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یک سوم محصوات 

گلخانه ای کشور در استان 

تهران تولید می شود

اخبار شهرستانها
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* وزي�ر صنع�ت در مراس�م روز مل�ي اصن�اف: واگ�ذاري 
اموال غيرتوليدي و ش�ركت هاي وابس�ته به اين دو ش�ركت 

خودروسازي آغاز شده است 
* 100 ه�زار ميلي�ارد توم�ان پ�روژه در ح�وزه م�س، فواد ، 
آلوميني�وم و صناي�ع غيرفل�زي امس�ال ب�ه بهره ب�رداري 

مي رسد 
 * 250 ه�زار ش�غل جدي�د در ح�وزه اصناف پارس�ال محقق

شده است 
* روزانه قيمت 100 قلم كااي اساسي و پرمصرف رصد شده 

و به صورت آناين منتشر مي شود 
ك�ه  كش�ور  اقتص�اد  مس�ئول  مجل�س:  نايب رئي�س   *
 جهت ه�ا را مش�خص ك�رده و مس�ئوليت هم بپذي�رد، هنوز

 مشخص نيست 
* ارز ارزان دولتي به ش�كل گيري ساطين اقتصادي ازجمله 

سلطان سكه و خودرو منجر مي شود 
* رئي�س ات�اق اصناف اي�ران: كمتر از 20 درص�د واحد هاي 

صنفي در حوزه توليد فعاليت دارند 
* قانون نظام صنفي اشكاات متعددي دارد كه آنها را احصاء 

كرده ايم و از دولت انتظار داريم براي رفع آنها اقدام كند
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعام کرد: ایران خودرو و سایپا تا 
پایان سال ۹8 و نهایتا در سال ۹۹ 
به بخش خصوصی واقعی واگذار 

می شود. 

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی 
در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در 
جمع خبرنگاران گفت: عزم راسخ 
برای واگذاری دو خودروس���ازی
بقیه در صفحه 4
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  رئیس جمهوري: تغییرساختار بودجه نباید 

اثرمنفي بر زندگي مردم بگذارد

ماهاتیر محمد: آمریکا به دنبال

تحریک ایران است
 * س�ران قوا و اعضاي ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي ديدگاه هاي خود را پيرامون اصاح 

ساختار بودجه ارائه كردند 
 * گزارشي از يارانه هاي پنهان در بودجه ساانه كل كشور به جلسه ارائه شد

 * نخست وزير مالزي: خطر فزاينده محاسبات غلط مي تواند منجر به»جنگ جهاني« شود
 * رئيس جمه�وري آمريكا:آماده اي�م بدون هيچگونه پيش ش�رطي با ايران مذاكره كنيم اما در 

هرگونه مذاكرات احتمالي، بايد مسأله موشک هاي بالستيک ايران مورد بحث قرار بگيرد! 

وزیر صنعت: ایران خودرو  و سایپا
به بخش خصوصي واقعي واگذار مي شوند

نظرهاوانديشه ها
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خدا درکام
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و زندگي
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(آگهي مناقصه شماره 98/1662/104)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

ــمه  ــه تأمين انواع تس ــبت ب ــق مناقصه نس ــر دارد از طري در نظ
ــركت ها  و تأمين كنندگان واجد  آلومينيومي اقدام نمايد. لذا از ش
ــت مي گردد در صورت  ــوابق مرتبط درخواس ــرايط و داراي س ش
ــن 33791541-024 تماس  ــماره تلف ــل به همكاري با ش تماي
حاصل نموده و حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/4/8 
ــناد مناقصه و يا از طريق پست اين  ــبت به تحويل حضوري اس نس

شركت به آدرس زير اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب ش�ركت ايران ترانسفو 
ش�ركت ترانس�فورماتور توزيع زن�گان )واحد خريد و سفارش�ات(

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 98/020-1

شركت �ير�� تر�نسفو �� نظر ���� 10 سر� قطعا� كامپيوتر 
�� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
ــاعت 12-10 تماس حاصل نموده و  33790602-024 از س
 www.iran-transfo.com ــايت يا از طريق مراجعه به س
ــاپ آگهي نماينده خود را  ــا 10 روز پس از تاريخ چ ــر ت حداكث
جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام 
نمايند. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه 

شده مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه جا� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي] 
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 98/010-01

ش�ركت ايران ترانس�فو در نظر دارد قطعات پشتيبان 
تجهيزات سيس�تم ذخيره س�از SAN به شرح زير را از 

طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
HP 82Q8GB Dual Port PCL-eFC HBA 
HP Premier Hex LC/LC OM4 2f5m CBl
Hp 8GB Shortwave B-Series Fiber
Channel 1 pack SFP+Transceiver 
HDD MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT 
 HDD
HDD MSA600GB12G SAS15k 2.5in 
ENT HDD

ــتر با شماره تلفن  متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيش
33790602-024 از سـاعت 12-10 تماس حاصل نمـــوده 
 www.iran-trancfo.com و يا   از طريق مراجعه به سايت
حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت 
اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. 
ــنهادهاي ارائه شده  ــفو در رد يا قبول پيش ــركت ايران ترانس  ش

مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه جا� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي] 
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آگهى مزايده عمومى مرحله اول 1398/4/2
����� فرهنگ � ��ش�ا� �س�المى ��نظر���� يك �س�تگا� س�اختما�  خو� �� �� طريق  برگز��� مز�يد� عمومى به �شخا� 

حقيقى/ حقوقى به شر� �ير �شر�يط �طالعا� �جزئيا� مند�� �� �سنا� مز�يد�  به فر�� برساند.
* الف) شرح مزايده: 

* يك دستگاه آپارتمان به متراژ109,74 واقع درتهران خيابان سهروردى جنوبى كوچه بيجار پالك 19 طبقه سوم
* ج) تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : 

ــه ميليون وهشتصد وسى هزار ريال) به عنوان سپرده شركت در  ــت مبلغ  493,830,000 ريال(چهار صدونودوس ــركت كنندگان درمزايده مى بايس ش
فرايند ارجاع كار را به صورت ضمانت نامه بانكى ( مدت اعتبار حداقل 3 ماه از تاريخ ارايه پيشنهاد) وقابل تمديد تا سه ماه تهيه و همراه با كليه مدارك 

ارسال نمايند.
* د) مهلت و محل دريافت اوراق مزايده : 

ــايت و ــت دريافت و تكميل اوراق مزايده به س ــنبه  مورخ 1398/4/9 جه ــا پايان وقت ادارى  روزيكش ــخ درج آگهى ت ــاً از تاري ــرايط صرف ــن ش  واجدي

 

 /iets.mporg.ir  و / setadiran.ir مراجعه نمايند .ضمناًكليه مراحل برگزارى مزايده ازجمله  دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مزايده گران وبازگشايى 
پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (setadiran.ir) انجام خواهد شد.

* هـ ) مهلت و محل تحويل پاكت هاى پيشنهادى:
ــانى: ــنبه  مورخ 1398/4/23 به نش ــركت در مزايده را تا پايان وقت ادارى روز يكش ــرايط مى توانند جهت تحويل پاكت هاى(الف ،ب وج) ش  واجدين ش

تهران – ميدان بهارستان – خيابان كمال الملك – ساختمان مركزى وزارتخانه – دبيرخانه مركزى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مراجعه نمايند.
ــتاد ايرانsetadiran.ir)ثبت نمايند. در غير  ــايت تداركات دولت (س ــتند كليه مدارك(پاكت هاى الف،ب وج)را در س **كليه مزايده گران موظف هس

اين صورت از باز نمودن پاكت ها در مزايده خوددارى به عمل مى آيد.
* جلسه بازگشايى پاكت ها روزسه شنبه مورخ 1398/4/25 ساعت10 صبح  درسالن جلسات وزارت متبوع   

تذكــرات :
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در قبول يك ياكليه پيشنهادها مختار مى باشد .

2- هزينه درج آگهى ها  درروزنامه برعهده برنده مزايده مى باشد .
3- به پيشنهادهاى فاقد امضا ،مشروط، مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- متقاضيان مى توانند جهت بازديد از تاريخ 98/4/10 تا 98/4/23 در ساعات ادارى به آدرس ملك مذكور مراجعه نمايند. 
5- براى كسب اطالعات بيشتر متقاضيان مى توانند  به صورت حضورى ويا با شماره تلفن  38512413 تماس حاصل نمايند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ـ    اداره كل پشتيبانى و خدمات فنى 1042/ م الف

سى دى  روزنامه اطالعات
فـروردين  تا  آذر 

 سال  1325
قيمت هر  CD  70/000  ريال
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� : 98/012-1
شركت ايران ترانسفو

در نظ�ر دارد اق�ام زي�ر را از طري�ق مناقص�ه عمومي 
خريداري نمايد.

كيلوگرم95000فنس فلزي گالوانيزه گرم
ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــل نموده و يا از  ــاس حاص ــاعت 12ـ  10 تم 33790576ـ024 از س
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر تا  طريق مراجعه به س
10 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و 
تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. شركت ايران ترانسفو 

در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
 هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه جا� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي] 
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما��: 98/017-1
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد منبع كوئيل دار را از طريق مناقصه عمومي 
خريداري نمايد.

دستگاه3منبع كوئيل دار به ظرفيت 2500 ليتر
ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــل نموده و يا از  ــاس حاص ــاعت 12ـ 10 تم 33790548ـ024 از س
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر تا  طريق مراجعه به س
10 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و 
تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. شركت ايران ترانسفو 

در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
 هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

����: �نجا�� كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانه جا� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي] 

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1/268/721/ش مورخ 
97/12/27 ش�وراي اسامي ش�هر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه عمومي 
پ�روژه احداث فضاي س�بز محله اي در ش�هرك پون�ا نمايد. ل�ذا متقاضيان 
پيش�نهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتش�ار آگهي نوبت دوم روزنامه تا 
پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 98/4/20 جهت دريافت و تحويل اسناد 

مناقصه به واحد امور قراردادها )76504991�021( مراجعه نمايند.
1ـ   موضوع مناقصه: پروژه احداث فضاي سبز محله اي در شهرك پونا

2ـ   مهلت دريافت و تسليم اسناد: از روز دوشنبه مورخ 98/4/10 تا پايان وقت اداري 
روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 تا رأس ساعت 13:00 مي باشد. 

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

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
ــه به مبلغ  ــركت در مناقص ــپرده ش ــال و س ــرآورد: 2/000/000/000 ري ــغ ب 5ـ مبل
100/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.

ــايي پاكت هاي  ــهرداري رودهن و بازگش ــيون عالي معامالت ش ــكيل كميس 6ـ تش
پيشنهادي در روز شنبه مورخ 98/4/22 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار مي باشد.

7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
ــپرده و آناليز قيمت  ــد الك و مهر و س ــدوش، فاق ــنهادهاي مبهم، مخ 8ـ به پيش

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

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

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

نوبت اول آگهي مناقصه عمومي
ش�هرداري رودهن در نظر دارد به اس�تناد مجوز ش�ماره 1/268/721/ش 
مورخ 97/12/27 ش�وراي اسامي شهر رودهن اقدام به برگزاري مناقصه 
عموم�ي پ�روژه احداث  فضاي س�بز  در قبادمحله نمايد. ل�ذا متقاضيان 
پيشنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم روزنامه 
تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 98/4/20 جهت دريافت و تحويل 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها )76504991�021( مراجعه نمايند.

1ـ موضوع مناقصه: پروژه احداث فضاي سبز در قبادمحله 
2ـ مهلت دريافت و تسليم اسناد: از روز دوشنبه مورخ 98/4/10 تا پايان وقت اداري 

روز پنجشنبه مورخ 98/4/20 تا رأس ساعت 13:00 مي باشد. 
3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي 

مجاز شركت به همراه كارت ملي معتبر.
4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.

ــركت در مناقصه به مبلغ  ــپرده ش ــغ برآورد: 2/000/000/000 ريال و س 5ـ مبل
ــهرداري يا وجه  100/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول ش
ــپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه  ــاب س نقد جهت واريز به حس

رودهن اقدام نمايند.
6ـ تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي 

در روز شنبه مورخ 98/4/22 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

ــپرده و آناليز قيمت  ــم، مخدوش، فاقد الك و مهر و س ــنهادهاي مبه ــه پيش 8ـ ب
پيشنهادي پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــوند سپرده  ــوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش 9ـ برندگان اول، دوم و س
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

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

مهدي كچويي   ـ      شهردار رودهن

نوبت اول

پيام سـپاس سازمان سمت و خانواده دكتر احمدي 
از فرهيختگان حاضر در جلسـه نكوداشـت ايشان

رحل�ت اندوهب�ار اس�تاد فقي�د حضرت 
حجت االس�ام والمس�لمين دكت�ر احمد 
احمدي در س�ال گذشته كه تمامي عمر را 
در گرو عش�ق به اس�ام، انقاب و اعتاي 
دانش، فرهنگ و آموزش گذاشتند، فقدان 
بزرگي براي جامعه علمي و فرهنگي كشور 

به شمار مي آيد.
اكنون كه آيين بزرگداشت و مراسم سالگرد 
ايش�ان با حضورگس�ترده شخصيت هاي 
مل�ي، سياس�ي، علم�ي و عاقه مندان و 
دانش پژوه�ان دانش�گاهي و ح�وزوي در 
س�ازمان »س�مت« برگزار گرديد، وظيفه 
خود مي دانيم سپاس و قدرداني صميمانه 

خود را محضر سروران بزرگوار؛
»رئيس محترم مجلس ش�وراي اسامي و 
مدير ارجمند حوزه هاي علميه سراس�ر كش�ورو وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري 
ك�ه ب�ا حضور و س�خنراني حكيمانه خود بر رون�ق و غناي مراس�م افزودند و همچنين 
معاوني�ن و نمايندگان محترم دفاتر و بيوت عظام حضرت امام خميني)ره( و رهبر معظم 
انقاب)مدظله العالي( و رؤس�اي محترم قواي س�ه گانه، اعضاي معّزز شورايعالي انقاب 
فرهنگي و نهادهاي انقابي كش�ور، نمايندگان گرامي مجلس ش�وراي اسامي، اعضاي 
محترم هيئت دولت، رئيس ارجمند نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش�گاه ها، 
شهردار محترم تهران بزرگ، معاونين و مديران محترم وزارت علوم و رؤسا و مديران و 
اس�تادان ارجمند حوزه و دانش�گاه و قاطبة اهالي علم و فرهنگ و دوستداران و ياران و 

شاگردان استاد فقيد«
و همه عزيزاني كه باحضور ارزش�مند خود موجبات تكريم و تجليل مقام علم، اخاق و 

پارسايي را فراهم آوردند، تقديم نماييم.

قابـل توجـه فرهنگدوستـان
��سايت فر�شگا� �ينترنتي �نتش��ا��� �طالعا� با��يد كنيد .

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

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

صفحه 4

بهینه سازی مصرف آب 

در فضای سبز شهر تهران

اقتصادي

مهندس علی محمد مختاری

صفحه7* خودرو محمدجواد تندگويان وزير نفت شهيد ، در اين موزه نگهداری می شود

عكس از محمد نجفی موزه پمپ بنزین تهران افتتاح شد

در مراسم بزرگداشت ارتحال آيت اه العظمي محقق كابلي

   * آيت اه س�يد حس�ن خميني: امروز جوانان ايران، افغانس�تان، لبنان، س�وريه و... قابليت دارند
جبهه مقاومت را فراتر از مرزهاي يک منطقه خاص در دل تک تک مردم زنده كنند 
  * يكي از پيام هاي بزرگ امام محدود نماندن انقاب در مرزهاي جغرافيايي بود

  * صدور انقاب به معناي صدور اسلحه نبود، بلكه به معناي يک گفتمان و انديشه بود كه محدود 
به مرز يا ملت و جغرافياي واحد نبود

یادگارگرامي امام: جوانان منطقه
خواب دشمنان را آشفته کرده اند

* معاون وزير نيرو: 130 ميليارد مترمكعب كس�ري 
آب كه ظرف 10 سال خشكسالي ايجاد شده است، با 

يک سال بارندگي برطرف نمي شود 
* به دليل كمبود فضاي مخازن سدهاي كشور، بخش كمي 

از ورودي سياب هاي بهاري ذخيره سازي شده است 
 * برداش�ت 7/3 ميليارد مترمكعب آب از 100 هزار
چ�اه عمي�ق غيرمج�از، ادام�ه حي�ات س�فره هاي 

زيرزميني را تهديد مي كند

 * فرمانده س�پاه محمد رس�ول اه)ص(: از اين 

تع�داد ش�هدا پيكره�اي 34 نف�ر شناس�ايي 

شده اند و 116 شهيد هم گمنام هستند

  * پيكرهاي 150 ش�هيد گمنام و شناس�ايي 

شده دوران دفاع مقدس در 17 استان كشور 

تشييع مي شود

28 ميليون نفر تابستان امسال 
در معرض کم آبي قرار دارند

تشییع پیکرهاي 150 شهید

 دفاع مقدس درسالروز 
شهادت امام جعفر صادق)ع(

صفحه2
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یادداشت مقام معظم رهبری بر ای کتاب شیر زیتان در 
مراسمی با عنوان »اجابت خورشید« رونمایی می شود. 

مدیر انتشارات سوره سبز به خبرنگار مهر گفت: نیروی 
زمینی محوری ارتش جمهوری اسامی ایران در مراسمی با 
عنوان »اجابت خورش���ید« از یادداشت تجلیل رهبر معظم 
 انقاب )مدظله العالی( برای کتاب ش���یر زیتان، مجموعه 
٨ جلدی روایت عشق )زندگی نامه داستانی شهدای مدافع 
حرم ارتش(، کتاب اجابت خورشید )مشتمل بر طرح های 
لبیک یا امام خامنه ای نزاجا؛ به قلم سرتیپ دکتر کیومرث 
حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش( و سایر تازه های نشر 
نزاجا؛ رونمایی می کند.محسن صادق نیا با بیان این که برنامه 
»اجابت خورش���ید« از ساعت ۹و ۳۰دقیقه تا ۱۱و ۳۰دقیقه 
پنجشنبه،  ۱۳تیر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود، 
افزود: در این مراسم از حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح، وزیر   ارشاد، رئیس 
دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح، رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
خانواده های معظم شهدا، جمعی از نویسندگان  دعوت شده 

است.
 تف��اوت پاس��خ رهب��ر معظ��م انق��اب ب��ه 

2رئیس جمهوري آمریکا
 دبیر شورای عالی امنیت ملی در  یادداشتي، ماهیت، 
اهداف و رفتار فریبکارانه حاکمان ادوار مختلف در کاخ سفید 
رابدون تفاوت دانست و مشی آشتی ناپذیر رهبری در قبال 
خوی متکبرانه و زورگویانه حاکمان فعلی و سابق آمریکا را 

یکسان ذکر کرد.
علی شمخانی نوشت: رهبرمعظم انقاب در دیدار ماه 
مبارک رمضان با کارگزاران نظام از ارسال نامه اوباما رئیس 

جمهوري سابق آمریکا به ایشان و "ارائه پاسخ" به وی خبر 
دادند، اما در ماقات نخست وزیر ژاپن تاکید کردند: "ترامپ را 

شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم".
بدون شک هیچ تفاوتی میان ماهیت، اهداف و رفتار 
فریبکارانه حاکمان ادوار مختلف در کاخ سفید از جمله اوباما 
و ترامپ در قبال جمهوری اس���امی ایران وجود نداشته و 
مشی آشتی ناپذیر رهبری در قبال خوی متکبرانه و زورگویانه 
حاکمان فعلی و س���ابق آمریکا هم یکسان است، اما دلیل 
پاسخگویی متفاوت رهبری به درخواست مشابه دو رئیس 

جمهوري آمریکا چیست؟
ترامپ ب���ا زیر پا گذاردن مجموعه هنجارها و قوانین 
بین المللی تاش می کند که خود را در جایگاه یک باجگیر 
بین المللی که رفتارش غیر قابل پیش بینی است، قرار دهد 
و تصورش این است که با این روش می تواند حقوق ملت 
ایران را نیز پایمال کند.رئی���س جمهوري فعلی آمریکا با 
این شیوه رفتاری موجب شکل گیری چالش های بسیاری 
در عرصه بین المللی ش���ده والبته در پاره ای موارد به ویژه 
در مواجهه با قارون های س���فله در منطقه خلیج فارس نیز 
تاحدودی به اهداف مادی وارضاء حس خود بزرگ بینی اش 

دست پیدا کرده است.
برداشت من این اس���ت که وجود تفاوت در پاسخ 
رهبرمعظم انقاب به دو رئیس جمهوري س���ابق و احق 

آمریکا را باید از دو زاویه ارزیابی کرد:
اول: تاکید بر منطق "ادب در برابر ادب" و "تحقیر در 

برابر قلدری"
دوم: تاکید بر" استقال رای" و تداوم "مقاومت فعال" به 

عنوان راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسامی ایران
 *علی شمخانی/ دبیر شورای عالی امنیت ملی

جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی دیروز با حضور سران سه 
قوه و به ریاس���ت حجت ااسام 
و المس���لمین دکتر حسن روحانی 
تش���کیل ش���د و در آن مهمترین 
موضوعات اقتصادی کش���ور مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
س���ران قوا و اعضای شورای 
عالی هماهنگ���ی اقتصادی در این 

جلسه به ادامه بیان دیدگاه ها و نقطه 
نظرات خود پیرامون اصاح ساختار 
بودجه و ارائه پیشنهاد  در این زمینه 

پرداختند.
همچنین گزارشی از یارانه های 
پنهان در بودجه ساانه کل کشور   به 

جلسه ارائه شد.
  رئیس جمه���وري در این 
جلسه تاکید کرد که هرگونه تغییر در 

ساختار بودجه باید به نحوی باشد 
که تاثیر منفی و فشاری به زندگی 
روزمره مردم و به خصوص معیشت 
اقشار آسیب پذیر جامعه وارد نشود.

همچنین با توجه به نظرات و 
پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی 
این موضوع در جلسه آینده شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا 

کند.

 رونمایی از یادداشت رهبرمعظم انقاب 

بر کتاب »شیر زیتان«

   رئيس جمهوري: تغييرساختار بودجه نبايد اثرمنفي
 بر زندگي مردم بگذارد

   پزشکان بنياد شهيد  از   ۹ماه پيش 
حقوق نگرفته اند

 سخنگوی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
حقوق پزش���کانی که در مراکز درمانی و بیمارستانی با بنیاد شهید همکاری 
دارند، از حدود ۹ماه پیش تاکنون ب���ه دلیل عدم اجرای تعهدات بیمه های 

تکمیلی طرف قرارداد پرداخت نشده است.
حمیدرضا حبیب اللهی در گفتگو با ایرنا افزود: در یک دوره پرداختی های 
پزشکان از محل یک بودجه متمرکز پرداخت می شد که از آن خارج شد و به 

بیمه تکمیلی واگذار شد.
وی تصریح کرد: از مهر پارسال تاکنون پزشکان هیچ پرداختی نداشته اند و 

به طور یقین این موضوع مشکاتی را برای آنها به وجود می آورد.
حبیب اللهی همچنین ادامه داد: همه ما نسبت به جانبازان و ایثارگران 
دینی بر گردن داریم و به رغم پرداخت نشدن هزینه های پزشکان از سوی بیمه 
تکمیلی، هیچکدام از خدمات آنها حذف یا کاهش نیافته است که انتظار داریم 

بیمه تکمیلی نسبت به تسریع در این زمینه اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به انجام طرح پایش سامت برای خانواده های شهدا 
و ایثارگران، اظهار داشت: این طرح یک دوره ای برای این افراد شروع شد و 
معتقدیم ایثارگران به ویژه والدین شهدا نیاز بیشتری به مراقبت دارند به همین 

منظور باید پایش سامت آنها به خوبی انجام شود.
حبیب اللهی همکاری پزشکان در این زمینه را ضروری دانست و گفت: 
پزشکان برای انجام پایش سامت ایثارگران و خانواده های شهدا همکاری 
جدی دارند که باید با پرداخت به موق���ع هزینه های فعالیت های آنان گام 

مهمی برای ارائه خدمات بهتر به این افراد برداریم.
رئیس اداره پایش سامت و بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همچنین 
بنیاد شهید فرهنگ توانبخشی را برای گروه هدف خود باا برده است و ما از 
سطح خانه همزمان با ارزیابی سامت بخش هایی که نیاز به توانبخشی داشته 

باشند، به آنها ارائه می دهیم.
به گفته وی اکنون ۹۰درصد خانواده های شهدا و ایثارگران باای ۶۵سال 
سن دارند پس به طور یقین نیازمند دریافت خدمات بیشتر و بهتری هستند 
که امیدواریم با همکاری بیمه تکمیلی و پزشکان بتوانیم همچنان برای ارائه 

خدمت به این افراد اقدامات اساسی صورت گیرد.
رئیس اداره پایش سامت بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۱۹۷هزار 
نفر مورد پایش سامت از والدین شهدا، جانبازان و ایثارگران در سال گذشته 
انجام شد و امسال هم برنامه ریزی برای پایش سامت از خانواده های شهدا و 

ایثارگران صورت گرفته است.
وی ادامه داد: هر ساله به منظور مراقبت بیشتر و ارائه خدمات درمانی 
بهتر به والدین شهدا، خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان برنامه ای 
تحت عنوان پایش سامت در بنیاد شهید برنامه ریزی می شود تا از این طریق 

بتوانیم از آنها مراقبت های ازم را انجام دهیم. 

 معاون هماهن����گ کننده و 
رئیس س����تاد ارتش گفت: امور 
حقوقی باید در ارتش و توس����ط 
فرماندهان به صورت ویژه مورد 

توجه قرار گیرد.
امیر دریادار حبیب اه سیاری 
صبح دیروز در همایش رس����ته 
حقوق که در س����ازمان عقیدتی 
سیاس����ی ارتش برگزار ش����د، 
اظهارداشت: فرماندهان باید نسبت 
به امور حقوقی توجه بیش����تری 
داش����ته باش����ند و به آن اهمیت 
بیش����تری  دهند و توان حقوقی 
س����ازمان تحت فرماندهی  شان  
ارتقا یابد و با تعامل و اس����تفاده 
از مشاوران حقوقی مشکات را 
کاهش دهیم و سازمان ها را حفظ 

کنیم.
وی بحث حقوقی در ارتش 
را بس����یار مهم دانست و گفت: 
مباحث حقوقی باید بیش از پیش 
مورد توجه در ارتش قرار بگیرد، 
اگر به پرونده ه����ای موجود در 
اداره های حقوقی ارتش نگاه کنیم 
مشاهده خواهیم کرد که بسیاری 
از پرونده ها و مس����ائل به وجود 
آمده به دلیل نبود آگاهی از مسائل 

حقوقی است.

رئیس ستاد ارتش اظهارداشت: 
هرسازمانی باید پویا باشد و اگر 
پویا نباشد نمی تواند به مسائل حال 

و آینده پاسخگویي داشته باشد.
   س����یاری نب����ود پویایی و 
نو آوری در سازمان ها را موجب 
توقف رشد آن سازمان دانست و 
گفت: به مدیریتی که فقط به دنبال 
حفظ وضع موجود هستند مدیریت 
س����رایه داری گویند، در مقابل 
سازمانی که کارکنان پویا، دلسوز، 
ایثار گر و جهادگر داش����ته باشد 
و درکنار آن مدیران و فرماندهان 
آینده نگر و پویا دارد می تواند به 

رشد و شکوفایی برسد.
وي افزود: در کنار مدیریت 
و کارکنان کار آمد، ستاد سازمان ها 
هم باید قوی باشد و افرادی باید 
در ستاد ها کار کنند که با تجربه و 

تخصص باشند.
در حاش����یه این همایش، از 
کتاب های پیوس����ت حقوقی و 
زیست محیطی رزمایش ها، منشور 
حقوق و تکالی����ف کارکنان آجا، 
اصول تنظیم و نگارش قراردادهای 
کاربردی و هف����ت جلد دیگر از 
کتب مربوط به قوانین و مقررات 

رونمایی شد.

 معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد ام���ام خمینی )ره( 
گفت: بر اساس آمار و اطاعات 
موجود یک سوم کل بیکاران کشور 

مخاطبان کمیته امداد هستند.
حج���ت اه عبدالملکی در 
گفتگو با ایرنا اف���زود: این عده 
شامل افرادی می شوند که یا تحت 
پوشش کمیته امداد هستند یا اینکه 
از سطح محرومیت قابل ماحظه ای 
برخوردارن���د که حوزه مددکاری 
کمیته امداد این افراد را مس���تحق 

کمک می داند.
 وی با بیان اینکه رفع فقر و 
محرومیت نیازمند منابع گسترده 
مالی است، اظهار داشت: از سال 
۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ مبل���غ ۱۰ هزار 
میلیارد تومان تس���هیات قرض 
الحس���نه برای اجرای طرح ها در 
قالب ایجاد ی���ک میلیون و ٨۰۰ 
هزار فرصت شغلی از طریق برنامه 
اشتغال کمیته امداد پرداخت شده 

است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه 
از تعداد فرصت های شغلی ایجاد 
شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد 
آن مربوط به س���ال های ۹۰ تا ۹۶ 
است، تصریح کرد: بر همین اساس 
طی مدت یادشده یک پنجم اشتغال 
کشور توسط کمیته امداد اجرا شده 

است.
عبدالملکی با بیان اینکه فقط 

در سال ۹۷ یک سوم اشتغال کشور 
توس���ط کمیته امداد شکل گرفته 
است، اظهار داشت: به رغم ایجاد 
اشتغال یادشده فقط سه دهم درصد 
از کل تسهیات بانکی کشور به این 

کمیته اختصاص یافته است.
 عبدالملکی اظهار داش���ت: 
در مجموع درآمدی که طرح های 
اشتغال کمیته برای خانواده ها دارد، 
از مستمری که مجموعاً پرداخت 
می شود کمتر نیست زیرا در سال 
۱۳۹۷ در این زمینه حدود ۵۵۰۰ 
میلیارد تومان درآمد به خانواده ها 

تزریق شده است.
وی افزود: با توجه به برنامه 
ریزی و حمایت های انجام شده 
۷۰۰ هزار خانواده تحت پوشش 
توانمند، مستقل و از وضع  موجود 
خارج شده و خانوارهای نیازمند 
جدیدی جایگزین آنها ش���دند و 
تحت پوشش های حمایتی کمیته 

قرار گرفتند.
معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد گف���ت: در صورت 
تأمین به موقع منابع مالی به مبلغ 
۶ هزار میلیارد تومان اعتبار می توان 
با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده ۲۰۰ هزار فرصت شغلی تا 
پایان امسال ایجاد کرد که از این 
تعداد فرصت شغلی ۷۰ هزار مورد 
از طریق راهبری شغلی کارآفرینان 

ایجاد خواهد شد.

نخس���ت وزیر مالزی با بیان این که 
این آمریکاست که اقدامات تحریک آمیز 
در خلیج فارس انجام می دهد تاکید کرد: 
ترامپ یک دوره دیگر انتخاب ش���ود کل 

دنیا آسیب می بیند.
به گزارش   ف���ارس، ماهاتیرمحمد   
درباره حوادث اخیر پیش آمده در خلیج 
فارس اظهار داشت: این آمریکاست که در 
حال تحریک کردن ایران اس���ت و خطر 
فزاینده محاسبات غلط می تواند منجر به 

»جنگ جهانی« شود.
وی در گفتگو با شبکه خبری »سی ان 
بی س���ی« در »بانکوک« و در پاسخ به این 
سئوال که چه کش���وری مسبب اتفاقات 
اخیر اس���ت، گفت: »فکر می کنم تا آنجا 
که در جریان هستم این آمریکا  ست که 
همه اقدام های تحری���ک کننده  را انجام 
می دهد.آنها نخس���ت از معاهده هسته ای 
خارج شدند و اکنون کشتی های جنگی به 
خلیج فارس اعزام می کنند و کارهایی انجام 

می دهند که ایران را تحریک می کند.«
نخست وزیر مالزی هشدار داد: »اگر 
آنها وارد جنگ ش���وند، ایران تنها علیه 
 آمریکا نخواهد بود، بلکه جنگ جهانی رخ 

می دهد. «
وی  در توضیح این مساله   افزود: البته 
کشورهای دیگر نمی خواهند شاهد استفاده 
ساح های هس���ته ای باشند و باید با وارد 

شدن در این غائله به آن خاتمه دهند.
رهبر ۹۳ ساله مالزی با هشدار درباره 
باا رفتن احتمالی قیمت انرژی در صورت 
جنگ در خلی���ج فارس گفت: »این بدین 
خاطر اس���ت که ما ایران را یکی از تامین 

کنندگان بزرگ می دانیم.  این تحریم علیه 
مالزی هم هس���ت، زیرا نمی توانیم با یک 
ش���ریک تجاری خوب که ایران برای ما 

فراهم می کند، داد و ستد کنیم.« 
او با مخالف���ت با تحریم های ایاات 
متحده علیه ای���ران گفت: »این نوع بازی 
اعمال تحریم ها و مجبور کردن کشورهای 
دیگر با موافقت کردن با تصمیم یک قدرت 
بزرگ کاما غیردموکراتیک است ... این 

قلدری است .«
ماهاتیرمحمد  »دونال���د ترامپ« را 
 »کاما غیرقابل پیش بینی« خواند و گفت: 
»او شخصی است که با انتخاب شدن در 
یک دوره دیگر می تواند آسیب زیادی به 

کل دنیا بزند.
پنتاگون: آمری��کا به دنبال جنگ با 

ایران نیست
سخنگوی سنتکام تاکید کرد که این 
کش���ور به دنبال جنگ با ایران نبوده اما از 
منافع آمری���کا در منطقه حمایت خواهد 

کرد.

به گزارش فارس، وي مدعی ش���د 
که نیروهای آمریکایی توانایی نظامی بزرگی 
داش���ته  و  آماده پاس���خگویی به هرگونه 
تحوات در منطقه هس���تند. سخنگوی 
س���نتکام همچنین اعام کرد که هرگونه 
حمله ای���ران به هواپیماهایی که در حریم  
بین المللی پ���رواز می کنند نقض قوانین 

بین المللی به شمار می آید.
وی افزود که نیروه���ای آمریکایی 
تاش کردند   بقایای پهپاد سرنگون شده را 
بازیابی کنند و  اکنون گزارشی درباره بقایای 

بازیابی شده در اختیارشان قرار ندارد.
رئیس جمه���وری آمریکاهم گفت 
که این کشور آماده است بدون هیچگونه 

پیش شرطی با ایران مذاکره کند.
به گزارش ایس���نا، دونالد ترامپ در 
گفتگویی با شبکه ان بی سی، با اشاره به 
تمایلش برای مذاکره با مقام معظم رهبری 
و حسن روحانی،  مدعی شد که واشنگتن 
بدون هیچ پیش ش���رطی با تهران مذاکره 

خواهد کرد.
وی در ادامه ادعای خود در تناقضی 
آش���کار می گوید: در هرگونه مذاکرات 
احتمالی، باید مساله موشک های بالستیک 

ایران مورد بحث قرار بگیرد.
خش��م رژی��م صهیونیس��تی از 

عقب نشینی »ترامپ«
درهمین حال ،رژیم صهیونیستی از 
اینکه رئیس جمهوری آمریکا به ساقط شدن 
یک پهپاد پیشرفته این کشور به دست ایران 

پاسخ نداده ،  عصبانی است.
به گزارش ف���ارس، »دونالد ترامپ« 
روز  جمعه مدعی ش���ده بود از آنجا که 

احتمال کشته شدن ۱۵۰ نفر داده شده، از 
پاسخگویی به س���رنگونی یک پهپاد این 

کشور توسط ایران منصرف شده است.
با آنکه رژیم صهیونیس���تی رسما به 
این عقب نش���ینی آمریکا واکنش نشان 
نداد، اما یک مقام اسرائیلی از عقب نشینی 

رئیس جمهوری آمریکا ابراز انزجار کرد.
این مقام مسئول )که نامش ذکر نشده( 
در گفتگو با پای���گاه تحلیلی آمریکایی 
»المانیتور« بار دیگر ایران را در مس���ائل 
اخیر به وجود آمده درباره برخی نفتکش ها 
در خلیج فارس فارس متهم کرد و گفت: 
حقیقت آن است که آمریکا به ساقط شدن 
پهپاد و حمله به نفتکش ها در خلیج  فارس  
واکنش نش���ان نداد و این موضوع باعث 
افزایش اعتماد به نفس سپاه پاسداران ایران 

شد. 
اگر ایرانی ها بفهمند که ترامپ با ترس 
به آنها رفتار می کند در برابر وی  هم مانند 
»باراک اوباما« رئیس جمهوری سابق آمریکا 

نمایش قدرت خواهند داد.
در ادام���ه این گزارش به نقل از یک 
مسئول عالی رتبه اسرائیلی آمده است: هدف 
ایران آن است که به دولت آمریکا ثابت کند 
ایران قدرت بسیاری برای آسیب به منافع 
آمریکا و متحدان آن در منطقه دارد؛ ایران 
آماده است ) تاکاری کند( که ترامپ بهای 

ادامه تشدید تحریم ها را بپردازد.
در همین  زمینه  شبکه »المیادین«  هم 
به نقل از رسانه های اسرائیلی نوشت: ایران  
از صبر استراتژیک به سمت در تنگنا قرار 
دادن راهبردی ترام���پ قبل از انتخابات 

۲۰۲۰ آمریکا روی آورده است.

احض��ار  کاردار امارات به وزارت 
خارجه 

  کاردار ام���ارات در پ���ی اق���دام 
تجاوزکارانه یک فروند پهپاد جاسوس���ی 
آمریکایی به حریم فضایی ایران از مبدا یک 
پایگاه نظامی آمریکا در این کشور به وزارت 
امور خارجه احضار شد.به گزارش اداره 
کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، در پی اق���دام تجاوزکارانه 
یک فروند پهپاد جاسوس���ی آمریکایی به 
حریم فضایی ای���ران از مبدا یک پایگاه 
نظامی آمریکا در امارات، کاردار این کشور 
دیروز از سوی وزارت امور خارجه احضار 
و مراتب اعتراض شدید ایران به وی اباغ 
شد.در این دیدار، رئیس اداره خلیج فارس 
وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری 
اسامی ایران ارایه تسهیات به نیروهای  
بیگانه را ب���رای هرگونه تعرض به قلمرو 
آبی، خاک���ی و فضایی ایران نمی پذیرد و 
کش���ورها نمی توانند در اینگونه موارد از 
خود سلب مسئولیت کنند.در همین زمینه 
روز جمعه هم محس���ن بهاروند دستیار 
وزیر و مدیرکل آمری���کای وزارت امور 
خارجه در ماقات با س���فیر سوئیس با 
ارائه یادداشت رسمی به تجاوز هواپیمای 
بدون سرنشین آمریکایی به قلمرو هوایی 
کشورمان اعتراض کرد و دولت آمریکا را 
مسئول عواقب اینگونه اقدامات تحریک 

آمیز دانست.
مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده 
ایران در سازمان ملل متحد هم نامه اعتراضی 
ایران را نسبت به اقدام تجاوزکارانه آمریکا 

به رئیس شورای امنیت تقدیم کرد.

 تغيير مسير خطوط 273 و 287 
شركت واحد در محدوده كوي نصر

شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، با شروع عملیات عمراني و 
برداشتن پل گیشا )ابتداي کوي نصر( تغییراتي در مسیر دو خط اتوبوسراني 

ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومي ش���رکت واحد، مسیر جایگزین خط ۲۷۳ 
)ش���هرک ژاندارمري � پایانه کاوه( در برگشت از بزرگراه جال آل احمد به 
سمت شرق؛ بزرگراه شهید چمران به سمت جنوب، دوربرگردان باقرخان � 
بزرگراه شهید چمران به سمت شمال، بزرگراه جال آل احمد به سمت شرق، 
دوربرگردان خیابان کارگر شمالي، بزرگراه جال  آل احمد به سمت غرب، پل 

گیشا و ادامه مسیر.
همچنین مس���یر جایگزین خط ۲٨۷)میدان صنعت � میدان انقاب 
اسامي( در مسیر رفت: با توجه به مسدود بودن دوربرگردان زیر پل گیشا به 
سمت غرب، از مسیر جایگزین خیابان ستارخان � بزرگراه شیخ فضل اه نوري 

سرویس رساني صورت مي گیرد.

يادداشت

 3 فقر و زندگيـ 

موج سیاس��ت و اخبار بحران هایي ک��ه در منطقه رخ مي دهد، 
گاهي ما را نیز فرو مي کشد و این تفکر را در پي دارد که اولویت هاي 
سیاسي همواره باید در صدر خبرها و تحلیل ها و گزارشات رسانه اي 
خودنمایي کند. اما حقیقت غیر از این اس��ت و اگر از رویه و سطح 
قضایا بگذریم، اتفاقاً امور سیاس��ي و جنجال هایي که هیجان زیادي 
برمي انگیزد، چندان پایدار نیست و اثر و آثارش با موج بعدي خبرها و 

حادثه ها محو مي شود و از بین مي رود.  
با این حال تکیه بر دو اصل بنیادین در سیاست و دیپلماسي همواره 
باید سرلوحه کنش هاي کنوني و راهبردهاي آینده قرار گیرد؛ نخست 
صلح طلبي و اجتناب از جنگ و خش��ونت، و دّوم راهبرد آمادگي و 
وحدت ملي و دس��تیابي به حداکثر قدرت دفاعي و بازدارندگي. در 
منطقه اي که خشونت و فقدان بسیاري از موازین انساني سال ها تداوم 
داشته و بوي نفت و پول موجب جذب بازیگران متعددي از گوشه و 
کنار جهان ش��ده است، حکمت و تدبیر اقتضا مي کند که همواره در 
شرایط مناسب و آمادگي مداوم قرار داشته باشیم و در صحنه هایي که 
منافع ملي و امنیتي ما ایجاب مي کند، همه چیز را رصد کرده و تحت 

کنترل داشته باشیم. 
اما بحث اصلي ما که وقفه اي در آن افتاد، درباره فقر و گسترش 
خطرناک آن در سال هاي اخیر و جنبه هاي متنوع و مختلف این پدیده 
است. زیرا امروزه فقر اقتصادي، یا به اصطاح گرسنگي و نداري، یا 
عدم دست رسي به امکانات اولیه و مقدمات زندگي سالم، فقط یک 
جنبه از فقر و نتایج آن را به ما نش��ان مي دهد. در حالي که فقر، باید 
فراتر از اقتصاد و معیشت، درک و فهمیده شود. زیرا موجب پریشاني 
رواني و آشفتگي فرهنگي و مخاطرات عظیم اجتماعي نیز هست. تنها 
به این حیطه هاي بزرگ و متعدد هم محدود نیست، بلکه »جامعه فقر 
زده« در حقیقت جامعه اي »معتاد به فقر« است و توان بازیابي عقلي و 
کفایت ایجاد توازن ندارد. روشن است که چنین جمعي از انسان ها، 
درگیر مس��ایلي خواهند بود که در شأن مدنیت و مقام انساني نیست 
و طبعاً قدرت تولید فکر و قرار گرفتن در مسیر تعالي را نیز از دست 

خواهند داد.  
جواهر لعل نهرو، نخست وزیر فقید و متفکر برجسته هند در باره 
همین موضوع بسیار اندیشیده و سخنان و برنامه ها و آرزوهایش براي 
ریشه کن ساختن فقر در هندوستان را بارها مطرح کرده بود. ازجمله 
گفته بود که آنچه در هند باید ریشه کن شود، اعتقاد به فقر و اعتیاد به 
فقر است. نوعي تقدیر طلبي و جبرگرایي که به باور بسیاري از هندوان، 
در چرخه هاي زندگي، هر انساني را در وضع و شرایط مخصوصي قرار 
مي دهد که چارهاي جز تحمل آن و رضایت دادن بدان موجود نیست! 
این باورها، یک مهاراجه را همسان یک باربر یا سایل حلبي آبادهاي 
حاش��یه کلکته و بمبئي قرار مي داد و وضع هر دو را در تقدیرش��ان 
مي نگریست و تعریف مي کرد. وضعي متوازن و کامًا طبیعي که پیش 

از تولد و موجودیت هر فرد برایش تعیین شده است. 
  نهرو بر این باور بود که باید جهان بیني و سپهر فکري و باورهاي 
شهروندان ش��به قاره دگرگون شود. این کار در برابر مبارزه با سلطه 
استعمار کاریست هزاران برابر دشوارتر و تا این دیدگاه و این مناسبات 
دگرگون نشود، تغییري در زندگي و آینده هند و مردمانش پدید نخواهد 
آمد. این جمله عمیق و پرمایه نیز از همان عبارات اس��ت که: »فقر 
فقط فقیران را منحط نمي کند، حتي ثروتمندان و تحصیل کردگان و 
برخورداران ه��م ازین بیماري و ازین اعتیاد رنج مي برند. همه با هم 

تاوان خواهند داد...« 
در کش��ور ما نیز، ایه هاي فقر و گونه ه��اي متنوع آن غالباً در 
رویکرد اقتصادي مطرح بوده و از حیث مالي ماحظه ش��ده است. 
در واقع »فقر معیش��ت« و عدم برخورداري از لوازم اولیه و ضروري، 
بیشتر به چشم آمده و برجس��ته شده است. این خیلي طبیعي است، 
زیرا به رغم مش��کات اقتصادي و کمبودهایي که در ادوار مختلف 
در ایه ها و طبقات اجتماعي بروز داشته، فرهنگ فقر و اعتیاد بدان به 
عنوان تقدیر مردمان، هیچگاه ریشه دار نبوده و حتي در تاریخ و فرهنگ 
ما، جبرگرایي صوفیانه نیز از منظر بي نی��ازي و دل کندن از تعلقات 
دنیوي مطرح بوده است. حال آنکه باورهاي دیني ما بر کار و تاش 
و برخورداري و بهره وري از نعمات دنیوي و معنوي بنیان نهاده شده 

است؛ و بر کوشش و کار و فضیلت سعي و تاش:  
لیس لانسان اا ما سعي... به روشني بر مبناي تاشگرانه و فضیلت 
کار و کوش��ش تأکید کرده و جهت زندگي یک مس��لمان را نشان 
مي دهد. این دیدگاه بازتابي عظیم در فرهنگ و ادب ما یافته است: برو 
کار میکن مگو چیست کار/ که سرمایه جاودانیست کار...، توانا بود 
هرکه دانا بود ووو... نشانگر جهت و هدفگزاري زیست ایرانیان بوده 
اس��ت و این سرمایه و انگیزهاي عظیم براي خوب زیستن و تولید و 

بهره وري و برخورداري نیز محسوب مي شود. 
این سرمایه بي همتا و ارزشمند فرهنگي نباید مخدوش شود. زیرا 
گسترش فقر و عادت به مش��اهده انواع و اقسام زندگي هاي لهیده و 
تکیده در زیر بار فقر، به تدریج فرهنگ همزیس��تي و پذیرش فقر را 
فراگیر خواهد ساخت و متاسفانه این اتفاقي است که ممکن است در 
جامعه ما نیز رخ دهد زیرا آس��تانه و نشانه هایش در حال بروز و پیدا 
شدن است! باید به هر ترتیب ممکن از آن پیشگیري نماییم و در برابرش 

چاره جویي کنیم.  
تصور نکنیم ما که برخورداریم یا ثروتمندیم یا از حداقل معیشت 
و امنیت برخوردار خواهیم بود، مسئولیتي نداریم. فقر، ثروتمندان را 
هم منحط مي کند و سرمایه و امنیت اجتماعي را به سوي فساد و نکبت 
خواهد برد. مانند جسدي که خواهد پوسید حتي اگر اینک سالم به نظر 
آید. پس بدون هیچ تعارف و ساده انگاري ازم است با قدرت در این 

باره سخن بگوییم و برایش چاره بیندیشیم.  

سيد مسعود رضوي

یادگار گرامي امام با اشاره به فراگیر بودن گفتمان 
انقاب اسامی، گفت: امروز جوانان ایران، افغانستان، 
لبنان، س���وریه و... خواب به هم ریختن منطقه ما را 
آشفته کرده اند و قابلیت دارند که جبهه مقاومت را 
فرات���ر از مرزهای یک منطقه خاص در دل تک تک 

مردم زنده کنند.
آی����ت اه جم�����اران،  گ���زارش   ب���ه 

 سید حسن خمینی در مراسم بزرگداشت ارتحال مرجع 
عالیقدر شیعه آیت اه العظمی محقق کابلی، با بیان این 
که یکی از پیام های بزرگ امام محدود نماندن انقاب 
در مرزهای جغرافیایی بود، اظهار داش���ت: صدور 
انقاب به معنای صدور اسلحه نبود، بلکه به معنای 
یک گفتمان و اندیشه بود که محدود به مرز یا ملت و 

جغرافیای واحد نبود.
وی افزود: این پیام انقاب به شهادت تمام کسانی 
که تاریخ را ورق می زنند، در یکی از کشورهایي که 
بسیار خوب شنیده ش���د و با اعماق جان مردم گره 

خورد در فضای مومنان کشور افغانستان بود.
یادگار گرامي امام با اشاره به نقش تأثیر گذار امام 
در پیروزی ملت افغانستان، افزود: اگر زبان و حکایت 
درستی وجود داشت، تاریخ مبارزات ملت ها را پس 
از امثال ویتنام باید برای ملت افغانس���تان می نوشت 
که یکی از عوامل پیدای���ش این افتخار، پیوند مردم 

افغانستان با امام بود.
سید حسن خمیني با اشاره به حضور خالصانه 
روحانیون و مردم افغانستان از جمله آیت اه العظمي 

محقق کابلی در کنار ام���ام، گفت: امروز اگر جهان 
اسام آبستن هر حادثه ای باش���د و هر دشمنی و 
نابخردی که باش���د یکی از عواملی که مقابل ظلم 
جهانخواران و ارتجاع بایستد همین تفکری است که 
مرز نمی شناسد.وی افزود: توانمندی جوانان افغان در 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( نشان می دهد جهان اسام 
فراتر از یک جغرافیاست که این پیام امام است؛ پیام 

امام این بود که همه یک ملت هستیم.
یادگار گرامي امام یادآور شد: امروز جوانان ایران، 
افغانستان، لبنان، س���وریه و... خواب به هم ریختن 
منطقه ما را آشفته کرده اند و قابلیت دارند که جبهه 
مقاومت را فراتر از مرزهای یک منطقه خاص در دل 

تک تک مردم زنده کنند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای این مسیر، گفت: 
خودتان را دست کم نگیرید. باید در تمام رشته های 
علمی فعالیت کنید و حضور موفق شما در حوزه های 

علمیه باید به سایر علوم گسترش یابد.
 سید حسن خمینی یادآور شد: فرزندان افغانستان در تاریخ 
پایه گذاران علم و تاریخ بوده اند؛ از مولوی گرفته تا 
آخوند خراسانی که اصالتا هروی است. افغانستان مهد 
ادبیات ایران بوده، شعر فارسی در آنجا رشد کرده و 
زبان فارسی در آنجا بالیده است. تاریخ منطقه ما جز 
با نام فردی که در حوزه جفرافیای افغانستان به دنیا 
آمده گره نخورده است؛ تمدن اسامی از آنجا ریشه 
گرفته اس���ت و باید قدر این پیشینه را بدانید و علوم 

مختلف را فراگیرید.

مهلت خواهی شورای نگهبان برای بررسی 
طرح تشديد مجازات اسيدپاشی

شورای نگهبان برای بررسی بیشتر طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از 
مجلس شورای اسامی درخواست مهلت کرد.

به گزارش تسنیم، شورای نگهبان در نامه ای به مجلس  ضمن اعام نظر 
درباره چند طرح و ایحه، برای رسیدگی به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناش���ی از آن، درخواست استمهال و فرصت بیشتر 

رسیدگی کرده است.
طبق آیین نامه داخلی مجلس ، ش���وراي نگهبان باید حداکثر در مدت 
۱۰ روز از تاریخ وصول مصوبات مجلس، آن ها را بررس���ي کرده و چنانچه 
مغایرتي با قانون اساسي یا احکام شرعي در آن مشاهده کرد، جهت تجدید 
نظر به مجلس گزارش کند . اما در صورتی که به دلیل تراکم کار یا حجم بااي 
مصوبات مجلس، ش���وراي نگهبان قادر نباشد در مدت ۱۰ روزه مصوبه را 
بررسي کرده و به مهلت  بیشتري نیاز داشته باشد، مي  تواند با ارائه درخواست 

استمهال، مهلتی حداکثر ۱۰ روزه کسب کند.
نمایندگان  در جلسه روز ۱۹ خرداد در مصوبه ای مقرر کردند در مواردی 
که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه صورت گیرد، افساد 
فی اارض محسوب شده و فرد مرتکب ش���ونده به به مجازات این جرم 
محکوم می ش���ود. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، مجازات مربوط 
به اسیدپاش���ی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، و تخفیف 

مجازات نمی شود.
طبق قانون مجازات اسامی برای اتهام افساد فی اارض، اشد مجازات 
یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی نیز احکامی نظیر قطع دست و 

پا  یا تبعید صادر می شود.

يادگارگرامي امام: جوانان منطقه خواب دشمنان را آشفته كرده اند

ماهاتير محمد: آمريکا به دنبال تحريک ايران است

 ما دفاع كرديم، نه حمله
چگونگ��ي تنظیم خبر و گزارش هاي ش��بکه هاي خبري غربي از 
س��رنگوني پهپاد »گلوبال هاوک«، ساح استراتژیکي آمریکا همچنان با 
تک��رار این جمله ادامه دارد »ایران در حمله ب��ه پهپاد آمریکایي آن را 
سرنگون کرد.« بدون آنکه حتي یکبار از دفاع موشکي جمهوري اسامي 
ایران نام ببرند. فضاسازي سیاس��ي این خبر از سوي رسانه هاي غربي، 
بخصوص ش��بکه هاي فارس��ي زبان آنها که در لندن مستقرند، موجب 
آشفته سازي اذهان عمومي و حک این گزاره شده است که ایران با این 
»حمله« به ارتش آمریکا تجاوز هوایي کرده است! براي تثبیت این خط 
خبري از ادعاي آمریکا که این پهپاد در آب هاي بین المللي مورد هدف 
قرار گرفته اس��ت و »پنتاگون« وزارت جنگ آمریکا، اسناد و مدارک آن 
را در اختیار دارد بهره گیري کردند؛ تا اینکه اش��ه به دست آمده از این 
پهپاد در آب هاي ساحلي ایران و اسناد و مختصات جغرافیایي و مکان آن 
در داخل حریم مرزي ایران، از سوي سپاه پاسداران انقاب اسامي در 
معرض دید خبرنگاران و ناظران بین المللي قرار گرفت. در دو روز پنجشنبه 
و جمعه گذشته امواج رسانه هاي غربي و برخي از شبکه هاي وابسته به 
س��عودي  ها و اماراتي ها تاش هماهنگي را به اجرا درآوردند تا ادعاي 
آغازگري حمله نظامي از سوي ایران علیه آمریکا در خلیج فارس را تثبیت 
خبري و اطاع رساني کنند. در این دو روز همه نگران آغاز جنگ ایران 
و آمریکا در خلیج فارس ش��دند. به ویژه مانورهاي ترامپ و کاخ سفید 
منحني این نگراني را تا مرز بحران جنگ فراگیر در خلیج فارس باا برد. 
نوسان منحني در بازارهاي پولي همچنین در قیمت نفت، شوک ضریب 
امنیت عبور و مرور کشتي هاي تجاري، نفتي از خلیج فارس و... ناشي از 
انتخاب این خط خبري و گزارشي از سوي شبکه هاي مشهور رسانه اي 

در آمریکا و اروپا شد.
 واقعی��ت تلخ براي همه در جهان این اس��ت که گفتمان جهاني 
صهیونیستي است و از مصدر اشاعه همین گفتمان تخریبي »سودپرست« 
صهیونیستي، خط خبري و اطاع رساني در جهان هدایت مي شود. خبر 
و رسانه در جهان از مصدر گفتمان صهیونیستي، فقط یک تعریف پایه اي 
دارد و آن تجارت و سود اس��ت. از این جایگاه است که مدام ایران را 
تهدید و جمهوري اسامي را جنگ طلب معرفي مي کنند. از دفاع مشروع 
آن بر اس��اس منشور ملل نیز براي »حمله« و »تهدید« معرفي و تفسیر و 
تحلیل مي دهند تا افکارسازي مخرب خود را در داخل آمریکا و در سراسر 

جهان هدایت کنند. 
نماینده ایران در سازمان ملل در یادداشتي که به دبیرکل این سازمان 
ارائه داده اس��ت تا آن را در اختیار اعضاي شوراي امنیت در نیویورک 
قرار دهد در ش��رح دفاع جمهوري اسامي از حریم مرزهاي کشور به 
اصل 51 از مصوبه شوراي امنیت و منشور ملل اشاره کرده است که دفاع 
به تجاوز هوایي به حریم شناخته شده مرزهاي هر کشوري را قانوني و 

مشروع مي داند.
پیشنهاد نویس��نده محک به دوستان مسئول در وزارت خارجه این 
است که مجموعه اس��ناد، فیلم ها و عکس ها از تجاوز پهپاد جاسوسي 
آمریکا به حریم مرزي ایران را همراه شرح در نامه اي به همه سفارتخانه هاي 
کشورهاي مستقر در تهران ارسال کند. در زمان حمله شیمیایي صدام با 
حمایت آمریکا و چند کشور اروپایي در حلبچه نیز بافاصله و به سرعت 
دستگاه هاي رسانه اي وابسته به صهیونیست ها و شبکه هاي خبري در غرب 
و برخي از کشورهاي عربي موجي با خبر، »ایران حمله شیمیایي را انجام 
داده است!« به راه انداختند. همزمان در ستاد تبلیغات جنگ آن روزها، فیلم 
و اسنادي از این حادثه همراه عکس ها و شرح بمباران شیمیایي توسط 
جنگنده هاي ارتش صدام تهیه و به همه سفارتخانه ها در تهران و مهم ترین 
خبرگزاري هاي بین المللي فرستاده شد. جهان بهت زده شد از مقایسه اشاعه 
خبر و تبلیغات فراگیر صهیونیست هاي مسلط بر شبکه هاي اطاع رساني 
و خبري. همچنین با آشکارش��دن واقعیت هاي حمات شیمیایي ارتش 
صدام که در چتر حفاظتي غرب )آمریکا و اروپا( قرار داشت، معلوم شد 
بمب هاي شیمیایي را چند کمپاني سازنده ساح شیمیایي از کشورهاي 

اروپایي از جمله در آلمان و فرانسه در اختیار صدام قرار داده اند.
در حالي که ما در سرنگوني پهپاد جاسوسي آمریکا از حریم مرزهاي 
قانوني خود دفاع کردیم، نتانیاهو و رسانه هاي اسرائیلي مدام از واژه حمله 
هوایي ایران به پهپاد آمریکایي اشاعه خبر مي کنند. سعودي ها و نتانیاهو 
که مي خواهند ترامپ وارد جنگ نیابتي از سوي آنها با ایران شود، سوژه 
س��قوط پهپاد آمریکایي  را در جهت هدف انجام جنگ نیابتي ترامپ با 
ایران خبرس��ازي مي کنند؛ در حالي که همه شواهد نشان مي دهد، ایران 
دفاع کرده است و نه حمله و این دفاع براساس منشور ملل، محمل روشن 

قانوني دارد.

تشييع پيکرهاي 150 شهيد دفاع مقدس درسالروزشهادت امام جعفر صادق)ع( 

ارسال  ايحه »شفافيت«   به مجلس ازسوی  رئيس جمهوري

جنيدی: وظيفه دستگاه های اجرايی ، تأمين احساس امنيت مردم    است

سلب حضانت كودكان كار و خيابان از خانواده های بد سرپرست

 معاون پارلمانی رئیس جمهوری
 گفت: مسئولیت حقوق شهروندی 
ب���ه صورت موقت ب���ه معاونت 
حقوقی ارجاع ش���ده است تا کار 

روی زمین نماند.
به گزارش ایس���نا، نشست 
مش���ترک مع���اون حقوق���ی 
رئیس جمهوری با دستیاران حقوق 
شهروندی دس���تگاه های اجرایی، 
روسای کانون وکای دادگستری 
استان ها و استادان برجسته حقوق 

دانشگاه ها برگزار شد. 
لعیا جنیدی در این نشست با 
اشاره به گذشت زمان و عدم ارجاع 
مسئولیت حقوق شهروندی اظهار 
داشت: این مسئولیت به صورت 
موقت به معاونت حقوقی ارجاع 
ش���ده تا کار روی زمین نماند. در 
این مدت هم کاره���ا پیگیری و 
گزارش آن به رئیس جمهوری داده 

شده است .وی ادامه داد: ازم بود 
ای���ن کار را جدی بگیریم. دیدگاه 
من این است که حقوق شهروندی 

اصیل ترین حوزه است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفت: به مجم���وع حقوق مدنی، 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نگاه 
 کنید که از حق امنیت مردم ، اشتغال ،

 آموزش و بهداشت و آزادی عقیده 
را در برمی گیرد تا حق شرکت در 
تجمع ها که حقوق اصلی انس���ان 

است.
جنیدی افزود: دولت در مبنای 
عام کلمه و این ساختار عریض و 
طویل کارکردی جز فراهم کردن 
این حقوق ندارد. هدف از کارهای 
دولت این است که موقعیتی ایجاد 
کند برای فراهم کردن حقوق مادی 
و معنوی مردم تا آنان احس���اس 

رضایت خاطر داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری 
خاطرنشان کرد: من بارها گفته ام 
این دستگاه عریض و طویل برای 
مردم به هزینه اش نمی ارزد. ما همه 
از صبح تا شب درگیر هستیم که اگر 
برای محقق کردن این حقوق تاش 
کنیم خوب است در  غیراین صورت 
هزینه برای مردم و زحمت برای 
ما نمی ارزد. ما می خواهیم تاش 
دولت را معن���ی دار کنیم.وی در 

ادامه تصریح کرد: ش���ما دستیاران 
حقوق شهروندی هر وقت از این 
کار خسته شدید فکر کنید اگر این 
کار به درستی انجام نشود، فلسفه 
وجودی کارهای دیگر هم از بین 

خواهد رفت.
جنیدی گفت: دس���تگاه های 
اجرایی باید بدانند تامین احساس 
امنیت مردم نخس���تین وظیفه آنها 
است؛ دس���تگاه ها از مسیر گمراه 
نشوند. فلسفه وجودی همه نهادها 

این است.
جنیدی افزود: جایگاه دستیاران 
حقوق شهروندی برای ما مهم است 
و بارها هم در معاونت حقوقی در 

این رابطه گفتگو کرده ایم.
وی در پایان گفت: ما باید بعد 
از بحث در رابط���ه با این جایگاه 
نقش دولت را در اجرای این هدف 

بررسی کنیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از 
آغاز طرح س���اماندهی کودکان کار و خیابان 
خبر داد و گف���ت: از خانواده هایی که کودک را 
برای کار کرایه داده  یا سوء استفاده های دیگری 
از کودکان می کنند، با دس���تور دادستانی سلب 

حضانت می شود. 
حبیب اه مسعودی فرید به ایسنا گفت: از 
آغاز طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تاکنون 
 ٨۲ کودک در اس���تان تهران ساماندهی شده اند

 و ای���ن طرح در یکی دو ماه آینده در اس���تان 
البرز هم اجرا خواهد شد.وی افزود: فرمانداری، 
وزارت کش���ور، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم 
پزشکی و سازمان های مردم نهاد در ساماندهی 
کودکان کار و خیابان با سازمان بهزیستی همکاری 
دارند و جذب کودکان توسط سازمان های مردم 
نهاد صورت می گی���رد و این کودکان به مرکز 
فوریت های اجتماعی که وابسته به فرمانداری و 

شهرداری است منتقل می شوند.
معاون امور اجتماعی س���ازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به استاندارد بودن این مراکز برای 
کودکان گفت: کودکان با انتقال به مراکز، مورد 
ارزیابی اولی���ه و احراز هویت قرار می گیرند و 
سپس به دو مرکز وابس���ته به شهرداری منتقل 
خواهند شد. هر دو مرکز به سازمان های مردم 
نهاد که با سازمان بهزیستی همکاری می کنند، 

سپرده شده است.
مسعودی فرید با اش���اره به اینکه یکی از 
این مراک���ز برای کودکان ایرانی و دیگری برای 
کودکان مهاجر است، ادامه داد: با همکاری اداره 
اتباع و اس���تانداری اقدامات ازم برای کودکان 
غیر ایرانی انجام می ش���ود. بعد از پذیرش این 
کودکان گزارش مددکاری برای آنها تهیه شده و 
سپس بر اساس وضعیتی که دارند برنامه کمک 
به آنها را طراحی می کنیم.معاون امور اجتماعی 

سازمان بهزیستی با بیان اینکه ساماندهی کودکان 
کار متناسب با وضعیت خانوادگی این کودکان 
انجام می شود گفت: اگر خانواده نیازمند و دچار 
فقر مالی باشد اقدامات حمایتی برای آنها انجام 
داده خواهد شد. اما اگر متوجه شویم که خانواده 
کودک را کرایه داده  یا سوء استفاده های دیگری 
از کودک می کنند، برخورد قضائی با آنها صورت 
گرفته و حتی با دس���تور دادس���تان از خانواده 

بدسرپرست، سلب حضانت می شود.
وی با تاکید بر مش���روط بودن حمایت 
بهزیس���تی از خانواده ها افزود: به ش���رطی به 
خانواده ای کمک می کنی���م که دیگر کودک را 
برای کار به خیابان نفرس���تند. اگر قرار باشد 
اقدامات حمایتی را انجام دهیم و بازهم شاهد 
حضور کودک را خیابان باشیم، این حمایت ها 
امکان پذیر نیستند و شامل مصادیق بد سرپستی 

خواهند شد.

  يک سوم اشتغال كشور  در سال ۹7
توسط كميته امداد ايجاد شد

 رئيس ستاد ارتش: امور حقوقی 
در ارتش بايد مورد توجه قرار گيرد

 سرویس سیاسی - اجتماعی: 
 فرمانده سپاه محمد رسول اه )ص(
گفت:پیکرهاي ۱۵۰ شهید گمنام و 
 شناسایی شده دوران دفاع مقدس در 

۱۷ استان کشور تشییع می شود.
سردار س���رتیپ  دوم پاسدار 
محمدرضا ی���زدی صبح دیروز در 
جمع خبرنگاران که در ستاد مرکزی 
راهیان نور برگزار شد، اظهارداشت: 
 در ایام شهادت امام جعفر صادق )ع(
 تش���ییع ۱۵۰ ش���هید دوران دفاع 
مق���دس را خواهیم داش���ت.وی 
افزود: از این تعداد شهداپیکرهاي 
 ۳۴ نفر شناس���ایی ش���ده است و 
۱۱۶ ش���هید هم گمنام هستند که 
پس از شناسایی به خانواده هایشان 

تحویل داده خواهند شد.  رئیس ستاد 
اجرایي مراسم تشییع شهدای گمنام  
توضیح داد: این شهدا بین سال های 
۶۰ تا ۶۷ در عملیات   کربای پنج، 
والفجر٨،والفجر یک، رمضان، محرم، 
مس���لم ابن عقیل، تک دشمن در 
زبیدات، پنجوین و بیت المقدس به 
شهادت رسیده اند.یزدی با بیان این 
 که برنامه تشییع شهدا در ۱۷ استان
 برگزار می ش���ود، گفت: پنجشنبه 
ششم تیر ماه در تهران تشییع شهدا با 
حضور مردم در مقابل دانشگاه تهران 
برگزار می شود و حجت ااسام و 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس 
قوه قضاییه سخنران مراسم است.وی 
تاریخ تشییع شهدای گمنام در استان ها 

را از روز هش���تم تیر  اعام کرد و 
 گفت: در استان های اصفهان، سمنان، 
چهار محال و بختیاری و تهران شهدای 
گمنام و شناسایی شده، در استان های 
خراس���ان رضوی، فارس، بوشهر، 
 گیان، قزوین و خوزستان شهدای 
شناس���ایی ش���ده و در استان های 
مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان 
ش���مالی، اردبیل، هرمزگان و قم 

شهدای گمنام تشییع خواهند شد.
به گفته رئیس س���تاد اجرایي 
مراس���م تشییع ش���هدای گمنام، 
روزچهارشنبه   بعد از نماز مغرب 
و عش���ا مراس���م وداع با شهدا در 
موزه انقاب و دفاع مقدس برگزار 

می شود.

حجت ااسام والمس���لمین دکتر حسن روحانی 
 رئیس جمهوري، ایحه ش���فافیت را که در جلس���ه 
۲۵اردیبهشت ۱۳۹٨ هیات وزیران با هدف ارتقاء سطح 
شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای 

طی تشریفات قانونی به مجلس  ارسال کرد.
به گزارش جماران، ش���فاف سازی عملکرد دولت 
)به معنای عام( از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب 
است که ارتقای وضع این شاخص از طریق آگاهی مستمر 

و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به 
سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. 

در این زمینه و با عنایت به این که افزایش شفافیت 
دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به 
دنبال داشته اس���ت و مشارکت همگانی )مردم و دولت( 
برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهوري 
ایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال 

کرد.



3 اخبار داخلي

کوتاه آموزشي

بیمارستان های کشور »شبکه ای« می شوند
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت 
بهداشت جزییات برنامه این وزارتخانه برای شبکه ای کردن بیمارستان ها 

را توضیح داد. 
دکتر بهزاد کانتری در گفت وگو با ایسنا، گفت: بیمارستان زنجیره ای 
یا شبکه ای به این معناست که بیمارستان های کوچکی که اداره آن ها از 
نظر اقتصادی به صرفه نیست، زیر مجموعه ای از بیمارستان های بزرگ تر 
و به نوعی جزئی از بیمارستان های بزرگ تر می شوند. با این اقدام دیگر 
بیمارستان های کوچک رییس، امور مالی و اداری مستقل نداشته و همه 
اقدامات شان در بیمارستان بزرگ تر انجام می شود. بر این اساس رییس 
بیمارستان بزرگ تر باید بیمارستان کوچک را هم مدیریت کند. در واقع 
بیمارستان های بزرگ همه اقدامات بیمارستان کوچک را انجام می دهند و 
به نوعی بیمارستان بزرگ یک بیمارستان کوچک را تحت پوشش قرار 

داده و معین آن محسوب می شود.
 هشدار سازمان سنجش نسبت به کاهبرداری 

از داوطلبان کنکور
س���ازمان سنجش آموزش کش���ور با انتشار اطاعیه ای نسبت به 
کاهبرداری برخی موسس���ات و افراد از داوطلبان کنکور سراس���ری 

هشدار داد. 
به گزارش ایسنا، در متن اطاعیه سازمان سنجش آموزش کشور 
آمده اس���ت: "با نزدیک شدن به برگزاری آزمون سراسری در روزهای 
پنج ش���نبه ۱۳و جمعه ۱۴تیرماه س���ال ۱۳۹۸مشاهده می شود برخی از 
افراد و مؤسس���ات سودجو و کاهبردار با انجام تبلیغات در فضاهای 
مجازی و ش���بکه های اجتماعی و با ادعای واهی دسترسی به سواات 
آزمون سراسری، اقدام به اخاذی و کاهبرداری می نمایند. از داوطلبان 
و خانواده های محترم ایشان درخواست می شود در نهایت هوشیاری و 
مراقبت از گرفتار شدن در دام این شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این 
زمینه را از طریق شماره تلفن های ۳۶۱۸۲۱۵۲-۰۲۶و ۳۶۱۸۲۱۵۱-۰۲۶و 
آدرس الکترونیکی hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبری 
اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعام کنند. مشاهده شده 
است برخی از افراد و مؤسسات سودجو و کاهبردار جهت جلب اعتماد 
داوطلبان و خانواده های محترم ایش���ان با جعل عنوان و آرم س���ازمان 
س���نجش آموزش کشور در کانالهای اطاع رسانی شبکه های مجازی 
اقدام به فعالیت می نمایند، لذا بدین وسیله به کلیه داوطلبان عزیز اعام 
می دارد این سازمان هیچ گونه فعالیتی در کانالهای اطاع رسانی )تلگرام، 
اینستاگرام و …( ندارد و داوطلبان محترم برای کسب اطاعات ازم و 
دسترسی به اطاعیه های صادره می توانند از طریق سایت سازمان، نشریه 

پیک سنجش یا کانالهای اطاع رسانی داخلی اقدام نمایند".
ستاری: کلید مقابله با تحریم، حمایت از شرکت های 

دانش بنیان است
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امسال 
یکی از برنامه های جدی این معاونت مقابله با تحریم است، کلید این 

کار را حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست.
سورنا ستاری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در شرایط 
تحریم شرکت های دانش بنیان می توانند عصای دست دولت باشند، امروزه 
امید همه بر روی فکر، اندیشه و قدرت فناوری جوانان این مرز و بوم 
است. وی افزود: فضای تحریم کمک کرده که این شرکت ها در مواردی 
که تاکنون وارد نشده بودند و مقدار قابل توجهی هم از آن محصوات 
واردات به کشور داشته ایم، ورود و نیاز کشور را به واردات کاهش دهند 

و در برخی از موارد بی نیاز کنند.
تراکم دانش آموزی دراستان تهران بسیار بااست

مدیرکل نوسازی مدارس شهر تهران گفت: مناطق ۱۱، ۱۲و ۲۲تهران 
و شهرستان های اسامشهر، شهریار، شهر قدس و بهارستان بیشترین تراکم 

دانش آموزی و بیشترین نیاز به حضور خیرین مدرسه ساز را دارند.
علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس شهر تهران در گفتگو با مهر 
ادامه داد: ما نیاز داریم در تهران یک کار اساسی روی مدارس فرسوده و 
با عمر باا انجام دهیم. هر روز این کار را به تعویق بیندازیم به ضررمان 
خواهد بود. خیرین تا امروز بسیار پای کار بوده اند و دوشادوش آموزش 
و پرورش آمده اند. دولت نیز انصافاً در سالیان اخیر اعتبارات مناسبی برای 

تکمیل پروژه های خیر ساز داده است و وظایفش را انجام داده است.
 آغاز ثبت نام دانشجویان برای استفاده از جوایز تحصیلی 

بنیاد نخبگان
فرصت ثبت نام دانشجویان دانشگاه های کشور برای بهره مندی از 

جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ازدیروز اول تیر آغاز شد .
به گزارش مهر، دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور می توانند از یکم تا پانزدهم 
تیرماه ۹۸با مراجعه به سامانه سینا در بنیاد ملی نخبگان برای بهره مندی از 
جوایز تحصیلی دانشجویان در این سامانه ثبت نام کنند. به استناد تبصره 
۲از ماده ۴آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب 
استعداد برتر به دانشجویان مشمول در سه دوره »کارشناسی«، »کارشناسی 
ارشد« و »دکتری تخصصی«، مطابق تعریف آیین نامه و بر اساس منابع 

اعتباری بنیاد ملی نخبگان، جایزه های تحصیلی اعطا می شود.
 سقف افزایش شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی اعام شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی سقف میزان افزایش شهریه 
این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید را ۱۵درصد اعام کرد و گفت: 

۴درصد دانشجویان مشمول تخفیف شهریه هستند.
محمدحس���ین امید در گفتگو با مهر درباره میزان افزایش شهریه 
دانش���گاه جامع علمی کاربردی در س���ال تحصیلی جدید گفت: هنوز 
کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه برگزار نشده و هفته آینده برگزار 
می شود . وی ادامه داد: در آنجا میزان افزایش شهریه برای سال تحصیلی 
جدید تعیین تکلیف خواهد ش���د. ولی پیش بینی می کنیم س���قف آن 

۱۵درصد خواهد بود.
 ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری دانشگاه تهران اعام شد

معاون آموزش���ی دانشگاه تهران از پذیرش تعداد ۱۳۰۰دانشجوی 
دکتری برای سال تحصیلی جاری در این دانشگاه خبر داد و گفت: اگر 
داوطلبان در مصاحبه عملی کیفیت ازم را نداشته باشند، ممکن است 

این ظرفیت تکمیل نشود.
دکتر حسین حسینی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب با 
تاکید بر اینکه مصاحبه عملی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه تهران به اتمام 
رسید، اظهار کرد: در حال حاضر نتایج ارزشیابی پذیرفته شدگان دکتری 
در گروه های مختلف در حال ارزیابی است و نتایج نهایی تا پایان تیر ماه 
به سازمان سنجش آموزش کشور اعام خواهد شد . معاون آموزشی 
دانشگاه تهران همچنین در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 
طریق استعدادهای درخشان نیز گفت: حدود ۱۵۰دانشجو از این طریق 
در دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۹ -۹۸پذیرش خواهند شد. 
 دکتر اریجانی:یک سوم دخالت های دارویی با ژنتیک 

ارتباط دارد
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
گفت: یک سوم دخالت های دارویی با ژنتیک ارتباط دارد و اگر ژنتیک 

بررسی شود خیلی از تداخات دارویی قابل پیشگیری است.
به گزارش مهر، باقر اریجانی، با بیان اینکه پزش���کی به س���متی 
می رود که به جای اندازه گیری مواردی مانند فشار خون و…آیتم های 
پایه ای تری مثل ژنتیک بررس���ی شود، اظهار داشت: انجام تست های 
ژنتیک امروز در دنیا سهل تر و ارزان تر شده و در سال های آتی ما با 
ابزارهای تشخیصی جدیدتری روبرو خواهیم بود .وی گفت: عاوه بر 
تشخیص و درمان اثربخش تر بررسی ژنتیک می تواند عوارض دارویی 
را نیز کاهش دهد.اریجانی افزود: پزشکی شخصی صرفاً مبحث تئوری 
نیست که اثر آن قطعی نشده باشد، در برخی بیماری ها امروز با شناخت 
ژنتیک فرد می ش���ود درمان را بر اس���اس شرایط خاص بیمار طراحی 
کرد. وی اظهار داش���ت: مرکزی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شده و هدفمان هم تشخیص و 
درمان مناسب تر در این زمینه، مداخات هدفمند و هدایت پژوهش های 

این حوزه است .

توضیح و تصحیح
)تاریخ       چون مجری مراسم رونمایی کتاب "دوران دانشکده" 
شفاهی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران( دکتر 
معرفی  جعفر میرفخرایی را با نام کوچک عرفی ایشان، یعنی "جمال" 
کرده بود، لذا در گزارش مندرج در روزنامه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ هم 
از همین نام استفاده شد. اینک ضمن توضیح در باره چگونگی امر، نام 

ایشان تصحیح می شود. 

نمایش 9 فیلم کامران شیردل
۹ فیلم منتخب کامران 
ش���یردل به بهانه  هشتادمین 
س���الروز تولد کارگردان و 
مستندساز باسابقه در کانون 
فیلم »س���ینماحقیقت« مرکز 
گسترش سینمای مستند و 
تجربی به نمایش درمی آید.

به گزارش هنرآناین، 
به بهانه  هش���تادمین سالروز 
تولد اس���تاد کامران شیردل، 
برنامه  این هفته کانون فیلم 
»سینماحقیقت« مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی به 
نمایش آثار منتخب و نشست با این مستندساز پیشکسوت سینمای ایران 

اختصاص یافته است.
این برنامه با نمایش ۹ فیلم منتخب کامران شیردل طی دو سانس 
۱۶ و ۱7:۳۰ در سالن سینماحقیقت این مرکز آغاز شده و سپس نشستی 
با حضور این مستندساز صاحب سبک و خسرو دهقان )منتقد سینما( 

برگزار خواهد شد.
در س���انس اول )ساعت ۱۶(: »آینه ها«، »بوم سیمین«، »ندامتگاه«، 
»تهران پایتخت ایران است«، »قلعه«؛ سانس دوم )ساعت ۱7:۳۰(: »اون 
شب که بارون اومد«، »پیکان«، »دبی«، »تنهایی اول« فیلم هایی هستند که 
نمایش داده می ش���وند و ساعت ۱۹ نشست با حضور کامران شیردل، 

خسرو دهقان و ناصر صفاریان برگزار می شود.
 عموم عاقمندان جهت تماشای این فیلم ها و شرکت در برنامه  
نشس���ت با استاد کامران شیردل می توانند از ساعت ۱۶ عصر دوشنبه 
)سوم تیرماه( به کانون فیلم »سینماحقیقت« واقع در خیابان سهروردی 
شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی مراجعه کنند.

 شعر و تاریخ و هنر 
در »جنگ هنر مس« 

س.م.رضوي 

دیدن و ورق زدن نشریه  
نِگ هنرِ مس« که البته با  »ُجِ
حمایت روابط عمومي مجتمع 
عظی���م و بزرگ و مّلي مس 
در سرچشمة کرمان، امکان 
چاپ و انتشار یافته، واقعه اي 
خوشایند به نظر مي رسد.  

»جن���گ هنر مس« یک 
فصلنامه است و دوازدهمین 
ش���مارة آن با موضوعات و 
اشعار متنوع به چاپ رسیده 
و بر جل���د آن نام یکي از 
مفاخر معاصر کرمان، جناب 
اس���تاد و کارآفرین و محقق 

فقید، عبدالحسین صنعتي زادة کرماني، به چشم مي آید. اتفاقاً یک نوشتة 
منتشر نشده از او دربارة سیل هم هست و چند مطلب دیگر از وي یا 
دربارة  زندگي و کارها و فعالیت هاي قلمي و اجتماعي و فرهنگي آن 
مرد بزرگوار.   یک بخشي از مطالب کتاب دربارة  تاریخ است و بقیه 
اختصاص به ش���عر و هنر دارد. در بخش تاریخي، گفتگویي با مجید 
تفرشي دربارة اسناد فراوان کنسولگري انگلیس در لندن و هزاران سند 
ناخوانده در آن نهاد کنس���ولي به چاپ رس���یده و دو سه مقاله جالب، 
که نشان مي دهد برخي از سیاستگران نامدار بریتانیایي مثل ِسر پرسي 
سایکس و دیوید اکهارت و خانواده و همکارانشان در دوران قاجار، 
به ویژه در عهد حکمراني فرمانفرما بر صفحات مرکزي ایران، چه کارها 

مي کرده و چه عایقي داشته اند. 
در این ش���ماره عاوه بر مطالب باا، به اش���عار و سبک سرایش 
مرحومه طاهرة صفارزاده، بانوي شاعرة معاصر هم پرداخته و مقاله  اي 
دربارة افضل الدین محمود کرماني، شاعر کاسیک سدة هفتم هجري و 
خاندانش و نمونه شعرهایش به چاپ رسیده که بسیار خواندني است. 
دربارة شعراي سیرجان و نمونه هاي معاصر شعر ایشان و جّدي بودن و 
افق هاي ادبي این شهر و نهایتاً گزارش و مطالبي دربارة  هنرهاي تجّسمي 

در بخش آخر همگي خوب و خواندني اند.
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در مراسم اختتامیه دوره پنجم 
از »جایزه فرشته« با موضوع »جاده« 
که در محل باغ نگارس����تان تهران 
برگزارشد،اعام شد که سفر گروهی 
بیست نفر اول به همراه تعدادی از 
هیأت داوران به ش����هر یزد و انتشار 
کتاب و  برگزاری نمایشگاه عکس 
با عنوان »قصه های یزد«،از مهمترین 

جوایز جایزه فرشته خواهد بود.
در این جلسه، جواد مجابی مطلبی 
در خصوص صد سال داستان نویسی 
در ایران  معاصر بیان داش���ت: »در 
خصوص هر رویداد همواره نکات 
مثبت و منفی وجود دارد که نیازمند 
تحلیل اس���ت. اما امروز من ترجیح 
می دهم که گزارش���ی از صدسال 
داس���تان نویسی در ایران معاصر را 
برایتان بخوانم. دو جریان متفاوت در 
صد سال ادبیات مدرن ایران وجود 
دارد. فرصتی فراهم شده است تا در 
این مجلس از ادبیات مدرن ایران به 
کوتاهی س���خن بگویم. در این صد 
سال از ۱۳۰۰ خورشیدی به این سو 
ادبیات معاصر ایران دو دوره نس���بتا 
متفاوت را از س���ر گذرانده است. 
جریان نخس���ت ۶۰ سال پاییده و 
هنوز ه���م ادامه دارد و جریان دوم 
تجربه های ۴۰ ساله اش را از سر می 
گذراند. شروع جنبش هنر و ادبیات 
جدید ایران بی ارتباط با جنبش هنر 
و ادبیات مدرن جهان خاصه تحوات 
فرهنگی قرن بیستم نبوده است. جنبش 
ملی گرایی که بین دو جنگ جهانی 
اتف���اق افتاد در ایران دو جنبه  کاما 
متفاوت را تجربه کرد. از یک س���و 
روشنفکران و نویسندگان ایرانی برای 

تثبیت هویت تاریخی شان کوشیدند به 
ریشه های تمدن و فرهنگ پیشین خود 
آگاه���ی یابند که از طریق بازخوانی 
اسناد فرهنگی به جا مانده میسر شد. 
از س���وی دیگر برای هم طرازی با 
جه���ان مدرن  و معاصر به تحوات 
فرهنگی و اجتماعی تمدن های پیش 
روی غربی توجه داشتند.  نویسندگان 
ایرانی به رهبری جمالزاده و هدایت 
داس���تان رمان مدرن را با الگوهای 
جهانی رش���د دادند. چند نسل از 
آنها در آثارشان به موضوع محوری 
قانون، عدالت و شرایط شهرنشینی 

حساس بودند.«
مجابی ادامه داد: »نسل بعدی 
نویسندگان که از ۱۳۶۰ خورشیدی 
تاکنون فعالیت می کنند، از دهه 7۰ به 
بعد به دلیل سهولت ارتباطات جهانی 

و انفجار اطاعات تکیه اصلی خود 
را از گنجین����ه میراث فرهنگی خود 
برداشتند و بیشتر به میراث جهانی 
انس����ان توجه کردند. روند جهانی 
شدن و یکسان سازی که در فرهنگ 
آس����ان تر و سریع تر اتفاق می افتد 
سیمای نویسندگان دهه ۶۰ به بعد 
را تا حدی رنگ جهان شهری داده 
است. در واقع فرهنگ خاف جهت 
سیاس����ت حرکت می کند و روند 
درون پیچ سیاست و اقتصاد در آثار 
ادبی راهی رو به بیرون از خود باز 
کرده اند. طبعا چنین تقسیم بندی های 
کلی نگر ادبی بیشتر برای تشخیص 
تفاوت های عمده اس����ت چون در 
عرصه علوم انسانی و فرهنگ حکم 
قطعی کردن روا نیس����ت. مضامین 
عمده ادبیات نسل های بعدی  در این 

۴۰ سال اخیر چند مشخصه اصلی 
دارد؛ نخست مرگ اندیشی و غنیمت 
شمردن مجال اندک زندگی است. در 
ادبیات چهل ساله اخیر که به علت 
انق����اب و جنگ تحمیلی، مرگ و 
میر در جامعه امری عادی و همنشین 
زندگی بوده، در این امر موثر است.  
مرگ در نوشته های جوانان حالتی 
غیر عرفانی یافته اس����ت و بیشتر از 
یک افق بسته  و سرنوشتی ناگزیر 
حکایت می کند. مورد دیگر پرهیز 
از ایدئولوژی و سیاست زدگی است 
که البته نقیضش را نیز در درون خود 
م����ی پروراند. به طور کلی می توان 
گفت نسل جدید هنوز در آثارشان 
شکل نهایی و مطلوب ادبیات هنری 
را نیافت����ه اند. گرایش به پی افکندن 
فرهنگی دارند که بتوانند به گفتگوی 

زنده و فعال با فرهنگ های پیش روی 
جه����ان بپردازند چون می خواهند 

بیاموزند و بیاموزانند.«
در ای����ن دوره نیز با تاکید بر 
اهمیت کتابفروشی ها به عنوان حلقه 
اتص����ال کتاب خوان ها و کتاب، از 
ابراهیم فرازمند مدیرکتابفروش����ی 
»فرازمند«رشت قدردانی به عمل آمد. 
در ادامه پژمان موسوي دبیر جایزه در 
خصوص پنجمین دوره جایزه فرشته 

گزارشی ارائه کرد.
بزرگداشت ساسان مويدي

در ادامه این مراسم از ساسان 
مویدي عکاس پیشکسوت که دو 
مجموعه »بمباران تهران« و »حلبچه« 
وي از شهرت زیادي برخوردار است 
با حضور هیات داوران بخش عکس، 

تقدیر به عمل آمد.
برگزيدگان بخش عكس

جوایز و الواح ده نفر برگزیده 
بخش عکس دوره پنجم با موضوعیت 
جاده و با حضور هیأت داوران این 
بخش ش����امل شادي قدیریان، رعنا 
جوادي و آرش خاموشي اهدا شد. 
نفرات برگزیده بخش عکس از این 

قرار بود:
نفر دهم: محمد مهیمنی، نفر 
نهم: مجید خالقی مقدم ، نفر هشتم: 
امیرمحمد امیری، نفر هفتم: پژمان 
طاهرخانی، نفر ششم: صبا شامبیاتی، 
نفر پنجم: امید آرمات، نفر چهارم: هادی 
دهقان پور، نفر سوم: مرتضی امین 
الرعایی، نفر دوم: محسن کابلی، نفر 

اول: امین رحمانی.
بزرگداشت صفدر تقي زاده

در ادامه مراسم از صفدر تقي زاده 

نویس���نده و مترجم پیشکسوت و 
خالق آثاري مهم با حضور احمد 
مسجد جامعي، جواد مجابي و هیات 
داوران بخش داستان کوتاه تقدیر 

به عمل آمد.
برگزي��دگان بخش داس��تان 

كوتاه
بخ���ش پایانی ای���ن آیین 
اختصاص به اعام اس���امی ده نفر 
برگزیده بخش داس���تان »جایزه 
فرشته«  بود. نفرات برگزیده بخش 
داستان کوتاه به انتخاب اولیه  کاوه 
فوادي نسب، آرش صادق بیگي 
و حسن محمودي و انتخاب نهایي 
علی خدایی، ناهید طباطبایی و شیوا 

ارسطویی به شرح ذیل بودند: 
نفر دهم: ابوالقاسم نجاری، نفر 
نهم: محمدس���عید احمدزاده،  نفر 
هشتم: ش���یرین ورچه، نفر هفتم: 
مرتضی فرجی، نفر ششم: دلبر یزدان 
پناه، نفر پنجم: هما جاس���می، نفر 
چهارم: محمد حسین گلستانی، نفر 
س���وم: اردوان نیک نیا، نفر دوم: 
الهام روانگرد، نفر اول: محمدعلی 

دستمالی.
ای���ن مراس���م ب���ا حضور 
چهره هایي چون : احمد مس���جد 
جامعی، جواد مجابی، احمدپوری، 
محیط طباطبایی، سید محمد بهشتی، 
تران���ه یلدا،  علیرضاتابش،  نیکنام 
حسینی پور، ناستین مجابی، سعید 
صادق���ی، پرویز جاهد محمدعلی 
جعفری���ه، گیتاعلی آبادی، گلبرگ 
برزین، مهدی افروزمنش، س���ید 
محمد طباطبایی، صفدرتقی زاده و 

ساسان مویدی برگزار شد.

معرفي برگزیدگان  پنجمین دوره »جایزه فرشته«   

بهاءالدین خرمش���اهی در رونمایی ترجمه 
انگلیسی مجموعه »حافظ« گفت: بهترین نصحیت 
من این است که روزانه دو صفحه حافظ و سعدی 
ک���ه هر دو ُدّر گرانبهای دریای ادبیات فارس���ی 

هستند  بخوانید.
نشس���ت صبح های بخارا در دیدار و گفتگو 
با بهاءالدین خرمش���اهی، قرآن پژوه و حافظ پژوه 
صاحب س���بک و قلم و با حضور جین لویسون 
ایران شناس از دانشگاه لندن در خانه گفتمان شهر 

برگزار و کتاب ترجمه »حافظ« رونمایی شد.
خرمشاهی در این نشست گفت: به عنوان آدم 
پرکار، مشهور هستم. تا همین اان هم نمی دانستم 
که ۵۰ س���ال اس���ت کار می کنم. یک زندگی نامه 
خودنوش���ت دارم و یک زندگی نامه خودنوشت 
فرهنگ���ی را نیز ویرایش می کنم. قبًا هر روز ۴۰ 
صفحه می نوش���تم، اما اکنون به اندازه ۴۰ صفحه 
نمی توانم ویرای���ش کنم. وی افزود: در مجموعه 
کتاب »حافظ« درباره زمانه و زمینه فرهنگی حافظ، 
از سبک نو ظهور او در غزل و اندیشه و سلوک 
سیاس���ی، اندیشه های فلسفی و کامی و دینی و 
اعتقادات حافظ همچنین اندیشه عرفانی او و جایگاه 
و پایگاهش در عرفان اس���امی و درباره دو پیام 
با دس���تاورد بزرگ او یعنی عشق و رندی سخن 

گفته شده است.
خرمش���اهی با بیان اینکه در کتاب دانشنامه 
»حافظ و حافظ پژوهی« ابیات و واژگان دش���وار 
هم معنی کرده که در دانش���نامه ها چندان مرسوم 
نیس���ت، ادامه داد: بدون شک نسخه های متعددی 
از دی���وان حافظ بوده و حافظ دائم آن را ویرایش 
می کرده است. در واقع مهمترین کار حافظ غیر از 

زیبایی آفرینی ها، افزودن زیبایی به جهان اندیشه و 
زندگی روزمره ما بوده است و من تصویری که از 
حافظ در ذهنم، بدون شک و با استنباط، زیبا بوده 

و توانسته این همه زیبایی را بیافریند.
این استاد قرآن پژوه گفت: مقاله مفصلی درباره 
»حق س���عدی به گردن حافظ« دارم. یعنی حافظ 
وامدار سعدی بوده است. در کمتر ادبیات جهانی 
می توان دید که دو ش���اعر هم قله باش���ند و ما با 
حافظ و س���عدی زندگ���ی می کنیم. وی در ادامه 
درباره ترجمه های قرآن نیز گفت: من درباره حدود 
۵۰ ترجمه قرآن، نقد هایی را نوشته ام و اگر چیزی 
فروگذاشته ام، فروگذاشتنی بوده است. برخی از من 
سؤال می کنند که بهترین ترجمه قرآن کدام است و 
من می گویم که بهترین ترجمه نداریم، اما می توانم 
۱۰ ترجمه را معرفی کنم. همان زمان که قرآن کریم 
را ترجمه می کردم، برخی بیان می کردند که چقدر 

باید ترجمه فارسی انجام شود؟ در حالی که تعداد 
آنچه از ترجمه های کامل قرآن به زبان انگلیسی و 
فرانسه برمی آید، بیش از تعداد ترجمه های فارسی 
اس���ت. در حال حاضر حدود ۱۰۰ ترجمه خوب 
از قرآن به زبان انگلیسی و به همان میزان ترجمه 

خوب از قرآن به زبان فرانسه وجود دارد.
خرمشاهی افزود: پرهیز من از معرفی نکردن 
بهترین ترجمه قرآن، به دلیل رقابت من نیست و 
تاکنون ۳۰ بار در قطع های گوناگون وزیری، رحلی 
و پالتویی چاپ شده است و یا حافظ نامه سه بار 
تجدید چاپ ش���ده که شمارگان آن در هر چاپ 
۱۰ هزار نس���خه بوده اس���ت، در حالی که اکنون 
بسیاری از کتاب ها به شمارگان ۲۰۰ نسخه و کمتر 
رس���یده اند. این مترجم قرآن در ادامه تأکید کرد: 
بهترین نصحیت من برای شما این است که کسانی 
که س���عدی کمتر و حافظ را بیشتر خوانده اند یا 
برعکس، جبران کنند؛ چرا که هر دو ُدّر گرانبهای 
دریای ادبیات فارس���ی هستند. هر روز دو صفحه 
از حافظ و سعدی بخوانید، در یک سال می توانید 
دیوان آن ه���ا را یک دور بخوانید. وی درباره نثر 
فارسی هم گفت: از پیش از »شاهنامه« تا »بخارا« 
را باید بخوانید، به ویژه اینکه در روزگار ما که نثر 

فارسی، خوب و به عبارتی نثر معیار است.
یادآور می شود، کتاب ترجمه »حافظ« به دلیل 
عدم امکان حضور اس���تاد خرمشاهی در خارج از 
کش���ور، در ایران رونمایی شد و در ماه های آتی 
در دانشگاه لندن رونمایی و نقد و بررسی خواهد 
ش���د. این اثر در ۵۰۰ صفحه و یک مجلد منتشر 
شده و پیشتر انتشارات ناهید نسخه فارسی آن را 

چاپ کرده است.

بهاءالدین خرمشاهی: ترجمه های انگلیسی و فرانسه قرآن بیشتر از فارسی است
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(آگهي مناقصه شماره 98/1661/103)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت به تأمين انواع چرخ ترانس 
اقدام نمايد. لذا از ش��ركت ها  و تأمين كنندگان واجد ش��رايط 
و داراي س��وابق مرتبط درخواس��ت مي گردد در صورت تمايل 
به همكاري با ش��ماره تلفن 33791541-024 تماس حاصل 
نموده و حداكثر تا س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 98/4/8 
نسبت به تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا از طريق پست اين 

شركت به آدرس زير اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

)هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد(
آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب ش�ركت ايران ترانسفو 
ش�ركت ترانس�فورماتور توزيع زن�گان )واحد خريد و سفارش�ات(

کتاب »تاریخ و فلسفه  علم« نقد می شود
کتاب »تاریخ و فلس���فه علم« که اخیرا توس���ط انتشارات هرمس و 
پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر شده است در شهرکتاب مرکزی 
نقد می شود. به تازگی کتاب »تاریخ و فلسفه علم« شامل مقااتی از رشدی 
راشد، دانشمند فرانسوی و درباره او به همت حسین معصومی همدانی و 
حسن امینی در انتشارات هرمس و پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران 

منتشر شده است.
رش���دی راش���د در طول بیش از پنج دهه کار علمی خود تصور ما را 
از تاریخ علم دوران اس���امی و نیز از تاریخ علم به طور کلی دگرگون 
کرده اس���ت. گس���تره کار او از دوران باس���تان تا قرن هفدهم میادی و 
گاه پس از آن را دربرمی گیرد. بس���یاری از پژوهش های راش���د مستقیمًا 
بر داوری ما درباره سرنوش���ت علم در تمدن اس���امی و نقش آن در 
جامعه ی اس���امی و از جمله ایران تاثیر می گذارد و بنابراین همه کس���انی 
 که به سرگذشت فکر در این جامعه و سرنوشت این تمدن می اندیشند از 

توجه به آن ناگزیرند.
نشس���ت هفتگی ش���هر کتاب در روز سه شنبه چهارم تیر ماه، ساعت 
۱۶:۳۰ به نقد و بررس���ی کتاب »تاریخ و فلس���فه ی علم« اختصاص دارد 
که با حضور حس���ین معصومی همدانی، امیراحس���ان کرباسی زاده، حسین 
ش���یخ رضایی، حنیف قلندری و حسن امینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب 
واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش 

کوچه سوم برگزار می شود.

آیین رونمای���ی از تازه های 
نش���ر »تار و پود« کتاب »پارتیتور 
دست نویس نی نوا« با حضور حسین 
علیزاده و جمعی از اهالی موسیقی در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی 
از تازه های نشر »تار و پود« کتاب 
»پارتیتور دس���ت نویس نی نوا« با 
حضور حس���ین علیزاده و جمعی 
از اهالی موسیقی در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار شد.
این مراسم که به رونمایی از 
تازه ترین آثار منتشر شده از سوی 
نشر »تار و پود« از جمله آلبوم های 
 »در دل مان���د«، »نهان«، جلدهای 
۵ و ۶ کتاب »ده قطعه برای تار« و 
کتاب »پارتیتور دست نویس نی نوا« 
اختصاص داش���ت، به همت بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران و مرکز 
نشر و پخش موسیقی جوان، جمعه 

۳۱ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد. 
علی بوس���تان با حضور در 
جایگاه گفت: امشب شب عزیزی 
است. استادی مثل حسین علیزاده 
حق بسیار زیادی بر ما و موسیقی 

ایران دارد.
وی نخس���تین فعالیت »تار 
و پود« را انتش���ار آلبوم  »غمنومه 

فریدون« در سال ۹۶ عنوان کرد و 
افزود: در مجموعه پیش رو تاش 
شده تا تمامي جوانب آموزشی لحاظ 
و نگاه جدیدی به ارکستراسیون و 

تکنوازی عرضه شود.
بوس���تان با اشاره به رونمایی 
آلبوم »نهان« به نوازندگی پریس���ا 
پوادی���ان و بهزاد میرزایی گفت: 
»پوادیان نه تنها نوازنده و هنرجو 
بلکه به عنوان دس���تیار آموزش به 
همراه رادمان توکلی و بهزاد میرزایی 
در نظام آموزش���ی خانه موسیقی 
حس���ین علیزاده که سال  هاست 
به آم���وزش در قالب کارگاه های 

حرف���ه ای فعالیت می کند حضور 
دارد و شاگردانی را زیر نظر استاد 
پرورش می  دهند. پس از سخنان 
بوستان کلیپ آلبوم »نهان« پخش شد 
و سپس پریسا پوادیان به تکنوازی 
پرداخت. قبل از اجرای این هنرمند 
زادروز تولد او با حضور س���حر 

ابراهیم برگزار شد.
پس از سخنان صاحب نسق 
کلیپ آلبوم »در دل ماند« پخش شد 
و در ادام���ه رادمان توکلی و حمید 
قنبری به دونوازی پرداختند. این دو 
هنرمن���د نیز قبل از اجرای خود با 
اهدای دسته گلی به حسین علیزاده 

از زحم���ات او قدردانی کردند. 
سپس ، فریدون شهبازیان، علی اکبر 
شکارچی، شهرام صارمی، کیانوش 
صاحب نس���ق و فردین خلعتبری 
به همراه علی بوس���تان روی سن 
حاضر شدند و از  کتاب »پارتیتور 
دست نویس نی نوا« در میان تشویق 

حضار در سالن  رونمایی شد.
پیش از اجرای مراسم رونمایی 
متن دست نوشته استاد حسین علیزاده 
که در جلد ششم ده قطعه برای استاد 
هوشنگ ظریف به  چاپ رسیده 
اس���ت توسط سیدعباس سجادی 

قرائت شد.

رونمایی پارتیتور دست نویس »نی نوا« با حضور حسین علیزاده 

»هفته فرهنگی نوردیک« جمعه ۳۱ خردادماه، 
در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

به گزارش هنرآناین، مراسم افتتاحیه 
»هفته فرهنگی نوردیک« جمعه ۳۱ خرداد در 
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
شد و نمایشگاه های این هفته فرهنگی نیز در 
گالری های خانه هنرمندان آغاز به کار کرد.

مجید رجبی معمار به عنوان نخستین 
سخنران این مراسم، به روابط فرهنگی میان 
کشورها پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین 
روابطی که میان کشورها از دیرباز تاکنون 
وجود داشته، در زمینه مسایل فرهنگی بوده 
است. برخاف تصور رایج که بیشتر روابط 
سیاسی میان کشورها را ماک همکاری و 
مراوده در نظر می گیرند، این روابط فرهنگی 
اس���ت که پایه های دوستی و نزدیکی میان 
ن���ه فقط دولت ها، بلک���ه ملت ها را قوام 
می بخشد. در تاریخ مثال های زیادی وجود 
دارد که نشان می دهد، کشورها چگونه به 
واس���طه فعالیت های فرهنگی و هنری به 
یکدیگر نزدیک شده اند و با یکدیگر پیمان 

دوستی بسته اند.
رجبی معمار ادامه داد: خانه هنرمندان 
ای���ران به عنوان یک مجموعه فرهنگی و 
هنری برجسته  کشور که برآمده از خواست 
و اجماع تمامی اصناف و رشته های هنری 
اس���ت، وظیفه خود می داند به تاش خود 
در بهبود و گس���ترش روابط فرهنگی با 
کش���ورهای دیگر ادامه دهد. در سال های 
اخیر نیز ب���ه لطف پروردگار و همکاری 

جامعه هنری و مسئوان فرهنگی و هنری 
کش���ور، این مهم به خوبی انجام شده و 
گام های ارزشمندی در این مسیر برداشته 
شده اس���ت. امیدوارم برگزاری هفته های 
فرهنگی، همچون هفته فرهنگی نوردیک 
با حضور کش���ورهای هنردوست؛ نروژ، 
دانمارک، فناند و سوئد در خانه هنرمندان 
ایران زمینه ای فراهم سازد تا نه فقط هنرمندان 
بلکه مردمان کشورها نیز با فرهنگ و هنر 
یکدیگر آش���نا شوند و از زیبایی های عالم 

فرهنگ و هنر لذت ببرند.
پس از آن دانی عنان، سفیر دانمارک در 
ایران، گفت: برنامه ای متنوع ترتیب داده ایم 
که ش���ما را با آثاری از مجموعه هنرهای 
متنوع فرهنگی و زندگی کشورهای شمالی 
اروپا آشنا سازیم. کشورهای نوردیک بر پایه 
ایده ها و ارزش های مشترکی چون شفافیت، 
اعتماد، نوآوری، پایداری و برابری انسان ها بنا 
شده اند. عاوه براین که از لحاظ جغرافیایی 
در یک منطقه قرار داریم، ما کش���ورهای 
نوردیک به واسطه تاریخ، شیوه های زندگی، 
زبان و ساختارهای اجتماعی به هم وابسته ایم؛ 
در بسیاری از زمینه ها با هم همکاری می کنیم 
و هم عقیده ایم. فرهنگ یکی از زمینه هایی 
است که کشورهای شمالی اروپا همکاری 
طوانی مدتي داش���ته اند. هدف ما دعوت، 
ایجاد انگیزه و گفت وگو است. در دنیایی 
که مدام در حال تغییر است، تبادل فرهنگ 
می تواند پل هایی از فهم و درک میان مردمان 
بسازد. با این نمایشگاه امیدواریم که انتقال 

فرهنگ میان کشورهای نوردیک و ایران را 
در دوره ای که گفت وگو امری مهم است، 

تقویت نماییم.
ارس پیتر برگ، نماینده س���فارت 
نروژ، دیگر س���خنران این مراسم بود که 
در توضیحات���ی، گف���ت: وطن من نروژ 
اس���ت. کش���وری کم  جمعیت که در آن 
تنها ۵/۲ میلیون نفر در مس���احتی بزرگ تر 
از آلم���ان با هم زندگی می کنند. این بدان 
معناست که مناطق وسیعی هم بدون سکنه 
و دست نخورده باقی مانده است. نروژ دارای 
طبیعتی زیبا و وحش���ی است. مشارکت ما 
در نمایشگاه »ردپای شمال« شامل نمایشگاه 
عکس و دو فیلم کوتاه برای کودکان است. 
امیدواریم که از طریق نمایش���گاه عکس 
»مسیرهای خوش منظره نروژ« یک شمای 
کلی از طبیعت زیبای خودمان را به ش���ما 

عرضه کنیم. خیلی از این عکس ها من را به 
یاد طبیعت شگفت آور ایران می اندازند.

پس از آن کی جو نوروانتو سفیر فناند 
در ایران، گفت: از فرصتی که به دست آمده تا 
از منظر فناند، گوشه ای از زندگی نوردیک 
را در قالب برگزاری دو نمایشگاه و نمایش 
یک فیلم مستند به شما نشان دهیم بسیار 
خوش���نودم. گزیده ای از پوسترهای اریک 
بروون هم���ه را دعوت می کنند تا از این 
طبیعت باشکوه لذت ببرند. طبیعت در فناند 
نه تنها وحش���ی است بلکه برای همه آزاد 
اس���ت. طبق قانون، هر کسی که در فناند 
زندگی و یا از این کش���ور دیدن می کند 
آزاد اس���ت تا در مناطق طبیعی در سراسر 
کشور بگردد و تفریح  کند. بر اساس تجربه 
خودمان می گویم که طبیعت، درمان تمامي 
بیماری هاس���ت، حداقل این که ذهن را با 

آرامش و مثبت گرایی پر می کند.
در ادامه کارل مگنس نیلسن نماینده 
سفارت سوئد، پشت تریبون قرار گرفت و 
گفت: در کشورهای اروپای شمالی، فرهنگ 
ب���رای کودکان از ارزش واایی برخوردار 
است و به همان نسبت برای کودکان مهم 
اس���ت که برای بزرگساان. از حماسه های 
قرون وسطای ایسلندی و افسانه های هانس 
کریستین اندرسون دانمارکی گرفته تا سری 
داستان های کوتاه و مصور »مومین« اثر تووه 
یانسون فناندی، و آسترید لیندگرن نویسنده 
شهیر کتاب های کودکان از سوئد، کشورهای 
نوردیک سهم به سزایی در ادبیات کودکان 
جهان داشته اند. او اضافه کرد: با وجود نسخ 
خطی ادبی���ات کودکان که قدمت آنان به 
۲۰۰۰ سال پیش باز می گردد، ایران نیز سنت 
دیرینه ای در ادبیات کودکان داش���ته است. 
در سال های اخیر نویسندگان و تصویرگران 
ایران���ی به دفعات ب���رای دریافت جوایز 
بین المللی نامزد ش���ده اند. نمایشگاه سوئد 
جش���نی برای قدرت ادبیات در گسترش 
دنیای ماست، چه برای جوانان و چه برای 
سالخوردگان. از طریق کتاب ما می توانیم 
ه���م از یکدیگر بیاموزیم و هم الهام بخش 

یکدیگر باشیم.
س���خنران پایانی این مراسم آسا لیند 
نویسنده کتاب های داستانی و غیر داستانی 
برای کودکان و نوجوانان از کش���ور سوئد 
بود. هفته فرهنگی نوردیک تا ۴ تیر در خانه 

هنرمندان ایران دایر است.

افتتاح هفته فرهنگی »نوردیک«  در خانه هنرمندان

کت���اب »ناممک���ِن ممکن«؛ 
گفت وگ���وی کامبیز منوچهریان و 
عباس رضوانی ب���ا احمد پوری 
درباره ی فنون ترجمه ی ش���عر در 
نشس���ت هفتگی شهر کتاب نقد 

شد.
به گزارش ایس���نا بر اساس 
خب���ر رس���یده، در ابت���دای این 
نشس���ت، علی اصغر محمدخانی،  
معاون فرهنگی شهر کتاب، اظهار 
ک���رد: احمد پوری از مترجمان و 
نویسندگان پرکار سه دهه  اخیر در 
عرصه  ترجمه  ش���عر است. او آثار 
بسیاری از شاعران برجسته جهان را 
ترجمه و به ما فارسی زبانان معرفی 
کرده است. رشته  تخصصی پوری 
زبان شناسی و ادبیات انگلیسی است 
و کار ترجمه را از ۲۳ سالگی و با 
برگردان آثار کسانی چون پابلو نرودا 
و ناظم حکمت آغاز کرده اس���ت. 
برخ���ی از آثار او نزدیک به ۴۰بار 
چاپ ش���ده اند. طبق آمار برگردان 
نرودا ۳7 بار، ناظم حکمت ۲۵ بار 
و آنا آخماتووا ۱۸بار تجدید چاپ 
ش���ده است. این گواه آن است که 
کارهای خوب در حوزه  ترجمه  شعر 
در ایران، برخاف دیگر کشورها، 

خوانندگان زیادی دارد.
او درباره کتاب »ناممکن ممکن« 
که از سوی انتشارات آرادمان منتشر 
شده اس���ت گفت: در این کتاب 

بحث های گوناگونی از امکان پذیری 
ترجمه، ماهیت ترجمه؛ یعنی این که 
ترجمه فن است یا هنر یا تلفیقی از 
این دو، دلیل بازماندن دانشکده های 
ترجمه از تربیت مترجمان موفق، 
اهمیت آش���نایی مترجم شعر با 
س���بک و انواع شعر ایران و جهان، 
ترجمه پذیری انواع شعر، مرزهای 
وفاداری و شاعرانگی در ترجمه، تا 
جایگاه ترجمه  شعر از زبان واسط، 
صورت گرفته است. فنون ترجمه  
شعر در کتاب باز شده است. افزون 
بر این، بخشی از کتاب به صورت 
کارگاهی اس���ت و نمونه هایی از 
ترجمه به همراه متن انگلیسی در 
پایان کتاب ارائه ش���ده است. از 
این رو، برای عاقه مندان به ترجمه ی 

شعر راهگشا خواهد بود.

ترجم��ه  آزاد؛ از تحقی��ر تا 
ستايش

کامبی���ز منوچهریان نیز اظهار 
کرد: بحث علم و تجربه در هر حرفه 
و زمینه ای مطرح است. ترجمه نیز 
از این مقوله مسثتنی نیست. اگر علم 
شامل دو مقوله  علم )science( و 
دانایی )knowledge( باشد، دانایی 
مرتبه  بااتر علم است. اکنون صنایع 
به س���مت مدیریت دانش حرکت 
می کنند، چون به این رسیده اند که در 
هر سازمانی دانایی نهفته و متمایز از 
علمی وجود دارد. کارگر جوشکاری 
در این حوزه دانشی متفاوت با علم 
جوشکاری دارد. در ترجمه نیز علم 
ترجمه همان گفته های نظریه پردازان 
ترجمه همچون شایر ماخر یا پاوند 
یا چامس���کی است. اما این تجربه 

است که دیدگاه مترجمان را می سازد 
و دانایی از ترکیب این دو به وجود 
می آید. پس دانش ترجمه عبارت 
است از نظریه های ترجمه به عاوه  

تجربه در ترجمه.
او افزود: در حوزه  علم ترجمه 
کتاب ه���ای زیادی در دس���ترس 
است. اما آن چه در جامعه  ما کمتر 
موردتوجه بوده، تجربه ها است. در 
حالی که عاقه مند به ترجمه  شعر 
برای آغاز کار نیاز به دانس���ته هایی 
دارد. پس ما به منظور ترسیم نقشه 
راهی برای نوآموزان حوزه ترجمه 
و به خصوص ترجمه شعر، از احمد 
پوری کمک گرفتیم که با دارا بودن 
تحصیات زبان شناس���ی و تجربه  
سی س���اله در ترجمه واجد هر دو 

شرط دانایی در این حوزه بود.
چراغ راهنمای ترجمه پذيری 

همچنین احم���د پوری در 
س���خنانی گفت: من سال هاست با 
عنوان مترجم شعر شناخته شده ام 
و در مناس���بت هایی در این مورد 
صحبت می کنم. یکی از سؤال های 
حیرت انگیز و تک���راری در این 
نشس���ت ها، این است که آیا شعر 
ترجمه شدنی است؟ بسیار عجیب 
اس���ت که چنین سؤالی را از کسی 
می کنند که خودش نزدیک به ۳۰جلد 
کتاب شعر ترجمه کرده است. اگر 
مترجم بگوید ش���عر ترجمه شدنی 

نیست، حکم داده که تا به آن روز 
کار بیهوده کرده است. اما این سوال 
چندان هم بی ربط نیست. همه ی ما 
مجموعه ای از ش���عرها را در ذهن 
داریم که در ترجمه پذیری شان تردید 
داریم. مثًا وقتی ش���عر »خیزید و 
خز آرید که هنگام خزان اس���ت / 
ب���اد خنک از جانب خوارزم وزان 
اس���ت« را می شنویم، حس بسیار 
خوبی داریم. اما در مورد این حس 
خوب کنجکاوی نمی کنیم. شاعر 
می گوید »هوا س���رد شده، برایم 
پالتویی بیاورید.« اما ما از شعر لذت 
می بریم چراکه لذت این ش���عر در 
موسیقی آن است؛ یعنی واج آرایی 
ب���ا صدای »خ« ک���ه یادآور خزان 
و خش وخش برگ اس���ت. اما مِن 
مترجم اگر بنا باش���د این شعر را 
ترجمه کن���م، واج آرایی نمی کنم، 
چراکه این احتمال بس���یار ضعیف 
اس���ت که بتوانم در زبان دیگری 
صدای پاییز را واج آرایی کنم. پس 
در ترجمه فقط همان »هوا س���رد 
شده، برایم پالتویی بیاورید« منتقل 
می شود و مخاطب آن را می خواند 

و می گوید: چه بی مزه !
 او با خواندن شعری از مولوی 
بر ترجمه نشدنی بودن وجه سماعی 
آن و اهمیت موسیقی در آن اشاره 
کرد و گفت: پس س���وال مکرر از 
ترجمه پذیری شعر بی ربط نیست و 

نباید به مترجم بربخورد. بااین حال، 
می توان سوال را عوض کرد و پرسید 
آیا همه  شعرها ترجمه شدنی اند و 
پاسخ گرفت مطلقاً خیر. همه شعرها 
به همه  زبان ها ترجمه شدنی نیستند.
نسبی بودن تأثیر انواع ترجمه 
علی عبدالله���ی نیز در این 
نشست اظهار کرد: کتاب »ناممکن 
ممکن« بس���یار متنوع است. تقریبًا 
همان پرسش و پاسخ هایی در این 
کتاب مطرح شده است که در ذهن 
مِن مخاطِب شعر می گذشت. بسیار 
مهم است که نویسنده بتواند حرفش 
را به ساده ترین وجه بیان کند. کار 
پوری از این ش���فافیت برخوردار 
اس���ت. چنان که او بدون ارجاع به 
آرای کس���انی مانند شایر ماخر، 
بنیامین یا دیگران، با بهترین مثال ها 
تجربه های خودش را از ترجمه ی 
شعر بیان می کند. این بسیار آموزنده 
اس���ت، چراکه مترجم باید افزون 
بر زب���ان خارجی و زبان خودش 
به دانش ترجمه نیز مس���لط باشد. 
متأسفانه هنوز مترجمانی بدون آگاهی 
از جایگاه شاعر در زمانه  خودشان، 
استراتژی های ترجمه و… هر کتابی 
را در خم رنگرزی شان می ریزند و 
بیرون می کشند. این در حالی است 
که ترجمه ریزه کاری های فراوانی 
دارد و کسی که دانش کافی ندارد، 
نمی تواند ترجمه  خوبی ارائه کند .

بحث درباره  ترجمه  شعر در نقد کتاب »ناممکِن ممکن«
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نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

57/43 دار 

65/20 دار 

 63/95 دار    

1399/43 دار    

 4415000 تومان

4634000 تومان

2433000 تومان

1632000  تومان

1011000 تومان

432600 تومان

4200 تومان 

13233/4 تومان

13000 تومان

4775/2 تومان

15038/1 تومان

14890 تومان

5347/7  تومان

16600/4 تومان

16850  تومان

1143/7  تومان

3639/8  تومان

3600  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

دار آمريكا)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

يورو)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

پوند انگلستان)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

درهم امارات )سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی(

بقيه از صفحه اول
بزرگ کش���ور به بخش خصوصی 
واقعی داریم. وی تاکید کرد:همچنین 
واگ���ذاری ام���وال غیرتولیدی و 
ش���رکت های وابسته این دو شرکت 
خودروسازی آغاز شده و تا پایان سال 
۹۸ و نهایتاً در سال ۹۹ این واگذاری 

انجام می شود.
بنابراین گزارش، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراسم روز ملی 
اصناف هم اعام کرد: امس���ال باای 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه 
مس، فواد، آلومینیوم و صنایع غیرفلزی 

افتتاح خواهد شد.
وی دیروز  با اش���اره به نقش 
اصناف در تولید گفت: سال گذشته 
برای ایجاد ۲۵۰ هزار ش���غل جدید 
در حوزه اصناف هدفگذاری شد که 
محقق شده است. همچنین سال گذشته 
صدور پروانه های صنفی ۱۲ درصد 

رشد داشت.
این عضو کابینه دولت رونق تولید 
را به عنوان راهبرد اصلی امروز برای 
حل مشکات کشور دانست و ادامه 
داد: این راهکاری تجربه شده در تمام 
دنیا است.وی اصناف را حلقه واسط 
تولیدکننده و مصرف کننده دانست و 
گفت: اصناف نقدینگی را از مصرف 
کنن���ده دریافت کرده و به چرخه باز 
م���ی گردانند و هر بخش این چرخه 
معیوب باشد تولید با مشکل مواجه می 
شود. رحمانی درباره بخش های تولید 
هم خاطرنشان کرد: در هر تولید سه 
مرحله وجود دارد که شامل مواد اولیه، 
نقدینگی و بازار مصرف می شود؛ در 
واقع بدون این سه مرحله تولید قابل 

انجام نیست.
وزیر صنعت درباره هفت محور 
برنامه این وزارتخانه توضیح داد: رونق 
تولید و توس���عه ساخت داخل اولین 
محور تولید است. سال های قبل در 
کشور ظرفیت خوبی ایجاد شده که 
بخشی از آن اکنون غیرفعال است. در 
این محور تاکید داریم که تولید موجود 

به هر طریق باید حفظ شود.
وی ادامه داد: فعال سازی ظرفیت 
ه���ای خالی و راکد هم جزو برنامه 
های محور اول است. نهضت ساخت 
داخ���ل را هم راه انداخته ایم که بر 
اساس آن اگر امکان تولید کاایی در 
داخل وجود دارد نباید آن را از خارج 

وارد کنیم.
وزیر صنعت محور دوم رونق 
تولید را صادرات و به ویژه صادرات 
به کش���ورهای همسایه دانست و با 
اش���اره به محور سوم یعنی معادن و 
صنایع معدنی اظهار داش���ت: امسال 
باای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه 
در حوزه م���س، فواد، آلومینیوم و 
صنایع غیرفلزی افتتاح خواهد شد. به 
عنوان مثال پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون داری آلومینیوم جنوب باای 
۹۵ درصد در فاز یک پیشرفت داشته 

و آماده بهره برداری است.

وی به ترتیب فناوری، کس���ب 
و کار، تامی���ن مالی و س���اماندهی 
لجستیک تجاری و بازرگانی داخلی 
را محوره���ای بعدی این وزارتخانه 
اعام کرد و افزود: از ۳۶ برنامه، سه 
برنامه در حوزه صادرات و ۱۲ برنامه 

در حوزه بازرگانی داخلی است.
رحمانی با تاکید بر اینکه هدف 
از اجرای این برنامه ها، قابلیت رصد 
و کنترل چرخه تولید و واردات است، 
گف���ت: نرم افزاری ایجاد ش���ده که 
از طری���ق آن روزانه قیمت ۱۰۰ قلم 
کاای اساسی و پرمصرف رصد شده 
و قیمت آن آناین منتش���ر می شود 
تا مردم قیمت را بدانند. علیرغم این، 
بعضی اوقات توزیع کننده ها قیمت 

ها را بااتر عرضه می کنند.
نایب رئیس مجلس هم دراین 
همایش اظهار داشت : اگرچه ظرفیت 
تولید کش���ور به اندازه تمام کاا های 
ساخته شده کاملی که از خارج وارد 
می شود، است؛ اما مسئول اقتصادی 
کشور هنوز مشخص نبوده و کسی هم 

در این زمینه پاسخگو نیست
عبدالرض���ا مصری افزود: هنوز 
نمی دانم که مس���ئول اقتصاد کشور 
کیست و جوابی برای این سوال پیدا 
نکرده ام. در حالی که بسیاری از بخش 
ها مسئول مشخص دارد، اما مسئول 
اقتصاد کشور که جهت ها را مشخص 
کرده و مس���ئولیت هم بپذیرد، هنوز 

مشخص نیست.
وی اضافه کرد: اکنون کش���ور 
ظرفیت باایی دارد؛ به این معنا که به 
میزان تمام کاا های ساخته شده کاملی 
که از خارج کشور وارد می شود، ظرفیت 
تولیدی در کشور وجود دارد، اما امکان 
رقابت تولید کننده داخلی چه صنایع 
کوچک و چه تولیدات صنایع بزرگ 
تا زمانی که بابت واردات دار می دهیم، 
وجود ندارد، زیرا کاای خارجی با ارز 
رانتی یا با قیمت غیرواقعی ارز وارد 
کشور می شود و قدرت رقابت را از 

تولیدکننده می گیرد.
نایب رئیس مجلس افزود: وقتی 
ارز ب���ه فردی می دهیم که کاا وارد 
کن���د، او حقوق کارگر خارجی را به 
دار می پردازد؛ بنابراین حقوق کارگر 
خارج���ی را هم م���ا از جیب مردم 

می پردازیم.
وی با بیان اینکه ارز ارزان قیمتی 
که دولت ارایه می دهد منجر به شکل 
گیری س���اطین اقتصادی از جمله 
سلطان سکه و خودرو می شود، گفت: 
باید جلوی این ساطین را گرفت، زیرا 
رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی 
س���خت می کند. کاش سلطان تولید 

داشتیم.
مصری اف���زود: بعد از خروج 
آمریکا از برجام، اصل اساس���ی بر 
روی اس���تفاده از ظرفیت های اقتصاد 
مقاومتی است؛ این در حالی است که 
نسخه نوشته شده و پزشک بیماری را 
تشخیص داده، اما کسی این نسخه را 

عملیاتی نمی کند.
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران 
در این مراسم با اشاره به اینکه کمتر از 
۲۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه 
تولید فعالیت دارند، افزود: ۳ میلیون 
واحد صنفی در کشور وجود دارد که 
با نسبت جمعیت سازگاری ندارد و 
این عدد نشانگر وجود تعداد زیادی از 
واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی 
دشوار است. سعید ممبینی یادآور شد: 
در دهه های گذشته فقدان ایفای نقش 
دستگاه ها برای ایجاد اشتغال پایدار، 
موجب رشد جمعیت اصناف کشور 
ش���د. وی اصناف را به چهار بخش 
تولید، خدمات فنی، خدمات صرف 
و توزیع تقس���یم کرد و افزود: ۶۶۰ 
هزار واحد صنفی تولیدی کشور در 
بخش محصوات مورد نیاز صنایع 
بزرگ فعالیت می کنند اما این صنوف 
برای ارتباط با واحدهای باادستی خود 

مشکل دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان 
اینکه ۱۷ درصد اصناف در بخش خدمات 
فنی فعالیت دارند، افزود: البته فقدان 
استاندارد در خدمات پس از فروش، 
 موجب نارضایتی مشتریان شده است. 
همچنین ۵۰ درصد اصناف در حوزه 
توزیع فعالیت دارند که در این خصوص 
نظام توزیع به مهندسی مجدد و استفاده 

از روش های مدرن نیاز دارد. 
وی با اش���اره به اینکه در برنامه 
رونق تولید به اس���تفاده از فناوری در 
نظام توزیع برای شفاف سازی بیشتر 
توجه شده است، اضافه کرد: با توجه 
ب���ه خاء حوزه تامین، هلدینگ های 
اصناف برای نقش آفرینی در این حوزه 

ایجاد می شود.
ممبینی با اش���اره به قانون نظام 
صنفی که س���ال ۹۲ تصویب شد، 
خاطرنشان کرد: این قانون اشکاات 
متعددی دارد که آنها را احصا کرده ایم 
و از دولت انتظار داریم برای رفع آن ها 
اقدام کند.در این مراسم همچنین دبیر 
ستاد تنظیم بازار اعام کرد: قرار نیست 
عوارض صادراتی جدیدی حداقل تا 

آخر این هفته اباغ شود.
عباس قبادی که در حاشیه این 
مراسم در جمع خبرنگاران سخن می 
گف���ت، با تاکید بر اینکه دار ۴۲۰۰ 
تومانی همچنان باید پرداخت شود، 
ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند 
که این ارز به س���فره مردم نمی رسد، 
ولی این در مورد همه کااها مصداق 
ندارد. وی درباره وضعیت محصوات 
برنج، روغن، شکر و نهاده های دامی 
هم خاظرنشان کرد: این محصوات 
با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار 
در حال عرضه است؛ ولی برای تأمین 
برخی محصوات، دار ۴۲۰۰ تومانی 

داده نمی شود.
 در مورد ماکارونی افزایش قیمت 
گندم رخ داده و قیمت آن به صورت 
طبیعی برای مصرف کننده باا رفته 

است. 

وزیر صنعت: ایران خودرو و سایپا به بخش 
خصوصي واقعي واگذار می شود

رشد تولید کاغذ و دارو در 2 ماهه نخست امسال
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۶۴ هزار 
و ۹۰۰ تن انواع کاغذ در دو ماهه نخس���ت امس���ال و رشد ۵/۵ درصدی آن در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش ایرنا، فروردین و اردیبهشت پارسال در مجموع ۱۵۶ هزار و ۲۰۰ 
تن انواع کاغذ توسط کارخانجات داخلی تولید شده بود. در این مدت همچنین 
۱۱۳ هزار و ۴۰۰ تن کارتن در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۴۵/۴ درصد رشد داشته است.همچنین کارخانجات داخلی در فروردین و 
اردیبهشت امسال ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ متر مکعب نئوپان تولید کردند که در مقایسه 
با تولید ۹۱ هزار و ۳۰۰ مترمکعبی نئوپان در دو ماهه نخست پارسال رشد ۱۳/۲ 
درصدی داشته است. بررسی آمار کااهای منتخب صنعتی در دو ماهه اول امسال 
حاکی از تولید ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون عدد داروی انسانی است که در مقایسه 

با دو ماهه نخست پارسال رشد ۱/۵ رصدی داشته است.

�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�

1� دستگاه مناقصه گزار: شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي وابسته به سازمان اتكا 
2� موضوع و ميزان مناقصه: عمليات اجرايي احداث ايستگاه هاي پمپاژ، شبكه اصلي آبياري تحت 
فش��ار و تهيه و اجراي سيس��تم الكتريكال ايس��تگاه هاي پمپاژ و دستگاه هاي لينير طرح سيستم 
آبياري مكانيزه آبفش��ان خطي به وس��عت 565 هكتار در اراضي منطقه بي س��ي ش��ركت كشت و 

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

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

1� دزفول � پش��ت كوي سوم ش��عبان � مقابل پادگان ش��هيد مصطفي خميني)ره( � دفتر مركزي 
شركت شهيد بهشتي  كميسيون معامات 6�42443802)061(.

2� اهواز� كوي گلس��تان  � كوي س��عدي � خيابان شيراز ش��رقي � بين خيابان شهيد يديد )سعدي( و آبان 
)بوستان( پاك137� مهندسين مشاور سامان آبراه � تلفن 2�33723461)061( فاكس: 33329746

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

7� 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 »

نوبت ���

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت پزشكا� مهر�فرين
 به شما�� ثبت 87611 � شناسه ملي 10101320223 

جهت شركت �� مجمع عمومي فو� �لعا��
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت پزشكا� مهر�فرين (سهامي خا�) �عو� مي گر�� 
�� جلس����ه مجمع عموم����ي فو� �لعا�� ش����ركت كه ��� س����اعت 11 صبح ���جمعه 
م����و��1398/4/14 �� مركز ش����ركت ��قع �� خيابا� �كتر ش����ريعتي �� ��هي قلهك 

بيما�ستا� �ير�نمهر تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
هيئت مدير��ستو� جلسه: �نتقا� سها�

نو���� �يگر� �� نظا� بانكى كشو�
��نمايى �� محصو� جديد خريد �نالين �قساطى بانك پاسا�گا�

بانك پاسا�گا� با هد� ��نق توليد� خريد � فر�� كاال � همچنين پاسخگويى 
به نيا�ها� �ساس����ى هم ميهنا� گر�مى� �� �قد�مى نو����نه � منحصر به فر�� �� 
محصو� جديد خو� به نا� «خريد �نالين �قساطى بانك پاسا�گا�» ��نمايى كر�. 
به گز��� ���بط عمومى بانك پاسا�گا�� �يجا� بستر ال�� بر�� توليدكنندگا� 
� فر�ش����گا� ها� �نالين جهت عرضه �قساطى كاال بر�� جامعه بز�� مشتريا� 
بانك پاسا�گا� � �� طر� �يگر �يجا� شر�يط مناسب بر�� خريد �سا� � �قساطى 

بر�� مشتريا� �ين بانك �� �هد�� �صلى �ين طر� �ست. 
�� �ين طر�� فر�شندگا� بد�� تحمل �يسك� نسبت به فر�� �قساطى كاال � 
خدما� خو� �قد�� مى كنند � �� �ين طريق عال�� بر �نكه حجم فر�� � سو� �نها 
�فز�يش خو�هد يافت� به عنو�� عضو �ين طر� �� سو� بانك معرفى خو�هند شد. 
�ين طر� عال�� بر فر�ش����گا� ها� �نالين� بر�� خريد���� نيز مز�يا� بسيا� 
����. خريد�� با بهر� مند� ��چند�� �� س����پر�� گذ��� خو� �� بانك� بد�� نيا� 
به تشريفا� ����� � �ثايق �يگر� با �قساطى كامال �نعطا� پذير � بد�� پر��خت 
هيچ گونه كا�مز�� به بانك� مى تو�ند كاال� مو�� نظر خو� �� خريد��� كند. 

فهرس����ت فر�شگا� ها� �نالين طر� قر����� با بانك پاسا�گا� �� �ين طر� �� 
حا� تكميل شد� �ست كه به تد�يج �عال� خو�هد شد.

گفتنى �ست بانك  پاسا�گا� �� فر�شگا� ها� �نالين� فر�شندگا� � مشتريا� 
�عو� مى كند با مر�جعه به شعبه ها� بانك پاسا�گا� �� سر�سر كشو�� �� سايت 
بانك به نش����انىwww.bpi.ir � يا تما� با مركز مش����ا��� � �طال� �س����انى 
بانك پاسا�گا� به شما�� 82890� نسبت به كسب �طالعا� بيشتر � عضويت �� 

�ين طر� �قد�� كنند.

�گهي تجديد مز�يد� عمومي
1/�لف/98

شركت �يساتيس ��تباطا� قند� ��نظر ���� �قال� ضايعاتي � ما��� بر نيا� 
خو� ش���امل �هن �ال�� خر�� مس� سيم � كابل� پوسته كابل �... � �� �ستگا� 
خو��� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند متقاضيا� مي تو�نند جهت 
��يافت ليس���ت �قال� به سايت www.Isatisertebat.com مر�جعه � 
پس �� ���يز مبلغ 500/000 �يا� به حس���ا� 2000143963 بانك تجا�� 
ش���عبه مركز� يز� جهت خريد �س���نا�� بر�� با��يد �� �قال� مز�يد� � ���ئه 
قيم���ت �� تا�يخ 98/04/01 لغايت 98/04/12 هم���ه ���� بجز� �يا� تعطيل 

��ساعت8صبح �لي 15 به ����:
� يز� � صفائيه � ميد�� جانبا� � بلو�� شهيد قند� � شركت كا�خانجا� توليد� 

شهيد قند� مر�جعه نمايند.
� �� صو�� ني���ا� به �طالعا� بيش���تر با تلف���ن 9�38226408�035 يا 

09133519445 تما� حاصل گر��.

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت پزشكا� مهر�فرين 
به شما�� ثبت 87611 � شناسه ملي 10101320223 

جهت شركت �� مجمع عمومي عا�� ساليانه
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت پزش���كا� مهر�فرين (سهامي خا�) 
�عو� مي گر�� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه ��� ساعت10صبح 
��� جمعه مو�� 1398/4/14 �� مركز ش���ركت ��قع �� خيابا� �كتر ش���ريعتي 

����هي قلهك بيما�ستا� �ير�نمهر تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

� �س���تما� گز��� فعاليت هيا� مدير� �� خصو� عملكر� سا� مالي منتهي به 
1397/12/29

� �ستما� گز��� با��� قانوني شركت
� تصويب تر��نامه � صو�� حسا� سو� � �يا� مالي منتهي به 1397/12/29

� �تخا� تصميم �� خصو� تقسيم سو�
� �نتخا� حسابر� مستقل � با��� قانوني

� ساير مو��� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.
هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ���
بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� ش�ركت تعا�ني �نبو� سا��� 
مسكن سا�ما� نظا� مهندسي ساختما� �ستا� قز�ين �عو� 
ب���ه عمل مي �ي���د تا �� مجم���ع عمومي عا�� نوب���ت ��� كه 
�� ��� ش���نبه مو�خه 98/04/22 ��� س���اعت17:00 �� محل 
س���الن �جتماعا� س���ا�ما� نظا� مهندسي �ستا� قز�ين به نش���اني: قز�ين� بلو�� شهيدبهشتي 
 تش���كيل مي گر�� با �� �ست ��ش���تن برگه س���ها� يا �فترچه عضويت حضو� به هم �سانند. 
ضمنا� طبق ما�� 19 �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي مصو� 1387/03/09 هر يك �� �عضا� 
تعا�ن���ي مي تو�ند نمايند� تا�  �الختيا��(�� ميا� �عضا تعا�ن���ي � يا خا�� �� �نا�) بر�� حضو� �� 
مجمع � �عما� ��� تعيين نمايد. تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر شخص غيرعضو 
يك ��� خو�هد بو� ضمنا �كالتنامه ها� عا�� مي بايس���ت با حضو� �كيل � موكل يك ��� بعد �� 
�نتشا� �گهي مذكو� تا يك ��� قبل �� تشكيل مجمع به غير �� �يا� تعطيل �� ساعت 9 لغايت 12 �� 
محل �فتر تعا�ني به نشاني قز�ين� خيابا� شهيد بابايي� خيابا� �ند�نپزشكي� ����� �يستگا� خط 
��حد ��نشگا� ���� تنظيم � توسط مديرعامل/ با��� يا با��سا� بر�سي � تائيد شو� � مجو� ���� 
به مجمع صا�� گر�� �� غير �ين صو�� �كالتنامه �سمي حضو� �� مجمع مي بايست به تائيد يكي 

�� �فترخانه ها� �سنا� �سمي �سيد� باشد.
�س�تو� جلس�ه: 1� گز��� هيئت مدير� � با��س���ا�. 2� طر� � تصوي���ب صو�� ها� مالي 

سا�1397. 3� �نتخا� با��� يا با��سا� �صلي � علي �لبد� به مد� يكسا�.
هيئت مدير� 
شركت تعا�ني �نبو� سا��� مسكن سا�ما� نظا� مهندسي ساختما� �ستا� قز�ين

�عالمية پذير� نويسى سها� شركت �غالسنگ نگين طبس(سهامى عا�)
ثبت شد� به شما�� 447608 � شناسة ملى 10260357602

14) ش���ر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� سها� �� مجامع عمومى: بر �سا� ما��19�ساسنامه صاحبا� سها� � يا 
نمايندگا� قانونى �نها صر� نظر �� تعد�� س���ها� مى تو�نند �� مجمع شركت نمايند. هر سهامد�� بر�� هريك �� 
سها� فقط يك حق ��� ����� بر�سا� ما��24 �ساسنامه �� مجمع عمومى عا�� حضو� ���ندگا� بيش �� پنجا� 
��صد س���هامى كه حق ��� ���ند ضر��� �ست� بر�سا� ما�� 25�ساسنامه تصميما� همو��� با �كثريت نصف به 

عال�� يك ���� حاضر �� جلسه �سمى معتبر خو�هدبو�.
15) مقر��� �ساسنامه ��جع به تقس���يم سو�� تشكيل �ند�خته � تقسيم ����يى بعد �� تصفيه: بر �سا� ما�� 90 

�صالحيه قانو� تجا�� � ما�� 19�ساسنامه �بند4-1-19تقسيم سو� به عهد� مجمع عمومى عا�� مى باشد.
بر �س���ا� ما�� 51 �ساسنامه �ضع �ند�خته قانونى �� سو� خالص ش���ركت مطابق قانو� تجا�� �نجا� مى شو�. 
به پيشنها� هيئت مدير� � تصويب مجمع عمومى عا��� ممكن �ست قسمتى �� سو� خالص بر�� تشكيل �ند�خته 
كنا� گذ�شته شو�. بر�سا� ما�� 52 �ساسنامه مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت� به پيشنها� هيئت مدير� مى تو�ند 

��� به �نحال� شركت �هد � تصفيه �مو� �� متابعت �� قو�نين � مقر��� مربوطه به عمل خو�هد ����.
16) تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت: شركت فاقد سها� ممتا� مى باشد.

17) مبلغ � تعد�� ����� مشا�كت قابل تبديل به سهم: شركت فاقد هر گونه ����� مشا�كت قابل تبديل به سها� �ست.
18) مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت: شركت فاقد هر گونه مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت �ست.

19) مبلغ �يو� ش���ركت � همچنين مبلغ �يو� �شخا� ثالث كه توسط ش���ركت تضمين شد� �ست: مطابق با 
صو�� ها� مالى حسابرس���ى شد� 31 ش���هريو� ما� 1397 مجمو� بدهى ها� كوتا� مد� � بلند مد� شركت 
به ترتيب بر�بر با 754�266� 201�41ميليو� �يا� مى باش���د. همچنين بر �س���ا� يا���ش���ت 2-28 همر�� 
صو�� ها� مالى حسابرس���ى ش���د� مزبو� بدهى ها� �حتمالى به همر�� مبلغ تضمين ها� �عطايى �� خصو� 

بدهى ها� �شخا� ثالث بر�بر با 281�210 ميليو� �يا� مى باشد.
20) مد� پذير� نويس���ى: پذير� نويس���ى �� ��� �قت ����� ���  ��ش���نبه مو�� 1398/04/03 �غا� � تا پايا� 

�قت ����� �����شنبه مو�� 1398/04/17 به مد� 15��� ���مه خو�هد ��شت.
تذكر: چنانچه سقف سرماية تعيين شد� قبل �� �نقضا� مهلت پذير� نويسى تكميل � �جو� مربوطه تأمين گر��� 

عمليا� پذير� نويسى متوقف خو�هدشد.
21) حد�قل � حد�كثر سهامى كه هنگا� پذير� نويسى بايد تعهد شو�: حد�قل 1 سهم � حد�كثر999�182�6 سهم

22) مشخصا� متعهد پذير� نويسى � ميز�� تعهد�� ��:
موضو� فعاليتميز�� تعهد��شخصيت حقوقىنا� متعهد

صنعت سرمايه گذ���خريد كل حق تقد� �ستفا�� نشد�سهامى عا�شركت تكا��
23) ���نامة كثير�النتش���ا�: ���نامة كثير�النتش���ا�� كه �طالعيه ها � �گهى ها� ناش���ر �� �� منتشر مى شو� 
���نامه ها� �نيا� �قتصا� � �طالعا� مى باش���د. همچنين �عالمية مذكو� �� ���نامه ها� كليد � سپهر �ير�نيا� 

(بر�سا� مفا� ما�� 177 اليحة �صالحى قسمتى �� قانو� تجا��) نيز منتشر مى گر��.

24) چگونگى پذير� نويسى: با توجه به ثبت شركت �غالسنگ نگين طبس (سهاميعا�) نز� سا�ما� بو�� � ����� 
بها���� پذير� نويس���ى سها� �ين شركت تماما� �� طريق شبكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد. متقاضيا� پذير� نويسى 
مى تو�نند �� مهلت تعيين ش���د� بر�� پذير� نويسى با مر�جعه به ش���ركتها� كا�گز��� عضو بو�� ����� بها��� 
تهر�� نسبت به ���ئه تقاضا� سفا�� خريد �قد�� نمايند. ضمنا� خريد���� حق تقد� فو�� مى بايست عال�� بر مبلغ 

پر��ختي بابت حق تقد�� مبلغ �سمى هر سهم �� نيز به كا�گز�� مربوطه بپر���ند.
25) مشخصا� حسا� بانكى ناشر: مبالغ ��يافتى توسط كا�گز�� ناظر بايد به حسا� �ير ���يز گر��:

حس���ا� شما�� 5249937080 به نا� شركت �غالس���نگ نگين طبس سهامى عا�� نز� بانك ملت شعبة ميد�� 
����نتين كد6508/6

26) كلية �طالعا� � مد��� مربو� به شركت شامل: �ساسنامه� طر� �عالمية پذير� نويسى � �خرين صو�� ها� 
مالى به ����� ثبت شركتها � مؤسسا� غيرتجا�� تهر�� تسليم شد� �ست. همچنين گز��� توجيهى هيئت مدير� 
��خصو� �فز�يش س���رمايه� گز��� با��� قانونى � بيانية ثبت سها� �� �ست �نتشا� �� سايت �ينترنتى شركت 
به ���� www.Negintabas.ir � سايت �سمى ناشر�� ����� بها��� به ���� www.Codal.ir �� �ستر� 

عالقه مند�� مى باشد.
27) مشخصا� سهامد����: سهامد���� با مالكيت بيش ��10% بشر� جد�� �ير مى باشد:

��صد مالكيتتعد�� سها�نو� شخصيت حقوقىنا� سهامد��
3 /04451�003�77سهامى عا�شركت تكا��

28) نحو� عمل �� صو�� عد� تكميل پذير� نويسى س���ها� شركت: خريد كليه حق تقد� �ستفا�� نشد� توسط 
شركت تكا�� (سهامى عا�) �� 5��� پايانى عرضه عمومى.

نكا� مهم:
* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالمية پذير� نويسى بر عهد� ناشر �ست.

* ناشر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ���شيابا� � مشا���� حقوقى ناشر� مسئو� جبر�� خسا�� ����� به 
سرمايه گذ���نى هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئة �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه 

كه ناشى �� فعل يا تر� فعل �نها باشد� متضر� گر�يد� �ند.
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانونى � مصوبا� 
س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� � ش���فافيت �طالعاتى بو�� � به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو����� � يا توصيه � 

سفا�شى �� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمى باشد.
* پذير� نويس���ا� مى تو�نند �� صو�� مش���اهد� هر گونه تخلف �� مو��� يا� شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا� به 

سا�ما� بو�� � ����� بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند.
تهر�� – �بتد�� خيابا� مالصد�� – شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� – ����� نظا�� بر �نتشا� � ثبت ����� بها��� سرمايه ��
هيئت مدير� شركت �غالسنگ نگين طبس (سهامى عا�)

13) مشخصا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت:
سمت به طو� كاملكد ملىشما�� شناسنامهنا� پد�نمايند�شناسة ملى �شخا� حقوقىشما�� ثبت �شخا� حقوقى�شخا� حقيقى يا حقوقى
�ئيس هيئت مدير�(غيرموظف)736499809918محمد �فيع�حمد ����ند781810260289240شركت تكا�� (سهامى عا�)

نائب �ئيس هيئت مدير�(غيرموظف)351249808601هاشمعلى جو�هر�4237410260601700شركت �يينه خانه �سپا��نا(سهامى خا�)
عضو هيئت مدير� (غير موظف)27316319359676حسنعلى نصير�1313810101009086شركت �ير�� كشتى بحر(سهامى خا�)

عضو هيئت مدير� (غير موظف)54670050066617على �كبرناصر هاشمى طاهر�47284610260456019شركت سرمايه گذ��� �تيه تكا�� (سهامى خا�)
عضو هيئت مدير� (غير موظف)1991091584109علىمهد� حسينى منجز�102410860958854شركت معا�� منگنز �ير�� (سهامى عا�)

مدير عامل5364591267301جمشيدحجت �هللا ��بانى---

* "شركت فاقد عضو على �لبد� هيئت مدير� مى باشد."

به �طال� مى � س���اند به �س���تنا� مصوب���ة مجمع عموم���ى فو� �لعا�� 
 1397/09/21 � مجو� شما�� 057-974/459045 مو�� 1397/09/05 
س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� مقر� گر�يد س���رماية ش���ركت �� مبلغ 
150ميليا���ي���ا� به مبلغ 185 ميليا�� �ي���ا�� �فز�يش يابد. �� مهلت 
تعيين شد� جهت �ستفا�� �� حق تقد� خريد سها�� تعد��001�817�28سهم 
 �� س���ها� جديد توسط سهامد���� ش���ركت پذير� نويسى گر�يد� �ست. 
ب���ا عنايت به �نقضا� مهلت �س���تفا�� �� حق تقد� مذك���و� � به منظو� 
تحقق �فز�يش س���رمايه� تع���د�� 999�182�6 س���هم 000�1 �يالى 
�ستفا�� نشد� س���هامد���� بر�� پذير� نويسى عمومى با عنايت به مجو� 
شما��139830400901031744 مو�� 1398/4/1  ����� ثبت شركتها 

به شر� �ير عرضه مى گر��:
1) موضو� فعاليت شركت: طبق ما�� 2�ساسنامه به شر� �ير مى باشد:

�لف- موضوعا� �صلى شامل: تهيه طرحها � عمليا� �كتشافى� �ستخر�� 
تغليظ � فر���� مو�� معدنى-�جر�� عمليا� �كتشافى� �ستخر��� تغليظ � 

���يش مو�� معدنى � �خذ � �نجا� عمليا� پيمانكا�� � خدما� مشا��� �� 
�� �ين �مينه.

�- موضوعا� فرعى عبا�تند �� :س���رمايه گذ��� �� جهت �كتش���ا� 
� بهر� ب���ر���� معا�� � ف���ر���� مو��� �نجا� كلي���ه فعاليت هايى كه 
بطو�مستقيم � غيرمستقيم با موضو� شركت ��تبا� ��شته � ��چا�چو� 
قو�نين � مقر��� موضوعه كشو� جمهو�� �سالمى �ير�� مفيد � نافع باشد.

�نجا� كليه �مو� با��گانى �عم �� صا���� � ������ مرتبط با موضو� فعاليت 
شركت� �نجا� معامال� � بر�س���ى ها� �قتصا�� فنى � مالى� مديريتى 
� نظا�� �پيگير� �جر�� طرحها� س���رمايه گذ��� � كليه فعاليتها� 
�قتصا�� �� چا�چو� موضو� �هد�� ش���ركت� �نجا� معامال� سها� � 
����� بها��� كه طبق قو�نين � مقر��� جمهو�� �سالمى �ير�� قابل خريد 
� فر�� باش���ند چه �� طريق بو�� ����� بها��� � چه �� طريق �يگر � �خذ 
نمايندگى � يا �يجا� شعبه � �عطا� نمايندگى �� ��خل � خا�� �� كشو�.

2) مركز �صلى � نشانى شعب شركت � كدپستى:
�فتر مركز�: تهر��-خيابا� �لى عصر-باالتر �� پا�� ساعى-كوچه ساعى2-

پال�31-��بر�� فرهنگسر�� سر�-كدپستى 1511934616.
شركت �غالسنگ نگين طبس فاقد شعب مى باشد.
3) سرماية فعلى شركت: 000�000�000�150�يا��

4) موضو� �فز�يش سرمايه: �صال� ساختا� مالى�
5) محل �فز�يش سرمايه: �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� نقد��

6) مبلغ �فز�يش سرمايه: 000�000�000�35 �يا��
7) مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 000�000�000�185 �يا��

8) مد� شركت: نامحد���
9) نو� سها�: عا�� با نا� � شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

10) ���� �سمى هر سهم: 000�1 �يا��
11) مبلغ مشا�كت  شد� توسط سهامد���� شركت: 000�001�817�28 �يا��

12) تعد�� سها� قابل عرضه به عمو� : 999�182�6 سهم�

�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� خر�سا� جنوبي 

(سهامي خا�)
شما�� ثبت 1736 شما�� شناسه ملي 10360034510 

� سرمايه ثبت شد� 10/000/000 �يا�
بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين ش���ركت ��� ساعت 10/30 
�����شنبه مو�� 1398/4/17 �� محل تهر�� � خيابا� �ليعصر � 
باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� ياسمي� جنب بيما�ستا� خاتم �النبيا� � 
شركت ما�� تخصصي تو�نير � سالن كنفر�نس �فتر مجامع عمومي 
� نظا�� مالي تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� 
به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �س���مي �نا� �� موعد مقر� �� 

جلسه يا�شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� ش���ركت موض���و� ما�� 232 
�صالحيه قانو� تجا�� مربو� به عملكر� سا� مالي 1397

2� �س���تما� گز��� حس���ابر� � ب���ا��� قانون���ي �� مو�� 
صو�� ها� مال���ي منته���ي ب���ه 1397/12/29 � �تخا� تصميم 

��خصو� تصويب صو�� ها� مالي مذكو�
3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مدير� شركت تو�يع نير�� بر� خر�سا� جنوبي

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ به ۳۷/۶ درصد رسید که  
نسبت به ماه قبل ۳/۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

مرکز آمار گزارش داد: در خرداد ۱۳۹۸ عدد شاخص کل )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۱۷۴/۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۸ درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰/۴ درصد 
است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰/۴ درصد بیشتر از خرداد 

۱۳۹۷ برای خرید یک »مجموعه کاا و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
بر اس���اس این گزارش در ماه گذش���ته شاخص قیمت در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد کاهش 
و در گ���روه عم���ده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« ۱/۳  درصد افزایش 

نشان می دهد. 
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد 
۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۷۵ و ۴۰/۴ درصد است. شاخص قیمت 
کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ۱۳۹۸ به عدد ۱۷۳/۳ واحد رسید 
که نسبت به ماه قبل ۰/۸ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۴ 

واحد درصد کاهش داشته است.
ش���اخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی هم در خرداد ۱۳۹۸ به 
عدد ۱۹۳/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۷درصد افزایش نشان می دهد. درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶/۶ درصد است که نسبت 

به ماه قبل ۳/۱ واحد درصد کاهش داشته است. 

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 
 ب����ا توجه به اهمیت موض����وع آب و ضرورت 
صرفه جویی در منابع آبی ،ضمن تقویت ساختار 
اداری امور اجرایی آب ، از طریق ایجاد " معاونت 
آب و انرژی " در سازمان ، پیشبرد طرح جامع آب 
خام در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را در اولویت 
برنامه های اجرایی خود قرار داده است.این سازمان 
مجموعه ای از فعالیت های س����تادی و عملیاتی 
را در بخش کاهش سرانه مصرف آب در فضای 
سبز درون شهری و جنگلکاری های پیرامون شهر 

تهران به انجام رسانده از جمله:
- افزای����ش راندمان آبیاری فضای س����بز با 
تغییر روش های دس����تی و سنتی به روش های 
 مکانیزه و نوین آبیاری تحت فش����ار ، مانند انواع 

سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی
 براساس طرح جامع آب خام فضای سبز، 
صد در صد آب آبیاری فضای س����بز شهر تهران 
از ۴ منب����ع آب����ی ) چاه ها ، قن����وات ، آب های 
سطحی و پساب فاضاب ( تامین شده که ۱۳۳ 
 میلیون متر مکعب آن از منابع آب های زیرزمینی 
)چاه ها( ، ۲۱ میلیون متر مکعب از محل قنوات 
 ، ۱۹ میلی����ون متر مکعب آب های س����طحی و 
۷ میلیون متر مکعب از محل پساب های تصفیه 
شده تامین می شود . هم اکنون به طور میانگین 
حدود ۵۸ درصد مساحت فضای سبز شهر تهران 
ش����امل بوستان ها ، میادین ، رمپ ها و لوپ ها 
، معابر درجه یک و ۲ و عرصه های جنگلکاری 
پیرامون ش����هر تحت پوشش آبیاری مکانیزه بوده 
 و با اس����تفاده از ش����بکه های آبیاری تحت فشار 
) قط����ره ای و باران����ی ( آبی����اری می ش����ود . 
 همچنین در برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران 
) ۱۴۰۲-۱۳۹۸ ( مقرر ش����ده است که هریک از 
مناطق بیست و دوگانه شهرداری هر ساله عاوه 
بر بوستان های برخوردار از سیستم آبیاری تحت 
فش����ار ، تعداد دیگری از  بوس����تان های خود را 
زیر پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار دهند. 
در صورت اجرای این طرح مساحت فضای سبز 
تحت پوشش شبکه تا پایان برنامه پنجساله سوم 
شهرداری به ۱۰۰درصد مساحت کل فضای سبز 

شهر تهران خواهد رسید .
- توجه وی����ژه به مبحث بازچرخانی آب 
خام )استفاده از پساب ، آب های سطحی و روان 
آب ها(برای آبیاری فضای س����بز درون شهری و 

برون شهری.
طی س����ال های اخیر با هماهنگی های به 
عمل آمده با شرکت آب و فاضاب ،  ۷ میلیون 
متر مکعب از پساب های تصفیه خانه های موجود 
به اس����تفاده براي آبیاری فضای سبز اختصاص 
 داده ش����ده اس����ت . از جمله پساب حاصل از 
تصفیه خانه های شهرک های مسکونی و مراکز 
نظامی شامل تصفیه خانه دانشگاه امام حسین)ع(، 
تصفیه خانه دانشگاه علوم انتظامی ، تصفیه خانه 
اراضی آراد کوه ، تصفیه خانه شهید باقری ،  تصفیه 
خانه شهرک قدس. همچنین استفاده از پساب تصفیه 

خانه های شهرک قدس ، شهرک شهید محاتی 
و ش����هرک اکباتان براي تامین کسری آب مناطق 
۲ و ۶ و ۵  ب����ه میزان ۱۴ میلیون متر مکعب در 
سال در دست اقدام است .از سوی دیگر  برنامه 
ریزی براي کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی 
از طریق بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه 
شده، بر اساس طرح جامع آب خام فضای سبز 
شهر تهران با توجه به توافقات و هماهنگی های 
انجام شده با شرکت آب و فاضاب استان تهران 
مقرر شده است تا سال ۱۴۱۰ ساانه ۱۲۰ میلیون 
متر مکعب از پساب حاصل از تصفیه خانه های 
جدیدااحداث ش����هر تهران براي آبیاری مکانیزه 
عرصه های جنگلکاری کمربند سبز پیرامون شهر 

تهران مورد استفاده قرار گیرد .
- کاهش سطوح چمنکاری با خودداري از 
کاشت چمن درحاشیه بزرگراه ها ، رمپ و لوپ 

و لچکي ها
 در آغاز س����ال ۱۳۹۶ حدود ۱۸۷۸ هکتار 
چمنکاری در س����طح شهر تهران وجود داشته که 
طی دو سال اخیر عاوه بر ممنوعیت اکید کاشت 
کاهش  چمن در شهر تهران ، با  اجرای طرح " 
س����طوح چمنکاری "  ۳۸ هکتار از این سطوح 
کاسته شده و با گونه های کم نیاز به آب همچون 

ژونی پروس ، زرشک ، پیراکانتا ، ابریشم مصری ، 
ارغوان ، ختمی درختی ، برگ بو و . . . جایگزین 

شده است .
در عین حال ، با تمهیدات اتخاذ ش����ده ، تا 
پایان برنامه پنجساله سوم شهرداری )سال۱۴۰۲( 
موجودی چمن با حدود ۵۰ درصد کاهش به کمتر 

از هزار هکتار خواهد رسید .
- جایگزین����ی گیاهان مق����اوم به کم آبی 
و س����ازگار با ش����رایط آب و هوایی تهران و 
نظارت مس����تقیم به منظ����ور انتخاب گونه هاي 
 گیاهي س����ازگار و مقاوم به تنش هاي ش����هري
 )آلودگي ،خش����کي ، دماي باا و....( با تاکید بر 
استفاده از گونه های بومی با راه اندازي ایستگاه 

تحقیقاتی فضاي سبز
پیرو انجام پروژه های قبلی و بررسي هاي 
به عمل آمده ، در س����ال ج����اری عرصه ای به 
مس����احت ۵ هکتار واقع در حد فاصل بوستان 
 آزادگان با بوس����تان جنگلي توس����کا به منظور 
راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی فضای سبزشهر تهران 
در نظر گرفته شده است.  این ایستگاه تحقیقاتی 
به عنوان مزرعه تولیدی و خزانه نهال های زینتی 
بومی ، مقاوم و س����ازگار  مورد اس����تفاده قرار 
می گیرد.برای شناسائی گونه های گیاهی مناسب 
خرداقلیم های مختلف شهر و همچنین چگونگی 
مقابله ب����ا محدودیت های آب ، خاک و کنترل 

آفات و بیماری ها و سایر مشکات و معضات 
فضای سبز، احتیاج به اجرای پروژه ها وطرح های 
تحقیقاتی خاصی در این زمینه اس����ت. یکی از 
تحقیقات مهمی که در این ایستگاه شروع خواهد 
شد جمع آوری انواع  گونه های گیاهی مقاوم ، 
بومی و سازگار است. ضمناً قسمتی از این ایستگاه به 
کلکسیون گیاهان پوششی و گیاهان  جایگزین چمن 
اختصاص خواهد یافت. انجام پروژه های تحقیقاتی 
مرتبط با گیاه ، آب و خاک با موضوعاتی همچون 
تعیین نیاز آبی گیاهان ، مقاومت در برابر آلودگی 
 هوا ، مقاومت در برابر ریزگردها ، تغییر اقلیم و 
تاب آوری در شرایط بحرانی که با همکاری دانشگاه 
ها و مراکز علمی تحقیقاتی صورت خواهد گرفت 
، یکی دیگر از اهداف این ایستگاه تحقیقاتی است.
خاطر نشان می شود که هدف اصلی این ایستگاه، 
بررسی های علمی- کاربردی در زمینه حل موانع 
علمی و فنی مرتبط با توسعه کمی و کیفی فضای 
سبز در شهر تهران است. نتایج علمی- کاربردی 
پژوهش های صورت گرفته در قالب گزارش های 
دوره ای، مقاات، نشریه های فنی ایستگاه تحقیقاتی 
– کاربردی یا برپایی دوره های آموزشی در اختیار 
بهره برداران قرار خواهد گرفت. ش����ایان توجه 
اس����ت که این ایستگاه به عنوان یک مرکز شبکه 

ای عمل کرده و با بیش از ۹۰  مرکز تحقیقات ، 
آموزش و مشاوره فضای سبز مستقر در مناطق ۲۲ 
گانه شهر تهران ارتباط مستقیم داشته است و یافته 
های تحقیقاتی خود را با این مراکز به اشتراک می 
گذارد تا نتایج به دست آمده قابل ارزیابی و اجرا 
برای تمامي مناطق شهر تهران باشد.همچنین یک 
ایستگاه تحقیقاتی دیگر در آینده نزدیک در جنوب 

غربی تهران ، راه اندازی خواهد شد .
- اباغ بخشنامه ها و دستورالعمل های ازم 
ااجرا در زمینه اصاح روش های آبیاری گیاهان 
با بیش����ترین کارآیی و حداقل هدر رفت آب به 
مناطق ش����هرداری و برگزاری دوره های آموزشی 

وکاربردی
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 
به صورت مستمر دوره ها و کارگاه های آموزشی 
و کاربردی ویژه کارشناس����ان و کارگران فضای 
سبز را با مش����ارکت مراکز علمی و دانشگاهی 
برگ����زار می کند . با توجه به کمبود منابع آب ، 
یکی از اهداف اصلی دوره های آموزشی که هر 
ساله در اولویت اجرا قرار دارد مدیریت مصرف 
آب در فضای س����بز شهر تهران است و در سال 
ج����اری هم این موضوع در قالب برگزاری دوره 
آموزش����ی "روش های بهینه آبیاری فضای سبز و 
 ممانع����ت از هدر رفت آب" انجام می ش����ود . 
دوره های آموزش����ی در این س����ازمان با حضور 

مدرس����ان و کارشناسان متخصص مراکز علمی و 
دانش����گاه های معتبر کشور برگزار می شود .این 
س����ازمان در دستورالعمل هاي تخصصي، میزان 
و روش صحی����ح آبی����اري گونه هاي گیاهي و 
لزوم اس����تفاده از روش هاي آبیاري تحت فشار 
در جهت مصرف بهینه آب را به مناطق ۲۲ گانه 
ش����هرداري اباغ کرده که موضوع توسط ناظرین 
مقیم وعالي این س����ازمان مورد پیگیري جدي و 
مستمر قرار دارد و با پیمانکارانی که فعالیت هایشان 
بر اساس این دستورالعمل ها نباشد برابر مقررات و 
ضوابط قانونی برخورد خواهد شد؛البته با توجه به 
وسعت و حجم بااي عملیات آبیاری فضای سبز 
سطح شهر، وقوع برخي مشکات اجتناب ناپذیر 
 خواهد بود .همچنین طبق این دس����تورالعمل ها و
 بخشنامه ها، موکداً  تاکید شده است تا به منظور 
استفاده بهینه از آب وجلوگیري از هدر رفت آن 
و حفظ س����امت گیاهان،آبیاري فضاهاي سبز از 
س����اعت  ۶ عصر تا  ۸  صبح روز بعد صورت 
پذیرد و درهمین رابطه نظارت بر مدیریت صحیح 
آبیاري درزمینه کاهش مصرف آب در دستورکار 
مستمر ناظرین فضاي سبز قرار دارد .آبیاري فضاي 
سبز حاش����یه بزرگراه ها، از طریق آبیاري باراني 
)توسط اسپیرینکلرها یا آبپاش هاي اتوماتیک( انجام 

مي شود. متاسفانه بعضاً به علل مختلف این آبپاش ها 
جابه جا شده واز تنظیم خارج  و آب وارد قسمت 
سواره رو مي شود، لذا با توجه به اهمیت موضوع 
وجه����ت جلوگیري از بروز خطرات احتمالي و 
 اتاف آب ، بازدیدهاي مستمرو آموزش کارگران و 
تکنسین ها براي تنظیم و کنترل آبپاش ها در زمان 
آبیاري در دس����تور کار عوامل مربوطه قرار گرفته 
است.ضمناً در خصوص استفاده از قطعات اصلی 
و با کیفیت در لوازم آبیاری توصیه های ازم به 
عوامل فنی اباغ شده است . معهذا از شهروندان 
محترم درخواس����ت می کنیم درصورت مشاهده 
هرگونه مصرف بي مورد و هدررفت آب، موارد 
را با ذکر آدرس براي پیگیري ویژه به س����امانه 
۱۳۷ و ۱۸۸۸ اعام کنند تا در اسرع وقت مورد 
رس����یدگي قرار گی����رد. در پایان مجدداً یادآوری 
می ش����ود که سازمان بوستان ها از سال ها پیش 
اس����تفاده از آب شرب را برای آبیاری فضای سبز 
اکی����داً ممنوع و این ممنوعیت را به طور متوالی 
به تمامي مناطق تاکید کرده است . عاوه بر این 
موک����داً به مراجع ذیربط از جمله ش����رکت آب 
منطقه ای اس����تان تهران اعام شده است که در 
صورت مواجهه با هرگونه استفاده احتمالی از آب 
شرب در آبیاری فضای سبز ، مجاز و مختار خواهند 
بود تا نسبت به قطع فوری انشعاب واحد مربوطه 

اقدام و برخورد قانونی را به عمل آورند.

بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهر تهران
اجرای طرح سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران  
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مهندس علی محمد مختاری - مدیرعامل سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 



ــيدن10 ماه مه مصادف  هر ساله با فرا رس
با20 ارديبهشت ماه روز جهاني لوپوس با هدف 
ــاري وراه هاي  ــاني در مورد اين بيم اطالع رس
پيشگيري از آن  در سرتا سر جهان گرامي داشته 
مي شود. بيماري لوپوس،يك بيماري خود ايمن 
است كه در آن سيستم دفاعي بدن،به اشتباه عليه 
ــلول هاي بدن واكنش نشان مي دهد و باعث  س
ــدن از جمله  ــيب در ارگان هاي مختلف ب آس
ــتم عصبي و غيره  ــت، كليه،سيس مفاصل،پوس
ــود.  اين بيماري اكثرا زنان جوان را مبتال  مي ش
مي كند به طوريكه زنان 9 برابر مردان به لوپوس 
ــاس بررسي هاي انجام  مبتال مي شوند.   بر اس
ــكي تهران از  ــط دانشگاه علوم پزش شده توس
ــر به اين بيماري مبتال  هر 2500نفر ايراني 1 نف
ــت كه با تشخيص  ــود.  اين در حالي اس مي ش
ــه موقع مي توان  ــگام بيماري و درمان ب زود هن
ــدن جلوگيري  ــري ارگان هاي مهم ب از درگي
ــي از بيماري را كاهش داد.  كرد و عوارض ناش
 كارشناسان معتقدند، استرس هاي روحي رواني 
نه تنها عامل موثري درجهت ايجاد اين بيماري 
است بلكه باعث عود بيماري و تبديل آن از فرم 
خفيف به فرم شديد هم مي شود از اينرو يافتن 
راه هاي مقابله با استرس و مشاوره با روانشناس 
مي تواند عالوه بر كاهش استرس روحي در فرد 

به كنترل بيماري نيز كمك كند.  
آنان مي گويند، بيماران با داشتن اطالعات 
مفيد از بيماري خود وپيگيري منظم تحت نظر 
ــك معالج مي توانند زندگي همانند افراد  پزش
سالم داشته باشند و از زندگي خود لذت ببرند.  
برگزاري كنگره لوپوس در دانشكده پرستاري 
مامايي دانشگاه تهران ما را بر آن داشت تا گفت 
و گويي داشته باشيم با پزشكان و كارشناسان كه 

در پي مي آيد.

لوپوس و عاليم آن  
ــس انجمن  ــود اكبريانـ  رئي   دكتر محم
ــاري لوپوس به  ــورد بيم ــران در م لوپوس اي
گزارشگر روز نامه اطالعات مي گويد: لوپوس 
يك بيماري خود ايمن است كه تمام سيستم هاي 
ــري  ــر مي گيرد. اين بيماري يكس بدن را در ب
فاكتورهايي را مي سازد كه عليه سلول هاي بدن 
فعاليت مي كنند و باعث مي شوند كه التهاب در 
ــود.  التهاب در  خود بدن و سيستم ها ايجاد ش
هر عضوي كه بوجود بيايد بيماري خودش را 
به صورت هاي مختلف نشان مي دهد به عنوان 
مثال خودش را در پوست به صورت  لكه نشان 
مي دهد ممكن است بيمار مفاصلش درد بگيرد 
ــون ببيند و پروتيين دفع كند  و يا در ادرارش خ

كه بايد به روماتولوژيست مراجعه كند.   
وي در مورد عاليم اين بيماري مي افزايد: 
ــد از، درد و تورم  ــاري عبارتن ــن بيم عاليم اي
ــل بيني با نام راش  مفاصل، قرمزي گونه ها و پ

ــت به نور  ــيت پوس پروانه اي، افزايش حساس
ــاس  ــيد، ريزش مو، زخم دهان، احس خورش
ــينه كه با نفس كشدن  ــتگي، درد قفسه س خس
ــود، تب و بي اشتهايي،  ــديد مي ش و سرفه تش
درگيري كليه به صورت دفع پروتيين از ادرار، 

ورم ساق پا و يا دور چشم، سر درد و تشنج.
ــگاه علوم  ــتاد روماتولوژي دانش اين اس
ــخ به اين پرسش كه آيا  ــكي تهران در پاس پزش
ــاران مبتال به لوپوس وجود  آمار خاصي از بيم
دارد مي گويد: از هر 100 نفر25 نفر به بيماري 
لوپوس مبتال هستند كه اين آمار معموال در سياه 
ــت و معموال 9 نفر خانم و 1  پوستان بيشتر اس
ــتند كه معموال خانم ها در سنين 15  نفر آقا هس
تا 45 سالگي به اين بيماري مبتال مي شوند.  اين 
ــخيص داده و درمان  بيماري هرچه زودتر تش

شود  مسلما سير بيماري بهتر خواهد شد.  
ــب كه انجمن لوپوس  وي با بيان اين مطل
ــال قبل فعاليتش را شروع كرده است با  از 30 س
توجه به اينكه لوپوس بيماري مزمني است بايد 
ــك همكاري كنند.  اين در حالي  بيماران با پزش
ــالت انجمن آموزش به بيماران و  است كه رس
خانواده هاي آنان و آگاه كردن اجتماع  و همچنين 

بستري براي آموزش پزشكان نيز هست.  

عملكرد لوپوس  
ــت نيز  ــروز برومندـ  نفرولوژيس دكتر به
ــگر روزنامه  در مورد بيماري لوپوس به گزارش
ــي كه در بدن  ــات مي گويد: بيماري هاي اطالع
ــاختاري  ــان بوجود مي آيد بيماري هاي س انس
ــلول هايي كه ايمني بدن را  هستند كه توسط س
تامين مي كنند ايجاد مي شوند.  سلول هاي ايمني 
همانطور كه از اسم  شان پيدا است بدن را در برابر 
انواع بيماري ها  حفظ مي كنند در واقع دستگاه 

ــي ژن هاي بيگانه را كه  دفاعي بدن مي تواند آنت
ــان با جنس پروتئين هاي  جنس پروتيين هايش
بدن متفاوت است، تشخيص دهد و عليه آنان 
موادي را ترشح كند تا عامل بيماري زا را از بين 
ببرند. گاهي اوقات اين سلول ها ايمني به علت 
ــند به  اينكه پروتئين هاي خودي را نمي شناس
عنوان آنتي ژن غيرخودي به آن حمله مي كنند.  
ــته به اينكه متعلق به كدام قسمت  سلول ها بس

باشند اندام را دچار مشكل مي كنند.  
ــاري لوپوس عليه  ــان اينكه بيم وي با بي
سلول هاي دفاعي بدن  فعاليت مي كند مي افزايد: 
اين بيماري بيشتر در خانم هاي جوان و معموال 
در نخستين بارداري بوجود مي آيد و  شيوع آن 

در زنان 7 برابر آقايان است.   
اين نفرولوژيست يادآوري مي كند: خانم 
جوان بارداري كه دچار ناراحتي هايي در كليه، 
قلب، پوست مفصل و.... مي شوند ممكن است 
به بيماري لوپوس منتشره شده مبتال شده باشند.  

اين بيماري تمام اندام هاي آنان را درگير مي كند.  
ــارداري كه دچار بيماري  به عنوان مثال: خانم ب
ــد و اين نارسايي بدون علت بوده است  كليه ش
ــد و از  نظر اين بيماري  بايد به لوپوس فكر كن
بررسي شود. خوشبختانه لوپوس عليرغم اينكه 
بيماري پر سرو صدايي است؛ قابل درمان است 
و اگر به موقع درمان شود بيمار مي تواند زندگي 

عادي داشته باشد.   
ــه دارو هاي  ــاره به اين مطلب ك وي با اش
ــود دارد  ــن بيماري وج ــراي درمان اي عادي ب
ــات براي  ــي از اوق ــت در بعض ــن اس و ممك
ــي با كمبود مواجه  درمان هاي خيلي اختصاص
شويم مي گويد: يكسري از عوامل اين بيماري 

را تحريك مي كنند.  از اشعه ماورابنفش گرفته 
ــاني كه لوپوس دارند نبايد در  تا دخانيات. كس
ــتفاده از  معرض نور آفتاب قرار بگيرند و با اس
ــان را حفاظت كنند. بعضي از  چتر بايد خودش
مواد آرايشي ممكن است باعث تشديد بيماري 
ــود و از همه بدتر مصرف دخانيات  در آنان ش
ــيار مضر است  ــيگار و قليان بس است. دود س
ــفانه بعضي از  ــت كه  متاس و اين در حالي اس
جوان هاي ما اقدام به استعمال دخانيات مي كنند 
ــان را در معرض بيماري هاي زيادي  و خودش

قرار مي دهند.  

غربالگري بيماري   
ــر آبادي  ــا نيكبخت نص ــر علي رض دكت
ــتاري و مامايي دانشگاه  ـ  استاد دانشكده پرس

ــگر روز نامه  تهران در مورد لوپوس به گزارش
اطالعات مي گويد: لوپوس عاليم اختصاصي 
ــج مي تواند تمام اعضا  خاصي ندارد اما بتدري
ــدن را درگير كند بنابراين  و بافت هاي داخلي ب
ــراي اين  ــال عالمت خاصي ب ــردم نبايد دنب م
ــند و بايد به وسيله غربالگري هاي  بيماري باش
ــطح جامعه انجام مي شود اين بيماري  كه در س
تشخيص داده شود. انجمن حمايت از بيماران 
لوپوس تنها مرجعي است كه بيماران مي توانند 
به آنجا مراجعه كنند و از خدماتشان  بهره ببرند.

وي در مورد درمان هاي لوپوس مي افزايد: 
ــاري نگهدارنده و  ــون درمان هاي اين بيم تاكن
عالمتي بوده است و اميدواريم با پيشرفت هاي 

جديد پزشكي بتوانيم بر اين بيماري غلبه كنيم .
ــگاه با بيان اين مطلب كه  ــتاد دانش اين اس
ــورهاي ديگر چگونه  ــوس در كش درمان لوپ
است مي گويد: در حال حاضر در آمريكا بيش 
ــتند و  ــون نفر به اين بيماري مبتال هس از 5 ميلي
ــام دنيا يكي  ــم درماني هم در تم درمان و رژي
است. دارو درماني بستگي به اين دارد كه كدام 

عضو بدن درگير اين بيماري شده است.
ــاي  ــد: مراقبت ه ــاد آوري مي كن وي ي
پرستاري در درمان لوپوس حرف اول را مي زند 
يعني هر زماني كه بيماري سير مزمن پيدا مي كند 
مراقبت هاي پرستاري نقش اصلي را در درمان 

بيماري دارند.
حمايت هاي بيشتر

ــكوريـ   ــولي اش ــيد رس ــر خورش دكت

ــتاري مامايي در  ــكده پرس مشاوررئيس دانش
ــگر روزنامه  ــان و خانواده نيز به گزارش امور زن
ــاري لوپوس  ــد: علت بيم ــات مي گوي اطالع
ــت ولي چون خيلي از كساني كه  ناشناخته اس
ــوند خانم هاي باردار  به اين بيماري مبتال مي ش
ــراي آنان خيلي  ــتند از اينرو برنامه ريزي ب هس
ــا در جامعه داراي  اهميت دارد زيرا كه خانم ه
نقش هاي متعددي هستند از اين رو بايد جامعه 
از آنان حمايت كند تا بتوانند نقش هايشان را به 

خوبي ايفا كنند.
ــت كه  وي مي افزايد:  لوپوس بيماري اس
اگر به آن توجه نشود مي تواند عوارض زيادي را 
به جا بگذارد اين در حالي است كه شيوه زندگي 

ــالم و آموزش افراد جامعه از اهميت زيادي  س
ــت. در واقع بيماران و خانواده ها  بر  خوردار اس

بايد بدانند كه چگونه با اين بيماري مقابله كنند. 
ــاره به اين مطلب كه  ــولي با اش دكتر رس
درد، تورم مفصلي، ضايعات پوستي و افزايش 
ــيد از عاليم اوليه اين  حساسيت به نور خورش
بيماري است تاكيد مي كند: بيماران در صورت 
ــراد خانواده،  ــم فوق در خود يا در اف بروز عالي
هرچه سريعتر به روماتولوژيست مراجعه كنند. 
عاليم بيماري در ابتدا مي تواند خفيف باشد و با 
ــخيص زود هنگام بيماري و درمان به موقع  تش
ــري ارگان هاي مهم مانند كليه،  مي توان از درگي
مغز، قلب، ريه و سيستم خوني جلوگيري كرد و 

عوارض ناشي از بيماري را كاهش داد.   
وي در پاسخ به اين پرسش كه بيماران چه 

ــد يادآوري  ــي در بهبود بيماري خود دارن نقش
مي كند: اطالعات بيمار درباره بيماري بسيار مهم 
است. مطالعات نشان داده است كه بيماران مطلع 
احساس بهتري در باره خود دارند و بيماريشان 
بهتر كنترل مي شود. بيماران با داشتن اطالعات 
مفيد و پيگيري منظم زير نظر پزشك معالج خود 
مي توانند زندگي همانند افراد سالم داشته باشند 

و از زندگي خود لذت ببرند.   

اميد به زندگي در بيماران
ــوق  ــتميان - ف ــن رس ــر عبدالرحم دكت
ــته  تخصص روماتولوژي با بيان اينكه در گذش
طول عمر 5ساله يك بيمار مبتال به لوپوس، 50 

ــاله در  درصد بود اما اكنون اميد به زندگي 10س
اين افراد باالي 90درصد است مي گويد: علت 
ــخص نيست،  اصلي ايجاد بيماري لوپوس مش
اما عوامل هورموني چون باال بودن استروژن و 
عوامل محيطي چون نور خورشيد، عفونت ها، 
ــا مي توانند  ــي داروه ــترس و مصرف برخ اس

درايجاد و تشديد اين بيماري موثر باشند.
ــد بيماران مبتال به  وي مي افزايد: 70درص
لوپوس به نور خورشيد حساس هستند و عاملي 
چون استرس قادر خواهد بود زمينه هاي بيماري 

را شعله ور و منجر به عود بيماري كند.
ــگاه علوم  ــات علمي دانش ــن عضو هي اي
ــگاه تهران، ضمن بيان اين مطلب  پزشكي دانش
ــت ياد  ــوس يك بيماري خود ايمني اس كه لوپ
ــن عارضه مانند  ــا ايجاد اي آوري مي كند: منش

سرماخوردگي يا يك بيماري عفوني نيست كه با 
ورود يك باكتري يا ويروس به وجود آمده باشد 
ــتم دفاعي  و با خروج آن از بين برود بلكه سيس
بدن در اين بيماري عليه بافت بدن واكنش نشان 
ــخص ندارد و  ــد و يك دوره ابتالي مش مي ده
ــر بيماري  ــه مي تواند در ه ــت ك طوالني تر اس

متفاوت باشد.
ــش ميزان  ــا توجه به كاه وي مي گويد: ب
ــتر در  مرگ و مير در ميان اين افراد، امروزه بيش
ــم كردن امكان يك زندگي  زمينه كيفيت و فراه
ــاران برنامه ريزي  ــته از بيم ــراي اين دس بهتر ب
ــياري از بيماران لوپوسي، زندگي  مي شود و بس

عادي دارند.
ــن مطلب  ــاره به اي ــتميان با اش دكتر رس
ــي و غيردارويي  ــه دو گونه داروي كه لوپوس ب
درمان مي شود و آموزش بيمار مهمترين درمان 
غيردارويي براي اين افراد است مي افزايد:  اطالع 
فرد از بيماري اش و دانستن اين كه چه عواملي 
ــتند،  ــت حال وي موثر هس ــود يا وخام در بهب
ــت. مديريت استرس،  ــيار كمك كننده اس بس
رعايت رژيم غذايي مناسب و گنجاندن ميوه ها، 
ــي، پرهيز از  ــبزي ها و لبنيات در برنامه غذاي س
استعمال دخانيات، ورزش مناسب و اجتناب از 
ــرض نور آفتاب از جمله اين  قرار گرفتن در مع

موارد هستند.

ــيوع  ــادآوري مي كند: با توجه به ش وي ي
عفونت بيشتر در بدن يك بيمار لوپوسي تزريق 
ــزا مي تواند در  ــوك و آنفلوآن ــن پنوموك واكس
ــد و ميزان  جلوگيري از اين عفونت ها موثر باش
و نوع تجويز دارو بستگي به اين دارد كه لوپوس 
ــد. به عنوان  كدام عضو بدن را درگير كرده باش
مثال تظاهر لوپوس در سيستم عصبي و كليوي 

نيازمند مصرف كورتون با دوز باالتر است.
ــوژي درباره  ــوق تخصص روماتول اين ف
تظاهرات بيماري لوپوس  خاطر نشان مي كند: 
لوپوس، يك بيماري مولتي سيستم است يعني 
مي تواند چند عضو را درگير كند به همين خاطر 
در كتابهاي قديمي تر به آن «بيماري هزار چهره» 
ــتي، تب،  ــه تظاهرات پوس ــد ك نيز گفته مي ش
ــكالت مفصلي و درگيري هاي  ــتگي، مش خس
ــت، پنجره اين  ــن جمله اند.  پوس ــوي از اي كلي

بيماري است. 
ــت  ــه اي كه در آن پوس ــه بال پروان ضايع
روي گونه ها و پل بيني قرمز و ملتهب مي شود، 
تظاهر پوستي لوپوس است. توصيه مي شود اين 

ــن در نور آفتاب پرهيز كنند و  افراد از قرار گرفت
ــا از پمادهاي مخصوص  در صورت لزوم حتم

ضدآفتاب استفاده كنند.
وي همچنين درباره ميزان درگيري مفاصل 
ــبختانه لوپوس  در اين بيماري مي گويد: خوش
ــت كه  ــت روماتوئيد نيس ــد بيماري آرتري مانن
مفاصل در آن تخريب شوند و با تجويز داروهاي 
ــود. درگيري مفصلي بيشتر  سبك، درمان مي ش
يك عالمت تشخيصي و فعاليت هشداردهنده 

است.
ــوژي با بيان  ــص روماتول  اين فوق تخص
ــان بين 15 تا 45  ــتر در زن اينكه اين بيماري بيش
سال ديده مي شود تاكيد مي كند: عوامل ژنتيكي 
ــاري تاثير دارند و درصد ابتالي  در بروز اين بيم
ــك تخمكي، بين 15 تا  لوپوس در دوقلوهاي ت
ــر يك فرد در  ــت.به طوري كه  اگ 30 درصد اس
ــته باشد  ــاوندان اين بيماري را داش ميان خويش
احتمال ابتالي ساير افراد در اين ميان كم است و 

نقش عوامل محيطي نيز حائز اهميت است.
ــه آيا  ــش ك ــن پرس ــه اي ــخ ب وي در پاس
باردارشدن يك زن مبتال به لوپوس براي جنين 
ــراه دارد مي افزايد: لوپوس  ــه هم وي خطري ب
ــود و يا بيمار  ــع خاموش مي ش در برخي مقاط
ــد. انتخاب زمان  ــتفاده مي كن از حداقل دارو اس
مناسب باردار شدن مهم است و فرد مي تواند در 

بازه زماني كه بيماري خاموش است، باردار شود 
و فرزند سالمي را به دنيا بياورد.

پيشگيري از بيماري لوپوس
ــز كنند و  ــترس پرهي ــاران بايد از اس  ـ بيم

راههاي مقابله با استرس را پيدا كنند.
ـ از در معرض قرار گرفتن در نور خورشيد 
ــه از ضد آفتاب  ــد و هميش جدا خودداري كنن

استفاده كنند.
ــنا را  ــم مانند پياده  روي و ش ـ ورزش منظ

داشته باشند.  
 ـ از تغذيه سالم استفاده كنند كه شامل غذاي 
كم نمك،كم چرب،روغن زيتون،ماهي،ميوه و 

سبزيجات است.  
 ـ  از مصرف فست فود و غذا هاي كنسروي 

پرهيز كنند. 
ــم مربوط به  ــتن عالي ــورت داش  ـ  در ص
ــت  ــك روماتولوژيس بيماري لوپوس،به پزش

مراجعه كنند.
بيتا مهدوي

55 گزارش

* دكتر علي رضا نيكبخت نصر آبادي-  استاد دانشكده پرستاري ومامايي 
دانشگاه تهران: لوپوس عاليم اختصاصي خاصي ندارد اما بتدريج مي تواند 
تمام اعضا و بافت هاي داخلي بدن را درگير كند بنابراين مردم نبايد دنبال 
عالمت خاصي براي اين بيماري باشند و بايد بوسيله غربالگري هاي كه در 

سطح جامعه انجام مي شود اين بيماري تشخيص داده شود 
* دكتر خورشيد رسولي اشكوري - مشاوررئيس دانشكده 
پرستاري مامايي در امور زنان و خانواده : خيلي از كساني 
كه به اين بيماري مبتال مي شوند خانم هاي باردار هستند 
از اينرو برنامه ريزي براي آنان خيلي اهميت دارد زيرا كه 
خانم ها در جامعه داراي نقش هاي متعددي هستند از اينرو 
بايد جامعه از آنان حمايت كند تا بتوانند نقش هايشان را به 

خوبي ايفا كنند

اين  اوقات  گاهي  نفرولوژيست:  برومند  -  بهروز  دكتر   *
را  خودي  پروتئين هاي  اينكه  علت  به  ايمني  سلول ها 
نمي شناسند به عنوان آنتي ژن غير خودي به آن حمله مي كنند.  
سلول ها بسته به اينكه متعلق به كدام قسمت باشند اندام را 

دچار مشكل مي كنند  
* دكتر محمود اكبريان - رئيس انجمن لوپوس ايران : از هر 100 
نفر25 نفر به بيماري لوپوس مبتال هستند كه اين آمار معموال در سياه پوستان 

بيشتر است كه  معموال 9 نفر خانم و 1 نفر آقا هستند

يكشنبه2 تير 1398ـ  19 شوال1440ـ  23 ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27311

لوپوس بيماري هزار چهره

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تجارت گستر مهر وطن (سهامي خاص)
در حال تصفيه (نوبت سوم) به شماره ثبت 445232 و شناسه ملي 14003723589

پيرو صورتجلســـه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/5/27 و آگهي شماره 21406 مورخ 1397/6/18 مندرج در 
روزنامه رسمي، انحالل شركت مورد تصويب قرار گرفت. نظر به اينكه شركت تجارت گستر مهر وطن منحل و عمليات 
تصفيه آن آغاز گرديده اســـت لذا بدينوسيله در اجراي ماده225 قانون تجارت مراتب در سه نوبت به فاصله يكماه در 
روزنامه رســـمي و كثيراالنتشار آگهي و از كليه اشـــخاص حقيقي و حقوقي كه مطالباتي از شركت دارند درخواست 
مي شود كه با در دست داشـــتن مدرك مربوط به طلب خود ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به هيئت تصفيه 
به نشاني تهران سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خيابان معارف، پالك13 طبقه هشتم مراجعه نمايند. در غير اينصورت در 

اجراي ماده مذكور دارايي شركت بين بستانكاران و صاحبان سهام تقسيم خواهد شد.
مدير تصفيه

آگهي اصالحيه تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
 براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 شركت گسترش سرمايه گذاري 

ايران خودرو (سهامي عام) شماره ثبت 136946 شناسه ملي 10101800682
پيرو آگهي منتشـــره در روزنامه اطالعات شـــماره 27309 روز پنجشـــنبه مورخ 1398/3/30 
درخصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه به اطالع مي رساند مجمع فوق الذكر با دستورات 
جلســـه قبلي، در ساعت 10 صبح روز چهارشـــنبه مورخ 1398/04/12 در محل شركت صنعتي 

محورسازان ايران خودرو واقع در تهران، كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج برگزار خواهد گرديد.
هيئت مديره شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام)

آگهى دعوت از بستانكاران نوبت سوم
 شركت استوديو فيلمساز سهامى خاص ( در حال تصفيه )

به شماره ثبت 11397 و شناسه ملى 10100450665
در اجراى ماده 225 اليحه اصالحى قســـمتى از قانون تجارت بدينوســـيله از كليه بستانكاران 
شركت فوق دعوت بعمل مى آيد تا ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى با در دست داشتن 
 مدارك مبثته ادعاى خود به محل تصفيه واقع در تهران ، خيابان دكتر على شريعتى ، كوچه گيتى ، 
 خيابـــان خواجه نصير طوســـى ، پالك 235 طبقـــه اول واحد 3 كدپســـتى :1611617614 

مراجعه نمايند بديهى است هر گونه ادعاى خارج از اين مهلت پذيرفته نمى باشد .
هيئت تصفيه

23703جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - نيروى تشــخيص نداشتن ! مبتدى يا نادان بودن 
2 - ايالتى در آلمان - آميختن

 3 - دريا - فراوان - پايين - صدايى در موسيقى
 4 - مقابل ستاره - نوك مثلث - معلم دانشگاه

 5 - پــس از اين - چرخ دنــده مخروطى در داخل 
ديفرانسيل خودرو - پشت سر 

6 - گريه بلند - نجار - نوعى ماهى اســتخوانى به 
اندازه ماهى سفيد

 7 - خــوى اش عدالت اســت – رطوبت اندك - 
عالمت جمع – بوى كهنگى 

8 - جانور مردار خوار - پارچه ها
 9 - حــرف گزينش - نوعى شــيرينى - تخم مرغ 

فرنگى - حادثه 
10 - علم سرشمارى - ماهى آبهاى شيرين - اندام تنفسى

  11 - دراز ترين رود جهان - تيم فوتبال انگليسى - 
سرگيجه

 12 - نوعى گل خوشبو - پسوند آلودگى - بزرگترين 
توليد كننده موتور سيكلت در جهان

 13 - بيــكاره - قلعه حكومتى - نوار ابريشــمى و 
زينتى - پس گردنى

 14 - آنچه به دوش يا پهلو آويزند - يتيمان
 15 - شروع به حركت يا فعاليت كردن

عـمـودى:

 1 - نوشــيدنى ســنتى ضد ســرطان - شهرى در 
آذربايجان غربى

 2 - وعده گاه - آرزوها 
 3 - سرچشــمه زندگــى - دريافتن - ســالم تلفنى -

از عبادات
 4 - ســرگردان و معطــل ! - يار دســتك - لباس 

خانم ها
 5 - از خنده مى روند - فرزند مؤنث - مقابل تشنه
  6 - بلــه - تــرس و محابــا - پرنــده شــناگر -

 حرف انگليسى
 7 - فيلمنامــه - گردنه اى در اســتان لرســتان - 

يكدندگى
 8 - رانندگى كردن - گل انار 

9 - پوز - از حروف يونانى - بازى شبيه به تنيس در 
محفظه اى شيشه اى

 10 - شكاف - پر حرفى - فرش - امر به آمدن 
  11 - النه حيوانات - نام دخترانه  - سروش 
12 - بى باك - كشف كننده - نوعى شيرينى 

 13 – آفــت گياهــى - وســيله بــازى - برادر 
حضرت موسى (ع) – ضمير چهارم

 14 - از القاب اشراف اروپا - رهبرى و پيشوايى
 15 - مشاهير - ترسيده

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و عمومي عادي 
ساليانه كنفدراسيون صادرات ايران

بدينوســـيله به اطالع اعضاي محترم كنفدراســـيون صادرات ايران 
مي رساند: جلســـه مجمع عمومي فوق العاده و عمومي عادي ساليانه 
كنفدراســـيون صادرات ايران در روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 با 
دســـتور مندرج در ذيل در محل ســـاختمان جديد كنفدراسيون به 
آدرس خيابـــان كريمخان زندـ  بين ماهشـــهر و خردمند جنوبيـ  

ساختمان 102ـ  طبقه اول شرقي برگزار خواهد شد.
بنابراين از اعضاي محترم كنفدراسيون صادرات ايران دعوت مي نمايد 

در جلسه مذكور شركت فرمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده در ساعت 15:00

1ـ اصالح اساسنامه و تصويب اساسنامه جديد
2ـ ساير موضوعات

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه در ساعت 16:00
1ـ ارائه گزارش هيئت مديره درخصوص عملكرد كنفدراسيون 

2ـ ارائه گزارش مالي و تصويب ترازنامه 
3ـ تصويب بودجه سال 1398 كنفدراسيون 

4ـ ارائه گزارش بازرس 
5ـ انتخاب بازرس 

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي كنفدراسيون 
7ـ ساير موضوعات 

هيأت مديره كنفدراسيون صادرات ايران 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه شركت نفت بهران (سهامي عام)

شماره ثبت 10844 و شناسه ملي 10100434484

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم شركت نفت بهران (سهامي عام) دعوت به عمل مي آيد كه در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساالنه كه در روز يكشنبه مورخ 1398/04/16 از ساعت 10 صبح در سالن همايش قلم سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري 
اسالمي ايران، واقع در بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از ايستگاه مترو حقاني، بلوار كتابخانه ملي ايران، روبروي باغ كتاب، 

ساختمان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
سهامداران و يا وكالي قانوني آنان به منظور دريافت برگ ورود به جلسه مي توانند از تاريخ 1398/04/09 تا پايان وقت اداري 
1398/04/10 به نشاني دفتر مركزي شركت ،واقع در تهران، خيابان شريعتي، خيابان دستگردي (ظفر)، نبش كوچه شريفي، 

امور مجامع و سهام مراجعه نمايند.

دستور جلسه:
1. استماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي منتهي به 1397/12/29
3. تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1397/12/29
4. تصويب بودجه سال مالي منتهي به 1398/12/29

5. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
6. انتخاب اعضاي هيأت مديره

7. انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت
8. ساير موارد

هيأت مديره

آگهي پرداخت سود سهام سال 1397 

شركت نفت بهران (سهامي عام)
با شناسه ملي 10100434484 و شماره ثبت 10844

بدين وسيله به آگاهي كليه سهامداران محترم شركت نفت بهران كه در زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه در تاريخ 
16 تيرماه 1398 سهامدار هستند، مي رسد سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29 فقط از طريق 

سيستم بانكي پرداخت مي گردد.
شايان ذكر است كليه سهامداران حقيقي مي توانند طبق تاريخ اعالم شده در جدول زمان بندي با در دست داشتن مدرك 
شناسايي و برگه سهام يا برگه فروش سهم (در صورت فروش پس از تاريخ مجمع) به يكي از شعب بانك صادرات (سپهر) 

در سراسر كشور مراجعه و سود خود را نقداً دريافت نمايند.

تاريخ پرداختسهامدارانرديف

از مهرماه تا اسفندماه 1398سهامداران حقيقي1

طبق مفاد ماده 240 اصالحيه قانون تجارت به صورت مرحله ايسهامداران حقوقي2

نشاني: خ شريعتي، خ دستگردي(ظفر)، نبش كوچه شريفي پالك2
تلفن: 22922500

تلفن گويا: 2ـ22922501      دورنگار: 22922501

فراخوان شناسايى و ارزيابى كيفى
شـــركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه در نظر دارد 
به منظور طراحى و راه اندازى ماژولهاى نرم افزارى تخصصى، نســـبت 
به شناسايى و ارزيابى صالحيت شركتهاى دانش بنيان، تيم ها و كسب 
وكارهاى نوآور واجد شرايط اقدام نمايد. متقاضيان داراى توانمندى و 
ترجيحاً با رتبه شورايعالى انفورماتيك ميتوانند از تاريخ انتشار آگهى تا 
تاريخ 1398/04/10روزهاى كارى از ساعت 9 تا 14 با در دست داشتن 
معرفى نامه رســـمى و مستندات هويتى جهت دريافت اسناد RFQبه 
بهاى 1,000,000 ريال (يك ميليون ريال)به نشـــانى تهران، خيابان 
 بلوار كشـــاورز، خيابان نادرى، پالك 13، طبقه 5 (مديريت امور مالى) 
اقدام نمايند.آخرين مهلت براى تحويل پيشـــنهادات ساعت 15 روز 

چهارشنبه1398/04/12است. 

آگهي دعوت از سهامداران شركت نياك 
به شماره ثبت 1412 و شناسه ملي 10700080177

بدينوسيله از ســـهامداران شركت نياك به شماره ثبت 1412 و 
شناســـه ملي 10700080177 دعوت بـــه عمل مي آيد تا در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه در تاريخ 98/04/15 
ســـاعت 10 صبح در محل كارخانه داروســـازي نياك واقع در 
كيلومتر 10 جاده گرگانـ  آق قال بعد از روستاي قربان آباد، برگزار 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ تغيير مفادي در اساسنامه 
2ـ ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمـــع عمومي فوق العاده 

است.
هيئت مديره شركت نياك (سهامي خاص)

نوبت اول

RHS-9742005-T02  :درخواست شماره
موضوع آگهي:

خريد قطعات توربين گازي 
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي
با اخذ سپرده



اشاره: بخش نخست اين نوشتار به نقل از «خداوند 
در كالم عليعليهالســـالم» (انتشارات هاد) روز گذشته 
از نظر خوانندگان گرامي گذشت. اينك بخش پاياني 

درباره مفاد توحيدي خطبه 163 نهجالبالغه.
دون من صفات األقدار و  تعالي عّما يَنحُله المَحدِّ 28ـ

نهايات األقطار و تأثُّل 
ن  المســاكين و تَمكُّ
«خداوند  األماكــن: 
برتر اســـت از آنچه 
محدودكنندگان به او 
نسبت ميدهند از نظر 
اندازهها، ابعاد، انتخاب 
منزلگاه و جايگزين 

شدن در مكان.»
در ايـــن جمله 
چهـــار محدوديت 
را از خداوند متعال 
نفي كرده اســـت كه 

محدوديت در مقدار و كوچكي يا بزرگي، محدوديت 
از اندازه طول عمر، محدوديت از نظر انتخاب منزلگاه 
مناســـب و محدوديت از اســـتقرار و مكاني خاص 

ميباشد.
فالحد لخلقه مضروب و الي غيره منسوب: «حد  29ـ
و اندازه مخصوص آفريدههاي اوســـت و به غير او 

نسبت داده ميشود.»
لم يخلق االشياء من اصول ازليه و ال من اوائل  30ـ
ابديه: «اشياء را از اصول ازليه نيافريد و نه از نمونههاي 

ابدي.»
بل خلق ما خلق فاقام حده و صور فاحســن  31ـ
صورته: «بلكه آنچه را آفريد حدي براي آن برپا نمود و 

آنچه را صورت بخشيد، تصوير زيبايي داد.»
ليس لشيء منه امتناع: «هيچ چيز در برابر قدرتش  32ـ

ياراي مقاومت ندارد.»
وال له بطاعه شيء انتفاع: «و از اطاعت چيزي  33ـ

نفعي عايد او نميشود.»
علمه باالموات الماضين كعلمه باالحياء الباقين:  34ـ
«علم او به مردگان پيشين همچون علمش به زندگان 
باقي است» و در قرآن ميخوانيم: «و لقد علمنا المستقدمين 
منكم و لقد علمنا المســتاخرين: ما هم پيشينيان شما را 

ميدانستيم  هم متأخران را ميدانيم.» (حجر، 24)
و علمه بما في السماوات العلي كعلمه بما في  35ـ
االرضين الســفلي: «دانش او به آنچه در آسمانهاي باال 
است همانند علمش به آنچه در طبقات پائين زمين است، 
ميباشد.» قرآن ميفرمايد: «و ما كان اهللا ليعجزه من شئ 
فيالسماوات و ال في االرض انه كان عليما قديرا: نه چيزي 
در آســـمانها و نه چيزي در زمين از حوزه قدرت او 

بيرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست.» (فاطر، 44)
چگونگي خلقت آدمي

در اين فراز از خطبه حضرت اشاراتي به چگونگي 
خلقت انسان و خصوصياتي از او را دارند و اسراري 
پيچيده از دوران جنيني و سپس تولد آدمي را يادآور 
گشته و چنين نتيجه ميگيرد كه اي انسان تو نميتواني 
بر اسرار خلقت خويش دستيابي. پس چگونه ميتواني 

به كنه صفات حق تعالي راه يابي؟ امام ميفرمايد: 
ايها المخلوق الســوي و المنشا المرعي فيظلمات 
االرحام و مضاعفات االســتار: «اي مخلوقي كه با اندام 
متناســـب آفريده شـــدهاي و در محيطي محفوظ در 
تاريكيهاي رحـــم و در پردههاي تو در توي متعدد 

پرورش يافتهاي!»
«ســـوي» از ماده تســـويه به معناي تنظيم و نظام 
بخشيدن و رعايت تناسب اجزاست. «مرعي» به معناي 
چيزي است كه مورد رعايت و حفظ و مراقبت قرار 
گرفته باشد. «استار» جمع ستر به معني پرده و پوشش 
اســـت. دوران جنيني جداً يكي از شگفتانگيزترين و 
اســـرارآميزترين دوران خلقت آدمي است. نطفه انسان 

در حالي كه در محيطي كامًال بســـته و ظلماني و زير 
پردههاي تودرتو قراردارد، مراحل تكامل خود را پيوسته 
طـــي ميكنـــد و پس از نه ماه كامال موزون و منظم و 
حســـاب شده به دنيا ميآيد و آنچه براي زندگي نياز 
دارد، خداوند متعال به او عطا نموده است. قرآن در مورد 
ظلمات ارحام ميفرمايد: «يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا 

من بعد خلق في ظلمات ثالث ذلكم اهللا ربكم: او شما را 
در شكم مادرانتان پيوسته آفرينشي بعد از آفرينش ديگر 
در ميان تاريكيهاي سه گانه (ظلمت شكم مادر و رحم 
و مشيمه)ميبخشـــد. اين است خداوند كه پروردگار 

شماست.» (زمر، 6)
ســـپس امام ميفرمايد: بدئت من سالله من طين و 
وضعــت في قرار مكين الي قدر معلوم و اجل مقســوم: 
«آفرينش تو از عصاره گل آغاز شد و در جايگاه مطمئن 
و حفاظت شـــده تا حد معين و سرآمد مشخص قرار 

داده شدي.»
«بدئت» آغاز شده و نوگرديده است و «سالله» از 
ماده سل به معني عصاره و فشرده و خالص هر چيزي 
است. «طين» گل و «قرار» نهاده شده و «مكين» از ماده 
مكانت به معني مقاوم و منزلت است. مالحظه ميكنيد 
همه چيز از نيازمنديها، تناسب اندام، ماندگاري در دنيا، 
و سررسيد عمر همه از قبل مشخص گرديده و چيزي 

از مقام و منزلت آدمي كم گذارده نشده است. 
آنچه امام در اين جمالت فرمودند، تعبيري از آيات 
الهي قرآن است: «و لقد خلقنا اإلنسان من ُساللهٍ من طين 

ثُّم جعلناُه نُطفه في قرار مكيٍن ثُّم خلقنا النُّطفه علقة فخلقنا 
العلقه ُمضغه فخلقنا الُمضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثُّم
انشأناُه خلقا آخر فتبارك اهللا احسُن الخالقين: ما انسان را 
از عصارهاي از گل آفريديم. ســـپس او را نطفهاي در 
قرارگاه مطمئن «رحم» قرار داديم ســـپس نطفه را به 
علقه «خونبسته» و علقه را به صورت مضغه «چيزي 

شبيه گوشت جويده شده» و مضغه را به استخوانهايي 
درآورديم و به استخوانها گوشت پوشانديم. سپس آن 
را آفرينش تازهاي داديم. پس بزرگ اســـت خدايي كه 

بهترين آفرينندگان است.» (مؤمنون، 12ـ14)
بيان نوراني امام صادق(ع) به مفّضل درباره شگفتيهاي 
خلقت انســـان و معرفت به حضرت پروردگار واقعا 
خواندني اســـت. امام صادق در كتاب توحيد مفّضل 

مي  فرمايد: «تو اي مفّضل به آفرينش انسان بينديش كه 
نخستين مرحلة آن تربيت جنين در عالم رحم است، 
در حالي كه در ميان ظلمتهاي سهگانه (شكم، رحم و 
مشيمه) قرار گرفته در جايي كه راهي براي درخواست 
غذا و دفع آزار و اذيت و جلب منفعت و دور ساختن 
زيانهـــا از خود ندارد. خداوند خون مادر را از طريق 
بند ناف به سوي او روان ساخته و همانگونه كه آب، 
گياهان را آبياري ميكند اين خون نيز جنين را آبياري و 
تغذيه ميكند تا مراحل تكامل خود را بپيمايد و آنقدر 
قوي و محكم شود كه بتواند در هواي آزاد زندگي كند 
و هنگامي كه طفل متولد ميشود آن خون را به شير 
تبديل ميكند و به سوي سينه مادرش روان ميسازد. 
طعم و رنگ آن به كلي دگرگون ميگردد و به صورتي 

كه مورد نياز نوزاد است، درميآيد.» 
ضعف آدمي در آغاز زندگي

آنگاه امام به ضعف و ناتواني آدمي در آغاز زندگي 
اشاره نموده و ميفرمايد: تُموُر في بطن أُمك جنينا تُحيُر
ُدعاء و ال تســمُع نداء: «در آن هنگام كه در شكم مادر 
مشغول حركت بودي نه قدرت پاسخگويي داشتي و 

نه توانايي شنيدن سخني.»
«تمور» از ريشه مور به معني جريان سريع و رفت 
و آمد است.  «تحير» به معني رفت و آمد در مكان يا 
درآمد و شـــد سخن ميباشد. نوزاد در جنين حركت 
ميكند، از طرفي به طرف ديگر ميرود؛ اما هرگز قادر 

به شنيدن صدائي يا بيان سخني نخواهد بود. 
ثُّم أُخرجت من مقّرك الي دارٍ لم تشهدها و لم تعرف 
ُسبُل منافعها: «سپس از جايگاه خود به سرايي كه هرگز 
آن را مشاهده نكرده بودي و راه به دست آوردن منافعش 

را نميشناختي، فرستاده شدي.» 
«مّقر» جايگاه، «دار»، منزل و «ُســـبُل» جمع سبيل 

به معني راه است. 
فمــن هداك الجترار الغذاء من ثدي أُمك و عّرفك 
عند الحاجه مواضع طلبك و إرادتك: «چه كســـي تو را 
براي به دســـت آوردن غذا به مكيدن پســـتان مادرت 
هدايت كرد؟ و چه كسي موارد نيازها و معضالت را 

به تو معرفي نمود؟»
«اجترار» به معني كشـــيدن و جذب نمودن است. 
«ثدي» به معني پســـتان ميباشد. راستي چه كسي به 
نوزاد آموخت كه براي زندهماندن احتياج به غذا داري، 
چگونه او به سينه مادر هدايت شد كه با فشار دو لب 
و مكيدن، غذاي خود را به دست آورد. چه كسي به 
او آموخت كه چون گرسنه شدي با حركات دست و 
پا و صدا و گريه و ناله به مادرت بفهمان كه احتياج به 
غذا داري، هر چند اگر تو هم اشارهاي نكني خداوند 
احساس گرسنگي تو را در سينه مادر قرار داده است و او 
با تحريك سينهاش متوجه ميشود كه تو گرسنه شدهاي 
به راستي دستگاه خلقت بسيار شگفتانگيز است و تنها 

قدرت اليزال الهي، نظام آن را عهدهدار است. 
و امـــام در آخـــر خطبه ميفرمايد: هيهات إّن من 
يعجــُز عــن صفات ذي الهيئه و األدوات فُهو عن صفات 
خالقه أعجُز و من تناُوله بُحُدود المخُلوقين أبعُد: «هيهات! 
آنكس كه از وصف موجوداتي كه داراي شكل و اندام 
و اعضاي پيكرند، ناتوان است از وصف خالق خويش 
ناتوانتر ميباشـــد و از شـــناخت او از طريق صفات 

مخلوقات دورتر است.» 
«هيهات» اســـم فعل است و دوري را مي رساند 
و معني آن در فارســـي «چه دور است» ميباشد. آري 
ما نه مستقيم ميتوانيم به ذات حضرت باريتعالي پي 
ببريم و نه صفات او را آنچنان كه هست، بشناسيم و 
مسلما از طريق صفات و حدود وادوات مخلوق الهي 
كه در اختيار ماســـت، ره به جائي نخواهيم برد. تنها 
ميتوانيـــم در حّد ظرف فكر خود تصوري از صفات 
جالل و جمال پروردگار داشته باشيم و سر تعظيم در 
برابر خداوند فرود آورده و جز عبادت و كار براي او 

به چيز ديگري نينديشيم. 

 نظرها و انديشهها
يكشنبه  2 تير 1398ـ   19 شوال 1440ـ 23 ژوئن 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27311

رسولاهللا و اهل بيت(ع) در كالم علي(ع)
علي ثقفي
نشر هاد

چاپ اول: 1397
28 هزار تومان 285 صـ 

كتاب حاضر مشتمل بر سخنان 
موال علي(ع) در معرفي پيامبر اكرم(ص) 
و ائمه اطهار(ع) از نهجالبالغه شريف 
اســـت. در بخـــش اول اين كتاب 
ميخوانيم معرفتشناسي پيامبر(ص) 
از كالم علـــي(ع) در حّد بلوغ فكري 
و سطح عقلي ما است، وگرنه مقامات 
عرفاني و الهي رسولاهللا(ص) براي ما 
قابل درك و فهم نيســـت و اگر اين 
معارف شـــناختني باشد در سينه امام 

علي(ع) و ائمه معصومين(ع) به امانت گذارده شده است و ما تنها به قدر 
تشنگي ميتوانيم از درياي معرفت پيامبر(ص) بچشيم. بخش دوم كتاب 
به اهل بيت در كالم امام علي(ع) از نهجالبالغه اختصاص داده شده كه 

شمهاي از صفات الهي ائمه اطهار بيان ميشود.

نكتههاي قرآني سوره كهف 
سيد عطاءاهللا مهاجراني

نشر روزنه
چاپ اول: 1398

59500 تومان  376 صـ 
مؤلـــف در كتـــاب حاضر به 
نكتههاي قرآني سوره كهف در شش 
بخش: «داستان اصحاب كهف»، «مثال 
باغدار شيفته گمان خويش»، «داستان 
موسي و خضر»، «داستان ذوالقرنين 
يا كوروش كبير»، «ميناگريهاي زبان 
قرآن» و «شـــناخت وحي» پرداخته 
است.  در بخشي از سخن نخست 
اين كتاب آمده است: «سوره كهف 
مثل كاشي معرق هفت رنگ است 
تكههاي مختلف و رنگهاي گوناگون، سوره را شكل دادهاند. از اين رو 
ميتوان گفت سوره كهف، به اعتبار داستانهايش و مضمونهاي رنگارنگ، 
ســـورهاي پر پيچ و تاب اســـت. سه داستان و يك تمثيل در يكديگر گره 
خوردهاند تا سوره شكل بگيرد. داستان اصحاب كهف و رقيم، داستان موسي 
و بندة برگزيده خدا، خضر، داستان ذيالقرنين و تمثيل باغداران.... راوي 
داستانها خداوند است و از زاوية داناي كل، داستانها و تمثيل را روايت 
ميكند. اين داستانها و مثال و تمثيل در متن تعريف شدهاي روايت شدهاند. 
آن متن داستانها را با يكديگر پيوند ميدهد. مثل آب دريا كه در حقيقت پيوند 

دهندة زندگي تمام موجوداتي است كه 
در دريا زندگي ميكنند. آب مايه اصلي 

و وجه مشترك زندگي است.»

پيمان
شماره 84 فصلنامه فرهنگي ارمنيان 
بـــا عنوان «پيمان»، به صاحب امتيازي و 
مديرمسئولي مهندس وارطان وارتانيان، 
در 264 صفحه منتشر شد. در اين شماره 
مطالب زير به چاپ رسيده است: سرمقاله، 
در مسير شكلگيري نخستين جمهوري 
ارمنستان (1918م)/ آرپي مانوكيان، نخستين 
جمهوري ارمنســـتان و دستاوردهاي آن 
ـ1920م)/ ادوارد هاروطرنيانـــس،  1918)

ـ1920م)/ آرام شاه نظريان،  بررسي ساختار سياسي جمهوري ارمنستان (1918
سقوط جمهوري ارمنستان از منظر سياست خارجي/ دكتر كارن خانلري، دولتها 
و شخصيتهاي تأثيرگذار در نخستين جمهوري ارمنستان/ ايساك يونانسيان، 
آرام مانوكيان، بنيانگذار جمهوري ارمنستان/ رافي آراكليانس، بوقوس نوبار پاشا/ 
رافي آراكليانس، روح آزادي/ آوديس آهارونيان، ترجمه قوامالدين رضويزاده، 

بازگشت/ روبن هوسپيان، ترجمه ادوارد هاروطونيانس.

تاريخ فلسفه غرب

تاريخنگار فلسفه، چه در اصل 
عالقهمنـــد به تاريخ باشـــد و چه 
عالقهمند به فلسفه، هيچ كدام باعث 
نميشود كه او هم فيلسوف و هم 
تاريخنگار باشد. الزم نيست تاريخنگار 
نقاشي حتماً نقاش باشد. يا تاريخنگار 
پزشكي، در مقام تاريخنگار، عمال
پزشك باشد؛ اما تاريخنگار فلسفه با 
نوشتن بسيار درباره تاريخ، كمكي 
به فلســـفه نميكند. نه تنها كسي 
كه فلسفه نميداند تاريخنگار خوبي 
براي فلسفه نيست، بلكه كسي كه 
آشپزي نميداند هم تاريخنگار خوبي براي آشپزي نخواهد بود. پيوند 
ميان فلسفه و تاريخ آن بسيار عميق است. وظيفة تاريخي، تاريخنگار 
فلسفه را وادار ميكند كه عقيدة خود دربارة موضوعات را بيان كند. 
آن  هم به اين دليل كه نشان دهد چرا انديشمندان گذشته چنين عقايدي 
داشتند، و نيز به اين خاطر كه دربارة قضايايي تأمل كند كه انديشمندان 
به نحو ضمني در استداللهايشـــان آوردهاند و همچنين تا انسجام و 
اســـتحكام نتايج به دست آمده توسط آن انديشمندان را ارزيابي كند؛ 
اما فراهم كردن دليل براي نتيجهگيري فلسفي و كشف قضاياي پنهان 
در براهين فلســـفي و نيز ارزيابي منطقي استنتاجهاي فلسفي، همگي 
موجب سرزنده شدن فعاليتهاي فلسفي ميشوند. در نتيجه هر تاريخ 
فلســـفة مهمي بايد خودش تمرين فلسفه باشد. همانگونه كه تمرين 

تاريخ هم هست.
از طرفي هم تاريخنگار فلسفه بايد از موقعيت تاريخي كه فالسفة 
پيشين در آن آثار خود نگاشتهاند، شناخت كافي داشته باشد. وقتي ما 
اقدامات تاريخي كســـي را توضيح ميدهيم، به دنبال داليل انجام آنها 
ميگرديم. اگر دليل خوبي برايشان پيدا كرديم، فكر ميكنيم شيوة رفتار 
او را فهميدهايم و اگر به اين نتيجه برســـيم كه حتي طبق معيارهاي 
خودش دليل خوبي براي آن كار نداشته است، بايد توضيح متفاوت و 
پيچيدهتري براي آن بيابيم. آنچه دربارة يك رفتار تاريخي صدق ميكند، 
در مورد اتخاذ ديدگاه فلسفي هم صدق ميكند. اگر تاريخنگاران فلسفه 
داليل خوبي براي آموزههاي فيلسوفان گذشته يافتند، پس وظيفة خود 
را به انجام رساندهاند؛ ولي اگر به اين نتيجه رسيدند كه فيلسوفان پيشين 
داليل خوبي براي آن آموزهها نداشتهاند، در اين صورت تاريخنگاران 
تكليف سختتر و بيشتري خواهند داشت تا بتوانند آن آموزهها را بر 
حسب موقعيتي كه در آن پديد آمدهاند، توضيح دهند. اينجا موقعيت 
اجتماعي هم شايد به اندازة موقعيت فكري در بررسي آموزهها اهميت 

داشته باشد.
فلسفه و تاريخ 

«فلســـفه» و «تاريخ» پيوند نزديكي با هم دارند، حتي زماني كه 
بيواســـطه در پي روشنگري اصيل فلسفي هستيم. در دوران جديد، 
ـ فيلســـوف بزرگ آلماني قرن نوزدهمـ  اين امر را با  گوتلوب فرگه
شـــاهكارش يعني كتاب «اصول رياضيات» كامال ماهرانه توضيح داده 
است. تقريبا نيمي از كتاب فرگه به بررسي و ابطال ديدگاههاي ديگر 
فالســـفه و رياضيدانان اختصاص دارد. اينكه او به بحث دربارة آراي 
ديگران ميپردازد، به خاطر اين اســـت كه زيركانه براي بينش خود 
جـــا بـــاز كند تا پس از آن راحتتر نظريهاش را مطرح كند؛ اما هدف 
اصلي او از اين بحثهاي طوالني اين است كه خوانندگان را متقاعد كند 
مسائلي كه بعداً حل خواهد كرد، اهميت فراواني دارند. فرگه ميگويد 
بدون اين مقدمه، ما فاقد اولين شرط الزم براي يادگيري خواهيم بود: 

اينكه «بدانيم كه نميدانيم».
اكثر تاريخ فلسفهها در اين عصر كه عصر تخصصي شدن است، 
كارهايي گروهي هستند كه مطالب مربوط به هر دوره و هر حوزه را 
متخصصان آنها مينويسند. وقتي از انتشارات دانشگاه آكسفورد از من 
خواستند كه دستتنها تاريخ فلسفهاي از طالس تا دريدا بنويسم، اظهار 
داشتند كه معتقدند فقط با طرح تكامل فلسفه از نظرگاهي واحد ميتوان 
فلسفة باستان، قرون وسطي، آغاز دوران مدرن و فلسفة معاصر را در 

روايتي واحد با درونمايههاي مرتبط، مطرح كرد.

خدا در كالم علي(ع)

دوران جنينـي جداً يكي از شـگفتانگيزترين 
و اسـرارآميزترين دوران خلقت آدمي اسـت. 
نطفـه انسـان در حالي كـه در محيطـي كامًال
بسـته و ظلمانـي و زيـر پردههـاي تودرتـو 
قـراردارد، مراحل تكامل خود را پيوسـته طي 
ميكند و پـس از نه ماه كامال موزون و منظم 

و حساب شده به دنيا ميآيد

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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اولين موزه پمپ بنزين پايتخت 
در محل���ه دروازه دولت تهران با 
حضور شهردار تهران،  مقامات ارشد 
حوزه نفت، ميراث فرهنگي و برخی 
 چهره های فرهنگی افتتاح ش���د.
ب���ه گزارش خبرن���گار ما در اين 
م���وزه آثار به جا مانده از يكي از 
قديمي ترين پمپ  بنزين هاي تهران 
كه در كنار كوچه تاريخي فيات قرار 
دارد، مرمت، جمع آوري و نگهداري 

شده است. 
كوچه فيات منزل وزير نفت 
شهيد محمدجواد تندگويان را در 
خود جاي داده كه خودرو وي هم 
در كنار س���اير خودروهاي قديمي 
در محل اين م���وزه پمپ بنزين 

نگهداري مي شود.
دكتر اكب���ر نعمت الهي مدير 
مركز موزه ها و اسناد وزارت نفت 
در اين مراس���م گفت: امروز 28 
موزه در ليست برنامه هاي وزارت 
نف���ت قرار دارد كه تاكنون 2 موزه 
در آبادان افتتاح شده كه اين موزه 
پمپ بنزين تهران س���ومين موزه 
صنعت نفت در كشور است. وي 
افزود: امسال 2 موزه ديگر صنعت 
نفت در شهرهاي كرمان و سبزوار 

افتتاح خواهد شد.
نعمت الهي افزود: تاكنون 124 
ابنيه صنعت نفت به ثبت ملي رسيده 
و10 ابنيه ديگر در نوبت ثبت است. 
همچنين تاكنون20 ميليون برگه سند 
و10 هزار شي ميراثي اين صنعت 
شناس���ايي و در مرحله مرمت و 

آماده سازي است.
همچني���ن مهندس وكيل زاده 

مديرعامل ش���ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفت���ي ايران در اين 
مراس���م گفت: شركت ملي پخش 
در آس���تانه90 سالگي قرار دارد و 
افتخار مي كنيم كه در گرمابخشي به 

خانه هاي مردم سهيم بوده ايم.
محمدحس���ن طالبيان معاون 
س���ازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس���تي و گردشگري هم در اين 
مراس���م اظهار داش���ت: به لطف 
همكاري دستگاه ها آثار در نوبت 
ثبت يا ثبت شده متنوع شده است 
بطوري كه آثار مدرن معاصر و حتي 
آثاري از دفاع مقدس در حال ثبت 
اس���ت.وي افزود: حتي پاايشگاه  

آب���ادان قابليت ثبت جهاني دارد و 
ساير دستگاه ها بايد اقدام وزارت 

نفت را الگو قرار دهند.
طالبيان تصريح كرد: دستگاه هاي 
ديگر بايد صفحات شناسنامه خود 
را به روي مردم بگش���ايند، مثًا 
وزارت راه و شهرسازي مي تواند 
پل ه���اي قديم���ي را مرمت و به 
ثبت ملي برس���اند. وي با تشكر از 
مشاركت شهرداري تهران در مرمت 
و ثبت آثار تاريخي افزود: درگذشته 
ما با چالش همكاري شهرداري ها 
مواجه بوديم اما اكنون شهرداري ها 
ت���ا70 درصد در كار مرمت و ثبت 

مشاركت مي كنند.

دكتر پيروز حناچي ش���هردار 
تهران هم به عنوان آخرين سخنران 
اين مراس���م اظهار داشت: موزه  ها 
يكي از ارزش هاي شهري است و 
موزه پمپ بنزين تهران بر ارزش هاي 
ش���هر تهران مي افزايد. وي افزود: 
متأسفانه از10 پمپ بنزين قديمي 
تهران، 2 عدد باقي مانده اس���ت. 
متأسفانه اولين پمپ بنزين تهران در 
محله گمرك تخريب شد اّما هنوز 
يك پمپ بنزين قديمي در خيابان 

15 خرداد كار مي كند.
حناچي گف���ت: در دنيا هم 
تبديل مجموعه ه���اي صنعتي به 
فضاهاي فرهنگي قابل استفاده مردم 

يك���ي از اقدامات موثر در افزايش 
ارزش هاي شهري است و نشان از 

مديريت هوشمندانه تغيير دارد.
شهردار تهران گفت: ما در حال 
تغيير پاراديم هستيم. فروش شهر، 
پول درآوردن و بيان كاري دادن 
كه كاري ندارد. اما اينكه تغيير براي 
زندگي بهتر و آرام تر مردم در تهران 

ايجاد كنيم،  هنر است.
وي با اشاره به تغييرات مثبت 
در ته���ران گف���ت: كاهش ذرات 
معل���ق، افزايش روزهاي خاص از 
جمله دستاوردهاي سال 97 است. 
البته اينكه گفته مي ش���ود افزايش 
نزوات الهي، باعث اين امر شده، 
درست اس���ت اما نمي توان نقش 
دستگاه هايي چون وزارت نفت را 
در بهبود كيفيت سوخت مصرفي در 
تهران يا سخت گيري در معاينه فني 
خودروها كه حاصل تاش مديران 

است،  ناديده گرفت.
شهردار تهران گفت: اميدوارم 
روزي برس���د كه تمام دستگاه ها 
برگه شناسنامه تاريخي خود را به 
روي مردم بگش���ايند؛ چنانكه در 
اين زمينه وزارت نفت، بانك ملي، 
نيروي هوايي ارتش و خود ارتش 
جمهوري اس���امي ايران پيشگام 

بوده اند.
گزارش خبرنگار ما حاكيست 
در اين مراسم تمبر يادبود نخستين 
موزه پمپ بنزين تهران به تيراژ200 
هزار قطعه رونمايي و س���اختمان 
موزه افتتاح ش���د. اي���ن موزه از 
عموم  پذيراي  امروز)يكش���نبه( 

شهروندان خواهد بود.

اولين موزه پمپ بنزين تهران افتتاح شد
اقتصادی

آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران           

نام شرکت نام شرکت 
آخرین قیمت

) ریال(
آخرین قیمت

) ریال(
میزان

 تغییرات
میزان

 تغییرات

نورد وقطعات فوادي 
پتروشيمي جم

ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 
تامين سرمايه نوين
تراكتورسازي ايران 

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
فراورده هاي نسوزايران 

بانك صادرات ايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

سيمان هرمزگان 
سپنتا

بانك پاسارگاد
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

سرمايه گذاري دارويي تامين
سيمان شاهرود

س.صنايع شيميايي ايران
فواداميركبيركاشان

نفت سپاهان
داروسازي زاگرس فارمد پارس

سرمايه گذاري شاهد
تامين سرمايه لوتوس پارسيان

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
عمران وتوسعه فارس 

شهد
ليزينگ رايان سايپا

بيسكويت گرجي 
مخابرات ايران

سيمان مازندران 
پست بانك ايران

بانك تجارت
بورس كااي ايران

پارس خودرو
كنترل خوردگي تكين كو

كشتيراني جمهوري اسامي ايران
كاشي پارس 

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
توسعه معدني و صنعتي صبانور

مس شهيدباهنر
صنايع پتروشيمي خليج فارس

كارخانجات توليدي شيشه رازي 
تامين ماسه ريخته گري 

كيميدارو
پاكسان 

سيمان كردستان
بانك اقتصادنوين 

توسعه معادن روي ايران 
سيمان ايام 

ايران ياسا تاير ورابر
موتوژن 

باما
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

گروه مپنا)سهامي عام(
سيمان آرتااردبيل

بين المللي محصوات پارس 
 گروه صنايع بهشهرايران 

بيمه پارسيان
ليزينگ خودروغدير

شهدايران 
پتروشيمي فجر

آلومينيوم ايران 
ليزينگ صنعت ومعدن 

كارخانجات قندقزوين 
سراميك هاي صنعتي اردكان 

دارويي رازك 
پارس مينو

گروه صنعتي بارز
ايران ترانسفو

توريستي و رفاهي آبادگران ايران
زامياد

پتروشيمي مبين
محورسازان ايران خودرو

جام دارو
توليدي چدن سازان

سيمان داراب 
فرآورده هاي تزريقي ايران 

سيمان سپاهان 
سرمايه گذاري پارس توشه 

كارتن ايران 
كابل البرز

داروسازي اكسير
ليزينگ ايرانيان

سيمان تهران 
كارخانجات توليدي شهيدقندي

بورس اوراق بهادارتهران
كنترل خوردگي تكين كو

نيرومحركه 
شيشه وگاز

شيرپاستوريزه  پگاه اصفهان 
كارخانجات داروپخش 

به پرداخت ملت
ايران مرينوس 

سيمان سفيدني ريز
صنايع شيميايي فارس 

سيمان صوفيان 
صنايع شيميايي سينا

نفت بهران 
سيمان خزر

ليزينگ رايان سايپا
سازه پويش 

واسپاري ملت
داده پردازي ايران 

توسعه شهري توس گستر
كويرتاير

ايران تاير
سرمايه گذاري سايپا

فيبرايران 
سرمايه گذاري صنعت نفت  

ملي كشت وصنعت و دامپروري پارس
لبنيات كالبر

خوراك دام پارس 
قندثابت خراسان 

شكرشاهرود
كاشي وسراميك حافظ 

سامان گستراصفهان 
كشت وصنعت پياذر

سرمايه گذاري بوعلي 
معادن منگنزايران 

پارس سرام 
 سالمين 
بيمه ما

صنايع آذرآب 
گروه صنعتي پاكشو

سرماآفرين 
حمل ونقل توكا

فوادآلياژي ايران
پتروشيمي شازند
همكاران سيستم

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
بانك پارسيان 

معدني دماوند
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

كاشي سعدي 
بانك خاورميانه

حمل ونقل پتروشيمي )سهامي عام(
پتروشيمي شيراز

ماشين سازي نيرومحركه 
افست 

سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
داروسازي فارابي 

پرداخت الكترونيك سامان كيش
سايپا

پتروشيمي خارك 
پاايش نفت تبريز
ماشين سازي اراك 

پاايش نفت اصفهان
گروه صنعتي بوتان 

داروسازي سينا
شركت ارتباطات سيارايران
سرمايه گذاري اعتبارايران

پارس خزر
سيمان صوفيان 

پتروشيمي آبادان 
خدمات انفورماتيك 

كشت وصنعت چين چين
تجارت الكترونيك پارسيان

پاايش نفت بندرعباس
دشت مرغاب 

اميران
كربن ايران 

پتروشيمي جم
ملي صنايع مس ايران  

قندنيشابور
گروه س توسعه صنعتي ايران

پارس سويچ 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

توسعه معادن وفلزات 
فوادمباركه اصفهان

سرمايه گذاري سپه 
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سيمان فارس وخوزستان
س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

صنعتي آما
نفت سپاهان

گسترش نفت وگاز پارسيان
توليدي كاشي تكسرام 

صنايع سيمان دشتستان
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

پشم شيشه ايران 
توليدكنندگان بورس كااي ايران

شركت ارتباطات سيارايران
فوادخراسان

توليدكنندگان بورس كااي ايران
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

پتروشيمي پرديس
معدني وصنعتي گل گهر

توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
پتروشيمي پارس

گروه بهمن 
صنايع خاك چيني ايران 

پتروشيمي فناوران
داروپخش )هلدينگ (
ذغال سنگ نگين طبس 

فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
سيمان اصفهان 

سرمايه گذاري صدرتامين
كالسيمين 

فوادكاوه جنوب كيش
سرمايه گذاري پرديس

سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (
بهنوش ايران 

ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 
آسان پرداخت پرشين
گروه دارويي سبحان

بانك كارآفرين 
پارس دارو

فوادخوزستان
سيمان غرب 

سيمان خاش 
داروسازي اسوه 

گلتاش 
پاايش نفت تهران

سرمايه گذاري شفا دارو
معدني وصنعتي چادرملو

سرمايه گذاري توسعه ملي 

دارويي لقمان 
سيمان قائن 
 ايران دارو

بيمه ملت
سرمايه گذاري رنا)هلدينگ (

ريخته گري تراكتورسازي ايران 
صنايع كاشي وسراميك سينا

سيمان اروميه 
موتورسازان تراكتورسازي ايران 

بانك سينا
سيمان شرق 

بيمه البرز
قندلرستان 

پارس الكتريك 
فرآوري موادمعدني ايران 

سرمايه گذاري صنعت بيمه 
نوسازي وساختمان تهران 

سيمان خوزستان
سيمان دورود

فرآورده هاي نسوزپارس 
صنايع استيكي سهند

كمباين سازي ايران 
صنايع جوشكاب يزد

سرمايه گذاري ملي ايران 
سرمايه گذاري آتيه دماوند

پمپ سازي ايران 
قندمرودشت 

نيروكلر
داروسازي امين 

سرمايه گذاري مسكن 
معدني اماح ايران 

فروسيليس ايران 
توليدمواد اوليه داروپخش 

نوردآلومينيوم 
ايران خودرو

تايدواترخاورميانه 
فرآورده هاي نسوزآذر

سيمان شمال 
لنت ترمزايران 

البرزدارو
سيمان كرمان 

بين المللي توسعه ساختمان
سبحان دارو

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

سيمان فارس نو
بيمه آسيا

داروسازي جابرابن حيان 
معادن بافق 
سايپاآذين 

ايركاپارت صنعت
دوده صنعتي پارس 

قندهكمتان 
حفاري شمال

سرمايه گذاري نيرو
داروسازي ابوريحان 

فنرسازي زر
درخشان تهران 

شيشه همدان 
شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

شيمي داروئي داروپخش 
ايران ارقام 

حفاري شمال
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

آلومراد
امپ پارس شهاب 

الكتريك خودروشرق 
كاشي الوند

سيمان فارس نو
صنعتي بهشهر

لعابيران 
نيروترانس 

بيمه دانا
كارخانجات داروپخش 

داروسازي كوثر
فنرسازي خاور

 پگاه آذربايجان غربي 
كشاورزي ودامپروي مگسال 
كارت اعتباري ايران كيش

سايپا شيشه 
مارگارين 

آبسال 
چرخشگر

سيمان هگمتان 
لبنيات پاك 

مهركام پارس 
گلوكوزان 

سرمايه گذاري بهمن 
قطعات اتومبيل ايران 

پاسكوكار
تكنوتار

گروه دارويي بركت
 داروسازي زهراوي 
توليدمحورخودرو

مهندسي نصيرماشين 
قنداصفهان 

نفت پارس 
صنايع كاغذسازي كاوه 

لوله وماشين سازي ايران 
كمك فنرايندامين 

داروسازي روزدارو
رينگ سازي مشهد

ملي سرب وروي ايران 
سيمان بجنورد
سيمان بهبهان 

گروه دارويي بركت
سيمان بهبهان 

فنرسازي زر

4289
16090
4621

3364
1349

8398
6310
4141
5390
1620
1620

1563
7560

11760
36000
4471
1202

8054
1970

12100
5399
1928
19100
4149

3266
6493

11749
13910
6060
1257

56450
8399
10590
3717
5006
9350
5061

2266
52691
6880
4311
1305
6310
2222

4794
9300

2436
5581

38960
2550

2476
5138

16388
2900

1439
12858

2405
41690

5601
8208
6115

4228
3906

14051
17390

15344
2876
5744
7769
5721
4459
7715
4947

12406
3972

10078
4210

7745
2922

3845
5720

28800
2715
5391
2704
1687

29584
2349
2902
1947

3663
2728
4596
5870
5047

22154
12865

5976
8525
4091

4545
4202

15667
10608
17490

950
14370

990

-225
-151

-243
-131
-49

-442
-209

-71
-231

-59
-49
-17

-311
-338
-744
-207

-41
-423

-51
294

-174
-70

-946
-217
-149

-337
-618

-334
-113
-64

-2391
-183
-546

-112
-257
-390
-266

-100
-2773

-311
-168

-68
-221

-69
-252
-391
-117

-287
-2045

-134
-99

-164
-862
-220
-75

-676
-126

-1712
-264
-430
-319
-222
-205
-739
-915
-807
-151

-298
-168
-301

-234
-303
-260
-652
-209

-530
-221

-336
-153
-202
-250

-1149
-142

-283
-100
-88

-1557
-123
-152
-102
-192

-143
-241
-308
-265

-1166
-677
-314
-448
-215
-239
-221

-824
-558

-1804
-101

-1596
-110

25141
5840

45904
15364
10685

9802
7623

10823
3032

16878
24560
16771

2408
3865

47975
6251
4780
5869
8034
6757
4293
2343

53359
4027
6240
4175
6366
8703
4728
7728
2395

18505
11150

1711
63399
24000

1716
10800
17410
15510
11700
2920

31479
1430
1359

13520
35318

2950
14900

43600
29994
21450
13990
4250

10168
3083

13083
5353
4400

4370
2600
2925
3945
2411

5499
45000
4661
4397
3580
2049
9649

15294
15600
11657
15100
5279

17231
7230
3100

43200
1689

21990
66680
25698

10401
26472
12499
2665
12180
4745
1640
2068

12227
30980
14360

4440
2529

16352
8250
5002

16300
9503

10569
7289
8168
4471
2149

1197
278

2185
731
508
466
363
515
144
803

1045
798
114

184
2284

297
227
279

363
227
191
111

1542
191
161
87

303
391

98
368

89
403

334
40

1189
665

80
126

344
122

327
62

1459
13
55
119

1681
-13
127

1444
1135
325

-114
60

125
49

623
254
-19

19
46
45
84

3
182
37
-2

-60
170

-163
-1

0
93

-358
-194

-3
-123

-20
21

138
16

57
216

672
-28

-1357
4
9

-149
-1
25
12

-643
-91

-567
9
1

-322
15

-11
-687
-500

178
-46

-228
-49
-69

16943
14000

28500
2173
7951

8333
15590

425
2070

8887
67800

1775
8966

11431
2550

12169
15785

44876
7743
1366
2264
1851
2407

13200
1350

11390
2729
2556
3496

417
15155

1079
6577

5000
10903

5200
5550
8300
5100

5469
7780
6586
9275
2348
4242
6120

7849
6800

20399
13599

1352
6800

12400
5989

2837
2307
2190
9950

9464
5799
1788
10930
6800

15542
5128

5442
6374
3140
1248
9270
2315

13157
8699

3482
10081
1680

5274
26250
5442
17000

2110
8750
7356

9210
9090

3633
6257

17632
10565
14681
14782
18373

4698
2886

35899
20723

3700
1327

48225
1862
5927
2360
6780
11200
1196
2391

4740

-891
-104
-118

-19
-152
-133
-416

1
-10
-5

-1518
-37

0
-510

76
-6

1
-87

-407
-17
-26
-97
-18

-122
-18

-599
-27

-108
53
-4

-139
-18
134
-20

-149
-82

25
44

-84
-75

-204
-346

12
-123
-153
-241

-283
-63

500
-110
-31

-177
-194

71
-88

-1
-115
-121

-205
-43
-41

-168
-117

-817
99

-64
-57

-133
-40

-147
-121

-378
0

-161
-525

-42
-200

-395
58

-320
0

-199
-106

-143
-206
-191
-65

-928
-442
-411

-777
-967

-96
58

217
-211
-66
-41

-2538
-80

-263
-15

-279
-378

-58
-110

-179

آخرین قیمتنام شرکت
) ریال(

میزان
 تغییرات 
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آگهى تغييرات شركت صنعتى بهشهر سهامى عام 
به شماره ثبت 3479 و شناسه ملى 10100218034

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443454)

آگهى تغييرات شركت آرين خودرو پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 5727 و شناسه ملى 10100283274 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443452)

 ش�ركت كا�خانج�ا� ����پخ�ش (س�هامى ع�ا�) �� نظ���ر �����
تع���د�� 4000 عد� پالت فلز� با �بعا� 120*90 س���انتى مت���ر � به ��تفا� 
 13س���انتى متر �� �� �ش���خا� حقوقى ��جد صالحيت خري���د��� نمايد. 
كليه متقاضيا� مى تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مناقصه � با��يد �� نمونه� �� 
��� ��شنبه مو�� 98/4/3 لغايت پايا� �قت ����� ��� يكشنبه مو��98/4/9 
به ��حد حقوقى � قر�����ها� شركت ��قع �� كيلومتر 18 �توبا� تهر�� كر�- 
خياب���ا� ����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. گش���ايش پاكت ها� پيش���نها�� ��� س���اعت 11 
�����ش���نبه 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

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت آرد تهران باختر (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 203333 و شناسه ملي 10102450364 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� � يا �كال� قانوني �عو� مي شو� جهت شركت 
�� مجمع عمومي عا�� ساليانه كه ��� ساعت 14 ��� شنبه مو��1398/04/15 
�� محل ش����ركت ��� تهر�� باختر به ����: شهرس����تا� تهر��� بخش مركز�� 
شهرتهر��� سه ���  ����� خيابا� �ما� ���� عبد�له� خيابا� شهيد �ضا جعفر� گركاني 
(جرجاني)� پال� 40 طبقه همكف � كدپستي: 1351943113 تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانيد. 
�ستو�جلسه: 

1. گز��� هيئت مدير� �� مو�� عملكر� سا� مالي 1397 
2. گز��� با��� قانوني شركت �� مو�� عملكر� سا� مالي 1397 

3. تصويب تر�� مالي � حسا� سو� � �يا� سا� مالي 1397
4. �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 

5. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
6. ساير مو��� 

هيئت مدير� شركت ��� تهر�� باختر 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول) 
موسسه انجمن علمي پرتو درماني سرطان ايران 

با شماره ثبت 30427 شناسه ملي 10320832980 
به �طال� كليه �عضا� پيوس���ته �نجمن علمي پرتو��ماني س���رطا� �ير�� مي �ساند مجمع عمومي 
فو� �لعا�� �ين �نجمن �� ��� پنجش���نبه مو�� 3 مر��� ما� 1398 ��ساعت15 تا ساعت 17 � �� محل 
هتل پا�س���يا� ��ين سالن كو� نو� برگز�� مي گر��. �� كليه �عضا� محتر� �نجمن ��خو�ست مي گر�� 
�� جلس���ه فو� �لذكر حضو� به هم �سانند. �ستو�جلسه:  1� �صال� برخي �� مو��� �ساسنامه (��مو�� 
نح���و� �نتخابا� �نجمن به صو�� �لكتر�نيك) 2� س���اير مو���� ك���ه �� صالحيت مجمع عمومي 

هيا� مدير� �نجمن علمي پرتو��ماني سرطا� �ير�� فو� �لعا�� مي باشد. 

مجمع عمومي عا�� ساالنه شركت س�هامي خا� توليد� � ش�يميايي ��نا� 
ثب�ت ش�د� به ش�ما�� 19630 ب�ا شناس�ه ملي 10100651770 س���اعت 9 صبح 

���پنجشنبه 1398/4/20 �� محل شركت تشكيل مي گر��. 
�� كليه صاحبا� سها� �عو� مي شو� �� ��� � ساعت مقر� حضو� به هم �سانند. 

�ستو�جلسه: 
1. �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��سا� �� مو�� عملكر� سا� 1397

2. تصويب تر��نامه عملكر� سا� 1397 
3. �خذ تصميم �� مو�� سو� � �يا� سا� 1397 

4. ���� مفاصا حسا� به هيئت مدير� نسبت به سا� 1397 
5. �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� قانوني 

6. تعيين ���نامه كثير�النتشا� � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد. 
هيئت مدير� شركت توليد� � شيميايي ��نا� (سهامي خا�) 

مجمع عمومي عا�� ساالنه شركت س�هامي خا� تولي�د� � صنعتي ��نا� پا� 
ثبت ش�د� ب�ه ش�ما�� 126649 با شناس�ه مل�ي 10101700540 ساعت 11 صبح 

���پنجشنبه 1398/4/20 �� محل شركت تشكيل مي گر��. 
�� كليه صاحبا� سها� �عو� مي شو� �� ��� � ساعت مقر� حضو� به هم �سانند. 

�ستو�جلسه: 
1. �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��سا� �� مو�� عملكر� سا� 1397

2. تصويب تر��نامه عملكر� سا� 1397 
3. �خذ تصميم �� مو�� سو� � �يا� سا� 1397

4. ���� مفاصا حسا� به هيئت مدير� نسبت به سا� 1397 
5. �نتخا� هيئت مدير� � با��سا� قانوني 

6. تعيين ���نامه كثير�النتشا� � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد.
هيئت مدير� شركت توليد� � صنعتي ��نا� پا� (سهامي خا�)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه سهامداران
شركت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي 

(سهامي عام)
به شماره ثبت 265221 و شناسه ملي 10103824880

�� �جر�� مقر��� �ساس���نامه ش���ركت بدينوس���يله �� تمامي صاحبا� 
سها� شركت سرمايه گذ��� س���اختماني بين �لمللي نا� ����� مهندسي 
(س���هامي عا�) ثبت شد� به ش���ما��265221 �� ����� ثبت شركت ها � 
مؤسس���ا� غيرتجا�� تهر��� �عو� مي ش���و� �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� س���االنه كه �� ساعت 9:00 صبح ��� يكشنبه مو��1398/04/16 
�� محل سالن �جتماعا� �نجمن شركت ها� ساختماني ��قع ��: تهر�� � 
خيابا� �لي عصر� خيابا� طالقاني � جنب سينما فلسطين � خيابا� شهيد 

بر����� مظفر � شما�� 86 تشكيل مي شو� حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير��  حس���ابر� � با��� قانوني شركت �� 
مو�� عملكر� شركت �� سا� 1397. 2� �سيدگي � �تخا� تصميم ��با�� 
گز��� تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي به 1397/12/29. 
3� �نتخا� حس���ابر� � با��� قانوني شركت بر�� سا� مالي منتهي به 
1398/12/29. 4� تعيي���ن ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� ��� �گهي ها� 

شركت. 5� تعيين حق حضو� � پا��� هيأ� مدير�. 6� ساير مو���.
هيأ� مدير� 
شركت سرمايه گذ��� ساختماني بين �لمللي نا� ����� مهندسي
(سهامي عا�)

آگهي مزايده عمومي
شركت فا�سيت �هو��(سهامي عا�) ��نظر ����:

كليه قطعا� �نبا� خو� �� �� طريق مز�يد� به فر�� برس����اند لذ� �� كليه متقاضيا� محتر� 
�عو� به عمل مي �يد جهت ��يافت �س����نا� � تحويل مد��� تا 5 ��� پس �� �نتشا� �گهي 
(بد�� �حتسا� ���ها� تعطيل �سمي) به ��حد �مو� قر�����ها به نشاني �هو�� � كيلومتر 9 
جا�� خرمشهر � شركت فا�سيت �هو�� تلفن 33313042 � 061 ��خلي 207 �قد�� نمايند. 

ال�� به �كر �ست هزينه �نتشا� �گهي به عهد� برند� مز�يد� مي باشد.
شركت فا�سيت �هو��

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

كارخانه فارسيت دورود
به شماره ثبت 408 

و شماره ملي 10740023815
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت (سهامي عا�) 
كا�خانه فا�سيت ����� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� 
به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه بر�� سا� مالي منتهي به 
1397/12/29 كه ��� سه ش���نبه مو�� 1398/4/11 ��� ساعت 3 بعد��ظهر �� محل 
سالن كنفر�نس شركت سيما� فا�� � خو�ستا� ��قع �� تهر�� � خيابا� �كتر بهشتي � 

خيابا� پاكستا� � كوچه چها�� � پال�4 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
 �س�تو��� مجمع: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير�� حس���ابر� � با��� قانوني.

2� بر�س���ي � �تخا� تصميم �� خصو� تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي 
به 1397/12/29. 3� �نتخا� حس���ابر� مستقل � با��� قانوني � تعيين حق �لزحمه 
�يشا� �� س���ا� مالي منتهي به 1398/12/29. 4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت 
��� �گهي ها� شركت. 5� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�. 6� ساير 

مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
هيئت مدير� شركت فا�سيت �����

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
صاحبان سهام شركت(سهامي عام) 

كارخانه فارسيت دورود
به شماره ثبت 408 

و شماره ملي 10740023815
بدينوس����يله �� كلي����ه س����هامد���� محت����ر� 
ش����ركت (س����هامي عا�) كا�خانه فا�س����يت ����� � يا نماين����دگا� قانوني 
�ن����ا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس����ه مجمع عموم����ي فو� �لعا�� بر�� 
س����ا� مالي منتهي به 1397/12/29 كه ��� سه ش����نبه مو�� 1398/4/11 
��� س����اعت4بعد��ظهر �� محل سالن كنفر�نس ش����ركت سيما� فا�� � 
خو�ستا� ��قع �� تهر�� � خيابا� �كتربهشتي � خيابا� پاكستا� � كوچه چها�� � 

پال�4 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو��� مجم�ع: 1� بر�س����ي � تعيين تكليف مش����موليت ما�� 141 � 
�صالحيه قانو� تجا�� � تعيين �ضعيت �تي 2� ساير مو���� كه �� صالحيت 

مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.
هيئت مدير� شركت فا�سيت �����

آگهى تغييرات شركت خدماتى بازرگانى پارس دام البرز سهامى خاص 
به شماره ثبت 4294 و شناسه ملى 10860418421 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/10/01 تصميما� �يل �تخا� شد: 1- سمت �عضا� 
هيئت مدير� تا تا�يخ 1399/10/01 به قر�� �يل تعيين گر�يدند: �قا� مصطفى تس���ليمى به شما�� ملى 
2141826721 به سمت �ئيس هيئت مدير� � �قا� كو��� تسليمى به شما�� ملى 2142153356 به 
س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� � خانم معظم محمد� شاهاندشتى به شما�� ملى 2141909481 به 
س���مت عضو هيئت مدير� � �قا� مصطفى تسليمى به شما�� ملى 2141826721 به سمت مديرعامل. 
2- كليه �س���نا� � ����� بها��� � بانكى �� قبيل چك � سفته � بر�� � تعهد��� � عقو� �سالمى � قر�����ها � 
س���اير نامه ها� عا�� � ����� با �مضا� منفر� �قا� مصطفى تسليمى (�ئيس هيئت مدير� � مديرعامل) 

همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آمل (440643)

**********
آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت بهار رفسنجان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 3137 و شناسه ملى 14004580489 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/11/15 تصميما� �يل �تخا� ش���د: - �ختيا��� 
مديرعامل شركت بش���ر� �يرتعيين گر�يد: 1- نمايندگى شركت �� بر�بر �شخا� �كليه ������ ��لتى 
� موسس���ا� خصوصى. 2- نصب � عز� كليه كا�كنا� ش���ركت � تعيين شغل � حقو� � �ستمز� � �نعا� 
�ترفيع �تنبيه �تعيين سايرش���ر�يط �ستخد�� � معافيت �خر�� �نها �� خدمت � مرخصى �با�نشستگى 
�مس���تمر� ���� �نها. 3- ��يافت مطالبا� ش���ركت �پر��خت �يو� �� �� �صل � بهر� �متفرعا�. 4- 
تعهدظهرنويسى�قبولى�پر��خت � ��خو�ست ����� تجا��. 5- مبا��� به تقاضا ��قد�� بر�� ثبت هرگونه 
عالمت تجا�� � �ختر��. 6- تحصيل �عتبا��� بانكها � ش���ركتها � موسس���ا� �� ��ستا� موضو� فعاليت 
شركت. 7- �قامه هرگونه �عو� � �فا� �� هرگونه �عو� يا تسليم به �عو� يا �نصر�� �� �� �عم �� حقوقى � 
كيفر� با ��شتن تما� �ختيا����مر�جعه به �مر ����سى �� حق پز�هش�فرجا��تعيين �كيل���عا� جعل 
نس���ب به سند طر� � �ستر��� سند تعيين ����با يا بد�� �ختيا� صلح � بطو� كلى �ستفا�� �� كليه حقو� � 
�جر�� كليه تكاليف ناشيه �� قانو� ����� تعيين �كيل بر�� ����سى � غير� با يا بد�� حق � توكيل � �كيل 
�� توكيل �لو كر���� تعيين مصد� � كا�ش���نا���قر��خو�� �� ماهيت �عو� � خو�� به �مر� كه كامال� قاطع 
�عو� باشد �عو� خسا�� �ستر�����عو� جلب شخص ثالث � �فا� �� �عو�� ثالث �قد�� به �عو�� متقابل 
� �فا� �� �� تامين مدعى به تقاضا� توقيف �ش���خا� � �مو�� �� ���گاهها� �عطا� مهلت بر�� پر��خت 
مطالبا� شركت ��خو�ست صد�� بر� �جر�ئى �تعقيب عمليا� �جر�ئى � �خذمحكو� چه �� ���گا� �چه 
�������� � �� �ثرثبت �سنا�. 8- تعيين ميز�� �س���تهال� ها. 9- تنظيم خالصه صو�� ����ئى � قر�� 
شركت هر ش���ش ما� يكبا� ����� �� به با��� شركت. 10- �عو� مجامع عمومى عا�� � فو� �لعا�� � 
تعيين �ستو�جلس���ه �نها. 11- پيشنها�هر نو� �ند�خته عال�� بر پنج ��صد �ند�خته موضو� مو��180� 
 238 اليحه قانونى �صال� قس���متى �� قانو� تجا��. 12- پيشنها� تقس���يم سو� بين صاحبا� سها�.

13- پيشنها� �صال� �ساسنامه �� مو�قعى كه مفيد تشخيص ���� شو� .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رفسنجان (439993)

**********
آگهى تغييرات شركت راد صنعت طبرستان سهامى خاص 

به شماره ثبت 7969 و شناسه ملى 10760354374 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/01/17 تصميما� �يل �تخا� شد: 1-محل 
شركت �� ��حد ثبتى سا�� به ���� شهرس���تا� سا��� بخش مركز�� شهر سا��� شفا�� كوچه شفا 
�����هم [مهر]� بن بست مهر 5 [گلستا�]� پال� 0� طبقه ��� كدپستى: 4816958931تغيير يافت � 

ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (439367)

**********
آگهى تغييرات شركت خمير حل شونده آريو سلولز خزر سهامى خاص 

به شماره ثبت 786 و شناسه ملى 14007239574 
به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1397/08/30 تصميما� �يل �تخا� شد: 
1-با��سين ش���ركت بر�� مد� يكس���ا� مالى به قر�� �يل تعيين گر�يدند: موسسه حسابرسى ���يا 
��� به شناس���ه ملى 10320272938 به عنو�� با��� �صلى � موسسه حسابرسى شاخص �نديشا� 
حسابرسا� �سمى به شناسه ملى 10100573323 بعنو�� با��� على �لبد�. 2-صو�تها� مالى منتهى 
به س���ا�1397/6/31به تصويب �سيد. 3-���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت نشر �گهى ها� شركت 

�نتخا� گر�يد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى جويبار (439359)

**********
آگهى تغييرات شركت سيمان هگمتان شركت سهامى عام 

به شماره ثبت 27 و شناسه ملى 10820049324 
 ب���ه �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدي���ر� م���و�� 1397/07/21 تصميما� �يل �تخا� ش���د:
 1- �قا� س���يد مجتبى حس���ينى مقد� به ش���ما�� ملى 6309216791 نمايند� ش���ركت پريفا� 
(س���هامى خا�) با شناسه ملى10100492101 به س���مت مديرعامل �عضو هيئت مدير� �نتخا� � 
جايگزين �قا� منصو� قدمى گر�يد . 2-�قا� مس���عو� حقير� به شما�� ملى 0051114283 نمايند� 
شركت صنايع س���يما� گيال� سبز (سهامى خا�) باشناس���ه ملى10102363443 به سمت عضو 
غيرموظف هيئت مدير� �نتخا� �جايگزين �قا� حس���ين چهرگانى گر�يد. همچنين �قايا� محمد نبى 
حبيبى به شما�� ملى 0421221232به س���مت �ئيس هيئت مدير� � محسن �ستمى به شما�� ملى 
4130874845�� به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� ���ما� ثنائى به شما�� ملى 3731963681به 
س���مت عضو هيئت مدير� بر�� مد� باقى ماند� تا تا�يخ 1399/3/22 ��س���مت خو� �بقا گر�يدند. 3- 
حق �مضا�: كليه ����� � �س���نا� تعهد ��� شركت � همچنين كليه چك ها� سفته ها � �يگر ����� تجا�� با 
�مضا�مديرعامل � يكى �� �عضا هيا� مدير� متفقا همر�� با مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �� 
نفر �� �عضا� هيا� مدير� متفقا همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد � ساير ����� عا�� � مر�سال� با �مضا� 
مديرعامل به تنهايى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد.همچنين ������ �سنا� تعهد ��� � همچنين كليه 
چك ها � قر�����ها تا مبلغ يك ميليا�� �يا� با �مضا� مديرعامل ��قا� مهر�� �فشا�� معا�� مالى � ����� 
ش���ركت با شما�� ملى 3874406830 همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو�. 4- هيئت مدير� بخشى �� 

�ختيا��� خو� �� مطابق با ما�� 37 �ساسنامه به مدير عامل تفويض نمو�.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن (439288)

 28 میلیون نفر تابستان امسال در معرض کم آبی قرار دارند
با وج����ود افزايش بارش های جوی 
امسال نسبت به سال های قبل، بخش های 
وس����يعی از كشور همچنان در معرض كم 
آبی قرار دارد و تازه ترين بررسی ها نشان 
می دهد كه 233 شهر با جمعيتی بالغ بر 28 

ميليون نفر در تنش آبی قرار گرفته اند.
مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون 
وزير ني����رو در امور آب و آبفا ديروز در 
جمع خبرنگاران با درخواس����ت از مردم 
ب����رای صرفه جويی در مصرف آب اعام 
كرد: 130 ميليارد مترمكعب كس����ری آب 
كشور كه ظرف 10 سال خشكسالی پياپی 
ايجاد ش����ده است، با يك سال بارندگی و 
ترس����الی برطرف نمی شود.به گفته وی، 
اگرچه در سياب های امسال ميزان ورودی 
سدهای كش����ور به 7۶ ميليارد مترمكعب 
رس����يد، ولی به دليل كمبود فضای مخازن 
سدهای كش����ور، نتوانستيم تمام اين آب 
ورودی را ذخيره كنيم و از اين ميزان تنها 
موفق به ذخيره سازی 50 ميليارد مترمكعب 
ش����ديم. از طرف ديگر متأسفانه از مجموع 
808 هزار حلقه چاه آب حفرشده در نقاط 
مختلف كشور حدود 320 هزار حلقه غير 
مجاز اس����ت و از اين تعداد هم بيش از 
100 هزار حلقه چاه عميق )بيش����تر از 20 

متر عمق( هس����تند كه برداشت آب از آنها 
فشار زيادی به منابع سفره های زيرزمينی 
وارد می كند.تقی زاده خامسی با اشاره به 
اينكه ساانه 3/7 ميليارد مترمكعب آب از 
چاه های غير مجاز برداش����ت می شود كه 
اين برداش����ت ها باعث شده تا آبخوان ها و 
مناب����ع زيرزمينی در خطر قرار گيرند، بنابر 
اين بايد برای آنها تصميم گيری كرد، ادامه 
داد: بالغ بر 90 درصد از منابع آبی كش����ور 
در بخش كشاورزی مصرف می شود و با 
توجه به تنش آبی در بس����ياری از شهرها 
بايد بپذيريم كه دوران كاشت محصوات 
پرمصرف )آب بر( در اس����تان های درگير 

كم آبی سپری شده است.
وی افزود: نيمی از چاه های غيرمجاز 
در استان های مازندران ، گيان و آذربايجان 
غربی قرار دارند و كم آبی در استان هايی 
نظير خراس����ان رضوی، خراسان جنوبی و 
سيس����تان باعث شده تا ارزش پروانه بهره 
برداری چاه ها به بيش از 30 ميليارد تومان 

بالغ شود.
معاون وزير نيرو گفت: بهترين شيوه 
س����اماندهی چاه ه����ای آب در ايران، راه 
اندازی بازار آب است.زيرا                                                                                                           برخی كشاورزان 
 با وجود داش����تن پروانه بهره برداری                                                          برای 

حفظ پروانه برداش����ت، اقدام به رها كردن 
آب در زمين های خش����ك و بدون كشت 
م����ی كنند، در حالی كه با ايجاد بازار آب 
می توان به كشاورزان اطمينان داد كه نه تنها 
پروانه بهره برداری آنها لغو نخواهد ش����د، 
بلكه منابع آبی آنها برای مصارف مختلف 
خريداری خواهد ش����د.وی در واكنش به 
پيشنهاد انتقال آب از دريای عمان به كوير 
مرك����زی گفت: اين پروژه  برای انتقال 700 
ميليون مترمكعب آب در س����ال به استان 
های خراس����ان رضوی، خراسان جنوبی و 
سيستان و بلوچستان تعريف شده كه هزينه 
آن بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان برآورد 
شده است.بنابر اين انتقال آب برای مصارف 
شرب با قيمت دولتی هرگز به صرفه نيست 
و دولت با منابع مالی موجود يقيناً اين آب 
را خريداری نمی كند، اما بخش خصوصی 
م����ی تواند اين پروژه را برای فروش آب 
به صنايع  پرمصرف موجود در اين س����ه 

استان اجرا كند.
وی تأكيد ك����رد: طرح انتقال آب از 
دريای خزر به اس����تان س����منان هم هنوز 
اجرايی نشده و صرفاً در حد مطالعه است، 
چرا كه اجرای اين پروژه بس����يار هزينه بر 
خواه����د بود و قيمت آب انتقال يافته  به 

صرفه نيست.
آغاز افت فشار آب در تهران 

مهندس محمدرضا احمدنسب قائم مقام 
مديرعامل ش����ركت آب و فاضاب استان 
تهران هم ديروز با هشدار در مورد افزايش 
بی رويه مصرف آب در پايتخت ظرف دو 
روز اخير گفت: برای صرفه جويی مصرف 
آب در شهر تهران افت فشار را در دستور 

كار خود قرار داده ايم.
وی با اشاره به اينكه روند مصرف آب 
در ش����هر تهران صعودی است و مردم در 
مص����رف آب دقت كنند، گفت: بايد تاش 
كنيم تا ب����ا همراهی مردم آب موجود در 
س����دها را به گونه ای مصرف كنيم كه اوج 
گرما را پشت س����ر بگذاريم تا دچار مشكل 
نش����ويم. قائم مقام مديرعامل شركت آب و 
فاضاب استان تهران با تأكيد بر اينكه مردم 
بايد صرفه جويی در مصرف آب را جدی 
بگيرند، اظهار داشت: اين گونه نبايد تصور 
ش����ود كه چون بارش های خوبی داشتيم 

صرفه جويی آب فراموش شود.
وی ادامه داد: بيش����ترين مصرف آب 
در روزهای جاری مربوط به كولرهای آبی 
است بنابراين مردم نسبت به استانداردسازی 
كولرهای آبی خود دقت نظر داشته باشند.
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ديدار مردمي با روساي دادگستري و دادسراي
فيروزكوه در هفته قوه قضائيه

فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: با فرا رسيدن هفته قوه قضائيه روابط 
عمومي دادگستري فيروزكوه خبر داد در هفته قوه قضائيه جلسه ديدار مردم 
با رئيس دادگستري و دادستان عمومي انقالب اسالمي فيروزكوه از مورخ 
98/4/3 از ساعت 9:00 الي12:00 در ساختمان دادگستري اين شهرستان 
برگزار خواهد بود.  لذا اشـــخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در تاريخ و 
ساعت فوق در ساختمان دادگستري شهرستان فيروزكوه با ولي صابر رئيس 
دادگستري و رضايي دادستان شهرستان فيروزكوه جهت طرح مسائل قضايي 

و حقوقي خود حاضر شوند ورود براي عموم آزاد است. 

تاكيد فرمانده انتظامي بهبهان بر نصب 
پاركومتردر معابر پر تردد  

بهبهانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي بهبهان يكي از راهكارهاي 
روان سازي ترافيك در معابر پر تردد اين شهرستان را اجراي طرح پاركومتر 
دانســـت و افزود: باتوجه به كم عرض بودن معابر و افزايش روزافزون 
خودروهاي عبوري و از آنجا كه برخي مغازه داران با پارك خودروهاي 
خود در جلو مغازه ها در تمام طول روز، خصوصاً در خيابان هاي مركز 
شهر عمال آن معابر را انحصاراً به تملك خود درآورده و به همين دليل 
و همچنين بدليل فقدان پاركينگ در هسته مركزي شهر، برخي رانندگان 
خودروها در هنگام مراجعه به بازار، گاهي خودروهاي خود را به صورت 
دوبـــل يا در نقاط ممنوع، پـــارك مي كنند و ترافيك و بي نظمي را رقم 
مي زنند اجراي طرح پاركومتر الزم و ضروري اســـت.  سرهنگ عزيزي 
اضافه كرد: يكي از راهكارهاي رفع اين معضل، توسل به ماده 15 قانون 
رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي و اجراي طرح ايست سنج است 
كه قانون گذار، اجراي آن را در اختيار شهرداري قرار داده است، به همين 
منظور از شهرداري بهبهان  خواسته شد جهت ساماندهي پارك حاشيه اي 

خيابان هاي شرياني درجه يك از طرح مكانيزه، پاركومتر اقدام كنند. 

رفع تصرف از اراضي ملي ميناب
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
مينـــاب از بازپس گيري بيـــش از 37 هزار متر مربع از اراضي ملي اين 
شهرستان خبر داد.  خسرو بهرامي نژاد گفت: در ارتباط با حفظ و حراست 
از انفال عمومي كه از وظايف ذاتي اين اداره اســـت زميني به مساحت 
37 هزار متر مربع از اراضي ملي پس از تشخيص و شناسايي به استناد 
تبصره ذيل ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور بوسيله يگان 

حفاظت اداره منابع طبيعي ميناب رفع تصرف شد. 

  كشف لوازم خانگي قاچاق در دزفول
دزفولـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي دزفول از كشف يك 
انبار قاچاق لوازم خانگي به ارزش يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون 
ريال در اين شهرستان خبر داد.  سرهنگ روح اله گراوندي اظهار داشت: 
در راســـتاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
مامـــوران پليس آگاهي دزفول با انجام اقدامات فني و اطالعاتي موفق 
به شناسايي محل دپو لوازم خانگي قاچاق در يكي از مناطق شهرستان 
شـــدند.  او بيان داشت: با هماهنگي قضايي و در بازرسي به عمل آمده 
از انبار مذكور 18 دســـتگاه ماشين لباسشويي، سه دستگاه كولر گازي، 
يك دستگاه ظرفشويي و يك دستگاه ال سي دي غير مجاز كشف شد.  
ســـرهنگ گراوندي با اشاره به دستگيري دو نفر در اين رابطه تصريح 
كرد: كارشناســـان ارزش ريالي كاالي قاچاق كشف شده را يك ميليارد 
و هفتصد و پنجاه ميليون ريال برآورد كردند.  فرمانده انتظامي دزفول در 
خاتمه با اشاره به دستگيري دو نفر در اين رابطه و معرفي آنها به مرجع 
قضايي تاكيد كرد: مبارزه با قاچاق از مأموريت هاي مهم و مستمر پليس 

براي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور است. 

كشف 3/5 تن گوشت غيربهداشتي در قرچك
قرچكـ  خبرنگار اطالعات:دادستان عمومي و انقالب قرچك از كشف 
و توقيف 3 و نيم تن گوشت غيربهداشتي و تشكيل پرونده قضايي در اين 
شهرســـتان خبر داد.    حجت االسالم سينكايي گفت: به همين منظور يك 
سردخانه در اين شهرستان پلمب شد.   وي افزود: در بازديد و بررسي مشاهده 
كرديم در يك سوله  كه به صورت غير قانوني تبديل به سردخانه شده بود، 
گوشت آلوده و غير بهداشتي به ميزان 3 و نيم تن دپو شده است.    او با اشاره 
به اين كه گوشـــت هاي آلوده به آزمايشگاه ارسال شده است، ادامه داد: در 
اين باره پرونده قضايي تشكيل شد و تحقيقات ادامه دارد.  وي گفت: مالك 
متخلف سوله فراري شده است كه در پي شناسايي وي هستيم و گوشت هاي 

آلوده به كشتارگاه ورامين منتقل شد تا در زمان مقرر معدوم شود. 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس دادگستري استان كرمان از كشف 
و پيشگيري از اختالس در يك بانك به مبلغ ده ها هزار ميليارد ريال به 

عنوان يكي از پرونده هاي بسيار مهم پارسال ياد كرد. 
يداهللا موحد در نشســـت خبري اعالم برنامه هاي هفته قوه قضائيه 
گفت: در اين پروند اعضاي يك شبكه با سندسازي و ورود به سامانه 
بانك ملي، درصدد خروج ده ها هزار ميليارد ريال پول از طريق بانك ملي 
و پست بانك بودند كه با هوشياري اداره كل اطالعات و قضات و در 
حالي كه چك آن هم به نام شركت بازرگاني آريا بازرگان كوير صادر 

شده بود، از بروز اين اقدام جلوگيري شود . 
وي در ادامه از يك پرونده فساد اقتصادي ديگر در اداره كل مالياتي 
اســـتان خبر داد و گفت: اين پرونده در اين اداره تشكيل شده است كه 
در همين باره هفت نفر از كاركنان اين مجموعه بالغ بر 6 ميليارد ريال 
ارتشا داشتند كه 23 ميليارد و 600 ميليون تومان فرار مالياتي را فراهم 

كرده بودند.    
موحد افزود: 10 متهم كه هفت نفر از كاركنان و مرتبطان و موديان 
مالياتي و يك شركت همكار، دستگير شدند همچنين متهمان اصلي اين 
پرونده هم بازداشت و سپس با قرار تامين آزاد شدند كه به زودي منتهي 

به صدور كيفرخواست خواهد شد . 
   رئيس كل دادگستري استان كرمان در ادامه به طرح پرونده اي در 
شعبه 15 بازپرسي كرمان با موضوع اخالل در نظام اقتصادي كشور در 
حوزه ارزي اشاره كرد و افزود: در اين پرونده شبكه اي با همكاري مشترك 
اداره كل اطالعات استان و اطالعات سپاه ثاراهللا شناسايي شد  . اعضاي اين 
شبكه بزرگ اخالل در نظام اقتصادي كشور از طريق جذب، مستند سازي 
و اقدامات متقلبانه براي جذب و دريافت تســـهيالت ارزي براي ورود 
كاال به كشور اقدام مي كردند در حالي كه هيچ كااليي وارد كشور نشده 
است .  وي ادامه داد: اعضاي اين شبكه در استان كرمان 416 ميليون دالر 
از سيستم بانكي دريافت كرده بودند كه با اقدامات انجام شده از خروج 
ارز از كشور جلوگيري شد .  او از تالش هاي دستگاه هاي اطالعاتي استان 
كرمان تقدير و در ادامه به پرونده بدهكاران كالن بانكي مشهور به پرونده  
«آقاي ج» هم اشاره كرد و گفت: اين پرونده پس از يكسال كار اطالعاتي 

و مستند سازي تشكيل شد كه متهمان آن بازداشت شدند  . 
رئيس كل دادگســـتري استان كرمان با اشاره به فعاليت 32 حوزه 
قضايي شهرستان و بخش در استان كرمان، گفت: حوزه هاي قضايي استان 

كرمان 28 درصد نسبت به سال 96 رشد داشته است  . 
وي همچنين از كاهش 31 درصدي پرونده هاي جاري دادگستري 
استان كرمان خبرداد و گفت: اين ميزان كاهش به معناي سرعت رسيدگي 
به پرونده ها و كاهش اطاله دادرسي است و در سال 97 نسبت به سال 
قبل از آن 2/11 درصد افزايش ورودي داشـــته ايم و افزايش پرونده هاي 

مختومه هم 3 درصد بوده است  . 
رئيس كل دادگســـتري استان كرمان در ادامه افزود: پرونده هاي از 
قبل مانده در دادگستري كل استان كرمان 80 درصد كاهش داشته است 
و متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها هم از 94 روز به 88 روز كاهش 
يافته است .  وي تاكيد كرد: سال 96 ورودي پرونده ها به دادگستري 554 
هزار و 61 بوده كه ســـال گذشـــته به 565 هزار و 726 رسيده است كه 

موجودي چهار درصد كاهش يافته است . 
موحد ادامه داد: ســـرقت مستوجب تعزير 10/5 درصد، ضرب و 
حرج عمدي 8/55 درصد، تصادفات 8/20 و توهين به اشخاص عادي 

7/35 درصد از كل پرونده هاي استان را شامل مي شود . 
وي تاكيد كرد: استان كرمان از استان هاي برجسته در صلح وسازش 
در پرونده ها به شمار مي رود به نحوي كه 40 درصد از پرونده هاي قابل 
صلح و سازش در شوراهاي حل اختالف منجر به صلح و سازش شده 
اســـت و سال گذشته براي 128 هزار پرونده حقوقي در شوراهاي حل 
اختالف استان راي داده شده و اين تعداد در دادگستري 75 هزار پرونده 
بوده است و در مجموع 72 درصد پرونده هاي حقوقي استان كرمان در 
شـــوراهاي حل اختالف استان رسيدگي شده است كه نشان از حسن 

انتخاب شوراهاي حل اختالف است . 
به گفته رئيس كل دادگســـتري استان كرمان پارسال 2 هزار نفر از 
طريق شوراهاي حل اختالف زندان از زندان هاي استان كرمان آزاد شدند 
كه رتبه اول كشوري را به خود اختصاص داده است .   وي در پايان اين 
نشست با اعالم برنامه هاي گراميداشت هفته قوه قضائيه در استان گفت: 
ديدار اعضاي شوراي قضايي با نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 
كرمان، تهيه و انتشار ويژه نامه مناسبت هفته، جلسه مشترك شوراي قضايي 

و اداري، ديدار با خانواده شهدا، از جمله برنامه هاي اين هفته است . 

    شهرريـ  خبرنگار اطالعات: 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 
تهران با اعالم اينكه 14 هزار هكتار 
گلخانه در كشور وجود دارد، گفت: 
بيـــش از 96 درصـــد محصوالت 
كشـــاورزي توليد داخل اســـت، 
همچنين استان تهران داراي 3580 
هكتار گلخانه يعني30 درصد ظرفيت 
گلخانه هاي كشور را دارد و در زمينه 
توليد محصوالت گلخانه اي ركورددار 

است.
كريم ذوالفقاري در مراسم افتتاح 
نخستين گلخانه روستاي عماد آور از 
توابع بخش مركزي شهرستان ري، 
اظهارداشت: در فضاي باز محصوالتي 
مثل خيار يا گوجه فرنگي بين 30 تا 
50 تن در هكتار برداشت مي شود كه 
قابليت صادرات و ارز آوري ندارد اما 
توليد اين محصول در فضاي گلخانه 
به بيش از 50 تن مي رســـد كه بازار 

صادرات براي آن وجود دارد.
وي با اشـــاره به اين كه براي 

ايجاد يك گلخانه بين 800 ميليون تا 
4 ميليارد تومان هزينه صرف مي شود   
افزود: هزينه تمام شـــده توليد يك 

كيلوگرم خيار گلخانه اي با احتساب 
هزينه ها و حتي سود تسهيالت بانكي 
1200 تومان مي شود كه حدود 3 تا 

4 هزارتومان به دست مصرف كننده 
مي رسد كه سود شرعي و حالل 300 
درصدي براي توليد كننده دارد و با 

مديريت صحيح مي توان در مدت 2 
سال هزينه صرف شده براي راه اندازي 
گلخانه را صفر كرد.ذوالفقاري تغيير 
كاربري اراضي كشـــاورزي را يكي 
از معضالت جدي شهرري، استان 
تهران و حتي كشور دانست و گفت: 
در شهرستان ري با تعامل شهرداري، 
فرمانداري، بخشداران و دهياران تا 
حد زيادي ســـاخت و سازهاي غير 
مجاز كنترل شـــده است اما بهترين 
راهكار براي كنترل ســـاخت و ساز 
و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي 
كشاورزي اجراي طرح هاي گلخانه 
است و با اجراي اين طرح ها و صرف 
هزينه  هايي كه براي زيرساخت هاي 
گلخانه اختصاص داده شده شهروندان 
هيچگاه به موضوع تغيير كاربري فكر 
نخواهند كرد و مادام العمر شاهد تغيير 
كاربري در اراضي كشاورزي نخواهيم 
بود.وي گفت: تصور خيلي ها بر اين 
است كه اســـتان آذربايجان شرقي 
بيشترين توليد محصوالت كشاورزي 

را دارد اين در حالي اســـت كه در 
اســـتان تهران 5 ميليون و 700 هزار 
تن محصول توليد مي شود در حالي 
كه در استان  آذربايجان شرقي 5/500، 
آذربايجان غربـــي 4/500، اردبيل 
3/800 و كرمانشاه  سه ميليون و 500 

هزار تن است.
او با ابراز خرسندي از صدور 
روزانه حدود 20 مجوز در بخش هاي 
گلخانه گفت: اين موضوع نشانگر 
اين است كه استان تهران فقط صنعتي 
و خدماتي نيست و سرمايه گذاري 
در بخش كشاورزي نيز قابل توجه 
است.ذوالفقاري افزود: ميزان توليد در 
هكتار حدود ده تن در كشور است 
در حالي كه اين ميزان در تهران 32 
تن در هكتار اســـت و 57 درصد 
محصوالت توليدي در تهران يعني 
حدود 3400 تن فرآوري مي شود. در 
پايان اين مراسم از كشاورزان ساعي 
و نمونه روستا «عماد آور» با اهداي 

تنديس تجليل شد. 

يك سوم محصوالت گلخانه اى كشور در استان تهران توليد مى شود  

 عزم دولت براي حل مشكالت ساكنان بافت فرسوده جدي است
  يزدـ  خبرنگار اطالعات: وزير دادگستري با اشاره به 
اينكه در شرايط فعلي كشور توليد و ايجاد اشتغال بسيار 
سخت است گفت: تمام درها بايد پيش روي توليدكنندگان 

باز باشد. 
ســــيدعليرضا آوايي در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
استان يزد افزود: در ارتباط با مشكالتي كه نيازمند پيگيري 
در عرصه ملي وجود دارد، موارد اعالم شــــود تا آنها را 
پيگيري كنيم. وي گفت: زماني كه ما در شرايط ويژه اي قرار 
مي گيريم ممكن است گاهي اوقات تصميمات شتاب زده 
و با اشــــتباهاتي روبه رو باشد اما چون اين تصميمات به 
صورت مستقيم با مردم مرتبط است الزم است در صورتي 
كه اشتباهي در تصميم گيري ها ديده شد حتما تذكر داده 

شود تا نسبت به رفع آن اقدام شود. 
وزير دادگســــتري با تأكيد بر اينكه حكومت و نظام 
بايد براي مردم قابل پيش بيني باشد گفت: نبايد وضع به 
صورتي باشد كه مردم نتوانند نسبت به آن هيچ پيش بيني 
داشته باشند بلكه بايد بتوانند براي آينده خود به درستي 
تصميم گيري كنند. آوايي گفت: در هر استاني كه مراجعه 
كرديم و تعامل و همكاري در آنجا بود، مشــــاهده كرديم 
كه غيرممكن ها ممكن شدند اما هرجا كه درگير دعواها و 
بازي هاي كودكانه شده فرصت ها از دست رفته است.  

وي ادامه داد: خوشــــبختانه در استان يزد احساس 
مي شــــود كه فضاي مودت و همكاري به صورت كامل 
وجود دارد و همين موضوع سبب مي شود كه نسبت به 

آينده استان اميدواري بسيار زيادي داشته باشيم. 
وزير دادگســــتري گفت: اگر مشكالت اقتصادي و 
تحريم ها هم نبود، باز به صورت جدي نياز به كمك بخش 
خصوصي براي اداره كشور داشتيم و االن با وضع مشكالت 

موجود قطعا نياز زيادي در اين حوزه داريم. 
آوايي با اعالم اينكه بيكاري تهديد بسيار جدي براي 
كشــــور و خانواده هاست گفت: بخشي از بزهكاري هايي 
كه در جامعه مشاهده مي كنيم، ناشي از همين مشكالت 
و مســــائل اســــت. وي افزود: در شرايط فعلي توليد و 
ايجاد اشــــتغال كار بسيار سختي است و به همين دليل 
توليد كنندگان به هر جا كه مراجعه مي كنند بايد با درهاي باز 
روبه رو باشند و همه براي رفع مشكالت و موانع پيش روي 

آنها تمام تالش خود را به كار گيرند. 
 * پيشگيري از خام فروشي 

محمدعلي طالبي اســــتاندار يزد نيز با اشاره به اينكه 

شرايط فرآوري سنگ آهن در يزد وجود دارد، در ارتباط 
با ساير محصوالت معدني گفت: جلو خام فروشي معادن 

يزد با ايجاد صنايع جوارمعدني گرفته شود.
 وي گفت: استان يزد با داشتن حدود يك و چهار 
دهم درصد جمعيت كشور، سهم 2 و سه دهم درصد از 
اقتصاد ملي بدون نفت را به خود اختصاص داده است. او 
با تأكيد بر اينكه اين موضوع نشان دهنده جديت و تالش 
مردم يزد اســــت گفت: به لحاظ توليد هم استان يزد در 
رتبه دوم كشور قرار گرفته و عليرغم تمام محدوديت هايي 
كه در اســــتان با آن مواجه هســــتيم، اين توفيق براي يزد 

ايجاد شده است. 
  طالبي افــــزود: در بحث تامين خوراك واحدهاي 
فرآوري، متاسفانه با وجود سرمايه گذاري هاي بسيار كالني 
كه صورت گرفته و اشتغال خيلي خوبي كه در واحدهاي 
معدني و فرآوري مواد معدني ايجاد شــــده است، برخي 

محصوالت معدني به خارج يزد فروخته مي شود. 
 وي با اشــــاره به اينكه اين موضوع هم جنبه هاي 
اجتماعي و هــــم جنبه هاي امنيتي دارد گفت: بعضي از 
واحدهاي معدني در مناطقي مســــتقر هستند كه به طور 
مستقيم با زندگي مردم مرتبط است و اهميت اين موضوع 
به حدي بود كه آن را در شــــوراي تامين مطرح كرديم 
و مقرر شــــد در جلسات بعدي شوراي تامين مصوباتي 
در اين زمينه داشــــته باشــــيم.  وي به مشكل واحد توليد 
موتورسيكلت و واحد توليد الستيك در استان اشاره كرد 
و افزود: بررســــي هاي مختلفي در اين زمينه انجام گرفته 
است و درخواست داريم كه موانع پيش روي اين واحدها 

برطرف شود تا بتوانند به توليد بپردازند.  
غالمعلي دهشيري رئيس كل دادگستري استان يزد 
هم با اشاره به اينكه برخي توليد كنندگان در روند كاري 
خود با مشكالت و موانعي روبرو هستند گفت: دادگستري 
يزد تمام توان خود را براي رفع مشكل توليد كنندگان به 
كار مي گيرد. وي گفت: سال گذشته در حوزه مشكالت 
صنعت 38 مورد به دبيرخانه ستاد وارد شد كه تعدادي از 
آنها برطرف و تعدادي از آنها به مصوباتي ختم شد كه 95 

درصد آن اجرايي شد. 
وي ادامه داد: در20 روز گذشته سعي شد يك سري 
خال هاي قانوني را كه در حوزه قضايي در بخش حمايت 
از اقتصاد وجود دارد برطرف كنيم و در اين زمينه دو طرح 

تصويب و براي تاييد به تهران ارسال شد.

وزير دادگستري: تمامي درها بايد  به  روي توليدكنندگان باز باشد

حمايت از صنعت بوم گردي، در دستور كار ميراث فرهنگي 
آذربايجان غربي

كشف شبكه ارتشا در اداره كل مالياتي 
استان كرمان  

اراكـ  خبرنگار اطالعات : معاون 
وزير راه و شهرســـازي گفت: دولت 
براي حل مشـــكالت ساكنان بافت 

فرسوده تصميم جدي دارد .
 محمدپژمان درحاشـــيه بازديد 
ازمجتمع مســـكوني 366 واحدي 
اراك بـــا بيان اينكه21  ميليون نفر در 
2 هزار و700 محله بافت فرســـوده 
كشور سكونت دارند افزود: پنج ميليون 
و700 هزار واحد مسكوني بايد براي 
ساكنان بافت هاي فرسوده ساخته يا 

نوسازي شود .
 وي اظهار داشـــت: نوسازي 
بافت هاي فرسوده نيازمند عزم ملي 
است و دولت به تنهايي نمي تواند در 

اين مهم موفق باشد .
 مديرعامل شـــركت بازآفريني 
شهري گفت: 2 برنامه پنج ساله براي 
تحقق نوسازي بافت هاي فرسوده نياز 
است تا با همكاري و كمك مسئوالن 

اين مهم محقق شود .
 پژمان افـــزود:100 هزار واحد 

امسال براي ساخت پيش بيني و اعتبار 
آن از صندوق توسعه ملي تأمين شده 

است .
 وي افزود: سهم امسال ساخت 2 

هزار واحد در اراك است .
 معاون وزير راه و شهرسازي در 
بازديد از نهاد توسعه محله امام علي(ع) 
اراك هـــم گفت: خدمات مورد نياز 
در ايـــن مناطق بايد اولويت بندي و 
براي تحقق آن برنامه ريزي منسجم 

داشت .
 او اظهار داشت: بايد وضع سند 
ملكي ساكنان اين محالت به سرعت 
مشخص شود و مردم از بالتكليفي 

كنوني خارج شوند .
 وي گفت: بهره گيري از مشاركت 
افراد ساكن در اين مناطق مي تواند به 

روند توسعه منطقه كمك كند .
 پژمان افزود: انجام امور در اين 
مناطق به شكل علمي مي تواند شرايط 

روند توسعه محور را تسريع كند .
 او گفت: ساخت و بهره برداري 

واحد هاي مســـكوني با استفاده از 
مشاركت بخش خصوصي از رشد بي 

منطق جلوگيري مي كند .
 پژمان افـــزود: واحدهاي بافت 
فرســـوده بايد از شرايط فعلي خارج 
شود و افزايش رفاه مردم اهميت زيادي 
دارد .   وي اظهار داشت: نگاه منفعت 
طلبي در نوسازي بافت هاي فرسوده 

مورد نظر نيست .
 معاون وزير راه و شهرســـازي 
گفت: دولـــت همه ظرفيت خود را 
بســـيج كرده است تا مردم ساكن در 
بافت هاي فرسوده بتوانند از خدمات 
مطلوب همانند ساير افراد ساكن در 
ساير مناطق استفاده كنند .   وي اضافه 
كرد: توانمندســـازي افراد ساكن در 
بافت هاي فرسوده مورد توجه است تا 
اقتصاد خانوار و شرايط كالبدي تقويت 
شود .   عمليات اجرايي مجتمع تجاري 
مسكوني به وسعت 12 هزار مترمربع 
و صرف500 ميليارد ريال در «فردين 

پور» اراك آغاز شد. 

اروميـــهـ  خبرنگاراطالعـــات: حمايت از صنعت 
بوم گردي در دستور كار ميراث فرهنگي آذربايجان غربي 

قرار دارد. 
جليل جباري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري آذربايجان غربي اين مطلب را اعالم كرد و 
گفت: تابستان امسال تا پايان شهريور تعداد واحدهاي بوم 
گردي استان به50 واحد افزايش مي يابد. او با اشاره به آغاز 
فصل گرما و آب و هواي مناسب استان براي گردشگري 
تابستان در اين منطقه افزود: تا پايان شهريور30 واحد بوم 

گردي به تعداد واحدهاي استان افزوده مي شود. 
وي با اشاره به اينكه نزديك20 واحد بوم گردي در 
اســـتان به ويژه در شهرهاي سردشت و پيرانشهر فعال و 
مشغول فعاليت است گفت:150 درخواست احداث اقامتگاه 

بوم گردي در استان به اين اداره كل ارائه و براي100 واحد 
از آنها تاكنون مجوز صادر شده است. 

جباري با تاكيد بر اينكه توسعه اقامتگاه هاي سنتي و 
واحدهاي بوم گردي در استان امسال در دستور كار ويژه اين 
اداره كل قرار دارد خاطرنشان كرد: افزايش اين واحدها عالوه 
بر معرفي پتانسيل هاي گردشگري منطقه براي روستاييان، 

زمينه اشتغال و درآمدزايي هم براي آنان فراهم مي كند. 
وي ارائه تسهيالت ويژه، تسهيل در شرايط براي اخذ 
مجوز را يكي از راه هاي افزايش تعداد واحدهاي بوم گردي 
در استان بيان كرد و افزود: همچنين براي متقاضيان ساخت 
واحدهاي بوم گردي هم دوره هاي آموزشي ويژه از جمله 
شيوه هاي اســـتقبال و ميزباني از گردشگران و ميهمانان 

برگزار مي شود. 

افتتاح نخستين طرح گلخانه اى روستاى عماد آور شهرستان رى

آگهي دعوت از سهامداران
 شركت بيمارستان جم ( سهامي خاص ) 

به شماره ثبت 12218 و شناسه ملي 10100474799 

جهت شركت  در جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت
از كليه ســـهامداران شـــركت دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع 
 عمومي فوق العاده صاحبان ســـهام شـــركت كه در ساعت  15 روز

 پنج شنبه مورخ 1398/04/20 در مركز شركت واقع در تهران ، خيابان 
مطهري ، خيابان فجر بيمارســـتان جم ( كدپستي  1588657915 ) 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند . 
دستور جلسه عبارت است از : 

1- بررسي واتخاذ تصميم درمورد نقل وانتقال سهام شركت 
2- سايرموارد كه درصالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد 

هيئت مديره شركت 

آگهي دعوت از سهامداران
 شركت بيمارستان جم ( سهامي خاص ) 

به شماره ثبت 12218 و شناسه ملي 10100474799

 جهت شركت در جلسه مجمع عمومي عادي ( ساليانه ) 
سهامداران شركت

از كليه سهامداران شـــركت ، دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع 
 عمومي عادي ( ســـاليانه ) سهامداران شـــركت كه در ساعت  12 روز 
پنج شنبه مورخ 1398/04/20 در مركز شركت واقع در تهران ، خيابان 
مطهري ، خيابان فجر بيمارســـتان جم ( كدپستي  1588657915 ) 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند . 
دستور جلسه عبارت است از : 

1- اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شـــركت در مورد 
عملكرد شركت منتهي به 1397/12/29 

2- بررســـي و تصويب صورت هاي مالي ، حساب سود و زيان و تراز سال 
مالي منتهي به 1397/12/29

3- تعيين حسابرس ، بازرسان اصلي و علي البدل شركت 
4-  تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 

5- ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومي عادي( ساليانه ) مي باشد . 
هيئت مديره شركت 

تاريخ انتشار آگهي: 1398/4/2
شركت تعاوني مسكن كارمندان شهرداري منطقه 11 شماره ثبت:  125591

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول سال 98
جلســـه مجمع عمومي عادي نوبت اول شـــركت تعاوني مسكن كارمندان 
شهرداري منطقه 11 راس ســـاعت 13 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 در 
محل فرهنگسراي انقالب. به آدرس: خيابان كميل بعد از پل نواب فرهنگسراي 

انقالب تشكيل مي گردد.
لذا از كليه اعضا دعوت مي شـــود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت 
راس ســـاعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل/نماينده خود 

را كتباً معرفي نماييد.
*  ضمناً به اطالع مي رســـاند كه به موجب ماده 18 آئين نامه نحوه تشـــكيل 
مجامع عمومي،  تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 3 راي و هر شخص غيرعضو 
تنها يك راي خواهد بود. و اعضاي متقاضاي اعطاي نمايندگي، مي بايســـت به 
همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1398/04/20 در محل دفتر تعاوني حاضر 

تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
*  دستور جلسه:

ـ  گزارش هيئت مديره و بازرس.
ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1397 و بودجه سال جاري شركت.

ـ تصويب و تثبيت تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني.
ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرس.

ـ تعيين خط مشي آينده شركت تعاوني.
* داوطلبان تصدي سمت هيئت مديره و بازرسي به موجب ماده (2) دستورالعمل 
نحوه نظارت بر انتخابات تعاوني ها موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشـــار 

آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيئت مديره شركت تعاوني مسكن شهرداري منطقه 11

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم 
 تعاوني مسكن اعضاي اتحاديه صنف فروشندگان

 الستيك و روغن و پنچرگيران تهران به شماره ثبت 321770
نظر به اينكه جلسه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 98/3/27 تشكيل و لكن 
به حد نصاب نرسيد لذا بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت دعوت به عمل 
مي آيد كه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت كه در ساعت 15 
روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 در محل دفتر تعاوني واقع در خيابان شريعتيـ  
خيابان خواجه نصير طوسيـ  كوچه شاهين پالك 6 سالن آمفي  تئاتر اتحاديه 
الســـتيك و روغن تهران برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد. توضيح اينكه: 
اين جلســـه با حضور حداقل نصف بعالوه يك اعضاء تشكيل و رسميت مي يابد. 
متقاضيان اعطاي وكالت جهت اخذ برگ ورود به جلسه همراه وكيل خود تا 24 

ساعت به تاريخ برگزاري مجمع به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
دســتور جلسه:1ـ گزارش مشترك هيأت مديره و بازرس 2ـ طرح و تصويب 

انحالل شـــركت و تعيين محل تصفيه 3ـ طرح و تصويب تمديد مدت فعاليت 
تعاوني در صورت عدم تصويب انحالل شركت4ـ طرح و تصويب اساسنامه جديد 

هيأت مديره تعاوني در صورت عدم تصويب انحالل شركت 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تدبير كاالى جم
 سهامى خاص  به شماره ثبت 145568 و شناسه ملى 10101884965

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت تدبير كاالى جم (سهامى خاص) دعوت مى شود تا در مجمع  عمومى عادى 
ساليانه شركت كه در تاريخ 98/04/22 روز شنبه ســـاعت 10:00 در محل دفتر مركزى شركت به آدرس: تهران، 
ميدان ونك، خيابان مالصدرا، نرسيده به بزرگراه كردستان، پالك 60، واحد 5 غربى تشكيل مى گردد؛ حضور به هم 
رسانند.دســتور جلســه: 1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت راجع به ترازنامه و صورت هاى 
 مالى 1397/12/29 . 2- اتخاذ تصميم راجع به ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1397/12/29 . 
3- انتخاب بازرســـين اصلى و على البدل براى سال مالى 98 .4- تعيين روزنامه كثير االنتشار5- ساير مواردى كه در 

هيئت مديره شركت تدبير كاالى جمصالحديد مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.

آگهى تغييرات شركت اكتشاف توسعه و توليد پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 487379 و شناسه ملى 14005623545 
به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى مهدى ميرمعزى با شـــماره ملى 0046138692 به نمايندگى از شركت 
پترو كاريز اميد كيش شناسه ملى 14003536910 به ســـمت رئيس هيأت مديره. آقاى محمدعلى عمادى با شماره ملى 2295083494 به نمايندگى از شركت 
گسترش انرژى پاسارگاد شناسه ملى 10103597356 به ســـمت نايب رئيس هيأت مديره. آقاى ناصر وكيلى پيهانى با شماره ملى 3932519507 به نمايندگى از 
شركت توسعه فن آورى هميار مهندسى تفاهم شناسه ملى 10320829429 بعنوان عضو هيأت مديره. آقاى سيدجواد مرتضوى با شماره ملى 1261847520 خارج 
 از اعضاى هيأت مديره بعنوان مديرعامل انتخاب گرديدند اختيارات هيأت مديره موضوع ماده 40 اساســـنامه شركت بشرح بندهاى زير به مديرعامل تفويض گرديد: 
1. نمايندگى شركت در برابر اشـــخاص و كليه ادارات دولتى و مؤسسات خصوصى. 2. ايجاد و حذف نمايندگى ها يا شعبه ها در هر نقطه اى از ايران. 3. نصب و عزل 
كليه مأموران و كاركنان شـــركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و ساير شرايط اســـتخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصى و 
بازنشستگى و مستمرى وراث آنها به استثناء مدير امور مالى كه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره نصب و عزل ميگردد. 4. افتتاح حساب و استفاده از آن 
بنام شركت نزد بانكها و مؤسسات. 5. دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات. 6. تعهد، ظهرنويسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق 
تجارتى. 7. عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فســـخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت 
باشـــد، بالجمله انجام كليه عمليات و معامالت. 8. مبادرت به تقاضا و اقدام براى ثبت هرگونه عالمت تجارتى و اختراع. 9. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و 
وجوه در صندوق هاى دولتى و خصوصى و استرداد آنها. 10. اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به دعوى يا انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با 
داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعيين وكيل، سازش ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين داور با يا 
بدون اختيار صلح و بطور كلى استفاده از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى، تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در 
توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوى واخواه به امرى كه كامًال قاطع دعوى باشد، دعوى خسارت، استرداد دعوى، جلب شخص ثالث 
و دفاع از دعواى ثالث، اقدام به دعواى متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعى به تقاضاى توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شركت، 
درخواســـت صدور برگ اجرايى و تعقيب اجرايى و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد. 11. تنظيم خالصه صورت دارايى قروض شركت هر 
شـــش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت. 12. تنظيم صورت دارايى و ديون شركت پس از انقضاى سال مالى و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود 
و زيان شـــركت طبق ماده 232 اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت. 13. دعوت مجامع عمومى عادى و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها. 14. پيشنهاد 
هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت. 15. پيشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعى كه مفيد 
تشخيص داده شود. كليه چكها و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجارى با امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره با مهر شركت و در غياب مديرعامل با 

امضاى رئيس هيأت مديره و يكى از اعضاى هيأت مديره با مهر شركت و ساير مكاتبات عادى با امضاى منفرد مديرعامل با مهر شركت معتبر باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443459)

آگهى تغييرات شركت قالبهاى بزرگ صنعتى سايپا سهامى خاص 
به شماره ثبت 71094 و شناسه ملى 10101160229 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/05 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : شركت ايرانى توليد اتومبيل (سايپا) سهامى عام شناسه ملى 10100448712 
شركت توليد رينگ ســـايپا (سهامى خاص ) شناســـه ملى 10420093634 مركز تحقيقات و 
نواورى صنايع خودرو ســـايپا (شركت سهامى خاص) شناسه ملى 10101443110 2) به عنوان 

اعضاء حقوقى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443451)

آگهى تغييرات شركت هتل پارسيان كوثر تهران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 8400 و شناسه ملى 10100362228 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/01/07 تصميمات 
 ذيل اتخاذ شـــد : - اعضا ى هيئت مديره به شرح ذيل براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند :
 بنياد مســـتضعفان انقالب اســـالمى به شناســـه ملى 10100171920 و شـــركت هتلهاى
 بين المللى پارسيان به شناسه ملى 10101615714 و شركت سياحتى و مراكز تفريحى پارسيان

به شناسه ملى 10104034520 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443443)

آگهى تغييرات شركت قالبهاى بزرگ صنعتى سايپا سهامى خاص 
به شماره ثبت 71094 و شناسه ملى 10101160229 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/10/08 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى حسين مســـاح كد ملى 1818413361 نماينده شركت 
توليد اتومبيل سايپا (سهامى عام) با شناسه ملى 10100448712 بعنوان 
مديرعامل و نائب رئيـــس هيئت مديره آقاى عليرضـــا مصدقى كد ملى 
5069807919 نماينده شـــركت مركز تحقيقات و نوآورى صنايع خودرو 
 سايپا (ســـهامى خاص) با شناســـه ملى 10101443110 بعنوان رئيس 
هيئت مديـــره آقاى داود منصورى فرد كد ملـــى0057682623 نماينده 
شركت توليد رينگ سايپا (سهامى خاص)با شناسه ملى 10420093634 
بعنوان عضو هيئـــت مديره تعيين گرديدند كليه اوراق و اســـناد بهادار و 
تعهدآور از قبيل چك ، ســـفته ، برات ، قراردادها با امضاء مديرعامل و يكى 
از اعضاء هيئت مديـــره و در غياب مديرعامل با امضاء رئيس و يكى از اعضا 
هيئت مديره به همراه مهر شـــركت معتبر و كليه مكاتبات عادى شركت 
با امضاء مديرعامل و مهر شـــركت معتبر مى باشد. هيئت مديره برخى از 
اختيارات خود را بشـــرح ذيل به مدير عامل تفويض نمود. تصميم گيرى 
در چارچوب موضوع فعاليت شركت بشرح ماده 3 اساسنامه باستثناء بند 7 
همگى در چار چوب قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و بودجه مصوب شركت 
2 ) بندهاى 1 و 4 و 6 و 7 و 13و 15و 16و 17و 18 از ماده 54 اساســـنامه 
شركت همگى در چارچوب قوانين ،مقررات ،آيين نامه ها و بودجه مصوب 
شـــركت .ضمنا در خصوص بند4 عزل و نصب مديران و معاونين شركت به 
پيشنهاد مديريت محترم عامل و تصويب هيئت مديره صورت مى پذيرد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(443450)

آگهى تغييرات شركت ليزينگ خودروغدير سهامى عام 
به شماره ثبت 198639 و شناسه ملى 10102404600 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/11 و تاييديه بانك 
مركزى به شماره 97/377832 مورخ97/10/24 و سازمان بورس و اوراق بهادار به 
شماره 122/44601مورخ97/11/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : در راستاى تطابق 
اساسنامه جديد شركت با نمونه اساســـنامه بانك مركزى و بورس ، موضوع شركت 
به شرح ذيل مى باشـــد: ماده -2 موضوع فعاليت شركت عبارت است از تامين مالى 
مشترى از طريق تهيه كاال اعم از منقول و غير منقول توسط شركت و واگذارى آن به 
مشـــترى صرفاً در قالب يكى از قراردادهاى اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى 
در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مربوط. 
ماده -3 شركت مى تواند در راستاى موضوع فعاليت به شرح ماده 2 اين اساسنامه، 
به انجـــام امور ذيل بپـــردازد: -1-3 خريد وفروش انواع اوراق مالى اســـالمى در 
 چارچوب قوانين و مقررات -2-3دريافت نمايندگى و عامليت منابع مالى از اشخاص
(به جزء بانك ها و موسســـات اعتبارى)، به منظور اعطاى تسهيالت در قالب يكى 
از قراردادهاى اجاره به شـــرط تمليك و فروش اقساطى در چارچوب قانون عمليات 
بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مربوط -3-3 مشاركت سنديكايى 
با ساير اشخاص (به جزء بانك ها موسسات اعتبارى)، به منظور اعطاى تسهيالت در 
قالب يكى از قراردادهاى اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى در چارچوب قانون 
عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دســـتورالعمل هاى مربوط -4-3 دريافت 
تسهيالت از موسسات اعتبارى مجاز با رعايت مقررات ذى ربط تبصره- شركت مجاز 
به انجام اجاره كاال اعم از منقول و غير منقول به مشترى بدون شرط انتقال مالكيت 
به وى (اجاره عملياتى) نمى باشـــد. اساسنامه جديد شركت مشتمل بر 122 ماده و 

21 تبصره به تصويب رسيد و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443448)

آگهى تغييرات شركت داده ورزى فراديس البرز سهامى خاص 
به شماره ثبت 220341 و شناسه ملى 10102616398 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/12/21 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود 
و زيـــان دوره مالى منتهى به 30/ 09/ 1397 به تصويب رســـيد. 
موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت آزموده كاران (حسابدار 
رسمى) به شناســـه ملى 10100468600 به سمت بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى فريوران راهبرد(حسابدار رسمى) به شناسه ملى 
10861873119 به ســـمت بازرس على البدل به مدت يك سال 
براى سال مالى منتهى به 30/ 09/ 1398 انتخاب گرديدند. روزنامه 
كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت براى سال 

1398 تعيين گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443445)

آگهى تغييرات موسسه تشخيص درمان شيان 
به شماره ثبت 30430 و شناسه ملى 10320833280 

به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/03/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد : عليرضا تقوى با كــــد ملى 2991432969 به عنــــوان نماينده 
 شركت كشتيرانى مسخر دريا به شناسه ملى 10103926042به سمت رئيس 
هيأت مديره حسن توكلى با كد ملى 0052523160 به عنوان نماينده شركت 
كشــــتيرانى كالن كيش به شناسه ملى 10861576944 به سمت نايب رئيس 
هيأت مديره مصطفى كلباســــى با كد ملى 1285420713 به عنوان نماينده 
مؤسســــه خدمات رفاهى كشتيرانى جمهورى اســــالمى ايران به شناسه ملى 
10100229648 به ســــمت مدير عامل و عضو هيأت مديره انتخاب گرديدند. 
كليه اوراق و اســــناد بهادار و تعهد آور مؤسســــه با امضاء مديرعامل و يكى از 
اعضاى هيــــأت مديره و در غياب مديرعامل با امضــــاى رئيس هيأت مديره به 
همراه مهر شــــركت معتبر ميباشد. هيأت مديره بخشــــى از اختيارات خود در 
ماده 16 اساسنامه را به شرح ذيل به مدير عامل تفويض نمود: 1. تهيه و تدوين 
 بودجه و تنظيم گزارش مالى ســــاالنه مؤسســــه جهت ارائه به مجمع عمومى

2. تدوين آئين نامه هاى مالى،معامالت،حقوق و استخدامى مؤسسه و پيشنهاد 
آن به مجمع عمومى جهت تصويب 3. استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل 
اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و مؤسسات و باز كردن حساب 
جارى و ثابت در بانك ها،دريافت وجه از حسابهاى مؤسسه،صدور ظهر نويسى 
و پرداخت بروات و اسناد و ســــفته ها و هزينه ها 4. امور ادارى مؤسسه از هر 
قبيل 5. انجام تشريفات قانونى مطابق اساســــنامه 6. حفظ و تنظيم فهرست 
دارايى هاى مؤسسه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها و رسيدگى به 
محاسبات 7. اجراى تصميمات مجمع عمومى 8. اداى ديون و وصول مطالبات 
9. انتخاب و انتصاب و اســــتخدام متخصصين،كارمندان و كارگران 10. تنظيم 
صورت دارايى و ديون مؤسســــه و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و سود و 
زيان مؤسسه مطابق ماده 22 اساسنامه 11. انجام مرافعات مؤسسه چه مدعى 
باشد و چه مدعى عليه از طرف مؤسســــه و بنام مؤسسه يا انصراف از آن اعم از 
حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسى در تمام مراحل 
از رجوع به دادگاه هاى صالحه و بدوى و تجديد نظر و ديوان عالى كشور،ديوان 
عدالت ادارى مصالحه و سازش،ادعاى جعل و انكار و ترديد نسبت به سند طرف 
و استرداد سند،تعيين جاعل،ارجاع دعوى به داور و تعيين داور با يا بدون اختيار 
صلح و بطور كلى اســــتفاده از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشى از قانون 
داورى طبق مقررات،تعيين و انتخاب وكيل براى دادرســــى و غيره يا بدون حق 
توكيل ولو كراراً،عزل و تجديد انتخاب او با تعيين وكيل ديگرى به جاى او،تعيين 
مصدق و كارشناس،اقرارخواه در ماهيت دعوى و خواه به امرى كه كامال قاطع 
دعوى باشد،دعوى خسارت،استرداد دادخواست يا دعوى،جلب شخص ثالث و 
دفاع از دعواى ثالث،ورود ثالث و دفــــاع از ورود ثالث،دعواى متقابل و دفاع در 
قبال آن،قبول يا رد ســــوگند،تامين مدعى به تقاضاى توقيف اشخاص و اموال 
از دادگاه ها،اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات مؤسسه،درخواســــت صدور 
 برگ اجرايى و اخذ محكوم به وجوه ايداعى بنام مؤسسه چه در دادگاه ها و چه
 در ادارات و دواير ثبت اسناد. 12. رسيدگى به گزارش هاى بازرسان و مسئولين اجرايى.

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443447)

آگهى تغييرات 
شركت تهران سمع انديش سهامى خاص 

به شماره ثبت 157467 و شناسه ملى 10102001937
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : موضوع شركت بدين شرح تغيير يافت :موضوع شركت جهت انجام 
فعاليت در داخل و خارج از كشـــور عبارتست از: 1- انجام كليه امور طراحى، نظارت، 
مشاوره، تامين، ســـاخت، نصب، تعميرات، بهره بردارى، امور پيمانكارى مربوط به 
تاسيسات صنعتى اعم از مكانيكى، الكتريكى، نيروگاهها، پااليشگاهها ، آب، گاز، نفت، 
پتروشيمى، شـــبكه ها و تصفيه خانه هاى آب و فاضالب، پستها و خطوط انتقال و 
توزيع نيروى برق و نيز ابنيه سبك و سنگين بتنى و فلزى. 2- خريد و فروش ماشين 
آالت، تجهيزات، لـــوازم يدكى و مواد مصرفى و مصالح صنعتى. 3- صادرات و واردات 
4- سرمايه گذارى، مشـــاركت و همكارى با اشخاص حقيقى يا حقوقى. 5- مبادرت 
يا اشتغال به ساير فعاليتهائيكه بطور مســـتقيم يا غيرمستقيم با موضوع شركت در 
ارتباط باشد. 6- اخذ وام و تسهيالت از سيستم بانكى و يا ساير موسسات اعتبارى در 

جهت تحقق اهداف شركت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(443441)

آگهى تغييرات شركت گروه گسترش ارتباطات و فناورى اطالعات سينا سهامى خاص 
به شماره ثبت 289894 و شناسه ملى 10103271692

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد : بند 5 به ماده3 اساسنامه (موضوع فعاليت شركت) شركت به 
شرح ذيل اضافه مى گردد : 5 - مشــــاركت و ادغام با ساير شركتها و اشخاص 
حقيقى و حقوقى ( در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ 
مجوزهاى الزم ) ماده12 اساســــنامه (تغييرات سرمايه شركت) شركت به شرح 
 ذيل اصالح مى گردد : ســــرمايه شركت را مى توان از طريق صدور سهام جديد 
( اعم از ادغام با ساير اشخاص حقوقى ) ويا از طريق باال بردن مبلغ اسمى سهام 
موجود افزايش داد . تاديه مبلغ اســــمى سهام جديد به يكى از طريق زير امكان 
پذير اســــت : 1 - پرداخت نقدى مبلغ اسمى ســــهام 2- تبديل مطالبات حال 
شده اشخاص از شركت به سهام جديد 3- انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته 
يا عوايد حاصله از اضافه ارزش ســــهام جديد به سرمايه شركت 4- ادغام ساير 
اشخاص حقوقى در شــــركت تبصره3: انتقال اندوخته قانونى به سرمايه ممنوع 
است . د ) ماده18 اساســــنامه (وظايف و اختيارات مجمع عمومى فوق العاده) 
شركت به شرح ذيل اصالح مى گردد. هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان 
سرمايه شــــركت يا انحالل شركت يا ادغام ساير شــــركتها در شركت يا ادغام 
شركت در ساير شركتها منحصراً در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده است . 
ن ) بند 4 ماده 37 (موارد ثبت) به شرح ذيل اصالح گرديد . 4- ادغام يا انحالل 
شركت و نحوه تصفيه آن و ) بند 3 ماده 70 (موارد انحالل شركت) به شرح ذيل 
اضافه گرديد : 3_ با تصويب مجمع عمومى فوق العاده و با رعايت تشــــريفات 
قانونى شركت مى تواند با اشــــخاص حقوقى ديگر ادغام گردد.هـ) عنون ماده 
 70 ( موارد انحالل شــــركت ) به موارد ادغام و انحالل شركت تغيير مى يابد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443444)

آگهى تغييرات 
شركت سل تك فارمد سهامى خاص

به شماره ثبت 450447 و شناسه ملى 14003907134 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/12/14 و مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى بشماره 97/447124 مورخ 97/12/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : محمد حسين زيرك ســـاز كد ملى 0054202337 به 
نمايندگى ازشـــركت گروه دارويى بركت شناســـه ملى 10320275643 
به ســـمت مدير عامل و عضو هيـــأت مديره -ولى اله ولـــى نيا كد ملى 
1502524880 به نمايندگى از شـــركت شـــهرك صنعتى دارويى بركت 
شناسه ملى 10320643911 بسمت رئيس هيأت مديره -محسن قرنفلى 
كد ملى 1280845104 به نمايندگى از شـــركت فن آورى بن ياخته هاى 
رويان شناســـه ملى 10102960210 به سمت نايب رئيس هيات مديره- 
مسعود كرباسيان كد ملى 0059237775 به نمايندگى از شركت بيوسان 
فارمد شناســـه ملى 10320825770 به سمت عضو هيأت مديره -حسين 
بهاروند كد ملى 1288891059 به نمايندگى از پژوهشـــگاه رويان جهاد 
دانشگاهى با شناســـه ملى 14005737039 به سمت عضو هيأت مديره 
براى باقيمانده مدت تصدى انتخاب گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار از 
قبيل چك، سفته، بروات و غيره و قراردادها و عقود اسالمى با امضاء متفق 
مديرعامل و يكى از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر شـــركت و در غياب 
مديرعامل با امضاى متفق دو نفر از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت 
معتبر مى باشـــد. مكاتبات عادى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(443440)
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

فرهنگيان سهامدار بانك سپه باتكليف هستند
 حدود 30 سال پيش سهام بانك سپه را از طريق وزارت آموزش و 
پرورش خريدم، اما از پرداخت سود سهام و يا افزايش آن خبري نشده 
است. از مسئوان ذي ربط تقاضا مي شود به باتكليفي فرهنگيان خريدار 

سهام بانك سپه پايان دهند.
خانم بازنشسته آموزش و پرورش

مأموران ايستگاه ها وظايف مسافران را تذكر دهند
صبح 22 خرداد در ايستگاه مترو شهيد مدني به دختر خانمي كه از 
روي پله برقي هاي ايستگاه به سرعت مي دويد تذكر دادم اين كار موجب 
خرابي پله هاي برقي مي ش���ود كه ش���روع به فحاشي كرد و در اين ميان 
مأمور ايستگاه هم به جاي طرفداري از تذكر من، فقط نظاره گر بود. آيا 
وظيفه مأموران مترو فقط قدم زدن در ايستگاه ها است يا يادآوري وظايف 
مسافران مترو به آن ها؟ هرچند كه پيام هايي در ايستگاه ها وظايف مسافران 
مترو را يادآور مي شود، اما بهتر است كه مأموران هم به مسافراني مانند 

آن دخترخانم تذكرات ازم را بدهند. 
جواد اصغرزاده شبستري 

انحصار كارگزاري هاي بورس شكسته شود
مجوز تأسيس كارگزاري هاي بورس از سال 84 به بعد صادر نشده 
و به همين دليل ارزش هر كارگزاري از 50 ميليارد تومان فراتر رفته و 
اين در حالي است كه اگر به تعدادي از متقاضيان مجوز مي دادند، ارزش 
كارگزاري ها به حدود 500 ميليون تومان كاهش مي يافت. از شوراي رقابت 
انتظار مي رود براي شكست انحصار كارگزاران وارد عمل شود و سازمان 
امور مالياتي كشور هم از آن ها ماليات قانوني و واقعي را دريافت كند. 
علیرضا احمدی 

كرايه تاكسي هاي اينترنتي هم گران شده است
يكي از دايل استقبال مردم از تاكسي هاي اينترنتي ارزاني كرايه هايشان 
بود، اما از روبه روي مجتمع پايتخت در بلوار ميرداماد تا ميدان سنايي از 
من 25 هزار تومان و از آنجا تا خيابان زمرد، مقابل فروشگاه سپه 30 هزار 

تومان كرايه دريافت كردند. 
احمدرضاـ  مسافر اسنپ

برخورد قاطع با توليدكنندگان پايان نامه هاي جعلي
كساني كه با تقلب پايان نامه هاي آماده و جعلي را به دانشگاه ها ارائه 
مي دهند، در واقع ش���أن و منزلت دانش���گاه و دانشگاهيان را زير سؤال 
مي برند و از اين رو مي طلبد كه با توليدكنندگان، فروشندگان و خريداران 
پايان نامه هاي جعلي دانشگاهي قاطعانه برخورد شود و حتي اگر چند سال 
بعد تخلفات آنان برما شد، سال هايي كه از اين پايان نامه ها سوءاستفاده 
كرده اند، نبايد ناديده گرفته شود، بلكه مجازات هايي متناسب با گذشت 

اين سال ها بايد در موردشان به اجرا درآيد. 
انصاري ـ  سنندج 

اهداي كارت ايثارگري به سربازان جانباز ارتش
براساس ماده 87 مصوب سال 1396 ايثارگران قرار شد به سربازان 
نيروي زميني ارتش كه حداقل 6 ماه در جبهه ها خدمت كرده اند و جانباز 
شده اند، كارت ايثارگري تعلق گيرد، اما عليرغم يك سال پيگيري و تهيه 
م���دارك ازم از پ���ادگان اصفهان و ارائه آن ها، هنوز از كارت ايثارگري 

من خبري نشده است. 
شیريـ  از ايثارگران نزاجا

جنايتكاران هر چه زودتر به سزاي اعمال شان برسند
از خبر دستگيري عوامل شهادت 2 دريابان شجاع و ايثارگر نيروي 
انتظامي در ميناب خوش���حال شدم و از خدا مي خواهم اين جنايتكاران 

سنگدل هر چه زودتر به سزاي اعمال شان برسند. 
تلفن به خط ارتباطيـ  میناب )هرمزگان(

پيشنهاد اقتصاددان قديمي مقرون به صرفه نيست
به نظر من پيشنهاد اقتصاددان قديمي كه براي حل معضل بيكاران 
خواستار افزايش قيمت بنزين به ليتري 10 هزار تومان و اختصاص 9 هزار 
تومان آن به ساخت بازارچه هاي بزرگ در اطراف شهرها شده بود، نه فقط 
عملي نيست، بلكه مقرون به صرفه هم نيست و شكست مي خورد و در 

نهايت موجب افزايش به مراتب بيشتر تورم و گراني ها مي شود. 
باقر میرزايي 

براي هنرمندان پيشكسوت چاره انديشي كنند
در سال 1347 از تبريز به بناب رفتم و اولين عكاسخانه اين شهر را 
داير كردم تا افرادي مانند سربازان و دانش آموزان براي تهيه عكس هايشان 
مجبور نباشند 10 ريال كرايه ماشين بدهند تا به مراغه بروند. امروز كه 
سن و سالي از من گذشته است، نه بيمه اي دارم و نه درآمد ثابتي كه با آن 
امرارمعاش كنم. از نمايندگان محترم مجلس تقاضا دارم براي حمايت از 
پيشكسوتان هنرهايي مانند عكاسي كه سرمايه و درآمدي ندارند، چاره اي 

بينديشند تا از نظر گذران زندگي مشكلي نداشته باشند. 
عکاس پیشکسوت از تبريز 

صدور كارت هوشمند ملي براي ايرانيان خارج از كشور
از سازمان ثبت احوال كشور و وزارت امور خارجه انتظار مي رود 
تكليف كارت هوشمند ملي ايرانيان مقيم خارج از كشور را زودتر معلوم 
كنند، هم آنان و هم خانواده هايشان نگران اين هستند كه در صورت نياز 
به كارت هوش���مند ملي در س���فر به ايران براي انجام كارهايشان با چه 

مشكاتي روبه رو خواهند شد؟
پدر دانشجوي مقیم خارج از كشور 

پيشنهادهايي براي كمك به زندانيان بازداشتگاه اوين
مدت مرخصي زندانيان اوين به يك اندازه نيست و متفاوت است و 
گاهي هم مرخصي آنان به روزهاي تعطيلي ادارات مي خورد كه در نتيجه 
نمي توانند كارهاي اداري شان را انجام دهند. از مسئوان محترم بازداشتگاه 
اوين تقاضاي رسيدگي و حل مشكل را داريم. همچنين گاهي به دليل 
كمبود نگهبان يا خودرو اعزام زندانيان به دادگاه به تأخير مي افتد، حال 
آن كه به زندانياني كه سند گذاشته اند، مي توان مرخصي داد تا خودشان به 

دادگاه مراجعه كنند و به بازداشتگاه بازگردند. 
از مددجويان بازداشتگاه اوين 

قطع آب در خيابان خيام شيراز
آب منازل ساكنان خيابان خيام، كوچه دوازدهم شيراز هفته اي يك 
روز قطع مي ش���ود كه با توجه به بارندگي هاي مناسب، به نظر مي رسد 
مشكل از خطوط انتقال آب در اين منطقه باشد كه ضرورت دارد شركت 

آب و فاضاب منطقه 2 شيراز مشكل را حل كند. 
شهروندي از شیراز 

چراغ هاي پارك ساعي كم نور است
از حدود 2 ماه قبل چراغ هاي پارك س���اعي كم نور و فواره هاي 
حوضچه هاي اين پارك هم قطع ش���ده است. شهرداري منطقه 6 اجازه 
ندهد اين پارك زيبا و پر رفت و آمد تاريك باش���د و حوضچه هايش 

خشك و شبيه كوير شود!
خانم شهروند ساكن محل 

پاسخ شهرداري منطقه يك درباره هرس درختان
با سام و احترام، عطف به پيام مندرج در روزنامه اطاعات مورخه 
97/3/25 با موضوع »تقاضا از ش���هرداري منطقه يك« بدينوسيله ضمن 
تش���كر از اين شهروند گرامي، توضيحات ذيل جهت استحضار و درج 

در روزنامه ارسال مي شود:
در خصوص هرس درختان مجاور پياده رو خيابان هاي ديباجي، سنبل 
و نوريان به اطاع مي رساند هرس درختان در فصل تابستان به دليل گرم 
بودن هوا و واردش���دن خسارات جبران ناپذير به فضاي سبز و درختان 

ممنوع است و اين برنامه در پاييز انجام مي شود.
مجید صالحي فیروزآبادي ـ مدير روابط عمومي
پاسخ شركت مترو در خصوص تمديد اعتبار كارت منزلت بازنشستگان

احتراماً خواهش���مند است در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
اطاعات مورخه 1398/3/20 با عنوان »چاره انديشي براي تمديد اعتبار 

كارت منزلت بازنشستگان«، پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن سپاس از مسافر محترم و همچنين آن روزنامه وزين به دليل 
انعكاس ديدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان گرامي و ظرفيت ايجاد شده 
براي تعامل و پاسخگويي به شهروندان و مسافران گرامي، به اطاع مي رساند 
افزايش مبلغ اعتبار كارت بليت منزلت در اختيار ش���ركت بهره برداري 
متروي تهران نيس���ت و موضوع مي بايست از طريق كميته هماهنگي و 
نظارت كارت بليت الكترونيك اباغ شود. اين شركت پيگير اين موضوع 
از طريق كميته مذكور براي افزايش مبلغ شارژ كارت  عزيزان سالمند در 

سال 1398 خواهد بود.
محسن محمديان  ـ مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بین الملل

پاسخ مسئوان

س���رويس خبر: رئيس قوه قضائيه و مسئوان عالي 
قضايي در نخستين  روز از هفته قوه قضائيه با حضور در 
مرقد مطهر حضرت امام خميني )ره(، با آرمان هاي امام 

راحل تجديد ميثاق كردند. 
حجت ااسام والمسلمين  سيد ابراهيم رئيسي پس 
از زي���ارت حرم حضرت امام )ره(، با تبريك هفته قوه 
قضائيه و بزرگداشت ياد و خاطره معمار دستگاه قضايي 
جمهوري اس���امي، شهيد مظلوم آيت اه دكتر بهشتي، 
اضافه كرد: زيارت مرقد نوراني امام راحل و تجديد ميثاق 
با آرمان هاي ايشان، فرصت مغتنمي است براي آنكه بار 
ديگر ديدگاه هاي بلند امام )ره( را در خصوص تشكيل 
نظام مبتني بر دين و ارزش���هاي الهي و همچنين اجراي 

عدالت، مرور كنيم.
 رئيس قوه قضائيه افزود: امام )ره( پرچم عدالتخواهي 
و مبارزه با ظلم و فساد را برافراشت و به قصد گسترش 
معروف ها و نهي از پلش���تي ها و زش���تي ها وارد ميدان 

مبارزه شد.
وي افزود: اجراي عدالت، نفوذناپذيري و توجه به 
حضور در محضر خدا در همه لحظات، از جمله مهم ترين 
توصيه هاي امام )ره( است كه امروز بايد نصب العين همه 

قضات و كاركنان دستگاه قضايي باشد.
    رئيسي در ادامه، توجه به خدا و خواست مردم را 
محور مكتب سياسي امام )ره( برشمرد و با بيان اين كه 
امام راحل الگوي خداباوري و گره گشايي از كار مردم 
بودند، اضافه كرد: از مهمترين برنامه هاي ما در اين دوره، 
رفع اطاله دادرس���ي، كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه 
قضايي، رسيدگي عادانه، صدور احكام متقن و توجه به 

حقوق عامه مردم است.
 رئيس قوه قضائيه با اشاره به سيره و روش امام در 
زمينه توجه به حق الناس، تاكيد كرد: همه مسئوان كشور 
بايد به ديدگاه بلند امام )ره( در خصوص حق الناس و 
حق���وق عامه بازگردند و به هيچ عنوان اجازه ندهند كه 

حقي از مردم ضايع شود.
وي، مبارزه با تبعيض و فس���اد و اجراي عدالت را 
از محوري ترين برنامه هاي خود در دوران رياس���ت قوه 

قضائيه بيان كرد.
 رئيس قوه قضائيه و مسئوان عالي قضايي پس از 
زيارت حرم مطهر امام خميني )ره(، بر س���ر مزار شهيد 
بهشتي و 72 تن و همچنين ساير شهداي انقاب اسامي 
و دف���اع مقدس حضور يافتند و با قرائت فاتحه، ياد و 

خاطره آنان را گرامي داشتند.

تصويب ساختار جديد 
س���خنگوي قوه قضائيه تغييرات جديد در ساختار 

دستگاه قضايي را اعام كرد. 
غامحسين اسماعيلي در نخستين روز هفته قوه قضائيه 
در حاشيه تجديد ميثاق رئيس و مسئوان عالي قضايي 
با آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسامي ايران، از جمله 
اقدامات قوه قضائيه را چابك سازي و كوچك سازي ستاد 
قوه قضائيه اعام كرد و گفت: در اين س���ه ماه مطالعات 

گسترده اي در اين زمينه انجام شد و نهايتاً در پايان هفته 
قبل ساختار جديد قوه قضائيه به تصويب رسيد. 

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: در اين ساختار كه 
برخي از معاونت ها در همديگر ادغام مي ش���وند، برخي 
از ادارات كل و مراكزي كه تاكنون مس���تقيما زير نظر 
رئيس قوه قضائيه اداره مي شدند، با همديگر  ادغام يا به 

معاونت هايي كه تناسب داشتند واگذار شده اند. 
او افزود: در س���اختار جديد در حوزه ستادي قوه 
قضائيه تقريبا 40 درصد از واحدهايي را كه مستقيماً با 
رئيس قوه قضائيه ارتباط داش���تند ادغام يا حذف كرديم.

مقرر شده است در ساختار تفصيلي قوه قضائيه متناسب 
با كوچك س���ازي س���اختار اصلي، حداقل 20 درصد از 
پس���ت هاي سازماني ستادي حذف و نيروهاي شاغل در 
ستاد قوه قضائيه متناسب با ساختار جديد به سقف و مراجع 

قضايي منتقل شوند. 
وي گفت:  از شنبه هفته آينده ساختار جديد را در 

قوه قضاييه اجرا خواهيم كرد. 
اسماعيلي ادامه داد: مركز آمار و فناوري قوه قضائيه در 
معاونت راهبردي ادغام و معاونت راهبردي و فناوري قوه 
قضائيه به وجود مي آيد و  اداره كل حفظ حقوق شهروندي 
نيز در بازرسي ويژه قوه قضائيه ادغام مي شود. همچنين  اداره 
كل امور بين الملل در معاونت امور بين الملل و ستاد حقوق 

بشر اقدام مي شود و  چند مركز نيز در معاونت حقوقي 
قوه قضائيه ادغام خواهد شد.  مركز سامت قوه قضائيه در 
معاونت مالي و پشتيباني قوه قضائيه ادغام خواهد شد و 
بسياري از ادارات كل و مراكز ديگر در ساختار جديد به 
صورت ادغامي و كوچك سازي و چابك سازي عملياتي 

و اجرايي شود. 
برنامه هاي هفته قوه قضائیه 

سخنگوي قوه قضائيه گفت:در هفته قوه قضائيه كه روز 
آغازين آن را با تجديد ميثاق با آرمان هاي امام عظيم الشأن 
و شهيد مظلوم آيت اه دكتر بهشتي و ساير شهدا آغاز 
كرديم، برنامه هاي متنوعي خواهيم داشت. نشست عمومي 
قوه قضائيه سه شنبه هفته جاري برگزار خواهد شد، واين  
نشست در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار مي شود 
و يك نشس���ت كاما تخصصي و كاربردي با رويكرد 

برنامه هاي تحولي و آينده قوه قضائيه خواهد بود و عاوه 
بر آن پيش بيني شده در كنار ساير برنامه هايي كه در اين 
هفته داريم،  نشست مشترك مسئوان عالي قوه قضائيه و 

دولت برگزار شود. 
وي تاكيد كرد: اين نشست هاي كاربردي كه حكايت از 
رويكرد همدلي و هماهنگي در بين قواي سه گانه مملكت 
است و نويد مي دهد براي مردم و جامعه آثار مثبتي را به 
دنبال داشته باشد  كه به زودي  عملياتي و اجرايي خواهد 
شد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: هيات قضايي، تاكنون هيچ 
نقص و ايرادي به پرونده محمدعلي نجفي اعام نكرده 
است.اسماعيلي درباره تعيين وقت محاكمه نجفي شهردار 
اسبق تهران اظهار داشت: آنچه تعيين شده بود )10 تير(، 
مهل���ت 10 روزه اي بود كه دادگاه به وكاي اولياي دم و 
متهم داده بود تا پرونده و كيفرخواست را مطالعه كنند و 

اگر نقص و ايرادي دارند اعام كنند.
وي ادام���ه داد: پس از طي اين مرحله، در صورتي 
كه نقصي وجود نداش���ته باشد، دادگاه زمان محاكمه را 

مشخص مي كند. 
   پرونده حادثه تروريستي اهواز  

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: تحقيقات 
دادسرا در پرونده حادثه تروريستي اهواز پايان يافته و در 
ش���رف صدور قرار مجرميت و كيفرخواست است و به 

زودي به دادگاه ارسال مي شود. 
حجت ااسام والمسلمين شكراه بهرامي در حاشيه 
تجديد ميثاق رئيس و مسئوان عالي دستگاه قضايي با 
آرمان ه���اي امام راحل افزود: اتهام هاي برخي متهمان در 
اين پرونده سهل انگاري و برخي نيز تعمداً اقدام نكردن 
است. وي اضافه كرد: در اين پرونده به اتهام هاي  كساني 
رسيدگي كرديم كه در انجام وظيفه خود سهل انگاري كردند 
نه كساني كه در ترور دخيل بودند. رسيدگي به پرونده 

افراد دخيل در ترور، در دست ما نيست. 
بهرامي درباره پرونده سقوط  هواپيماي حمل كننده 
گوشت گفت: اين پرونده را  سازمان قضايي كرج بررسي 
مي كند. كار كارشناس���ي آن تمام شده و پرونده بايد به 
نحوي مختومه شود كه رضايت افرادي كه خسارت ديدند 
گرفته شود.  وي اضافه كرد: در اين پرونده تعمدي نسبت 
به نيروهاي مسلح نبوده و خلبان اشتباه كرده است و برج 
مراقبت به او گفته بود كه نبايد فرود بياييد. تعمدي نه در 
فرودگاه بوده نه خلبان تعمدي داشته است.  تصور خلبان  
بر اين بوده كه در باند فرودگاه مهرآباد فرود مي آيد ولي 

اشتباه كرده و قصور بوده و تقصيري مطرح نيست. 

رئيس و مسئوان عالي قوه قضائيه با آرمان هاي امام راحل تجديد ميثاق كردند

كارمند سابق وزارت دفاع به جرم 
جاسوسی اعدام شد

سرويس خبر: روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح از اجرای حكم 
اعدام يك كارمند قراردادی سازمان هوا- فضای وزارت دفاع كه برای سازمان سيا 

و دولت آمريكا جاسوسی می كرد، خبر داد.
»جال حاجی زوار« را سازمان حفاظت اطاعات وزارت دفاع شناسايی كرد 
و تحت تعقيب دادسرای نظامی تهران قرار گرفت.وی كه سال 1389از خدمت 
منفك شده بود، در جريان تحقيقات، به صراحت اتهام جاسوسی برای سازمان 
سيا را در قبال دريافت پول پذيرفت و اسناد و مدارك و تجهيزات جاسوسی هم 
از منزل وی كشف و ضبط شد.همسر سابق مرد اعدامی هم به جرم مشاركت 
در جاسوسی به تحمل 15سال حبس محكوم شده است و رأی صادره به تأئيد 

ديوان عالی كشور رسيده و وی در حال تحمل كيفر است.

سرويس خبر : رئيس پليس تهران گفت: از ساعت 6 و30 دقيقه صبح ديروز 
ب���ا ح���ذف طرح زوج يا فرد در پايتخت طرح ترافيكي جديد در اين محدوده 

اجرايي شد. 
سردار حسين رحيمي با بيان اين كه طرح جديد به رينگ دوم طرح ترافيك 
مشهور است، افزود: شهروندان و به ويژه رانندگان بايد توجه داشته باشند كه با 
اجراي طرح جديد هيچ تغييري در محدوده و ساعت اجراي طرح ترافيك اصلي 
ايجاد نشده است بلكه تغييرات در شيوه ورود خودروها به محدوده طرح زوج يا 
فرد رخ داده است و با حذف محدوديت تردد برحسب شماره پاك به تمامي 
خودروهاي پاك تهران اين اجازه داده شده كه در هر فصل در مجموع20 روز 
را بتوانند وارد اين محدوده شوند بنابراين عماً طرح زوج يا فرد حذف شده و 
تردد در اين محدوده براي تمامي خودروهاي پاك تهران20 روز در هر فصل 
مجاز است و براي تردد بيش از20 روز بايد بر حسب قيمت هايي كه مربوط به 

شهرداري است عوارضي را پرداخت كنند و سپس وارد محدوده شوند. 
وي افزود: خودروهاي داراي پاك غير از تهران نيز مي توانند در هر فصل 
15 روز وارد اين محدوده ش���وند. او با تاكيد بر اين كه س���هميه هر فصل قابل 
انتقال به فصل هاي ديگر نخواهد بود، گفت: رينگ دوم طرح ترافيك از شمال 
به بزرگراه همت، از غرب به بزرگراه هاي چمران و نواب از جنوب به بزرگراه 
بعثت و از شرق به بزرگراه امام علي)ع( محدود مي شود و در داخل نيز تا حريم 

طرح ترافيك اصلي ادامه دارد. 
وي با بيان اين كه طرح ترافيك اصلي و طرح ترافيك رينگ دوم پايتخت 
هردو از ساعت 6 و30 دقيقه آغاز مي شود و تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت، 
اضافه كرد: اين محدوديت در روزهاي تعطيل رسمي و جمعه ها اجرا نمي شود. 

سردار محمدرضا مهماندار رئيس پليس راهور تهران هم درباره چگونگي 
جريم���ه خودروهاي غير مجاز درمحدوده رينگ دوم طرح ترافيك گفت: اگر 
كساني كه وارد محدوده دوم طرح ترافيك مي شوند كارت شهروندي خود را كه 
در سامانه تهران من است شارژ نكرده باشند، يك ماه فرصت دارند كه اين هزينه 
را كه به شهرداري بدهكار شدند پرداخت كنند و در صورت عدم پرداخت بعد 

از يك ماه، پليس آن ها را جريمه خواهد كرد. 

اجراي رينگ دوم طرح ترافيك در تهران

س���رويس خبر: رئيس پليس 
فرودگاه هاي كش���ور گفت: از 17 
تيرجاري عمليات حج تمتع در 17 

ايستگاه پروازي آغاز مي شود.  
سردارحسن مهري با اشاره به اين 
كه عمليات حج تمتع يك توفيق براي 
مجموعه ناجا است، اظهار داشت: در 
ايستگاه پروازي فرودگاه امام خميني 
)ره( زائران استان هاي تهران، سمنان، 
قم، قزوين، كردستان، همدان، لرستان 
وكاش���ان را پذيرا هستيم و 30 هزار 

زائر اعزام خواهند شد.
 زائران خراسان رضوي و شمالي 
از ايس���تگاه پروازي مشهد، زائران 
اس���تان هاي اصفهان و چهارمحال و 
بختياري از ايستگاه پروازي اصفهان 
و زائران اس���تان آذربايجان شرقي از 
ايستگاه پروازي تبريز به حج عزيمت 

مي كنند. 
او با اشاره به اقدامات كنترلي در 
فرودگاه ها گفت: يكي از مشكات 

ما حمل موادمخدر از س���وي برخي 
از زائران س���الخورده است كه براي 
پيشگيري از اين مساله كه البته تعداد آن 
انگشت شمار است، جلسات متعددي 
با پليس مبارزه با موادمخدر و شوراي 
هماهنگي مبارزه با موادمخدر و ستاد 
داش���تيم.  رئيس پليس فرودگاه هاي 
كشور اضافه كرد: اگر نياز به بازرسي 
تخصصي باش���د، در مكان خاص 
بازرس���ي انجام مي گيرد همچنين با 
پليس مبارزه با موادمخدر هماهنگي 
ش���ده كه بار همراه در صورت نياز 
بررس���ي شود. وي با تاكيد بر اباغ 
خوشرفتاري پليس با زائران، گفت: 
حم���ل داروي غيرمجاز نيز مانند 
موادمخدر اس���ت و اگر اين داروها 
همراه زائر باشد در كشور عربستان 
دچار مش���كل مي شوند. در كشور 
عربستان اگر كيف يا وسيله اي روي 
زمين باش���د و فرد بردارد، سارق 

محسوب و بازداشت مي شود. 

پليس فرودگاه در 17 ايستگاه پروازي 
زائران حج تمتع را بدرقه مي كند 

سراج: قيمت گذاري خودرو بايد زير نظر شوراي رقابت باشد 
سرويس خبر: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: حتما بايد قيمت گذاري 
زير نظر شوراي رقابت باشد و اصرار ما بر اين موضوع ادامه دارد. البته پاسخ 
معاون اول رئيس جمهوري هم در اين رابطه مثبت اس���ت. ناصر س���راج درباره 
ورود س���ازمان بازرسي به آشفته بازار خودرو افزود: اتفاقاً در روزهاي گذشته 
قيمت خودرو كاهش پيدا كرده اس���ت. وي درباره عدم ارائه خودرو از س���وي 
كارخانه هاي خودروسازي به مردم گفت: در اين رابطه وزير و خودروسازان را 
خواستيم و جلسه نهايي برگزار خواهيم كرد. با توليدكنندگان قطعات داخلي هم 

جلساتي خواهيم داشت.  
 سامت روان متهم به قتل امام جمعه كازرون تاييد شد 

  سرويس شهرستانها: مدير كل پزشكي قانوني استان فارس موضوع اختال 
روان متهم به قتل امام جمعه كازرون را رد كرد و گفت: بررسي موضوع اختال 
رواني اين فرد در همان ساعت هاي نخست وقوع حادثه قتل رخ داد و سامت 
روان او به تاييد كارشناسان رسيد. دكتر سعيد غامزاده در شيراز افزود: وضع روحي 
متهم از سوي كميسيون پزشكي مورد بررسي قرار گرفته و سامت كامل رواني 
او تأييد شده است.   حجت ااسام محمد خرسند امام جمعه كازرون سحرگاه 

چهارشنبه هشتم خرداد 98 با ساح سرد به ديار باقي شتافت. 
نبود تجهيزات علت مرگ كارگران معدن سوادكوه اعام شد

س���رويس شهرستانها: معاون معادن س���ازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران گفت: نبود تجهيزات هوارساني علت مرگ 2 كارگر معدن سوادكوه 

بوده است. پنجشنبه هفته گذشته در تونل يكي از معادن زغالسنگ البرز 2 كارگر 
جان خود را از دست دادند و 2 كارگر ديگر نيز مصدوم شدند. عسكر شريفي 
افزود: اين كارگران براي گرفتن بخشي از وسايل و تجهيزات خود كه در آن 

بخش از معدن قرار داشت رفته بودند. 
    2 متهم فراري كيميا خودرو دستگير شدند

سرويس خبر: رئيس شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخالگران 
و مفسدان اقتصادي از دستگيري دو نفر از هشت متهم فراري پرونده كيميا خودرو 
خبر داد. صلواتي در دومين جلسه رسيدگي به پرونده شركت كيميا خودرو گفت: 
در جلسه قبل گفته شد هشت نفر از متهمان فراري هستند كه دو نفر از آن ها 

دستگير شده اند و در دادسرا تحت بازجويي قرار دارند. 
6 زائر براثر واژگوني اتوبوس جان باختند  

س���رويس شهرستانها: اتوبوس حامل زائران كربا، در جاده بندرعباس � 
حاجي آباد واژگون شد و 6 نفر فوت كردند و 38 نفر نيز مجروح شدند. 

حادثه در نزديكي تونل »تنگه زاغ« حاجي آباد رخ داد. علي اصغر دهقاني 
مدير كل حج و زيارت هرمزگان هم گفت: اتوبوس واژگون ش���ده زائران در 
حاجي آباد زير پوش���ش حج و زيارت و بيمه هاي تكميلي و پوشش���ي اين 

سازمان نبوده است.   
مرگ 9 نفر در سقوط هواپيمای دو موتوره در هاوايی 

هاوايی: سقوط يك فروند هواپيمای دو موتوره در هاوايی به جان باختن 
9نفر منجر ش���د.بنابر اعام منابع آگاه، هواپيمای دو موتوره شركت »كينگ اير« 
شامگاه جمعه در جزيره اوآهو ايالت هاوايی سقوط كرد و تمامی سرنشينان آن 

جان خود را از دست دادند.

سرويس حوادث: رئيس پليس 
آگاهي تهران  از دس���تگيري راننده 
تبهكاري كه در پوشش مسافربر، پنج  
زن را م���ورد آزار و اذي���ت قرار داده 

است، خبر داد.
سردار لطفي افزود: آنان پارسال 
پرونده اي از دادس���راي امور جنايي به 
معاونت مب���ارزه با جرائم جنايي در 
خص���وص آزار و اذيت راننده يك 
خودرو  سواري ارجاع شد.شاكي دراين 
پرون���ده به كارآگاهان گفت: از مقابل 
ايستگاه مترو نوبنياد به مقصد حكيميه 
سوار يك خودرو پرايد شدم كه راننده 
پس از پياده كردن ديگر مس���افران از 
مسير اصلي منحرف شد و وي را به 
سمت جاده تلو برده و در آنجا مورد 
اذيت و آزار قرار داده است. همزمان با  
تحقيقات پليسي در خصوص شناسايي 
مته���م، خانمي ديگر به پليس آگاهي 
مراجعه ك���رد و وي نيز در اظهارات 
مش���ابهي، گفت: چهاردهم آذر 97 از 
ميدان نوبنياد به مقصد ميدان رسالت 

سوار يك خودرو پرايد شدم و راننده 
كنار زيرگذر اتوبان شهيد بابايي پس از 
درگيري فيزيكي من را مورد اذيت و 

آزار قرار داد.
رئي���س پليس آگاه���ي تهران 
گفت:با توجه به مشخصات ظاهري 
مته���م تصويري از وي طراحي و در 
اختيار كارآگاهان قرار داده شد ودرادامه 
باكشف مش���خصات خودرو معلوم 
شدفرزند مالك خودرو كه زني ميانسال 
است، مرتكب اين جرائم شده است. 
لطفي افزود:كارآگاهان متهم را درحال 
خروج از مخفيگاهش دستگير كردند و 
او پس از مواجهه با دوشاكي به جرمش 
اعتراف كرد.  وي با اش���اره به اين كه 
شاكيان ديگري كه توسط راننده پرايد با 
رنگ هاي مختلف در شهر تهران مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته بودند، دعوت 
شدند و پس از مواجهه با متهم، 3تن 
از آنها، متهم  را شناسايي كردند، افزود: 
تحقيقات در خصوص شناسايي ساير 

جرائم مشابه متهم ادامه دارد.

مسافربرتبهكار در تهران به دام افتاد اخبار کوتاه

�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت پديد� توسعه شر� �� حا� تصفيه (سهامي خا�)
به شما�� ثبت 309784 � شناسه ملي 10103473610  (نوبت ���)

�� �جر�� ما�� 225 �صالحيه قانو� تجا�� بدينوسيله �� كليه بستانكا��� شركت �� حا� تصفيه پديد� 
توس���عه شر� به شما�� ثبت 309784 � شناسه ملي 10103473610 �عو� مي گر�� تا با �� �ست 
��شتن �سنا� � مد��� مثبته حد�كثر ظر� مد� 6 ما� �� تا�يخ نشر ��لين �گهي جهت تسويه مطالبا� 
 خو� به محل تصفيه ش���ركت ��قع �� تهر��� �ستا� تهر�� بخش مركز� شهر تهر�� محله 22 بهمن
 خيابا� پنجا� � هش���تم (شيرين) بلو�� ��� پال� 2 كدپس���تي 1388143913 مر�جعه فرمايند�

بديهي �ست پس �� �نقضا مد� مذكو� هيچگونه ��عايي مسمو� نبو�� � پذيرفته نخو�هد شد.
مدير تصفيه - علي صالحي

�گهي �عو� �� بستانكا��� صند�� قر� �لحسنه بانك ملت �� حا� تصفيه 
به شما�� ثبت 30668 � شناسه ملي 10320835998    (نوبت سو�)

�� �جر�� ما�� 225 قانو� تجا�� �� كليه بس����تانكا��� صند�� قر� �لحسنه بانك ملت �� حا� تصفيه به شما�� 
ثبت 30668 � شناس����ه ملي 10320835998 كه �گهي �نحال� �� �� ���نامه �س����مي كشو� به شما�� 1509 
صفحه22 مو�� 97/10/24 ثبت گر�يد� �عو� به عمل مي ���� تا ظر� مد� حد�كثر ش����ش ما� �� تا�يخ �نتشا� 
�گهي نوبت ��� با ���ئه مد��� مثبته ��عا� خو� به محل تصفيه صند�� ��قع �� خيابا� �يت �هللا طالقاني نبش كوچه 
شهيد موسو� س����اختما� بانك ملت �6 مر�جعه نمايند. بديهي �ست كه صند�� قر� �لحسنه �� مو�� هرگونه 

��عا� �حتمالي كه خا�� �� مهلت فو� به صند�� قر� �لحسنه منعكس گر�� مسئوليتي نخو�هد ��شت.
مدير تصفيه صند�� قر� �لحسنه بانك ملت �� حا� تصفيه  -  مرتضي نسرين فر� 

تا�يخ �نتشا�: 1398/4/2
�گهى �عو� مجمع  عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��(نوبت ���)

شركت تعا�نى  مسكن مهر بيست � �� منطقه پنج
شما�� ثبت: 339526

مجمع عمومى عا�� به طو�فو� �لعا�� نوبت ��� ش���ركت تعا�نى مس���كن مهر بيس���ت ��� 
منطقه پنج �� ساعت 14 ���  شنبه  مو��  1398/04/15 ��قع �� تهر��� كيلومتر7بز�گر�� فتح� 
خياب���ا� خليج فا��� نب���ش كوچه ها�� مو�� پاس���ا� كاكتو� طبق���ه ��� ��حد15  
برگز��مى گر��. �� �عضا �عو� مى ش���و� ش���خصا� يا �كالتا� جهت �تخا� تصميم نس���بت به 
موضوعا� �يل �� �ين جلس���ه حضو� به هم �سانيد. ضمنا تعد�� ���� �كالتى هرعضو حد�كثر 
3 ��� � هر ش���خص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو�.�عض���ا� متقاضى �عطا� نمايندگى 
مى بايس���ت به همر�� نمايند� خو� حد�كثر �� تا�يخ 98/04/05 لغايت 98/04/12  �� محل 
 �فتر تعا�نى حاضر ش���وند. (حضو� �كيل � موكل با ���ئه كا�� شناس���ايى �لز�مى �س���ت). 
ضمنا� ���طلبين س���مت هيئت تصفيه تا يك هفته بعد �� �نتش���ا� �گهى فرصت ���ند جهت 
كانديد� ش���د� �� سمت مذكو� با �� �ست ��شتن مد��� شناسايى � مد��� عضويت � فر� 

تكميل شد� كانديد�تو�� سمت هيئت تصفيه به �فتر تعا�نى مر�جعه نمايند.
�ستو� جلسه: 1-گز��� هيئت تصفيه. 2- طر� � تصويب صو�� ها� مالى سا� ها�  1394 
لغاي���ت 1397. 3- تصميم گير� ��خصو� تعيين پ���ا��� � مز�يا� �عضا� هيئت تصفيه.  

4- تمديد مد� تصفيه. 5- �نتخا� �عضا�  هيئت تصفيه. 6-تعيين محل تصفيه.
هيئت تصفيه شركت تعا�نى

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�

 1�17�98/18
(يك مرحله ��) �)مناقصه عمومى (نوبت ���

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�

فر�خو�� عمومى 
شناسايى � ���يابي كيفي مشا���� 

شما�� 1-17-98/01 
(� (نوبت ���

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه صاحبا� سها� شركت سيليس �لبر� 
(سهامي خا�) به شما�� ثبت 53 شهرستا� �لبر� � شناسه ملي 10861997078

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� مي گر��� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
صاحبا� س���ها� كه ��� چها�شنبه مو�� 1398/4/19 ساعت 10 صبح �� محل شركت سيليس �لبر� 

��قع �� قز�ين � شهر صنعتي �لبر� � � حكمت پانز�هم تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت. 2�  تصويب حسا� ها� سو� 
� �يا� � تر��نامه س���ا� مالي منتهي به 1397/12/29. 3� �نتخ���ا� �عضا� هيئت مدير�. 4� تعيين 

با��� قانوني � حسابر� شركت. 5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� 
هيئت مدير� شركت سيليس �لبر� 

�بال� ���خو�ست � ضمائم �قت �سيدگي
�قا� عليرضا هاش�مي فر�ند �ضا ���خو�س����تي به طرفيت �قايا� 1� �سو� �ماني 
فر�ندپر�ي����ز 2� �حمد مو�ني فر�ند ش����عبا� 3� هوش����نگ ���� فر�ند منصو� به 
خو�س����ته صد�� چك بر �لز�� خو�ندگا� به حضو� �� �فترخانه � تنظيم سند �سمي 
 �نتقا� س����ند �سمي �نتقا� يك �س����تگا� خو��� پيكا� سو��� به شما�� شهرباني
63 �ير�� 784�84 مقو� بر�. ميليو� �يا� با �حتس����ا� كليه خس����ا��� ����سي 
تقديم كه به ش����عبه سو� شو��� حل �ختال� فال��جا� ��جا� � به كالسه 387/18 
ثبت � بر�� مو�� 98/5/9 س����اعت 9 صبح �قت �س����يدگي تعيين گر�يد� �ست � 
خو�ند� �� مجهو� �لمكا� معرفي نمو�� �ست� لذ� به تقاضا� خو�ها� � �ستو� �ياست 
ش����عبه � به �ستنا� ما�� 73 �. �.�.� مر�تب يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� 
��� � �گهي مي ش����و� � �� خو�ند� �عو� مي  نمايد كه با مر�جعه به �فتر شعبه سو� 
حقوقي شو��� حل �ختال� فال��جا� به ���� �صفها� � فال��جا� � بلو�� كا�گر � 
مجتمع شو��ها� حل �ختال� فال��جا� (���گستر� قديم) � �عال� نشاني � ���� 
�قيق � ��يافت نسخه ثاني ���خو�س����ت � ضمائم بر�� �قت مقر� �� شعبه جهت 
�س����يدگي حاضر شوند �� غير �ين صو�� �ين �گهي به منزله �بال� محسو� � شو�� 

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

�گهي مز�يد�
ش�ركت ��م�ا� صنع�ت تدبي�ر �ندي�ش ��نظر���� 
يك قطع���ه �مين به مس���احت 408 مترمرب���ع ����� 
سندقطعي مش���اعي با كا�بر� تو�يستي ��قع �� لنگر�� 
� چمخال���ه � جا�� توس���كا � مجتم���ع تفريحي �قامتي 
�هكد� ساحلي �فتا� �� �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي 
به فر�� برس���اند. عالقمند�� جهت �خذ �سنا�مز�يد�� 
�� تا�يخ چ���ا� �گهي به م���د� 10 ��� فرصت ���ند با 
شما�� تلفن ها� 09143134622 � 04135512964 

��خلي106 �قا� مهند� �ال��� تما� حاصل نمايند.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساالنه
�تا� با��گاني � صنايع � معا�� �ير�� � �نگليس

�ت���ا� با��گاني � صناي���ع � معا�� �ي���ر�� � �نگليس بدينوس���يله �� �عضا� محتر� 
�عو� مي نماي���د �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �تا� كه �� س���اعت 15 
���سه ش���نبه 1398/04/25 �� محل �تا� با��گان���ي � صنايع � معا�� تهر�� ��قع �� 
تهر�� � خيابا� خالد �س���المبولي (����) � ��بر�� خيابا� بيس���ت � يكم � شما�� 82� 

تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:

� �س���تما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني �� خصو� عملكر� �تا� تا پايا� �سفند 
ما� سا� 1397 � تصويب ��.

� بر�س���ي � �تخا� تصميم ��با�� تر��نامه � گز��� ها� مالي منتهي به س���ا� 1397 � 
تصويب ��.

� بر�سي برنامه فعاليت ها � بو�جه سا� مالي 1398 � تصويب ��.
� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد�.

� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها � �طالعيه ها� �تا�.
� ساير مطالبي كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه باشد.

مهند� سيد علينقي خاموشي
�ئيس هيا� مدير�

�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت تو�يع نير�� بر� �هو�� (سهامي خا�) 

با شما�� ثبت 3338 شناسه ملي 10860672255 
� سرمايه ثبت شد� 1/000/000 �يا�

بدينوس����يله به �طال� كليه س����هامد���� محتر� ش����ركت مي �س����اند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� س����اليانه �ين ش����ركت ��� س����اعت 8:30 ��� ��ش����نبه 
م����و��1398/4/24 �� محل: ته����ر�� � خيابا� �ليعصر � باالت����ر �� ميد�� �نك � 
خيابا� ياسمي � شركت ما��تخصصي تو�نير � سالن كنفر�نس �فتر مجامع عمومي � 
نظا�� مالي تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد كه 

خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� �� جلسه يا� شد� حضو� يابند.
1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� شركت� موضو� ما�� 232 �صالحيه قانو� تجا�� 

مربو� به عملكر� سا� مالي 1397 
2� �ستما� گز��� حس����ابر� � با��� قانوني �� مو�� صو�تها� مالي منتهي به 

1397/12/29 � �تخا� تصميم �� خصو� تصويب صو�تها� مالي مذكو� 
3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �هو��

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ���
�� كليه �عضا� ش�ركت تعا�ني مس�كن كا�گر�� ش�هر���� ���بيل 
�عو� به عمل مي �ي���د ��� س���اعت 3 بعد��ظه���ر ��� سه ش���نبه 
مو�خ���ه1398/04/18 �� نما�خان���ه ترمينا� ش���هر���� ���بيل جهت 

�تخا� تصميم طبق �ستو� جلسه �يل حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير� � با��سين 
2� ���ئه گز��� �عضا� هيئت مدير� � با��سين 

3� تصويب تفريغ بو�جه سا� مالي 1397 شركت تعا�ني
4� تصويب بو�جه سا� مالي 1398 شركت 

5� ���ئه � تصويب گز��� ها� مالي سا� 1397
6� تصويب پا��� هيئت مدير� � با��سين شركت طبق �ساسنامه � �ئين نامه 
7� تصميم گير� ��خصو� تعيين تكليف قطعا� �شتر�كي با �توبوسر�ني 
8� تصميم گير� ��خصو� صد�� �سنا� مالكيت قطعا� تجا�� فا� يك 
هيئت مدير� شركت تعا�ني مسكن كا�گر�� شهر���� ���بيل 

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت ساختمانى � ��هسا�� مر�� ( سهامى خا� )

ثبت شد� بشما�� 49708 � شناسه ملى 10800018762
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت ساختمانى � ��هسا�� مر�� ( سهامى خا� ) يا نمايندگا� قانونى �نها 
�عو� به عمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه كه �� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه 1398/4/18 �� 
محل �فتر مركز� ش���ركت ��قع �� تهر��- خيابا� �ليعصر – خيابا� مير��ما� نرسيد� به �فريقا پال� 313 طبقه ��� 
تش���كيل مى گر��� حضو� به هم �سانند . �ستو� جلسه 1- �س���تما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانونى شركت. 
2- بر�س���ى � تصويب تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� س���ا� مالى منتهى به 1397/12/29. 3- �نتخا� حسابر� � 
با��� قانونى بر�� سا� مالى منتهى به 1398/12/29. 4- معامال� موضو� ما�� 129 قانو� تجا��. 5- ساير مو���� 

هيا� مدير� شركت ساختمانى � ��هسا�� مر��كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه باشد.

�طالعيه 
ثبت نا� كانديد�ها� �حر�� پست �ياست هيا� ���� ��نش �مو�� شهرستا� ها� �ستا� تهر��

نظر به �ينكه مجمع عمومى هيا� �س����تا� شهرستا� ها� �س����تا� تهر�� به منظو� �نتخا� �ئيس هيا� ��تا�يخ 
98/4/30 برگز�� خو�هد شد� لذ� بدينوسيله �� كليه عالقمند�� �حر�� پست �ياست هيا� �عو� بعمل مى �يد كه 
جهت ��يافت فر� ثبت نا� � ���ئه مد��� مو�� نيا� �� تا�يخ 98/4/2 تا تا�يخ 98/4/8 به مد� يك هفته به �بيرخانه 

مجمع ��قع �� ����� كل �مو�� � پر��� شهرستا� ها� �ستا� تهر�� شخصا مر�جعه نمايند.
 مد��� مو�� نيا�:  - كپى شناس����نامه � كا�� ملى - كپى �خرين مد�� تحصيلى - تكميل فر� �عال� �ما�گى 

- 2 قطعه عكس 6*4 - حكم كا�گزينى ����� �مو�� � پر���
�بير مجمع هيا� ���� ��نش �مو�� شهرستا� ها� �ستا� تهر��

ش�ركت پ�ا�� خ�و��� �� نظر ���� خدما� �يل �� �� طريق مناقصه عمومى به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نماي���د . ل�ذ� �� كلي�ه پيمانكا��� � 
ش���ركت ها� با فعاليت مرتبط � با تجربه �عو� به عمل  مي �يد جهت ��يافت �سنا� � مد��� مناقصه �� تا�يخ يكشنبه مو�� 98/04/02  لغايت 
يكش��نبه مو�� 98/04/09  همه ���� (بجز پنجشنبه � �يا� تعطيل)  �� ساعت 10 �لي 15 به ����: تهر�� � كيلومتر 9 جا�� مخصو� كر� � 
ش���ركت پا�� خو��� � معا�نت با��گاني � مديريت پشتيبانى � مهندسى خريد � ����� مناقصا� � برنامه �يز� خريد مر�جعه � �� صو�� نيا� به كسب 

�طالعا� بيشتر با شما�� ها� �يل تما� حاصل فرمايند .
هزينه خريد �سنا� � شركت �� مناقصه : ���يز مبلغ 300,000�يا�(سيصدهز���يا�) به حسا� جا� شما��  7297376425 بانك ملت بنا� شركت 

پا�� خو��� � ���ئه فيش ���يز� �� به همر�� معرفى نامه معتبر.
بديهي �ست ���ئه � تحويل مد��� هيچگونه حقي �� بر�� متقاضيا� �يجا� نخو�هد كر� � شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها 

مختا� خو�هد بو�.
*هزينه ��� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

تما�شر�يط مو�� نظرشر� عمليا���يف

خدما� تاكسى سر�يس 1
(���نس)

1- ثبت موضو� �يا� � �ها� �� ���نامه �سمى شركت 
2- سابقه حد�قل يك قر����� تامين سو��� �� سه سا� گذشته 

3- ��شتن گو�هى تاييد صالحيت �يمنى �� ����� كا�
48914389
48914552

��تباطا� شركت پا�� خو���

�گهي مناقصه عمومى
شما�� 3 -98

�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت تو�يع نير�� بر� شير�� (سهامي خا�)

شما�� ثبت 6757� شما�� شناسه ملي 10530192716 
� سرمايه ثبت شد� 1/000/000 �يا�

بدين �س����يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� ش����ركت مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه �ين شركت ��� ساعت 10:30 صبح ��� شنبه 
مو�� 98/4/15 �� محل ش����ركت تو�يع نير�� بر� شير�� به ����: تهر�� � 
خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ياسمي � شركت ما�� تخصصي 
تو�نير� سالن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� 
محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� يا نمايند� �س����مي �نا� �� موعد مقر� 

�� جلسه يا�شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �س����تما� گز��� هيأ� مدير� ش����ركت موضو� م����ا�� 232 �صالحيه 
قانو� تجا�� مربو� به عملكر� سا� مالي 1397

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

مذكو�.
3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1398

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
هيأ� مدير� شركت تو�يع نير�� بر� شير��

«�طالعيه»
شركت تو�يع نير�� بر� شير�� (سهامي خا�)



ابوالقاسم كيانيـ  قول سيد محمد شروين 
اسبقيان مديركل دفتر امور مشترك فدراسيونها 
در مورد اعام تائيد صاحيت هاي نامزدهاي 
انتخابات فدراسيون كشتي هم مثل قول هاي 
چند باره داورزني معاون قهرماني وزارتخانه 
به وعده تبديل شد تا ماجراي كشدار و صد 
البته بودار انتخابات رياست فدراسيون كشتي، 
باز هم كش پيدا كند. در ميانه هاي هفته پيش 
بود كه اسبقيان قاطعانه اعام كرد صاحيت 
نامزدهاي انتخاباتي كشتي تا پايان هفته )يعني 
هفته اي كه گذشت( اعام و انتخابات هم تا 

10 تيرماه برگزار خواهد شد.
قولي كه بعد از ماقات نعمتي سرپرست 
فدراســـيون كشتي با الوويچ و فرار كشتي 
ايران از لبه تيغ تعليق، به نظر مي رسيد از نوع 
وعده هاي گذشته نباشد اما پايان يافتن هفته 
و خبري از ماجرا نشـــدن  مشخص كرد كه 
اســـبقيان هم در مقابل يك سؤال تكراري، 
بـــه جاي قول به وعـــده دادن روي آورده 
اســـت. اين  موضوع وقتي قطعيت بيشتري 
پيـــدا مي كند كه نعمتي يكي دو روز پس از 
اظهارنظر اسبقيان با اعام اينكه انتخابات تا 
15 تيرماه برگزار مي شود عمًا قول اسبقيان 
مبنـــي بر برگزاري انتخابات تا 10 تيرماه را، 
نقض كردوهمينطور اظهارنظر صالحی اميری 
در ديدار با الوويچ مبنی بر برگزاری انتخابات 

در 3 هفته آينده !
استمرار اين جريان نشان مي دهد كه تا 
آن اندازه كه خانواده و جامعه كشتي نسبت 
به شرايط موجود ورزش ملي ايران، دلواپس 
است، متوليان ورزش اين دلواپسي را ندارند 
شـــايد چون عموماً از جنس ورزش نيستند 
و طبيعي اســـت كـــه چنين دغدغه هايي را 

درك نكنند.
چه بســـا وعده هـــاي اخير و تكراري 
متوليـــان ورزش براي برگزاري انتخابات در 
نيمه اول تيرماه هم، بازگردد به اين موضوع 
كه چون ديدند. پيش از اين امكان ندارد كه 
خانواده اين ورزش را ســـنگ قاب كرده و 
نسبت به تقاضاهاي شفاهي و كتبي و رسمي 
آنان، بيش از اين بي تفاوت باشـــند سنگ و 
گنجشـــك را مفت ديدند و وعده اي ديگر 
دادند به اميد اينكه اگر عملي شد مدعي باشند 
به قولشـــان، عمل كرده اند و اگر هم عملي 
نشد كه همان راه گذشته را مبني بر پاسخگو 
نبودن و بي تفاوت بودن نســـبت به خانواده 
كشتي، دنبال كنند. راهي كه در نتيجه آن بروز 
درگيري هـــا، ناهنجاري ها و بي اخاقي ها در 
فضاي مجازي بواسطه طواني شدن پروسه 
انتخابات كشـــتي، رقم خورده است. حال 
مشخص نيست كه چه فرد يا ارگاني نهايتًا 
قرار اســـت از اين آب گل آلود، ماهي بگيرد 
و يا شايد هم مشخص باشد اما چون اثبات 
آن راحت نيست اين قسمت ماجرا هم، بهتر 

است كه مسكوت بماند.
اما هرچه كه باشد، »بودار« بودن ماجرا 
را نمي توان كتمان كرد چرا كه از رفتن رسول 
خـــادم نه يك ماه و نه دو ماه، بلكه چندين 
مـــاه مي گذرد و علي رغم اين در همان زمان 
داورزني اعام كرد بخاطر اهميت كشـــتي 
در اولين فرصت، انتخابات برگزار مي شـــود 
اما پس از گذشـــت چندين ماه و آمدن يك 
سرپرست و منصوب كردن مربيان رده هاي 
مختلف ســـني آزاد و فرنگی و حضور در 
چندين مســـابقه، نه تنها اين »اولين فرصت« 
دست نداده  است بلكه يك سرپرست هم به 

بهانه پايان رفتن دوره  سرپرستي اش )حميد 
بني تميم( كنار گذاشته شد و سرپرستي ديگر 
)نعمتي( زمامدار كشتي شد تا خود اين ماجرا 
هم شبهه هايي را بوجود آورد. شبهه هايي نظير 
اينكه اگر طبق قانون بني تميم بايد كنار مي رفته 
اســـت پس چرا افشـــين داوري سرپرست 
فدراسيون واليبال در شرايطي مشابه، شامل 
چنين ضوابطي نشـــده است. شبهه اي از اين 
جنس كه وزارت ورزش در حال مهندســـي 
انتخاباتي است تا مهره مورد نظر خود راـ  
كه مي تواند نعمتي باشدـ  به كرسي بنشاند 
هرچند كه پس از حضور نعمتي در سرپرستي 
فدراســـيون و اظهارنظر تندالوويچ رئيس 
اتحاديه جهاني كشتي نسبت به عدم رعايت 
مقررات و تلويحًا  به رسميت نشناختن نعمتي 
و حتي تهديد به تعليق فدراســـيون كشتي   
بدليل بدهي ها و همچنين تخطي از قوانين، 
ماجراي نعمتي براي فدراسيون، كمرنگ شد 
بخصوص كه او ديداري باالوويچ داشت كه 

آن را نمي تـــوان يك ديدار عادي تلقي كرد 
چون تقريباً شكلي ديپلماتيك داشت و البته 
انصافاً براي كشتي هم دستاوردهايي بهمراه 
داشـــت. دستاوردهايي كه اولين آن، برداشته 
شـــدن خطر تعليق بود و دومين آن، قول 
بازگشت مدال طاي يخكشي كه اين دومي 

مي تواند زمان بر باشد.
از طرف ديگر از آنجا كه نعمتي پس 
از اين ديدار، اعام كرد كه انتخابات كشتي 
تا 15 تيرماه برگزار مي شود و درصدد مهيا 
كردن بستر مناسب براي اين موضوع است 
شـــبهات رايزني هاي ازم براي به كرسي 
نشستن وي در رياست فدراسيون كمرنگ 
شد شايد به اين دليل كه با دودوتا، چارتايي 
كـــه هم خود او و هـــم وزارت ورزش 
داشـــته اند، به اين نتيجه رســـيده اند كه او 

نمي تواند گزينه مناسبي باشد. البته شايد!
حال يك سئوال ديگر مطرح مي شود 
مبني بر اينكه چه دليلي داشت اسبقيان در 

ميانه هاي هفته گذشته، قولي بدهد كه عملي 
نمي شـــود؟ بخصوص كه وي تأكيد كرده 
بود ارگانهاي ذيربط، اســـامي كانديداهاي 
تأييد صاحيت شـــده را قبل از هر فرد و 
ارگاني به دفتر مشـــترك فدراسيونها، اعام 
مي كنند بنابر اين اوســـت كه قبل از همه 
از اين ماجرا باخبر مي شودو طبيعتاً بخاطر 
جايگاهي كه دارد حداقل اظهارنظر او بايد 
با كســـب اطاع دقيق از مراجعي باشد كه 
قرار است، صاحيت ها را به دفتر مشترك 

فدراسيونها اعام كنند.
ماحصل كام اينكه،  هنوز هم كشتي را 
سرمي دوانند در حاليكه در آستانه مسابقات 
جهاني و المپيك اســـت و انتظارات براي 
مـــدال آوري از ايـــن ورزش بيش از هر 
ورزش ديگري اســـت، اّما با عدم درك 
موقعيت كشتي، ورزش ملي همچنان اندر 
خم كوچه انتخابات، ســـرگردان و حيران، 
روزگار خود را ســـپري مي كند در حاليكه 
همه در آن باتكليف هســـتند چون بدون 
ترديد هيچ بعيد نيست كه تفكرات رئيس 
جديـــدـ  البته چنانچـــه انتخابات به اين 
زودي ها انجام شودـ  تمام آنچه را كه در 
اين مدت چند ماهه، رشته شده، پنبه كند 
و در پي تغيير و تحواتي باشـــد كه البته 
حق مسلم اوست. بزرگترين دغدغه كشتي 
در اين باتكليفي، باتكليفي ســـرمربيان 
تيمهاي ملي آزاد و فرنگي است كه اگرچه 
نعمتي تأكيد كرده كه تغييري در اين زمينه 
صورت نخواهد گرفت اّما طبيعي است كه 
اين ماجرا فقط به دوران سرپرستي موقت 
او بازگردد و در دوران پســـانعمتي، به اين 

شكل دنبال نشود!

تيـــم ملی واليبال ايران در دومين بازی خود از هفته 
چهـــارم ليگ ملت های واليبال ۲01۹ در اردبيل به مصاف 

استراليا رفت و در سه ست پياپی براحتی بازی را برد.
به گزارش ايســـنا، ايران در اين بازی با تركيبی كامًا 
متفاوت پا به ميدان گذاشت. تركيب ابتدايی ايران در اين 
بـــازی را علی اصغر مجرد، محمدجواد معنوی نژاد، علی 
شفيعی، فرهاد قائمی، سعيد معروف، امير غفور و محمدرضا 
حضرت پور )ليبرو( تشكيل می دادند. استراليا نيز با تركيب 
گراهام، آرشديپ، لوك پری )ليبرو(، والكر، ويلس، جيمز 

استكتون بازی را شروع كرد.
تيم ملی اســـتراليا توانست با توجه به تغييرات زياد 
در تركيب ايران بازی را بهتر آغاز كرده و ۶ – 3 از ايران 
پيش بيافتد. در ادامه ايران توانســـت عملكرد بهتری را در 
دريافت های اول داشته و با تك دفاع فوق العاده مجرد بازی 
را در امتياز ۷ به تساوی كشانده و با آبشار امير غفور ۸ – ۷ 
وقت استراحت فنی اول را از آن خود كند. با ورود دو تيم 
به زمين استراليا عملكرد بهتری در زدن سرويس داشت و 
11 – ۹ پيش افتاد، اما ايران با سرويس خوب قائمی بازی 
را به تســـای كشاند. با سرويس خوب علی اصغر مجرد 
و تـــك دفـــاع امير غفور ايران 1۴ – 1۲ پيش افتاد تا لبدو 
درخواست وقت استراحت كند. در ادامه ايران توانست فاصله 
دو امتيازی را حفظ كرده و 1۶ – 1۴ وقت استراحت فنی 
دوم را هم كسب كند.با ورود دو تيم به زمين، امير غفور 
ستاره درخشان اين روزهای تيم ملی ايران توانست عملكرد 
خوب خود در زدن ســـرويس را ادامه داده و با كسب دو 
امتياز ســـرويس متوالی ايران را 1۸ – 1۴ پيش بياندازد تا 
لبدو درخواســـت وقت استراحت كند. با درخشش فرهاد 
قائمی در خط سرويس ايران فاصله را به ۶ امتياز رسانده 

و ۲5 – 1۹ پيروز ست اول بازی شد.
با شروع ست دوم ايران عملكرد خوب خود در زدن 
سرويس را ادامه داد و 3 – 1 از استراليا پيش افتاد. روند 
خوب سرويس های ايران ادامه داشت و با درخشش دوباره 
علی اصغر مجرد در دفاع روی تور شـــاگردان كواكوويچ 
۸ – 3 وقت اســـتراحت فنی اول را از آن خود كردند. با 
به كار گيری سرعت در خط حمله ايران فاصله 5 امتيازی 
دو تيم حفظ شد تا اينكه ايران 1۶ – 11 وقت استراحت 
فنـــی دوم را هـــم از آن خود كرد.پس از ورود دو تيم به 
زمين ايران توانست روی تك دفاع محمدجواد معنوی نژاد 
فاصله را به ۶ امتياز افزايش داده و 1۸ – 1۲ پيش بيافتد. 

در حالی كه استراليا فاصله را به 5 امتياز كاهش داد، با تك 
دفـــاع بی نظير علـــی اصغر مجرد ايران باز هم ۲5 – 1۹ 
استراليا را در ست دوم شكست داد تا در مجموع دو صفر 

از حريف پيش بيافتد.
با شروع ست سوم ايران برتری خودش را به حريف 
ديكته كرد و ۴ – ۲ از اســـتراليا پيش افتاد. ايران توانست 
با درخشش امير غفور در خط سرويس ۶ – ۲ از استراليا 
پيش بيافتد تا لبدو را مجبور به درخواست وقت استراحت 
كند. با ورود مجدد دو تيم به زمين باز هم اين ايران بود 
كه دو امتياز ديگر كســـب كرد تا ۸ – ۲ وقت اســـتراحت 
فنی اول را كسب كند. در ادامه ايران توانست با عملكردی 

فوق العاده در زدن ســـرويس دريافت های اول استراليا را 
دچار مشكل كرده و 1۴ – ۷ از حريف پيش بيافتد. برتری 
۸ امتيازی ايران ادامه داشت تا اينكه شاگردان كواكوويچ 
1۶ – ۸ وقت استراحت فنی دوم را هم از آن خود كردند.

برتری ۸ امتيازی ايران ادامه داشت تا اينكه با آبشار فرهاد 
قائمی نتيجه ۲0 – 11 به ســـود ايران شـــد. با درخشش 
دوباره فرهاد قائمی در خط سرويس و ستاره جوان ايران 
)علی اصغر مجرد( در دفاع روی تور، فاصله به 11 امتياز 
افزايش يافت و ايران ۲5 – 1۴ پيروز ست سوم شد تا در 
مجموع با نتيجه قاطع 3 بر صفر استراليا را شكست دهد.

تيم واليبال كشورمان فردا در مهمترين ديدار اين مرحله به 
مصاف فرانسه خواهد رفت.

بازداشت عامان فروش بلیت های میلیونی والیبال 
در بازار سیاه

معاون ورزشی اداره كل ورزش استان اردبيل در مورد 
فروش بليت های ميليونی بازی ايران و استراليا گفت: همه 
نفراتـــی كه اين اقدامات غير اخاقی را انجام می دهند را 

بازداشت كرده ايم.
به گزارش ايســـنا، در حالی كه تعدادی از تماشاگران 
پشـــت درب سالن رضازاده اردبيل نسبت به فروش بليت 
مسابقات در بازار سياه به چند برابر قيمت اعتراض داشتند، 
محمدرضا برادران معاون ورزشـــی اداره كل ورزش استان 
اردبيـــل در مورد فروش بليت های ميليونی بازی ايران و 
استراليا گفت: همه نفراتی كه اين اقدامات غير اخاقی را 
انجام دادندرا بازداشت كرده ايم و همچنان پيگير خواهيم 
بود.اما افشين داوری سرپرست فدراسيون واليبال با اظهار 
بـــی اطاعی از ايـــن موضوع اظهار كرد: اين اخبار بعضًا 

حاشيه سازی است.  

ناکامی هندبال ساحلی در صعود به فينال آسيا
تيم ملی هندبال ساحلی مردان با قبول 
شكســـت برابر تيم قطر از راهيابی به ديدار 
فينال مسابقات قهرمانی آسيا بازماند.به گزارش 
خبرنگار مهر، هفتمين دوره مسابقات هندبال 
ساحلی قهرمانی آسيا و انتخابی قهرمانی جهان 
در وی های چين در جريان اســـت كه تيم 
هندبال كشورمان ظهر در مرحله نيمه نهايی 
به مصاف تيم قطررفت.ساحلی بازان ايران در پايان اين بازی با نتيجه دو 
بر صفر برابر تيم قطر مغلوب شده و از راهيابی به ديدار فينال بازماندند.
تيم ايران امروز در آخرين مسابقه خود برای كسب عنوان سوم به ميدان 
خواهد رفت.سه تيم اول اين رقابت ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان ايتاليا در سال ۲0۲0 را كسب می كنند. همچنين تيم اول اين رويداد 
راهی بازی های ساحلی جهان خواهد شد. سال گذشته تيم ايران در اين 
ديدارها سوم شد و در مسابقات جهانی روسيه هم عنوان هشتم را كسب 

كرد تا بهترين تيم آسيا لقب بگيرد.
 شروط آغاز ليگ برتر نوزدهم

 رئيس ســـازمان ليگ فوتبال ايران در 
نامه ای به باشـــگاه های ليگ برتری عنوان 
كرد: طبق مصوبه شورای امنيت ملی كشور 
و الزامات كنفدراسيون فوتبال آسيا ليگ برتر 
نوزدهم در صورت تجهيز ورزشگاه ها آغاز می 
شود.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از  
سايت سازمان ليگ فوتبال ايران، حيدر بهاروند 
اعام كرد:پيرو مصوبه اخير شورای امنيت ملی 

كشور و الزامات كنفدراسيون فوتبال آسيا در سيستم مجوز حرفه ای ضروری 
است كه ورزشگاه های ميزبان مسابقات ليگ برتر كشور به تجهيزات ازم 
جهت كنترل نظم عمومی و تضمين ايمنی و امنيت مجهز گردند.با توجه 
به الزام و تاكيد شورای امنيت كشور  چنانچه برخی از ورزشگاه هايی كه 
با وجود آغاز نمودن عمليات استقرار الزامات خواسته شده نتوانند قبل از 
شروع ليگ جديد امكانات مورد نظر را نهايی كنند به ناچار بايد تا زمان 
استقرار امكانات خواسته شده ،مسابقاتشان به ورزشگاه هايی واجد شرايط  

در ساير شهرها و استان های ديگر منتقل گردد.
شانس گنج زاده در کسب برنز ليگ جهانی سری آ کاراته

سجاد گنج زاده در نيمه نهايی ليگ جهانی 
كاراته نتيجه را به نماينده تركيه واگذار كرد تا برای 
كسب مدال برنز به روی تاتامی برود.به گزارش 
ايســـنا، سومين مرحله از ليگ سری آ كاراته در 
شهر مونترال كانادا آغاز شد و سجاد گنج زاده و 
هادی عرب دو نماينده كاراته ايران در وزن ۸۴+ 
كيلوگرم به مصاف رقبا رفتند.سجاد گنج زاده ابتدا 
حريفی از پرو را 5 بر صفر شكست داد، سپس 
۴ بر صفر از سد نماينده كره جنوبی گذشت و در ادامه موفق شد كاراته 
كای اوكراينی را 3 بر صفر از پيش رو بردارد و گام به دور نيمه نهايی 
بگذارد.او در اين مرحله به مصاف آلپ ارسان يامان اوغلو از تركيه رفت 
و يك بر صفر نتيجه را به اين حريف واگذار كرد تا امروز برای كسب 
مدال برنز به مصاف زونيمير زيوكويچ از كرواسی برود.هادی عرب ديگر 
نماينده اين وزن بود كه در اولين مبارزه مقابل جاناتان هورنه آلمانی پس 
از تساوی صفر بر صفر در وقت قانونی مبارزه، در هانتی شكست خورد 

و از حضور در ادامه رقابتها بازماند.
نتايج شناگران ايراني ۵۰ متر پروانه و ۲۰۰ متر آزاد کرواسی

تهران- ايرنا- در روز نخست مسابقات شنا بين المللی كرواسی شناگران 
ايران در ماده های 50 متر پروانه و ۲00 متر آزاد به كار خود پايان دادند.
مسابقات آزاد كرواسی از سری رقابت های رسمی فدراسيون جهانی شنا 
)FINA(، دومين مرحله كسب ورودی المپيك ۲0۲0 ژاپن و مسابقات 
قهرمانی جهان ۲01۹ كره جنوبی محســـوب می شـــود.در اين مسابقات 
عليرضا ياوری در ۲00 متر آزاد و مهدی انصاری و بنيامين قره حسنلو در 
ماده 50 متر پروانه به آب زدند.ياوری در فينال  ۲00 متر آزاد با ثبت زمان 
1:5۶Ö۷۲ در جايگاه ششم ايستادو انصاری در  فينال ماده 50 متر پروانه 
با ثبت زمان ۲5Ö11 چهارم شد. قره حسنلو نيز با تصميم كادر فنی تيم 
ملی و جهت آمادگی بيشتر برای حضور در ماده 50 متر آزاد از شركت 

در فينال اين ماده انصراف داد.
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اخبار کوتاه خارجي

سجاد استکی به تيم هندبال رنز متروپل فرانسه پيوست
سجاد استكی لژيونر هندبال كشورمان 
با تيم باشگاهی رنز متروپل فرانسه قرارداد 
همكاری امضاء كرد.به گزارش خبرنگار مهر 
ســـجاد استكی لژيونر هندبال كشورمان كه 
در چند ســـال گذشته با باشگاه های مطرح 
رومانی همكاری كرده است با عقد قراردادی 
به باشگاه متروپل فرانسه پيوست.استكی در 
فصل قبل مسابقات هندبال باشگاه های اروپا و رومانی همراه با اه كرم برادرش 
در تيم چسمه بخارست بازی كرده و همراه با اين تيم عنوان قهرمانی چلنج 
كاپ هندبال اين كشور را تصاحب كردند.در صفحه اول سايت رسمی اين 
باشگاه فرانسوی، كريستين گودين سرمربی اين تيم در مورد استكی گفته است 
»او بازيكن بسيار خوبی است. وقتی او در رومانی بازی می كرد شناختم اش. او 
كسی است كه بسيار سخت تاش می كند و بازی تماشايی دارد. اميدوارم همين 

انرژی و كارايی و همان بازی تهاجمی را برای تيم ما به ارمغان بياورد.«
1۰6 گل در مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال زنان

در مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال زنان 10۶ گل از خط دروازه ها 
عبور كرد.به گزارش خبرگزاری فارس، مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال 
زنان در حالی به پايان رسيد كه در اين مرحله 3۶ مسابقه برگزار شد، 10۶ 
گل به ثمر رسيد و ۸۴ بازيكن حاضر در جام جهانی كارت زرد گرفتند.در 
اين مسابقات ۲ بازيكن با 5 گل زده در صدر گلزنان قرار گرفته اند. الكس 
مورگان در تيم ملی آمريكا موفق شد در ديدار با تايلند 5 گل به ثمر برساند. 
آمريكا در اين ديدار با نتيجه 13 بر صفر به برتری رســـيده بود.ســـم كر نيز 
نخستين استراليايی است كه در جام جهانی هت تريك كرده است. اين بازيكن 
هم در اين مسابقات تاكنون 5 گل به ثمر رسانده است.از ۲۴ تيم حاضر در 
مسابقات، 1۶ تيم راهی مرحله يك هشتم شدند كه از ديشب رقابت هاي 

خود را آغاز كرده اند.
کافو سفير جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شد

مدافع سابق و پرافتخار تيم ملی برزيل 
به عنوان سفير جام جهانی ۲0۲۲ قطر انتخاب 
شـــد.به گزارش ايسنا و به نقل از اهداف 
ماركوس كافو، مدافع پرافتخار سابق برزيل 
كه موفق شد جام قهرمانی را در سال ۲00۲ 
باای سر ببرد، به عنوان سفير جام جهانی 
۲0۲۲ قطر انتخاب شد. او بعد از انتخاب به 

عنوان سفير جام جهانی قطر گفت: برای من باعث افتخار است كه به عنوان 
سفير جام جهانی قطر انتخاب شدم. جام جهانی هميشه در زندگی من نقش 
تعيين كننده و مهمی داشته است. همان طور كه خيلی ها می دانند من حتی در 
زمان ديدار حساس برزيل و انگليس در جام جهانی 1۹۷0 به دنيا آمدم و به 
عبارت ديگر فوتبال در زندگی من تعيين كننده بوده است. تمام زندگی من 
وقف ورزش بوده است و حاا نيز افتخار می كنم عضوی از تيمی شدم كه 
قرار است برای جام جهانی قطر تاش كند.كافوی ۴۹ ساله توانست دو بار 
با تيم ملی برزيل، قهرمانی در جام جهانی را تجربه كند. او در جام جهانی 
1۹۹۴ و ۲00۲ اين افتخار را توانست به دست بياورد.جام جهانی قطر از ۲1 

نوامبر تا 1۸ دسامبر ۲0۲۲ در كشور قطر برگزار خواهد شد.
پوگبا انتقال به تورين را مهندسی می کند

تهران- ايرنا- پل پوگبا ستاره فرانسوی 
منچســـتريونايتد با برقراری تماس تلفنی با 
مائوريتسيو ساری سرمربی تازه وارد يوونتوس، 
از مرد ايتاليايی خواســـت تا وی را به تورين 
ببرد.پوگبا در هفته های اخير به يكی از سوژه 
های داغ بازار نقل و انتقاات بدل شده و اخيراً 
در مصاحبـــه ای اعام كرد كه آماده پذيرفتن 
چالشـــی جديد در باشگاهی ديگر است. اما 
گزارش رسانه های ايتاليايی حاكی از آن است كه پوگبا در تاش است تا انتقال 

خود به تورين را مهندسی كند.
براســـاس گزارش توتو اســـپورت، پوگبا با ساری تماس گرفته و او را برای 
به خدمت گرفتن خود ترغيب كرده است.با وجود تمايل يونايتد برای نگه داشتن 
گرانقيمت ترين خريدشان، گزارش ديگری كه توسط ديلی استار منتشر شده حاكی 
از آن است كه اوله گانر سولسشر سرمربی شياطين سرخ تمايلی به ادامه همكاری 
با پوگبا نداشته و از مقامات اين باشگاه خواسته تا هافبك دردسر ساز را با بااترين 

پيشنهاد به فروش برسانند.

 پیروزي آسان تیم ملی والیبال مقابل استرالیااخبار کوتاه  داخلی

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� سپر�� شركت �� مناقصه ( فر�يند ��جا� كا� ): به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 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 دوم)

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

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت مجتمع معادن مس تكنار(سهامى عام)

 به شماره ثبت 434873 و شناسه ملى 10380412012
 بدينوس���يله �� كلي���ه س���هامد���� محتر� ش���ركت مجتمع معا�� م���س تكنا�

(سهامى عا�) به ش���ما�� ثبت 434873 � شناسه ملى 10380412012 � نمايندگا� 
قانونى �نها �عو� به عمل مى �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه �ين شركت 
�� ��� يكشنبه به تا�يخ 1398/04/16 ��� ساعت 11:00 صبح ��محل �ين شركت به 
نشانى: تهر��� خيابا� پاسد����� خيابا� شهيد حجت سو��(نيستا� هفتم)� نبش ���� 

پال� پنجم�كدپستى 1946813193 حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1. �ستما� گز��� هيأ� مدير� �گز��� حس���ابر� مستقل � با��� قانونى مربو� به 
عملكر� سا� مالى منتهى به 1397/12/29

2. بر�سى � تصويب صو�� ها� عملكر� سا� مالى منتهى به 1397/12/29 
3. �نتخا� حسابر� � با��� قانونى � تعيين حق �لزحمه ��

4. �نتخا� �عضا� حقوقى هيئت مدير� 
5. تعيين حق حضو� �عضا� هيئت مدير�

6. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
7. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� مى باشد.

يا�����:
�� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانونى �نها تقاضا مى شو� به منظو� هماهنگى 
ال�� جهت �نجا� تشريفا� حضو� �� جلس���ه مجمع يك ساعت قبل �� شر�� جلسه به 
همر�� كا�� ملى يا �كالتنامه قانونى به هم���ر�� كا�� ملى موكل �� ���� فو� �لذكر 

هيأ� مدير�حضو� به هم �سانند.
 شركت مجتمع معا�� مس تكنا�(سهامى عا�)

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شهر���� ���هن �� نظر ���� به �ستنا� مجو� شما�� 1/268/721/� مو�� 97/12/27 
ش���و��� �سالمي ش���هر ���هن �قد�� به برگز��� تجديد مناقصه عمومي پر��� خريد � 
نصب سيس���تم ها� حفاظتي � �منيتي �� سطح ش���هر نمايد. لذ� متقاضيا� پيشنها� 
مي تو�نند تا 10 ��� پس �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي ���نامه تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 
مو�� 98/04/15 جهت ��يافت � تحويل �س���نا� تجديد مناقصه به ��حد �مو� قر�����ها 

(76504991 � 021) مر�جعه نمايند. 
1�   موضو� تجديد مناقصه: پر��� خريد � نصب سيس���تم ها� حفاظتي � �منيتي �� 

سطح شهر 
2�   مهلت ��يافت � تسليم �سنا�: �� ��� ��شنبه مو�� 98/04/03 تا پايا� �قت ����� 

��� شنبه مو�� 98/04/15 تا ��� ساعت 14:00 مي باشد. 
3�   م�د��� مو�� نيا� جهت تحويل �س�نا� تجديد مناقصه: معرفي نامه ممهو� به 

مهر � �مضا� مجا� شركت به همر�� كا�� ملي معتبر. 
4�   محل تحويل �سنا�: �بيرخانه شهر���� ���هن مي باشد. 

5�   مبلغ بر����: 36/000/000/000 �يا� � س���پر�� ش���ركت �� تجديد مناقصه به مبلغ 
1/800/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي مو�� قبو� ش���هر���� يا �جه نقد جهت 

���يز به حسا� سپر�� 3100002572003 بانك ملي �ير�� شعبه ���هن �قد�� نمايند. 
6�   تشكيل كميسيو� عالي معامال� شهر���� ���هن � با�گشايي پاكت ها� پيشنها�� �� 

��� يكشنبه مو�� 98/04/16 ��� ساعت 15:00 �� �فتر شهر��� مي باشد. 
7�   شهر���� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست. 

8�     به پيش���نها�ها� مبهم� مخد���  فاقد ال� � مهر � سپر�� � �ناليز قيمت پيشنها�� 
پيمانكا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 

9�      برندگا� ��� � ��� � سو� تجديد مناقصه هرگا� حاضر به �نعقا� قر����� نشوند سپر�� 
�نا� به ترتيب ضبط خو�هد شد. 

10�   ساير �طالعا� � جزئيا� فني مربو� به معامله �� �سنا� تجديد مناقصه قيد گر�يد� �ست. 
11� هزينه چا� سه نوبت �گهي �� ���نامه به عهد� برند� تجديد مناقصه �ست. 

مهد� كچويي - شهر��� ���هن

مجتمع مسكوني مالكين ايزدشهر نور 
آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه موسسه غيرتجاري مجتمع مسكوني مالكين ايزدشهر نور

به �طال� مالكين محتر� مجتمع مسكوني مالكين �يز�شهر نو�(شهر� ساحلي �يز�شهر) مي �ساند 
جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� �� ساعت 18 ��� چها�شنبه مو�� 1398/04/12 �� 
تهر�� � شهر� قد� (شهر� غر�) � بلو�� فرحز��� � خيابا� ��غو�� شرقي (� تربيت معلم) � تاال� 
بز�� ��غو�� طاليي تش���كيل مي گر��� �� عمو� مالكين محتر� ��خو�ست مي شو� �� �ين جلسه 
شركت نمايند. �س��تو� جلسه:1� گز��� هيئت مدير� � با��سا� � بر�سي � تصويب صو�� ها� 

مالي سا�97 .2� بر�سي � تصويب بو�جه سا�1398 .3� ساير پيشنها�ها
هيئت مدير� مجتمع مسكوني مالكين �يز�شهر نو�

آگهي دعوت از سهامداران شركت تاپ اونيك پنجره(در حال تصفيه)
 به شماره ثبت320694 و شناسه ملي10103578888

بدينوسيله �� كليه سهامد���� �ين شركت �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه كه ساعت 10 ��� چها�شنبه 1398/04/12 �� ����: تهر�� � �نك � خيابا� مالصد�� 

پال�60 طبقه5 ��حد شرقي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� مدير تصفيه �� ��بطه با تر��نامه � حسا� سو� � �يا� تصفيه � �قد�ما� �نجا� 
شد� تاكنو�2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد.

مدير تصفيه شركت تا� ��نيك پنجر�(�� حا� تصفيه)

مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شـركت رهروان همكار امين به شما�� 
ثبت390285 � شناس���ه ملي10320402720 �� ساعت 09:00 ��� شنبه مو�� 
98/04/22 �� محل قانوني ش���ركت برگز�� مي گر��� ل���ذ� �� كليه �عضا� �عو� 

مي شو� �� موعد مقر� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� بر�سي � تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي منتهي به 1396/12/29
هيأ� مدير�2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بافلران (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 49355  شناسه ملي 10100945331 

به �ين �سيله �� صاحبا� سها� شركت بافلر�� (س���هامي خا�) يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي شو� ��� 
س���اعت 11 صبح ��� شنبه مو�� 1398/4/22 �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه شركت كه �� محل �فتر 
مركز� ش���ركت به ���� تهر��� خيابا� �حيد �ستگر��� شما�� 52� طبقه س���و�� ��حد 4 تشكيل مي شو�� 

حضو� به  هم �سانند. �ستو� مجمع عمومي به شر� �ير �ست: 
1� بر�سي � �تخا� تصميم نسبت به تر��نامه شركت �� تا�يخ 1397/12/29 � صو�� ها� سو� � �يا� � جريا� 

�جو� نقد سا� مالي منتهي به تا�يخ مزبو�. 
2� �نتخا� با��سا� �صلي � علي �لبد� شركت بر�� مد� يك سا�. 

هيا� مدير� شركت بافلر�� (سهامي خا�)3� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت. 

آگهي دعوت از سهامداران شركت تدبير سرمايه البرز سهامي خاص
 به شماره ثبت396694 و شناسه ملي10320467337

بدينوسيله �� كليه سهامد���� �ين شركت �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه ساعت 14 
��� چها�شنبه 1398/04/12 �� ����: تهر�� � �نك � خيابا� مالصد�� پال�60 طبقه5 ��حد غربي تشكيل 

مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه: 1� �س���تما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت �� ��بطه با صو�� ها� مالي منتهي 
به 1397/12/29 .2� بر�سي � تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي منتهي به 1397/12/29. 3� �نتخا� �عضا� 
هيأ� مدير�. 4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� شركت بر�� سا� مالي1398. 5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

بر�� ��� �گهي ها� مربو� به شركت. 6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي مي باشد.
هيا� مدير� شركت تدبير سرمايه �لبر�

آگهي دعوت سهامداران
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت گيتي تدبير (س���هامي خا�) به شما�� 
ثبت281924 � شناس���ه ملي10103167644 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه �� ساعت 10 صبح ��� شنبه 1398/4/15 

�� محل شركت تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:1� �نتخا� با��سين 2� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

3� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� عملكر� سا�1397
هيا� مدير� شركت گيتي تدبير (سهامي خا�)

�� نظر ���� مجتمع �فاهي خو� ش���امل 10 �ستگا� �يال ��قع �� �س���تا� ما�ند��� ساحل 
سرخر�� �� بطو� يكجا �� طريق برگز��� مز�يد� عمومي به فر�� برساند.

لذ� �� متقاضيا� ش���ركت �� مز�يد� �عو� به عمل مي �يد به مد� 14 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� 
�گهي جهت با��يد به ����: جا�� �مل به محمو��با�� جا�� س���رخر��� 5 كيلومتر ماند� به 
فريد�� كنا�� خيابا� ��يا� خيابا� بوس���تا� غربي� مجتمع �فاهي �ير�� تر�نسفو � جهت �خذ 

مد��� � تحويل پاكت شركت �� مز�يد� �� ساعت 9 �لي 16 به ���� �يل مر�جعه نمايند.
مش���خصا� �يالها: يك ��حد 153 مترمربعي به همر�� 82 مترمربع سر�يد��� � 9 ��حد 235 

مترمربع (متر�� حد��� مي باشد)
شركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست.

����: �نجا� � كيلومتر 4 جا�� �نجا� � تهر�� � شركت �ير�� تر�نسفو
تلفن: 6�33790761�024 (��خلي 2386)
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(آگهي مزايده) شماره: 1ـ98/3
شركت ايران ترانسفو

دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت سرمايه گذارى و توسعه استان بوشهر(سهامى عام)

شماره ثبت: 2046  شناسه ملى: 10320078487
جلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه صاحبا� س���ها� مربو� به عملكر� سا� مالى منتهى به 
1397/12/29 �� ��� پنج ش���نبه مو�� 1398/04/13 ��� س���اعت 10صبح �� محل سالن 
كنفر�نس محل ��ئمى نمايشگاهها� بين �لمللى �ستا� بوشهر به ���� بوشهر-كيلومتر 4 جا�� 
بوشهر- بر��جا� تش���كيل مى گر��.  بدينوسيله �� س���هامد���� محتر� � يا �كال � نمايندگا� 
قانونى �يشا� �عو� مى ش���و� كه بر�� �تخا� تصميم �� مو�� موضوعا� �ستو� جلسه� �� �ين 
مجمع شركت فرمايند.  1- �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مى شو� به منظو� حضو� �� جلسه 
با همر�� ��شتن كا�� شناس���ايى معتبر به ���� فو� مر�جعه فرمايند.2- بر� ���� به جلسه 
�� ساعت 9:00 صبح قبل �� شر�� مجمع �� محل برگز��� به سهامد���� محتر� ���ئه مي گر��. 
ضمنا� ���ئه تصوير كا�� ملى � شناسنامه س���هامد���� حقيقى � نمايندگا� �شخا� حقوقى به 

�ليل نيا� به �طالعا� هويتى �نا� جهت ��� �� سامانه ثبت شركتها �لز�مى مي باشد.
�ستو� جلسه:

1- �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى منتهى به 1397/12/29  
2- بر�س���ى � �تخا� تصميم نسبت به صو�تها� مالى(تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � �جو� نقد) 
س���ا� مالى منتهى به 1397/12/29  .3- تعيين با��� �صلى � على �لبد� � تعيين حق �لزحمه 

�يشا� 4- تعيين ���نامه كثير �النتشا�  5- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع باشد.
هيا� مدير� 

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن 
صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز (نوبت اول)

بدينوس���يله �� كليه �عضا �عو� مي شو� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه نوبت ��� كه �� ساعت 15 �لي 17 ��� ��شنبه 1398/04/24 �� محل 
�نجمن صنفي مهندسا� مشا�� معما� � شهرس���ا� (خيابا� شهيد بهشتي� 
خيابا� پاكستا�� كوچه 12 � پال� 18 طبقه ���) برگز�� خو�هد شد� شركت 

فرمايند.
�ستو� جلسه:

1� ���ئه گز��� هيأ� مدير�� با��سا� � خز�نه ��� �نجمن صنفي 
2� تصويب گز��� مالي � حق عضويت سا� 98

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
4� �نتخا� هيأ� با��سا� 

هيأ� مدير�
 �نجمن صنفي مهندسا� مشا�� معما� � شهرسا�

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت فناورى و پژوهش سهند آهن و فوالد خاورميانه 

(سهامى خاص)
به شماره ثبت 1634 و شناسه ملى 14006755008

 بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� � نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل مى �يد 
تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه ش���ركت كه ��� ساعت  17 ��� چها�شنبه 
مو�� 98/04/19 �� سالن �جتماعا�  �نجمن �هن � فوال� �ير�� ��قع �� شهر� علمى � 

تحقيقاتى �صفها� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1- �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانونى شركت
2- تصويب تر��نامه � صو�� حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 1397/12/29 

3- �نتخا� با��� قانونى شركت( �صلى � على �لبد�)
4- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى  ها� شركت

5 - ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
هيأ� مدير� شركت سهند �هن � فوال� خا��ميانه

آگهى تغييرات شركت سل تك فارمد سهامى خاص
به شماره ثبت 450447 و شناسه ملى 14003907134 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/30 � مجو� ����� فرهنگ � 
��شا� �سالمى بشما�� 98/101740 مو�� 98/1/18 تصميما� �يل �تخا� شد : تر��نامه � حسا� 
سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 1397/09/30 به تصويب �سيد. مؤسسه حسابرسى مفيد ��هبر 
به شناس���ه ملى 10861836531 بعنو�� با��� قانونى بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� گر�يد. 

���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (443439)

آگهى تغييرات شركت 
توليدى صنعتى فرگداز 

سهامى خاص
به شماره ثبت 124042  و 

شناسه ملى 10101675097 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع 
عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1397/11/29 تصميما� �يل �تخا� 
شد : موسس���ه حسابرسى ��يا بصير 
�نديش���ه ���ند� كد شناسه ملى به 
ش���ما�� 10103295049 بعنو�� 
با��� �صلى � �قا� �حيد نظر� به 
شما�� ملى 0534184561 به عنو�� 
با��� على �لبد� بر�� مد� يكسا� 

تعيين � �نتخا� گر�يدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

اداره ثبت شـركت ها و موسسـات 
غيرتجارى تهران (443442)

*********
آگهى تغييرات شركت سل تك 

فارمد سهامى خاص
به شماره ثبت 450447 و شناسه 

ملى 14003907134 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 
1397/12/04 � �جا�� مجمع عمومى فو� 
�لعا�� 97/10/17 � مجو� ����� فرهنگ 
� ��شا� �سالمى بش���ما�� 97/421824 
مو�� 97/11/24تصميما� �يل �تخا� شد 
: سرمايه ش���ركت �� مبلغ000000000 
60 �يا� به مبل���غ 000000000 300 
�يا� منقسم به 300000000 سهم با نا� 
1000 �يالى �� محل مطالبا� حا� شد� 
�فز�يش يافت � ما�� مربوطه �ساس���نامه 
�صال� گر�يد . �يل ثبت �� لحا� �فز�يش 
سرمايه �� تا�يخ فو� �لذكر تكميل �مضا 

گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شـركت ها و موسسـات 
غيرتجارى تهران (443438)

�حتر�ما� بدينوسيله �� كليه صاحبا� شركت سيما� خو�ستا� (سهامي عا�) يا 
نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
�ين شركت كه �� ساعت 15 ��� يكشنبه مو�� 1398/04/16 �� محل سالن 
�مفي تئاتر مجموعه فرهنگي � ���شي تال� به ���� تهر�� � خيابا� �ليعصر � 

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

1� بر�سي � تصويب �فز�يش سرمايه شركت.
2� �صال� بند �ساسنامه مرتبط با �فز�يش سرمايه.

3� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو � �لعا�� مي باشد.
هيا� مدير� شركت سيما� خو�ستا�
(سهامي عا�)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 

شركت سيمان خوزستان(سهامي عام)
 شماره ثبت 539 شناسه ملي 10420082717

شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 

(نوبت دوم)
شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�ني �عو� مي شو� تا �� مجمع عمومي 
عا�� ساليانه نوبت(���) كه ��� ساعت 15 ��� شنبه مو�� 1398/04/15 �� محل 
سا�ما� گس���تر� ��قع �� ساختما� سا�ما� گستر� طبقه8 تشكيل مي گر��� 

حضو� به هم �سانيد.
يا����� مي شو�:

� هر عضو حد�كثر مي تو�ند ���ند� 3 بر� �كالت باش���د� لذ� �عضائيكه �مكا� حضو� 
�� جلسه مجمع �� ند��ند مي تو�نند به منظو� تكميل فر� �كالت �� 2 ��� قبل �� �ما� 
برگز��� مجمع(�كيل � موكل) به با��� شركت تعا�ني (�قا� مرتضي صالح طبقه 

چها��) مر�جعه نمايند.
� مصوبا� مجمع عمومي �� صو�� �سميت يافتن � عد� مغاير� با ضو�بط قانوني بر�� 

كليه �عضا� �عم �� حاضر � غايب نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني
2� �تخا� تصميم � تصويب صو�� ها� مالي سا�1397

3� تصميم گير� ��خصو� نحو� تقسيم سو� سا� 1397
4� طر� � تصويب بو�جه سا�1398

5� ���ئه � تصويب تغيير�� �عضا� � سرمايه تا پايا� سا� 1397
6� تعيين پا��� �عضا� هيئت مدير�� مديرعامل� حق �لزحمه با��� � پا��� كا�كنا�

7� �نتخا� با��سا�
�ئيس هيا� مدير�8� �نتخا� ���نامه �سمي كثير�النتشا�

ورزش اول کشور را چه می شود؛ مسابقات جهانی و المپيک نزديک است



يكشنبه 2  تير 1398ـ   19 شوال 1440ـ  23 ژوئن  2019ـ   سال نود وسوم ـ   شماره 27311ترحیم

جناب آقايان 
مهندس عليرضا و حميدرضا آهنچي مركز 

ب��ا اندوه فراوان؛ خبر درگذش��ت پ��در گراميتان حاج 
محس�ن 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

بنام ايزد يكتا
بيس��ت و هش��تمين س��الگرد وفات همس��ر و پدر 
 عزيزم��ان، ش��ادروان دكت��ر في�روز اويس�ي را

 گرامي مي داريم.
تبريز

 همسر
 و فرزندان: هما � مريم � علي

برنامه هاي علمي � ديني  
فرهنگي هنري حسينيه ارشاد

هفته اول تير
كاس ها: *تفسير قرآن كريم *تزكيه و اخاق

نمايش�گاه هايي ب�ا موضوعات: * ق��رآن و خلقت 
 جه��ان *تاريخ ق��رآن *رهبري و مديريت )اس��ام( 

*موسيقي *تازه هاي مجموعه در تيرماه
اطاعات بيشتر: 22866465

مانده بودي اگر نازنينم زندگي رنگ و بوي دگر داشت
اين شب سرد و غمگين غربت با وجود تو رنگ سحر داشت

تيرماه س��الگرد درگذشت همس��ري مهربان و پدري 
دلس��وز ش��ادروان س�يدعلي ميرنعمتي كه با اندوه 
فراوان ياد و خاطره اش را گرامي و روحش قرين رحمت 

الهي گردد.
از طرف همسر و فرزندان

دوست و همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي

با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم 
تس��ليت عرض مي كنيم و خود را در غم ش��ما شريك 

مي دانيم.
دكتر فرزين برزويه و خانواده

 جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي
دوست و استاد گرامي

با نهايت تأسف فوت مادر گراميتان را حضور حضرتعالي 
و خانواده محترم تسليت عرض مي نمايم.

دكتر علي محمد ميرفخرائي

دوست گرامي 
جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي

درگذش��ت مادر عزيزتان را به ش��ما و خانواده محترم 
تسليت مي گوييم.

دكتر هما كاظمي نژاد � دكتر منوچهر سپاسي

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«

  جناب آقاي محمود حقدادي
همكار محترم روزنامه اطاعات

 استان مركزي )اراك(
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان مرحومه 
حاجيه خان�م صديقه رضواندوس�ت را صميمانه 
تس��ليت عرض نم��وده و از درگاه خداوند متعال براي 
آن مرحوم��ه رحم��ت الهي و ب��راي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
كاركنان سرپرس�تي و نمايندگ�ي و خبرنگاري 

استان مركزي )اراك(

 استاد گرامي 
جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي

گروه جراحان مغز و اعصاب بيمارس��تان مهر مصيبت 
وارده را تس��ليت گفت��ه، بقاي خان��دان جنابعالي را از 

خداوند بزرگ خواستاريم.
دكتر منوچهر روحاني

استاد گرامي 
جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده،  از ايزد منان براي آن مرحومه شادي روح و 

براي بازماندگان صبر و سامتي مسئلت مي نمائيم.
هيئت مديره، پزشكان و پرسنل
 بيمارستان مهر

اناه و انااليه راجعون
مجلس ترحيم

اي سفركرده به معراج به يادت هستيم
اي پدر جان همگي چشم براهت هستيم

تو سفركردي و آسوده شدي از دوران
ليک ما غمزده هر لحظه به يادت هستيم
ب��ا قلب��ي آكن��ده از غ��م و 
ان��دوه درگذش��ت پدري 
دلس��وز و مهربان شادروان 
مرحوم مغفور عباس�علي 
غام�ي »بزرگ خاندان« 
را به اطاع كليه دوس��تان 
و آش��نايان مي رس��اند. به 
همي��ن مناس��بت مجلس 
دوش��نبه  روز  ترحي��م 
98/4/3 س��اعت 18 ال��ي 
19:30 در مس��جدالنبي واقع در خيابان كارگر شمالي 

نبش خيابان شانزدهم برگزار مي گردد.
تش��ريف فرمايي شما س��روران ارجمند در اين مجلس 
موجب شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
از طرف همس�ر داغدار، فرزندان، دامادها و تنها 

عروسش

آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و تولید غدیر سهامی خاص
به شماره ثبت 443173 و شناسه ملی 10320898356 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر )سهامی خاص( شناسه ملی:10320660538 شرکت صنعتی 
و بازرگانی غدیر )سهامی خاص( شناسه ملی:10101364297 شرکت توسعه سرمایه و صنعت 

غدیر )سهامی عام( شناسه ملی: 10101788597 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443476(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات سهامی خاص 
به شماره ثبت 132399 و شناسه ملی 10101756777 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/12/11 و تاییدیه شماره 
122/46438مورخ 1397/12/22 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 
ترازنامه و صورت س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به1397/09/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443475(

آگهی تغییرات شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت سهامی خاص
به شماره ثبت 89292 و شناسه ملی 10101336791 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : س���ید یحیی نوبخت باکد ملی 0933552432 بعنوان

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)443472(

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک سهامی خاص 
به شماره ثبت 156122 و شناسه ملی 10101988678 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/01/08 و مجوز شماره 
17902 مورخ 97/7/9 سازمان خصوصی س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهیاد آبنار با 
کدملی 4070729887 بعنوان عضو موظف هیات مدیره ش���رکت به جای آقای محسن اتابکی 
 با کدمل���ی 0057092435 در اجرای مفاد ماده )11( اساس���نامه و تبصره )2( آن، برای مدت

2 سال تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443469(

آگهی تغییرات شرکت پرشنگ انرژی فراز سهامی خاص
به شماره ثبت 396241 و شناسه ملی 10320472109 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : موسسه حسابرس���ی وخدمات مالی همیارحساب به 
شناسه ملی 10100313970به س���مت بازرس اصلی وخانم الناز صالحی به کدملی 
2300644053به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443470(

آگهی تغییرات شرکت کارآمد ترا نیک سهامی خاص 
به شماره ثبت 482746 و شناسه ملی 14005405788 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : آقای عباس زمردیان فرزند حسنعلی به شماره ملی 0042117062 و آقای سیاوش 
مهرابی فرزند مس���عود به شماره ملی 0058184503 و ش���رکت ویرالیان گروه به شناسه ملی 
10320301965 با نمایندگی آقای سیامک ستوده به ش���ماره ملی 0055164331 به عنوان 

اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443436(

آگهی تغییرات شرکت کارآمد ترا نیک سهامی خاص
به شماره ثبت 482746 و شناسه ملی 14005405788 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای سیامک ستوده به شماره ملی 0055164331 به نمایندگی از شرکت 
ویرالیان گروه شناس����ه ملی 10320301965 به سمت رئیس هیات مدیره ، 
آقای عباس زمردیان به شماره ملی 0042117062 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و آقای سیاوش مهرابی به ش����ماره ملی 0058184503 به سمت عضو 
هیات مدیره و آقای امیرحسین نوروی به شماره ملی 0062427636 به سمت 
مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو س����ال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات و همچنین عقود 
و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیات مدی����ره و یکی از اعضای هیات مدیره 
متفقاً همراه با مهر ش����رکت و یا با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
متفقاً همراه با مهر ش����رکت معتبر می باش����د و اوراق عادی و اداری به امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )443435(

آگهی تغییرات 
شرکت آهن مکان سهامی خاص 

به شماره ثبت 94050 و شناسه ملی 10101381371 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم( مورخ 
1397/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 
96 به تصویب رس���ید . اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: غامحسن خانبابائی به کد ملی 5389515099، جمشید 
 عبدالحسینی به کد ملی 5389831195 ، عبداله ایلخانی به کد ملی0032256779 ،

جعفر صادقی به کد ملی5389521862 و س���ید علی اکب���ر جلیل زاده به کد ملی 
0048287539 به عنوان اعضاء اصلی و علی اصغر بارانی به کد ملی 1829362471 
و بهرام کارخانه به کد ملی 0621407801 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. آقای محمود زارعی چالی به کد ملی 0048050121 به س���مت 
بازرس اصلی و آقای اکبر هاش���می به کد ملی 0054204429 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت 

نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)443432(

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده  انجمن 
شركتهاى دانش بنيان حوزه سالمت استان تهران

بدينوسيله �� �عضا� محتر� �نجمن ش����ركتها� ��نش بنيا� حو�� سالمت �ستا� تهر�� 
�عو� بعمل مى ���� تا �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين �نجمن كه �� تا�يخ98/4/17 
ساعت18�� محل  هتل بز�� ��� تهر�� به ����: بز�گر�� شهيد حقانى� بعد �� متر�حقانى� 

����� همت غر� برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.
 هيا� مدير��ستو� جلسه : �صال� �ساسنامه

�نجمن شركتها� ��نش بنيا� حو�� سالمت �ستا� تهر��

آگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانه به طور فوق العاده 
انجمن شركتهاى دانش بنيان حوزه سالمت استان تهران

بدينوسيله �� �عضا� محتر� �نجمن شركتها� ��نش بنيا� حو�� سالمت �ستا� تهر�� 
�عو� بعمل مى ���� تا �� جلسه مجمع عمومى ساليانه به طو�فو� �لعا�� �ين �نجمن 
ك����ه ��تا�يخ98/4/17 س����اعت  17  �� محل هتل بز�� ��� ته����ر�� به ����: 
بز�گر�� ش����هيد حقانى� بعد �� متر� حقانى� ����� همت غ����ر� برگز�� مى گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

- �ستما� گز��� �جر�ئى هيا� مدير�
- �ستما� گز��� مالى خز�نه ���

- �ستما� گز��� با���
- تصويب گز��� عملكر� � مالى هيا� مدير�

- تصويب تر�� منتهى به سا� مالى 97
- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

- تعيين ����يه � حق عضويت ساليانه
هيا� مدير�- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�

 �نجمن شركتها� ��نش بنيا� حو�� سالمت �ستا� تهر��

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت سفير ريل آسيا  (سهامى خاص )

به شماره ثبت 426742 و شناسه ملى 10320790314
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت يا نمايندگا� قانونى �نا� 
�عو� به عمل مى �يدتا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه شركت 
كه ��� س���اعت 12 �����ش���نبه مو�� 1398/04/17 �� ����: تهر��- 
خيابا� كريمخا� �ند- خيابا� مير��� شير���- خيابا� �عر�بى (5)- پال� 19 

تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه:

1. �س���تما� گز��� هيئت مدير� � حس���ابر� � با��� قانونى �� خصو� 
عملكر� سا� مالى منتهى به 97/12/29.

2. بر�سى � تصويب تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� � صو�تها� مالى شركت 
بر�� سا� مالى منتهى به 97/12/29.

3. �نتخا� با��سا� قانونى � حسابر� شركت
4. تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت

هيئت مدير�

شركت ايران ياسا �� نظر ���� � تهيه � تامين مو�� 
��لي�ه � طب�خ � تو�ي�ع غذ� �� �� طري���ق مناقصه عمومى به 

پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
نا� س�ا�ما� مناقصه گز��: ش���ركت �ير�� ياس���ا تاير � ��بر 

(سهامى عا�)
موض�و� مناقصه ت�ك مرحل�ه ��: تهيه � تامين مو�� ��ليه� 
طبخ � تو�يع غذ� كليه پرس���نل شركت مناقصه گز�� (به شر� 

�سنا� مناقصه)
تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه: ��� سه شنبه مو��1398/04/04 

تا پايا� �قت �����
مح�ل ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه: ته���ر�� كيلومت���ر12 
جا�� قديم ك���ر� �كيلومت���ر 2 جا�� ش���هريا� نرس���يد� به 
شهر� سعيد�با� شركت �ير�� ياسا ���حد خدما� � پشتيبانى

ميز�� س�پر�� شركت �� مناقصه: شش ميليا�� �يا� معا�� 
شش���صد ميليو� توما� (به صو�� ���يز �جه نقد� به حسا� 

شركت �ير�� ياسا)

مهل�ت تحوي�ل �س�نا� مناقصه: كليه پاكت ه���ا (�لف � �) 
بايستى به صو�� ��� بسته� ال� � مهرشد� تا پايا� �قت ����� 

يكشنبه مو�� 1398/4/09 - ساعت14/30 تحويل گر��.
�ما� برگز��� مناقصه: 

با�گشايى پاكت "�لف"��� ��شنبه مو�� 1398/4/10 
با�گشايى پاكت"�"��� چها�شنبه مو�� 1398/4/12 (منو� 
به �حر�� صالحيت � تو�نايى �نجا� كا� به تش���خيص ش���ركت 

�ير�� ياسا كه بعد�� با�گشايى پاكت �لف مشخص مى گر��)
* ش���ركت �ير�� ياس���ا �� �� يا قبو� يا كليه پيشنها�ها �� 

هرمرحله �� مناقصه بنا به هر علت مختا� مى باشد.
* ش���ركت �ير�� ياسا حق ���� �� هر مرحله � نسبت به �بطا� 

مناقصه � برگز��� مناقصه مجد� �قد�� نمايد.
* �نتخا� برند� مناقصه منو� به بر�س���ى س���اير ش���ر�يط 
شركت كنندگا� �� مناقصه� شامل صالحيت� �هليت� � تو�نايى 
�نجا� كا� به بهترين نحو به تشخيص شركت �ير�� ياسا مى باشد.

جهت كسب �طالعا� بيشتر با ش���ما�� تلفن : 30 – 65607028 
��خلى 227 ��حد  كا�پر���� � �مو� عمومى تما� حاصل فرمائيد.

شما�� مناقصه  �-98

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 شركت فرآوري اروم كانسار به شماره ثبت 1352 

سهامي خاص 
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� شركت س����هامي خا� فر���� ���� كانسا� 
�عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه �� ساعت 11صبح ���شنبه 
مو�� 1398/4/15 �� محل ش����ركت ��قع �� كيلومتر 19 جا�� ���ميه مهابا� 

�بتد�� جا�� عربلو تشكيل مي شو� حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه:

1� �ستما� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت 
2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � عملكر� سا� مالي 1397

3� �نتخا� با��� 
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

5� ��گذ��� سها� 
6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� مي باشد. 

هيأ� مدير� شركت فر���� ���� كانسا� (سهامي خا�)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت ساختماني بانه (سهامي خاص)

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� شركت ساختماني بانه (سهامي خا�) 
ثبت شد� به شما�� 6927 � شناسه ملي 10100318691 �عو� به 
عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� تا�يخ 
يكشنبه مو�� 1398/4/23 ��� ساعت 5 بعد��ظهر �� محل قانوني 
ش���ركت (خيابا� �حمد قصير كوچه يكم � 9) تش���كيل مي گر�� 

حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� تصويب تر��نامه مالي سا� 1397
2� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

3� �نتخا� با��سين
4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�

هيئت مدير� شركت ساختماني بانه (سهامي خا�)

شركت كيميا كود پارس (سهامي خاص)
شماره ثبت 2723 شناسه ملي 10860975432

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
بدينوس����يله �� كليه شركا� محتر� ش����ركت � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي شو� 
��جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� �ين شركت كه ��� ساعت 9 صبح ��� شنبه 98/4/15 
�� محل ش����ركت (كا�خانه� قم� ش����هر� صنعتي ش����كوهيه بلو�� خامنه �� كوچه يك 

پال� 225) تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانند. 
هيئت مدير��ستو� جلسه: � �فز�يش سرمايه شركت 

شركت كيميا كودپارس (سهامي خاص) 
شماره ثبت 2723 شناسه ملي 10860975432

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بدينوس���يله �� كليه ش���ركا� محتر� ش���ركت � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي شو� �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� �ين شركت كه ��� س���اعت 9 صبح ��� پنج شنبه 98/04/13 �� محل شركت 
(به ����: قم� ش���هر� صنعتي ش���كوهيه بلو�� خامنه �� كوچه يك پال� 225) تشكيل مي شو�� 
حضو�به هم �سانند. �ستو� جلس�ه مجمع عمومي عا��: � تصويب تر��مالي � حسا� سو� � �يا� 

منتهي به 1397/12/29. � �نتخا� با��� بر�� سا� مالي 1398. � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
هيئت مدير�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
�� كليه س����هامد���� � نماين����دگا� قانوني �نا� �� ش�ركت مهندس�ي ش�يمي نفت 
(س�هامي خا�) ب�ه ش�ما�� ثب�ت 95380 � شناس�ه مل�ي 10101394438 
�عو� به عمل مي �يد تا �� جلس����ه مجمع عمومي عا�� س����اليانه كه س����اعت 11 صبح 

مو��98/04/17 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ش���ركت ��خصو� 
 تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� س���ا� منتهي به 1397/12/29 � تصميم گير� �� مو�� ��

هيا� مدير�2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
�� كليه س���هامد���� � نمايندگا� قانوني �نا� �� ش�ركت مهندس�ي ش�يمي نفت 
(س�هامي خا�) ب�ه ش�ما�� ثب�ت 95380 � شناس�ه مل�ي 10101394438 
�عو� به عم���ل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه س���اعت 10 صبح 

مو��98/04/17 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� تصويب �ساسنامه جديد مشتمل بر 64 ما�� � 9 تبصر�

هيا� مدير�

آگهي دعوت سهامداران شركت ارس بنيس (سهامي خاص)
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت ��� پر بنيس (سهامي خا�) به شما�� ثبت 697 � 
شناس���ه ملي10861144962 �عو� به عمل مي �يد كه �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت كه �� ��� چها�ش���نبه مو�خه 98/04/26 س���اعت 10 صبح �� محل شركت ��قع 
�� �س���تا� ���بايجا� شرقي � شهرستا� شبس���تر � بخش مركز� � �هستا� گوني شرقي � 
��ستا� بنيس � خيابا� �صلي � جا�� �صلي بنيس � پال� 0 طبقه همكف � تشكيل مي گر��� 
حضو� به هم �س���انيد. �ستو� جلس�ه مجمع عمومي فو� �لعا��: � تعيين تكليف � نقل � 

هيئت مدير� شركت�نتقا� �حتمالي سها� 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال 1398
شركت مهندسين مشاور شهر و برنامه 

شماره ثبت 40121 شناسه ملي 10100855209 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش����ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
 ساليانه �� ساعت 10 ��� ��ش����نبه 1398/04/24 �� محل قانوني شركت خيابا� �پا��نا

� �هابي بر�� شما�� 5 حضو� به هم �سانند:
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�  2� �نتخا� با��سا� قانوني

هيأ� مدير� شركت

آگهي حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه
 شركت سرمايه گذاري آتيه تكادو(سهامي خاص)  

به شماره ثبت 472846 و شناسه ملي 10260456019
بدينوس����يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت مي �س����اند كه با عنايت به 
مصوبه مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 1398/03/11 � تفويض �ختيا� عملي نمو�� 
�فز�يش س����رمايه به هيا� مدير�� نظر به �ينكه مقر� �س����ت سرمايه شركت �� مبلغ 
100 ميليا�� �يا� تا مبلغ 140 ميليا�� �يا� منقسم به 140/000/000 سهم 1000 
�يالي با نا� �� محل س����و� �نباشته � ����� نقد� س����هامد���� �فز�يش يابد� �� كليه 
س����هامد���� ��خو�ست مي شو� �� تا�يخ نشر �ين �گهي به مد� 60 ��� �� حق تقد� 
خو� نسبت به هر سهم تعد�� 0/25 سهم 1/000 �يالي �ستفا�� نمايند � مبلغ �سمي 
خريد سها� �� به ش����ما�� حسا� 1�139927�710�809 شركت نز� بانك ساما� 
ش����عبه مير��ما� كد 809 ���يز � فيش مربوطه �� به �فتر ش����ركت ��قع �� تهر�� � 
بلو�� مير��ما� � خيابا� شمس تبريز� جنوبي � كوچه ��مين � پال� 18 � طبقه ��� 
جنوبي كدپستي 1549743413 شما�� تما� 26642113�021 تسليم نمايند. 
بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مقر� هيا� مدير� مي تو�ند سها� باقي ماند� �� به 

�يگر متقاضيا� ��گذ�� نمايد.
هيا� مدير� 

تعدادى پمپ و الكترو موتور مستعمل و تعدادى 

قالب تزريق پالستيك، قالب خم و برش

مهلت تماس: يك هفته پس از درج آگهي

تلفن تماس: 

 37250045-071 و 09178820424

دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت انرژي سپهر (سهامي خاص) 

شماره ثبت: 373450 و شناسه ملي: 10320227890 
بدين �س���يله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت �نر�� سپهر 
(س���هامي خا�)  �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 10 صبح ��� شنبه مو��1398/4/15 
�� مركز قانوني ش���ركت به ����� تهر��� خيابا� س���عا�� �با� 
باالت���ر �� ميد�� ش���هيد تهر�ني مق���د� (كا�)� خيابا� عبقر�2� 
خيابا� ��� ش���مالي� پ���ال� 15� طبق���ه 6 س���الن كنفر�نس� 

تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانند. 
�ستو�جلسه:  � �تخا� تصميم �� خصو� �فز�يش سرمايه شركت 

هيئت مدير�
شركت �نر�� سپهر (سهامي خا�)

آگهي مناقصه عمومي 98/10 
(دو مرحله اي) 

شركت �� � فاضال� منطقه چها� شهر تهر�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� لوله گذ���� نصب �نشعا� 
�� به منظو� �صال�� با�س���ا��� توسعه � جابجايي ش���بكه تو�يع �� � �نشعا� �� به صو�� پر�كند� �� 
محد��� عملياتي خو� (قطعه ���) �� بر �س���ا� فهرست  بها� سا� 1398 سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� 
با ش���ر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط كه ����� حد�قل �تبه 5 �� �شته �� يا 

تاسيسا� شهر� �� سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� باشد ��گذ�� نمايد. 
1� مد� � محل �جر��: ظر� مد� يكس���ا� �� تا�يخ �بال� قر����� �� محد��� عملياتي ش���ركت �� � 

فاضال� منطقه چها� شهر تهر�� 
2� مبلغ ب��ر����� مناقصه: 31/178/471/817 معا�� (س���ي � يك ميلي���ا�� � صد � هفتا� � 
هش���ت ميليو� � چها�صد � هفتا� � يك هز�� � هشتصد � هفد�) �يا� بر �سا� فهرست بها� سا� 1398 

سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� 
3� محل �عتبا�: �� محل �عتبا��� جا�� شركت 

4� مهلت � محل ��يافت �سنا� مناقصه: متقاضيا� شركت �� مناقصه مي تو�نند حد�كثر تا ساعت16 
��� چها�ش���نبه مو�� 98/4/5 با معرفي نامه معتبر به �بيرخانه �بفا� منطقه چها� شهر تهر�� به نشاني: 

تهر�� خيابا� بهشت� ضلع جنوبي پا�� شهر مر�جعه � نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه �قد�� نمايند. 
5� تا�يخ � محل تحويل �سنا�: شركت كنندگا� مي تو�نند پيشنها�ها� خو� �� تا ساعت 16 ���شنبه 
مو�� 98/4/15 به �بيرخانه شركت �بفا� منطقه چها� شهر تهر�� �� قبا� �خذ �سيد تحويل نمايند. 

6� تا�يخ � �ما� با�گش��ايي: ��لين جلسه كميس���يو� مناقصه جهت با�گشايي پاكت ها� �لف � � 
س���اعت 10:30 ��� يكشنبه مو�� 98/4/16 � ��مين جلسه كميسيو� مناقصه جهت با�گشايي پاكت � 

ساعت 10:30 صبح ��� يكشنبه مو�� 98/4/23 خو�هد بو�. 
7� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: مبلغ 1/099/354/155 (يك ميليا�� � نو� � نه ميليو� � سيصد 
� پنجا� � چها� هز�� � يكصد � پنجا� � پنج) �يا� مي باش���د كه ش���ركت كنندگا� �� مناقصه مي تو�نند 
به صو�� فيش ���يز� نقد� � يا ضمانتنامه بانكي �� �جه ش���ركت �� � فاضال� منطقه چها� ش���هر 
 تهر�� � يا چك بانكي تضميني �� �جه ش���ركت �� � فاضال� منطقه چها� ش���هر تهر�� ��سا� نمايند. 
به پيشنها� ها� فاقد سپر��� سپر�� ها� مخد��� سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير 

�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
8� به پيشنها�ها� فاقد �مضا� ����� شر�يط� مشر��� مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� مد� مقر� �ين 

�گهي ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
9� مد��� مو�� نيا�: �لف � معرفي نامه كتبي � � فيش بانكي به مبلغ  545/000 �يا� به حسا� جا�� 
ش���ما�� 2� 2205220 � 40 � 806 نز� بانك ساما� شعبه با��� به نا� شركت �� � فاضال� منطقه چها� 

شهر تهر�� 

ضمنا� هزينه ��� �گهي مربو� به �ين مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 
برگز��كنند� مناقصه �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست. 

ساير �طالعا� � جزئيا� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست. 
 http://t4ww.tppww.ir :��س���ايت ش���ركت �� � فاضال� منطق���ه چه���ا� ش���هر ته���ر 
 http:tender.nww.co.ir :سايت شركت مهندسي  http://iets.mporg.ir :�سايت ملي مناقصا 

  http://tender.bazrasi.ir :�سايت سا�ما� با��سي كشو

شركت �� � فاضال� منطقه چها� شهر تهر��

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت آهنـگري تراكتورسازي ايران (سهامي عام)
شماره ثبت : 4055         شناسه ملي: 10860114150

بدينوس����يله �� كليه س����هامد����� �كيل يا قائ����م مقا� قانوني 
صاحب س����هم � همچنين نمايند� يا نمايندگا� �شخا� حقوقي 
�عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه سا� مالي 
منتهي به 1397/12/29 ش����ركت �هنگر� تر�كتو�سا�� �ير�� 
(سهامي عا�)  كه ��  ساعت 18��� سه شنبه  مو��1398/04/18 
� �� ���� تهر�� سعا�� �با� ميد�� بهر�� خيابا� 33 شما�� 21 

هتل �سپينا� پاال� تشكيل مي شو�� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه :

1– �نتخا� �عضا� هيا� مدير�
2– �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني � حسابر� 

شركت بر�� عملكر� سا� 1397
3– بر�س���ي �تصويب صو�تها� مالي عملكر�سا� مالي منتهي 

به1397/12/29
4– �نتخا� با��� قانوني � حسابر� بر�� سا� مالي1398

5– تعيين ���نامه كثير �النتشا� بر�� سا� 1398
6– ساير مو��� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد

�� ��س���تا� م�ا�� 99 �صالحيه قانو� تجا�� �� س���ه�امد���� 
محتر� يا نمايندگا� قانوني �نها كه تمايل به حضو��� جلس���ه 
فو� �لذكر �� ���ند��خو�س���ت مي شو� با ���ست ��شتن �ص�ل 
گو�هينامه نقل � �نتقا� سها� �مد��� شناسائي معتبر �� جلسه 

حضو� بهم �سانند. 
���ئه �ص���ل �كالتنامه يا معرفي نامه توس���ط نمايندگا� قانوني 
س���هامد���� محتر� عال�� بر مد��� فو� �لذكر�لز�مي مي باشد. 

شما�� تلفن تما� :041-34245977
هيئت مديره شركت 
آهنگري تراكتورسازي ايران (سهامي عام)

شركت ذوب روى اصفهان ( سهامى عام )
آگهى تكميل اطالعات و ثبت نام در سامانه سجام

با توجه به مو�فقت ش���ركت فر�بو�� �ير�� با پذير� شركت ��� ��� �صفها�(سهامى عا�) � 
به �س���تنا� به �بالغيه سپر�� گذ��� مركز� مبنى بر �لز�� كليه سهامد���� به ثبت نا� �� سامانه 
جامع �طالعا� مش���تريا� "سجا�" � بدينوسيله �� كليه سهامد���� حقيقى شركت ��خو�ست 
مى شو� كه به منظو� جلوگير� �� غير فعا� شد� كد بو�سى � �مكا� معامال� سها� �ين شركت 
 �www.sejam.ir فر�بو��� حد�كثر ظر� 15 ��� با مر�جعه به س���امانه سجا� به نشانى ��

هيا� مدير�نسبت به ثبت نا� � تكميل مد��� � �حر�� هويت �قد�� نماييد.

مجمع عمومي عادي

شركت كاشي پارسيان سرام ميبد

شماره ثبت560 ميبد
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� كه �� ��� جمعه مو�خه 1398/4/28 س���اعت 17 
�� محل شركت ��قع �� ميبد � جا�� مز�عه كالنتر � جنب كاشي باستا� 

تشكيل مي گر��� شركت فرمايند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با���
2� تصويب تر��نامه � صو�تها� مالي شركت منتهي به سا�1397

3� �نتخا� با��� قانوني شركت
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت.

5� طر� � تصويب مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.
هيئت مدير� شركت كاشي پا�سيا� سر�� ميبد
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نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ) نفت   سابق(  
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سرویس خارجی: چهار روز پس 
از مرگ مش���کوک »محمد مرسی«، 
رئیس جمه���وری منتخب بعد از 
انقاب در مصر، کش���ورهای جهان 
صحنه تظاهرات علیه دولت »عبدالفتاح 
السیس���ی«، رئیس جمهوری مصر و 
اتهام علیه وی در کش���تن »مرسی« 

بودند.
در همین راس���تا، کشورهای 
اندون���زی ، ژاپن ، هن���د ، اردن و 
موریتانی صحنه تظاهرات گس���ترده 
بودندو تظاهر کنندگان ، مرس���ی را 

»شهید« لقب دادند.
همچنین جنبش مقاومت اسامی 
فلسطین )حماس(، اخوان المسلمین 
اردن و جماعت اسامی لبنان با صدور 
بیانیه های جداگانه و جامعه مصریان 
آمری���کا در نیویورک و اتحادیه های 
دانش���جویی در آنکارا با برگزاری 
تظاهرات، نظام مصر را مسئول مستقیم 
مرگ »محمد مرسی« رییس جمهوری 

پیشین این کشور دانستند.
به گزارش روزنامه "الشرق" قطر، 
جنبش حماس با صدور بیانیه ای ضمن 
تمجید از تاش های رئیس جمهوری 
سابق مصر در خصوص قضیه فلسطین 
گفت: »محمد مرسی« پیش از ریاست 
جمهوری و از زمانی که عضو پارلمان 
مصر بود از آرمان قدس و مس���جد 
ااقصی حمایت می کرد.حماس تاکید 
کرد: مواضع شجاعانه مرسی در سال 
۲۰۱۲در پی حمات اسرائیل به نوار 
غزه و تاش وی برای رفع محاصره 
این منطقه در حافظه ملت فلسطین تا 

ابد باقی خواهد شد.
اخوان المس���لمین اردن هم در 
بیانی���ه ای با رئیس جمهوری قانونی 
خواندن »محمد مرسی«، مرگ وی را 
»شهادت« خواند و تاکید کرد: مقامات 
مصر که با کودتا بر سر کار آمده اند ، 
مسئول مستقیم مرگ وی هستند. اخوان 
المسلمین اردن با اشاره به محرومیت 
محمد مرسی از ابتدایی ترین حقوق 
اولیه خود در زندان، جامعه جهانی را 
به سکوت در برابر جنایت های »دولت 
کودتا« )دولت سیسی( در مصر متهم 
کرد و افزود: جامعه بین الملل چنانچه 
در برابر زندانی شدن دهها هزار مصری 
ب���ی گناه اقدام عاجلی انجام می داد 
شاید امروز شاهد مرگ اولین رئیس 
جمهوری منتخب مصر بعد از انقاب 

مردمی نبودیم.

جماعت اس���امی لبنان هم با 
صدور بیانیه ای خواستار برگزاری نماز 
میت غیابی پس از نماز جمعه این هفته 
در سراسر لبنان شد.جماعت اسامی 
لبنان با مسئول دانستن نظام مصر در 
مرگ مرسی، این اتفاق را عملیات ترور 
تدریجی و برنامه ریزی شده خواند.

اعضای جنبش جامعه مصریان آمریکا 
هم در نیویورک مقابل کنس���ولگری 
مصر تظاهرات کردند و با س���ر دادن 

شعارهایی مرسی را رئیس جمهوری 
منتخب و قانونی مصر خواندند و نظام 
این کش���ور را مسئول مستقیم مرگ 

محمد مرسی دانستند.
در آنکارای ترکیه هم دهها نفر 
از جنبش های دانشجویی با حضور 
مقابل سفارت مصر علیه دولت "سیسی" 
دست به تظاهرات زدند و از »محمد 
مرسی« به عنوان نماد مقاومت و مبارزه 
مسالمت آمیز برای تحقق آزادی یاد 
کردند.تظاهرکنندگان همچنین از غرب 
به دلیل چشم پوشیدن بر کشتارهای 

نظام مصر انتقاد کردند.
سخنان »منصف المرزوقی«

 ، المرزوق���ی«  »منص���ف 
رئیس جمهوری اس���بق تونس در 
س���خنانی تصریح کرد: درگذشت 
»محمد مرس���ی« مرا شوکه کرد و با 

مرگ وی، تمامی امیدها برای ایجاد یک 
مصر دموکراتیک از میان رفت. »منصف 
مرزوقی«، رئیس جمهوری اسبق و رهبر 
حزب »اراده« تونس که در پاریس به 
 سر می برد، در گفت وگو با خبرگزاری

» آناتولی« در ارتباط با درگذشت »محمد 
مرسی«، رئیس جمهوری پیشین مصر 
تاکید کرد: با مرگ »مرس���ی«، تمامی 
امیدها برای ایجاد یک دولت و کشور 

دموکراتیک از بین رفت.

وی اف���زود: در این زمینه باید 
تحقیقات قضائی صورت بگیرد و افراد 
مسئول در مرگ »مرسی« به جرم قتل یا 
شکنجه ، در دادگاه حاضر و محاکمه 
ش���وند. مرزوقی با اشاره به بیماری 
»دیابت« مرسی و عدم تأمین انسولین 
و غذای مناسب در زندان برای وی، 
گفت : رویکردی وجود داشت که به 
سامت جسمی و روانی مرسی صدمه 
می رساند که این موضوع به هیچ وجه 
قابل قبول نیست . رئیس جمهوری 
اسبق تونس ادامه داد: به عنوان کسی 
که تجربه زندان را دارد، می توانم بگویم 
که این وضعیت بغرنج بود. وی افزود: 
مرس���ی چند سالی بود که در زندان 
به س���ر می برد و به او اجازه ماقات 
با خانواده و وکایش داده نمی شد ، 
عاوه بر این موضوع، احتمال صدور 

حکم اعدام نیز وجود داشت.
مرزوقی تأکید کرد: با درگذشت 
»مرس���ی«، امید ایج���اد یک مصر 
دموکراتیک بر باد رفت و درگذشت 
وی مرا ش���وکه کرد؛ چرا که دوست 
داش���تم او بار دیگر شاهد بازگشت 
مجدد دموکراس���ی در این کش���ور 
باش���د. این مقام اسبق تونسی با بیان 
این که مرگ »محمد مرسی« طبیعی 
نبوده است، اضافه کرد: وی به صورت 

تدریجی به کام مرگ کشانده شد و 
کس���انی که در پی آن بودند، موفق 
شدند ، مرسی شش سال با این اوضاع 
مقابل���ه کرد ، این موضوع از دیدگاه 
من یک »جنایت« است. وی در ادامه 
»مرسی « را نماد پیروزی دموکراسی و 
امید مصر توصیف کرد و گفت: مرسی 
و من از نسلی که با خواست مردم به 
مقام ریاست جمهوری رسیده اند، بوده 
و وابس���تگی به قدرت های خارجی 
نداشتیم ،  درگذشت »مرسی« به مثابه 
م���رگ امید مصر برای انتخاب یک 
رئیس جمهوری از طریق دموکراتیک، 
ب���دون مداخله نظامی و قدرت های 
خارجی است. مرزوقی با بیان این که 
مشکات اقتصادی و فساد مالی پس 
از کودتای سال ۲۰۱۳در مصر افزایش 
یافته است، ادامه داد: آزادی ها در این 

کشور محدود شده و استقال ملی آن 
از بین رفته است.

رئیس جمهور اسبق تونس افزود: 
قتل مرسی توسط رژیم »سیسی« خشم 
مردم را ب���ر می انگیزد ، رخدادهای 
الجزایر و سودان را به یاد آورید ، باید 
جمله »در نظام دیکتاتوری همه چیز 
تا ۱۵دقیقه آخر رو به راه اس���ت« را 
در نظر داشت ، شاید هم اکنون اوضاع 
»سیسی« خوب به نظر آید اما احتمال 

ایجاد نابس���امانی ناگهانی در اوضاع 
وی وجود دارد. مرزوقی با اش���اره به 
ناراحتی و تأثر مردم کشورهای عرب 
از مرگ مرس���ی، گفت: کشورهایی 
مانن���د، ترکیه، تونس و قطر به این 
موضوع واکنش جدی نشان دادند و 
من از اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
به دلیل موضعش در قبال این موضوع 
قدردانی می کنم ، اردوغان نشان داد که 
یک رئیس جمهوری باید چگونه رفتار 
کند.از طرفی، »عبداه مرس���ی« پسر 
»محمد مرسی« نیز گفت: �»عبدالفتاح 
السیسی«، رئیس جمهوری کنونی و 
مسئوان حکومت وی مسئول قتل 

پدرم هستند.
خبر دیگر اینکه،عناصر مسلح 
ناش���ناس در حمله ب���ه یکی از 
ساختمان های فرودگاه العریش مصر 

چهار نفر را کشتند و 6 تن دیگر را 
زخمی کردند.
*الجزایر

مردم الجزایر در هجدهمین هفته 
از اعتراضات عمومی خود شعارهایی 
ضد »عبدالفتاح السیسی«، رئیس جمهور 
مصر سر دادند.تظاهر کنندگان، یک 
صدا در مرکز پایتخت شعار »االه اااه 
محمد رسول اه« و »السیسی دشمن 
خداست« سردادند و عکس »محمد 
مرسی« را در خال تظاهراتشان در این 
هفته باا بردند.سایت های شبکه های 
اجتماع���ی الجزایر نیز به خبر مرگ 
مرموز محمد مرس���ی و مسیری که 
وی به عنوان اولین رئیس جمهوری 
غیر نظامی مصر در س���ال های آخر 
عمرش در زندان و با شرایط دردناک 
سپری کرد ، واکنش هایی پر از خشم 
نشان دادند.بر اساس گزارش روزنامه 
"الخبر"، نیروهای امنیتی الجزایر مانند 
همه جمعه ها سراس���ر پایتخت را 
محاصره کردند و موجب سخت شدن 
عبور و مرور در ورودی های ش���هر 
ش���دند. الجزایری ها اصرار دارند که 
نهادها و شخصیت های دوره بوتفلیقه 
اداره مرحله انتقالی را به دست نگیرند 
و برای تأکید بر این خواسته خود هر 

هفته جمعه تظاهرات می کنند.
*سودان

نیروهای واکنش سریع سودان 
تظاه���رات در مقابل مقر فرماندهی 
ارت���ش در خارطوم را س���رکوب 
کردند.به گزارش شبکه الجزیره، در 
ای���ن تظاهرات که در محله »الدیم« 
در جنوب »خارطوم « برگزار ش���د 
تظاهرکنندگان حوادث س���وم ژوئن 
را محکوم کردن���د.در همین حال،  
نیروهای واکنش سریع سودان با گاز 
اش���ک آور این تظاهرات را سرکوب 
کردند.نیروهای ارتش و پلیس نیز برای 
متفرق کردن تظاهرات در خیابان های 
»الش���نقیطی« و »الوادی« در شهر »ام 
درمان« تیر هوایی ش���لیک کردند.از 
طرفی،   جمعیت شاغان سودان نیز 
اعام کرد که نیروهای واکنش سریع 
سودان به بیمارستان »ابراهیم مالک « در 
شرق خارطوم حمله کردند و با تهدید 
از پزشکان خواستند گزارش پزشکی 
جنائی بنویسند. در چنین شرایطی،  در   
پایتخ���ت اتیوپی هیاتی از گروه های 
آزادی و تغییر با »موسی فکی«، رئیس 
کمیساریای اتحادیه آفریقا دیدار کرد.

تظاهرات در 5 کشور   علیه »سیسی« پس از مرگ مشکوک »مرسی« در مصر

مجری »الجزیره«: نگرانیم ترامپ هزینه پهپاد ساقط شده توسط 
ایران را از عربستان بگیرد
مهر: »فیصل القاس���م« کارشناس رسانه 
و مجری سرش���ناس شبکه »الجزیره« قطر، با 
اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه 
پاس���داران انقاب اسامی ایران، واشنگتن و 
ریاض را به سخره گرفت. وی در توئیت خود 
با لحنی تمسخرآمیز نوشت: از این می ترسم 
آمریکا فاکتور پهپادی را که ایرانی ها س���اقط 
کردند برای عربس���تان سعودی ارسال کند و 

از مقامات سعودی بخواهد هزینه پهپاد را پرداخت کنند! وی سپس با 
تمسخر خطاب به عربستان سعودی افزود: بهای پهپاد ساقط شده کم 

نیست؛ ۲۰۰ میلیون دار است.
گاف جدید ترامپ، این بار درخصوص زمان سقوط پهپاد

ایرن���ا: رئیس جمه���وری آمریکا در یک گاف جدید، زمان انهدام 
پهپاد آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران را »روز دوشنبه« عنوان کرد که 
حاک���ی از ناقص بودن اطاعات وی به عنوان رئیس جمهوری ایاات 
متحده است. دونالد ترامپ در پیام توئیتری تهدیدآمیز خود مدعی شد: 
»ایرانی ها روز دوش���نبه یک فروند هواپیمای بدون سرنش���ین ما را در 
آب های بین المللی ساقط کردند.« این در حالی است که پهپاد آمریکایی 
»گلوبال هاوک« ساعت ۴:۰۵ دقیقه بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد ساقط شد 

که مصادف با ۷:۳۵ عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن بود.
وعده »ماهاتیر محمد« برای کمک به آوارگان روهینگیا

ایسنا: نخست وزیر مالزی وعده کمک به 
مسلمانان روهینگیایی میانمار را داد که به دنبال 
پناهندگی به کشورش هستند. ماهاتیر محمد، 
همچنین بر درخواس���ت ها از رهبران جنوب 
شرق آسیا برای کمک به توقف سرکوب این 
اقلی���ت بی خانمان و آواره که از میانمار بیرون 
رانده شده اند، تاکید کرد. وی وعده داد برای 
کمک به روهینگیایی ها برای دسترسی به مالزی 
ادامه دهد و گفت: آنها پناهجو هستند و هر قدر که بتوانیم از آنها در 
کش���ورمان اس���تقبال می کنیم و امیدواریم کاری برای توقف سرکوب 

روهینگیایی ها صورت گیرد.
فراخوان چپ های آلمان برای برگزاری تجمع »نه، به جنگ با ایران«

مهر: ش���مار زیادی از سیاس���تمداران و اعضای حزب چپ آلمان 
برای تجمعی با موضوع »نه، به جنگ با ایران« فراخوان دادند. قرار است 
این تجمع در ۲۷ ژوئن )۱۰ تیر( برگزار ش���ود. از س���وی دیگر انجمن 
جهانی فیزیکدانان مخالف ساح هسته ای در آلمان نیز کمپینی در همین 
خصوص راه اندازی کرده است. گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا 
روز جمعه گذشته در گفتگو با شبکه خبری ان بی سی گفته بود هیچ 
پیش شرطی برای مذاکره با ایران ندارد و تمایل دارد با رهبر یا رئیس 

جمهوری ایران گفتگو کند.
هشدار هایکو ماس درباره بی تفاوتی آلمانی ها به تروریسم راستگرایان 

ایس���نا: وزیر امور خارجه آلمان ضمن 
دعوت مردم کشورش به برپایی تظاهرات علیه 
جنبش راست افراطی، نسبت به بی تفاوتی آنها 
در قبال مش���کل تروریسم راستگرایان هشدار 
داد. هایک���و ماس، به اتفاقات اخیر در آلمان 
از جمله قتل والتر لوبکه، مقام مس���ئول یکی 
از مناطق آلمان و همچنین افزایش تهدیدهای 
جانی مستقیم علیه سیاستمداران حامی مهاجران 

در آلمان به عنوان زنگ خطری در خصوص تشدید تروریسم راستگرا 
در آلمان اشاره کرد و گفت: سیاستمداران آلمانی فقط به خاطر تعهد و 

اعتقاداتشان قربانی تروریست های راستگرا شده اند.
آمریکا از بیم روسیه پایگاه نظامی در قطب شمال ایجاد می کند

مهر: مهار روس���یه در منطقه یخبندان »آرکتیک«در قطب شمال به 
دغدغه  ای برای آمریکا تبدیل شده تا آنجا که در حال ایجاد پایگاه نظامی 
در این منطقه است. نشریه »دیفنس نیوز« در گزارشی اعام کرد مطابق 
با ایحه ای که هفته آینده در سنای آمریکا تحت عنوان »قانون دفاع ملی 
۲۰۲۰« به رای گذاش���ته خواهد شد از پنتاگون، ستاد مشترک نیروهای 
مس���لح، گارد ساحلی و سازمان دریانوردی آمریکا خواسته می شود در 
اقدامی مشترک امکان تاسیس پایگاه نظامی در منطقه آرکتیک را ارزیابی 
کنند. گفته می شود آرکتیک منطقه ای مملوء از ذخایر غنی نفت و گاز 

به ارزش ۳۰ تریلیون دار است.
مشاجره بوریس جانسون با نامزدش، پای پلیس را به میان آورد

فارس: مش���اجره لفظی بوریس جانسون 
نامزد نخست وزیری انگلیس با نامزدش که به 
حضور پلیس در مقابل خانه اش انجامید، خبرساز 
شد. همسایه های »بوریس جانسون« وزیر امور 
خارجه سابق بریتانیا و کاندیدای نخست وزیری 
این کش���ور پس از شنیدن صدای مشاجره از 
خانه او، با پلیس تماس گرفتند. طبق اظهارات 
همسایه های جانسون، صدای فریاد نامزد وی از 
بیرون منزل شنیده می شد که از جانسون می خواست از خانه اش بیرون 
برود. به گفته همسایه ها صدای شکستن ظروف و جیغ های مکرر از خانه 

شنیده می شد و نامزد جانسون مکرر فریاد می زد: »برو بیرون«.

كوتاه از سراسر جهان ترامپ: از ایران به دلیل شلیک نکردن 
به هواپیمای با سرنشین سپاسگزاریم

سرویس خارجی: دونالد ترامپ دیروز و در جمع خبرنگاران گفت که 
در جریان حادثه روز پنج شنبه هفته گذشته که ایران به یک پهپاد آمریکایی در 
دریای عمان شلیک کرد، یک هواپیما با ۳۸ سرنشین نیز "در تیررس" ایران 

بوده است، اما ایرانی ها تصمیم گرفتند که به آن هواپیما شلیک نکنند.
رئیس جمهور آمریکا این تصمیم مقام های ایرانی را "بسیار خردمندانه" 

توصیف کرد و گفت "ما بابت این تصمیم از آنها سپاسگزاریم."
دونالد ترامپ افزود که اگر ایران بپذیرد که س���اح هس���ته ای تولید 
نکند، او به "بهترین دوس���ت ایران" تبدیل خواهد ش���د و ایرانی ها بسیار 
"خوش���حال" خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که این 

اتفاق بیافتد.
 نیمی از نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج می شوند

رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با نشریه »تایمز«اعام کرد: نیمی 
از نظامیان  ایاات متحده که در افغانس���تان  هس���تند از این کشور خارج 

خواهند شد.
 دونالد ترامپ  با بیان این که اتفاقات خوبی در افغانس���تان در حال 
رخ دادن است،گفت: شمارنظامیان آمریکایی مستقر در این کشور به زودی 
به هشت هزارنفر کاهش می یابد.وی با اشاره به این که خواستار خروج 
نیروهای آمریکایی از خاورمیانه هستیم ،بدون تعیین زمان مشخصی گفت:شمار 
نظامیان کشورش که در افغانستان حضوردارند به زودی به هشت هزار نفر 
کاهش خواهد یافت.  از سویی،اداره بازرسی ویژه آمریکا درروند بازسازی 
افغانستان موسوم به »سیگار« اعام کرد: پنتاگون برنامه آموزش خلبان های 
ارتش  این کشور را پس از سال ۲۰۲۰ میادی به دلیل ناکارآمدی متوقف 
خواهد کرد. از طرفی،»ش���اه محمود قریشی«وزیرخارجه پاکستان درمراسم 
آغاز به کار کنفرانس »صلح افغانستان« درشهر»بوربان« کشورش که در آن 
شماری ازسیاس���تمداران ارشد افغان نیزحضوردارند، گفت: اسام آباد به 
حاکمیت و یکپارچگی ارضی افغانستان احترام گذاشته و از برقراری صلح 
در این کشور حمایت می کند. در تحولی دیگر،عملیات کماندوهای ارتش 
افغانستان علیه مواضع گروه تروریستی داعش درشهرستان»نورگل«وایت»کنر« 
منجر به کشته شدن چهارتن از اعضای این گروه شد.این در حالی است 
که سخنگوی طالبان اعام کرد:فرماندهان داعش درشهرستان نورگل  وایت 
کنر به محاصره طالبان درآمده بودند که خلبانان آمریکایی با ورود به معرکه، 

آنان را از محاصره نجات دادند.

هاکت چندین فرمانده ائتاف سعودی 
در حمله نیروهای یمنی به »البیضا« 

س���رویس خارجی: حمله غافلگیرانه  نیروهای ارتش و انصاراه یمن به 
مواضع مزدوران عربس���تان در استان »البیضا«، به هاکت دهها مزدور از جمله 

چندین فرمانده ارشد ائتاف سعودی انجامید.
به گفته منابع خبری، اس���تان »البیضاء« یمن ش���اهد یکی از سنگین ترین 
درگیری های روزهای گذشته بود. در این درگیری که ۱۰ساعت به طور مداوم به 
طول انجامید، نیروهای ائتاف سعودی-اماراتی در منطقه »قانیة« این استان هدف 
حمله غافلگیرانه نیروهای ارتش و انصاراه یمن قرار گرفتند که به هاکت دهها 

تن از جمله چندین نفر از فرماندهان نیروهای ائتاف سعودی منجر شد.
انصاراه یمن همچنین تاش نیروهای وابسته به ائتاف سعودی-اماراتی را 
برای ورود به شهر »القبیطه« در این استان را ناکام گذاشتند که در طی آن سه 
دستگاه خودروی نظامی منهدم و سرنشینان آن کشته شدند. در شهر »اازرق« این 
استان نیز عملیات نیروهای ائتاف سعودی-اماراتی با شکست رو به رو شد و 
نیروهای یمنی یک خودروی زرهی نیروهای دولت منصور هادی را با موشک 
ضد زره هدف قرار دادند که در اثر آن تمامی سرنشینان این خودرو کشته شدند. 
در جنوب عربستان نیزنیروهای ارتش و انصاراه یمن توانستند پس از چندین 
ساعت درگیری، یک پایگاه نظامی سعودی را در استان »جیزان« عربستان به کنترل 
خود در آورند.به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، این پایگاه نظامی در بلندی های 
»قیس« واقع شده بود و نیروهای یمنی پس از چندین ساعت درگیری توانستند 
آن را به کنترل خود در آورند. پایگاه مذبور محل تجمع نیروهای وابسته به دولت 
مستعفی منصور هادی بود. از سوی دیگر،  نیروهای ائتاف سعودی-اماراتی که 
قصد داشتند از طریق استان »نجران« وارد خاک یمن شوند، در کمین نیروهای 
یمنی گیر افتاده و مجبور به عقب نشینی شدند. در این کمین دهها تن از نیروهای 
ائتاف س���عودی کشته و زخمی شدند.به نوشته پایگاه خبری شبکه المسیره، 
جنگنده های عربستان در این حمله، نیروهای ائتاف سعودی را پشتیبانی می کردند 
اما یمنی ها همزمان با اس���تفاده از آتش توپخانه و به کارگیری تک تیراندازها، 
نیروهای متجاوز را به مجبور به عقب نشینی کردند.یک فروند پهپاد جاسوسی 

سعودی نیز بر فراز استان الحدیده در یمن رهگیری و منهدم شد.

 آمریکا: عربستان از بدترین کشورها 
در عرصه آزادی های مذهبی است

س���رویس خارجی: وزارت خارجه آمریکا در گزارشی، عربستان 
س���عودی را یکی از بدترین کش���ورها در زمینه آزادی های مذهبی 

خواند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به نقل از سازمان های حقوق 
بشری آورده است : محکوم کردن شیعیان این کشور به دلیل اتهامات 
امنیتی و صدور حکم اعدام برای شماری از آنها توسط مقامات عربستان 
با انگیزه های فرقه ای بوده  و بس���یاری از محکومیت ها پس از ماندن 

طوانی مدت در سلول انفرادی و شکنجه صادر شده است.
در ادامه این گزارش آمده اس���ت:  اتهامات مطرح شده از طرف 
عربستان علیه روحانیون برجسته، محققان و دانشگاهیان شامل ارتباط 
ادعایی با اخوان المسلمین یا گروه های وابسته به آن است و  عربستان 
سعودی که یک کشور نگران کننده در زمینه  آزادی های مذهبی تلقی 
می شود همچنان از بدترین کشورها در ارتباط با آزارهای مذهبی است.
همزمان، سازمان »عفو بین الملل« نیز با صدور بیانیه ای از سلسله اقدامات 

خاندان سعودی در نقض حقوق بشر در عربستان انتقاد کرد. 
 در این بیانیه آمده است : »نسیمه الساده« فعال زن سعودی بدون 
تفهیم اتهام یا محاکمه پس از گذشت ۱۱ماه از بازداشتش، هنوز در زندان 
آل سعود است.در این بیانیه همچنین تأکید شده است: جرم نسیمه دفاع 

از حقوق بشر و حقوق زنان در عربستان سعودی است.

مخالفت قاطع رهبران قبایل و چهره های 
ملی سوریه با حضور ائتاف آمریکا

سرویس خارجی: رهبران قبایل و چهره های ملی سوریه مخالفت 
خود را با حضور هر گونه نیروی خارجی غیرقانونی در خاک این کشور 

و تمامی طرح ها برای تقسیم آن اعام کردند.
آنها در نشست خود در شهر حلب ضمن اشاره به حضور نیروهای 
ائتاف ضد داعش به رهبری آمریکا در شرق فرات و نیروهای ترکیه ای 
در شمال غرب این کشور تاکید کردند، سوریه ملتی واحد و کشوری 
یکپارچه است و هرگز اجازه نخواهد داد تحت هر عنوانی تجزیه شود. این 
رهبران، مخالفت قاطع خود را با حضور تمامی نیروهای غیرقانونی بیگانه 
در خاک سوریه اعام کردند.  طبق بیانیه منتشر شده، طرف های شرکت 
کننده مخالفت خود را با ایجاد منطقه حائل، امن یا هر عنوان دیگری در 
سوریه اعام و تاکید کردند که حاکمیت سوریه غیرقابل تجزیه است و 
آنها با تمام توان برای ممانعت از این مساله و در هم شکستن آن و نیز 

ناکامی طرح های اشغالگران علیه خاک سوریه تاش خواهند کرد.  
بیانیه پایانی که پس از این نشست منتشر شد از موافقت بشار اسد، 
رئیس جمهوری سوریه با یک تشکل نظامی از ساکنان حومه حلب و 
مناطق ش���مال شرق سوریه، تمامی کسانی که از خدمت سربازی فرار 
کرده اند و نیز آن دسته از مخالفانی که ساح های خود را تحویل داده اند، 

خبر داد.
خبر دیگر اینکه نظامیان ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه شمالی 
استان »حما« ۲۵عنصر تکفیری را به هاکت رساندند. سلسله عملیات های 
ضد تروریستی ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد و بر 
اساس گزارش ها، نظامیان ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری 
در حومه ش���مالی حما را هدف قرار دادند. این عملیات در ش���هرک 
»الجمله« واقع در حومه شمالی حما اتفاق افتاد.نیروهای سوری در جریان 
این عملیات ضمن به هاکت رس���اندن ۲۵عنصر تکفیری، تعدادی از 

خودروهای آنها را نیز منهدم کردند.
 از سویی نیروهای سوری یک فروند هواپیمای شناسایی متعلق به 
عناصر تکفیری را در اطراف فرودگاه نظامی حما ساقط کردند.نیروهای 
س���وری ضربه جدیدی را به تروریست های تکفیری وارد کردند و بر 
اساس گزارش ها، موفق شدند یک فروند هواپیمای شناسایی وابسته به 
تکفیری ها را هدف قرار داده و آن را ساقط کنند.طبق اعام رسانه های 
عربی، این هواپیمای شناس���ایی در اطراف فرودگاه نظامی حما، توسط 

نیروهای سوری هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
در تحولی دیگر ولید المعلم وزیر خارجه سوریه برای دیدار با وزیر 
خارجه کره شمالی و گفت وگو با وی درباره تحوات خاورمیانه و شرق 
آسیا عازم پیونگ یانگ شد.سفر المعلم به دعوت »ری یونگ هو« وزیر 

خارجه کره شمالی صورت گرفت.

تقویم اطاعات
يكشنبه 2  تير  1398
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غروب آفتاب

اذان مغرب
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20 و 24 دقیقه 

20 و 45 دقیقه

00 و 13 دقیقه
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س���رویس خارج���ی: هزاران 
معترض ضد روسیه و طرفدار غرب 
در گرجس���تان به خیابان ها آمدند و 
پایتخت و بسیاری دیگر از شهرها را 

ناآرام کردند.
همزم���ان با این آش���وب ها و 
ناآرامی ها دبیرکل حزب حاکم گرجستان 
از استعفای ایراکلی کوباخیدزه، رئیس 
پارلمان گرجستان در پی این اعتراضات 
خبر داد. این استعفا پس از آن صورت 
گرفت که ه���زاران نفر از معترضان 
گرجستانی در پی حضور یک نماینده 
مجلس روسیه در پارلمان کشورشان، 
در اطراف ساختمان این پارلمان تجمع 
کردند که پلیس گرجس���تان مانع از 
هجوم تظاهرکنندگان به داخل پارلمان 
این کشور ش���د. معترضان در این 
تظاهرات خواس���تار استعفای رئیس 
پارلمان شده بودند. سرگئی گاوریلوف، 
نماینده مجلس دومای روس���یه برای 
شرکت در جلسه مجمع نمایندگان 
پارلمان���ی کش���ورهای ارتدوکس 
مذهب، به گرجستان سفر کرده بود.
به گزارش بی. بی. س���ی، حضور او 
در جایگاه ریاست پارلمان گرجستان 
حین س���خنرانی در ای���ن پارلمان، 
اعتراض گسترده تظاهرکنندگان را به 
همراه  داشت. تظاهرکنندگان پرچم های 
اتحادیه اروپا و تابلوهایی در دس���ت 

داشتند که روسیه را اشغالگر خوانده بود.
بر اساس گزارش ها صدها تن از جمله 
معترضان و نیروهای پلیس در درگیری 
نیروهای ضدشورش با تظاهرکنندگان 
مجروح شدند که وضعیت برخی از 
آنان وخیم گزارش ش���ده است. در 
همین حال، سازمان دهندگاِن اعتراضات 
مرکز تفلیس از معترضان خواسته بودند 
فعالیت های اعتراضی خود را تا شنبه 
شب متوقف کنند که این درخواست 
با نارضایتی برخی از تظاهرکنندگان 
همراه بود. معترض���ان گفتند: ما از 

درخواست های مطرح شده از سوی 
برخی سازمان دهندگان برای بازگشت به 
خانه هایمان ناراضی هستیم. به گفته این 
معترضان، بسیاری از شرکت کنندگان 
در این اعتراضات قصد ندارند صحنه 

تظاهرات را ترک کنند.
از سویی به دنبال این ناآرامی ها 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
پروازهای مس���افربری از روسیه به 
گرجس���تان را به طور موقت ممنوع 
اع���ام کرد. وی که دلیل این اقدام را 
حفاظت از شهروندان خود در برابر 

اقدامات مجرمانه عنوان کرده، همچنین 
به آژانس های مسافرتی توصیه کرده که 
تورهای روسیه به گرجستان را متوقف 
کنند. وادیمیر پوتین همچنین به دولت 
خود دستور داد توریست های روس را 
که به گرجستان سفر کرده اند، به کشور 
بازگرداند. گفته می شود ساانه حدود 
یک میلیون شهروند روس، تعطیات 
خود را در گرجستان سپری می کنند. 
در این حال س���الومه زورابیشویلی، 
رئیس جمهوری گرجستان ادعا کرد 
که "س���تون پنجم" وابسته به روسیه 

موجب بروز این مش���کات شده 
است. 

زورابیشویلی روسیه را "دشمن 
و اش���غالگر" توصیف کرد و مسکو 
را مقصر این ناآرامی ها دانس���ت. این 
درحالی است که دیمیتری مدودف، 
نخست وزیر روسیه این ادعا را تحریف 
واقعیت خواند و آن را تکذیب کرد. 
او گفت رئیس جمهوری گرجستان یا 
نمی داند درباره چه مساله ای صحبت 
می کند یا عمداً می خواهد تنش میان 
دو کش���ور را تشدید کند. در همین 
حال، ائتافی از احزاب اپوزیس���یون 
گرجستان نیز استعفای وزیر کشور، 
آزادی معترضان بازداش���ت  شده و 
مذاک���ره در خصوص برگزاری یک 
انتخاب���ات پارلمان���ی زودهنگام را 
خواستار شد. رهبر حزب اپوزیسیون 
جمهوری خواه گرجستان گفته است، 
اعتراضات در راس���تای پیشبرد این 
خواسته ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
از سویی گاوریلوف، نماینده مجلس 
دومای روس���یه در کنفرانسی خبری 
در مس���کو گفت، این اعتراضات از 
پیش برنامه ریزی شده بود. دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین هم گفت: 
امنیت گاوریلوف و دیگر اعضای هیات 
روس���یه که به گرجستان سفر کرده 

بودند، در خطر بود.

س����رویس خارج����ی:  منابع 
خبری گزارش دادند که مستشاران 
و پیمانکاران نظامی آمریکا پس از 
حمات اخیر و تش����دید ناامنی ها 
در ع����راق در حال خروج از  این 

کشور هستند.
خبرگزاری »رویترز« گزارش 
داد:  پیمانکاران و مستشاران  نظامی 
آمریکایی در پایگاه هوایی »البلد« در 
شمال بغداد ،  در حال ترک این پایگاه 
و خروج از عراق هستند.به گزارش 
رویترز، خروج این پیمانکاران نظامی 
از این پایگاه به دلیل تهدیدات امنیتی 

بالقوه عنوان شده است.
این منبع خبری افزود: دست کم 
۴۰۰ پیمانکار  ومستش����ار نظامی از 
شرکت هایی نظیر »اکهید مارتین« 
و »سالیپورت گلوبال« که در پایگاه 
هوایی »البلد« در شمال بغداد مستقر 
هس����تند در دو مرحله این پایگاه را 
ترک می کنند.پیمانکاران در این پایگاه 
هوایی در دو فعالیت آموزش����ی و 
پشتیبانی خدمات فعالیت دارند. آنها 
همچنین به نیروهای نظامی عراقی 
در زمینه نگهداری از جنگنده های 
»فالکون اف-۱6 « کمک می کردند.

آمری����کا ماه پیش نیز صدها نفر از 
دیپلمات های غیر ضروری خود را 
از سفارت خود در بغداد خارج کرده 
بود. این در حالی اس����ت که جمعه 
گذشته چندین گلوله خمپاره به این 
پایگاه نظامی اصابت کرد و با وجود 
وقوع آتش س����وزی اما کسی آسیبی 

ندید. روز دوش����نبه نیز سه موشک 
به پایگاه »التاجی« در ش����مال غرب 
بغداد، جایی که نیروهای آمریکایی 
در آن حضور دارند شلیک شد.روز 

چهارشنبه گذشته نیز یک موشک 
از نوع کاتیوشا در فاصله ۱۰۰ متری 
مرکز شرکت نفتی» اگزون موبیل« 
عراق در شهر بصره در جنوب عراق 
اصابت کرد. این در حالی اس����ت 

که سرهنگ یحیی رسول سخنگوی 
مرکز اطاع رسانی نظامی عراق خبر 
خروج نظامیان آمریکایی را تکذیب 

کرد.

 در همین حال، رئیس شورای 
اجرایی مقاومت اس����امی نَُجباء در 
سخنانی ضمن انتقاد از نقش مخرب 
آمریکا در تأسیس گروه تروریستی 
داعش، تأکید کرد : تأسیس الحشد 

الش����عبی، فصلی نو در تاریخ عراق 
است.

»نصر الش����مری« تأکید کرد : 
تأسیس س����ازمان »الحشد الشعبی« 

)بسیج مردمی( در عراق تاریخچه 
غرب آس����یا را به دو دوره پیش و 

پس از خود تقسیم می کند.
الشمری در گفت وگو با شبکه 
»النجبا« تصریح کرد که بسیاری از 

فرماندهان القاعده و داعش، نیروهای 
دس����تگاه امنیتی حزب بعث بودند 
که می خواستند در سیستم سیاسی 
عراق اختال ایجاد کنند.این مسئول 
نجباء اعام کرد : مقاومت اسامی، 
پیش����تر در زمان اشغالگری آمریکا، 
آن ه����ا را مجبور به خروج از عراق 
کرد و تأس����یس داعش و گروه های 
مش����ابه، انتقام جویی آمریکایی ها از 

ملت عراق بود.
در چنین شرایطی، »مقتدا صدر«، 
رهب����ر جریان صدر عراق از دولت 
عبدالمهدی خواست اقداماتی را برای 
ممانعت از رفتن مسئوان سیاسی 
به حج امس����ال اتخاذ کند.در خبر 
دیگری، صدها تن از ش����هروندان 
عراقی در اعتراض به فساد و بحران 
برق و عملک����رد دولت و پارلمان 
کشورش����ان در میدان "التحریر" در 
مرکز بغداد و تعدادی از استان های 

دیگر تظاهرات کردند.
در تحوات میدانی نیز، حمله 
تروریس����ت های داعش به نظامیان 
عراق در اس����تان »دیاله«،  به کشته 
و زخمی ش����دن دو نیروی نظامی 
عراق انجامید.این حمله در روستای 
"یوسف هیان" در شرق بعقوبه در 
نقط����ه مرزی روی داد و در اثر آن 
یک نظامی کشته و یک نظامی دیگر 
زخمی شد. در همین حال، مسئول 
سازمان اطاعات عراق از دستگیری 
مسئول »دیوان غنانم« داعش در شهر 

"قیروان" خبر داد.

سرویس خارجی: همزمان با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری اجاس رونمایی از طرح آمریکایی معامله قرن 
برای فلس���طین که به میزبانی بحرین انجام خواهد شد، 
مردم و احزاب و تشکل های منطقه در اشکال مختلف از 
جمله برپایی تظاهرات و صدور بیانیه، این طرح و همچنین 

میزبانی بحرین از آن را محکوم کردند.
در این راستا هزاران تن از مردم اردن در اعتراض به 
اجاس بحرین و معامله قرن تظاهرات کردند.این تظاهرات 
از سوی اخوان المسلمین اردن در "امان" از مقابل مسجد 
"الحسینی" آغاز ش���د و تظاهرکنندگان پرچم های اردن، 
فلسطین و اخوان المسلمین را حمل می کردند و شعارهای 
"ملت اردن و فلس���طین معامله قرن را نمی پذیرند" و "با 
جان و خون، فدای تو ای قدس" را سر دادند.مردم لبنان 
هم ضد معامله قرن تظاهراتی را در میدان شهدا در بیروت 
تحت ش���عار "نه به معامله قرن" برگزار کردند.از سوی 
دیگر، صالح رأفت، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلسطین )ساف( نیز از اقدامات رهبری فلسطین برای مقابله 
ب���ا اقدامات آمریکا از جمله دعوت به برگزاری اجاس 
بحرین خبر داد. وی گفت: امروز یکشنبه یک نشست در 
س���ازمان آزادیبخش فلسطین برگزار و در آن پرونده های 
مختلف و تحوات فلسطین بررسی می شود. طبق گفته 
این مقام فلسطینی، در نشست مذکور همچنین فعالیت های 
دیپلماتیک با کشورهای عربی، اسامی و دوست در جهان 
و تمامی فعالیت های مردمی برای مقابله با معامله قرن و 

نشست بحرین مورد بررسی قرار می گیرد.
از س���ویی گروه های مدنی کویت هم در بیانیه ای 
ضمن مخالفت با برگزاری نشس���ت بحرین، از دولت 
کویت خواستند این نشست را تحریم کند. ۱۹گروه مدنی 
در کویت با صدور بیانیه ای با اشاره به اینکه قدرت های 
اس���تعماری در تاش برای حذف آرمان فلس���طین از 
طریق برگزاری نشست بحرین و اعام معامله شوم قرن 
هس���تند مخالفت خود با این نشست را اعام کردند.در 
این بیانیه ضمن مخالفت با »معامله قرن« آمده است: این 
طرح آخرین قطعه یک پازل طوانی اس���ت که تعدادی 
از پروژه هایی که جز افزایش شهرک سازی صهیونیست ها، 
آوارگی فلس���طینی ها، اشغال بیشتر فلسطین و امتیازدهی 
فایده دیگری ندارد را دربرمی گیرد. گروه های مدنی کویت 
همچنین پایبندی دولت این کشور به آرمان فلسطین و 

دفاع از حق ملت فلسطین در محافل بین المللی را مورد 
اشاره قرار داده و از دولت کویت خواستند مخالفت خود 

با شرکت در نشست بحرین را اعام کند.
احزاب و تشکل های مختلف در مغرب هم از مردم 
این کشور برای مشارکت گسترده در تظاهرات مخالفت 
با »معامله قرن« و برای حمایت از ملت فلسطین دعوت 
کردند. حزب عدالت و توسعه مغرب از اعضا و مبارزان 
و حامیان و عموم ملت مغرب دعوت کرد در راهپیمایی 
امروز یکشنبه در حمایت از مسئله فلسطین و مخالفت 
با معامله قرن شرکت کنند.سلیمان العمرانی معاون دبیرکل 
حزب عدالت و توس���عه مغرب خاطرنش���ان کرد این 
تظاهرات با هدف حمایت از فداکاری ها و جانفشانی های 
ملت فلسطین و دفاع از قدس و آوارگان و مقابله با تمام 
طرح های توطئه ای که مسئله فلسطین را هدف قرار داده 

از جمله معامله مشکوک قرن برگزار می شود. 
در چنین شرایطی سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی 
ضمن هش���دار درباره احتمال برگزاری تظاهرات ضد 
آمریکایی در اعتراض به برگزاری نشست ضد فلسطینی 
بحرین، تردد کارکنان این سفارتخانه به مناطق فلسطینی 
را ممنوع کرد.نگرانی واشنگتن درباره پیامدهای برگزاری 
نشس���ت ضد فلسطینی بحرین برای رونمایی از »معامله 
قرن« سبب شده که سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی به 
اتباع خود درباره احتمال برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی 
همزمان با این نشست در مناطق مختلف هشدار بدهد و 
از آنها بخواهد از تردد در مناطق فلسطینی پرهیز کنند.

گفتنی است نشست بحرین که اولین مرحله اجرای معامله 
قرن خواهد بود، قرار است ۲۵ و ۲6 ژوئن )۴ و ۵ تیر( 
در منامه برگزار شود و جذب سرمایه گذاری در اراضی 
فلسطین و اعطای وام های کم سود به فلسطین از اهداف 
آن عنوان شده اس���ت.این کنفرانس از سوی گروه های 
مقاومت و تش���کیات خودگردان فلسطین تحریم شده 
است. »جرد کوشنر« داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا 
پیشتر اعام کرده بود که معامله قرن بعد از ماه رمضان 
اعام خواهد شد. معامله قرن شامل انضمام کامل قدس 
به اسرائیل، انضمام شهرک های موجود در کرانه باختری 
به رژیم صهیونیستی، نابودی کامل حق بازگشت آوارگان 
فلس���طینی و تعیین منطقه "ابودیس" در قدس به عنوان 

پایتخت کشور فلسطین است.

 س���رویس خارجی:روزنامه »واشنگتن پست« در 
گزارش���ی اعام کرد: »دونالد ترامپ« در مدت حضور 
در مس���ند ریاست جمهوری نشان داده که استاد خلق 
بحران در سیاست خارجی آمریکا است اما استادی که 

نمی داند چگونه این بحران ها را فروبنشاند.
واش���نگتن پس���ت دراین گزارش با بیان این که 
خطرناک ترین بحران ها سیاس���ت های دولت ترامپ 
درقبال ایران است،نوشت: آمریکا هفته پرالتهابی را پشت 
سر گذاشت، هفته ای که واشنگتن را تا آستانه درگیری 

با ایران پیش برد.
براس���اس این گزارش،همین رویداد به سهم خود 
ثابت می کند که سیاست خارجی آمریکا چقدر بی انسجام 
و آشفته شده است، نه فقط در خاورمیانه بلکه دورتادور 

کره زمین.
به گفته واش���نگتن پست، ترامپ وقتی در مأ عام 
ظاهر می شود سرسخت، قاطع و محکم است اما مشکل 
اینجاست که هیچکدام از اهداف سیاسی وی لزوماً آن 

نتیجه ای که دلخواه اوست را به دست نمی دهند.
واشنگتن پست نوشت: این مشکل فقط محدود 
به دایره دش���منان آمریکا ش���امل ایران، کره شمالی و 

ونزوئا نیست، متحدان واشنگتن در اروپا و آسیا هم 
در همین محدوده گنجانده می شوند.دراین گزارش آمده 
است:حتی مقامات بلندپایه دولت ترامپ در »اتاق تعیین 
وضعیت« هم که موظف به اجرای سیاست های رئیس 
جمهوری هستند هم نمی دانند خواست حقیقی  وی از 

سیاست هایش چیست.
از سویی،روزنامه »رای الیوم« در گزارشی  از توافق 
مس���کو و پکن برای پایان دادن به هیمنه آمریکا پرده 
برداشت و نوشت: رئیس جمهوری چین چند روز پیش 
به نشس���ت کنفرانس جهانی اقتصاد درسن پترزبورگ 
روس���یه رفت و دردیدار باهمتای روسی خود درباره 
ضرورت پایان دادن به هیمنه آمریکا بر اقتصاد جهانی و 

ساقط کردن دار از عرش خود توافق کرد.
خبردیگراین ک���ه رئیس جمهوری آمریکا گفت: 
اگردموکرات ه���ای مجلس نماین���دگان آمریکا روند 
اس���تیضاح را به جریان بیندازند راحت تر در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۰ پیروز خواهد شد.
 همچنین ترامپ»مارک اسپر«سرپرس���ت جدید 
پنتاگون را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی 
پست وزارت دفاع آمریکا به مجلس سنا معرفی کرد.

معترضان هوادار غرب و ضد روسیه در گرجستان آشوب به پا کردند

رویترز: مستشاران آمریکا خروج از عراق را آغاز کردند

دیدار »نیچروان بارزانی« با رئیس جمهوری ترکیه  در »آنکارا«
»نیچروان بارزانی«، رئیس اقلیم کردستان عراق 
در سفر خود به ترکیه با »اردوغان«، رئیس جمهوری 
این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته منابع خبری، 
تحوات عراق و منطقه و همچنین روابط میان اقلیم 
با ترکیه در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. در 

این دیدار دو طرف همچنین بر تقویت روابط تاکید 
کردند. این دیدار درحالی اس���ت که ارتش ترکیه با 
هدف مقابله ب���ا »پ.ک.ک« عملیات بزرگی را در 
شمال عراق و منطقه اقلیم کردستان این کشور آغاز 

کرده است.

موج محکومیت و تظاهرات منطقه ای علیه اجاس رونمایی از 
»معامله قرن« در بحرین باا گرفت

س���رویس خارجی:هیاتی ازسوی اتحادیه اروپا به 
منظور نظارت برروند انتخابات مجدد شهرداری ها درشهر 

استانبول که امروز برگزارمی شود،وارد ترکیه شد.
منابع خبری اعام کردند:هیات ۱۴ نفره ای از سوی 
کمیسیون نهادهای محلی اتحادیه اروپا، وارد ترکیه شد 
تا بر روند برگزاری انتخابات مجدد ش���هرداری ها در 
استانبول نظارت کند.همچنین این هیات اروپایی در قالب 
شش گروه دو نفره و دو هماهنگ کننده، با انتخاب خود 
امروز از چندین صندوق و مرکز رای دهی در استانبول، 

بازدید می کنند.گفتنی است در انتخابات  شهرداری ها در 
استانبول،۱۰ میلیون و ۵6۰ هزار و ۹6۳ نفر واجد شرایط  

رای دادن هستند.
این درحالی اس���ت که بر اس���اس آخرین نتایج 
نظرسنجی انتخاباتی موسسه های »ُکندا«،»متروپل«،»سونار« 
و »تمیس«که ازبزرگترین شرکت های نظرسنجی در ترکیه 
هستند،»اکرم امام اوغلو« نامزد حزب جمهوریخواه خلق 
از»بینالی ییلدیریم« نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه 

پیش افتاده است.

هیات اروپایی برای نظارت بر برگزاری انتخابات شهرداری ها 
در»استانبول« وارد ترکیه شد

واشنگتن پست: ترامپ استاد خلق بحران در سیاست 
خارجی آمریکا است



464يكشنبه 2 تير 1398- سال نودوسوم - شماره27311ضميمه علمى روزنامه اطالعات

مهار سريع آتش
 با پهپاد تشخيص حريق

درك روباتهاى
 انساننما از جسم خود

3

«استارشيد» 

6

آموزش هوش مصنوعى



يكشنبه 2 تير 1398- سال نودوسوم - شماره27311 نجوم2

امكان حيات روى قمر اروپا وجود دارد!
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آموزش هوش مصنوعى
 براى ارتباط حس المسه و بينايى 
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توطئه اويسي و 30 ژنرال ايراني عليه انقالب 
محافل و منابع سياسي و خبري، در گوشه و كنار جهان، 
خبر از توطئههايي ميدهند كه عليه ايران، در شرف تكوين است. 
اين محافل و منابع، عوامل توطئه را ســـر كردگان و ژنرالهاي 
رژيم شـــاه مخلوع معرفي كردهاند. راديو مسكو در خبري در 
همين زمين، پنجنشبه شب گذشته اطالع داد: شاه مخلوع ايران و 
گروهي از همقطارانش توطئه ميچينند تا دولت جديد آن كشور 
را ساقط كنند. منظور مفسر راديو مسكو از فرماندار نظامي سابق 
تهران، ارتشبد غالمعلي اويسي است كه از سوي حاكم شرع، به 

اعدام محكوم شده است. 
آيتاهللا خلخالي: مقابل منزل امام متحصن ميشوم

آيتاهللا شيخ صادق خلخالي رهبر سازمان فدائيان اسالم 
عصر ديروز در مراسمي كه بهمناسبت بعثت رسول اكرم(ص) 
از سوي اين سازمان در محل باشگاه افسران برگزار شد اعالم 
كرد: ما در مقابل منزل امام خميني متحصن ميشويم تا رياست 
جمهوري ايران را قبول كند. آيتاهللا خلخالي گفت: ما نبايد از 
غرب بترسيم ما نميخواهيم كه قانون اساسي و رئيس جمهوري 
غربي داشته باشيم. من خودم همراه مردم به خانه امام ميروم و 

متحصن ميشوم تا امام عنوان رئيس جمهوري را قبول كند. 
3 ميليون بطر انواع مشروبات الكلي در شهرري كشف شد

شهر ريـ  خبرنگار اطالعات: يك انبار بزرگ محتوي 
انواع مشروبات الكلي توليد خارج در خيابان «رزمآرا»ي سابق 
كشف شـــد. اين انبار كه بهنام بنگاه تبريزيان شهرت دارد در 
اجاره يك شركت انگليسي به نام «گري مكنزي» ميباشد كه
صادر كننده مشروبات الكلي به 24 كشور بزرگ جهان است. 

بهره وام مسكن حذف ميشود
مهندس كتيرايي وزير مسكن و شهرسازي در يك گفتگوي 
تلفني با خبرنگار ما گفت: يكي از برنامه  هاي دراز مدت دولت، 

حذف بهره وام مسكن است كه بايد با مطالعه صورت گيرد. 
مهندس كتيرايي در اين مورد يادآور شد: البته اين مسأله به 
سرعت انجام نخواهد گرفت چرا كه احتياج به مطالعه دارد و يك 

مسأله اقتصادي است و بهسهولت انجامپذير نيست. 
آمريكا تصميم گرفت چهار ناوشكن سفارش شاه مخلوع

را خريداري كند
واشنگتنـ  آسوشيتدپرسـ  كنگره آمريكا ديروز اقدام خود 
را درباره اليحه دفاعي دو ميليارد دالري كه1/3 ميليارد دالر آن 
مربوط به خريد چهار ناوشكن است كه بنا به سفارش شاه مخلوع 

ايران ساخته شده پايان داد و آن را تصويب كرد. 
انبار بزرگ مهمات و اسلحه در تهران كشف شد

كميته منطقه 4 اعالم كرد كه يك انبار مهمات و اسلحه 
در يكي از خانههاي مجيديه تهران كشف شد و 3 نفر در رابطه با 
اين مسأله در همان خانه دستگير شدند. در اين خانه همچنين 2

ميليون تومان پول نقدـ 3 هزار دالر آمريكايي و چند كارتن جزوه 
با آرم سازمان چريكهاي فدائي خلق بهدست آمد. 

مخالفان نگذاشتند ميتينگ جبهه دموكراتيك ملي

 برگزار شود
بنـــا به دعوتي كه جبهه دمكراتيك ملـــي، از احزاب و 
گروههاي مختلف صنفي و سياسي بهعمل آورده بود، قرار بود. 
عصر ديروز ميتينگي درباره نظرات جبهه درباره قانون اساسي 
و تشكيل مجلس موسسان در زمين چمن دانشگاه برپا گردد. 
از ساعت چهار بعد از ظهر گروههاي مختلف مردم بهطرفت 
دانشگاه روان شدند و در مدت كوتاهي قسمتي از زمين چمن و 
خيابانهاي اطراف آن مملو از جمعيت شد. اما از ميان جمعيت 
اجتماع كننده شعارهايي عليه جبهه دمكراتيك به گوش ميرسيد. 
عدهاي مرتباً فرياد ميزدند حزب فقط حزب اهللا و در حال شعار 

دادن در زمين چمن دانشگاه به حركت درآمدند...
سفارت اسرائيل در ايران تلفن سران كشورها 

را كنترل ميكرد
در سفارت سابق اســـرائيل در ايران كه اخيراً تبديل به 
دفتر نمايندگي، سازمان مقاومت فلسطين (الفتح) شده است 
مجهزترين دستگاههاي تجسس براي كنترل تلفنهاي خارج 
از كشـــور كار گذاشته شده بود. اعضاء سفارت اسرائيل تلفن 

كشورهاي مختلف را با اين دستگاهها كنترل ميكردند. 
زنان، از دريا استقبال نكردند 

پريروز و ديروز، دريا در مناطق گيالن و مازندران آرام بود 
و شهرهاي ساحلي اين دو استان، مهمان زيادي را پذيرا شدند. با 
وجود آرامش دريا، دو مسافر تهراني در منطقه شهسوار، قرباني 
دريا شدند. شهسوارـ  ظرف 2 روز گذشته متجاوز از ده هزار 
مسافر به شهسوار آمدند و تنهاي تشنه خود را به آبهاي درياي 
خزر در اين منطقه ســـپردند. طرح زنانه و مردانه كردن دريا در 
شهسوار پياده نشده و به همين جهت زنان و مردان بدون هيچ 

برخوردي از آب دريا استفاده كردند.
چرا سرتيپ شعيبي اعدام شد

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: دادگاه انقالبي اســـالمي 
اصفهان جرايم سرتيپ احمد شعيبي معاون فرماندار نظامي 
اصفهان در زمـــان طاغوت را مطابق با موارد تعيين شـــده 
از ســـوي امام خميني تشـــخيص نداد و او را به حبس ابد 

محكوم كرد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شـنبه 2 تيرماه 1358 (برابر 

با 28 رجب 1399، 23 ژوئن 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

تاجگذاري اردشير پاپكان در معبد آناهيد
23 ژوئن ســــال226 ميالدى اردشير پاپكان در معبد 
آناهيد تاجگذاري كرد و شاه ايران شد و ناسيوناليسم ايراني 
را بر محور ملت گرايي و آموزش هاي زرتشت احياء كرد. با 
پيروي از روش اردشير بود كه قرن ها بعد ديلميان، صفويان 
و ... ناسيوناليســــم ايراني را بر محور ايراندوســــتي و شيعه

اثني عشري زنده كردند. 
سالمرگ جمشيد كاشانى رياضيدان ايرانى

22 ژوئن سال 1429 ميالدي جمشيد كاشاني رياضيدان 
و فضاشناس ايراني در سمرقند درگذشت. وي به دعوت الغ 
بيگ حكمران تيموري وقت و پسر شاهرخ ميرزا به سمرقند 
رفته بود تا در مدرســــه عالي علوم اين شــــهر تدريس و در 
رصدخانه آنجا به اكتشافات فضايي تازه دست بزند. جمشيد 
كاشاني به خاطر كشف قضاياي كسينوس در مثلثات، تهيه 
جدول ستارگان، تكميل علم حساب و رصد يك خورشيد 

گرفتگي از نامداران تاريخ علوم است .
مجلس شوراى ملى ايران با توپ گلوله باران شد

دوم تيرماه 1287  سرهنگ لياخوف فرمانده روس واحد 
مركزي قزاق دستور داد كه ساختمان مجلس شوراى ملى در 

ميدان تاريخي بهارستان را با توپ گلوله باران كنند.
     محمدعلي شاه قاجار روز پيش از اين، ضمن صدور 
اعالميه اي كه براي مقامات دولتي در تهران و شهرهاي ديگر 
ارسال شده بود چگونگي انتخاب نمايندگان مجلس و رفتار 
اين نمايندگان را مغاير اصول دمكراسي خوانده و دستور داده 
بود كه مجلس تا اصالح اين نقائص به مدت ســــه ماه تعطيل 

شود.  
 ايجاد پليس نوين ايران 

ماموران پليس نوين ايران بــــا لباس ويژه از دوم تيرماه 
1292 در خيابان هاي تهران به پاسباني سرگرم شدند. تغيير 
لباس و روش كار پليس ايران كه «نظميه» خوانده مي شد روز 
قبل از آن اعالم شده بود. پليس نوين ايران توسط چند افسر 
سوئدي به رياست سرهنگ وســــتداهل سازمان يافته بود و 
وظيفه اش برقراري نظم و حفظ آن بود كه در عين حال بايد به 

صورت ضابط دادگستري هم عمل مي كرد .
اعالم حمايت كامل دولت كابل از ايران

دوم تيرماه 1330 و در جريان ملى شــــدن نفت ايران و 
درگيرى مصدق با دولــــت لندن، علي محمدخان وزير امور 
خارجه وقت افغانستان در كابل اعالم كرد كه ماموريت دارد 
تصميم دولت افغانستان به حمايت كامل از ايراِن برادر را اعالم 
دارد و بگويد كه افغانستان تا به آخر در كنار دولت كشور برادر 
ـ ايران، كه در تالش براي گرفتن حق خود از انگلستان است 

خواهد ايستاد.
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قاب امروز

 سرايه

آن سست وفا كه يار دل سخت منست
شمع دگران و آتش رخت منست

اى با همه كس به صلح و با ما به خالف
جرم از تو نباشد گنه از بخت منست
سعدى

جوجه آورى و النههاى فالمينگوها در تاالب شادگان خوزستان/ عكس از :عيسى مدحجى

پند بزرگان

چيزى ساده تر از بزرگى نيست، آرى ساده بودن 
همانا بزرگ بودن است. 

امرسون

به نتيجه رسيدن امور مهم، اغلب به انجام يافتن يا 
نيافتن امرى به ظاهر كوچك بستگى دارد. 

چاردينى


