در شهرهاي ايران، 
هميشه خانواده هايي پيدا مي شوند كه 
شايد هم بي پول بودند، ولي حشمت 
و جالي داشتند كه بيش از حاكمان 
دولت، كارگش����اي امور مردم بودند. 
خانواده حاج س����يدجوادي از ۱۰۳۶ 
قمري كه وارد ايران ش����دند، تا امروز 
در خدم����ت فرهنگ، ديانت و مردم 
بودند و در جنبش هاي مردم، مشروطه، 
مدرسه سازي و ملي شدن صنعت نفت، 
پيشگام بودند. خانواده و  ايشان ، مظهر 
اخ����اق و فضيلت بودند و به لحاظ 
مبارزاتي، حسن حاج سيد جوادي و 
بيشتر برادر ايشان، علي اصغر حاج سيد 

جوادي، سمبل بودند.
وي افزود: به قزوين كه نگاه كنيد، 
ش����مال آن كوهستان است كه بخشي 
از آن طالقاني ها بودند كه با قزويني ها 
روابط حس����نه داشتند و ازدواج هايي 
كه ميان آنها اتفاق مي افتاد، بس����يار 
موفق بودند، ازجمله ازدواج حس����ن 
حاج سيدجوادي با بانو طالقاني. بانو 
طالقاني همواره كنار همس����ر بودند و 
بعد از مرگ ايش����ان، نام ايش����ان را 
زنده نگه داش����تند.  تكميل همايون 
تصريح كرد: حسن حاج سيدجوادي 
پرورده خاندان حاج س����يدجوادي، به 
لحاظ فرهنگي، ديني و سياسي است. 
اي����ن خانواده تعداد زيادي فرهنگي و 
معلم تربيت ك����رد. در اين خانواده 
كس����اني بودند كه هم درس جديد 
خواندند و هم مدرسه س����ازي كردند. 
اين خانواده اس����تقال طلب، طرفدار 
دموكراسي و تماماً مصدقي بودند. آنها 
شديداً مهين پرست و مخالف حزب 
توده بودند. آنها مخالف س����لطنت به 
معني يك پايگاه امپرياليستي خارجي 
كه مي خواهد بر ايران حكومت كند،  

بودند. خصلت ديگر ايشان، همكاري 
با روزنامه و جرايد بود و وارد روزنامه 
اطاعات شد. حسن حاج سيدجوادي، 
رساله ليسانس خود را با جال همايي 
نوشت. آرشيو حسن حاج سيدجوادي 
در روزنام����ه اطاعات، خودش يك 
گنجينه است. روزنامه نگاري علم و هنر 
است، كار ساده اي نيست. وي افزود: 
من حدود بيس����ت كتاب از ايشان را 
فهرست كردم و ايشان بيش از هشت 

كتاب ترجمه دارند. 
دكتر همايو ن پور در اين جلسه 
گفت: آشنايي حضوري من با حسن 
سيد جوادي خيلي دور نيست ولي از 
زمان نهضت ملي، نام ايش����ان را همه 
جا مي ديدم. در آن دوره، حزب توده، 
سوسياليس����م را به عنوان امري يقيني 
در ذهن ه����ا  جا انداخته بود. اما بعدها 
ماهيت اين حزب  براي خيلي ها روشن 
شد در اين دوره حزبي درست شد به 
نام »نيروي سوم« كه شعار سوسياليسم 
را بدون مسكو، حفظ كرد و قائل بر 
تمامي����ت ارضي ايران بود. بعدها در 
تهران در جلسات دوستانه با دكتر آشنا 
شدم و ايشان كمك كردند فصلنامه نقد 
و بررسي تهران منتشر شود و مطالبي در 
اين فصلنامه نوشتند. نوشته هاي ايشان 
نمايانگر فكر منظم و تفكر معطوف 

به هدف است.
وي افزود: وقتي كسي به مرحله اي 
از تفكر مي رسد كه حرف خودش را 
حرف آخر نمي داند، يك تحول بزرگ 
است ايدئولوژي محدودكننده است 
چون حقيقتي كه طرفداران ايدئولوژي 
به دنبالش هستند، اساسا وجود ندارد 
اگر هم وجود داشته باشد بايد ديد در 
كدام جامعه و در كدام مقطع تاريخي.  
تا انسان گرم و سرد روزگار را نچشيده 
باشد، به اين مرحله فكري نمي رسد 
كه بداند حقيقت غايي وجود ندارد ما 
بايد در مسير حقيقت و درستي حركت 
كنيم و انتظار تحقق آن، تعصب ايجاد 
مي كند. حقيقت را بايد در جايي به جز 
ايدئولوژي، به طور نسبي دنبال كرد.

حبي����ب نورمفي����دي، در اين 
مراس����م اظهار داشت: شادروان دكتر 
حاج س����يدجوادي، انساني فرهيخته، 
روش����نفكري متعهد و مردم مدار بود. 
رويداده����ا را با نگاهي  تيزبين، رصد 
مي كرد. روحيه اي سركش و تسليم ناپذير 
داشت. زخم هاي ناهنجاريهاي اجتماعي 
را با نيش����تر قلم مي تراشيد. در تبيين 
ح����وادث، از ضرب المثل ها و ادبيات 

كهن ميهن، مدد مي گرفت.
ايش����ان پيشه معلمي را در پيش 
گرفت و شخصيتي آكادميك داشت. 
پژوهشگري ژرف انديش بود. مقااتش 

سرش����ار از نگاه عميق او به مسائل و 
مصائب اجتماعي بود. او در نوشته هاي 
انتقادي اش، مش����كات جامعه را با 
چاش����ني متل ها و مثل ها آرايه مي داد. 
نثر او چنان كششي دارد كه خواننده 
را ت����ا عمق ماجرا با خود مي برد. نقد 
او به اوضاع زمانه اش چند ايه است. 
او ناروايي ه����ا را با زيركي  پردازش 
مي كند. نقد او، انتقاد به مردمي است 
كه خواس����ته يا ناخواسته،  در معرض 
پديده عهد مدرن قرار گرفته اند كه با 
ساختار سنتي فاصله دارد. او مردم را به 
ترک رفتارهايي نابخردانه فرا مي خواند. 
او به ديوان س����ااري بر دموكراتيك 
كش����ور نقد دارد و با بيان كاستي هاي 
اجتماعي، مشروعيت نهادهاي مسئول 
را زير س����ؤال مي ب����رد. وي افزود: 
حاج س����يدجوادي، روزنامه نگاري را 
به تصادف انتخاب كرد و س����ال هاي 
متمادي سردبير اطاعات بود. او آنجا را 
تريبوني براي بيان نظراتش مي دانست 
و ب����ا اين حال هرگز جانب انصاف 
را رها نمي كرد. او هرگز از مسئوليتي 
كه بر دوش گرفته بود، ش����انه خالي 
نمي كرد. نگارش مقاات تند و تيز در 
آن عصر، گام نهادن در كام شير بود. 
او با بهره گيري از اس����تعاره ها، مثل ها 
و حكايت ها، خود را از تيررس نگاه 
حكام زمان دور نگه مي داش����ت او به 
نهضت ملي عاقه داشت و همواره به 
آن وفادار بود. نبايد فراموش كرد كه 
پشت هر مرد موفقي، يك زن فداكار 
را بايد جس����تجو كرد. محيط آرام و 
امني كه خانم طالقاني فراهم مي  كرد 
انگيزه اي بود تا دكتر ايده هايش را بيان 
كند. در پايان از آقاي علي دهباش����ي 
تشكر مي كنم كه يك تنه، به اندازه يك 

وزارتخانه كار فرهنگي مي كنند. 
س����ركار خانم فتحيه طالقاني و 
آقاي����ان، دكتر تنكابني،  علي و عباس 
طالقاني، دكتر كتابي، دكتر ناصر تكميل 
همايون، دكتر همايون پور و دعايي از 
كتاب هاي دكتر حسن حاج سيد جوادي 

رونمايي كردند. 
س����يدمحمود دعايي در پايان 
اظهاركرد: چند نكته را دلم مي خواست 
ي����اد آوري كنم: اول اينكه با توجه به 
تح����وات بعد از انقاب، ما حرمت 
اي����ن خانواده را نگه داش����تيم و در 
بزرگداشت ايشان كوتاهي نكرديم و 
موسسه اطاعات، تنها روزنامه اي بود 
كه خبر درگذشت برادر گرامي  ايشان 
مرحوم علي اصغر حاج سيدجوادي را 
با ادب و درخور انعكاس داد. ما مثل 
شما سركارخانم طالقاني، بزرگواري را 
از دست داديم و مفتخريم كه اثري از 

آثار ايشان را منعكس كرديم. 

برگزاري يادبود دكترحسن حاج سيد جوادي 
در رونمايي كتاب هاي »رويدادها وخاطره ها« نشر مرواريد و »كندو كاو« نشر اطاعات انجام شد:

في
نج

مد 
مح

ز: 
س ا
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اعام نتايج امتحانات نهايی تا ۵تير
رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشی وزارت آموزش وپرورش 
با بيان اينكه نتايج امتحانات نهايی حداكثر تا پنجم تيرماه اعام خواهد شد، 
از يك مهلت حداكثر پنج روزه برای ثبت اعتراضات و فرصت رسيدگی 
به آنها طبق آيين نامه مربوطه خبر داد. خسرو ساكی در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: حداكثر تا پنجم تيرماه نتايج امتحانات نهايی به دانش آموزان 
اعام خواهد ش���د. ۳۱2حوزه تصحيح داخلی و ۹حوزه تصحيح خارج 
از كش���ور امر تصحيح اوراق و ثبت نمرات دانش آموزان در س���امانه را 

برعهده دارند .
 عدم افزايش شهريه دانشگاه های غيرانتفاعی در سال تحصيلی جديد

رئيس اتحاديه دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعی از عدم افزايش شهريه 
دانشگاه های غيرانتفاعی برای سال تحصيلی جديد خبر داد و گفت: شهريه 
امسال دانشگاه های غيرانتفاعی مانند سال گذشته است. علی آهون منش در 

گفتگو با مهر افزود: وزارت علوم و قانون اين موضوع را در اختيار هيات امناي 
دانشگاه های غيرانتفاعی قرار داده است ولی ما به منظور وحدت رويه اعام 
كرده ايم كه مانند سال گذشته شهريه دريافت می شود.وی ادامه داد: افزايش 

شهريه دانشگاه های غيرانتفاعی سال گذشته ۱۰تا ۱۵درصد بود.
 ضرورت برون رفت دانشگاه ها از فضای يأس و دلمردگی

معاون فرهنگی و دانشجويی وزير بهداشت با حكم دكتر سعيد نمكی، 
وزير بهداش���ت منصوب شد كه بر اساس اين حكم، انطباق امور فرهنگی 
دانشگاه ها با قوانين باادستی، سياست های اباغی مقام معظم رهبری و بيانيه 
گام دوم انقاب اس���امی، برون رفت دانشگاه ها از فضای يأس و دلمردگی 
با ايجاد كرسی های آزادانديشی و ايجاد فضای اميد و نشاط، تشكيل سريع 
كميته های بين بخشی برای جذب نخبگان و بررسی راهكارهای فرهنگی و 
اقتصادی آن، اجتماعی كردن و جامعه  محور كردن  كليه فعاليت های دانشگاه ها 
از جمله انتظارات وزير بهداش���ت از معاون فرهنگی و دانش���جويی وزارت 
بهداشت عنوان شده است.به گزارش ايسنا، دكتر سعيد نمكی در حكم دكتر 
س���يما س���ادات اری، معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت بهداشت آورده 

است:با توجه به سوابق اجرايی سركارعالی در حوزه معاونت امور فرهنگی و 
دانشجويی ، بدين وسيله بعنوان معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشكی منصوب می شويد. 
 راه اندازی دوره دكتری فلسفه علوم انسانی 

در مؤسسه امام خمينی )ره(
راه اندازی دوره دكتری فلسفه علوم انسانی در مؤسسه امام خمينی )ره( 
در جلسه اخير شورای تحول و ارتقاي علوم انسانی شورای عالی انقاب 
فرهنگی تصويب شد.  به گزارش مهر،در اين جلسه قرار شد، اين رشته 
فعًا تنها در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( راه اندازی شود 
و اين مؤسسه هم پيش نيازهای ايجاد اين رشته را نيز به صورت يك رشته 
در دوره كارشناسی ارشد به شورا ارائه دهد تا با سرفصل های دوره دكتری 
به صورت همزمان مورد بررسی قرار گيرد. دكترغامعلی حداد عادل رئيس 
شورای تحول علوم انسانی هم پس از ارائه نظرات اعضا گفت: اين رشته 
می خواهد افرادی را تربيت كند كه حرف مستدل برای حوزه و دانشگاه 

داشته و بتوانند علوم انسانی غربی را نقد كنند.



آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت كارخانه آرد تك اراك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 366 و شناسه ملي 10780022885

بدينوسيله �� كليه شركا� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
كه �� ساعت 4 بعد��ظهر مو�� 1398/4/16 �� محل شركت حضو� به هم �سانيد.
(�ستو� جلسه) �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � تعيين سمت � ���ندگا� حق �مضا�

هيئت مدير�

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت كارخانه آرد تك اراك با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 366 و شناسنامه 10780022885

بدينوسيله �� كليه شركا� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
كه �� ساعت 10 صبح مو�� 1398/4/16 �� محل شركت حضو�به هم �سانيد.

(�س�تو� جلس�ه) 1) تغيير � تكميل ���� محل ش���ركت � �صال� �� ما�� س���ه(3) 
�ساسنامه. 2) �صال� ما�� 13 �ساسنامه �� مو�� تعد�� مدير��.

هيئت مدير�

 شركت ذوب روى اصفهان(سهامى عام)   
آگهى تكميل اطالعات سهامداران حقيقى

با توجه به مو�فقت ش���ركت فر�ب���و�� �ير�� با پذير� ش���ركت ��� ��� �صفها� 
(سهامى عا� )� بدينوسيله �� كليه سهامد���� حقيقى �ين شركت ��خو�ست مى شو� كه 
به منظو� تكميل بانك �طالعاتى سهامد���� ����ئه به شركت سپر�� گذ��� مركز� �ير��� 

نسبت به ��سا� مشخصا� فر�� خو�  به يكى �� ��� ها� �ير �قد�� نمايند.
�طالعا� بايستى حا�� نا�� نا� خانو��گى� نا� پد�� شما�� شناسنامه� سر� شناسنامه� 
س���ريا� شناسنامه� محل صد��� كد ملى� جنسيت� شما�� تلفن همر�� � ثابت� ���� � 

كدپستى باشد.
1- ��سا� �� طريق پست به ����  

�س���تا� �صفها� – شهرستا� فال��جا� – بخش پيربكر�� – �هستا� گركن شمالى – 
بعد �� شركت معدنى باما – كدپستى 8459179119 – شركت ��� ��� �صفها� .

2- ��سا� �� طريق نمابر به شما�� 031-37252304
3- ��سا� �� طريق پست �لكتر�نيكى saham@zoberoy.ir �مو� سها� .

هيئت مدير� 

آگهي مزايده فروش
شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(سهامي عام) 

شماره ثبت:16233 و شناسه ملي:10260371718
 ش�ركت كش�ت � ��� گلدش�ت نمونه �صفها� �� نظر ���� يك �س����تگا� لو�� في����ا� �ليس (��حا� كا�) 
مد� FR15 �� �� طريق مز�يد� به فر�� برس����اند. متقاضيا� جهت با��يد � �طال� �� ش����ر�يط مز�يد� مي تو�نند 
�� ��� ش����نبه 1398/04/01 لغايت ��� ��شنبه 1398/04/10 �� س����اعت ����� به محل شركت كشت � ��� 
گلدشت نمونه �صفها� ��قع �� �صفها� مقابل پليس ��� شاهين شهر-كاشا� �كيلومتر 8جا�� علويجه سمت چپ 

جا�� �ختصاصي شركت مر�جعه فرمايند.
تلفن تما� شركت: 15 - 95014610 - 031

هيئت مدير� شركت كشت � ��� گلدشت نمونه �صفها� (سهامي عا�)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت كشت و دام قيام اصفهان (سهامى عام)

به شماره ثبت 10345  و شناسه ملى 10260314217
بدينوس���يله �� كليه س���هامد��� محتر� �عو� مى گر�� �� جلسه 
مجمع عمومى عا�� س���اليانه صاحبا� س���ها� شركت كشت � ��� 
قيا� �صفها� (سهامى عا�) كه ��� س���اعت 9 صبح ��� چها�شنبه 
مو��1398/04/12 �� محل سالن �جتماعا� هتل پا�سيا� عالى قاپو 
به نشانى �صفها� – خيابا� چها�با� عباسى – حدفاصل كو�الالمپو� � 

عبا� �با�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

1. �ستما� گز��� فعاليت � گز��� مالى هيئت مدير�.
2. �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانونى.

3. �تخا� تصميم نس���بت به تر��نامه ش���ركت �� تا�يخ 97/12/29 � 
حسا� سو� � �يا� � جريا� �جو� نقد بر�� سا� مالى منتهى به تا�يخ 

.97/12/29
4. �نتخا� حسابر� مستقل � با��� قانونى � تعيين حق �لزحمه �يشا�.

5. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
6. تصميم گير� �� خصو� تقس���يم سو� پيشنها�� هيئت مدير� � 

پا��� �عضا� هيئت مدير�.
7. تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيئت مدير�.

8. ساير مو��� �� صالحيت مجمع.
هيئت مدير� شركت كشت � ��� قيا� �صفها�

شركت كشت و دام قيام اصفهان (سهامى عام)
به شماره ثبت 10345 و شناسه ملى 10260314217

�� �جر�� مصوبه مجمع عمومى عا�� ساليانه صاحبا� سها� سا� مالى منتهى به 1397/12/29 به �طال� كليه �شخا� حقيقى � حقوقى كه تا �ما� برگز��� مجمع عمومى عا�� ساليانه� 
سهامد�� �ين شركت مى باشند به شر� �يل �عال� مى گر��. 

تا�يخ پر��ختشر���يف
�� 98/06/01 �لى 98/06/31�� 1 سهم تا 10/000 سهم1
�� 98/07/01 �لى 98/08/15�� 10/001 سهم تا 30/000 سهم2
�� 98/08/16 �لى 98/10/15�� 30/001 سهم تا 300/000 سهم3
�� 98/10/16 �لى 98/11/30�� 300/001 سهم به باال4

سهامد���� حقيقى �� مهلت تعيين شد� با �� �ست ��شتن كا�� ملى به هر يك �� شعب بانك سينا �� سر�سر كشو� مر�جعه � سو� سها� خو� �� ��يافت نمايند. سهامد���� حقوقى مى تو�نند 
�� مهلت تعيين شد� شما�� حسا� بانكى خو� �� با ��خو�ست كتبى به �مو� سها� شركت ��سا� تا طى مهلت قانونى نسبت به پر��خت سو� �قد�� گر��.

تلفن تما� با ��حد �مو� سها� : 031-33800811
هيئت مدير� شركت كشت � ��� قيا� �صفها�ساعا� پاسخگويى ��حد �مو� سها� �� ساعت 8 �لى 12 ���ها� شنبه تا چها�شنبه مى باشد.

فراخوان 
شركت در مناقصه عمومي

شركت فوال� جها� ��� ���ند به منظو� طر�حي� ساخت 
� نصب ��� ����� سايت كا�خانه فوال�سا�� �� نظر ���� 

�� شركت هايي ��جد شر�يط �عو� به عمل ����.
كليه متقاضياني كه تمايل به ش���ركت �� مناقص���ه مذكو� �� ���ند مي تو�نند 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/5 ���مه كامل خو�
(.... ,  copy , cd�so) �� ب���ه ���� خرمش���هر� خياب���ا� فر��س���ي� 
نبش كوچه گلشن� پال�30� ش���ركت فوال� جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � 
بخش مناقصا� ��سا� فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق 

��� ها� ��تباطي �ير با ما �� تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371�061 ��خلي 621� �قا� �ضايي

فكس: 53512419�061
Rezaei-m@ajs.co.ir
WWW.AJS.co.IR

فراخوان  مجدد 
شركت در مناقصه عمومي

ش�ركت ف�وال� جه�ا� ��� ���ن�د ��قع �� خرمش���هر 
جهت سيس���تم ها� �� �� گر�� پر��� فوال�س���ا�� 
 به تعد�� س���ه �س���تگا� صافي فلنجد�� خو�ش���ويند�
(Disc Self-Cleaning Filter) با مش 150 ميكر�متر نيا�مند �ست� لذ� 
��كليه شركت ها� ��جد شر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����.

كليه متقاضياني كه تمايل به ش���ركت �� مناقص���ه مذكو� �� ���ند مي تو�نند 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/5 ���مه كامل خو� 
(.... ,  copy , cd�so) �� ب���ه ���� خرمش���هر� خياب���ا� فر��س���ي� 
نبش كوچه گلشن� پال�30� ش���ركت فوال� جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � 
بخش مناقصا� ��سا� فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق 

��� ها� ��تباطي �ير با ما �� تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371�061 ��خلي 621� �قا� �ضايي

Rezaei-m@ajs.co.irفكس: 53512419�061
WWW.AJS.co.IR

فراخوان مجدد 
شركت در مناقصه عمومي

ش�ركت فوال� جه�ا� ���� ���ن�د به منظو� خريد �نو�� 
پمپ ه���ا� متعلقا� � لو��� جانب���ي �نها جهت جمع ���� 
�� ها� خر�جي بر� خنك كنن���د�� �يخته گر� � �بها� 
سطحي س���الن ها� بخش ها� مختلف تأسيسا� فوال�سا�� �� نظر ���� �� 

شركت هايي ��جد شر�يط �عو� به عمل ����.
كليه متقاضياني كه تمايل به ش���ركت �� مناقص���ه مذكو� �� ���ند مي تو�نند 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/5 ���مه كامل خو� 
(.... ,  copy , cd�so)�� به ���� خرمشهر� خيابا� فر��سي� نبش كوچه گلشن� 
پال�30� شركت فوال� جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � بخش مناقصا� ��سا� 
فرمايند. جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير 

با ما �� تما� باشيد.
تلفن تما�: 53512371�061 ��خلي 621� �قا� �ضايي

Rezaei-m@ajs.co.irفكس: 53512419�061
WWW.AJS.co.IR

1- �ستگا� مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 
2- موضو� مناقصه: ��هبر� سر�يس � نگهد��� تاسيسا� ساختما� حو�� ستا�� 

� مديريت تو�يع بر� مهرشهر 
3-  شر�يط ال�� :  شركت هايى كه ����� شر�يط ال�� � �كر شد� �� �سنا� مناقصه مى باشند

4- مهل�ت خري�د � مح�ل ��يافت �س�نا� مناقصه: متقاضي���ا� مى تو�نند �� تا�ي���خ 98/04/02 لغايت 
 �  www.aepdc.ir 98/04/09 با مر�جعه به �� س���ايتها� شركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� �لبر� به نشانى 
 شركت تو�نير به نش���انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� �طال� �ساني ملي مناقصا� كشو�� 

به نشانى http://iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� مشاهد� � �خذ نمايند . 
5- مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س�نا� مناقصه : ���ئه فيش بانكى مبنى بر ���يز مبلغ 327/000�يا� 
 به ش���ما�� حس���ا�  0101520152006 بانك صا���� �ير�� به نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر� 

(طي مد� �ما� قيد شد� �� بند4)
6- قيمت پايه مناقصه : به مبلغ 2/500/000/000 �يا�  مي باشد .

7- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه : به مبلغ 250/000/000  �يا� مى باشد كه  مناقصه گر�� بايستى سپر�� 
مذكو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى يا فيش بانكى ���يز� به حس���ا� شما�� 0102795126006 نز� بانك ملي 
ش���عبه �مو�� � پر��� كر� � يا چك بانكى تضمينى � يا ضبط �� حسا� مطالبا� تاييد شد� مناقصه گر نز� 

مناقصه گز�� ���ئه نمايند . 
8- مهلت � محل تحويل پيش�نها�ها: حد�كثر تا س���اعت 10 ��� ش���نبه م���و�� 98/04/22 به �بيرخانه 
�مو�تد��كا� ��قع �� كر� بلو�� طالقانى شمالى- پل ����گا�- �بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� شركت تو�يع 

نير�� بر� �ستا� �لبر� تحويل نمايند . 
9- �ما� گشايش پاكت ها� �سنا� مناقصه: ��� ساعت : 00: 14 ��� شنبه مو�� 98/04/22 

10- �ما� �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر�� : �� تا�يخ تحويل پيشنها� به مد� سه ما� 
* بديهى �س���ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� � يا پيشنها�هايى كه پس �� مهلت مقر� �� �ين 

فر�خو�� ��صل مى گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
* هزينه �گهى بر عهد� برند� يا برندگا� مناقصه مى باشد . 

* متقاضى موظف �س���ت �� صو�� گرفتن �سنا� مناقصه �� س���ايت ها� مذكو� فيش پر��خت هزينه خريد 
�س���نا� مناقصه �� ظر� مهلت مقر� �� بند 4 �ين �گهي پس �� قيد ش���ما�� مناقصه � نا� � ���� � شما�� تما� 
مناقصه گر بر ��� فيش مذكو� ضمن هماهنگى با �فتر �مو� تد��كا� با شما�� تلفن 32524444-026 به شما�� 

نمابر32525353-026 ��سا� � �صل �� �� نيز  به همر�� مد��� پاكت (�) �سنا� مناقصه ��سا� نمايد .
* بديهي �س���ت �� صو�� عد� ��سا� يا تحويل فيش بانكى خريد �سنا� مناقصه � ثبت نا� مناقصه گر �� ليست 

خريد���� �سنا� مناقصه � مسئوليت بر�� هر گونه مشكل بر عهد� شخص مناقصه گر خو�هد بو� .
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

98/18ـ17ـ1 

(يك مرحله اي) نوبت اولمناقصه عمومى

اصالحيه مناقصه عمومى دو مرحله اى
 شماره 1-17-98/15

با موضوع خريد ترانسفورماتور
پير� �گهى منتشر ش����د� �� تا�يخ 25 � 26 خر���ما�98 
با موضو� خريد �نو�� تر�نس����فو�ماتو� بدينوسيله �صالحيه 

شما�� يك به شر� �ير صا�� مى گر��.
1- به موضو� خريد مناقصه �  3 �ستگا� تر�نسفو� ماتو� 800 كا�� � يك �ستگا� 

تر�نسفو�ماتو�  1000 كا�� �ضافه مى گر��.
2- مبلغ پايه مناقصه به  120/365/000/000 �يا� �فز�يش يافت .

3- مبل����غ ضمانتنامه ش����ركت �� مناقص����ه ب����ه  3/861/000/000 �يا� 
�فز�يش يافت.

4- جد�� �صال� ش����د� پيشنها� قيمت �� س����ايت شركت تو�يع نير�� بر� 
�ستا� �لبر� به نشانى www.aepdc.ir   قابل مشاهد� � ��يافت مى باشد.

5- ساير مو��� مند�� �� �سنا� مناقصه به قو� خو� باقى �ست.
6- �ين �صالحيه جز� الينفك �سنا� مناقصه مى باشد.

���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

ش�ركت تو�ي�ع ني�ر�� بر� �س�تا� �لب�ر� �� نظر ���� مش���ا���ني �� كه �� 
�شته نير� � حد�قل پايه 3 مشا��� توس���ط سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� 
�حر�� صالحيت ش���د� �ند� طبق ضو�بط بر��  ���ئه خدما� مهندسي مشا�� جهت 
نظا�� بر �جر�� پر��� ها� سرمايه �� �� محد��� عملياتى شركت تو�يع نير�� بر� 

�ستا� �لبر� ���يابي كيفي نمايد .
بدينوس���يله �� مشا���� ��جد شر�يط �عو� مي ش���و� بر�� �خذ مد��� مربو� 
به ���يابي كيفي مش���ا���� �� تا�يخ 98/04/1  با مر�جعه به �� سايتها� شركت 
 تو�يع نير�� بر� �س���تا� �لبر� به نش���انى www.aepdc.ir   � ش���ركت تو�نير 
به نش���انى www.tender.tavanir.org.ir � يا پايگا� ملى �طال� �س���اني 
مناقصا� كشو� به نش���انى http://iets.mporg.ir  مد��� مربوطه �� مشاهد� 

� ��يافت نمايند . 
مهلت تحويل �س��نا� ���يابى كيفى : حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه 
مو�� 98/04/16 بصو�� ال� � مهر شد� به �بيرخانه �مو� تد��كا� شركت تو�يع 
نير�� بر� �س���تا� �لبر� ��قع �� كر� – بلو�� طالقانى ش���مالى – پل ����گا� – 

�بتد�� بلو�� �ما� �ضا- �مو� تد��كا� تحويل گر�� . 
* �ين �گهي به منظو� ���يابي كيفي مش���ا���� �نتش���ا� يافته � ش���ركت تو�يع 
نير�� بر� �ستا� �لبر� پس �� ���يابي �� متقاضيا� ��جد شر�يط طي مر�حل بعد� 
�ع���و� به عمل خو�هد ����. ضمنا� �� قبا� ���ئ���ه مد��� ���يابي �جهي ��يافت 

نخو�هد شد .
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�

فراخوان عمومى 
شناسايى و ارزيابي كيفي مشاوران 

شماره 1-17-98/01 
(نوبت اّول)

4 اخبار اقتصادي
شنبه یکم تیر 1398ـ  18 شوال1440ـ  22  ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27310

امام  جمعه موقت تهران خطاب 
ب����ه ترامپ گفت: ملت و نیروهای 
مسلح ما اهل پنهان کاری نیستند و 
بر خاف شما که اخیراً نفتكش ها را 
در منطقه زدید و خودتان را مخفی 
کردید،  اگر قرار باشد بزنیم بموقع 
می زنی����م و بموقع هم آن را اعام 

می کنیم.
ایس����نا،  گ����زارش  ب����ه 
حجت ااسام والمسلمین محمدجواد 
حاج علی اکبری دیروز در خطبه  های 
نماز جمعه تهران با اشاره به ساقط 
شدن پهپاد آمریكایی اظهار داشت: 
اصل ماجرا این است که یک پهپاد 
پیش����رفته غیرقابل ردیابی از نوع 
جاسوسی پیش����رفته، مخفیانه در 
محدوده تنگه هرمز وارد سرزمین ما 
ش����د . غیرت جوانان رشید و عزیز 
ما جوش����یده و با سامانه تمام بومی 
»سوم خرداد« نیروی هوافضای سپاه 
این پهپاد را ساقط کرد . کاخ سفید 
دستپاچه ابتدا تكذیب و بعد تأیید 
می کند و بعد ادعا می کند در آب های 
بین المللی بوده است و ترامپ شروع 
به هذیان گویی می کند و می گوید ما 
در آب های بین المللی بودیم و ایران 

اشتباه کرده است.
وی   گفت: آنها باید توجه کنند 
که تنگه هرمز بخش ویژه متعلق به 
سرزمین ماست و در صورت تجاوز 
به حریم ایران گورستان متجاوزان 

خواهد بود.
حاج علی اکب����ری ادامه داد: 
آمریكایی ه����ا بعد از مدتی آمدند و 
گفتند، شاید هم ما اشتباه کردیم. بله 
شما اشتباه کردید و قبًا هم از این 
اشتباهات انجام داده اید. مگر ملوانان 
ش����ما نبودند که اشتباه کردند و آن 

افتضاح به وجود آمد.
خطی����ب   جمعه تهران تاکید 
کرد: مواظب رفتارهایتان   باش����ید. 
ما اهل منطق و عقانیت هس����تیم. 
هم قدرت منطق داریم و هم منطق 
قدرت را می شناس����یم و جنگی را 
ش����روع نمی کنیم، اما اگر جنگی را 
شروع کنید، تمام کننده آن نخواهید 
بود. ملت ما و نیروهای مس����لح ما 
اهل پنهان کاری نیستند. بر خاف 
شما که اخیراً هم نفتكش ها را زدید 
و خودتان را مخفی کردید،اما ما این 
طور نیس����تیم، اگر قرار باشد بزنیم 
بموق����ع می زنیم و بموقع هم اعام 

می کنیم. 
وی خطاب به کشورهای منطقه 
که از سیاست های آمریكا حمایت  و 
به خرید تجهیزات نظامی از آن اقدام 
می کنند، اظهار داشت: این کشورهای 
مفلوک منطقه ای که چشمش����ان به 
آمریكاست دیدند که سامانه هایی که 
این قدر به آن افتخار می کردند که در 
اختیار دارند توان مقابله با موشک های 
یمنی ها را هم ندارند. امروز ش����ما 
شاهد دقت و قدرت تجهیزات دفاعی 
ایران هستید. ما به آنها می گوییم بیایید 

از ما ساح بخرید.

حاج علی اکبری تصریح کرد: 
بعد از ساقط شدن پهپاد آمریكایی، 
جبهه مقاومت اسامی هم پیام های 
خوبی دریافت کرده است. همان طور 
ک����ه ملت عزیز ایران هم پیام اقتدار 
و امنیت را در این موضوع دریافت 

کردند.
امام جمعه موقت تهران گفت: 
بچه های چم����ران و تهرانی مقدم 
زنده اند و دس����ت قدرت و اقتدار 
ایران هستند. به آمریكایی ها می گویم 
خوب اس����ت به جای حرف های 
بی رب����ط از ملت ایران عذرخواهی 
کنند. البته مساله تجاوز این هواپیمای 
آمریكایی به خاک ایران باید از سوی 
مراج����ع ذیربط پیگیری بین المللی 
شود و آمریكا باید پاسخگوی رفتار 
متجاوزانه خود به خاک ایران باشد.

وي در بخ����ش دیگ����ری 
ازسخنانش   درباره مساله حجاب 
و عفاف همگفت: این مس����اله یک 
حكم مترقی، بدیع، ریشه دار و فراتر 
از زمان و مكان و برای تأمین سامت 
انسان و جامعه در همه ادیان جاری 
اس����ت و در س����وره نور و احزاب 
و س����ایر آیات و صور قرآن مورد 
بررس����ی و تاکید قرار گرفته است. 
در ق����رآن موضوع حجاب و عفاف 
در مجموعه ای از تأکیدهای لفظی و 
معنوی پوش����انده شده   و حكمت 
احكام در این باره هم مورد اش����اره 
قرار گرفته اس����ت. از مجموع این 
تأکیدات فهمیده می شود که جایگاه 
شگرف و تعیین کننده این موضوع 
در زیست جمعی جامعه بشری و به 
ویژه جامعه مسلمانان چیست. وي 
اظهار داشت: اگر حریم عمومی وارد 
زیس����ت خصوصی انسان ها شود و 
بالعكس، آسیب ز  است و حجاب 
و عفاف مرزهای حقوق خصوصی 
و عمومی را تأمین می کند. حجاب 
و عف����اف از هوش معنوی بانوان و 
طهارت ملكوتی آنها صیانت می کند 
و س����رمایه آنها را در اختیار ارتقای 
جامعه قرار می دهد و آتش هیجانات 
جنس����ی را مهار می کند تا انسان ها 
امكان رشد عقانی و اجتماعی داشته 
باش����ند.  امام جمعه موقت تهران 
تصریح کرد:کسانی که مساله حجاب 
و عفاف را در حد یک مساله شخصی 
و زیست فردی تقلیل می دهند،چه 
بخواهند چه نخواهند در خط سیر 
دشمن قرار دارند. باید به این مساله 
راهبردی نگاه کرد تا از ش����خصیت 
زن مسلمان و خانواده حفاظت شود.

چهره جامعه ما با پوشش و حجاب 
و عفاف زن����ان و مردان به عنوان 
کشوری مسلمان شناخته می شود. 
حجاب سنگر هویت ملی ماست و 
ایرانی های باهوش برای این سنگر 

قرن ها سرمایه گذاری کردند.
وی تاکی����د کرد:  نیازمند یک 
تعاون ملی برای ش����كل دادن یک 
مقاومت سراسری در مقابله با حرکت 
اس����تكبار جهانی برای از بین بردن 
هویت مل����ی حجاب و عفاف در 

ایران هستیم. 
شهید چمران یک سیاستمدار 

ورزیده بود

 مهدی چمران سخنران پیش 
از خطب����ه های نماز جمعه   تهران  
با گرامیداش����ت یاد و خاطره شهید 
دکتر »مصطفی چمران« به مناسبت 
سالروز شهادت وی در سال ۱۳۶۰ 
در دهاویه، متن دو نامه از آن شهید 

واا مقام را قرائت کرد.
وي گفت: شهید چمران نامه ای 
را در ب����دو ورود ب����ه لبنان، قبل از 
پیروزی انقاب اس����امی در ایران 
نوشت؛ لبنان آن روز بسیار متفاوت 
از امروز است؛ وی از قم و تهران و 
ایران انقابی به لبنان نرفته بود، بلكه 
در سال ۱۳۴۸ از آمریكا به بیروت 
رفته بود و با سخنان خود دانه های 
مقاومت اس����امی در خاورمیانه و 
ب����ه ویژه در لبنان را غرس کرد که 
بعداً این مقاومت اس����امی به آنچه 
امروز می بینید، تبدیل شد.  یادگارهای 
چمران و همچنین اموال و حساب 
بانكی همچنان باقیمانده اس����ت، تا 
درس عبرتی برای خود من و سایر 
مسئوان و نمایندگان مجلس شورای 

اسامی باشد.
وی تاکید کرد: خداوند به همه 
ما توفیق بده����د بتوانیم راه و نام 
یاد ش����هدا را ادامه دهیم و استمرار 
بخشیم تا به قدرت و توانایی برسیم 
که مانند همه شهدا همه چیز خود، 
جان و مال خود را دادند تا انقاب 

زنده بماند.
چم����ران با تاکی����د بر این که 
 »ش����هدای ما از انق����اب چیزی
نمی خواستند« گفت: دکتر چمران، 
یک دانش����مند بزرگ، یک رزمنده 
توانا، یک عارف وارسته، یک مدیر 
توانمند و یک سیاس����تمدار ورزیده 
و ی����ک هنرمند لطیف الطبع بود که 
همه هستی و زندگی خود را برای 

انقاب گذاشت.

خطيب جمعه تهران: آمریکا بایداز ملت ایران عذرخواهی کند

 سرویس شهرستانها: خطیب جمعه قم با اشاره 
به سرنگوني پهپاد آمریكایي در خلیج فارس گفت: 
جمهوري اسامي ایران اهل جنگ نیست، اما مدافع 

غیور و قدرتمندي است.
آیت اه علیرض���ا اعرافي در خطبه هاي نماز 
جمعه شهر مقدس قم افزود: سپاه پاسداران انقاب 
در کمال شجاعت و اقتدار از مرزهاي ایران اسامي 
دف���اع مي کند و به خوبي نش���ان داد که در برابر 

ساح هاي فوق پیشرفته نیز آمادگي کامل دارد.
وي ب���ا بیان این که م���ا هرگونه تهاجم به 
کشورمان را با قدرت و شجاعت دفع خواهیم کرد، 
اضافه کرد: سیاست ایران اسامي، ایستادگي در برابر 
مهاجمان و مس���تكبران است و جبهه مقاومت در 
برابر تروریسم اقتصادي، اطاعاتي، امنیتي و نظامي 

مقاومت خواهد کرد.
مدیر حوزه هاي علمیه سراسر کشور یاد آور شد: 
امروز همچون گذشته به دلیل عهدشكني مستكبران 
و رذالت آمریكایي ها، همه امت اسام و آزادیخواهان 
جهان فریاد »مرگ بر آمریكا« س���رمي دهند و این 

فریاد همچنان طنین افكن است.
وي همچنین به ماقات نخس���ت وزیر ژاپن 
با رهبر معظم انقاب اسامي اشاره کرد و گفت: 
س���خنان مقام معظم رهبري در آن اتاق کوچک و 
بي پیرایه به اندازه یک قرن و جهان عظمت داشت 
و نمادي از دیپلماسي خردمندانه، انقابي، مؤثر و 
ش���جاعانه در برابر مستكبران بود و همه مسئوان 
باید از آن الگو بگیرند تا دش���منان با شكست و 

خفت عقب نشیني کنند.
اعرافي در ادامه از کشف و انهدام شبكه عظیم 
جاسوس���ي و اطاعاتي آمریكا در فضاي سایبري 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( قدرداني کرد 
و گفت: این اقدام هوشمندانه که موجب شگفتي 
جهانیان شده است، شر دشمنان را خنثي و قدرت 
علمي کشورمان را به رخ کشید.وي در بخش دیگري 
از سخنان خود با بیان اینكه تبلیغ دیني باید همواره 
نوسازي و بهسازي شود تا جامعه در مسیر سعادت 
و سامت گام بردارد، اضافه کرد: مردم باید همواره 
در تبلی���غ دیني و فعالیت هاي فرهنگي و معنوي 
پیشگام باشند و از قدیم در سنت ما این بوده که 
روحانیون متكي به مردم بوده اند.خطیب جمعه قم 
با بیان اینكه دولت باید در تبلیغ دین و زمینه سازي 
و فراهم آوردن مقدمه هاي آن اقدامات اساسي انجام 
دهد، افزود: اینكه دولت خود را در برابر بهش���ت 
و جهنم مردم مسئول نداند با منطق دیني سازگار 
نیست و دولتمردان باید با نهایت دقت، تكلیف خود 
در برابر دین و فرهنگ جامعه را به انجام رسانده و 

برنامه هاي جامع و راهبردي طراحي کنند.
وي در ادامه افزود: انتظار جامعه این است که 
ش���وراي انقاب فرهنگي نیز بیش از گذشته فعال 
شود و جلسات آن به درستي برگزار شده و اجراي 
مصوبات به خوبي پیگیري شود، اما متأسفانه در حال 

حاضر شاهد یک خاء در این رابطه هستیم.
اعرافي با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، 
انتظار جامعه اسامي از این نهاد را اجراي درست 

عدالت دانست و گفت: قوه قضائیه در تراز انقاب 
اسامي باید درون خود سالم بوده و عدالت پرور 
باش���د و ضمن تسریع در رسیدگي به پرونده هاي 
قضای���ي، علمي و فني بوده و کاهش پرونده ها و 
پیش���گیري از مفاسد و مبارزه بي امان با فساد و 

بي عدالتي در جامعه را پیگیري کند.
وي همچنین فرارسیدن روز اصناف را مورد 
توجه قرار داد و گفت: کسب و کار و تجارت در 
جامعه اسامي باید بر اصول اخاقي، دیني و فقهي 
استوار بوده و در شرایط تحریم و دشواري اقتصادي، 
اصناف و بازاریان در سامت بازار و کنترل نرخ ها 
نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند تا از این بحران ها 

و نقشه هاي شوم دشمنان عبور کنیم.
مدیر حوزه هاي علمیه سراسر کشور در ادامه 
با اشاره به پنجم تیرماه روز جهاني مبارزه با مواد 
مخدر تصریح کرد: کش���ورمان در ۴۰ سال گذشته 
سد استواري در برابر توسعه مواد مخدر در جهان 
بوده، اما متأسفانه مجامع بین المللي به نقش مهم و 
محوري جمهوري اسامي ایران در مهار این باي 

خانمانسوز توجه نمي کنند. 
وي در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره 
به عوامل مؤثر در تربیت صحیح فرزندان و پرورش 
ش���خصیت انسان، لزوم رعایت ایمان و اخاق در 
خان���واده را مورد توجه قرار داد و گفت: مكتب 
وااي اسام نگاهي فراتر از دیگر مكتب هاي تربیتي 
به مسأله تغذیه فرزندان دارد و آن نكته حال بودن 

کسب و کار در خانه است.

خطيب جمعه قم: جمهوري اسامي ایران اهل جنگ نيست
 اما مدافع غيور و قدرتمندي است

رئیس کل بانک مرکزي با اعام ۳ راهكار 
براي جبران کسري بودجه اعام کرد :تاش برای 
جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه در 

دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر 
همتی در یادداش���تی در فضای مجازی نوشت: 
ارتباط با مردم و فعاان اقتصادی، ش���فافیت در 
سیاست گذاری و اجرا و پاسخگوئی درقبال مردم، 
اجزای اصلی یک حكمرانی خوب برای بانک های 
مرکزی مدرن اس���ت. در شرایط پیچیده ای که 
اقتصاد کشور با آن روبرو بوده است، تاش داشته 
ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده، 
ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه 

فعالیت های بانک مرکزی قراردهم.
وي افزود : تجربه س���اماندهی بازار ارز و 
برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی 
طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، 
خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی 
اس���ت که همین رویه برای نحوه تأمین کسری 
بودجه ۹۸ اعمال شود. تاش برای جلوگیری از 
پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز 
از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها، 
در دوره زمانی که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه 

می شود، بخشی از این سیاست است.
به گفته همتي، براین اساس تصمیم دولت 
و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه 
طریق عمده شامل تاش برای استفاده از مسیر های 

مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی 
و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی متمرکز 
است. رئیس کل بانک مرکزي تصریح کرد :علیرغم 
اینكه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، 
لیكن در خصوص غلبه بر مشكات با برنامه های 
در دس���ت اقدام بسیار امیدوارم؛ همان گونه که 
در س���ه ماه گذشته نزدیک ۵ میلیارد دار برای 
تأمین کاا های اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد 
دار از طری���ق نیما و واردات درمقابل صادرات 

تامین شده است.
 مخالفت با تداوم پرداخت ارز ترجیحی

از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: همچنان معتقدیم 
ارز ترجیحی که با نرخ ۴2۰۰ تومان به واردات 
کااهای اساسی اختصاصی می یابد باید حذف و 

با روش هایی موثرتر به مردم کمک شود. 
غامحسین شافعی در گفتگو با ایرنا افزود: 
خرداد س���ال گذش���ته مخالفت خود را با ارز 
ترجیحی کتب���اً به دولت اعام کردیم؛ چرا که 
آن را مصداق بارز رانت و منبع فساد می دانیم. 
از همان زمان معتقد بودیم دولت با این روش 
به هدف مد نظرش یعنی کنترل قیمت کااهای 
اساس���ی و برخورداری اقشار آسیب پذیر از این 

مابه التفاوت نمی رسد.
وی با اش���اره به تبعات منفی این تصمیم 
اظهار داش���ت: دولت هرچند دیر اما در نهایت 
هشدارهایی که از یک سال قبل می دادیم را به 

چش���م دید و اقدام به حذف یارانه برخی اقام 
مانند گوشت قرمز کرد؛ با این حال هنوز این رانت 

برای برخی کااهای اساسی وجود دارد.
رئی���س اتاق ایران ب���ا تاکید بر اینكه ارز 
ترجیحی سودی به حال مردم ندارد، خاطرنشان 
کرد: برای کمک به اقشار کم درآمد راه حل هایی 
اثرگذار و بهتر وجود دارد و همچنان معتقدیم ارز 
ترجیحی باید حذف شده و با راه های دیگری به 
مردم کمک شود.درهمین حال، رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران گفت: در شرایط کنونی که کشور 
در تحریم است بازگشت ارز صادراتی خواسته 

مهم و به حق دولت است.
به گزارش شاتا ،محمد اهوتي افزود: معتقدم 
در هر ش���رایطی ارز حاصل از صادرات باید به 
چرخه اقتصادی کش���ور باز گردد و درخواست 
دولت از صادرکنندگان در این زمینه درست است 
هرچند باید به راهكارهایی در این باره برسد که 

قابلیت اجرا دارد.
وي اظهار داش���ت: تعدد بخشنامه ها و 
مشكات داخلی ایجاد شده در مسیر صادرات 
باعث ش���ده بعضی صادرکنن���دگان بزرگ و 
خوش���نام عملیات تجاری شان را متوقف کنند 
و بنابراین با توجه به شرایط کنونی ازم است 
که سیاست گذاران تجارت خارجی به موضوع 
جدی تر نگاه کرده و برای رفع نواقص در بخش 
هایی که صادرکنندگان در آن با مشكل رو به رو 
شده اند، بیش از گذشته تاش کنند چراکه اثر 

مستقیم این مشكات بر میزان صادرات نمایان 
ش���ده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
تاکید کرد: دولت به ارز بیشتر نیاز دارد و اشتغال 
از اصلی ترین مسائل دولت است اما با کاهش 
صادرات، میزان تولید هم کم می شود و هر نوع 
صدمه به تولید به معنای رشد نرخ بیكاری است. 
وی تصریح کرد:با توجه به اهمیت مسئله ارز و 
اشتغال، دولت باید در رفع نواقص و مشكات 
صادرات با توجه به نظر بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی جدی تر عمل کند تا روند صادرات حتی 

اگر رشد نكرد، دست کم حفظ شود.
اهوتی اضافه کرد: صادرکننده به اندازه کافی 
با مشكات تحریم در خارج از کشور درگیر است 
و سیاست های داخل باید کار او را تسهیل کند 
و بسیاری از کااها باید بدون گواهی مبدأ ایران 
صادر شود.وی گفت: اسناد باید تغییر کند و همه 
این ها عاوه بر پیدا کردن روش های تازه برای 
انتقال پول هزینه براست و این هزینه خود را در 

قیمت تمام شده کاا نشان می دهد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت : 
صادرکنندگان اکنون غیر از مشكات داخلی با 
مس���ائل تحریم هم دست و پنجه نرم می کنند 
و برای انتقال پول مجبور به پیدا کردن راه های 
تازه هستیم که دشواری های خاص خود را دارد 
اما مساله اصلی خودتحریمی است که قوانین و 
آیین نامه های تازه در داخل برای صادرکنندگان 

ایجاد می کنند.

همتي: جلوگيري از پولي شدن تأمين كسري بودجه در دستور كار است

به دنبال اقدام ها و اظهارنظرهای سعید جلیلی 
با هدف زیر س���وال بردن عملكرد وزارت نفت 
در ش���رایط تحریمی، بیژن زنگنه وزیر نفت از 
رئیس جمهوری درخواست کرد تا در جلسه ای 
نزد س���ران قوا و مراجع ذیصاح دیگر با آقای 

جلیلی مناظره کند.
به گزارش شانا، متن پاسخ زنگنه در واکنش 
به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توئیتر 
س���عید جلیلی در تاریخ 2۸خرداد با عنوان »در 
سال های ۹۱و ۹2 با وجود تحریم ها ماهانه یک 
تا ۱/۵ میلیون بشكه نفت و میعانات به فروش 

می رفت.« به شرح زیر است:
  جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی 
در تاریخ ۳/2۸/ ۹۸ آورده اند که در سال های ۹۱و 
۹2 با وجود تحریم ها ماهانه یک تا ۱/۵ میلیون 

بشكه نفت و میعانات به فروش می رفت.
گرچه مش���ی اینجانب بر این اس���ت که 
معمواً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع 
ملی س���كوت کرده و این ضربات را به جان و 
دل می پذی���رم، اما با توجه به اینكه جناب آقای 
دکتر جلیلی در شرایط کنونی به عنوان یكی از 
کانون های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت 
فعلی نفت عمل می کنند، چاره ای جز ارائه پاسخی 

گذرا به ادعای ایشان ندیدم.

اینكه مرقوم فرموده اند دولت قبلی با وجود 
تحریم ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشكه نفت و میعانات به فروش می رسانده، ظاهراً 
و علی القاعده نظر ایشان این بوده که روزانه چنین 
مقداری نفت فروخته می ش���ده و گرنه فروش 
ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت 

که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه 
منصفانه باش���د، جناب آقای دکتر جلیلی باید 
عملكرد وزارت نفت در برخورد با تحریم ها را 
در دولت دهم با عملكرد وزارت نفت در دولت 
یازدهم مقایسه می کردند. در این موضوع شایسته 
است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود، زیرا 

گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم ها 
در دولت پیشین، افسانه هایی شنیده می شود که 

انسان نمی داند از کجا آمده است؟ 
عملكرد صادرات نفت و میعانات گازی در 
۶ ماه پایانی دولت دهم )اسفند ۹۱تا پایان مرداد 
۹2( بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور 
که به امضای جناب آقای قاس���می وزیر محترم 
وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و 
2۰۰هزار بشكه بوده است، در حالی که در هفت 
ماه نخس���ت دولت یازدهم )یعنی از شهریور تا 
پایان اسفند ۱۳۹2(با مدیریت کنونی وزارت نفت، 
رقم صادرات به طور میانگین برابر یک میلیون و 

۳۴۰هزار بشكه در روز بوده است.
این رقم در س���ال ۹۳ معادل روزانه یک 
میلیون و ۳۴۰هزار بش���كه و در سال ۹۴تا پایان 
دی )و پیش از اجرای برجام( روزانه یک میلیون 
و ۳۵۰هزار بش���كه بوده اس���ت که به روشنی 
مشخص می ش���ود عملكرد دولت یازدهم در 
ص���ادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت 
ماه پایانی سال ۹2و چه در سال های ۹۳و ۹۴که 
تحریم ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه 
داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملكرد دولت دهم 
که به طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر 

جلیلی قرار گرفته، بوده است.

بدین ترتیب آشكار است که مدیریت کنونی 
وزارت نفت، درآن دوران، بی ادعا و با پرهیز از 
رجزخوانی های بی پشتوانه در همه موارد توانسته 
بود عملكردی بهتر از عملكرد دولت دهم ارائه 
کند. اینجانب در تاریخ ۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای 
رئیس جمهوری کتباً درخواس���ت کرده ام و هم 
اینک هم به طور عمومی این درخواست را تكرار 
کرده و اعام آمادگی می کنم که برای روش���ن 
شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای 
دکتر جلیلی جلسه ای با حضور اینجانب و ایشان 
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع 
دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو 
طرف، مسئوان کشور به قضاوت بنشینند. این 
گونه که رایج شده افراد متأسفانه یک طرفه به 
محاکمه غیابی مسئوان وزارت نفت می پردازند 
که از هیچ منظری )نه شرعی و نه عرفی( عادانه 

و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره / نشست در 
حضور افكار عمومی برگزار ش���ود تا مردم هم 
به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه های 
طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متأسفانه به دلیل 
آنكه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب 
افشای اطاعات برای دشمنان ملت ایران می شود، 

لذا این امر به مصلحت کشور نیست.

وزیر نفت خواستار مناظره با جليلی شد

وزیر اقتصاد: هوشمندسازی نظام مالياتی در 
اولویت سياستگذاری های دولت قرار دارد

 وزی���ر اقتصاد با بیان اینكه 
هوشمندس���ازی نظام مالیاتی در 
اولویت سیاستگذاری های دولت 
قرار دارد، گف���ت: باید پایه های 
مالیات���ی را از طری���ق مالیات بر 
عایدی و مالیات بر درآمد فعالیت 

های اختال زا متنوع کرد.
فرهاد دژپس���ند در گفتگو با 
مهر در خص���وص اولویت های 
نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: 
مهم ترین اولویت نظام مالیاتی این 
اس���ت که هدایت این نظام را با 
سبک سنتی تغییر داده و به سمت 
الكترونیک کردن و هوشمندسازی 

فعالیت ها سوق دهیم.
وی اف���زود: البته باید تاکید 
کن���م که در بح���ث مالیات باید 
از اعمال فش���ار به مودیان خوش 
حس���اب پرهیز کرد؛ چراکه اگر 
بخواهیم درآمدها را از طریق این 
مودیان افزایش دهیم، راه درستی 
را نرفته ایم.  از س���وی دیگر باید 
فراریان مالیاتی و کس���انی که از 
پرداخت مالیات اجتناب می کنند را 
با روش های منطقی و حساب شده 
شناسایی کرده تا بتوانیم درآمدهای 
مالیات���ی را از این طریق افزایش 
دهی���م. وزیر ام���ور اقتصادی و 
دارایی ادامه داد: متأسفانه برخی به 
صورت بیمارگونه با کوچ بخشی از 
نقدینگی، اختال در نظام اقتصادی 
کش���ور ایجاد می کنند؛ از این رو 
بای���د قواعدی تعریف کنیم تا با 
ابزار مالی���ات به بهبود و اصاح 

فعالیت های اقتصادی بپردازیم.
وی از بهبود نظام انگیزش���ی 
مالیاتی در سازمان امور مالیاتی به 
عنوان دیگ���ر اولویت ها نام برد 
و تاکید ک���رد: می توان در جنگ 
اقتصادی با جایگزینی درآمدهای 
مالیاتی به جای نفت یک گام بزرگ 

برای موفقیت برداریم.
دژپسند با بیان اینكه باید به 
بهبود فرهنگ مالیاتی کمک شود، 
گف���ت: همانگونه که به پرداخت 
مالیات ش���رعی همچون خمس 
حساس هستیم؛ باید به مالیات هم 
این حساس���یت را داشته باشیم و 
همه پرداخت مالیات را یک وظیفه 

ملی بدانیم.
وزارت اقتصاد خواستار حذف 
یارانه دهک های غیرنیازمند شد

 وزارت ام���ور اقتصادی و 
دارایی در گزارشی خواستار اقدام 
قاطع دولت ب���رای حذف یارانه 
دهک های غیرنیازمند به وس���یله 

سامانه های اطاعاتی شد.
به گزارش فارس، دربخشي از 
گزارش معاونت اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در تشریح 
و تبیین جزئیات بسته رونق تولید 
س���ال ۹۸ آمده اس���ت : یكی از 
اهدافی که در اصاح س���اختار 

بودجه از س���وی سازمان برنامه و 
بودجه و بس���ته رونق تولید سال 
۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی 
دنبال می ش���ود، اصاح ساختار 
مصارف هدفمندی یارانه ها یرای 
تأمین مناب���ع بخش های تولیدی 
است.بدین منظور قانون گذار در 
تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال و 
س���ال های گذشته موضوع حذف 
دهک های غیرنیازمندان یارانه بگیر 
را مورد توجه قرار داده، اما در این 
سال ها به بهانه های مختلف به طور 
کامل محقق نشده و موانعی پیش 
روی آن قرار دارد.این گزارش به 
اصاح ساختار مصارف هدفمندی 
یارانه ها پرداخته و تصریح می کند: 
مطابق تبص���ره ۱۴ قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸ جمع کل دریافتی های 
حاصل از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها ۱۴۰7۴۰۴ میلیارد ریال ) 
رش���د ۴2 درصد نسبت به سال 
۱۳۹7( است.هرچند مطابق تبصره 
مذکور دولت مكلف ش���ده است 
تا با اس���تفاده از تمامی بانک های 
اطاعاتی نس���بت به شناسایی و 
حذف س���ه دهک باای درآمدی 
از فهرس���ت یارانه بگیران اقدام 
کند لیكن با توجه به س���هم اندک 
س���ه دهک مذکور از مجموع کل 
منابع هدفمندی یارانه ها، ضروری 
اس���ت تا عاوه بر انجام اقدامات 
در خص���وص حذف دهک های 
برخ���وردار، با توج���ه به اضافه 
ش���دن منابع مربوط به صادرات 
فرآورده ه���ای نفتی با لحاظ مابه 
التفاوت خوراک پاایش���گاه ها به 
می���زان ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در 
این حوزه، بخشی از منابع مربوطه 
برای هدایت به سمت بخش های 

تولیدی آزاد شود.
این گزارش باارایه پیشنهاداتي 
دراین خصوص نوشت : اصاح 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸با هدف 
بازنگ���ری در مصارف هدفمندی 
یارانه ها )جدول تبصره ۱۴  قانون 
بودجه( ب���ه جهت تخصیص به 
طرح ه���ای اولویت دار بخش های 
تولیدی به ویژه در مناطق آسیب 
دیده از س���یل مدنظر قرار گیرد.
همچنی���ن  اقدام قاطع دولت در 
ح���ذف دهک ه���ای برخوردار 
درآمدی از دریافت یارانه نقدی با 
توجه به سامانه های اطاعاتی در 
اختیار و آزادسازی منابع مربوطه 
 ب���رای بخش ه���ای تولیدی باید 
مدنظ���ر قرارگیرد. وزارت اقتصاد 
معتقد است انجام این پیشنهادها  
قطعا دستاوردهایی خواهد داشت 
که حاصل آن اختصاص منابع مالی 
آزاد شده برای بخش های تولیدی 
ب���ه ویژه در مناطق س���یل زده و 
اص���اح تخصیص منابع عمومی 

محدود دولت است.

استمرار موازي کاري با بخش خصوصي 
در بزرگترین بندرکشور 

عضو هیات رئیسه انجمن صنفي سایت هاي ضد عفوني بندر امام گفت:با 
وجود دستور قاطع وزیر راه و شهر سازي  موازي کاري با بخش خصوصي درباره 

احداث سایت هاي جدید ضدعفوني در بزرگترین بندر کشور ادامه دارد.
در حال حاضر بندر امام خمینی )ره( هفت س���ایت ضد عفونی فعال و 
یک سایت نیمه فعال دارد که متعلق به بخش خصوصي است اما برخاف تمام 
دستورهاي صادر شده، بخش دولتي فعال دربندر امام درحال احداث 2 سایت 
جدید ضدعفوني دراین بندر است که نوعي موازي کاري با بخش خصوصي 
محسوب مي شود.مجید پازوکي عضو هیات رئیسه انجمن صنفي سایت هاي 
ضد عفوني بندر امام درجمع خبرنگاران دراین باره اظهارداشت: ما به عنوان بخش 
خصوصي که سال هاست با سرمایه گذاري هنگفت، هشت سایت ضدعفوني 
ایجاد کرده ایم بااین موازي کاري مخالفیم واعتراض خود را به بااترین مقامات 

کشوري هم اعام کرده ایم.
 به عنوان نمونه محمد اس���امي وزیرراه وشهر سازي در پي نوشت نامه 
اعتراضي ما خواستار توقف این موازي کاري شده است اما با وجود گذشت پنج 
ماه از این دستور و البته پیگیري برخي نمایندگان خوزستان ودیگر دستگاه هاي 
اس���تان و صدور اس���تعام هاي متعدد کماکان روند غیر قانوني موازي کاري با 
بخش خصوصي ادامه دارد و ما خواستارعمل به دستورهاي قانوني و توقف این 

موازي کاري هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
اع���ام کرد : فضای ایران برای تمام 
پروازهای عبوری امن بوده و پروازها به 

طور عادی درحال انجام است.
علی عابدزاده دیروز در گفتگو با 
ایرنا با تاکید براین که تمامی پروازهای 
عبوری از آسمان ایران درحال انجام 
اس���ت، افزود: حریم هوایی ایران هم 
در حوزه خلیج فارس و هم در داخل 
کشور امن است و همه شرکت های 
خارجی به پروازهای خود در حوزه 

هوایی ایران ادامه می دهند.
وي با اشاره به اینكه پروازهای 
عب���وری از حریم ایران کاهش نیافته 
و به طور عادی در جریان اس���ت، 
گفت: در دو س���ال گذشته و در پی 
افزایش ناامنی ها در منطقه و ایمن بودن 
حریم هوایی ایران، پروازهای عبوری از 
آسمان ایران به بیش از یک هزار پرواز 
در روز رسید و عبور از آسمان ایران به 
دلیل کوتاه شدن مسیرهای پروازی و 
امنیت باا برای شرکت های هواپیمایی 

خارجی جذابیت دارد. عابدزاده ادامه 
داد: هیچ شرکت هواپیمایی خارجی تا 
این لحظه در خصوص تغییر مسیرهای 
خود و ممانعت از پرواز در آس���مان 
ایران اطاعیه ای به سازمان هواپیمایی 

جمهوری اسامی ایران نداده اند. 
وی افزود: مجوز عبور ایراین ها 
و شرکت های خارجی از حریم هوایی 
ایران را س���ازمان هواپیمایی بعد از 
درخواست ایراین ها بررسی و صادر 

می کند.

حریم هوایی ایران برای پروازهای عبوری امن است انتخاب ایران به ریاست گروه آسيا و اقيانوسيه 
سازمان بين المللی کار 

  محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجاس 
گروه آس���یا و اقیانوسیه س���ازمان بین المللی کار با اتمام دوره ریاست 
چین با پیش���نهاد پنج کش���ور و تصویب اعضاء به ریاست گروه مذکور 

برگزیده شد.
به گزارش ایرنا، بنا به گزارش س���ازمان بین المللی کار در یكصد 
و هش���تمین کنفرانس بین المللی کار و در نشس���ت وزرای کار آسیا و 
اقیانوس���یه، شریعتمداری به عنوان رئیس این گروه انتخاب شد. نشست 

بعدی این گروه در نوامبر )آبان - آذر ۹۸( برگزار می شود.

کار گ���روه وی���ژه اقدام مالی 
)FATF( تعلیق ایران از لیست سیاه 
گروه ویژه اقدام مالی را یكبار دیگر 

تمدید کرده است.
به گزارش فارس،»کارگروه ویژه 
اقدام مالی« )FATF( که مأموریت 
خودش را مقابله با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم در جهان عنوان می کند 
دیروز اعام کرد تصمیم گرفته تعلیق 
»اقدامات تقابلی« علیه ایران را برای 

یک دوره دیگر تمدید کند. 
 در بیانیه این گروه آمده است: 
ژوئن سال 2۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام 
مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح 
ب���اا برای رفع کمبودهای راهبردی 
خود در زمینه مبارزه با پولش���ویی/
تأمین مالی تروریسم  استقبال کرد. 
با توجه به ملزم ش���دن ایران به این 
تعهد سیاسی و گام های مرتبطی که 
این کشور برداشته است FATFدر 
فوری���ه 2۰۱۹تصمیم به تمدید این 

اقدامات تقابلی گرفت. 
در این بیانیه آمده اس���ت: از 
نوامبر 2۰۱7 ایران اقدام به ایجاد یک 

نظام اعام نقدینگی کرده است. 
این کش���ور آگوس���ت سال 
2۰۱۸اق���دام به اج���رای برخی از 
متمم های الحاقی به قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریس���م خود کرده و 
در ژانویه 2۰۱۹هم متمم های قانون 
مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده 

است.
  FATFاز پیشرفت های صورت 
گرفت���ه در این اقدامات قانونی آگاه 
اس���ت. لوایح مربوط به معاهده های 
تأمین مالی تروریس���م و پالرمو در 
پارلمان به تصویب رسیده  اند اما هنوز 
اجرا نش���ده اند. FATF همانند هر 

کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل 
اجرا می شوند را در نظر می گیرد.

FATF با بیان اینكه برنامه اقدام 
ایران در ژانویه 2۰۱۸به پایان رسیده، 
تصریح کرده این کارگروه در ژوئن 
2۰۱۹  خاطرنشان کرده هنوز مواردی 
هستند که ایران آنها را کامل نكرده و 
بایستی در آینده به طور کامل آنها را 

رفع کند. این موارد عبارتند از: 
۱- اقدام مناس���ب برای اعام 
تأمی���ن مالی تروریس���م به عنوان 
ج���رم از جمله ب���ا رفع معافیت از 
گروه های���ی که برای »پایان دادن به 
اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 

تاش می کنند«.
2- شناسایی و انسداد دارایی های 
تروریستی منطبق با قطعنامه های مرتبط 
شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ 

۳- تضمی���ن وجود یک نظام 
مناس���ب و قابل اج���را در زمینه 

هوشیاری مشتری.
۴- روش���ن ک���ردن اینكه 
چارچوب های قانون���ی ایران ارائه 
گزارش مبادات مش���كوک برای 
تاش های مرب���وط به تأمین مالی 

تروریسم را پوشش می دهند. 
۵- مش���خص ک���ردن اینكه 
مسئوان چطور انتقال پول/اعتبارهای 
بدون مجوز را شناس���ایی و تأیید 

می کنند  
۶- تصویب و اجرای معاهده های 
»پالرمو« و TFو مش���خص کردن 
توانمندی ها در زمینه ارائه کمک های 

دوجانبه حقوقی.
7- ضمانت اینكه نهادهای مالی 
تأیید می کنند که انتقال های الكترونیک 
حاوی اطاعات کامل مبدأ و ذی نفع 

است.

    FATF تمدید تعليق ایران از فهرست سياه
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اتحاديه اروپا همچنان خود را متعهد به 
توافق هسته اى مى داند و از جمهورى اسالمى 
ايـــران نيز مى خواهد كه به تعهداتش پايبند 
باشد. اين در حالى است كه دليل اصلى لرزان 
شدن برجام پس از خروج آمريكا، انفعال و 

فرصت سوزى اروپايى ها بوده است.
بـــه گزارش گروه تحليل، تفســـير و 
پژوهش هـــاى خبرى ايرنـــا، اعالم كاهش 
تعهدات برجامى جمهورى اسالمى ايران كه 
(هجدهم ارديبهشت ماه) و در سالروز خروج 
«دونالد ترامپ» از توافق هسته اى ايران و 5+1 
رخ داد، تلنگرى محكم به اروپايى ها بود تا به 

سرعت به اين اقدام واكنش نشان دهند.
«حسن روحانى» با اعالم اينكه ايران با 

توجه به مفاد توافق هسته اى در زمينه نقض 
تعهدات، از حقوق خود استفاده كرده و فروش 
آب ســـنگين و اورانيوم غنى شده را متوقف 
مى ســـازد، ضرب العجلى شصت روزه را 
براى اروپايى ها تعيين كرد تا نسبت به اداى 
مســـئوليت هاى خود در برجام اقدامات الزم 
را به عمل آورند.در همين راســـتا سخنگوى 
شوراى عالى امنيت ملى هشدار داد جمهورى 
اسالمى ايران در صورت تداوم نقض عهد از 
سوى طرف هاى توافق هسته اى به صورت 
گام به گام به سوى خروج از برجام و مراحل 
پـــس از آن پيش خواهد رفت.در واكنش به 
ضرب العجل شصت روزه، مقامات اروپايى 
بيانيه اى را صادر كردند و از تهران خواستند 
تا به تعهدات برجامى خود عمل كند و ديگر 
گامى به ســـوى برونرفت از توافق برندارد. 
اروپايى ها همچنين تصريح كردند كه تعيين 
ضرب العجل از سوى ايران را نمى پذيرند.

امروز سخنگوى اتحاديه اروپا در گفت وگو با 
يكى از خبرگزارى هاى ايرانى به تشريج داليل 
رد مهلـــت تهران براى اقدام موثر اروپايى ها 
پرداخت و اظهار داشت: ما اين اولتيماتوم را رد 
كرديم زيرا در مسير انجام تعهدات قرار داريم. 
ما به برجام متعهديم و در هماهنگى كامل با 
توافق هسته اى ايران عمل مى كنيم. وى توافق 
هسته اى ايران و 1+5 را منفعتى جمعى براى 
حفظ امنيت اروپا و جهان دانست كه بايد از 
آن به عنوان دستاوردى كليدى محافظت كرد. 
وى با تاكيد دوباره بر پايبندى اروپا به تعهدات 
برجامى خواست تا ايران هم به تعهدات خود 
پايبند بماند.اين در حالى است كه وزير امور 
خارجه كشـــورمان در جريان سفر به مسكو 
در صفحه مجازى خود نوشت ايران همچنان 
تعامل ســـازنده با بازيگران برجامى و قابل 
اعتماد را دنبال مى كند. به نوشته «محمدجواد 
ظريف» برجام به خاطر آمريكا و عدم پايبندى 
اروپا به تعهداتش در شرايط اضطرارى قرار 
دارد. اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايى بايد 

براى حفظ برجام قدم پيش بگذارند.تا پيش 
از اعالم خروج آمريكا از برجام، ســـه كشور 
اروپايى حاضر در توافق هسته اى تالش هاى 
ديپلماتيك گسترده اى را به كار بستند تا مانع از 
تصميم پيمان شكنانه ترامپ شوند. به موازات 
بروز اختالفات ميان اروپا و آمريكا در زمينه 
مسائل تجارى، تعهدات آمريكا در پيمان هاى 
بين المللى و نيز هزينه هاى مالى دفاع جمعى 
آتالنتيك، مساعى ديپلماتيك اروپا براى اقناع 
ترامپ در جهت تداوم پايبندى به برجام به 

شكست انجاميد. 
بـــا نگاهـــى به رخدادهـــاى پس از 
خـــروج آمريكا از برجام مى توان مجموعه 
مسووليت پذيرى اروپايى ها در قبال تعهدات 

برجامى را محدود به مساعى مذكور در عرصه 
ديپلماسى و صدور بيانيه هاى سياسى دانست. 
در عمـــل تنها اقدام اروپايى ها تا اينجاى كار 
ثبت سازوكارى با عنوان «اينستكس» بوده كه از 
بهمن ماه پارسال تاكنون بارى را از دوش ايران 
برنداشته است. اين در حالى است كه خواسته 
جمهورى اسالمى ايران از اروپايى ها مشخص 
و معطوف به ايجاد امكان فروش نفت، تامين 
خدمات و كاالهاى مورد نياز و تعبيه كانال هاى 
ارتباط مالى بود. افزايش تهديدات ترامپ عليه 
تهران و تهديد جدى شركت هاى خارجى در 
صورت برقرارى ارتباط با ايران سبب شد تا 
با اين استدالل كه بنگاه هاى اقتصادى اروپايى 
به صورت خصوصى و غيردستورى فعاليت 
دارند، دولت هاى اروپايى عمال وارد فاز انفعال 
شده و به جاى اجرايى سازى مسئوليت هاى 
برجامى به موضع گيرى هاى اعالنى بســـنده 
كننـــد. اعتراض ايران به انفعال اروپايى ها و 
مواضع تهران در اين زمينه، زمانى بيشتر محق 
به چشـــم مى رســـد كه رويكردها و رفتار 
اروپايى ها در مراحل پيش از انعقاد برجام و 
سپس اجرايى سازى آن تا زمان خروج آمريكا 

را به ياد بياوريم.
در مسير دستيابى به توافق در مذاكرات 
بـــود كه مقامات اروپايى با تغير تابلوى 5+1 
به 3+3 كوشيدند تا اين موفقيت ديپلماتيك 
محتمل را به نام خود ثبت كرده و در فرايند 
رايزنى هايى كه در شهرهاى اروپايى صورت 
مى گرفت نقش تروئيكاى اروپايى را برجسته 
سازند .نحوه حضور مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا در رايزنى هاى سياسى بين ايران 
و 1+5 نيز به نحوى بود كه گويا اتحاديه با 
نزديك شدن مواضع ايران با دولت دموكرات 
آمريكا جهت دســـتيابى به توافق برد- برد، 
نقش تسهيلگر گفت وگو و ضمانتگر نتايج 

آن را برعهده دارد. 
با گذشـــت نزديك به چهار ســـال از 
انعقاد توافق هســـته اى، اروپا به دليل هراس 

از تحمل هزينه هاى باالى تشـــديد تنش با 
آمريكا مشـــخصا در خارج ساختن برجام 
از وضعيت قرمـــز و اضطرارى تقريبا هيچ 
عملكرد خاصى از خود بر جاى نگذاشـــته 
اســـت حال آن كه زمانى عكس يادگارى با 
برجام نمايشى از قدرت ديپلماتيك اروپا و 
پرستيژ اتحاديه براى برقرارى امنيت و ثبات 
جهانى و نيز حل و فصل مســـالمت آميز 
اختالفات سخت تلقى مى شد. پس از برجام 
بود كه شـــركت هاى اروپايى براى استفاده 
از فرصت هاى بازارپركشـــش ايران به تكاپو 
افتادند و به خصوص شركت هاى فرانسوى 
چون «پژو-ستروئن» و «توتال» منافع خود را 
در گسترش همكارى ها با شركت هاى ايرانى 

مى ديدند. با يادآورى اين ســـير تحوالت، 
اظهارات اخير مقامات اروپايى به ويژه «امانوئل 
مكرون» رئيس جمهورى فرانسه بسيار قابل 

تامل است. 
مكـــرون در واكنش به كاهش تعهدات 
برجامى ايران، در سخنانى دوپهلو ضرورت 
تداوم و حفظ برجام را يادآور مى شود اما با 
اشاره به برنامه مشروع موشكى ايران تصريح 
مى دارد كه توافق هسته اى سال 2015 ناقص 
است و با گنجاندن موارد موشكى بايد تكميل 
شود. برخى تحليلگران مى گويند برخالف 
اظهارنظرهاى سياسى اتحاديه مبنى بر ضرورت 
حفظ برجام، حركت جمهورى اسالمى ايران 
به ســـوى خروج از توافق هسته اى، تكليف 
را براى اروپايى ها روشن مى سازد و با قرار 
دادن آن هـــا در كنار ترامپ، به تبعات تقابل 
سياســـى با كاخ سفيد و مسووليت مقابله با 
تحريم هاى ضدايرانى پايان مى دهد و نوعى 
همدستى را براى بازگرداندن تحريم ها عليه 
تهـــران به وجود مـــى آورد. در مقابل، اين 
تحليل وجود دارد كه پس از فروپاشى كامل 
برجام ديگر چيزى از اعتبار سياســـى مبتنى 
بر اروپاى مستقل باقى نمانده و حتى ژست 
اقتدار و وحدت اروپايى نيز خنده آور به نظر 
خواهد رسيد. خاورميانه لرزان و سيل ميليون ها 
مهاجرى كه از انبار مهماتى در حال انفجار به 
سوى مرزهاى اروپايى هجوم مى آوردند در 
كنار سرازيرى تروريسم به سوى كشورهاى 
اتحاديه چشـــم اندازى هولناك را به تصوير 
درمى آورد كه در آن حسرت انفعال در حفظ 

برجام خودنمايى مى كند.
ترامپ و خطاى محاسباتى درباره ايران

برخى رسانه ها و تحليلگران آمريكايى 
مى گويند نبود راهبرد مشـــخص در حوزه 
سياست خارجى كاخ سفيد موجب شده تا 
«دونالد ترامپ» در قبال ايران دچار اشتباهات 
محاسباتى شود. به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهش هاى خبرى ايرنا، شيب تقابل تهران 

و واشنگتن به باالترين ميزان آن از زمان امضاى 
توافق هسته اى رسيده است. از ديد طيفى از 
تحليلگران، نبود يك اســـتراتژى مشخص و 
دقيق در حوزه سياست خارجى اياالت متحده 
موجب شده است اقدامات پراكنده، متناقض 
و حتى مخرب سطح يك تنش معمولى را به 
اندازه اى باال ببرد كه همچون شرايط كنونى 
حتى تهديد نظامى و خطر جنگ هم مطرح 
شود. در يك سال اخير خروج بى دليل اياالت 
متحده از توافق هسته اى ايران و 1+5 آغازى 
بر اين بحران بود. اين اقدام آمريكا به اندازه اى 
غيرمنطقى بود كه از آن زمان تاكنون مورد انتقاد 
ديگر كشورها و حتى متحدان اروپايى كاخ 
سفيد هم قرار گرفته است. افزايش تدريجى 

فشار تحريم هاى يكجانبه كاخ سفيد بر ايران 
و بـــى تحركى ديگر امضاكنندگان برجام به 
ويژه اتحاديه اروپا، به تدريج تحوالت را به 
مرحله اى رســـاند كه ايران ضمن كاستن از 
ميزان تعهدات هسته اى خود در قابل برجام، 
براى ديگر بازيگران توافق هسته اى به ويژه 
كشورهاى اروپايى ضرب االجل 60 روزه اى 
را تعيين كرده است. جمهورى اسالمى ايران به 
كشورها اروپايى دو ماه فرصت داد تا تعهداتى 
را كه براساس برجام براى عادى سازى روابط 
اقتصادى به تهران داده بودند اجرايى كنند، در 
غير اينصورت تهران اقداماتى فراتر و غيرقابل 
تصور بـــراى آن ها را در زمينه فعاليت هاى 

هسته اى اعالم و اجرا مى كند. 
دولتى بدون راهبرد مشخص در سياست 

خارجى
در آمريـــكا يكى از اصلى ترين انتقادها 
به دونالد ترامپ به رويكردهاى وى در زمينه 
مسائل بين المللى و سياست خارجى كابينه 
وى مربوط مى شـــود. نكته قابل توجه آن 
اســـت كه همه موفقيت هايى كه ترامپ در 
حدود دو ســـال و نيم رياست جمهورى به 
آن افتخـــار مى كند به حوزه هاى داخلى اين 
كشور و تنها اقتصاد و اشتغال محدود مى شود 
و تقريبا در بيشـــتر مسائل بين المللى هيچ 
يك از اهداف كاخ سفيد محقق نشده است. 
شايد برخى گفت وگو با رهبر كره شمالى و 
كشاندن وى به ميز مذاكره مستقيم با آمريكا 
را موفقيت ديپلماتيك رئيس جمهورى آمريكا 
تفسير كنند اما چند دليل براى اثبات نادرستى 
اين گمانه وجود دارد. نخست اينكه هنوز با 
گذشت نزديك به يك سال اين تالش ها هيچ 
دستاوردى را بر دو طرف نداشته است و با 
وجود توقف موقت فعاليت هاى موشكى و 
هسته اى كره شمالى، حال بى ثمر بودن تعامل 
باعث تغيير نگاه پيونگ يانگ شده است. اين 
كشور اكنون در حال از سرگيرى فعاليت هاى 
پيشين خود است و چند آزمايش موشكى تازه 

پيونگ يانگ نشانه آن است. نكته دوم آن كه 
ديدار مستقيم مقام هاى آمريكايى و كره شمالى 
اتفاق تازه اى نيست و در دو دهه گذشته نيز 
اين امر چندين بار رخ داد و تقريبا در همه 
آن ها اين واشنگتن بود كه تعهدات خود را به 
سرانجام نرساند و باعث عقيم ماندن تالش ها 
شد. همانگونه كه بسيارى از تحليلگران اعتقاد 
دارند به نظر مى رسد برخالف دوره رياست 
جمهورى «باراك اوباما»، ترامپ تقريبا در هيچ 
يك از حوزه هاى سياسى راهبرد مشخصى را 
دنبال نمى كند. در واقع وى تنها انتظار دارد 
كشورها در مقابل فشارهاى سياسى و اقتصادى 
يا تهديد نظامى، تســـليم خواسته واشنگتن 
شوند. اين ارزيابى اشتباه، سردرگمى سياسى 

و ديپلماتيكى را باعث شده است كه نشانه هاى 
آن در رابطه ضعيف واشنگتن با متحدان ديرينه 
اين كشور نمايان است. شاهديم كه در ديدار 
دوجانبه يا نشست هاى رسمى بين المللى رفتار 
و سياســـتى مطلوب و مطابق با هنجارهاى 
جهانى از ســـوى ترامپ دنبال نمى شود. در 
همين پيوند، تارنماى نشريه «نشنال اينترست» 
نوشته اســـت كه خط مشى هاى ترامپ در 
حوزه سياست خارجى به ويژه در مورد ايران 
يك ديدگاه جامع و حتى راهبرد منطقه اى را 

دنبال نمى كند. 
 تناقــض ترامــپ؛ از تعامل تا تقابل با 

ايران
از نگاه كارشناســـان يكى از مهمترين 
انتقادها به دستگاه ديپلماسى آمريكا در دوره 
ترامپ به ويژه در مورد ايران، نبود سياستى 
كالن و بلندمدت بوده است. هنوز كاخ سفيد 
تكليف خود را در مورد نوع تعامل با ايران نمى 
داند و در ميان بازه اى از رايزنى تا رودررويى 
نظامى سر درگم است. به نظر مى رسد حتى 
در دوره اخير كه ترامپ بيشترين فشارها را 
بر ايران اعمال مى كند، وى از قدم هاى بعدى 
خود آگاهى ندارد. آمريكا مشتريان نفت ايران 
را هدف تحريم هاى شـــديد قرار مى دهد و 
در ديگـــر حوزه هاى مالى، صنعتى و تجارى 
بسيارى از هنجارهاى بين المللى را براى فشار 

حداكثرى بر ايران ناديده مى گيرد؛  كاخ سفيد 
اما همزمان از تهديد نظامى و تبليغ بيش از 
حد بر موضوع حركت ناو هواپيمابر خود به 
منطقه ابايى ندارد. در همين حين دولت آمريكا 
چنان نشان مى دهد كه همه اين هزينه زايى ها 
براى آمريكا و كشـــورهاى جهان تنها براى 
تهديد ايران هستند. وزارت امور خارجه اين 
كشور آشـــكارا مى گويد جنگ با ايران را 
دنبال نمى كند و از ســـوى ديگر مى گويد 
منتظر تماس تلفنى ايران است. بنابر تحليل 
«ان.بى.ســـى نيوز» به نظر مى رسد واشنگتن 
توان مقاومتى تهران را دست كم گرفته و دچار 
تناقض شده است. تهديدهاى جنگى ابتدايى 
«مايك پومپئو» وزير امور خارجه آمريكا اكنون 

بيش از پيش تو خالى به نظر مى رســـد. از 
سوى ديگر رئيس جمهورى اياالت متحده با 
نگاه به انتخابات پيش رو در آمريكا، اطمينان 
دارد همانگونـــه كه هنر معامله گرى وى در 
مورد كره شمالى عمل كرد، مى تواند با فشار 
حداكثرى در تعامل با تهران هم موفقيتى را 
كســـب كند. طبق تحليل اين شبكه خبرى، 
مشـــاوران نزديك ترامپ هم در مورد ميزان 
انعطـــاف و عزم و اراده ايران دچار اشـــتباه 
محاسباتى شده اند زيرا ايران كره شمالى نيست 
و ساختار قدرت در آن هم متفاوت است. از 
طرف ديگر در آمريكا نيز صداهاى مختلفى در 
مخالفت با ترامپ به گوش مى رسد. عالوه 
بر مخالفت جدى كنگره با راه اندازى جنگ، 
اكنون كميته هاى روابط خارجى و تسليحات 
ســـنا هم اين نگرانى را مطرح مى كنند كه 
سياست هاى ترامپ ممكن است بدون اينكه 
رئيس جمهورى متوجه باشد يا بخواهد، مسير 

تحوالت با ايران را تغيير دهد.
ايران در برابر تحريم ها بايد از ظرفيت هاى 

ديپلماتيك و رسانه بهره گيرد 
ايران براى مقابله با سياست هاى تحريمى 
اياالت متحده كه بنيان هاى قدرت اقتصادى 
و سياســـى كشور را هدف قرار داده است، 
بايد از ظرفيت هاى بين المللى، ديپلماتيك و 
رسانه اى بهره گيرد. بايد تهران با مخاطب قرار 

دادن جامعه بين الملل بويژه افكار عمومى و 
جامعه مدنى جهانى اعالم نمايد كه تحريم ها 
غيرقانونى و نامشروع اند، براى صلح و امنيت 
جهانى خطرناكند و بيش از هر چيز موجب 
افزايش درد و رنج مردم ايران شده و اقدامى 
ضد انســـانى است. به گزارش گروه تحليل 
و بررســـى، از زمانى كه ترامپ در ماه مه 
2018 به طور يكجانبه از توافق هســـته اى 
خارج شده، مناسبات ايران و آمريكا به شكل 
بى ســـابقه اى خصمانه شده است. آمريكا 
در اوايل آوريل 2019 در اقدامى غيرمتعارف 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى را در فهرست 
گروه هاى تروريستى قرار داد، اندك زمانى بعد 
معافيت هـــاى نفتى ايران را لغو كرد و اكنون 

نيز محدوديت هايى براى همكارى هسته اى 
ايران با ســـاير كشورها ايجاد كرده است، به 
عقيده برخى تحليل گران مجموعه اقدامات 
مزبور، در صورتى كه مديريت نشود، مى تواند 
ابعاد جديدى پيدا كند. پرسش اين است كه 
جمهورى اسالمى ايران براى خنثى كردن نقشه 
خطرناك آمريكا از چه ظرفيت هاى ديپلماتيك 
و رســـانه اى برخورد دار است و چگونه مى 
تواند جامعه جهانى بويژه افكار عمومى جهان 
و گروه هـــا و جريان اثرگذار ضد جنگ را 
مخاطـــب قرار دهد تا از وضعيت تنش زا و 
خطرناك كنونى گذار كند. به نظر  مي رسد 
تهران مى تواند رويكرد و سياست هاى ذيل 
را در دستور كار ديپلماتيك خود قرار دهد و 
به شكل فعالى در مجامع عمومى و رسانه اى 
جهان، مشروعيت سياست هاى آمريكا را به 

چالش بگيرد . 
1- تحريم هاى آمريكا عليه ايران نامشروع 

و غيرقانونى هستند. 
آن چه آمريكا تحت عنوان سياســـت 
تحريم و فشار حداكثرى براى مقابله با ايران 
اتخـــاذ كرده، غيرقانونى و خالف موازين و 
مقررات بين المللى است؛ مطابق گزارش هاى 
متعدد و پى در پى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى فعاليت هاى هسته اى ايران صلح آميز و 

تهران به مفاد برجام پايبند است.

2-يكجانبه گرايى آمريكا تهديدى جدى
براى صلح و امنيت جهان به هم پيوســـته

است .
ترامپ برخالف بـــاراك اوباما نگاهى
يكجانبـــه گرايانه به مناســـبات و تحوالت
بين المللى دارد، بـــه توافقات، همكارى ها،
تعهدات و روندهاى چند جانبه گرايانه بويژه
نهادها و رژيم هاى بين المللى بدبين است و
كسانى چون پمپئو و بولتون، راه حل مسائل
و معظالت جهانى منطقه اى را نظامى مى دانند.
چنين وضعيتى نه تنها براى روســـيه و چين
چالش زا خواهد بود كه براى اروپاى متحد
آمريكا نيز به لحاظ امنيتى و سياســـى خطر

آفرين است. 
3-تسرى دادن قوانين داخلى به عرصه
بين المللى با اصل تجارت آزاد و احترام به
حفظ اســـتقالل و حاكميت ملى كشورها در
تعارض اســـت. سياست تحريم و مجازات
اقتصادى ايران و كشورها و شركت هايى كه
بـــا ايران مبادالت تجارى – اقتصادى دارند،
چيـــزى جز ناديده گرفتن موازين و قوانين
تجارت آزاد، منافع ملى كشـــورها و تسرى
دادن حـــوزه اعمال قوانين داخلى به عرصه

بين المللى نيست.
4-تحريم ها به لحاظ اخالقى قابل دفاع
نيســـتند و عموما غيرانسانى و ضد بشرى

هستند .
واقعيت اين است كه تحريم ها بيش از آن
كه نظام سياسى را هدف قرار دهد، به زندگى،
معيشـــت و سالمت آحاد جامعه بويژه زنان،
فقرا، كودكان، جوانان و سالمندان ضربه مى زند
و اين اقدامى خالف ارزش هاى انسانى است

كه دنيايى كنونى دغدغه آن را دارد.
5-جنگ طلبان در آمريكا همانند نمونه
عراق، درباره ايران متوسل به نيرنگ و دروغ

شده اند
در جريان حملـــه آمريكا به عراق در
سال 2002، آمريكايى ها براساس گزارش هاى
دروغ و در پوشش شعارهاى چون گسترش
دموكراسى در خاورميانه و آزاد سازى عراق،
به اين كشور حمله كردند. متهم كردن بغداد
به داشـــتن سالح هاى هســـته اى، ارتباط با
گروه هاى تروريستى و تهديد خواندن رژيم
بعثـــى به عنوان خطرى جدى براى صلح و
ثبات جهانى بخشـــى از سناريو دولت بوش
براى مشروع جلوه دادن حمله به عراق بود.
امـــروزه جنگ طلبانى چون بولتون و پمپئو
در دولـــت ترامپ، همين ســـناريو را عليه
جمهورى اســـالمى طراحى كرده و در حال

پيشبرد آن هستند.
6- بايد گروه ها و جريان ضد جنگ و

مدافع صلح دست به كار شوند
در آمريكا، اروپا و آســـيا جريان فكرى،
سياسى، فرهنگى و رسانه اى قدرتمندى وجود
دارند كه مخالف جنگ مى باشند. مى توان با
مخاطب قرار دادن اين جريان ها و فعال كردن
آنها، مدافعان نظريه توسل به زور و مداخله
نظامى در كاخ سفيد را مجبور به عقب نشينى
كـــرد. در آمريكا بخـــش عمده اى از افكار
عمومى مخالف جنگ اســـت و همچنان از
مداخله نظامى اين كشور در خاورميانه ناراضى
و رنج ديده است. كار زار انتخاباتى در آمريكا،
فرصت مناسبى براى بسط دادن گفتگوهاى
عمومى پيرامون جنگ و صلح است بويژه آن
كه نامزدهاى دموكرات در شعارهاى خود بر
سياست خارجى ترامپ و يكجانبه گرايى آن

متمركز شده و به آن نقد جدى دارند.
ادامه دارد

اروپا و برجام؛ آژير عمليات اضطرارى 

بعد از عكس يادگارى
بخش اول 
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افـقـى: 

  1 - خواندن قرآن با صوت خوش - اثر غالمحسين ساعدى
 2 - نويسنده آمريكايى« بن هور» - شهر صنعتى

 3 - دفع مزاحم - از بخش هاى اوستا - آب شرعى - 
شاعر ايرانى قرن ششم ملقب به « حجه الحق» 

4 - اضافه بار - حالل و روا - حشــره خونخوار - 
الستيك اضافى

 5 - برقرارى ارتباط - زبانه آتش - الهه شكار
  6 - ارتعــاش - گرم انگليســى - فرمان خودرو - 

تكرار حرف خوردنى 
7 - نامى دخترانه - ارائه ذوق و خالقيت

 8 - قله زاگرس - پايان زندگى نيســت - پسوندى 
كه عالمت نسبت است - اشتباه و خطا

 9 - فريضــه اى در هنگام بــروز حوادث طبيعى - 
پوشاك سر

  10 - محل ورود - خاك سفالگرى - نمونه خروار -
 اتاق درس 

11 - بدبختى و ســنگدلى - تكيه كالم خودخواه - 
كوتاه كوتاه شده !

 12 - ريخت و فرم - آزاد - غبار يا خاك نرم - سال تركى
 13 - لبه - بند دست - نيك - برادر آبادانى

 14 - گل هميشه بهار - گلزن مصرى تيم فوتبال ليورپول
 15 - كودك ناز پرورده - عوض كردن

عـمـودى:

 1 - شعبده باز - سخت - سفيد مايل به زرد
 2 - كاخ روسيه - پر حسد

 3 - زائو ترسان - قافله – بدلى  
 4 - پايتخت اتريش - پاداش عمل - ضمير مفعولى - 

فلز چهره
 5 - به وسيله ، با - وسيله اى در چرخ خياطى

 6 - نماينده - بيهوده -  آخر - سليقه
 7 - دوش و كتف - به موقع - محو كردن

 8 - غربال - دفعه - سنگ سبز قيمتى - فرش زمين فوتبال 
9 - كال - بسيار نزديك - اولين دو رقمى 

10 – آخريــن زندانى نازى - نــام آذرى - بازنده 
شطرنج - آزاد شده

 11 - اسرا - هيئت وزيران 
 12 - درياچه تركيه - شــيمى كربن - حقه و نارو - 

هر فصل كتاب
 13 - از نام هاى پسرانه - ظرف سربازى - مجازات شرعى

14 - دانه انار - جنس تسمه
 15 - دانه دانه - عالمتى ريز و گرد - زهرى كشــنده 

از گياه بيش

آگهى مناقصه پيمانكارى 
استخراج و حمل  سنگ آهك معدن 

الوير نوبت دوم
شركت سيمان ساوه(سهامى عام)در نظر داردپيمانكارى 
استخراج و حمل70 هزار تن سنگ آهك مورد نياز خودرااز 
معدن الوير مربوط به شـــركت سيمان ســـاوه و از طريق مناقصه 

عمومى واگذار نمايد.
از متقاضيـــان واجد شـــرايط دعوت به عمل مـــى آيد تا ضمن 
مراجعه به دبيرخانه شـــركت و با دريافت اسناد مناقصه ،حداكثر 
تاتاريخ1398/04/10نســـبت به ارائه پيشـــنهاد خود به نشانى : 
تهـــران- ميدان آرژانتين، خيابان احمـــد قصير، خيابان هفدهم 

(شهيد بهزاد شفق)، پالك 21  اقدام نمايند.
شركت سيمان ساوه (سهامى عام)

آگهى مزايده
شركت تعاونى توسـعه وعمران شهرسـتان گلپايگان در نظر دارد نسبت به 
فروش جايگاه ســـوخت خود واقع در بلوار شهيد بهشتى روبروى بيمارستان امام حسين 
از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد.متقاضيان مى توانند جهت دريافت اســـناد مزايده تا 
پايان وقت ادارى روز پنجشنبه 98/04/06 به دفتر شركت واقع در خيابان غدير روبروى 
كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان مراجعه نمايند.در شـــرايط يكســـان اولويت با 

سهامداران محترم شركت مى باشد.
روابط عمومى شركت تعاونى توسعه وعمران شهرستان گلپايگان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول) 
شركت تعاوني مصرف كاركنان پژوهشگاه صنعت نفت

به شماره ثبت (364306) و شماره ملي (10320153285)(تاريخ چاپ: 98/4/1)
از اعضاي محترم اين شـــركت دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي كه  در ساعت 14:00 سه شنبه 
1398/4/11 در محل ســـالن سروش پژوهشگاه صنعت نفت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 

مهلت صدور برگ وكالت نامه از 98/4/2 الي 98/4/9 در دفتر فروشگاه مي باشد.
 دسـتور جلسـه: 1) اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس 2) ارائه گزارش حسابرسي سال 97 
3) ارائه گزارش سود و زيان و صورتهاي مالي سال 1397 و تعيين بودجه سال 1398  4) تصميم گيري 

هيئت مديرهدر مورد درصد ذخائر و پرداخت سود.

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه كاركنان ارتباطات 
و مخابرات (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 438881 و شناسه ملى 
10320870457 دعوت مى شود تا شخصاً يا نماينده قانونى در جلسه 
مجمع عمومى عادى ســـاليانه كه در روز دوشـــنبه 98/04/24 راس 
ســـاعت 15 به نشانى : تهران ، خيابان ستارخان ، نبش خيابان شادمهر 
(شـــادمان) ، مجتمع مخابراتى شهيد يگانه سالن اجتماعات كدپستى 

1456946914 برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هيات مديره درخصوص عملكرد سال مالى منتهى 
به 1397/12/29

2 - اســـتماع گزارش حســـابرس و بازرس قانونى سال مالى منتهى به 
1397/12/29

3 - بررسى و تصويب صورتهاى مالى شركت منتهى به 1397/12/29 
و سود سهام تقسيمى
4 - انتخاب مديران

 5 - انتخـــاب حســـابرس و بـــازرس قانونى و على البدل شـــركت 
براى سال مالى 1398 

6 - تعيين پاداش اعضاى هيأت مديره
7 - تعيين حق حضور در جلســـه براى اعضاى غيرموظف هيأت مديره 

در سال 1398
8 - تعيين روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى ها و ساير موارد قانونى 

در سال 1398
9 - ساير مواردى كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومى 

عادى ساليانه مى باشد.
هيأت مديره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت سرمايه كاركنان 

ارتباطات و مخابرات  (سهامى خاص)
ثبت شده به شماره 438881 
و شناسه ملى 10320870457

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي «نوبت اول»
اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران

«شماره ثبت 71321» و شناسه ملي 10101162463
به اطالع اعضاي محترم مي رســـاند: مجمع عمومي عادي (نوبت اول) ســـاليانه اتحاديه 
تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران رأس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/4/31 
در محل مركز خدماتي رفاهي فرهنگيان تهـــران واقع در خيابان كارگر جنوبي ـ ميدان 
حرـ خ كمالي ـ خ كاشـــان تلفن: 55410080 برگزار مي گردد. لذا از كليه اعضاء اتحاديه 
دعوت مي شـــود ترتيبي اتخاذ نمايند كه «فقط يك نفر نماينده تام االختيار» با داشتن 
معرفينامه كتبي از هيئت مديره و كارت ملي به همراه كپي آن جهت شـــركت در مجمع 

مذكور رأس ساعت مقرر حضور به هم رساند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرسان در سال 1397
2ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي 1397 و يادداشتهاي همراه آن و اتخاذ تصميم نسبت 

به چگونگي تقسيم سود و پاداش هيئت مديره و بازرسان وكاركنان.
3ـ تصويب برنامه و بودجه اتحاديه براي سال مالي 1398

4ـ قرائت گزارش حسابرسان و اتخاذ تصميم در خصوص گزارش حسابرسي سال 1397
5ـ اتخاذ تصميم در مورد اخذ اعتبار و انجام مضاربه با بانكها و مؤسســـات مالي اعتباري از 

طريق انعقاد عقود اسالمي.
6ـ طرح و تصويب گزارش تغييرات اعضاء و ســـرمايه و اعمال ماده 14 اساسنامه و تعيين 

خط مشي اتحاديه در سال 1398
7ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي ها.

8ـ انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل بازرسان براي يك دوره مالي (يكساله)
داوطلبان كانديد ســـمت هيئت بازرسي مي بايست مدارك زير را حداكثر يك هفته پس 
از درج آگهي به امور اداري اتحاديه تحويل و رســـيد دريافت نمايند. (به پيوســـت فرم 

داوطلبين سمت بازرسين)
1ـ صورتجلسه هيئت مديره مبني بر معرفي كانديداي عضويت در هيئت بازرسي.

2ـ تصوير كپي شناسنامه و كارت ملي.
3ـ تصوير كپي مدرك تحصيلي يا حكم كارگزيني.

4ـ تكميل فرم ثبت نام.
الزم به يادآوري اســـت كه هيئت مديره اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني عضو مي بايست 
حداكثر يك هفته قبل از تشـــكيل مجمع عمومي نماينده تام االختيار خود را كتباً به اين 

محمدرضا رهنمااتحاديه جهت صدور كارت ورود به جلسه معرفي نمايند.
رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاونيهاي
مصرف فرهنگيان ايران (اتما)

شـركت نفت پارس در نظر دارد ، نســـبت به فروش دو قطعه زمين با وضع موجود به شرح جدول 
ذيل در چارچوب شرايط آيين نامه هاى داخلى و قرارداد مشخص اقدام نمايد .

قيمت پايه مزايده (ريال)متراژ (متر مربع)نوع ملكآدرسرديف

1
اسالمشهر، خ سوسنگرد، بعد از كارخانه 
ميهن، انتهاى كوچه 12 مترى گلستان، 

جنب كارگاه هيدروليك
24009/360/000/000زمين

2
اسالمشهر، خ سوسنگرد، بعدازكارخانه 
ميهن، انتهاى كوچه 12 مترى گلستان، 

جنب كارگاه هيدروليك
320012/160/000/000زمين

لذا از كليه اشـــخاص حقيقى و حقوقى عالقمند به شركت در مزايده ، دعوت مى نمايد جهت دريافت اسناد 
مزايده و ارائه پيشـــنهاد در ســـاعات 08:30  الى 16:00 از تاريخ 98/4/1 لغايت 98/4/12 به استثناى ايام 
تعطيل به دفترمركزى شركت نفت پارس به نشانى : تهران ، بزرگراه مدرس ، بلوار ميرداماد شرقى ، پالك 346 

ساختمان نفت پارس ، طبقه سوم ، امور حقوقى و قراردادها واحد امالك مراجعه نمايند.
بديهى است شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بنا به هر دليلى مختار است.

به پيشـــنهادهاى مشروط ، مبهم و فاقد سپرده و پيشـــنهادهايى كه بعد از مدت مقرر در آگهى مزايده 
واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

فراخوان شناسايى و ارزيابى كيفىآگهى مزايده عمومى (نوبت اول)
 شـركت سـپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسـويه وجوه

در نظر دارد بـــه منظور تأمين، نصب و راه اندازى تجهيزات شـــبكه 
و ارتباطات ســـخت افزارى خود مبتنى بـــر راهكارهاى تخصصى و 
استاندارد، نسبت به شناســـايى و ارزيابى صالحيت تأمين كنندگان 
واجد شـــرايط اقدام نمايد. متقاضيان داراى توانمندى و با رتبه يك 
شـــورايعالى انفورماتيك در رشته هاى شبكه داده ها، امنيت اطالعات، 
مشـــاوره و نظارت و خدمات پشتيبانى مى توانند از تاريخ انتشار آگهى 
تا تاريخ 1398/04/10 روزهاى كارى از ساعت 9 صبح لغايت 14 با در 
دست داشـــتن معرفى نامه رسمى و مستندات هويتى جهت دريافت 
اســـناد RFQ به بهاى  1,000,000 ريال (يـــك ميليون ريال) به 
نشـــانى تهران، خيابان بلوار كشاورز، خيابان نادرى، پالك 13، طبقه 
5 (مديريت امـــور مالى) اقدام نمايند. آخريـــن مهلت براى تحويل 

پيشنهادها ساعت 15 روز چهارشنبه 1398/04/12 است. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت مهندسين مشاور بهره برداري و بهينه سازي نيرو

(سهامي خاص) به شماره ثبت 89338
شناسه ملي 10101337170

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي 
عادي ســـاليانه شركت كه در روز دوشنبه 1398/4/24 (بيست و چهارم تيرماه يكهزار و 
سيصدونودوهشت) ســـاعت 14 در محل شركت واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، 

خيابان 35، پالك26، طبقه دوم برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه: 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس در خصوص 
عملكرد شـــركت براي ســـال مالي منتهي به 1397/12/29  2ـ بررســـي و 
 تصويب ترازنامه ســـال مالي 1397 و خط مشي آتي شركت.  3ـ انتخاب اعضاي 
هيأت مديره جديد. 4ـ انتخاب بازرس قانوني. 5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار.

6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت بازرگاني مواد معدني تياب بندرعباس (سهامي خاص)

شماره ثبت 155932 و شناسه ملي 1010986792
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي 
عادي ســـاليانه شركت كه در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/4/25 
در محل دفتر مركزي اصلي شـــركت واقع در تهران ـ بزرگراه چمران ـ خيابان 
مالصدراـ شـــماره 242ـ ســـاختمان فردوس ـ طبقه هفتم ـ واحد23 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني.
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي عملكرد سال مالي منتهي 

به 1397/12/29
3ـ تعيين بازرس قانوني براي سال 1398

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

هيئت مديره

آگهي دعوت از بستانكاران 
شركت بنتونيت كوير (سهامي خاص) ـ در حال تصفيه

ثبت شده به شماره 86280 تهران 
و شناسه ملي 10101307235ـ نوبت دوم

در اجراي ماده 225 قانون تجارت از كليه بســـتانكاران شركت 
بنتونيت كوير (ســـهامي خاص) در حال تصفيه دعوت مي گردد 
از تاريخ انتشـــار آگهي نوبت دوم با ارائه مدارك مثبته به محل 
تصفيه شركت واقع در تهران خيابان سهروردي شمالي ، خيابان 
شـــهيد ميرزائي زينالي (كيهان شرقي) شـــماره 52 كدپستي 

1568645711 مراجعه نمايند.
شركت بنتونيت كوير (سهامي خاص) 
در حال تصفيه

آگهي مناقصه عمومي
شركت هتل بين المللي پارسيان آزادي«نوبت اول»

شركت هتل بين المللي پارســـيان آزادي در نظر دارد موارد ذيل را به 
مدت يكســـال از طريق مناقصه عمومي به شركت ها و اشخاص حقوقي 
واجد شـــرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 
انتشـــار اين آگهي حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري در ساعات اداري 
به دبيرخانه شـــركت (هتل بين المللي پارسيان آزادي) جهت اخذ فرم 

شرايط مناقصه به آدرس زير مراجعه فرمايند:
تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه يادگار امام(ره)

ضمناً متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 
هتل پارسيان آزادي نيز مراجعه فرمايند.

1) نگهداري و تعميرات تأسيسات مكانيكي و الكتريكي
(BMS) 2) نگهداري و تعميرات سيستم مديريت هوشمند
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«بسمه تعالي»

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت كشت و صنعت زرند (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 63946 و شناسه ملي 10101089365
 از كليه سهامداران شركت كشت و صنعت زرند (سهامي خاص) به شماره ثبت 63946 
و شناســـه ملي 10101089365 دعوت به عمل مي آيد در تاريخ 1398/4/13 
 رأس ســـاعت 10 صبح در جلســـه مجمع عمومي عادي به طـــور فوق العاده

در دفتر مركزي شركت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1ـ انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيئت مديره
2ـ تعيين وضعيت حق امضا

3ـ انتخاب بازرسين اعم از اصلي و علي البدل
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

هيئت مديره شركت كشت و صنعت زرند (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي
غرف چهار و پنج شركت هتل بين المللي پارسيان آزادي

شركت هتل بين المللي پارســـيان آزادي در نظر دارد به مدت يكسال 
غرف شـــماره چهار و پنج خود را با يكي از كاربري هاي: 1) فروش فرش 
و تابلو فرش 2) فروش خاويار 3) ساعت فروشي 4) فروش عطر و ادكلن 
5) صرافـــي 6) فروش موبايل و لوازم جانبي، از طريق مزايده عمومي به 
شركت ها و اشـــخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشـــار اين آگهي حداكثر 
ظرف مدت 7 روز كاري در ســـاعات اداري به دبيرخانه شركت (هتل) 
جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده به آدرس زير مراجعه فرمايند.

تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه يادگار امام(ره)
ضمناً متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت 

هتل بين المللي پارسيان آزادي نيز مراجعه فرمايند.
www.azadihoteL.com



نقش قرآن تشريع و تأسيس احكام 
است و نقش عترت همچون پيامبر(ص) 
تفسير و تبيين آن احكام. صحابه و تابعان 
چنين موقعيت بااليى را براى اهلبيت 
و خصوصا اولين ايشـــان و بزرگشان 
امامعلـــى(ع) قائل بودند؛ لذا هر جا در 
باره مســـائل شرعى و يا مفاهيم قرآن 
با مشكلى مواجه مىشدند، نزد ايشان 
مىرفتند؛ زيرا معترف بودند كه اينان از 

چنين مقام وااليى برخوردارند.
صحابـــى جليلالقدر، عبداهللا بن 
مســـعود كه يكى از بزرگان اصحاب 

به شـــمار مىآيد، به علّو مقام شـــاخص اهل بيت، امير مؤمنان(ع) اذعان 
دارد و حتى در زمان حيات پيامبر اكرم(ص) نزد آن حضرت براى كسب 
فيض زانوى شاگردى بر زمين مىنهد. شيخ طوسى در كتاب «امالى» از 
ابنمسعود نقل مىكند كه گفت: «تفسير هفتاد سورة قرآن را كه از دهان 
مبارك پيامبر(ص) شنيده بودم، نزد خود حضرت قرائت كردم و بقيه قرآن 
را در محضر بهترين اين امت و داناترينشان بعد از پيامبر يعنى على بن 

ابىطالب فرا گرفتم.» 
ابن عساكر در شرح حال امامعلي(ع) از عبيده سلمانى نقل مىكند: از 
عبداهللا مسعود شنيدم كه مىگفت: «اگر كسى داناتر از خود به كتاب خدا 
مىشناختم كه راهى به سويش بود، چنين مىكردم»؛ يعني نزد او مىرفتم. 
كسى از جمع گفت: «على را چگونه مىبينى؟» گفت: «بدو آغاز نمودم 
و نزد او دانش را فرا گرفتم.» نيز ابن عساكر از زاذان از ابن مسعود نقل 
مىكند كه گفت: «تفسير نود سوره را از پيامبر(ص) آموختم؛ ولى قرآن را 
نزد بهترين مردم پس از پيامبر به پايان بردم.» پرسيدند: «او كيست؟» گفت: 
«على بن ابى طالب». هموست كه مىگويد: «قرآن بر اساس هفت حرف 
نازل شده است، و هيچ حرفى نيست مگر اينكه ظاهر و باطنى دارد؛ و 

علم ظاهر و باطن آنها همه نزد على بن ابى طالب است.» 
حاكم حسكانى از علقمه نقل مىكند كه گفت: نزد پيامبر خدا بودم 
كه درباره على پرسيدند؛ فرمود: «حكمت به ده بخش تقسيم شده است 
كه نُه بخش آن به على اختصاص داده شده و به ديگر مردم، تنها يك 
بخش آن ارزانى شده است.» ابن عباس نيز سخنان بلندى درباره امام(ع)

دارد؛ همچنين ساير شخصيتهاى بارز صحابه؛ نيز تصريحاتى از بزرگان 
تابعان در شان حضرت وجود دارد. همين نكته باعث شده كه فرهيختگان 
امت در همه ادوار تاريخ، امامان اهلبيت را در تمام ابعاد شريعت الگوى 
خود قرار دهند؛ بهويژه در شـــيوه فهم قرآن و اســـتنباط معانى آن و به 
دست آوردن ظرافتها و سنجش نكتههاى آن. همچنين سبب شده است 

تا سخن آنان در تمامى ابواب فصل الخطاب و نظر نهايى باشد.
548ق) صاحب كتاب «ملل و نحل» به هنگام  شهرســـتانى (467ـ
بررسى تفسير قرآن تالش مىكند يكى از شخصيتهاى برجسته اين 
خاندان را پيشـــواى خود در تفســـير قرار دهد؛ با اين اعتقاد كه گفتار 
صحيح، تنها نزد ايشـــان يافت مىشود. به بخشى از سخنان او در اين 
باره توجه كنيد: «خداوند علم قرآن را تنها در اختيار حامالنى از خاندان 
پاك پيامبر(ص) و ناقالنى از چهرههاى درخشان اصحاب قرار داد. قرآن را 
چنانكه بايد تالوت مىكردند و چنانكه شايد در آن كاوش مىكردند. 
نتيجه آنكه قرآن ميراث پيامبر اســـت و ايشـــان وارثان آن حضرتاند. 
اينان يكى از دو ثقل و مجمعالبحرين (كتاب و سنت) هستند. از مقام 
قرب برخوردارند و دانش دو جهان را در اختيار دارند. همانگونه كه 
فرشتگان قرآن را در مقام «تنزيل» همواره و همهجانبه پاسدارى مىكنند، 
ايشان امامان هدايتگر و دانشوران راستيناند كه همواره و همهجانبه در 
مقام «تفسير و تأويل» از آن پاسدارى مىكنند. انّا نحن نزلنا الذكر و انا 
له لحافظون؛ بنابراين تنزيل قرآن بر عهده فرشتگان بود كه آن را پاس 
داشتهاند و مىدارند، و نگهدارى قرآن بر عهده عالمانى است كه تنزيل و 
تأويل، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مجمع و مفصل، 
مطلق و مقيد، نص و ظاهر، ظاهر و باطن قرآن را پاس مىدارند و حكم 
خدا را در تمامى شئونات آن اعم از قديم و جديد، تقدير و تكليف، اوامر 
و نواهى، واجبات و محرمات، حالل و حرام و حدود و احكامش با علم 
و يقين و نه از روى حدس و تخمين به دست مىآورند. اينان كسانى 

هستند كه خدايشان رهنمون ساخته و هم ايشان خردمندانند. 
ادامه دارد

اشاره: «خداوند در كالم عليعليهالسالم» نام كتابي است 
كه به تازگي انتشارات هاد در اختيار عالقهمندان قرار 
داده است. مولف محترم در افزون بر بيست بخش به 
خطبههاي مختلف نهجالبالغه پرداخته و از دل مطالب 
آن، موضوع خداوند در كالم حضرت موال(ع) را بررسي 
كرده است. آنچه در پي ميآيد، مربوط به خطبه 163

نهجالبالغه است.
صد  خطبـــه 
و شـــصت و سوم 
نهجالبالغه بســـيار 
پرمحتـــوا و درباره 
توحيـــد و مراحل 
علـــم الهي و قدرت 
اوســـت  بيهمتاي 
و بخشـــي از آن به 
آفرينش انســـان و 
ضعف و ناتواني او 
در برابـــر پروردگار 
اشاره دارد و به حق 

بايد گفت اين خطبه مجموعهاي بينظير درباره توحيد 
و عرفان اســـت. در اهميت اين خطبه خوب است به 
اظهارات ابن ابيالحديد شـــارح نهجالبالغه كه از اهل 
تســـنن هم هست، اشارهاي داشته باشيم. او ميگويد:
«مهارت در بيان معارف، امتيازي است كه علي(ع) را از 
همه مردم عرب زمان خود جدا ميكند و حضرت به 
واســـطه اين فن و مهارت بر همه آنان مقدم است و 
فضيلت دارد؛ زيرا تفاوت انسان با حيوانات همان عقل 
و دانش است كه ميتواند مطالب عقلي را با بيان رسا 
توضيح دهد. آيا نميبيني كه انسان با حيوانات از جهت 
گوشـــت و خون و قدرت حركت ارادي و اختياري 
مشـــترك است؟ بنابراين امتياز او تنها به نيروي ناطقه 
است. پس هرچه بهره و نصيب انسان از نيروي عقل 
بيشتر باشد انسانيتش كاملتر است و معلوم است كه اين 
مـــرد (حضرت امير(ع)) در اين فن و مهارت يكهتاز و 
بينظير ميباشد. و اين علم، شريفترين دانشهاست و 
از غير اميرالمؤمنين، در ميان مردم عرب در اين مسائل 
عقلي و فلســـفي هيچ كلمه و حرفي همانند آن نقل 
نشـــده است و ذهن ديگران به اين مطالب نرسيده و 
نخواهند فهميد. پس علي(ع) نسبت به علوم عقلي و بيان 
معارف و اصول عقايد بينظير است و نسبت به ديگر 
علوم اسالمي با ديگران شريك است؛ اما از آنها برتر و 
دانشمندتر است و او از تمامي بشر آن روز كاملتر است؛ 
زيرا ما گفتيم كه هر كس داناتر و دانشمندتر از ديگران 
باشـــد، در شكل و حقيقت انسانيت واردتر ميباشد و 

اين معناي افضليت و برتر بودن است...»

صفات جمالي و جاللي
اميرالمؤمنين(ع) در آغاز اين خطبه به چند ويژگي 

پروردگار اشاره ميكند.
الحمــدهللا خالق العباد: «ستايش براي خداوندي  1ـ

است كه آفريدگار بندگان است.»
و ساطح المهاد: «گسترانندة زمين است.» 2ـ

«ســـاطح» از ريشه سطح به معني كسي است كه 
چيزي را گسترده و فرش كند. «مهاد» به معني بستر و 
در اينجا به معني محل ســـكونت انسانهاست كه كره 

زمين باشد.
و مسيل الوهاد: «و جاري كنندة سيل در زمينهاي  3ـ

فرودست است.»
«مسيل» به معني جاريكننده و «وهاد» جمع وهده 

زمينهاي گود و فرو رفته را ميگويند.
و مخصــب النجــاد: «رويانندة گياهان بربلندي  4ـ

زمينهاست.»
«مخصب» به كســـي گفته ميشود كه زمينها را 
پرگياه و ســـبز نمايد و «نجاد» جمع نجد زمين مرتفع 

ميباشد.
ليــس الوليّته ابتداء: «براي اول بودن او آغازي  5ـ

نيست.»
و ال الزليتــه انقضــاء: «و براي ازليت او پاياني  6ـ 

نميباشد.»
هو االول و لم يزل: «او اولي است كه هميشه  7ـ

بوده است.»
و الباقــي بــال اجــل: «و پايندهاي بدون پايان  ـ 8

است.»
خّرت له الجباه: «پيشانيها در برابر او به خاك  9ـ

گذارده شده است.»
دتُه الّشفاه: «و لبها به يگانگياش گشوده  و وحَّ 10ـ

است.»
َحدَّ االشــياء عند خلقه لها إبانًه له من شــبهها:  11ـ
«براي هر مخلوقي به هنگام آفرينش حدي قرارداد تا با 

وجود خودش شباهت نيابد.»
ميدانيم وقتي مخلوقي آفريده ميشـــود، چون 
محدود است، خود به خود شباهتي با خداوند نامتناهي 
ندارد؛ به همين جهت نبايد چنين تصور كرد كه حد 

و حدود در مخلوقات براي عدم مشابهت با خداست. 
در بســـياري از نســـخ به جاي له، «لها» آمده است كه 
اگر چنين بخوانيم يعني خداوند براي مخلوقات حدي 
قائل شد تا با يكديگر اشتباه نشوند و اين تعبيري از 
آيه قرآن است كه ميفرمايد: «يا ايها الناس انـا خلقناكم 
من ذكر و أنثي و جعلناكم شــعوبا و قبائل لتعارفوا: اي 
مردم ما شـــما را از يك مرد و زن آفريديم و شـــما را 
تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناســـيد.» 

(حجرات، آيه 13)

12ـ التُقــّدره األوهــام بالحــدود و الحركات و ال 
بالجوارح و األدوات: «افكار و انديشهها هرگز نميتوانند 
با حدود و حركات و نه با اعضا و ابزار، اندازه و حدي 

براي خدا تعيين كنند.»
اليُقال له متي: «براي او گفته نميشود در چه  13ـ
زماني بوده است.» زيرا زماني قبل از پروردگار متصور 
نيســـت. زمان، واحد سنجش حركت است و حركت 
مخصوص ماده در مخلوق ميباشـــد و خدا فوق ماده 

و لوازم آن است.
و اليضرب له أمٌد بَِحتّي: «براي او مدتي تعيين  14ـ

نميگردد كه بگوئيم تا چه زماني خواهد بود.»
الظاهُر ال يُقال: مم؟ «آشـــكاري است كه گفته  15ـ

نميشود از چه چيزي؟»
و الباطن اليقال فيم؟ «پنهاني اســـت كه گفته  16ـ

نميشود در چه چيزي؟»
الشــبٌَح فيُتقصي: «او نه جسم آشكاري است  17ـ

كه بتوان انتهايش را جستجو كرد.»
«شبح» به معني شخص و كالبد است و گاهي به 
موجودي كه از دور ديده ميشـــود كه قابل شناسايي 

نيست، گفته ميشود. «يتقصي» از ريشه قصو به معني 
دور شدن گرفته شده است و معني تقصي پي بردن به 

نهايت چيزي است.
و ال محجوب فيحوي: «و نه در بر گرفتة چيزي  18ـ

است تا احاطه شود.»
«محجـــوب» در پـــرده بودن و «يحوي» به معني 

استيالي بر چيزي است.
لــم يَقُرب من األشــياء بالتصاق: «نزديكي او  19ـ
به موجودات آنچنان كه به آنها چسبيده باشد، نيست.»

و لــم يَبُعــد عنها بافتراق: «و دوري از آنها آن  20ـ
گونه نيست كه از آنها جدا باشد.»

ايـــن دو جمله اخير را امـــام در جاي ديگر از 
نهجالبالغه با عبارتي ديگر بيان داشـــته است. يك بار 
ميفرمايد: «مع كل شيءٍ البمقارنه و غير كل شيء البمزابله: 
خداوند با هر چيزي هست، اما نه به معناي چسبيدن به 
آن و غير از هر چيزي است؛ اما نه به گونهاي كه جداي 
از آن باشد.» (خطبه يكم) و در جاي ديگر ميفرمايد: 
بخارج: نه در اشيا فرو  «ليس في األشياء بوالج و ال عنها

رفته و نه از آن خارج شده است.» (خطبه 186)
لحظه: «نگاه  و اليَخفي عليه من عباده ُشخوص 21ـ
خيرة بندگان از او پنهان نيســـت.» «شخوص» به معني 

خيره نگاه كردن به چيزي است.
و ال ُكروُر لفظه: «و نه تكرار سخنيـ  بر زبان  22ـ

آنان.» «كرور» به معني تكرار و رجوع است.
و ال ازدالَف َربَوه: «و نه نزديك شـــدن و يا  23ـ
باال رفتن از تپهها.» «ازدالف به معني نزديك شـــدن و 
باال رفتن از نقطه مرتفعي اســـت. و «ربوه» هم محل 

مرتفع را ميگويند.
و ال انبساُط ُخطَوه في ليل داج: «و نه برداشتن  24ـ
گامهاي بلند در شـــب ظلماني.» «خطوه» گام و قدم 
اســـت و «داج» از ريشه دجو به معني تاريكي شب و 

شب تاريك است.
و الغســق ســاج: «و نه در تاريكي طوالني و  25ـ
مستمر.» «غسق» به معني شدت ظلمت كه معموال در 
نيمههاي شب به وقوع ميپيوندد و «ساج» به معني ساكن 
ميباشـــد. بنابراين «غسق ساج» به تاريكي طوالني كه 
گويا تمام شدني نيست و ساكن ميباشد گفته ميشود 
و حضرت در وصف اين شب تاريك ميافزايد: «يتفيأ 
عليه القمر المنير و تعقبه الشمس ذات النور في األفول و 
الكرور: شبهايي كه ماه درخشان بر آن ميتابد و خورشيد 

نورافشان از طلوع تا غروب بر آن ميگذرد.»
يتفيأ از ماده فيئ به معني بازگشت گرفته شده و 
«تفيأ» به معناي جا به جا شدن و رفت و آمد است و 

«كرور» بازگشت ميباشد.
و تقلب األزمنه و الدهور من اقبال ليل ُمقبل و ادبار  26ـ
نهــار ُمْدبر: «او از 
زمانها  دگرگوني 
از  روزگاران  و 
روي آوردن شب 
و پشت كردن روز 

مطلع است.»
قبل كل  27ـ
غايــه و ُمّده و كل 
احصــاء و عِــّده: 
«پيـــش از پايان 
هر چيز و قبل از 
شمارش و تعداد 
آنها از همه آگاهي 

داشته است.»
تعالي عّما  28ـ
دون من صفات األقدار و نهايات األقطار و تأثُّل  يَنحُله المَحدِّ
ن األماكن: «خداوند برتر است از آنچه  المساكين و تَمكُّ
محدودكنندگان به او نســـبت ميدهند از نظر اندازهها، 

ابعاد، انتخاب منزلگاه و جايگزين شدن در مكان.»
ادامه دارد

شنبه يكم تير 1398ـ   18 شوال 1440ـ 22 ژوئن 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27310مـعـارف

ابنابيالحديد: مهارت در بيان معارف، امتيازي 

است كه علي(ع) را از همه مردم عرب زمان خود 

جدا ميكند. او با اين فن بر همة آنان مقدم است و 

فضيلت دارد. اين علم، شريفترين دانشهاست 

عقلي  مسائل  در  عرب  ميان  در  او  غير  از  و 

كلمهاي همانند آن نقل نشده است

دســـتورالعمل ديگري كه خداي 
ســـبحان به رسول خويش ابالغ فرمود، 
دعا، تضرع به درگاه پروردگار و بريدن 
از ماسوى اهللا است. از اينرو، ميفرمايد: 
«و تَبتّل اليه تَبتيال: (در دل) از همه چيز 
به سوي او منقطع شو.» (مزمل، 8) انسان 
بدون دعـــا نميتواند در كارش موفق 
شود. استغاثه و تضرع و خدا خدا گفتن، 
موجب مى شـــود خداي متعال به يارى
بندهاش بشـــتابد و از او دستگيري كند. 
كه دعا با انقطاع همراه  خصوصـــا وقتى
باشـــد. نياز يك زندگي موفق، تضرع و 
خواندن خداســـت. همه براي آبادي و 
عمران ســـراي آخرت، به راز و نياز به درگاه خداوند نيازمندند؛ از اينرو 
كتاب «مفاتيح  الجنان» محدث قمي را بايد يك كارخانة آدمسازي ناميد. دعا 
در زندگي بسيار سازنده است. به همين دليل حضرت سجاد(ع) وقتي ديدند 
در مقابل آن همه فتنههاي امويان نميتوانند بعد از واقعة عاشـــورا كاري 
انجام دهند، با دعا و راز و نياز، مهمترين طريق مبارزه را برگزيدند و كتاب 
ارزشمند «صحيفة سجاديه» يا «زبور آل محمد(ص)» را به عنوان روشي براي 

مبارزه با پليديها به بشريت عرضه فرمودند.
اهميت دعا

دعا و راز و نياز با خداوند متعال در تعاليم ديني از جايگاه ســـترگي 
برخوردار است. از اينرو در روايات ميخوانيم: «الّدعاُء ُمّخ العباده»1 يا «أفضُل
العبادات الدعاء».2 امامصادق(ع) ميفرمايد: عصاره و شيرة عبادات مناجات و راز 
و نياز با خداست. در روايات ديگرى از دعا به عنوان قوى ترين و برترين 
عبادات ياد شده است. دعا انسان را از گزند شيطان حفظ ميكند و در پيكار 
با نفس اّماره، از او محافظت مينمايد. خداي متعال دل مؤمن را با دعا كردن 
زندگى مى بخشد و هر بالئى را، هرچند قطعى شده باشد، به واسطة دعا 
از بندگان خود دور مى نمايد. قرآن كريم ميفرمايد: اگر دعاى بندگان نبود، 
خداوند به آنان اعتنائى نداشت: «ُقل ما يعبُؤا بُكم ربي لو ال ُدعاُؤُكم» (فرقان، 
77)؛ بنابراين سالك بايد برنامهاي براي راز و نياز و دعا به درگاه حق تعالى
داشته باشد. دعا يعني سخن گفتن با معبود كه باالترين لذتهاست. لذتى باالتر 
از سخن گفتن انسان با معبود و معشوقش، خدي متعال، وجود ندارد. توجه 
به اين نكته عبادت و دعا را بسيار شيرين و لذتبخش ميگرداند. اهل سير 
و سلوك حاضرند هستي خود را براي ساعتي سخن گفتن با معشوق فدا 
كنند. متأسفانه بسياري از انسانها از لذتهاي معنوي محروم هستند. از لذت 
تهجد و مناجات در دل شب، از لذت تالوت قرآن و  گفتگو با معشوق؛ 
زيرا خواندن قرآن، صحبت كردن خداوند با بندگان خود اســـت و دعا و 
مناجات، سخن گفتن بنده با معشوق است. قرآن را «كالم نازل» و دعا را 
«كالم صاعد» مينامند؛ يعني قرآن كريم از طرف خدا نازل شده است؛ اما 
دعا كالم صاعد است، يعني فرصتي است كه در دل شب براي بنده فراهم 

ميشود: «شب مردان خدا روز جهانافروز است.»
پيامبر اكرم(ص) براساس اين دستورالعمل، با جديت و همت واال به اين 
برنامه عمل ميكردند و دليل موفقيت آن حضرت در فراگيري اسالم در مدتي 
محدود، همين برنامة ارتباط ايشان با رب  العالمين بود. خوشا به حال كسي 
كه برنامة عبادي و راز و نياز و توسل به اهل بيت(ع) فراتر از يك عادت 
الزمة زندگي او شود. هنگامي كه لحظات مرگ و احتضار چنين كسي فرا 
ميرسد، يعني آن لحظههايي كه شعور و تدبير از آدمي گرفته ميشود، طبق 
برنامهاي كه در سراسر زندگي خود بدان مأنوس بوده است، لب به مناجات 
و تالوت قرآن و توسل ميگشايد. و با ادعيه و اذكاري كه با آنها مأنوس 
بوده است جان به جانآفرين تسليم ميكند.منزلت دعا و راز و نياز با خدا با 
ذكر يك مثال روشنتر مى گردد. اگر انسان در نظر بگيرد كه شخصى بزرگ 
و واالمقام، نامهاى به او نوشته و او را براى گفتگو به منزل خود دعوت نموده 
است، از فرط خوشحالي در پوست خود نمى گنجد و بعد از آن مالقات نيز، 
نزد مردم افتخار ميكند كه من با فالن انسان بزرگ، صحبت كردهام و ايشان 
هم به من مالطفت نموده است. حال اگر آدمى باور كند كه خداى متعال 
چنين نامهاى به او نوشته و او را به صحبت و مناجات با خودش دعوت 

كرده است، چقدر بايد شائق چنين ديدار و مصاحبتى باشد؟   
 ادامه دارد

پينوشت:
2. عده الداعي، ص41 1. وسائل الشيعه، ج7، ص28
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پول در اقتصاد داراى نقش بســـيار 
مؤثر و اساســـى بـــوده و در فرآيند 
قيمت ها و نوســـان هـــاى آن و در

 زمينه هاى مختلف فعاليت هاى اقتصادى 
(توليد، توزيع و مصرف) ســـهم مهمى 
را بـــه عهده دارد، به طورى كه امروزه، 
مبادالت پولى يكى از ويژگى هاى بارز 
نظام اقتصادى (اقتصاد پول) به شـــمار 

ميرود.
نيازهاى متعدد و متنوع انســـان و 
نداشـــتن توان تأمين مستقيم همه آنها، 
زمينه را براى استفاده از پول و مبادالت 
فراهم كرده است. پيدايش اين پديده مهم 
و رونـــد تكاملى آن در تاريخ اقتصادى 
را حاصل انديشه و تفكر انسان خالق 
و مبتكر به منظور حل مشـــكالت و 
نارســـايى ها در نظام داد و ستد جوامع 

توصيف كرده اند.
در اين ميان بايد گفت، نظام پرداخت 
ها هم در مســـير تكامل خود، تا صدها 
ســـال پيش بيشتر شاهد استفاده جوامع 
از فلزهـــاى گرانبها بود تا آنكه پيدايش 
اســـكناس هزينه هاى حمل پول را به 
شدت كاهش داد و سپس با به جريان 
افتادن چك، ديگر بار از هزينه هاى داد 

و ستد كاسته شد. 
و امـــروزه هم نظام پرداخت هاى 
الكترونيك به طور تدريجى جايگزين 
پول كاغذى وشـــده و تحول بنيادينى 
در عرصه مبادالت پديد آورده اســـت ؛ 
چنانكه  اين روزها كارتهاى بانكى به 
جزيى جدايىناپذير از زندگى ايرانىها 

تبديل شده است.
افزايش استفاده از اين كارتها باعث 
كاهش چاپ اســـكناس و استفاده از 
آن شـــده كه اين اتفاق بسيار خوشايند 
اســـت و ديگر مثل گذشته نيست كه 
الزم باشد براى خريد، دستههاى بزرگ 
اســـكناس را با خود حمل كنيد، بلكه 
مىتوانيـــد با يك كارت بانكى تا جايى 
كه موجودىتـــان يارى مىكند، خريد 
كنيد. اين روزها همه واحدهاى صنفى 
و مغازهها و حتى دســـتفروشها هم به 
دستگاههاى پوز مجهزند و داشتن پول 

نقد ديگر ضرورتى ندارد.
با اين وجـــود اگرچه اين روزها 
كيف پولهايمان بيشـــتر كارتهاى 
بانكـــى را نگهدارى مىكنند تا پول نقد.

امابه نظر مى رســـد بيشتر خريدها و 
پرداختهاى مان را با يك يا دو كارت 
انجام مىدهيم؛ هر چند كارتهايى هم 
داريم كه آنقدر سراغشـــان نرفتهايم كه 
حتى رمزشان را هم فراموش كردهايم.

بعضى كارها هســـتند كه ناچاريم 
برايشان شماره كارت يك بانك خاصى 
را داشته باشيم. مثًال اگر تأمين اجتماعى 
بخواهد هزينه درمان را به حسابمان واريز 
كند، بايد در بانك رفاه حســـاب داشته 
باشيم و شماره حساب ارائه دهيم. براى 
وام دانشـــجويى صندوق رفاه هم بايد 
شـــماره حساب بانك تجارت را اعالم 

كنيم. اكثر ســـربازها هم براى دريافت 
حقوق ماهانه خود بايد در بانك ســـپه 
حساب باز كنند و مبلغ مورد نظر به اين 
حساب واريز خواهد شد. اينها بعضى 
از مواردى هســـتند كه باعث مىشود 
تعداد كارتهاى بانكىمان بيشتر و بيشتر 

شود.
آخريـــن آمارهاى بانك مركزى از 
تعداد كارتهاى بانكى صادر شـــده 
مربوط به نيمه نخست سال 1397است. 
بر اين اســـاس، تا پايان شهريور سال 
گذشته340ميليون و 614هزار 360كارت 
بانكى در كشور صادر شده است و در 
ايـــن ميان تهرانىها با حدود 28درصد 
از اين كارتها بيشـــترين و ايالمىها 
با 0/79درصد كمترين ســـهم را در بين 
شهروندان استانهاى ايران دارند. بهطور 
متوســـط هر فرد باالى 18سال نزديك 
به 6كارت بانكـــى دارد؛ اما اين تعداد 
باالى كارت بانكى به ازاى هر نفر الزامًا
بـــه معناى فعال بودن همه اين كارتها 

نيست.
شركت شبكه الكترونيكى پرداخت 
كارت (شاپرك) در گزارشهاى ماهانه 
خود، تعداد كارتهاى بانكى تراكنشدار 
را ارائـــه مىدهد كه بر اســـاس آن در 
شهريور پارسال91ميليون و 592هزار و 
821كارت حداقل يك تراكنش در شبكه 

داشتند.
مقايســـه آمارهاى بانك مركزى 
و شـــاپرك نشـــان مىدهد تنها كمى 
بيـــش از يك چهارم كارتهاى صادر 
شـــده يعنى 26/9درصد از آنها فعال 
هستند و در مقايسه با جمعيت، بهطور 
متوســـط 1/5 كارت فعال براى هر فرد 

وجود دارد.
97/4درصد از كارتهاى اعتبارى 
صادرشـــده، 61/5درصد از كارتهاى 
برداشـــت و 97/1درصد از كارتهاى 
هديه و خريد در شهريور سال گذشته 
غيرفعال بودهاند. تعداد كارتهاى بانكى 
فعال در فروردين امسال به 96ميليون و 
958هزار و 849رســـيده است كه 94/2

درصد از كارتهاى فعال را كارتهاى 
برداشت تشكيل مىدهند. اين در حالى 
اســـت كه اين تعداد باالى كارتهاى 
غيرفعال شايعاتى را از سودآورى براى 
بانكها تا احتمال پولشويى توسط برخى 
افراد دربـــاره داليل بروز آن به وجود 

آورده است.
على كبيرى رئيس كميسيون كارت 
بانكهاى كشـــور و كارشناس مسائل 
بانكى در پاســـخ به اينكه گفته مىشود 
درآمـــدى كه بانك با صدور هر كارت 
كسب مىكند بهاندازه كافى جذابيت دارد 
تا تعداد كارتهاى صادر شده بدون دليل 
ديگـــرى افزايش يابد، مى گويد: هزينه 
صدور كارتهاى بانكى از يك ســـال 
گذشـــته براى بانكها دو تا سه برابر 
شده است. اما هزينه دريافتى از مشتريان 
مطابق دستورالعمل بانك مركزى و بدون 

تغيير باقى مانده است. بهطور ميانگين 
حدود 2700تومان از هر مشترى براى 
صـــدور كارت دريافت مىشـــود؛ در 
صورتى كه بانك بايد حدود 4000تومان 

براى صدور يك كارت هزينه كند.
وى مى افزايد:در حال حاضر اگر 
كارت PVCدر بازار موجود باشـــد، 
هزينه جســـم آن حدود 1200تومان 
است. پاكتهاى پنجرهدار، برگه راهنما 
و همچنين اســـتهالك دستگاهها براى 
صدور آنىكارت در شعب، هزينه صدور 
كارت را افزايش داده و بانكها انگيزهاى 
براى صدور كارت براى كســـب درآمد 

ندارند.
وى همچنين در مورد اين شـــايعه 
كه تعداد باالى كارتهاى بانكى صادر 
شده امتيازهايى است كه بانكها در زمان 
تشكيل شاپرك دريافت مىكردند؟جواب 
مى دهد: اگر موضوع صحبت ما كارتهاى 
متصل به حساب يا به اصطالح كارت 
بدهى باشـــد، تعداد باالى آن مىتواند 
بهعنوان شاخصى براى نشان دادن اقبال 
مشترى به افتتاح حساب در يك بانك 
خاص در نظر گرفته شـــود و به دنبال 
افتتاح حســـاب، كارت صادر مىشود. 
نوع ديگـــر، كارتهاى هديه و خريد

 هستند. 
اين كارتهـــا مزيت بااليى براى 
بانكها دارند.چه آنكه نرخ سودى كه به 
آنها تعلق مىگيرد، صفر است و متصل 

به حساب نيست. 
بهطور كلى اين كارتها از دو جهت 
براى بانكها بهصرفه هستند. بانك هم 
مبلغ جسم كارت را دريافت مىكند، هم 
سود رسوب پول را مىگيرد و از طرفى، 
مبلغ آن هم قابل برداشت نيست؛ بنابراين 
مصرف مبلغى كه در كارت است، بهمرور 
زمان اتفاق مىافتد و در نتيجه، سود 
بيشترى براى بانكها دارد و بانكها 

تالش مىكنند شركتها و 
ســـازمانها را براى استفاده 
كاركنانشان از اين كارتها 

ترغيب كنند و اين مورد 
مىتواند يكى از داليل 
تعدد كارتهاى هديه 

و خريد باشد.
وى مـــى افزايد: 
آخريـــن نوع، كارت 
اعتبارى است كه پس 
از ســـالها مسئله آن 

در كشور حل نشده است. 
اين كارتها سهم بااليى بين 

كارتهاى صادر شده ندارد، چرا 
كه هزينه تمام شده پول، براى بانكها 

باالى 20درصد است و نمىتوانند كارت 
اعتبارى با نرخ 18درصد صادر كنند و 
انگيـــزهاى براى صدور اين نوع كارت 
ندارند. با اين حال در اكثر كشورها بعد 
از پول نقد، كارتهاى اعتبارى بيشترين 

گردش را دارند. 
در ايران هم كارت اعتبارى مدتى با 

مسئله عقود مواجه بود كه اين مسئله با 
تغيير از فروش اقساطى به مرابحه حل 
شـــد. ولى امروزه مسئله اين است كه 
نرخ تمام شده پول براى بانكها باالى 

18درصد است.
كبيـــرى در خصوص اينكه برخى 
مىگويند تعداد باالى كارتهاى بانكى 
راه را براى پولشويى باز مىكند؟ اظهار 
مى دارد:تعدد در كارتهايى كه متصل 
به حســـاب و سپرده هستند نمىتواند 
مســـئله پولشـــويى را به دنبال داشته 
باشـــد، اما اگر بانكها، دستورالعملها 
و فرآيندهـــاى بانك مركزى را در مورد 
كارتهاى هديه و خريد رعايت نكنند، 
اين كارتها مىتوانند منشـــأ پولشويى 

شوند.
وى همچنيـــن در مـــورد اينكه 
ســـازوكارهاى بانكى و نحوه فعاليت 
بانكها در افتتاح حســـاب و صدور 
كارت مىتواند بهعنوان علت ســـرانه 
باالى كارتهاى بانكى و ســـهم قابل 
توجه كارتهاى غيرفعال باشد؟، توضيح 
مى دهد:براى هر حســـاب سپرده، يك 
كارت صادر مىشود. اما شما مىتوانيد در 
هر تعداد بانك حساب سپرده داشته باشيد 
يا در يك بانك، چندين سپرده داشته و 
به ازاى هر كدام از آنها هم يك كارت 

داشته باشيد. اينجاست كه الزم است 
محدوديت تعداد حساب سپرده 

ايجاد شود.
اضافـــه  وى 

مى كند: 

 ، ت ر كا
ى  و ر

سپرده صادر مىشود 
و اگـــر بانكها و بانك 

مركزى روى تعداد سپردهها 
محدوديت اعمال كنند و هر 

مشترى با شماره مشترى خود حداكثر 
بتواند يك سپرده كوتاهمدت، يك سپرده 
بلندمدت و يك ســـپرده قرضالحسنه 
داشته باشد، در اين صورت، سه كارت 

برايش صادر مىشود. 
امـــا بانكها بـــه داليل مختلفى، 
سپردههاى گوناگونى تعريف مىكنند و 
سپردههاى متعدد، كارتهاى متعدد را هم 
به دنبال دارند. تعريف سپردههاى متعدد، 
به دليل اين اســـت كه بانك مىخواهد 

آمارهاى خود را باال نشان دهد.
وى ادامه مى دهد: دليل ديگر، 34تا 
35درصد از جمعيت باالى 18سال كشور 
است كه ســـپرده بانكىشان موجودى 
ندارد و در نتيجه كارتهاى صادر شده 
براى اين سپردهها، فاقد تراكنش هستند 
و جزو كارتهاى غيرفعال محســـوب 
مىشـــوند و همين آمار، بخش بزرگى 
از كارتهاى صادر شـــده را در دسته 
كارتهاى غيرفعال قرار مىدهد. وى در 
خصوص راهحل براى بازگرداندن تناسب 
بين تعداد كارتهاى بانكى و جمعيت 
كشـــور مى گويد:در حال حاضر اگر 
مىخواهيم به اقتصاد كشور كمك كنيم و 

محيط زيست 
را هـــم در 

نظر بگيريـــم، مىتوانيم تاريخ انقضاى 
كارتهاى بانكى را از سه سال، به پنج 
سال برســـانيم. افزايش دو ساله اعتبار 
كارتها مشكلى براى نظام بانكى كشور 

ايجاد نخواهد كرد.
 اين روش مسائل محيط زيستى را 

PVC لحاظ مىكند؛ چرا كه كارتهاى
به 100سال زمان براى جذب در محيط 
زيست نياز دارند، در نتيجه اين بهترين 

پيشنهاد براى شرايط فعلى است.
وى تصريح مى كند: اگر هزينهاى 
را كه صدور كارتها به اقتصاد كشـــور 
تحميل مىكند، در نظر بگيريم و قبول 
داشته باشيم كه در جنگ اقتصادى قرار 
داريم و در حال خريد كردن از افرادى 
هستيم كه مقابل ما ايستادهاند؛ اين پيشنهاد 

پذيرفتنى است. 
عالوه بر اين، با دو ســـال تمديد 
كردن اعتبار كارتها، نظام بانكى با هيچ 
تهديدى مواجه نخواهد شد. راهحل ديگر 
هم محدوديت تعداد ســـپردهها توسط 
بانك مركزى و بانكهاست كه مىتواند 
بر تعداد كارتهاى صادر شـــده مؤثر 

باشد.

يك كيف و اين همه كارت بانكى
اقتصادى
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با گسترش تحوالت صنعتي، 
امروزه حفاظت فيزيكي و مديريت 
نگهـــداري و تعميـــرات (نت) 
تجهيـــزات از اهميت دوچنداني 
برخوردار است، به طوري كه انواع 
سيستمهاي مديريتي «نت» از جمله 
نت بهرهور فراگير، نت پيشگيرانه، 
نت پيشگويانه و نت اصالحي در 
پاسخ به نيازهاي صنايع مختلف 

توسعه داده شدهاند. 
اين مطلب بخشي از پيشگفتار 
كتابي است كه دكتر احسان هوشيار 
با عنوان «انواع روشهاي تعمير و 
نگهداري تجهيزات به رشته تحرير 

درآورده است.
در ادامه اين مطلب همچنين 
ميخوانيم در اســـتفاده از نقش 
مؤثر تجهيزات و ماشـــينها تهيه 
برنامه نگهداري و تعميرات بايد به 
گونهاي باشد كه نيازهاي بهرهبردار 
را برطرف كند تا بيشترين راندمان 
در امر بهرهبرداري از كل سيســـتم 

حاصل آيد.
به منظور تسريع در رسيدن 
به اهداف كالن سازماني بايد سعي 
در استقرار يك سازمان نگهداري 
و تعميـــرات بهرهور، پويا و مؤثر 
بـــا افزايش هماهنگي ميان اجزاي 
آن كـــرد. در بســـياري از صنايع 
كشور نيروي تعميركار وجود دارد 
و بســـياري از نيروها از نگهداري 
مناسب تجهيزات آگاهي ندارند. در 
صورتي كه با پيادهسازي روشهاي 
نگهـــداري مناســـب ميتوان در 
بسياري از هزينهها صرفهجويي به 

عمل آورد. 
با توجه به اهميت نگهداري 
و تعميرات در صنايع مختلف در 
كتاب حاضر سعي شده روشهاي 
نوين نگهداري و تعميرات بطور 
ساده تشريح شـــود تا از سويي 
براي صنايع مختلف قابل استفاده 
بوده و از ســـوي ديگر در آموزش 
دانشجويان دانشگاهها مورد استفاده 

قرار گيرد.
در اين كتاب كه از ســـوي 
دانشگاه جهرم منتشر شده است، 
در 5 فصل مطالب مبســـوطي را 
پيرامون نگهـــداري و تعميرات 
بهرهور فراگير، نگهداري و تعميرات 
پيشگيرانه، نگهداري و تعميرات 
پيشگويانه، نگهداري و تعميرات 
مبتني بر قابليت اطمينان و نگهداري 
و تعميـــرات نـــاب و اصالحي 

ميخوانيم.

مطالعات محققان كشور نشان مىدهد استانهاى 
مازندران و گيالن به ترتيب رتبههاى اول و دوم را در 
رانش زمين كسب كردند، ضمن آنكه آثارى از رانش 
در مناطقى از تهران مانند دره فرحزاد هم مشـــاهده 

شده است.
دكتر على بيتاللهى، دبير كارگروه ملى مخاطرات 
در گفتگو با ايسنا استانهاى گيالن، مازندران و لرستان 
را از نظر وسعت حوزههاى پر شيب جزو استانهاى 
ناهموار كشـــور دانست و افزود: در مطالعاتى اقدام به 
ردهبندى اســـتانها از لحاظ نسبت زمينهاى پرشيب 
به كل زمينهاى استان كرديم و در اين رده بندى دو 
به ترتيب در رتبههاى اول  و"گيالن"  استان "مازندران" 
و دوم قرار گرفتند و اســـتان لرســـتان رتبه سوم را به 

خود اختصاص داد.
وى با بيان اينكه در اين استانها فرم كوهستانى 
پرشيب مساحت وسيعى از گستره از اراضى را پوشانده 
اســـت، ادامه داد: زمانى كه زمينها پرشـــيب باشد و 
دامنهها از نظر جنس زمينشناســـى به گونهاى باشد 
كه امكان رانش در آنها فراهم باشـــد، تنها يك عامل 
تحريككننده قوى الزم اســـت تا حركتهاى دامنهاى 

را تشديد كند.
بيتاللهـــى بارندگىهاى ممتد را از جمله عوامل 
تحريك كننده حركت دامنهاى دانســـت و يادآور شد: 
بارندگىهايى كه در درازمدت موجب شود تودههاى 
خاكى دامنه نرم شود و مقاومت خود را از دست بدهند، 

رانشهاى متعددى را در پى دارد.
دبير كارگروه ملى مخاطرات تعداد رانشهاى رخ 
داده در اســـتان مازندران بعد از سيلهاى اخير را در 
400نقطه ذكر كرد و افزود: اين تعداد در استان لرستان 

به بيش 120نقطه رسيد.
وى استانهاى گلستان و كهگيلويه و بويراحمد 
را از ديگر اســـتانهاى ناهموار كشور نام برد و اظهار 
داشـــت: در اين استانها دامنههاى خاكى درگير رانش 
هستند؛ ولى متأسفانه اين رانشها بيشتر وسعت جمعيتى 

را تحت تأثير قرار مىدهند، اما در عين حال رانشهاى 
زمين در بســـيارى از مناطق به دور از مراكز جمعيتى 
رخ مىدهد كه چون عارى از جمعيت اســـت، از آن 

مطلع نمىشويم.
بيتاللهى بارندگى زياد، شـــيب زمين و جنس 
خـــاك را 3عامل مهم در افزايش حركتهاى دامنهاى 
دانســـت و يادآور شـــد: در بسيارى از دامنهها، مراكز 
جمعيتى روســـتايى داريم؛ به گونهاى كه حداقل در 
60مورد از روســـتاهاى اســـتان لرستان رانش در اثر 
"راندگى" گزارش شـــده و نياز به بررسىهاى دقيقتر 
دارد، ضمن آنكه در منطقه گاليكش و اطراف مينودشت 
در استان گلســـتان گزارشهاى رخداد پديده رانش 
ارائه شـــده و براى پايدارسازى و احتماالً جابهجايى 
برخى از مراكز جمعيتى نياز به ارزيابىهاى بيشـــترى

 است.
وى به رخداد پديده رانش در تهران اشـــاره كرد 
و گفت: در ســـال 1395مطالعاتى را انجام داديم كه 
در آن مناطق با رانش رخ داده تعيين محل و جايابى

 شدند. 
اين مناطق بيشـــتر در حوالى شيبها، دره رودها 
و دامنههاى شـــيبدار اســـت، عالوه بر آن در برخى 
از مناطـــق مانند "دره فرحزاد" آثار رانش مشـــاهده

 شده است.
به گفته اين محقق ، دامنه شـــيبدار تهران در 
جاهايى كه داراى خاكهاى آبرفتى اســـت، مســـتعد 
پديده رانش هســـتند، به طورى كه در ســـالهاى 
گذشـــته رانش زمين در بيش از 200نقطه جانمايى

 شدند.
عضو هيأت علمى مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرســـازى در پاسخ به اين سوال كهĤيا رانش زمين 
مهارپذير است يا خير، گفت:روشهاى مهندسى براى 
پايـــدارى دامنه وجـــود دارد و مىتوان با روشهاى 
مهندسى چون روشهاى شمع كوبى، استحكام پى و 

ايجاد ديوار اقدام به مهار رانش كرد.

معرفي كتاب

انواع روشهاي تعمير و نگهداري تجهيزات 

رتبه استانهايى كه بارانش زمين مواجه هستند

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت سهامى خاص عمران و آبادى اعتماديه

به شماره ثبت 4808 (نوبت اول)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت آزمايشگاههاي صنايع انرژي (سهامي خاص)

به شماره ثبت 163843 و شناسه ملي 10102064445

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى اميد شهروندان آينده ساز

به شماره ثبت 508999 و شناسه ملى 14006739040

آگهى حق تقدم 
شركت پااليش پارسيان سپهر سهامى خاص

به شماره ثبت 389021  و شناسه ملى 10320393136

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان سهام شركت داروپخش (سهامي عام)

به شماره ثبت 38109 و شناسه ملي 10100835286

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت مهندسين مشاور تردد راه

با شناسه ملي شماره 10100897310

آگهي دعوت نوبت دوم شركت آرمان سروش زاگرس (سهامي خاص) 
ثبت شده به شماره 3177 و شناسه ملي 14007536659

براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

اصالحيه
شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان

(ثبت شده به شمارة 4081 و شناسه ملي 10100235615)
با سرمايه 5/625 ميليارد ريال

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
منتهي به سال مالي 1397/12/29

شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 63930
شناسه ملي: 10101089200

آگهي ابالغ موارد اتهام و احضار
آقاي مهدي صادقي (415778) فرزند ابراهيم

ميزان سپرده شركت در مزايده (ريال)قيمت پايه كارشناسي (ريال)مساحت (مترمربع)شماره قطعهرديف

آگهي فراخوان مشاركت

زيربناي تقريبي (مترمربع)عرصه (مترمربع)شرح پروژهرديف

م )
ت دو

( نوب

تاسيس موسسه غير تجارى بنياد فرزانگان بابك ديار توانمندان شهربابك درتاريخ 
1397/12/11  به شماره ثبت 113 به شناسه ملى 14008187711 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مىگردد.

 –

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك (440696)

**********
آگهى تغييرات شركت معدن جويان بابك شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 1045  و شناسه ملى 10861737861

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهربابك (440657)

**********
آگهى تغييرات شركت پويان صنعت مهتاب سهامى خاص 

به شماره ثبت 2361  و شناسه ملى 10862095737

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تنكابن (440650)

**********
آگهى تغييرات شركت حمل و نقل سوارى تيرنگ سارى سهامى خاص 

به شماره ثبت 1787 و شناسه ملى 10760217387

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (440649)

**********
آگهى تغييرات شركت نو انديشان پايا بتن مازند سهامى خاص 
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88 اخبار شهرستانها

تاكيد وزير صنعت و معدن بر افزايش 
توسعه مبادالت مرزي  

سرويس شهرستانها: وزير صنعت، معدن و تجارت درسفر به پيرانشهر از 
نزديك از مرز تمرچين و روند صادرات و واردات در اين مرز ديدن كرد و 

خواستار توسعه مبادالت مرزي شد.
رضارحماني سپس از كارگاه كمباين سازي پيرانشهر ديدن كرد و براي 
افزايش ساخت و ساز و ارتقاي كيفيت دستگاه هاي ساخت كمباين در سطح 
كشور و رفع مشكالت آن، قول مساعدت داد. وزير صنعت معدن و تجارت با 
اشاره به ظرفيت هاي آذربايجان غربي گفت: اين استان با توجه به همسايگي با 
كشورهاي همجوار مي تواند در صادرات كاال نقش اساسي ايفا كند. وي  نقش 
صادرات را در رونق اقتصادي مهم دانست و افزود: سرمايه در گردش و عدم 
نقدينگي از مشكالت توليدكنندگان است و بايد كمك كنيم چرخه توليد بهتر 
و بيشتر كار كند. وزير صمت با بيان اينكه مبادالت تجاري و سرمايه گذاري هاي 
كشور ايران با عراق افزايش يافته است ؛ گفت: در سفرهاي اخير توافق شده 

2 شهرك مشترك در شمال و جنوب عراق ايجاد شود. 
 رحماني در نشست بررسي و رفع موانع مشكالت بازارچه هاي مرزي و 
شهرك هاي صنعتي در سردشت نيز  بابيان اينكه در مورد گذر گاه هاي مرزي 
رســـمي و غير رسمي و در حوزه ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك توافقات 
زيادي شده است، اظهار كرد: رسمي شدن مرز «كيله» سردشت جزو محور هاي 

مذاكرات بوده است . 
وي هدف از سفر خود را بررسي موانع و مشكالت بازارچه ها و شهرك هاي 
صنعتي عنوان كرد و افزود: در حوزه معادن فعاليت هاي قابل توجهي در اين 
منطقه ديده نمي شود كه متناسب با ظرفيت سرمايه گذاري ها بايد توجه ويژه اي 
به اكتشافات شود. رحماني با اشاره به مصوبات و آيين نامه ها و بيان اينكه نيت 
دولت روانســـازي و فعال بودن مبادالت مرزي و ايجاد درآمد و برطرف كردن 
نياز هاي كشور است، گفت: براي كار سالم هيچ محدوديتي وجود ندارد و با 
سواستفاده كنندگان به شدت برخورد مي شود و هر شركتي هم كه صادرات كند، 
مي تواند از ظرفيت صندوق ها استفاده كند.  رحماني گفت: براي زير ساخت هاي 
شهرك هاي صنعتي و بازارچه هاي مرزي به غير از اعتبارات استاني، بودجه اي 

ويژه اختصاص خواهيم داد.
*راهكارهاي روانسازي صادرات و رونق توليد

وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست با هيات رئيسه اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي اروميه با بررسي مسائل و مشكالت توليدكنندگان و 
صادركنندگان، درباره راهكارهاي روانسازي صادرات و رونق توليد به بحث و 
تبادل نظر پرداخت.  رحماني  گفت: هيچ كسي حق ندارد واحد توليدي را به 
بهانه بدهكاري تعطيل كند و اگر چنين اقدامي صورت گرفته باشد، برخالف 
قوانين و مقررات است.وي اظهار داشت: فعاالن اقتصادي بايد به فكر صادرات 
كاالهاي مازاد بر نياز كشور و واردات كاالهاي اساسي مورد نياز به كشور باشند.
وزير صمت افزود: هم اكنون در ايران 2 برابر نياز كشور كاشي و سراميك هاي 
مرغوب و منطبق با اســـتانداردهاي جهاني توليد مي شود و الزم است فعاالن 
اقتصادي با پيداكردن بازارهاي جديد، زمينه صادرات آن ها را فراهم كنند.وزير 
صنعت،معدن و تجارت نيز پس از شـــنيدن نقطه نظرات فعاالن اقتصادي در 
خصوص راهكارهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات سيب، سرمايه 
در گردش، تسهيالت بانكي و واحدهاي راكد توليدي همفكري و هماهنگي 
دولت و بخش خصوصي را رمز پيروزي در جنگ اقتصادي دانست و   از تدابير 
انديشيده شده براي حل مشكالت توليدكنندگان و صادركنندگان با هماهنگي 

بانك مركزي و مجلس شوراي اسالمي خبر داد.
* مزيت هاي روابط تجاري آذربايجان غربي با همسايگان

وزير صمت گفت: استان آذربايجان غربي با توجه به همسايگي با 3 كشور 
تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان از موقعيت تجاري واردات و صادرات خوبي 
برخوردار است.وي افزود:  مرز تمرچين كه يكي از مهم ترين مرز هاي كشور 

محسوب مي شود، تاثير بسزايي در واردات و صادرات استان خواهد داشت. 
 رحماني با اشـــاره به فعال شدن مرز كيله سردشت افزود: طبق توافقات 
با مســـئوالن كشـــور عراق در سفر هاي گذشته، قرار است مرز كيله سردشت 

فعال شود. 
 * بهبود فضاي كسب و كار   

   وزير صنعت، معدن و تجارت در پيرانشهر گفت: بهبود فضاي كسب 
و كار مهمترين و اصلي ترين ضرورت كنوني بخش تجارت كشور است، زيرا 
در اين صورت مي توان با صرف هزينه هاي كم  نتايج بهتري گرفت.  رحماني 
اظهار داشـــت: امســـال كه از سوي رهبر معظم انقالب به نام سال رونق توليد 
نامگذاري شده، پذيرفتني نيست كه يك واحد توليدي به دليل نبود نقدينگي يا 
سرمايه هاي در گردش تعطيل شود و يا با ظرفيت كمتر فعاليت داشته باشد. اين 
موضوع بايد به يك دغدغه عمومي در ميان مسئوالن شهرستاني و استاني تبديل 
شود و همگان خود را در اين خصوص مسئول بدانند. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در نشست با فعاالن اقتصادي پيرانشهر نيز گفت: فعاالن اقتصادي بايد 

ديدگاه خود به صادرات و واردات كاالها را عوض كنند. 

احياي زاينده رود، بزرگ ترين دغدغه 
مردم اصفهان است

سرويس شهرستانها: رئيس حوزه علميه اصفهان گفتند: مردم استان اصفهان 
به دنبال دريافت مطالبات قانوني در خصوص حل مشكل زاينده رود هستند.

آيت اهللا العظمي مظاهري از مراجع تقليد در ديدار با وزير نيرو افزودند: 
مطالبات مردم اين اســـتان در خصوص احياي زاينده رود در بيش از 2 دهه 
گذشته، همواره ملي و قانوني بوده است و تاكيد و تكرار اين مطالبات، هيچ گاه 

بيان خواست  هاي غيرقانوني و غيرمنطقي نيست. 
ايشـــان با بيان اينكه برخي از طرح هاي بزرگ و حياتي آب در اســـتان 
اصفهان، سال هاست بي نتيجه مانده است اضافه كردند: برخالف وعده هاي 
مكرر مسئوالن در سال هاي گذشته به مردم اصفهان و ساير استان هايي كه از 
اجراي طرح هاي بزرگ آب در اين استان بهره مند مي شوند، متاسفانه چشم انداز 

روشني در اين مورد حاصل نشده است.
اين مرجع تقليد از 4 طرح بهشت آباد، تونل سوم كوهرنگ، سامانه دوم آب 
آشاميدنى و جلوگيري از برداشت هاي غيرقانوني آب به عنوان 4 مطالبه اصلي، 
مهم و حياتي استان اصفهان نام بردند و گفتند: تاخير هاي زياد و غيرقابل توجيه 
در تكميل اين طرح ها، موجب پديد آمدن مشكالت غيرقابل جبران نه  فقط 
در استان اصفهان بلكه در فالت مركزي ايران و حوضه آبريز زاينده رود شده 
است.در اين ديدار وزير نيرو با بيان اينكه بحران زاينده رود دغدغه ملي است 
گفت: متاسفانه نبود وحدت و همبستگي دستگاه ها يكي از مهم ترين معضالت 
وزارت نيرو در خصوص رفع بحران زاينده رود بوده است.رضا اردكانيان ابراز 
اميدواري كرد با تشكيل و فعال شدن ستاد احياي زاينده رود، مطالبات مردم 

بزرگوار استان اصفهان و برخي استان هاي ديگر برطرف شود.

آغاز عمليات اجرايي راه آهن نهاوند
سرويس شهرستانها: عمليات اجرايي اتصال راه آهن نهاوند به خط آهن 

ماليرـ  كرمانشاه با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. 
وزير راه و شهرسازي با اختصاص اعتبار يكهزار و  700 ميليارد ريالي، 

طرح اتصال نهاوند به خط آهن ماليرـ  كرمانشاه را كلنگ زني كرد. 
در اين طرح راه آهن نهاوند با ايجاد ايســـتگاه در مركز شـــهر، از طريق 

آنتني به طول 22 كيلومتر به شبكه راه آهن كشور وصل مي شود. 
شـــبكه راه آهن غرب كشور به طول 605 كيلومتر است كه از ايستگاه 
سمنگان در اراك آغاز مي شود و پس از عبور از ماليرـ  نهاوند، كرمانشاه و 

خسروي تا كشور عراق امتداد دارد. 
طول مســـير راه آهن غرب كشـــور در قطعه ماليرـ  نهاوند 71 كيلومتر 
است كه بهمن ماه سال 96 توسط وزير وقت راه و شهرسازي به بهره برداري 
رسيد. محمد اسالمي در سفر يك روزه به استان همدان، عالوه بر كلنگ زني 
ايستگاه راه آهن نهاوند، روبان بهره برداري از برج مراقبت فرودگاه همدان را نيز 
قيچي زد و سپس از ايستگاه راه آهن همدان، بيمارستان تويسركان و محور 
سامنـ  بروجرد ديدن كرد.  با حضور وزير راه و شهرسازي، عمليات اجرايي 
قطعه 2 بزرگراه نهاوندـ  آورزمانـ  مالير آغاز شـــد، اين طرح به طول 24 

كيلومتربا 54 ميليارد تومان هزينه در 18 ماه ساخته  مي شود. 
* پيشرفت 86 درصدي ساخت بيمارستان قائم تويسركان  

وزير راه و شهرسازي گفت: عمليات اجرايي بيمارستان قائم تويسركان، 
تاكنون86 درصد پيشرفت دارد. اسالمي در ديدار از روند اجرايي بيمارستان قائم 
افزود: ساخت اين طرح در سال 87 در زميني به مساحت 47 هزار مترمربع 

و 17 هزار متر مربع زيربنا آغاز شده است.  
محسن هاشمى :مشاركت شهروندان در توسعه شهري 

مورد توجه باشد 
ســـرويس شهرستانها: رئيس مجمع مشورتي رئيسان شوراهاي اسالمي 
كالنشهرها و مراكز استان ها، مشاركت هاي مردمي را موضوعي با اهميت خواند 
و خواستار توجه و اهتمامي فزون تر به مشاركت شهروندان در توسعه شهري 
شد.محسن هاشـــمي رفسنجاني در شصت و سومين اجالس مجمع رئيسان 
شوراهاي اسالمي كالنشهرها و مراكز استان ها در رشت با بيان اينكه مشاركت 
شهروندان در توسعه شهري مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز هست، افزود: 
نقدينگي هاي سرگردان موجب بروز مشكالتي مي شود كه بايد با برنامه ريزي هاي 

مناسب از اين نقدينگي ها براي توسعه شهري استفاده شود.  
وي مشاركت مردم در توسعه شهري را از جمله موارد مورد بحث در 
اجالس عنوان كردوگفت: براي اين كار بحث هاي الزم انجام شد و به اين نتيجه 
رسيديم كه افراد عالقمند به توسعه شهري را از پروژه هايي كه مي توان ايجاد 
كرد، آگاه كنيم. رئيس شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: به اين دليل كه در 
طول سال ها شهرداري ها سعي كردند با دولت و ارگان ها كار كنند، توان اصلي 
سرمايه گذاري را از دست داده ايم و بايد زمينه اي را فراهم كنيم تا مشاركت كنندگان 
در سرمايه گذاري ها به جاي اينكه البه الي حرف هاي ما اطالعات كسب كنند 
و با صحبت هاي ما مطمئن شوند، بتوانند به صورت يكپارچه مشاركت كنند 

و نقدينگي هايشان را در اختيار توسعه شهر قرار دهند.  
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قزوين - خبرنگار اطالعات: طرح اصالح بودجه 
به منظور كاهش وابســـتگى  كشور به فروش نفت در 
قالب 24برنامه تهيه شده است كه در شوراى هماهنگى 

سران سه قوه مطرح خواهد شد.
 معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور با اعالم اين خبر در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتى استان قزوين گفت: به منظور كاهش وابستگى 
كشور به فروش نفت و اصالح بودجه كشور 24برنامه 
كوتاه و  ميان مدت  طراحى شده است .در اين طرح 
11برنامه كوتاه مدت و 13برنامه ميان مدت براى خالص 
شدن بودجه از درآمدهاى نفتى و كاهش وابستگى كشور 

به فروش نفت در نظر گرفته شده است.
 محمدباقر نوبخت اصالح ساختار بودجه در سال 
جارى را يكى ديگر از اولويت هاى ســـازمان برنامه و 
بودجه برشـــمرد و تاكيد كرد: همچنين موظف هستيم 
برنامه اى را در شـــوراى عالى هماهنگى سران سه قوه 

براى اصالح اين موضوع مطرح كنيم.
 وى به لغو معافيت خريد نفت ايران توسط آمريكا 
در ارديبهشت ماه اشاره كرد و اظهار داشت: اقتدار نظام 
جمهورى اسالمى بسيار باالست و اكنون دولت آمريكا به 

دنبال ميانجيگرى است تا تحريم ها را خنثى كند.
 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور همچنين به 
تدوين 8  برنامه ملى براى رونق توليد در كشور اشاره كرد 
و گفت:  سازمان برنامه و بودجه براى تحقق رونق توليد 
در سطح ملى طرحى را با 8  برنامه براى دستگاه هاى كشور 
مشخص كرده و هر وزارتخانه موظف است بر اساس 

اين برنامه ها براى تحقق رونق توليد اقدام كند.
 نوبخت افزود:  براى تبيين و تحقق برنامه هاى رونق 
توليد و ايجاد 987هزار فرصت شغلى مبلغ 45ميليارد 
تومان تسهيالت بانكى به صنعتگران و كارآفرينان پرداخت 

مى شود.
 وى گفت:  اين برنامه ها مربوط به حوزه صنعت 
معدن و تجـــارت براى تكميل و راه اندازى طرح هاى 
ملى، تكميل طرح هاى نيمه تمام، بازسازى و نوسازى 
طرح ها، پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش و توسعه 

خوشـــه هاى صنعتى و خدماتى و همچنين كشاورزى 
براى بازسازى و نوسازى واحد ها، سرمايه در گردش، 
معيشت مناطق مرزى از طريق توسعه باغات طراحى و 

تدوين شده است. او افزود: همچنين طرح هايى در عرصه 
ميراث فرهنگى ،طرح هاى دانش بنيان و مشـــوق هايى 
براى سهم كارفرمايى و طرح تامين مالى خرد با رويكرد 
بانكدارى، بازآفرينى شهرى، نوسازى مسكن و فرهنگ 

و هنر پيش بينى شده است.
نوبخت درباره تسهيالت در نظر گرفته شده براى 
رونـــق توليد افزود: در اين باره 45هزار و 146ميليارد 
تومان در قالب تســـهيالت بانكى، 2هزار و 269ميليارد 
تومان از منابع دولتى ،يك هزارو 989ميليارد تومان به 
طور يارانه تســـهيالت و 2588ميليارد تومان هم كمك 
بالعوض از ســـوى دولت براى رونق توليد در نظر 

گرفته شده است .

 به گفته وى در اين برنامه ريزى سهم هر وزارتخانه 
مشـــخص شده است و  در سفرهاى استانى سهم هر 
منطقه هم اعالم مى شود و نمايندگان مجلس، استانداران 

و مديران سازمان ها بايد اعتبارات در نظر گرفته شده 
را پيگيرى كنند.

 نوبخت درباره افزايش ميزان حقوق بازنشستگان، 
فرهنگيان و كارمندان هم تاكيد كرد:  امســـال بيش از 
30هزار ميليارد تومان براى حقوق پرسنل، 2هزار ميليارد 
تومان براى رتبه بندى فرهنگيان، و 5هزار ميليارد تومان 
براى همســـان سازى حقوق بازنشستگان در كشور در 
نظر گرفته شده است.ميزان پرداخت حقوق ها توسط 
دستگاه هاى نظارتى و ديوان محاسبات كنترل مى شود 
و از پيشـــنهاد نمايندگان در مورد پرداخت حقوق و 
اصالح آن استقبال مى كنيم. وى در بخش ديگرى از 
سخنانش از تكميل 8كيلومتر بزرگراه منجيل - رودبار 

در سال آينده خبر داد و افزود: با  تامين اعتبارات الزم 
ادامه بزرگراه قزوين - رشـــت در محدوده منجيل به 
رودبار تا سال آينده تكميل مى شود و براى اين محور 

دوپيمانكار تعيين شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به برنامه ريزى 
براى تكميل راه آهن قزوين-  كرج- تهران اشاره كرد 
و گفت:  هفته گذشـــته مبلغ 112ميليارد  تومان براى 
تكميل اين خط راه آهن و دوخطه شدن آن اختصاص 
يافته است و تكميل و بهره بردارى از اين خط راه آهن 

با جديت دنبال مى شود.
 نوبخت افزود:1562ميليارد تومان تســـهيالت، 
45ميليـــارد تومان وجوه ادارى، 90ميليارد تومان يارانه 
تسهيالت و 57ميليارد تومان كمك بالعوض براى ايجاد 
18هزار شـــغل در  اســـتان قزوين  در نظر گرفته شده 
است. وى از مسئوالن و دستگاه هاى نظارتى اين استان 

خواست تا پيگير اعتبارات استانى باشند.
او گفت: مسئوالن استان قزوين موظفند تا هر سه 
ماه يكبار گزارش جامعى از وضع اعتبارات استان دريافت 
كنند و پيگير اجرايى شدن تسهيالت و اعتبارات تخصيص 

داده شده دولت باشند.
 نوبخت هدف از برگزارى نشســـت هاى اقتصاد 
مقاومتى در استان ها را طرح مشكالت محلى و تالش 
براى رفع آن ها اعالم كرد و اظهار داشت:  اين نشست ها 
فرصتى براى مديران دستگاه هاى اجرايى است تا گفتمان 
اقتصاد مقاومتى را براى رونق توليد به عنوان يك استراتژى 

اصلى دنبال كنند.
 معاون رئيس جمهورى و رئيس ســـازمان برنامه 
و بودجه كشـــور در اين سفر از خط دوم فاز نخست 
توليدكننده بزرگ صنعتى محصوالت آردى كشـــور ، 
بوستان ملى باراجين و دهكده طبيعت قزوين بازديد و 
اعالم كرد از فاز دوم اجراى پروژه دهكده طبيعت قزوين 

پشتيبانى خواهد كرد.
به گفته نوبخت در ســـفر رئيس جمهورى مبلغ 
200ميليـــارد ريال براى اين پروژه اختصاص يافت كه 

امسال100ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

نوبخت: طرح كاهش وابستگى به نفت ،در 24 برنامه تهيه شد 

سرويس شهرســـتانها: وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در جلسه شوراي اداري شهرستان 
ســـاوه گفت: پرونده الكترونيك 
ســـالمت هفته جاري  با حضور 
رئيس جمهوري رونمايي مي شود.  

دكتر سعيد نمكي افزود: انقالب 
ايران دستاوردهاي گرانبهايي را براي 
اين ســـرزمين داشته كه يكي از 
نفيس تريـــن و گفتني ترين آنها در 

حوزه نظام سالمت است. 
وي افزود: امروز با پوشش 100 
درصدي واكسيناسيون و گسترش 
شبكه بهداشتي درماني در كشور و 
راه اندازي 18 هزار خانه بهداشت 
در مراكز روستايي، توانسته ايم مرگ 
و مير زنان و كودكان و گروه هاي 
آســـيب پذير را به كمترين ميزان 
ممكن در شرق مديترانه رسانيم و 
در 26 كشور اين منطقه رتبه اول را 

در اين زمينه كسب كنيم. 
نمكي ادامـــه داد: كل هزينه 
بسيج ملي فشار خون كمتر از هزينه 
ساخت سه تخت بيمارستاني است 
و برآورد شده است كه دستكم 2 
ميليون مورد جديد مبتاليان به فشار 
خون را در جريان اجراي اين طرح 

پيدا كنيم كه اين افراد مي توانند براي 
مداواي خود اقدام كنند.

وي با اشـــاره به اينكه ايجاد 
400 خانه بهداشت عشايري براي 
عشاير كوچرو در حال اتمام است 
گفـــت: بهورز مورد نياز اين طرح 
از دل عشـــاير جذب شده است تا 
همراه كوچ به آنها خدمات زير بنايي 

بهداشت و درمان ارائه بدهد. 
وزيربهداشـــت  به طرح اين 
وزراتخانه در رابطه با بهداشـــت 
دهان و دندان كودكان نيز اشـــاره 
كرد و افزود: دندان هاي يك ميليون 
و 200 هزار كودك در قالب طرح 
مدارس عاري از پوسيدگي در مقطع 
ششم ابتدايي، عاري از پوسيدگي 

خواهد شد.
* مدرن ترين ناوگان اورژانس 

منطقه شرق مديترانه
وزيـــر بهداشـــت و درمان 
در حاشـــيه افتتاح بيمارستان 32 
تختخوابي مأمونيـــه گفت: ايران 
 مدرن ترين و به روزترين اورژانس 
منطقه در شرق مديترانه را با تأييد 
سازمان جهاني بهداشت در اختيار 

دارد.
نمكـــي افزود: 5 هزار تخت 

بيمارستاني در شهرهاي كشور آماده 
بهره برداري است و جبران كمبود 
تخت در نقاط كم برخوردار از جمله 

اقدامات آتي خواهد بود.
به گفته وزير بهداشت و درمان، 
بهترين نوع سيستم اورژانس جاده اي 
در ايران مستقر است و در تمامي 
جاده ها به تعداد كافي و در شرايط 
مســـاوات پايگاه وجود دارد و به 
هنگام پيـــك ترافيك جاده اي هم 
پايگاه هاي سيار در جاده ها مستقر 

مي شود. 
وي با اشـــاره به بيمارستان 
32 تختخوابي امام رضا(ع) شـــهر 
مأمونيه اضافه كرد: اين بيمارستان، 
تنها بيمارستان اين شهر است كه 
ساخت و تجهيز آن با 120 ميليارد 
ريال اعتبار طي 6 ســـال صورت 
گرفته اســـت كه طرح توسعه آن 
هم با 64 تخت  در دســـتور كار 

قرار دارد. 
وزير بهداشـــت و درمان در 
مراسمي كلنگ ساخت بيمارستان 
250 تختخوابي شهرستان ساوه با 
زيـــر بناي 25 هزار متر مربع و با 
اعتباري بالغ بر هزار و 250 ميليارد 

ريال را به زمين زد. 

سرويس شهرستانها: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
بيان اينكه در  2 هفته اخير بيش از هزار تن كاغذ براي 
كتاب و مطبوعات، به وسيله كميته فرهنگي توزيع شده است 
گفت: در هفته هاي آتي نيز چند هزار تن كاغذ ديگر وارد 

خواهد شد و به وضعيت مطلوب خواهيم رسيد.
سيد عباس صالحي در حاشيه مراسم بيست و پنجمين 
سالگرد انتشار نشريه فرهنگي و اجتماعي رهاورد شهرستان 
دماوند، با اشــــاره به مشكالت مطبوعات اظهارداشت: در 
بخش تبديل كاغذ و واردات آن مشكالتي به وجود آمده 
بود كه با تدابير الزم و برگزاري جلسات متعدد با مسئوالن 
عالي رتبه مقرر شد كاغذ در فهرست كاالهاي اساسي باقي 
بمانــــد. بــــا وقوع اين اتفاق در ديگر مراحل نيز همچون 
واردات كاغذ كتاب، مطبوعات و ترخيص گمرك سفارش ها 

افزايش يافته است.  
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص حمايت هاي 
هيات دولت از اصحاب رسانه در انتشار اخبار و نقدپذيري 

مسئوالن گفت: آنچه كه هم در هيات نظارت بر مطبوعات 
و هم در دستگاه هاي دولتي وجود دارد، رسانه را مكمل 
فعاليت هاي اجرايي دولت و نقد رسانه ها را به عنوان نقد 
دروني از خودمان تلقي كنيم و نقد رســــانه ها را نه فقط 
اخالل، بلكه كمك مي دانيم. وي تاكيد كرد: در 6 سال اخير 
ارجاع تخلف رسانه ها به دادگاه ها بسيار انگشت شمار بوده 
و توصيه اصلي هيات دولت و تمامي دستگاه ها به رسانه ها، 
كاهش شكايت هاي دولتي و صرفاً در مسائل عمومي است. 
معتقديم رسانه ها با آزادي نقد همراه با انصاف مي توانند 

كمك شاياني در بحث مديريت داشته باشند.
صالحي در اين همايش با اشــــاره به نقش رسانه ها 
و بــــه ويــــژه در عصر جديد به عنوان ركن چهارم قواي 
حاكميتي گفت: در كنار اين نقش مؤثر، حضور رسانه هاي 
منطقه اي و محلي با توجه به كاركردهاي آنها در ميان ديگر 
مطبوعات كشوري و سراسري متفاوت، متمايز و مستقل 

است و همين امر بر اهميت آن ها مي افزايد.

سرويس شهرستانها: وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري گفت: ارتباط 
دانشگاه ها در كنار مراكز صنعتي، از 
ضروري ترين مناسبات هر جامعه اي 
اســـت كه به رشد و شكوفايي اين 
2 نهاد و بهبود شرايط جامعه كمك 

مي كند. 
دكتر غالمي در مراسم پاياني 
گردهمايي رؤساي ســـازمان ها، 

مؤسسات آموزش عالي و علميـ  
كاربردي و مراكز جهاد دانشگاهي در 
همدان با اشاره به نقش علم در توسعه 
و پيشرفت دنياي امروز گفت: توسعه 
پايدار در گرو رشد علمي است و 
تربيت نيروي انقالبي، براي ساختن 
نظام پيشرفته اسالمي، ضروري است. 
رئيس جهاد دانشگاهي كشور هم 
گفت: جهاد دانشگاهي به سطح باالي 

فرهنگي، علم و فناوري رسيده است 
و عالوه بر ساختار سازي فرهنگي، در 
عرصه هاي كشاورزي، صنايع  نظامي، 
برق و تجهيزات نفتي نيز فعاليت و 

همكاري هاي گسترده اي دارد.
طيبي اظهارداشت: اين فعاليت ها 
همسو با بيانيه گام دوم انقالب و در 
جهت توانمندسازي علمي و فناوري، 

گسترده تر در حال انجام است. 

   توزيع 1000 تن كاغذ در 2 هفته اخير    رئيس جمهوري از پرونده الكترونيك سالمت رونمايي مي كند

توسعه پايدار در گرو رشد علمي است 

آگهي دعوت از بستانكاران 
نوبت دوم

نظر به اينكه شـــعبه شـــركت خارجي جفكو تاشيما سيليك 
و لجســـتيك آ.اس به شـــماره ثبت 2921 و شناســـه ملي 
14000034199 منحل گرديده است از كليه افراد حقيقي و يا 
حقوقي كه نسبت به اين شعبه خارجي ادعايي دارند، خواهشمند 
است ظرف شـــش ماه از تاريخ درج اولين نوبت اين آگهي با در 
دست داشتن مســـتندات خود به مدير تصفيه به نشاني تهران 
 خيابان ايرانشهر كوچه حاج محمد حاج جوادي پالك 14 طبقه 1 

واحد 3 كدپستي 1583716316 مراجعه نمايند.
مدير تصفيه
دنيس رابرت جين الك رنارد

شـــركت شـــهركهاى صنعتى تهران در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات (پروژه روسازى و روكش 
آســـفالت معابر باقى مانده شهرك صنعتى پايتخت) به شـــماره ( 2098001051000009 ) را از 
طريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار واجد صالحيت و داراى گواهينامه صالحيت  
پايه 5 رشته هاى راه و ترابرى از ســـازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و گواهينامه تائيد صالحيت 

ايمنى امور پيمانكارى از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى  واگذار نمايد.
 كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه ييشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
 www.setadiran.ir پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم اســـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-مبلغ برآورد اوليه براساس فهرست بهاى رشـــته راه، باند فرودگاه و زير سازى راه آهن سال 1398 : 

(34/351/956/267 ريال)
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: (1/717/597/814 ريال )

- محل پروژه: شهرستان پاكدشت، كيلومتر 25 جاده گرمسار ،شهرك صنعتى پايتخت 
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/3/29 مى باشد.

- مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 تاريخ 98/4/10
- مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 16 تاريخ 98/4/22

-- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح تاريخ 98/4/24
- محل گشايش پيشنهادها: دفتر معاونت فنى شركت شهرك هاى صنعتى تهران 

- اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاكت الف: نشـــانى سهروردى شمالى- كوچه شـــهيد محبى- پالك2 – طبقه 4 معاونت فنى و 

تلفن: 021-88761038
  http://iets.mporg.ir : و پايگاه ملى اطالع رسانى  www.tehraniec.ir 

اطالعات تماس ســـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: مركز تماس 021-41934  
داخلى 4  دفتر ثبت نام :88969737

   روابط عمومى شركت شهركهاى صنعتى تهران

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى ش 98-8

پروژه روسازى و روكش آسفالت 
معابر باقى مانده شهرك صنعتى پايتخت

شـــركت شـــهركهاى صنعتى تهران در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات (پروژه عمليات خاكى، جدول گذارى، 
زيرسازى، آسفالت، شـــبكه توزيع آب، جمع آورى فاضالب و نصب انشعابات زون تجارى، تجارى آجيل خشكبار 
و آجيل خشـــكبارجديد و تكميل شبكه آب شهرك صنعتى قرچك) به شماره ( 2098001051000010 ) را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار واجد صالحيت و داراى گواهينامه صالحيت  پايه 5 رشته هاى 
راه و ترابرى و آب از ســـازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و گواهينامه تائيد صالحيت ايمنى امور پيمانكارى از 
وزارت تعـــاون، كار و رفاه اجتماعى  واگذار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه 
پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شـــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-مبلغ برآورد اوليه براساس فهارس بها سال 1398 :(38/647/281/860 ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: (1/932/364/093 ريال)
- محـل پروژه: شهرســـتان قرچك، ميدان ســـتارى، كمربندى جنوبى، بين روستاى امين آباد و 

ولى آباد، شهرك صنعتى قرچك / تلفن: 36194600
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/3/29 مى باشد.

- مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 تاريخ 98/4/10
- مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 16 تاريخ 98/4/22
-- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 14 تاريخ 98/4/24

- محل گشايش پيشنهادها: دفتر معاونت فنى شركت شهرك هاى صنعتى تهران
- اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه 

پاكت الف: نشانى سهروردى شمالى- كوچه شهيد محبى- پالك2 –طبقه 4 معاونت فنى وتلفن: 021-88761038
  http://iets.mporg.ir : و پايگاه ملى اطالع رسانىwww.tehraniec.ir 

اطالعات تماس ســـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: مركز تماس 021-41934  
داخلى 4  دفتر ثبت نام :88969737

   روابط عمومى شركت شهركهاى صنعتى تهران

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى ش 98-9
پروژه عمليات خاكى، جدول گذارى ، زيرسازى، 

آسفالت، شبكه توزيع آب، جمع آورى فاضالب و نصب 
انشعابات زون تجارى، تجارى آجيل خشكبار و آجيل 
خشكبار جديد و تكميل شبكه آب شهرك صنعتى قرچك

شركت رهاورد سازندگى آزادگان رسا (سهامى خاص) در نظر دارد جهت پيش فروش تعدادى از واحدهاى 
مســـكونى واقع در تهران كه هم اكنون در مرحله ساخت اسكلت مى باشد، از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا از 
كليه متقاضيان و ســـرمايه گذاران محترم تقاضا مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد خريد، از تاريخ 

چاپ اين آگهى لغايت 1398/04/10 به شركت مراجعه نموده و يا با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

توضيحات ساختمان

ساختمان در 5 طبقه روى همكف و يك طبقه زيرزمين با كاربرى پاركينگ در حال احداث مى باشد. هر طبقه شامل 2 واحد 
مسكونى (با موقعيت ادارى) به مساحت 83 و 105 مترمربع مى باشد. ساختمان داراى امكانات كامل و پاركينگ 

براى كليه واحدها مى باشد و در طرح، از مشخصات فنى و متريال ممتاز استفاده شده است.

 آدرس شركت: خيابان شريعتى، باالتر از سيدخندان، خيابان سيمرغ غربى، انتهاى خيابان گلزار، نبش كوچه پروانه، پالك 2 
شماره تماس: 8-22890005  داخلى 134  و 106 و شماره همراه 09120672109

آدرس ملك: تهران، ميدان هفت تير، خيابان ماليرى پور، پالك 2

شـركت رهاورد سازندگى آزادگان رسا (سـهامى خاص) در نظر دارد جهت پيش فروش تعدادى از واحدهاى مسكونى و تجارى 
واقع در اروميه كه هم اكنون در مرحله ساخت اسكلت مى باشد، از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان و سرمايه گذاران 
 محترم تقاضا مى گردد جهت دريافت اســـناد مزايده و ارائه پيشـــنهاد خريد، از تاريخ چاپ اين آگهى لغايت 1398/04/10 به شـــركت 

مراجعه نموده و يا با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

توضيحات ساختمان

ساختمان در 9 طبقه با كاربرى مسكونى، يك طبقه با كاربرى تجارى و دو طبقه زيرزمين با كاربرى پاركينگ در حال احداث 
مى باشد. طبقه همكف داراى حدود 600 مترمربع فضاى تجارى و در طبقات باال، هر طبقه شامل 4 واحد مسكونى به مساحت 100، 

105، 150 و 180 مترمربع مى باشد. ساختمان داراى مشاعات و البى مجلل، باغ بام، نماى منحصربه فرد در اروميه و پاركينگ 
براى كليه واحدها مى باشد و در طرح، از مشخصات فنى و متريال ممتاز استفاده شده است.

 آدرس شـــركت: خيابان شـــريعتى، باالتر از ســـيدخندان، خيابان ســـيمرغ غربى، انتهاى خيابان گلزار، نبش كوچه پروانه، پالك 2 
شماره تماس: 8-22890005  داخلى 134  و 106 و شماره همراه 09120672109
آدرس ملك: اروميه، تقاطع بلوار والفجر و بلوار نبوت، نرسيده به شوراى حل اختالف

شركت در رد يا قبول پيشنهادهاى دريافت شده مختار مى باشد.

شـركت رهاورد سـازندگى آزادگان رسـا (سـهامى خاص) در نظر دارد جهت پيش فروش تعدادى از واحدهاى مسكونى واقع 
در منطقه فرديس كرج كه هم اكنون در مرحله ســـاخت اسكلت مى باشـــد، از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان و 

سرمايه گذاران محترم تقاضا مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد خريد، از تاريخ چاپ اين آگهى لغايت 1398/04/10 به 

شركت مراجعه نموده و يا با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.

توضيحات ساختمان

ساختمان در دو بلوك 7 و 6 طبقه روى همكف و يك طبقه زيرزمين با كاربرى پاركينگ در حال احداث مى باشد. 
متراژ واحدها از 90 تا 120 مترمربع متغير مى باشد. ساختمان داراى امكانات كامل و پاركينگ براى كليه واحدها مى باشد 

و در طرح، از مشخصات فنى و متريال ممتاز استفاده شده است.

 آدرس شـــركت: خيابان شـــريعتى، باالتر از ســـيدخندان، خيابان ســـيمرغ غربى، انتهاى خيابان گلزار، نبش كوچه پروانه، پالك 2 

شماره تماس: 8-22890005  داخلى 134  و 106 و شماره همراه 09120672109

آدرس ملك: تهران، كرج، فرديس، جاده مالرد، خيابان گلستان 6 پالك 115
شركت در رد يا قبول پيشنهادهاى دريافت شده مختار مى باشد.

شـركت آب و فاضالب منطقه چهار شـهر تهران در نظر دارد اجراي عمليات لوله گذاري، 
نصب انشـــعاب آب به منظور اصالح،بازسازي، توسعه و جابجايي شـــبكه توزيع آب و انشعاب آب به 
صورت پراكنده در محدوده عملياتي خود (قطعه اول) را براســـاس فهرست بهاي سال 1398 سازمان 
برنامه و بودجه كشور با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط كه داراي حداقل 

رتبه 5 در رشته آب يا تأسيسات شهري از سازمان برنامه و بودجه كشور باشد واگذار نمايد.
1ـ مـدت و محل اجراء: ظرف مدت يكسال از تاريخ ابالغ قرارداد در محدوده عملياتي شركت آب 

و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
2ـ مبلغ بـرآوردي مناقصه: 20/904/965/046 معادل (بيست ميليارد و نهصد و چهارميليون 
و نهصدو شصت و پنج هزار و چهل وشـــش) ريال براساس فهرست بهاي سال 1398 سازمان برنامه 

و بودجه كشور
3ـ محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ مهلت و محل دريافت اسـناد مناقصـه: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر 
تا ســـاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه آبفاي منطقه چهار شهر 
تهران به نشـــاني: تهران خيابان بهشت، ضلع جنوبي پارك شـــهر مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

مناقصه اقدام نمايند.
5ـ تاريخ و محل تحويل اسـناد: شـــركت كنندگان مي توانند پيشنهادهاي خود را تا ساعت 16 
روز شـــنبه مورخ 96/4/15 به دبيرخانه شـــركت آبفاي منطقه چهار شهر تهران در قبال اخذ رسيد 

تحويل نمايند.
6ـ تاريـخ و زمان بازگشـايي: اولين جلسه كميسيون مناقصه جهت بازگشايي پاكت هاي الف و 
ب ساعت 10:00 روز يكشـــنبه مورخ 98/4/16 و دومين جلسه كميسيون مناقصه جهت بازگشايي 

پاكت ج ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه مورخ 98/4/23 خواهد بود.
7ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 791/148/951 (هفتصد و نودو يك ميليون و يكصدوچهل 
و هشـــت هزار و نهصدوپنجاه و يك) ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت 
فيش واريزي نقدي و يا ضمانتمانه بانكي در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران و 
يا چك بانكي تضميني در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران ارسال نمايند و به 
پيشنهادهايي كه فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و 

نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ به پيشـــنهادهاي فاقد امضا اوراق شرايط، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از مدت مقرر 

اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ مـــدارك مورد نياز: الف ـ معرفي نامه كتبي ب ـ فيش بانكي به مبلغ 545/000 ريال به حســـاب 
جاري شماره 2ـ2205220ـ40ـ806 نزد بانك سامان شعبه بازار به نام شركت آب و فاضالب منطقه 

چهار شهر تهران
ضمناً هزينه درج آگهي مربوط به اين مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برگزاركننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

ســـايت شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران: htt://t4ww.tppww.ir سايت ملي 
مناقصات: http://iets.mporg.ir ســـايت شركت مهندسي: http:tender.nww.co.ir سايت 

http://tender.bazrasi.ir :سازمان بازرسي كشور

شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران

شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران
(سهامي خاص) 

آگهي مناقصه عمومي 98/9
(دومرحله اي)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه انجمن صنفي 
كارفرمايي شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز 

و پتروشيمي به شماره ثبت 216ـ3/2ـ32 در اداره كار سازمانهاي 
كارگري و كارفرمايي و شماره ثبت 31708 در اتاق بازرگاني 

صنايع، معادن و كشاورزي ايران و شناسه ملي 14003084014
مجمع عمومي عادي ســـاالنه روز دوشنبه مورخ 98/5/14 از ســـاعت 19 الي 22 در باشگاه 
ديپلماتيك واقع در بزرگراه ارتش (شـــرق) ـ  دوربرگردان شهرك نفت ـ  خيابان نخل ـ خيابان 
وزارت خارجه برگزار مي گردد. از كليه اعضاي محترم انجمن دعوت مي نمايد كه در اين مجمع 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه انجمن به شرح زير مي باشد:

ـ گزارش عملكرد هيأت مديره در ســـال 97ـ گزارش خزانه دار انجمن در خصوص بيالن مالي 
ســـال 97ـ گزارش هيأت بازرســـان در خصوص عملكرد هيأت مديره و بيالن مالي سال 97ـ 
بررسي و اخذ تصويب مجمع در خصوص عملكرد هيئت مديره و بيالن مالي سال 97 ـ بررسي 
و تصويب پيشـــنهادهاي هيأت مديره در مورد برنامه و بودجه پيشنهادي سال 98ـ انتخابات 
اعضاي هيأت مديره و بازرسان ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهي هاي مربوط به 
انجمن ـ  تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضاـ ســـاير موضوعاتي كه طرح آن در صالحيت 

هيأت مديره انجمن صنفي كارفرماييمجمع عمومي عادي است.
APEC شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت سهامي عام سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان

به شماره ثبت 164762و شناسه ملي 10102073400
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم اين شـــركت دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي 
عادي ســـاليانه كه در ســـاعت 10 روز چهارشـــنبه مورخ 1398/4/26 در محـــل دفتر مركزي 
 شـــركت واقع در تهران، يوسف آباد، خيابان ابن سينا، خيابان ســـيزدهم پالك 13 برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
از كليه صاحبان ســـهام، وكال يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بـــه عمل مي آيد به منظور اخذ برگ 
ورود به جلســـه در روزهاي شنبه 1398/4/22 و يكشنبه 1398/4/23 از ساعت 9:00 الي 16:00 با 
در دست داشتن اصل مدرك شناسايي يا وكالتنامه معتبر به امور سهام اين شركت (مستقر در آدرس 

فوق) مراجعه فرمايند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
2ـ اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29

3ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره
4ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه ايشان.

5ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.
6ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره.

هيئت مديره شركت سهامي عام7ـ ساير موارد مرتبط
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت فوالد و ذوب آهن ازنا 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 374 شناسه ملي 10740022092
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شركت فوالد و ذوب آهن ازنا (ســـهامي خاص) دعوت مي گردد تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده شـــركت كه رأس ساعت 9 صبح روز شنبه 15 تيرماه 1398 در محل قانوني شركت به نشاني: 
شهرستان ازناـ كيلومتر7 جاده ازنا به درود ـ منطقه ويژه اقتصادي ازناـ مجتمع فوالد و ذوب آهن ازنا، تشكيل مي شود، 

حضور به هم رسانند.
 دسـتور جلسه: 1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره، بازرس و حسابرسان مستقل شركت در خصوص افزايش سرمايه 
2ـ تصميم گيري در مورد افزايش ســـرمايه 3ـ اصالح ماده 5 اساسنامه فعلي 4ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع 

هيأت مديرهعمومي فوق العاده باشد.

آگهي مزايده
 شـركت كشـتيراني جنوبـ  خـط ايران 
 در نظر دارد تعداد 88 قطعه زمين داراي اســـناد 
تك برگي مازاد بر نياز خود واقع در استان هرمزگان ـ 
بندرعباس ـ الهيه جنوبي ـ خيابان 20متري شهيد 
رضـــوان را با ابعـــاد متفاوت در مجمـــوع حدوداً 
21/000 مترمربع به صورت يكجا از طريق مزايده 
به فروش برســـاند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد 
جهت دريافت اسناد شـــرايط شركت در مزايده و 
هماهنگي بازديـــد از تاريخ درج آگهي به مدت 10 
روز در ساعات اداري از 8:00 لغايت 16:00 به آدرس 
تهران ـ لويزان ـ شيان ـ خيابان شهيد بيات ـ ميدان 
طجرلوـ طجرلو شرقي ـ مجموعه فرهنگي، رفاهي و 
ورزشي كشتيراني ج.ا.اـ ساختمان آموزشـ  طبقه4ـ 
واحد اداري مراجعه و يا با تلفن 72415707ـ021 

تماس حاصل فرمايند.

آگهي دعوت از سهامداران
شركت فني و مهندسي فوالد پايا (سهامي خاص)

 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فني و مهندسي فوالد پايا (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 5566 اهواز و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي گردد 
كه روز سه شنبه مورخ 98/4/11 در ساعت 11 صبح براي شركت در جلسه 
مجمع عمومي عادي شـــركت در محل دفتر شركت واقع در تهران، خيابان 

شيراز شمالي، خيابان ونك شماره 142 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت
2ـ بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب سود و  زيان سال 1397
3ـ انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي 1398

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

هيأت مديره
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   يادواره سردار شهيد صفرخوشروان 
و 750 شهيد گيانغرب  

سرويس شهرستانها: آيين بزرگداشت سي و هفتمين سالگرد شهادت 
سردار شهيد »صفر خوشروان« و 750 شهيد گيانغرب با حضور جمعي از 
مسئوان استاني، همرزمان شهيد و جمعي از مردم و مسئوان محلي برگزار 
شد.   سرهنگ پاسدار مسلم سليمي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گيانغرب 
در اين آيين با بزرگداشت ياد شهدا، گفت: ماداميکه فرهنگ شهادت در قاموس 
و فرهنگ ماست به طور يقين هيچ قدرتي در دنيا نخواهد توانست به ملت 

و كشور ما به ديده حقارت بنگرد يا بخواهد تهديد كند. 

ضرورت گشايش مرز »چيات« دهلران براي 
تردد زائران اربعين  

  سرويس شهرستانها: جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا گفت: به منظور 
آسان سازي تردد زائران اربعين، گشايش مرز »چيات« در شهرستان دهلران 
اس���تان ايام ضروري و ازم است. س���ردار محسن فتحي زاده در بازديد از 
زيرس���اخت هاي اربعين شهرستان مرزي مهران افزود: عاوه بر 3 مرز فعال 

مهران، چزابه و شلمچه خواستار بازگشايي مرز چيات نيز هستيم. 

گراميداشت 117 شهيد نيروي انتظامي جنوب 
خراسان رضوي  

س���رويس شهرستانها: رئيس عقيدتي � سياسي ناجا گفت: نهادينه شدن 
روحيه جهاد و شهادت طلبي در جامعه سايه جنگ را از كشور دور كرد. حجت 
ااسام سيد عليرضا ادياني در مراسم گراميداشت ياد 117 شهيد نيروي انتظامي 
جنوب خراسان رضوي در دانشگاه تربت حيدريه با بيان اين كه نظام جمهوري 
اسامي اكنون از قدرت بسيار برخوردار است افزود: هيچگاه با فرهنگ اصاح، 

سازش و مذاكره نمي توانستيم به اين درجه از اقتدار دست يابيم. 

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    كنيم:

*  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.

دفتر رئيس قوه قضائيه شماره نمابر اعام كند 
ديدار سرزده رئيس قوه قضائيه از مركز ارتباطات مردمي اين نهاد را بايد به 
فال نيك گرفت و انتظار داشت كه از طريق آن بتوان در اسرع وقت با مسئوان 
قوه قضائيه ارتباط برقرار كرد. متأسفانه با چند بار تماس تلفني با روابط عمومي و 
دبيرخانه قوه قضائيه به دليل ترافيك خطوط تلفني، يا ارتباط با آن ها برقرار نشد 
و يا كسي پاسخگو نبود. پيشنهاد مي كنم دفتر رئيس محترم قوه قضائيه شماره 
نمابرهايي را اعام كند تا مردم بتوانند پيشنهادها، انتقادها و نيز گزارش هايشان 

از تخلفات قضايي و مفاسد اقتصادي را به اطاع ايشان برسانند.
هموطن 

گايه هاي مسافران اتوبوس هاي يافت  آبادـ  مترو نعمت آباد 
اتوبوس هاي خط يافت آباد � پايانه مترو نعمت آباد فاقد سيستم سرمايشی 
كولر است كه تابستان سبب گرمازدگي مسافران مي شود، همچنين تقريباً تمامي 
اتوبوس هاي اين مسير، قديمي و از رده خارج است و خدمات دهي اتوبوس ها 
هم بسيار نامرتب است و دير به دير انجام مي شود. از شركت واحد اتوبوسراني 

مي خواهيم اين مشکات را حل كند. 
مسافر شركت واحد 

پيشنهادي به شهرداري منطقه 11 و قابل توجه حضرت آقاي احمد مسجد جامعي
به شهرداري منطقه 11 تهران پيشنهاد مي شود نام كوچه سميع حضرت 
در خيابان مصطفي خميني، روبه روي كوچه سيداسماعيل يکم را تغيير دهد، 
زيرا سميع حضرت نام يکي از ياغيان بدنام و مخالفان انقاب مشروطه بوده 

است و شايسته نيست كه مکاني به اسم او باشد.
پيرهادي

چگونه جوايز جشنواره به اين فيلم تعلق گرفته است؟
پرداختن به ماجراي عبدالمالك ريگي تروريس���ت  جنايتکار و عامل 
قتل شماري از مردمان غيرنظامي و بيگناه و دستگيري و مجازات او توسط 
مدافعان غيور امنيت كشور، به يادماندني است، اما متأسفانه فيلمي كه در اين 
باره ساخته شده است، به هيچوجه جالب و ديدني نيست، با اين حال مورد 
توجه و تشويق هيأت داوران جشنواره فيلم فجر قرار گرفته است. با توجه به 
دريافت سيمرغ هاي متعدد بلورين اين فيلم از جشنواره، انتظاري فراتر از ايجاد 
برخي ش���بهات در مورد يکي از عزيزترين، مهربان ترين و وطن دوست ترين 

اقوام ايراني را داشتيم.
خانم منتقد فيلم سينمايي »شبي كه ماه كامل شد«

نقد عملكرد سرمربي واليبال توسط گزارشگر صدا و سيما
تحليل و نقد و بررسي مسابقات ورزشي در زمان پخش زنده بازي ها 
توسط بعضي از گزارشگران به درستي انجام نمي گيرد، كما اين كه گزارشگر 
قديمي واليبال در زمان پخش زنده مسابقه واليبال به جاي گزارش و تحليل بازي 
دو تيم، به انتقادهاي شديد عليه سرمربي تيم ملي واليبال كشورمان مي پرداخت! 
زماني كه بازيکنان در زمين بازي خوش مي درخشند و با همه وجود تاش 
مي كنند، بهتر است بررسي مسايل حاشيه اي تيم و انتقادهاي اصولي به آن را 
به كارشناسان برنامه هاي ورزشي واگذار كنند. از مسئوان صدا و سيما انتظار 
مي رود كه رعايت نکات اخاقي و فوت و فن هاي گزارشگري و بيان مسايل 

مربوط به بازي ها را به تمامي گزارشگران ورزشي آموزش دهند.
از عاقه مندان به ورزش واليبال

سريال هاي ماه مبارك رمضان مناسبتي نيست!
چند سالي است كه سريال هاي مناسبتي ماه مبارك رمضان هيچ پيام و 
ارتباطي با اين ماه ندارد. هزينه هايي كه براي سريال هاي مناسبتي مي شود، بايد 
به مصرف توليد فيلم هاي مذهبي و ترويج و اش���اعه آموزه هاي ديني برسد. 
بيان معنويات اين ماه عزيز و پر رحمت و رعايت حرمت روزه داران اين ماه 
بايد جزو برنامه هاي توليدكنندگان سريال هاي ماه رمضان قرار گيرد، اما گويا 
اين سريال ها فقط وظيفه سرگرمي و پركردن ساعات افطار تا سحر روزه داران 

را بر عهده دارند.
بيننده تلويزيون

ضرورت نصب پل عابرپياده در ميدان شهيد قندي
ميدان شهيد قندي به دليل وجود مسجد حجت بن الحسن)ع(، پارك و 
فرهنگسراي انديشه، بازار بزرگ و واحدهاي متعدد اداري و تجاري و همچنين 
بس���ياري از رس���توران ها و فست فودها يکي از نقاط شلوغ و پر رفت و آمد 
اس���ت كه براي حل مشکل ترافيك و رفت و آمد رهگذران، ضرورت دارد 
شهرداري منطقه7 در تقاطع ميدان شهيد قندي و خيابان سهروردي شمالي پل 

مکانيزه عابرپياده نصب كند.
از ساكنان خيابان شهيد قندي

مشكل رفت و آمد از 175 پله ايستگاه مترو!
عليرغم گذشت 2 سال از افتتاح ايستگاه مترو شادمان، ضلع جنوبي اين 
ايستگاه پله برقي و آسانسور ندارد. از شركت مترو درخواست بررسي و رفع 
معضل 175 پله اي كه مسافران مجبور به رفت و آمد از آن ها هستند، داريم.
خاوري ـ مسافر مترو

حق بيمه مددجويان بهزيستي را بپردازند 
سازمان بهزيستي استان كردستان حق بيمه معلوان تحت پوشش خود 
را در 3 ماهه اول امسال نپرداخته است كه ضرورت دارد در اين مورد اقدام 

كنند. 
مددجوي تحت پوشش بهزيستيـ  سنندج 

راهكاري براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي 
اجراي قانون محاس���به ثروت و دارايي هاي مسئوان ارشد كشور قبل 
و بعد از تصدي مش���اغل دولتي، اقدامي بس���يار خوب و باعث خرسندي 
اس���ت و مي تواند از خافکاري ها و اختاس هاي كان مالي و اقتصادي 
پيش���گيري كند. در شرايطي كه پدري حتي نمي تواند يك دوچرخه براي 
فرزندش بخرد و يا هموطني براي 10 ميليون تومان بدهي در زندان است، 
چگونه فرزندان برخي مسئوان خودروهاي ميلياردي سوار مي شوند و به 

مردم فخر مي فروشند؟ 
تلفن به خط ارتباطي 

فعاليت هاي كولبران قانونمند شود 
كولبراني كه در نقاط مرزي و با مش���قت فراوان كااهايي را به خارج 
از كشور مي برند و يا به كشور مي آورند، داستان غم انگيزي دارند، ضروري 
است فعاليت هايشان قانونمند و ساماندهي شود و دولت هم به سهم خود به 

كمك آنان بشتابد. 
م، محمديـ  ساري 

تشكر از اجراي طرح جديد محاسبه بهاي برق 
از وزارت نيرو به دليل اجراي طرح جديد محاسبه بهاي مصرف برق 
تشکر مي كنم، اين طرح به نفع كساني است كه مصرف متعادل برق را دارند، 
كما اينکه هزينه برق منزل ما يك سوم دوره هاي قبل محاسبه شده است. 

شهروندي از تهران 
مشاغل مراقبان زندان سخت و زيان آور محسوب شود

با توجه به سختي كار مسئوان مراقبين و كاركنان بهداشت محيط زندان 
رجايي ش���هر كرج از قوه محترم قضائيه تقاضا مي ش���ود در مورد سخت و 
زيان آور بودن مشاغل آنان اقدام كنند، چرا كه فعاليت هاي بلند مدت در زندان 
طاقت فرس���ا است و موجب فرسودگي زودرس جسمي و روحي كاركنان 

زندان ها مي شود.
سعيد قاسميـ  مسئول مراقب بهداشت زندان رجايي شهر

اطاعات از حقوق فرهنگيان بيشتر دفاع كند
از روزنامه اطاعات به عنوان يك رسانه مردمي انتظار مي رود بيش از 
پيش به دفاع از حقوق فرهنگيان شاغل و بازنشسته بپردازد و مشکات معيشتي 

آنان را به اطاع مسئوان برساند.
فرهنگي بازنشسته

لزوم پرداخت مطالبات دانشجويان تعهدي وزارت بهداشت و درمان
تعداد دانشجويان تعهدي وزارت بهداشت و درمان به حدود 6 هزار نفر 
مي رسد كه با خانواده هايشان 30 هزار نفر مي شوند، از اين وزارتخانه تقاضا 

مي شود نسبت به حل مشکات و پرداخت مطالبات آنان اقدام كنند.
از دانشجويان تعهدي وزارت بهداشت و درمان

هزينه استفاده از زمين فوتبال و سالن ورزشي باا است
زمين فوتبال تربيت بدني چالوس پيست دو و ميداني ندارد و افرادي كه 
تمکن مالي كافي ندارند، نمي توانند از اين زمين استفاده كنند. همچنين هزينه 
استفاده بانوان از سالن ورزشي ويژه آنان افزايش يافته است كه براي كمك به 

خانم هاي ورزشکار بايد كاهش يابد.
شهروندي از چالوس

قيمت روزنامه اطاعات نصف  شود!
حاا كه 4 صفحه از روزنامه اطاعات كاسته شده است، پيشنهاد مي كنم 

كه قيمت آن هم 500 تومان شود!
خواننده روزنامه اطاعات از اهواز

خط ارتباطي:  با قيمت فعلي هم درآمدهاي روزنامه اطاعات به سختي 
پاس���خ هزينه هايش را مي دهد، ضمن آن كه اطاعات از نظر قيمت فروش 

ارزان ترين روزنامه كشور محسوب مي شود.

سرويس شهرستانها: دادستان 
كل كش����ور گفت: دستگاه قضا، در 
دوره جدي����د مديريت، قاطعانه با 
همه مفاسد به ويژه در فساد درون 

مجموعه اي خود، برخورد مي كند. 
والمسلمين  حجت ااس����ام 
منتظري در مراسم معرفي دادستان 
جديد هم����دان افزود: به تازگي60 
قاضي كه داراي مفاس����د اخاقي و 
مالي بودند، منفصل شدند. وي افزود: 
در بي����ن اين قضات، قاضي با 27 
س����ال خدمت تا قاضي با دو سال 
خدمت، منفصل شدند. او اضافه كرد: 
دستگاه قضا هرگز اجازه نخواهد داد 
شمار محدودي از قضات كه دست 
و چشم آنان آلوده است، اعتبار اين 
دس����تگاه عظيم با 11 هزار قاضي 
ش����ريف وپاك دست را مخدوش 
كنند. منتظري گفت: قوه قضائيه در 
برخ����ورد با موضوع بي حجابي و 
بدحجابي كه ارزش هاي اسامي و 

دين����ي را هدف قرار داده اند، هرگز 
كوتاه نخواهد آمد. 

وي اضافه كرد: كشف حجاب 
در برخ����ي از اماك����ن عمومي و 
خودروها، از مصاديق نقض آشکار 
ارزش ها و هنجار هاي حاكم بر جامعه 

است و لذا جرم تلقي مي شود. 
در اين مراسم حسن خانجاني 
موقر به عنوان دادس����تان عمومي و 
انقاب استان همدان منصوب و از 
خدمات كامران حمزه قدرداني شد. 

حضــور بــر مزار ســردار 
همداني

دادستان كل كشور، با حضور 
برمزار سردار شهيد همداني و شهداي 
مدافع حرم از نقش ويژه اين سردار و 
شهداي مدافع حرم در دفاع از حرم 
آل اه تجليل كرد. وي با حضور در 
مزار آيت اه آخوند از مقام معنوي 
و شخصيت مذهبي اين عالم پارسا 

هم تجليل كرد.    

س����نندج � خبرنگار اطاعات: فرمانده كل س����پاه 
پاسداران انقاب اسامي ايران با اشاره به سرنگوني پهپاد 
متجاوز آمريکايي توس����ط پدافند نيروي هوافضاي سپاه 
گفت: سرنگون كردن هواپيماي جاسوسي آمريکا، حامل 
يك پيام آش����کار، واضح، قاطع، سريع و دقيق بود و آن 
اينکه مدافعان مرزهاي ميهن اسامي ايران در مقابل تعرض 
هر بيگانه اي به اين سرزمين عکس العمل هاي قاطع، تمام 

كننده و قطعي خواهند داشت. 
س����ردار سرلشکر پاسدار حسين سامي در كنگره 
ملي5400 ش����هيد استان كردستان با اشاره به سرنگوني 
پهپاد متجاوز آمريکايي توس����ط پدافند نيروي هوافضاي 
س����پاه افزود: در سحرگاهان نيروي هوافضاي سپاه يك 
فروند هواپيماي جاسوس����ي دشمن را كه از مرزهاي ما 
عب����ور كرده و در ح����ال تعرض به امنيت ملي ما بود، 

شجاعانه سرنگون كرد. 
وي با تاكيد بر اين كه مرزها خط قرمز ما اس����ت، 
گفت: هر دشمني كه به اين مرزها تعرض كند، بر نخواهد 

گشت و نابود خواهد شد. 
فرمانده كل سپاه تنها راه دشمنان را احترام به تماميت 
ارض����ي و منافع ملي ايران توصيف و اضافه كرد: اعام 
مي كنيم، بناي جنگ با هيچ كش����وري نداريم، اما براي 
جنگ كامًا آماده ايم و حادثه اخير نشانه روشني از اين 

پيام دقيق بود؛ پس ما ايستاده ايم. 
وي افزود: شهيدان ما در هر نقطه اي از اين كشور 
بزرگ نش����انه هاي عزت و سمبل هاي افتخار ما هستند. 
ش����هيدان بيان كننده استحکام ايمان و درخشش روح 
مقاومت در پيکره ملت ايران هستند. وي ادامه داد: مي توان 
واژه ُكرد را الهام بخشيده از كرامت، رشادت و داوري 
دانس����ت. كردستان و مردمانش اصيل ترين مردمان ايران 
هس����تند، بنابراين كردها در شکل دهي به تمدن عظيم 
ما نقش گس����ترده اي دارند و به اين دليل اس����ت كه اين 
سرزمين سال ها مورد طمع دشمنان بوده است. او اضافه 
كرد: كردستان نقطه وحدت امت اسام و ملت ايران شده 
است و امروز كردستان در حال پيشرفت مي درخشد و 

در آن جلوه هاي پيشرفت نمايان است. 
خوداتکايي اقتصادي

سردار سامي ادامه داد: ما هركجا مقاومت كرده ايم، 
پيروز شده ايم. در تحريم اقتصادي به خوداتکايي اقتصادي 

رس����يديم و مس����ير ما در اين گذرگاه سخت تحريم، 
دس����تيابي به عزت اقتصادي و بري����دن پيوند به هيچ 

بيگانه اي است. 
فرمانده كل سپاه با بيان اين كه دشمنان ما سرگردان، 
بي عمل و نگران هستند و نمي دانند كه چه كاري بايد 

انجام دهند، اظهار داش����ت: آنها در لبنان با شکست از 
حزب اه، براي هميش����ه سياست هاي تجاوز كارانه شان 
خاموش شد. فلسطيني ها سنگ ها را كنار گذاشته اند و به 
موشك رسيده اند، پيرامون رژيم صهيونيستي فوراني از 
آتش وجود دارد. آنها مي خواستند نظام سوريه را سرنگون 
كنند، اما امروز مجبور به فرار از آن س����رزمين شده اند. 
مي خواس����تند با150 هزار سرباز عراق را فتح كنند، اما 
امروز عراق هرگز در كنترل سياست هاي آمريکا نيست 
بلکه امروز اين انقاب اسامي است كه خاستگاه مردم 

اين سرزمين است. 
ايستادگي شهدا  

نماينده ولي فقيه در كردس����تان با بيان اين كه بايد 
قدردان ايثارگري ها و خون مطهر ش����هدا باشيم، افزود: 
ايس����تادگي و جانفش����اني هاي شهدا و صبر و گذشت 

خانواده هايش����ان موجب به مذلت نش����اندن دشمن و 
سرافرازي ايران اسامي شد. آيت اه سيدمحمد حسيني 
شاهرودي در اجاسيه نهايي كنگره 5400 شهيد استان 
كردستان در سالن 6 هزار نفري ورزشگاه 22 گوان سنندج 
اظهار داشت: ايران اسامي اكنون به واسطه ايثارگري هاي 

شهدا، صبر و شکيبايي خانواده معظم آنان و حمايت و 
ايستادگي هاي ملت، در دنيا سرافراز و سربلند است. 

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري 
نيز در اين مراس����م اظهار داشت: بايد در برابر صبوري 
پدران و مادران كه جگر گوشه هاي خود را روانه جبهه ها 
كردند سرتعظيم فرود آورد چرا كه مديون ايثارگري ها و 

گذشت شهدا و خانواده هايشان هستيم. 
ماموستا فايق رستمي با بيان اين كه بايد قدردان خون 
شهدا باشيم، افزود: شهدا جانفشاني كردند تا از شرف، 
عزت، ناموس و آب و خاك اين كش����ور دفاع كنند تا 

دست ناپاك دشمنان به ميهن اسامي نرسد. 
تشييع يك شهيد

در مراس����م تجليل از5400 فداكار بزرگ سرزمين 
فداكاري هاي بزرگ و    مجاهدت هاي خاموش مادر يك 

ش����هيد   پيکر پاك فرزند شهيدش شهريار رادمنش را به 
آغوش گرفته و گلباران كرد.    در دست داشتن تصويري 
از ش����هداي اس����تان كردستان توسط برخي از جوانان و 
نوجوانان در محل ورودي كنگره از ديگر حاشيه هاي اين 
مراسم بود و همه شركت كنندگان پيش از ورود به اين 
مراس����م از مقابل آنان گذشته و با قرائت فاتحه به آنان 

اداي احترام  كردند. 
همچنين در اين كنگره تمبر يادبود5400 شهيد استان 
كردستان رونمايي شد و به امضاي سردار حسين سامي 
فرمانده كل سپاه پاسداران، سردار پاكپور فرمانده نيروي 
زميني س����پاه و آيت اه سيد محمد حسيني شاهرودي 

نماينده ولي فقيه در كردستان رسيد. 
در اين كنگره از خانواده پنج ش����هيد سعيدزاده از 
س����قز، خانواده 6 شهيد قادر خانزاده از بانه، خانواده 2 
شهيد كاكسوندي از ديواندره، خانواده سه شهيد احمدي 
از بيجار، خانواده 2 ش����هيد غام ويس����ي از سروآباد، 
خانواده ش����هيدان ش����ريفي از دهگان، شهيدان پابرجا 
از مريوان، خانواده پنج ش����هيد الماسي از قروه، خانواده 
شهيدان باقري از كامياران و خانواده شهيدان ورمزيار از 

سنندج تجليل شد. 
همچنين از خانواده شهيدان سپهبد صياد شيرازي، 
شهيد قهاري و شهيد اميراه افتخاريان مشهور به ابو عمار 
به عنوان حماس����ه آفرينان انقاب اسامي در كردستان 
سرزمين مجاهدت هاي خاموش، تجليل به عمل آمد.ُحسن 
ختام اين برنامه نيز اجراي يك خاطره به صورت تئاتر 
توسط خانواده هنرمند شهيد شهريار رادمنش بود كه در آن 

مادر شهيد سرگذشت فرزند شهيدش را بازگو كرد. 
رونمايي از س����رديس و تنديس شهداي اقشار و 
ش����اخص از جمله شهداي دانشجو، كارگر و فرهنگي 
از ديگر برنامه هاي حاش����يه اي اين كنگره بود و همزمان 
با برگزاري كنگره ملي سرديس برادران شهيد شبلي در 

سنندج نيز رونمايي شد. 
تأليف 25 كتاب در حوزه جهاد و شهادت و چاپ 
بيش از60 جلد كتاب خاطرات و زندگينامه ش����هيدان 
پيش����مرگه ُكرد مسلمان، دانشجو، دانش آموز، فرهنگي 
و ساير اقشار و واگذاري جهيزيه به نوعروسان نيازمند 
و اج����راي طرح هاي محروميت زدايي از ديگر برنامه هاي 

مقدماتي اين كنگره ملي بود. 

فرمانده كل سپاه: مرزهاي هوايي و زميني خط قرمز ماست
در كنگره ملي 5400 شهید كردستان

ش����هر ري � خبرنگار اطاعات: 
توليت آس����تان مق����دس حضرت 
عبدالعظي����م )ع( با قدرداني از تاش 
و پيگيري هاي مجدانه فرمانده انتظامي 
تهران، بابيان اين كه اس����تقرار ستاد 
فرماندهي انتظامي در شهرس����تان ري 
موجب ارتقاي امنيت و آرامش مردم 
جنوب پايتخت مي شود، گفت: ايجاد 
ستاد فرماندهي امري ضروري و مورد 

نياز است. 
آي����ت اه محمد محمدي ري 
شهري در ديدار سردار حسين رحيمي 
رئيس پليس تهران بزرگ، اظهار داشت: 
موضوع تش����کيل و راه اندازي ستاد 
فرماندهي انتطامي در جنوب پايتخت 
بايد در يك زمانبندي مشخص انجام 
بشود و اين مهم نبايد به تعويق افتد، 
زيرا اين امر يکي از مطالبات جدي و 

بحق مردم شهرستان ري است. 
  فرمان����ده انتظامي تهران بزرگ 
نيز از تصويب، تأسيس و راه اندازي 

س����تاد فرماندهي نيروي انتظامي در 
شهر ري، خبر داد و گفت: اين ستاد 
با اه����دف افزايش ضريب امنيتي و 
خدمات رس����اني به مردم منطقه راه 
اندازي مي شود. سردار حسين رحيمي 
اظهار داش����ت: شهرستان ري داراي 
جايگاه ويژه اي از نظر امنيت در منطقه 
جنوب تهران و از نظر وسعت است 
كه اين امر توجه ويژه و مضاعف ما را 
در اين بخش به همراه داشته است. وي 
اضافه كرد: فرماندهي شهرستان ري 
بايد از نظر وسعت و جايگاه فراتر از 
سركانتري باشد تا خدمات تأثيرگذار 
و قابل توجهي را به مردم منطقه ارائه 
دهد. وي ادامه داد: به رغم مخالفت هاي 
موجود با پيگيري هاي مستمر، استقرار 
س����تاد فرماندهي نيروي انتظامي به 
تصويب ناجا رسيد و ساختار فرماندهي 
انتظامي مستقل و تحت نظر فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ در اين شهرستان 

راه اندازي مي شود.

 فرماندهي انتظامي در شهرري 
راه اندازي مي شود  

دادستان كل كشور: با هنجارشكنان 
قاطعانه برخورد مي كنيم

واژگوني قايق گردشگران در درياچه خزر
سرويس شهرستانها: واژگوني قايق گردشگران در سواحل ُگميشان در 
غرب استان گلستان و كرانه شرقي درياي خزر يك كشته برجا گذاشت. 

حادثه در س���احل چارقلي گميش���ان رخ داد كه بر اثر آن يك قايق 
حامل 10 گردشگر اهل كاله و بجنورد هنگام گشت در دريا دچار نقص 

فني و واژگوني شد.  
آتش سوزي درمحل نگهداري خودروهاي كاسيک  

سرويس حوادث: آتش سوزي در محل نگهداري خودروهاي كاسيك 
درزيرزمين خانه سبب مرگ مالك آن شد.  

س���خنگوي آتش نشاني تهران گفت: درپي اين حادثه ستاد فرماندهي 
آتش نشانان دو ايستگاه را به محل حادثه در امين آباد، خيابان رستگاري كه 
در حريم منطقه 22 قرار داشت، اعزام كرد. ملکي با بيان اين كه زيرزمين اين 
ساختمان به محلي براي نگهداري و تعمير خودروهاي كاسيك و لوكس 
قديمي تبديل شده بود، افزود: هنگام وقوع حريق مالك و دو پسرش در 
ح���ال انجام تعميرات جزيي روي يکي از اين خودروها بودند كه ناگهان 
حريق رخ داد و به سرعت زير زمين را در برگرفت.دو نفر از زير زمين 

خارج شده بودند، اما مالك در زير زمين محبوس بود. 
ملکي با اشاره به اين كه 9 دستگاه خودرو كاسيك قديمي در زيرزمين 
اين ساختمان قرار داشت، گفت: تمام خودروها كامًا شعله ور شده بود و 
آتش در حال سرايت به طبقه باا بود كه با حضور آتش نشانان از گسترش 

آن جلوگيري و شعله هاي آتش به طور كامل مهار و اطفا شد.  
پدرودختر در زاينده رود غرق شدند 

سرويس شهرستانها: پدر يك خانواده و دختر بچه پنج ساله اش در 
نزديکي سد چم آسمان در بخش باغبهادران از توابع شهرستان لنجان در 

زاينده رود غرق شدند.  
نجات 10 غواص از آب هاي مواج جزيره ارك  

س���رويس شهرستانها: مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: 10 
نفر غواص كه در شرايط نامساعد دريا براي گشت تفريحي از جزيره قشم 
به آب هاي ساحلي جزيره ارك رفته بودند، از غرق شدن نجات يافتند. اه 
مراد عفيفي پوراظهار داشت: به محض دريافت پيام اضطرار چند شناور از 
جزيره قشم، از بندر شهيد حقاني بندرعباس وارك به محل اعزام شدند و 

غواصان نجات يافتند.   
 25 نفر در واژگوني اتوبوس آسيب ديدند 

س���رويس شهرس���تانها: واژگوني يك اتوبوس در محور مرودشت � 
سعادت شهر فارس 25مصدوم برجا گذاشت كه مجروحان به بيمارستان 

اعزام شدند. 
حريق مرگبار در كارخانه كبريت سازي  

  اندونزي: پليس اندونزي از كشته شدن 24 تن در حادثه آتش سوزي 
در يك كارخانه كبريت سازي در اين كشور خبر داد.

44 كشته در سقوط اتوبوس هند  ی ها
هند: مقامات هندي اعام كردند: در سقوط يك اتوبوس به دره در ايالت 
هيماچال پرادش، 44 مسافر اتوبوس كشته و 30 نفر ديگر زخمي شدند.  

  دستگيري يكي از مديران شركت هاي 
وابسته به وزارت نفت 

س���رويس خبر: سخنگوي قوه قضائيه درباره جزئيات بازداشت مديرمالي 
متخلف يکي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت پيش از خروج از كشور 
توسط وزارت اطاعات در حالي كه با همکاري يك صرافي قصد داشت ميليون ها 
يورو را خارج كند، گفت: متهم رديف اول پرونده مدير مالي يکي از شركت هاي 
زير مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم نيز صرافي بوده كه بخشي 
از پول هاي مربوط به فروش نفت توسط اين شركت زير مجموعه به حساب وي 
واريز شده است. اسماعيلي اضافه كرد: رقمي كه در گزارش وزارت اطاعات به 
عنوان ضابط دستگاه قضايي در اين پرونده اعام شده 25 ميليون يورو است كه 
به حس���اب صراف واريز ش���ده و آخرين گزارشي كه به ما داده شده 21 ميليون 
يورو در اين حساب موجود بوده و يك رقم 4 ميليون يورويي بين اين دو رقم 

اختاف حساب وجود دارد. 

اخبارحوادث

اهدای لوح تقدیر به مادر شهید  شهریار  رادمنش

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شركت ايده هاي تجارت هوشمند سيمرغ (سهامي خاص)
به شماره ثبت 438461 و شناسه ملي 10100313395

�� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� ش���ركت كه ��� ساعت 10 صبح ��� ش���نبه مو��1398/4/15 �� محل قانوني شركت 
به نشاني تهر��� خيابا� �ليعصر� بعد �� پل همت� نبش خيابا� �����هم� شما�� 2413 برگز�� مي گر��� 

حضو�بهم �سانند.
�ستو� جلسه: - �صال� ما�� 2 �ساسنامه

هيا� مدير� شركت �يد� ها� تجا�� هوشمند سيمر�

نوبت دوم
آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت پگاه رزم آوران (سهامي عام  )
به شماره ثبت11208  و شناسه ملى10260322657

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت پگاه رزم آوران 
(سهامي عام 11208)

 �� ��س���تا� �جر�� مف���ا� م���ا�� 87 �صالحيه قانو� تجا��� جلس���ه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه ش���ركت پگا� ��� ������ �فق �گهي مند�� 
�� ���نامه �طالعا� به ش���ما��  27286��شنبه مو�خه 1398/02/30 �� 
ساعت 10 صبح ��� پنج شنبه مو�خه 1398/03/23 ��محل شركت تشكيل 

� به شر� �يل �تخا� تصميم گر�يد.
با توجه ب���ه �ين كه س���هامد���� حاضر �� مجمع به ح���د نصا� قانوني 
(نصف بعال�� يك) نرس���يد� ل�ذ� مقر� گر�يد بر �س���ا� ما�� 37 �ساسنامه 
� مس���تند�� به ما�� 87 �صالحيه قانو� تجا�� نس���بت به �عو� نوبت ��� 
سهامد���� شركت جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه �قد�� گر��� 
بديهى �س���ت مجمع مذبو� با حضو� هر عد� �� صاحبا� سهامى كه حق ��� 
���ند �س���ميت يافته � �خذ تصميم خو�هد نم���و�� با عنايت به مر�تب فو� 
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت پگا� ��� ����� (سهامي عا� 
11208) �عو� مي ش���و� كه �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه 
ساعت 10صبح ��� چها�شنبه مو�خه 1398/04/19 �� محل سالن شهر�ند 
به نش���اني: �صفها�� خيابا� جى� نبش �توبا� شهيد �قا بابائى� تاال� شهر�ند 

برگز�� مي گر�� حضو� بهم �سانند.
موضو� جلسه:

1. �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� شركت �� خصو� عملكر� سا� 
منتهى به 1397/12/29 .

2. بر�س���ي � تصويب تر��نامه � صو�� حسابها� مالي شركت � همچنين 
سو� منتهي به 1397/12/29 .

3. �نتخا� �عضا� هيئت مدير� شركت.
4. �نتخا� با��� �صلي � على �لبد� .

5. �نتخا� ���نامه جهت ��� �گهي ها� شركت.
6. تصميم گير� ��جع به س���اير �مو�� ك���ه �� صالحيت مجمع عمومي 

فو� �لذكر مي باشد.
هيأ� مدير� شركت پگا� ��� �����

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

از سهام بى نام به سهام با نام (نوبت سوم)
به موجب مصوبه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/03/12 ش����ركت كليه س����ها�  بى نا� شركت به تعد�� 
168,342,530 سهم 100,000 �يالى �� س����ها� بى نا� به سها� با نا� تبديل گر�يد� �ست. لذ� مر�تب �� �عايت 
ما��44 اليحه �صال� قس����متى �� قانو� تجا�� جهت �طال� كليه س����هامد���� محتر� �عال� � �� �نا� ��خو�ست 
مى گر�� كه حد�كثر ظر� مد� ش����ش ما� �� تا�يخ نشر  ��لين �گهى به مو�خه 98/03/22 �� همين ���نامه به 
مركز قانونى ش����ركت به  ���� "تهر��� خيابا� �فريقا� بلو�� ��� غربى � شما�� 38"  مر�جعه � كليه ����� سها� 
بى نا� خو� �� به شركت تحويل � به ���� �� � به ميز�� متعلقه ����� سها� با نا� ��يافت نمايند. بديهى �ست پس �� 

هيا� مدير��نقضا� مهلت مقر�� قانونى فو� كليه سها� بى نا� شركت باطل شد� تلقى مى گر��.

موسسه گروه مالكين آپارتمانهاي گارني
شماره ثبت 2068  شناسه ملي 10100176052

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت سوم)
با عنايت به �ينكه مجمع عمومى عا�� س����اليانه �� نوبت ��� مو�� 26 خر��� 1398 به حد نصا� قانونى نرسيد لذ� بدينوسيله �� 
كليه مالكين محتر� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي ش����و� �� مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت سو� كه ��� ساعت 19:30 
���يكش����نبه16 تير ما� 1398 �� سالن �جتماعا� ساختما� گا�ني به نش����اني تهر��– منطقه �نك – خيابا� شهيد خد�مي– 
پال�74 تش����كيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. �س�تو� جلس�ه : 1) �ستما� گز��� هيئت مدير� ��با�� عملكر�سا�1397 
� برنامه ها� �تي. 2) �س����تما� گز��� خز�نه ��� � بر�سي � تصويب صو�تها� مالي س����ا� 1397. 3) بر�سي � تصويب بو�جه 
پيش����نها�� هيئت مدير� بر�� سا� 1398 � تعيين مبلغ ش����ا�� ماهيانه. 4) �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها � 

هيئت مدير��طالعيه ها� موسسه. 5)ساير مو��� كه تصميم گير� ��جع به �نها �� صالحيت مجامع عمومي عا�� باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شركت جهان ترمز كاشان (سهامى خاص)

شناسه ملى 10260199063     شماره ثبت 1788
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� 
ش����ركت �� ساعت 10 صبح ��� چها�ش����نبه مو�خه 98/04/12 �� محل شعبه شركت 
��قع �� تهر��� خيابا� ش����هيد �حمد قصير كوچه چها��هم پ����ال� 7 برگز�� مى گر��� 

حضو�به هم �سانند. �ستو� جلسه : 1 –نقل � �نتقا� سها� 
هيا� مدير�

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت سيمان عمران آريا 

ثبت شده به شماره  196360 و شناسه ملى 10102382232
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� بعمل مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
به طو�فو� �لعا�� كه �� س���اعت 10 صبح ��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/12 �� محل قانونى 
ش���ركت برگز�� مى گر��� حضو� به هم �س���انند. �س�تو� جلس�ه :  1 - �نتخا� �عضا� 
هيئت مدير� 2 – ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� به طو�فو� �لعا�� باشد. 
هيئت مدير� شركت سيما� عمر�� ��يا

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت مهندسين مشاور يكم (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 17721
بدينوسيله �� همه سهامد���� محتر� �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� ساليانه شركت كه �� ��� سه شنبه 98/04/25 ��� ساعت 3 بعد��ظهر 

�� محل قانوني شركت برگز�� خو�هد شد� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت �� مو�� تر��نامه � 
حسا� سو� � �يا� سا� مالي 1397

2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي عملكر� منتهي به 1397/12/29
3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير� 

4� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد�
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت چا� �گهي ها� شركت 

6� تفويض �ختيا� بر�� ثبت � �گهي تصميما� متخذ� �� مجمع عمومي 
7� ساير موضوعا� 

هيأ� مدير� 

آگهي دعوت از سهامداران به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت بهداشتي پذيرش (بيمارستان آسيا) سهامي خاص 

به شماره ثبت 12169 و شناسه ملي 10100473462
بدينوسيله �� سهامد���� محتر� شركت بهد�شتي پذير� بيما�ستا� �سيا 
�عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت 
كه �� س���اعت20 ���يكش���نبه م���و��1398/04/23 �� محل قانوني 
ش���ركت (بيما�ستا� �سيا) ��قع �� خيابا� شهيد �حمد قصير (بخا�ست) 

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

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��سين قانوني شركت 
2� بر�س���ي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� مالي سا� منتهي به 

پايا� �سفندما� سا� 1397
3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير� 

4� �نتخا� با��سين �صلي � علي �لبد� 
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

6� ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومي عا�� 
�عضا� هيئت مدير� شركت بهد�شتي پذير� (بيما�ستا� �سيا)

�كتر خشايا� ���فعي 
�كتر ما�يا� سلطاني 
�كتر عليرضا نيكوفر 
�كتر علي عبد�للهي 

�كتر مرجانه حاجي �قايي 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
صاحبان سهام شركت صنعتي سپنتا (سهامي عام) 
شماره ثبت 7253 شناسه ملي 10100328356

بدينوسيله �� سهامد���� ش���ركت صنعتي سپنتا (سهامي عا�) يا نمايندگا� قانوني �نها 
�عو� مي نمايد �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه صاحبا� سها� كه �� ساعت9صبح 
��� 5 شنبه مو�� 1398/4/20 �� محل قانوني شركت (تهر�� كيلومتر 9 جا�� قديم كر� 

جنب �نبا�ها� عمومي بر�) تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير�� حسابر� � با��� قانوني شركت بر�� 
سا� مالي منتهي به 1397/12/29. 2� بر�سي � تصميم �� مو�� حسابها� (عملكر� سو� 
 � �يا�� تر��نامه � جريا� �جو� نقد) ش���ركت بر�� سا� مالي منتهي به 1397/12/29.
3� �نتخا� حس���ابر� � ب���ا��� قانوني. 4� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� 

�گهي ها� شركت. 5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.
�� س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نا� كه تمايل به حضو� �� جلسه فو� �لذكر 
�� ���ن���د تقاضا مي گر�� بر�� ��يافت برگه حضو� �� جلس���ه �� تا�يخ 98/4/16 لغايت 
98/4/20 با همر�� ��ش���تن مد��� قانوني به محل شركت مر�جعه � بر� ���� به جلسه 

�� ��يافت نمايند. 
همر�� ��شتن كا�� ملي بر�� سهامد���� محتر� � نمايندگا� قانوني �لز�مي �ست.

هيئت مدير� شركت صنعتي سپنتا (سهامي عا�)

((اطالعيه))
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 

شركت توزيع نيروي برق خوزستان (سهامي خاص) 
شماره ثبت 3354 شماره شناسه ملي 10860672561 

و سرمايه ثبت شده يك ميليون ريال
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت مي �ساند� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه �ين شركت ��� ساعت 10:30 
�����ش���نبه مو�� 1398/4/24 �� محل: ته���ر��� خيابا� �ليعصر� 
باالتر�� ميد�� �نك� خيابا� شهيد ياس���مي� شركت ما�� تخصصي 
تو�نير� سالن كنفر�نس �فتر مجامع � نظا�� مالي تشكيل خو�هد شد. 
لذ� �� كليه 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� شركت موضو� ما�� 232 �صالحيه 
قانو� تجا�� مربو� به عملكر� سا� مالي 1397

2� �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني �� مو�� صو�� ها� مالي 
منته���ي ب���ه 1397/12/29 � �تخا� تصمي���م ��خصو� تصويب 

صو�� ها� مالي مذكو� 
3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� خو�ستا�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت برفك (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 494 و شناسه ملي 10980275769

به �طال� كليه س����هامد���� مي �ساند جلسه مجمع عمومي عا�� شركت ساعت 10 صبح 
مو�� 1398/4/25 �� محل كا�خانه ��قع �� كاشا� � جا�� ���ند تشكيل مي گر��.

�س�تو� جلس�ه: 1� �س����تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني. 2� بر�سي � تصويب 
 صو�ته����ا� مالي مربو� به عملكر� س����ا� 1396 � 1397. 3� �نتخ����ا� با��� قانوني.
4� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� شركت. 5� تعيين ���نامه كثير�النتشا�. 6� ساير مو���. 

هيئت مدير� 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع ريخته گري اردستان 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 449647 و شناسه ملي 10260036694

بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت صنايع �يخته گر� ���ستا� (سهامي خا�) �عو� مي شو� 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� س���اعت 10 صبح ��� چها�شنبه 1398/04/26 �� 
محل قانوني ش���ركت ��قع �� تهر�� خيابا� �لي عصر مقابل پا�� مل���ت� بر� ملت� طبقه 8 ��حد6 
تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. �ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني. 
 2� بر�س���ي � تصويب صو�تها� مالي عملكر� س���ا� 1397. 3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت. 5� ساير مو���. 
هيئت مدير� شركت صنايع �يخته گر� ���ستا� (سهامي خا�)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت مهندسين مشاور صدر صنعت (سهامي خاص) 

شماره ثبت 38490 شناسه ملي 10100839070
�� كليه صاحبا� سها� ش���ركت مهندسين مشا�� صد� صنعت (سهامي خا�) �عو� به عمل مي �يد 
تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 9 صبح ��� ��شنبه 1398/04/17 

��محل قانوني شركت مهندسين مشا�� صد� صنعت تشكيل مي گر��� حضو� به  هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � ���� سمت � حق �مضا 2� �نتخا� با��سا� �صلي 

� علي �لبد� 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيئت مدير� شركت مهندسين مشا�� صد�صنعت (سهامي خا�)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت مهندسين مشاور صدر صنعت (سهامي خاص) 

شماره ثبت 38490 شناسه ملي 10100839070
�� كليه صاحبا� س����ها� ش����ركت مهندسين مش����ا�� صد� صنعت (س����هامي خا�) 
�عو� به عمل مي �ي����د تا �� جلس����ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� س����اعت 11 صبح 
�����ش����نبه 1398/04/17 �� محل قانوني ش����ركت مهندس����ين مشا�� صد� صنعت 

تشكيل مي گر��� حضو�به  هم �سانند. �ستو� جلسه: 1� �فز�يش سرمايه 
هيئت مدير� شركت مهندسين مشا�� صد�صنعت (سهامي خا�)

شركت تعاوني مسكن خلبانان و مهندسين پرواز هواپيمايي ج.ا.ا

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي ش���و� تا �� 
مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� كه ��� س���اعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 
1398/4/12 �� محل سالن �مفي تئاتر هما ��قع �� جا�� مخصو� كر� � بلو�� 
فر��گا� مهر�با�� جنب ������ مركز� هما تش���كيل مي  گر��� حضو� به  هم 

�سانند. 
توجـه: �� صو�تي كه هريك �� �عضا� نتو�نن���د �� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
حضو� يابند مي تو�نند �ستفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع 
عمومي به يك نماين���د� تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتي هر عضو 
حد�كثر س���ه ��� � هر شخص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو�. ال�� به �كر 
�س���ت تأييد نمايند� تا� �الختيا� با �حمد بهر�مي با��� تعا�ني � محمد �ضا 
�سد� عضو هيئت مدير� تعا�ني خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� 
نمايندگي بايد ��تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي تا 24ساعت قبل �� برگز��� مجمع 
به همر�� نمايند� خو� � با �� �س���ت ��شتن مد�� مويد عضويت �� تعا�ني � 
كا�� شناسايي معتبر �� محل �فتر شركت تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
طرفين (عضويت متقاضي � �هليت نمايند�)� برگه نمايندگي مربو� توس���ط 

مقا� مذكو� تاييد تا برگه ���� به مجمع عمومي بر�� نمايند� صا�� گر��. 
ضمنا� يا����� مي ش���و� �ين مجمع با حضو� حد�قل ��سو� �� �عضا �سميت 
مي يابد � تصميماتي كه �� �� �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا (�عم �� غايب � 

مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�. 
دستور جلسه:  

1- تصويب تغيير نشاني �فتر شركت تعا�ني 
هيئت مديره

تا�يخ �نتشا� �گهي: 1398/4/1 شما�� ثبت: 400447

شركت تعاوني مسكن خلبانان و مهندسين پرواز هواپيمايي ج.ا.ا

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول
بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي شو� تا �� مجمع 
عمومي عا�� س���اليانه نوبت ��� كه ��� س���اعت 15 ��� سه ش���نبه مو�� 
1398/04/25 �� محل سالن �مفي تئاتر هما ��قع �� �� جا�� مخصو� كر� � بلو�� 
فر��گا� مهر�با� جنب ������ مركز� هما تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.

توجـه: �� صو�تي كه هر يك �� �عض���ا نتو�نند �� مجمع عمومي فو� حضو� 
يابند مي تو�نند �س���تفا�� �� حق خو� �� بر�� حض���و� � �عما� ��� �� مجمع 
عمومي به يك نماين���د� تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتي هر عضو 
حد�كثر سه ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�. ال�� به �كر 
�س���ت تائيد نمايند� تا� �الختيا� با �حمد بهر�مي با��� تعا�ني � محمد�ضا 
�سد� عضو هيئت مدير� تعا�ني خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� 
نمايندگي بايد ��تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي تا 24ساعت قبل �� برگز��� مجمع 
به همر�� نمايند� خو� � با ���س���ت ��شتن مد�� مويد عضويت �� تعا�ني � 
كا��  شناسايي معتبر �� محل �فتر شركت تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
طرفين(عضويت متقاضي � �هليت نمايند�)� برگه نمايندگي مربو� توسط مقا� 

مذكو� تاييد تا برگه ���� به مجمع عمومي بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمنا� يا����� مي شو� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا (نصف+1) �سميت 
مي يابد � تصميماتي كه �� �� �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا (�عم �� غايب � 

مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.
دستور جلسه:

1-  ���ئ����ه گز��� هيئت مدي����ر�  2-  ���ئه گز��� با��س����ا� 3-  �نتخا� �عضا� 
على �لبد� هيئت مدير� 4-  �نتخا� با��س����ا� به علت �تما� ���� قانونى 5-  طر� � 
تصويب تر��نامه � صو�� ها� سا� مالى 1397  6-  طر� � تصويب بو�جه عملياتى 
ش����ركت �� سا� 1398  7-  تصويب جد�� �قسا� پر��� هما پا�سه �� سا� 1398 
8-  �صال� � تغيير مو�� 3 � 7 �يين نامه ��گذ��� ��حد �� پر��� هما پا�سه 9-  طر� 
� تصويب �يين نامه حقو� � مز�يا � پا��� هيئت مدير� � با��س����ا� شركت تعا�نى 

10-  تغيير ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� تعا�ني
* ���طلبا� تصد� سمت ها� با��سي � على �لبد� هيئت مدير� مى تو�نند حد�كثر 
تا تا�يخ98/4/20 به �فتر تعا�نى مر�جعه  � نسبت به تكميل � تحويل فر� ���طلبي 

�قد�� نمايند.
هيئت مديره

تا�يخ �نتشا� �گهي: 1398/4/1 شما�� ثبت: 400447

ش�ركت كا�خانج�ا� ����پخش (س�هامى ع�ا�) �� نظر ����� 
تعد��� �فر�نس �س���تاند��� �� �� �ش���خا� حقوقى ��جد صالحيت 
خري���د��� نماي���د. كليه متقاضي���ا� مى تو�نند جه���ت ��يافت 
�س���نا�مناقصه� �� ��� يكشنبه مو�� 98/4/2 لغايت پايا� �قت ����� 
��� يكشنبه مو�� 98/4/9 به ��حد حقوقى � قر�����ها شركت ��قع �� 
كيلومتر18 �توبا� تهر�� كر� - خيابا� ����پخش طبقه ��� مر�جعه 
نمايند.تحويل پيش���نها�ها �� پاكت �� بس���ته � تا پايا� �قت ����� 
��� يكش���نبه مو�� 98/4/16 �� هما� محل صو�� خو�هد گرفت. 
گشايش پاكت ها� پيشنها�� ��� س���اعت 11 ��� ��شنبه مو�� 
98/4/17 �� محل شركت �نجا� خو�هد شد. هزينه �گهى به عهد� برند� 

مناقصه �ست . ساير شر�يط �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �ست . 
شركت كا�خانجا� ����پخش



نعمتی: انتخابات کشتی تا 15 تير برگزار مي شود
سرپرست فدراسیون کشتی 
گفت:  اگر در ش���رایط کنونی به 
میزان بدهی های فدراسیون کشتی 

نپردازیم بهتر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
بهروز نعمتی درباره زمان برگزاری 
انتخابات فدراسیون کشتی، گفت: 
طبق توافقی که با وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک داشتیم،: فکر 
می کنم نیم���ه اول تیرماه مجمع 
انتخابات   فدراسیون کشتی برگزار 
خواهد شد. وی درخصوص اینکه 
گفته می شود قصد ماندن تا المپیک 
را دارد یا خیر گفت: چنین قصدی 
ن���دارم و این اخب���ار به صورت 
نادرست منتشر می شود. دوست 
دارم هر چه زودتر انتخابات برگزار 
و رئیس فدراسیون انتخاب شود.

بهروز نعمتی درباره رقم های 
متفاوت���ی که در خصوص بدهی 
میلیاردی فدراسیون کشتی مطرح 
می شود عنوان کرد: برخی از این 
بدهی ها حتی ب���ه زمان مرحوم 
خطیب هم برمی گردد اجازه بدهید 

برای اینکه چالش بیشتری ایجاد 
نشود عدد را اعام نکنم اما در روز 
مجمع جمع بندی بازرس فدراسیون 
را اعام خواهیم کرد. پرداختن به 
بدهی ها در شرایط کنونی مشکلی 

از کشتی دوا نمی کند.
وی اف���زود: در دیداری که با 
رئیس اتحادیه جهانی کشتی داشتم، 
م���واردی که مربوط به بدهی های 
ارزی می ش���د تا ح���دود زیادی 
حل ش���د و قرار شد به صورت 
اقساطی پرداخت شود حدود  180 
هزار فرانک هم اختاف حساب 
داش���تیم که آن نیز حل شد. اجازه 
دهید میزان بدهی های فدراسیون 
 توسط بازرس در روز مجمع اعام 

شود.
سرپرست فدراسیون کشتی 
با اشاره به برخی بداخاقی ها در 
فضای مجازی گفت: خیلی ها به 
من بد و بیراه می گویند اما ترجیح 
می دهم فعا سکوت کنم و بعد از 
برگزاری انتخابات درد دل هایم را 

به مردم خواهد گفت.

تیم ملی والیبال ایران در دهمین مسابقه خود در لیگ 
ملت های 2019 موفق به شکست پرتغال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، تیم ملی والیبال 
ایران در نخستین بازی خود در هفته چهارم رقابت های لیگ 
ملت های 2019 به مصاف پرتغال رفت که این مس����ابقه با 
نتیجه 3 بر یک و با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 27، 17 بر 
25 و 25 بر 18 به سود شاگردان ایگور کواکوویچ خاتمه 
پیدا کرد.ایگور کواکوویچ برای شروع این مسابقه از ترکیب 
س����عید معروف، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، پوریا یلی، 
می����اد عبادی پور، پوریا فیاضی و محمدرضا حضرت پور 

استفاده کرد.
تیم ملی ایران با حمایت پرش����ور تماشاگران بازی را 
بهتر آغاز کرد. دفاع علی اصغر مجرد امتیاز بازی را 8 بر 5 
به سود ایران کرد تا هر دو تیم به وقت استراحت فنی اول 
 بروند. برای وقت اس����تراحت فنی دوم شرایط تغییر کرد و 
پرتغال����ی ها با دفاع های خوب و با اس����تفاده از حمات 
 ناقص تیم ایران نتیجه بازی را 16 بر 15 به سود خود کنند. 
پرتغالی ها برخاف انتظار عملکرد خوبی داش����تند و نتیجه 
بازی 22 بر 20 به س����ود آنها شد تا کواکوویچ درخواست 
وقت استراحت فنی کند. بافاصله بعد از این وقت استراحت 
بازی در امتیاز 22 به تس����اوی رسید. این ست در نهایت با 

نتیجه 25 بر 23 به سود پرتغال خاتمه پیدا کرد.
 پرتغالی ها که از پیروزی در س����ت اول انگیزه گرفته 
بودند ست دوم را هم خیلی خوب شروع کردند. تیم ایران 

هم کمی بی نظم و ناهماهنگ بود تا اینکه در امتیاز 8 بر 4 
به سود پرتغال تیم ها به وقت استراحت فنی اول رفتند. در 
ادامه امیر غفور جایگزین پوریا یلی شد و پس از آن روند تیم 
ایران کمی بهتر شد. ملی پوشان ایران با زدن سرویس های 
پرشی دریافت کننده های حریف را دچار مشکل کردند و 
در امتیاز 16 بر 15 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت 
فنی دوم رفتند. این ست در نهایت با نتیجه 27 بر 25 به سود 

ایران خاتمه پیدا کرد.
پرتغالی ها به کمک اش����تباهات تیم ایران بازی را در 
ست سوم خوب شروع کردند و 4 بر صفر هم از ایران پیش 
افتادند. اعتراض های شدید و وقفه های طوانی موجب شد 
تا داور مسابقه به تیم پرتغال کارت قرمز نشان دهد. در امتیاز 
8 بر 5 به سود پرتغال هر دو تیم به وقت استراحت فنی اول 
رفتند. در امتیاز 12 بازی به تس����اوی کشیده شد و سرویس 

علی اصغر مجرد نتیجه بازی را 14 بر 12 به سود ایران کرد 
تا سیلوا، سرمربی تیم ملی پرتغال درخواست وقت استراحت 
فنی کند. 16 بر 13 به سود ایران نتیجه ای بود که تیم ها را 
به وقت اس����تراحت فنی دوم فرستاد. این ست در نهایت با 

نتیجه 25 بر 17  به سود ایران خاتمه پیدا کرد.
ست چهارم بسیار نزدیک شروع شد و در امتیاز 8 بر 
7 به س����ود ایران تیم ها به وقت اس����تراحت فنی اول رفتند. 
س����رویس های خوب ملی پوشان ایران دریافت کننده های 
پرتغال را به دردسر انداخت و نتیجه بازی 13 بر 10 به سود 
ایران ش����د تا سیلوا درخواست وقت استراحت فنی کند. در 
امتیاز 16 بر 13 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت فنی 
دوم رفتند. ملی پوشان ایران در ست چهارم عملکردی بهتری 
نسبت به ست های قبلی داشتند. ست چهارم با نتیجه 25 بر 

18 به سود ایران تمام شد.
با این نتیجه ایران توانست نهمین پیروزی خود را جشن 
بگیرد و با 29 امتیاز همچنان صدرنش����ین جدول رده بندی 
لیگ ملت ها باشد. پرتغالی ها هم هشتمین شکست خود در 
این دوره از رقابت های را متحمل شدند و همچنان در رده 

سیزدهم جدول رده بندی قرار دارند.
16 تی����م حاضر در لیگ ملت های والیبال به صورت 
دوره ای به مصاف هم می روند و در پایان مرحله مقدماتی، 
پن����ج تیم برتر به همراه آمریکا )میزبان مرحله نهایی( راهی 
دور بعد می شوند.تیم ملي ایران فردا ساعت 18:.30 به مصاف 

استرالیا خواهد رفت.  

10 شنبه یکم  تیر 1398ـ  18  شوال1440ـ  22  ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27310
ورزشي

اخبار کوتاه خارجي

امباپه:با قهرمانی اروپا می توان به توپ طا رسيد
س���تاره جوان پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه 
در مصاحبه ای گفت به چه دلیل برایش کسب مقام 
قهرمانی اروپا مهم تر از رسیدن به توپ طا است.به 
گزارش خبرگزاری فارس، کیلیان امباپه در گفت وگو 
با ESPNاظهارداشت:» برای من کسب مقام نخست 
لیگ قهرمانان اروپا مهم تر از توپ طا اس���ت.چون 
نمی خواهم در جمع بهترین های جهان در حس���رت 

چنین چیزی بمانم. فوتبال ورزش���ی گروهی است.اگر می رفتم و تنیس 
بازی می کردم، بدیهی است که دلم می خواست صاحب افتخارات فردی 
زیادی شوم.اما اینجا، فوتبال است و این ورزش داستان دیگری دارد.از 
این گذشته، باورم این است که کسب توپ طا بدون رسیدن به لیگ 
قهرمانان اروپا میسر نمی شود.« این اظهارات در حالی عنوان شد که وی 
در پایان فصل اخیر باشگاهی به عنوان بهترین بازیکن لیگ فوتبال فرانسه 
موسوم به لوشامپیونه انتخاب شد.امباپه نخستین فوتبالیست فرانسوی از 
53 س���ال قبل است که در یک فصل باشگاهی لیگ کشورش، توانسته 

32 گل بزند.
مشتری اروپایی طارمی یک تيم بلژیکی است

اوستنده بلژیک تاش های خود را برای به 
خدمت گرفت مهدی طارمی آغاز کرده اس���ت.
به گزارش ایس���نا و به نقل از اسپورت بلژیک 
قرارداد مهدی طارمی با تیم الغرافه قطر به پایان 
رس���یده است و این بازیکن اکنون به دنبال تیم 
جدیدی است. در حالی که در روزهای گذشته 
از پرسپولیس و اروپا به عنوان مقصدهای احتمالی 
طارمی یاد شده بود، این سایت بلژیکی خبر داد 
تیم اوس���تنده تاش های خود را برای جذب مهدی طارمی آغاز کرده 
اس���ت و امیدوار است این بازیکن ایرانی را که بهترین عملکرد دوران 
خود را در تیم پرس���پولیس سپری کرده است به خدمت بگیرد.اوستنده 
قبًا رامین رضائیان دیگر بازیکن ایرانی را برای یک فصل قبل از جام 

جهانی روسیه در اختیار داشته است.
کاپلو: آرژانتيِن مارادونا بهتر از آرژانتيِن مسی است

تهران- ایرنا- فابیو کاپلو سرمربی اسبق رئال 
مادرید برخاف منتقدان، معتقد است مجموعه 
تی���م ملی آرژانتین مقصر ناکامی های اخیر آنان 
است و تفاوت لیونل مسی با دیگو مارادونا این 
است که آژانتیِن در دوران مارادونا قدرتمند تر و 
با کیفیت تر از آرژانتین  در دوران مسی است.در 

واقع سرمربی اسبق رئال مادرید مخالفت خود را به شکلی بی پرده در 
رابطه با این نظر که مسی باید بهتر ا ز »دیگو مارادونا« عمل کند، ابراز 
کرد.کاپلو در این خصوص اظهار داش���ت: مردم در مورد هر دوی آنها 
حرف می زنند اما آرژانتیِن مارادونا قدرتمندتر بود و نسبت به آرژانتیِن 
مسی با کیفیت تر بازی می کرد.وی ادامه داد: مسی بازیکنان بهتری را در 
خط حمله روبروی خود دارد اما در خط هافبک و دفاع این طور نیست 
و این مش���کل اصلی آرژانتین است؛ مسی بازیکن فوق العاده ای است 
او زندگی اش را صرف فکر کردن به فوتبال می کند، برخاف کسی مثل 

نیمار که فقط به تجارت فکر می کند.
مارادونا: پزشکان می گویند آلزایمر دارم

اس���طوره فوتبال آرژانتین و جهان می گوید 
پزش���کان درباره اش اش���تباه می کنند.به گزارش 
خبرگ���زاری فارس ، دیگو مارادونا عاقمندانش را 
در جریان آخرین وضعیت سامت خود قرارداد.او 
به بیمارستانی در بوئنوس آیرس منتقل شده است.
وی در پیام���ی تصویری در فضای مجازی عنوان 
کرد:پزشکان دروغ می گویند که من می میرم.آنها می گویند دچار آلزایمر 
شده ام.اما نمی دانند این چه بیماری ای است.وی افزود:برخی از انسان ها 
به خاطر آلزایمر می میرند.اما من زنده ام و زود هم نخواهم مرد.رسانه ها با 
این کارها، شایعات را دامن می زنند.بازیکن و مربی سابق آرژانتین با این 

فیلم به شدت از پزشکان و همینطور رسانه ها انتقاد کرد.
مارادونا هفته قبل گفت که به خاطر پیگیری امور پزش���کی، دیگر 
سرمربی تیم دورادوس مکزیک نخواهد بود.به همین منظور بود که به 

رسانه ها گفت که باید به فکر وضعیت خود باشد.

پيروزي نه چندان آسان ملي پوشان واليبال بر پرتغال

شوک تيم اميد به فوتسال ایران؛مدافع قهرماني به فينال نرسيد
تیم فوتسال زیر 20 سال ایران 
در ش���رایطی مقابل ژاپن شکست 
خورد و از صعود به فینال مسابقات 
قهرمانی آسیا بازماند که ایران میزبان 
این مس���ابقات است و البته  نتایج 
ضعی���ف در بازی های تدارکاتی 

هشداري براي این روزها بود.
به گ���زارش خبرنگار مهر 
دومین دوره مسابقات فوتسال زیر 
20 سال آسیا به میزبانی تبریز در 
ایران در جریان است. تیم فوتسال 
زیر 20 س���ال ایران در دیدار نیمه 
نهایی برابر ژاپن با نتیجه سنگین 8 
بر 4 شکست خورد تا از رسیدن 
به فینال بازماند. این باخت در حالی 
رقم خورد که ایران در دوره اول به 

عنوان قهرمانی رسیده بود.
9 اردیبهش���ت م���اه بود که 
خبرگزاری مهر در گزارشی نسبت 
به ضعف های فنی و مش���کات 
تیم امید ایران هش���دار داد. نتایج 
بازی های دوستانه ایران در چند ماه 
گذشته خود گویای مشکاتی بود 
که ملی پوشان کشورمان با آن دست 
به گریبان بودند اما نه کمیته فوتسال 
و نه اعضای کمیته فنی اقدام مؤثری 
برای این مشکات انجام ندادند و 
اگر هم تصمیمی گرفته شد، کار از 

کار گذشته بود.
ش���اگردان حمید شاندیزی 
فروردین ماه در دو دیدار دوستانه 
به مصاف روسیه رفتند که نتیجه این 
دیدارها یک باخت و یک تساوی 
برای ایران ب���ود. داود پرهیزکار 
رئیس کمیته فوتسال در واکنش به 
نتیجه ضعیف ایران مقابل روسیه به 
خبرنگار مهر گفته بود: »نمی خواهم 

توجیه کنم ولی ما قرار اس���ت در 
بازی های آسیایی حاضر شویم و 
تیم های آسیایی هم در سطح روسیه 
نیستند.« حاا با باخت ایران به ژاپن 
پرهیزکار می تواند توضیح بدهد که 
آیا ژاپن در س���طح روسیه هست 

یا خیر!
تیم ای���ران که خود را برای 
حضور در بازی های آسیایی آماده 
می ک���رد، در یک تورنمنت چهار 
جانبه در چین تایپه با حضور این 
کشور، ژاپن و اندونزی شرکت کرد. 
دیداری که می توانست محک خوبی 
برای ارزیابی فنی تیم کشورمان باشد 
چرا که تیم های حاضر در آن همگی 
آسیایی بودند. در کمال تعجب اما 
ای���ران در این تورنمنت هم نتایج 
قابل بحثی گرفت که کمیته فوتسال 
به سادگی از کنار آن گذشت. ایران 
چین تایپه را پرگل شکس���ت داد 
با ژاپن به س���ختی تساوی کرد و 
براب���ر اندونزی با نتیجه 3 بر یک 

شکست خورد.
هدایت تیم فوتسال زیر 20 
س���ال ایران برای اولین دوره در 
دس���تان علی صانعی بود. صانعی 
بعد از بازگشت از مسابقات المپیک 
جوانان در آرژانتین به خاطر فشار 
انتقادات، عطای کار در تیم زیر 20 
سال را به لقایش بخشید و کمیته 
فوتسال برای بازگشت وی اقدام 
مؤثری نکرد. گزینه بعدی مدیران 
وقت کمیته فوتسال و کمیته فنی 
محمدرضا حیدریان بود. حیدریان 
کارش را در ای���ن تیم آغاز کرد و 
بازیکنان مدنظر را زیر نظر گرفت 
اما به دلیل دخالت های مدیران وقت 

محترمانه از تیم زیر 20 سال کنار 
کشید.

در ش���رایطی که تیم فوتسال 
زیر 20 س���ال برای آمادگی هرچه 
بیشتر نیاز داشت سرمربی خود را 
زودتر بشناسد، اجماع کمیته فوتسال 
بعد از انصراف صانعی و حیدریان 
روی حمید شاندیزی بود. این مربی 
س���ابقه کار با صانعی را داشت اما 
نتوانست راه او را ادامه بدهد. ایران 
در حالی با شاندیزی از رسیدن به 
فینال آسیا بازماند که این مسابقات 
به میزبانی کشورمان برگزار می شد 
و این شانس را داشتیم تا با تکرار 
دومین قهرمانی متوالی، جایگاهمان 
را در فوتس���ال آسیا مستحکم تر 
کنیم. در این میان گفته می ش���ود 
عدم تعامل شاندیزی با کادر فنی 
تیم ملی فوتسال بزرگساان باعث 
دلخوری هایی ش���ده بود و بدون 
ش���ک این مسئله در عملکرد تیم 

امید تاثیرگذار بوده است.
بعد از بازگشت تیم فوتسال 
زیر 20 س���ال از تورنمنت چین 
تایپه، کمیته فوتسال ،محمد هاشم 

زاده مربی تیم ملی بزرگس���اان را 
به عنوان مدیر فنی به کادر زیر 20 
ساله ها اضافه کرد تا ضعف های فنی 
موجود در تیم پوش���ش پیدا کند. 
هرچند شاندیزی در مصاحبه هایش 
اعام کرد هاشم زاده با نظر او به 
تیمش اضافه شده، اما پیگیری های 
خبرنگار مهر نشان می دهد حضور 
مرب���ی تیم ملی چندان هم با میل 

شاندیزی نبوده است.
تیم فوتس���ال زیر 20 سال 
افغانس���تان پدیده ای���ن دوره از 
مسابقات قهرمانی آسیا بوده است. 
این تیم در تمام مس���ابقاتش به 
شایس���تگی پا به میدان گذاشت و 
توانست با حذف تیم های مدعی از 
جمله تایلند پا به فینال بگذارد. 

صرفنظ���ر از قهرمانی یا نایب 
قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا، 
حض���ور این تیم ب���ه همراه ژاپن 
زن���گ خطر دیگری اس���ت برای 
فوتسال کش���ورمان. افغانستان نماد 
تیم هایی اس���ت که پیشرفتش را در 
فوتس���ال استارت زده و باتوجه به 
حضور اکث���ر بازیکنان این تیم در 
ایران، پله های ترقی را با س���رعت 
 بیشتری طی می کند. از سوی دیگر 
ژاپنی ها که در چند دوره گذشته جام 
ملت های آسیا با قهرمانی های ایران 
حرفی برای گفتن نداش���تند، دوباره 
س���رمایه گذاری و برنامه ریزی را 
برای گرفتن جام های آسیا آغاز کرده 
اند. در این ش���رایط می طلبد کمیته 
 فوتسال در برنامه ها و انتخاب هایش 
 بازنگری های ازم را داشته باشد؛ قبل از آنکه 
فرصت های بیش���تری از دس���ت 

برود. 

يادداشت

تقابل واليبال ایران و لهستان  
نمونه اي از مقاومت و تدبير 

دیدار والیبال ایران با لهس���تان نمونه اي از مقاومت و تدبیر بود که اما 
در تیرماه سال 1395 چنین اتفاقي برعکس پیش آمد. در آن زمان تیم ایران 
بازیهاي مقدماتي را با شجاعت و تهور شایسته برد ولي در مسابقه پایاني به 
محض اینکه اندکي عقب افتاد تبدیل به تیمي بدون اراده و بازنده در برابر 
حریف خود شد که علت باخت تیم ملي والیبال ایران خودباختگي بود نه 

اشکال تکنیکي. 
با توجه به اینکه تیم ملي والیبال ما از نظر س���ابقه در مس���ابقات بزرگ 
جهاني تازه کار و جوان است ولي با توجه به توانمندي هاي فردي و جمعي 
انتظار چنین باختي را نداشتیم. شخصا اطاعات و تجربه ازم که بتوانم تیم را 
از نظر تاکتیک بررسي کنم ندارم ولي نمي توانم برخي موارد را نادیده بگیرم. 
تیم ما گاهي بقدري با قدرت و مصمم در مسابقات بین المللي شرکت مي کند 
که براي مربي و ملت بسیار موفقیت آمیز و امیدوارکننده است ولي همین تیم با 
تمام خصوصیات خوب که از نظر تعداد بازیکنان مناسب در پست  هاي مختلف 

دارد و جابجائي افراد به آساني امکان پذیر است، بموقع اقدام نمي کند؟ 
بطور کلي در جوانان غرورآفرین و ورزش���کاران ما یک کمبود وجود 
دارد که متاس���فانه شامل تماشاچیان و طرفداران آنان هم مي شود، و آن عدم 
خود باوري و ادامه جنگندگي، مبارزه و استقامت است. در این مورد داستانها 
و ش���واهد متعددي وجود دارد که حکایت از عدم اصل مهم خود باوري و 

اعتماد به  نفس، استقامت و پایمردي در مبارزه است. 
همه ما اعم از ورزشکار، مسئولین، مربي و تماشاچي باید بدانیم هر مسابقه 
برد و باخت دارد. اگر برنده شدیم نباید حقایق را فراموش کرد و تصور کنیم 
حریفان آینده ما بیکار نشسته اند. ازم است بعد از هر پیروزي سعي کنیم بر 
تاش خود بیفزائیم تا برابر حریف آینده قوي تر از پاي درنیائیم و با روحیه 
باخت و تسلیم وارد صحنه نشویم. باید به خود باوري برسیم مادامي که این 
حس و این اعتماد در ورزشکاران ما، ملت ما و مسئولین ما بوجود نیاید ما 

نمي توانیم به نحو مطلوب از توان خود استفاده کنیم. 
این ماجرا بوضوح در تورنمنت سال 1395 وجود داشت و در مقاله اي 
تحت عنوان شکست  پذیرفتني ولي خودباختگي باورنکردني است، این عدم 
اعتماد به نفس و خودباختگي را تشریح نموده و از مسئولین، ورزشکاران و 
تماشاگران تقاضا کردم حس اعتماد و پایمردي و استقامت را در خود  ایجاد 
کنند.  داس���تان هاي فراواني از قبیل شکس���ت و فرار تیمور در صحنه جنگ 
و ماحظه تاش و پش���تکار و مقاومت مورچه اي را که سعي داشت هسته 
درشت چند برابر وزن خود را به بااي دیوار ببرد و چندین بار در آخرین 
لحظه هسته از دهان او پایین افتاد و نقش زمین شد ولي مجدداً حرکت خود 
را تکرار کرد تا اینکه موفق شد باید به خاطر بسپاریم و هیچگاه ناامید و از 

پاي افتاده نشویم. 
به اعتقاد من وظیفه همه ما تقویت روحي و ایجاد حس خودباوري در 
ورزشکاران است. با پشتیباني صمیمي و مستمر، آنها را تشویق نموده و مطمئن 
کنیم که ما به تاش مردانه و پایمردي مس���تمر آنها ارج مي نهیم و بخوبي 

مي دانیم در هر مبارزه برد و باخت وجود دارد. 
تماشاچي هم نباید به اندك اشتباه تغییر روش لفظي و عملي بدهد و 
با شعارهاي دلسرد کننده تاش ارزشمند و مستدام بازیکنان را فراموش و آنها 

را مأیوس و دلسرد کند. 
اگر ما آرزوي برد داریم باید بدانیم نابرده رنج گنج میس���ر نمي شود ما 
هم باید در این تاش مستمر، پایبند و مصمم باشیم تشویق و پشتیباني خود 
را از یاد نبریم و آمادگي پذیرش باخت و اشتباهات ورزشکاران را که مردانه 
مي جنگند، داشته باشیم و به اندك ناکامي از حمایت آنان دریغ نکنیم. به قول 
همینگوي هر انس���اني ممکن است بازنده شود ولي نباید مأیوس و درمانده 
ش���د A man could be defected but not destroyed .خوشبختانه 
در بازیهاي اخیر بازي دلیرانه مصمم تیم والیبال ایران با تیم والیبال لهستان 
امیدوارکننده است با اینکه دو بخش بازي را به تیم لهستان واگذار نمودند ولي 
در بخش  هاي باقیمانده چهارم و پنجم در نهایت توان و شجاعت بازي کردند 
و سرانجام قدرت تفکر، تکنیک و مهارت خود را به حریف تحمیل کرده و 
سرافراز بیرون آمدند و هموطنان عزیز را در نقاط مختلف پراکنده جهان و 
آنهایي که در کشور خودمان زندگي مي نمایند غرق شادماني و شعف کردند. 
مقایس���ه این مبارزه با بازي ضعیف و شکس���ت خورده تیم ایران در تابستان 

1395 بسیار امیدوارکننده است. 
پروفسور محمد حسن كريمي نژاد 
استاد پاتولوژي و ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي تهران  

  نقره وبرنز ژیمناست هاي ایران
 در مسابقات قهرماني آسيا

در ادامه رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در مغولستان، ژیمناست 
ایرانی نایب قهرمان آسیا شد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط 
عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ در فینال رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی 
آسیا در مغولستان، سعیدرضا کیخا در وسیله خرك حلقه با امتیاز  567/14  
پس از نماینده اردن در رده دوم ایستاد و نایب قهرمان آسیا  شد. ورزشکار 

چینی هم در رده سوم قرار گرفت.
همچنین مهدی احمد کهنی در فینال وسیله دارحلقه با امتیاز  533/14 
در رده سوم آسیا ایستاد و صاحب مدال برنز شد. نمایندگان چین و کره 

شمالی اول و دوم  شدند.

 شركت تعا�ني خدما� �مو�شي كا�كنا� 
سا�ما� سنجش �مو�� كشو�

بسمه تعالى
�گهي �عو� به مجمع  عمومي عا�� ساليانه
 شركت تعا�ني خدما� �مو�شي كا�كنا�

 سا�ما� سنجش �مو�� كشو�     ( نوبت �� �)

تا�يخ �نتشا�: 98/04/01 

بدينوس���يله به �طال� �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني خدما� �مو�ش���ي كا�كنا� سا�ما� سنجش 
 �مو�� كش���و� مي �ساند كه جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه شركت (نوبت ���) �� ساعت 14 
 ��� �� شنبه مو�� 98/04/24 �� ساختما� س���ا�ما� سنجش �مو�� كشو� ��قع �� تهر�� خيابا� 

كريم خا� �ند � شما�� 204 برگز�� مي گر��.
�� تمامي �عضا �عو� مي ش���و� �� �ين جلسه حضو� به هم �سانند. ضمنا� به موجب ما�� 19 �ئين نامه 
نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� ���� �كالتي هرعضو حد�كثر 3 ��� � هر شخص غيرعضو تنها يك 
��� خو�هد بو�. هر عضو مي تو�ند حد�كثر �كالت سه عضو �يگر �� بر�� حضو� �� جلسه مجمع عمومي 

� با ���ئه فر� مخصو� �كالت برعهد� ��شته باشد.   � منحصر�
بر �س���ا� �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� �عضا� محترمي كه تمايل به �عطا� �كالت به ساير 
�عضا �� ���ند ال�� �ست حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 98/04/22 شخصا� به همر�� نمايند� خو� 

به �فتر شركت تعا�ني خدما� �مو�شي مر�جعه � �كالتنامه تاييد شد� �� ���ئه نمايند.
ضمنا� با توجه به برگز��� �نتخابا� هيئت مدير� �  با��سين بدينوسيله �� تمامي �عضا� محتر� كه �ما�گي 
���ند به عضويت هيئت مدير� � با��سي شركت ���يند� �عو� مي شو� حد�كثر تا پايا� �قت ����� شنبه 
 98/04/22  با �� �ست ��شتن يك قطعه عكس � يك بر� تصا�ير شناسنامه� كا�� ملي � حكم كا�گزيني

 به �فتر شركت تعا�ني خدما� �مو�شي مر�جعه � نسبت به تكميل فر� مخصو� �قد�� نمايند.
�ستو� جلسه:

  1� ���ئ���ه گ���ز��� هي���ا� مدير� � با��س���ين �� م���و�� عملك���ر� ش���ركت تعا�ني �� س���ا� 1397 
 2� قر�ئت � تصويب صو�� ها� مالي سا�1397 شركت � پيشنها� هيا� مدير� �� مو�� نحو� تقسيم سو� سها� 
3�  ���ئه گز��� تغيير�� تعد�� �عضا � سرمايه شركت تعا�ني �� سا� 1397. 4-قر�ئت � تصويب بو�جه پيشنها�� 
هيا� مدير� بر�� س���ا� 1398.  5- تو�يع �ند�خته �حتياطى سا� ها� 1393 لغايت 1397 بين سهامد���� .6 

�نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيئت مدير� 7-� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� با��سين
ال�� به �كر �س��ت كه پس �� تا�يخ (98/04/22) � يا �� هنگا� برگ��ز��� مجمع فو� �لذكر تقاضا� 

فر� �كالت � يا ثبت نا� بر�� عضويت �� هيئت مدير� � با��سي به هيچ عنو�� پذيرفته نمي شو�.
هيا� مدير� شركت تعا�ني خدما� �مو�شي كا�كنا�
 سا�ما� سنجش �مو�� كشو�

شركت خدمات فني رنا

با عنايت به �ظايف � مامو�يت ها�  �صلي �ين شركت �� ���ئه خدما� بهينه � مستمر به خريد���� محصوال� شركت سايپا �يز� � �� ��ستا� كنتر� � 
نظا�� صو�� گرفته به �س���تحضا� �ينفعا� � مشتريا� محتر� مي �ساند كه نمايندگا� خدما� پس �� فر�� �يل �لذكر �� فهرست �ين شركت خا�� 
� فاقد هر گونه ��بطه قر������ با ش���ركت خدما� فني �نا مي باشد. بديهي �ست مشتريا� محتر� مي تو�نند جهت تامين قطعا� يدكي � يا خدما� به 

ساير نمايندگيها� مجا� مر�جعه نمايند.

اطالعيه شركت خدمات فني رنا (سهامي خاص)
سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا ديزل

ف
شهرستا�كد نمايندگينا� � نا� خانو��گي نمايند���ي

شاهر��729مسعو� كالته1
تربت حيد�يه638شركت خدماتي يز��نمهر2
��هد��718محمد جو�� پو�ينه3
كرما�702�كبر صفر� فرسنگي4
��مهرمز170���شير بهبهاني5
بيرجند672عبد�... يوسفي6
هشتگر�716�حسا� شيرخاني7
چابها�735شركت �يز� پيشر�8
بوئين �هر�720شركت تعا�ني خدماتي كاسپين خو���9

مر��شت667غالمعبا� مير��خاني10
بند�عبا�689�سفنديا� �سد�11

ف
شهرستا�كد نمايندگينا� � نا� خانو��گي نمايند���ي

بهبها�645موسي � �ضا متوسل12
���ميه702شجا� طلعت قوشچي13

شركت فير�� خو��� پا�� 14
شير��726صنعت

����677عبد�...بيگ محمد�15
كاشا�711�ميرحسين �حمد�16

ماهشهر715بد��� مقد�17

�هو��724شركت �خشا� �يز�18

همد��631نا�علي ��� ���19

كنگا��705حامد طاهر�با��20

�صفها�719شركت كيا� خو��� صفاها�21

ش�ركت �خاني�ا� �ير�� �� نظر ���� نس���بت به تجديد مز�يد� ف���ر�� �نو�� توتو� ها � 
�س���تحصاال� توتونى ��طريق برگز��� مز�يد� عمومى يك مرحل���ه �� �قد�� نمايد.�� كليه 
متقاضي����ا� � �عو� به عمل مى �يد �� تا�يخ98/3/29 ت����ا پايا� �قت ����� 98/4/6جهت 
��يافت �س���نا� بصو�� حض���و�� � پس �� ���ي����ز مب�لغ يك ميليو� �ي�ا� به حس���ا� 
47000701336609 بنا� ش���ركت �خانيا� �ير�� نز� بانك پا�سيا� شعبه ����� به ���� 
تهر��- خيابا� قز�ي�ن- ش���ركت �خاني�ا� �ير��-ساختما� �مو��  – طبقه ��� � به ����� 
 www.iets.mporg.ir ���� ��  �بيرخانه  معامال� مر�جعه �يا �س���نا� �� به صو�� ��يگا�
��يافت نمو�� � نس���بت به تحويل پيشنها�ها تا ساعت 30 :15 م�و��98/4/11به �بيرخان�ه 
�فترمركز� حر�س���ت شركت �خانيا� �قد�� نمايند.مد� �عتبا� پيشنها��� حد�قل س�ه ما� 
بو�� � نو� تضمين ش���ركت �� مز�يد� فو� مبلغ 31/000/000/000�يا� به صو��  �جه نقد 

به شما�� حسا� قيد شد� � يا ضمانتنامه بانكى سه ماهه مى باشد .
 (�� صو�� نيا� با شما�� تلفن 51261651 تما� حاصل فرمائيد.)

هزينه ��� �گهى ���نامه بر عهد� برند� مز�يد� مى باشد .

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت دخانيات ايران

تجديد مزايده فروش 
انواع توتون ها و استحصاالت توتونى

شركت صنعتي � معدني �پا� پا�سيا� سنگا� ��قع �� �ستا� خر�سا� �ضو�� 
شهرستا� خو��� مجتمع سنگا�� �� نظر ���� �� طريق مناقصه عمومي نسبت به �نتخا� 

پيمانكا� جهت تأمين نير�� �نساني مو�� نظر خو� �قد�� نمايد.
لذ� �� كليه ش���ركت هايي كه ����� شر�يط � �لز�ما� �يل مي باشند �عو� به عمل مي �يد جهت 
��يافت �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 98/4/4 لغايت پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 98/4/12 به 

���� �يل مر�جعه نمايند.
مشهد� بلو�� فر��سي� خيابا� مهد�� مهد�18� پال�10� طبقه ���� ��حد �����

تلفن: 37668208�051
 1� ش���ركت ����� موض���و� فعالي���ت مرتب���ط (طب���ق كپي بر�ب���ر �صل �ساس���نامه) 

� شما�� ثبت � شناسه ملي � كد �قتصا�� متقاضي
2� شركت متقاضي بايد ����� سو�بق كا�� مرتبط به همر�� تأييديه ها� ال�� باشد.

3� پيمانكا� تأمين نير�� �نساني بايد مجو� � تأييديه ها� ال�� سا� 1398 �� ��گا� ها� �يربط 
�� جمله ����� كل تعا��� كا� � �مو� �جتماعي ��شته باشند.

4� متقاضيا� ش���ركت �� مناقصه مي بايست هنگا� تحويل �سنا� يك فقر� ضمانت نامه بانكي 
به مبلغ 750/000/000 (هفتصد�پنجا� ميليو�) �يا� به نفع ش���ركت صنعتي � معدني �پا� 

پا�سيا� سنگا� ���ئه نمايند.
5� به پيشنها�ها� مخد�� ترتيب �ثر ���� نمي شو�.
6� هزينه  چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

7� شركت �� مناقصه � ���ئه پيشنها� به منزله قبو� شر�يط � تكاليف مقر� �� �سنا� مناقصه بو�� 
� مناقصه گز�� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.

8� مطابق با �يين نامه معامال� مناقصه گز��� �س���نا� � مد��� ���ئه ش���د� توسط مناقصه گر�� 
بر�سا� ضو�بط � شر�يط مناقصه مو�� بر�سي قر�� گرفته � �� صو�� تأييد نسبت به با�گشايي 

پاكت قيمت �قد�� خو�هد شد.
9� �عال� �ما�گي � ���ئه �س���نا� � مد��� پيشنها� �� سو� مناقصه گر�� هيچ گونه حقي �� بر�� 

�يشا� �يجا� نمي كند.

«�گهي �عو� به مناقصه»
شركت صنعتي � معدني �پا� پا�سيا� سنگا� ��قع �� �ستا� خر�سا� �ضو�� 
شهرستا� خو��� مجتمع سنگا�� �� نظر ���� �� طريق مناقصه عمومي نسبت به �نتخا� 

پيمانكا� جهت ���ئه خدما� �يا� � �ها� � �جا�� �تومبيل سو��� �قد�� نمايد.
لذ� �� كليه ش���ركت هايي كه ����� شر�يط � �لز�ما� �يل مي باشند �عو� به عمل مي �يد جهت 
��يافت �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 98/4/4 لغايت پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 98/4/12 به 

���� �يل مر�جعه نمايند.
مشهد� بلو�� فر��سي� خيابا� مهد�� مهد�18� پال�10� طبقه ���� ��حد �����

تلفن: 37668208�051
1� ش���ركت ����� فعاليت مرتبط (كپي بر�بر �صل �ساسنامه) � شما�� ثبت � شناسه ملي � كد 

�قتصا��
2� عضو �تحا�يه �صنا� مسافربر� �ستا� خر�سا� �ضو�

3� حد�قل مالك �� �ستگا� خو���� مسافربر� � ���ئه كپي بر�بر �صل �سنا� مالكيت خو���
4� شركت مذكو� مي بايست ����� سو�بق كا�� مرتبط به همر�� تأييديه ها� ال�� باشد.

5� متقاضيا� ش���ركت �� مناقصه مي بايست هنگا� تحويل �سنا� يك فقر� ضمانت نامه بانكي 
به مبلغ 200/000/000 (��يست ميليو�) �يا� به نفع شركت صنعتي � معدني �پا� پا�سيا� 

سنگا� ���ئه نمايند.
6� به پيشنها�ها� مخد�� ترتيب �ثر ���� نمي شو�.
7� هزينه  چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

8� شركت �� مناقصه � ���ئه پيشنها� به منزله قبو� شر�يط � تكاليف مقر� �� �سنا� مناقصه بو�� 
� مناقصه گز�� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.

9� مطابق با �يين نامه معامال� مناقصه گز��� �س���نا� � مد��� ���ئه ش���د� توسط مناقصه گر�� 
بر�سا� ضو�بط � شر�يط مناقصه مو�� بر�سي قر�� گرفته � �� صو�� تأييد نسبت به با�گشايي 

پاكت قيمت �قد�� خو�هد شد.
10� �عال� �ما�گي � ���ئه �سنا� � مد��� پيشنها� �� سو� مناقصه گر�� هيچ گونه حقي �� بر�� 

�يشا� �يجا� نمي كند.

«�گهي �عو� به مناقصه»

�گهي �عو� �� �عضا� �صلي مؤسسه فرهنگي خانه هنرمند�� �ير��
�عضا� محتر� هيأ� مدير� �نجمن ها 

� خانه ها� عضو شو��يعالي � شهر��� محتر� تهر��
به مجمع عمومي عا�� سا� 1398

�� �جر�� ما�� 20 �ساس���نامه � مصوبه مو�� 98/3/19 ش���و��يعالي مبني بر برگز��� 
مجمع عمومي عا�� س���ا� 1398 مؤسس���ه فرهنگي خانه هنرمند�� �ير�� به شما�� 
ثبت 12295 � شناسه ملي 10100477067 بدين �سيله �� جنابعالي جهت شركت �� 
مجمع عمومي فو� �لذكر �عو� به عمل مي �يد. پيش���اپيش �� قبو� �عو� � حضو� شما 

سپاسگز��� مي گر��.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� �ئيس ش���و��يعالي � مديرعامل خانه هنرمند�� �ير�� �� خصو� 
عملكر� سا� 1397

2� �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني سا� 1397
3� ���ئه � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 29 �سفند سا� 1397

4� �نتخا� با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398
5� تعيين �عضا� ش���و��يعالي خانه هنرمند�� �ير�� (نماين���دگا� خانه ها � �نجمن ها� 

هنر� عضو)
6� ���ئه � تصويب چا�� خانه هنرمند�� �ير��

7� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� خانه هنرمند�� �ير��
8� ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومي عا��
�ما�: ��� يكشنبه 1398/4/16 ساعت 10:30

مكا�: تهر�� محله شهيد قرني � خيابا� شهيد مجيد عاصم تر�بي � خيابا� شهيد عليرضا 
برفر�شا� � كدپستي 1583773511� پال�0 خانه هنرمند�� �ير��

محمد�بر�هيم حقيقي
�ئيس شو��� عالي

2 ��حد �پا�تمانى خو� �� به شر� �يل �� 
طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.

����: كا�گر شمالي ��بر�� بيما�ستا� 
 قلب تهر�� كوچه ش���هيد ��نش ثاني
(مجد سابق) پال� 23 طبقا� 2 � 3

 مساحت كل �مين 264 مترمربع شمالي
 مساحت هر ��حد 141/8 مترمربع

كا�بر� �پا�تما� ����� � هر ��حد 
����� 3 خط تلفن

متقاضيا� مي تو�نن���د جهت با��يد � 
��يافت �س���نا� ش���ركت �� مز�يد� �� 
تا�يخ �نتشا� �گهي به مد� يك هفته با 
شما�� 09905404669 تما� حاصل 

نمايند.
شركت بهر�� موتو� گلپايگا�

آگهي مزايده آپارتمان
شركت بهران موتور گلپايگان در نظر دارد 

آگهي مزايده
ش�ركت توليد� صنعتي بهر�� موتو� گلپايگا� 
�� نظر ���� قطعا� ��كد خو���يي خو� �� �� طريق مز�يد� 
به باالترين قيمت پيش���نها�� ��گذ�� نمايد. متقاضيا� 
مي تو�نند حد�كثر ظر� يك هفته كا�� پس �� �نتش���ا� 
�ين �گهي جهت ��يافت � تكميل �س���نا� مز�يد� به ��حد 
با��گاني شركت به ����: شهرستا� گلپايگا� � كيلومتر 
يك جا�� خو�نس���ا�� شهر� صنعتي سايپا مر�جعه � يا با 

شما�� 03157248042 تما� حاصل نمايند.
شركت توليد� صنعتي بهر�� موتو� گلپايگا�

�گهي مجمع عمومي عا�� ساالنه شركت مركز� كا�گز����
 �مو� �يا�تي بحر �مز� �ستا� ���بيل

مجمع عمومي عا�� س���االنه ش���ركت مركز� كا�گز���� �مو� �يا�تي بحر �مز� �ستا� ���بيل ��� 
يكش���نبه مو�خه 1398/04/23 ��� ساعت 10/30 صبح �� محل شركت مركز� �ستا� ���بيل به 
���� ���بيل� خيابا� شهيد باكر�� 35 متر� شهيد باكر�� كوچه شهيد بهلو� جعفر�� پال�39 

برگز�� مي شو�. �� كليه سهامد���� محتر� جهت شركت �� �ين جلسه �عو� به عمل مي �يد.
�س�تو� جلس�ه: � �ستما� گز��� هيئت مدير� � گز��� تر�� مالي شركت  � تعيين هيئت مدير� 

�يت �له ���� ���� � با��� قانوني شركت 
�ئيس هيئت مدير� شركت مركز� بحر �مز� 

شركت ش���هركها� صنعتي تهر�� �� نظر ���� مناقصه عمومي خدما� (پر��� حفا�� �� حلقه چا� 
�� شهر� صنعتي عبا� �با�) به ش���ما�� (2098001051000013) �� �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت به پيمانكا� ��جد صالحيت � ����� گو�هينامه صالحيت پايه 5 �ش���ته �كتشافا� 
�ميني �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� � گو�هينامه تأييد صالحيت �يمني �مو� پيمانكا�� �� 
����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي ��گذ�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه 
تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
(س���تا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� 
عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت 

�� مناقصه محقق سا�ند.
� مبلغ بر���� ��ليه بر�سا� فهرست بها� �شته چا� سا� 1398: (9,703,608,720 �يا�)

� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: (485,180,436 �يا�)
 � محل پر���: شهرس���تا� پاكدش���ت� كيلومتر 20 جا�� گرمس���ا�� ش���هر� صنعتي عبا� �با� 

تلفن: 36423232
� تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 98/4/1 مي باشد.

� مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: ساعت 16 تا�يخ 98/4/12
� مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 16 تا�يخ 98/4/25
� �ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح تا�يخ 98/4/29

� محل گشايش پيشنها�ها: �فتر معا�نت فني شركت شهر� ها� صنعتي تهر�� 
� �طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � 
���ئه پاكت �لف: نشاني سهر���� شمالي كوچه ش���هيد محبي پال�2 طبقه4 معا�نت فني � تلفن: 

021�88761038
http://iets.mporg.ir :پايگا� ملي �طال� �ساني � www.tehraniec.ir

�طالعا� تما� س���امانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س���امانه: مركز تما� 41934�021 
��خلي 4 �فتر ثبت نا�: 88969737

���بط عمومي شركت شهركها� صنعتي تهر�� 

نوبت ���
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 12ـ 98

پروژه حفاري دو حلقه چاه 

در شهرك صنعتي عباس آباد
شركت شهركها� صنعتي تهر�� �� نظر ���� مناقصه عمومي خدما� (پر��� تكميل عمليا� خاكي 
معابر� جمع ���� �بها� س���طحي � �يو�� حفاظتي �كل ها� بر� ش���هر� صنعتي فير��كو�2) به 
شما�� (2098001051000012) �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به پيمانكا� ��جد 
صالحيت � ����� گو�هينامه صالحيت پايه 5 �ش���ته ��� � تر�بر� �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� 
كشو� � گو�هينامه تأييد صالحيت �يمني �مو� پيمانكا�� �� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي ��گذ�� 
نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي 
  www.setadiran.ir ���� پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به 
�نجا� خو�هد شد � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت 

مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
� مبلغ بر���� ��ليه بر�س���ا� فها�� بها� �شته ها� ���� باند فر��گا� � �يرسا�� ��� �هن سا� 1398: 

(54,516,886,478 �يا�)
� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: (2,725,844,324 �يا�)

� محل پر���: شهرس���تا� فير��كو�� كيلومتر 5 جا�� قائم شهر� ش���هر� صنعتي فير��كو�2 تلفن: 
76440033�4

� تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 98/4/1 مي باشد.
� مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: ساعت 16 تا�يخ 98/4/12

� مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 16 تا�يخ 98/4/24
� �ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 14 تا�يخ 98/4/26

� محل گشايش پيشنها�ها: �فتر معا�نت فني شركت شهر� ها� صنعتي تهر�� 
� �طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � 
���ئه پاكت �لف: نشاني سهر���� شمالي كوچه ش���هيد محبي پال�2 طبقه4 معا�نت فني � تلفن: 

021�88761038
http://iets.mporg.ir :پايگا� ملي �طال� �ساني � www.tehraniec.ir

�طالعا� تما� س���امانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س���امانه: مركز تما� 41934�021 
��خلي 4 �فتر ثبت نا�: 88969737

���بط عمومي شركت شهركها� صنعتي تهر��

نوبت ���
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 11ـ98

پروژه تكميل عمليات خاكي معابر، جمع آوري 
آبهاي سطحي و ديوار حفاظتي دكل هاي برق 

شهرك صنعتي فيروزكوه2
شركت شهركها� صنعتي تهر�� �� نظر ���� مناقصه عمومي خدما� (پر��� �جر�� ��كش �سفالت 
� جد�لگذ��� بلو�� فنا��� شهر� صنعتي فير��كو�1) به شما�� (2098001051000011) �� �� 
طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به پيمانكا� ��جد صالحيت � ����� گو�هينامه صالحيت 
پايه 5 �شته ��� � تر�بر� �� س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� � گو�هينامه تأييد صالحيت �يمني 
�مو� پيمان���كا�� �� ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعي ��گذ�� نماي���د. كليه مر�حل برگز��� مناقصه 
�� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست 
مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� 

�لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
� مبلغ بر���� ��ليه بر�سا� فهرست بها� �شته ها� ���� باند فر��گا� � �يرسا�� ��� �هن سا� 1398: 

(30,193,063,393 �يا�)
� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: (1,509,653,170 �يا�)

 � محل پر���: شهرس���تا� فير��كو�� كيلومتر 5 جا�� قائم ش���هر� ش���هر� صنعت���ي فير��كو� 
تلفن: 4�76440033

� تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 98/4/1 مي باشد.
� مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: ساعت 16 تا�يخ 98/4/12

� مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 16 تا�يخ 98/4/24
� �ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح تا�يخ 98/4/26

� محل گشايش پيشنها�ها: �فتر معا�نت فني شركت شهر� ها� صنعتي تهر�� 
� �طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � 
���ئه پاكت �لف: نشاني سهر���� شمالي كوچه ش���هيد محبي پال�2 طبقه4 معا�نت فني � تلفن: 

021�88761038
http://iets.mporg.ir :پايگا� ملي �طال� �ساني � www.tehraniec.ir

�طالعا� تما� س���امانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س���امانه: مركز تما� 41934�021 
��خلي 4 �فتر ثبت نا�: 88969737

���بط عمومي شركت شهركها� صنعتي تهر��  

نوبت ���
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 10ـ98

پروژه اجراي روكش آسفالت و جدولگذاري

 بلوار فناوري شهرك صنعتي فيروزكوه1

دستور قطع برق توليدکنندگان ارز 
دیجيتال صادر شد 

شرکت توانیر با صدور اباغیه ای دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال 
را صادر کرد.به گزارش تسنیم، وزارت نیرو و صنعت برق کشور که در پایش 
مستمر میزان مصرف و تولید برق به منظور جلوگیری از بروز خاموشی ها در 
تابستان سال جاری هستند، با پدیده ای جدید مواجه شده اند که می تواند به صورت 
غیرمجاز مصرف برق پیک را حتی تا 2000 مگاوات افزایش دهد و این به معنای 
ایجاد مشکل برای برق رسانی مطلوب در تابستان سال جاری است.بدین منظور 
شرکت مادرتخصصی توانیر با صدور اباغیه ای دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز 
دیجیتال را صادر کرد.گزارش فارس هم حاکیست: متولی زاده مدیرعامل توانیر در 
بخشنامه ای جدید به شرکت های توزیع برق اباغ کرد با توجه به توسعه مراکز 
ارز دیجیتال که بدون ارائه مجوز، نبود تعرفه خاص و استانداردهای فنی ازم در 
مدار قرار گرفته اند و در پیک تابستان شرکت های توزیع برق را با مشکل جدی 
مواجه می کنند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به شناسایی و جمع آوری 

موقت انشعابات مزبور تا تعیین تکلیف قانونی اقدام ازم صورت گیرد.
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همكار محترم
جناب آقاي دكتر محمدابريشمي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزيزتان را خدمت شما 
و س��اير وابستگان، تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال براي آن مرحومه آمرزش الهي و علو درجات و براي 

بازماندگان صبر و شكيبائي آرزومنديم.
دكتر پروين اماميـ  دكتر ليدا شاهينـ  دكتر فيروز 
فصيحيـ  دكتر محمد سـدهيـ  دكتر پرويز مافي 
ـ دكتر ابوالحسـن عالم زادهـ  دكتر خسرو خطيبي 
ـ دكتر تهمتن يلداـ  دكتر عباس محتشميـ  دكتر 
حسـن فريدـ  دكتر حسـين سالورـ  دكتر فريدون 
وزيريـ  دكتر خسرو روستائيانـ  دكتر فرهاد گرجي 
ـ دكتـر احمد تهاميـ  دكتر مهرداد ميرهاشـميـ  
دكتـر احمد علم پـورـ  دكتر كورش نيـك نيائيـ  
دكتر حسـين مدنيـ  دكتر محسن تدين فرـ  دكتر 
پرويز پوردانشـ  دكتر علي اكبر سـليمانيـ  دكتر 
همايـون حيدريـ  دكتر علي اكبـر اكبريهـ  دكتر 
حسـين نجميـ  دكتر مهرداد رضائيـ  دكتر محمد 
جهانديـدهـ  دكتر ناصر كنيـ  دكتر ايرج روئين دژ 
ـ دكتر خشـايار سـرافرازـ  دكتر مسعود مفيديـ  
دكتر سـيروس دهدشـتيـ  دكتر حسين فرشيـ  
دكتـر محمد علي يزدان خواهـ  دكتر بهرام بشـرـ  
دكتر محمد اسمعيل پور اربابـ  دكتر بهروز شفقي 
ـ دكتر خسـرو مجيد شـيبانيـ  دكتر اميرحسين 
مظهريـ  دكتر ابوالحسن پاكزادـ  دكتر فرزان رهبر 
ـ دكتر احمد ركنيـ  دكتر فرح كنگرلوـ  دكتر رضا 
جهـروديـ  دكتـر وحيد فيروز آبـاديـ  دكتر رضا 

استوارـ  دكتر حسن گيلك

جناب آقايان 
مهندس عليرضا و حميدرضا آهنچي مركز 

ب��ا اندوه فراوان؛ خبر درگذش��ت پ��در گراميتان حاج 
محسـن آهنچي مركز، بنيانگذار و مؤسس شركت 

صنايع پارس موكت موجب تألم و تأثر گرديد. 
بدينوسيله مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم و 
س��اير بازماندگان آن عزيز از دست رفته تسليت عرض 
نم��وده و از پ��روردگار متعال ب��راي آن مرحوم رحمت 

الهي آرزومنديم. 
مديريت و كاركنان كارخانجات صنايع 
پارس موكت رشت

خانواده محترم ملكي 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مرحوم آقاي صمد 
ملكي )احمد( را صميمانه تس��ليت عرض نموده و از 
درگاه خداون��د متعال ب��راي آن مرحوم رحمت الهي و 

براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم. 
عبداه سرشار 
مهندسين و كاركنان شركت ساختماني بانه

خانواده محترم مرحوم مغفور

ب��ا ان��دوه فراوان مصيب��ت وارده را صميمانه تس��ليت 
ع��رض نم��وده، از خداون��د متع��ال ب��راي آن مرحوم 
 ش��ادي روح و براي بازماندگان صبر و سامتي مسئلت 

مي نماييم.
از طرف پرسنل
 شركت صنايع پارس موكت

مانده بودي اگر نازنينم زندگي رنگ و بوي دگر داشت
اين شب سرد و غمگين غربت با وجود تو رنگ سحر داشت

س��الگرد  تيرم��اه  يك��م 
همس��ري  درگذش��ت 
مهرب��ان و پدري دلس��وز 
سـيدعلي  ش��ادروان 
ميرنعمتـي كه ب��ا اندوه 
ف��راوان ي��اد و خاطره اش 
را گرام��ي و روحش قرين 

رحمت الهي گردد.
از طرف همسر و فرزندان

بنام ايزد يكتا
بيس��ت و هش��تمين س��الگرد وفات همس��ر و پدر 
 عزيزم��ان، ش��ادروان دكت��ر فيـروز اويسـي را

 گرامي مي داريم.
تبريز

 همسر و فرزندان: هما ـ مريم ـ علي

جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي
جناب آقاي دكتر مجيد ابريشمي

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مادر گراميتان را به 
ش��ما و خانواده هاي محترم ابريش��مي تسليت عرض 
نموده، صبر و س��امتي بازماندگان را از خداوند متعال 

آرزومنديم.
»خانواده: حسين هاشم زاده«

خاندان محترم آهنچي
مصيبت وارده را صميمانه تسليت گفته و خود را در غم 
بزرگ ش��ما شريك مي دانيم از خداوند بزرگ براي آن 
روانش��اد طلب مغفرت و براي همه بازماندگان محترم 

صبر و بردباري مسئلت داريم.
هيأت مديره و كاركنان گروه صنعتي موكت همدان

 سركار خانم ها  شهره و شهين ابريشمي
جناب آقاي دكتر شهاب هاشم زاده
جناب آقاي دكتر شروين هاشم زاده

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به ش��ما و ساير بستگان 
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي شما صبر 

و سامتي آرزومنديم.
»خانواده: حسين هاشم زاده«

برنامه هاي علمي ـ ديني  
فرهنگي هنري حسينيه ارشاد

هفته اول تير
كاس ها: *تفسير قرآن كريم *تزكيه و اخاق

نمايشـگاه هايي بـا موضوعات: * ق��رآن و خلقت 
 جه��ان *تاريخ ق��رآن *رهبري و مديريت )اس��ام( 

*موسيقي *تازه هاي مجموعه در تيرماه
اطاعات بيشتر: 22866465

انا ه و انا اليه راجعون 
 راهنماي هميش��گي و رفيق شفيق روزهاي سخت در 
نش��يب دوران م��ان آقاي لطف اه ميثم��ي در اندوه از 
دست دادن بانو مريم همسر فداكار و مهربانش سوگوار 
و اندوهگين است، خود را شريك غم آقا لطفي مي دانيم 
و براي خانواده سر افراز ميثمي و ساير بازماندگان صبر 

و سامتي خواهانيم .
 ابوطالـب آدينـه وند، خسـرو آذربايجاني، رضا 
آقـا خاني، محمدرضا آهنـي، حميده ابراهيمي، 
حميد احراري، محسـن احمدي، مرتضي افشار، 
اعظم اكبر زاده، سيد عبدالمجيد الهامي، مسعود 
باسـتاني، ابوالفضل بازرگان، محمد حسين بني 
اسدي، عماد بهاور، فرهاد بهبهاني، فهيمه بهرامي، 
صفا بيطرف، مسـعود پدرام، عباس پور اظهري، 
حبيـب اه پيمـان، غامعباس توسـلي،محمد 
توسـلي، سـونيا تركمان، ناصر تكميل همايون، 
درخشـنده تيموريان، حسـين جزايري، محمد 
مهدي جعفري، فرشته جمشيدي، علي حديثي، 
حميـد حديثـي، بهـزاد حـق پنـاه، ابوالفضل 
حكيمي، امير خرم، ابراهيم خوش سـيرت، رضا 
دبيـر،  فاطمه درد كشـان،  سـعيد درودي، امير 
خسرو دلير ثاني، رويا راضي،  رضا رئيس طوسي، 
عليرضـا رجايـي، محمد جواد رجايـي، محترم 
رحمانـي، روح اه رحيم پـور، بهمن رضا خاني، 
احـد رضايي، محمـد رضايي، عطوفـت رويين، 
حسين رفيعي، اعظم زارعيان، رقيه زارع، عزيزه 
زارع، علي رضا ساريخاني، عبدالفتاح سلطاني، 
بهرام سحابي، حامد سحابي،  دره سحابي، زهره 
سحابي،  فريدون سحابي، حسين سربندي، تقي 
شـامخي،محمودرضا شاه حسيني،  حسين شاه 
اويسي، احسان شريعتي، سارا شريعتي، سوسن 
شـريعتي، مونا شـريعتي، فيروزه صابر، سـعيد 
صاحب محمدي،  هاشم صباغيان، باقر صدري نيا، 
كيوان صميمي، اعظم طالقاني، حسـام طالقاني، 
طاهـره طالقانـي، محمـد فريد طاهـري، علي 

طهماسـبي، امير طيرانـي، حميدرضا عابديان، 
سـيد جعفر عبـاس زادگان،  ميكاييل عظيمي،  
محمـود عمراني، علي اصغر غروي، مهدي غني، 
كيومرث فرجاد، غفار فرزدي، حسين فاح، عزيز 
قاسـم زاده،  امير نظام الدين قهاري، محمد رضا 
كارخانه چين، رحمان كارگشـا، محمد كريمي، 
علـي گرجي، فاطمه گوارايي، قاسـم لواسـاني، 
احسـان مالكي پور، حسـين مجاهـد، مصطفي 
محـب كيـا، محسـن محققي، محمـد محمدي 
اردهالـي، سـعيد مدني، مينـو مرتاضي، مهدي 
معتمدي مهر، احمد معصومي، محمد جواد مظفر، 
محمد ملكي، نسرين ملكي، خسرو منصوريان، 
 هادي موتمني، يوسـف موايي، قدسي مير معز، 
علي نظري، محمود نكو روح، حسين نوري زاده، 
حميـد نوحي، ناصر هاشـمي، عليرضـا هندي،  

هادي  هادي زاده يزدي
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سرویس خارجی : دومینوی 
انهدام زیرس���اخت های حیاتی و 
تاسیس���ات مهم رژیم سعودی در 
مناطق مختلف عربستان با حمات 
دقیق پهپادی و موشک های قدرتمند 
انصاراه پس از تهیه بانک اهداف 
ای���ن جنبش همچنان ادامه دارد و 
این بار نیروگاه بزرگ برق سیکل 
ترکیبی س���عودی ها در »جیزان« 
عربس���تان هدف  ی���ک فروند 
موشک هوشمند »کروز« انصاراه 
قرار گرفت ت���ا بخش بزرگی از 
 جنوب این کش���ور در خاموشی 

فرو رود.
   انص���اراه یمن در همین 
رابط���ه اعام کرد که با یک فروند 
موشک هوشمند »کروز«، نیروگاه 
بزرگ برق سیکل ترکیبی »الشقیق« 
س���عودی ها  در استان »جیزان«، 
واقع در جنوب عربستان را هدف 
قرار داده اس���ت. ب���ه گفته منابع 
خبری، این حمله موش���کی برای 
چندین ساعت به قطع برق بخش 
 عمده ای از جنوب عربستان منجر 

شده است.
 این منابع افزودند:نیروگاهی 
برقی که هدف حمله موش���کی 
یمنی ها قرار گرفت، از بزرگترین 
نیروگاه های تولید برق در عربستان 
سعودی به ش���مار می رود که به 
بااترین می���زان بهره وری در این 
کش���ور دس���ت پیدا کرده و 70 
درصد برق اس���تان های »نجران«، 
» جیزان« و »عس���یر« این کشور را 

تامین می کند.
 بر اساس گزارش وبگاه »الخبر 
الیمنی«، نیروگاه برق »الش���قیق« از 
بزرگتری���ن نیروگاه های برق در 

عربستان به شمار می رود و هزینه 
ساخت آن بالغ بر 12 میلیارد ریال 
س���عودی بوده است که شرکت 

»صنایع سنگین هیوندا« وابسته به 
کره جنوبی ساخت این نیروگاه را 
از سال 201۳ آغاز و تا سال 201۸ 

به پایان رسانده است.
»یحیی س���ریع« سخنگوی 

فرمانده نیروهای مس���لح یمن نیز 
با اعام این خبر گفت: موش���ک 
شلیک ش���ده به هدف مورد نظر 

اصابت کرد و این حمله در پاسخ 
به تجاوزگری های ائتاف سعودی و 

محاصره مردم یمن انجام شده. 
 وی اف���زود: در صورتی که 
دش���منی ها و حمات سعودی ها 

ادامه یابد به اذن خدا غافلگیری های 
بزرگی با حساسیت بیشتر برای نظام 

سعودی در راه است. 

این مق���ام یمن���ی افزود: 
موشک های بالس���تیک، »کروز« 
هوشمند و انواع پهپاد های یمنی، 
امکان زدن ه���ر هدفی در طول 
و عرض جغرافیایی عربس���تان را 

دارن���د و حمات م���ا به مناطق 
 »عسیر«، »جیزان« و »نجران« محدود 

نخواهد ماند. 

 عربس���تان ام���ا در اقدامی 
فرافکنانه و با هدف مظلوم نمایی، 
با ص���دور بیانیه ای در خصوص 
حمله موشکی یمن به نیروگاه برق 
»الش���قیق« مدعی شد که انصاراه 

یمن تاسیسات »آب شیرین کن« این 
استان را هدف قرار داده است.

از طرفی، همزمان با این حمله 
موفق موش���کی، انصاراه یمن  از 
حمله ش���دید پهپادی به فرودگاه 
»جیزان« عربس���تان نیز  خبر داد 
و ضمن تأکید بر اینکه تجهیزات 
پدافندی آمریکایی نمی تواند مانع 
حمات یمن در عربس���تان شود، 
تأکید کرد: اهدافی فراتر از این زده 

خواهد شد.
 این جنبش همچنین از شلیک 
موشک »بدر-اف« به سمت مواضع 
ائتاف س���عودی در »نجران« خبر 
داد و افزود: در پی اصابت موشک 
مذکور ، دهها نفر از نیروهای ائتاف 

کشته و زخمی شده  اند. 
 در همین حال، ، 11 نیروی 
ائتاف س���عودی نیز در دو منطقه 
جنوبی این کشور به دست نیروهای 
یمن���ی از پا درآمدند.جنگنده های 
رژیم س���عودی نیز در واکنش به 
شکس���ت های میدانی و در ادامه 
نق���ض توافق آتش بس در یمن، 
شهر »الحدیده« را به شدت بمباران 

کردند.
در چنین ش���رایطی،روزنامه 
»گاردین « انگلیس در گزارش���ی 
درباره مش���ارکت لندن در جنگ 
علیه ملت یمن و ابعاد مختلف آن 
نوش���ت: انگلیس نه تنها ساح به 
عربستان فروخته، بلکه به منظور 
ارائه خدمات پس از فروش و حفظ 
و نگهداری ساح ها و هواپیماها ، 
6۳00 نظامی انگلیس���ی را نیز در 
اختیار ریاض قرار داده اس���ت تا 
از جنگنده های سعودی محافظت 

کنند.

انصاراه، نیروگاه برق   عربستان در »جیزان« را منهدم کرد

افشای شکنجه »سعد حریری« در عربستان
ایرنا: »اگنس کاامارد« گزارشگر سازمان ملل 
در ام���ور اعدام های خارج از چارچوب قضایی، 
اعام کرد که سعد حریری نخست وزیر لبنان دو 
س���ال پیش در ریاض توسط نزدیکان محمد بن 
س���لمان ولیعهد سعودی شکنجه شد. وی گفت: 
سعود القحطانی مشاور پیشین بن سلمان از جمله 
افرادی بود که خود ش���خصاً، نخست وزیر لبنان 
را بازجویی کردو حریری قربانی ش���کنجه های 

روحی و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز شد. گفتنی است حریری 1۳ 
آبان ۹6 در اقدامی نامتعارف و غافلگیرکننده در عربستان از مقام خود استعفا 
کرد و متن بیانیه اس���تعفای وی از طریق ش���بکه خبری العربیه سعودی و از 

خاک عربستان قرائت شد.
آمریکا، عربستان را در فهرست سیاه قاچاقچیان انسان قرار داد

فارس: وزارت خارجه آمریکا، نام عربستان سعودی را در فهرست سیاه 
قاچاق انسان قرار داد. ایاات متحده آمریکا عاوه بر عربستان سعودی، کوبا 
را نیز در فهرست سیاه کشورهایی قرار داد که گفته می شود اقدامات کافی 
برای مقابله با قاچاق انس���ان صورت نمی دهند. وزارت خارجه آمریکا در 
گزارش ساانه خود، عربستان سعودی را به دلیل نقض گسترده حقوق تعداد 
بس���یار زیاد نیروهای کار خارجی در این کش���ور مورد سرزنش قرار داده و 
کوبا را نیز به قاچاق انسان از طریق برنامه اعزام پزشکان به خارج از کشور 

متهم کرده است.
اعتراف رئیس بازداشتی اینترپل به دریافت رشوه

ایسنا: روزنامه خلق چین اعام کرد که رئیس 
پیش����ین اینترپل در دادگاهی که به اتهام دریافت 
رشوه 2 میلیون داری علیه وی برپا شده، به جرم 
خود اعتراف کرده است. دادگاه تیانجین در شمال 
چین، »منگ هونگ وی« رئیس سابق اینترپل را به 
فساد محکوم کرد و میزان محکومیت وی را در 
آینده ای نزدیک اعام خواهد کرد. اتهامات منگ به 
دوره ای برمی گردد که او معاون وزیر امنیت مدنی 
و رئیس گارد ساحلی چین بود. گفتنی است منگ در سال 2016 به عنوان 
رئیس پلیس اینترپل برگزیده شد اما در اکتبر سال گذشته مقامهای چین او را 

دستگیر کردند و دوره چهارساله او در این سمت نیمه کاره ماند.
قدر دانی گوترش از بشردوستی کشورهای میزبان پناهندگان

مرکز اطاعات سازمان ملل متحد: دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت 
روز جهانی پناهندگان )20 ژوئن 201۹ برابر با ۳0 خرداد( از بشر دوس���تی 
کش���ور هایی قدر دانی کرد که با وجود رویارویی با چالش های اقتصادی و 
نگرانی های امنیتی، میزبان پناهندگان هستند.آنتونیو گوترش گفت:در روز جهانی 
پناهن���دگان، توجه اینجانب معطوف به بیش از70 میلیون زن، کودک و مرد 
پناهنده و آوارگان داخلی است که مجبور به فرار از جنگ، تعرض و ظلم و 
ستم شده اند.این رقم حیرت آور است چون دو برابر آن  چیزی است که 20 
سال پیش بود و بیشتر این آوارگان اجباری، از کشورهای سوریه، افغانستان، 

سودان جنوبی، میانمار، و سومالی آمده اند.
رئیس جمهوری موریتانی: 2 بار دست به کودتا زده ام

ایسنا: محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری 
موریتانی که دوره ریاستش دوم اوت به پایان خواهد 
رسید، اذعان کرد به منظور تحقق دموکراسی، توسعه 
و مبارزه با فس���اد، دو بار در س���ال های 200۵ و 
200۸ دس���ت به کودتای نظامی زده و طی دهه 
اخیر حکومتش دستاوردهای بسیاری داشته است و 
برای احترام به قانون اساسی موریتانی  در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد نمی شود. وی در نشستی 

خبری افزود، هرگز نه رئیس جمهور خواهد شد و نه در دولت های بعدی به 
عنوان وزیر فعالیت خواهد کرد.

گرجستان ناآرام شد
فارس: یک روز پس از حضور تعدادی ازنمایندگان پارلمان روسیه در 
یکی از جلسات پارلمان گرجستان، این کشور ناآرام شده است. مخالفان دولت 
گرجستان فراخوان اعتراض داده اند. روز پنجشنبه تظاهراتی خارج از ساختمان 
پارلمان علیه حضور نمایندگان روس در مجمع عمومی پارلمانی گرجستان 
برگزار شد و اگر چه شرکت کنندگان در این تظاهرات متفرق شدند اما معترضان 

وارد دفتر حزب حاکم شدند و این محل را تخریب کردند.
مصونیت سیاسی »آتامبایف« لغو شد

فارس: نمایندگان پارلمان قرقیزستان به حذف 
مصونیت سیاس���ی »الماس بیک آتامبایف« رئیس 
جمهوری سابق این کشور و تشکیل پرونده جنایی 
برای وی رای مثبت دادند. هفته گذشته نیزدر پارلمان 
قرقیزستان کمیسیون ویژه بازرسی جرائم آتامبایف 
تشکیل شد و در نتیجه آن نقش این رئیس جمهوری 
سابق در پرونده های فساد در پروسه نوسازی نیروگاه 
حرارتی »بیشکک«، نوسازی موزه ملی قرقیزستان، 
آزادسازی »عزیز باتوکایف« رئیس یکی از گروه های جنایی، فروش زغال سنگ 

به نیروگاه حرارتی بیشکک و همچنین زمین خواری اثبات شد.
اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را یکسال دیگر تمدید کرد

فارس: اتحادیه اروپا تحریم های روسیه در ارتباط با شبه جزیره »کریمه« 
را به مدت 12 ماه دیگر تمدید کرد. گفتنی است جمهوری کریمه سال 201۴ 
پس از برگزاری یک همه پرسی به روسیه ملحق شد و اکثریت قاطع ساکنان 

این منطقه به جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی دادند.
یونان، ترکیه را تهدید کرد

فارس:نخست وزیر یونان از ترکیه خواست حق حفاری قبرس در دریای 
مدیترانه را به رسمیت بشناسد.نخست وزیر یونان گفت اگر ترکیه همچنان 
حق قبرس در اس���تحصال گاز را به چالش بکش���د با عواقب آن از سوی 
اروپا مواجه خواهد شد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، »الکسیس سیپراس« 
نخست وزیر یونان در پایان نشست اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: افزایش 
تندخویی ترکیه تنها از سوی یونان و قبرس دیده نمی شود بلکه کشورهای 
مهمی مانند ایاات متحده و اروپا نیز شاهد آن هستند.کشورهایی اروپایی 
در این نشست، با »غیر قانونی« خواندن حفاری ترکیه اعام کردند: متأسفانه 
ترکیه به خواسته های متعدد اتحادیه اروپا برای توقف این اقدامات، پاسخی 
نداده است.»مورگان اورتاگوس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در ششم 
ژوئن گذشته گفت که واشنگتن با نگرانی عمیقی اهداف اعامی ترکیه در 
خصوص آغاز حفاری دریایی در منطقه مورد ادعای قبرس را دنبال می کند.
چند روز پیش کشتی حفاری دوم ترکیه با نام »یافوز« برای عملیات استحصال 
نفت و گاز عازم قبرس شد.»فاتح دونماز« وزیر انرژی ترکیه در حالی که  بر 
روی عرشه کشتی حفاری »یافوز« در بندر »دیلوواسی« صحبت می کرد، گفت 
که ترکیه بدون وقفه به عملیات حفاری ادامه می دهد و این حق قانونی ترکیه 
است. کشتی حفاری »یافوز« قرار است در ابتدای ژوئیه پیش رو به کشتی 
»فاتح« که ماه پیش به نزدیکی سواحل »قبرس« اعزام شده بود، بپیوندد.ترکیه 
سال گذشته نیز از ایجاد یک پایگاه دریایی در بخش شمالی جزیره قبرس 

خبر داد که با محکومیت شدید کشورهای غربی همراه شد.

كوتاه از سراسر جهان مجلس نمايندگان آمريكا اختيارات 
جنگي ترامپ را كاهش داد

س���رویس خارجی: دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا با 
تصویب طرحی به کاهش اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

این کشور رای مثبت دادند.
 اعضای دموکرات مجلس  نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب 
رساندند که اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای اعان جنگ با 
س���ایر کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم را محدود می کند. مجلس 
نمایندگان آمریکا با لغو قانون موس���وم به »مجوز اس���تفاده از نیروی 
نظامی«موافقت کرد. گفتنی اس���ت این قانون که بعد از حمات 11 
س���پتامبر سال 2001 به تصویب رسید، به رئیس جمهور آمریکا اجازه 
می داد بدون مشورت با کنگره از قدرت نظامی برای مبارزه با »گروه های 

تروریستی« استفاده کند.
  از سویی،»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا توبیخ 
رسمی دونالد ترامپ به جای آغاز فرایند استیضاح علیه رئیس جمهوری 
کشورش را رد کرد و گفت:اگر دموکرات ها به این نتیجه رسیدند که او 
باید طبق قانون اساسی بابت سوء رفتار متهم شود، استیضاح تنها گزینه 
اس���ت. این درحالی است که نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می دهد، 
میزان رضایت مردم آمریکا از دونالد ترامپ از ۴6 درصددرماه آوریل 

به ۴۳ درصدکاهش یافته است.
از سویی،»وادیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه اعام کرد: مسکو 
و واش���نگتن دارای دیدگاه خاص خود برای حل و فصل مسائل بین 
المللی هستند، اما در دستیابی به اهداف خود ازطریق اعمال زور موفق 

نخواهند بود و هر دو طرف این مساله را به خوبی درک می کنند.
طرح ضدسعودی »سنا«

مجلس سنای آمریکا به لغو برنامه دولت این کشور برای فروش 
ساح به عربستان سعودی با استناد به اختیارات ویژه رِئیس جمهوری 

آمریکا رأی مثبت داد.
مجلس س���نای آمریکا طرحی را که خواستار لغو برنامه »ترامپ« 
برای استفاده از اختیارات ویژه جهت فروش ساح به عربستان سعودی 

است را تصویب کرد. 
دول���ت دونالد ترامپ پی���ش از این با اعام وضعیت اضطراری 
در قبال ایران در س���وم خردادماه س���ال جاری به  دلیل تنش با تهران، 
کمیته های کنگره را از قصد خود برای فروش بیش از هشت میلیارد 
دار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، امارات و اردن مطلع کرد.  
ازم به ذکر است،  رئیس جمهوری آمریکا در صورت اعام وضعیت 
اضطرار ملی می تواند مفاد مندرج در قوانین کنترل تسلیحاتی را نادیده 

گرفته و بدون مجوز کنگره ساح بفروشد.
همزم���ان با این اق���دام آمریکا، دولت انگلیس نیز اعام کرد که 
مجوز های فروش س���اح به عربستان را لغو می کند. دولت انگلیس 
در همین راس���تا اعام کرد: هرچند با رأی دادگاه این کشور در مورد 
غیرقانونی بودن فروش ساح به ریاض مخالف است، اما فعا صدور 
مجوز جدید برای صادرات جنگ افزار به عربستان سعودی را متوقف 
می کند. این در حالی اس���ت که پیش���تر،دادگاهی در انگلیس فروش 
تسلیحات این کشور به عربستان سعودی به منظور استفاده در تجاوزات 

ائتاف سعودی را غیرقانونی خوانده بود.
در خبر دیگری، »لیندسی گراهام« عضو مجلس سنای آمریکا بار 
دیگر در گفت وگو با شبکه الجزیره، »بن سلمان«، ولیعهد سعودی را 
به دست داشتن در قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد آل سعود 
متهم کرد. س���خنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با ادعای حمایت از 
تحقیقات گزارش���گر ویژه سازمان ملل درخصوص قتل روزنامه نگار 
منتقد ریاض در کنسولگری سعودی گفت : در حال بررسی دقیق این 

گزارش است.
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز به گزارش سازمان ملل متحد که 
گفته ادله موثقی درباره نقش ولیعهد سعودی در قتل روزنامه نگار منتقد 
سعودی وجود دارد واکنش نشان داد و تاکید کرد:  عامان قتل خاشقجی 
بهای آن را پرداخت خواهند کرد. اردوغان گفت: گزارش سازمان ملل 
متحد نقش آفرینی مقام های سعودی به ویژه »بن سلمان« در قتل خاشقجی 

را تأیید می کند و آنها بهای این راپرداخت خواهند کرد.

هند هرگونه مذاکره با پاکستان را رد کرد
س���رویس خارجی: سخنگوی وزارت امورخارجه هند به گزارش 
رسانه هامبنی براین که»نارندرا« مودی نخست وزیراین کشوردرنامه ای 
به همتای پاکس���تانی خودآمادگی دهلی نو برای ازسرگیری گفتگوهای 
صلح با اسام آباد رااعام کرده است واکنش نشان داد وهرگونه مذاکره 

با پاکستان را رد کرد.
»راویش کومار«ضمن رد گزارش رسانه های پاکستانی درخصوص 
تصمیم دهلی نو برای احیای مذاکرات با اسام آباد اعام کرد: شرط ما 

برای مذاکره با اسام آباد اقدام قطعی و جدی علیه تروریسم است.
وی گفت: اخبار مربوط به نامه نارندرا مودی نخست وزیرهند به 
همتای پاکستانی خودجعلی است ودراین نامه برموضع قدیمی هند مبنی 
برعاقه دهلی نو به ایجاد روابط عادی و دوستانه با همه کشورهای جنوب 
آسیا وایجاد یک فضای عاری از تروریسم و خشونت تاکید شده است. 
کومارافزود:درنامه رهبران هندی به همتایان پاکستانی خودهیچ اشاره ای به 
احیای مذاکرات میان دو کشور نشده است.این درحالی است که به گفته 
مقامات هندی نامه مودی به عمران خان در پاسخ به نامه تبریک نخست 
وزیر پاکستان به مودی به مناسبت انتخاب دوباره او به عنوان نخست 

وزیر هند بوده است.
 از طرفی،سازمان ملل متحد با ابراز رضایت از بهبود وضع امنیتی 
در پاکس���تان، مجوز تردد اعضای خانواده های مسؤان و کارمندان این 

نهاد را در پاکستان صادر کرد.
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سرویس خارجی: هیات روسی به ریاست 
"الکس���اندر اورنتیف" فرس���تاده ویژه رئیس 
جمهوری روس���یه با بشار اسد رئیس جمهور 

سوریه در دمشق دیدار کرد.
هیات روس س���ه روز پیش از عراق وارد 
بیروت شد و در آنجا با مسئوان بلند پایه لبنان در 
خصوص مسائل مختلف و پیش از همه موضوع 
بازگشت پناهجویان سوری و ترسیم مرزی بین 
لبنان و فلسطین اشغالی بحث وتبادل نظر کرد .

اورنتیف و هیات همراه او از جمله معاون 

وزیر خارجه روس���یه پس از ورود به سوریه با 
بشار اسد در خصوص آخرین تحوات اوضاع 
این کشور و همکاری مشترک سوریه و روسیه در 
زمینه های مختلف و در صدر آن مبارزه با تروریسم 
در مناطق تحت اشغال گروه های تروریستی بحث 
و تبادل نظر کرد. در این دیدار، اورنتیف، بشار 
اسد را در جریان گفت وگوهای خود با مسئوان 
عراقی و لبنانی قرار داد و اظهار داشت، موضع 
این دو کش���ور مبتنی بر این است که مبارزه با 
تروریسم و نابودی آن و بازگشت زندگی به روال 

طبیعی در سوریه به نفع تمامی کشورهای منطقه 
و نه فقط سوریه، خواهد بود.

خبر دیگر اینکه حمله مسلحانه به نیروهای 
آمریکایی در شرق استان دیر الزور سوریه چند 
زخمی بر جای گذاش���ت. گفته می شود داعش 
عامل این حمله بوده و در هنگام هلی برن نظامیان 
آمریکایی در نزدیکی »کارخانه فرش« ش���هرک 
»الشحیل« واقع در ریف جنوب شرقی دیر الزور 
به این نیروها حمله کرد که بر اثر این حمله، دو 

نظامی آمریکایی زخمی شدند.

گروه های مقاومت فلسطین: »معامله قرن« 
عملی نخواهد شد

سرویس خارجی:  سفیر ونماینده دائم 
ایران در سازمان ملل از آمادگی کشورمان 
ب���رای ایفای نقش فعال در روند برقراری 
صلح در افغانستان با هماهنگی دولت کابل 

خبر داد.
مجید تخ���ت روانچی گفت:ایران به 
حمایت های خود ازافغانستان ادامه خواهد 
داد ودر این راستا آمادگی دارد با هماهنگی 
با دولت کابل نقش فعاانه ای درتسهیل روند 

صلح این کشور ایفا کند.
 وی با اش���اره به اتهامات آمریکا به 

ایران مبنی بر ت���اش برای ایجاد ناامنی 
درافغانس���تان، این اتهامات را بی اساس  
دانست که با هدف انحراف اذهان ازشکست 
سیاست های 1۸ سال گذشته  ایاات متحده  

در این کشورصورت می گیرد.
تخت روانچی س���فیرو نماینده دائم 
جمهوری اس���امی ایران درسازمان ملل 
افزود: ملت افغانس���تان از سال ها اشغال، 
تج���اوز، حضور نیروهای خارجی و ترور 

بیزار بوده و خواهان صلح است.
وی تأکید کرد:ازمه پایدار بودن صلح 

این است که توسط افغانها و برای افغانها 
ایجاد ش���ود و این بدین معنا اس���ت که 
ن���ه می توان صل���ح را از خارج به مردم 
افغانستان دیکته کرد و نه بدون درنظرگرفتن 
دغدغه های واقعی و نیازهای حقیقی ملت 
بزرگ این کش���ورآن را ایجاد کرد.تخت 
روانچی همچنین با اشاره به دستاوردهای 
مردم افغانستان که درنتیجه سال ها فداکاری 
و تاش های طوانی آنها حاصل شده است، 
گفت: این دستاوردها باید در فرآیند صلح 

حفظ و تقویت شوند.

از س���ویی، »رادنی هانتر« سرپرست 
هیات نمایندگان آمریکا در س���ازمان ملل 
اعام کرد که هی���چ توافقی درباره زمان 
خروج نظامیان آمریکایی با طالبان صورت 
نگرفته است زیرا دولت آینده افغانستان که 
پ���س از توافق صلح روی کار خواهد آمد 

دراین باره تصمیم می گیرد.
این درحالی است که منابع خبری اعام 
کردند: دولت پاکستان تاش می کند تا در 
روزهای آینده نشس���تی را بین نمایندگان 
طالبان و رهبران سیاس���ی افغانس���تان در 

اسام آباد برگزار کند.
خبردیگر ای���ن که،عملیات نیروهای 
نظامی افغانس���تان با کم���ک هوایی ناتو 
درشهرستان »غورماچ«وایت »بادغیس«این 
کشورمنجربه کشته شدن ۸2 عضو طالبان 
 از جمل���ه 16 تن از فرماندهان این گروه 

شد.
همچنین بر اثرانفجار بمب جاسازی 
ش���ده در یک خودرو درشهر جال آباد 
وایت ننگرهار، دو نفر کش���ته و20 تن 

زخمی شدند.

سرویس خارجی: »شی جین 
پینگ« رئیس جمهوری چین همزمان 
با هفتادمین سالگرد روابط  دیپلماتیک 
پکن با پیونگ یانگ در س����فری دو 
روزه به کره شمالی با»کیم جونگ اون« 
رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

»شی جین پینگ« در این دیدار، 
چهار ماقات گذش���ته بین خود و 
"کیم جونگ اون" را نش���انگر عصر 
جدید روابط دو کش���ور خواند و 
گفت:اطمینان دارد با سفرش به کره 
شمالی، روابط دو کشور آینده بهتری 
خواهد داشت.وی دوستی سنتی بین  
پکن و پیونگ یانگ را آرزوی مشترک 
مردم  دو کش���ور دانست وافزود: 
تقویت این دوستی گزینه راهبردی 
چین و کره شمالی است که به خاطر 

تحوات جهان تغییر نخواهد کرد.
 رئیس جمهوری چین با تاکید 
براهمیت روابط با پیونگ یانگ گفت: 
توسعه روابط با کره شمالی همواره 
یکی ازخط مشی های ثابت دولت 
چین است.شی جین پینگ با اعام 
آمادگی برای حفظ رفت وآمدهای 
نزدیک با رهبرکره ش���مالی گفت: 
دو کشورباید ضمن تقویت اعتماد 
متقابل سیاسی، به ارتباطات راهبردی 
و رایزنی درباره مس���ائل مهم جهان 

نیز ادامه دهند.
 وی با اشاره به مساله شبه جزیره 
کره، از تاش های کره شمالی برای 
حفظ ثبات و صلح ش���به جزیره و 
عاری س���ازی شبه جزیره از ساح 
هس���ته ای تقدیر و تصریح کرد: 

تحوات سال گذشته در این زمینه 
نشانگر آینده درخشان حل مساله بوده 
و جامعه جهانی انتظار دارد تا گفتگوی 

کره شمالی و آمریکا نتیجه دهد.
رئی���س جمه���وری چین 
تاکیدکرد:پکن ازحل سیاسی مساله 
ش���به جزیره کره حمایت می کند 
و مایل اس���ت تا شرایط ازم برای 
حل مس���اله را فراه���م آورده و به 
حل مساله کمک کند ورایزنی ها و 
هماهنگی های ازم را باکره شمالی و 
دیگرطرفین انجام دهد.وی گفت:من 
واون مذاکرات ثمربخشی داشتیم و به 
طور مشترک دورنمای زیبای مناسبات 
چین و کره شمالی را ترسیم کرده و 

به تفاهم های مهمی رسیدیم.

»کیم جون���گ اون« رهبرکره 
شمالی نیزدراین دیدارضمن تقدیر 
از سفر"ش���ی جین پینگ"به پیونگ 
یانگ،گفت: این دیدار تشویقی برای 
حزب ،دولت  ومردم کره ش���مالی 
بوده و دارای اهمیت تاریخی است.
وی حفظ دوس���تی سنتی با چین 
را موضع تزلزل ناپذیر کره ش���مالی 
خواند و گفت: به توافقات حاصل 
شده با شی جین پینگ اهمیت زیادی 
می دهد و مایل اس���ت با تقویت 
ارتباطات راهبردی با چین، همکاری 
های دوس���تانه دو کشور در زمینه 
های مختلف را تعمیق بخش���یده و 
روابط دوجانبه را به س���طوح بااتر 
برساند.وی اظهارداشت: کره شمالی 

اقدام���ات ازم را برای جلوگیری از 
ایجاد تنش با آمریکا انجام داده ،اما 
پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن دریافت 

نکرده است.
رهبرکره ش���مالی نقش چین 
درحل مساله شبه جزیره کره راعالی 
ارزیابی کرد وافزود: مایل اس���ت تا 
رایزن���ی و هماهنگی با پکن را در 
این باره حفظ کند.گفتنی است سفر 
ش���ی جین پینگ به پیونگ یانگ 
اولین سفر او به کره شمالی از زمان  
تصدی پست ریاست جمهوری در 
سال 201۳ و اولین سفر یک رئیس 
جمهوری چین به کره شمالی ظرف 
1۴س���ال گذشته بود که دیروزپایان 

یافت.

س���رویس خارجی: اردوغان ، رئیس جمهوری ترکیه 
پس از سماجت های فراوان برای افشا و بین المللی کردن 
تحقیقات درباره جنایت و قتل فجیع »جمال خاش���قجی«، 
روزنامه نگار منتقد و کشته شده عربستانی توسط  » محمد 
بن س���لمان«، ولیعهد سعودی، این بار درصدد است تا از 
نقش »عبدالفتاح السیسی«، رئیس جمهوری مصر و همپیمان 
سعودی ها نیز در مرگ مشکوک »محمد مرسی« رمز گشایی 

و آن را بین المللی کند.
اردوغان در همین رابطه در سخنانی با تاکید براینکه 
در قبال مرگ »محمد مرسی«، رئیس جمهوری مخلوع مصر 
سکوت نخواهد کرد گفت: من پرونده مرگ مشکوک » محمد 

مرسی«، را به دادگاه های بین المللی خواهم کشاند.
رج���ب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ضمن 
تاکید بر اینکه قصد دارد مسئله مرگ »محمد مرسی« را به 
دادگاه های بین المللی بکشاند ، خاطرنشان کرد: سازمان 
ملل این پرونده را بررسی و عامان مرگ مشکوک »مرسی« 
را مجازات خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرد: من بر 
این باور هستم که سازمان ملل از موضع کشور ما در قبال 
جنایت قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار و منتقد سعودی 
نیز حمایت می کند و موضوع درگذش���ت »مرسی« را نیز 

بررسی و عامان قتل وی را مجازات خواهد کرد.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت: ما در مقابل قتل 
رئیس جمهوری پیشین مصر سکوت نخواهیم کرد حتی 
اگر غرب ساکت باقی بماند.اردوغان عنوان داشت: سرکوب 
رسانه ها توس���ط مصر شک و شبهه هایی را درباره مرگ 
»مرسی« ایجاد کرده است. او قول داد که به دنبال محاکمه 

دولت مصر در دادگاه بین المللی باشد.
اردوغان در ادامه با درخواس���ت از »سازمان کنفرانس 
اس���امی« برای اقدام مناسب ، »مرسی« را شهید خواند و 
بار دیگر گفت: مرس���ی به مرگ طبیعی نمرده است.وی 
افزود: ترکیه جنایت قتل »جمال خاش���قجی « را فراموش 
نخواهد کرد همانگونه که تراژدی» محمد مرس���ی « را از 

یاد نخواهد برد.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین در بحبوحه تنش آنکارا 
و واش���نگتن بر سرخرید اس-۴00روسی اعام کرد: اگر 
آمریکا گام اشتباهی برای تحریم کشورش به خاطر خرید 

این سامانه ها بردارد، مقابله به مثل خواهیم کرد.
»رجب طیب اردوغان« با رد احتمال تحریم شدن به  دلیل 
خرید سامانه های پدافندموشکی »اس-۴00« گفت:درصورت 
اعم���ال تحریم های آمریکا، مقابل���ه به مثل می کنیم.وی 
افزود:علیرغم تهدیدات مکرر از سوی برخی مقامات دولت 

آمریکا برای تحریم ترکیه به دلیل خرید سامانه های روسی، 
ش���خصا انتظار ندارد که این تحریم ها اعمال شوند زیرا با 

»دونالد ترامپ«روابط خوبی دارد.
از سویی،»اسماعیل دمیر« رئیس صنایع دفاعی ترکیه 
تاکید کرد: به دلیل قراردادی که آنکارا با واشنگتن درخصوص 

مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه تولید مشترک جنگنده های 
اف-۳۵ دارد، آمریکا نمی تواند یکجانبه این کشور را از برنامه 

مذکورحذف کند.
ازطرفی،»فاتح دونماز« وزیر انرژی ترکیه در واکنش به 
هشدار رهبران اتحادیه اروپا به کشورش مبنی بر این که در 

صورت ادامه حفاری دریایی در منطقه مورد ادعای قبرس 
در دریای مدیترانه، آنکارا را تحریم خواهند کرد،گفت: ترکیه 

بدون وقفه به عملیات حفاری ادامه می دهد.
در همین حال، وزیر خارجه مصر در سخنانی اتهامات 
مکرر رئیس جمهوری ترکیه به »قاهره« درباره مرگ »محمد 

مرسی« را محکوم و تاکید کرد : اظهارات اردوغان بیانگر 
ارتباط وی با گروه »اخوان المسلمین« است. »سامح شکری« 
همچنی���ن رئیس جمهوری ترکی���ه را به ترویج تفکرات 
اخوان المسلمین متهم کرد که به گفته وی این گروه همان 
عقاید القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی را دارند 
که به وقوع و تش���دید درگیری ها و ریخته ش���دن خون 

بی گناهان منجر می شود.
او افزود: اردوغان تمایل دارد که تجاوزات و مداخله های 
داخلی خود را با ورود به مناقش���ات پوچ و بیهوده برای 
کمک به وضعیت انتخاباتی اش بپوشاند. وی ادامه داد: مصر 
با هرگونه تهدیدی مقابله می کند. ش���کری تاکید کرد: این 
رفتار اردوغان نشانگر  کینه پنهان وی در قبال دستاوردها و 

پیروزی هایی است که مصر آنها را محقق کرده است.
همزمان، »احمد حافظ«، س���خنگوی وزارت خارجه 
مصر نیز در بیانیه ای اعام کرد : »قاهره« ش���دیداً اظهارات 
اخیر»رابرت کولویل«، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق 
بش���ر پیرامون مرگ »محمد مرسی«، رئیس جمهور پیشین 

مصر را محکوم می کند.
در همین حال، »عبداه مرسی«، پسر »محمد مرسی« با 
انتشار پیامی در حساب توییتر خود نوشت: مقامات این کشور 
مانع برگزاری مراسم عزاداری برای پدرش می شوند. وی در 
ادامه نوشت : آنها حتی اجازه ندادند در خانه پدری کسی به 
ما تسلیت بگوید. عبداه مرسی همچنین از اقامه نماز میت 
غیابی برای پدرش در سراسر جهان نیز ابراز خرسندی کرد. 
در چنین شرایطی و در پی مرگ مشکوک »محمد مرسی«، 
یک گروه انقابی این کشور خواستار تظاهرات در تمامی 

میادین شهرهای مختلف مصر شد.
به گزارش پایگاه خبری »عربی 21«، گروه موسوم به 
»ش���باب ضد اانقاب« )جوانان ضد کودتا( در مصر  در 
فراخوانی از همه اعضای خود در اس���تان های این کشور 
خواست تا در همه میادین کشور و مقابل سفارتخانه های 
مصر در سرتاسر دنیا تظاهرات کنند.این گروه از هواداران 
خود خواست تا با شعار »انقاب نمی میرد و خون محمد 
مرسی شعله ای برای اتحاد باقی می ماند« ، تظاهرات کنند.به 
گفته منابع خبری ، این تظاهرات برای محکومیت آنچه قتل 
»محمد مرسی« در زندان عنوان شده است برگزار می شود.

سرویس خارجی: رسانه های 
عراقی از وقوع دو انفجار انتحاری 
در حس���ینیه امام مهدی )عج( در 
بغداد با 10 کش���ته و ۳0 زخمی 

خبر دادند.
رسانه های عراقی اعام کردند : 
در پی وقوع دو انفجار انتحاری در 
حسینیه امام مهدی )عج( در شرق 
بغداد ، دست کم 10 تن کشته و ۳0 نفر 
دیگر نیز زخمی شده اند. روسیا الیوم 
نیز گزارش داد که این انفجارها در 
حسینیه »اامام المنتظر« )عج( واقع در 
منطقه »البلدیات« در شرق بغداد روی 

داده است.  
منابع امنیت���ی تصریح کردند 
: عام���ان انتحاری ، خود را میان 
نمازگزاران منفجر کردند که به کشته 
و زخمی شدن چندین تن انجامید.

تا لحظه تنظیم خبر، هیچ گروهی 
مس���ئولیت این انفجار را بر عهده 
نگرفته است. همزمان، منابع رسانه ای 
از وقوع یک انفجار انتحاری دیگر  
در اس���تان »دیاله« عراق خبر دادند.  
مقامات امنیتی عراق اعام کردند که 
این حادثه در منطقه »خانقین« به وقوع 

پیوسته است.
 طبق اعام رسانه های عربی، 
به دنبال وقوع این انفجار، شماری 
زخمی شدند.  از طرفی، منابع خبری 
از اصابت یک فروند موش���ک به 
نزدیکی مقر شرکت نفتی »بی پی« 
انگلیس در استان بصره عراق خبر 
دادن���د. در همین حال، گردان های 
ح���زب اه عراق با تأکید مجدد بر 

لزوم اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 
تأکید کردند: آمریکایی ها در پِس 
تجاوزات امنیتی در عراق قرار دارند و 
حضور آنها تهدیدی برای امنیت ملی 

عراق و همسایگان ماست.»محمد 
محی« سخنگوی رسمی حزب اه 
عراق اعام کرد : بیانیه اخیر »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر عراق نشان 

داد که آمریکا در پس تجاوزات امنیتی 
عراق قرار دارد و تنها راهکار ثبات 
کشور عراق، اخراج این نیروهاست. 
سخنگوی گردان های حزب اه در 

ادامه گفت : آمریکا از عراق به عنوان 
پایگاه برای آغاز حمله به همسایگان 

استفاده می کند.
 در تحوات سیاس���ی نیز، 

مقامات عراق و کویت س���اعاتی 
پس از س���فر امیر کویت به بغداد 
بیانیه ای مشترک صادر کردند و در 
آن خواس���تار اجتناب از تنش در 

منطقه ش���دند. »نیچروان بارزانی«، 
رئیس منطقه کردستان عراق نیز وارد 
بغداد شد و با نخست وزیر این کشور 

دیدار و گفت وگو کرد.

تظاهرات علیه تسلیح سعودی ها توسط انگلیس مقابل سفارت عربستان در لندن 
دهها تن از فعاان حقوق بشری در اعتراض به فروش ساح به عربستان 
و تسلیح رژیم سعودی توسط دولت انگلیس، مقابل سفارتخانه عربستان در 
لندن تجمع و تظاهرات کردند. به گزارش منابع خبری، تجمع کنندگان با 

در دست داشتن تصاویری ، خواستار توقف فروش ساح و تجهیزات به 
عربستان در جنگ یمن شدند. آنها همچنین کشتار زنان و کودکان یمنی در 

حمات  ائتاف متجاوز سعودی را به شدت محکوم کردند.

انفجار در حسینیه امام مهدی )عج( بغداد با 10 کشته و 30 زخمی

دیدار سید عمار حکیم با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در بغداد
سید عمار حکیم ، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
که  اخیراً اپوزیس����یون در این کشور تشکیل داده است با 
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان  این کشور دیدار و درباره 
تحوات داخلی و منطقه ای به گفتگو پرداخت.به گفته منابع 

خبری، تحوات امنیتی عراق و رویدادهای منطقه و همچنین 
بررسی تاش ها برای تکمیل کابینه »عادل عبدالمهدی«، 
نخس����ت وزیر این کشور نیز در این دیدار مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

اردوغان: پرونده مرگ مشکوک »مرسی« را به دادگاه های بین المللی می کشانم

دیدار فرستاده  اتیوپی با رئیس شورای نظامی سودان در »خارطوم« 
فرس���تاده دولت اتیوپی برای میانجیگری در بحران 
داخلی سودان با »عبدالفتاح البرهان«، رئیس شورای نظامی 
این کشور در »خارطوم« دیدار و گفتگو کرد. به گفته منابع 
خبری، رئیس شورای نظامی سودان با درخواست فرستاده 
دولت اتیوپی برای از س���ر گیری مذاکرات با گروه های 

مخالف و معارض این کشور موافقت کرده است. همزمان 
برخی منابع گفتند که مخالفان و معارضان سودانی نیز با 
طرح فرس���تاده اتیوپی برای مشارکت و حضور مساوی 
اعض���ای نظامی و غیرنظام���ی در دولت انتقالی جدید 

موافقت کرده اند.

آمادگی ايران برای ايفای نقش در روندصلح افغانستان با هماهنگی دولت كابل

مسکو: بازگشت زندگی به روال طبیعی در سوریه به نفع کل منطقه است

 سفر  رئیس جمهوری چین به کره شمالی همزمان با هفتادمین سالگرد روابط  
پکن -پیونگ یانگ

سرویس خارجی: گروههای مقاومت فلسطینی در دمشق نشستی در رد 
طرح آمریکا برای صلح با رژیم صهیونیستی برگزار و تأکید کردند که این 

طرح موسوم به »معامله قرن« اجرایی نخواهد شد.
شعار این نشست، »نه به معامله قرن، نه به نشست بحرین، نه به تصمیم 
ترامپ برای حاکمیت صهیونیسم بر قدس و جوان« بود. »خالد عبدالمجید« 
دبیر کل جبهه مبارزه مردمی فلس���طین در این نشس���ت تأکید کرد که قرار 
اس���ت 2۵ جاری میادی، در ورودی اردوگاه »الیرموک« )جنوب دمش���ق( 
همایشی با حضور شخصیتهای سوری، فلسطینی و سایر کشورهای عربی 
برگزار شود و موضع این افراد در قبال طرحهای آمریکا علیه مردم فلسطین 

اعام خواهد شد.
»خلف المفتاح« مدیرکل مؤسسه بین المللی قدس نیز تأکید کرد که آمریکا 
قصد دارد همه چیز را در جهان تبدیل به کاا کند و به همین دلیل بازگرداندن 
اعتبار به تفکرات مربوط به میهن، شهروندی، هویت و کرامت بسیار مهم است. 
همزمان »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس نیز اعام کرد، طرح آمریکا 
موسوم به »معامله قرن« و امثال این طرح نمی تواند قدس و مسجدااقصی 
را از فلسطینی ها بگیرد.  در این حال سخنگوی رسمی دولت اردن اعام کرد 
برای حل موضوع فلسطین، هیچ گزینه ای جز راهکار دو دولتی وجود ندارد 
و هیچ طرح اقتصادی نمی تواند جایگزین این راهکار باشد. خبر دیگر اینکه 
روزنامه عبری زبان »معاریو« از سرقت تعدادی جنگ افزار از پایگاه های نظامی 

این رژیم واقع در شمال و مرکز سرزمین های اشغالی خبر داد.
 از سویی »اسحاق بریک« بازرس سابق ارتش رژیم صهیونیستی اذعان 
کرد که جنگ بعدی، دشوارترین جنگ تاریخ اسرائیل خواهد بود و اسرائیل 
باید برای مقابله با روزانه چند صد موشک در جنگ بعدی، آماده باشد و آن 

وقت فقط خدا باید به فریادمان برسد.



سلبریتی زاده

 آن سوی مرزها
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تابس��تان هم آغاز ش��د و فصل فراغت 
و گش��ت و گذار از راه رس��يد. اگر براي وقت 
گذران��ي با خان��واده و عزيزانتان در روزهاي 
بلن��د تابس��تان، دنبال بهانه ه��اي تفريحي 
مي گرديد، ما براي ش��ما پيشنهادهايي داريم 

که خواندنشان خالي از لطف نيست. 

...سينما
ما همه با هم هستيم

ما همه با هم هستيم فيلمي به کارگرداني کمال 
تبريزي، نويس��ندگي پدرام پوراميري، حس��ين اميري 
دوماري و محمد داودي و تهيه کنندگي رضا ميرکريمي 
اس��ت که اين روزها روي پرده س��ينماها رفته. داستان 
فيلم در بس��تري کمدي روايت مي ش��ود و قصه يک 
ش��رکت هواپيمايي است که در حال ورشکست شدن 
است، رئيس شرکت پيشنهاد مي کند که يک هواپيماي 

خراب را با چند مس��افر به خليج فارس بيندازند تا بتوانند پس از کش��ته ش��دن مس��افران پول ديه و خسارت 
آنها را از بيمه بگيرند. 

او س��راغ افرادي مي رود که از زندگي خس��ته ش��ده و دنبال مرگ هستند. خلبان هواپيما و مهمانداران 
نيز جزو اين افراد هس��تند. آنها با امضاي يک برگه قبول مي کنند تا س��وار هواپيما ش��ده و پس از س��قوط 
کشته شوند اما يک مسافر بدون اطاع از موضوع سوار هواپيما مي شود و کار خراب مي شود. در اين فيلم 
بازيگراني مثل محمدرضا گلزار، مهران مديري، ليا حاتمي، ويش��کا آس��ايش، هانيه توس��لي، جواد عزتي، 
پژمان جمش��يدي، ماني حقيقي، س��روش صحت، حس��ن معجوني، مهران غفوريان، نادر فاح، س��يروس 

گرجستاني، علي شادمان، رضا ناجي نقش آفريني مي کنند. 

خدايا
هنگام��ي ک��ه قص��د دو کار کنيم که يک��ي از آنها 
ت��و را از م��ا خش��نود مي کن��د و آن ديگ��ري ت��و را بر ما 
خش��مگين مي س��ازد، م��ا را به آنچ��ه در معرض رضاي 
 توست متمايل کن و از قدرتمان بر امري که سبب خشم 

توست بکاه. 
در اين امور ما را به اختيار خود رها مکن که نفس، 
انتخاب کنن��ده باط��ل اس��ت مگر آنکه ت��و آن را توفيق 

دهي. 
)و نف��س( پيوس��ته به بدي فرم��ان دهد، مگر آنکه 
ت��و ب��ر او رحم��ت آوري.... پس به توفي��ق خود نيرومان 
بخش و با هدايتت به راه ثواب اس��توارمان دار و چش��م 
دلمان را از آنچه در مس��ير غير عش��ق توس��ت کور ساز و 
 هي��چ ک��دام از اعض��اي ما را در معصيت خود پيش��رفت

 مده.

دعاينهمصحيفهسجاديه

یک تکه آسمان

  یگانه خدامی

بعيد است چيزی درباره ماجرای رامبد جوان و نگار جواهريان و به 
دنيا آمدن فرزندش��ان در کانادا نش��نيده باشيد. شبکه های اجتماعی پر از 
عکس و اظهارنظر درباره اين موضوع اس��ت و آنهايی هم که اهل اين 
شبکه ها نيستند از طريق حرف های بقيه و گزارشی که تلويزيون پخش 

کرد و البته شايعات، در جريانش قرار گرفته اند. 
س��فر اين دو بازيگر به دليل اکران فيلم ش��ان به کانادا و بعد خبری 
که درباره زايمان نگار جواهريان در اين کش��ور منتش��ر شد باعث شد بار 
ديگر مساله عاقه بعضی سلبريتی ها برای به دنيا آوردن فرزندشان در 
کش��ورهای ديگر مطرح ش��ود. مساله ای که معموا واکنش های مردم 

را به دنبال دارد. 
رامب��د ج��وان و نگار جواهريان به دليل آنچ��ه اکران فيلم »قانون 
مورفی« در کانادا اعام ش��د به کانادا رفتند اما چند روزی نگذش��ته بود 
که اين حرف بين مردم پيچيد که با توجه به نزديک بودن زمان زايمان 
جواهريان قرار اس��ت آنها هم به س��تاره هايی بپيوندند که فرزندش��ان را 

جايی غير از ايران به دنيا می آورند.
مس��اله ای ک��ه معم��وا باعث حساس��يت م��ردم می ش��ود. اين 
حساس��يت درباره رامبد جوان بيش��تر ش��د چون مردم در اين چند س��ال 
او را ب��ه عن��وان تهيه کنن��ده و مجری برنامه خندوانه می ش��ناختند که 
 در برنام��ه اش ب��ا جمات��ی هيج��ان انگيز از عش��ق به م��ردم ايران و
 ايران می گفت. به نظر بسياری از مردم تصميم رامبد جوان و همسرش 

خاف اين حرف هايش است. 

البته کسانی هم هستند که می گويند اين يک تصميم شخصی است 
 و دلي��ل ب��رای اظهارنظ��ر و قضاوت مردم وجود ن��دارد و حتی بعضی ها 
می گويند با توجه به شرايط سخت کشور بسياری از منتقدان اگر خودشان 

اين امکان را داشتند همين تصميم را می گرفتند. 

زايمان500ميليونی
آنچه باعث ش��د مردم واکنش بيش��تری به اين قضيه نش��ان دهند 
اعام هزينه های چنين س��فر و چنين زايمانی بود. طبق محاس��به هايی 
که انجام ش��ده و با قيمت فعلی دار، هزينه اين کار چيزی حدود 500 
ميليون تومان برآورد ش��ده اس��ت. هزينه ای باا که اين هم باعث ش��د 
خيلی ها از جوان و جواهريان انتقاد کنند. آن هم به دليل شرايط سختی 

که اکنون کشورو مردم ايران دارند.
البته اين برای اولين بار نيس��ت که اين اتفاق می افتد و هنرمندان 
زيادی در آستانه تولد فرزندانشان به اروپا و آمريکا سفر کرده اند. پارسال 
س��ام درخش��انی در برنامه ای گفت برای اين که می خواس��ته تابعيت و 
پاس��پورت کان��ادا را به فرزندش هديه ده��د، برنامه ريزی کرده که او در 

آن کشور به دنيا بيايد. 
غير از او فريبا نادری، بنيامين بهادری، روناک يونس��ی، محس��ن 
تنابنده، بهنام صفوی، رزيتا غفاری، ش��بنم قلی خانی، ترانه علی دوستی، 
مهناز افش��ار، ش��اهرخ اس��تخری و رضا قوچان نژاد فرزندان ش��ان را در 

خارج از ايران به دنيا آوردند. 
اما چرا سلبريتی ها چنين تصميمی می گيرند؟  دکتر جبار رحمانی، 
جامعه ش��ناس و عض��و هيأت علمی پژوهش��کده مطالع��ات فرهنگی و 

اجتماع��ی می گوي��د: »در مورد وضعيت مهاجرت در ميان ايرانيان و ميل 
به اقامت خود يا فرزندان در يک کشور خارجی، نمی توان مسئله را صرفًا 
به هنرمندان و سلبريتی ها تقليل داد. هرچند در برخی از آن ها که موقعيتی 
خاص دارند، اين رفتار ديده می ش��ود. به نظر می رس��د گستره وسيع اين 
رفتار يعنی ميل و تاش برای کسب اجازه اقامت در يک کشور ديگر و 
 متولد شدن فرزند در يک کشور توسعه يافته، در تمام اقشار جامعه ديده 

می شود.«
 البته اين داستان منحصر به ايران هم نيست و بسياری از چهره های
 کش��ورهای مختل��ف کش��ورهايی مثل کان��ادا را به عن��وان محل تولد 
فرزندش��ان انتخاب می کنند. به خصوص اين داس��تان در بين س��تارگان 
ترکيه رواج زيادی دارد و بس��ياری از آن ها با اين که مش��کلی با قواعد و 
قوانين  زندگی اجتماعی ش��ان ندارند، اما در لس آنجلس، نيويورک، کانادا 

يا آلمان سکونت دارند.  
در بي��ن چينی ها، کره ای ها و ژاپنی ها هم س��لبريتی های زيادی را 
می شناس��يم که در آمريکا يا کانادا س��اکن هس��تند يا اين که زمان تولد 
 فرزندانش��ان به اين کش��ور ها س��فر می کنند تا از مزايای پاس��پورت اين 
کش��ور ها بهره مند ش��وند. تاش برای تابعيت از طريق تولد تاش برای 

دريافت تابعيت مهمترين دليل اين کار است. 
در کش��ورهايی که تابعيت را بر اس��اس اصل خاک ارائه می کنند، 
فرد در قلمرو و خاک هر کش��وری که متولد ش��ود، تابعيت يا ش��هروندی 
آن کش��ور را می گي��رد. مثا در سيس��تم تولد فرزن��د در امريکا، کودک 
ب��ه دني��ا آم��ده در اي��اات متح��ده امري��کا ي��ک ش��هروند امريکايی 
 )citizen( محس��وب می ش��ود، حتی اگر از پدر و مادری غير امريکايی

 متولد شود.
 نکته حائز اهميت در اين ميان آن است که وقتی فردی به عنوان 
ش��هروند اياات متحده امريکا محسوب شد، راحت تر و سريع تر می تواند 
ب��رای مهاج��رت اعضای خان��واده خود، برای ورود به خاک اين کش��ور 

اقدام کند. 
داش��تن پاسپورت کش��ورهای ديگری مثل کانادا که قانون تابعيت 
از طري��ق خ��اک دارن��د اين امکان را به فرد می دهد که به راحتی و بدون 
نياز به ويزا به کش��ورهای ديگری همچون امريکا و انگليس س��فر کرده 
و در اين کش��ورها کار و تحصيل کند. مخصوصا حاا که ترامپ قوانين 
مهاجرت را سخت کرده خيلی ها تاش می کنند با دريافت تابعيت کانادا 

و کشورهای مشابه آن اين قوانين را دور بزنند.
با توجه به ش��رايطی که کش��ور در يک س��ال گذش��ته با آن درگير 
بوده اين تصميم و اين کار به نظر بيش��تر ش��ده و مردم هم نس��بت به آن 

حساسيت بيشتری دارند. 
 ب��ه گفت��ه دکت��ر رحمانی ع��ده ای به دلي��ل اينکه اي��ن چهره ها
 از کن��ار توج��ه و هزين��ه همي��ن م��ردم و س��رمايه های اي��ن جامع��ه 
 ب��ه اي��ن ش��رايط و امکانات دس��ت پي��دا کرده ان��د، اي��ن کار را نوعی

 نمک نشناسی می دانند. 
مساله ای که در کامنت های مردم در پست های اينستاگرامی رامبد 
ج��وان ه��م زياد می بينيم. به نظر آنها رامبد جوان برخاف ش��عارهايش 
در برنامه اش عمل کرده و نش��ان داده آن عاقه ای را که می گفته به 
کش��ورش ندارد. هرچند که به گفته بعضی ها او به عنوان پدر خواس��ته 
شرايط بهتری برای فرزندش ايجاد کند. کاری که هر پدری با توجه به 

امکاناتش انجام می دهد. 

سلبریتی زاده آن سوی مرزها
درباره سفر و زایمان چهره ها در کشورهای دیگر
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فرداي آن روز، پنجش��نبه، نزديک س��اعت هفت 
صبح بيدار ش��د. قبل از هر کاري ش��روع کرد به جمع 
کردن کيف باشگاهش. فکر مي کرد از هيجان ديشبش 
هم که شده، کيفش را همان شب آماده مي کند و دم در 
مي گذارد؛ اما دقيقًا برعکس ش��د! از هيجان زياد همه 
چيز را از ياد برد. دوست داشت همه کارهايش را خيلي 
س��ريع تر از اين انجام دهد؛ اما انگار نيرويي قوي تر از 
اختي��ار ب��ود که کمابيش او را کنترل مي کرد... خودش 

آن را نيروي هفت صبح مي ناميد... 
پدر و مادر و برادرش دور س��فره نشس��ته بودند. 
س��ام کرد و نشس��ت. همه چيز برايش تند گذش��ت 
صبحانه را هم فقط مي خورد و نمي دانست چه خورده... 
هنوز يک ربع هم از نشستنش سر سفره نگذشته بود که 
بلند شد و به سمت اتاقش راه افتاد. مادر گفت: »دخترم 
خوب خوردي که مي ري باش��گاه جون دويدن داش��ته 
باشي؟« يافا، در حالي که هنوز داشت چيزي مي جويد، 
س��مت مادرش برگش��ت و با دهان نيمه پر گفت: »آره 
خيل��ي خوردم...« البته خ��ودش هم از جوابي که داده 

بود، اطمينان نداشت... 
پ��درش گف��ت: »کجا ب��ا اين عجل��ه؟!« گفت: 
»باش��گاه ديگ��ه...« و منتظر جوابي ش��د. پدرش که 
گويي نگراني چشم هاي دخترش را مي شناخت گفت: 

»مي دونم...نترس... فقط حاا زوده برا رفتن...«  
يافا گفت: »آخه ساعت 8 کاسم شروع مي شه. 

نمي خوام جلسه اولو دير برسم...« 
ب��ا خود فک��ر کرد: »کاش م��ث بچه هاي ديگه 
گوش��ي داش��تم که باهاش بتونم راه باش��گاه رو پيدا 
کنم و خودم برم...« پدر از جايش بلند ش��د، س��وييچ 
ماش��ين را از روي طاقچه کوچک دم در برداش��ت. يافا 
س��ريع از پله ها پايين دويد و خود را به ماش��ين رس��اند 

تا پدرش برسد. 
دس��تش را روي ماش��ين گذاشت. خاکي و کمي 
زبر. ماش��ين خسته بود. بيش��تر بدنه اش قر شده بود و 
رنگش کنده ش��ده بود. يافا به س��مت جلوي ماش��ين 
حرکت کرد. دقيقًا رو به روي آن، روي زمين چهار زانو 

نشست و به آن خيره شد.   
گفت: »منم مثل تو بودم اول... همينطوري درب 
و داغون... چند س��ال. بعد انگار معجزه ش��د. اآن يه 

ماشين مدل باام.در واقع از ديشب. تو هم يه روز راس 
و ريس مي شي... رو به راه مي شي...«  

پدرش آمد و يافا با حرکتي س��ريع س��وار ماشين 
ش��د. دل توي دلش نبود که زودتر به باش��گاه برسند... 
چشمش همينطور مي دويد دنبال مقصد و تا آن را ديد 
فرياد زد: »واي بابا اوناهاش!« پدرش جلوي باش��گاه 

ترمز کرد. يافا پريد بيرون و خداحافظي کنان دويد. 
در س��فيد زنگ زده  نيمه باز را گش��ود و وارد شد. 
پ��رده اي رو به روي��ش بود. آن را کن��ار زد و در مقابلش 

سالن فوتسال را ديد.
 سروصدايي نمي شنيد. دو طرف سه رديف سکوي 
سنگي نسبتًا بلند براي نشستن و گذاشتن وسايل بود. 
رفت و روي بااترين سکو نشست. عضاتش منقبض 
و بدنش بي حس بود. تا اينکه صداي در آمد   و يک دختر 
وارد ش��د. يافا با کم رويي به او س��ام کرد. دختر گفت: 
»سام. جديد اومدي؟« يافا سرش را به عامت مثبت 
تکان داد. دختر جلو رفت، دستش را دراز کرد و گفت: 

»اسمم آترينه.« يافا آرام گفت: »منم يافام.«  
آترين گفت: »خيلي خب اسم قش��نگ، لباس��تو 
ع��وض ک��ن بريم تو زمين تا خلوته...« يافا لبخند زد و 
سريع لباسش را عوض کرد. آترين که آمد، با هم رفتند 

توي زمين شروع کردند به پاسکاري. 
در همي��ن حي��ن، بچه ه��اي ديگر ه��م کم کم 
رس��يدند و داخ��ل زمين ش��دند. ياف��ا مي ديد که خود 
به خود، ديگران هم به پاس��کاري دونفره ش��ان اضافه 
مي شوند و در آخر، حلقه بزرگي از بچه ها تشکيل شده 

بود. با لباس هاي يکسان.  
مربي ه��ا آمدن��د و بچه ه��ا دس��ت از پاس دادن 
کش��يدند. يافا آرام آرام به سمت يکي از مربي ها رفت. 
س��ام کرد و گفت: »ببخشيد من جلسه اولمه. مي شه 
بهم لباس بدين؟« مربي نگاهي به او انداخت تا سايز 

مناسبش را به او بدهد. 
يافا به سمت رختکن که تاريک بود و تنگ دويد و 
سريع لباس را پوشيد. با وجود آستين هاي بلند و دوخت 

بد و کج و کوله اش، آن را دوست داشت. برگشت توي 
زمين. مربي شروع کرد به گرم کردن بچه ها. اول بدون 
توپ و بعد با توپ. وس��ط نرمش، چند بار برق باش��گاه 
رف��ت و تهوي��ه هوا به خوبي انجام نمي ش��د و همگي 
بيش از قبل عرق مي ريختند و کافه مي ش��دند؛ ولي 

همچنان تمرين مي کردند. 
نرمش که تمام شد، مربي ها هفت سرگروه از بين 
بچه ها انتخاب کردند. هر يک از س��رگروه ها چهار نفر 
را براي تيمش انتخاب مي کرد. خوشبختانه آترين هم 

سرگروه بود و يافا را انتخاب کرد.  
دو تيم اول بازي را شروع کردند. بقيه کنار زمين 
نشس��ته بودند. يافا هم. بازي دو گروه را به دقت نگاه 

مي کرد و توي دلش نقدشان مي کرد.  
تيم شماره يک، 3-5 تيم شماره دو را برد. نوبت 
تيم ش��ماره س��ه بود ک��ه با برنده ب��ازي کند. بازي ها 
همينط��ور مي چرخي��د. يافا با ج��ان و دلش مي دويد و 

توپ را هدايت مي کرد. 
هر دور که نوبت بازي تيمش بود، بيش��تر گل ها 
را خودش مي زد. همه مبهوت بازي کردن او بودند. در 
آخر تيمشان برنده  آن روز شد. حالش خيلي خوب بود. 

توانسته بود خودش را نشان دهد...  
پ��س از س��رد کردن، همگي با ه��م و با مربي ها 
دس��ت دادند. يافا و آترين و بقيه تيمش��ان دس��ت در 
گردن هم از س��الن خارج ش��دند. يافا داشت از باشگاه 
بيرون مي رفت که دس��تي روي ش��انه اش حس کرد. 
برگش��ت. آتري��ن بود. گفت: »هي��چ وقت نمي ذارم تو 
يکي فوتبالو ول کني! تو مال فوتبالي!« يافا لبخند زد. 

با آترين خداحافظي کرد.  
ماشينش��ان جلوي باش��گاه پارک ش��ده بود. يافا 
س��وار ش��د و س��ام کرد. قبل از اين که پدرش چيزي 
بپرس��د، خود يافا ش��روع کرد به تعريف کردن... با آب 
و تاب و هيجان... پدرش خوش��حال بود که دخترش 
همي��ن روز اول چنين وضع خوبي داش��ت... البته يافا 
از بدي هاي باش��گاه صرف نظر نکرد... ش��نيده بود که 
بچه ها مي گفتند بعضي روز ها که قبل س��اعت هش��ت 
سانس آقايان است، گاهي بيرون آمدن شان خيلي طول 
مي کش��د و دختر ها زير آفتاب يا وس��ط س��رما چندين 

دقيقه منتظر مي مانند... 
يافا آخر تمام حرف هايش نفس عميقي کش��يد. 
با دستش دو ضربه آرام به کناره در ماشين زد و گفت: 
»همينم غنيمته... يني واس��ه من که عاليه...ولي همه  
چي بهتر مي شه... رو به راه مي شيم.«پدرش دستي به 

سر يافا کشيد و گفت: »مطمئنم...«

...کتاب
خانه امين التجار  

اگر اهل س��فر به ش��هرهای تاريخی هستيد و از 
ديدن بناهای قديمی لذت می بريد، پيشنهاد می کنيم 
س��ری به اصفهان بزنيد و از خانه قاجاری امين التجار 

ديدن کنيد.
خانه امين التجار يکي از مهم ترين و معروف ترين 
خانه هاي تاريخي اصفهان است که به يکي از تاجران 
سرشناس و معتبر اين شهر، سيد  حبيب اه امين التجار 

اصفهاني تعلق داشته.  اين   بناي 2طبقه 14 اتاق سراسر آينه کاري و گچ بري شده   دارد.
 در قس��مت اي��وان ش��ش س��تون بلن��د ب��ا ارتف��اع ش��ش مت��ر بن��ا ش��ده ک��ه ب��ا گ��چ بري هاي 
 بس��يار زيب��ا ب��ه آن جل��وه بخش��يده اند و سرس��تون ها ني��ز ب��ا مقرن��س کاري هاي چش��م نواز آراس��ته 

شده است .   
 در طبقه اول يک حوض زيبا با نمايي کاما س��نتي با س��ه فواره وجود دارد و در طبقه دوم تاار هاي 
بس��يار باش��کوه براي مراس��مات و ميهماني هاي بزرگ بر قرار ش��ده اند. تمامي در ها و پنجره ها نيز با هنر 
زيباي منبت کاري و خاتم کاري آراس��ته ش��ده اند. براي ديدن اين خانه کم نظير بايد به اصفهان، جنب 

خيابان عبدالرزاق مراجعه کنيد. 

...تئاتر
نفرين قحطي زد گان  

تماش��اخانه ايرانش��هر اين روزها ميزبان نمايش 
»نفرين قحطي زدگان« است که از 27 خردادماه روي 
صحنه رفته و تا 26 تيرماه هر ش��ب س��اعت 19:15 در 

سالن استاد سمندريان اجرا دارد.
 اي��ن نماي��ش کاري اس��ت از اش��کان خطيبي 
که بر اس��اس نمايش��نامه اي از سام ش��پرد، با ترجمه 
خود کارگردان س��اخته ش��ده و بازيگراني مثل آناهيتا 

درگاهي، مير س��عيد مولويان،  هامون س��يدي، نورا پيدايش فرد، امير پاکدل، بهتاش س��اکنين و مس��عود 
رمضان��ي در آن نقش آفرين��ي مي کنن��د. »نفرين قحطي زدگان« يکي از نمايش��نامه هاي ش��اخص س��ام 
 ش��پارد نويس��نده آمريکايي اس��ت که در س��ه گانه معروف او همراه با »کودک مدفون« و »غرب حقيقي«

 منتشر شده است. 
خطيب��ي نمايش��نامه »نفري��ن قحط��ي زد گان« را 13 س��ال پي��ش ترجم��ه ک��رد و ح��اا ب��ا 
درامات��ورژي و بازنويس��ي امي��د س��هرابي آن را کارگردان��ي مي کند. مدت زمان اين نمايش يک س��اعت 
 و 25 دقيق��ه اس��ت و قيم��ت بلي��ت آن، بس��ته ب��ه ردي��ف صندل��ي، 30، 40 و 50 ه��زار توم��ان تعيي��ن

 شده است. 

   قسمت دوم  و پایانی

کارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي کند که عده اي 
ش��نبه ها به کاس مي روند در بابل و عده اي در تهران چهارشنبه ها. 
عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و بعضي ها هر روز هفته سخت 

کار مي کنند. همه شان دغدغه نوشتن دارند و همين کافيست براي 
اين که نام کارگاهشان را عوض کنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه 

تا چهارشنبه. 
رودابه کمالي

سانتر
    نويسنده: زهرا ياراحمدي 



شنبه یکم تیر 1398- سال نودوسوم - شماره 27310  ضمیمه خانواده روزنامه اطاعات

خانه و آشپزخانه4

...پيشنهادسرآشپز

اگر از غذاهاي مرس��وم و تکراري خس��ته شده ايد، پيشنهاد مي کنيم 
اين کوفته هاي ترش و خوش��مزه و مقوي را در خانه تهيه کنيد و از طعم 

بي نظير آن لذت ببريد. 
:ازممواد

200گرم کردهچرخگوشت
6قاشقغذاخوري شدهپودرگردومغز
2قاشقغذاخوري  نخودچيآرد

2عدد   پياز
متوسطعدد1  زمينيسيب

هرکدامنصفقاشقچايخوري کاري،آويشن،سيرپودر
بهميزانازم  زردچوبهونمک

1قاشقغذاخوري  فرنگيگوجهرب
نصفقاشقغذاخوري  اناررب

2ليوان   آب
:تهيهطرز

يک پياز را رنده کرده و آب آن را بگيريد. سيب زميني خام را هم رنده 
کرده و آب اضافي آن را خارج کنيد. آنها را با هم ترکيب کرده، مغز گردوي 
پودر شده، آرد نخودچي، پودر سير، آويشن و کاري و نمک را اضافه کرده 
و خوب ورز دهيد و ترکيب کنيد و به صورت گلوله هاي کوچک درآوريد و 
در س��يني بچينيد. س��پس سيني را در يخچال بگذاريد تا يک ساعت بماند 

و کوفته ها جا بيفتند.  
در ظرف ديگري، پياز را خرد کرده و با زردچوبه در روغن تفت دهيد. 
سپس رب گوجه فرنگي و رب انار را اضافه کنيد و به تفت دادن در روغن 
ادامه دهيد تا رنگ باز کنند. س��پس دو ليوان آب اضافه کنيد و هم بزنيد. 

شعله را زياد کنيد تا سس به جوش بيايد.
 س��پس کوفته ها را به آرامي در س��س قرار دهيد و در قابلمه را ببنديد 

و ش��عله را ک��م کني��د تا غ��ذا جا بيفتد. در حين پخ��ت کوفته ها را جا به جا 
نکنيد تا وا نروند. 

نکته: براي اطمينان از چسبندگي کوفته ها مي توانيد يک عدد تخم 
مرغ به مواد اضافه کنيد. 

کوفته گردويي

کتلت مرغ

:ازممواد
300گرم   مرغسينه

2عدد   زمينيسيب
حبه3    سير

بهمقدارازم  زردچوبه،فلفل،نمک
1عدد   مرغتخم

بهميزاندلخواه  معطرخشکسبزيجات
:تهيهطرز

سينه مرغ را با پياز و زردچوبه و نمک بپزيد و بعد ريش ريش کرده يا چرخ کنيد. سيب زميني ها را هم 
پوس��ت گرفته، خرد کنيد و با زردچوبه و نمک بپزيد. وقتي پخت، آن را در ظرفي ريخته و بکوبيد تا کاما 

يکدست شود.
 س��ير را له يا رنده کرده و بعد از آنکه مرغ و س��يب زميني خنک ش��دند، به آنها اضافه کنيد. تخم مرغ 
را روي مواد بش��کنيد و فلفل و س��بزيجات خش��ک معطر را به ميزان دلخواهتان به مايه اضافه کنيد و ش��روع 

به ورز دادن کنيد.
 مي تواني��د از پ��ودر آويش��ن و کم��ي پ��ودر پي��از ه��م در م��واد اس��تفاده کني��د ت��ا کتلت ه��ا عط��ر 
 و طع��م بيش��تري بگيرن��د. ح��اا از م��واد ب��ه ان��دازه گ��ردو برداش��ته، در دس��تتان ش��کل دهي��د و بع��د

 در روغن داغ سرخ کنيد. 

...آشپزيآسان
کوکي جو پرک

:ازممواد
150گرم  جوپرک
150گرم  کشمش
100گرم   کره
150گرم  شکرپودر

1پيمانه   آرد
1عدد  مرغتخم

1قاشقچايخوري  دارچين
نصفقاشقچايخوري  پودربيکينگ

يکچهارمقاشقچايخوري   نمک
يکچهارمقاشقچايخوري   وانيل

:تهيهطرز
کره و پودر ش��کر را با هم ترکيب کرده و ورز دهيد. س��پس تخم مرغ را اضافه کرده و هم بزنيد. آرد، 
دارچين، نمک، بيکينگ پودر و وانيل را بيفزاييد و پس از ترکيب کردن، کشمش و جوپرک را اضافه کنيد و 
ورز دهيد. خمير را داخل پاستيک بگذاريد و حدود 1 ساعت داخل در يخچال قرار دهيد. سپس داخل سيني 
فر کاغذ روغني گذاش��ته، توپک هاي کوچکي از خمير برداش��ته و ش��کل دهيد و در س��يني بگذاريد و در فر با 

دماي 160 درجه سانتي گراد بپزيد. 

...دنيایشيرين

321
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5 تندرستی

نتاي��ج ي��ک مطالعه جديد نش��ان مي دهد که 
نوش��يدن ت��ا 25 فنج��ان قهوه در روز ب��راي قلب 

مشکلي ايجاد نمي کند .   
مطالع��ات گذش��ته نوش��يدن قه��وه را ب��ا 
گرفتگ��ي عروق خوني و احتمال بروز س��کته قلبي 
مرتبط دانس��ته و هميش��ه با تکيه ب��ر اين فرضيه، 
توصيه هاي��ي براي کاهش مصرف اين نوش��يدني 
 کافئي��ن دار از س��وي کارشناس��ان تغذي��ه مط��رح 

مي شد .
 ام��ا مطالعه جديدي که روي بيش از هش��ت 
هزار نفر در سراس��ر انگلس��تان انجام شد، نشان داد 
که آس��يب نوش��يدن 5 و حتي تا 25 فنجان قهوه در 
روز از مص��رف روزان��ه کمتر از ي��ک فنجان از اين 

نوشيدني، تجاوز نمي کند . 
کارشناس��ان دانش��گاه کويين م��ري لن��دن 

در اي��ن راس��تا هش���ت ه��زار و 412 داوطل��ب 
را ب��ه س��ه گ��روه تقس��ي�م کردند؛ اي��ن گروه ه�ا 

ب��ه ترتي��ب روزان��ه کمت��ر از ي��ک فنج��ان، بين 
 ي��ک ت��ا س��ه فنجان و بيش از س��ه فنج��ان قهوه

 مي نوشيدند . 
اگرچ��ه برخ��ي از اعضاي گروه س��وم، روزانه 
ت��ا 25 فنج��ان هم قهوه مي نوش��يدند اما ميانگين 
 قه��وه مصرف��ي در بي��ن اعض��اي اي��ن گ��روه، 5 

فنجان بود .  
 نتايج بررس��ي هاي انجام ش��ده بر اين گروه ها 
نشان داد که احتمال بروز گرفتگي عروق در افرادي 
که روزانه 25 فنجان قهوه مصرف مي کنند از احتمال 
وقوع چنين چيزي در بين اعضاي گروه اول بيش��تر 

نيست .    
تم��ام ش��رکت کنندگان در اين پژوهش تحت 
اس��کن قلبي و ديگر تس��ت هاي مشابه قرار گرفتند 
و نتايج اوليه به دس��ت آمده حتي با در نظر گرفتن 
فاکتورهايي چون س��ن، وزن و س��يگاري بودن يا 

نبودن، همچنان صادق بود .    

هر روز چند فنجان قهوه بنوشيم؟

نوش��يدن آب مي توان��د ب��ه کنت��رل وزن و اغر 
ش��دن کمک کند و در کنار رژيم هاي غذايي س��الم و 
 ورزش ش��ما را س��ريع تر ب��ه هدف ت��ان و وزن و اندام

 متناسب برساند. 
محققان مي گويند مصرف نيم ليتر آب آشاميدني 
به افزايش مقدار کالري که بايد بسوزد، کمک مي کند. 
همچنين در بزرگس��اان مصرف کالري در عرض 10 
دقيقه بعد از نوشيدن 24 تا 30 درصد افزايش يافته و در 
کودکان دچار اضافه وزن و چاقي نوشيدن آب سرد باعث 

مي شود متابوليسم تا 25 درصد بااتر برود. 
از س��وي ديگ��ر، بعضي از م��ردم معتقدند که آب 
آش��اميدني قبل از غذا اش��تها را کاهش مي دهد هرچند 
اي��ن موضوع واقعيت دارد ام��ا تقريبا به طور انحصاري 
در ميان سالمندان موثر است و مطالعات نشان مي دهد 

که نوشيدن آب قبل از هر وعده غذا، در طي يک دوره 
12 هفت��ه اي بي��ش از 2 کيلوگرم کاهش وزن را در افراد 

سالمند به دنبال داشته است . 
در مطالعه اي ديگر، مشخص شد شرکت کنندگان 
داراي اضاف��ه وزن و ميانس��ال ک��ه قب��ل از مصرف هر 
وعده غذايي آب نوش��يده بودند نس��بت به سايرين 44 
درصد بيشتر وزن کم کردند. مطالعه ديگري هم نشان 
داد که آب آش��اميدني قب��ل از صبحانه، ميزان مصرف 
کالري به دست آمده در طول مصرف غذا را 13 درصد 

کاهش مي دهد . 
هرچند اين روش براي افراد ميانسال و سالخوردگي 
بس��يار مفيد اس��ت اما مطالعات روي افراد جوان نش��ان 
داده است که کاهش قابل توجهي در مصرف کالري با 

نوشيدن آب قبل از غذا وجود ندارد . 

اغري با نوشيدن آب بيشتر

بچه ها به رژيم غذايي متعادل نياز دارند تا خوب رشد کنند؛ اما گاهي والدين با زياده روي يا کوتاهي 
در تنظيم برنامه غذايي فرزندشان، عادت هاي بدي براي آنها شکل مي دهند.  

نخوردنصبحانهکامل:صبحانه مهم ترين وعده غذايي روز اس��ت و هر قدر هم که ش��ما يا 
فرزندتان عجله داشته باشيد نبايد براي تهيه يا خوردن صبحانه کاهلي کنيد. صبحانه بايد داراي لبنيات، 

سبزيجات و ميوه هاي تازه و متنوع و قند و کربوهيدرات باشد.  
فقدانبرنامهمنظمغذايي: بچه ها بايد پنج وعده در روز غذا بخورند که ش��امل س��ه وعده  
اصلي و دو ميان وعده مي ش��ود. اين ش��يوه کمکش��ان مي کند مواد مغذي را بهتر جذب کنند و دچار 
اضافه وزن نش��وند .   همچنين داش��تن برنامه غذايي، اش��تها و گوارش کودکتان را تعديل مي کند و او ياد 

مي گيرد به نظم و قاعده اهميت بدهد. 
زيادخوردن: همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندشان رشد کند و سالم و قوي باشد اما معني اش 
اين نيس��ت که بايد بيش از اندازه مورد نيازش به او غذا بخورانيد. در حد يک بزرگس��ال به کودک غذا 
دادن، اش��تباه بزرگي اس��ت که باعث چاقي و بيماري هاي ناش��ي از آن )مثل ديابت، چربي خون، فش��ار 

خون باا، بيماري هاي قلبي( مي شود. 
مصرفزيادتنقات:اگرچه تنقات خوش��مزه و هيجان انگيز هس��تند اما به ش��دت مضر و 
حتي اعتياد آورند. از همان کودکي بايد ورود اين تنقات را به خانه ممنوع کرده و ميوه ها، س��بزيجات 

و تنقات سالم خانگي را جايگزين آنها کنيد. 

اشتباهات رايج در تغذيه  کودکان

اگرچه غذاهای فراوری شده و آماده کار ما را در 
اين دوره و زمان راحت کرده اند و دغدغه آش��پزی را 
برای افراد گرفتار از بين برده اند اما محققان می گويند 
اين غذاها برای س��امتی ما به ش��دت مضر هستند و 

می توانند به قيمت جانمان تمام شوند.
مطالع��ات جدي��د نش��ان مي دهن��د که مصرف 
غذاهاي فوق فراوري شده باعث ابتا به بيماري هاي 

قلبي عروقي و مرگ زودرس مي شوند. 
غذاهاي فوق فراوري شده به خوراکي هاي پخته 
و بس��ته بندي شده، اس��نک ها، نوشيدني هاي گازدار، 
غات شيرين، خوراکي هاي آماده حاوي مواد غذايي 
افزودني، س��وپ سبزيجات خشک شده و محصوات 
گوشت و ماهي فراوري شده اطاق مي شود که اغلب 
حاوي سطوح باايي قند، چربي و نمک افزوده هستند 

اما ويتامين و فيبر ندارند . 

محققان فرانس��وي و برزيلي به بررس��ي ارتباط 
بالق��وه مي��ان مصرف غذاهاي فوق فرآوري ش��ده و 

خطر ابتا به بيماري هاي قلبي عروقي و سکته مغزي 
پرداخته و 105 هزار و 159 بزرگسال فرانسوي را که 

متوسط سني 43  سال داشتند براي بيش از 10 سال 
مورد بررس��ي قرار دادند .  نتايج اين مطالعه نش��ان داد 
که افزايش 10 درصدي س��هم غذاهاي فوق فراوري 
ش��ده در رژيم غذايي به طور قابل توجهي با افزايش 
ابتاء به بيماري قلبي و عروقي، بيماري عروق کرونر 
قلب و س��کته مغزي ارتباط داش��ت به طوري که خطر 
ابت��اء ب��ه اي��ن بيماري ها را به ترتي��ب 12، 13 و 11 

درصد افزايش مي دهد  . 
مطالع��ه دوم ک��ه ب��ر روي 20هزار بزرگس��ال 
اس��پانيايي انجام ش��د، نش��ان داد که غذاهاي فوق 
فراوري شده با طول عمر کمتر، ارتباط دارند: افرادي 
که بيش��ترين مصرف اين نوع غذاها را داشتند، نسبت 
به افرادي که کمترين مصرف را داش��تند، در طول دو 
دهه پيگيري با احتمال 62 درصد بيش��تر دچار مرگ 

زودرس شده بودند .    

غذاهاي آماده اي که شما را مي کشند!
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زنـدگی6

بس��ياري اوقات در زندگي زناش��ويي و حتي در رابطه با ديگران 
انتقاداتي داريم که هنگام مطرح کردنش��ان با طرف مقابل، موجب دل 
آزردگي او مي ش��ويم. هرچند انتقاد خود را با لحني مايم و دوس��تانه 
مط��رح مي کني��م، ام��ا در نهايت گفتن آن نقد منجر به دلخوري و حتي 

به هم خوردن روابط مان مي شود. 
براي انتقاد کردن يا زدن حرف دلمان نکاتي هس��تند که رعايت 
کردنشان، آسيب زدن را کاهش مي دهد. در اين مقاله به برخي از آنها 

اشاره مي کنيم: 

:کنيداستفادهجايگزينهايروش1(از
  به دليل اين که به هنگام نقد کردن، فرد گمان مي کند که عزت 
نف��س و ش��خصيتش مورد مخاطره قرار مي گي��رد، بنابراين اکثر افراد 

معموا در برابر نقد مقاوم هستند.
 )ب��ه ج��ز اف��رادي که ع��زت نفس بااي��ي دارند(. پس س��عي 
کني��د ت��ا ح��د ممک��ن از روش ه��اي جايگزين اس��تفاده کني��د. مثا 
ب��ه ج��اي اي��ن که از همس��رتان به دلي��ل رعايت نکردن نظ��م انتقاد 
 کني��د، هنگام��ي ک��ه نظم را رعاي��ت مي کند خيل��ي او را تقدير کرده 

و از او تعريف کنيد.
 اي��ن کار به مرور زمان، باعث مي ش��ود ع��دم رعايت نظم او کم 
رنگ ش��ده و رعايت کردن نظمش بيش��تر ش��ود. در واقع اين کار يک 
جور پاداش مثبت دادن به جاي تنبيه کردن است. تشويق رفتار مثبت 
خ��واه ناخ��واه منج��ر به ت��داوم و تقويت آن و از بي��ن رفتن رفتار منفي 
مي ش��ود. اي��ن حرکت بدون جنگ و خونريزي منجر به ش��کل گيري 

رفتار موردنظرتان مي شود.  

چيست؟انتقاداينازهدفتان)2
  قب��ل از نق��د طرف مقابل، نيتي که داريد را با خودتان مرور کنيد! 
آيا واقعا قصد کمک به او و اصاح کردنش را داريد يا صرفا مي خواهيد 
ب��ا زبان��ي تل��خ، دل او را به درد آوري��د و او را ضايع کنيد تا دلتان خنک 
شود؟! خيلي اوقات هم ما براي تافي کردن نقدي که قبا به ما شده، 
مي خواهيم از آن فرد انتقاد کنيم. با خودتان رو راست باشيد. چون نيت 

شما در لحن صحبت کردنتان حتما اثر گذار خواهد بود. 

:ببينيدهمراليوانپرنيمه)3
قبل از نقد و تمرکز بر نقاط منفي فرد، حتما به نقاط مثبتش فکر 
کني��د و آنه��ا را به زبان آورده و به خاطر آن نقاط مثبت، تقديرش کنيد. 

اما به اين دقت کنيد که نقاط مثبتي که ذکر مي کنيد و تقديرتان واقعي 
باشد، چاخان نباشد. در واقع شما با اين کار به زباني گرم و شيرين، فرد 
مقابل يا همس��رتان را براي يک نقد س��ازنده و آگاهانه آماده مي کنيد و 
همان مقدمه ابتدايي اش که تمجيد از اوست منجر مي شود که نقدتان 

موجب دلخوري نشود. 

)4رفتاررانقدميکنيدياشخصيترا؟
  مراقب باش��يد رفتارش را نقد کنيد و نه ش��خصيتش را. به طور 
مثال نگوييد »ش��لخته اي«. بلکه رفتارش را مورد نکوهش قرار دهيد. 
مث��ا ب��ه او بگوييد چرا هنگام آمدن به خانه لباس هايش را روي تخت 
مي ان��دازد ي��ا جوراب و کيفش را کنار ات��اق مي گذارد. نقد از رفتار يک 
چيز جزيي را ش��امل مي ش��ود که قابل اصاح است اما نقد از شخصيت 
در عين اين که باعث مي شود به فرد بربخورد و در مقابل نقدتان گارد 
بگي��رد، منجر به اين مي ش��ود که يک چي��ز کلي و غيرقابل اصاح در 

نظرش جلوه گر شود و هيچ وقت درست نشود. 

:باشدمفيدومختصرنقدتان)5
حتي اامکان نقدتان را کوتاه و خاصه و در حد ضرورت بگوييد. 
يعني نقدتان را ش��اخ و برگ هاي اضافي ندهيد و آن را طواني نکنيد. 
وقتي انتقاد کردن طواني ش��ود، منجر به خس��تگي مي ش��ود. در واقع 
رش��ته کام از دس��ت تان خارج مي شود و بيشتر از اينکه به اصل قضيه 
توجه ش��ود، تمرکز روي مس��ائل فرعي مي رود و چه بسا باعث مي شود 
مشکات گذشته را هم به ميان بياوريد و اوضاع قمر در عقرب شود! 

:کنيدمياستفادهکهضمايريبهتوجه)6
بهت��ر اس��ت ک��ه جمات خ��ود را با ضمير »من« آغ��از کنيد، نه 
ضمير »تو«. مثا به جاي اين که بگوييد: »تو به ظاهرت نمي رسي و 
به آراس��تگيت اهميت نمي دهي.« بگوييد: »من دوس��ت دارم بيشتر به 
خودت برسي.« وقتي با اين سبک حرف مي زنيد، چيزي که مي گوييد 
بيشتر جنبه درخواست پيدا مي کند، تا انتقاد. براي همين احتمال عمل 

کردن به آن بيشتر است. 

:نکنيدافراط)7
م��ا خيل��ي اوق��ات در مواقع نقد ک��ردن، رفتار منف��ي  فرد مورد 
نظرم��ان را تعمي��م افراطي مي دهيم. مثا در مقابل اعتراض مان مبني 
ب��ر بي حوصلگ��ي همس��رمان به او مي گوييم: »ت��و هيچ وقت حوصله 
حرف زدن نداري!« آيا واقعا هيچ زماني نبوده که او با ش��ما با حوصله 

حرف زده باشد؟

:بزنيدواضحراحرفتان)8
مبه��م صحب��ت نکني��د و حرفتان را واضح و حتي ب��ا مثال بيان 
کني��د. مث��ا نگوييد: »من از رفتارايي که با من داري راضي نيس��تم!« 
اينقدر کلي گويي چيزي را پيش نمي برد و حتي باعث س��ردرگمي فرد 

مقابل تان مي شود. 
راحت و واضح منظورتان را بيان کنيد و حتي اگر پيشنهادي براي 

آرام و راضي شدن خودتان داريد، مي توانيد آن را بيان کنيد. 

    عطیه میرزا امیری

...توصيهعاشقانه
به وقتش دعوا کنید

بحث و مش��اجره يکي از اتفاقات رايج در زندگي 
مش��ترک اس��ت. ش��ما هيچ زوجي را پي��دا نمي کنيد 
ک��ه ه��ر از گاهي مش��اجره لفظي نداش��ته باش��ند و 
جال��ب اين که برخاف تصور بيش��تر م��ردم، زندگي 
بدون مش��اجره زندگ��ي ايده آل نيس��ت؛ بلکه زوجي 
 ک��ه هيچ چالش��ي ب��ا هم ندارند يا نس��بت به يکديگر 
بي تفاوت شده اند و يا يکي از آنها مدام در حال تحمل 

 کردن ش��رايط، س��کوت و صبوري اس��ت و هر آن ممکن اس��ت مثل يک بمب منفجر ش��ود و همه چيز را 
خراب کند. 

زماني که رابطه فرد با فرد مقابل براي کسي اهميت داشته باشد و عميقا خود را متعهد و درگير رابطه 
بداند، وقوع اختاف نظر و در نتيجه بحث و مش��اجره طبيعي اس��ت؛ اما موضوع مهم، تعداد مش��اجرات و 
فواصل زماني آن و موضوع مش��اجره اس��ت. همانقدر که زياد بحث کردن خوب نيس��ت، کم بحث کردن 

هم خطرناک است.
 بنابراين حتي در اختاف و مش��اجره هم حد تعادل را رعايت کنيد و با ش��يوه اي محترمانه، س��الم و 

منطقي درباره مشکات خودتان بحث يا گفتگو کنيد. 

...يافتههايروانشناسي
شیوع اختاات رواني 

در مناطق بحران زده
محققان دانشگاه کوئينزلند مي گويند افرادي که 
در مناطق بحران زده زندگي مي کنند پنج برابر بيشتر 
احتمال دارد به افس��ردگي و اضطراب دچار شوند .   آنها 
دريافته ان��د که زندگي ک��ردن در مناطق بحران زده و 
تجربه  درگيري هاي جنگي موجب مي شود خطر ابتا 
ب��ه افس��ردگي و اضطراب ح��دود 5 برابر افزايش پيدا 

کن��د .   ب��ه گفته محققان بار و ش��دت اخت��اات روان در ميان افرادي که در مناط��ق درگير بحران زندگي 
مي کنند بس��يار بااس��ت. برآوردها حاکي از آن اس��ت از هر 5 نفر که در اين مناطق زندگي مي کنند يک 
نفر در دوره اي به اختاات س��امت روان مبتا خواهد ش��د و ميزان افس��ردگي و اضطراب در اين مناطق 
نس��بت به ديگر نقاط جهان پنج برابر بيش��تر اس��ت .   در اين مطالعه آمده  اس��ت: چالش زندگي روزانه همراه 
با بي ثباتي و مش��کات ناش��ي از جنگ تاثير عميقي بر س��امت روان افراد دارد. همچنين قرار گرفتن در 
معرض پيامدهاي مستقيم و مکرر جنگ تاثير عميقي بر سامت روان دارد .   به عاوه زندگي کردن در اين 
ش��رايط باعث مي ش��ود فرد در معرض اس��ترس فزاينده اي قرار گيرد زيرا افراد براي داش��تن زندگي عادي، 

امرار معاش و تامين غذا با چالش روبرو هستند . 

چگونه بدون دلخوري همسرم را نقد کنم؟

فی
نج

مد
مح

:س
عک
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7 والدین و فرزندان

يکي از مس��ائلي که والدين با آن مش��کل دارند و دائم درگير آن 
هستند، لجبازي کودکانشان است. کودکاني که حرف، حرف خودشان 
است و با هيچ کاري به راه مستقيم هدايت نمي شوند و در واقع مرغشان 
يک پا دارد. در اين مواقع بکن و نکن هايي که والدين به کار مي برند نه 
تنها هيچ سودي ندارد که نتيجه عکس هم مي دهد. پس تنها کاري که 
مي توان کرد اين اس��ت که ريش��ه اين لجبازي را پيدا کرد و به برطرف 

کردن آن پرداخت . 
لجب��ازي بّچه ها چن��د عامل دارد که با برطرف کردن اين عوامل 

لجبازي آنها نيز درمان مي شود : 
)1بيکاري

يک بخش مهمي از لجبازي کودکان به بيکاري آنها برمي گردد. 
وقتي بچه ها بيکار مي شوند، دوست دارند که دست به هر کاري بزنند 
تا خودشان را سرگرم کنند و طبيعتًا خيلي از مواقع نيز اشتباه مي کنند؛ 
اگ��ر م��ا بخواهيم براي هر اش��تباهي به بّچ��ه امر و نهي کنيم، او لجباز 
مي شود. بنابراين به جاي امر و نهي کردن بايد براي فرزندان خود برنامه 

ريزي داشته باشيم  . 
)2محيط

از آن جاي��ي ک��ه محيط ه��م مي تواند بچه ها را لجباز کند، ما بايد 
لجب��ازي را ي��ک معلول محيطي در نظر بگيريم. يکي از عواملي که در 
محيط منجر به لجباز شدن بّچه مي شود، امر و نهي والدين است. وقتي 
والدي��ن ب��ه فرزن��د خود امر و نهي مي کنن��د؛ او نيز بعد از مّدتي در برابر 
اين امر و نهي از خود مقاومت نش��ان مي دهد؛ پس تنها توصيه اي که 
بايد به والدين کرد اين است که امر و نهي خود را نسبت به فرزندشان 

کم تر کنند . 
)3عدمفّعاليت

والدين بايد بستر فّعاليت هاي بدني و جسمي را براي فرزندانشان، 
مخصوصا بچه هاي زير هفت سال فراهم کنند؛ چرا که وقتي آنها در روز 
فعالّيت داشته باشند، انرژي هاي منفي شان تخليه مي شود و حالت هاي 

لجبازي در آنها کمتر مي شود . 
)4تنبيهوتهديد

تنبيه و تهديد منجر به لجبازي بّچه ها مي ش��ود؛ وقتي کودکي را 
تنبيه مي کنيد با توجه نشان دادن به آن کار، به او ياد مي دهيد که براي 

جلب توجه بيشتر دوباره به همان کار ناشايست خود بپردازد.
 براي همين است اگر کودکي زياد لجبازي مي کند اول از همه بايد 
 ديد پدر و مادرش با او چه برخوردي دارند که او اين گونه رفتار مي کند. 
در نتيج��ه نباي��د فرزن��دان را تنبيه و تهديد کرد. البته منظور ما از تنبيه، 

تنبيه هاي غيرتربيتي است؛ مانند: کتک زدن . 
برايدرماناينلجبازيبايدچهکاريانجامداد؟

 1(    اولين کاري که بايد والدين براي پيشگيري از لجبازي کودک 
خود انجام دهند، مستّقل بارآوردن کودک است. به طور کلّي در زندگي 
بايد طوري با کودک رفتار کرد که او بتواند در امور روزمره خود به طور 
مستقل و گاهي بدون نياز به ديگران تصميم بگيرد. البته در اين راستا 

نبايد به کودک فشار وارد کرد . 
 2( کار ديگري که والدين براي درمان لجبازي کودک بايد انجام 

دهند اين است که کودک را وادار به عجله و شتاب زدگي نکنند. معموا 
خانواده ها در چند کار، کودک را ناخواس��ته يا حتي خواس��ته به عجله و 
ش��تابزدگي وادار مي کنند که همين امر منجر به کافه ش��دن کودک و 
تش��ديد لجبازي در آنها مي ش��ود. از جمله چيزهايي که مي توان در اين 

رابطه ياد آور شد : 
ال��ف- غ��ذا خ��وردن و خوابيدن: ک��ودک مانند افراد بزرگس��ال 
نمي تواند از نيروي تفّکر و حرکت در يک زمان اس��تفاده کند و والدين 
بايد بدانند زمان تفّکر و انجام کارها در کودکان به صبوري بيش��تري

 

 نياز دارد . 
ب- مهماني رفتن: همان طور که بزرگ ترها قبل از بيرون رفتن، 
ني��از ب��ه زمان کافي دارند ک��ه خود را آماده کنند، کودکان هم به چنين 
وقت��ي ني��از دارند. البّته نياز آنها با ني��از ما اندکي تفاوت دارد. پس بهتر 
اس��ت زمان رفتن به مهماني يا گردش را چند س��اعت قبل از حرکت 
 ب��ه ک��ودک يادآور ش��ويم ت��ا بتواند در زماني کافي و مناس��ب خودش 

را آماده کند.
 متاسفانه بعضي از والدين کمي قبل از حرکت به کودک مي گويند 
آماده شود و اين کار باعث لجبازي و مخالفت او مي شود. چون در چنين 
موقعيتي دائم به او تذّکر مي دهيم که زود باش، س��ريع تر، دير ش��د و... 
به جاي اين که س��رعت کودک را براي آماده ش��دن بيشتر کنيم،  باعث 

مي شويم که او لجبازي و مخالفت کند . 
 3(    يادتان نرود که براي فرار از لجبازي کودک نبايد به او رشوه داد. 
اگر کودک براي رسيدن به مطلوب خود چه درست و چه نادرست شروع 
به گريه کردن و يا داد کشيدن بکند و از اين راه بخواهد به خواسته خود 

برسد و والديني که به اصطاح حوصله ندارند با دادن رشوه به کودک او 
را ساکت مي کنند، باعث پرورش لجبازي در او مي شوند.

 البته تش��ويق براي کارهاي خوب و مثبت کودک با رش��وه دادن 
فرق دارد. تش��ويق باعث رش��د اعمال نيک و حرکت به س��وي ترقي 
مي ش��ود. اّما بايد توّجه داش��ت که تش��ويق و پاداش، بايد به اندازه و 

درخور کار او باشد . 
 4(    يکي از بهترين کارها براي از سر انداختن لجبازي در کودک، 
عدم توّجه و ناديده گرفتن رفتار لجبازي س��ت. گاهي بهتر اس��ت وقتي 
فرزندمان شروع به داد و بيداد مي کند، خيلي خونسرد و بي توجه از کنار 
مس��ئله عبور کنيم به طوري که يا متوجه نش��ده ايم يا موضوع برايمان 
اهميت ندارد. غفلت کردن از رفتار لجبازي کودک بهترين و راحت ترين 

درمان براي آن رفتار است . 
 5( نکته مهم ديگري که بايد والدين به آن توجه کنند اين اس��ت 
که خودش��ان هم دس��ت از لجبازي بردارند. گاهي لجبازي خود والدين 
منجر به لجبازي کودک مي شود و از آن جايي که آموزش هاي عملي 
به مراتب از آموزش هاي تئوري موثرتر و آموزنده تر مي باش��ند، والدين 

اول از همه بايد متوجه و مراقب رفتار خود باشند.
 اگر والدين در حضور کودکشان با يک ديگر لجبازي کنند، خيلي 

راحت لجبازي را به آنها ياد مي دهند.
 در اين مواقع بچه ها به طور واضح فيلمي مش��اهده مي کنند که 
در آن يکي از والدين با پافش��اري، ديگري را مجبور به اطاعت از خود 
مي کند بنابراين آنان متوّجه مي شوند که از اين راه مي توانند به راحتي 

به خواسته هاي خود برسند. 

  عطیه میرزا امیری

...بچههاويافتهها
استفاده از اينترنت و اختاات 

رواني کودکان
محقق��ان انگليس��ي مي گويند احتم��ال ابتاي 
کودکان زير 5 سال به اختاات رواني به دليل استفاده 
از اينترنت بيشتر است و احتمال اعتياد آنها به اينترنت 
وجود دارد. در حال حاضر بسياري از کودکان زير 5 سال 
طريقه استفاده از اينترنت و وسايل ارتباطي الکترونيکي 
را مي دانند و اين امر در آينده نزديک موجب اعتياد آنها 

به اينترنت و از دس��ت دادن مهارت هاي اجتماعي مي ش��ود .   محققان مي گويند: اس��تفاده کودکان از اينترنت 
موج��ب کاه��ش ارتباط آنها با دنياي بيرون، دوس��تان و والدين ش��ده و زمينه ب��روز بيماري هاي اضطرابي، 
افسردگي، اختاات عاطفي را فراهم مي آورد. همچنين آسيب به قوه تفکر، سازگاري اجتماعي و اختال 

در کنترل رفتارهاي اين کودکان بيشتر است.
 اين در حالي است که در اروپا يک سوم کودکان 5 تا 10 ساله قربانيان سو استفاده از فضاي مجازي 
هس��تند و بس��ياري از آنها در معرض مش��اهده مطالب نامناسب در اينترنت قرار دارند. از ديگر سو، بر اساس 
تحقيقات انجام ش��ده بس��ياري از نوجوانان و جوانان قرباني سو اس��تفاده هاي مجازي ش��ده و تحت درمان 

مددکاران اجتماعي قرار گرفته اند. 

...اشتباهاترايج
باج گیري احساسي از کودک

يکي از اش��تباهات رايج پ��در و مادرها در تربيت 
فرزندش��ان، اعم��ال قدرت ب��ا اس��تفاده از ابزارهاي 
احساس��ي اس��ت. وقتي به فرزندتان مي گوييد اگر اين 
کار را بکني يا نکني ديگر دوس��تت ندارم، يا وقتي در 
مقابل رفتار اش��تباهش ب��ا او قهر مي کنيد يعني براي 
اعمال قدرت به ابزارهاي احساس��ي متوس��ل شده ايد. 
اگر وقتي فرزندتان از شما سرپيچي مي کند از او دوري 

کنيد يا هميش��ه طوري رفتار کنيد که از ش��ما بترس��د و حساب ببرد، يعني مي خواهيد با استفاده از عواطفش 
او را مهار کنيد و روش تربيتي شما محکوم به شکست است.

 تهدي��د ک��ودک ب��ه اينک��ه ديگر مادر او نخواهيد بود يا او را مي گذاريد و مي رويد، تهديد به اينکه بچه 
ديگري را به فرزندي مي گيريد و... هم از نمونه هاي اعمال قدرت با ابزارهاي احساسي هستند.

 اي��ن روش ه��اي اش��تباه اعم��ال ق��درت معم��وًا وقت��ي اس��تفاده مي ش��وند ک��ه والدي��ن 
مس��تأصل و ناامي��د ش��ده اند و راه ديگ��ري برايش��ان باق��ي نمان��ده، ي��ا حوصل��ه انرژي گذاش��تن براي 
 تربي��ت فرزن��د را ندارن��د و س��عي مي کنن��د ب��ا روش��ي تاف��ي جويان��ه و غيرمنطق��ي برت��ري خ��ود را 

به فرزندشان نشان دهند . 

راهکار های موثر برای رفتار با کودک لجباز
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علما از رفتن 

به مجلس بررسي قانون اساسي نبايد خودداري كنند 
جمعي از وعاظ و علماي خراسان، ديروز بديدار امام خميني 
رفتند در اين ديدار، امام در ارتباطي با مس���ايل جاري مملكت، 

سخناني خطاب به آنان ايراد كرد. 
بسم اه الرحمن الرحيم 

مسئله مهم فعا اينست كه پيش نويس از قانون اساسي شده 
است و آن بعرض افكار عمومي گذاشته شده است و اان بايد همه 
قشرها و همه روحانيون باد و همه روشنفكران و متفكرين اسامي 
با ديد اسامي براي جمهوري اسامي اين قانون را بررسي كنند و 
نظر بدهند. ... آقايان ننشينند كه ديگران قلمها را بردارند و قانون را 

بررسي كنند و بخيال خودشان آنرا اصاح كنند. 
جبهه ملي جديدي ايجاد مي كنيم 

داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي و رهبر حزب ملت 
ايران صبح امروز در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اطاعات 
اعام كرد او و حزب ملت ايران همكاري خود را با سازماني كه 
عنوان جبهه ملي دارد ولي كارهاي سياسي و شكل سازماني آن در 

خور اين نام افتخارآميز نيست، قطع كرده است. 
مي كوشم از حزبها و جمعيت هاي سياسي كه در برداشت هاي 
خود از شرايط كنوني جامعه ايراني هماهنگي كامل دارند جبهه 
جديدي براي حفظ استقال و آزادي و دفاع از جمهوري اسامي 

ايران و استقرار حاكميت ملي و عدالت اجتماعي ايجاد كنم. 
حمله مسلحانه به خانه نماينده امام خميني در قزوين 

قزوين � س���اعت 2 بامداد ديروز افراد مسلح ناشناس به 
منزل حجت ااسام باريك بين نماينده امام خميني در قزوين و 
سرپرست كميته انقاب اسامي مركزي اين شهر حمله كردند. افراد 
مسلح در حاليكه تيراندازي مي كردند بسوي منزل حجت ااسام 
باريك بين حمله بردند كه با تيراندازي پاسدار مستقر در اين خانه 

مواجه شدند. 
مسعود كيميائي مدير شبكه 2 تلويزيون شد 

مسعود كيميايي، فيلمساز سرشناس ايران از سوي سرپرست 
صدا و سيماي جمهوري اس���امي ايران به مديريت شبكه دوم 
تلويزيون منصوب شد. باين ترتيب تا چندي ديگر شاهد به راه 
افتادن برنامه دوم تلويزيون نيز خواهيم بود. فعاليت اصلي شبكه دوم 
توليد برنامه ها و فيلم هاي خوب ايراني و همچنين نمايش آثار برتر 

سينماي ايران از تلويزيون استوار خواهد بود.
افراد كميته ياسوج نمايندگان انقاب را گروگان گرفتند 

* افراد كميته انقاب ياسوج در پي خارج شدن رئيس خود 
از ياسوج، نمايندگان اعزامي امام خميني و كميته هاي كل انقاب 
را گروگان گرفتند. چند روز قبل از استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
از سمت خود استعفا كرد و اين استعفا با اعتراض و اعتصاب مردم 

ياسوج و نيز شهرهاي گچساران و دهدشت مواجه شد. 
ديروز حجت ااس���ام حميد زاده نماينده امام خميني و 
نصراللهي نماينده كميته هاي كل انقاب اسامي ايران به همراه 
گروهي ديگر وارد ياس���وج شدند و كار مذاكره با گروه ها را آغاز 
كردند و پس از مذاكرات چند ساعته انحال كميته ياسوج اعام 
گرديد.در اجراي اين تصميم، عبدالخالق عدالتي رئيس كميته ياسوج 

از منطقه خارج گرديد كه اين عمل باعث خشم افراد كميته شد.
بياني�ه كان�ون نويس�ندگان ايران درب�اره تحص�ن كاركنان 

اخراجي كانون پرورش فكري كودكان 
كانون نويسندگان ايران بدنبال گزارش ها و اسنادي كه از 
نحوه كار مسئولين جديد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
دريافت داشته است در مورد انحصار طلبي ها و اخراج هاي در پي 
اعضاي فعال اين كانون بيانيه اي منتشر كرده است. در بيانيه آمده 
است: كار اعمال فشار و سركوب نيروهاي آزاديخواه بوسيله عوامل 
فرصت طلبي كه خود را ميراث خواران انحصاري دستاوردهاي 
انقاب ايران مي دانند، اين بار متوجه كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان شده و به چنان حدي رسيده است كه كاركنان و مربيان 

جوان كوشا و صديق اين كانون را مصمم به تحصن كرده است
آزادي مطبوعات، بايد در حد منافع اكثريت مردم باشد 

آيت اه رباني شيرازي در رفسنجان، نظرات خود را پيرامون 
آزادي مطبوعات قانون اساسي و رهبري انقاب بيان داشت. وي 
گفت: آزادي مطبوعات از نظر من بايد در حد منافع اكثريت مردم 
باشد و اگر چنانچه مطبوعات بخواهند در پناه آزادي، به ضديت با 
اكثريت مردم برده شوند، اين آزدادي نيست بلكه هرج و مرج است. 

بمب اندازي و ايجاد حريق در خرمشهر 
خرمشهر� خبرنگار اطاعات: پريشب سرنشينان يك اتومبيل 
سواري و دو مورتوس���وار با پرتاب مواد آتش زا به انبار مخابرات 
خرمشهر، قسمتي از انبار را به آتش كشيدند و گريختند.آتش سوزي 
4 ساعت ادامه داشت و با تاش مامورين آتش نشاني خاموش شد.

محاكمه دال غامرضا پهلوي 
اصفهان �  دادگاه انقابي اسامي اصفهان كار محاكمه نويسنده 
كتاب چاپلوسانه »نيم قرن سلطنت بر دلها« را آغاز كرد.وي متهم به 
كاهبرداري و دزدي و واسطه گري براي غامرضا پهلوي، تشكيل 
عشرتكده، و تبلغ براي شاه مخلوع است. وي پس از شنيدن متن 
كيفرخواست گفت: با اينهمه اتهاماتي كه به من نسبت داده ايد پس 

بگوئيد من خود »محمدرضا« هستمى!

تمامي مطالب از روزنامه اطاعات روز پنجشنبه 31 خردادماه 1358 

)برابر با 26 رجب 1399، 21 ژوئن 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

سرنوشت هون ها، پس از فرار از دست ايرانيان
هون ها كه اوايل دهه 440 ميادي توس����ط ارتش ايران 
از قفقاز شمالي به اروپا رانده شده بودند، در جنگ كاتالون در 
نزديكي رودخانه لوآر � در فرانسه از واحدهاي مشترك رومي 
فرانسوي و ژرمن شكست خوردند و به سرزمين مجارستان 
قانع ش����دند. فرماندهي هون ها را در جنگ كاتالون، »آتيا« 

برعهده داشت.  
تأسيس خبرگزاري در ايران

پهلوی يكم رضاش����اه كه از تركيه ديدار مي كرد يكم 
تيرماه 1313 پس از بازديد و مش����اهده طرز كار خبرگزاري 
آناتولي در اين كش����ور، تصميم گرفت كه ايران داراي يك 
خبرگزاري مشابه آن شود و اين تصميم خودرا به دولت اباغ 
كرد ودر اجراي اين تصميم، 50 روز بعد  خبرگزاري پارس 
آغاز بكار كرد و به پوشش خبرهاي داخلي و گزارشهاي ساير 

كشورها پرداخت. 
ستايش »ويكو« از كردار و گفتار ايرانيان عهد باستان

دوم تيرماه زادروز فيلس����وف، تاريخدان و س����خنران 
ايتاليايي »جيواني باتيس����تا ويكو « است كه در سال 1668 به 
دنيا آمده بود و 76 سال عمر كرد. وي كه از انديشمندان دوران 
روشنگري اروپاست ايرانيان عهد باستان را به راستگويي ستوده 
و آنان را مردمي به دور از ريا و تزوير، و پرهيزگار از تعّدي به 
حقوق ديگران خوانده و در رساله خود »در اهميت راستي و 
حقيقت«، اين موارد را ذكر كرده و در فصلي از اين رس����اله با 

آوردن مثل هايي از منش ايرانيان باستان ثابت كرده است . 
برنستاين پدر سوسيال دموكراسي

سوس����يال دموكراتهاي اروپا 22 ژوئن سال 1949 در 
اعاميه پايان نشس����ت خود از »ادوارد برنستاين« به عنوان 
پدر سوسيال دموكراسي نام بردند. ادوارد برنستاين ، نخست 
افكار ماركسيستي داشت كه بعدا با پاره اي از عقايد »ماركس« 
مخالف شد از جمله از ميان بردن تدريجي طبقه متوسط به سود 
طبقه كارگر وي برخاف ماركس عقيده داشت كه كاپيتاليسم 
 با تضادهاي داخلي از ميان نم����ي رود، بلكه فقظ تضعيف 

مي شود. 
آغاز »ژورنال نويسي« در رسانه ها

انتشار منظم ستون »ژورنال« در روزنامه ها را ژوئن 1904 
ذكر كرده اند زيرا كه يك روزنامه آمريكايي 22 ژوئن اين سال 
به مخاطبانش اطاع داده بود كه از شماره بيست و پنجم ژوئن، 
ستون هاي »ژورنال« داير مي كند.     اين ستونها حاوي مطالبي از 
جمله مشاهدات روزمره، شرح مسافرت، تداعي و برداشتشان 
از خبرها، تشريح سابقه رويدادها به عاوه بيان نظر، احساس 
و عواطف خود نسبت به برخي از آنها و انعكاس ضعف ها و 

قّوت ها، يادآوري هابود.
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قاب امروز

 سرایه

بگشا نقاب رخ كه ز ره بر در آيمت
بربند عقد در كه كنون دربر آيمت

آمد كبوتر تو و نامه رساند و گفت
پيش از كبوتر آمدن از در درآيمت

بربسته زر چهره به پای كبوترت
سينه كنان چو باز گشاده پر آيمت

مهتاب وار در خزم از روزن آنچنانك
نگذاردم رقيب كه سوی در آيمت

يا از كنار بام چو سايه درافتمت
يا از ميان خانه چو ذره درآيمت

از شرم آنكه نيست ره آورد به ز جان
چون زلف تو به لرزه فكنده سرآيمت

بر بوی آنكه بوی تو جان بخشدم چو مى
جان بر ميان گداخته چون ساغر آيمت

روی تو خوان سيم و لبت خوش نمك بود
من ز آب ديده با نمكى ديگر آيمت

تو دود بركنى و در آتش نهيم نعل
من نعل اسب بندم و چون آذر آيمت

خاقانی

اصفهان،  پل خواجو/عکس از :بهمن  یوسفی


