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استاندار خراسان رضوي: 
مدیران زمینه واگذاري 
پروژه هاي نیمه تمام را 

فراهم کنند

اخبار شهرستانها
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* اقدام سپاه در انهدام پهپاد آمريكايي غرورآفرين بود
* سامانه اي كه پهپاد آمريكايي را بر فراز آبهاي خليج فارس هدف 

قرار داد، كامًا ايراني بود
* ب�ا تم�ام ق�درت و ت�وان در براب�ر تحريم ها و تهديدهاي دش�من 

ايستاده ايم و اين مقاومت ادامه دارد
* معاون وزير امورخارجه: ايران متقاعد ش�ده است پايبند نبودن 
اروپايي ه�ا ب�ه تعهدات خود در برجام نه به خاطر ناتواني،  بلكه به 

علت نداشتن اراده سياسي است
* عراقچي: اروپا حاضر نيست براي حفظ اين توافق اندك هزينه اي بپردازد

* كاه�ش تعه�دات اي�ران در برج�ام ي�ك تصمي�م مل�ي و غيرقابل 
بازگشت است

* وزيرامور خارجه آلمان: بر اين باوريم اكنون زمان ديپلماسي است
* ماس: هيچ كس، نه ايران، نه آمريكا و نه منطقه خواهان جنگ نيست

* مع�اون وزارت خارج�ه روس�يه: واش�نگتن عمداً ت�اش مي كند 
تنش ها با تهران را افزايش دهد

 * »س�رگئي ريابك�وف«: تحريم ه�اي جدي�د آمري�كا علي�ه اي�ران
غيرقانوني، مخّرب و خطرناك است

* گلوبال تايمز نشريه رسمي حزب حاكم چين: ايران اين قابليت را دارد 
كه جزئي از مثلث راهبردي با حضور روسيه و چين باشد

صفحه12صفحه4

وزیر نیرو: خطر بازگشت خشكسالي، سازگاري 

با کم آبي را ایجاب مي کند

ترامپ: بن سلمان هزینه حضور نظامي ما را

در منطقه مي پردازد
 * دكت�ر اردكاني�ان: باي�د ش�رايط اقليم�ي اي�ران مبن�اي هرگون�ه راهب�رد برنام�ه و اق�دام

در بهره برداري از منابع آب قرار گيرد 
* تغييرات ساانه و دوره اي بارش  ها، ماهيت اقليم خشك ايران را تغيير نمي دهد

* رئيس جمهوري آمريكا: محافظت از عربس�تان س�عودي در ازاي پول، دليل حضور نظامي 
ما در منطقه است 

* ترامپ: تحريم های سهمگينی عليه تهران اعمال خواهد شد

ظریف: هرگونه تعرض به تمامیت ارضي ما 
با شدیدترین واکنش مواجه مي شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

استاد سيدهادي خسروشاهي

تراژدي
مرگ محمدمرسي

و اخوان المسلمین مصر

سرگذشت نخستين گوينده راديو در ايران

از گویندگی  رادیو تا 
نمایندگی  مجلس 

 گفت و گوبا»ژان پیر بریگودیو«،هنرمند نقاش و شاعر فرانسوی

ضميمه ��بى هنر� ���نامه �طالعا�
سه شنبه 4 تير 1398- سا� نو��سو� - شما�� 27313 

کنم! پیدا  گالری  یک  شیراز  در  دارم  دوست 

سرگذشت نخستين گوينده راديو در ايران

از گویندگی  رادیو تا 
نمایندگی  مجلس 

 گفت و گوبا»ژان پیر بریگودیو«،هنرمند نقاش و شاعر فرانسوی

ضميمه ��بى هنر� ���نامه �طالعا�
سه شنبه 4 تير 1398- سا� نو��سو� - شما�� 27313 
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کنم! پیدا  گالری  یک  شیراز  در  دارم  دوست 

طرح معامله قرن یا  
حراج فلسطین

صفحه2

مجتمع فوال� ميانه �� نظر ���� تأمين � نصب �تشبند � پوشش ضدحريق كابل ها� مجتمع فوال� ميانه 
�� �� طريق مناقصه يك مرحله �� با ���يابى كيفى به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

شرايط متقاضيان :
1. دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكارى از سازمان برنامه و بودجه و يا ساير مراجع ذيصالح

2. دارا بودن شخصيت حقوقى
3. توانايى ارائه ضمانت نامه بانكى به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد ميليون ريال) و يا واريز وجه نقد – به شماره 
حساب 0111510128000 بانك ملى شعبه مركزى ميانه كد شعبه 4811 بنام سازمان توسعه و نوسازى معادن و 

صنايع معدنى ايران (مجتمع فوالد ميانه)
4.  واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه اسناد غير قابل استرداد به شماره حساب 0111510128000 بانك ملى شعبه 

مركزى ميانه كد شعبه 4811 بنام سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (مجتمع فوالد ميانه)
5. به پيشنهادهاى فاقد تضمين، مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6. مناقصه گر بر اساس اسناد ارسال شده ارزيابى شده و شركتى كه امتياز كيفى زير60 را اخذ نمايد از مناقصه حذف مى گردد.
7. هزينه آگهى منتشر شده در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8. تاريخ تحويل اسناد و مدارك پيشنهادى حداكثر تا ساعت 16 مورخ 1398/04/18 مى باشد.
9. تاريخ بازگشايى پاكت هاى ارزيابى كيفى (در صورت عدم تمديد) تاريخ 1398/04/22 مى باشد.

10. مناقصه گران پيشنهاد خود را در پاكت ها به صورت الك و مهر شده ارائه مى نمايند.
11. مجتمع در رد يا قبول هر يك يا تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.

ــاعت 8 صبح لغايت 16 (به غير از ايام تعطيل) با ارائه  ــر آگهى لغايت 1398/04/09 از س 12. متقاضيان از تاريخ نش
اصل فيش واريزى و معرفى نامه جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس:

الف . شهرستان ميانه، جنب ايستگاه راه آهن، مجتمع فوالد ميانه، روابط عمومى مجتمع
ب . شركت ملى فوالد (ميدان وليعصر – روبروى سينما استقالل پالك 1713) برج شمالى، طبقه 6، خانم قاهر مراجعه نمايند.

13. مناقصه گران موظف مى باشند پيشنهادهاى خود را به آدرس :
الف . شهرستان ميانه، جنب ايستگاه راه آهن، مجتمع فوالد ميانه، دفتر مديريت، خانم سليمانى

ب . تهران، شركت ملى فوالد ايران (ميدان وليعصر– روبروى سينما استقالل پالك 1713) برج شمالى، طبقه 6،  خانم قاهر 
تحويل و رسيد آن را دريافت نمايند.

تلفن تماس 84812486 021 - 52338009 041
www.niscoir.com 1022/ م الفآدرس اينترنتی

آگهى مناقصه يك مرحله اى تأمين و نصب آتشبند 
و پوشش ضدحريق كابل هاى مجتمع فوالد ميانه

نوبت اول

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطاعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة )1(: تهران خيابان انقاب اسامي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطاعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993265 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

به سوي جهاني شدن در صنعت خودرو
نوشتة �كتر منوچهر منطقي           گر����� � تد�ين مهرنو� جعفر�

قطع ��ير� � 540 صفحه �چا� ���

ــازي در جهان به خوبي نقش و جايگاه آن را نه تنها در  نگاهي گذرا به صنعت خودروس
سطوح اقتصادي، صنعتي و توسعه فناوري ها نشان مي دهد بلكه از آنجا كه خودرو طي 
يك فرايند پيچيده، گسترده و با سطح تكنولوژي باال توليد و عرضه مي شود، ارائه محصول 

كيفي و داراي قدرت رقابت باال نشانه توانمندي، اقتدار و قدرت فناوري كشورهاست.
وضعيت خودرو در جهان و مقايسه آن با وضعيت موجود در ايران بيانگر اين حقيقت است 
كه ارزيابي مسير حركت صنعت خودروي كشور و شركت هاي خودروساز بايد براساس 
مقايسه توانمندي و عملكرد كلي آن با آنچه در فضاي امروز دنيا و در سطح استانداردهاي 
ــدن طي  ــتراتژي جهاني ش ــتا اس جهاني جريان دارد، صورت مي گرفت و در همين راس
سال هاي 1381 تا 1387 به مورد اجرا گذاشته شد و هدف اين كتاب شناساندن عملكرد 
ــازي در كشورمان است و معرفي رويدادهاي بزرگي  ــاس صنعت خودروس اين دورة حس

است كه در اين دوره در اين بخش از صنعت رقم خورد.
كتاب مشتمل بر سه فصل است: فصل اول به مباني جهاني شدن اختصاص دارد و در آن مباني و اقتضائات جهاني شدن مورد شرح و بسط 
قرار مي گيرد. فصل دوم نقشه راه و در حقيقت چگونگي جهاني شدن، توفيقات، چالش ها و همچنين عدم توفيقاتي كه براي صنعت خودروي 
ــاس وضعيتي كه براي صنعت  ــور براس ــوم افق پيش روي اين صنعت در كش ايران به وجود آمده مورد بحث و تحليل قرار مي گيرد. فصل س

خودرو در سطح جهاني قابل پيش بيني است مدنظر قرار گرفته است.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

سى دى روزنامه اطالعات
 سـال 1325

قيمت هر  CD  70/000  ريال
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ران
ن ت
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ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شم�ا��   013-1/ 98
شركت ايران ترانسفو

�� نظر ���� خدما� �ير �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
مترمربع220تهيه حمل و كمپکت و زيرسازي آسفالت

مترمربع37750تهيه حمل پخش كمپکت و اجراي روكش آسفالت
مترطول7000تهيه حمل و اجراي درزگيري آسفالت با مواد پليمري

ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــت اخ ــد جه ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 12-10 تماس حاصل نموده و يا از طريق  33790576-024 از س
مراجعه به سايت www.iran-transfo.com حداكثر تا 10 روز پس 
ــخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك  از تاري
ــفو در رد يا قبول  ــركت ايران ترانس به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. ش

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

����: �نجا�  � كيلومتر 5 جا�� تهر��  � كا�خانجا� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي)
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ران
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما��   98/015-1
شركت ايران ترانسفو

ــالن ، ساب زدن سطح  در نظر دارد تهيه و اجراي رنگ آميزي كف فلزي س
ــي مخصوص فلز و اجراي اليه مياني و رويه  فلزي و اجراي پرايمر اپوكس
پلي اورتان ضدخش به ميزان 2410 مترمربع را از طريق مناقصه عمومي 

به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه شركت هاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باشند، درخواست 
ــماره تلفن 33790576-024 از  ــتر با ش مي گردد جهت اخذ اطالعات بيش
ــر ظرف مدت 10 روز از تاريخ  ــاعت 12-10 تماس حاصل نموده و حداكث س
ــخصات كامل از طريق مراجعه  ــبت به دريافت اسناد و مش ــار آگهي نس انتش
ــزام نماينده خود به همراه  ــايت www.iran-transfo.com و يا اع ــه س ب
معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايد. 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 ها� �ير�� تر�نسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي)

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

آگهي تجديد مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي 
و مناقصـه عمومي يك مرحله اي شـماره : 98/13

(نوبت ���)
ش�ركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان درنظر دارد 
ــي واقع در مجتمع بنديني  ــاخت يكباب مخزن500مترمكعب عمليات اجرايي س
ــي تامين نمايد. لذا از كليه  ــارك را از طريق برگزاري مناقصه عموم ــتان كن شهرس
ــاس  ــته آب دعوت به عمل مي آيد. تا براس پيمانكاران داراي رتبه 5 و باالتر، در رش

اطالعات اعالم شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1) محل اجراي كار: شهرستان كنارك

2) مبلغ برآورد اوليه 8665 ميليون ريال (براساس فهرست بهاي سال1398)
3) زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/04 لغايت 98/04/11

4) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/04/23 ساعت 14 مي باشد.
5) تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/04/26 مي باشد.

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد.
تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستور  العمل 
مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت 
آزاد پيمانكاران در پايگاه  اطالع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و مالك عمل 

قرار خواهد گرفت.
ــت كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد)  ــت با اطمينان از ظرفي لذا پيمانكاران مي بايس
برحسب تعداد و مبلغ پيمان هاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد نمايند. 
ــيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت  ــتور العمل رس در غير اين صورت مطابق دس

ضوابط ارجاع كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد.
6) محل دريافت اسناد:

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

به صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.
ــه بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي  ــركت كنندگان ملزم ب تذكر: ضمنا كليه ش

سامانه ستاد مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
تلفن تماس: 33426312-054 داخلي120

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

م/ الف : 267        شناسه آگهي: 510779 

  15 -14-13

موضوع و شرايط مناقصه به شماره 2098001512000001
نوبت ���

شـركت لوله گسـتر اسفراين در نظر دارد پروتکتورهاي مورد نياز خود را با مشخصات مش�روحه در جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه 
يك مرحله اي خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir جهت رويت و ارائه پيشنهاد 
و توديع س�پرده ش�ركت در مناقصه اقدام نمايند، جهت دريافت اطاعات بيشتر با دبير كميسيون معامات شركت لوله گستر اسفراين به 

شماره: 05837217319 تماس حاصل نماييد.
توضيحا�تعد��/ جفتشر� كاال��يف

1  PIN&BOX-13,3/8"  برابر با مشخصات فني درخواستي3/000پروتکتور نر و مادگي
2PIN&BOX-9,5/8"  برابر با مشخصات فني درخواستي70/000پروتکتور نر و مادگي
3PIN&BOX-13,5/8"  برابر با مشخصات فني درخواستي800پروتکتور نر و مادگي

 مهلت دريافت اس�ناد از مورخه: 1398/4/4 تا 98/04/08  �  مهلت ارس�ال اس�ناد تا: 98/04/19   � زمان بازگش�ايي پاكت ها: 98/04/22 
كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين� مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 650/000/000 ريال
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما��    98/021-1
شركت ايران ترانسفو

�� نظر ���� �قال� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
دستگاه1فيلتر شني كامل

تن2شن سيليس به قطر 0/5 ميليمتر
تن3شن سيليس به قطر 3-1 ميليمتر
تن3شن سيليس به قطر 5-3 ميليمتر
تن2شن سيليس به قطر 8-5 ميليمتر

ــن ــماره تلف ــا ش ــتر ب ــات بيش ــذ اطالع ــت اخ ــد جه ــان مي توانن  متقاضي
  33790548-024 از ساعت 12-10 تماس حاصل نموده و يا از طريق مراجعه به سايت
ــس از تاريخ چاپ آگهي  ــا 10 روز پ ــر ت  www.iran-transfo.com حداكث
ــت اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام  ــده خود را جه نماين
نمايند. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهاد هاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر�� � كا�خانجا� �ير�� تر�نسفو 

شركت �ير�� تر�نسفو(تد��كا� ��خلي)

موضوع و شرايط مناقصه 

به شماره  2098001512000003
ش�ركت لوله گستر اس�فراين در نظر دارد كليه خدمات و تاسيسات 
ــبز مورد نياز خود را  ــازي، ايجاد و نگهداري فضاي س عمومي و آماده س
مطابق با شرح كار پيوستي ارائه شده در اسناد از طريق برگزاري مناقصه 
ــامانه  ــه  اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به س ــك مرحل ي
ــاني www.setadiran.ir جهت رويت و ارائه پيشنهاد و  ــتاد به نش س
ــركت در مناقصه اقدام نمايند، جهت دريافت اطالعات  ــپرده ش توديع س
ــتر با دبير كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين به شماره:  بيش

05837217319 تماس حاصل نماييد.
�  مهلت دريافت اسناد از مورخه: 1398/04/04 تا 98/04/08 

�   مهلت ارسال اسناد تا: 98/04/19� زمان بازگشايي پاكت ها: 98/04/22 
�  مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 300/000/000 ريال

كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

نوبت اول (آگهي مناقصه عمومي)
شماره :  98/08-1

شركت مقره سازي صدف گستر زنجان
در نظ�ر دارد 226 دس�تگاه الکتروموت�ور 1/5KW و 226 دس�تگاه 
الکتروموتور 2/2KW زيمنس خود را از طريق مناقصه خريداري نمايد 

)مشخصات فني كامل در اسناد مناقصه موجود مي باشد(
ــماره تلفن ــتر با ش ــات بيش ــذ اطالع ــت اخ ــد جه ــان مي توانن  متقاضي

32221771-024 داخلي 115 از ساعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و 
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر  يا از طريق مراجعه به وب س
ــناد كامل مناقصه و  ــار آگهي جهت دريافت اس ظرف ده روز از تاريخ انتش
نسبت به تكميل و تحويل پيشنهادهاي خود اقدام نمايند. شركت مقره سازي 

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

آدرس: زنجان، شهرك صنعتي شماره1، فاز سوم، خيابان سهروردي 
شركت مقره سازي صدف گستر زنجان

* آمريكا و برخي كشورهاي غربي مسئول مستقيم عواقب اختال 
در امر مبارزه با پديده موادمخدر هستند

 * ايران عاوه بر دادن 3811 ش�هيد و 2000 جانباز، س�اانه بيش از
300 ميليون دار در زمينه مبارزه با موادمخدر هزينه مي كند

صفحه9

صفحه2

وزیرخارجه: تحریم ها مانع همكاري بین المللي 
در مبارزه با موادمخدر شده است

عكس از  رئوف  شهبازی تقدير از جانباز عرصه مبارزه با مواد مخدر توسط وزير امور خارجه

* معاون اول رئيس جمهوري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي: براي اداره مطلوب كشور 
نيازمند جراحي اقتصادي، اصاح ساختاري در اقتصاد و حذف هزينه هاي غيرضروري هستيم 

* بايد بودجه دستگاه ها و سازمان هاي غيردولتي كه طي ساليان گذشته بي  جهت خود را به دولت 
متصل كرده اند، حذف شود 

* بهترين فرصت در اختيار سازمان برنامه و بودجه براي كاهش اتكاء بودجه به درآمدهاي نفتي 
فراهم آمده كه از ضروريات و اولويت هاي اساسي كشور است 

* باي�د از ه�م اكنون براي بودجه س�ال آين�ده برنامه ريزي دقيقي در جه�ت صرفه جويي و كاهش 
هزينه ها داشته باشيم

جهانگيري: اداره كشور نيازمند حذف 
هزينه هاي غيرضروري است

* س�خنگوي وزارت نفت: اتهام ايجاد انسداد 
 در ش�رايط بحران�ي كش�ور ب�ه وزي�ر نفت

وارد نيست
* ظرفيت پاايشي كشور در آغاز دولت يازدهم 
 1/65 ميلي�ون بش�كه در روز ب�ود ك�ه اكن�ون

به 2/15 ميليون بشكه در روز رسيده است
* در ق�رارداد ف�از 11 پ�ارس جنوب�ي، هي�چ 
دس�توري مبن�ي بر ع�دم همكاري ب�ا توتال 

وجود نداشت

 * ب�ا تصويب اي�ن ايحه حمايت ه�اي قضايي
و بيمه اي از اين گروه ها افزايش مي يابد

* در صورت تائيد ش�وراي نگهبان، دستگاه ها 
مكلفند مأموران خود را مطابق آيين نامه در قبال 
انج�ام وظاي�ف و مأموريت ها حمايت و در قبال 
 مسائلي مثل شهادت، بيماري  هاي صعب العاج

نقص عضو و از كارافتادگي بر اثر وقوع حوادث 
حين مأموريت ها بيمه كنند

زنگنه کاهش صادرات 
نفت را تكذیب کرد

تصويب ايحه
حمايت از محيط بانان

در مجلس پس از 2 سال

صفحه4

صفحه2صفحه4
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 وزیر ورزش و جوانان: رشد آمار طاق 
نگران کننده است

وزی���ر ورزش و جوانان با بیان اینکه افزایش آمار طاق و کاهش آمار 
ازدواج در کشور نگران کننده است، گفت: این موضوع بسیار مهم است و باید 

روی آن متمرکز شویم .
مسعود سلطانی فر با بیان این مطلب در هفتادمین جلسه ستاد ساماندهی 
جوانان که با حضور اس���تاندار قم برگزار شد، افزود: برگزاری رویدادهای 
ورزشی در داخل سالن های ورزشی، سبب برقراری شور و شعف میان اجتماع 
و به ویژه جوانان می شود مانند برگزاری مسابقات والیبال در اردبیل و ارومیه 
که باعث شادی دس���ته جمعی مردم شد و احساس غرور ملی ارتقا یافت. 
استان قم هم می تواند از فرصت   میادهای ائمه برای برگزاری جشنواره های 

فرهنگی، ورزشی و بومی � محلی کمک بگیرد.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از این نشس���ت با بیان اینکه 
افزایش آمار طاق و کاهش آمار ازدواج نه فقط در اس���تان قم بلکه در کل 
کشور نگران کننده است، خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید 

روی آن متمرکز شویم .
وی ادامه داد: از آنجایی که قم شهری فرهنگی - مذهبی است برای ایجاد 
نشاط اجتماعی ماحظاتی نسبت به دیگر شهرها و استان های کشور وجود 

دارد و دستمان باز نیست.
سلطانی فر خطاب به استاندار قم گفت: ترویج ورزش های همگانی در 
این استان برای ایجاد نشاط اجتماعی بسیار کمک کننده است. مسئوان استانی 
 برنامه های ورزش���ی و خانوادگی که جمع زیادی از مردم را در بر می گیرد 

را اجرا کنند.
آموزش ازدواج اجباری شود

معاون س���اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم در این 
نشست گفت: درخواس���ت ما این است که آموزش ازدواج اجباری شود و 
جوانان فقط با گذرندان دوره های آموزش رایگان امکان ازدواج داشته باشند.

محمد مهدی تندگویان افزود: ما زیرساخت ها را فراهم کرده ایم، اما باید 
از سوی جوانان هم استقبال صورت گیرد و این گایه را داریم که با وجود 
این زیرساخت ها و فراهم کردن امکانات آموزش رایگان استقبال خوبی از از 

سوی جوانان انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه برای آموزش های ازدواج در بحث سرباز مهارت هم 
ورود کرده ایم، افزود: در این بخش آموزش هایی از قبیل مهارت های زندگی، 
ازدواج و ش���ناخت فردی به سربازان ارائه می شود. ما در پادگان ها هم دوره 

آموزشی را آورده ایم اما باید استقبال از سمت مردم صورت گیرد.
بهرام سرمست، استاندار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه استان قم به 
لحاظ وسعت و جمعیت استان وسیعی نیست، در پاسخ به صحبت های یکی 
از کارشناسان حاضر در جمع در زمینه ایجاد فضای های فراغت در استان قم 
به برگزاری کنسرت ها اشاره کرد و ادامه داد: اکنون ما دیگر برنامه های فراغتی 
را در دستور کار داریم و چنین برنامه ای در دستور کار ما نیست. تدوین سند 
اوقات فراغت، سند ازدواج و بررسی برنامه های اشتغال جوانان از برنامه های 
مهمی است که در حال پیگیری آن هستیم. یکی از کارهای ما در همین زمینه 
احداث دو خانه جوان در مناطق حاشیه استان قم است تا جوانان این مناطق 

هم از امکانات این خانه ها استفاده کنند.

 طرح معامله قرن یا حراج فلسطين
 از هم��ان روزي كه ترام��پ اعام كرد، س��فارت آمريكا را از 
تل آويو به بيت المقدس شرقي انتقال مي دهد و تمامي بيت المقدس متعلق 
به اس��رائيل و مركز آن است، هيچ دولتي در همه كشورهاي اسامي و 
اغلب دولت ها در جهان نه تنها اين تصميم گيري رئيس جمهور آمريكا 
رانپذيرفت كه آن را مغاير با قوانين بين المللي و مصوبه س��ازمان ملل 
دانس��ت. بس��ياري نيز اين اقدام ترامپ را ناشي از نگاه نژادپرستانه او 
و مجموعه همراهانش توصيف كردند كه دولت كنوني در كاخ سفيد 
را مجموعه اي از محافظه كاران جديد و از جريان مش��هور »مسيحيان 

صهيونيست« در آمريكا مي دانند.
ترامپ، به محض اس��تقرار در كاخ سفيد، دفتر كوچك سياسي 
فلسطينيان در واشنگتن را بست و تعهد كمك داري اندك )يك ميليون 
دار در سال( از سوي دولت آمريكا به آوارگان فلسطيني در كمپ هاي 

آوارگان را لغو كرد.
اينك بعد از دو سال از رياس��ت جمهوري ترامپ، باور سياسي 
بسياري در آمريكا و اروپا، اين اس��ت كه سياست او براي خاورميانه 
دومحور اصلي دارد. اول، باز آوري دارهاي نفتي در اختيار ش��يوخ 
حاكم عرب در حوزه نفتي � گازي خليج فارس به واشنگتن كه از آن در 
اغلب رسانه هاي غربي به غارت دارهاي نفتي از جيب حاكمان عرب 

ياد مي كنند.
دوم، تثبيت سلطه )هژموني( رژيم صهيونيستي بر سراسر خاورميانه. 
 ترامپ چندين بار در سخنراني هاي خود گفته است، »من برخاف 
رؤساي جمهور گذشته آمريكا، مساله و بحراني به نام فلسطين نمي شناسم.« 
در همين ايام، داماد ترامپ »كوشنر« كه از اعضاي برجسته شوراي عالي 
سازمان »اِپك« مركز صهيونيست هاي آمريكايي است و خود را يهودي 
صهيونيست  متعصب به حاكميت بامنازع اسرائيل برخاورميانه مي خواند، 
پيش��نهاد طرحي به نام »معامله قرن« را اعام كرد كه تا امروز و هنوز 
متن كامل اين طرح علني نشده است! اما، اكنون در آستانه تشكيل اولين 
نشست براي بررسي اين طرح در بحرين، به صورت كلي مفادي از آن 
ارائه ش��ده است كه اساس آن، حل مناقشه تاريخي فلسطين � اسرائيل 
از مس��ير تشكيل كشوري جديد به نام فلسطينيان در خاك اعراب و به 
صورت عمده از اردن و مصر اس��ت. سرمايه مالي بزرگي براي انجام 
آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه در فاز اول با 55 ميليارد دار شروع 
خواهد شد ولي بودجه و س��رمايه گذاري آن بيش از 300 ميليارد دار 
خواهد شد كه با مشاركت همه كشورها، علي الخصوص، آمريكا، كانادا، 
آلمان، فرانسه، انگليس، استراليا، همچنين دولت هاي داراي ذخاير بزرگ 
دارهاي نفتي، عربستان سعودي، امارات، قطر، بحرين، عمان و كويت 

انجام خواهد گرفت! 
بخش��ي از خاك مصر در صحراي سينا متصل به بخش خاص و 
محدودي از نوار غزه تا قس��متي از كرانه باختري تا بخش��ي از درون 
كشور اردن، براي شكل دهي معامله قرن و ايجاد كشور جديد فلسطيني 
اختصاص داده خواهد شد. تا اينجا به طور رسمي هيچ دولت عربي و 
همه دولت ها در كش��ورهاي اسامي اين طرح  را نپذيرفته و آن را رد 
كرده اند. ملت هاي عربي، اساس طرح »معامله قرن« را خنجر دوم بر سينه 
فلس��طينيان  و اعراب دانسته اند كه بعد از خنجر اول بر قلب اعراب و 
اشغال فلسطين و تشكيل رژيم صهيونيستي در خاورميانه فرود مي آيد! 
انگيزه اين طرح نه تنها در پي محو و نابودي ماهيت فلس��طين تاريخي 
است كه براي تثبيت نهايي اسرائيل با محو سرزمين تاريخي فلسطين به 

اجرا در مي آيد.
نگاه »نتانياهو«، ترامپ و داماد او »كوش��نر« اين اس��ت كه از نظر 
تاريخي ديگر فصلي به نام سرزمين فلسطين وجود ندارد.  فلسطيني ها 
در اين گذر تاريخ��ي از بازپس گرفتن خاك عبور كرده اند و اكنون در 
آوارگي، اصلي ترين و عمده ترين مش��كل نه س��رزمين كه فقرزدگي 
فلسطينيان است كه دست به شورش مي زنند. همه معاهده هاي دو طرف، 
اسرائيل و فلسطين با محوريت تقسيم خاك نيز جواب نداده است. مشكل 
ديگر، آزادس��ازي سرزمين فلسطين نيست كه فقرزدگي و نداشتن يك 
كشور به نام خود است بلكه طرح معامله قرن در پي حل اين بحران با 
س��رمايه بزرگ مالي براي تسكين فلسطينيان از فقرزدگي و در كنار آن 

كشورسازي جديد و مدرن براي اسكان آنها است.
از منظر اين برداشت، اگرچه هنوز طرح كامل پيشنهادي آمريكايي � 
اسرائيلي علني نشده است، اما اسم »طرح معامله قرن« گوياي دورنماي 
آنس��ت. طراحان آن باور دارند كه اگر اين طرح اجرا ش��ود، نه تنها با 
فلسطينيان »معامله« كرده اند تا در كشور جديد و مدرن زندگي كنند كه 
از طريق انجام آن، اصل باور »مقاومت« را در سراسر خاورميانه مضمحل 
مي س��ازند. تا اين مرحله بعد از گذر پنجاه سال، خاك فلسطين به نام 
سرزمين اسرائيل تثبيت شده است اما تا فقرزدگي فلسطيني ها پابرجاست 
همچنان  خطر مقاومت كيان اسرائيل را تهديد مي كند. پس با طرح معامله 
قرن، فلسطيني بايد از فقرزدگي بيرون آيد و به جاي »مقاومت« »معامله گر« 
شود. در مجموعه حركت »معامله« و كسب سرمايه مالي، از منظر تحليلي 
و نگاه آنها، انگيزه اصلي طرح معامله قرن، طراحي فلس��طين در چنبره 

چرخش سرمايه مالي )دار( است.
اساس اين طرح برگرفته از كتاب »خاورميانه جديد« نوشته »شيمون 
پرز« نخس��ت وزير و از رهبران گذشته رژيم صهيونيستي برآمده است. 
براي طراحي آن متفكران صهيونيس��ت در آمري��كا و در اروپا كار و 
نظريه پردازي كرد ه اند. به روايت خبري براي شروع اجرايي آن فعًا 55 
ميليارد دار سرمايه گذاري مي شود، اما نياز به بيش از 300 ميليارد دار 
است كه از طريق سهم بندي س��رمايه گذاري مالي از سوي كشورهاي 
خاص با مديريت آمريكا و مش��اركت دولت هاي عربي انجام خواهد 

گرفت.
گفت مردي كوزه اي داش��ت كوچك از ماست و در كنار دريايي 
نشسته بود و اندك، اندك ماس��ت را به ساحل دريا مي ريخت. رندي 
پرس��يد، چه مي كني؟ گفت با اين كوزه كوچك ماست، از دريا دوغ 
مي سازم. شيخ رند با تعجب گفت: مردك اين كه نمي شود! پاسخ شنيد، 

مي دانم، اما اگر بشود، چه شود!؟

درخواست اجازه  مجلس از رهبرمعظم  انقاب 

برای برداشت از صندوق توسعه ملی
رئیس مجلس گفت: مجلس برای استفاده از ظرفیت 
صندوق توسعه ملی به منظور صدور مجوز برای توسعه 
پاایشگاه ها به رهبر معظم انقاب نامه داده است، ولی هنوز 

ایشان پاسخی نداده اند.
علی اریجانی در جلس���ه علنی دیروز مجلس این 
مطلب را در پاسخ به اخطار   نماینده شاهین شهر اعام کرد 
و افزود: زمانی که پاسخ رهبری را دریافت کنیم در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد شد .
  حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر هنگام بررسی 
بند ب ماده ۱طرح حمایت توسعه صنایع پایین دستی نفت 
خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی 
گفت: باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی در مسیر صدور 

مجوز و توسعه پاایشگاه ها استفاده کرد .
گفتنی است نمایندگان مجلس، طرح حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از 
سرمایه گذاری مردمی را برای بررسی مجدد به کمیسیون 
انرژی ارجاع دادند.  همچنین  طرح الحاق موادی به قانون 
اجرای اصل ۴۹قانون اساسی دیروز در دستور کار جلسه 
علنی قرار گرفت و نمایندگان ماده ۳ این طرح را به تصویب 
رساندند که بر اساس آن در صورتی که پس از بررسی های 
ازم مطابق گزارش های مستند یا بر اساس دایل و قرائن، 
دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی 
اشخاص موضوع ماده ۱۶این قانون و تبصره های آن را احراز 
کند، اعاده اموال نامش���روع را با اولویت پرونده افرادی که 
دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این 

قانون درخواست می کنند.
طبق تبص���ره این ماده، پرونده اف���راد موضوع ماده 
۳۰۷قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و 
انقاب و دادگاه های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
 خبر دیگر آن که نماین���دگان مجلس ایحه موافقت نامه

 تشویق و حمایت متقابل از س���رمایه گذاری بین ایران و 
مجارستان را تصویب کردند.

در ماده واحده این ایحه آمده اس���ت: موافقت نامه 

تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران 
و مجارستان مشتمل یک مقدمه و ۱۶ماده تصویب و اجازه 

مبادله اسناد آن داده می شود.
ارائه بودجه شركت های دولتی 

نمایندگان مجلس، دول���ت را مکلف کردند بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 

دولت را به مجلس ارائه کنند.
نمایندگان مجل���س ، طرح الحاق یک تبصره به ماده 
۱۸۲قانون آیین نامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند 
که براساس آن دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه 
سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه 
تفضیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماه اول 
سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم 
ذکر یا تصریح نام اس���ت از قبیل شرکت ملی نفت ایران، 
ش���رکت ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه 
ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و 
دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و 
شاخص های کان کل بودجه را تا ۱۵آبان هر سال به همراه 
گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به 

تفکیک به مجلس تسلیم کند.
طبق این مصوبه، کمیسیون برنامه و بودجه بافاصله 
گزارش ها را به دیوان محاس���بات کشور ارجاع می دهد تا 
دیوان بعد از بررسی و اظهار نظر، گزارش خود را در مدت 

۲۰روز برای تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند.
گزارش کمیس���یون ماک بررس���ی بودجه است و 
همزمان با ایحه کل کش���ور طبق مواد این قانون مورد 
 رس���یدگی قرار می گیرد.همچنین طرح اصاح ماده ۲۰۶

آیین نامه مربوط به تذکرات در صحن علنی مجلس تصویب 
شد. این طرح به دنبال ساماندهی تذکرات است به گونه ای 
که بیان تذکرات در مجلس تنها محدود به طرح موضوع 

نشده و دستگاه ها به آن تذکرات پاسخ دهند.

   فرماندهی معظم کل قوا درجه »سرتيپی« 
 به 3 فرمانده ارتش اعطا  کردند

  امیر دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات 
ارتش، امیر دریادار محمد پورکلهر معاون نیروی انسانی 
ارتش و امیر سرتیپ شاهرخ شهرام رئیس سازمان صنایع 
الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با یک 
درجه ارتقاء، به ترتیب مفتخر به دریافت درجه دریاداری 

و سرتیپی از دستان فرماندهی معظم کل قوا شدند.
 به گزارش روابط عمومی ارت���ش ، امیر دریادار 
سید محمود موسوی معاون عملیات ارتش که مقاطع 
کارشناسی فرماندهی و هدایت کشتی )مهندسی عرشه( 
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(، کارشناسی ارشد 
دانشگاه فرماندهی و ستاد و دکترای دانشگاه عالی دفاع 
ملی را سپری کرده است، پیش از این تجربه فرماندهی و 
مسئولیت در رده های مختلف فرماندهی و معاون عملیات 

نیروی دریایی را در کارنامه دارد.

امیر دریادار محمد پورکلهر معاون نیروی انسانی 
ارتش هم که فارغ التحصیل رشته کمیسر دریایی دانشگاه 
علوم دریایی امام خمینی)ره( اس���ت، ضمن طی دوره 
کارشناسی ارشد دانش���گاه فرماندهی و ستاد، تجربه 
خدمت و تصدی مس���ئولیت در یگان های عملیاتی و 
آموزش���ی نیروی دریایی ارتش و معاون نیروی انسانی 

این نیرو را دارد.
گفتنی است، امیر س���رتیپ شاهرخ شهرام رئیس 
س���ازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس���لح، پیش از این عهده دار مسئولیت های 
متعددی از جمله فرمانده���ی گروه های پدافند هوایی 
مناطق مختلف کش���ور، معاون اجرایی قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا)ص( ارتش و جانشین سازمان صنایع 

الکترونیک وزارت دفاع بوده است.

امير سرتيپ شهرامامير دريادار پوركلهرامير دريادار موسوي

سرویس سیاسی �  اجتماعی: 
"اگر تا چن����د روز دیگ����ر اقدام 
ملموسی از سوی طرف های اروپایی 
برجام برای اجرای تعهداتشان انجام 
نشود، ایران گام دوم خود را برای 
 کاهش تعه����دات برجامی قاطعانه 

بر می دارد."
 به گ����زارش خبرن����گار ما، 
سید عباس موس����وی، سخنگوی 
وزارت خارجه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه بابیان این مطلب 
،درباره لح����ن طلبکارانه مقامات 
اروپایی در جریان س����فر به ایران 
تصریح کرد: آنچ����ه که اروپایی ها  
بابت آن ابراز نگرانی یا درخواست 
می کنند، با توجه به عملکرد و سابقه 
عملکردی آنها برای ما چندان اهمیت 
ندارد و در برابر سخنان خود جواب 

قاطع و قانونی دریافت می کنند.
وی افزود: صحبت هایی که آنها 
مطرح می کنند مبنی بر این که اگر 
ایران از برجام خارج شود، چنین و 
چنان می شود، خیلی مسموع نیست 
و در قال����ب برجام نمی گنجد زیرا 
برجام به طرفین اجازه می دهد که 
اگر طرف����ی نقض عهد کند، طرف 
مقابل هم می تواند اقداماتی را انجام 

دهد.
موس����وی با بیان این که ایران   
ابتدا به س����اکن نقض عهد نکرد و 
تعهدات خ����ود را اجرا کرده بود و 
۱۵ گزارش آژانس موید این است 
که ایران علیرغ����م بدعهدی های 
طرف های مقابل به برجام و تعهدات 
خود پایبند بوده است، یادآور شد:     
اقداماتی که  ایران اکنون انجام داده، 
در قالب برج����ام و عکس العملی 
به اجرا نش����دن تعهدات از سوی 
طرف های مقابل اس����ت، بنابراین 
حرف هایی که طرف های اروپایی 
در این زمینه می زنند، به هیچ وجه 
قابل قبول نیست.وی تصریح کرد: 
چند روز دیگر از فرصت ارائه شده 

از سوی ایران باقی مانده است و اگر 
ببینیم که از سوی آنها اقدام ملموسی 
انجام نش����ود، گام دوم را قاطعانه  

برمی  داریم.
س����خنگوی وزارت خارجه 
درباره تحوات دیپلماتیک هفته های 
اخیر گفت: به رغم فشارها و انجام 

برخی از لفاظی ها از سوی برخی از 
کش����ورها علیه ایران رفت و آمدها 
و ابتکارات دیپلماتیک از س����وی 
ایران و برخی از کشورهای منطقه 
و فرامنطقه ب����رای کاهش تنش در 
منطقه ادامه دارد و از کاهش تنش 
در منطقه اس����تقبال می کنیم زیرا به 
دنبال افزایش تنش در منطقه نیستیم . 
بنابراین  هیچگونه میانجیگری را رد 
نکرده ایم وهمانطور که پیش از این 
هم گفته ایم با قدرت و صابت آماده 

گفتگوی سازنده هستیم.
 موس����وی با بی����ان این که ما 
تا کنون ب����ه برجام متعهد بوده ایم و 
اقداماتی را که انجام داده ایم در داخل 
برجام اس����ت، گفت:  از حقوقی که 
در این توافق بین المللی برای ایران 
در نظر گرفته ش����ده است استفاده 
 و آنها را اج����را می کنیم. حیات و 
ممات برج����ام به عنوان یک توافق 

چند جانبه بس����تگی ب����ه اجرای 
تعهدات مشخص ش����ده از سوی 
همه طرف ها دارد.سخنگوی وزارت 
خارجه در زمینه اس����ناد ارائه شده 
از س����وی ایران در ارتباط با تجاوز 
پهپاد آمریکایی به   سازمان ملل و 
ارائه شکایت در این زمینه   گفت: 

اسنادی که ایران در این زمینه ارائه 
کرده ،  متقن و ثابت ش����ده است و 
تشکیکی که مقامات آمریکایی انجام 
می دهند، به اصل تجاوزشان خللی 
ایجاد نمی کند و رادارهای نظامی و 
غیرنظامی م����ا این مورد غیرقانونی 
را ثبت کرده اند و حرف های   آنها  
در این زمینه  ، خیلی دقیق نیست. 
درواقع به دقت همان فتوشاپی است 
که در مورد برنامه موشکی ما ادعا 
کرده بودند.این دیپلمات کشورمان 
ادامه داد: اگر آنها بخواهند در ادامه 
تجاوزات خود، اقدامات نابخردانه 
دیگری انج����ام دهند، ما برای دفاع 
از منافع و مرزهای سرزمین خود از 
آمادگی برخورداریم. ایران در عین 
حال که خواس����تار تنش در منطقه 
نیست، آمادگی دفاعی خود را حفظ 
کرده است و سرنگونی پهپاد متجاوز 
آمریکایی نمونه ای از این آمادگی بود 

و امیدواریم که آنها دیگر دست به 
این گونه اقدامات نزنند.

وی همچنین در زمینه برگزاری 
کنفرانس منامه  و طرح معامله قرن با 
حضور برخی از کشورهای اسامی 
اعام کرد: برگزاری چنین کنفرانسی 
شرم آور است. کنفرانسی که برگزاری 

آن منجر به تشتت در جهان اسام 
و فراموشی آرمان فلسطین می شود، 
شرم آور اس����ت. به حراج گذاشتن 
آرمان و حقوق مردم فلس����طین در 
برابر عناوینی چون صلح در برابر 

پول راه به جایی نخواهد  برد.
موسوی همچنین در واکنش 
به وضع تحریم ه����ای جدید علیه 
ایران از س����وی مقامات آمریکایی، 
تصریح ک����رد: مگر تحریمی مانده 
اس����ت که آنها اخیراً   یا ۴۰ سال 
گذشته علیه ایران اعمال نکرده باشند 
و اگر اتخاذ کرده اند، چه دستاوردی 

داشته  است؟
س���خنگوی وزارت خارجه 
درباره سفر اخیر برخی از مقام های 
آمریکایی به کش���ورهای منطقه و 
تاش آنها برای ائتاف سازی علیه 
ایران خاطرنشان کرد: اقدام آنها در 
این زمینه علیه ایران چیز جدیدی 

نیست البته ائتاف های آنها همواره 
ش���کننده بوده و آنها نتوانسته اند به 
اهداف خود دست پیدا کنند. ایران 
کشوری مقتدر در منطقه   و دارای 
جایگاهی محکم در   جهان است و 
با توجه به این موضوع ائتاف سازی 

علیه ما کار ساده ای نیست.
موس���وی همچنی���ن درباره 
حواشی سفر ش���ینزوآبه، نخست 
 وزیر ژاپن به ته���ران  گفت:  ما در  
حس���ن نیت آقای آبه شکی نداریم. 
ایش���ان پیام کتبی نداشت ولی پیام 
شفاهی داشت و اینکه آمریکایی ها 
می گویند پیام داشت یا نداشت را به 
خود آنها واگذار می کنیم.وی با بیان 
اینکه ما از همان ابتدا از سفر آقای 
شینزو آبه به تهران استقبال کردیم 
و گفتیم ش���نونده حرف های ایشان 
خواهیم بود اظهار داشت: ژاپنی ها 
به دنبال کاهش تن���ش در منطقه 
هستند. آنها در این زمینه اظهاراتی 
را مطرح کردند و خواستار کاهش 

تنش شدند.
سخنگوی وزارت خارجه در 
زمینه اخبار منتش���ر شده از سوی 
رسانه های غربی درباره سفر مشاور 
دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه به 
تهران و ادعای برخی از رسانه ها مبنی 
بر اینکه او در این سفر حامل پیامی از 
سوی رئیس جمهوری فرانسه برای 
مقامات ایران بوده است، گفت: سفر 
این مقام فرانسوی به تهران انجام شد. 
ایشان به ایران آمدند و با برخی از 
مقام ها دیدارهایی داشتند. نمی توانم 
بگویم دیدارها خیلی خوب بود، ولی 
خوب بود. حرف هایی که زده شد، 
قدری متفاوت بود. این صحبت ها در 
ارتباط با مسائل منطقه و برجام بود. 
طرف فرانسوی نقطه نظرات خود را 
مطرح کرد و طرف های ایرانی هم 
ضمن شنیدن نقطه نظر طرف های 
فرانسوی پاسخ های ازم را به آنها 

ارائه کرد.

 گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی تا چند روز آینده برداشته مي شود

محمدجواد ظریف تاکید کرد: سامانه ای که پهپاد 
آمریکایی را بر فراز آبهای خلیج فارس هدف قرار 

داد، کامًا ایرانی بود .
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان 
عصر دیروز   در حاش���یه افتتاح نمایشگاه"  فوتو 
دیپلم���ات، نگاه جهانی، هنر ایرانی" در پاس���خ به 
س���ئوالی مبنی بر این که برخی از رسانه های غربی 
مدعی شده اند   سامانه مورد استفاده برای انهدام پهپاد 
آمریکایی که به صورت غیر قانونی وارد س���رزمین 
ایران شده بود روس���ی بوده است، اظهار  داشت: 
سامانه اس���تفاده شده ایرانی بود و این باعث افتخار 
ملت ایران است که به این حد از پیشرفت در عرصه 

دفاعی دست یافته ایم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان، در پاسخ به 
سئوال دیگری مبنی بر این که نظرش در مورد اقدام 
اخیر سپاه در سرنگون کردن پهپاد متجاوز آمریکایی 
چیس���ت؟ گفت: حتماً این اقدام از نظر فناوری و 
رشادت در دفاع از تمامیت ارضی کشور غرور آفرین 

است .
وی  افزود: تمامیت ارضی کشور موضوع قابل 
مذاکره ای نیست و هر گونه خدشه به تمامیت ارضی 
ایران از سوی دیگران، بافاصله با شدیدترین واکنش 

مردم ما مواجه می شود.
ظریف همچنین در م���ورد برگزاری کنفرانس 
منامه با محوریت طرح معامله قرن تصریح کرد: قدس 
فروشی نیست و فلسطینی ها اعام کرده اند که حاضر 
نیس���تند به خاطر مقداری دار، سرزمین خود را که 
میراث گذشتگانش���ان نیز هست بفروشند و کسانی 
که در این ارتباط ت���اش می کنند و اقداماتی انجام 

می دهند، وقت خود را تلف می کنند.
دراین حال ، فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون 
امید مجلس با اش���اره به جلسه دیروز هیات رئیسه 
فراکسیون با   وزیر امور خارجه ، به نقل ازوی گفت: 
با تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدیدهای 

دشمن ایستاده ایم و این مقاومت ادامه دارد.
ظریف در این جلسه گزارشی از آخرین تحوات 
و مسائل منطقه ای ارائه داد و در عین حال مقاومت 
مردم ایران در برابر تحریم ها را ستود و تاکید کرد که 
با تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدیدهای 

دشمن ایستاده ایم و این مقاومت ادامه دارد
عراقچی: اروپا  برای برجام هزينه نمی كند

معاون وزیر امور خارجه هم در دیدار با همتای 
انگلیسی خود گفت که ایران متقاعد شده است پایبند 
نبودن اروپایی ها به تعه���دات خود در برجام نه به 
خاطر ناتوانی، بلکه به علت نداش���تن اراده سیاسی 
اس���ت و اروپا حاضر نیست برای حفظ این توافق 

اندک هزینه ای بپردازد.
درحالی که کمت���ر از دو هفته به پایان مهلت 
۶۰روزه ایران برای متوازن کردن توافق هس���ته ای 
طبق ماده ۳۶برجام مانده است، »آندرو موریسون«، 
مش���اور وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه با 
"عباس عراقچی" معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار 

و گفتگو کرد.
موریس���ون در این دیدار بار دیگر بر پایبندی 
دولت خود به برج���ام تاکید کرد و گفت: انگلیس 
مصمم است کانال مالی اینستکس را هرچه سریعتر 
عملیاتی کند.  وی خواهان ادامه پایبندی کامل ایران 

به برجام شد .

مش���اور وزیر امور خارجه با یادآوری تعلل و 
کوتاهی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات خود 
در توافق برجام گفت: متأس���فانه هیچ توازنی میان 
تکالیف و حقوق ما در برجام وجود ندارد ، بنابراین 
دلیلی برای ادامه تعهد ایران به برجام باقی نمی ماند .

وی همچنین اظهار داشت: ما متقاعد شده ایم که 
عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود در برجام نه به 

دلیل ناتوانی بلکه به خاطر عدم اراده بوده است. 
اروپا حاضر نیس���ت برای حفظ برجام اندک 
هزینه ای بپردازد. شرکت های اروپایی جرأت تخطی 
از دستورات خزانه داری آمریکا را ندارند و این به 

معنای عدم حاکمیت اروپا حتی در داخل مرزهای 
خود است.عراقچی افزود: تصمیم به کاهش تعهدات 
ایران در برجام یک تصمیم ملی و غیرقابل بازگشت 
اس���ت و   تا تأمین خواست های خود به این روند 

ادامه خواهد داد.
عراقچی با انتقاد از مواضع یکس���ویه دولت 
انگلیس در مسائل منطقه ای از جمله در ایراد اتهامات 
 بی اس���اس به ایران در موضوع حمله به نفتکش ها

 گفت: ظاهراً گرفتاری دول���ت بریتانیا در مخمصه 
برگزیت، مانع از شناخت درست واقعیت های جهانی 
شده اس���ت. همراهی نپخته با اقدامات قلدرمآبانه 
آمریکا حاصلی جز افزایش نفرت تاریخی ایرانیان 

نسبت به سیاست های انگلستان نخواهد داشت .
عراقچی با یادآوری بدهی چهل س���اله دولت 
انگلیس به مردم ایران خواهان بازپرداخت فوری این 
مطالبات شد و گفت: امتناع دولت انگلیس از این امر 

با هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست.
عراقچی درب���اره موضوع زندانیان دوتابعیتی و 
تحصن همسر نازنین زاغری در مقابل سفارت ایران 
در لندن هم  گفت: قوه قضائیه جمهوری اس���امی 
ایران هرگز تحت تأثیر چنین شانتاژهایی قرار نخواهد 
گرف���ت و متهمان به جرائم جاسوس���ی باید دوره 

محکومیت خود را طی کنند
هايكو ماس: اكنون زمان ديپلماسی است

وزی���ر امورخارجه آلمان  هم از تصمیم رئیس 
جمهوری آمریکا برای لغو حمله به ایران استقبال کرد 
و گفت:   بر این باوریم که اکنون زمان دیپلماس���ی 

است.
به گزارش ایس���نا،  هایکو م���اس  در گفتگو با 
 ش���بکه خبری زد. دی. اف افزو د: م���ا از تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ برای لغو حمله نظامی به ایران 
اس���تقبال می کنیم. اکنون به نظر می آید که حتی در 
نظر رئیس جمهوری آمریکا این درک وجود دارد که 

اقدامات نظامی به تشدید اوضاع می انجامد.
ماس در ادامه با بیان این که هیچ کس، نه ایران، 
نه آمریکا و نه منطقه خواهان جنگ نیس���ت گفت: 
خطر وقوع جنگ بس���یار جدی بود، به همین دلیل 
است که  معتقدیم اکنون زمان دیپلماسی است؛ در 

غیر این صورت  هر حادثه ای بدون این که بدانیم چه 
کسی مسئول آن است، به طور قطع می تواند به یک 

اتفاق ناخواسته منجر شود.
مقامات ایران بارها تاکید کرده اند که به هیچ وجه 
خواهان جنگ با هیچ کس نیستند، اما در صورت لزوم 

به طور قطع از خاک خود دفاع خواهند کرد.
دراین چارچوب،سفارت ایران در بروکسل هم 
با انتقاد از عدم انجام تعهدات اروپا در برجام هشدار 
داد که انج���ام تعهدات کامل ایران در برابر تعهدات 

خیلی کم اروپا توافق را به خطر انداخته است.
حساب توییتری س���فارت ایران در بروکسل 
نوشت: اتحادیه اروپا قویا)به ایران( هشدار می دهد 
که تعهداتش)در چارچوب برجام( را انجام دهد، در 
حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بار متعهد 

بودن ایران را تائید کرده است.
سفارت ایران در ادامه افزود: این درحالی است 
که خود اتحادی���ه اروپا به تعهداتش از جمله عادی 

سازی شرایط تجارت با ایران پایبند نبوده است. 
این حرف منصفانه، منطقی و بی طرفانه ای است 
که بگوییم، )تعهدات( کامل در برابر )کم( نمی تواند 

یک توافق را پایدار نگه دارد.
انتقاد روسيه از تصميم رئيس جمهوری آمريكا

معاون وزارت خارجه روس���یه هم با انتقاد از 
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران گفت:واشنگتن تاش می کند تنش ها 

با ایران را افزایش دهد.
به گزارش فارس، »سرگئی ریابکوف« با بیان این 

که آمریکا عمداَ تنش ها با ایران را افزایش می دهد، 
توضی���ح داد: »تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، 

غیرقانونی، مخّرب و خطرناک است «.
به نوشته   »اینترفکس« وی با انتقاد از رویکرد 
آمریکا در قبال ایران و افزایش فشارهای اقتصادی، 
تصریح کرد: »تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، 

تداوم مسیر افزایش تنش ها ست «.
معاون وزیر خارجه روس���یه همچنین افزود: 
»آمریکا به جای این که خواس���تار گفتگو با ایران 
باشد، تحریم های جدید بر آنها اعمال می کند. مسکو 
و ش���رکایش با تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله 

می کنند«.
نشریه دولتی چین هم در یادداشتی با موضوع 
ساقط شدن پهپاد متجاوز آمریکایی، نوشته است که 
ایران این قابلیت را دارد که جزئی از مثلث راهبردی 

با حضور روسیه و چین باشد.
»گلوبال تایمز« نشریه رسمی حزب حاکم چین 
با انتشار تصویری از تکه های اشه پهپاد ساقط  شده 
آمریکایی، نوشته است: »ایران با استفاده از یک سامانه 
پدافندی داخلی، برای اولین بار در جهان این ]نوع[ 
پهپاد جاسوس���ی راهبردی ایاات متحده را ساقط 

کرد.«
منبع یادش���ده با اش���اره به عقب نش���ینی   
رئیس جمهوری آمریکا از اق���دام نظامی علیه ایران 
و تمجید از ایران به دلیل ه���دف قرار ندادن یک 
هواپیمای دارای سرنشین، نوشته است که برخی این 
امر را نشانه تضعیف هژمون می دانند و برخی   این 
حادثه را با هدف قرار گرفتن هواپیمای جاسوس���ی 
»یو ۲« آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 

۱۹۶۰مقایسه کرده اند.
در ادامه این یادداشت، این سئوال مطرح شده 
است که این حادثه چه چیز را برای کشورهایی که 

هدف فشار آمریکا قرار دارند، آشکار می کند؟
نشریه دولتی چین با اشاره به این که اقدامات 
ایران »بارها ایاات متحده را غافلگیر« کرده اس���ت، 
حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تهران تا بازداشت 
نظامیان آمریکایی متجاوز به آب های ایران در سال 
۲۰۱۶را به عنوان نمونه ای از این اقدامات برشمرده و 
اشاره کرده است که »اعتماد به نفس، حاصل قدرت 

است.«.
بيانيه ض��د ايرانی آمريكا، انگليس، امارات و 

عربستان سعودی
بنابرخبردیگر،کمیته چهارجانبه آمریکا، انگلیس، 
امارات و عربستان س���عودی در بیانیه پایانی خود 
مدعی ش���دند که اقدامات ایران باعث بی ثباتی در 

منطقه شده است.
به گزارش فارس، کمیته چهارجانبه کشورهای 
عربستان سعودی، امارات، آمریکا و انگلیس در بیانیه 
پایانی نشست خود در لندن از رفتارهای ایران که به 
ادعای آنها باعث بی ثباتی در منطقه شده است، ابراز 

نگرانی کردند.
کمیته چهارجانبه در این بیانیه از ایران خواسته 
اس���ت هرگونه اقدامی که ثبات در منطقه را تهدید 
می کند متوقف کند  و خواس���تار ایجاد راه  حل های 
دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در منطقه شده است.

در این بیانیه آمده است: »حمله به نفتکش ها در 
خلیج فارس مسیر های دریایی بین المللی را تهدید 

می کند.«

 فرمانده نیروی  زمینی ارتش در دیدار 
معاون آم���وزش و عملیات ارتش عراق و 
هیات همراه که در محل ستاد این نیرو انجام 
شد، بر برگزاری رزمایش مشترک بین ارتش 

دو کشور تاکید و اعام آمادگی کرد.
به گزارش ارتش، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری در این دیدار، گفت: نیروی زمینی 
ارتش در تمامی رسته های نظامی در بااترین 
س���طح آمادگی رزمی قرار دارد و می تواند 
تجربیات خود را در حوزه آموزش به ارتش 

عراق منتقل کند.
وی افزود: بین ملت مسلمان ایران و 
عراق  یک پیوند دینی و معنوی ناگسستنی 
از گذشته وجود داشته و امروز این پیوند به 
عشق اهل بیت )ع( مستحکمتر شده است.

فرمانده نیروی زمین���ی ارتش با بیان این 
که ان ش���اءاه شاهد روزی خواهیم بود که 
پیوندهای دینی و مذهبی مستحکمتر از قبل 
شود، خاطرنشان کرد: ما از لحاظ پیوندهای 
دینی و مذهبی و منطقه ای، وجه اش���تراک 
بسیاری داریم؛ ویژگی های جغرافیایی دو 
کش���ور از نظر ژئوپلتیکی در یک موقعیت 

ویژه ای قرار دارد.
 حیدری با تاکید ب���ر این که همین 
مشترکات بین دو کش���ور ایران و عراق 
موجب ش���ده است که  تهدیدات مشترک 

داشته باشیم، اظهار داشت: به لحاظ وجود 
دخالت کش���ورهای منطقه، شرایط امنیتی 

منطقه ناپایدار است.
وی وجود گروهک تروریستی داعش 
را به عنوان تهدید مش���ترک ایران و عراق 
بیان کرد و افزود: گروهک تروریستی داعش 
 تهدید مش���ترک ایران و ع���راق بود که با 

ید    واحده بودن، این تهدید را ریش���ه کن 
کردیم.

فرمانده نیروی زمین���ی ارتش تاکید 
کرد: اخیرا در استحکام بخشی روابط بین 
ایران و عراق در حوزه های سیاسی، دفاعی، 
اقتصادی، فرهنگی و ... هیات هایی به عراق 
س���فر کردند و ان ش���اءاه با این روابط و 
ایده های جدید شرایط خوبی برای همکاری 
دوجانبه پیش روی دو کشور ایجاد خواهد 
شد.  حیدری با بیان این که در حوزه نظامی، 
دفاعی و امنیتی ماقات های جداگانه ای را با 
هیاتی از ارتش عراق برگزار کرده ایم، گفت:  
توافق هاي مطلوب���ی در انتقال تجربیات 
در حوزه آموزش ه���ای زرهی، توپخانه، 
هوانیروز و س���ایر قسمت ها انجام شد که 
منتظر پاسخ مثبتی از سوی ارتش جمهوری 
عراق هستیم. وي با تاکید بر ضرورت تعامل 
بین دو ارتش در مناطق مرزی خاطرنشان 
کرد: ما تجربه های خوبی در حوزه دفاعی 

داریم و چه خوب است که بستری فراهم 
شود که در این حوزه ها بتوانیم آن را برای 

تقویت ارتش عراق پای کار بیاوریم.
 فرمانده نیروی زمینی ارتش به برگزاری 
رزمایش های مشترک بین دو کشور اشاره و 
تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش این آمادگی 
را دارد که رزمایش های مش���ترکی را در 
خاک ایران و عراق انجام دهد، ما دو کشور 
مسلمان هستیم و مرزهای به هم چسبیده 
داری���م و انتظار داریم ک���ه رزمایش های 
مشترکی در هر سطحی که کشور عراق آماده 

باشد، انجام شود.
  معاون آم���وزش و عملیات ارتش 
عراق هم گفت: در دیدار قبلی هیات نظامی 
جمهوری عراق یکسری نیازمندی هایی را از 
طریق وابسته نظامی عراق اعام کردیم که 

انتظار داریم در آینده تحقق پیدا کند.
    سرلشکر طارق عباس ابراهیم با بیان 
این که رابطه برادری و دوستانه ای بین دو 
کشور ایران و عراق وجود دارد، افزود: هیچ 
وقت کمک های جمهوری اسامی ایران و 
به خصوص کمک های نظامی در جنگ با 

داعش را فراموش نخواهیم کرد.
معاون آموزش ستادکل نیروهای مسلح 
عراق نیازمندی های آموزشی را در حوزه های 
زره���ی، توپخانه، مهندس���ی، مخابرات، 

 نیروهای مخصوص و هوانیروز ضروری 
بر شمرد و تاکید کرد: ما  از شما درخواست 
داریم به منظ���ور تقویت ارتش جمهوری 
عراق در حوزه های مختلف نظامی دوره های 

آموزشی را در ایران طی کنیم.
وي ی���ادآور ش���د: یک���ی دیگر از 
نیازمندی های آموزش، مهندس���ی رزمی 
است؛ ما در خواس���ت می کنیم در حوزه 
خنثی س���ازی و کشف مین و تعمیرات و 
تجهیزات مهندس���ی تخریب و به ویژه در 
حوزه مخابرات دوره های مختلف آموزشی 

برگزار شود.
 عباس ابراهی���م در ادامه، برگزاری 
رزمایش مش���ترک بین ای���ران و عراق را 
درخواس���ت کرد و گفت: دوست داریم 
رزمایش مش���ترک نظامی برگزار کنیم و 
همچنین انتظار داری���م آموزش در زمینه 
»ش م ه«، طب نظام���ی، نیروهای ویژه و 
مخصوص و تک تیرانداز برای یگان های 

ارتش جمهوری عراق برگزار شود.
در پایان این دیدار، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید 
کرد: ما آمادگی داریم تا تجربیات خود را 
در حوزه  یگان ه���ای رزم زمینی و برپایی 
دوره های مطلوب آموزشی، به ارتش عراق 

انتقال دهیم.

ظریف: هرگونه تعرض به تماميت ارضي ما  با شدیدترین  واکنش مواجه مي شود

رزمایش مشترک ارتش  ایران و عراق برگزار مي شود

 تصویب ایحه حمایت از محيط بانان 
در مجلس پس از 2 سال

 ایحه حمایت از محیط بانان و 
جنگلبانان دیروزپس از گذشت بیش 
از دو سال از زمان ارائه به مجلس   به 
تصویب رسید و مدیرکل حقوقی و 
امور مجلس سازمان محیط زیست 
از افزای���ش حمایت های قضایی و 
بیمه ای از این گروه ها در پی تصویب 

این ایحه خبر داد.
معصومه حسین پور در گفتگو با 
ایسنا با بیان این که ایحه حمایت از 
محیط بانان و جنگلبانان با تغییر نام 
به ایحه حمایت قضایی و بیمه ای 
مأموران یگان حفاظت دستگاه های 
اجرایی در صح���ن علنی مجلس 
تصویب شد، اظهارامیدواری کرد  
شورای نگهبان هم آن را تائید کند.

وی ادامه داد: این ایحه بیشتر 
بر حمایت قضای���ی از محیط بانان 
و بیمه ای تاکید دارد. بر اساس آن 
دستگاه های اجرایی مکلف می شوند 
که ماموران خود را مطابق آیین نامه در 
قبال انجام وظایف و ماموریت های 
محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل 
شهادت، بیماری های صعب العاج، 
نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر 

وقوع حوادث حین ماموریت ها بیمه 
کنند.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
کرد: در ص���ورت تائید این ایحه 
از سوی شورای نگهبان هزینه های 
درمانی و جبران صدمات به محافظان 
افتخاری و همیاران محیط زیست 

پرداخت می شود.
  ایحه حمایت از محیط بانان 
و جنگل بانان هش���تم اس���فندماه 
۱۳۹۵در هیات وزیران به تصویب 
رس���ید و در اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۶از سوی دولت روحانی راهی 
مجلس شورای اسامی شد و بعد 
از دو سال انتظار دیروز   به تصویب 
رسید و برای تائید به شورای نگهیان 

ارسال می شود.
با توجه به وقفه در بررسی و 
تصویب ایحه حمایت از محیط بانان 
و جنگلبانان، مطالبه اصلی آن است 
که مراحل قانونی برای نهایی شدن 
این قانون طی ش���ود تا بخشی از 
مشکات قضایی و بیمه ای سربازان 

محیط زیست حل و فصل شود.

بان کی مون: تنش ها در خليج  فارس نتيجه خروج احمقانه آمریکا از برجام است
 دبیر کل سابق سازمان ملل متحد ضمن ابراز 
نگرانی شدید از افزایش تنش ها در خلیج  فارس 
تصریح کرد: این تح���وات بیانگر فقدان یک 
چارچوب مؤث���ر برای امنیت خاورمیانه و نتیجه 
تصمیم احمقانه آمریکا در خروج از برجام است.

»بان کی مون« که اکنون سمت معاونت گروه 
بین المللی »الدرز« را بر عهده دارد، همچنین اعام  
کرد: اقدامات ضد ایرانی آمریکا نه فقط  موجب 
تضعیف ثبات در منطقه، بلکه پیام اشتباهی را به 
مذاکرات در حال انجام بر س���ر مساله هسته ای 

کره شمالی ارسال می کند.
گ���روه بین المللی »الدرز« ک���ه مقر آن در 
انگلیس   است، نهادی متشکل از شخصیت های 
بلندپایه بین المللی است که  برای برقراری صلح، 

حمایت از حقوق بش���ر و مقابله با سرکوبگری 
فعالیت می کند.

در بیانیه این سازمان بین المللی که همزمان 
با افزایش تنش ها در منطقه صادر ش���ده، از تمام 
طرف ها خواسته تا از اقدام و سخنی که تنش ها در 
منطقه خلیج فارس را شعله ور می کند پرهیز کنند .

در این بیانیه ضمن اعام وفاداری به برجام، 
از پایبندی ایران به ای���ن توافق به رغم خروج 

یکجانبه آمریکا تمجید شده است.
»الدرز« در این بیانیه تصریح کرده است: ادامه 
پایبندی سایر اعضا به برجام هم سبب شده تا از 
طریق دیپلماسی بتوانند اختافات خود با ایران را 

موردبررسی قرار دهند.
این بیانیه درعین حال اقدامات آمریکا برای 

تشدید تحریم های اقتصادی و محدود کردن توان 
ایران برای فروش نفت را مورد انتقاد قرار داده و 
از آن به عنوان اقدامی مغایر توسعه ثبات در منطقه 

یاد کرده است.
رئیس گروه ال���درز  هم گفت: برجام یک 
پی���روزی موفقیت آمیز در عرصه دیپلماس���ی 
چندجانبه بود که باید به عنوان سنگ بنا دیپلماسی 
بیشتر با ایران و عدم اشاعه تسلیحات هسته ای در 
سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه 

برای مقاصد یک جانبه از بین برود.
"ماری موریس���ون" افزود: رئیس جمهوری 
و وزی���ر امور خارجه ایران تاکنون ش���کیبایی 
قابل ستایشی را از خود نشان داده اند و ایران باید 

به همین مسیر ادامه دهد.



3 اخبار داخلي

جزئیات برگزاری کنکور 

اعام شد 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعام اینکه کارت 
شرکت در آزمون سراسری از ۹تیر ماه توزیع می شود،  گفت: اطاعیه 
مربوط به زمان دریافت و رفع نقص کارت ورود به جلس���ه کنکور 
۹۸دوشنبه سوم تیرماه ۹۸بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد. 

دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب 
اظهار داش���ت: کارت ش���رکت در آزمون تمامی گروه های آزمایشی به 
همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از ۹تا ۱۲تیرماه ۹۸برای مشاهده 
و پرینت، روی سایت سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود. کلیه 
داوطلبان ازم اس���ت نسبت به دریافت پرینت کارت و برگه راهنمای 

آزمون در مهلت مقرر اقدام کنند. 
وی افزود: آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی 
ریاضی و فنی و علوم انسانی، صبح پنجشنبه ۱۳تیرماه، آزمون داوطلبان 
گروه هنر بعدازظهر پنجشنبه ۱۳تیر، آزمون داوطلبان گروه علوم تجربی 
در صبح جمعه ۱۴تیر و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی 
در بعدازظهر جمعه ۱۴تیر ۹۸در ۳۸۱شهرستان و بخش مختلف کشور 

و ۵۱۸حوزه امتحانی برگزار خواهد شد. 
جذب ۲۵هزار دانشجو معلم پیوسته از طریق کنکور

رئیس دانشگاه فرهنگیان از قطعی شدن جذب ۲۵هزار دانشجو معلم 
پیوسته از طریق کنکور برای سال تحصیلی آینده خبر داد. 

ب���ه گزارش مهر، حس���ین خنیفر گفت: با ت���اش و رایزنی ها، 
ردیف های اس���تخدام و جذب ۲۵هزار دانشجو معلم پیوسته از طریق 

کنکور را قطعی کردیم.
وی به ظرفیت خالی ۲۵۰۰۰دانشجو معلم در ۹۸پردیس و مرکز، 
۳۱استان و ۱۶رشته در سال تحصیلی )۹۸-۹۹(، اشاره کرد و بیان کرد: 
در تاشیم تا ۱۲هزار ردیف استخدام ماده ۲۸برای سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹را 

به ۲۵هزار برسانیم .

نخستین  مسابقه »هزارصدا« ویژه 
کودکان برگزارمی شود

 اولین مسابقه »هزارصدا«باهدف 
استعدادیابی موسیقی و ترانه کودکان 
دوشنبه ۳ تیر ساعت ۱۸در فرهنگ 

سرای ارسباران برگزار می شود.
به گ���زارش روابط عمومی 
فرهنگ سرای ارسباران، مصطفی 
رحماندوس���ت ش���اعر برجسته 
کودکان در اولین مسابقه هزارصدا 
ویژه استعدادیابی موسیقی کودکان 
تجلیل می شود. ناصر نظر مدرس، 
آهنگس���از و رهبر ارکستر، نزهت 
امیری اولین بانوی رهبر ارکستر و 
آهنگساز، مهرداد نصرتی آهنگساز  
دراولین مسابقه »هزارصدا« ویژه کودکان به عنوان داور به بررسی و تحلیل 
آثار و اجرای شرکت کنندگان می پردازند . فرهنگسرای ارسباران به نشانی 
خیابان شریعتی، بااتر از پل سید خندان، خیابان جلفا است و شماره های 

۲۰-۲۲۸7۲۸۱۸ داخلی ۱۲۲ برای آگاهی بیشتر اعام می شود.
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کرسی های زبان فارسی  دنیا در آستانه تعطیلی است
س���یدعلی اصغر میرباقری فرد از اهمیت برگزاری 
کرسی های زبان فارسی در جهان و اعتباری که به گفته 
او در مقایسه با بودجه سایر بخش ها کم است اما سبب 

حفظ کرسی های زبان فارسی می شود می گوید.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارس���ی در 
گفت وگو با ایس���نا، درباره نقشی که کرسی های زبان 
فارسی در ترویج زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی 
در جهان دارند، اظهار کرد: این کرس���ی ها از زمانی که 
شکل گرفته اند تا امروز، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند. 
اگر در مجموعه دانش���گاه های دنیا که این کرسی ها در 
آن جا برگزار شده است، بررسی کنیم، می بینیم که نوع 
فعالیت ها، تعداد دانش���جویانی که جذب این دوره ها 
شده اند و دانش آموختگانی که در این دوره ها با زبان و 
ادبیات فارسی، ایران شناسی و اسام شناسی آشنا شده اند 
نش���ان می دهد که سهم تاثیرگذاری در معرفی فرهنگ 
ایرانی و زبان و ادبیات فارسی ایفا کرده اند. اما این که همه 
کرسی ها را دارای نقش واحد بدانیم جای تأمل دارد چون 
طبیعی است که متناسب با نوع فعالیت هر کرسی، نحوه 

اثرگذاری و میزان اثربخشی آن متفاوت است.
او با بیان این که هر یک از کرسی های زبان فارسی با 
زحمات زیادی شکل گرفته است، با اشاره به آسیب هایی 
که تعطیل ش���دن این کرسی ها به دنبال خواهد داشت، 
گفت: ما حدود ۶۵کرس���ی فعال در سطح دانشگاه های 
مختلف دنیا داشتیم که برای پا گرفتن هر کدام از آن ها 
و گس���ترش فعالیت های شان خیلی زحمت کشیده و 
برنامه ریزی ش���ده است تا این که جای خودشان را در 
دانش���گاه های مختلف جهان باز کنند و عاقه مندان به 
زبان و فرهنگ ما را تحت تعلیم و آموزش قرار دهند. 
اما حاا وقتی این ها تعطیل می شود، معنایش این است 
که پایگاه های علمی و فرهنگی که در اختیار داشتیم و 
برای برپا کردن شان و گسترش فعالیت شان هم هزینه های 
مادی و ه���م هزینه های معنوی زیادی داده ایم و عده 
زیادی در این راه زحمت کشیده اند، تعطیل می شوند و 
فعالیت شان را قطع می کنند و به طور طبیعی دیگر آن 
اثرگذاری را برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسامی و 

زبان و ادبیات فارسی نمی توانند داشته باشند.

این عضو گروه علمی گس���ترش زبان فارسی و 
ایران شناس���ی در دانشگاه های خارج از کشور سپس به 
تاش سایر ملل در گسترش و ترویج زبان شان اشاره 
ک���رد و گفت: از یک طرف این جاذبه و عاقه مندی 
جهانیان به زبان و ادبیات مان را داریم و از طرف دیگر 
می بینیم کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی، فرانسه، 
انگلیس، آلمان و همچنین چین، ژاپن و کره با همه توان 
برای گس���ترش زبان شان سرمایه گذاری می کنند.  حتی 
ترکیه فعالیت سختی را در این حوزه شروع کرده است. 
اما ما به جای این که هم پای آن ها حرکت کنیم، فعالیت 
کرسی های مان را محدود کرده ایم و حاا هم در آستانه 

تعطیل شدن هستند.
او افزود: واقعیت این اس���ت هزینه ای که موجب 
می ش���ود این کرسی ها فعال شوند در برابر هزینه های 
س���نگینی که در عرصه های دیگ���ر فرهنگی و حتی 
بخش های دیگر باید بشود تا برقرار بمانند، کم است. 
ما اگر بخواهیم اعتباری تعیین کنیم که این کرس���ی ها 
فعالیت شان محفوظ بماند و حداقل در این سطح ثابت 

نگه ش���ان داریم حتی نه این که بخواهیم گسترش شان 
بدهیم، هرچند که معقول و درست این است که کرسی ها 
گسترش پیدا کنند، دو میلیون یورو نیاز است. اگر این 
اعتبار تامین شود کرسی های ما از خطر تعطیلی نجات 

پیدا می کنند. اما این مبلغ هم تامین نشده است.
 رئیس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی خطاب 
به مسئوان دست اندرکار، برای حفظ کرسی های زبان 
فارسی بیان کرد: من با توجه به این که نظام ما یک نظام 
فرهنگی است و مهم ترین دست مایه های مان برای ارائه 
به جهان در حوزه های فرهنگی اس���ت و تبلور زیبای 
این فرهنگ در س���احت ادبیات و زبان فارسی است 
خواهش می کنم از مسئوانی که در حوزه های اقتصادی 
و تامین بودجه نقشی ایفا می کنند، توجهی نشان دهند. 
این اعتبار که نسبت به بخش های دیگر چندان سنگین 
نیست، پس پیش بینی کنند و اعتبار تخصیص دهند تا 
این کرسی ها که معرف فرهنگ ما است و نقش مهمی 
را در شناساندن سابقه درخشان فرهنگی ملت ایران بر 

عهده دارد فعال باقی بماند.

 آیین سپاس علی اکبر صادقی 
در خانه اندیشمندان علوم انسانی

در نهمین برنامه از سلسله برنامه های 
سپاس، آیین سپاس علی اکبر صادقی 
از سوی باشگاه ش���اهنامه پژوهان 
با همکاری خانه اندیش���مندان علوم 

انسانی برگزارخواهد شد.
به گزارش هنرآناین، علی اکبر 
صادقی نقاش، تصویرساز و سازنده 
نخستین پویانمایی های ایرانی است. 
او همچنین آثاری در زمینه ویترای، 
شعر و مجسمه دارد. علی اکبر صادقی 
از برجسته ترین و موفق ترین نقاشان 
ایرانی اس���ت که بر الهام از شاهنامه 
تاکی���د کرده و می گوید از کودکی با 
ش���نیدن داستان های شاهنامه از زبان 

راویان، به تصویر کردن داستانه های شاهنامه عاقمند شده و این اشکال نمادین، 
اسطوره ای و افسانه ای برای همیشه بخشی از نقاشی های او شده اند.

در آیین سپاس علی اکبر صادقی دو نسل از هنرمندان سخنرانی خواهند 
کرد. در این مراسم دکتر اکبر عالمی و ابراهیم حقیقی درباره شخصیت و آثار 
علی اکبر صادقی سخنرانی خواهنند کرد. همچنین اشکان رهگذر کارگردان 
پویانمایی نام آور آخرین داستان درباره نگاه جهانی از دریچه پویانمایی ایرانی 
به سخنرانی خواهند پرداخت. المیرا نیکنام نیز به بیان نکاتی درباره آثار استاد 

علی اکبر صادقی  می پردازند. 
این برنامه  با نقالی فهیمه  باروتچی و خوانش اشعار علی اکبر صادقی 
توسط مهناز خورشیدسوار همراه خواهد بود. پخش پویانمایی های گلباران، 
ملک خورشید، هفت شهر و رخ از دیگر بخش های این برنامه خواهد بود . 
در بخش ویژه ای از این برنامه همچنین از تندیس جشنواره فیلم شاهنامه با 

حضور سازندگان آن گروه هنری سی تاب رونمایی خواهد شد.
آیین سپاس علی اکبر صادقی چهارشنبه، پنجم تیرماه از ساعت چهار و 
سی عصر در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی  به نشانی خیابان 
استاد نجات اللهی، بوستان ورشو، سالن فردوسی برگزار می شود. شرکت در 

این مراسم برای تمامی دوستداران آزاد است .

مع���اون توس���عه مدیریت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش���گری، از در نظ���ر گرفتن 
تسهیات خوب برای سرمایه گذاران 
بخش توسعه گردشگری و حفظ و 

احیای میراث فرهنگی خبر داد.
»محمد خیاطیان«، گفت: در شرایط 
فعلی کشور، یکی از حوزه هایی که 
می تواند کمک کننده باشد، گردشگری 
اس���ت و باید زیرساخت ها و زمینه 
ازم برای توس���عه این صنعت در 
کش���ور فراهم ش���ود. وی تصریح 
کرد: سازمان میراث فرهنگی یکی از 
پیشروترین سازمان ها در حوزه ماده 
۲7 اس���ت، باید از امکانات قانونی 
برای توس���عه گردشگری و حفظ و 
احیای میراث فرهنگی استفاده کنیم. ما 
در کشور داشته های تاریخی بسیار 
زیادی داریم که نگهداری از این آثار 
از عهده س���ازمان میراث فرهنگی و 

دولت خارج است.
خیاطیان ادامه داد: اس���تفاده از 
بخ���ش خصوص���ی در این حوزه 
به منظ���ور احیا و بهره برداری از آثار 
تاریخی به منظور ایجاد اش���تغال و 
ارزآوری و کم���ک به دولت برای 
کاه���ش هزینه های نگهداری از این 
تعداد آثار تاریخی اس���ت.او افزود: 
اگر به دنبال ارتقای امنیت هستیم باید 
توسعه فرهنگی را مدنظر داشته باشیم، 
آنچه س���رمایه گذاران نیاز دارند باید 

مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
خیاطی���ان اظه���ار ک���رد: 
سرمایه گذاران نباید مدت زمان احیا 
و س���اخت را افزایش دهند چراکه 
ریسک س���رمایه گذاری خود را باا 
می برند، با توجه به شرایط فعلی کشور 
سرمایه گذاران باید روند کار و فعالیت 

خود را سرعت ببخشند.
معاون توسعه مدیریت سازمان 
میراث فرهنگی تصریح کرد: آنچه ما 
دنبال می کنیم این اس���ت که منافع 

س���رمایه گذاران مرتبط با سازمان 
میراث فرهنگی تأمین شود، باید تدبیری 
اندیشیده شود تا تعداد سرمایه گذاران 
در حوزه میراث فرهنگی افزایش پیدا 
کند و به همین منظور بس���ته های 
تش���ویقی در ح���ال تدوین و تهیه 
اس���ت. وی گفت: امیدواریم بتوانیم 
عدد سرمایه گذاران حوزه های مرتبط 
با سازمان میراث فرهنگی را افزایش 
دهیم و سرمایه گذاران فعلی مشوق 
افراد عاقه مند به سرمایه گذاری در 
این بخش باشند. خیاطیان ادامه داد: 
فرآینده���ای موجود در ماده ۲7 باید 
اصاح ش���ود و این اقدام در اولین 
فرصت انجام خواهد شد. امکان ایجاد 
کاربری های متنوع در حوزه بناها و 
خانه های تاریخی باید در کارگروهی 
متشکل از معاونت میراث فرهنگی و 

معاونت گردشگری بررسی شود.
حس���ین ارباب���ی مع���اون 
سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردشگری نیز در 
این جلسه گفت: سرمایه گذار در هر 
شرایطی عزیز است، ما اعتقاد داریم 
کسی که س���رمایه اش را در حوزه 
میراث فرهنگ���ی هزینه می کند باید 
حمایت ش���ود. وی افزود: در حوزه 
معاونت س���رمایه گذاری مشوق ها و 
تسهیات خوبی برای سرمایه گذاران 

حوزه میراث فرهنگی در نظر گرفته 
شده است، بخشی از این تسهیات 
از منابع صندوق توسعه ملی با سود 
۴ درصد پرداخت می ش���ود. اربابی 
ادامه داد: با توجه به ش���رایط فعلی 
می توانیم بسته های مالی و یارانه ای 
را برای سرمایه گذاران تهیه کنیم، این 
معاونت آماده حمایت است تا ریسک 

کار سرمایه گذاران کمتر شود.
سازمان  سرمایه گذاری  معاون 
میراث فرهنگی ب���ا بیان این که این 
سازمان نگاه حمایتی به سرمایه گذاران 
ح���وزه میراث فرهنگی دارد، افزود: 
قراردادهای واگذاری بناهای تاریخی 
به بخش خصوص���ی برای احیا و 
بهره ب���رداری اگر از پایه درس���ت 
باش���د می توانیم مشکات و موانع 

سرمایه گذاران را رفع کنیم.
علیرض���ا نق���ی زاده مدیرکل 
حقوقی وزارت دادگس���تری نیز در 
این جلسه گفت: افرادی که در حوزه 
میراث فرهنگی سرمایه گذاری می کنند، 
دل بسته فرهنگ و تاریخ کشور خود 
هستند و ما باید تاش کنیم روند کار 
این افراد تسهیل شود. او افزود: ماده 
۲7 دستورالعملی دارد که نمی شود از 
آن عدول کرد، اما تبصره هایی برای 
حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران 
در این قانون در نظر گرفته شده است، 

سرمایه گذاران می توانند از تسهیات 
درنظر گرفته شده استفاده کنند یا از 
همکاری سرمایه گذاران خارجی بهره 

بگیرند.
پرهام جانفش���ان سرپرست 
صن���دوق احیا و بهره ب���رداری از 
اماکن تاریخ���ی و فرهنگی در این 
نشس���ت گف���ت: در صندوق احیا 
م���ا یک ق���دم از کارگروه ماده ۲7 
جلوتر هستیم و اقدامات خوبی برای 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی 
انج���ام داده ای���م. وی تصریح کرد: 
سرمایه گذاران باید بر این امر واقف 
باشند که سرمایه گذاری با پیمانکاری 
فرق می کند؛ در سرمایه گذاری باید 
به دنبال بازاریابی و تبلیغات باش���یم. 
سازمان میراث فرهنگی وظیفه حمایت 
و رفع موانع س���رمایه گذاران حوزه 
میراث فرهنگی را بر عهده دارد و با 
ارائه بس���ته های تشویقی این کار را 

انجام می دهد.
۱۲۹ پ��روژه آماده واگذاری به 

بخش خصوصی
علیرضا ن���وری مدیرکل دفتر 
بودج���ه س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هم در این 
نشست گفت: سازمان میراث فرهنگی 
در حوزه واگذاری خانه های تاریخی 
برای احیا و بهره برداری از این بناها 
به طورجدی فعالیت داش���ته است. 
وی تصریح کرد: در حوزه معاونت 
میراث فرهنگ���ی پروژه های زیادی 
وجود داش���ت که باید هزینه های 
زیادی برای آن ها می شد، خوشبختانه 
فضای خوبی فراهم ش���د تا سازمان 
این امکان را برای واگذاری بناهای 
تاریخ���ی نیازمند مرمت و احیا، پیدا 
کن���د. نوری ادامه داد: صندوق احیا، 
اقدامات خوب و رضایت بخشی در 
این حوزه دارد و ما امسال ۱۲۹ پروژه 
را برای واگذاری به بخش خصوصی 

در دست داریم.          

تخصیص  تسهیات  تشویقی برای سرمایه گذاران گردشگری

سرای هنر صنایع دستی با هدف 
معرفی و فروش مستقیم صنایع دستی 
هنرمندان استان های مختلف کشور، 
با حض���ور پویا محمودیان معاون 

صنایع دستی کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری میراث آریا، 

پویا محمودیان معاون صنایع دستی 
کشور در مراسم افتتاحیه این مرکز در 
سخنانی با اشاره به اهمیت صنایع دستی 
و فروش مناسب آن گفت: »در حوزه 
تولید صنایع دستی در کشور مشکل 
چندانی نداریم اما یکی از مهم ترین 

مشکات ما موضوع فروش تولیدات 
هنرمندان صنایع دس���تی است.«  او 
افزود: »خوش���بختانه با همکاری 
بخش خصوصی و سرمایه گذار و 
مالک مرکز تجارت جهانی فردوسی 
توانستیم سرای هنر را در این مرکز 

راه اندازی کنیم که افتتاح این سرا در 
قلب تهران می تواند یک قدم مناسب 
برای ارتقای فروش صنایع دس���تی 
باش���د.« او با بیان این که در تهران 
بازارچه عوداجان و خیابان استاد 
نجات الله���ی دو مرکز مهم فروش 
صنایع دستی هستند، تصریح کرد: 
»در ای���ن مرکز نیز در قلب تهران 
۱۲۰ فروش���گاه به عرضه مستقیم 
صنایع دستی می پردازند و هنرمندان 
در این فروشگاه ها محصوات خود 
را بی واسطه به عاقه مندان عرضه 

می کنند.«
معاون صنایع دس���تی کشور 
ادامه داد: »همان گونه که در ش���هر 
ته���ران مراکز خرید و مجتمع های 
تجاری برای کااهای مختلف داریم، 
این انتظار وجود داش���ت تا برای 
صنایع دستی نیز مجتمعی در تهران 
احداث شود که خوشبختانه امروز 
ش���اهد افتتاح سرای هنر در طبقه 
سوم مرکز تجارت جهانی فردوسی 

هستیم.«

افتتاح سرای هنر با 120 فروشگاه صنایع دستی در  تهران
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1398/04/30 �� ساعا� ������ با �� �ست ��شتن بر� سها� � ���ئه كا�� شناسائى معتبر� به مديريت �مو� مالى � مجامع بانك 

(����� �مو�مجامع)� به نشانى تهر��� خيابا� مطهر�� بعد �� ميرعما�� پال� 187� بانك سينا� طبقه ��� مر�جعه فرمايند. 
ضر��� �س���ت مس���تند�� مويد نمايندگى � �كالت� �اليت يا قيمومت �� تا�يخ تعيين شد� فو�� قبل �� تا�يخ تشكيل مجمع 

عمومى به ��يت مديريت �مو� مالى � مجامع بانك (����� �مو� مجامع)� جهت �خذ بر� ���� به جلسه برسد.

دستور جلسه : 
1- �ستما� گز��� هيأ� مدير� �� خصو� عملكر� سا� مالى منتهى به 1397/12/29

2- �س��تما� گز��� حسابر� مستقل � با��� قانونى �� خصو� صو�� ها� مالى � عملكر� سا� مالى منتهى 
به 1397/12/29

3- بر�س��ى � تصويب صو�� ها� مالى سا� مالى منتهى به 1397/12/29 � �تخا� تصميم نسبت به تقسيم سو� 
� نحو� پر��خت ��

4- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد� � حسابر� بانك بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1398/12/29 � تعيين 
حق �لزحمه �نا�

5- تعيين ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� بانك �� سا� 1398
6- تعيين پا��� هيأ� مدير� بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1397/12/29

7- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيأ� مدير� بر�� سا� مالى منتهى به 1398/12/29 
8- تعيين حقو� � مز�يا � جبر�� خدما� �عضا� هيا� مدير� موظف بر�� سا� مالى منتهى به 1398/12/29 

9- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساالنه مى باشد. 

هيأ� مدير� بانك سينا (شركت سهامى عا�)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

بانك سينا (شركت سهامى عام)

شماره ثبت 535178 شناسه ملى  10860246171

 به �گاهى سهامد���� محتر� مى �ساند مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� بانك سينا (شركت سهامى عا�) ��� ساعت 17 ��� ��شنبه 
مو�� 1398/04/31 �� محل هتل پا�سيا� �نقال� ��قع �� تهر��� خيابا� طالقانى� بين �ليعصر � حافظ تشكيل مى شو�.

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� بانك س���ينا� �عو� به عمل مى �يد به منظو� �خذ بر� ���� به جلسه �� ��� يكشنبه 
مو�� 1398/04/30�� ساعا� ������ با �� �ست ��شتن بر� س���ها� � ���ئه كا�� شناسائى معتبر� به مديريت �مو� مالى � 
مجامع بانك (����� �مو� مجامع) به نشانى تهر��� خيابا� مطهر�� بعد �� ميرعما�� پال� 187� بانك سينا� طبقه ��� مر�جعه 

فرمايند. 
ضر��� �ست مس���تند�� مويد نمايندگى � �كالت� �اليت يا قيمومت �� تا�يخ تعيين شد� فو�� قبل �� تا�يخ تشكيل مجمع 

عمومى به ��يت مديريت �مو� مالى � مجامع بانك (����� �مو� مجامع)� جهت �خذ بر� ���� به جلسه برسد.

دستور جلسه : 
- �نتخا� � تكميل �عضا� هيا� مدير� بانك

 هيأ� مدير� بانك سينا (شركت سهامى عا�)

اطالعيه پرداخت سود سهام بانك سينا (شركت سهامى عام) 
به شماره ثبت 535178 شناسه ملى  10860246171

   براى سال مالى منتهى به 1397/12/29

به �گاهى س���هامد���� محتر� مى  �ساند� سو� سها� متعلق به سهامد���� حقيقى ����� حس���ا� نز� بانك سينا �� تا�يخ 1398/5/5 به 
حسا� ها� معرفى شد� �نا� ���يز مى گر�� � ساير سهامد���� فاقد حسا� نز� بانك سينا مى تو�نند طبق جد�� �يل� �� طريق مر�جعه به 
هر يك �� ش���عب بانك سينا �� سر�سر كشو� سو� سها� متعلق خو� �� به صو�� نقد ��يافت نمو�� � يا با �نتقا� به ساير حسا� ها� خو� 

�� طريق شعب بانك سينا �قد�� نمايند. 
مد��� مو�� نيا� �� �ما� مر�جعه به شعبهتا�يخ پر��خت سو�نو� سهامد��

كا�� ملى �يا شناسنامه همر�� با تصوير �� (�كال� سهامد���� نيز با ���ئه �صل � 1398/05/15سهامد���� حقيقى
��نوشت �كالت نامه خو�)

طى حد�كثر مد� 4 ما� سهامد���� حقوقى
پس �� تصويب مجمع عمومى

��خو�ست كتبى� �عال� شما�� حسا� � �خرين �گهى ���نامه �سمى مربو�
 به �خرين تغيير�� مدير�� � صاحبا� �مضا� مجا� شركت

 سياس���ت هيأ� مدير� بانك سينا �� خصو� تقسيم س���و� عملكر� س���ا� مالى 1397� تقسيم س���و� پر��ختنى پيشنها�� طبق 
صو�� ها� مالى حسابرسى شد� سا� مالى مزبو� مى باشد.

هيأ� مدير� بانك سينا (شركت سهامى عا�)     

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� كه تاكنو� نسبت به 
تكميل �طالعا� ��خو�ستى سهامد��� خو� � شما�� تما� 
� شما�� حس���ا� بانكى �قد�� ننمو�� �ند تقاضا مى شو� �� 
�سر� �قت به يكى �� ��� ها� �يل نسبت به ��سا� �طالعا� 

�قد�� فرمايند.
 www.saipainvestmentgroup.com ���� 1. سايت شركت به
 2. ��س���ا� �طالع���ا� س���هامد��� ب���ه ���� �يمي���ل
saham@vasapa.ir �يا شما�� فكس 44891987_021

3. ���� پس���تى : تهر�� � خيابا� شريعتى � خيابا� �حيد 
 �س���تگر�� (ظفر) بين خيابا� ش���مس تبريز� � نفت �

پال� 162 طبقه ��� كد پستى : 1919753939
ضمن���ا ش���ما�� تلف���ن ه���ا� 22262183_021 � 
22922492_021 پاس���خگو� سو�ال� سهامد���� محتر� 

مى باشد.
شركت گر�� سرمايه گذ��� سايپا ( سهامى عا� )

اطالعيه
تكميل مشخصات سهامدارى شركت گروه سرمايه گذاري سايپا 

(سهامي عام)

ثبت نام آزمون دانشنامه دندانپزشکی تمدید شد
مهل���ت ثبت ن���ام برای متقاضیان آزمون دانش���نامه و گواهینامه 

دندانپزشکی سال ۹۸تا هشتم مرداد ماه تمدید شد.
به گزارش ایرنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعام کرد، 
داوطلبان آزمون دانش���نامه تخصصی دندانپزشکی سال ۹۸که در تاریخ 
مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند از ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه 
۶تا ۸مرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس

http://www.sanjeshp.ir/ نس���بت به ثبت نام اقدام کنند. بر اساس 
اطاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور این مهلت تمدید نمی شود 
و آخرین مهلت برای ثبت نام داوطلبان اس���ت . آزمون کتبی س���ی و 
پنجمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه دندانپزشکی دوشنبه ۴شهریور 
۹۸و آزمون شفاهی این دوره از آزمون روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

و پنجشنبه ۵تا 7شهریور برگزار می شود.
شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از اباغ شیوه نامه 
ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ خبر داد.

به گزارش فارس، غامرضا کریمی در خصوص اباغ این شیوه نامه 
گفت: با عنایت به دس���تور مق���ام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام همه 
دانش آموزان ازم التعلیم اتباع، در این شیوه نامه نحوه ثبت نام و ادامه تحصیل 
دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدارک اقامت و دانش آموزانی که مدارک 
هویتی و اقامتی تاریخ گذشته دارند یا فاقد هرگونه مدارک هویتی و اقامتی 
معتبر می باشند و همچنین دانش آموزان فاقد مدارک تحصیلی یا دارای 

مدارک تحصیلی خارجی برای اجرا به مدارس اعام شده است.
هر دانش آموز یک مهارت؛ برنامه پایگاه های تابستانی

مدی���رکل فرهنگ���ی، هنری اردوها و فضاهای پرورش���ی گفت: 
آموزش وپرورش باید بتواند به کمک متخصصان فنی و حرفه ای، دانش آموزان 

را در فضایی قرار دهد که بتوانند یک مهارت را بیاموزند.
به گزارش ایسنا، علی رمضانی در استودیو الفبا با اشاره به اینکه امروزه 
نیاز جدی دانش آموزان در بحث مهارت آموزی خاصه  شده است، اظهار 
داشت: شعار ما در پایگاه های تابستانی امسال، "هر دانش آموز یک مهارت" 
است. رمضانی در ادامه افزود: برای تابستان امسال برنامه ریزی هایی انجام شده 
است که بتوانیم از بین ۱۴میلیون دانش آموز در سراسر کشور، ۴میلیون آن ها 
را در ۳۰هزار پایگاه تابستانی تحت پوشش قرار دهیم. رمضانی خاطرنشان 
کرد: از اعضای مجلس انتظار می رود ردیف بودجه خاصی در بودجه های 
مربوط به وزارت آموزش  و پرورش به مهارت آموزی دانش آموزان و طرح 
ایران مهارت، اختصاص دهند.رمضانی به بند ۸-۸در سند تحول بنیادین اشاره 
کرد و گفت: در این بند صریحاً تأکید شده است که آموزش وپرورش باید 
بتواند در مواقع بحرانی و نیاز به کمک کشور در آید و بر همین اساس در 
تابستان امسال اردوی دانش آموزان توانمند را در تابستان امسال با حضور 

۶۴گروه از دانش آموزان دختر و پسر برگزار خواهیم کرد.
 معرفی دو سایت اینترنتی جعلی با عنوان واحدهای دانشگاه آزاد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی با صدور اطاعیه ای، دو سایت 
اینترنتی جعلی با عنوان واحدهای دانشگاه آزاد اسامی را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، دو سایت اینترنتی جعلی که با عنوان دانشگاه آزاد 
اسامی پاوه و واحد بین المللی اروند فعالیت غیرقانونی دارند، توسط 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی معرفی شد.
 دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی :نباید از صدای دانشجو بترسیم

دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی از تشکل های دانشجویی خواست 
تا با توجه به ظرفیت سیاست گذاری شورای عالی انقاب فرهنگی برای 

مشکات کشور راه حل ارائه دهند.
به گزارش شورای عالی انقاب فرهنگی، سعید رضا عاملی دردیداربا 
اعضای انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانش���جویی افزود: در 
برخی موارد آنچنان دیوان سااری در فضای دانشگاه گسترش یافته که 
موجب تمام شدن توانایی فرد می شود. باید اعتماد را جایگزین فرآیندهای 
پیچیده دیوانسااری کنیم. عاملی ادامه داد: نباید از صدای دانشجو بترسیم 
و البته دانشجویان هم نباید سخنان را با عصبانیت و خشونت بیان کنند. 
در نقد هم باید تعامل سازنده داشته باشیم . وی گفت: جامعه ما شدیداً 
از گفتگو پیرامون چالش رنج می برد که این روند موجب آس���یب های 
روانی در جامعه شده است . دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه 
داد: متخصصان و به ویژه دانش���جویان با توجه به روحیه آزادگی باید 

برای رفع چالش ها تاش کنند.
 جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی امروزبرگزار می شود

جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی روز سه شنبه با حضور رئیس 
جمهور و اعضای شورا برگزار می شود. 

به گزارش مهر، جلس���ه ش���ورای عالی انقاب فرهنگی امروز با 
حضور اعضا، رئیس مجلس شورای اسامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس 
جمهور برگزار می شود. در این جلسه به بررسی دستورات سند آموزش 
و تعلیم و تربیت جنسی و جنسیتی و بازنگری سند حجاب و عفاف 

پرداخته خواهد شد. 
ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی
مع���اون درمان وزارت بهداش���ت، در اباغی به معاونین درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر ممنوعیت حضور کادر درمان 

در ساعات موظف در بخش خصوصی تاکید کرد .
به گزارش مهر، در اباغیه قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداشت، تاکید شده است: انجام کار انتفاعی، همزمان در ساعات اداری 
یا ش���یفت های موظف کادر درمان در بخش های خصوصی و س���ایر 
موسس���ات پزش���کی غیر دولتی ممنوع است و به استناد ماده ۸قانون 
تعزیرات حکومتی در امور بهداش���تی و درمانی، ترک موسسه و جرم 
محسوب می شود و باید عاوه بر طرح پرونده متخلف در کمیسیون 
ماده ۱۱آن دانش���گاه، موضوع به هیات رس���یدگی به تخلفات کارکنان 
دانشگاه احاله شود. بر اساس این اباغیه، مدیران اجرایی بیمارستان ها 
و مراکز آموزش���ی و درمانی بر حسن اجرای این اباغیه نظارت کرده 

و پاسخگو خواهند بود.

برگزاری کارگاه آموزش آینه کاری 
فرصتی برای ساخت تاریخ

مرکز معماری اسامی برای حفظ و پاسداشت هنرهای از دست رفته، 
کارگاه آموزشی هنر آینه کاری را برگزار خواهد کرد.

ب���ه گ���زارش ایلنا، کارگاه آموزش آین���ه کاری در معماری ایران به 
همت مرکز معماری اسامی حوزه هنری طی دوره ای ۱۰۰ ساعته برگزار 

می شود.
در این کارگاه ۲۰ جلس���ه ای که به سرپرس���تی استاد سیاوش طرزی 
برگزار می شود به سبک شناسی هنرآینه کاری در دوره های تاریخی، انجام 
خوشنویسی و خط شناسی، طراحی ساده نقش های اسلیمی، طراحی مقدماتی 
طرح های تذهیب، تشعیر و ترصیع، طراحی حاشیه )حاشیه سازی(، پیاده 
کردن طرح روی بوم و آینه، اندازه گیری و کشوگیری و جام کش کردن، 
بوم سازی )زیر سازی با گچ و شیشه(، ترسیم و اجرای آینه بری با انواع 
نقوش هندسی، گره، گل و مرغ، آینه چسباندن روی گچ و شیشه وآشنایی 

با نحوه چسباندن روی مواد مختلف پرداخته خواهد شد.
هنرآینه کاری یکی از ش���اخه های هنرهای تزیینی ایران اس���ت و از 
ابتکارهای ویژه هنرمندان ایرانی به شمار می آید و در دوره ساسانیان رایج 
بوده است. از آیینه کاری های بجا مانده می توان بنای دیوانخانه شاه طهماسب 

صفوی در قزوین یا کاخ گلستان در دوره قاجار  نام برد.
مرکز معماری اس���امی برای حفظ و پاسداش���ت هنرهای از دست 
رفته این کارگاه آموزشی را در ۲ مرداد ماه به مدرسی سیاوش طرزی از 

استادکاران بنام هنر آینه کاری برگزار خواهد کرد.
 عاقه من���دان می توانن���د ب���رای ثبت ن���ام ب���ه آدرس اینترنتی

 http://www.maktabemehr.ir  و  برای کسب اطاعات بیشتر به ادمین 

مرکز معماری اسامی به آدرس  irac_admin@ مراجعه نمایند.

کوتاه آموزشي



�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت ماشين سا�� نير� محركه (سهامي عا�)

به شما�� ثبت 73 � شناسه ملي 10861410472
بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت ماشين سا�� نير� محركه 
(سهامي عا�) �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه شركت كه �� ��� ش���نبه مو�� 1398/4/15 ��� ساعت 15 
�� محل شركت ��قع �� قز�ين سه ��� شهر صنعتي �لبر� �بتد�� بلو�� 

خليج فا�� سمت چپ برگز�� مي گر�� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:  1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني 
شركت  2� بر�سي � تصويب صو�تها� مالي منتهي به 1397/12/29  
3� تعيين ���نامه كثير�النتشا�  4� �نتخا� با��� قانوني � علي �لبد�  

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

�گهي مز�يد� 
شركت نساجي قائم شهر (سهامي عا�)

شركت نساجي قائم شهر (سهامي عا�) �� نظر ���� مقد��� �� كاالها� ضايعاتي خط 
توليد � متفرقه خو� �� به ش���ر� �يل �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. لذ� 
جهت با��يد � كسب �طالعا� � ��يافت فر� مز�يد� �� ساعا� ������ �� تا�يخ ��� 
�گهي به مد� هفت ��� به ����:  قائم شهر � �بتد�� خيابا� سا�� � شركت نساجي 
شما�� يك قائم ش���هر مر�جعه نمايند. �عايت مند�جا� «فر� شركت �� مز�يد�» 
�لز�مي مي باشد. ضمنا� شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� بو�� � همچنين هزينه  

��� �گهي بر عهد� برندگا� مز�يد� مي باشد.
7� كاغذ � كا�تن باطله1� �يرجين� كالهك � مكش پنبه

8� بوبين پالستيكي2� سيم ��� عد�
9� بلبرينگ ضايعاتي3� تكه پا�چه باطله

10� �هن �ال� � چد� ضايعاتي4� نخ باطله � حاشيه پا�چه
11� چو� ها� ضايعاتي5� پا�چه ��� عد�� گوني � كيسه  ضايعاتي
12� لو��� �سقاطي6� مو�� پالستيكي ضايعاتي � شيشه

شركت نساجي قائم شهر (سهامي عا�)

�گهي مناقصه عمومي
شركت �� � فاضال� شهرستا� سا�� (سهامي خا�) �� نظر 
���� �� �جر�� �يين نامه معامال� � �� محل �عتبا��� جا�� خو� نسبت 
به �جر�� عمليا� �حد�� � توسعه شبكه �� شهرستا� سا�� بر�سا� 
فهرست بها شبكه تو�يع سا� 98 �� طريق مناقصه عمومي به �شخا� 
��جد صالحيت �قد�� نمايد. 1� بر���� ��لي��ه: 2/264/995/083  
2� مبلغ تضمين ش��ركت �� مناقص��ه: 113/249/790 �يا� 
(ضمانتنامه بانكي �� �جه ش���ركت با �عتبا� س���ه ما� � قابل تمديد� 
�سيد بانكي ���يز �جه به حس���ا� شما�� 0105575337002 بانك 
ملي مركز� سا�� به نا� شركت �� � فاضال� شهرستا� سا�� � ����� 
مشا�كت بي نا�  3� مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: 98/4/5 لغايت 
پايا� �قت ����� 98/4/12  4� محل ��يافت �س��نا�: شركت �� 
� فاضال� شهرس���تا� س���ا�� � �فتر حقوقي � قر�����ها  5� مهلت 
تحويل �س��نا�: تا پايا� �قت ����� 98/4/22  6� مكا� � تا�يخ 
با�گشايي �سنا�: �فتر مديرعامل شركت �� � فاضال� سا�� مو�خه 
98/4/23  7� نشاني محل فر�� �سنا�: سا�� � بلو�� شهيد بهشتي � 
�بتد�� � شهيد باهنر� ش���ركت �� � فاضال� شهرستا� سا�� تلفن 
42227500�42227006�086  شركت �� � فاضال� �� �� يا قبو� 
هر يك �� پيشنها��� مختا� مي باشد.  ضمنا� هزينه ��� �گهي به عهد� 
برند� مناقصه مي باشد.  ساير ش���ر�يط �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� 

�ست.
���بط عمومي شركت �� � فاضال� شهرستا� سا��

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت كاالبر نيما فجر �با�� (سهامي خا�)

به شما�� ثبت 485 � شناسه ملي 10530088915
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت كاالبر نيما فجر �با�� به 
شما�� ثبت 485 � شناسه ملي 10530088915 �عو� مي شو� 
تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه ��� ساعت 10 صبح 
��� سه ش���نبه مو�خه 1398/04/25 �� محل شركت به ����: 
�با�� � كيلومتر 30 جا�� ش���ير�� � ��به ��� كا�خانه سيما� �با�� 

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

1� �نتخا� مدي���ر�� 2� �نتخا� با��س���ين 3� �نتخا� ���نامه 
كثير�النتشا� 4� تصويب تر��نامه حس���ا� سو� � �يا� منتهي به 

1397/12/29
هيا� مدير� شركت

�� �جر�� مصوبه مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� 
سا� مالي منتهي به 1397/12/29 �� خصو� برنامه �مانبند� 
پر��خت سو� سها� س���ا� مالي منتهي به 1397/12/29� به 
�طال� كليه �ش���خا� حقيقي � حقوقي ك���ه تا �ما� برگز��� 
مجمع عمومي عا�� ساليانه� سهامد�� �ين شركت مي باشند به 

شر� �يل �عال� مي گر��.
تا�يخ پر��ختشر���يف
�� 1 سهم1

 تا 30/000 سهم 
 98/07/15 ��
�لي 98/08/15

�� 30/001 سهم 2
تا 300/000 سهم 

 98/08/16 ��
�لي 98/10/15

�� 300/001 سهم3
 به باال

98/10/16 ��
 �لي 98/11/30

س���هامد���� حقيقي �� مهلت تعيين شد� با �� �ست ��شتن 
كا�� ملي � �صل بر� س���ها� به هر يك �� شعب بانك سينا 
�� سر�سر كشو� مر�جعه � سو� س���ها� خو� �� ��يافت نمايند. 
س���هامد���� حقوقي مي تو�نند �� مهلت تعيين ش���د� شما�� 
حس���ا� بانكي خو� �� با ��خو�ست كتبي به �مو� سها� شركت 
��سا� تا طي مهلت قانوني نسبت به پر��خت سو� �قد�� گر��.
تلفن تما� ��حد �مو� سها�: 32323400�038 ��خلي 124

ساعا� پاسخگويي ��حد �مو� س���ها� �� ساعت 8 صبح �لي 12 
���ها� شنبه �لي چها�شنبه مي باشد.

هيئت مدير� 
شركت شير � گوشت ��گر� شهركر� 
(سهامي عا�)

شركت شير � گوشت ��گر� شهركر�
 (سهامي عا�) به شما�� ثبت 5034

�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� كر�ستا� (سهامي خا�)

 به شما�� ثبت 1646 � شناسه 10610053120 
� سرمايه ثبت شد� 25000000 �يا�

بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت مي �ساند 
جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت با �ستو� جلسه 
�يل ��� ساعت 14 �لي 16 ��� ��شنبه 98/4/24 �� محل سالن 
كنفر�نس �فتر �مو� مجامع � نظا�� مالي شركت تو�نير به ����: 
تهر�� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� ياسمي� شركت 
ما�� تخصصي تو�نير تشكيل مي گر�� لذ� �� كليه سهامد���� محتر� 
�عو� بعمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� 

�� جلسه يا� شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� شركت موضو� ما�� 232 �صالحيه 
قانو� تجا�� مربو� به عملكر� سا� مالي 1397

2� �ستما� گز��� حسابر� مس���تقل � با��� قانوني �� مو�� 
صو�تها� مالي منته���ي به 1397/12/29 � �تخ���ا� تصميم �� 

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

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� به منظو� ��� �گهي ها� شركت
5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد.

هيئت مدير� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� كر�ستا� 

 �گهي �بال� ���خو�ست � ضمائم �قت �سيدگي
نظر به �ينكه �قا/خانم بانك ملت به مديريت �حمد مر��� مدير ش���عب �س���تا� �صفها� به 
 �كالت �قا� محمد �كبر� فر�ند خد��حم ���خو�ستي به طرفيت �قا/خانم: 1� سميه �حيمي
2� �حمد عابد� جوني 3� حس���ين عزيزپو� 4� ها�� حاتمي كليش���ا�� فر�ند: 1� حسن 
2� شكر�له 3� عزيز 4� بر�تعلي به خو�س���ته: مطالبه مبلغ 47/415/035 �يا� به شر� متن 
���خو�ست به �نضما� كليه خسا��� ����سي � خس���ا�� تأخير تأ�يه طبق قر����� بانكي �� 
تا�يخ تقديم ���خو�س���ت لغايت �جر� � �صو� محكو� به به شر� متن ���خو�ست بد��� تقاضا� 
صد�� تأمين خو�س���ته با �صف �جر� قبل �� �بال� تقديم كه به شعبه سو� شو��� حل �ختال� 
فال��جا� ��جا� � به كالس���ه 2229/97 ثبت � بر�� مو�� 98/5/16 س���اعت 8:30 �قت 
�سيدگي تعيين گر�يد� �س���ت � خو�ند� �� مجهو� �لمكا� معرفي نمو�� �ست لذ� به تقاضا� 
خو�ها� � �ستو� �ياست شعبه � به �ستنا� ما�� 73 قانو� �يين ����سي مدني مر�تب يك نوبت 
�� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� ��� � �گهي مي شو� � �� 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 ش���و��ها� حل �ختال� فال��جا� (���گستر� قديم) � �عال� نشاني � ���� 
�قيق � ��يافت نسخه ثاني ���خو�س���ت � ضمائم بر�� �قت مقر� �� شعبه جهت �سيدگي 
حاضر شوند �� غير �ينصو�� �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�

�گهى �عو� سهامد���� به مجمع عمومى عا��
 به طو� فو� �لعا�� شركت ��� سر�ميك ( سهامى خا� )

به شما�� ثبت 210463 � شناسه ملى 10102519449    
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت ��� س���ر�ميك ( سهامى خا� ) يا 
نمايندگا� قانونى �يشا� ( با �� �ست ��شتن �كالت نامه يا معرفى نامه) �عو� 
مى شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه 
�� ساعت 8 صبح جمعه مو�� 1398/04/14 �� محل �قامتگا� قانونى شركت 
��قع �� ته���ر�� – �نك- خيابا� مفتا�- خيابا� گرمس���ا� غربى – پال�48 
– س���اختما� لوكس – طبقه ��� تش���كيل مى گر��� حضو� به هم �س���انند.  
�ستو� جلسه: 1-�س���تما� گز��� هيا� مدير� � گز��� حسابر� مستقل 
� با��� قانونى 2-تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 
1397/10/10 � تعيين پا��� هيا� مدير� � حق �لزحمه با��سين 3-�نتخا� 
حسابر� مستقل � با��� قانونى بر�� س���ا� مالى منتهى به 1398/10/10 
4-�نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� نشر �گهى شركت 5-ساير مو���� كه �� 

صالحيت مجمع عمومى عا�� باشد.
هيا� مدير� شركت ��� سر�ميك (سهامى خا�) 

همزما� با مر�سم ���� با شهد� سر�يس �هي
 �� خط يك تا ساعت 24 �فز�يش خو�هد يافت 

شركت بهر� بر���� متر�� تهر�� � حومه به منظو� برگز��� هرچه باشكو� تر 
مر�سم ���� با پيكرها� پا� 110 شهيد گر�نقد� �فا� مقد� � به منظو� �فا� 
حا� شهر�ند�� محتر� تهر�ني بر�� حضو� �� �ين مر�سم� ساعت فعاليت خط 
يك متر�� تهر�� �� �فز�يش ���. مدير ��تباطا� ش���ركت بهر� بر���� متر� با 
�عال� �ين خبر گفت: چها�ش���نبه پنجم تيرما� 98 سر�يس �هي �� خط يك 

متر�� تهر�� تا ساعت 24���مه ����.
به گز��� مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل ش���ركت بهر� بر���� متر�� 
تهر�� � حومه� با توجه به �ينكه مر�سم ���� با شهد� كه پنجم تيرما� �� ساعت 
21:30 تا 23:30 �� مو�� �نقال� �س���المي � �فا� مقد� برگز�� مي ش���و� 
ش���ركت بهر� بر���� متر�� تهر�� � حومه نسبت به ���ئه خدما� بيشتر به 

شهر�ند��  سر�يس �هي �� خط يك �� تا ساعت 24 �فز�يش ���� �ست.
متر�� تهر�� � حومه �ما�گي �ين �� ���� كه �� پايا� �ين مر�س���م �� صو�� 

نيا� قطا�ها� فو� �لعا�� نيز �عز�� كند.

�گهي �عو� به پانز�همين مجمع عمومي عا�� 
�نجمن �نا� پژ�هشگر تا�يخ 

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� �نجمن �نا� پژ�هشگر تا�يخ 
�عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� كه �� ��� پنجشنبه 

27 تيرما� برگز�� مي  شو� حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلسه: 

1) ���ئه گز��� عملكر� هيئت مدير� 
2) ���ئه گز��� مالي � تصويب تر��نامه توسط با��� محتر� 

3) �نتخا� با��سين 
�ما� برگز���: پنجشنبه 1398/04/27 ساعت 10:30 تا 12 

محل برگز���: بز�گر�� حقاني (ش���ر� به غ���ر�)� نبش خيابا� 
كوشا� ��به ��� ���شگا� شهيد كش���و��� ساختما� ��شيو ملي 

�ير��� طبقه هفتم� سالن پرها� 
�نجمن �نا� پژ�هشگر تا�يخ 

«�گهي مجمع عمومي عا�� ساليانه مو�� 1398/4/21» 
شركت پزشكي گيال� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 586 � شناسنامه ملي 10720079010) 
«نوبت ���» 

به �س���تنا� مو�� 11 � 12 �ساسنامه شركت پزشكي گيال� (سهامي خا�) � مصوبه 
مو�� 1398/4/1 هيأ�  مدير� شركت� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت 
�� ساعت 9 صبح ��� جمعه 1398/4/21 �� محل س���الن �جتماعا� بيما�ستا� 
گلسا� �شت به ����: �ش���ت � گلسا� � بلو�� س���ميه برگز�� مي گر��.  �ستو� 
جلسه عبا�� �س��ت ��:  1� گز��� هيأ� مدير� شركت �� مو�� عملكر� شركت 
�� سا� منتهي به �س���فندما� 1397  2� گز��� با��سا� شركت �� مو�� عملكر� 
شركت �� س���ا� منتهي به �س���فندما� 1397   3� طر� صو�� ها� مالي شركت 
منتهي به �س���فند ما� 1397 جهت تصويب مجمع   4� �نتخا� با��س���ا� �صلي � 
علي �لب���د� (3 نفر �صلي � 1 نفر علي �لب���د�)  5� تصميم گير� �� مو�� پر��خت 
 مبلغ ثابت 5/000/000 �يا� به صو�� ماهيانه به ���� هر سهم كا�� به سهامد����
 6� طر� ساير مس���ائلي كه �� ��تبا� با مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت باشد.

7� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت.
هيأ� مدير� شركت پزشكي گيال� (سهامي خا�) 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� شركت كيسه گيال� 
(سهامي خا�) به شما�� ثبت 15369 

بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� �عو� مي ش���و� كه �� ��� ��شنبه 1398/04/17 ساعت 9 
صبح �� محل �فتر ش���ركت ��قع �� خيابا� حافظ� كوچه شيرين� شما�� 24� طبقه سو� حضو� 
به هم �سانيد. �ستو�جلسه شامل: �ستما� گز��� هيا� مدير� � گز��� با���� تصويب تر��نامه 
� صو�� حسا� س���و� � �يا� س���ا� مالي 1397� �نتخا� هيا� مدير� � با��� قانوني� تعيين 
���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهي شركت � �سيدگي � �خذ تصميم نسبت به ساير �مو� كه 

هيأ� مدير� شركت كيسه گيال� (سهامي خا�)�� صالحيت مجمع مي باشد. 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت مهندسين مشا�� سفيد ��� گيال� 
(سهامي خا�) شما�� ثبت 2474 � شناسه ملي: 10720157468 

�� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� ساليانه شركت كه �� ساعت 4 بعد ��ظهر ��� سه ش���نبه تا�يخ 98/4/25 �� محل قانوني 
شركت تشكيل مي شو�� شركت فرمائيد.  �ستو�جلس��ه:  1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � 
با��� قانوني ش���ركت ��با�� عملكر� س���ا� مالي 97   2� تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 
1397/12/29 � بو�جه س���ا� 1398   3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.  4� تعيين ���نامه 

كثير�النتشا�.  5� ساير مو��� بر حسب ضر��� �� صالحيت مجمع عمومي عا��. 
هيئت مدير� شركت 

4 اخبار اقتصادي
سه شنبه 4 تير 1398ـ  21 شوال1440ـ  25 ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27313

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

57/85 دار 

65/29 دار 

 65/29 دار    

1406/73 دار    

 4494000 تومان

4704000 تومان

2432000 تومان

1628000  تومان

1013000 تومان

440000 تومان

4200 تومان 

13049/3 تومان

13200 تومان

4780 تومان

14923/9 تومان

15100 تومان

5354/2  تومان

16554/3 تومان

17200  تومان

1143/7  تومان

3609/8  تومان

3675  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(

زنگنه كاهش صادرات نفت را 
تكذيب كرد

 وزیر نفت در واکنش به پخش اخباری درباره کاهش فروش نفت کشورمان 
گفت: این خبر ها مطلقاً دروغ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه درباره میزان فروش 
نفت گفت: من عددی نمی گویم چون به ضرر ماست.درهمین حال سخنگوی 
وزارت نفت اظهار داشت: در ماجرای کرسنت، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس 

شورای اسامی کسی است که باید به ملت پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، کسری نوری در پاسخ به اظهارات علیرضا زاکانی نماینده 
سابق مجلس شورای اسامی در برنامه »سام صبح بخیر« رسانه ملي با بیان اینکه 
معتقدیم برخی از این صحبت ها کذب است، ادامه داد: با این حال بخش دیگری 

از مباحث مطرح شده افترا به شمار می رود. 
وی با اشاره به اینکه اتهام ایجاد انسداد در شرایط بحرانی کشور به وزیر نفت 
وارد نیست، افزود: متأسفانه ایشان به گونه ای سخن گفتند که انگار قراردادهای بزرگ 
در کشور با شرکت ها و کشورهای دیگر وجود داشته یا قرار بود منعقد شود تا 
تحول بزرگی در صنعت نفت بوجود آورد اما آقای زنگنه همه این قراردادها را 
برهم زده است، آقای زاکانی اگر می توانست لغو قرارداد برانکو با پرسپولیس را 
هم به گردن آقای زنگنه می انداخت.مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت گفت: 
با تناقض دیگری هم در گفتار این دوستان روبروییم. از یک طرف برخی افراد 
می گویند آقای زنگنه خسته است و انگیزه ندارد و از طرف دیگر این گونه مطرح 
می کنند که آقای زنگنه فرد قدرتمندی است که می تواند جلوی قراردادها را بگیرد 

و هر تصمیمی که دوست دارد را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه کشور حساب و کتاب دارد و نهادهای نظارتی مشغول 
کار هس���تند، تاکید کرد: اگر فردی بتواند این کار را انجام دهد که به معنای 
بی قانونی در کشور است.نوری به مبلغ ۲۵ میلیون یورو اختاف مالی در یکی از 
شرکت های سطح دو پیمانکاری مرتبط با وزارت نفت اشاره کرد و گفت: آقای 
زاکانی این رقم را کوچک شمرده اما همین اعداد کوچک هم برای ما مهم بوده 

زیرا از همین اعداد است که بابک زنجانی ها بوجود می آیند.
به گفته وی، در مورد اختاف مالی در این شرکت، افراد داخل مجموعه 
متوجه شده و دستور پیگیری داده اند اما هنوز اثبات نشده که فعل مجرمانه ای 
اتفاق افتاده اما موضوع در حال رسیدگی است.سخنگوی وزارت نفت به نامه 
سال گذشته ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس درباره عملکرد وزیر نفت به سران ۳ قوه 
اشاره کرد و افزود: آقای زاکانی معتقد بود که وزیر نفت به این نامه حتی یک 
کلمه پاسخ نداده، در پاسخ باید به این نکته اشاره شود که مخاطب این نامه وزیر 
نفت نبوده با این حال آقای زنگنه در نشستی خبری در ۱۶ هزار کلمه عاوه بر 

موضوعات مطرح شده در آن نامه، به سوات دیگر هم جواب داد.
وی با اظهار اینکه اگر می خواهیم خاف واقع بگوییم حداقل استانداردهایی 
را رعایت کنیم، تاکید کرد: برخی از افراد می گویند که زنگنه به خام فروشی معتقد 
اس���ت اما خام فروش���ی به چه معناست. اکنون ۱۲ میلیارد دار ارزش صادرات 
پتروشیمی است و ۱۸ طرح دیگر در دست اقدام داریم که تا سال ۹۹ تکمیل 

شده و ظرفیت صادراتی را دو برابر می کند.
نوری با اشاره به اینکه ظرفیت پاایشی کشور در آغاز دولت یازدهم ۱/۶۵ 
میلیون بشکه در روز بود که اکنون به ۲/۱۵ میلیون بشکه رسیده است، به صدور 
۲ میلیون بشکه مجوز احداث پاایشگاه برای بخش خصوصی در کشور اشاره 
کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ وزارت نفت نمی تواند برای ساخت پاایشگاه 
اقدام کند.نوری با اشاره به خط لوله صادرات گاز به پاکستان گفت: بر اساس 
تفاهم بین طرفین قرار بود تا ایران خط لوله را تا مرز تکمیل کند و از طرف 
پاکستان هم خط لوله را در سمت خود احداث کند اما تاکنون یک متر خط لوله 
هم در طرف پاکستان نکشیدند. اظهارات نخست وزیر پاکستان هم نشان می دهد 
که مشکل ایران نیست زیرا وی گفته که وجود تحریم ها علیه ایران مهمترین 
مشکل بر سر راه تکمیل است و ماحظه عربستان و امارات در این بین وجود 
دارد. با این حال در داخل کشور به جای آنکه حرف رسمی وزارت نفت مورد 

قبول قرار گیرد، طرف پاکستان را می گیرند.
وی در پاسخ به انتقادات در مورد خلع ید چینی ها از توسعه یک میدان نفتی 
هم گفت: قرادادی با چینی ها بوده تا تولید نفت را در یکی از میادین نفتی از ۴۲ 
هزار بشکه در روز به ۳۲۰ هزار بشکه برسانند اما در طول ۴ سال رقم تولید نه 
تنها به ۳۲۰ هزار بشکه نرسید بلکه به زیر ۲۸ هزار بشکه در روز کاهش پیدا 
کرد. با خروج چینی ها از این پروژه و با کمک نیروهای داخلی، اکنون تولید در 

این میدان به ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
وی به ماجرا سوآپ نفت توسط روسیه و توقف آن از سوی بیژن زنگنه 
اشاره کرد و ادامه داد: ایران هیچ قرارداد سوآپی با روسیه نداشته و در کل تعریف 
سوآپ هم آن چیزی نیست که آقای زاکانی به آن اشاره کرده است زیرا ایشان 
گفته روسیه قرار بود ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را دریافت کرده، فروخته و پول 

آن را به ایران بدهد در صورتی که تعریف سوآپ این نیست.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در مورد همکاری با عراق برای توسعه 
۱۲ میدان مشترک تاکید کرد: این گونه مطرح می شود که عراق موضوع همکاری 
را مطرح کرده و ایران نپذیرفته است و این در شرایطی است که حتی یک برگ 
سندی در این رابطه وجود ندارد. از سوی دیگر توسعه تمامی میادین نفتی عراق 
توس���ط شرکت های بزرگ غربی در جریان است و بااترین برداشت را از این 

میادین انجام می دهند بنابراین لزومی برای همکاری با ایران ندارند.
وی گفت: در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، استعام های ازم از مراجع مختلف 
گرفته شده بود و هیچ دستوری مبنی بر عدم همکاری با توتال وجود نداشت. 
از سوی دیگر اگر وجود یک فساد در شرکتی مانع همکاری با آن شرکت است 

بنابراین با بسیاری از پیمانکاران داخلی هم نمی توانیم کار کنیم.

بارندگی های بهار امسال نباید این شائبه را ایجاد کند 
که مشکات ناشی از یک دهه خشکسالی در ایران مرتفع 

شده و خطر کم آبی از بین رفته است.
ای���ن مطلب دیروز در همایش ملی س���ازگاری با 
کم آبی که در تهران برگزار ش���د، مورد تأکید کارشناسان 

قرار گرفت.
دکت���ر رضا اردکانی���ان وزیر نیرو در این همایش با 
اشاره به خشکسالی های گذشته اعام کرد: وضعیتی که 
امروز شاهد آن هستیم محصول انباشت تاریخی انتخاب  
ما والبته تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. ما ناچاریم که با 
کم آبی سازگاری داشته باشیم و باید شرایط اقلیمی ایران 
را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره برداری از 

منابع آب قرار دهیم.
به گفته وی، کم آبی وضعیت کم و بیش ثابتی است 
که تغییرات ساانه یا دوره ای در میزان بارش ها هم آن را 
ماهیتاً تغییر نمی دهد و نتیجه طبیعی این است که ساکنان 
این عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار 
کنند. اصل کم آبی را بپذیرند و متناسب با آن دانش ها و 
ابزار ها را به کار گیرند تا پایداری منابع آب را تضمین کنند. 
وزیر نیرو ادامه داد: بنابراین سازگاری با کم آبی به معنی 
کنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقلیمی، نبود ساختار های 
 سازمانی سازگار با فعالیت میان بخشی، نبود ساختار های 
حقوقی – قانونی مبتنی بر مسئولیت مشترک در قبال پایداری 
منابع آب، تدوین سیاست های بلند مدت مبتنی بر پایداری 
بدون تمهید کردن ملزومات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی 
و سیاسی تحقق آن ها و فقدان شفافیت و پاسخگویی کافی 

در نظام نهادی مدیریت منابع آب است.
وی در ادام���ه با بیان اینکه نظام مدیریت منابع آب 
کش���ور فاقد نظام تولید، جمع آوری، پردازش و انتشار 
داد های منابع و مصارف آب متناسب با نیازمندی های امروز 
کش���ور است، گفت: رسیدن به اجماع و تحقق رویکرد 
همه با هم در مدیریت منابع آب نیازمند داشتن داده هایی 
تا حد ممکن متقن است که زمینه ساز وفاق همه ذینفعان 
باشد و بر اساس آن ها بتوان برنامه ریزی دقیق مدیریت 
منابع و همچنین سنجش و پایش تغییرات بر اثر اجرای 

اقدامات را انجام داد.
اردکانیان ادامه داد: کاربری نامناس���ب اراضی، سطح 
زندگی پرآب طلب، سرمایه گذاری ناکافی برای توسعه زیر 
ساخت های سازگاری با کم آبی و برنامه ریزی بهره برداری 

از منابع آبی حوزه های آبریز بر اس���اس فرض فراوانی با 
کم توجهی به مس���ائل محیط زیستی از مهمترین عوامل 
اقتصادی و اجتماعی کم آبی در ایران محسوب می شود. 
همچنین مداخات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به 
مدیریت منابع آب و غلبه وجه س���ازه ای در وجه غیر 
 سازه ای در مدیریت منابع آب از عوامل سیاسی کم آبی

هستند. 
اردکانیان در حاشیه این همایش هم با اشاره به اینکه 
در تابس���تان امسال ۴ هزار مگاوات برق کمبود داریم به 
خبرنگاران ، گفت: تابستان سال ۹۸ را در صورتی می توانیم 
بدون خاموشی سپری کنیم که به همان عادات پرمصرف 

قبلی بازنگردیم.
وزیر نیرو گفت: گرما زودتر ش���روع شده و فراگیر 
است و این موضوع تأثیر خود را روی پیک مصرف نشان 
می دهد چرا که به ازای یک درجه افزایش دما، اوج مصرف 

به حدود ۱۳۹۰ مگاوات افزایش پیدا می کند.
وی ب���ا تأکید ب���ر اینکه کم کردن یک درجه دمای 
دس���تگاه سرمایش���ی اثر خود را بر روی خط تولید یک 
واحد نیروگاهی می گذارد،  گفت: تمهیدات ازم و خوبی 
برای مقابله با خاموشی در تابستان به کار گرفته خواهد 
شد که در این راستا با صنایع صحبت شده و قراردادهایی 

هم امضاء شده است.
وزیر نیرو گفت: رش���د مصرف برق در چند سال 
اخیر بین پنج تا هفت درصد بوده است که اگر این رشد 
به سبب رونق تولید و توسعه صنعت باشد، موجه است 
ولی اگر در ش���رایطی که کش���ور ما در اقلیم خشک و 
نیمه خشکی قرار گرفته، دمای محیط  های بسته خود را 
در تابس���تان روی ۱۷ و ۱۸ درجه نگه داریم طبیعتا این 
عامت بدمصرفی است و اگر این مسئله را چاره نکنیم، 

گرفتار خواهیم شد.
وی یادآور شد: در یکی دو سال اخیر رشد مصرف 
تا حدودی کنترل شده است ولی همچنان میزان مصرف 
بااست و هر چه بتوانیم در این جهت مصرف صحیح تری 
داشته باشیم مطمئنا می توانیم از نیروگاه های ساخته شده 
برای توسعه صنعت، کشاورزی و سایر مصرف بهره ببریم 
و حتی اگر مصرفی نداشتیم اقدام به صادرات انرژی کنیم 
تا از محل عواید ناش���ی از صادرات برق این صنعت را 

اداره کنیم. 
اردکانیان با تاکید بر اینکه در طی ۶ سال اخیر حدود 
۱۱۰ هزار کیلومتر خط انتقال فوق توزیع و شبکه توزیع 
در کشور ساخته شده است، گفت: در مدت زمان فعالیت 
دولت تدبیر و امید ساانه ۱۸ هزار کیلومتر خطوط برق 

ایجاد ش���ده که این ش���بکه وسیع عمدتا با منابع داخلی 
و از محل پول قبض برق پرداختی توس���ط مردم ایجاد 

شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: ما هر ساله برای پاسخگویی به 
مصرف باای پیک تابستان ناچار به ساخت نیروگاه های 
متعدد با صرف هزینه بسیار زیادی هستیم تا بتوانیم چند 
صد س���اعت اوج مصرف را بدون مشکل سپری کنیم. 
مطمئنا اگر بتوانیم مصرف صحیح و بهینه تری داشته باشیم 
می توانیم از منابع مورد استفاده در این بخش برای توسعه 
صنعت، کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای تولید و حتی 

صادرات برق استفاده کنیم.
وی با اظهار اینکه در سال آبی گذشته کاهش چشمگیر 
بارندگی ها موجب شده بود تا در فصل تابستان با کاهش 
چهار هزار مگاواتی تولید نیروگاه های برقابی و مش���کل 
تامین برق در کش���ور مواجه شویم، افزود: مسائل پیش 
آمده در تابستان سال گذشته موجب شده بود تا از مرداد 
۹۷ برنامه ریزی برای عبور موفق از پیک تابستان ۹۸ در 
دستور کار قرار بگیرد. نحوه برنامه ریزی ها هم بر اساس 
شرایط سال آبی ۹۶-۹۷ طراحی شده بود؛ یعنی در سال 
آبی جاری با کاهش بارندگی ها و کمبود تولید نیروگاه های 

برقابی مواجه خواهیم شد. 
وی ادامه داد: کسری ۴ هزار مگاواتی تولید به همراه 
افزایش مصرف غیرمتعادل برق ممکن اس���ت در تابستان 
امس���ال مشکل ساز شود؛ از همین رو سعی شده است تا 
تعدادی از واحدها زودتر به مدار بیاید و با همکاری مردم 

بتوانیم تابستان ۹۸ را بدون خاموشی طی کنیم. 
 وی از تمامی مصرف کنندگان  خواست این مسئولیت 
مشترک و کار جمعی را به ویژه امسال در دستور کار خود 
قرار بدهند تا تابس���تان امسال را با همکاری آن ها بدون 

مشکل پشت سر بگذاریم.
مهندس محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت هم در این همایش با بیان اینکه بخش صنعت 
و معدن مصرف کننده میزان محدودی از آب است، گفت: 
وزارت صنعت برای بحران کم آبی سه محور اساسی را در 

یک برنامه زمان بندی مشخص عملی خواهد کرد.
به گفته وی، به روز کردن و استفاده از فناوری نوین در 
صنایع، افزایش بهره وری در صنایع جدیدالتأسیس،تصفیه 
فاضاب و مدیریت پسآب صنعتی محورهای اصلی این 

برنامه را تشکیل می دهند.

وزير نيرو: خطر بازگشت خشكسالي، سازگاري با كم آبي را ايجاب مي كند يادداشت اقتصادی

شصت و پنجمین جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به 
ریاست معاون اول رئیس جمهوری 

برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیري در این 
جلسه با بیان اینکه مهمترین رسالت 
سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه 
متناس���ب با شرایط فعلي براي اداره 
کشور به نحو مطلوب است، گفت: 
در شرایطي که منابع بودجه کاهش 
یافته است، این سازمان رسالت بسیار 
مهم���ي بر دوش دارد و همه نهادها، 
س���ازمان ها و دس���تگاه ها باید در 
این مس���یر با این سازمان همراه و 

هماهنگ باشند.
وی ب���ا تاکید بر اینکه کاهش 
هزینه ها در شرایط فعلي که با تحریم 
و محدودیت منابع در بودجه روبرو 
هستیم، اقدامي اجتناب ناپذیر است، 
اف���زود: براي اینکه بتوانیم با وجود 
همه محدودیت ها، کشور را به نحو 
مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحي 

اقتصادي، اصاح ساختاري در اقتصاد 
و حذف هزین���ه هاي غیرضروري 

هستیم.
رئیس ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي با اش���اره ب���ه اینکه توان 
کارشناس���ي مطلوبي در کشور براي 
ارای���ه راه حل هاي علمي به منظور 
برون رفت از مشکات و چالش ها 
شکل گرفته اس���ت، تصریح کرد: 
خوشبختانه امروز تفاهم خوبي میان 
مدیران در همه سطوح و نخبگان براي 
اصاحات ساختاري در نظام اقتصادي 

کشور شکل گرفته است.
وی تصریح ک���رد: در اجراي 
برنامه هاي کان اقتصادي و نجات 
اقتصاد کشور از بیماري هاي مزمني 
که رنج مي برد و حاصل انباش���ت 
مشکات در سال هاي متمادي است، 
اجماع سازي و همراهي همه ارکان 
نظام، دولت و مردم ضروري است تا 
برنامه ها و راهکارها بتواند در عرصه 

عمل بخوبي اجرا شوند.

دکتر جهانگی���ری ادامه داد: با 
توجه به تاکید مقام معظم رهبري بر 
اصاحات ساختاري در اقتصاد کشور، 
بهترین فرصت در اختیار س���ازمان 
برنام���ه و بودجه براي کاهش اتکا 
بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت فراهم آمده که از ضروریات و 
اولویت هاي اساسي کشور است و 
بای���د از این فرصت براي پاایش و 
اصاح ساختار بودجه استفاده کرد.

وي از سازمان برنامه و بودجه 
خواست با جدیت براي مهیا کردن 
شرایط اجراي راهکارهاي ارایه شده 
براي اصاحات ساختاري در بودجه 
کش���ور بویژه در حوزه درآمدها و 
هزینه هاي کش���ور تاش کند و در 
عین حال تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات 
مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد 
مربوط به رئیس جمهوری است که به 
لحاظ قانوني از طرف مردم مسئولیت 
اداره کش���ور را بر عهده دارد و همه 
ای���ن موضوع را پذیرفته اند و باید 

تاش کرد تا براي اجراي برنامه ها و 
اصاحات ساختاري در اقتصاد کشور 

نظر رئیس جمهوری تأمین شود. 
مع���اون اول رئیس جمهوری 
همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم 
اکنون براي بودجه سال ۹۹ کل کشور 
برنامه ریزي دقیقي در جهت صرفه 
جویي و کاهش هزینه ها داشته باشیم، 
خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه ها 
و س���ازمان هاي غیردولتي که طي 
سالیان گذشته بي جهت بودجه خود 
را ب���ه دولت متصل کرده اند حذف 
شود زیرا در شرایطي که بودجه دولت 
در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک 
به این گونه مؤسسات و سازمان ها 
امري غیرضروري و ناممکن است.
وی اف���زود: باید روي روش ها و 
نظرات کارشناسي که مصلحت کشور 
را تامین مي کند، پافشاري کنیم زیرا 
تجربه نشان داده که دیگر نمي توان 
با روش هاي کنترلي اقتصاد کشور 

را اداره کرد.

كسب رتبه چهاردهم برای ناوگان كشتیرانی ايران  
کش���تیرانی جمهوری اس���امی ایران با وجود تحریم های ناعادانه، 
چهاردهمین ش���رکت برتر دنیا شد. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از 
با در اختیار  سوی موسسات بین المللی، در حال حاضر کشتیرانی "مرسک" 

TEU داشتن ۷۱۶ فروند کشتی به ظرفیت ۴ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۶۴ هزار
کانتینر در لیست برترین شرکت کشتیرانی دنیا قرار دارد.

در تازه ترین رده بندی صورت گرفته ش���رکت کش���تیرانی جمهوری 
اس���امی ایران به جایگاه چهاردهمین ناوگان کشتیرانی دنیا صعود کرد. این 
ش���رکت هم اکنون ۵۰ فروند کش���تی با ظرفیت۱۵۴ هزار و TEU ۴۱۵در 
اختیار دارد. ۴۶ فروند از این کش���تی ها تحت مالکیت کش���تیرانی و ۴ فروند 

هم اجاره ای  است.

نوبخت: اختصاص ارز 4۲۰۰ تومانی به كااهای اساسی ادامه دارد 
مراس���م امضای تفاهمنامه تأمین مالی ۳۰۰۰ 
میلیارد تومانی کمک به مناطق سیل زده میان بانک ها 

و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم 
فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیات تکلیفی 
را عامل ایجاد مطالبات معوق معرفی کرد و گفت: 
سیاس���ت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کااهای 

اساسی ادامه دارد. 
محمدباقر نوبخت افزود: بر اس���اس گزارش 
قرارگاه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل بالغ بر 
۳۸ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم در این 
سیل آسیب زده شده و برای تأمین منابع ازم برای 
بازسازی، مقرر شد تقسیم کار ملی صورت گرفته 
و ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را قرار ش���د 
دولت تأمین کند که از محل اعتبارات دولتی پرداخت 
شود.وی تاکید کرد: در شرایطی که همراه با سیل، ما 
در بی رحمانه ترین و شدیدترین تحریم های تاریخ 
 به سر می بریم، منابع مالی محدود است و تأمین 
۳۸ هزار میلیارد تومان بار جدید امکان پذیر نیست 
و بنابرای���ن نظام بانکی اعام آمادگی کرد. تاکنون 
۳۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه برای پرداخت خسارات 
اختص���اص دادیم و مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد تومان هم 
برای بخش زیرس���اخت ها و راه، بازسازی اماکن 

شهری و روستایی و خسارت در حوزه آب، برق 
و فاضاب هم در دولت مصوب شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
تامی���ن ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۸ هزار میلیارد 
تومان از سوی نظام بانکی، اقدام شایسته ای است، 
گفت: امس���ال هم سال رونق تولید است و برای 
این منظور از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ 
اس���تفاده خواهیم کرد که بر اساس آن در هشت 
برنامه که در حوزه وزارتخانه های مربوطه تدارک 
شده ، حدود ۹۸۰ هزار فرصت شغلی امسال ایجاد 
خواهد ش���د پس هر وزارتخانه تکلیف خود را 
می داند.  در عین حال ۴۵ هزار میلیارد تومان برای 
رونق تولید در نظر گرفته شده که مشارکت بانک ها 

هم همچنان وجود دارد.
وی گفت: بانک ها بسیار مطمئن و پاک همه 
تعهدات خود را انجام دادند و تعهدات را نسبت 
به مردم ادا کردند ولی بانک ها، مؤسس���ات خیریه 
نیستند و باید از بابت سپرده های مردم سود بپردازند 
اینکه بانک ها در پرداخت وام تأخیر می کنند به دلیل 

بررسی بیشتر از سوی بانک ها است.
 پس اگر فضاس���ازی کرده و او را مجبور به 
پرداخت سریع کنند، مطالبات معوق ممکن است 
شکل گیرد؛ پس در مورد بانک ها بی انصافی می شود 

در حالی که دولت هر زمان از بانک کمک خواسته 
همکاری کرده اند.نوبخت با بیان اینکه دولت پول 
خ���ود را به طرح های عمرانی اختصاص می دهد، 
گفت: پارسال ۵۴ هزار میلیارد تومان به طرح های 
عمرانی اختصاص یافت���ه و ۳۹۰۰ میلیارد تومان 
خرید تضمین���ی گندم تا چند روز پیش صورت 
گرفته و ۳۴۰۰ میلیارد تومان آن به فروشندگان گندم 

پرداخت شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه هم در این مراسم 
بابیان اینکه پارسال از بانک های دولتی و خصوصی 
و بانک مرکزی حتی یک ریال هم استقراض نکردیم، 

گفت: امسال همین روند ادامه خواهد یافت.
حمید پورمحمدی گفت: هفده بانک در این 
حوزه فعال ش���ده اند و سهم هر بانک مشخص 
است؛ بر این اساس بانک ملی۳۰۰ میلیارد تومان، 
بانک کش���اورزی ۲۰۰ میلیارد تومان، هر یک از 
بانک های سپه، تجارت، ملت و صادرات ۲۲۵ میلیارد 
تومان، هر یک از بانک های رفاه، صنعت و معدن، 
توسعه صادرات، توسعه تعاون، سینا، اقتصادنوین، 
کارآفرین و سامان ۱۰۰ میلیارد تومان، هر یک از 
بانک های پارسیان و پاسارگاد ۳۰۰ میلیارد تومان و 
بانک آینده ۲۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق 

سیل زده پرداخت می کنند.

جهانگیري: اداره كشور نیازمند حذف هزينه هاي غیرضروري است

ممنوعیت افزايش شهريه مدارس بدون 
اخذ تأيیديه كارگروه تنظیم بازار

 
افزای���ش به���ای خدمات 
آموزش���ی مدارس پ���س از ارائه 
درخواس���ت و بررسی کارشناسی 
س���ازمان حمایت و تصویب آن 
 در کارگ���روه تنظیم بازار قانونی 

خواهد بود. 
ب���ه گزارش ش���اتا، محمد 
موسوي معاون نظارت بر کااهای 
مصرفی و ش���بکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف 
کنن���دگان و تولیدکنندگان اظهار 
داشت:در پی سیاست های مرتبط 
با ساماندهی بازار کاا و خدمات، 
کااها و خدماتی که از حساسیت 
و اهمیت باایی در س���بد هزینه 
خانوار برخوردارند، مشمول بررسی 
کارشناسی توسط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و تصوی���ب کارگروه تنظیم بازار 

شده اند.
موسوی افزود : قیمت خدماتی 
که حسب قانون تعیین نرخ آنها به 
کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه 
های اجرایی دولت محول شده است 
از قبیل خدمات آموزش رسمی با 
پیشنهاد بااترین مقام دستگاه های 
اجرایی پس از بررسی کارشناسی 
این سازمان مستلزم اخذ مصوبه از 

کارگروه تنظیم بازار است.
وي با بی���ان اینکه خدمات 

آموزشی مدارس می بایست پس از 
ارایه درخواست و بررسی کارشناسی 
این سازمان و تصویب در کارگروه 
تنظیم بازار اجرایی شود، افزود:از 
آنجای���ی که تاکن���ون هیچ گونه 
پیشنهادی از سوی دستگاه ذیربط 
برای تغییر ش���هریه مدارس به این 
سازمان و کارگروه مذکور واصل 
نشده، از نظر این سازمان هرگونه 
افزایش شهریه مدارس بدون اخذ 
تائیدی���ه کارگروه تنظیم بازار فاقد 

وجاهت قانونی است.
معاون نظ���ارت بر کااهای 
مصرفی و ش���بکه های توزیعی و 
اقتصادی سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان  افزود: بر 
این اساس با تخلفات صورت گرفته 
در چارچ���وب قوانین و مقررات 
 مربوطه برخورد قانونی ازم صورت 

خواهد گرفت.
وی تاکی���د کرد: با عنایت به 
فرا رس���یدن زمان ثبت نام مقاطع 
تحصیلی مختلف در مدارس تحت 
نظ���ر وزارت آموزش و پرورش، 
اولیا می توانند در صورت مواجهه 
با هرگونه افزایش شهریه مدارس، 
مراتب را به س���امانه ۱۲۴ گزارش 
و از طریق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان ها و این سازمان 

پیگیری کنند.

سايه بحران كم آبی همچنان 
پابرجاست

کامران نرجه

سیاب زودگذر بهار امسال خساراتی فراتر از تخریب واحدهای مسکونی 
و زیرساخت های اقتصادی داشت، چرا که موجب شد تاش های صورت 
گرفته در یک دهه اخیر برای ایجاد باورملی نسبت به خشکی اقلیم ایران بی اثر 
شود و دوباره رفتارهای ناسازگار با کم آبی در بخش کشاورزی، صنعتی و 

خانگی رواج یابند.
پس از یک دهه خشکسالی و هشدارهای پیاپی کارشناسان، به تدریج 
 داش���تیم با بخش کش���اورزی )که ۹۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف 
می کند( به این تفاهم مشترک می رسیدیم که دوران فشار به سفره های زیرزمینی 
برای تولید محصوات آب بر به پایان رسیده، زیرا فرونشست دشت ها ادامه 

حیات در ۷۰ درصد از  مراکز جمعیتی ایران را به خطر انداخته است.
بخش صنعت را به این س���طح از آگاهی رس���انده بودیم که راه اندازی 
واحدهای مصرف کننده آب و ایجاد مجتمع های ذوب فلزات در فات کویری 
کشور، حتی اگر به ایجاد اشتغال برای محرومان منطقه منجر شود، یقینا آنان 

را در آینده نزدیک از بی آبی مجبور به مهاجرت خواهد کرد.
بسیاری از مردم هم تحت آموزش رسانه ها و به سبب هشدار دستگاه های 
مسئول به این باور نسبی رسیده بودند که حتی در فصول پربارش، ضرورت 
دارد الگوی مصرف آب را در زندگی روزمره رعایت کنند، چرا که اواً هر 
ثروتی را نباید آنی خرج کرد و ثانیاً زخم ناشی از خشکسالی های مکّرر بر 

پیکر طبیعت، هنوز التیام نیافته است.
اما شیوه اطاع رسانی هیجانی روابط عمومی نهادهای مرتبط با سیاب 
امسال، محصول کاشته شده در این سال ها را به باد داد و باعث شد تا دوباره 

میزان مصرف آب در کشور به سطح بحرانی نزدیک شود.
آن زمان که پیاپی خبر دادیم حجم مخازن پشت سدها، انباشته از سیاب 
شده و دریچه های خروجی برای تحمل فشار آب باز گذاشته شده اند، باید 
به فکر بازگشت رفتار ناسازگار با اقلیم  و اسراف آب در بخش های مختلف 
می بودیم. باید به مردم می گفتیم که حجم عمده مخازن پش���ت س���دها را 
رسوبات همراه سیاب پر کرده نه آب و غالب منابع تخلیه شده از دریچه های 
خروجی، همراه سیاب به دریا رفته و کمتر فرصت فرونشست در زمین و 
سیراب کردن سفره ها را پیدا کرده است.غفلت دستگاه اطاع رسانی سیل 
امسال از این واقعیت که عمده بارش ها در استان های غربی بوده و همچنان 
۲۸ میلیون نفر از جمعیت ساکن در ۲۳۳ شهر جنوبی، مرکزی و شرقی ایران 
با تنش آبی دست و پنجه نرم می کنند، جامعه را به این اشتباه انداخت که 

دوران خشکسالی سپری شده و سالهای ترسالی از راه رسیده اند.
در شرایطی که پیشرفته ترین تجهیزات و شیوه های مطالعات هواشناسی 
جهان با تردید از اوضاع جوی ۶ ماه آینده گزارش می دهند، روابط عمومی 
سیل اخیر برای انحراف افکارعمومی از ناکارآمدی مدیریت بحران سیل، به 
مردم اطمینان داد که دوران خشکسالی سپری شده و ایران در حال تغییر اقلیم 
است!!! اینک کدام دستگاه کارشناسی می تواند تضمین دهد که فات ایران 
سال آبی آینده هم با بارندگی های فراوان روبروست و اقلیم خشک چند ده 

هزار ساله ما به یکباره تغییر کرده و پرآب شده است؟
تازه ترین گزارش های رسمی نشان می دهد که زیر گوش پایتخت ۱۲ 
میلیون نفری، سطح زمین در مهرشهر کرج بین ۱۸ تا ۳۰ سانتی متر و در 
دشت شهریار و ورامین بین ۲۰ تا۵۰ سانتی متر فرو نشسته است ولی شیوه 
غلط اطاع رساني بارش های اخیر، باور این واقعیت که سایه بحران کم آبی 

همچنان ادامه دارد را برای عامه مردم دشوار کرده است.
سیاب بهار حتی پرونده ضرورت واقعی سازی قیمت آب در کشور را 
نیمه کاره رها کرد تا دوباره برای کاشت یک کیلو هندوانه ۲ هزار تومانی، ۲۰۰ 
لیتر آب ۱۰۰۰ تومانی مصرف کنیم و از یاد ببریم اصفهان و شیراز خشکیده 
برای شالیکاری مناسب نیست یا کویر یزد، کرمان و خراسان را نباید وادار به 
فوادسازی کرد.خاصه اینکه برنامه سازگاری با کم آبی که ظرف چند روز 
اخیر دوباره ورد زبان محافل کارشناسی و دستگاه های اجرایی شده است، باید 
در کنار تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی و اصاح برنامه توسعه صنعتی 
به فکر ترمیم ارتباطات عمومی و ارتقای ش���یوه اطاع رسانی از بارش های 
جوی کشور باشد تا با هر سیاب زودگذر گول نخوریم و مسحور آینده ای 

پرآب نشویم و باور کنیم که با یک گل، بهار نمی شود.



سال 97 با بيش از 17 هزار كشته در تصادفات 
جاده اي به اتمام رسيد. رقمي  وحشتناك كه شايد 
معادل تلفات يك جنگ تمام عيار چند ساله باشد. 
ــفر در  به عبارت ديگر، جامعه ايران با جاده و س
جنگي تمام عيار و خونين به سر مي برد. جنگي كه 
يك سوي آن دشمني است كه زاده خود ماست، 

زاده كم كاري ها و اهمال كاري ها. 
ــار تفاوت هايي  ــالم دقيق آم ــه در اع  گرچ
ــزي از اصل  ــاوت چي ــا اين تف ــود دارد، ام وج
ــن حال، همه  ــوع نمي كاهد: فاجعه. در عي موض
ــورد اين فاجعه  ــاله گزارش هاي زيادي در م س
ملي منتشر مي شود و رسانه ها تالش زيادي براي 
بازتاب آن مي دهند. اقدامات و هشدارها چندان 
ــت ولي تا رسيدن به ميزان  بي نتيجه هم نبوده اس
ــدن به ميانگين جهاني راه  قابل قبول و نزديك ش

بسيار است. 
در دنيا چه خبر است 

همه ساله آمار تصادفات و تلفات در جهان 
ــود. اين ارقام مي تواند به ما كمك  ــر مي ش منتش
كند تا ريشه مشكالت را بهتر بشناسيم و بتوانيم 
براي آن برنامه ريزي كنيم. بر اساس آمار، ساالنه 
ــزار نفر در حوادث رانندگي  يك ميليون و350 ه
ــر پياده يا  ــارم آن عاب ــان مي بازند كه يك چه ج
دوچرخه سواران هستند. در حال حاضر تصادف 
جاده اي اصلي ترين عامل مرگ كودكان و جوانان 

به شمار مي رود. 
ــبت به دهه هاي گذشته  ــمار قربانيان نس ش
افزايش داشته است، اما با توجه به رشد جمعيت 
ــد تصادفات  ــداد خودروها، درص و افزايش تع
ــن ميان بر  ــت. در اي ــاداري نكرده اس تغيير معن
اساس داده هاي سازمان بهداشت جهاني، ميزان 
تصادفات رانندگي در كشورهاي فقير به مراتب 

ــت و ضريب  ــورهاي ثروتمند اس بيشتر از كش
ــاده اي در  ــدن بر اثر تصادف ج احتمال كشته ش
ــه برابر كشورهاي غني است.  كشورهاي فقير س
براي درك دقيق تر اين اطالعات، بد نيست بدانيم 
در اروپا ساالنه از هر100 هزار نفر به طور متوسط 
9/3 نفر در تصادفات جان مي   بازند، در حالي كه 

اين آمار در كشورهاي آفريقايي 26/6 نفر است. 
ــت جهاني همواره نسبت به  سازمان بهداش
ــورها به اقدامات ايمني  اينكه در بسياري از كش
ــود معترض  ــي بهاي الزم داده نمي ش در رانندگ
است. به گفته  اين نهاد وابسته به سازمان ملل، در 
ــور جهان با 5 ميليارد و300 ميليون نفر  100 كش
جمعيت استفاده از كمربند ايمني اجباري است، 
ــور با مجموع 2 ميليارد و300 ميليون  در 44 كش
ــازات رانندگاني كه  نفر قوانين موثري براي مج
نوشابه الكلي مصرف مي كنند، وجود دارد. بر اين 
اساس فقط در 33 كشور استفاده از صندلي كودك 

هنگام رانندگي اجباري است. 
تصادفات در ايران

ــوانح جاده اي در ايران، از  آمار حوادث و س
ميانگين جهاني بسيار باالتر است. مطابق اعداد و 
ارقام، ايران بعد از دو يا سه كشور، خطرناك ترين 
ــته هاي  ــت. آمار ميانگين كش ــا را داراس جاده ه
جاده هاي ايران چيزي نزديك به20 هزار بود كه 
با مجموعه اقداماتي به 16 هزار كاهش پيدا كرده 
بود. اما بر اساس گزارش سازمان پزشكي قانوني، 
ــزار و 183 نفر در  ــش از 17 ه ــال 1397 بي در س

حوادث رانندگي كشته شده اند كه نسبت به سال 
96 افزايشي 1/2 درصدي به شمار  مي رود. 

بر اساس داده هاي آماري سال 96، بيشترين 
ــيرهاي برون شهري است.  تلفات مربوط به مس
ــر نيز با  ــال هاي ديگ ــبت ها تقريبا در س اين نس
ــوري كه  ــت. به ط ــده اس اندكي تغيير تكرار ش
در  ــات  تصادف ــگان  جان باخت ــد  درص  66/4
جاده هاي برون شهري، 27 درصد در خيابان هاي 
ــهري، 6/4 درصد در جاده هاي خاكي و  درون ش
روستايي جان خود را از دست داده اند. بيشترين 
تلفات هم در استان هاي فارس، تهران و خراسان 
ــالم، اردبيل و  ــت و اي ــده اس رضوي گزارش ش
كهگيلويه و بويراحمد كمترين تلفات را داشته اند. 

 
در همين رابطه، علت اصلي مرگ 46 درصد 
از افراد ضربه به سر، 26/4 درصد شكستگي هاي 
متعدد، 8 درصد به دليل خونريزي و 13/9 درصد 
ــتراكي (موارد داراي بيش از يك  به دليل علل اش
ــوختگي، 3 دهم درصد  علت)، 8 دهم درصد س
ــاير موارد بوده  ــيژن، 4/6 درصد س نرسيدن اكس

است. 
ــراد نيز در محل  محل فوت 51 درصد از اف
ــتان و  ــه، 6/2 درصد حين انتقال به بيمارس حادث
ــتان  ــوت 41/6 درصد از افراد در بيمارس محل ف
ــال 90/2 درصد افراد  بوده و همچنين نحوه انتق
ــط  ــي از طريق آمبوالنس، 6/5 درصد توس متوف
ــم درصد خودروي  ــايل نقليه عبوري، 4 ده وس
ــاير خودروها و 1/8 درصد  پليس، 1/1درصد س

نامعلوم بوده است. 
جاده، خودرو، انسان، محيط

ــنتي به  ــي علت تصادفات به طور س بررس
ــان مي رسد. هر  مربع جاده، خودرو، محيط و انس

كدام از اين عوامل، مي توانند در حوادث و سوانح 
جاده اي سهم و نقش داشته باشند. واكاوي علت 
تصادفات، مي تواند ميزان تقصير هر كدام از اين 
چهار عامل را مشخص كند و در ترسيم نقشه راه 

كاهش تصادفات موثر باشد. 
ــا، مولف بيش از100  حسين منوچهر پارس
ــي در اين مورد  كتاب در زمينه خودرو و رانندگ
ــد: تصادفات  ــه مي گوي ــگر روزنام ــه گزارش ب
روزي3600 نفر از جامعه جهاني تلفات مي گيرد 
ــته. برنامه سازمان  به عبارتي هر 25 ثانيه يك كش
ــت جهاني اين بود كه دهه2010 تا2020  بهداش
ــد، اما ما در سال2019  دهه ايمني براي راه ها باش
ــتيم و يك ميليون و300 هزار كشته طي اين  هس
دهه به يك ميليون و350 هزار كشته رسيده است 
ــرار بود طبق برنامه، اين رقم نصف  در حالي كه ق

شود.  
اين كارشناس ايمني خودرو به آمار تلفات 
ــاره مي كند و مي افزايد: در ايران  در كشورمان اش
ــته و300 هزار مجروح  ــالي 17ـ18 هزار كش س
ــان60 هزار نفر دچار ضايعات  داريم كه از اين مي
جدي مي شوند. 15 هزار نفر نيز به دليل تخلفات 
ــوند كه آمار جالبي  و جرايم مرتبط، زنداني مي ش
نيست. در سال 97 اين ارقام باالتر رفت. در نوروز 
ــر بارندگي و  ــايد به خاط 98 كاهش يافت كه ش
ــد. بايد به صراحت  ــفرها كم ش ــيل بود كه س س
ــته و زخمي ها در 8 سال دفاع  بگوييم شمار كش
ــت و ما در يك  مقدس كمتر از آمار تصادفات اس

جنگ بي پايان با جاده ها قرار داريم. 
ــر چيز بايد  ــا تاكيد مي كند: قبل از ه پارس
بگويم، براي كاهش سوانح در كشورمان دو مورد 
ــت. اول اجباري بودن تستر الكل  خيلي الزم اس
ــاري بودن دوربين در  در هر خودرو و ديگر اجب

خودرو.  
مربع عوامل

انسان، خودرو، جاده و محيط، چهار عاملي 
ــا به عنوان عوامل  است كه حسين منوچهر پارس
ــوانح و حوادث جاده اي بر مي شمارد.  اصلي س
ــركت واحد اتوبوسراني  اين مدرس ايمني در ش
مي گويد: هميشه در كالس هايم اين را گفته ام كه 
مهمترين فاكتور در ايمني رانندگي، راننده است. 

ــده و عابر، محيط، 95  از ميان خودرو، جاده، رانن
ــوانح به تنها 3 ثانيه حواس پرتي  تا 98 درصد س
ــت كه  راننده بر مي گردد. البته اين به آن معنا نيس
جاده، اتومبيل و محيط اهميت كمي دارند. نه، آنها 
هم اهميت به سزايي دارند به ويژه در كشورهاي 
پيشرفته و صنعتي، اهميت بيشتري براي سه عامل 
ــع در اروپا، آمريكا،  ــوند. در واق ديگر قائل مي ش
كانادا و برخي ديگر از كشورها، با برنامه ريزي بر 
سه عامل ديگر، تالش مي كنند تا اشتباهات راننده 
را اصالح كنند. مثال در اين كشورها سامانه ايمني 
ــن و هماهنگ  ــه صورت آنالي ــاده دارند كه ب ج

ترافيك جاده ها را كنترل مي كنند. 
كشورهاي پيشرفته «زيرويشن» را به عنوان 
ــاندن تلفات به صفر  هدف دنبال مي كنند كه رس

است.  
اشتباه در ذات آدمي

ــت و  ــتباه مصون نيس ــاني از اش هيچ انس

ــان است.  ــي از عملكرد انس ــا اشتباه بخش اساس
ــا، مدرس رانندگي در اين  حسين منوچهر پارس
ــت و ذاتا اشتباه  ــان اس مورد مي گويد: راننده انس
مي كند. علم مي گويد از هر چهار راننده، سه نفر 
ــت. به طور ميانگين ما  حواسش به رانندگي نيس
ــمان به  ــد از زمان رانندگي حواس فقط 25 درص
رانندگي است. پس خواه، ناخواه همه ما در حين 
رانندگي اشتباه مي كنيم. اما مجازات اشتباه راننده 
ــورهاي پيشرفته  ــت، براي همين كش مرگ نيس
ــتباهات  ــامانه هايي را طراحي كرده اند كه اش س
ــه بخش  راننده را جبران كند. مثال جاده ها را به س
ــيم كرده اند. جاده هاي سراسري، جاده هاي  تقس
ــن جاده ها،  ــاي محلي. در اي ــي و جاده ه توزيع

ــين سنگين با  ــازي كرده اند. مثال ماش همگن س
جرم باال را از ماشين هاي كوچكتر جدا كرده اند، 
سرعت را به دقت كنترل مي كنند و... در نهايت با 
ــراي جاده هاي ايمن كار را  يك برنامه جامع، اج
ــتم ايمني  پياده كرده اند. در اين جاده ها،90 سيس
پياده سازي شده كه مدام به راننده هشدار مي دهد 

و اطالع رساني مي كند. 
اين مربي رانندگي همه اين موارد را عاملي 
براي به صفر رسيدن سوانح نمي داند و مي گويد: 
با اين حال، حتي در كشوري مثل آلمان، با آن همه 
سيستم هاي پيشرفته و خودروهاي ايمن، با اينكه 
نظارت دقيق بر جاده ها و راننده ها وجود دارد، در 
سال 2018 بيش از 3118 كشته برجا ماند كه بحث 
كنترل سرعت در آنجا مطرح شد. با دقت در اين 
مورد، مي توان تصور كرد در كشورهاي در حال 
توسعه مثل كشور ما كه چنين سيستم هايي وجود 
ندارد، چه اتفاقي مي افتد. بعالوه اينكه درصدي از 

خودروهاي كشورمان نيز ايمن نيستند و حتي در 
موسسات معتبر، تست ايمني نشده اند. پس بايد 

چكار كرد؟
چه بايد كرد؟

ــد، 4 عامل اصلي،  ــاره ش همان طور كه اش
ــوانح رانندگي است. از ميان، نقش  دليل عمده س
ــت، چرا كه فرض  ــيار پررنگ تر اس راننده ها بس
اوليه اين است كه حتي اگر جاده و محيط مساعد 
ــامانه هاي جديد ايمني  نباشد و خودرو نيز از س
ــي اداره كردن  ــت راننده تواناي محروم، الزم اس
شرايط را داشته باشد. از سوي ديگر، سامانه هاي 
مكمل جاده و خودروها، بر مبناي اصالح اشتباه 
ــال بايد ديد،  ــده اند، ح راننده طراحي و اجرا ش

ــتباه راننده را كم كرد.  راننده چگونه مي توان اش
ــامانه هاي  ــورهايي كه از س ــمار كش از طرفي ش
ــيار اندك است اما  پيشرفته استفاده مي كنند، بس
ــوانح رانندگي در آنها متفاوت. به نظر مي رسد  س
ــامانه هاي پيشرفته در  ــت تا زماني كه س الزم اس
ــوند، از اين تفاوت ها درس  كشورمان اجرايي ش

بگيريم. 
ــا با اشاره به موارد باال  حسين منوچهر پارس
مي گويد: مهمترين عامل سوانح رانندگي، راننده 
ــت كه اين راننده بايد  است. اما نكته مهم اينجاس
ــت بدترين  ــي ببيند كه حتي اگر پش چه آموزش
ــد، در بدترين جاده  ــته باش خودروي دنيا نشس
دنيا براند و در بدترين محيط رانندگي كند، دچار 
سانحه نشود. اين چيزي است كه ما بايد روي آن 

كار كنيم. 
ــه نوع تصادف داريم.  وي ادامه مي دهد: س
ــادف تقصيري  ــل اجتناب، تص تصادف غير قاب

ــا واقعا  ــري. اگر راننده ه ــر تقصي و تصادف غي
ــز اراده براي  ــند و ني آموزش هاي كامل ديده باش
ــند، مي تواند تا 98  ــته باش رانندگي صحيح داش
ــر تقصيري را  ــات تقصيري و غي درصد تصادف
ــت  كاهش دهد. تصادفات غيرقابل اجتناب دس
ــد و خودروها  ــت. مثال زلزله مي آي ــي نيس كس
ــيار  تصادف مي كنند، اين نوع تصادفات آمار بس

پاييني دارند و تاثير زيادي هم ندارند. 
ــده مي تواند با  ــد: رانن ــا تاكيد مي كن پارس
ــانحه  ــاي علمي، از بروز س فراگيري آموزش ه
ــور ما  ــوع آموزش در كش ــگيري كند. اين ن پيش
جدي گرفته نشده است. رانندگي تدافعي در واقع 
آموزش اصول و قواعدي است كه مي تواند نقش 

ــوانح كمرنگ  ــاني را در آمار و ارقام س عامل انس
ــورهاي توسعه يافته و  كند. علم مي گويد در كش
ــرفته 95 تا 98 درصد سوانح مربوط به عامل  پيش
انساني است و در كشورهاي جهان سوم اين رقم 

به 65 تا80 درصد مي رسد.
ــر پايه  ــه رانندگي صحيح، ب ــول و پاي  اص
ــرعت و مهارت ذهني راننده است. علم  مهار س
ــت، تنها و  ــيده اس ــه اين نتيجه رس تصادفات ب
ــتفاده از مهارت  ــن روش رانندگي، اس ايمن تري
رانندگي است. اين اجراي مهارت ذهني به حرف 
ــري از  ــده بگويد من يك س ــت كه يك رانن نيس
قوانين و مقررات را رعايت مي كنم، آرام مي روم و 
دچار سانحه نمي شوم. بلكه مهارت ذهني، پيش 
ــياري از موارد  زمينه علمي  مي خواهد و بايد بس

علمي  را بداند و اجرا كند.  
اين مدرس رانندگي تاكيد مي كند: ديناميك 
و مفهوم آن بايد در ذهن راننده باشد. مثال من دو 

ــوار  خودروي پرايد و مزدا3 دارم، قبل از اينكه س
ــك اين دو  ــد ويژگي هاي دينامي ــوم، باي آنها ش
ــي كه مزدا چپ  ــم، مثال بايد بدانم در پيچ را بدان
ــت پرايد  ــل علمي، ممكن اس ــد، به دالي نمي كن
ــاي عقب پرايد  ــود. بايد بدانم ترمزه واژگون ش
كاسه است و در شرايط ترمز، توان آن چقدر است 
بايد بدانم كه وقتي ترمز عقب پرايد داغ مي شود، 
ــد توقعي كه از  ــود، نباي كاركرد آن مختل مي ش
ــته باشم. در  مزدا هنگام ترمز دارم را از پرايد داش
مفهوم ديناميك بايد سه رفتار خودرو را بشناسيم. 
ــان پذيري و  ــودرو، دوم فرم ــرد خ اول، عملك

سومي كيفيت سواري.  
ــه رفتارهاي  ــد: كلي ــا توضيح مي ده پارس
ــتقيم عملكرد خودرو  خودرو در مسيرهاي مس
ــتاب و گذر از روي دست انداز  ــت. گاز و ش اس
و ترمز، عملكرد خودرو محسوب مي شود. رفتار 
خودرو در مسيرهاي منحني و پيچ، فرمان  پذيري 
ــن در پيچ ها با  ــت. بايد بدانيم آيا خودروي م اس
ــت يا ارتفاع آن از زمين چقدر  ثبات و پايدار اس
است، هر خودرويي به زمين نزديك باشد، فرمان 

پذيري بهتري دارد. 
ــامل مواردي چون،  كيفيت رانندگي نيز ش
خوش دستي، نرمي  يا سختي، توان محافظت از 
ــت. وقتي اين موارد در ذهن راننده  سرنشينان اس
ــد، توقعي كه از مزدا دارد را از پرايد نخواهد  باش
ــار او در رانندگي متفاوت  ــت و مطمئنا رفت داش

خواهد بود . 
ــان مي برد تا راننده اي  وي تاكيد مي كند: زم
ــروع مي شود  ــود و مصيبت وقتي ش با تجربه ش
ــه وقتي راننده  ــد. چرا ك كه راننده اي با تجربه ش
ــان  ــد، خطاهايش كمتر  و تخلفاتش باتجربه باش

زيادتر مي شود. 

مهارت، شرط كاهش تصادفات
ــد كه تكنولوژي از طريق  ــاره ش پيشتر اش
ــاده و محيط به  ــودرو، ج ــامانه هاي ايمني خ س
كمك راننده ها آمده اند و اشتباهات مكرر آنها را 
اصالح مي كنند. اما اين سامانه ها در همه جاي دنيا 
ــوانح در  وجود ندارد، با اين حال، آمار و ارقام س
ــورها از كشور ما پايين تر است. به  بسياري از كش
ــان، آموزش دقيق و كامل راننده،  گفته كارشناس
اصلي ترين و مهمترين فاكتور براي كاهش سوانح 

جاده اي است. 
حسين منوچهر پارسا، مدرس ايمني خودرو 
با اشاره به موضوع آموزش توضيح مي دهد: براي 
ــرط رانندگي اين  ــال مي توانم بگويم اولين ش مث
ــت كه راننده بتواند فرمان را درست بگيرد. ما  اس
ــاني را داريم كه 40 سال راننده  در كشورمان كس
ــت گرفتن فرمان اتومبيل  هستند ولي نحوه درس

را نمي دانند.
 اين مسئله آنقدر مهم است كه فكر نكنم هيچ 
نكته اي ديگر در مقايسه با آن اهميت داشته باشد. 
ــما در هر حالتي كه در حال رانندگي هستيد،  ش
ــت مي كنيم، وزن  ــال وزن داريد. وقتي حرك انتق
ــد، وقتي ترمز مي كنيد  را از جلو به عقب مي راني
برعكس يا وقتي مي پيچيد انتقال وزن به كناره ها 
را داريد. اين انتقال وزن اگر نادرست انجام شود، 
سطح تماس را به شدت كاهش مي دهد. حاال اگر 
راننده اي نحوه درست گرفتن فرمان را نداند، بين 
ــتباه مي دهد. مثال  ــد انتقال وزن اش 5 تا 35 درص

ــورت10:10  ــده فرمان را به ص فرض كنيد رانن
گرفته باشد، در موقع تركيدن الستيك تا40 درصد 

احتمال واژگوني خودرو وجود دارد.  
بزرگترين معضل راننده مغز است. پارسا با 
بيان اين جمله مي افزايد: راننده بايد بتواند مغزش 
را به چالش بكشد، اين كار با يك مجموعه تمرين 
ــت. بايد حين رانندگي مغز را به  قابل حصول اس
زحمت و كار وا داريم. به فرمان خيره نشويم، دو 
بيني نداشته باشيم، به خطوط جاده خيره نمانيم تا 
هيپنوتيزم نشويم. هفت اشتباه رانندگي را انجام 
ــن مهارت ذهن  ــن موارد با تمري ندهيم، همه اي

انجام شدني است. 
اشتباهات هفتگانه راننده ها 

عشق و عالقه به سرعت، خوردن و آشاميدن 
ــت فرمان، عصبانيت حين رانندگي، توجه به  پش
ــده تمركز مثل ضبط صوت،  ابزارهاي از بين برن
ــتگي  ــي بعد از مصرف الكل، هنگام خس رانندگ
ــال و چك نكردن ايمني  يا ابتال به آنفوالنزا، اهم
ــريع از چراغ سبز، هفت اشتباه  خودرو، عبور س
مهلك رانندگي است كه شايد بتوان عمده  سوانح 

رانندگي را به اين موارد نسبت داد. 
حسين منوچهر پارسا با اشاره به اين موارد، 
"قاتل هوشمند" را از جمله ابزارهايي مي داند كه 
ذيل مورد سوم، از بين برنده تمركز راننده است. 
ــح مي دهد: يكي  ــناس خودرو توضي اين كارش
ــوانح، استفاده از قاتل هوشمند  ديگر از عوامل س
(تلفن موبايل) پشت فرمان است. هيچ كاراگاهي 
ــف كند اين قاتل هوشمند چگونه  نمي تواند كش
ــت. بايد باور كنيم كه استفاده  راننده را كشته اس
ــتم هاي  ــي با هندزفري و سيس تلفن همراه، حت
ديگر، ما را به سمت مرگ مي كشاند، شايد چندبار 
ــته باشيم، ولي روزي كار  از اين مرگ خشن جس

ــتمان خواهد داد.   مصرف الكل مورد ديگري  دس
ــاره مي كند و مي گويد:  ــا به آن اش است كه پارس
ــل از رانندگي يكي از بزرگترين  مصرف الكل قب
اشتباهات افراد در سرسرا دنيا است. براي همين 
ــورها، پليس هميشه مجهز به تستر  در بيشتر كش
الكل است و در برخي كشورها، راننده ها موظف 

به داشتن تستر الكل در خودروي خود هستند. 
فرهنگ رانندگي

ــختگيري پليس و  ــح، س ــوزش صحي آم
ــوع مي تواند فرهنگ  اراده افراد جامعه، در مجم
رانندگي را در كشور جا بياندازد. متاسفانه فقدان 
ــرايط جاده هاي  ــه مورد، ش يا كم كاري در اين س
ــت كه  ــاك كرده اس ــدري هولن ــور را به ق كش
مي توانيم به صراحت از جنگ واقعي ميان انسان 
ــور  ــاده صحبت كنيم. اينكه ما يكي از 4 كش و ج
انتهايي در زمينه ايمني جاده ها هستيم، قبل از هر 
چيز نشان مي دهد فرهنگ رانندگي در كشورمان 

وجود ندارد. 
سجاد تبريزي

55 گزارش

* حسين منوچهر پارسا، كارشناس ايمني خودرو: فرض اوليه اين است كه حتي 

اگر جاده و محيط مساعد نباشد و خودرو نيز از سامانه هاي جديد ايمني محروم، 

راننده توانايي اداره كردن شرايط و رانندگي صحيح را داشته باشد

 * زمان مي برد تا راننده اي با تجربه شود و مصيبت وقتي شروع مي شود كه 

راننده اي با تجربه شد؛ چرا كه وقتي راننده باتجربه باشد، خطاهايش كمتر  و 

تخلفاتشان زيادتر مي شود
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جنگي بي پايان با جاده ها

توضيح و تصحيح

در گزارش «لوپوس» كه در تاريخ 98/4/2 
در صفحه 5 به چاپ رسيده است، آمار 
ارائه شده به نقل از دكتر محمود اكبريان 
بيماري  به  نفر   25 نفر  هزار   100 هر  از 

«لوپوس» مبتال مي شوند صحيح است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول 
شركت تعاوني توليدي توزيعي اعضاء انجمن 

داروسازان ايران 
بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام «شـــركت تعاوني توليدي توزيعي اعضاء انجمن 
داروســـازان ايران» دعوت مي نمايد كه در مجمع عمومي عادي ســـاالنه نوبت اول اين 
شـــركت، رأس ساعت 16 روز شـــنبه مورخ 1398/4/15 كه در محل (تهرانـ  خيابان 
كارگر شماليـ  خيابان نصرتـ  نرســـيده به جمالزادهـ  پالك 53ـ  طبقه سوم) تشكيل 
مي گردد، حضور به هم رســـانند. در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميســـر نباشد 
مي توانـــد اعمال حق خود را به نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد. تعداد آراي وكالتي 
هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود. زمان بررســـي و 
تأييد وكالتنامه ها و صدور برگه حضور با حضور همزمان وكيل و موكل تا قبل از برگزاري 
مجمع، در محل شـــركت واقع در تهرانـ  خيابان كارگر شماليـ  خيابان نصرتـ  نرسيده 

به جمالزادهـ  پالك 53 و يا در محل برگزاري مجمع ميسر مي باشد. 
دستور جلسه:

1. ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرســـان به مجمع عمومي در خصوص 
عملكرد شركت تعاوني در سال 1397

2. طرح و تصويب ترازنامه، صورت هاي مالي و سود و زيان منتهي به 1397/12/29 
پس از ارائه و استماع گزارش بازرسان در خصوص صورت هاي مالي 

3. انتخابات اعضاء هيئت تصفيه و ناظرين 
سهامداران محترم شركت تعاوني و اشخاص محترم حقيقي و حقوقي كه تمايل 
به نامزدي عضويت در سمت هيئت تصفيه و ناظرين را دارند حداكثر ظرف مدت 
يك هفته از تاريخ انتشار آگهي درخواست كتبي خود را مطابق فرم مصوب انجمن 

نظارت به دفتر شركت تسليم و رسيد دريافت دارند. 
هيأت مديره تعاوني توليدي توزيعي اعضاء انجمن داروسازان ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاوني توليدي توزيعي اعضاي انجمن داروسازان ايران

بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام «شركت تعاوني توليدي توزيعي اعضاي انجمن 
داروسازان ايران» دعوت مي نمايد در مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم اين شركت 
كه رأس ساعت 14 روز شـــنبه مورخ 1398/4/15 در محل (تهرانـ  خيابان كارگر 
شماليـ  خيابان نصرتـ  نرســـيده به جمالزادهـ  پالك 53ـ  طبقه سوم) تشكيل 
مي گردد، حضور به هم رسانند. در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد 
مي تواند حق اعمال خود را به نماينده تام االختيـــار خود واگذار نمايد. تعداد آراي 
وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود. زمان 
بررســـي و تأييد وكالتنامه ها و صدور برگه حضور با حضور همزمان وكيل و موكل 
تا قبل از برگزاري مجمع، در محل شـــركت واقع در تهرانـ  خيابان كارگر شمالي 
ـ خيابان نصرتـ  نرســـيده به جمالزادهـ  پالك 53 و يا در محل برگزاري مجمع 

ميسر مي باشد. 
دستور جلسه:

1ـ اتخاذ تصميـــم در خصوص ادامه فعاليت يا انحالل شـــركت تعاوني توليديـ  
توزيعي اعضاي انجمن داروسازان ايران 

هيأت مديره تعاوني توليدي توزيعي اعضاي انجمن داروسازان ايران 

آگهي مجمع عمومي عادي اتحاديه حفاران غيرنفتي
به شماره ثبت 30790 و شناسه ملي 10220841834

طبق ماده 14 و 15، اساســـنامه اتحاديه حفاران غيرنفتي مجمع عمومي عادى در ساعت 9 لغايت 12 
روز سه شنبه مورخه 98/4/25 در محل سالن كنفرانس شماره 4 خانه تشكل هاي اتاق تهران واقع در 
خيابان دكتر بهشـــتي ـ خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ميرزاحسني پالك 18 طبقه دوم با موضوع 

جلسه به شرح ذيل تشكيل مي گردد.
1ـ استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال گذشته

2ـ  استماع گزارش خزانه دار
3ـ تصويب پيشنهاد هيأت مديره در مورد مبلغ حق عضويت ساالنه اعضا

4ـ استماع گزارش بازرس
5ـ تصويب ترازنامه و گزارش مالي ساالنه هيأت مديره

6ـ برنامه و چشـــم انداز اهداف اتحاديه و بررســـي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره 
براي سال جاري

7ـ انتخاب هيأت مديره
8ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

9ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
10ـ داشتن كارت عضويت اتاق و يا كارت بازرگاني براي حاضرين در مجمع الزامي است.

الزم به ذكر است كه اشخاص حقوقي عضو اتحاديه براي شركت در جلسات مجمع عمومي مي توانند يك نفر را كتباً 
به عنوان نماينده تام االختيار شركت با امضا دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور و با مهر شركت معرفي نمايند.

هيئت مديره

اداره كل نوســـازي، توســـعه و تجهيز مدارس استان تهران در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي پروژه هاى مشروحه ذيل از محل اعتبارات تملك داراييهاى سرمايه اى 
(بخشـــى بصورت نقد و مابقى اسناد خزانه اسالمى با سررسيد يك تا سه ســـاله) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. لذا  از كليه شركتهاي پيمانكاري واجد شرايط كه 
امكانات الزم و صالحيت و ســـوابق اجرائي و تخصصي مورد بحث را دارا مي باشـــند دعوت به عمل مي آيد با توجه به شرايط مندرج در اسناد اقدام نمايند. توضيح اينكه كليه مراحل برگزاري 
مناقصه از دريافت اطالعات و اســـناد مناقصه عمومي، تحويل اسناد و مدارك، ارســـال دعوتنامه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت(ســـتاد ايران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

وضعيتمحل اجراعنوان پروژهرديف
برآورد بصورت 

سرجمع
(ريال)

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

3/432/848/754171/642/438تجديد شدهمنطقه 10 تهرانتكميل مدرسه خيرى دكتر سايه1

8/949/872/062447/493/604تجديد شدهمنطقه 1 تهرانسالن ورزشى اردوگاه شهيد چمران2

19/274/252/190963/712/610تجديد شدهمنطقه 12 تهرانتخريب و بازسازى مدرسه شهيد جعفرى3

25/278/652/7611/263/932/639تجديد شدهمنطقه 8 تهرانتخريب و بازسازى مدرسه نورعلى اميرى4

53/597/055/9722/679/852/799تجديد شدهپيشواتكميل مدرسه 15 خرداد ( خيرى رازى ) 5

26/358/612/2921/317/930/615تجديد شدهمنطقه 12 تهرانتخريب و بازسازى مدرسه فاطميه اسالمى6

6/176/648/176308/832/409مرحله اولاسالمشهرتكميل مدرسه خيرى قائم(موجانى) 7

8/213/214/299410/660/715مرحله اولناحيه2 شهررىتكميل مدرسه خيرى نونژاد 8

3/921/983/524196/099/177تجديد شدهمنطقه 7 تهرانمقاوم سازى مدرسه زينب9

41/825/382/9382/091/269/147تجديد شدهمنطقه 9 تهراناحداث مدرسه اسوه10
توضيحات :

مهلت دريافت اسناد مناقصه عمومي:  ساعت 14 روز يكشنبه  مورخ  09 /98/04
مهلت ارسال پاسخ مناقصه عمومي:  ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ  98/04/19

تاريخ بازگشائي مرحله اول پاكتهاي مناقصه :  ساعت 10 روز شنبه  مورخ  98/04/22
اين آگهي عالوه بر پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir در سايت سازمان نوسازي به نشاني www.dres.ir/tehran  نيز قابل رويت ميباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : تهران -  باالتر از ميدان ونك - خيابان شهيد خليل زاده - اداره كل نوسازي مدارس استان تهران - واحد قراردادها و تلفن 88779510-1
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  و پشتيبانى مركز 41934

 اداره كل نوسازى مدارس استان تهران

نوبت دوم
فراخوان برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 98/8  

23705جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - از گياهــان طبى كه عصاره آن براى تســكين 
دردهاى قلب و اعصاب مفيد است - مسرور 

2 - پيشكش  - گل خشك شده - از پايه
 3 - شــهر زيارتى - درك و دريافت شخصى از يك 

موضوع ، نتيجه گيرى - آتش قرآنى
 4 - ليكن - امر به يافتن - گفتگوى خودمانى - ممكن

 5 - افسانه گوى - فرياد - هواكش آشپزخانه
  6 - بنــد اســتخوان – نقــاش هلنــدى

 " گلهاى آفتابگردان " - اولين دو رقمى 
7 - كاهل - خانه مجلل - سردار انوشيروان 

 8 - پدر آذرى - موى گردن اسب - سلطان جنگل - 
درون چيزى

 9 - مردان - رئيس ايل - آموزشگاه عالى 
10 - نيز - آغاز فصل سرسبزى - همداستان كليله 

11 - يار دوخت ! - نام مردانه - نوعى دوخت در خياطى
 12 - سنت - واحد بدمينتون - تيز- زمان مرگ
 13 - تنگى نفس - قابل سكونت - پيشوند نفى 
14 - خاك دليران - از صحابه - افول كردن 

 15 - پوشــاك دســت - گل زيبايى روى ســطح 
حوض هاى بزرگ 

عـمـودى:

 1 - نام ســپهرى شــاعر هشت كتاب - مردى كه به 
تازگى ازدواج كرده است

  2 - همنشــين - بــه رخ كشــيدن نيكــى هــا - 
زينت روى - بله انگليسى 

3 - حرف دوم التين - رقت آور - ديدار از اماكن مقدسه
  4 - زبانــه آتــش - نژاد و تبــار - موجود نامرئى - 

جمع ناسك ، پرهيزگاران
 5 - از وسايل آرايشى - سخن بيهوده - شيوه رفتار

 6 - ميوه ضربه خورده - ساندويچى سرد
 7 - جمع طلبه - نهنگ دريايى - ثامن

 8 - زادگاه نيمــا - موســيقيدان آلمانى - ناپخته - 
پسوند ساينده

 9 - درياچه اى در فارس - دستار هنديان - كشيدن 
خودرو از كار افتاده به وسيله خودرو ديگر

 10 - پرنده دريايى قطب جنوب - كنايه از زيبايى و صورت
 11 - قــدر و مرتبه - ســنگ قيمتى ، نژاد و اصل - 

سوره 44 قرآنى
 12 - ايالتــى در هنــد - مخفف اگر - مقابل كيفى - 

ستبر و كالن
  13 - ســاز ضربــى مدور - جريانات پيوســته - 

عالمت مفعولى
  14 - ســنگ آســيا - نفــع و فايــده - دام صياد -

 از چهار جهت اصلى
 15 - .... گنج ميسر نمى شود - شاه ميوه

موضوع و شرايط مناقصه به شماره2098001512000002
نوبت اول

شـركت لوله گستر اسـفراين درنظر دارد 40 عدد غلطك سايزينگ 
مورد نياز خود را مطابق با نقشه ها و شرح كار پيوستي ارائه شده در اسناد 
از طريق برگزاري مناقصه يك مرحلـــه اي خريداري نمايد. متقاضيان 
 www.setadiran.ir مي توانند با مراجعه به سامانه ستاد به نشاني
جهت رويت و ارائه پيشنهاد و توديع ســـپرده شركت در مناقصه اقدام 
نمايند. جهت دريافت اطالعات بيشـــتر با دبير كميســـيون معامالت 
شركت لوله گستر اسفراين به شماره: 05837217319 تماس حاصل 

نمائيد.
مهلت دريافت اسناد از مورخه: 1398/4/4 تا 98/04/08 مهلت ارسال 
اسناد تا: 98/04/19ـ  زمان بازگشـــايي پاكت ها: 98/04/22ـ  مبلغ 

سپرده شركت در مناقصه: 500/000/000 ريال
كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

ـ موضوع: عمليات اجرايي توسعه شبكه آب شرب شهر كاشان
ـ مبلغ برآورد: 8/110/162/390 ريال

ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 352/200/000 ريال؛ نوع 
سپرده: ضمانتنامه بانكي/ فيش نقدي

ـ مهلـت دريافت اسـناد مناقصـه: از تاريخ سه شـــنبه 1398/4/4 لغايت 
سه شنبه 1398/4/11 به جز ايام تعطيل.

ـ آخرين مهلت تحويل اسناد: ساعت 13 شنبه 1398/4/22
ـ تاريخ و محل گشـايش پاكت ها: ساعت 10 صبح يكشنبه 1398/4/23؛ 

سالن كنفرانس شركت.
ـ متقاضيان واجد شرايط مي توانند براي شركت در مناقصه پس از واريز مبلغ 
500,000 ريال به حساب شـــماره 1630099400 نزد بانك تجارت به نام 
شركت آب و فاضالب كاشان و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به آدرس 
كاشانـ  ميدان جهادـ  ابتداي بلوار شهيد باهنرـ  شركت آب و فاضالب كاشان 

دفتر قراردادها مراجعه نمايند.تلفن تماس: 03155580017
ـ داشتن گواهي صالحيت ايمني معتبر و همچنين سابقه كار مشابه با موضوع 

مناقصه الزامي است.
ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشـــروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از 
انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات 

و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
www.abfakashan.ir :وب سايت شركت

روابط عمومي شركت آب و فاضالب كاشان

آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي ق/98/2

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت فوالد مباركه اصفهان (سهامى عام) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه شركت كه به شرح ذيل برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.

* زمان: روزيكشنبه1398/04/30 ساعت 10:00 صبح
* مكان : اصفهان ، ســـپاهان شهر ، بلوار غدير ، بلوار قائم جنوبي ، جنب دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني ، سالن اجتماعات شركت تعاوني مصرف كاركنان 

فوالد مباركه (ساختمان نگين نقش جهان )
دستور جلسه:

* استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29
* بررسي و تصويب صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي منتهي به 1397/12/29

* انتخاب اعضاى هيات مديره
* انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

* اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود
* تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت در سال مالي منتهي به 1398/12/29

* تعيين پاداش اعضاي هيات مديره
* تعيين حق حضور اعضاى غير موظف هيات مديره 

* ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد .
سهامداران محترم حقيقي مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي از ساعت 8:00صبح همان روز در محل برگزاري مجمع ، برگه ورود 

دريافت نمايند .
سهامداران محترم حقوقي و يا نمايندگان آنان مى توانند، معرفي نامه خود را حداكثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از طريق نمابر ذيل ارسال و از ساعت 

8 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود دريافت نمايند .
(نكته ضرورى : درج شناسه ملى، شماره ثبت سهامدار حقوقى ، همچنين كدملى ، شماره شناسنامه ، نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفى شده در معرفى نامه 

ارسالى الزامى مى باشد.)
نشـــاني امور سهام شـــركت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شـــركت فوالد مباركه اصفهان ،دفتر امور سهام و مجامع . كدپستى : 

8168645497    تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922
هيات مديره شركت فوالد مباركه اصفهان (سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت فوالد مباركه اصفهان ( سهامي عام ) 
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464



مشكالت عروض سنتي
15ـ عروض سنتي چهار مشكل 
براي شعر پارسي ايجاد كرده است. به 
گمانم اين همان اتفاقى اســـت كه در 
انطباق صرف و نحو عربي بر عبارت و 
واژگان پارسي رخ داده است. اين مسئله 
ابهامات و خطاها و مشكالت متعددي 
براي اديبان و زباندانان و آموزگاران در 
كشـــور ما ايجاد كرده كه هنوز از قيود 
و كژتابيهايـــش رهايي نيافتهايم. اين 

تصور كه عروض علم كامل و منتهاى درك وزنهاى شعر پارسى است يا 
اينكه الاقل مقدمه ضرورى نقدالشعر و معياراالشعار تواند بود؛ مانند اصول 
فقه براى احكام و منطق براى فلســـفه، سرچشـــمة بسيارى از كژفهمى و 
اشتباهات بوده و هست. شاهد مثال آنكه در «لغتنامه» عالمه علياكبر دهخدا 
از «المعجم» نقل ميكند كه عروض «ميزان كالم منظوم است، همچنان كه 

نحو ميزان كالم منثور». 
تعاريف ديگري هم هست كه موجزتر و همگي مؤّدي به معناي مصطح 
است؛ ازجمله در غياثاللغات، منتهياالرب، اقربالموارد، قاموس، فرهنگهاي 
آنندراج، تفليسي (نفيسي؟)، كشاف اصطالحات الفنون و...، كه عروض را 
«ترازوي شعر» يا «علمي كه ميزان شعر از آن موزون كنند»، «معرفت اصولي 
چند كه از آنجا احوال و بحور و اوزان شـــعر معلوم كنند»، «فن شـــناختن 
وزنها و بحرهاي اشعار» و «ميزان سخن منظوم كه از اشعار بحث كند» و 
قس عليهذا... با در نظر گرفتن اين تعاريف و جهات و نتايج برآمده از آن يا 
مشروط و مرتبط بدان، چند نكته، تعريف و توضيح ديگر براى روشنگرى 

در اين موضوع مىافزايم.
واژة عروض مؤنث اســـت و در لغت، معاني متفرق و متعدد دارد. از 
شتر رياضت نايافته(البته شتر ماده)، كرانه و ناحيه و راه كوهستاني، تا گوسپند 
و معاني ديگر. به نظر ميرسد عنوانگذاري خاّص اعراب بر اساس معاني 
مستعار و مطلوب در زبان ايشان باشد؛ زيرا مثال در المعجم آمده است كه 
«عروِض خيمه، چوبي باشد كه خيمه بدان قائم ماند.» باري، اين عنوان، واژهاي 
مؤنث و اصطالح مهّمي بود كه در زبان پارسي، اقتباس و استخدام شد تا 
نمايانگر دانشى خاص باشد و به آهنگ و وزن شعر، ترتيب و ساماني بخشد 
و قواعد نظم قابل آزمودن و آموزاندن شود. اصل اين كار، بسيار طاقتفرسا 
و قابل تحسين بود، اما اقتباس اين عنوان براي پارسيزبانان، همانقدر خطا 
و مصنوعي بود كه استعار و التباس آن براي عربها طبيعي؛ اگرچه در زبان 
عربى هم مشكالت و تناقضاتى پيدا شد كه همواره ذيل استثنائات و شذوذ 
و اختيارات و... در تاريخ عروض نهان يا بايگانى مىشد. مؤنثبودن لغت 
عروض البته بدان ظرافت ميداد و معاني ضمني نيز غنا و جلوهاي به اين 

روش محاسبة اوزان ميبخشيد؛ البته براي شاعران تازي! 
اما عروضيان در زبان پارسي با مكافات و مشكالت فراوان دست به 

گريبان شدند، ازجمله: 
1ـ قواعد و اوزان و ظرفيتهاي زباني با صرف و نحو متفاوت را، در 
زباني كه ريشهها و دستور و ساختارهاي واژگاني ديگري دارد به كار گرفتند. 
در نتيجه در موارد متعددي به جاي آنكه درك آهنگ و اوزان اشعار آسان 

و هموار شود، مشكالتي ديگر نيز بدان بار شد. 
2ـ مجموعـــة پر تعدادي از اصطالحات و كلمات عجيب و ناهنجار 
و ديرياب، به نام زحافات و بحور و اصول و افاعيل و تفاعيل و خماسي 
و ســـباعي و ســـبب و وتد و خفيف و مفروغ و مجموع و خفيف و رمل 
و بســـيط و رجز و مجتث و مقتضب و مضارب و متدارك و منســـرح و... 

خيلي بيش از اينها. 
ايرانيان به تمايز و براي حل مشكالت، بسيار كوشيدند. براى مثال سه 
بحر متفاوت ابداع و استخراج كردند به نامهاي «قريب» و «جديد» و «مشاكل» 
كه در شعر عرب نيست. آنان دانسته بودند كه برخي اوزان اصال در زبان 
درى قابل جستن و مناسب براى سرايش نيست؛ مثال بحرهاي طويل و مديد 
و بسيط و وافر و كامل، مخصوص شعر تازيان است و شعراي پارسيگو به 
زحمت دراين بحور نظمي سروده و نمونهاى به جاي نهادهاند. اما اين اختالف،
تنها يكي از بسيار مشكالت بود. انفكاك بحور و تشخيص و عنوانگذاري 
اوزان، كاري صعب و گاه منشأ اختالف فراوان بود. شايد به همين دليل موالنا 
خوش داشت «حرف و صوت و گفت را بر هم زند» يا عبدالقادر مراغهاي 
از لفظ براي توليد موسيقي و تكرار اصوات آهنگين بهره ميبرد. ديگران نيز 

به تعريض و كنايه، از اين نقيصهها و نقيضهها، گاليه كردهاند.
ادامه دارد

 نظرها و انديشهها
سه شنبه 4 تير 1398ـ   21 شوال 1440ـ 25 ژوئن 2019ـ  سال نود و سومـ  شماره 27313

تاريخ فلسفه غرب

 ويتگنشتاين در ابتداي كتاب 
«پژوهشهاي  فلسفي» درباره نظريه 
زبان اگوستين بحث ميكند. تفسيري 
كه او در اينباره نوشـــته، غيرقابل 
اعتماد است، اما چيزي از استحكام 
نقد فلسفي او بر نظريه «اگوستيني» 

زبان نميكاهد. 
ويتگنشـــتاين بيشتر از تاريخ 
نگاري انديشـــهها، خود را سرگرم 
فلســـفه تاريخـــي ميبيند. اين كه 
ويتگنشتاين از آگوستين (كه به نظر 
او واضع نظريهاي اشتباه است) مدد 
ميگيرد، به اين خاطر اســـت كه ميخواهد نشـــان دهد كه اين از آن 

خطاهايي است كه ميارزد به آن حمله كرد.
در هر تاريخ فلســـفهاي، تواناييهاي مورخان و فيلســـوفان در 
بخشهاي مختلف به كارگرفته ميشود. هر بخشي كه بايد به آن پرداخته 
شود، براساس هدفي كه اثر دنبال ميكند و نيز براساس حوزه فلسفي 

مورد بحث تفاوت دارد.
 در جســـتجوي فهم تاريخي و روشنگري فلسفي بودن، هر دو 
شيوههاي درستي براي نوشتن تاريخ فلسفهاند، اما خطراتي هم با خود 

دارند. 
مورخاني كه بدون دست و پنجه نرم كردن با مسائلي كه فالسفه 
پيشين مطرح كردهاند، تاريخ انديشه را بررسي ميكنند، ممكن است به 

خاطر سطحي بودن شناختشان، دچار لغزش شوند. 
فيلســـوفاني كه متون دوران باستان، قرون وسطي يا آغاز دوران 
مدرن را ميخوانند، ولي شـــناختي از شـــرايط فلسفي آن روزگاران 
ندارند، ممكن اســـت دچار خطاهاي تاريخي شوند. نادرند مورخاني 
كـــه بتواننـــد قاطعانـــه گام بردارند بيآنكه در هيـــچ دامي گرفتار 

نشوند.
هر كدام از اين اشـــتباهات مي توانند هدف اثر را خنثي كنند. 
مورخاني كه نسبت به مسائلي كه فيلسوفان گذشته با آنها درگير بودند، 
بيتوجهند، واقعاً نفهميدهاند كه آنها چگونه انديشه خود را راه ميبردهاند. 
فيلسوفي كه از زمينه تاريخي پيشينيان غافل باشد، نميتواند بر مسائلي 
كه امروزه مورد توجه ماست، پرتو تازهاي بيفكند، بلكه صرفاً تعصبات 

امروزين را در پوششي نامعمول عرضه ميكند.
دوخطـــر هســـت كه بخشـــها و حوزههاي مختلـــف تاريخ 
فلســـفه را  تهديد ميكند. ســـطحي بودن خطري اســـت كه حوزه
بعدالطبيعـــه را تهديـــد ميكند و بايد بيـــش از هر چيز از آن دوري 
كرد. كســـاني كه عالقه شخصي به مســـائل اساسي فلسفي ندارند، 
نظامهاي فكري متفكران پيشين در نظرشان نوعي ديوانگي عجيب و 

غريب است.
 خطر بزرگي كه فلسفه سياسي را تهديد ميكند، خطاي تاريخي 
است. تنها در صورتي ميتوانيم نقد افالطون و ارسطو بر دموكراسي را 
بفهميم كه اطالعاتي درباره نهادهاي آتن در زمان باستان داشته باشيم. 
اخالق و فلســـفه ذهن جايي بين مابعدالطبيعه و فلســـفه سياسي قرار 
گرفتهاند. آنجا دوخطري كه گفتيم، با همان قدرت در كمين اخالق و 

فلسفه ذهن نشستهاند.
در كتاب حاضر خواهم كوشـــيد كه هم مورخي فلســـفي و هم 
فيلسوفي تاريخي باشم. تاريخ فلسفههاي گروه، گاهي به ترتيب زماني 
و گاهي به نحو موضوعي تنظيم ميشوند. من سعي خواهم كرد هر دو 
رهيافت را به هم بياميزم و در هر جلد ابتدا مروري تاريخي خواهيم 
داشت و بعد به نحو موضوعي، مباحث خاص فلسفي را كه همواره 

اهميت داشتهاند، مطرح خواهيم كرد. 
مخاطبي كه عالقه اصلي او ترتيب تاريخي است، بر مرور تاريخي 
تمركز خواهد كرد و جايي كه الزم باشد، براي تفصيل بيشتر به بخش 
موضوعي مراجعه ميكند. مخاطبي هم كه بيشتر به موضوعات فلسفي 
اهميت ميدهد، بر بخشهاي موضوعي كتاب بيشتر تمركز خواهد كرد 
و براي اينكه برخي مباحث خاص را در موقعيتشـــان قرار دهد، به 

بخش تاريخي رجوع كند.

آهنگ زبان و وزن شعر
سابقه آشنايي

محمد مرسي، رئيسجمهوري قانوني مصر را دو بار 
در «قاهره» ديده بودم... يك بار در مجلس ترحيم مرحوم 
«شيخ مصطفي مشهود» پنجمين مرشد اخوانالمسلمين، 
كه دوســـتي ديرينه با او داشـــتم و هوادار تقريب بين 
مذاهب اســـالمي و تعاون بين شيعه و سني بود و به 
دعوت ما يك ســـفر هم به ايران آمد و در كنفرانس 

فلسطين شركت نمود...
در اين مجلس ترحيم شخصيتهاي برجسته سياسي 
مصري و اغلب اعضاء «مكتب ارشاد» اخوانالمسلمين، 
شركت داشتند... اتفاقاً اينجانب در كنار مامون هضيبي 
(مرشد بعدي اخوان) نشسته بودم كه برادري آمد و در 
كنار ما نشست... هضيبي بنده را به ايشان معرفي كرد 
و گفت: «االســـتاذ هادي من اخوان ايران»! و او را هم 

به من معرفي نمود 
و گفت: «االخ محمد 
مرســـي من اعضاء 
االرشـــاد»!  مكتب 
معارفه به عمل آمد و 
بهطور طبيعي در يك 
مجلس ترحيم امكان 
گفتگوي مفصل در 
هيچ زمينه اي وجود 

نداشت...
و زمان گذشت 

و مرشد بعدي اخوان، در ماه مبارك رمضان، در افطاريه 
معروف و عمومي اخوان بنده را هم دعوت نمود كه 
به علت پايان مأموريت رسمي من در قاهرهـ  و اعالم 
آن به وزارت امور خارجه مصرـ  توانستم آن دعوت 
را بپذيريـــم و عواقـــب آن دامنگير روابط بين ايران و 

مصر نگردد.... 
براي دومين بار در اين جلسه، آقاي محمد مرسي 
را ديدم كه نزد من آمد و احوالپرسي كرد و از اوضاع 
ايران اسالمي پرسيد و خود را عالقه مند به حسن روابط 
و ديدارهاي برادرانه نشان داد... و در همان جلسه من 
از مامون الهضيبي، مرشد جديد اخوان و آقاي محمد 
مرســـي دعوت كردم كه در كنفرانس وحدت اسالمي 
در ايران شركت كنند كه آقاي هضيبي پذيرفت و آقاي 
مرســـي آن را موكول به فراغت بال در تاريخ برپايي 
كنفرانس وحدت اسالمي نمود و البته هيچ كدام از اين 
دو اخواني، مانند ديگر مدعوين االزهري و دانشگاهي 
مصري، اجازه خروج و شركت در كنفرانس را از طرف 

«االمن العام» مصر، دريافت نكردند...
حوادث مصر و سقوط حسني مبارك و پيروزي 
انقالب مردمي در مصر تحوالتي را ايجاد كرد كه در آن 
دوران تحقق آنها قابل تصور نبود. مكتب ارشاد و اخوان 
سرانجام عليرغم مخالفت رسمي و علني قبلي، موافقت 
كردند كه براي شركت در انتخابات رياستجمهوري 
و فعاليتهاي سياسي رسمي، حزب «آزادي و عدالت» 
را تأسيس كنند كه وابسته به «اخوان» باشد و سازمان 
اخوان كه در قانون سياسي خود يك مؤسسه يا جمعيت 
خيريه، فرهنگي و اقتصادي بود، بتواند به طور علني و 
قانوني در مســـائل سياسي جاري كشور حضور يابد... 
طبق ضوابط سازماني، آقاي محمد مرسي از مكتب ارشاد 
جدا شـــد و به رياست حزب جديد اخوان «آزادي و 
عدالت» انتخاب گرديد و در انتخابات رياستجمهوري 
مصر هم پس از رد صالحيت خيرت شاطر، به علت 
سابقه زنداني بودن و «سيتزن» بودن مادرش در آمريكا، 
كانديداي رياســـتجمهوري شد و با 52 درصد آراء 
مردم به اين مقام انتخاب شد و در واقع اخوانالمسلمين 
مصر، با اين حركت، بزرگترين اشتباه استراتژيك خود 
را مرتكب و وارد معركهاي شدند كه آمادگي قبلي را 
براي آن نداشتند و شرايط اجتماعي و اقتصادي رقتبار 
كشور اجازه نميداد كه بتوانند كار مثبتي حداقل در امر 
معيشـــت مردم در كشوري كه دو ميليون نفر از مردم 
آن، در قاهره، پايتخت آن در «مقابر» زندگي ميكنند و 
حتي از حداقل رفاه زندگي محرومند... و در اين وضع 

بحراني، آقاي مرسي رئيسجمهور كشور شد!  
آقاي مرسي كيست؟ 

محمد مرسي عيسي العياط، در سال 1951 م در 
روستاي «العدوه» در استان شرقي مصر، به دنيا آمد. پدر 
او يك روستائي ساده بود و محمد در همان روستا به 
تحصيل پرداخت ولي در مراحل بعدي به «قاهره» آمد و 
با تالش و كوشش بسيار توانست به دانشگاه قاهره راه 
يابد و درجه فوقليسانس مهندسي به دست آورد و به 
علت استعدادي كه در درسها از خود نشان داده بود، 
با بورسيه دولتي به آمريكا رفت و از دانشگاه كاليفرنيا 
دكتراي مهندسي گرفت و به تدريس در همان دانشگاه 
پرداخت و سپس در دانشگاههاي قاهره، زقازيق و فاتح 
(در طرابلس ليبي) به عنوان استاد تدريس نمود. به علت 
تخصصي كه از دانشگاه كاليفورنيا، در امور فضا دريافت 

كرده بود، با سازمان «ناسا» همكاري علمي داشت ...
محمد مرســـي پس از استقرار در مصر، به سال 
1979 م به عضويت رسمي اخوانالمسلمين درآمد و در 
بخش سياسي سازمان فعال گرديد، و در همين رابطه، 
بارها توسط رژيم حاكم دستگير و زنداني شد و ماهها 
بدون محاكمه در زندانهاي قاهره به سر برد و آخرين 
بار، همراه ســـي نفر از رهبران اخوان و اعضاء مكتب 
ارشاد به زندان رفت... اما در سال 2005 م در انتخابات 
مجلس مصر كه اخوان نيز شركت كردند، به مجلس 
راه يافت ...  و به عنوان سخنگوي رسمي نمايندگان 

اخوانها در مجلس، انتخاب شد. 
دكتر محمد مرســـي همراه دكتر عزيز صدقي به 
ســـال 2004، «جبهه ملي براي تغيير» را تشكيل داد و 
در سازمان ائتالف دمكراتيكـ  با شركت 40 حزب و 
گروه سازمانـ  شركت نمود و در تشكيل «كميته مصري 
براي مبارزه با طرح صهيونيســـم» عضو مؤسس بود و 
عالوه بر اينها، در سازمانها و نهادهاي حقوق بشري 

و آزاديطلب، به شـــدت فعال شد... و پس از دوران 
نمايندگي در مجلس، كانديداي رياستجمهوري شد و 
پيروز نخستين انتخابات مردمي در امر رياستجمهوري 
گرديد، اما اين امر مخالفان را آرام نگذاشت و آنها به 
مخالفت پرداختند و با توسل به هر وسيلهاي در تضعيف 
دولت جديد كوشيدند، تا آنكه به دنبال تظاهراتي كه 
به عنوان «تمرد» توسط محمد البرادعي راهاندازي شد 
كه نخست به عنوان اعتراض به اوضاع معيشتي مردم 
بود، ولي در عمل تبديل به قيام براي سرنگوني دولت 

«محمد مرسي» گرديد.
 در اين هنگام ارتش باقيمانده از ژنرال حســـني 
مبارك، ژنرالي كه خود آقاي مرسي او را به «فرماندهي» 
ارتـــش مصر منصوب كرده بود، يعني ژنرال عبدالفتاح 
السيسي كودتا كرد و با قتل عام بيش از سه هزار نفر 

در مسجد رابعه العدويه و ميدان التحرير، ضمن مجروح 
ساختن دوازده هزار نفر دستگير و زنداني نمودن سي 
هزار نفر از اعضاء اخوان المســـلمين و هواداران آن، 
دولت را به سقوط كشاند و دكتر محمد مرسي را كه 
خود را رئيسجمهوري قانوني ميناميد، همراه دهها نفر 
از رهبران اخوان به زندان كشـــاند و نخست او را در 
«دادگاه جنايي» محاكمه كردند و به بيســـت ماه زندان 
محكوم نمودند و سپس به دادگاه نظامي منتقل كردند 
و اين بار حكم اعدام براي محمد مرسي و دهها نفر 
از رهبران اخوان صادر كردند كه حكم درباره چندين 
ده نفر از آنان اجرا شـــد و محاكمه محمد مرســـي به 
اتهام جاسوسي! براي حماس، جاسوسي براي قطر! و 
جاسوسي براي ايران به دادگاه جديد تحويل گرديد... و 
در آخرين جلسه محاكمه به دليل جاسوسي براي قطر! 
گويا به ظاهر غش كرد و در انتقال به بيمارستان معلوم 

شد كه محمد مرسي درگذشته است. 
متأسفانه در طول مدت شش سالي كه محمد مرسي 

در زندان انفرادي ژنرال سيسي بود، از هيچ گونه امكانات 
رفاهي و طبي و بهداشتي بهرهمند نبود و حتي در اطاقك 
انفرادي او از رختخواب خبري نبود و در دادن پتو هم 
به او خودداري كردند و از مالقات همسر و فرزندانش 
و وكيل هم محروم شد! و در آخرين جلسه محاكمه 
كه او را به زور آوردند و او گويا غش كرد و بر زمين 
افتاد، نيم ساعت نيروهاي پليس و زندانيان همراه فقط 
نظارهگر بودند و پس از نيم ساعت، آمبوالنسي آمد و 
او را با تأخير زياد به بيمارستان رساند كه گفته شد او 
درگذشته است... اخوان و خانواده او اعالم كردهاند كه 
مرگ او طبيعي نبوده بلكه نوعي قتل عمد اســـت! «و 
ميدانيم كه در همين دادگاه وقتي حال حسني مبارك

مساعد نشد، او را بالفاصله و با هليكوپتر به بيمارستان 
رساندند و او نه تنها معالجه شد بلكه بالفاصله از تمام 

اتهامات تبرئه شد ولي مرسي؟»
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، روزنامه العرب 
قطر نيز در گزارشي ضمن مشكوك توصيف كردن مرگ 
مرسي نوشت: يك سال پيش كميتهاي حقوقي مستقل 
متشكل از برخي نمايندگان پارلمان انگليس و حقوقدانها 
اعالم كرده بودند كه مرسي در شرايطي در زندان است 
كه مطابق با استانداردهاي بينالمللي نيست. اين كميته 

درباره احتمال قتل وي در زندان هشدار داده بود. 
گروه اخوانالمسلمين با صدور بيانيهاي با عنوان 
«ترور رئيسجمهور مرسي» روي پايگاه حزب آزادي 
و عدالت، مقامهاي مصري را به «قتل تدريجي» مرسي 
متهم و اعالم كرد: «مرسي در زندان در شرايط سختي 
به ســـر ميبرد. او از زمان بازداشـــت كه بيش از پنج 
ســـال طول كشيد در سلول انفرادي محبوس بود. از 
دادن هرگونه دارويي به او جلوگيري ميشـــد. او را 
از ابتدائيتريـــن حقوقش منع كردند؛ زيرا هدف قتل 

تدريجي او بود.»
مقامهاي مصر بـــه علت هراس از اعتراضهاي 
مردمي دستور دادند كه پيكر وي هر چه سريعتر دفن 
شود. عبدالمنعم عبدالمقصود، وكيل مدافع مرسي روز 
سهشنبه به خبرگزاري فرانسه اعالم كرد، پيكر مرسي 
ساعت 5 بامداد به وقت محلي و در غيبت دوستداران 
خود [بدون تشييع جنازه] دفن شد. رسانههاي مصر نيز 
اعالم كردند كه پيكر وي در آرامگاهي در شـــهر نصر 
واقع در شرق قاهره به خاك سپرده شد. مقامهاي مصري 
در حالي شتابزده به چنين اقدامي روي آوردند كه برخي 
از گروههاي حقوق بشر از مقامهاي اين كشور خواسته 

بودند كه درباره مرگ وي تحقيق صورت گيرد. 
رئيس بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان 
ديدهبان حقوق بشر دولت مصر را متهم كرد كه «تدابير 
پزشكي الزم را درباره مرسي اتخاذ نكرده و از مالقات 
خانوادهاش با وي جلوگيري كرده اســـت.» اين موضع 
ديدهبان حقوق بشر با واكنش دولت مصر مواجه شد و 

ديدهبان حقوق بشر را به «دروغپردازي» متهم كرد. 
احمد مرســـي، پسر محمد مرسي نيز در صفحه 
حســـاب خود در توييتر ضمن توصيف كردن پدرش 
به عنوان شهيد نوشت: پيكر پدرم در بيمارستان زندان 
طره شستشو و غسل داده شد. در مسجد زندان بر پيكر 
وي نماز خوانده شد. در نماز وي جز اعضاي خانواده 
او كسي حضور نداشت. نيروهاي امنيتي از دفن او در 
مقبره خانوادگي جلوگيري كردند و در نتيجه، پيكر او 

در گورستان مسئوالن اخوانالمسلمين دفن شد. 
گروه اخوانالمســـلمين نيـــز مرگ وي را «قتل» 
توصيف كرد و از مردم خواســـت تا مراســـم دفن و 
تشـــييع جنازه وي را به صورت گسترده و اعتراضي 
برگزار كنند؛ اما دولت با اقدام براي دفن ســـريع پيكر 
مرسي، اين فرصت را از اخوانالمسلمين و اعتراضهاي 
احتمالـــي گرفت. البته ديكتاتورها در همه جاي جهان 
چنين بودهاند و هســـتند و هنوز خاطرههاي باقيمانده 
از ديكتاتوري سرهنگ ناصر، و سرهنگ انورسادات و 
سرهنگ قذافي و ژنرال صدام حسين و ژنرال بنعلي 

و .... را فراموش نكردهايم. 
ادامه دارد

تراژدي مرگ محمدمرسي 
و اخوانالمسلمين مصر 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي ميپذيرد

021-22225333
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نظرمحسنيفكوريمحمود2
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تورم؛ خوب يا بد...؟    
نگاهى به پيامدهاى اقتصادى تورم

آنچه در پى آمده است نگاهى 
دارد بــه موضوع تورم و تاثيرات 
پنهان و آشكار آن در اقتصاد جامعه 
كه بخش اول آن را ديروز مالحظه 
كرديد و اينك بخش دوم و پايانى 

را مى خوانيد:
***

وى بـــا تاكيد بـــر اينكه به 
طور قطع تورم ايران به ســـه رقم 
نمى رســـد، ادامه مـــى دهد: اگر 
دولت و به طور مشـــخص بانك 
مركزى، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه- ســـتاد اقتصادى 
دولت- بتوانند سياست هاى مالى 
و پولـــى منضبطى را تنظيم كنند و 
رشد نقدينگى را كنترل كنند، تورم 
كنترل مى شود و به سمت ابرتورم 

هم هيچگاه نخواهيم رفت.
اين كارشناس اقتصادى بيان 
مى دارد: تورم ساالنه كشورمان 30
درصد بوده و اين رقم را نمى توان 
ابرتورم دانست. همچنين تورم نقطه 
به نقطه فروردين حدود 51 درصد 
اعالم شد. بنابراين با تورم سه رقمى 
فاصله بسيارى داريم. بخشى از اين 
تورم همچنان ناشى از شوك اعمال 
تحريم هـــاى آمريكا عليه اقتصاد 
ايران و بخشى هم تحت تاثير رشد 

نقدينگى در كشورمان است.
حق شـــناس مى گويد: البته 
بخش مهمى از اين تورم هم متاثر 
از بدهى هاى دولت و شركت هاى 
دولتى به بانك مركزى بوده است. 
بنابراين علل تورم 51 درصدى كامال 
مشخص است و اگر دولت عوامل 
رشد تورم را كنترل كند، نرخ تورم 

هم قابل كنترل خواهد بود.
وى درباره ابزار تاثير گذار در مهار 
نرخ تورم اظهار مى دارد: مهم ترين

اقـــدام دولت براى مهار تورم اين 
اســـت كه بتواند شاخص هاى كل 
پولى را كنترل كند. به عبارت ديگر 
دولت بايد بتواند رشد نقدينگى و 
رشد پايه پولى كشور را كنترل كند 
كه اين به معناى برقرارى انضباط 
مالى دولت است.طبق اعالم بانك 
مركزى نرخ تورم نقطه به نقطه براى 
اولين بار در 25 ســـال گذشته از 
مرز 50 درصد گذشته و به ركورد 
51/4 درصد رسيده است. همچنين 
برآورد سازمان بين المللى پول نشان 
مـــى دهد كه اقتصـــاد ايران كه 
بـــزرگ ترين اقتصاد منطقه پس از 
عربستان محسوب مى شود، در سال 
گذشته ميالدى 3/9 درصد كوچك 
تر شده است. هر چند كه به طور 
قطع اقتصاد ايران به ابرتورم دچار 
نمى شـــود اما نكته مهم اين است 
كه امروز در بين تمام كشـــورهاى 

دنيا تعـــداد اقتصادهايى كه داراى 
تورم باالى 10 درصد هســـتند، به 
انگشـــتان دو دست هم نمى رسد. 
به همين دليل اســـت كه با افزايش 
نرخ تورم و شكســـت ركورد آن 
نگرانى هايى نسبت به آينده اقتصاد 

به وجود مى آيد.
البته كشور تركيه با وجود ابتال به 
ابرتورم توانست با اتخاذ سياست هاى 
درست پولى و مالى نرخ تورم خود 
را به حداقل ممكن برساند. هر چند 
ســـال گذشته تركيه هم مانند ايران 
با افزايش تورم مواجه شد. بنابراين 
كنترل و مهار تورم با اعمال انضباط 
پولى، كنترل نقدينگى و از همه مهم 
تـــر كنترل انتظار تورمى قابل اجرا 
است.هر چند كه عده اى نسبت به 

ونزوئاليى شدن اقتصاد ايران هشدار 
مى دهند اما ساختار و بنيه اقتصادى 
كشورمان اجازه ابتال به سرنوشت 
اقتصاد ونزوئال را نمى دهد چرا كه 
تنها 10 درصد از اقتصاد ايران متاثر 
از واردات و صادرات است. رشد 
پايه پولى و نقدينگى در ايران با آن
كه در ســـال هاى گذشته باالتر از 
ظرفيتهاى پولى اقتصاد ايران بوده، 
اما هرگز به اندازه كشـــورى مانند 

ونزوئال نبوده است.
رشد متوسط نقدينگى ماهانه 
2درصدى ايران قابل قياس با رشد 
متوسط 60 درصدى ونزوئال نيست. 
از ســـوى ديگر اقتصاد ايران اكنون 
برخوردار از درآمد صادراتى چند 10
ميليارد دالرى است كه اقتصاد ونزوئال 
فاقد اين درآمدها است. همچنين 
نســـبت متغيرهاى پولى تورم زا
مانند پايه پولى، كســـرى بودجه 
دولت و حتـــى بدهى بانكها به 

بانك مركزى نســـبت به GDPدر 
ايران بسيار باالتر از ونزوئال است 
و اين عامل نقش ضربه گير تورمى 

دارد.
بنابراين شايد افزايش نرخ ارز و 
قيمت برخى از كاالها در كشورمان، 
در كل شـــباهت هايى با وضعيت 
اقتصادى كشور ونزوئال بيابد و هر 
چند ساختارهاى اين دو اقتصاد از 
جهاتى مشابهت هايى دارند اما از 
جهات بيشترى تفاوت هاى قابل 
توجهى بين دو كشـــور در ميان 

است.
ناگفته نماند: معموال افرادى 
كه درآمد كمتـــرى براى زندگى 
دارند، اكثر سبد مصرفى آنها را مواد 
اوليـــه زندگى، يعنى خوراكىها و 

آشاميدنىها تشكيل مىدهد و درآمد 
آنها، كفاف تفريح و هزينههاى ديگر 
را كمتر مىدهد. براى همين طبق 
آخرين آمار موجود سهم خوراكىها، 
آشـــاميدنىها و دخانيات در دهك 
اول معادل 3/ 43 درصد از ســـبد 
مصرفـــى خانوار و در دهك دهم 
2/ 17 درصد اســـت. در نتيجه هر 
گاه بـــار تورم بر دوش خوراكىها 
و آشـــاميدنىها باشد، انتظار اين 
است كه تورم در دهكهاى پايين 
محســـوستر باشد و اگر بار تورم 
به ســـمت كاالهاى غيرخوراكى و 
خدمات ســـنگينى كند، دهكهاى 
باال بايد خود را براى پذيرش تورم 

سنگين آماده كنند.
همين امر باعث مى شود كه هر 
دهك درآمدى تورمى مخصوص به 
خود را داشته باشد. زيرا دهك هاى
مختلف درآمدى با توجه به سطح 
درآمد و ســـبك زندگى و سبك 

مصرف متفاوت كاالهاى متفاوتى 
را مصرف مى كنند. هرچند برخى 
از كاالها در ميان آنها يكسان است 
اما حتـــى در اين موارد هم ميزان 

مصرف شان متفاوت است.
به عبـــارت ديگر افزايش يا 
كاهش سطح عمومى قيمت ها اثر 
متفاوتى بر هزينه خانوارهاى فقير 
و ثروتمند دارد زيرا سبد كاالها و 
خدمـــات مصرفى در دهك هاى 
مختلـــف متفاوت بوده و بنابر اين 
محتمل اســـت كه با توجه به سهم 
كاالها و خدمات مختلف در سبد 
مصرفى خانوارها، اثر تغييرات تورم 
بر هزينه دهك هاى مختلف يكسان 

نباشد.
با توجه به آنچه گفته شـــد، 

اين نتيجه حاصل مى شود كه طبق 
منطق و تجربه اقتصادى تغييرات 
نرخ تورم بر هزينه خانوارها با اثر 
همان تغييرات بر قيمت دارايى ها و 
كسب درآمد در جهت مخالف هم 

در حركت هستند.
اما منطق و مطالعات تجربى 
مؤيد آن است كه خانوارهاى واقع 
در دهك هاى پايين درآمدى فاقد 
دارايى هاى وسيع بوده و درآمدهاى 
پايين، ثابت و مستقل از نرخ تورم 
دارند. لذا قاعدتاً عمده اثر توزيعى 
تورم بر دهك هاى پايين، به اثر تورم 
بر هزينه و مخارج خانوار منعكس 
مى شود و در نهايت اينكه عوامل 
و تفاوت هاى فوق باعث مى شود 
كه ما در جامعه با پديده شـــكاف 
تورمى بين دارا و ندار مواجه شده 
و در نتيجه درجه احســـاس تورم 
در گروههـــاى برخوردار كمتر از 

گروههاى كمدرآمد باشد.

 ثروتمنـــدان به دليل مزايايى 
كه تورم بر آنها داشـــته و در نتيجه 
افزايش دارايى هايشان روز به روز 
ثروتمندتر شده و كمترين احساسى 
از فشار تورمى ندارند. اين در حالى 
است كه در جهتى معكوس فقرا در 
نتيجه تورم فقير تر مى شده و لذا 

آن را بيشتر احساس مى كنند.
كارشناسان اقتصادى معتقدند كه 
هدايت نقدينگى سرگردان در بازار 
به سمت بنگاه هاى توليدى، افزايش 
عرضه و تعادل بخشى بين عرضه 
و تقاضا، افزايش اشـــتغال، كاهش 
قيمت تمام شـــده توليد و تقويت 
پول ملى كشـــورمان از مهم ترين
 راهكارهايى هستند كه با اجراى آن 
مى توان جلوى افزايش نرخ تورم 

را گرفت.
بهمن آرمان كارشناس اقتصادى 
با بيان اينكه بخشى از اين شرايط 
اقتصادى به وجود آمده در كشورمان 
ناشى از انباشت مشكالت از سال هاى 
گذشته اســـت، مى گويد: گرانى 
و رشـــد نرخ تورم در كشورمان 
ريشه در اجرايى نشدن سياستهاى 
مناســـب اقتصادى و پولى دارد. در 
شرايطى كه نسبت سرمايه گذارى 
به توليد ناخالص داخلى كاهش يافته 
و سرمايه گذارى سرانه صنعتى با 
قيمتهـــاى ثابت به كمتر از يك 
سوم چهار دهه گذشته رسيده است، 
نمى توان انتظار يك ساختار اقتصادى 

سالم و اقتصاد پويا را داشت.
وى با تاكيد بر اينكه افزايش 
قيمـــت ها و تـــورم بازتاب اداره 
نادرست امور اقتصادى در چندين 
سال گذشته است، اظهار مى دارد: به 
طور قطع نمى توان رشد نرخ تورم 
را با صدور بخشـــنامه هاى دولتى 
كنتـــرل كرد. كاهش قدرت خريد 
مردم و نبود امنيت سرمايه گذارى 
از آثار سوء افزايش نرخ تورم است 
كه دولت بايد با اتخاذ سياست هاى
صحيح، امنيت ســـرمايه گذارى

را افزايش دهد تا منابع مالى به سمت 
فعاليـــت هاى مولد و ضد تورمى 
هدايت شود و عرضه كاال و خدمات 
در بازارها افزايش يابد و در دسترس 
همگان قرار بگيرد.وى با بيان اينكه 
بايد به ســـراغ احياى حوزه هايى

برويم كه مزيت نسبى در آن وجود 
دارد و از ايـــن طريق درآمدها و 
اشـــتغالزايى را افزايش دهيم، ادامه 
مى دهد: طبق گفته «ديويد ريكاردو» 
اقتصاددان برجسته جهان، خودكفايى 
در همـــه زمينه ها چيزى جز فقر 
مطلق را به دنبال ندارد و كشورها 
بايد در زمينه هايى كه مزيت نسبى 

دارند، توليد را تقويت كنند.

اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران           

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

داروسازيكوثر
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

نيرومحركه
مليصنايعمسايران  

سيمانفارسوخوزستان
كابلالبرز

قندهكمتان
ايرانياساتايرورابر

مارگارين
سيمانهرمزگان

ليزينگ رايانسايپا
سيمانسفيدنيريز

سرمايهگذاريمليايران
صنايعخاكچينيايران

صنعتيبهشهر
درخشانتهران

ماشينسازياراك
سيمانخزر

كاشيپارس
صنايعكاشيوسراميكسينا

سامانگستراصفهان
ايرانترانسفو

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
آلومينيومايران

باما
شهدايران
پارسمينو

صنايعشيمياييفارس
گروه مپنا(سهامي عام)

پتروشيمي پرديس
توسعهمعادنوفلزات

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
صنايعريختهگريايران

سرمايه گذاري دارويي تامين
پتروشيمي پارس

گروه توسعه صنعتي ايران
بينالملليتوسعهساختمان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
نفتپارس

پارسدارو
گروه دارويي بركت

ماشينسازينيرومحركه
داروسازي زاگرس فارمدپارس

داروسازيابوريحان
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

فوالداميركبيركاشان
سيمانكرمان

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
فوالدمباركه اصفهان

كشتوصنعتپياذر
داروسازيزهراوي

فوالدخوزستان
سيمان فارسنو

بانك تجارت
بيمه البرز

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
ليزينگخودروغدير

پاكسان
معدنيوصنعتيچادرملو

سيمان كردستان
شيشههمدان

سيمانصوفيان
پااليش نفت اصفهان

حملونقلتوكا
سيماناصفهان

بيمه ملت
پااليش نفت اصفهان

گسترش نفت وگازپارسيان
سيمانبهبهان

فرآوردههاينسوزپارس
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

حفاري شمال
بانك سينا

قندلرستان
پتروشيميآبادان

كنترلخوردگيتكينكو
بانك تجارت

گلوكوزان
صنايعكاغذسازيكاوه

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
معادنبافق

تامينماسهريختهگري
تامين سرمايه لوتوس پارسيان

سرمايه گذاري اعتبارايران
سيمانشمال

پااليش نفت بندرعباس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

جامدارو
صنعتيآما

مهركامپارس
داروييرازك

كالسيمين
سيمرغ

البرزدارو
توليدي چدن سازان

سيمانخاش
پرداخت الكترونيك سامان كيش

خوراكدامپارس
بيمه آسيا

پارسخزر
كارت اعتباري ايران كيش

پمپسازيايران
توسعهشهريتوسگستر

قندمرودشت
پااليش نفت تهران
سرمايهگذاريسپه

سرمايهگذاريشاهد

پليپروپيلنجم-جمپيلن
قندثابتخراسان

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
سيمانبهبهان

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
فنرسازيزر

شكرشاهرود
صنايعالستيكيسهند

توليدمحورخودرو
پشمشيشهايران
داروسازيامين

كشتوصنعتچينچين
كارتنايران

آبسال
سيمانتهران

قطعاتاتومبيلايران
سرماآفرين

آلومراد
داروسازياكسير

ريختهگريتراكتورسازيايران
فنرسازيخاور

قندنيشابور
توليدمواداوليهداروپخش
بورس اوراق بهادارتهران

موتورسازانتراكتورسازيايران
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

رينگسازيمشهد
لبنياتكالبر

شيشهوگاز
توسعه معدني وصنعتي صبانور

داروييلقمان
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

فوالدآلياژي ايران
سبحان دارو
ايرانخودرو

لبنياتپاك
سيمانمازندران
المپپارسشهاب

سرمايه گذاري پرديس
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

فنرسازيزر
كمباينسازيايران

مهندسينصيرماشين
كيميدارو

داروسازيجابرابنحيان
بيمه پارسيان
سيماناروميه

الكتريكخودروشرق
سيمانآرتااردبيل

مليسربورويايران
داروسازياسوه

شيميداروئيداروپخش
سرمايهگذاريسايپا

سيمانبجنورد
سيماندورود

گروهصنايعبهشهرايران
تراكتورسازيايران

سيمانقائن
سرمايهگذاريمسكن

نوردآلومينيوم
سيمانسپاهان

ايراندارو
فوالدكاوه جنوب كيش

سايپا
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

ذغالسنگنگينطبس
پارسخودرو

پست بانك ايران
سايپاشيشه

بيمه ما
سيمانشاهرود

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
كارخانجاتقندقزوين

تايدواترخاورميانه
گروه دارويي سبحان

ايركاپارت صنعت
داروپخش(هلدينگ)

بيمه دانا
سالمين

دودهصنعتيپارس
سرمايهگذاريصنعتبيمه

بانك صادرات ايران
سيمان خوزستان

مخابرات ايران
سرمايه گذاري پارستوشه
بينالملليمحصوالتپارس

پتروشيمي مبين
زامياد

فرآوردههاينسوزآذر
سيمانشرق

پااليش نفت تبريز
نوسازيوساختمانتهران

پالسكوكار
نيروترانس

سرمايهگذاريبهمن
فيبرايران

گروهبهمن
كارخانجات توليدي شهيدقندي

كاشيالوند
صنايعجوشكابيزد

پارسالكتريك
توليديكاشيتكسرام

ايرانارقام
لعابيران

معدني وصنعتي گلگهر
سيمانداراب

سرمايه گذاري صدرتامين

ايرانمرينوس
پارسسرام

پتروشيمي خراسان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

توسعهمعادنرويايران
موتوژن

سرمايهگذارينيرو
فرآوردههايتزريقيايران

چرخشگر
فراوردههاينسوزايران

نفتبهران
تكنوتار

آهنگريتراكتورسازيايران
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

قنداصفهان
پتروشيمي شازند

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
شركت ارتباطات سيارايران
كشاورزيودامپرويمگسال

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
پتروشيمي فجر

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
خدماتانفورماتيك
پتروشيمي فناوران

افست
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

صنايع سيمان دشتستان
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

پتروشيمي جم
بيسكويتگرجي

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
كنترلخوردگيتكينكو

نوردوقطعاتفوالدي
سيمانغرب

كاشيوسراميكحافظ
كربنايران

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
بانكپارسيان

آسان پرداخت پرشين
معدنيامالحايران

شركت ارتباطات سيارايران
فرآوريموادمعدنيايران

بانك پاسارگاد
پگاهآذربايجانغربي

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
نساجيبروجرد

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
فروشگاه هاي زنجيرهاي افق كوروش

تامين سرمايه اميد
كارت اعتباري ايران كيش

تامين سرمايه نوين
واسپاري ملت
فوالدخراسان

بانكاقتصادنوين
حفاري شمال

بانككارآفرين
گروهصنعتيبوتان

نفت سپاهان
گروه صنعتي پاكشو

همكاران سيستم
شهد

سراميكهايصنعتياردكان
سرمايهگذاري صنعتنفت  

صنايع پتروشيمي خليج فارس
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

كارخانجاتداروپخش
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

پتروشيميشيراز
مسشهيدباهنر

عمرانوتوسعهفارس
سيمانهگمتان

سرمايه گذاري خوارزمي
سرمايه گذاري شفادارو

پتروشيميخارك
ليزينگصنعتومعدن

صنايعآذرآب
دشتمرغاب

سپنتا
سرمايهگذاريتوسعهملي

كارخانجاتداروپخش
محورسازانايرانخودرو

بانك خاورميانه
گلتاش

الميران
داروسازيروزدارو

سيمان فارس نو
فروسيليسايران

سرمايهگذاريآتيهدماوند
لولهوماشينسازيايران

تجارت الكترونيك پارسيان
توليديمهرام

نيروكلر
گروه دارويي بركت

سيمانصوفيان
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

گروه صنعتي پاكشو
سيمانايالم

معدنيدماوند
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

معادنمنگنزايران
دادهپردازيايران

س.صنايعشيمياييايران
كاشيسعدي

به پرداخت ملت
بهنوشايران

سازهپويش
لنتترمزايران

15777
24400
16221

3090
6216

20800
1470

10730
2844

16321
21097
3750
4551
5130

22000
8376
2241

10240
7870
5506
9670

17426
14000
67111

7501
3091

3587
2760

14245
11796
8470
6717

17687
5026
10411
21180
2078
2403

14571
59300
11865
34900

1814
4063
4360
4037

22077
46642

1655
3051
2181
1862
11990
4351
2850
2552

17050
44997

48444
6650

13201
6900

4834
5151

27401
12350
1884
8750
8270
2480
5310
1370

8336
62970

1750
3910

42689
67503

2201
10410
2203
4083
10599
30200

4600
7704
8359
3300
8899
2861

23000
13877

2874
1500

2327
47500

7900
52700
13893
16170
5730

12175
6030

14000
12000

46528
49384

710
566

96
64
35

340
4

401
0

133
234

11
-40

-9
-360

171
-41

59
-195

262
99

319
-67
689

-270
3

170
9

197
561
37
109

588
21

495
142

-1
-13

-189
269

64
-219

3
-50
-13
192

785
0

12
0

-3
-14

-6
-49

-248
-64

-168
-87

-214
-96
-111
-51

31
36

-75
-116

56
17
10

-30
-116

-12
89

-333
-32
-78

911
-1456

-20
-136

-64
-50

-174
-162

-71
-86

-198
-68
231

-37
-514

-345
-1

-55
-49

-1158
-213

-1763
-731
-288
-180
-292
-196
-500

-377
-2448
-2599

29410
16938
29800
15133
32550

1060
11676
5880
6406
11007
6512

37544
28531
31389

9561
2963
6789

18413
18478

9167
11123
11102

11670
9906
5931

6857
4523
6438
6734

5916
4590
5285
6380
6865
5518
2928
2656

16468
1771
1481
2604
2097

5497
6919

5946
2481

4456
3170

12711
16382

9969
6709
1298

11590
2127
2914

8697
17136

1376
4005
1840
5091

5023
1854

27717
11222

1171
3738
4133
2620
2697
5868
11665
10120

4847
2650

26192
5435

18384
5515
4907
457

8555
2920

5763
6363
9944
1368
5558
1764

25999
1312
2124
8118
2531

2638
1782
7947
6169

20819
12444

4650
4489
4800
7640

3878
2839

8063
1574
1762
1375
1796

45
556
280
305
524
310

1787
1358
1494
455
141

323
876
879
436
529
528
555
471
282
326
215
306
320
281
218
251

303
326
262
139
126

784
84
70

124
99

261
329
283
118
212
150
605
780
445
319

61
538

101
138
414
816

65
190
87

242
239

88
1319
534

55
178
195
119

128
279
555
481
230
126

1247
258
875
262
233

21
407
139

274
303
473

65
264

84
1122

62
101

386
89

125
84

378
209
991

592
221
100

142
296
184
135

4088
1453
3930
4471
4268
5766

17420
7397

6100
9402
1400

19150
4580

24036
6037

44380
1740
3925

11487
6700

8359
6730
3360
6039
14100
10818
5407
4975
7100

18182
4608
9400
1400

11966
45000
3358
1433
2350
13000

17287
1063
5209

8036
14184

2175
16445

4579
2510

4543
11440
4615
8560
9644

437
1640
2515
2228
9630
4642
2381
5911
2919

11310
5070

13599
3437
11171
4780

18385
11716
8730
3941
1686
8080
1399
9200
430

29922
5999
4040

39981
8556
2366
3038
2422

15430
5491

13794
5488
1665
16000

12530
5355
6949
9000

16922
11200

49898
2600

31100
3080

6835
2396
12500
7483
2670
1411

194
69

186
212
203
273
829
352
243
290
42

615
207

1144
287

2071
-11
121

547
129

398
149
105
209

466
515
257
196
157
794
175
295

18
181

1267
159
68
65

342
776

62
248
382
656

68
783
136

62
155

94
140
321
217

10
60
67
60
85
110
-3

136
48

239
118

540
61

100
51

875
-160

291
83

11
164

13
132

3
285

100
-85
559
407

27
38
67

312
60

420
63

-25
421
194
255

41
106

805
55

1699
49

529
29
67
-9

181
105
53
19

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)
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آگهى تغييرات شركت طرح و انديشه بهساز ملت
 سهامى خاص به شماره ثبت 293899 و شناسه ملى 10103303665

-----------------------
آگهى تغييرات شركت حفارى شمال سهامى عام 

به شماره ثبت 149235 و شناسه ملى 10101920830

آگهى تغييرات شركت نارديس طرحهاى انرژى
 سهامى خاص به شماره ثبت 289329 و شناسه ملى 10103254020

-----------------------
آگهى تغييرات شركت گروه مشتريان خانه سفيد آريان پارسا 

سهامى خاص به شماره ثبت 497926 و شناسه ملى 14006151560

-----------------------
آگهى تغييرات شركت آريا پيشرو قرن شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 167120 و شناسه ملى 10102096500

-----------------------
آگهى تغييرات شركت تدبير سرمايه سهند سهامى خاص
 به شماره ثبت 324004 و شناسه ملى 10103617605

-----------------------
آگهى تغييرات شركت قالبهاى بزرگ صنعتى سايپا

 سهامى خاص به شماره ثبت 71094 و شناسه ملى 10101160229

-----------------------
آگهى تغييرات شركت كسب و كارهاى نوپاى حركت اول

 سهامى خاص به شماره ثبت 531963 و شناسه ملى 14007861317

شركت مجتمع كشت صنعت كشاورزى پيشگامان كاسپين كوثر 
سهامى خاص به شماره ثبت 24610 و شناسه ملى 10100700740

-----------------------
آگهى تغييرات شركت عمران آذر ستان

 سهامى خاص به شماره ثبت 99027 و شناسه ملى 10860652752

-----------------------
آگهى تغييرات شركت نداى سهند سهامى خاص

به شماره ثبت 248368 و شناسه ملى 10102889492

----------------------- 
آگهى تغييرات شركت آپادانا پترو پايدار سهامى خاص
 به شماره ثبت 436505 و شناسه ملى 10320862190

-----------------------
آگهى تغييرات شركت سيمان شمال شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 4492 و شناسه ملى 10100246682

-----------------------
آگهى تغييرات شركت گروه توسعه انرژى شايا مهر

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 438635 و شناسه ملى 
10320868333

-----------------------
آگهى تغييرات شركت توسعه بين المللى آسان آريا با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 496173 و شناسه ملى 14006054678

-----------------------
آگهى تغييرات شركت حفارى شمال سهامى عام

 به شماره ثبت 149235 و شناسه ملى 10101920830

-----------------------
آگهى تغييرات شركت نمايندگى بيمه فردا 

سهامى خاص به شماره ثبت 122002 و شناسه ملى 10101655064

آگهى تغييرات شركت يارى رسان پارسيان 
سهامى خاص به شماره ثبت 254142 و شناسه ملى 10102945482

-----------------------
آگهى تغييرات موسسه خيريه نورالزهرا تهران

 به شماره ثبت 9354 و شناسه ملى 10100390555

-----------------------
آگهى تغييرات شركت بيوسان فارمد سهامى خاص

 به شماره ثبت 430539 و شناسه ملى 10320825770

-----------------------
آگهى تغييرات شركت پخش هجرت شركت سهامى عام 

به شماره ثبت 10304 و شناسه ملى 10100418567

-----------------------
آگهى تغييرات شركت دگرگونى ساختار پيوسته

 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 514626 و شناسه ملى 14007039168

-----------------------
آگهى تغييرات شركت سيكا پارسيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 263818 و شناسه ملى 10103812086

-----------------------
آگهى تغييرات شركت ميكرونرم افزار سهامى خاص
 به شماره ثبت 57611 و شناسه ملى 10101026823

-----------------------
آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى كشاورزى ايران

 سهامى عام به شماره ثبت 138101 و شناسه ملى 10101811903

-----------------------
آگهى تغييرات شركت معدن نهبندان سهامى خاص

 به شماره ثبت 131181 و شناسه ملى 10101744897

-----------------------
آگهى تغييرات شركت توسعه كشت ذرت

 سهامى خاص به شماره ثبت 45996 و شناسه ملى 10100912295
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1000 پايگاه اوقات فراغت براي 
دانش آموزان سيستان و بلوچستان ايجاد مي شود

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش 
و پرورش گفت: امسال 32 هزار پايگاه طرح اوقات فراغت براي بهره مندي 

دانش آموزان كشور از برنامه هاي تابستاني پيش بيني شده است. 
عليرضا كاظمي در مراسم معارفه مديركل آموزش و پرورش سيستان 
و بلوچستان اظهار داشت: برنامه هاي طرح اوقات فراغت وزارت آموزش و 
پرورش تابستان امسال در قالب 35 محور و بيش از 100 برنامه علمي، پرورشي، 
ورزشــــي و اردويي اجرايي مي شود كه پيش بيني مي شود امسال پنج ميليون 
دانش آموز كشور از برنامه هاي طرح اوقات فراغت بهره مند شوند. او رويكرد 
عدالت بخشي را از مهمترين رويكردهاي وزارت آموزش و پرورش برشمرد و 
افزود: اين وزارتخانه بهبود وضع آموزشي در استان هاي كمتر برخوردار به ويژه 
سيستان و بلوچستان را در دستور كار دارد كه اعتبارات خاص براي توسعه و 

تجهيز زيرساخت هاي فرهنگي و پرورشي در اين استان ديده شده است. 
وي بحران هويت نســــل جديد را از مهمترين بحران ها در آموزش و 
پرورش برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه با تالش مديران بتوان از پيچ و خم 
مشكالت عبور كرد و جمهوري اسالمي را به قله هاي پر افتخار جهان رساند. در 
پايان حميدرضا رخشاني به عنوان مديركل جديد آموزش و پرورش سيستان 
و بلوچستان معرفي و از زحمات عليرضا نخعي مديركل سابق استان تقدير و 

تشكر شد. 
آغاز اجراي فاز دوم زائرسراي

 امامزاده طيب(ع)   قرن آباد گرگان   
 گرگان- امامزاده طيب(ع) در 4كيلومتري روستاي قرن آباد گرگان 
و در فضا و موقعيت خاص و ارزشـــمند و طبيعت بكر و خدادادي واقع 
شده است كه هر ساله مي تواند گردشگران زيادي را به اين مكان متبرك 

جذب كند.
حجت االسالم عباسعلي مهدوي راد، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
گرگان گفت: پس از پيگيري هاي مكرر عمليات تكميل و راه اندازي فاز 
دوم پروژه زائرسراي آستان مقدس امامزاده طيب(ع) روستاي قرن آباد به 
كمك خيران و با حضور مهندس برزگر معاون بهره وري اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان گلستان، مهندس نژاد نصراهللا و مسئول عمران موقوفات 

و بقاع استان، مهندس ثاني، ناظر مقيم، آغاز شد.
وي افزود: آستان مقدس امامزاده طيب(ع) روستاي قرن آباد از لحاظ 
موقعيت جغرافيايي در دل جنگل ها و در جاي بســـيار زيبايي قرار دارد 
و با توجه به استقبال بي نظير گردشـــگران و زائران از سال 96 طرح هم 
سطح سازي محوطه سازي بقعه و كاشيكاري نماي آن و تيز تجهيز زائرسراي 
قبلي  و تعمير و مرمت محل اسكان فعلي زائران در دستور كار قرار گرفته 
بود كه به همت خيرين به اتمام رسيده و با توجه به درخواست هاي مكرر 

مردم و گردشگران، اجراي فاز دوم آن هم آغاز شده است.
طلب قطعه سازان استان اصفهان از خودروسازان  

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: قطعه سازان استان اصفهان 400 ميليارد 
تومان از خودرو سازان كشور طلب دارند ولي مهمترين مشكل آنها تامين 
مواد اوليه اســـت. رئيس هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو استان 
اصفهان در مراسم گشايش پانزدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو 
اصفهان با بيان اين مطلب افزود: قطعه ســـازان بايد مواد اوليه خود را به 
صورت نقد بخرند ولي طلبشان از خودروسازان را بايد بر اساس قراردادها 
120 روزه دريافت كنند و اين مســـاله سبب شده قطعه سازان در زنجيره 
تامين قطعه دچار مشكل شوند و نتوانند قطعات را به موقع به شركت هاي 

خودروساز تحويل دهند.
ابراهيم احمدي در ادامه با اشاره به اينكه صنعت خودرو كشور نخستين 
گروهي بود كه مورد تحريم خارجي قرار گرفت و عالوه بر تحريم هاي 
خارجي، مورد تحريم هاي داخلي هم قرار گرفته است گفت: از سال 97 
صنايعي مثل فوالد، آلومينيوم، مس و ديگر صنايع به دليل افزايش هزينه هاي 
توليد توانستند قيمت هاي خود را افزايش دهند اما صنعت خودرو مورد 

 بي مهري قرار گرفت و اجازه افزايش قيمت به آنها داده نشد. 
مديرعامل شـــركت طراحي، مهندســـي و تاميـــن قطعات ايران 
خودرو(ساپكو) نيز با اعالم اين كه گروه صنعتي ايران خودرو در بين تمامي 
خودرو سازان كشور باالترين درصد خودكفايي در تامين قطعات را دارد 
گفت: ميزان خوكفايي تامين قطعات اين گروه به طور متوســـط حدود 
78 درصد اســـت. منصوري افزود: در گروه ايران خودرو، توليد بدنه و 
مكانيزم هاي خودروها حدود 85 درصد و در حوزه برق و الكترونيك 35 
درصد داخلي سازي شده و 65 درصد اين حوزه وابسته به خارج است و 
يكي از داليل اين است كه قطعات حوزه برق و الكترونيك (هايـ  تك) 

بوده و تامين كنندگان آن محدود است و ارز بري بااليي هم دارد. 

كرمان ـ خبرنگار اطالعات: تقاطع غيرهمسطح شهيد اهللا دادي شهر كرمان 
(پل خيابان ابوذر) در مراسمي با حضور معاون وزير كشور افتتاح شد. 

معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در اين 
آيين گفت: اگر بخواهيم امنيت ملي كشور را در كنار مولفه هاي ديگر قدرت 
داشته باشيم، كار و تالش در شهر و روستا و همچنين افزايش حس تعلق 

را بيش از پيش بايد در دستور كار قرار دهيم. 
جمالي نژاد ادامه داد: با اعتمادسازي و مشاركت مردم در كارها مي توانيم 
در مقابل توطئه هاي دشمن پيروز شويم زيرا مردم ما انسان هاي بسيار قادر 
و دلسوزي هستند. او با بيان اين كه شهرداري ها در رضايتمندي و نارضايتي 
مردم نقش مهمي بر عهده دارند، افزود: بودجه كل عمراني كشور 66 هزار 
ميليارد تومان است در حالي كه بودجه شهرداري ها 65 هزار ميليارد تومان 
است. جمالي نژاد با اشاره به اينكه 37 هزار دهياري در كشور وجود دارد 
كه پيگيري مشـــكالت آنها كار بسيار بزرگي است، تاكيد كرد: قدر نعمت 
همدلي در كرمان را بدانيد و مطمئن باشيد كه هر توسعه اي بدون همدلي 
ميسر نخواهد شد. استاندار كرمان هم در اين مراسم با اشاره به اينكه يكي 
از مشكالت مهم كشور كارشناسي نبودن تصميمات است، افزود: پروژه هاي 

عمراني با توجه به منابع مالي محدود بايد اولويت  بندي شود. 
فدايي با بيان اينكه در استان كرمان پروژه هاي نيمه تمام زيادي داريم، 
ادامه داد: حدود 3 هزار پروژه نيمه تمام در اســـتان داريم كه حدود 4 تا 5 

هزار ميليارد تومان براي اتمام آنها نياز است. 
اســـتاندار كرمان يكي از داليل اصلي نيمه تمام ماندن اين پروژه ها را 
كارشناســـي نبودن آنها اعالم كرد و گفت: مســـائل مالي،  فني، اقتصادي، 
زيست  محيطي و ريسك از مسائلي هستند كه بايد در تعريف پروژه ها در 
نظر گرفته شود. براي اجراي اين طرح كه 1100 متر طول دارد و بيشترين 
عرض مسير 21 متر و بيشترين ارتفاع عرشه 18 متر است، حدود 30 ميليارد 
تومان هزينه شده است و قرارگاه سازنديگ خاتم االنبياء (ص) پيمانكار ساخت 
اين پل بوده اســـت. براي پروژه تقاطع غير همسطح ابوذر شهر كرمان 84 
شمع، 14 ستون و 220 سگمنت به كار رفته است و ميزا ن آسفالت ريزي 

اين پروژه حدود 7هزار و 560 متر است. 

سامانه 137 با شعار «شهروند مشاركت جوـ  
شهرداري پاسخگو» در همدان افتتاح شد

همدانـ  خبرنگار اطالعات: سامانه جامع مديريت شهري 137 با 
شـــعار «شهروند مشاركت جوـ  شهرداري پاسخگو» به صورت رسمي در 

همدان آغاز به كار كرد.
حجت االســـالم و المسلمين حبيب اهللا شعباني، نماينده ولي فقيه در 
اســـتان و امام جمعه همدان در آيين افتتاح سامانه مديريت شهري با بيان 
اينكه سامانه 137 بايد زمينه ساز برقراري ارتباط آسان مردم با مسئوالن شود، 
اظهار كرد: هر چقدر مردم و مسئوالن ارتباط بيشتري داشته باشند، در رفع 
مشكالت تأثيرگذارتر است.وي گفت: طراحي سامانه 137 حركتي است به 
سوي شهر الكترونيك و دنياي امروز است و مجموعه ها  و مسئوالن در 
حوزه هاي ديگر بايد زمينه ارتباط مردم با خود را تسهيل كنند، اميدواريم 
سامانه 137 زمينه اي براي توسعه حاشيه شهر و مناطق كم برخوردار باشد، 

زيرا سامانه 137 در پي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي است. 
عباس صوفي، شـــهردار همدان نيز با بيان اينكه اين شهر با جمعيت 
600 هزار نفري 70 ميليون متر مربع وســـعت دارد، اظهار كرد: شهرداري 
ناگزير به تجهيز سيستم هايش به روز است، زيرا در غير اين صورت دچار 
مشـــكل مي شـــودوي با اشاره به اينكه پس از 15 ماه امروز سامانه 137 به 
بلوغ رســـيده است، تأكيد كرد: مشكالت مردم در اين سامانه به 2 روش 
مشـــكالت اورژانسي و مطالبات مردمي مطرح و مشكالت اورژانسي آنان 

ظرف 24 ساعت پيگيري و بازخورد سنجي مي شود.
وي ادامه داد: در 15 ماه گذشــــته 89 هزار تماس ورودي و خروجي 
در ســــامانه 137 ثبت و 12 هزار درخواســــت در سامانه 137 ثبت، ارجاع، 
بازخوردگيري و پيگيري شده است.137 نفر هميار اين سامانه نيز به صورت 
دلي فعاليت مي كنند و رضايتمندي نسبي مردم اين سامانه قابل قبول است.حميد 
بادامي نجات، نايب رئيس شوراي اسالمي شهر همدان با بيان اينكه سامانه 137 
يكي از پازل هاي تحقق شهر الكترونيك و هوشمند است، گفت: سامانه 137 
يكي از بخش هايي است كه از طريق آن مي توان مشكالت شهرداري را به گوش 
مديران شهري برسانيم.محمودرضا عراقي، معاون عمراني استانداري همدان هم 
گفت: حس خوب رضايت از احساس عدالت به وجود مي آيد و اين سامانه 
باعث تحقق عدالت و رضايت مردم مي شود. با وجود سامانه 137 در وقت و 

هزينه  مردم صرفه جويي و احساس رضايت در مردم ايجاد مي شود. 

مشهدـ  خبرنگار اطالعات: استاندار خراسان رضوي 
گفت: مديران دســـتگاه هاي اجرايي مطابق قانون، زمينه 
واگذاري پروژه هاي نيمـــه تمام به بخش خصوصي را 

فراهم كنند. 
عليرضا رزم حسيني در جلسه شوراي اداري استان 
كه با حضور رئيس كل دادگستري استان، قائم مقام توليت 
آستان قدس رضوي، رئيس مجمع نمايندگان استان در 
مجلس شوراي اسالمي و دادستان مركز استان برگزار شد، 
با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي و هفتاد و دو يار 
انقالب اظهار كرد: اميدواريم دستگاه قضايي كه به فرموده 
امام راحل و رهبر معظم انقالب، مايه عدالت، انصاف و 
اميد براي مردم است، مسيري را كه تا به امروز طي كرده 

است، را همچنان ادامه دهد. 
 وي در ادامه، فرارسيدن سالگرد شهادت دكتر مصطفي 
چمران را گراميداشت و افزود: اخيراً در شبكه هاي مجازي 
تهمت هايي نسبت به اين شهيد واالمقام مطرح و حتي 
گفته شد كه ايشان به شهادت نرسيدند درحالي كه بنده 
شخصا شاهد شهادت دكتر چمران در دهالويه سوسنگرد 

بودم.
اين شهيد بزرگوار خدمات بسيار زيادي در مناطق 
محروم جبهه و جنگ انجام داد لذا بايد ياد و خاطره ايشان 
گرامي داشته شود و در مسير تداوم راه اين شهيد واالمقام 

گام برداريم.  
وي همچنين با اشاره به فرارسيدن سالگرد درگذشت 
دكتر شريعتي، گفت: به تعبير رهبر معظم انقالب دكتر 
شريعتي شخصيتي شگفت انگيز بود كه نسل جوان بايد از 

آثار و تأليفات ايشان بهره مند شود.  
استاندار خراسان رضوي در ادامه سخنانش به همدلي 
ايجاد شده بين اركان حاكميت در نتيجه اجراي الگوي 
مثلث توسعه اقتصاديـ  فرهنگي اشاره كرد و افزود: در 

ماه هاي گذشته همه نمايندگان استان در اين مسير همراهي 
كرده اند و هرگز اضالع مثلث توسعه را فراموش نخواهيم 
كرد؛ ما موظف هستيم از ظرفيت همه افرادي كه مي توانند 
در مســـير خدمت به مردم ياريگر دستگاه هاي اجرايي 

باشند، استفاده كنيم. 
رزم حسيني اتفاقات رخ داده در منطقه در يك ماه 
گذشته را نشان دهنده عزت و اقتدار جمهوري اسالمي 

برشمرد و تاكيد كرد: ايران اسالمي امروز بيش از هميشه، 
سربلند و مقتدرانه از مرزهاي آبي و هوايي خود در برابر 

قدرت هاي نظامي دفاع مي كند.  
استاندار خراســـان رضوي ادامه داد: اگر مديران 
اجرايي نسبت به آينده نگران هستند و تصور مي كنند كه 
ممكن است در نتيجه واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به 
بخش خصوصي براي آن ها پرونده سازي شود، حاضريم 

با همكاري دستگاه هاي نظارتي براي آن ها امان نامه صادر 
كنيم.  

وي با تاكيد بر اينكه موانع پيش روي سرمايه گذاران 
بايد رفع شود، افزود: بر اساس قوانين جاري كشور، برخي 
دستگاه هاي اجرايي متولي صدور مجوز سرمايه گذاري 
هستند اما اگر در فرآيند صدور مجوز انحرافي رخ داده 
باشد، دستگاه هاي نظارتي مي توانند به موضوع ورود كنند. 

تاكيد ما بر اين است كه پس از صدور مجوز سرمايه  گذاري 
و شـــروع عمليات اجرايي، در مسير كار سرمايه گذار 
خللي ايجاد نشود، چرا كه در غير اين صورت سنگ روي 
سنگ بند نخواهد آمد و به امنيت سرمايه گذاري خدشه 

وارد خواهد شد.  
وي با بيان اينكه مشكالت 267 پروژه سرمايه گذاري 
طرح ثامن درحال رفع شدن است، ادامه داد: اين موضوع با 

برگزاري جلساتي با وزير راه و شهرسازي درحال پيگيري 
است چرا كه با حجم باالي سرمايه گذاري، بيش از 5 هزار 
شغل ايجاد مي كند و اميدواريم در مدت كوتاه زمينه رفع 
مشكالت رفع و مجدد عمليات اجرايي آن ها آغاز شود.  

استاندار خراسان رضوي با اشاره به تخصيص20 
درصد از تسهيالت مربوط به حوزه اشتغال زايي، تاكيد 
كرد: در صورتي كه فرمانداران و دســـتگاه هاي اجرايي 
براي جذب سهميه استان از محل تسهيالت اشتغال زايي 
تالش كنند، امكان دريافت سهميه ديگر استان ها هم فراهم 

خواهد شد.  
وي درباره سرانجام پرونده پديده شانديز هم با اشاره 
به قانونمند شدن برخي از امور اين شركت با تصميم ستاد 
تدبير اظهار كرد: خوشبختانه با درايت دستگاه قضايي، 
براي حفظ حقوق ســـهامداران و تعيين تكليف پرونده 

پديده اقدامات بسيار خوبي درحال انجام است.  
استاندار خراسان رضوي، انتصاب مصطفي خاكسار 
قهرودي به عنوان قائم مقام توليت آستان قدس رضوي را 
تبريك گفت و افزود: آقاي خاكسار از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس بوده اند و حضور ايشـــان فرصت مناسبي 
براي هم افزايي بيشتر آستان قدس رضوي و دستگاه هاي 

اجرايي خواهد بود. 
وي ادامـــه داد: آقاي فاطمي امين قائم مقام توليت 
سابق آستان قدس رضوي در مدت تصدي اين مسئوليت، 
هم افزايي خوبي با مديران دستگاه هاي اجرايي داشت و 
اميدواريم اين روند در دوره جديد مديريتي ادامه يابد و 

سرعت بيشتري پيدا كند. 
در اين جلسه گزارشـــي هم از اقدامات شوراي 
مشـــاركت هاي زنان مجمع خيرين سالمت خراسان 
رضوي به عنوان معين اقتصاد مقاومتي منطقه سيل زده 

آق قال استان گلستان ارائه شد. 

استاندار خراسان رضوي: مديران زمينه واگذاري پروژه هاي نيمه تمام را فراهم كنند  

قمـ  خبرنگار اطالعات: نيازمند يك اجماع ملي و يك 
اقدام همگاني با برنامه اجرايي متعهدانه در همه بخش ها براي 

مديريت صحيح آب هستيم.
دكتر علي جان صادق پور مديرعامل شـــركت آب و 
فاضالب استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش             
12 درصدي مصرف آب در قم در ســـه ماه نخست سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: از ابتداي سال 
تاكنون بيش از سي ميليون مترمكعب آب در شهرهاي استان 
مصرف شـــده در حالي كه اين ميزان سال گذشته در اين 

مدت 27 ميليون مترمكعب بود.
وي افزايش مصرف را ناشي از بار رواني غلط ناشي 
از افزايش بارندگي هاي ابتداي سال جاري دانست و اظهار 
داشت: سال ها خشكسالي و كمبود آب با يك سال بارندگي 
جبران نمي شود و بايد همچنان در مصرف آب صرفه جويي 

الزم را داشت كما اينكه سال گذشته با همكاري مردم شاهد 
كاهش سرانه مصرف آب بوديم.

وي با اشاره به نامگذاري روزهاي هفته صرفه جويي 
در مصرف آب اضافه كرد: با توجه به اهميت آب و ارتباط 
آن با طيف وسيعي از موضوعات زيست محيطي، قانوني، 
اقتصادي، اجتماعي، سياســـي و فرهنگي اين نامگذاري ها 
انجام شده است.صادق پور با بيان اينكه نامگذاري هاي اين 
هفته دربرگيرنده خانواده، رسانه، افكار عمومي، گروه هاي 
اجتماعي، منابع طبيعي، اقتصادي و آموزه هاي ديني است 
يادآور شد: اين امر بيانگر توجه سياستگذاران حوزه آب و 
انرژي به ابعاد مختلف مؤثر بركميت و كيفيت آب به عنوان 

يك ماده حياتي، اقتصادي، بهداشتي و استراتژيك است.
وي با اشـــاره به منابع تأمين آب قم از جمله ســـد
15 خرداد، چاه هاي منطقه علي آباد و ســـدكوچري ابراز 

داشت: با رشد جمعيت و افزايش مصرف به زودي با كمبود 
آب مواجه خواهيم شـــد كه در اين راستا بايد در استفاده از 
آب دقت الزم انجام گيرد.دكتر صادق پور با تأكيد بر اينكه 
متأسفانه سال هاست زنگ خطر كم آبي به صدا در آمده است، 
گفت: متأسفانه اين مورد توسط بسياري از افراد جدي گرفته 

نشده است و خود را مخاطب اين هشدار ندانسته اند.
وي با بيـــان اينكه صد در صد جمعيت يك ميليون و 
286 هزار نفري شهري استان قم زير پوشش شبكه آب سالم 
و بهداشتي هستند گفت: 50 درصد شهر زير پوشش شبكه 
فاضالب است و جمعيت تحت پوشش اين شبكه از       380 

هزار نفر به 439 هزار نفر رسيده است.
صادق پور با اشاره به اينكه آب آشاميدني شهر قم و 3 
شهر و حدود 40 روستاي استان از سرشاخه هاي دز و سد        
15 خرداد تأمين مي شـــود، ابراز داشت: به طور متوسط در 

طول ســـال، 86 درصد كل آب بهداشتي مصرفي استان از 
اين طريق و بقيه از ساير منابع از جمله چاه هاي علي آباد و 

چاه هاي سطح شهر تأمين مي شود.
وي الگوي مصرف ماهيانه به ازاي هر واحد مسكوني 
را در اســـتان قم 15 مترمكعب اعالم و خاطرنشـــان كرد: 
مشتركين خانگي كه از ابتداي خرداد تا پايان شهريور پايين تر 
از الگو، مصرف كنند و در مقايســـه با دوره مشابه سال قبل 
مصرف خود را كاهش دهند به ازاي هر متر مكعب كاهش 

مصرف مبلغ 1624 ريال تشويق مي شوند.
وي با بيان اينكه مشـــتركيني كـــه الگوي مصرف را 
رعايت كنند فقط 7 درصد با افزايش آب بها مواجه خواهند 
شـــد، افزود: اين در حالي اســـت كه افزايش تعرفه براي 
مشـــتركين پرمصرفي كه الگوي مصرف را رعايت نكنند

 23 درصد خواهد بود.

شـــهركرد-خبرنگار اطالعات: استاندار 
چهارمحال و بختياري در همايش بزرگداشت 
هفته جهاد كشاورزي اظهار كرد: نبود صنايع 
تبديلي در اســـتان موجب شده است حاصل 
دســـترنج كشـــاورزان به جيـــب دالالن و 
سودجويان بريزد.مهندس اقبال عباسي  گفت: 
اســـتان چهارمحال و بختياري با توليد ساالنه 
24هزار تن بادام، 23هزار تن ماهي ســـردابي 
و بيش از 6هزار تن قارچ دكمه اي از داشـــتن 
واحدهاي فرآوري محروم است و كشاورزان به 

ناچار به خام فروشي روي آورنده اند.
عباسي  ميزان محصول بادام ارقام «مامايي» 
صادراتي استان را بيش از 15هزار تن در سال 

اعالم كرد و گفت: در صورت تبديل محصول 
بادام به مغز و فرآوري و بسته بندي آن منطبق با 
استاندارد جهاني، ميزان درآمد كشاورزان افزايش 
مي يابد.عباسي، بخش كشاورزي را مهمترين 
ظرفيت اقتصادي استان چهارمحال و بختياري 
دانست و تاكيد كرد: تنوع فعاليت هاي توليدي و 
اشتغالزا در بخش هاي زراعت، شيالت، باغات 
و دامپروري در ارتزاق مردم استان نقش اساسي 
دارد.عباسي از توليد ســـاالنه يك ميليون و 
400هزار تن محصوالت باغي، زراعي، شيالت 
و دامي در چهار محال و بختياري خبر داد و 
اظهار داشت: اين استان به لحاظ وجود منابع 
آب و خاك مناسب براي توسعه كشاورزي و 

دامپروري موقعيت ممتازي دارد.
محمد خالدي، نماينده مردم لردگان در 
مجلس شوراي اســـالمي نيز در اين جلسه 
استفاده مستقيم از آب هاي زيرزميني در بخش 
كشاورزي را بزرگترين تهديد در بحران آبي 
اين استان بيان كرد واستفاده 70درصدي از آب 
سفره هاي زيرزميني در دشت هاي ممنوعه استان 
را يك عمل غير كارشناسي دانست و گفت: 
اســـتان چهارمحال و بختياري با داشتن يك 
درصد از خاك  و 10درصد از روان آب هاي 
كشور 4دشـــت ممنوعه و بحراني آب دارد و 
چنانچه در نحوه برداشـــت آب از سفره هاي 
زير زميني تجديد نظر كارشناسي نشود در آينده 

نزديك بحران تأمين آب شـــرب منطقه دور 
از انتظار نيست. دكترعلي كاظمي باباحيدري، 
نماينده مردم شهرستان هاي اردل، فارسان، كيار 
و كوهرنگ در مجلس شوراي اسالمي نيز در 
اين همايش تاكيد كـــرد: تأمين امنيت غذايي 
كشور برعهده وزارت جهاد كشاورزي است 
و اين حوزه بزرگترين سرمايه انساني و توليد 

ثروت قبل از نفت را دارد.
وي توسعه صنايع تبديلي و تكميل زنجيره 
غذايي را بهترين روش توسعه بخش كشاورزي 
دانست. مرتضي رضايي، معاون توليدات دامي 
وزارت جهاد كشاورزي در اين جلسه، اصالح 
نژاد در جمعيت دامي را بهترين گزينه توسعه 

و افزايش درآمد در بخش دامپروري كشـــور 
دانست و گفت: چهارمحال و بختياري امسال 
به عنوان پايلوت در طـــرح تركيب اصالح 
نژاد دام در دام ســـبك روستايي، صنعتي و 
عشايري برگزيده شده است و با اصالح نژاد 
دامي بره دهي در گوســـفندان از 70 درصد به 
110درصد با دو قلوزايي قابل افزايش اســـت 
و كاهش چربي، افزايش گوشـــت و سالمت 
دام از عمده داليـــل اصالح نژاد در جمعيت 
دامي است. همزمان با هفته جهاد كشاورزي از 
14كشاورز نمونه استان چهارمحال و بختياري 
در حوزه هاي در عرصه توليدات زراعي، باغي، 

شيالت، صنايع تبديلي و طيور قدرداني شد. 

مديريت صحيح آب، به اقدام همگاني نياز دارد  

حاصل دسترنج كشاورزان به جيب دالالن و سودجويان سرازير مى شود

معاون وزير كشور: توسعه بدون همدلي ميسر 
نخواهد شد 

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد فعاليت هاى 

پشـــتيبانى و خدمات آبدارخانه و نظافت خود را با شرايط ذيل و از طريق 
مناقصه عمومى به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط شركت در مناقصه :
1-هزينه خريــد اســناد : ارائه فيش واريزى به مبلغ 300/000 ريال 
  IR 750100004001058204005911 به حساب بانك مركزى به شماره شبا
و شناسه 397058282294210055910000000000 قابل واريز در 

كليه شعب بانك ها به صورت پايا به همراه معرفي نامه.
2-مهلت تحويل اسناد به متقاضيان : از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 
(98/4/3) به مدت 7 روز كاري تا مورخ 98/04/12 به نشاني: تهران، خيابان 
فاطمي، نبش حجاب، شماره 225، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي 
ايران (ساختمان شـــماره 2)، طبقه چهارم، كميسيون معامالت مراجعه 

نمايند. 
3-مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل بــه دبيرخانه : بعد از آخرين 
روز مهلت دريافت اســـناد (بند 2) به مدت 10 روز تا مورخ 98/04/22 به 
نشاني: تهران، ميدان جهاد، شـــماره 12، شركت مادر تخصصي بازرگاني 

دولتي ايران،  طبقه هفتم،  دبيرخانه حراست مراجعه و تحويل نمايند. 
4-زمان و محل گشــايش پيشنهادها: ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 
98/4/23 در محل شـــركت به نشـــاني: تهران- خيابان فاطمي- نبش 
حجاب- شـــماره 225- شـــركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 

(ساختمان شماره 2)- طبقه دوم سالن جلسات خواهد بود. 
5-مبلــغ و نــوع تضميــن شــركت در مناقصــه : واريز وجه نقـــد به مبلغ 
256/800/000 ( دويست و پنجاه و شش ميليون و هشتصد هزار ريال) به عنوان سپرده 
 IR 39010000 4001058206373747 شـــركت در مناقصه به حساب شماره 
خزانـــه نزد بانك مركزي جمهوري اســـالمي ايران به نام شـــركت مادر تخصصي 
بازرگاني دولتي ايران و يا ضمانت نامه بانكي بالقيد و شرط با تمديد اعتبار 3 ماهه.

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

آگهى مناقصه
 فعاليت پشتيبانى و خدماتى

نوبت دوم

دفتر مجري طرح هاي ســـاختماني بانـــك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران در نظر دارد تأمين حدود 730 مترمربع شيشه دو 
جداره نماي كرتين وال و حدود 50 مترمربع شيشـــه اسپندرال 
طبقه همكف بلوك B پروژه باغ موزه بانك مركزي ج.ا.ا را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي (درگاه ســـامانه تداركات 
الكترونيكي دولت) به توليدكنندگان و عرضه كنندگان حقوقي 

واجد شرايط واگذار نمايد. 
متقاضيان مي توانند از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir نسبت به دريافت 
فايل الكترونيكي اســـناد مناقصه تا تاريخ 1398/4/10 اقدام 
نمايند. الزم به ذكر اســـت كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از 
دريافت اسناد مناقصه، ارائه مدارك و پيشنهاد قيمت و همچنين 
رمزگشايي قيمت هاي پيشـــنهادي از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت انجام خواهد شد. ضمناً در صورت لزوم جهت 
كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4ـ22271003 تماس 

حاصل گردد. 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد و حمل
 شيشه دو جداره نماي كرتين وال و شيشه اسپندرال 

طبقه همكف بلوك E پروژه باغ موزه
 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

تجديد مناقصه شماره 04ـ12ـ98

شــركت عمران شهر جديد هشــتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات 

هيئت مديره نسبت به برگزارى فراخوان عمومى يك مرحله اى بمنظور احداث 
و نگهدارى فضاى سبز پارك پروژه مشاركتى دريا با 9،366،134،085 ريال به 
حروف نه ميليارد و سيصد و شصت و شش ميليون و يكصد و سى و چهار هزار و 
هشتاد و پنج ريال بر اساس قانون برگزارى مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.

نحوه خريد اسناد مناقصه: 
 ازكليه پيمانكاران دعوت به عمل مى آيد براى دريافت اســـناد شـــركت در 
فراخوان از تاريخ 98/4/5 لغايت 98/4/13 به سامانه تداركات الكترونيك دولت 
به نشـــانى http://setadiran.ir/ مراجعه نمايند. آخرين مهلت بارگذارى 
اسناد مناقصه در سايت مذكور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 98/4/25 
مى باشد. اسناد در ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 98/4/26 در اتاق كنفرانس 

مديرعامل از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت بازگشايى مى شود. 
- مبلغ فروش اســـناد مناقصه 1,000,000ريال به حروف يك ميليون ريال و 

قابل پرداخت از طريق سايت مى باشد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :   

- اصـــل فيش يـــا تضميـــن شـــركت در فرآيند ارجـــاع كار بـــه مبلغ  
468،306،704 ريـــال را به حســـاب شـــماره 4001036906374199  
(IR940100004001036906374199 شـــبا) بانك ملى به نام شـــركت 
عمران شهر جديد هشتگرد واريز و در ســـايت بارگذارى شود. در صورت عدم 
امكان دريافت يا بارگذارى اســـناد در سايت با پشتيبانى سامانه تماس حاصل 
فرماييد. ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار، تا ساعت 16 مورخ 
98/4/25 به اداره پيمان و رسيدگى شركت (به آدرس:شهر جديد هشتگرد فاز 
2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صالحى، پالك 49) الزامى است. 
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان مى باشد.

- دارندگان گواهينامه صالحيت از سوى سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 
5 كشاورزى و داشتن ظرفيت كارى و ريالى آزاد در رشته مربوطه.

ضمنا ارائه شناســـه مالى و كد اقتصادى شـــركت ، جهت دريافت اســـناد 
 الزامى مى باشـــد. آگهى اين مناقصـــه در پايگاه اينترنتـــى ملى مناقصات
 (/https://iets.mporg.ir) و پايـــگاه اينترنتى شـــركت عمران به آدرس

 www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و ســـامانه تداركات الكترونيك دولت 
(http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده مى باشد.

آگهى فراخوان عمومى

 يك مرحله اى به شماره 5-3-98/م

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت آينده گستر 
(سهامي خاص) به شماره ثبت86613 و شناسه ملي10101310501

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شـــركت دعوت مي شود در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه شركت آينده گستر (سهامي خاص) كه رأس ساعت 10 
صبح روز شنبه مورخ 1398/04/15 در آدرس تهران، خيابان رازان شمالي، 

پالك10، طبقه دوم تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره، حســـابرس و بازرس قانوني شـــركت 
درخصوص عملكرد مالي سال منتهي به 1397/12/29

2ـ بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 1397/12/29
3ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره

4ـ انتخاب حسابرس مســـتقل و بازرس قانوني اصلي و علي البدل براي سال 
مالي منتهي به 1398

5ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت
6ـ ساير موارد

هيأت مديره

آگهي اصالحي
با توجه بـــه اينكه موضوع انتخابات هيئت مديره شـــركت تعاوني مســـكن 

حسنين(ع) در دستور جلسه مورخ 98/4/21 نمي باشد.
لذا مدارك فقط براي متقاضيان پست بازرسي مورد نياز است و در مورد مدارك 
هيئت مديره طبق ماده 9 مورد نياز نمي باشـــد و سهواً چاپ گرديده و انتخاب 

بازرس صحيح مي باشد.
هيئت مديره  شركت تعاوني مسكن حسنين(ع)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت سهامي خاص چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
ثبت شده به شماره 29283 و شناسه ملي 10100747423

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران يا نمايندگان قانوني صاحبان سهام 
شركت سهامي خاص چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران دعوت به عمل 
مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي ســـاليانه اين شركت كه در روز 
دوشـــنبه مورخ 1398/4/24 رأس ساعت 14 در محل شركت واقع در 
كيلومتر 17 جاده مخصوص كرجـ  خيابان 61 (داروپخش) تشـــكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرســـان قانوني شركت نسبت به 
عملكرد سال مالي 1397/1/1 لغايت 1397/12/29

2ـ طرح و تصويب ترازنامه و حســـاب سود و زيان (عملكرد) سال مالي 
منتهي به سال 1397

3 ـ  انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 

5ـ ساير اموري كه در صالحيت اين مجمع مي باشد.

هيأت مديره
شركت سهامي خاص چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران

«آگهي مناقصه عمومي»
يك شـــركت خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين درنظر دارد ســـرويس اياب و ذهاب 
كاركنان خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شـــرايط واگذار نمايد. از شـــركتها 
و موسسات واجدشـــرايط دعوت به عمل مي آيد در صورت تمايل از تاريخ درج آگهي به مدت 
يك هفته به منظور دريافت اســـناد مناقصه به آدرس: تهرانـ  كيلومتر 8 جاده مخصوص كرجـ  
مقابل شركت شهاب خودروـ  انتهاي خيابان نخ زرينـ  خيابان شهيد جاللـ  پالك14 مراجعه 
نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با شماره تلفن هاي 47972583 و 

47972290 تماس حاصل نمائيد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت 

مهندسي مسكن و نواحي صنعتي آينده ساز
 (سهامي خاص) به شماره ثبت 49647 و شناسه ملي 10100948203 

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شـــركت دعوت مي شود در جلسه مجمع 
عمومي عادي ســـاليانه شركت مهندسي مســـكن و نواحي صنعتي آينده ساز 
(سهامي خاص) كه راس ساعت 12 ظهر روز شـــنبه مورخ 1398/04/15 در 
آدرس تهران، بلوار ميرداماد، خيابان رازان شمالي، پالك 10، طبقه دوم تشكيل 

مي  شود حضور به هم رسانند. 
دستورجلسـه:  1ـ استماع گزارش هيات مديره، حســـابرس و بازرس قانوني 
شركت در خصوص عملكرد مالي ســـال منتهي به 1397/12/29. 2ـ بررسي 
 و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان ســـال مالي منتهي به 1397/12/29. 
3ـ انتخاب اعضاء هيات مديره. 4ـ انتخاب حســـابرس مستقل و بازرس قانوني 
اصلـــي و علي البدل براي ســـال مالي منتهي بـــه 1398. 5ـ انتخاب روزنامه 

كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت. 6ـ ساير موارد.
هيات مديره 

شـركت سـيمان فارس نو (سـهامي عام) در نظر دارد نسبت به فروش يك 
قطعه زمين با كاربري تجاري به مساحت 490/5  مترمربع واقع در شيراز، خيابان 
ايمان جنوبي (همت جنوبي)، قبل از اداره ثبت احوال از طريق برگزاري مزايده 

عمومي با شرايط مشروحه ذيل اقدام نمايد: 
زمان دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1398/04/03 لغايت 1398/04/15 

محل دريافت اســـناد مزايده: شيراز، فرهنگ شـــهر، بلوار شهيد رجايي 
(فرهنگ شـــهر)، حد فاصل كوچـــه 39 و 43، پـــالك 132 و يا از طريق 

 www.Farsnov.com وب سايت
ميزان تضمين شركت در مزايده: مبلغ 2/000/000/000 (دو ميليارد) ريال به 

صورت واريز وجه نقد در وجه شركت سيمان فارس نو.
مهلت تحويل پيشـــنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشـــنبه مورخ 

 1398/04/16
بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت حداكثر تا پايان تيرماه 1398 صورت مي پذيرد. 

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است. 
هزينه درج آگهي در يك نوبت بر عهده برنده مزايده مي باشد. 

شركت سيمان فارس نو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است. 
متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 36332690ـ 071 

(امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند. 

شركت سيمان فارس نوـ  سهامي عام 

آگهي مزايده عمومي

 شماره 98/4610 



9اخبار داخلی سه شنبه 4 تير  1398ـ   21 شوال1440ـ   25 ژوئن 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27313

س���رويس خبر: آمريکا هم همانند متحدان مرتجع 
غربي و رژيم نامش���روع صهيونيستي کارنامه سياه در 

حمايت از حقوق شهروندي دارد. 
حجت ااسام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي رئيس 
قوه قضائيه در جمع سفرا، کارداران کشور هاي خارجي 
و نمايندگان س���ازمان هاي بين المللي با بيان اين مطلب  
افزود: آيا کشور هاي غربي که با آمريکايي ها عليه ملت 
ايران همراهي کرده و حتي از ارائه مواد غذايي، دارو و 
تجهيزات پزشکي به ايران نيز خودداري مي کنند دلسوزان 
و حاميان حقوق بشر هستند؟.رئيس قوه قضائيه افزود: در 
مهمترين مورد حق مردم فلسطين با داشتن يک حکومت 
دموکراتيک به نحو مستمر نقض مي شود، موضوعي که 
ناقض بنيادي ترين اصل حقوق بشري يعني حق تعيين 
سرنوشت در ماده يک ميثاق بين المللي حقوق مدني و 

سياسي 1966 است.
وي گفت: بر اس���اس برآورد نهاد هاي تحقيقاتي 
بين المللي، آوارگان فلسطين به مرز 7 ميليون نفر رسيده اند.
رئيس���ي ادامه داد: رژيم صهيونيستي حقوق اعراب در 
سرزمين هاي اشغالي را نقض مي کند که مهمترين مثال 
آن تصويب قانون دولت يهود و شهرک سازي آن است 
که آش���کارا اين رژيم را به يک رژيم آپارتايد تبديل 
مي کن���د و البته با جديت هرچه تمام تر مورد حمايت 

آمريکا نيز قرار دارد.
او گفت: طرح از پيش شکست خورده معامله قرن 
نيز ناظر بر همين موضوع است و اين در حالي است 
که راه حل جمهوري اس���امي براي فلسطين مبتني بر 
اصل دموکراسي است. همچنان که مقام معظم رهبري 
مي فرمايند مردماني که فلس���طين به آن ها تعلق دارد از 
مسلمانان، مسيحي و يهودي سرزمين تاريخي آنهاست و 
تاريخ و جغرافيا به اين گواهي مي دهد، بايد راي و نظر 
بدهند و در يک نظرخواهي مقابل چشم مردم جهان در 
يک همه پرسي تکليف دولت فلسطين را معين کنند و 

آن دولت، دولت مشروعي خواهد بود.
وي افزود: پرونده حقوق بش���ر و جنايات رژيم 
سعودي ديگر مثال بزرگ نقض حقوق شهروندي است که 

با رفتار متناقض آمريکا مورد حمايت قرار مي گيرد.  
او گفت: اين کشور ها وارد يک جنگ نابرابر عليه 
دموکراس���ي خواهي مردم يمن شده اند و سعودي ها با 
حمايت آمريکايي ها و متحدانش وارد جنگ شدند که 
منجر به کشته شدن بيش از 60 هزار نفر از مردم يمن 
شده که بار ها به عنوان جنايت جنگي از سوي نهاد هاي 

حقوق بشري محکوم شده است.
وي افزود: طبق گزارش س���ازمان ملل تاکنون 85 
هزار کودک يمني بر اثر گرس���نگي جان داده اند آيا اين 
تعداد هنوز اشتهاي فروشندگان تسليحات به سعودي و 
امارات را برطرف نکرده است؟او ادامه داد: طبق گزارش 
نماينده حقوق بش���ر س���ازمان ملل 44 ميليون نفر در 
آمريکا در فقر زندگي مي کنند و 32 درصد خانواده هاي 
آمريکاي���ي نيز علي رغم درآمد از جيره غذايي دولتي 
اس���تفاده مي کنند و ساختار طبقاتي به گونه اي است که 
ي���ک درصد ثروتمند در آمريکا حدود40 درصد ثروت 

اين کشور را در اختيار دارند. 
رئيس قوه قضائيه همچنين درباره 63 حساب بانکي 
قوه قضائيه هم گفت: آن 63 حس���اب نيس���ت و عدد 
درستي نيست که اعام شده بود و اين حساب ها امکاني 
بوده اس���ت براي قوه قضائيه تا آنجاکه بودجه دولتي و 
مصوب آن نمي تواند مش���کات را حل کند بتواند از 
اين بودجه استفاده کند و براي خدمات در قوه قضائيه 
بهره برداري شود. رئيسي گفت: به علت همين ذهنيت ها 
تاش کرديم اين حساب ها را به 5 حساب تقليل دهيم 
و ساانه درآمد اين حساب ها را و هم محل هزينه کرد 
آن را به اطاع عموم مي رس���انيم و شفاف در پايان هر 

سال به مردم اعام مي کنيم.
 مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد  

رئيس دستگاه قضا درباره عزل 60 قاضي در ماه هاي 
اخير نيز گفت: اين آغاز راه است و مبارزه با فساد در هر 

جايگاهي در درون دستگاه ادامه خواهد داشت. 
رئيسي گفت: مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي 
همين روزها در تهران و ديگر استان ها برپا مي شود که  
همه فرآيندهاي قضايي در آن ديده شده به اين ترتيب که 
دادسرا، دادگاه و تجديد نظر در آن متمرکز باشد و اين 

تمرکز هم به لحاظ مکاني و هم مديريتي است. 
وي گفت: با عامان و غافان موضوع قتل در زندان 

فشافويه به سرعت و قاطعيت برخورد خواهد شد.  
او درباره  اباغ قانون رسيدگي به دارايي مسئوان 
نيز گفت: من حتما دارايي ام را به رهبر معظم انقاب 
و هم به مردم به صورت ش���فاف اعام خواهم کرد و 
همه کساني که در کشور سمت دارند نيز بايد فهرست 
دارايي خود را به صورت خوداظهاري در سامانه اي که 
مشخص مي شود، اعام کنند که اين اقدام مي تواند هم 
سبب افزايش اعتماد مردم به مسئوان و هم باعث ايجاد 

جلوگيري از شايعات شود.

رئيسي: آمريکا بزرگترين ناقض حقوق بشر است 

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

خسارت هاي فرهنگي ناشي از مشکات انتشار روزنامه ها
يکي از مولفه هاي توسعه، انتشار روزنامه هاي پر شمارگان سراسري و 
محلي است که به دايلي مانند گراني سرسام آور کاغذ، تيراژ اين روزنامه ها 
متأسفانه کاهش يافته و در دامغان موجب عدم دسترسي مردم به بعضي از 
روزنامه ها و مجله ها شده است. براي پيشگيري از خسارت هاي فرهنگي 
و ريزش شاخص هاي علمي در خطه فرهنگ دوست و اهل علم و دانش 
دامغان، شايسته است روزنامه هاي کثيراانتشار با تقويت نمايندگي هايشان، 
زمينه هاي رش���د و بالندگي بيش از پيش مردم غيور و انقابي و به ويژه 

جوانان عزيز دامغاني را فراهم کنند.
داود الهيـ  دامغان

تقاضا از اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي
راه روستاهاي قشاق باا و قشاق پايين حشمت آباد، چمن زمين 
و برون درق از توابع بخش خواجه شهرستان هريس آذربايجان شرقي به 
طول 15 کيلومتر از 31 س���ال پيش به دليل نبود اعتبارات ازم نيمه کاره 
مانده است و هر سال حدود 5 ماه در فصل زمستان و قبل و بعد از آن 
مس���دود مي شود. سال گذشته بيش از 400 خانوار از روستاهاي ياد شده 
به دليل نبود جاده مناس���ب به تبريز مهاجرت کردند. از معاونت عمراني 
استانداري و اداره کل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي خواستار تسريع در 

ساخت جاده روستاهاي ياد شده هستيم.
مرادي قشاقـ  از اهالي روستا

راه حل مشکل يکطرفه كردن خيابان ها است
در دو طرف خيابان کم عرض نهم فاز دوم گوهردشت کرج خودروها 
به صورت دوبله پارک مي کنند و به گونه اي موجب سدمعبر مي شوند که 
ورود خودروهاي آمبوانس و آتش نشاني به داخل خيابان يادشده و همچنين 
رفت و آمد ساکنان از پارکينگ هايشان بسيار مشکل مي شود و گهگاه به 
نزاع هاي خشونت آميز هم مي انجامد. راه حل اين مشکل هم خيلي ساده 
اس���ت و اين که شهرداري و راهنمايي و رانندگي گوهردشت خيابان هاي 

باريک اين محله را يکطرفه کنند.
خانم شاه حسيني از فاز2 گوهردشت

براي وديعه مسکن نيز چاره انديشي كنند
تاش و همت وزير راه و شهرس���ازي براي کاهش اجاره مس���کن و 
خانه دار شدن مستأجران تحسين برانگيز است، از ايشان درخواست مي شود 
که براي حذف و يا کاهش وديعه مسکن مستأجران نيز چاره انديشي کنند. 
متأسفانه بعد از گذشت يک يا دو سال ارزش وديعه مسکن مستأجران بسيار 

کاهش مي يابد و آنان براي تهيه مسکن جديد دچار مشکل مي شوند.
شهروندي از آذربايجان غربي

تجديدنظر در كمك رساني به ساكنان حاشيه رودخانه ها
تمهيدات وزارت کشور در خصوص بازسازي و ساخت مسکن و تأمين 
نيازهاي اوليه زندگي براي هموطنان سيلزده جاي تشکر و قدرداني دارد، اما 
در برخي از شهرهاي سيلزده ساخت غيرمجاز منازل مسکوني در حاشيه 
رودخانه ها که همراه با از ميان رفتن بافت کشاورزي و آبخيزداري اين مناطق 
بود، خسارت هاي فراواني داشته است، بنابراين در کمک رساني و ارائه خدمات 

به ساکنان اين منازل بايد تجديدنظر و براي آن چاره انديشي شود.
هموطن

لغو تحريم ها به دليل حرف شنوي آمريکا از عربستان!
به نظر من براي برداشتن تحريم هاي آمريکا، ايران بايد به جاي آن کشور 
با عربستان سعودي وارد مذاکره شود و روابط خود با آن را بهبود بخشد. 
زيرا آمريکا به قول ترامپ در صدد دوشيدن رژيم آل سعود است و براي 
آن که اين کار را ادامه دهد، به ناچار بايد به تقاضاي اين رژيم در مورد 
لغو تحريم هاي ايران گردن بگذارد! ادامه تيره بودن روابط ايران و عربستان 
سبب مي شود زمينه براي تجهيز اين کشور به کاهک های اتمي فراهم شود 

که آن هم به ضرر ما است.
تلفن به خط ارتباطي

معلوان چگونه از پل ها عبور كنند؟
شهرداري تهران براي تسهيل در رفت و آمد معلوان پله هايي را بر روي 
پل هاي برخي از خيابان ها مانند شهيد نظري و همچنين چهارراه فلسطين 
ساخته، اما متأسفانه عده اي از رانندگان خافکار خودروهايشان را در کنار 
اين پله ها پارک مي کنند که با اين حس���اب معلوم نيست معلوان چگونه 

مي توانند از اين پل ها عبور کنند.
شهروندي از تهران

از چاپ نشدن خط ارتباطي گايه دارم
ستون خط ارتباطي روزنامه اطاعات 28 خردادماه چاپ نشد که جاي 
گايه و تعجب دارد، اميدوارم در هيچ شرايطي چاپ پيام هاي مردمي در 

خط ارتباطي قطع نشود و يا به تأخير نيفتد.
خواننده روزنامه اطاعات

چگونه ايران خودرو قادر به تأمين قطعات نيست؟
ايران خودرو درياي کوچکي از محصوات اش را در انبارهاي بزرگ دارد، 
اما تأسف آور است که عليرغم نيم قرن سابقه چگونه قادر نيست قطعات اين 

خودروها را تأمين کند و محصوات نهايي را تحويل مشتريان دهد؟
مشتري محصوات ايران خودرو

مخابرات خدمات نمي دهد اما پول آن را مي گيرد
با لينک کردن اينترنت و ضعيف بودن آن عماً  واي فاي هاي خانگي قادر 
نيستند فايل ها را باز کنند و اين در حالي است که شرکت مخابرات هزينه 
»واي فاي« را تمام و کمال از مشترکين دريافت مي کند. شرکت مخابرات 

وقتي به مشترکين خدمات نمي دهد، چرا پول آن را مي گيرد؟
تلفن به خط ارتباطي

لزوم افزايش مراكز سنجش بينايي كودكان
س���نجش بينايي کودکان نقش مهمي در پيشگيری از ابتاي آنان به 
بيماري هايي مانند انحراف چشم و ديگر بيماري هايي دارد که در صورت 
عدم درمان، ممکن اس���ت تا آخر عمر مش���کاتي براي آنان ايجاد کند، از 
اينرو مراکز سنجش بينايي کودکان تا 5 ساله بايد افزايش يابد تا از ابتاي 

آنان به بيماري هاي چشم در آينده پيشگيري به عمل آيد.
هموطن

 در تشخيص مدارك تحصيلي تبعيض قايل نشوند
تصويب ايحه مقابله با پايان نامه فروش���ي و تش���کيل کميته هاي 
تش���خيص و بررسي مدارک تحصيلي دانشگاه ها از سوي دولت، بسيار با 
اهميت است، اما اميدواريم اين ايحه براي تمامي اقشار مردم اعم از عادي 
و مسئوان بدون در نظر گرفتن موقعيت هاي اشخاص اجرا شود. تبعيض 
قايل شدن در اين زمينه و بي تدبيري در تشخيص هويت مدارک تحصيلي 
افراد، متأسفانه لطمه هاي جبران ناپذيري به موقعيت هاي شغلي و اجتماعي 

افراد وارد مي کند.
كارشناس حقوقی

عدم واگذاري منازل سازماني به كاركنان پاايشگاه توجيه ندارد
عدم واگذاري و اجاره منازل س���ازماني پاايش���گاه آبادان به پرسنل 
پاايشگاه به دليل افزايش هزينه هاي نگهداري منازلي که 80 سال از عمر 
آن ها گذش���ته اس���ت توجيه اقتصادي ندارد.اميدواريم مسئوان در اجراي 
مصوبات وزارت نفت درخصوص واگذاري منازل مس���کوني س���ازماني 

پاايشگاه تسريع کنند.
از كاركنان پاايشگاه آبادان

حساب شهروند ی بعد از 72 ساعت شارژ مي شود
حساب شهروندي خود را از طريق سايت شهرداري تهران شارژ کردم ، 
بعد از کسر مبلغي از حساب بابت شارژ متأسفانه پس از حدود 72 ساعت 
حساب شهروندي شارژ شد. با توجه به اينکه اين عمل از لحاظ قوانين 
بانکداري تأييد نمي شود، اميدوارم مسئوان شهرداري و متصديان طرح حساب 

شهروندي پاسخ قانع کننده اي در اين خصوص داشته باشند.
تلفن به خط ارتباطي

فرهنگ سهامداري در بورس ارتقاء يابد
کارمزد دريافتي شرکت هاي کارگزاري بورس تهران بسيار باا است و 
مانع از توسعه فراگير بورس و فرهنگ سهامداري در کشور مي شود. جا 
دارد براي جلوگيري از شکل گرفتن يک طبقه اشرافي که داراي ثروت هاي 
کان ش���ده اند، سازمان بازرسي کل کشور براي کاهش کارمزد کارگزاران 
بورس اقدام کند. اجراي اين پيشنهاد باعث رونق معامات سهام در بورس 
و مقابله با انباش���ت ثروت در 107 شرکت کارگزاري قدرتمند در بورس 

تهران خواهد شد.
عليرضا احمدي

شهرداري ورامين اقدام كند
خيابان صنعت از محله پوئينک به س���مت قرچک ورامين خاکي و 
فاقد روشنايي شبانه است، از شهرداري ورامين تقاضا مي شود ضمن تعيين 
تکليف اين خيابان از نظر مسکوني يا کشاورزي مشکل ساکنان خيابان را 

حل کند.
شهروندي از ورامين

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :
س���رويس خبر: وزير خارجه 
کش���ورمان گفت: مواجهه با پديده 
توليد مواد مخدر و قاچاق آن، اگر 
يکپارچه در سطح جهان انجام شود 
به برد هم���گان می انجامد اما اگر 
گروهی فکر کنند مشکل متعلق به 
منطقه خاصی اس���ت، آن گروه از 
تبعات خطرناک اين پديده در امان 

نخواهد بود.
محمد جواد ظريف در مراسم 
سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با 
تاکيد بر اين که امروز ايران پرچمدار 
مبارزه با مواد مخدر اس���ت،افزود: 
اقدامات چشمگير ايران در اين عرصه 
و تحمل هزينه های بی شمار معنوی 
و مادی که يک شهيد ما ارزش همه 
دنيا را دارد، پيشگام رسيدن به جهان 

عاری از مواد مخدر است.
 عاوه بر 3811شهيد و 12هزار 
جانباز هزينه های غير قابل جبرانی 
که کسی نمی تواند آن را جبران کند 
وهمچنين ساانه بيش از 300ميليون 
دار در اي���ن زمينه در ايران هزينه 

می شود.
وی افزود: اعمال تحريم ها و 
اقدامات يک جانبه آمريکا و ورود 
اين کشور به عرصه جنگ و تروريسم 
اقتصادی عليه مردم ايران مانع اجرای 
همکاری های بين المللی به ويژه در 
عرصه مبارزه با مواد مخدر شده است 
و آمريکا و برخی کشورهای غربی 
مسئول مستقيم عواقب اختال در امر 

مبارزه با اين پديده هستند.
او ادامه داد: در عين حال اراده ايران 
در مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر پرهيز 
از سياسی سازی، يک  جانبه گرايی 
و توجه به همکاری های بين المللی 

در جهت اهداف تعيين شده برای 
ساختن فردای بهتر برای فرزندانمان و 

نسل های آينده متمرکز است.
وی ادام���ه داد: ايران به عنوان 
پرچم���دار مبارزه جهانی عليه مواد 
مخ���در از جايگاه ويژه ای در دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 

ملل برخوردار است و ضمن اعام 
حمايت از اين دفتر و تأکيد بر مرجع 
بودن آن، نسبت به هر رويکردی که 
در تباين مأموريت اين دفتر باشد يا 
به ايجاد مسئوليت های موازی منجر 

شود، هشدار می دهيم.
رئيس دستگاه ديپلماسی با تاکيد 
بر اين که نمی توان نسخه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر در هيچ کشور و 
منطقه ای را برای مناطق ديگر به کار 
برد اظهار کرد: مواد مخدر ماهيتی متغير 

دارد. معضل مواد مخدر در کشورهای 
غربی در سطح خرده فروشی خيابانی 
اس���ت در حالی ک���ه در منطقه ما 
مساله مواد مخدر همواره با ناامنی، 
ش���رارت، تحرکات خشونت آميز، 
عبور کاروان های مسلح و شبکه های 

بزرگ مواد مخدر است.

وزير امور خارجه کش���ورمان 
گفت: ضرورت دارد اعضای جامعه 
بين المللی به اصل مسئوليت مشترک 
نسبت به تجديد و تقويت کمک های 
فنی و تجهيزات اقدام کنند. اين مساله 
می توان���د آغاز فصل جديدی در 
همکاری های چند جانبه و بين المللی 

در حوزه مواد مخدر باشد.
يک نفر از هر ۸ معتاد ايدز دارد

دبيرکل س���تاد مبارزه با مواد 
مخدر هم در اين همايش با اش���اره 

ب���ه آخرين وضع توليد مواد مخدر 
در جهان در سال 2018 گفت: کشت 
و توليد مواد مخدر تا اين س���ال به 
رکوردی بی س���ابقه رسيده و توليد 
غيرقانونی موجب ابتای 275 ميليون 
نفر در سراسر جهان به اعتياد شده 
است.اسکندر مومنی با بيان اين که 

مشتقات ترياک عامل 76 درصد از 
مرگ و ميرهای ناشی از مصرف مواد 
مخدر است افزود: معتادان تزريقی در 
معرض بيشترين آسيب های بهداشتی 

و بالينی هستند.
وی با بيان اينکه نيمی از معتادان 
 cتزريقی مبتا به ويروس هپاتيت
هستند ،اظهار کرد: از هر هشت نفر 
ي���ک نفر از معتادان به بيماری ايدز 
مبتا است. براساس  آمار بهداشت 
جهانی 450 هزار نفر در همان سال 

بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود 
را از دست داده اند.

او ب���ا بيان اين که منطقه ما به 
دليل همجواری با اصلی ترين منشاء 
کش���ت و توليد م���واد افيونی در 
جهان و به تبع آن تحرک مجرمان، 
جرائم س���ازمان يافته و فرامرزی در 
معرض بيشترين خسارات انسانی و 
گسترده ترين عواقب مخرب ناشی 
از قاچاق و اعتياد قرار گرفته است، 
ادامه داد: بازارهای ثابت و فزاينده با 
سودهای اغواکننده حاصل از قاچاق 
به کشورهای مقصد سبب افزايش 
کشت و در نتيجه تسهيل دسترسی 
به مواد در کشور مبداء و کشورهای 
مس���ير شده است و به همين دليل 
س���وء مصرف مواد در اين منطقه 

رشدی شتابان يافته است.
وی با بيان اين  که کش���فيات 
هروئين حدود 26 تن بوده اس���ت، 
افزود: اين کشفيات در کشور منشاء 
توليد که در آن نيروهای فرامنطقه ای 
حضور دارند اندکی بيش از دو تن 
و در کل ب���ازار مقصد حدود چهار 

تن گزارش شده است.
 اهميت فعاليت ها و اقدامات 
ايران زمانی روش���ن می ش���ود که 
بداني���م به  رغم تحريم های ظالمانه 
عليه کشورمان، به تنهايی 76 درصد 
کشفيات جهانی ترياک و 67 درصد 
کشفيات جهانی مرفين و 17 درصد 
کشفيات هروئين توسط ايران انجام 

می گيرد.
در پايان مراسم، از فرماندهان 
انتظامی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر 
و همچنين خانواده شهدا و جانبازان 

اين عرصه تجليل به عمل آمد.

 وزيرخارجه: تحريم ها مانع همكاري بين المللي
 در مبارزه با موادمخدر شده است

 پرده برداري از ثبت ملي شيوه مداحي 
»مرحوم استاد سليم موذن زاده اردبيلي« 

سرويس شهرستانها: مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان اردبيل گفت: در همايش شوراي ثبت ميراث ناملموس کشور از ثبت ملي 

شيوه مداحي سليم مؤذن زاده اردبيلي پرده برداري مي شود.
نادر فاحي افزود: پرونده ثبت ملي شيوه مداحي، نوحه خواني، مولودخواني 
و مناجات خواني استاد سليم مؤذن زاده اردبيلي به تهران ارسال شده و به دليل 
تائيد آن در همايش شوراي ثبت ميراث ناملموس کشور به عنوان يکي از آثار 
ناملموس اردبيل به ثبت مي رسد.وي گفت: سليم مؤذن زاده اردبيلي مداح نامي ملقب 
به سلطان الذاکرين از گنجينه هاي معنوي اين استان است که ثبت ملي نوحه خواني 

وي اداي ديني به پيشگاه اين شخصيت بزرگ معنوي خواهد بود.
او گفت: همايش ش���وراي ثبت ميراث ناملموس کشور امروز و فردا در 
سرعين برگزار مي شود و به غير از شيوه مداحي در نظر داريم 8 اثر ناملموس 

ديگر را نيز به ثبت برسانيم.
افزايش قيمت لبنيات غيرقانوني است 

سرويس خبر: مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: شرکت هاي 
توليدکننده لبنيات بين 35 تا 38 نوع کاا توليد مي کنند که سه نوع از کااها 

مشمول قيمت گذاري اجباري و بقيه تابع عرضه و تقاضاست. 
محمدعلي اس���فناني با اشاره به سه نوع کاايي که مشمول قيمت گذاري 
اجباري مي شوند، افزود: قيمت شير، پنير و ماست داراي يک قاعده است. سازمان 

حمايت در مواردي که اجازه شش درصد افزايش قيمت را دارد به اين بخش 
مجوز دهد اما اعطاي مجوز براي مازاد بر شش درصد افزايش قيمت، با ستاد 

تنظيم بازار است. 
وي با انتقاد از اين که افزايش قيمت ها بدون اين مجوزها انجام مي گيرد، 
افزود: البته توليدکنندگان توجيهاتي هم دارند که در برخي موارد واقعي است اما 
معتقد به تغيير ساز و کار قيمت ها هستم. اسفناني با تاکيد بر اين که شرکت هاي 
توليد ش���ير خام طبق قانون مکلف به رعايت قيمت عرضه ش���ير خام هستند، 

اظهارداشت: افزايش جديد قيمت لبنيات غيرقانوني است. 
دادستان، گروگانگيري دركرمانشاه را ختم به خير كرد  

سرويس شهرستانها: گروگانگيري روز يکشنبه کرمانشاه مي توانست بيش از 
15 کشته داشته باشد و يک شوک بزرگ به اين کانشهر دهد اما اقدام کم سابقه 

و جسورانه مدعي العموم، ماجرا را ختم به خير کرد. 
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان کرمانشاه 
با اعام اين خبر، گفت: فردي پس از ورود به مراسم ختم يکي از اقوامش، با 
شماري از بستگان خود که اختافات قديمي داشت درگير شد و پس از حضور 

پليس در محل، به سمت مأموران هم تيراندازي کرد. 
اين مرد پس از محاصره منطقه توسط پليس 15 نفر از شرکت کنندگان در 
مراسم را در خانه به گروگان گرفت. صادقي دادستان عمومي وانقاب کرمانشاه 
با اطاع از اين حادثه خود را به محل رس���اند و به همراه محافظ خود وارد 
خانه اي که گروگانگير آرايش جنگي گرفته بود، شد. فرد گروگانگير ابتدا حتي 
حاضر به سخن گفتن هم نبود؛ در ادامه او با گرفتن ساح توي دهانش، تهديد 

کردکه اگر دادستان جلوتر بيايد، خود را خواهد کشت. 
صادقي اما با س���خنانش آرامش���ي به او داد که نه تنها از خودکشي دست 

کشيد، بلکه به دادستان اعتماد کرد و ساح خود را هم به او داد تا گروگانگيري 
چهار ساعته ختم به خير شود وگروگان ها نجات يابند.

ركوردشکني در پهلودهي نفتکش 320 هزار تني در بندرعباس 

سرويس شهرستانها: معاون امور دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
گفت: عمليات هدايت، يدک کشي و پهلودهي يک فروند نفتکش سوپرتانکر 

غول پيکر 320 هزار تني در بندرعباس با موفقيت انجام شد. 
اسماعيل مکي زاده اظهارداشت: گروه عمليات دريايي بندر شهيد رجايي با 
رقم زدن اين اتفاق در مجتمع کشتي سازي بندرعباس )ايزو ايکو(، در آستانه روز 
جهاني دريانورد )چهارم تير( رکوردشکني کرد. وي افزود: اين کشتي متعلق به 

ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران از نوع »نفتکش غول پيکر« است که 333 متر 
طول و 320 هزار تن وزن قابل بارگيري دارد. 

انهدام يك تيم تروريستی در آذربايجان غربی 
س���رويس خبر: روابط عمومی قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( از درگيری 
ميان رزمندگان اين قرارگاه با يک تيم تروريستی ضد انقاب در منطقه عمومی 

چالدران و هاکت يک تروريست در آذربايجان غربی خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( نيروی زمينی سپاه در اطاعيه ای 
اعام کرد : شامگاه يکشنبه  اين هفته يک تيم تروريستی ضد انقاب وابسته به 
استکبار جهانی ، که قصد نفوذ به داخل مرزهای کشورمان را داشت ،در منطقه 
عمومی چالدران در استان آذربايجان غربی در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه 

حمزه سيدالشهدا )ع( نيروی زمينی سپاه قرار گرفت. 
در درگيری ميان اين تيم تروريستی با رزمندگان شجاع و داور قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا) ع( يک نفر از تروريست ها به هاکت رسيد ،دو نفر زخمی شدند 
و يک نفر ديگر هم توسط رزمندگان قرارگاه دستگير شد.در اين درگيری مقادير 
قابل توجهی ساح، تجهيزات ،مهمات و سيستم های ارتباطی از تروريست ها 
کش���ف و ضبط ش���د.همچنين در اين درگيری دو نفر از رزمندگان قرارگاه با 

جراحات سطحی مواجه شدند.
     مشاهده شئ نوراني در آسمان كردستان

سرويس شهرستانها: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار کردستان درباره 
مشاهده شئ نوراني در آسمان سنندج و چند شهر ديگر استان گفت: اين شئ 
نوراني اجرام آسماني بوده و تمامي موارد مطرح شده در ساير اتفاقات تکذيب 
مي شود. حسين خوش اقبال افزود: هيچ گونه جاي نگراني در اين خصوص نبوده 

و انتظار مي رود مردم اخبار را از طريق رسانه هاي معتبر پيگيري کنند. 

اخبار کوتاه

آگهي تجديد مزايده عمومي
1/الف/98
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��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��.

نوبت دوم

آگهى دعوت سهامداران شركت كناره گسترخزر (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 6868 وشناسه ملى 10760344010

جهت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش����ركت �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
ساليانه كه �� س����اعت 11 مو�� 1398/4/16�� محل قانونى شركت تشكيل مى گر��� 
حضو�به هم �سانند. �ستو� جلسه:  1- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�. 2- �نتخا� با��سين. 
 3- �نتخ����ا� ���نامه كثير�النتش����ا�. 4- تصوي����ب تر�� � صو� � ها� مالى س����ا� 97.

هيئت مدير�5- � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
جلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� صاحبا� س����ها� ش�ركت مهندس�ى ��� ي�ا� ��فا� (س�هامى خا�) 
به ش�ما�� ثبت 441979 � شناس�ه مل�ى 10320889371 ��� س����اعت 10 صبح ��� 98/04/16 �� محل 
�فترشركت به ����: تهر��- خيابا� شهيد �ستگر��- مابين �توبا� مد�� � بلو�� نلسو� ماندال- پال� 251- 
طبقه5- ��حد 10 تش����كيل مى شو�. بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� � يا �كال � يا نمايندگا� قانونى �يشا� 

�عو� مى شو� كه بر�� �خذ تصميم �� مو�� موضوعا� �ستو� جلسه� �� �ين مجمع شركت فرماييد.
�س�تو� جلس�ه: 1- �تخا� تصميم �� خصو� تغيير �ساسنامه 2- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى 

فو� �لعا�� صاحبا� سها� باشد.
با تشكر
شركت مهندسى ��� يا� ��فا� (سهامى خا�)- هيأ� مدير�

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى 
جلس����ه مجمع عمومى عا�� صاحبا� سها� شركت مهندس�ى ��� يا� ��فا� به ش�ما�� ثبت 441979 � 
شناس�ه مل�ى 10320889371 ��� س����اعت 14 ��� 98/04/16 �� محل �فتر ش����ركت به ����: تهر��- 
خيابا� شهيد�س����تگر��- مابين �توب����ا� مد�� � بلو�� نلس����و� ماندال- پال� 251- طبق����ه 5- ��حد 10 
تشكيل مى ش����و�. بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� � يا �كال � يا نمايندگا� قانونى �يشا� �عو� مى شو� كه 

بر�� �خذ تصميم �� مو�� موضوعا� �ستو� جلسه� �� �ين مجمع شركت فرماييد.
�س�تو� جلس�ه: 1- �نتخا� مدير عامل � �عضا� جديد هيأ� مدي����ر�. 2- تصويب صو�� ها� مالى � تر��نامه 

منتهى به پايا� سا� مالى 1397. 3- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� صاحبا� سها� باشد.
با تشكر
شركت مهندسى ��� يا� ��فا� (سهامى خا�)- هيأ� مدير�

سهامداران گرامي
دعوتنامه برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت منحله مشاوره و اجراي مشاركت سازه هاي مقاوم ميهن (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 160058 و شناسه ملي 10102027283

با �حتر�� خو�هش���مند �س���ت نمايند� خو� �� جهت ش���ركت �� مجمع عمومي عا�� س���اليانه 
شركت منحله مشا��� � �جر�� مشا�كت س���ا�� ها� مقا�� ميهن (سهامي خا�) كه �� ��� ��شنبه 
ساعت10صبح مو�� 98/4/17 �� محل شركت ��قع �� تهر�� خيابا� مالصد��� خيابا� شير�� جنوبي� 

خيابا� گرمسا� غربي� پال� 51� طبقه ��� برگز�� مي شو� �عز�� فرمايند.
با تشكر - محمدمهد� �شتى - مدير تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت گل دارو (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 5204 شناسه ملي 10100931371
به �ين �سيله �� كليه س����هامد���� محتر� يا نمايند� قانوني �يشا� �عو� مي گر��� 
�� جلس����ه مجمع عمومي عا�� س����اليانه ش����ركت گل ���� «س����هامي خا�» 
ثبت شد� به ش����ما�� 5204 � شناسه ملي 10100931371 كه �� ��� چها�شنبه 
مو�خه1398/4/19 ساعت 10 صبح �� محل شركت ��قع �� �صفها� جا�� شير�� بعد 
�� پل ��� �هن شهر� صنعتي صفه پال� 47 تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانند.

�ستو� جلسه:
1. �ستما� گز��� هيا� مدير� � گز��� با��� قانوني.

2. تصويب صو�� ها� مالي � تر��نامه منتهي به سا� مالي 1397.
3. �نتخا� با��سا� قانوني شركت.

4. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� به منظو� ��� �گهي  � �عالميه ها� شركت.
5. تصويب معامال� موضو� ما�� 129.

6. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه باشد.
هيا� مدير� شركت گل ���� � سهامي خا�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
صندوق توسعه صادرات صنعتي، معدني و خدمات مهندسي 

(شركت سهامي عامـ  در حال تصفيه)
 به شماره ثبت 190828 و شناسه ملي 10102327983

بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� محتر� � يا نماين����دگا� قانوني �نها 
�عو� مي ش����و� �� جلسه مجمع عمومي عا�� س����االنه كه �� ساعت 15 
���چها�شنبه مو�� 1398/04/19 به نشاني كريمخا� �ند � بين �ير�نشهر 
� خر�مند جنوب����ي � جنب بانك �فا� كا�گر�� � پال� 102 طبقه 6 غربي 

برگز�� مي گر�� شركت فرمايند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه:

1� �س����تما� گز��� مدير تصفيه � گز��� ناظر تصفيه � تصويب عملكر� 
مدير تصفيه بر�� حسا� ها� سا� مالي منتهي به 1397/12/29

2� �نتخا� ناظر تصفيه
3� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساالنه مي باشد.

مدير تصفيه

آگهي دعوت شركت تعاوني 
صاحبان حرفه و صنعت گردباف تهران 

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� �عو� مي شو� تا �� مجمع عمومي عا�� 
ساليانه نوبت «���» ��� س���اعت 10 صبح ��� 98/4/17 �� محل شركت 
تعا�ن���ي ��قع �� خيابا� پانز�� خر��� غربي كوچه با��مچي نبش مس���توفي 

پال� 2 ��حد 1 تشكيل مي شو�� حضو� به هم �سانيد. 
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� 
2� �س���يدگي � �تخا� تصميم �� خصو� صو�� ها� مالي 1397 � بو�جه 

سا� 1398
3� ���ئه گز��� تغيير�� �عضا� � سرمايه 

4� ساير مو��� قابل طر� �� مجمع عمومي عا�� 
5� �نتخابا� با��سا� به �ليل �تما� ���� مأمو�يت 

خو�هش���مند �س���ت ���طلبين محتر� جهت كانديد�� ب���ا��� مر�تب �� 
به طو�كتبي به �فتر تعا�ني �عال� نمايند. 

هيئت مدير� تعا�ني 

آگهي ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 9800234ـ  اجراي ثبت سبزوار
 بدين �س���يله به �قا� تقي كس�كني� نا� پد�: علي� ش���ما�� شناس���نامه: 57306� 
شما��/شناس���ه ملي: 0790469006� متولد: 1358/6/1� به نشاني: سبز��� � شهر� 
�بو�� � ميال� 11 � قطعه 16� منز� علي كسكني �بال� مي شو� كه خانم فاطمه خير�با�� 
جهت �صو� مبلغ بيس���ت ميليو� �يا� به �نضما� تعد�� عد� سكه طال تما� بها� ����� 
به �ستنا� مهريه مند�� �� سند ������ ش���ما�� 6291 �فتر ������ 2 سبز��� كه طبق 
��خو�ست بستانكا� � بر�بر �ئين نامه �لحا� يك تبصر� به ما�� 1082 قانو� مدني ميز�� 
�جه نقد مهريه مند�� �� س���ند ������ به مبلغ سيصد � هشتا� � �� ميليو� � هفتصد 
� شصت � �� هز�� � يكصد � پنج �يا� محاس���به گر�يد عليه شما �جر�ئيه صا�� نمو�� 
� پر�ند� �جر�يي به كالس���ه 9800234 �� �ين ����� تشكيل شد� � طبق گز��� مو�� 
98/3/27 ����� پست شهرستا� س���بز��� محل �قامت شما به شر� متن سند شناخته 
نشد�. لذ� بنا به تقاضا� بس���تانكا� طبق ما�� 18 �ئين نامه �جر� مفا� �جر�ئيه فقط يك 
مرتبه �� يكي �� ���نامه ها� كثير�النتشا� محلي �گهي مي شو� � چنانچه ظر� مد� �� 
��� �� تا�يخ �ين �گهي كه ��� �بال� محس���و� مي گر��� نسبت به پر��خت بدهي خو� 

�قد�� ننماييد� عمليا� �جر�يي جريا� خو�هد يافت. (� �لف 98/100/2897)
تا�يخ �نتشا�: سه شنبه 1398/4/4

�ئيس ثبت �سنا� � �مال� سبز��� 
علي �� با�يكي 

رونوشت آگهي حصر وراثت
 خانم مينا� س�ر�بي ����� شناس����نامه ش����ما�� 270 به ش����ر� ���خو�س����ت
به كالس����ه 98�312 �� �ين ���گا� ��خو�س����ت گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين 
توضيح ���� كه ش�ا����� محمد عزت�ي به شناسنامه 3790436666 �� تا�يخ 
1398/3/1 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه حين �لفو� �� مرحو� 

منحصر �ست به:
1� مينا� سر�بي � � 270 � � 1341 نا� پد� �سمعيل ما�� متوفي
2� كيو�� عزتي � � 37 � � 1360 نا� پد� ���شير بر��� متوفي 
3� پر�يز عزتي � � 361  � � 1363 نا� پد� ���شير بر��� متوفي 

4� كامبيز عزتي � � 1153 � � 1364 نا� پد� ���شير بر��� متوفي 
5� بهز�� عزتي  � � 5505  � � 1367 نا� پد� ���شير بر��� متوفي 

6� �ضا عزتي  � � 3790339393 � � 1375 نا� پد� ���شير بر��� متوفي 
�ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركسي �عتر�ضي ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� 

يك ما� به ���گا� تقديم ���� � �ال گو�هي صا�� خو�هد شد. 
�ئيس شعبه ��� شو��� حل �ختال� ���گا� عمومي شهرستا� قر�� 
علي ��� ��مي

آگهي مزايده اموال غيرمنقول
ش���ش ��نگ عرصه � �عيا� يك �ستگا� �پا�تما� مسكوني به پال�8 فرعي �� 290� �صلي قطعه پنج تفكيكي بخش3 قز�ين �يل �فتر  �لكتر�نيكي به شما�� 139520309001002360 
به مساحت 72/3 مترمربع ��قع �� سمت شمالي طبقه سو� به �نضما� �نبا�� قطعه9 به مساحت 6/45 مترمربع ��قع �� همكف به �نضما� پا�كينگ قطعه14 به مساحت12/5 مترمربع ��قع 
�� سمت شمالي همكف با قد��لسهم �� عرصه � ساير مشاعا� � مشتركا� طبق قانو� تملك �پا�تما� ها � �ئين نامه �جر�يي �� ملكي �قا� �ضا خد�بند� حد�� �پا�تما� شماال: �يو��يست به 
فضا� پال�289� �صلي شرقا: �� 4 قسمت كه قسمت ��� شمالي � سو� شما� شر� �ست پنجر� نر�� تر�� � �يو��يست به فضا� حيا� مشاعي جنوبا: ��� �يو�� �شتر�كي با ��حد مسكوني 
طبقه سو� ضلع جنوبي پال�9 فرعي ��� �� �� قسمت كه قسمت ��� غربي �ست ��� � �يو��يست به ��� پله مشاعي غربا: پنجر� � �يو��يست به فضا� شا�� سقف با پشت با� مشاعي �شتر�كي 
�ست كف با طبقه ��� �شتر�كي �ست عبو� كانا� كولر طبقا� ��� � ��� �� �ين ��حد گو�هي مي شو�. مقد�� 1/95 مترمربع تر�� مسقف �� حد شر� �ست. حد�� �نبا�� قطعه9 شماال: �يو�� 
به �يو�� پال�289� �صلي شرقا: �يو�� �شتر�كي با �نبا�� قطعه �هم جنوبا: ��� � �يو��يست به محوطه مسقف مشاعي غربا: �يو�� �شتر�كي با �نبا�� قطعه هشتم سقف با طبقه ��� �شتر�كي 
�ست كف با عرصه مو�� ثبت �شتر�كي �ست حد�� پا�كينگ قطعه14 شماال:خط فرضي به محوطه مسقف مشاعي شرقا: خط فرضي به محوطه مسقف مشاعي جنوبا: خط فرضي به محوطه 

مسقف مشاعي غربا: خط فرضي به محوطه مسقف مشاعي سقف با طبقه ��� �شتر�كي �ست كف با عرصه مو�� ثبت �شتر�كي �ست عرصه ملك �مين طلق به مساحت215/55 مترمربع.
پال� فو� بنا به نظر كا�ش���نا� �س���مي ���گستر� به ش���ما�� �����1014792 به نشاني قز�ين خيابا� پاس���د���� كوچه شهيد قانع كوچه �بريش���مي بن بست �بريشمي پال�34 
طبقه سو� شمالي� مو�� ���يابي يك با� �پا�تما� مسكوني با �عيا� به مساحت72/3 مترمربع ��قع �� سمت شمالي طبقه سو� به �نضما� يك ��حد �نبا�� قطعه9 به مساحت6/45مترمربع 
��قع �� طبقه همكف به �نضما� يك ��حد پا�كينگ قطعه14 به مساحت12/5مترمربع ��قع �� طبقه همكف با قد��لسهم �� كليه مشاعا� � مشتركا� مجموعه �پا�تما�6 ��حد�. ساختما� 
����� سا�� �سكلت فلز� با طا� ضربي به پر��نه ساختماني شما�� 7/5046 مو�� 1383/06/01 � پايانكا� شما��1/1229 مو�� 1387/05/17 با قدمت بنا حد�� 10سا�. نما� ساختما� 
با سنگ تركيبي گر�نيت �چيني � ��� � پنجر� ها� فلز� معمولي با شيشه �نگي �نجا� شد� �ست. ساختما� مو�� ���يابي ����� فضا� نشيمن پذير�ئي �شپزخانه سر�يس بهد�شتي حما� 
� ��با� �تا� خو�� بو�� � كف ��حدها س���ر�ميك � مو��ئيك �يو��ها � س���قف گچ � �شپرخانه ����� كابينت MDF مي باشد. سيستم گرمايش پكيج � سيستم سرمايش كولر �بي مي باشد. 
طبقا� مس���كوني ����� �نشعابا� �� � گا� مشتر� � بر� مستقل مي باشند. �� �ما� با��يد ساختما� مو�� بهر� بر���� قر�� ��شت با توجه به لحا� جميه عو�مل موثر �� �مر كا�شناسي �� 

جمله موقعيت ملك قدمت بنا � مصالح به كا� �فته �� ساختما� ���� كل پال� مو�� ���يابي مبلغ 2/000/000/000 �يا� تعيين گر�يد.
ملك بنا به �عال� بس���تانكا� �� يد مالك مي باش���د � بر�بر بيمه نامه شما��22220996/95/000023 تحت پوش���ش بيمه ���� مي باشد � پال� فو� بر�بر سند �هني شما��39960 مو�� 
95/04/19 تنظيمي �فتر �سنا� �سمي 33 قز�ين به نفع بانك مهر �قتصا� �� �هن � بر�بر با���شتنامه شما��000238594 � 000272227 مو�� 96/05/01 � 97/05/17 شعبه ��� �جر�� 
�حكا� مدني ���گس���تر� قز�ين �� قيد با���شت مي باشد. ملك موصو� �� �جر�� س���ند �هني فو� � بر�بر پر�ند� �جر�يي كالسه 9600848 �� ساعت 9 صبح �لي12 ظهر ��� چها�شنبه 
مو�� 1398/08/01 محل ����� �جر�� �سنا� �سمي قز�ين � به نشاني قز�ين خيابا� پا�گا� جنب كوچه ��كاني �� طريق مز�يد� به فر�� مي �سد مز�يد� �� مبلغ ���يابي شر�� � به باالترين 
قيمت پيشنها� شد� �� طر� خريد�� فر�خته مي شو� فر�� كال نقد� مي باشد. بدهي ها� مربو� به �� � بر� � گا� �عم �� حق �نشعا� يا �شتر�� � مصر� �� صو�تي كه مو�� مز�يد� ����� 
�نها باشد � نيز بدهي مالياتي � عو��� شهر���� � غير� تا تا�يخ مز�يد� � �نتقا� سند �عم �� �ينكه �قم قطعي �نها معلو� شد� يا نشد� باشد به عهد� برند� مز�يد� �ست � چنانچه ��� مز�يد� با 

تعطيل �سمي مصا�� گر�� �� ��� بعد �� تعطيل جلسه مز�يد� �� هما� ساعت � مكا� تشكيل خو�هد شد.

حسن كيايي � �ئيس ����� �جر�� �سنا� �سمي قز�ين

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
آگهي مزايده اموال غيرمنقول مورد وثيقه

بستانكا�: بانك مهر �قتصا� 
بدهكا�: �قا� سعيد مافي

به موجب پر�ند� �جر�يي كالس���ه 9600157 ششد�نگ يك با� خانه به مساحت 
180 مترمربع (يكصد � هش���تا� مترمربع) قطع���ه 1129 تفكيكي بلو� � تحت 
پال� 6903 فرع���ي �� 1989 فرعي �� 97 � 98 فرع���ي �� 32 �صلي بخش 14 
قز�ين �يل ثبت 12697 صفحه 135 �فتر 37 به شما�� چاپي 911285 به ثبت 
�سيد� محد�� به حد�� �يل:  *ش���ماال�: به طو� 7/50 متر به كوچه  *شرقا�: به 
طو� 24 متر به قطع���ه 1128  *جنوبا�: به طو� 7/50 متر به قطعه 999  *غربا�: 
به طو� 24 متر به قطعه 1130  ملكي مديو�: �قا� سعيد مافي كه طبق گز��� 
شما�� 2073 مو�� 1397/12/19 كا�شنا� �سمي ���گستر�� مشخصا� ملك 
بدين شر� مي باشد:  مش���خصا� �عيني  ها� �حد�ثي (�ضعيت فعلي ملك مو�� 
�ثيقه)  �� �ما� با��يد � كا�شناسي مش���خص گر�يد ملك مو�� �ثيقه جديد�� 
با�سا�� شد� � به صو�� يك مجتمع س���ه ��حد ��� پيلو� �� �� �حد�� شد� 
طبق متركش���ي مشخص شد مس���احت طبقا� همكف � ��� با �حتسا� ��� پله 
� �سانسو� هر كد�� حد�� 110/00 مترمربع �س���ت � طبقا� ��� � سو� كه به 
سمت شا�� بالكن ���ند هر كد�� حد�� 118/00 متر مربع مساحت ���ند.  نما� 
ساختما� سنگ �جر شد�� �سانسو� مو�� بهر� بر���� قر�� نگرفته � كيفيت ساخت 
س���اختما� �� نظر �نتخا� مصالح � بد�� �� نظر گرفتن مسائل سا�� �� �� حد 
خو� �جر� شد� �ست.  سيستم گرمايش���ي �� نو� پكيج � سرمايشي �� نو� كانا� 
كولر � پنجر� ها ��جد��� �ست � هر ��حد ����� �نشعابا� �� � بر� � گا� جد�گانه 
مي باش���د � بنا به �ظها��� ���ئه ش���د� خريد���� تاكنو� پايا� كا� بر�� مجتمع 
فو� صا�� نش���د� � فاقد پايا� كا� �ست  به ����: محمديه � بلو�� شهيد مطهر� 
(منطقه2)� كوچه يا�14� پال�30� س���اختما� SAM�30  پال� فو� طبق 
سند �هني ش���ما�� 8787 مو�� 94/12/1 تنظيمي �فترخانه شما�� 89 قز�ين 
�� �هن بانك مهر �قتصا� قر�� گرفته كه �� قبا� طلب � هزينه ها� متعلقه � نيم 
عشر �جر�يي � يك عشر �ضافي توسط كا�ش���نا� به مبلغ 10/016/000/000 
�يا� ���يابي ش���د� � تمامي ��حدها� �حد�ثي �� يد مالك نبو�� � به غير ��گذ�� 
شد�� �� س���اعت 9 صبح �لي 12 ظهر ��� ��شنبه مو�خه 1398/4/31 �� محل 
�جر�� ثبت �لبر� �� طريق مز�يد� به فر�� مي �س���د. مز�يد� ملك مو�� �ثيقه �� 
مبلغ 10/016/000/000 �يا� (�� ميليا�� � ش���انز�� ميليو� �يا�) شر�� � به 
باالترين قيمت پيشنها� شد� �� طر� خريد�� فر�خته مي شو�� فر�� كال� نقد� 
مي باشد. ال�� به �كر �ست پر��خت بدهي ها� مربو� به ��� بر�� گا� �عم �� حق 
�نشعا� � يا حق �ش���تر�� � مصر� �� صو�تي كه مو�� مز�يد� ����� �نها باشد � 
نيز بدهي ها� مالياتي � عو��� شهر���� � غير� تا تا�يخ مز�يد� �عم �� �ينكه �قم 
قطعي �� معلو� شد� يا نشد� باش���د به عهد� برند� مز�يد� �ست � نيز �� صو�� 
�جو� ما���� �جو� پر��ختي بابت هزينه ها� ف���و� �� محل ما��� به برند� مز�يد� 
مستر� خو�هد شد � نيم عشر � حق مز�يد� نقد�� �صو� مي گر��. ضمنا� چنانچه ��� 
مز�يد� تعطيل �سمي گر��� مز�يد� �� ��� ����� بعد �� تعطيلي �� هما� ساعت 
� مكا� مقر� برگز�� خو�هد ش���د. طالبين مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر 
�� ساعا� ����� به ����� ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� �لبر�� ��حد �جر�� ��قع �� 
شهر صنعتي �لبر�� �مين ها� شهر����� ��بر�� ���گستر�� كو� �مامت مجتمع 

������� ����� ثبت �سنا� � �مال� �لبر� مر�جعه نمايند.
�ئيس ����� ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� �لبر� � عسگر�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت بيمارستان و زايشگاه

 مركز پزشكي نيمه شعبان ساري (سهامي خاص) 
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت بيما�ستا� � ��يشگا� مركز 
پزشكي نيمه شعبا� (سهامي خا�) يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل 
مي �يد �� مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت كه �� ساعت 10:30 
صبح ��� پنجشنبه مو�� 1398/4/27 ��قع �� سا�� بلو�� پاسد���� مركز 

پزشكي نيمه شعبا� برگز�� مي  شو�� شركت نمايند.
�ستو�جلسه:  1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� �� مو�� عملكر� سا� 
مالي منتهي به 1397/12/29  2� �س���تما� گز��� حس���ابر� مستقل 
 � با��� قانوني �� مو�� عملكر� س���ا� مال���ي منتهي به 1397/12/29
3� �تخا� تصميم �� مو�� صو�� ها� مالي سا� منتهي به 1397/12/29   
4� �نتخا� با��� قانوني � س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي 

عا�� مي باشد.  5� �نتخا� ���نامه جهت ��� �گهي. 
هيئت مدير� شركت 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 
شركت تعاوني بين المللي حفاري اسپادكنگان (سهامي عام) 

صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 
(شناسه ملي 10420295911 و ثبت 37055) 

به �گاهي س���هامد���� محتر� مي �س���اند كه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت 
تعا�ني بين �لمللي حفا�� �سپا�  كنگا� (سهامي عا�) به شناسه ملي 10420295911 
� ثبت 37055 ��� ساعت 10 صبح ��� جمعه مو�� 1398/04/14 �� محل �هو��� 
بلو�� پاس���د����� كو� عابد�� خيابا� 5 پال� 328 تشكيل مي گر��. بدينوسيله �� 
س���هامد���� محتر� يا �كال� �نا� �عو� به عمل مي �يد تا با �� �ست ��شتن �صل 
مد��� شناس���ايي معتبر � يا �كالتنامه نمايندگي صاحب س���ها� �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� شركت نمايند. �� ش���ركت هايي كه مايل � ��جد شر�يط كانديد�تو�� 
حسابر� مس���تقل � با��� قانوني تعا�ني مي باشند �� تا�يخ �نتشا� �گهي به مد� 
حد�كثر يك هفته فرصت ���ند ��خو�س���ت كانديد�تو�� خو� �� به �فتر ش���ركت 
تحويل نمايند.  �ستو�جلسه:  1� �ستما� گز��� هيئت مدير� �� خصو� عملكر� 
س���ا� منتهي به 1397/12/29.  2� �ستما� گز��� حس���ابر� مستقل � با��� 
قانوني شركت �� مو�� عملكر� سا� مالي 1397.  3� بر�سي � تصويب صو�� ها� 
مالي سا� منتهي به 1397/12/29 � تقسيم سو� سا� 1397.  4� �نتخا� حسابر� 
مستقل � با��� قانوني شركت �فق �ساس���نامه.   5� تعيين حق �لزحمه حسابر� 
مس���تقل � با��� قانوني شركت بر�� س���ا� مالي 1398 � تعيين ��صد� �� سو� 
�يژ� سا� 1397 به عنو�� پا��� �عضا� هيأ� مدير� � تعيين حق �لزحمه حضو� �� 
جلسا� هيأ� مدير� بر�� س���ا� 1398.  6� �نتخا� ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت 
��� �گهي ها� ش���ركت.   �� صو�� نيا� جهت كسب �طالعا� بيشتر � هماهنگي 
شركت �� جلسه به ����: �هو��� كو� عابد�� خيابا� 5� پال� 328 مجتمع �سپا� 
يا به س���ايت www.sidc.ir �يميل spudkangan.co@gmail.com � شما�� 

تلفن 34454653 � 34445361 � 061 تما� حاصل فرماييد. 
هيأ� مدير� 
شركت تعا�ني بين �لمللي حفا�� �سپا� كنگا� (سهامي عا�) 



بازگشت کيميا عليزاده به عرصه افتخار آفرینی
  کیمیا علیزاده، تکواندو کار البرزی 
دارنده نخستین مدال نقره تاریخ تکواندو 
بانوان در مس���ابقات جهانی و مدال برنز 
المپیک، پس از ماه ها دوری از ورزش، 
ب���ار دیگر ب���رای  افتخار آفرینی به این 

عرصه بازگشت.
ب���ه گزارش ایرنا، علیزاده که پس از 
افتخار آفرینی در عرصه های مختلف؛ دچار 
مشکاتی جسمی شده بود، پس از طی 
کردن این دوران بار دیگر توان جسمی و 

روحی خود را باز یافته و از بازگشت دوباره خود به تشک تکواندو خبر داد. 
وی  در این مورد گفت: پس از بازتوانی و انجام فیزیوتراپی از اردیبهشت 
ماه تمرینات خود را به صورت حرفه ای آغاز کردم.هم اکنون   اردوی آماده 
سازی تیم دانشجویان هستم، اما به این مسابقات اعزام نمی شوم و به امید 

خدا از مسابقات قهرمانی کشور بازگشت خود را آغاز می کنم.
وی ادامه داد: هم از نظر جس���می و روانی به یک ش���رایط ایده 
آل رس���یدم و در آرامش کامل تمرینات خود را دنبال می کنم و اینکه 
 ۱۳ مرداد ماه که مس���ابقات قهرمانی کش���ور است شروع دوباره  خواهم 

داشت.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری 
گفت: مصدومیت سهراب مرادی 
حاد نیست و وزنه 200 کیلوگرم 

هم برای او زیاد نبود.
به گزارش ایسنا، محمد حسین 
برخواه در حاشیه تمرین تیم ملی 
وزنه در مورد مصدومیت سهراب 
مرادی گفت: آس���یب دیدگی در 
ورزش رکوردی کامًا طبیعی است. 
وزنه برداران تمرینات سنگینی در 
ط���ول هفته دارن���د و ما هم این 
اس���ترس را داریم ک���ه احتمال 
آسیب دیدگی برای آنها وجود دارد. 
در مورد سهراب هم خدا را شکر 
حادثه جدی نبود. فکر می کنم در 
ابتدای هفته آینده تمرینات عمومی 
را شروع می کند و برای تمرینات 
تخصصی دو هفته زمان نیاز داریم 

تا کتفش بهتر شود. فکر نمی کنم 
مش���کل حادی باشد و سهراب 
مرادی را ان ش���اءاه در مسابقات 

جهانی با وضعیت خوبی داریم.
او در پاسخ به این پرسش که 
آیا وزنه 200 کیلوگرم که سهراب 
م���رادی زد زیاد نبود، گفت: اصًا 

زیاد نبود.
 مصدومیت شرایطی استثنایی 
نیست و به هر حال پیش می آمد. 
البته نباید خبرش به بیرون درز پیدا 
می کرد و این خودش جای سوال 
دارد و بحث دیگر این اس���ت که 
در مورد مصدومیت او بزرگنمایی 

شد.
برخ���واه در مورد وضعیت 
کیانوش رس���تمی و حضور در 
 مس���ابقات جهانی نی���ز گفت: 
نم���ی دانم و من باید از ش���ما 

بپرسم!
س���رمربی تیم ملی در پاسخ 
به پرس���ش دیگری مبنی بر اینکه 
مشخص نبودن تکلیف فدراسیون 
چقدر روی کار تیم ملی تاثیر گذاشته 
است، تاکید کرد: تاش کردیم روی 

روند کارمان تاثیر نگذارد. ما هم تا 
موقعی که هستیم مسئولیت خود را 
به بهترین نحو انجام می دهیم.او در 
مورد شایعه تغییر اعضای مجمع 
از جمله نماینده مربیان نیز گفت: 
اطاع دقیق ندارم. باید از وزارت 

ورزش سوال کنید.
س���رمربی تیم ملی در مورد 
مصدومیت علی هاشمی  هم گغت: 
علی هاش���می تا اواسط تیرماه به 
اردو وارد می ش���ود و ان شاءاه که 
آس���یب دیدگی پیش آمده خوب 
شود. اواسط مرداد باید لیست ۱2 
نف���ر را اعام کنیم و امیدوارم در 
این مدت زمان به وضعیت خوبی 
برسد و در ترکیب باشد. او یکی 
از بهترین نفرات ما در مس���ابقات 

قبلی بود.

رئیس کمیته ملی المپیک در جریان 
افتتاح ساختمان کمیته بین المللی المپیک با 

برخی از اعضای IOCدیدار کرد.
به گ����زارش خبرگزاری فارس و به 
نقل از سایت کمیته ملی المپیک، سیدرضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک 
کشورمان در حاشیه افتتاح ساختمان جدید 
کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس 
ب����ا نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک 
 رئیس جدید همبس����تگی المپیک کمیته 
بین المللی المپیک، عضو سنگاپوری هیئت 
اجرایی کمیته بین المللی المپیک و نایب 
رئیس اس����پورت آکورد دیدار و گفتگو 

کرد.
صالحی امی����ری در دیدار با "جیمز 
رئیس جدید همبستگی المپیک  مک لود" 
کمیت����ه بین المللی المپیک از برنامه های 
کان واحد همبستگی المپیک کمیته ملی 

المپیک کش����ورمان گفت و درخصوص 
برنامه های متنوع و ویژه ایران به مناسبت 
"روز المپیک" و فستیوال ورزش های رزمی 
مهاجران افغان و همچنین برنامه های  آتی 
در بحث آمورش جنبش المپیک در مدارس 
توضیحاتی ارائه کرد که با استقبال شدید 

مک لود روبرو شد.
مک ل����ود گفت: »کمیته بین المللی 
المپیک نگاه مثبتی به فعالیت های ایران در 
حوزه همبستگی المپیک دارد و به طور قطع 

حمایت های ازم ازایران خواهیم کرد.«
در دی����دار رئیس کمیته ملی المپیک 
عضو  کش����ورمان با "س����رمیاک انجی" 
سنگاپوری هیئت اجرایی کمیته بین المللی 
المپیک، صالح����ی امیری گفت با توجه 
ب����ه اینکه وي  یک عضو آس����یایی در 
هیئت اجرایی IOCاست نقش مهمی برای 
حمایت از ایران دارد و خواستار حمایت 

بیش����تر او از ورزش ایران شد، در ادامه 
 نیز س����رمیاک انجی اشاره کرد که برای 
همکاری های مش����ترک ورزشی بین دو 
کش����ور، کمیته ملی المپیک سنگاپور را 

تشویق می کند تا همراهی ازم را با ایران 
داشته باشد. صالحی امیری که پیش از این 
در جاکاراتا با "یوزای چینگ" نایب رئیس 
کمیته بی����ن المللی المپیک، نایب رئیس 

ش����ورای المپیک آسیا، نایب رئیس انوک 
و رئیس فدراسیون جهانی ووشو ماقات 
کرده بود، بار دیگر در لوزان با وی دیدار 
داشت که یوزای چینگ  بر حمایت همه 
جانبه از ووشوی ایران تاکید کرد و گفت 
ازورزش ایران در حوزه های بین المللی 
حمایت خواهد کرد و صالحی امیری نیز 

از حمایت های وی تشکر کرد.
"استفان فوکس" نایب رئیس اسپورت 
آکورد و دبیرکل فدراسیون جهانی موی تای 
نیز در دیدار با صالحی امیری ابراز تمایل کرد 
تا ایران با اسپورت آکورد همکاری بیشتری 
داشته باشد و اعام کرد در صورت آمادگی 
ای����ران آنان تمایل دارند که "ماین گیم" یا 
"اپن گیم" و یا "کامب����ت گیم" را به ایران 
بدهند . همچنین درخصوص روابط بین 
فدراس����یون جهانی موی تای و ایران هم 

تبادل نظر شد. 

عباسعلی و گنج زاده به مدال برنز ليگ جهانی کاراته رسيدند
تهران - ایرنا - حمیده عباسعلی و سجاد گنج 
زاده به مدال برنز رقابت های لیگ جهانی کاراته در 
مونترال دس���ت یافتند.پنج کاراته کای ایران در این 
مسابقات که دارای امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی 
به منظور کسب سهمیه المپیک 2020 است، حضور 
یافتند که هامون درفش���ی پور و سعید احمدی با 
شکست در مراحل نخست، حذف شدند.در دیدار 

رده بندی وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم زنان حمیده عباسعلی برابر جسیکا 
کارگیل از جامائیکا با حساب یک بر صفر پیروز شد و مدال برنز را از آن 
 خود کرد.این چهارمین مدال متوالی عباسعلی در مسابقات بین المللی معتبر

 است.
 در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم مردان نیز سجاد گنج زاده در مسابقه 
رده بندی با حس���اب یک بر صفر از س���د زونیمیر زیوکویچ از کرواسی 

گذشت و به مدال برنز دست یافت.
در دیدار رده بندی وزن منهای ۷۵ کیلوگرم بهمن عس���گری برابر 
لورنزو پیترومارچی از ایتالیا با حس���اب چهار بر یک مغلوب ش���د و از 

رسیدن به مدال بازماند.
کاراته کاهای ایران با هزینه شخصی و بدون مربی در این مسابقات 

به میدان رفتند.
واکنش حسين کيهانی به محروميت 4 ساله اش

حسین کیهانی بعد از مثبت شدن تست 
دوپینگ با ماده ممنوعه اپو و محرومیت ۴ ساله 

به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، دونده دوی استقامتی 
ایران که در بازی های آس���یایی جاکارتا مدال 
طای دوی ۳ هزار متر با مانع را کسب کرد 
و توانس���ت رکورد این بازی ها را بشکند در 
رقابت های قهرمانی 20۱۹ آس���یا در قطر، به 
سبب استفاده از ماده ممنوعه اپو برای چهار سال محروم شد.او بعد از مثبت 
شدن تست و محرومیتش گفت که از این ماده ممنوعه استفاده نکرده و 
حاضر است هر زمانی دوباره آزمایش بدهد. او مدعی شده که هیچ کسی 
از او حمایت نکرده است.متن کامل واکنش و درد دل هاي کیهانی از عدم 
برخورداري از حمایت هاي ازم در صفحه ش���خصی اش در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده است.
کسب سهميه جهانی ایتالياتوسط هندباليست هاي ساحلي

ملی  تی���م 
هندبال س���احلی 
ایران به مقام سوم 
آسیا رسید و سهمیه 
رقابت های جهانی 
را کس���ب کرد.به 
گزارش خبرگزاری 
ف���ارس، هفتمین 
دوره رقابت های 

هندبال س���احلی مردان قهرمانی آس���یا در ویهای چین برگزارشد و تیم 
ملی هندبال ساحلی ایران پس از کسب ۴ پیروزی مقابل تیم های ژاپن 
عربستان، پاکستان، تایلند و 2 شکست مقابل تیم های عمان و قطر به 

دیدار رده بندی راه پیدا کرد.
تیم هندبال س���احلی ایران در دیدار رده بندی رقابت های قهرمانی 
آس���یا به مصاف ویتنام رفت و با پیروزی 2 بر ۱ مقابل حریف عنوان  
س���وم هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال س���احلی آسیا را بدست 
آورد.با این پیروزی و رتبه سوم آسیا ساحلی بازان ایران سهمیه هندبال 
س���احلی قهرمانی جهان در س���ال 2020  در ایتالیا را کس���ب کردند. 
 س���احلي بازان ایران در دوره گذش���ته نیز همین عنوان را بدست آورده 

بودند.
زمان برگزاری انتخابات فدراسيون وزنه برداری اعام شد

مجمع انتخاباتی فدراس���یون وزنه برداری برای تعیین رئیس جدید 
روز یکشنبه ش���انزدهم تیرماه برگزار خواهد شد.به گزارش خبرگزاری 
 مهر و بر اساس اعام سید محمدشروین اسبقیان مدیر کل امور مشترک 
فدراسیون ها، مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری راس ساعت ۱0 صبح 

روز یکشنبه شانزدهم تیرماه برگزار خواهد شد. 
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اخبار کوتاه خارجي

صعود آرژانتين به مرحله حذفي کوپا آمریکا
آرژانتین ب���ا پیروزی 
مقابل قطر و به واس���طه 
پیروزی شاگردان کی روش 
مقابل پاراگوئه جواز حضور 
در مرحله حذفی را بدست 
آورد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، در ادامه هفته س���وم 
دور گروه���ی رقابت های 
کوپا آمریکا، آرژانتین به مصاف قطر نماینده آسیا رفت و به پیروزی دو 
بر صفر رسید.گل های این بازی را مارتینز ۴ و آگوئرو ۸۴ برای آرژانتین 
به ثمر رس���اندند.در دیگر دیدار این گروه کلمبیا با کارلوس کی روش 
عملکرد درخشانی داشت و با یک گل پاراگوئه را مغلوب کرد.تک گل 
این بازی را کوئار در دقیقه ۳۱ به ثمر رساند.شاگردان کی روش با این 
برد ۹ امتیازی شدند و با اقتدار صعود کردند.آرژانتین هم با ۴ امتیاز به 

عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد.
لوسکوف از تاثير گذاري آزمون در زنيت مي گوید

سرمربی تیم دینامومسکو خریدهای زنیت 
از جمله سردار آزمون را در راه قهرمانی این 
تیم بسیار موثر دانست.به گزارش ایسنا و به 
نقل از اکس���پرس، تیم فوتبال زنیت توانست 
قهرمانی در رقابت های فصل ۱۹-20۱۸ لیگ 
روسیه را به دست بیاورد. آزمون که در ابتدای 
فصل تنها چهار گل برای روبین کازان به ثمر 

رسانده بود، بعد از حضور در زنیت موفق شد ۹ گل با این تیم به ثمر 
برس���اند.دیمتری لوکوف سرمربی تیم فوتبال دینامومسکو درباره دایل 
قهرمان���ی زنیت در ای���ن فصل گفت: خریدهایی که این تیم انجام داد 
خصوصاً سردار آزمون بسیار تاثیرگذار بود. آزمون در جام ملت های آسیا 
برای تیمش به میدان رفته بود و فرم بسیار خوبی داشت و وقتی به تیم 
زنیت پیوست توانست امتیازهای زیادی را برای این تیم به دست بیاورد. 
اگر این بازیکنان جدید نبودند ما می توانس���تیم جای زنیت را در صدر 

جدول بگیریم و به قهرمانی در لیگ روسیه برسیم
فدرر در تورنمنت هاله آلمان تاریخ ساز شد

تهران- ایرنا- راجر فدرر تنیس���ور مطرح 
سوئیس���ی با برتری مقابل دیوید گوفین بلژیکی 
دهمین قهرمانی خود را در تورنمنت هاله آلمان 
 بدس���ت آورد تا ب���ا روحیه ای مضاعف راهی 
رقابت های تنیس ویمبلدون شود.فدرر ۳۷ ساله 
در س���ه س���ت با نتایج ۷ بر ۶، ۷ بر 2 و ۶ بر 
یک حریف بلژیکی را شکس���ت داد و یکصد و دومین جام انفرادی 
دوران حرفه ای خود را فتح کرد.فدرر پس از کسب این قهرمانی اظهار 
داش���ت: باور کردنی نیس���ت؛ اولین باری که در این تورنمنت شرکت 
کردم، هرگز فکر نمی کردم ۱0 بار قهرمان شوم.تنیسور سوئیسی نهمین 
قهرمانی ویمبلدون خود را که ماه آینده در لندن برگزار می شود، هدف 
گرفت���ه و قص���د دارد تا ضمن افزایش جام های بزرگ خود، از رکورد 
20 قهرمانی در تورنمنت های معتبرش دفاع کند.این نخس���تین باری 
اس���ت که فدرر در چنین تورنمنتی موفق می ش���ود قهرمانی های خود 
را 2 رقم���ی کن���د.او رقابت های ویمبلدون و تنیس اوپن دوبی را ۹ بار 
فتح کرده و در تورنمنتی که در خاک خودی در بازل برگزار می شود، 

۸ بار قهرمان شده است.
سان: محمدی بهترین جانشين برای تيرانی است

نشریه سان انگلیس خبر داد که مدافع ملی 
پوش ایرانی در آستانه انتقال به سلتیک قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه سان انگلیس 
خبر داد که باشگاه سلتیک از سال گذشته به دنبال 
ج���ذب میاد محمدی، مدافع ملی پوش ایرانی 
احمد گروژنی روسیه است و تابستان می تواند 

بهترین زمان این انتقال باشد. مدافع 2۵ ساله ایرانی قراردادی با گروژنی 
ندارد و اکنون به عنوان بازیکن آزاد به شمار می آید و می تواند بهترین 
گزینه برای جانشینی   تیرانی باشد.اگرچه تیرانی انتقالش به آرسنال با 
مبلغ ۱۵ میلیون پوند منتفی شده اما سلتیک به دنبال فروش او است و 

محمدی می تواند بهترین جانشین برای او باشد.

  مذاکرات  صالحی امیری در حاشیه افتتاح ساختمان کمیته بین المللی المپیکاخبار کوتاه  داخلی

درخواست تغييرات در آیين نامه پاداش به دووميدانی کاراندخانيات، قهرمان بسکتبال سه نفره کارگران تهران 

مس���ابقات بسکتبال سه نفره 
کارگران ته���ران به همت انجمن 
بسکتبال کارگري استان تهران طي 
یک روز در سالن بسکتبال باشگاه 
پیام با حضور ۱0 تیم برگزار ش���د 
که در نهایت تیمهاي دخانیات الف، 
»O.C.E« و دخانیات ب رتبه هاي 
اول تا س���وم را به خود اختصاص 

دادند.
پیام سیفي زاده مسئول انجمن 
بس���کتبال کارگران تهران با تأکید 
بر اینکه این مس���ابقات در سایت 

فدراسیون جهاني ثبت شد، تأکید کرد 
که عملکرد تیمها و بهترین بازیکنان با 
رتبه هایي که کسب شد طبق مقررات 
موجود در س���ایت فیبا ثبت شده و 
هر زمان ازم باش���د مي توان به آن 

رجوع کرد.
نکته جالب این مس���ابقات 
حض���ور برخي از پیشکس���وتان 
بسکتبال تیمهاي تهراني سالهاي نه 
چندان دور، بود که کنار یکدیگر به 
میدان آمدند و از صبح تا بعدازظهر 
چندین مس���ابقه پي در پي انجام 

دادند. بازیکناني نظیر دخانیاتي ها که 
در گذشته هم کنار یکدیگر در تیم 
دخانیات در مسابقات باشگاههاي 
تهران، حضوري مستمر داشتند و 
امروز هم علي رغم اینکه س���ني از 
آنها گذشته، بواسطه آمادگي هاي ازم 
بدني که در پي تمرینات مس���تمر 
بدست آمده، توانستند بر بسیاري از 
بازیکناني که سن و سالي بعضاً دو 
دهه اي کمتر از آنان داشتند پیروز شده 
و رتبه هاي اول و س���وم را به خود 
اختصاص دهند. احمد مرادي نسب، 
احمد فرخي و سعید نورزاده از جمله 
این بازیکنان بودند که حدود دو دهه 
قبل چندین سال کنار یکدیگر در تیم 
دخانیات توپ زدند و باید بر آنها 
افزود فریبرز خدایي، مازیار صبحي و 
حسن فیضي را که با این تیم چندین 
سال فعالیت داشتند و همینطور حمید 
کاشاني بازیکن اسبق تیم ملي و اکبر 
اسبقی را که تیم دخانیات الف را در 

این رقابتها، همراهي مي کردند. 

رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: قطعا پیشنهاد و 
درخواست اصاحات در آیین نامه پاداش به ورزشکاران 
در رش���ته هایی همچون دوومیدانی را به وزارت ورزش 

و جوانان ارائه می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع پرداخت پاداش 
مدال آوران بازی های آسیایی جاکارتا و اختصاص پاداش 
قابل توجه به تیمور غیاثی مدیر تیم های ملی و هاشم 
صیامی دبیر این فدراس���یون به عنوان همراهان تیم و 
تحت عنوان مربی از مهمترین حاشیه این روزهای رشته 
دوومیدانی است چرا که بسیاری از مربیان معتقد هستند 

این پاداش نباید به آنها اختصاص می یافت.
اگرچه مجید کیهانی و هاشم صیامی از اختصاص 
بخش قابل توجهی از پاداش خود به مربیان س���ازنده 
اس���تان های کشور خبر دادند اما تیمور غیاثی همچنان 
تاکید می کند که کل این پاداش حق وی است و از آن 

چشم پوشی نمی کند.
مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی که در طول 
دوران ریاست خود با جذب منابع مالی و حامیان تازه وارد 
بسیاری از برنامه های این رشته را پیش برد در گفتگو با 
خبرنگار مهر در خصوص حواشی پرداخت پاداش گفت: 
ما در حال نهادینه کردن یک رویه درس���ت در راستای 
عدالت محوری در فدراسیون دوومیدانی هستیم و ممکن 

است در این مسیر حتی رویه های خودمان را نیز اصاح 
و کامل تر کنیم. آنچه تحت عنوان حواشی پاداش مطرح 
می شود در بسیاری از فدراسیون ها دیده می شود و ما قطعًا 
پیشنهاد و درخواست اصاح این آئین نامه در خصوص 

فدراسیون هایی از جمله دوومیدانی را داریم.
وی اف���زود: وزارت ورزش و جوانان با پرداخت 
این پاداش ها انگیزه بس���یار زیادی در ورزشکاران ایجاد 
می کند و در رشته دوومیدانی نیز همواره پشتیبان و حامی 
فدراس���یون بوده است ولی در فدراسیون هایی همچون 
دوومیدانی که نقش مربیان در مواد مختلف بسیار پررنگ 
است گاهی برخی از قلم می افتند. بنابراین ما درخواست 
و پیشنهاد خود را به وزارتخانه ارائه می کنیم تا با بررسی 
و در صورت صاحدید تصمیمات ازم در این خصوص 

گرفته شود.
رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد ماجراي پاداش 
تیم���ور غیاثي، گفت: آقای غیاثی برای دوومیدانی ایران 
زحمات زیادی کش���یده و بیش از ۵0 سال عمرشان را 
در این رش���ته صرف کرده اند. ایشان خدمات زیادی 
انجام داده  و افتخارات زیادی به ثبت رسانده اند. حفظ 
حرمت آقای غیاثی همیش���ه بر ما واجب است و ما از 
ایشان خواهش می کنیم که برای نهادینه کردن یک فرهنگ 

درست در دوومیدانی به ما کمک کند. 

برخواه: مصدوميت سهراب مرادي، حاد نيست

�گهي �عو� مجمع عمومي عا��(نوبت ���)
شركت تعا�ني خدما� فني� مهندسي � مشا��� فرهيختگا� خدمت � سالمت �ير�نيا�

بدينوس���يله �� كليه �عضا� تعا�ني به ش���ما�� ثبت 440591 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� كه ��� ساعت 14:30 
��� سه ش���نبه مو�� 1398/04/25 كه �� محل نما�خانه سا�ما� غذ� � ���� ��قع �� خيابا� �نقال� � خيابا� فخر ���� طبقه همكف تشكيل مي گر��� 
شخصا حضو� به هم �سانيد. �� �سته �� �عضا� تعا�ني كه به �ليل عد� �مكا� حضو� نيا� به معرفي �كيل ���ند حد�كثر تا 24 ساعت قبل �قد�� نمايند.

 �س���تو� جلسه:1� �ستما� گز��� هيئت مدير� توس���ط مديرعامل � گز��� با��� قانوني 2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي � تر��نامه سا�97 
3� �نتخا� با��س���ا� (�صلي � علي �لبد�) به مد� يك سا� مالي 4� �تخا� � تصميم ��با�� پيشنها�ها� هيئت مدير�� تصويب �يين نامه ها� معامال� 
� س���اير �يين نامه ها� ��خلي شركت 5� ضمنا �� �سته �� �عضا� محتر� شركت تعا�ني كه تمايل به شركت �� �نتخابا� با��سا� �� ���ند مي بايستي 

نسبت به ���ئه تقاضا� كتبي خو� حد�كثر تا تا�يخ 1398/04/24 به �فتر شركت تعا�ني مر�جعه فرمايند.
هيئت مدير� شركت تعا�ني خدما� فني مهندسي � مشا��� فرهيختگا� خدمت � سالمت �ير�نيا�

تا�يخ �نتشا�: 1398/04/04

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت  توليد� � صنعتى تيسرسهامى خا�
 بشما�� ثبت 221693� شناسه ملى 10102629659

بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
ساليانه  ش���ركت كه ��� ساعت 11��� چها�شنبه مو�� 1398/04/26 �� نشانى: تهر��� كيلومتر 18 جا�� مخصو� 
كر�� جن���ب چاپخانه بانك ملى� پال� 547� كا�خانه صنعتى � توليد� پا�� �گ���ز��  برگز�� مى گر��� حضو� به هم 

�سانند.
�س��تو� جلسه: 1- �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى �� خصو� عملكر� سا� مالى 1397 .2- تصويب 
تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� � صو�تها� مالى منتهى به 1397/12/29 .3- �نتخا� با��سين قانونى � حسابر� بر�� 

سا� مالى 1398 .4- تعيين ���نامه كثير �النتشا�  .5- ساير �مو�� كه �� صالحيت مجمع عا�� �ست 
هيئت مدير�

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت تدبير �تيه �لوند سهامي خا�
 به شما�� ثبت 386451 � شناسه ملي 10320365094

بدينوسيله �� كليه سهامد���� �ين شركت �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ساعت 14 
��� يكشنبه 1398/04/23 �� ����: تهر�� � قيطريه خيابا� شهيد بر����� سليماني شرقي كوچه الله پال� 12 

��حد 7 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� هيا� 
مدير�. 4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� شركت بر�� سا� مالي 1398. 5 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� 

��� �گهي ها� مربو� به شركت. 6 � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي مي باشد.
هيا� مدير� شركت تدبير �تيه �لوند

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
شركت ��� �هن ��� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 43098 � شناسه ملي 10100884620
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 9 صبح مو�� 1398/04/16 �� محل شركت 

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

هيئت مدير� شركت مهندسين مشا�� ���  �هن ���

�گهى �عو� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت گر�� �قتصا� حكمت �ير�نيا�
 به شناسه ملى 10320899965 � شما�� ثبت 443005

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� حقيقى � حقوقى �عو� مى گر�� تا ��جلسه مجمع عمومى عا�� 
ساليانه مو�خه 1398/04/16 س���اعت 09:00 �� ����: تهر��� ����نتين- ساعى� خيابا� بيهقى� 

خيابا� چها��هم غربى� پال� 13� طبقه پنجم� ��حد غربى حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلس��ه:- تصويب صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29- �نتخا� با��سين - 

هيئت مدير��نتخا� ���نامه كثير �النتشا�

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت تخته شهيد باهنر(سهامي خا�)

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت تخته ش���هيد باهنر(سهامي خا�) �عو� به عمل 
مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت كه �� س���اعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 
98/04/15 �� محل �فتر تهر�� شركت به ���� خيابا� طالقاني بين مفتح � ملك  �لشعر�� بها� 

ساختما� 180 طبقه پنجم تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلس��ه: 1� تصميم گير� �� خصو� �نحال� شركت. 2� ساير مو���� كه �� صالحيت 

هيئت مدير�مجمع باشد.

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت  توليد� � صنعتى �لبر� قطعه سهامى خا�
 بشما�� ثبت 45732� شناسه ملى 10100909998

بدينوسيله �� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومى 
عا�� ساليانه  شركت كه ��� ساعت 11��� ��ش���نبه مو�� 1398/04/24 �� نشانى: تهر���كيلومتر 18 جا�� 
مخصو� كر�� جنب چاپخانه بانك ملى� پال� 547� كا�خان���ه صنعتى � توليد� پا�� �گز�� برگز�� مى گر�� 

حضو� به هم �سانند.
 �س��تو� جلس��ه:1-  �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى �� خصو� عملكر� سا� مالى 1397 
2-  تصويب تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� � صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29 .3-  �نتخا� با��سين 
قانونى � حسابر�  بر�� س���ا� مالى 1398 .4-  تعيين ���نامه كثير �النتشا� 5-  ساير �مو�� كه �� صالحيت 

هيئت مدير�مجمع عا�� �ست 

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت تدبير سرمايه �لوند سهامي خا�
 به شما�� ثبت 401328 � شناسه ملي 10320522730

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� �ين شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه �� ساعت 
9 صبح ��� سه شنبه 1398/04/18 �� ����: تهر�� � قيطريه خيابا� شهيد خر�ساني كوچه الله پال� 12 ��حد 

1 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س��تو� جلسه: 1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني ش���ركت �� ��بطه با صو�� ها� مالي منتهي 
به 1397/12/29. 2� بر�س���ي � تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي منتهي به 1397/12/29. 3� �نتخا� با��� 
�صلي � علي �لبد� ش���ركت بر�� سا� مالي 1398. 4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� مربو� به 

شركت. 5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي مي باشد.
هيا� مدير� شركت تدبير سرمايه �لوند

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� تعمير�� پيشگير�نه pm � �جر�� عمليا�  �نتقا� نير� � بر� �ساني شبكه ها� تو�يع نير�  � �جر�� عمليا� جايگزيني شبكه كابل 
خو�نگهد�� با سيمها� مسي موجو� �� شبكه ها� تو�يع �� محد��� عملياتى منطقه بر� پاسد���� �� به پيمانكا� �� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

شر� مختصر� �� كا�:
پاسد����نا� منطقه بر�

981310065981310187981310206981310207شما�� مناقصا�

�جر�� عمليا� تعمير�� پيشگير�نه موضو� مناقصه
pm

�نتقا� نير� � بر� �ساني شبكه ها� 
جايگزيني شبكه كابل خو�نگهد�� با سيمها� مسي موجو� �� شبكهتو�يع نير�

3,018,362,8803,316,986,2203,302,024,5623,119,304,652مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)
مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه

276,000,000291,000,000291,000,000281,000,000( فر�يند ��جا� كا� ) ( �يا� )

�� ��� سه شنبه  تا�يخ 98/04/04   لغايت ��� ��شنبه  تا�يخ  98/04/10مهلت فر�� �سنا�
تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� 

مناقصه گر��
تا ساعت 9 صبح ��� سه شنبه تا�يخ 

98/04/25
تا ساعت 9 صبح ��� 

سه شنبه تا�يخ 98/04/25
تا ساعت 9 صبح ��� يكشنبه تا�يخ 

98/04/23
تا ساعت 9 صبح ��� يكشنبه تا�يخ 

98/04/23

ساعت  10 صبح  ��� سه شنبه تا�يخ تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه
98/04/25

ساعت 12 ��� سه شنبه تا�يخ 
98/04/25

ساعت  10 صبح  ��� يكشنبه تا�يخ 
98/04/23

ساعت  12  ��� يكشنبه تا�يخ 
98/04/23

تهر�� –سه ��� �قدسيه – سه ��� نستر� �بيرخانه منطقه بر�  پاسد���� � محل با�گشائى سالن جلسا� منطقهمحل تحويل � با�گشايي �سنا�

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت  ���

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

نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه ( فر�ين�د ��ج�ا� كا� ): بصو��  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 پيش���نها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك 

شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبل�غ فر�� �س�نا�: جهت ش���ركت �� هرمناقصه � مبل���غ 1,500,000 �يا� به صو�� 
�لكتر�نيك���ي  صرف���ا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نش���اني 

 

 http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 

��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �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

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت سهامي عا� كا�خانجا� پشمبافي �فشا� 

به شما�� ثبت 6738 � شناسه ملي 10100313060
مجمع عمومي عا�� ساليانه ش���ركت كا�خانجا� پشمبافي �فشا� سهامي 
عا� س���اعت 11 ��� چها�ش���نبه 19 تيرما� 1398 �� محل �فتر مركز� 
شركت ��قع �� تهر�� خيابا� �كتر ش���ريعتي پال� 609 1(نبش خيابا� 
كالهد��) بر� نگين قلهك طبقه 7 ��حد 74 تشكيل مي گر��. �� ���ندگا� 
س���ها� يا نمايند� قانوني �نا� �عو� مي شو� با �عايت �ساسنامه �� مجمع 

عمومي عا�� ساليانه حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني شركت.
2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� عملكر� سا� 1397
3� �نتخا� با��� �صلي� علي �لبد� � تعيين حق �لزحمه �نا�.

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي  مجامع عمومي شركت.
هيا� مدير� شركت كا�خانجا� پشمبافي �فشا�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت بيما�ستا� � ��يشگا� پاسا�گا�(سهامي خا�)
ثبت شد� به شما�� 12896 � شناسه ملي 10100494861

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت بيما�ستا� � ��يشگا� پاسا�گا�(سهامي 
خا�)  �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه ��� 
��شنبه مو�� 1398/04/17 س���اعت 20 �� محل قانوني شركت تشكيل 

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

1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� شركت �� خصو� نحو� عملكر� � 
صو�� ����يي � حسا� سو� � �يا� شركت مربو� به سا� مالي 1397

2� تصويب تر��نامه � سو� � �يا� سا� مالي 1397
3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مدير� بيما�ستا� � ��يشگا� پاسا�گا�

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا��
شركت ����سا�� مد���(سهامي خا�)

به شما�� ثبت16981 � شناسه ملي 10100602399
مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� شركت ����سا�� مد���(سهامي 
خا�) �� ساعت 14 ��� شنبه مو�� 1398/04/15 با �ستو� جلسه �يل 
�� محل �قامتگا� قانوني ش���ركت ��قع �� تهر�� � خيابا� شهيد بهشتي � 
خيابا� �حمد قصير � كوچه پژ�هش���گا� 2 � پال�17 � طبقه ششم برگز�� 
مي گر��. بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت �عو� به عمل 

مي �يد تا جهت �تخا� تصميم حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �فز�يش سرمايه
2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.

هيأ� مدير� شركت ����سا�� مد���

�گهى �عو� سهامد���� 
به تشكيل مجمع عمومى فو� �لعا��

شركت سنگ �هن مركز� �ير��(سهامى خا�)
به شما�� ثبت49  � شما�� شناسه 10840007960

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت � يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل 
مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� كه ��� ساعت 10 صبح ��� شنبه 
مو�� 1398/04/15 �� مكا� موسسه صند�� حمايت � با�نشستگى كا�كنا� 
فوال� ��قع �� تهر��� خيابا� خالد �سالمبولى� نبش 12 � 14 پال� 54 تشكيل 

مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

1 – تصميم گير� �� خصو� �نتقا� سها�
2 – ساير مو���

هيأ� مدير� 
شركت سنگ �هن مركز� �ير��(سهامى خا�)

�گهى مز�يد� فر�� ��� (نوبت ���) 
ش��ركت كش��ت � صنعت ���مپر��� �مرغد��� �ش��ت 
خر� ���(سهامى عا�) ��نظر ���� تعد��� گا� �بستن ��شتى� گا� 
ما�� غير�بستن كش���تا�گاهى� تليسه �بستن � گوساله نر (شيرخو��) 
خ���و��� �� طريق مز�يد� حض���و�� به فر�� برس���اند� متقاضيا� 
مى تو�نند جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ركت �� مز�يد� به ����: 
�نجا� – خرمد�� – �نتها� ش���هر� قد�– باالت���ر �� كمربند� 
مر�جعه فرمايند. جلس���ه مز�يد� ��� ��شنبه مو�� 98/04/17 ��� 

ساعت 11صبح �� محل شركت برگز�� مى گر��.
قيمت پايه فر�� �قال� مز�يد� �����برگز��� مز�يد� ���سنا�مز�يد� 

(فر� عمومى شر�يط شركت �� مز�يد�) ��� خو�هد شد.
تلفن تما�: 024-35523010

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� «نوبت ���»
تعا�ني مصر� كا�كنا� �تحا�يه تعا�نيها� مصر� فرهنگيا� �ير��

 «شما�� ثبت 433863» � شناسه ملي 10320846687
به �طال� �عضا� محتر� مي �ساند مجمع عمومي عا��(نوبت ���) ساليانه تعا�ني مصر� 
كا�كنا� �تحا�يه تعا�نيها� مصر� فرهنگيا� �ير�� �� س���اعت10 صبح ��� سه شنبه 
مو�� 1398/4/25 �� محل �تحا�يه فرهنگيا� �ير�� ��ق���ع �� تهر�� خيابا� �نقال� � 
خيابا� فلسطين جنوبي � كو� ش���هد�� ��ند��مر� پال�3 تلفن54608000 برگز�� 
مي گر�� لذ� �� كليه �عضا �عو� مي ش���و� ترتيبي �تخا� نمايند كه ش���خصا� يا نمايند� 
تا� �الختيا� با ���ست ��ش���تن معرفي نامه كتبي جهت شركت �� مجمع مذكو� ��� 

ساعت مقر� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��س���ا� بر�� سا� مالي 1397 2� بر�سي � تصويب 
صو�تها� مالي 1397 � يا���شتها� همر�� �� � �تخا� تصميم نسبت به چگونگي تقسيم 
س���و� � پا��� هيئت مدير� � كا�كنا� � حق �لزحمه با��� 3� طر� � تصويب گز��� 
تغيير�� �عضا � سرمايه �� سا� 1397 .4� �تخا� تصميم �� مو�� �خذ �عتبا� � تسهيال� 
�نجا� مضا�به با بانكها � مؤسسا� مالي � �عتبا�� �� طريق �نعقا� عقو� �سالمي� مشا�كت 
با �ش���خا� حقيقي � حقوقي � جذ� سرمايه گذ�� 5� �تخا� تصميم �� مو�� خريد �مو�� 
ماشين �ال� � تجهيز�� مو�� نيا� تعا�ني 6� بر�سي � تصويب بو�جه سا� مالي 1398 .7� 
�تخا� تصميم �� خصو� پيشنها�ها� ���مه همكا�� با �تحا�يه مصر� فرهنگيا� �ير��

8� �نتخا� ب���ا��� �صلي � علي �لبد� بر�� س���ا� مال���ي 1398 .9� تعيين ���نامه 
كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها 

���طلبا� سمت با��� مي بايست يك هفته پس �� ��� �گهي مد��� �يل �� به تعا�ني 
تحويل �هند � �سيد كتبي ��يافت نمايند.

1� كپي شناس���نامه � كا�� ملي 2� كپي مد�� تحصيلي يا حكم كا�گزيني 3� تكميل 
محمدجليليا�فر� ثبت نا�  4� ��خو�ست كتبي

�ئيس هيأ� مدير� تعا�ني
مصر� كا�كنا� �تحا�يه فرهنگيا� �ير��

�گهي مناقصه
شركت توليد� �ير�� تاير(تحت ليسانس ماتا��� ���پا) 
��نظر ���� پيمانكا�� تأمين نير�� �نساني خو� �� �� طريق 

برگز��� مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
لذ� متقاضيا� مي تو�نند حد�كثر تا س���اعت 14:00 مو�� 1398/04/15 جهت 
با��يد� ��يافت � تحويل �س���نا� مناقصه به ��حد �بيرخانه ش���ركت ��قع �� 

كيلومتر5 جا�� مخصو� تهر�� � كر� مر�جعه نمايند.

�گهي مناقصه
شركت بين �لمللي توسعه � مهندسي پا��(پيدكو) �� نظر ���� 
نس���بت به برگز��� مناقصه عمومي �� �مينه نفت � گا� جهت بخش 

خريد � �جر� �قد�� نمايد.
ش���ر�يط متقاضيا�: 1� ش���ركت ها� ����� �تبه �� سا�ما� برنامه � 
بو�جه كشو� �� ��لويت مي باشند. 2� شركت ها بايد ����� تو�� مالي 
جهت �جر�� پر��� � ���ئه ضمانتنامه باش���ند. �� كليه متقاضيا� ��جد 
شر�يط �عو� مي ش���و� تا ضمن �عال� �ما�گي � ���ئه ���مه كا�� تا 
حد�كثر 2 ��� پس �� �نتش���ا� �گهي با همر�� ��شتن معرفي نامه معتبر 
به ���� تهر��� خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با��� نبش كوچه68� 
پال� 472� طبقه س���و�� �مو� با��گاني مر�جعه يا با ش���ما�� تما� 
42691000 ��خل���ي 330 هماهنگ نمايند � نس���بت به ��يافت 
م���د��� ���يابي كيفي �قد�� � م���د��� مربوطه �� ظر� مد� 3 ��� 

تحويل نمايند شركت �� قبو� يا �� پيشنها� مختا� مي باشد.

�گهي فر�خو�� جهت شناسايي پيمانكا� 
حمل ��خلي مو�� معدني �� كا�خانه سيما� خو�ستا�

شركت سيما� خو�ستا�(سهامي عا�) ��نظر ���� نسبت به 
شناس���ايي � ���يابي ��ليه شركت ها � پيمانكا��� جهت عمليا� 
حمل � با�گير� ��خل���ي كلينكر� ضايعا� خط���و� توليد � 
نخاله ها� س���اختماني �� محوطه كا�خانه سيما� خو�ستا� 

�قد�� نمايد.
لذ� �� كليه ش���ركت ها � پيمانكا��� ��جدشر�يط كه ����� سابقه 
مرتبط مي باش���ند� �عو� به عمل مي �يد با مر�جعه به س���ايت 
شركت سيما� خو�ستا� به شر� �يل� نسبت به ��يافت ليست 

مد��� مو�� نيا� جهت ���يابي �قد�� نمايند.
ال�� به �كر �س���ت �خرين مهلت ���ئه م���د��� جهت ���يابي 

ساعت 14 ��� سه شنبه مو�� 1398/04/18 مي باشد.
WWW.KHCCO.COM

شركت سيما� خو�ستا� (سهامي عا�)

�گهي فر�خو�� جهت شناسايي پيمانكا� 
�ستخر�� � حمل مو�� معدني 

شركت سيما� خو�ستا�(سهامي عا�) ��نظر ���� نسبت به شناسايي 
� ���يابي ��ليه شركت ها � پيمانكا��� جهت عمليا� �ستخر�� � حمل �� 
معا�� �لو�يم �هكي(به مقد�� تقريب���ي حد�قل260/000 تن �� ما�) �� 
فاصله10 كيلومتر� � ما�� �س���ي(به مقد�� تقريبي حد�قل80/000 تن 
�� م���ا�) �� فاصله 6 كيلومتر� � عمليا� با�گي���ر� حمل � تخليه مو�� 

��خلي �� محوطه كا�خانه سيما� خو�ستا� �قد�� نمايد.
لذ� �� كليه شركت ها � پيمانكا��� ��جدشر�يط كه ����� سابقه مرتبط 
مي باش���ند� �عو� به عمل مي �يد با مر�جعه به سايت شركت سيما� 
خو�ستا� به شر� �يل� نسبت به ��يافت ليست مد��� مو�� نيا� جهت 

���يابي �قد�� نمايند.
ال�� به �كر �س���ت �خرين مهلت ���ئه مد��� جهت ���يابي ساعت 14 

��� سه شنبه مو�� 1398/04/18 مي باشد.

WWW.KHCCO.COM

شركت سيما� خو�ستا� (سهامي عا�)

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه � مجمع عمومى 
فو� �لعا�� (نوبت ���) �تا� مشتر� با��گانى �ير�� � هند

به شما�� ثبت 44103 � شناسه ملى 14007441370
نظر به �ينكه �� جلسه نوبت ��� مو�� 1398/03/28 تعد�� �عضا� حاضر �� جلسه 
به حد نصا� قانونى جهت �س���ميت مجمع نرسيد� لذ� بدينوسيله �� �عضا� محتر� 
�تا� مشتر� �ير�� � هند �عو� مى ش���و� تا �� جلسه نوبت ��� مجمع عمومى 
عا�� س���اليانه � مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين �تا� كه به ترتيب �� ساعت 14 � 
15 ��� ��شنبه مو�� 1398/04/31 �� محل س���الن طبقه ��� ساختما� جديد 
�تا� با��گانى صنايع� معا�� � كش���ا���� �ير�� ��قع �� تهر�� – خيابا� طالقانى- 
نبش خيابا� فرصت ( ش���هيد موس���و�)– پال� 175 برگز�� مى گر���حضو� به 
هم �سانند. �ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه :  -  �ستما� � بر�سى 
گز��� هيا� مدير�  -  �ستما� گز��� با��� � حسابر� �سمى  -  گز��� خز�نه 
��� � تصويب تر�� مالى سا� 1397  -  �نتخا� با��� � حسابر� �سمى   -  تعيين 
���نامه كثير �النتش���ا�   -  بر�سى � �تخا� تصميم �� مو��� �يگر� كه �� صالحيت 
 مجمع عمومى عا�� �ست.  -�ستو� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��:  1-تغيير

 � �صال� �ساسنامه
هيئت مدير� �تا� مشتر� با��گانى �ير�� � هند 
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من مات علي حب آل محمد مات شهيدا 
   با نهايت تأسف و تألم، درگذشت بزرگ خاندان اشکوري 
مرحوم حجت ااسام والمسلمين حاج سيد محمد 
فاض�ل اش�کوري)پيش بين( فرزن��د مرحوم حضرت 
آي��ت اه حاج س��يد محمد مهدي حس��يني اش��کوري، 
خدمتگزار فعال و مخلص اهل البيت)ع(، مدير مؤسس��ه 
فرهنگي قائميه را به آگاهي خويشان، آشنايان، همکاران 
و عموم مي رس��انيم. مراسم تش��ييع پيکر آن مرحوم روز 
دوشنبه س��وم تير ماه ساعت 8:30 صبح از مقابل مسجد 
جام��ع ضرابخان��ه )غدير خ��م( واقع در ابت��داي خيابان 
پاسداران خيابان شهيد کشوري ، خيابان مسجد، به سمت 
حرم حضرت شاه عبدالعظيم الحسني )دارالرحمه( برگزار 
مي گردد. به همين مناسبت، مراسم ترحيم روز پنج شنبه 
شش��م تير ماه از س��اعت 6 الي 7/30 بعد از ظهر در مسجد 
جامع ضرابخانه برگزار مي ش��ود.   از علماي اعام و عموم 

مؤمنان دعوت مي شود در اين مراسم شرکت فرمايند.
بيت آيت اه اشکوري و بيت آيت اه خوانساري

سركار خانم دكتر امام جمعه
با اندوه فراوان درگذش��ت مادر گرامي سرکار عالي را تسليت 
عرض نموده، از خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات 

و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت مي نماييم.
همکاران پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران

همکاران گرامي 
جناب آقاي علي آذرنيا و خانم آناهيتا آذرنيا

با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نموده ب��راي آن مرحوم غفران 
اله��ي و ب��راي بازماندگان صبر و ش��کيبايي مس��ئلت 

مي نمائيم.
سازمان آگهی ها

همکاران گرامي 
جناب آقاي علي آذرنيا و خانم آناهيتا آذرنيا

با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نموده ب��راي آن مرحوم غفران 
اله��ي و ب��راي بازماندگان صبر و ش��کيبايي مس��ئلت 

مي نمائيم.
همکاران آرشيو مؤسسه اطاعات 

استاد ارجمند 
جناب آقاي دكتر اكبري

درگذشت مادر گراميتان را خدمت جنابعالي و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده از خداوند متعال براي روان 
پ��اك آن مرحوم��ه علو درجات و مغف��رت الهي و براي 

بازماندگان محترم صبر عظيم آرزومنديم.
دكتر ربابه شيخ ااسام � دكتر عباس محمد

دوست و همکار عزيز 
جناب آقاي دكتر محمد ابريشمي 

با نهايت تأس��ف و تأ ثر درگذش��ت م��ادر بزرگوارتان را 
صميمانه تسليت عرض مي نمايم. 

»دكتر مجتبي حائرى زاده«  

جناب آقاي علي آذرنيا، خانم آناهيتا آذرنيا
 و آقاي منوچهر پاشايي

با نهايت تأس��ف مصيبت هاي وارده را تسليت گفته، از 
درگاه خداون��د متعال براي آن مرحومان غفران الهي و 
براي ش��ما همکاران ارجمند و ساير بازماندگان صبر و 

شکيبايي مسئلت داريم.
سردبير و كاركنان مجله اطاعات هفتگي

برادر گرامي جناب آقاي شهرامي
معاونت محترم توسعه و مديريت منابع 

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
با کمال تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت جنابعالي و 
همسر گراميتان تسليت عرض نموده و براي آن مرحوم 
علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت 

مي نمايم.
دكتر عليرضا زالي
مدير گروه جراحي اعصاب دانشگاه

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر اكبري
رياست محترم مركز تحقيقات سرطان

با سام و احترام
مصيبت وارده را خدمت جنابعالي تس��ليت عرض نموده و 
براي آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهي و براي 
جنابعالي و خانواده گراميتان صبر و شکيبائي آرزومندم.
دكتر عليرضا زالي
رئيس مركز تحقيقات جراحي اعصاب عملکردي

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر اكبري
با کمال تأس��ف مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و 

براي آن استاد محترم صبر و شکيبائي آرزومنديم.
اساتيد � دستياران � پرسنل
بخ�ش جراح�ي اعص�اب بيمارس�تان ش�هدا 
تجريش

جناب آقاي حسين رنجبران
رياست محترم هيأت مديره شركت 

مسکن و عمران قدس رضوي
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را خدمت 
جنابعالي و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض 

مي نمائيم.
شركت مشاركت سهند آذر � ناوديس راه )سانا(
محمود مصطفي زاده

همکار ارجمند جناب آقاي علي آذرنيا 
با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکيبايي 

مسئلت داريم. 
ام�ور مال�ي �  اداره حس�ابداري ها � بودج�ه و 
گزارش�ات � حقوق و دستمزد � سازمان وصول 
� اداره ام�وال و انباره�اي موسس�ه اطاعات و 

شركت ايرانچاپ.

همکار محترم جناب آقاي علي آذرنيا
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گراميتان را 
تس��ليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي آن 
مرحوم رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و شکيبائي 

مسئلت مي نمائيم.
رواب�ط عمومي، رس�توران و فروش�گاه تعاوني 
مص�رف موسس�ه اطاعات و ش�ركت ايرانچاپ

استاد گرامي جناب آقاي علي آذرنيا
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت  اخوي محترم را تسليت 
ع��رض نم��وده و از درگاه اي��زد منان ب��راي آن مرحوم 
غفران الهي و براي خانواده صبر و ش��کيبايي مس��ئلت 

مي نماييم.
ساخت و توليد 

همکار گرامي 
سركار خانم فرانك سپهري فرد 

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ش��ادروان جناب 
س�رهنگ س�تاد محمدحسن س�پهري فرد پدر 
گراميت��ان را تس��ليت عرض نموده، ب��راي آن مرحوم 
آمرزش الهي و براي ش��ما و خانواده محترم س��امت از 

ايزد منان خواستاريم.
مدير و همکاران
 آزمايشگاه فارابي تجريش

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

ب��ا کوله باري لبريز از دلتنگ��ي خنده هايش، پنجمين 
سالگرد جدايي زودهنگام دختر دلبندمان

 

را با اندوه و حسرت ياد و خاطرات شيرين و بيکرانش گرامي 
مي داريم و چش��م به راه ديدارش عطر و گل مي افش��انيم. 

روحش شاد و باغ يادش پرگل و جوانه باد.

اناه و انااليه راجعون
پدرم تاج سرم چشم به راهت بودم

همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم
اي فلك از چه زدي آتش غم بر جگرم

كاش جاي پدرم من سر راهت بودم
اي سفر كرده به معراج به يادت هستيم

اي پدر ما همگي چشم به راهت هستيم
تو سفر كردي و آسوده شدي از دوران

همه ماتم زده هر لحظه به يادت هستيم

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همس��ري مهربان و پدري 
دلسوز و فداکار مرحوم مغفور شادروان غامرضا آذرنياكمار 
عليا را به اطاع کليه دوستان و  آشنايان محترم مي رساند.

ب��ه همين مناس��بت مراس��م ترحي��م آن مرحوم روز 
پنج ش��نبه مورخ 98/4/6 از س��اعت 18 الي19:30 در 
مس��جد جام��ع اميرالمومنين)ع( در بل��وار مرزداران، 

خيابان ايثار، سالن همايش برگزار مي گردد.
حضور پرمحبت شما دوستان و بستگان عزيز، باعث شادي 

روح آن مرحوم و تسکين خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف همسر و يگانه دختر و داماد داغدارش

برادران�ش: محم�د، عل�ي و تنه�ا خواه�رش 
و خانواده ه�اي: آذرني�ا كم�ار علي�ا، رهب�ر، 
نجات خواه، ابراهيم�ي، پنبه ئيان، حامدي نژاد، 
اميني، عباسي، داداشعلي، ايرانشاهي، اسدي، 
بختياري، قاس�مي، فقانلوئي، قوي�دل، طايفه و 

ساير بستگان، دوستان و آشنايان
آگهی تغییرات

 شرکت نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 340137 و شناسه ملی 10103865271

  به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت 
منتهی به 1397/09/30 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه 
ملی 10100517106 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 10100364819 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)449220(

آگهی تغییرات
 شرکت ایران و شرق 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3047 و شناسه ملی 10100205339 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق الع���اده م���ورخ 1397/07/18 تصمیمات 
 ذی���ل اتخاذ ش���د : - اعضای هی���ات مدیره برای مدت 2 س���ال به ش���رح زیر انتخاب گردیدند : ش���رکت 
س���رمایه گذاری تدبیر ) س���هامی خاص ( به ش���ماره ثبت 147888و شناس���ه مل���ی 10101907666  
 ش���رکت لیزینگ ایران و شرق ) س���هامی عام ( به شماره ثبت 250731 و شناس���ه ملی 10102912170   

شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 8015 و شناسه ملی 10861464012 .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )449219(

 آگهی تغییرات 
شرکت فرآورده های متالورژی پودر ماد صنعت

 سهامی خاص به شماره ثبت 510671 و شناسه ملی 10861862717 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم لیلی جعفرزاده 
اسگوئی به شماره ملی 0943481007 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد شهاب کریمی به شماره ملی 
2871960526 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
)449216( 

آگهی تغییرات
 شرکت نوسازان منطقه چهارده شهر تهران

 سهامی خاص به شماره ثبت 331929 و شناسه ملی 10103746224 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب س���ود و زیان برای س���ال مالی منتهی به 1397/09/30 تصویب شد. موسسه حسابرسی اصول پایه 
فراگیر به شناسه ملی 10100517106 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 
10100364819 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات به عنوان 

روزنامه کثیراانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )449217(

آگهی تغییرات
 شرکت نوسازان منطقه سیزده شهر تهران

 سهامی خاص به شماره ثبت 339158 و شناسه ملی 10103745179 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و 
حس���اب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/09/30 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر 
)حسابداران رس���می( 10100517106 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام )حسابداران 
رس���می( 10100364819 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )449214(

�گهى �عو�
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت كالو� (سهامى خا�) به شما�� ثبت 708 سا�� 
ب�ه شناس�ه مل�ى 10860151764 �عو� بعمل مى �يد جهت ش����ركت �� جلس����ه 
مجمع عمومى عا�� س����اليانه كه ��� ساعت 8 صبح ��� س����ه شنبه  1398/4/25 �� 
���� تهر��� خيابا� خالد�سالمبولى� كوچه ش����هيد عليرضا �فيعى(بيستم) پال� 17 
تش����كيل مى گر��� حضو� به هم �سانند. �س�تو� جلس�ه: 1- بر�سى صو�� ها� مالى 
� تصويب تر��نامه 97. 2- �نتخا� با��س����ين قانون����ى. 3- �نتخا� �عضا� هيئت مدير�. 

هيأ� مدير� شركت كالو� (سهامى خا�)4- تعيين ���نامه كثير�النتشا�.

شركت تعا�نى �عتبا� �عضا� � شاغلين سا�ما� نظا� پرستا��
�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� ساليانه

نوبت ���
ب���ا توجه به عد� حصو� حد نصا� قانوني مجمع عمومي عا�� نوبت ��� مو�� 98/4/3 
� عد� �سميت مجمع عمومي مذكو�� بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى 
�عتبا� �عضا � ش���اغلين سا�ما� نظا� پرستا�� �عو� مى ش���و� تا �� مجمع عمومى 
عا�� س���اليانه نوبت ��� كه ��� ساعت 17 �لي 19 ��� سه شنبه مو�� 1398/04/25 
��محل س���الن �جتماعا� فر��س���ى به ���� خيابا� نجا� �لهى� نبش خيابا� ��شو 

تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند.
توج�ه:1- �� صو�تى ك���ه هر يك �� �عضا نتو�ند �� مجم���ع عمومى فو� حضو� يابد 
مى تو�ند �ستفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجمع عمومى به يك نمايند� 
تا� �الختيا� ��گذ�� كند. تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر س���ه ���  � هر ش���خص 
غيرعض���و تنها يك ��� خو�هد بو� � �� �ين صو�� تاييد نمايندگى تا� �الختيا� با �مضا� 
با��� � يا �ح���د� �� �عضا� هيا� مدير� تعا�نى خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى 
�عطا� نمايندگى بايد حد�كثر ظر� 48 ساعت قبل �� ��� مجمع به همر�� نمايند� خو� 
� با �� �ست ��ش���تن مد�� مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناسايى معتبر �� محل 
�فتر ش���ركت تعا�نى حاضر تا پس �� �حر�� هوي���ت طرفين� عضويت متقاضى � �هليت 
نمايند�� برگه نمايندگى مربوطه توسط مقا� مذكو� تاييد � ��قه ���� به مجمع عمومى 
ب���ر�� نمايند� صا�� گر��. 2- �ين مجمع عمومى با حضو� هر تعد�� �� �عضا �س���ميت 

خو�هد ��شت.
�ستو� جلسه:

1. �ستما� گز��� هيا� مدير� � با���
2. طر� � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 97/12/29 � نحو� تقسيم سو�

3. تصويب بو�جه سا� 98 
4. تعيين � تصويب حق �لزحمه با��سين � حسابر�

�ييس هيا� مدير�

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت تميشا�(سهامى خا�)به شما�� ثبت 15974 

شما�� شناسه ملى 10100582370
بدينوس����يله �� كلي����ه صاحب����ا� محتر� س����ها� �ع����و� به عم����ل مى �يد 
تا �� جلس����ه مجمع عمومى عا�� س����اليانه شركت كه ��� س����اعت 10 صبح 
���شنبه1398/04/15��محل قانونى ش����ركت ��قع �� تهر��- ميد�� هفت تير- 
خيابا� شهيد �كتر مفتح - ��بر�� ���ش����گا� شهيد شير��� – خيابا� ���ال�- 

شما�� 3 برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1. �ستما� گز��� فعاليت هيا� مدير� � گز��� حسابر� مستقل � با��� قانونى 
شركت بر�� سا� مالى منتهى به 1397/12/29

2. بر�س����ى � تصويب تر��نامه� صو�� سو� � �يا� � صو�� ها� مالى شركت بر�� 
سا� مالى منتهى به 1397/12/29

3. �نتخا� حسابر� � با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى 1398
4. �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� بر�� ��� �گهى ها� شركت

5. �نتخا� �عضا� هيا� مدير�
هيا� مدير�6. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� �لذكر باشد.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� 
(نوبت ���) 

شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� ����� صنايع � معا�� 
به شما�� ثبت: 50310 

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي شو� تا 
�� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� كه ��� ساعت 2 ��� شنبه مو�� 
98/04/22 �� محل ش���ركت تعا�ني ��قع �� نما�خانه س���اختما� 
ش���ما�� 1 ��قع �� خيابا� �س���تا� نجا� �لهي خيابا� سميه تشكيل 
مي گر�� حضو� به  هم �س���انند.  توجه: �� صو�تي كه هر يك �� �عضا 
نتو�نند �� مجمع عمومي فو� حضو� يابند مي تو�نند �س���تفا�� �� حق 
خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجم���ع عمومي به يك نمايند� 
تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر سه ��� � 
هر شخص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�.    ال�� به �كر �ست تأييد 
نمايند� تا� �الختيا� يا ب���ا��� تعا�ني � يا يكي �� �عضا� هيأ� مدير� 
تعا�ني خو�هد ب���و�.  بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد 
حد�كثر ظر� 10 ��� �� �نتش���ا� �ين �گهي به همر�� نمايند� خو� � با 
�� �ست ��ش���تن مد�� مويد عضويت �� تعا�ني � كا�� شناسايي 
معتبر �� محل �فتر شركت تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت طرفين 
(عضويت متقاضي � �هليت نمايند�)� برگه نمايندگي مربو� توس���ط 
مقا� مذكو� تأييد تا برگ���ه ���� به مجمع عمومي بر�� نمايند� صا�� 
گر��.  تصميماتي كه �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا (�عم �� غائب � 
مخالف � حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.  �ستو�جلسه:   � �ستما� 
گز��� هيئت مدير�/ با��سا�  � �سيدگي به �تخا� تصميم �� خصو� 
صو�� ها� مالي س���ا� 1397 � بو�جه سا� جا��  � �نتخا� با���/ 
با��سا� � با��س���ين علي �لبد�   � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت 
��� �گهي ها� قانوني   ���طلبا� تصد� س���مت ها� هيئت مدير� � 
با��س���ي به موجب ما�� (9) �ستو��لعمل موظفند حد�كثر ظر� يك 
هفته �� �نتش���ا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� تكميل � تحويل �فتر 

تعا�ني نمايند. 
هيئت مدير� 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
صاحبا� سها� شركت پشمبافي �ير�� بر� (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 14762 � به شناسه ملي 10100549456 

بر�� سا� مالي منتهي به 30/�سفند/1395 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت پشمبافي �ير�� بر� (سهامي عا�) 
�عو� مي شو� كه �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه 
��� س���اعت 8 صبح �� ��� ش���نبه مو�� 98/04/15 به ���� قانوني 
شركت ��قع �� �شت� بلو�� پرفسو� سميعي� شركت پشمبافي �ير�� بر� 
تش���كيل مي گر��� حضو� به هم �س���انيد.   �ستو�جلسه:  1. �ستما� 
گز��� هيا� مدير� بر�� عملكر� س���ا� مالي منتهي به 30 �سفند 1395   
2. قر�ئت گز��� حس���ابر� � با��� قانوني   3. بر�سي � �تخا� تصميم 
نسبت به عملكر� هيا� مدير� � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� 
مالي منتهي به 30 �س���فند 1395   4. �نتخا� حسابر� � با��� قانوني 
شركت بر�� سا� مالي منتهي به 29 �سفند ما� 96   5. تعيين حق �لزحمه 
حس���ابر� � با��� قانوني   6. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� 
�گهي شركت  7. تعيين حق حضو� �عضا� هيا� مدير�  8. ساير مو���� كه 
�� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.   �� سهامد���� � 
يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي شو� به منظو� �خذ بر� ���� به جلسه� 
با �� �ست ��شتن �صل ��قه سها� � �صل كا�� ملي بر�� �شخا� حقيقي 
� �كالت نامه بر�� نمايندگا� س���هامد���� حقيقي � همچنين معرفي نامه 
معتبر كتبي بر�� نمايندگا� سهامد���� حقوقي �� ���ها� چها�شنبه � 
پنجشنبه مو�� 12 � 13 تيرما� �� ساعا� ����� به �مو� مالي شركت ��قع 

�� ���� فو� مر�جعه نمايند. 
شركت پشمبافي �ير�� بر� (سهامي عا�) 

�گهى تغيير�� �ميدنامه صند�� سرمايه گذ��� مشتر� بانك �قتصا� 
نوين ثبت شد� به شما��32071  � شناسه ملى 10320884704

بدينوس���يله تغيير�� �ير �� �ميدنامه صند�� به تصويب مجمع مو�� 1398/03/18 صند�� س���رمايه 
گذ��� مش���تر� بانك �قتصا�نوين �سيد:  1.  بند "�" ما�� 2-2-3 �ميدنامه به "�� يكى �� بو�� ها قابل 
معامله باشد" تغيير يافت.  2.  كا�مز� مدير �� جد�� هزينه ها� قابل پيش بينى به �ستنا� �بالغيه شما�� 
12020087 مو�� 96/07/11 س���باتغيير يافت.  3.  حد نصا� تركيب ����يى ها� صند�� به �س���تنا� 
�بالغيه ش���ما�� 12020087 مو�� 96/07/11 س���با تغيير يافت.  4.  توضيحا� �يل جد�� حد نصا� 

تركيب ����يى ها� صند�� به �ستنا� �بالغيه شما�� 12020097 مو�� 96/11/28 سبا تغيير يافت.
مدير صند�� سرمايه گذ��� مشتر� بانك �قتصا� نوين

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت توليد� �ميز� ها� پليمر� �بهر(سهامى خا�)

شما�� ثبت 534 شناسه ملى 10862031244
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت توليد� �ميز� ها� پليمر� 
�بهر ( س���هامى خا�) �عو� مى شو� ��� ��ش���نبه مو�� 1398/4/31 
س���اعت 10 صبح بر�� ش���ركت �� مجمع عمومى عا�� ساليانه كه �� 
�فتر تهر�� شركت ��قع �� خيابا� خرمشهر- شما�� 64 منعقدمى گر��� 
حضو� به هم �سانند. �ستو� جلس��ه:  1. �ستما� گز��� هيئت مدير� 
� با��� قانونى ش���ركت بر�� ���� عملكر� منته���ى به 1397/12/29  
2.  �ظها�نظ���ر � تصميم گير� �� خصو� صو�� ها� مالى س���ا� مالى 
منتهى به 1397/12/29  3. �نتخا� با��سا� شركت.  4. �نتخا� ���نامه 
كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى ها� شركت.  5. ساير مو���� كه �� �ختيا� 

�ين مجمع مى باشد.
هيئت مدير� 
شركت توليد� �ميز� ها� پليمر� �بهر (سهامى خا�) 

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت سيم � كابل �بهر(سهامى خا�)

شما�� ثبت 1044 شناسه ملى 10460039587
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت سيم �كابل �بهر  (سهامى 
خا�) �عو� مى شو� ��� ��شنبه مو�� 1398/4/31 ساعت 9 صبح 
بر�� ش���ركت �� مجمع عمومى عا�� س���اليانه كه �� �فتر تهر�� 
شركت ��قع �� خيابا� خرمشهر- شما�� 64 منعقد مى گر��� حضو� 
به هم �س���انند. �ستو� جلسه: 1. �س���تما� گز��� هيئت مدير� � 
 با��� قانونى ش���ركت بر�� ���� عملكر� منتهى به 1397/12/29
2.  �ظها�نظر � تصميم گير� �� خصو� صو�� ها� مالى س���ا� مالى 
منتهى به 1397/12/29  3. �نتخا� با��س���ا� ش���ركت.  4. �نتخا� 
���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى ها� شركت.  5. ساير مو���� كه 

�� �ختيا� �ين مجمع مى باشد.
هيئت مدير�  شركت سيم � كابل �بهر (سهامى خا�) 

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت توليد� گر�نو� قز�ين(سهامى خا�)

شما�� ثبت 70 شناسه ملى 10100914610
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت توليد� گر�نو� قز�ين 
(سهامى خا�) �عو� مى شو� ��� ��ش���نبه مو�� 1398/4/31 ساعت 
11 صبح بر�� ش���ركت �� مجمع عمومى عا�� س���اليانه كه �� �فتر 
تهر�� ش���ركت ��قع �� خيابا� خرمشهر- ش���ما�� 64 منعقدمى گر��� 
حضو� به هم �سانند. �ستو� جلس��ه:  1. �ستما� گز��� هيئت مدير� 
� با��� قانونى ش���ركت بر�� ���� عملكر� منته���ى به 1397/12/29  
2.  �ظها�نظ���ر � تصميم گير� �� خصو� صو�� ها� مالى س���ا� مالى 
منتهى به 1397/12/29  3. �نتخا� با��سا� شركت.  4. �نتخا� ���نامه 
كثير�النتشا� بر�� ��� �گهى ها� شركت.  5. ساير مو���� كه �� �ختيا� 

�ين مجمع مى باشد.
هيئت مدير�
شركت توليد� گر�نو� قز�ين( سهامى خا� ) 

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه  شركت شبكه هتل ها� ��يا  
شما�� ثبت 30490 � شناسه ملى 10103446230

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت �عو� مى گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه كه 
��ساعت 11 صبح ��� چها�ش���نبه مو��  98/4/26  �� محل شركت ��قع �� تهر�� – خيابا� قائم مقا� فر�هانى 
– جنب سر�� محله س���نائى – پال� 3 – طبقه سو� تشكيل مى گر�� حضو� بهم �س���انند � يا نمايند� تا� �الختيا� 
خو��� كتبا معرفى نمايند . �ستو� جلسه : 1 – �س���تما� گز��� هيئت مدير� �� خصو� عملكر� سا� مالى 
1397  2 – �س���تما� گز��� حس���ابر� � با��� قانونى �� مو�� صو�� ها� مالى منتهى به 1397/12/29 � 
بر�سى � تصويب صو�� ها� مالى مذكو� 3 – �نتخا� حسابر� � با��� قانونى بر�� سا� 1398  4 – �نتخا� 
���نامه كثير�النتشا� شركت جهت ��� �گهى ها  5 – ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� باشد

هيئت مدير� شركت شبكه هتل ها� ��يا

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه 
شركت غز�� جهانشهر(سهامى خا�)به شما�� ثبت176648

بدينوسيله به �طال� كليه سهامد���� شركت غز�� جهانش���هر مى �ساند جلسه مجمع عمومى عا�� 
ساليانه شركت ��� س���اعت 10 صبح ��� جمعه مو�� 98/04/21 �� محل مركز جر�حى فا��بى ��قع 
�� كر� بلو�� طالقانى ش���مالى �نبش خيابا� غز� برگز�� مى شو�. �ستو� جلسه: 1-�ستما� گز���  
هيئت مدير� شركت  2-�س���تما� گز��� با��� قانونى شركت  3-بر�سى � تصويب تر��نامه � حسا� 
س���و� � �يا� منتهى به 1397/12/29  4-�نتخا� �عضا� هيا� مدير� �صلى � على �لبد�   5-�نتخا� 
با��� �صلى � على �لبد� . 6-تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� جهت ��� �گهى ها� ش���ركت 7-ساير 

هيا� مدير� شركت مو���� كه تصويب �نها �� صالحيت  مجمع عمومى عا�� باشد.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ���
تعا�ني مصر� پا�� خو���

جلس����ه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� ��� ساعت 15 ��� چها�ش����نبه مو�� 98/4/19 �� محل سالن �مضا� 
ش����ركت پا�� خو��� ��قع �� معبر ماقبل � نخ ��ين22 �مير سرلشگر حسين لشگر� �22 تشكيل مي گر��� �� 
كليه �عضا� �عو� مي ش����و� �� �ما� مقر� �� محل مذكو� حضو� به هم �سانيد. طبق ما�� 19 �يين نامه تعد�� ���� 
�كالت����ي هر عضو 3 � غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي مي بايس����ت به همر�� 
نماين����د� خو� جهت تأييد �كالت � ��ياف����ت برگه ���� به مجمع حد�كثر تا تا�ي����خ 98/4/12 به �فتر تعا�ني 
مر�جعه نمايند. �س�تو� جلس�ه: 1� ���ئه گز��� هيئت مدير� � با���. 2� طر� � تصويب صو�تها� مالي منتهي 
به س����ا� 97. 3� �نتخا� با��� قانوني. 4� طر� � تصويب گز��� تغيير�� �عضا � س����رمايه. 5� �نتخا�� طر� � 

هيئت مدير� تعا�ني مصر� پا�� خو���تصويب ���نامه كثير�النتشا�.

تا�يخ �نتشا�:
1398/4/4

بسمه تعالي      تا�يخ �نتشا�: 98/4/4 
�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� شركت تعا�ني توليد كنندگا� 

صنعتي فر����� ها� لبني سر�سر� به شما�� ثبت 144614 
جلسه مجمع عمومي عا�� نوبت ��� ش���ركت تعا�ني توليدكنندگا� صنعتي فر����� ها� لبني 
سر�سر� ��� ساعت 11 ��� پنجشنبه مو�� 98/4/27 �� محل تهر�� � بز�گر�� جال� �� �حمد 
نبش خيابا� شهر���� ساختما� گلز��� طبقه پنجم شما�� 505 برگز�� مي شو�.  لذ� �� كليه �عضا� 
�عو� مي شو� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� �� محل مذكو� 
حضو� به هم �س���انيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� كتبا� معرفي نماييد.  * ضمنا� به �طال� مي �ساند 
كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 
3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو� � �عض���ا� متقاضي �عطا� نمايندگي� 
مي بايس���ت به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�ي���خ 98/4/26 �� محل تعا�ني حاضر تا پس �� 
�حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.  * ���طلبا� تصد� سمت ها� 
هيئت  مدير� � با��سي به موجب ما�� (2) �ستو��لعمل نحو� نظا�� بر �نتخابا� تعا�ني ها موظفند 
حد�كثر ظر� يك هفته �� �نتش���ا� �گهي �عو� فر� ���طلب���ي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني 
نمايند.  �ستو�جلسه:  1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با���  2� تصويب صو�� ها� مالي 
منتهي به 1397 � تعيين بو�جه س���ا� 1398   3� �نتخا� �عضا هيئت مدير� �صلي � علي �لبد�   
 4� �نتخا� ب���ا��� �صلي � علي �لبد�   5� تغيير ���نامه كثير�النتش���ا� (�گهي �عو� مجامع)

هيئت مدير� 6� تعيين خط مشي �يند� شركت تعا�ني 
شركت تعا�ني توليدكنندگا� صنعتي فر����� ها� لبني سر�سر� 

�گهى تغيير�� شركت توسعه كشت ���
 سهامى خا� به شما�� ثبت 45996 � شناسه ملى 10100912295 

به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/03/29 � مجو� شما�� 14930 مو�� 
1397/06/11 سا�ما� خصوصى سا�� تصميما� �يل �تخا� شد : سا� مالى شركت �� 1 �� هر سا� 
 شر�� � به 30 ��� سا� بعد منتهى مى شو� � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد. مو���� �� بند �

 ما�� 2 �ساس���نامه به موضو� شركت به ش���ر� �يل �لحا� � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد: 
تحقيق � توليد � تهيه � تو�يع بذ� � كو� � س���م � ماشين �ال� � تجهيز�� � ساير نها�� ها� كشا���� � 

مكمل ها� ��مى � صنايع تبديلى كشا���� � ��مى �� منابع ��خلى � خا�جى. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449227)

-----------------------
�گهى تغيير�� شركت نوسا��� منطقه بيست شهر تهر��

 سهامى خا� به شما�� ثبت 346232 � شناسه ملى 10103903927 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/09 تصميما� �يل �تخا� شد 
: تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� بر�� س���ا� مالى منتهى به 1397/09/30 به تصويب �سيد. موسسه 
حسابرس���ى �خدما� مديريت �صو� پايه فر�گير به شناسه ملى 10100517106 به عنو�� با��� 
�صلى � موسسه حسابرسى كا�بر� ��قا� به شناسه ملى 10100364819 به عنو�� با��� على �لبد� 
بر�� مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند . ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� 

شركت تعيين گر�يد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449225)

-----------------------
�گهى تغيير�� شركت نوسا��� منطقه نو��� شهر تهر��

 سهامى خا� به شما�� ثبت 337451 � شناسه ملى 10103773677 
به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/09 تصميما� �يل �تخا� شد: 
تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 1397/09/30 شركت به تصويب �سيد. - موسسه 
حسابرسى �صو� پايه فر�گير (حس���ابد���� �سمى) شناسه ملى 10100517106 به عنو�� با��� 
�صلى � موسسه حسابرس���ى كا�بر� ��قا� شناسه ملى 10100364819 به عنو�� با��� على �لبد� 
بر�� 1 س���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. - ���نامه �طالعا� به عنو�� ���نامه كثير�النتشا� شركت جهت 

��� �گهى ها تعيين گر�يد. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449224)

-----------------------
�گهى تغيير�� شركت نوسا��� منطقه هيجد� شهر تهر��

 سهامى خا� به شما�� ثبت 341512 � شناسه ملى 10103881526 
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/09 تصميما� �يل �تخا� شد : 
 ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين شد. تر��نامه � حسا� سو� � �يا� 
س���ا� مالى منتهى به 97/9/30 به تصويب �سيد. موسسه حسابرس���ى �صو� پايه فر�گير به شناسه 
ملى 10100517106 به عنو�� با��� �صلى � موسس���ه حسابرس���ى كا�بر� ��قا� به شناسه ملى 

10100364819 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� گر�يدند. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449223)

-----------------------
�گهى تغيير�� شركت نوسا��� منطقه هفد� شهر تهر��

 شركت سهامى خا� به شما�� ثبت 338163 � شناسه ملى 10103777442 
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/09 تصميما� �يل �تخا� شد :

 - تر��نامه � حس���ا� س���و� � �يا� ش���ركت منتهى به 1397/09/30 به تصويب �سيد. - ���نامه 
كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� ش���ركت تعيين گر�يد. - موسسه حسابرسى كا�بر� 
��قا� به شناس���ه ملى 10100364819 به عنو�� با��� �صلى � موسس���ه حسابرسى �صو� پايه 
فر�گير به شناس���ه ملى 10100517106 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� مد� يك س���ا� مالى 

�نتخا� گر�يدند. 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449222)

-----------------------
�گهى تغيير�� شركت نوسا��� منطقه شانز�� شهر تهر��

 سهامى خا� به شما�� ثبت 335237 � شناسه ملى 10103762234 
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1397/11/09 تصميما� �يل �تخا� شد : 
تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� بر�� س���ا� مالى منتهى به 1397/09/30 به تصويب �سيد. موسسه 
حسابرس���ى �خدما� مديريت �صو� پايه فر�گير به شناسه ملى 10100517106 به عنو�� با��� 
�صلى � موسسه حسابرسى كا�بر� ��قا� به شناسه ملى 10100364819 به عنو�� با��� على �لبد� 
بر�� مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند . ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� 

شركت �نتخا� گر�يد . 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (449221)

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� 
شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� سا�ما� بو�� � ����� بها��� 

به شما�� ثبت 338713 � شناسه ملي 10103781627 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� سا�ما� بو�� � ����� 
بها��� ��� ساعت 15 ��� چها�ش���نبه مو�� 1398/04/19 �� محل ميد�� �نك� 
�بتد�� خيابا� مالصد��� ساختما� ش���ما�� 13 برگز�� مي شو�.  لذ� �� كليه �عضا� 
�عو� مي شو� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� �� 
محل مذكو� حضو� به هم �س���انيد � يا �كيل/نمايند� خو� �� كتبا� معرفي نماييد.  
ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تش���كيل مجامع 
عمومي تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك 
��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي� مي بايس���ت به همر�� نمايند� 
خو� حد�كثر تا تا�ي���خ 1398/04/19 �� محل تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
� تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.  �ستو�جلس��ه:  1� �ستما� 
گز��� هيئت مدير� � با���.  2� تصويب صو�� ها� مالي س���ا� مالي منتهي به 
1397/12/29.  3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.  4� تعيين خط مش���ي �يند� 

شركت تعا�ني. 5� ساير مو���. 
هيئت مدير� شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� سا�ما� بو�� � ����� بها��� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت ��يا �لكتر�نيك �ير�� (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 7871 � شناسه ملي 10861679506 

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� 
به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت ��يا �لكتر�نيك �ير�� (سهامي عا�) كه ��� ساعت 10 صبح 
��� ��شنبه مو�� 1398/4/24 به نش���اني: تهر�� خيابا� �ما�ند 
��بر�� سه ��� جشنو���� پال� 266 به كدپستي 1746813137 

برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد. 
�ستو�جلسه:  1� تصويب تر�� � صو�تحسا� سو� � �يا� سا� مالي 
منتهي به �سفند 1397   2� �تخا� تصميم نسبت به ساير مو���� كه 

�� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو�  �لعا�� مي باشد. 
هيئت مدير� شركت ��يا �لكتر�نيك �ير�� (سهامي عا�) 

«�گهي فر�خو�� مز�يد� عمومي» 
شركت �كتشا� معا�� � صنايع غدير �� نظر ���� تا ميز��80/000 تن گندله 
س���نگ �هن متعلق به مجموعه غدير �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. �� 
�ينر� �� شركت ها� ��جد ش���ر�يط مالي � فني � با ���مه مرتبط �عو� مي گر�� تا 
�ما�گي خو� �� جهت �خذ �س���نا� مز�يد� به ���� �ير �عال� نمايند: تهر��� خيابا� 
شريعتي� ��بر�� بلو�� مير��ما�� پال� 30� طبقه ���� �بيرخانه كميسيو� معامال� 

شركت �كتشا� معا�� � صنايع غدير 
 info@gmei.ir'' :كدپستي: 1948954861     �يميل

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� 
شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� سا�ما� بو�� ����� بها��� 
به شما�� ثبت 229016 � شناسه ملي 10102701401 

جلسه مجمع عمومي عا�� ش���ركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� سا�ما� بو�� ����� 
بها��� ��� ساعت 14 ��� چها�ش���نبه مو�� 1398/04/19 �� محل ميد�� �نك� 
�بتد�� خيابا� مالصد��� ساختما� ش���ما�� 13 برگز�� مي شو�.  لذ� �� كليه �عضا� 
�عو� مي شو� با �� �ست ��شتن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� �� 
محل مذكو� حضو� به هم �س���انيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� كتبا�  معرفي نماييد.  
ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تش���كيل مجامع 
عمومي� تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش���خص غيرعضو تنها يك 
��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي مي بايس���ت به همر�� نمايند� 
خو� حد�كثر تا تا�ي���خ 1398/04/19 �� محل تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
� تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند. �ستو�جلس��ه:  1� �ستما� 
گز��� هيئت مدير� � با���.  2� تصويب صو�� ها� مالي س���ا� مالي منتهي به 
1397/12/29.  3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�.  4� تعيين خط مش���ي �يند� 

شركت تعا�ني.  5� ساير مو���. 
هيئت مدير� شركت تعا�ني �عتبا� كا�كنا� سا�ما� بو�� ����� بها��� 



قابل توجه مو�يا� محتر� مالياتى �شخا� حقوقى  � صاحبا� ���مد �مال� �جا��
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى عملكرد سال 97 و پرداخت ماليات مربوطه از طريق سامانه www.tax.gov.ir   حداكثر تا پايان تير ماه سالجارى است .

سا�ما� �مو�  مالياتى كشو�992/ م الف 35019 - 021 ستاد خبرى دفتر مركزى حراست

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

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت اول)شماره 981010221
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ����  نسبت به خريد �نو�� المپها� smd  ��� 9 � ��� 18 LED �� توليدكنندگا� ��خلى ��جد شر�يط �قد�� نمايد .

شر� مختصر� �� كاال(نو� � كميت �كيفيت كاال):

��حدتعد��شر� كاال��يف
1smd ��� 18 LED عد�12,766المپ
2smd ��� 9 LED عد�17,234المپ

  مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ تضمين ش����ركت �� مناقصه 700,000,000 �يا� مى باشد كه مناقصه گر�� مي بايس����ت به صو��  ضمانت نامه بانكي � 
چك تضمين شد� بانكي � ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 بانك صا���� شعبه مالصد�� به نا� 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 . 
مهلت � محل � مبلغ فر�� �سنا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� چها�شنبه مو�� 1398/04/05  لغايت سه شنبه مو�� 1398/04/11  به مد� 5 ���كا�� .

 http://moamelat.tbtb.ir  جهت ش���ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني 
 - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.

مهل�ت � محل تحويل � با�گش�ايي �س�نا� مناقص�ه: مهلت تحويل �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه( س���اعت 16:15 )  مو�� 1398/04/25 � �ما� 
با�گشايى �سنا� ساعت 14 ��� چها�شنبه مو�� 1398/04/26  مى باشد.

محل تحويل � تهر�� � خيابا� ش���يخ بهايي جنوبى � شهر� ��لفجر � �نتها� كوچه سو� � ����� �بيرخانه شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� � طبقه منفى يك � محل 
با�گشايى سالن جلسا�

به پيشنها�ها� فاقد �مضا �  مشر�� �  مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

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

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

 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
  http://moamelat.tbtb. ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)
ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ����  �جر�� عمليا�  توسعه � �حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد��� عملياتى مناطق بر� سعا�� �با� �سينا � 

�جر�� عمليا� تعمير�� پيشگير�نه - PM �� محد��� عملياتى منطقه بر� ��نشگا�  �� به  پيمانكا� �� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

سينا��نشگا�سعا�� �با�نا� منطقه بر�

980210152980910122981410175شما�� مناقصا�

�جر�� عمليا� توسعه �حد�� � �صال�موضو� مناقصه
تعمير�� پيشگير�نه (جا��)PM بهر� بر���� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر�

�جر�� عمليا� توسعه �حد�� � �صال�
 � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� (تامين بر� مجتمع 

مسكوني با�ما� )
4,879,988,1484,289,277,7005,188,827,090مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

مبلغ ضمانت نامه شركت �� مناقصه
369,000,000340,000,000385,000,000( فر�يند ��جا� كا� ) ( �يا� )

�� ��� چها�شنبه تا�يخ 98/04/05 لغايت ��� سه شنبه تا�يخ 98/04/11مهلت فر�� �سنا�
تا ساعت  13 ��� ��شنبه تا�يخ 98/4/24تا ساعت 9صبح ��� ��شنبه تا�يخ 98/4/24تا ساعت 13 ���  شنبه تا�يخ 98/4/22تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��

ساعت 14  ��� ��شنبه تا�يخ 98/4/24ساعت  10  صبح ��� ��شنبه تا�يخ 98/4/24ساعت  14 ��� شنبه تا�يخ 98/4/22تا�يخ با�گشايي �سنا� مناقصه

محل تحويل � با�گشايي �سنا�
 تهر�� شهر� غر� بلو�� فرحز��� جنب

 مجتمع تجا�� ميال� نو� - منطقه بر� 
 سعا�� �با������� �بيرخانه � محل گشايش 

پاكت ها سالن جلسا� منطقه

تهر�� � بز�گر�� يا�گا��ما�-� �نجا� شمالى-نبش 
مستعانيه-پال� 13-منطقه بر� ��نشگا�  ����� 

�بيرخانه �محل گشايش پاكت ها سالن جلسا� منطقه

تهر�� � بلو�� معلم – ميد�� معلم – خيابا� شهيد �قايى – 
��بر�� ���سر� - منطقه بر� سينا   ����� �بيرخانه �محل 

گشايش پاكت ها سالن جلسا� منطقه

نو� س�پر�� ش�ركت �� 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 شركت �� هرمناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� به صو�� �لكتر�نيكي  
  http://moamelat.tbtb.ir  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت شركت به نشاني

 

- بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مش���ر�� � مخد�� �پيش���نها�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�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� ��هبر�� 
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خارجی:رئی���س  س���رویس 
جمه���وری آمریکا در حالی که تنش 
میان واشنگتن وتهران پس از ساقط 
شدن پهپاد آمریکایی به خاطر تجاوز 
به حریم سرزمینی ایران افزایش یافته 
است، اعام کرد: جان بولتون فردی 
جنگ طلب اس���ت که با جهان سر 
جن���گ دارد، اما من آماده ام  با ایران 

مذاکره  کنم.
 دونال���د ترامپ در مصاحبه ای 
با ش���بکه ان بی سی آمریکا با بیان 
این که بولت���ون فردی جنگ طلب 
است،گفت:ش���خصا خواهان جنگ 
نیست و آماده گفتگوی بدون قید و 

شرط با ایران است.
وی در پاس���خ به این سؤال که 
آیا گروهی از مشاوران او می خواهند 
وی را وارد جنگ کنند، »جان بولتون« 
را ی���ک جنگ طلب توصیف کرد و 
افزود:م���ن دو گ���روه آدم دارم. بله، 
جان بولتون قطعا یک شاهین )لقب 
جنگ طلب ها( است. اگر با او بود، در 
آن واحد با کل دنیا می جنگید.اما مهم 
نیس���ت، چون من دو طرف را دارم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران 
به دنبال تحریک اوس���ت، گفت: نه، 
فکر نمی کنم این طور باشد. ترامپ در 
بخش دیگری از مصاحبه خود، ادعای 
خبرگزاری »رویترز« مبنی بر ارسال پیام 
تهدیدآمیز به ایران را رد کرد و آن را 
»خبر جعلی« خواند.  رئیس جمهوری 
آمری���کا در مورد این که پیامش برای 
ایران چیست، گفت: من به دنبال جنگ 
نیستم، اما اگر جنگی باشد، نابودی ای 
خواهد بود که قبا نظیرش را ندیده اید. 
اما من به دنبال این کار نیس���تم. اما 
نمی توانید ساح هسته ای داشته باشید. 
می خواهید حرف بزنیم؟ خوب است. 
در غیر این صورت، در سه سال آینده 
اقتصاد ورشکسته ای خواهید داشت.
وی در مورد این که آیا برای گفتگو با 
ایران پیش شرطی دارد، گفت: تا جایی 

که به من مربوط است، نه.
ترامپ با بیان این که تحریم های 
اعمال  شده علیه ایران موجب افزایش 
شدید تورم و وضعیت بد اقتصادی 
شده، در پاسخ به این سؤال که تصور 
می کند پیام اقدامات ایران چه باشد، 

مدعی شد: فکر می کنم آنها می خواهند 
مذاکره کنند و فکر می کنم که می خواهند 
توافق کنند. توافق من،هسته ای است. 
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه 
در مورد سفر »آبه شینزو« نخست وزیر 
ژاپن به تهران، مدعی ش���د که این 
ایرانی ها بودند که می خواستند با آمریکا 
مذاک���ره کنند و ژاپن را برای این کار 
واسطه کردند. وی همچنین ادعا کرد 
که پیام مکتوبی برای ایران نداشته و 

صرفا به آبه گفته است که این پیام را 
به تهران برساند که ایران ساح اتمی 
نخواهد داشت و او آماده است که با 

ایران مذاکره و توافق کند.
ترامپ درباره شرایط یک توافق 
هسته ای و تفاوت آن با برجام، گفت: 
بگذارید توضیح دهم، اول این که باید 
ازاماکن ایرانی ها بازدید کنیم چون ما 
اجازه بازدید یا بازرس���ی از مهمترین 
اماکن نظامی آن ها را نداریم. دوم این 
که مدت زمان محدودیت های برجام 
به اندازه کافی طوانی نبود و بعد از 
چند س���ال، آنها مسیری باز به سوی 
تسلیحات اتمی خواهند داشت.پس من 

می خواهم از تمامی اماکن  ایرانی ها 
بازرسی کنیم و آنها  نمی توانند موشک 
بالستیک داشته باشند.رئیس جمهوری 
آمریکا در ادامه، با وجود گزارش های 
پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر پایبندی کامل ایران به این توافق 
هسته ای ، کشورمان را به نقض این 

توافق متهم کرد. 
 ترامپ در واکنش به این گفته 
مجری که اروپایی ها معتقدند ایران به 

برجام پایبند است، گفت: خوب، من به 
اروپایی ها درباره برجام اهمیتی نمی دهم 
چون اروپایی ها می روند و کلی پول 
درمی آورند.  وی در پاسخ به این سوال 
که آی���ا توافق مد نظر او با ایران به 
صورت دوجانبه است یا با مشارکت 
دیگر کش���ورها از جمله اروپایی ها، 
روسیه و چین، گفت: برایم مهم نیست 
چه جور توافقی باشد،می تواند جداگانه 
باشد یا کلی ؛و این چیزی است که 
می خواهیم، هرچیزی که نتیجه بدهد. 
آنها نمی توانند تسلیحات هسته ای داشته 
باش���ند. بحث تنگه نیست. این در 
حالی است که  شبکه خبری سی ان 

ان  نوش���ت: افزون بر رفتار متناقض 
کاخ سفید در برابر رخدادهای اخیر 
خاورمیانه، یک تنش در درون دولت 
ترامپ نسبت به مسائل جهانی مشاهده 

می شود.
اظهارات مقامات آمریکایی 

»مایک پنس«معاون رئیس جمهوری 
آمریکا از آمادگی »دونالد ترامپ« برای 
مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری 
اسامی ایران خبر داد.وی همچنین در 

خصوص لغو دستورادعایی حمله به 
ایران از سوی ترامپ گفت: او تردید 
داشت که حمله به پهپاد آمریکایی از 
سوی مقامات ارشد ایران صادر شده 
باشد و در این مورد ما متقاعد نشدیم.  
دراین حال،»مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا بار دیگر خواستار مذاکره بدون 
قید و ش���رط با ایران شد. وی تاکید 
کرد:م���ن اطمینان دارم  ایرانی ها هر 
وقت آمادگی تماس با ما را داش���ته 
باشند، ما می توانیم مذاکرات را آغاز 

کنیم.
»برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران نیز گفت:رئیس جمهوری 

آمریکا تمایل بسیاری دارد تا با ایران 
وارد مذاکره ش���ود.وی با بیان این که 
سیاست خارجی ایاات متحده اعمال 
فشار حداکثری بر ایران برای بازگرداندن 

این کشور به میز مذاکره است،
بن سلمان هزینه حضور نظامي 

ما را در منطقه مي پردازد 
رویکردها و سخنان تحقیر آمیز 
ترامپ علیه مقامات سعودی که دیگر 
به یک پای ثابت طنز رس���انه ها و 

دست مایه نش���ریه ها تبدیل شده 
است همچنان ادامه دارد تا این رئیس 
جمهوری تاجر مسلک آمریکا عاوه 
بر دوشیدن چندباره عربستان و غارت 
پترو دارهای س���عودی ، به نوعی 
موفقیت ت���اش های خود را برای 
تامین منافع اقتصادی آمریکا همزمان 
با آغاز رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو به مردم کشورش 

نشان داده باشد.
رئیس جمهوری آمریکا در همین 
راس���تا در مصاحبه با شبکه »ان بی 
سی« اعام کرد: با »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد سعودی تلفنی صحبت کرده ام 

و به وی تاکید کرده ام که شما باید 
در ازای محافظت امریکا از عربستان، 
هزینه های آن را پرداخت کنید و او نیز 

گفته است » چشم« !
ترامپ در  مصاحبه ای اعام کرد : 
آمریکا باید از سعودی ها  پول بگیرد، 
چرا که عربس���تان کشور ثروتمندی 
اس���ت.وی تاکید کرد:  محافظت از 
عربستان س���عودی در ازای دریافت 
پول ، یکی از دایل حضور آمریکا در 
غرب آسیا است و بر خاف گذشته 
که واش���نگتن در قبال این حفاظت 
چیزی دریافت نمی کرد، اکنون از این 
محافظت نفع مالی می برد و عربستان 
سعودی ۴۰۰میلیارد دار از ما خرید 

می کند.
 رئیس جمهوری آمریکا در ادامه 
به محتوای گفتگوی تلفنی خود با »بن 
سلمان«، ولیعهد سعودی اشاره کرد و 
گفت: من با ولیعهد سعودی صحبت 
کردم ، گفتگوی فوق العاده ای داشتیم 
، من گفتم این عملیات بسیار گرانی 
است ، شما و دیگر کشورهایی که از 
آن ها محافظت می کنیم باید پول بدهید  

و او قبول کرد و گفت »چشم« . 
ترامپ سپس از پاسخ به سوال 
مجری درباره قتل جمال خاشقجی 
روزنامه نگار منتقد عربستانی و همچنین 
آثار حمات عربستان به یمن امتناع 
کرد و مس���ئله یمن را به گردن ایران 
انداخ���ت. در همین حال، خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« در  گزارشی نوشت: 
ترامپ  ، رئیس جمهوری آمریکا که 
ادعا می کند کشتن انسان ها را دوست 
ندارد ، فروش ساح به سعودی ها را 
بسیار مهم تر از قتل »جمال خاشقجی« 

توسط عربستان می داند. 
در خبر دیگری، »عادل الجبیر« 
وزیر مشاور در امور خارجی دولت 
سعودی که در نشستی چهار جانبه در 
لندن شرکت کرده است در سخنانی 
گفت: همه کشورها از جمله عربستان 
هیچ تمایلی به جنگ با ایران ندارند 
و  در تاش هستند که از بروز جنگ 
در منطقه اجتناب شود زیرا برای همه 
خطرناک خواهد بود . وی مدعی شد 
که تشدید تنش ها در منطقه از سوی 

طرف ایرانی انجام می شود.

ترامپ: بولتون با جهان سرجنگ دارد، اما من آماده گفتگو با ایران هستم 

زمزمه های تاش عربستان و آمریکا برای به قدرت رساندن 
فرمانده ارتش لبنان

ایرنا: روزنامه لبنانی ااخبار فاش کرد که در 
پی س���فرهای اخیر "جوزف عون" فرمانده ارتش 
لبنان به آمریکا و عربس���تان، زمزمه هایی مبنی بر 
اینکه وی در صدد تصدی ریاست جمهوری آینده 
لبنان اس���ت، شنیده می شود. این روزنامه نوشت: 
ماه گذشته و در بحبوحه اعتراض نیروهای نظامی 
بازنشسته لبنان به بودجه، فرمانده ارتش در سفری 
یک هفته ای عازم آمریکا شد و در پاسخ به انتقادات 
به این سفر گفت که امکان لغو آن وجود نداشت. اندکی پس از آن جوزف 
عون به ریاض رفت و به عقیده منابع دیپلماتیک غربی، واشنگتن در سفر عون 
به ریاض نقش داشت و سفر فرمانده ارتش لبنان به عربستان در چارچوب 
مسائل نظامی نبود، بلکه بر اساس تصمیم جوزف عون برای تصدی ریاست 

جمهوری دوره آینده در لبنان انجام شد.
تیراندازی نزدیک محل اقامت رئیس جمهوری چچن

فارس: درگیری مسلحانه ای بین افسران پلیس و یک عامل مسلح به چاقو در 
نزدیکی محل اقامت رئیس جمهوری چچن، به زخمی شدن دو مأمور پلیس انجامید 
و فرد مسلح نیز کشته شد. یک عامل مسلح در نزدیکی اقامتگاه »رمضان قدیروف« 
رئیس جمهوری چچن در هنگام بررسی معمولی مدارک شناسایی در »گروزنی« 

پایتخت، به سمت دو افسر پلیس حمله ور شد و آنها را زخمی کرد.
درگیری خانوادگی، شانس نخست وزیری »جانسون« را کاهش داد

فارس: رسانه های بریتانیایی خواستار شفاف سازی 
بوریس جانسون نامزد و بخت اول تصدی نخست وزیری 
انگلیس درباره مشاجره وی با نامزدش و حضور پلیس 
مقابل خانه وی شدند. روزنامه »گاردین«  نوشت: پاسخ 
بوریس جانسون به سوااتی در این زمینه نه تنها امری 
مقتضی است بلکه ضروری نیز هست. روزنامه »سان« 
هم نوش���ت، جانسون باید موضوع را در نطفه خفه 
می کرد زیرا سکوتش در این خصوص، به کسانی که 

خواهان شکست او هستند سود می رساند. 
کوبا: تحت فشار و تهدید با آمریکا مذاکره نمی کنیم

ف���ارس: رئیس جمهوری کوبا با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه مردم 
کشورش گفت که تحت فشار و تهدید تن به مذاکره با دونالد ترامپ نمی دهد. 
»میگل دیاز کانل« گفت که هاوانا به وضوح سیاست های تجاوزکارانه دولت 

ترامپ علیه خود را نمی پذیرد.  
اشتاین مایر: دموکراسی در آلمان در معرض خطر است

تسنیم: رئیس جمهوری آلمان با توجه به 
یک مورد قتل سیاسی و تهدیدهایی که اخیرا 
علیه سیاستمداران آلمانی از طرف گروه های 
راست افراطی انجام شده است دموکراسی در 
کشورش را در معرض خطر دانست. "فرانک 
با اشاره به قتل فرماندار  والتر اش���تاین مایر" 
ش���هر کاسل، همگان را به دفاع از دموکراسی 

دعوت کرد.
تعیین سردفتران زن در عربستان برای اولین بار

ایسنا: زنان سعودی در سایه تصمیم جدید وزارت دادگستری عربستان و 
اعام رویکردش برای تعیین سردفتر زن، برای نخستین بار در آستانه ورود به 
عرصه جدیدی از فعالیت اجتماعی قرار می گیرند. ولید بن محمد الصمعانی، 
وزیر دادگستری عربستان دستور داده آژانس اسناد وابسته به وزارت دادگستری 

مقدمات ازم را برای ایجاد بخش های ویژه زنان انجام دهد.
وزیر دفاع سابق موریتانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد

فارس: کمیته مرکزی انتخابات موریتانی رسما 
پیروزی »محمد ولد الغزوانی« وزیر دفاع سابق و 
دست راست »محمد ولد عبدالعزیز« رئیس جمهور 
فعلی را اعام کرد. چهار نفر از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری موریتانی با نتایج این انتخابات 
مخالف���ت و اعام کردند که این انتخابات بیانگر 
خواست مردم نیست و با نتایج آن مخالف هستند. 

الغزوانی)۶۲ ساله( وزیر دفاع سابق است. 
اعتراضات مردمی گرجستان علیه روسیه وارد چهارمین روز شد

مهر: شمار زیادی از مردم گرجستان بار دیگر در اعتراض به مواضع روسیه 
در قبال کشورش���ان دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات و درگیری های 
حاصل از آن تاکنون ۲۵۰ زخمی در برداش���ته است. به دنبال اعتراضات در 
گرجستان، دولت روسیه اعام کرد پرواز تمامی هواپیماهای خود به مقصد 

این کشور را متوقف می کند. 
ماهاتیر محمد: تا 3 سال آینده از قدرت کنار می روم

فارس: »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی 
در یک مصاحبه گفت که طبق توافق و قولی که 
قبا داده است، طی سه سال آینده از قدرت کنار 
خواهد رفت. ماهاتیر محمد ۹۳ ساله که از بیستم 
اردیبهشت ۱۳۹۷ برای دومین بار نخست وزیری 
مالزی را برعهده گرفته، درباره آینده خود در این 
منصب گفت که طی سه سال آینده از نخست وزیری 

کنار خواهد رفت.
تظاهرات صدها هزار نفری در جمهوری چک با شعار استعفای نخست وزیر

فارس: شمار زیادی از مخالفان نخست وزیر جمهوری چک، بار دیگر با 
شرکت در تظاهراتی در پایتخت، خواستار استعفای وی شدند. در ادامه تظاهرات 
مخالفان »آندری بابیس« نخست وزیر جمهوری چک، صد   ها هزار نفر با شرکت 
در تظاهراتی در شهر پراگ، استعفای بابیس را فریاد زدند. رئیس جنبش سازمان 
مردم نهاد »یک میلیون  برای دموکراسی«   این تظاهرات را سازماندهی کرده بود.
رئیس جمهوری مکزیک برای کمک به فقرا محل اقامتش را می فروشد

ایسنا: رئیس جمهوری مکزیک گفت قصد 
دارد محل اقامت خود در جزیره "کوزومل" را برای 
کمک به فقرا در معرض فروش بگذارد. آندرس 
مانوئل لوپز اوبرادور گفت این محل اقامت ریاست 
جمهوری را برای کمک به آن دس���ته از افرادی 
که به کمک نیاز دارند، می فروشد. همزمان با این 
اظهارات، دولت مکزیک هم ۲۷ خانه لوکس متعلق 

به داان مواد مخدر را حراج کرد.
حمله طالبان به مواضع داعش در »کنر« افغانستان با 35 کشته

سرویس خارجی:  مقامات افغان اعام کردند: بر اثر حمله طالبان به مواضع 
داعش در وایت »کنر« افغانستان بیش از ۳۵ عضو این گروه تروریستی کشته 
شدند. »عبدالغنی مصمم« سخنگوی والی کنر گفت: اعضای طالبان اخیرا به مواضع 
 داعش در شهرس���تان »چپه دره« این وایت حمله کردند که در پی این حمله 
۳۵  داعشی کشته شدند. از سویی،وزارت دفاع  افغانستان  اعام کرد: ۷۰ نفر ازاعضای 

طالبان درعملیات چند روز اخیر نیروهای امنیتی در وایت فراه کشته شدند.

ترامپ: تحریم های سهمگینی علیه كوتاه از سراسر جهان
تهران اعمال خواهد شد

آمری���کا بار دیگر ب���ه بهانه های واهی تحریم های جدیدی علیه ایران 
اعمال کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از رویترز، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت که فرمان اجرایی را امضا 
کرده است که به موجب آن تحریم های سهمگینی علیه تهران اعمال خواهد 

شد که نهاد رهبری ایران را نیز شامل می شود.
رئیس جمهوری آمریکا دیروز  در حالی که در اتاق بیضی کاخ سفید فرمان 
اجرایی اعمال تحریم های جدید علیه ایران را امضا می کرد، اظهار داشت: ما 
به افزایش فشار علیه ایران ادامه خواهیم داد. ایران هرگز نخواهد توانست به 
ساح هسته ای دست پیدا کند. وی بدون اشاره به جزئیات اعام کرد که این 

تحریم ها دسترسی رهبران ایران به منابع مالی را محدود خواهد کرد.
ترامپ مدعی شده است که این تحریم ها را در واکنش به سرنگونی 

پهپاد آمریکایی اعمال کرده است.
وی با تکرار ادعاهای خود علیه صنعت هسته ای کشورمان گفت که 
اجازه نخواهد داد تا ایران به ساح هسته ای دست یابد. وی در عین حال 
گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست و می خواهیم به یک توافق جامع 

با آنها برسیم.
رئیس جمهوری آمریکا در حین امضای این فرمان اجرایی گفت که این 

سخت ترین تحریم هایی است که علیه یک کشور اعمال می شوند.

تقویم اطاعات
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حمایت رسمی »نتانیاهو« از حمات 
وحشیانه عربستان به یمن

سرویس خارجی: »نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی رسما 
به حمایت از تجاوزگری رژیم سعودی علیه انصاراه یمن پرداخت و اعام کرد: 

حمات عربستان  علیه یمن در راستای منافع اسرائیل است.
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در  یک کنفرانس مطبوعاتی ، 
جنگ و حمات وحشیانه ائتاف سعودی علیه یمن را بخشی از نبرد اسرائیل علیه 
فلسطین خواند و از حمات و عملیات این ائتاف  به رهبری عربستان علیه انصاراه 
یمن حمایت قاطع کرد.  وی همچنین واکنش موشکی و پهپادی نیروهای یمنی  به 
تجاوزگری عربستان را تهدیدی علیه اسرائیل قلمداد کرد. این سخنان در حالی است 
که پیشتر نیز رسانه ها و منابع امنیتی یمنی از مشارکت ارتش اسرائیل در حمات 

هوایی ائتاف سعودی علیه ارتش و انصاراه یمن خبر داده بودند.
در همین حال، سخنگوی رسمی انصاراه و رئیس هیات ملی مذاکره کننده 
یمن در واکنش به این سخنان »نتانیاهو« گفت:  نخست وزیر رژیم صهیونیستی از 
تجاوزات وحشیانه عربستان به صراحت دفاع  و جنگ سعودی علیه یمن را بخشی 

از نبرد خود علیه فلسطینیان قلمداد کرده است .
»محمد عبدالسام« تاکید کرد : ما پاسخ به تجاوزات دشمن سعودی را نشانه 
افتخاری برای خود می دانیم و به دفاع از مسئله محوری امت اسام در برابر طرح 

صهیونیستی - آمریکایی افتخار می کنیم.
در چنین شرایطی، کمیته چهارجانبه درباره یمن شامل کشورهای عربستان ، 
امارات ، آمریکا و انگلیس پس از نشستی در لندن با انتشار بیانیه ای ، پایبندی به نظارت 
سه جانبه در روند استقرار دوباره نیروها در »الحدیده« را خواستار شد و از نیروهای 

وابسته به جنبش انصاراه خواست از بنادر سه گانه این بندر عقب نشینی کنند.
در تحوات میدانی نیز، یگان پهپادی ارتش و انصاراه یمن برای چندمین بار 
در روزهای گذشته،  عملیات هجومی گسترده ای را با پهپادهای »قاصف K ۲« به 
دو فرودگاه »جیزان« و »أبها« در جنوب عربستان انجام داد.»یحیی سریع«، سخنگوی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در این باره گفت: عملیات اول پهپادی، آش����یانه 
جنگنده ها و اهداف نظامی مهم در فرودگاه »جیزان« را هدف گرفت و در عملیات 
دوم به سمت فرودگاه »أبها « مواضع نظامی هدف قرار گرفتند.  وی افزود: هر دو 

عملیات با دقت باا به اهداف خود اصابت کردند. 

سرویس خارجی: همزمان با نشست دو روزه 
بحرین برای رونمایی از طرح ضد فلسطینی معامله 
قرن که امروز و فردا برگزار می شود، کشورهای 
اسامی و عربی صحنه تظاهرات و صدور بیانیه 

در محکومیت این نشست هستند.
این موج محکومیت که از چندی قبل آغاز 
شده همچنان ادامه دارد. در همین راستا هزاران نفر 
از مردم مغرب با برگزاری تظاهراتی، مخالفت خود 
را با طرح معامله قرن اعام کردند.تظاهر کنندگان 
در این تظاهرات که با شعار »به خاطر فلسطین، 
مخالفت با معامله ننگین و خیانت منامه« برگزار 
ش���د، ش���عارهایی در حمایت از پایداری ملت 
فلسطین سر دادند. تظاهر کنندگان همچنین پرچم 
رژیم صهیونیستی را آتش زدند و از دولت مغرب 
خواستند مخالفت خود با معامله قرن را اعام کند.

داماد و مشاور دونالد  پیش از این "جرد کوشنر" 
ترام���پ رئیس جمهور آمریکا اعام کرده بود که 
مغرب در نشس���ت منامه شرکت می کند، با این 
حال "مصطفی الخلفی" سخنگوی رسمی دولت 
مغرب در یک کنفرانس خبری گفت که موضع 
مغرب درباره نشست منامه در زمان مناسب اعام 
خواهد شد.آمریکا و بحرین ادعا کرده اند نشست 
اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راس���تای 

اجرای طرح معامله قرن است.
همزمان ۱۰۰ روحانی لبنانی و فلس���طینی، 
همراه���ی با معامله ق���رن را حرام اعام کردند.

در نشس���تی با حضور ۱۰۰ روحانی فلسطینی 
و لبنانی در ش���هر »صی���دا«، همراهی با معامله 
قرن و نشست بحرین، حرام اعام شد. نشست 
روحانیون فلس���طینی و لبنانی به دعوت »هیأت 
علمای مس���لمان« و »انجمن علمای فلسطین در 

لبنان« در مسجد »الحسین« شهر »صیدا« در جنوب 
لبنان برگزار شد.روحانیون حاضر در این نشست 
همراهی با معامله قرن و عادی س���ازی روابط با 
رژیم صهیونیستی را حرام اعام کردند و افزودند: 
آمریکا دشمن ملت های منطقه است و مرتب علیه 
آنها توطئه می کند.از سویی "ابراهیم امین السید" 
رئیس شورای سیاسی حزب اه لبنان هم تاکید 
کرد: نگاه آمریکا به ملت فلسطین به عنوان مردمی 
فقیر که مشکلش���ان با پول حل می شود، توهین 
بزرگی به این ملت بزرگوار است.الس���ید گفت: 
ملت فلسطین اکنون وامدار بزرگترین قضیه دنیای 
معاصر است، اما آمریکا این را نمی بیند و حق 
موجودیت ملت فلسطین و حقوق سیاسی آن را 
نادیده می گیرد و نگاهش به فلسطینی ها به عنوان 
یک گروه از فقرا است که مشکلشان در نشست 

بحرین حل می شود.
در چنین شرایطی        مردم کرانه باختری که از 
برگزاری کنفرانس منامه در راستای پیشبرد معامله 
قرن خشمگین هستند، با برگزاری تظاهراتی تصاویر 
پادشاه بحرین را به آتش کشیدند. تعدادی از جوانان 
فلسطینی خشمگین از برگزاری کنفرانس منامه، 
با برگزاری تظاهرات در بیت لحم واقع در کرانه 
باختری تصاویر حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه 
بحرین را به آتش کشیدند. شرکت کنندگان در 
این تظاهرات، برگزاری کنفرانس منامه و اجرای 
معامله قرن را که به میزبانی آمریکا صورت می گیرد 

محکوم کردند.
همزم���ان محمود الزهار از رهبران حماس 
در کنفرانس غزه تاکید کرد که نشست منامه در 
نتیجه خیانت برخی از سران عرب برگزار می شود 
و دارهای نفتی نمی تواند ننگ این اجاس را 

پاک کند. کنفرانسی درنوار غزه در مورد خطرات 
نشس���ت منامه و پیشبرد معامله قرن برگزار شد 
که این طرح را رشوه ای مالی برای پایان دادن به 
آرمان فلسطین توصیف کرد. نمایندگان و رهبران 
گروه های فلسطینی و شخصیت های دانشگاهی 
و س���ایر عناصر شرکت کننده در این کنفرانس 
از کش���ورهای عربی و اسامی، تاکید کردند که 
کنفرانس بحرین یکی از حلقه های معامله قرن به 
شمار می رود. آنها تمام توطئه های صورت گرفته 
برای حذف حقوق فلس���طینیان را رد کرده و از 
پارلمان های عربی و اس���امی خواستند موضع 
قاطعانه ای در حمایت از آرمان فلس���طین اتخاذ 
کنند. شرکت کنندگان در این اجاس تاکید کردند 
که نشس���ت بحرین رشوه به شمار می رود و از 
سوی تمامی گروه های فلسطینی مردود است. آنها 
همچنین از کش���ورهای عربی خواستند رویکرد 
شتابان خود به سمت عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس���تی را متوقف کنند. شرکت کنندگان 
در این کنفرانس همچنین از مقاومت فلس���طین 
خواس���تند قدرت خود را برای تقویت پایداری 
ملت فلس���طین افزایش دهد.در این حال ابومازن 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین هم گفت 
مطمئن است کنفرانس موسوم به صلح که از امروز 
در بحرین برگزار می شود شکست خواهد خورد. 
ابومازن افزود: ما برده نخواهیم بود؛ آمریکا همه 
مسائل را از سیاسی به اقتصادی تقلیل داده است، 
ما نمی توانیم آن را بپذیریم. این درحالی اس���ت 
که نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت این رژیم 
ب���ا دیدی باز و منصفانه طرح به اصطاح صلح 
آمریکا برای فلسطین و اسرائیل موسوم به معامله 

قرن را بررسی می کند.

س����رویس خارج����ی: رئیس 
»جریان حکمت ملی« عراق ضمن 
اعام استعفای خود از ریاست ائتاف 
»ااصاح و ااعمار« این کش����ور، از 
اعضای ائتاف مذکور خواس����ت تا 

گزینه جایگزین را پیدا کنند.
»سید عمار حکیم« رئیس جریان 
حکمت ملی عراق با صدور بیانیه ای 
از ریاست حزب ائتاف »ااصاح و 
ااعمار« استعفا داد.وی در بیانیه خود 
از رهبران ائتاف مزبور خواست تا 
ه����ر چه زودتر برای انتخاب گزینه 

جایگزین اقدام کنند.
س����ید عمار حکیم تاکید کرد : 
ب����ا توجه به تبدیل ش����دن حزب 
»جریان حکمت ملی« عراق به یک 
»اپوزیسیون«  برای ادامه فعالیت های 
سیاسی سازنده مبتنی بر قانون اساسی 
در قالب حزب معارض، از رهبران 
ائتاف »ااصاح و ااعمار« می خواهم 
که برای گزینه جایگزین اقدام کنند.

در همی����ن حال، رهبر جریان صدر 
عراق بار دیگر خواس����تار انتخاب 
شخصیت های تکنوکرات و مستقل 
برای پست های خالی در کابینه دولت 
این کشور شد.» مقتدا صدر«، رهبر 
جریان صدر و فراکسیون »السائرون 
« عراق در کنفرانس مطبوعاتی درباره 
تکمیل کابینه دولت این کشور اظهار 
داش����ت: همچنان بر موضع خود 
مبنی بر اینکه دولت باید متش����کل 
از »تکنوکرات های مستقل« باشد و 

همه برای منافع ملت تاش کنند نه 
احزاب و گروه ها پایبندم.وی همچنین 
با انتشار بیانیه ای طرفداران خود را به 
تظاهرات علیه وضع موجود در کشور 

فرا خواند. صدر با ابراز نارضایتی از 
عملکرد دولت »عادل عبدالمهدی« در 
ارائه خدمات و مبارزه با فساد و پیشبرد 
اصاحات عمومی در کشور طرفداران 
خ����ود را به تظاهرات فراخواند و از 

دولت نیز خواس����ت که تدابیر ازم 
ب����رای حفاظت از تظاهرکنندگان را 
فراهم کند. در چنین شرایطی و پس 
از فشارهای داخلی فراوان بر دولت 

»عبدالمه����دی«، پارلمان عراق برای 
تعیین تکلیف وزارت خانه هایی که 
وزیر نداشتند، تشکیل جلسه داد. به 
گزارش »اسکای نیوز«، پارلمان عراق 
در همین راستا با تعیین »حسن علی 

الشمری « به عنوان وزیر دفاع موافقت 
کرد. پارلمان عراق همچنین به »یاسین 
طه حس����ن الیاسری« به عنوان وزیر 
کش����ور رای اعتماد داد.»فاروق امین 

الشوانی« نیز به عنوان وزیر دادگستری 
جدید عراق تعیین شد. منابع خبری 
گفتند: سه وزیری که پارلمان با تعیین 
آنها موافقت کرد، در پارلمان سوگند 

یاد کردند.

عملیات خرابکارانه افراد مسلح، تعدادی از 
خطوط نفتی سوریه را از کار انداخت

سرویس خارجی: وزارت نفت سوریه اعام کرد که در جریان یک عملیات 
خرابکارانه، تعدادی از خطوط نفتی دریایی در منطقه »بانیاس« از کار افتاد. 

وزارت نفت سوریه تصریح کرد که برخی اتصاات نفتی در استان »طرطوس« 
واقع در غرب این کش���ور از کار افتاده اس���ت.این وزارتخانه تأکید کرد که یک 
عملیات خرابکارانه توسط افراد مسلح در این خطوط نفتی صورت گرفته است. 
خبرگزاری رس���می س���وریه )سانا( هم گزارش داد که در مصب دریا در منطقه 
بانیاس، نش���ت نفت مش���اهده شده است و غواصان وابسته به وزارت نفت نیز 
خود را به آب انداختند تا محل نشتی را پیدا کنند.این غواصان پس از عملیات 
جست وجو، اعام کردند که عملیات خرابکارانه در پنج خط لوله نفتی صورت 
گرفته و باعث شده است از کار بیفتد. وزارت نفت سوریه بافاصله پس از تعیین 
مقدار خسارت، کارشناسان خود را عازم این منطقه و اعام کرد که به زودی 
این خطوط نفتی وصل خواهند شد.»علی غانم« وزیر نفت سوریه اعام کرد که 
عملیات خرابکارانه، نفت نفتکشها را در منطقه بانیاس هدف قرار داده و سه لوله 
نفتی نیز به شدت آسیب دیده است. غانم با بیان اینکه به زودی فرآیند پاایش 
نفت خام از سر گرفته خواهد شد، تصریح کرد که جنگ همچنان علیه سوریه 
ادامه دارد ولی نوع و فصول آن متفاوت است. وی در پایان خاطر نشان کرد که 
عاوه بر تحریم اقتصادی، نفت سوریه نیز هدف قرار گرفته است. خبر دیگر 
اینکه نیروهای مقاومت سوری یک فروند بالگرد متعلق به تکفیری ها را در حومه 
حما ساقط کردند.نظامیان ارتش سوریه که به عملیات های ضد تروریستی خود در 
نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند یک فروند بالگرد متعلق به عناصر تکفیری 
را هدف قرار داده و منهدم کردند. طبق اعام رسانه های عربی، این عملیات در 

حومه شمالی استان حما اتفاق افتاد.

نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه پیروز 
انتخابات شهرداری ها در استانبول شد

سرویس خارجی:»اکرم امام اوغلو« نامزد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه 
براساس نتایج اولیه بازشماری آرا، با کسب ۵۴ درصد آرا درانتخابات شهرداری ها 
در استانبول،»بینالی ییلدیریم« نامزد حزب حاکم ترکیه را شکست داد و پیروز این 
رقابت ها شد.  منابع خبری اعام کردند:»اکرم امام اوغلو« نامزد حزب جمهوری خواه 
خلق پس از شمارش بیش از ۹۹ درصد از آرای انتخابات شهرداری ها در استانبول 
با کسب ۵۴.۰۳  درصد آراء، پیروز این انتخابات شد. براساس این گزارش، »بینالی 
ییلدریم« نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیزبا کسب ۴۵.۰۹درصد در 
رتبه  دوم قرار گرفت.همچنین»نجدت گوک چنار« از حزب سعادت و »مصطفی 
ایلکر یوجل« از حزب وطن نیز دو نامزد دیگر انتخابات شهرداری استانبول بودند 
که  مجموعاً ۰/88 درصد آرا را کسب کردند. گفتنی است میزان مشارکت مردم 

استانبول در این  انتخابات 8۴.۴ درصد بود.

سید »عمار حکیم« از ریاست ائتاف »ااصاح و ااعمار« عراق کناره گیری کرد آغاز نشست بحرین همزمان با اوجگیری اعتراضات جهان اسام علیه طرح »معامله قرن«

عملیات گسترده نیروهای عراقی برای پاکسازی مناطق بیابانی از داعش
ارتش و نیروهای امنیتی عراق عملیات وس���یعی 
را  برای پاکس���ازی کامل مناطق بیابانی استان »نینوا« و 
»صاح الدین« از تروریس���ت های داعش آغاز کردند.به 
گفته منابع امنیتی، این نیروها اقداماتی از قبیل پاکسازی 
تونل ها و مناطق مین گذاری شده را آغاز کردند که به گفته 

فرمانده���ان دو روز به طول خواهد انجامید. طبق اعام 
مرکز اطاع رسانی ارتش عراق، عملیات های هلی برن و 
جست وجوی متعددی در مناطق مختلفی صورت گرفته 
و تاکنون 10 تونل به همراه عناصر تروریستی داخل آن 

کشف و منهدم شده اند.
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آگهی تغییرات شرکت تابلو صنعت توان سهامی خاص 
به شماره ثبت 501 و شناسه ملی 10102993595 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ش���عبه شرکت در تهران به نش���انی تهران – بلوار میرداماد – مجتمع تجاری رز میرداماد 
– طبقه س���وم – واحد A1-5 کدپس���تی: 1919991867 ایجاد و محمد مالکی به شماره ملی 

0061520381 به سمت مدیر شعبه تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه )443624(

**********
آگهی تغییرات

 شرکت شرکت گاز استان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2171 و شناسه ملی 10360038834 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی ش���رکت کاهش سرمایه اجباری به مبلغ 
319787000000 ریال از محل زیان انباش���ته، به تصویب رسید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 
497005000000 ریال به مبلغ 177218000000 ریال منقس���م به 1772180 سهم یکصد 

هزار ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )443580(

**********
آگهی تغییرات  شرکت عمران و مسکن سازان استان گیان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 4521 و شناسه ملی 10720179551 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/02/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: -ترازنامه، صورتحساب س���ود وزیان منتهی به س���ال مالی 1396/12/29 مورد 
تصویب قرارگرفت . -موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آپادانا ) حسابداران رسمی ( 
به شناس���ه ملی 10320734325 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آریا بهروش 
به شناس���ه مل���ی 10100621378 بعنوان ب���ازرس علی البدل برای س���ال مالی منتهی به 
 97/12/29 انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهیهای ش���رکت

 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )442977(

**********
آگهی تغییرات 

شرکت مهندسین آرتا لوتوس قطعه سهامی خاص 
به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 14007172662 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت های مالی ش���رکت منتهی به 96.12.29 تایید و تصویب 
شد موسسه حسابرس���ی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حس���اب جامع ) حسابداران 
رس���می ( به ش���ماره ثبت 22297 مقیم تهران خیاب���ان ولیعصر قبل از پارک س���اعی برج 
سپهر س���اعی طبقه چهارم واحد 406 به عنوان بازرس اصلی و س���رکار خانم فیروزه اقبالزاده 
فرزند غامعلی متولد 1337.01.21 به ش���ماره شناس���نامه 58 صادره از تهران و ش���ماره 
ملی 0041709871 مقیم ته���ران دروس خیابان هدایت، کوچه اس���دی غربی پاک 14 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب ش���دند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه 
 کثیر اانتشار تا تش���کیل مجمع عمومی عادی س���الیانه بعدی برای درج آگهی های شرکت

 تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخه )442939(

**********
آگهی تغییرات 

شرکت شیمی دانشگران فراسو کاسپین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 15370 و شناسه ملی 14007899472

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
نام شرکت از شرکت شیمی دانشگران فراسو کاسپین )سهامی خاص( به شرکت پترو آراد بوئین 

زهرا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )442909(

**********
آگهی تغییرات 

شرکت عمران آیریک سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 55807 و شناسه ملی 14005671263 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/24 و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/22 س���رمایه شرکت از محل واریز نقدی )به استناد گواهی 
ش���ماره 9255/212 مورخ 1397/12/23 صادره از بانک ملت شعبه سپاهان شهر( و باا بردن 
مبلغ اسمی سهام سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ بیست میلیارد افزایش یافت 
و ماده پنج اساسنامه به ش���رح ذیل اصاح گردید: * ماده پنج اصاحی: سرمایه شرکت مبلغ 
بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم بانام عادی دویست میلیون ریالی که تماماً پرداخت 

شده می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )442785(

آگهی تغییرات  شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت 548 و شناسه ملی 10860493350 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- ترازنامه مورخ 1396/12/29 و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 
به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت . 2- موس�س���ه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش 
به شناس���ه ملی10100434110به عنوان حس���ابرس و بازرس اصلی و خانم سارا باقری نژاد 
بش���ماره ملی 0421845656به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب 
ش���دند. 3- روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب 
گردید 4- آقای رضا کیلوری بش���ماره ملی4609687283 – ش���رکت فرآوران دش���ت سبز 
سبان به شناسه ملی 10103029204- شرکت کش���ت و صنعت و دامپروری مغان بشناسه 
ملی10860486094 – شرکت بامتیر بشناس���ه ملی10101215421– شرکت بامتیر کیش 
 بشناس���ه ملی10861568260 به مدت دو س���ال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب

 شدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )442868(

**********
آگهی تغییرات شرکت مروارید هامون سهامی خاص 
به شماره ثبت 2267 و شناسه ملی 10860239199 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1.شرکت 
مدیریت صنعت شوینده)سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10102757695 به نمایندگی آقای 
پیمان شاهرخی به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مروارید هامون با کد ملی 5229550821 
و شرکت گلتاش) سهامی عام( به شناسه ملی 10260224573 به نمایندگی آقای جابر وکیلی 
وانقی به عنوان عضو هیأت مدیره ش���رکت مروارید هامون به شناس���ه ملی 1651585350 و 
شرکت ساینا)سهامی عام( به شناسه ملی 10102239945 به نمایندگی آقای افشین محمدی 
به عنوان عضو هیأت مدیره ش���رکت مروارید هامون با کد ملی 1755480970 و آقای شهریار 
محمدی راد به عنوان مدیرعامل ش���رکت مروارید هامون خارج از اعضاء هیأت مدیره با کد ملی 
2218316919 برای مدت باقیمانده انتخاب ش���دند. 2.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با 
امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ودر غی���اب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )442667(

**********
آگهی تغییرات شرکت قند شهدای دزفول شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 5458 و شناسه ملی 14007108058 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ش���رکت نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر به شناسه 
ملی 10320896582 به نمایندگی عبدالعظیم پنبه زن 2000582788 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی10101907666 به نمایندگی 
رضا ایرانی 0057086168 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت زرین دام پایدار تدبیر 
به شناسه ملی 10320895617 به نمایندگی ابراهیم حاجی 2001224907 به سمت رئیس 
هیئت مدیره تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهد آور شرکت به امضاء متفق مدیر 
عامل و یکی ازاعضای هیات مدی���ره و در غیاب وی با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه 
با مهر ش���رکت معتبر می باشد ومکاتبات اداری و س���ایر موارد با امضای مدیر عامل ومدیران 
منتخب وی اقدام می گردد. حدود اختیارات و وظایف مدیر عامل به شرح پیوست مورد تصویب 

هیات مدیره قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول )442518(

**********
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی گیان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1085 و شناسه ملی 10720122094 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -موسسه حسابرسی و توس���عه مدیریت امین آزمون به شماره ثبت 26932 و 
شناس���ه ملی 10320466885 بعنوان بازرس اصلی برای دوره مال���ی منتهی به 97/09/30 

انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )442484(

**********
آگهی تغییرات شرکت پارس کاغذ نکا سهامی خاص 
به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 10861041885 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1. صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره ش���رکت مربوط به سال مالی منتهی به 
31/06/97مورد تصویب قرار گرفت. 2. روزنامه کثیراانتشار “اطاعات “ جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. 3. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی 10103520913 به 
عنوان حسابرس مس���تقل و بازرس قانونی شرکت )بازرس اصلی( و موسسه حسابرسی فریوران 
راهبرد به شناس���ه ملی 10861873119 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا )441914(

آگهی تغییرات شرکت رشد جوجه شمال سهامی خاص 
به شماره ثبت 442 و شناسه ملی 10320463348 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-آدرس شرکت به آدرس جدید:استان مازندران، شهرستان سوادکوه شمالی، بخش نارنجستان، 
دهس���تان چایباغ، آبادی برنجس���تانک، خیابان اصلی، کوچه )جنگل(، پ���اک 0، طبقه اول 

کدپستی 4798166552 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه شمالی )446757(

**********
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سامت صنعت مها سهامی خاص 

به شماره ثبت 5395 و شناسه ملی 14004305826 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف ( سمت 
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای مهدی قهاری به کد ملی 2162619814 به عنوان رئیس 
هیات مدیره و خانم زهره قهاری به کد ملی 2162655934 به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و 
خانم زهرا قهاری به ک���د ملی2160098566 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل همگی به 
عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ب ( کلیه اسناد و اوراق بهادار 
از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مهدی قهاری )رئیس هیات مدیره( 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )446751(

**********
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سامت صنعت مها سهامی خاص 

به شماره ثبت 5395 و شناسه ملی 14004305826 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د:الف ( اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: 
1- خانم زهره قهاری به کد ملی 2162655934 عضو هیات مدیره 2- خانم زهرا قهاری به کد 
ملی2160098566 عضو هیات مدیره 3- آقای مهدی قهاری به کد ملی 2162619814 عضو 
هیات مدیره همگی به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند ب( آقایان احمد احمدی 
کمرپش���تی به کد ملی 2162572494 به عنوان بازرس اصلی و فرش���ید رضوانی به کد ملی 
2161714864 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند ج ( روزنامه 

کثیرااانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )446750(

**********
آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی زراعتکاران استان مازندران 

به شماره ثبت 13190 و شناسه ملی 14004943645 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/15برابر تاییدیه شماره 1506 
مورخ 1398/01/26 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- نام شرکت به “ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید و توزیع بذور غات برنج و دانه های 

روغنی زراعتکاران استان مازندران “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )446748(

**********
آگهی تغییرات شرکت کیمیا کمپوست مازند سهامی خاص 

به شماره ثبت 2917 و شناسه ملی 14004154863 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: 1- ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای علی یوسفی به شماره ملی 
2181048193 به س���مت مدیرتصفیه به مدت دو س���ال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه 

بهشهر خیابان امام کوچه شوکا پاک 6 کدپستی 4851766719 می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر )446747(

**********
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مک سینا شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 3437 و شناسه ملی 10530159923 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی گلشن راد به کدملی 4432017287 
بس���مت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای فرید تربیت به کدملی 1551727757 بسمت 
رئیس هیئت مدی���ره و آقای بابک تربیت ب���ه کدملی 2295345324 بس���مت نائب رئیس 
هیئت مدیره خانم اله گلش���ن راد به کدملی 2298205515 بس���مت عضو هیات مدیره اقای 
اردان گلشن راد به کدملی 2280605211 بس���مت عضو علی البدل هیات مدیره همگی برای 
مدت دو سال انتخاب ش���دند - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و چکها 
و سفته ها و اس���ناد و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و 

نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )446178(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مک سینا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3437 و شناسه ملی 10530159923 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی گلش���ن راد و فرید تربیت و بابک 
تربیت و خانم اله گلشن راد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای اردان گلشن راد بعنوان 
عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب ش���دند. - آقای رحیم اژدری بعنوان 
بازرس اصلی و خانم نرگس آذر بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )446177(

**********
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 20393 و شناسه ملی 10530324529 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت 
اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ش���رکت س���رمایه گذاری خوارزمی بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای مسعود خوانساری به شماره ملی 
1285471652، شرکت س���یمان فارس نو بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف 
هیئت مدیره به نمایندگی آقای مهدی طالبی به ش���ماره ملی 0071416277، شرکت سیمان 
فارس و خوزس���تان بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره ب���ه نمایندگی آقای داود 
اکبری شهرستانی به ش���ماره ملی 0052139484 و شرکت صنایع سیمان غرب بعنوان عضو 
غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی آقای ابوالحسن نریمانی به شماره ملی 1910864730 و 
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی خانم ژیا 
سماواتی به ش���ماره ملی 0053834151 برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. 2- دارندگان حق امضا: حق امضاء چک با امض���اء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت 
مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با 
مهر شرکت و برای پرداخت های تا سقف پانصد میلیون ریال بعاوه پرداختهای حقوق و مزایای 
کارکنان , مالیات، بیمه، هزینه های برق و گاز ونقل وانتقال بین حس���اب بانکی شرکت بدون 
رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و سرپرست مالی شرکت آقای سید علیرضا 
حمیدی با شناسه ملی 2296933297 همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایراوراق واسناد 
بهاداروتعهدآور ش���رکت از قبیل سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 
هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره 
همراه بامهر شرکت معتبر بوده و نامه های اداری باامضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت ودرغیاب 
مدیرعام���ل باامضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر ش���رکت معتبر میباش���د. 3- حدود 

اختیارات مدیر عامل براساس مفاد ماده 44 اساسنامه تعیین گردیده است . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )446175(

**********
تاسیس موسسه غیر تجاری 

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بندرگز درتاریخ 1398/02/05  
به شماره ثبت 82 به شناسه ملی 14008292264 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 
موضوع: برگزاری ورزش های کوهنوردی و صعودهای ورزش���ی و آموزش و تعلیم آنها درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط م���دت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان گلستان، شهرستان بندرگز، بخش مرکزی، شهر بندر گز، دارایی، کوچه فانوس 8، 
خیابان امام جعفر صادق )ع(، پاک 0، طبقه اول کدپس���تی 4871649761 سرمایه شخصیت 
حقوقی: 1000000 ریال می باش���د. اولین مدیران: 1 - آقای علی کرد مصطفی پور به کدملی 
1270542591 به س���مت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال 2 - خانم عاطفه دماوندی به 
شماره ملی 22490005238 به س���مت نایب رییس هیات مدیره برای مدت 1 سال 3 - خانم 
ملیحه کمالی به ش���ماره ملی 2240076801 به سمت دبیر برای مدت 6 ماه 4- آقای بنیامین 
بائی با شماره ملی 2240028971 به سمت خزانه دار برای مدت 6 ماه 5- خانم فاطمه دماوندی 
به شماره ملی 2240179090 به سمت بازرس اصلی مؤسسه برای مدت 6 ماه مالی دارندگان 
حق امضا: تمامی اس���ناد مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، س���فته، برات با 
امض���ای آقای علی کردمصطفی پور و آقای بنیامین بائی به همراه مهر مؤسس���ه اعتبار خواهد 
داشت. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجوز به ش���ماره 53/2208 مورخ 97/11/06 اداره ورزش و 

جوانان شهرستان بندرگز آگهی گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز )445975(

**********
آگهی تغییرات شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 41626 و شناسه ملی 10101166108 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/19 باستناد مجوز شماره 
31073 مورخ 1397/11/16 سازمان خصوصی س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل 
ش���رکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس، شهرستان ش���یراز، بخش مرکزی، شهر 
شیراز، حافظ، خیابان سیلو، خیابان حافظ، پاک 0، طبقه همکف - کدپستی 7145654676 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )446176(

آگهی تغییرات شرکت موتور سازی پویا نیستانک شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 176 و شناسه ملی 10260045265 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:شرکت توسعه صنایع نیستانک)سهامی عام( به شناسه ملی 14000269400 و 
شرکت توسعه و عمران شهرس���تان نائین)سهامی عام( به شناسه ملی10260041071 و آقای 
مسعود نوبری به ش���ماره ملی 0621206334 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )445819(

**********
آگهی تغییرات شرکت موتور سازی پویا نیستانک شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 176 و شناسه ملی 10260045265 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت 
توسعه صنایع نیستانک)سهامی عام( به شناسه ملی 14000269400 به نمایندگی رضا شیخی 
به شماره ملی1249663954 به سمت رییس هیات مدیره و شرکت توسعه و عمران شهرستان 
نائین)سهامی عام( به شناس���ه ملی10260041071 به نمایندگی محمد شاه صفی به شماره 
ملی 0054001366 به س���مت نایب رییس هیات مدیره و آقای مسعود نوبری به شماره ملی 
0621206334 به س���مت عضو هیات مدیره و علی اکبر شیخی به شماره ملی 1249649803 
به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد 
و اوراق به���ادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )445818(

**********
آگهی تغییرات شرکت معدنی بهمن صدف گلستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 1551 و شناسه ملی 10980290457 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای 
هیات مدیره عبارتند از: 1- آقای رضا قلیچی به شماره ملی 2260198384 )رئیس هیئت مدیره( 
2- آقای ابوالفضل وطنی به ش���ماره ملی 2269665031 )نائب رئیس هیئت مدیره( 3- آقای 
مهدی وطنی به ش���ماره ملی 2260158730 )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( برای مدت دو 
سال تعیین ومقرر شد که حق امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و بانکی از قبیل چک، 
سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای مهدی وطنی)مدیر عامل 

و عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان )445762(

**********
آگهی تغییرات شرکت اترک نور تابان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 10919 و شناسه ملی 14004399698 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1393/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل 
شرکت به: گرگان، خیابان ولیعصر، س���اختمان امیر کبیر،طبقه 5،واحد 90 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )445750(

**********
آگهی تغییرات شرکت کیمیا کود پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 2723 و شناسه ملی 10860975432 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید: اس���تان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان قمرود، 
آبادی شهرک صنعتی ش���کوهیه، ش���هرک صنعتی، بلوار خامنه ای، کوچه 1]پیچک[، پاک 
P33,34 ،225، طبقه همکف کد پستی3738113487 تغییر یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )445733(

**********
آگهی تغییرات شرکت آداک راه عرفان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 2308 و شناسه ملی 10460100621 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: 1 - . 
1- آقایان وحدت محمدی قوجه بیگلو به سمت رئیس هیات مدیره و سید اژدر سعادت زارنجی 
به س���مت نائب رئیس هیات مدیره و علیرضا رعنا به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای 
مدت باقیمانده انتخاب شدندو همچنین کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل 
چک- سفته- برات –قراردادها و عقود اسامی و نیز سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )445684(
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آگهی تغییرات شرکت فواد مبارکه اصفهان سهامی عام 
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/14 و نامه شماره 409 مورخ 1398/1/19 
صادره از س���ازمان خصوصی سازی کلیه اختیارات مندرج در بند 14 ماده 37 اساسنامه شرکت 
فواد مبارکه به حمیدرضا عظیمیان )مدیرعامل( ش���رکت به ش���رح زیر تفویض گردید: اقامه 
هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش���ده در هریک از 
دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، 
دفاع از شرکت، در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از 
مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به 
مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور 
در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و 
سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ادعای جعل با انکار و تردید نسبت به سند طرف 
و استرداد س���ند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری 
و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح یا بدون آن (، اجرای حکم 
نهایی و قطعی داور درخواس���ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه 
ایداعی و تعقیب آنها و تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل 
مکرر، اق���رار در ماهیت دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل 
آنها، ورود ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین 

ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )439165(

**********
آگهی تغییرات شرکت سینوهه درمان زاگرس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 19475 و شناسه ملی 14005530895 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/01/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین احمدیان به 
شماره ملی 6419982421 و خانم نس���رین احمدیان به شماره ملی 3330055510 و آقای 
ش���اهین احمدیان به ش���ماره ملی 3241626717 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . 2 - آقای س���یدعقیل هاشمی به شماره ملی 6419980127 به 
عنوان بازرس اصلی، آقای محمدمهدی خیابانی به شماره ملی 3240527324 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )439007(

**********
آگهی تغییرات شرکت سینوهه درمان زاگرس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 19475 و شناسه ملی 14005530895 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، 
بخش مرکزی، شهر کرمانشاه، کس���ری، کوچه گلهای 5 بلوار باغچه بان، پاک 8 با کدپستی: 

6718967971 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )439003(

**********
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری حسابرسی ایساتیس محاسب کویر 

به شماره ثبت 770 و شناسه ملی 10861886418 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی ش���رکا مورخ 1397/05/20، آقایان محمد علی معتمدی 
و غامحس���ین رضائیان و علی محمد همتی هر یک میزان 5000 ریال از سهام الشرکه خود به 
آقای رضا قندی موافقت بعمل آمد و لذا س���هم الشرکه هریک بدین شرح معین گردید. محمد 
علی معتمدی دارنده 495000 ریال سهم الشرکه و غامحسین رضائیان دارنده 495000 ریال 
سهم الش���رکه و علی محمد همتی دارنده 495000 ریال سهم الش���رکه و رضا قندی دارنده 

15000 ریال سهم الشرکه میباشند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )438898(

**********
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو تبریز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 21011 و شناسه ملی 10103258880 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مس���تندا به ماده ماده 44 ایحه اصاحی قانون تجارت و مطابق آگهی های منتشره در روزنامه 
اطاعات مورخه های 97/07/09 و 97/07/14 و 97/07/19 به شماره های 27111 و 27115 
و 27120 تعداد 90200882 س���هم 1000ریالی عادی بی نام شرکت گروه صنعتی بازرگانی 
تیوان) س���هامی خاص( بشماره ثبت 36210 و شناس���ه ملی 10320861322 به سهام با نام 
تبدیل گردید فلذا تعداد 90200882 س���هام بی نام شرکت باطل و به همان تعداد سهام با نام 
صادر و جایگزین سهام بی نام میگردد و بش���رح ذیل ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سرمایه شرکت مبلغ 451000000000 ریال منقسم به 451000000 سهم 1000ریالی عادی 

با نام که تماماً پرداخت شده میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )438425(

**********
آگهی تغییرات شرکت فرا صنعت جدار شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 632 و شناسه ملی 10630057800 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/10 الف - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند: آق���ای منوچهر بهرامی نژاد به 
ش���ماره ملی 0032936310 آقای علی مشهدی نوراله قزوینی به شماره ملی 0063420058 

آقای بهروز بهرامی نژاد به شماره ملی 0078701694 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )438249(

**********
آگهی تغییرات شرکت فرا صنعت جدار شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 632 و شناسه ملی 10630057800 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 الف-تعیین س���مت مدیران: آقای 
منوچهر بهرامی نژاد به شماره ملی 0032936310 به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای علی 
مشهدی نوراله قزوینی به ش���ماره ملی 0063420058به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
بهروز بهرامی نژاد به شماره ملی 0078701694 سمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش هاشم 
زاده 0055728146 به سمت مدیر عامل ب-کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسامی و همچنین سایر اوراق عادی و ادری با امضاء 
منفرد رئیس هیات مدیره یا با امضا بهروز بهرامی نژاد )عضو هیات مدیره (همراه با مهر ش���رکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )438248(

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه بال مهر تاش درتاریخ 1398/01/21 
به شماره ثبت 5753 به شناسه ملی 14008260332 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به اقشار محروم و نیازمند و جامعه هدف سازمان 
بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های فرهنگی، اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری 
را شامل می شود . اهداف موسس���ه عبارتند از: - انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و نیکو کاری 
وخیریه در همه س���طوح برای تمام طبقات محروم و مس���تمند و اقشار کم درآمد جامعه هدف 
سازمان بهزیستی. -ایجاد و تاسیس مرکز نگهداری س���المندان و خانه کودکان و نوجوانان بی 
سرپرس���ت و بد سرپرست جامعه هدف سازمان بهزیس���تی. - حمایت و کمک مالی و غیر مالی 
به دانش آموزان و دانشجویان مس���تعد و بی بضاعت جهت ادامه تحصیات عالی جامعه هدف 
بهزیستی. - تشکیل کاس های آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری جهت دانش پژوهان بی بضاعت 
در ص���ورت اخذ مجوز خاص از مراجع مربوطه. - ایجاد فرصت های ش���غلی و کاری برای مردم 
محروم و اقشار کم درآمد جامعه جهت اشتغال زایی جامعه هدف بهزیستی. - مراقبت و پرورش 
و حمایت های معنوی، فرهنگی، اجتماعی، علم���ی و اقتصادی کودکان و نوباوگان بی بضاعت و 
مستمند جامعه هدف بهزیستی در جهت حفظ و صیانت از حقوق وکرامت آن ها. کمک به فراهم 
نمودن سامت جسمی، روانی و اجتماعی و شرایط رشد و بالندگی نیازمندان جامعه جامعه هدف 
ساز مان بهزیستی. - کمک به مستضعفین ازجمله: اکرام و اطعام ایتام و مساکین، خانواده های 
بی سرپرست، معلولین، سالمندان و بیماران مستمند جامعه هدف بهزیستی. - حمایت از خانواده 
های بی سرپرست و کمک به خانواده های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه های خود 
اشتغالی زنان سرپرست خانواده جامعه هدف بهزیستی. - مساعدت معنوی و مادی برای تسهیل 
ازدواج جوانان مس���تمند جامعه هدف بهزیستی. -ارائه هرگونه خدمات پیشگیری از معلولیتها و 
آسیب های اجتماعی. روش های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: - بکارگیری نیروهای متعهد 
و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف. - شناس���ایی خانواده ها و افراد بی بضاعت 
و نیازمند و برقراری ارتباط با آنها به منظور خدمت رس���انی. - شناسایی و هماهنگی با خیرین 
برای س���رمایه گذاری در موارد مطرح شده از س���وی هیات مدیره. - ایجاد همکاری با سازمان 
ها و ارگانهای خصوصی و دولتی برای در اختیار گذاش���تن مناب���ع و امکانات در جهت امور عام 
المنفعه. - بررسی موانع و مشکات نیازمندان و تاش برای رفع آن ها. - ایجاد پایگاه هایی برای 
جمع آوری کمک های مردمی با اخذ مجوز مربوطه از س���ازمان بهزیستی. - جذب مشارکتهای 
مردمی در داخل و خارج کشور با فراهم نمودن بسترهای ازم و جلب انواع کمکهای بشر دوستانه 
اعم از کاا، خدمات و دانش فنی با هماهنگی س���ازمان بهزیستی. - استفاده از دارایی های اولیه 
موسس���ه و کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت 
هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس و فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای 
مردمی و دولتی. تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساس���نامه موسسه ممنوع است. 
تبصره 2: تمامی فعالیت های موسسه غیرسیاسی است. تبصره 3: موسسه برای هریک از اهداف 
و فعالیت های تخصصی خود باید از س���ازمان بهزیستی و مراجع ذیصاح مجوز ازم را اخذ کند. 
فعالیت موسس���ه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از س���ازمان بهزیستی ممنوع است. 
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اس���تان اصفهان، شهرس���تان اصفهان، بخش 
مرکزی، شهر اصفهان، سپاهان شهر، بلوک113، کوچه ))فرعی تعاون1((، خیابان شقایق، پاک 
4، ساختمان سینا، طبقه اول، واحد 3 کدپستی 8179947541 اولین مدیران: مرتضی ایرانپور 
به ش���ماره ملی 5418666940 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال اسماعیل صالحی 
مبارکه به ش���ماره ملی 5419157926 و به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
مسعود مروی اصفهانی به ش���ماره ملی 1284882195 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
3 سال محمد حسین ایرانپور به ش���ماره ملی 1288792409 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 3 سال دلفا مهریار به ش���ماره ملی 1292618124 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
یاسمن ابراهیمی چمگردانی به شماره ملی 0069941610 و به سمت عضو علی البدل به مدت 
3 سال فرزاد رمضانی مبارکه به شماره ملی 1289726434 و به سمت عضو علی البدل به مدت 
3 سال احمد رضا افشاری به ش���ماره ملی 1209684764و محمدعلی نخجوانی به شماره ملی 
4132477495به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 
دارندگان حق امضا:تمامی اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و مهر موسس���ه معتبر خواهد بود روزنامه اطاعات جهت درج 
اگهی های موسس���ه تعیین گردید اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه به استناد نامه شماره 

914/97/31606 مورخ 1397/12/8اداره کل بهزستی اصفهان 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )438221(

**********
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 158 و شناسه ملی 10100721769 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: س���ازمان اقتصادی کوثر با شناس���ه ملی 14006852814 - شرکت سرمایه 
گذاری کشاورزی کوثر )سهامی خاص( با شناسه ملی 10100931903 - شرکت مجتمع تولید 
گوشت مرغ ماهان )سهامی خاص( با شناس���ه ملی 10630119282 - گروه سرمایه گذاری 
عمران و س���اختمان معین کوثر )سهامی خاص( با شناس���ه ملی 10101202346 - شرکت 
مرغک )سهامی خاص( با شناس���ه ملی 10100156321 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )438194(

**********
آگهی تغییرات شرکت خزر برق رامسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 625 و شناسه ملی 10760106497 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: الف: 
1� مرتضی محمدنیا 2279703629 به س���مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2� محس���ن 
محمدنیا2279734850 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� محمد محمدنیا2279592185 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور ش���رکت از قبیل چک، س���فته، بروات، قراردادها و عقوداس���امی با امضاء مرتضی 
محمدنیا 2279703629 ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش���رکت (همراه با مهر شرکت و 
سایر نامه های عادی و اداری ش���رکت نیز با امضاء مرتضی محمدنیا 2279703629 ) رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر )439358(

**********
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب و ریخته گری فواد ویان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 4763 و شناسه ملی 10861126570 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید: آقای حس���ین حاجی ش���فیعی به ش���ماره ملی 
1286394414 به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا حاجی ش���فیعی به ش���ماره ملی 
0451660234 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی ش���فیعی به شماره ملی 
0451511107 به سمت عضو هیئت مدیره 2- آقای سیداحمد ابطحی فروشانی به شماره ملی 
1249477352 )خارج ازس���هامداران وهیات مدیره(به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. 
3- کلیه ی نامه های عادی و اداری با امضای “منفرد” مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی 
باشد وکلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش���رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی با امضای “مشترک” مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا امضای “مشترک” 

رئیس هیات مدیره و یکنفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )439291(

آگهی تغییرات شرکت فواد آلیاژی ایران سهامی عام 
به شماره ثبت 2220 و شناسه ملی 10840064590 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 آقای مجی���د بهرامی به کدملی 
2991273801 به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی 10101364297 
به عنوان عضو هیئت مدیره ش���رکت )جایگزین آقای محمد ابراهیم قدیریان( برای بقیه مدت 

تصدی هیئت مدیره )تا تاریخ 1398/04/27( انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )439209(

**********
آگهی تغییرات شرکت اریافسفر یک جنوب سهامی خاص 

به شماره ثبت 9286 و شناسه ملی 10102545166 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجوز امضاء اوراق 
بهادار )سفته،برات و قراردادها(به اتفاق دو نفر از اعضاءذیل: مدیرعامل یا آقای فخرالدین پویراز )رئیس 
هیئت مدیره (یا آقای علی اکبر احمدی دشتی )نائب رئیس هیئت مدیره (یا یکی از اعضاءهیئت مدیره 
)ش���عبان قایقچی ()صادق قایقچی ()ابراهیم یوماکلی (یا مدیر بهره برداری به همراه مهر ش���رکت 
معتبر اس���ت . مجوز امضاءچک به اتفاق دو نفر از اعضاءذیل: مدیرعامل ی���ا آقای فخرالدین پویراز 
)رئیس هیئت مدیره (یا آقای علی اکبر احمدی دش���تی )نائب رئی���س هیئت مدیره( یا یکی از اعضاء 
هیئت مدیره)ش���عبان قایقچی ()صادق قایقچی ( )ابراهیم یوماکلی (یا مدیر بهره برداری یا مدیر مالی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان به همراه مهر شرکت معتبر است . 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر )439192(

**********
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 15029 و شناسه ملی 10860805185 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اساسنامه جدید ش���رکت در 64 ماده و 12 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ فوق 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز )439191(

**********
آگهی تغییرات شرکت سینوهه درمان زاگرس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 19475 و شناسه ملی 14005530895 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
حسین احمدیان به شماره ملی 6419982421 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم 
نس���رین احمدیان به شماره ملی 3330055510 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
شاهین احمدیان به شماره ملی 3241626717 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود 
اسامی و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )439008(

**********
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 158 و شناسه ملی 10100721769 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای عباس 
پشم فروش به ش����ماره ملی 1755642921 به نمایندگی از شرکت مرغک به موجب اباغ شماره 
97/5708/2/3072 مورخ 13970619 به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبداامیر باروت کوب 
به ش����ماره ملی 1751271269 به نمایندگی از س����ازمان اقتصادی کوثر به موجب اباغ شماره 
97/5708/2/3062 مورخ 13970619 به س����مت مدیرعامل و نای����ب رئیس هیئت مدیره. آقای 
سید مهدی وفایی مقدم به ش����ماره ملی 4250481956 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
کشاورزی کوثر )سهامی خاص( به موجب اباغ ش����ماره 97/5708/2/3066 مورخ 13970619 
به س����مت عضو هیئت مدیره. آقای سید یعقوب زراعت کیش به ش����ماره ملی4269769076 به 
نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و س����اختمان معین کوثر )سهامی خاص( به موجب اباغ 
ش����ماره 97/5708/2/3067 مورخ 13970619 به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پایداررود 
معجنی به ش����ماره ملی 0704000512 به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 
) سهامی خاص ( به موجب اباغ ش����ماره 97/5708/2/3068 مورخ 13970619 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اس����ناد و اوراق تعهدآور شرکت، همچنین کلیه چکها، بروات، 
سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش����رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص دیگری 
که از طرف مدیرعامل تعیین خواهد ش����د صادر می گردد. 2- اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به 
مدیر عامل تفویض گردید. - نمایندگی ش����رکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر 
دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آیین نامه های 
داخلی شرکت به پیش����نهاد مدیرعامل. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحال نمایندگی ها 
یا ش����عب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - تصویب ساختار س����ازمانی، شرایط استخدام و 
میزان حقوق و دستمزد. - پیش بینی و تصویب بودجة س����اانة شرکت. - افتتاح هر نوع حساب و 
اس����تفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسس����ات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت 
دیون ش����رکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواس����ت اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع 
قرارداد، تغییر، تبدیل، فس����خ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع 
شرکت باش����د و انجام کلیة عملیات و معامات مذکور در مادة 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در 
مورد کلی����ه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثب����ت و معامله کلیه حقوق غیرمادی 
یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا عائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، س����رقفلی و کلیة 
امتیازات متصوره. - به امانت  گذاردن هر نوع س����ند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد 
آنها. - تحصیل تس����هیات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رس����می با رعایت مقررات اساسنامه 
حاضر. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. - اقامة هرگونه 
دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش����ده، در هریک از دادگاه ها، 
دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت 
دفاع از ش����رکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از 
مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاص����ی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به 
مقامات انتظام�ی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرس�ی از آغاز تا اتمام، از جمله حض�ور 
در جلسات، اعتراض به رای، درخواس����ت تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و 
سازش، استرداد اسناد یا دادخواس����ت یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و 
استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع 
دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح یا بدون آن( اجرای حکم نهایی و قطعی 
داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم  به و وجوه ایداعی و تعقیب 
آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت 
دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود ش����خص ثالث و 
دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد س����وگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و 
امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی ساانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس 
و حسابرس. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی 6 
ماهه به حسابرس و بازرس. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - 
پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - پیشنهاد 

اصاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )438193(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شریف آباد )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 158 و شناسه ملی 10100721769

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق الع���اده مورخ 1397/06/19 و مجوز ش���ماره 
122/40040 مورخ 1397/07/18 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. 2- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 
ماده و 11 تبصره به تصویب مجمع رسید. 3- موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف (موضوع 
اصلی شرکت عبارت از: - عملیات کشاورزی،باغداری،دامداری،مرغداری،تولید شیر،گوشت،تخم 
مرغ،انواع میوه جات، غات و یا صنایع وابسته به آنها بطور اعم و بدون قید هیچگونه محدودیت 
- پرورش انواع دام،طیور و ماهی و تهیه و تولید انواع نهال،بذر و س���م و انواع خوراک برای دام 
و طیور - تاسیس صنایع وابسته به کش���اورزی،باغداری و لبنیات و همچنین بسته بندی انواع 
محصوات غذایی و کش���اورزی و احداث کارخانجات صنایع غذایی و لبنی - واردات انواع مواد 
اولیه،مواد واس���طه ای و یا هرگونه مواد و محصولی که به نوعی مرتبط با فعالیت شرکت باشد 
. - واردات ماشین آات و لوازم یدکی موردنیاز مربوط به فعالیت شرکت - خرید و فروش و بسته 
بندی انواع مواد اولیه و محصوات تولیدی مربوط به موضوع فعالیت شرکت،همچنین واردات و 
یاصادرات این محصوات - مبادرت به هرگونه عملیات و معامات مجاز که بطور مس���تقیم و یا 
غیر مس���تقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری و مفید باشد . - اخذ وام از بانکها و یا اشخاص 
و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مالی مجاز دیگر - تاس���یس و یا مشارکت باسایر شرکها و 
واحدهای تولیدی و یا تجاری در مورد موضوعات مرتبط با فعالیت ش���رکت - قبول نمایندگی 
برای واردات،خرید،فروش هرنوع کاا و مس���ائل مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و یا واگذاری 
نمایندگی به اش���خاص حقیقی و حقوقی جهت فروش محصوات شرکت و یا صادرات آنها ب (
موضوع فرعی ش���رکت عبارت است از: - سرمایه گذاری درسایر شرکتها و موسسات و مشارکت 
در طرح های تولیدی کشاورزی و دامپروری - اعطا و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تاسیس 
شرکتهای فرعی با اش���خاص حقیقی یا حقوقی در کلیه اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم 
مربوط به فعالیت موضوعات فوق باش���د . - خرید و فروش و پذیره نویس���ی سهام شرکتها 4- 
مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپس���تی: مرکز اصلی شرکت استان قزوین –شهرستان 
محمدیه –کیلومتر 17 جاده قدی���م قزوین، آبیک – جاده خاکعلی _بعد از پل راه آهن –اولین 
فرعی سمت راس���ت _کدپستی 3416191111 شعبه ش���رکت در شهرستان قم،جاده قدیم 
 36G قم –تهران،ش���هرک صنعتی شکوهیه،بلوارش���هید چمران، خیابان بیدمجنون 7،پاک
کدپستی 37169-66589 5- مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 
خواهد بود . 6- سرمایه ش���رکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت 520000000000ریال 
منقس���م به 520000000س���هم یکهزارریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. 7- سهام 
ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است . 8- هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت: شرکت مرغک شماره ثبت1663 وشناس���ه ملی10100156321بانمایندگی عباس 
پشم فروش فرزنداحمد شماره شناسنامه154ش���ماره ملی1755642921رئیس هیات مدیره 
-س���ازمان اقتصادی کوثر شنتاس���ه ملی14006852814بانمایندگ���ی عبداامیرباروتکوب 
فرزندمحمودشماره شناسنامه 3348 و ش���ماره ملی1751271269مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره ش���رکت سرمایه گذاری کش���اورزی کوثر به شناس���ه ملی 10100931903 با 
نمایندگی س���ید مهدی وفایی مقدم فرزندسیدشکراه شماره شناس���نامه 138 شناسه ملی 
4250481956 عضو هیئت مدیره گروه س���رمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر شماره 
شناسنامه 75347 شناس���ه ملی 10101202346 با نمایندگی س���ید یعقوب زراعت کیش 
فرزندسیدکریم شماره شناسنامه36وش���ماره ملی4269769076 عضو هیئت مدیره - مجتمع 
تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی 10630119282 با نمایندگی احمد پایدار رود معجنی 
فرزند علی اکبر شماره شناس���نامه88 شناسه ملی0704000512عضو هیئت مدیره 9- شرایط 
حضور و حق رای صاحبان س���هام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی،صاحبان س���هام 
می تواند ش���خصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص 
حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به ش���رط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم 
رسانند .هر سهامدار، برای هریک س���هم فقط یک رای خواهد داشت . تبصره شش: درصورت 
نقل و انتقال سهام،س���هامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلس���ه مجمع را 
خواهد داشت: • اعامیه خرید سهام • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام • اصل ورقه سهام 
• تاییدیه س���هامداری صادره شده توسط شرکت س���پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه به صورت انفرادی و جمعی 10(مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته 
و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، 1-10( تقسیم سود: تقسیم سود شرکت بر اساس قانون تجارت 
انجام می گیرد . 2-10( اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از س���ود خالص شرکت مطابق 
قانون تجارت انجام می شود .به پیش���نهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن 
است قسمتی از سود خالص برای تشکیل س���ایر اندوخته ها کنار گذاشته شود 3-10( تقسیم 
دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده ش���رکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای 
به انحال شرکت بدهد .گزارش پیش���نهادی هیئت مدیره باید شامل دایل و عواملی باشد که 
اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحال ش���رکت را ارائه نموده اند .این گزارش باید 
قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه 
شود .تصمیم گیری درخصوص پیش���نهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع 
امکان پذیر نمی باش���د .مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحال اختیاری شرکت، با حضور 
حداقل 75 درصد از دارندگان س���هام رسمیت خواهد یافت .هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق 
منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانی���ن و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد . 11(
مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر 
اس���اس صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای بتاریخ 1397/03/31 دیون شرکت مبلغ 
518689 میلیون ریال می باشد . 12(روزنامه کثیر اانتشار شرکت: روزنامه اطاعات به اطاع 
می رساند اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سودوزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم 
نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی ش���رکت و اموال منقول و غیر منقول آن در 

مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه عاقمندان آماده می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )438192(

**********
آگهی تغییرات شرکت پاایشی میعانات گازی شیرینو شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1937 و شناسه ملی 14004919039 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی10380076460 
بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی داریا روش با شناسه ملی10320272938 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال 1396 انتخاب گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان )438148(

**********
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی لرستان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1182 و شناسه ملی 10861264043 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - س���رمایه شرکت از مبلغ 12441000000 ریال منقس���م به 1000 سهم 12441000 
ریالی با نام به مبلغ 35618000000 ریال منقس���م به 1000 سهم 35168000 ریالی با نام 
از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت برابر گزارش کارشناس���ی شماره 97/1011/3 مورخ 
1397/10/11 هیئت سه نفره و از طریق باا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان لرستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )438092(

آگهی تغییرات شرکت قند لرستان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 2566 و شناسه ملی 10740010501 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق الع���اده مورخ 1397/11/23 و مجوز ش���ماره 
979/498644099 مورخ 1397/11/27 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - س���رمایه شرکت از مبلغ 240000000000 ریال ) دویس���ت و چهل میلیارد ریال ( به 
مبلغ 400000000000 ریال ) چهارصد میلیارد ریال ( منقس���م به 400000000 ) چهارصد 
میلیون( سهم 1000 ریالی با نام از محل انتقال سود تقسیم نشده و از طریق صدور سهام جدید 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان لرستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود )438091(

**********
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان لرستان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 7124 و شناسه ملی 10861973723 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت 
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ش���رکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی 
عام به شماره ثبت 139626 و شناس���ه ملی 10101826839 و با نمایندگی محمدرضا ملکی 
راد به ش���ماره ملی 5989658885 به س���مت رئیس هیئت مدیره ش���رکت عمران و مسکن 
سازان منطقه غرب سهامی خاص به ش���ماره ثبت 6944 و شناسه ملی 10660073850 و با 
نمایندگی محمدرضا رنجبر به ش���ماره ملی 3255670111 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکت س���رمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به ش���ماره ثبت 122539 و شناسه ملی 
10101660410 و با نمایندگی حمیدرضا احمدی به ش���ماره ملی 2619682207 به سمت 
عضو هیئت مدیره ش���رکت گروه مالی ملت سهامی عام به ش���ماره ثبت 239406 و شناسه 
ملی 10102801942 و با نمایندگی علیرضا رحیمی به ش���ماره مل���ی 3391468114 به 
س���مت عضو هیئت مدیره سازمان همیاری ش���هرداری های استان لرس���تان به شناسه ملی 
10861263192 و با نمایندگی نصرت افکار به ش���ماره ملی 4060629006 به س���مت عضو 
هیئت مدیره محمدرضا ملکی راد به ش���ماره ملی 5989658885 به س���مت مدیرعامل خارج 
از اعضا تا تاریخ 1398/09/01 . - کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
برات س���فته و قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان لرستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )438089(

**********
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 12138 و شناسه ملی 14005304440
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1 - بازرسان ش���رکت برای مدت یک س���ال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت 12529 و شناسه ملی 10100484035 به 
نمایندگی آقایان حسین شیخی با ش���ماره ملی 3256586147 و حمید خادمی با شماره ملی 
0042782287 به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا داوری با شماره ملی 0068448589 
به س���مت بازرس علی البدل 2 - ترازنامه و حساب س���ود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 
مورد تصویب قرار گرفت. 3 - روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت نش���ر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )438028(

**********
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه و عمران فردوس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1243 و شناسه ملی 14004217577 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی فردوس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: 
آدرس ش���رکت از محل قبلی واقع در شهرس���تان فردوس به آدرس جدید: خراسان جنوبی – 
شهرستان فردوس – بخش مرکزی شهر فردوس– محله همافران – کوچه همافران4 – خیابان 

همافران – پاک 40 – طبقه همکف کدپستی: 9771846669 تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )437681(

**********
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری 

به شماره ثبت 34 و شناسه ملی 10420008740 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب مجمع رسید. حمید رضا 
س���مائی به کد ملی 0491463944 و غامرضا اس���معیلی نراقی به کد ملی 0579897435 
کوروش صالحی به کد ملی 0491393474 برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب 
گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی 10861836531 به عنوان ناظر 

تصفیه انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر )447036(

**********
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه 

به شماره ثبت 34 و شناسه ملی 10420008740 
به استناد صورتجلس���ه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: س���مت هیئت مدیره تصفیه به ش���رح ذیل انتخاب گردید: حمید رضا سمائی با کد ملی 
0491463944 بعنوان مدیر هیأت تصفیه و غامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی 0579897435 
بعنوان عضو هیئت تصفیه و ک���وروش صالحی با کد ملی 0491393474 به عنوان عضو هیئت 
تصفیه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس���ناد تعهدآور، کلیه چکها و بروات با امضاء متفق کلیه 
اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر موسس���ه معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای 

حمید رضا سمائی مدیر اجرائی به همراه مهر موسسه معتبر خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر )447035(

**********
آگهی تغییرات خیریه کریم اهل بیت ع شهرستان لنجان موسسه غیر تجاری 

به شماره ثبت 145 و شناسه ملی 10980197383 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/25 و نامه شماره 511/98/575 مورخ 
98/2/3 اداره بهزیس���تی لنج���ان تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اصغر بخت اف���روز با کد ملی 
1287904841 به سمت رئیس هیئت مدیره و نبی اه صالحی سده با کد ملی 1170909817 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی رمضانی چمگردانی با کد ملی 1170898521 
به س���مت مدیر عامل و عضو هیئت مدی���ره و نادعلی توکلی با کد مل���ی 1829232983 به 
س���مت خزانه دار و حس���ن بنکی با کد ملی 3539233350 عضو هیئت مدیره برای مدت دو 
س���ال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء 2 امضاء از 3 امضاء رئیس 
هیات مدیره و خزانه دار و مدیر عامل و با مهر موسس���ه معتب���ر خواهد بود، مدیر عامل مجری 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )446940(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی خزر میاد مازندران سهامی خاص 
به شماره ثبت 1587 و شناسه ملی 10760201237 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس اس���تان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی 
شهر آمل سبزه میدان خیابان شهید مصطفی خمینی خیابان شهیدان محراب پاک 0 مجتمع 
پزشکی طبقه دوم کدپس���تی 4615833344 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443960(

**********
آگهی تغییرات موسسه مالکین شهرک امیردشت 
به شماره ثبت 5 و شناسه ملی 10861638847 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس 
موسسه به آدرس استان مازندران، شهرستان عباس آباد، بخش کار، شهر کارآباد، امیردشت، 
بلوار امام خمینی، بن بست ش���هرک امیردشت، پاک 0، طبقه همکف، واحد شرقی، کدپستی 
4673134149 تغیی���ر یافت و ماده 4 اساس���نامه به ش���رح فوق اصاح گردید. رونوش���ت 
به:فرمانداری شهرستان عباس آباد عطف به نامه شماره 8655/8/349مورخ 1398/01/24جهت 

اطاع 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد )443959(

**********
آگهی تغییرات شرکت برج سازان بنیان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 23 و شناسه ملی 10760006068 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت از آدرس: سلمانشهر- خیابان امام خمینی- ساختمان فرهنگ- طبقه اول- واحد 
شماره 2- کدپس���تی 1111111111 به آدرس جدید: استان مازندران، شهرستان عباس آباد، 
بخش سلمان شهر، شهر سلمانشهر، امام رضا، کوچه )آزمایشگاه خاک(، بلوار امام رضا، پاک 0، 
ساختمان بهشت، سیدکاظم مومنی، طبقه اول -کدپستی 4671946561 تغییر یافت و ماده 4 

اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد )443957(

**********
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه سهامی خاص 

به شماره ثبت 2125 و شناسه ملی 10980058109 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - محل شرکت از بابلسربه: اس���تان مازندران، شهرستان فریدونکنار، بخش مرکزی، دهستان 
 باریک رودشمالی، آبادی اسام آباد، شهرک صفائیه، خیابان صفائیه، بن بست صفائیه 1، پاک 0،

طبقه همکف کد پس���تی 4753161829 تغییر یافت و ماده مربوطه اساس���نامه به شرح فوق 
اصاح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر )443948(

**********
آگهی انتقالی شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه

 سهامی خاص به شناسه ملی 10980058109 
به موجب ش���ماره مکانیزه 00768مورخ 139/12/16وبه اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/08/08مرکز ش���رکت از بابلس���ر به شهرس���تان فریدونکنار،بخش 
مرکزی،دهستان باریک رود شمالی،آبادی اس���ام آباد،شهرک صفائیه،خیابان صفائیه،بن بست 

صفائیه 1،پاک 0،طبقه همکف کدپستی 4753161829تحت شماره 1726به ثبت رسید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار )443947(

**********
آگهی تغییرات شرکت سفید برف دابو سهامی خاص 

به شماره ثبت 2825 و شناسه ملی 10760265428 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای 
محمدقلی براغ به ش���ماره ملی 2142756638 بعنوان رئیس هیئت مدیره 2- خانم مریم نبی 
پور به ش���ماره ملی 2142760864 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای حمید سعیدی به 
ش���ماره ملی 2141050790 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.4-همچنین کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآور از قبیل چک، سفته، 
برات، عقوداس���امی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشد و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443945(

**********
آگهی تغییرات شرکت برق صنعتی فجر نیرو ماهان سهامی خاص 

به شماره ثبت 2385 و شناسه ملی 10760248056 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1400/01/20 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسمعیل محمدی 
به ش���ماره ملی 2141417181 به س���مت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا احمدپور ترکی به 
شماره ملی 4988980987 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه محمدزاده مقدم به 
شماره ملی 2140273702 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل محمدی به شماره ملی 
2141417181 به س���مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل 
چک و سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضای مشترک آقای اسمعیل محمدی )مدیرعامل( 
و آقای رضا احمدپور ترکی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر ش���رکت معتبر خواهد بود و 
اوراق عادی با امضای منفرد آقای اس���معیل محمدی )مدیرعامل( یا آقای رضا احمدپور ترکی 

)نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443938(

**********
آگهی تغییرات شرکت برق صنعتی فجر نیرو ماهان سهامی خاص 

به شماره ثبت 2385 و شناسه ملی 10760248056 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1400/01/20 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
اسمعیل محمدی به ش���ماره ملی 2141417181 و آقای رضا احمدپور ترکی به شماره ملی 
4988980987 و خان���م فرزانه محمدزاده مقدم به ش���ماره مل���ی 2140273702 تا تاریخ 
1400/01/20. 2- آقای بهزاد حیدرزاده کائی به شماره ملی 2064920382 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای مصطفی جان برارزاده ارمکی به ش���ماره مل���ی 2064907602 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443937(

آگهی تغییرات شرکت سیمان دورود شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 469 و شناسه ملی 10740026271 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ش���رکت س���یمان ارومیه )سهامی عام( ثبت شده به 
شماره 263 و شناس���ه ملی 10220016318 با نمایندگی مهدی کریمی شهر بابک به شماره 
ملی 0060531460 بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب 
)سهامی عام( ثبت شده به شماره 437 و شناسه ملی 10660015738 با نمایندگی حمیدرضا 
گلش���اهی به ش���ماره ملی 4591283976 بعنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیئت مدیره 
شرکت س���یمان فارس و خوزستان)سهامی عام( ثبت شده به ش���ماره 4081 و شناسه ملی 
10100235615 با نمایندگی نیما خواجه مهمدی به ش���ماره ملی 2298997934 به عنوان 
مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره ش���رکت سیمان بهبهان)س���هامی عام( ثبت شده به 
شماره 817 و شناس���ه ملی 10420111121 با نمایندگی محمد وثوق روحانی به شماره ملی 
0062486632 به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت سیمان خزر )سهامی عام( ثبت 
شده به ش���ماره 64493 و شناسه ملی 10101094745 با نمایندگی حسین نجاتی فهیمی به 
ش���ماره ملی 0930625048 به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 
1399/03/02. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق 
تجاری با امضاء  مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با 
امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر ش���رکت معتبر بوده و اوراق مکاتبات اداری با امضاء 
مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت 
و حدود اختیارات ایشان به ش���رح ذیل مورد تعیین و تصویب قرار گرفت: - دریافت مطالبات و 
پرداخت دیون ش���رکت . - صدور – ظهر نویس – قبولی – پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 
پس از تصویب هیئت مدیره. - اتخاذ تصمیم در م���ورد امور مرتبط با ثبت ومعامله کلیه حقوق 
غیر م���ادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع – نام و ی���ا عائم تجاری و صنعتی – کپی 
رایت – س���رقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - تحصیل تسهیات از بانکها – شرکتها و موسسات 
رسمی با رعایت مقررات اساس���نامه حاضر . - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش���ده در هر یک از دادگاهها – دادسراها – مراجع قضایی یا 
غیر قضایی – اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف ش���رکت – دفاع از شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه ش���ده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا 
غیر قضائی – اختصاصی – ی���ا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات 
انتظامی – اس���تیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام – از جمله حضور در 
جلسات – اعتراض به رای – درخواس���ت تجدید نظر – فرجام – واخواهی و اعاده دادرسی – 
مصالحه و سازش – استرداد اسناد یا دادخواس���ت یا دعوا- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت 
به سند طرف و استرداد س���ند – تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا 
توافق نام���ه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون 
آن (- اجرای حکم نهائی و قطعی داور – درخواس���ت صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و 
اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها – تعیین مصدق و کارشناس –انتخاب و عزل وکیل و 
نماینده با حق توکیل مکرر- اقرار در ماهیت دعوا- جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در 
مقابل آنها- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث - قبول یا رد سوگند – تامین خواسته 
– تامین ضرر و زیان ناش���ی از جرائم وامور مش���ابه دیگر پس از تصوی���ب هیئت مدیره . - تنظیم 
صورتهای مالی ساانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس و 
حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . - تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای درمقاطع سه ماهه 

وارائه صورتهای مالی شش ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان لرستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود )437669(

**********
آگهی تغییرات شرکت مزرعه سپید جوجه شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 5814 و شناسه ملی 10720192039 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/22 و تائیدیه شماره 42222 
مورخه 97/12/1 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس���تان رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس استان گیان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، 
دهستان پیر بازار، آبادی کفته رود، جاده )کفته رود(، خیابان 15 متری شهید تقی نوعی، پاک 
23، طبقه همکف کد پس���تی 4165194776 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصاح گردید. 2- اساس���نامه ش���رکت مطابق با اصاحات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی مصوب 1393 در 52 ماده و 28 تبصره طرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )437599(

**********
آگهی تغییرات شرکت مجتمع داروسازی دی میبد سهامی خاص 

به شماره ثبت 658 و شناسه ملی 10840053425 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/19 تصمیم ذیل اتخاذ شد: 
ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید: هیئت مدیره متشکل از حداکثر پنج نفر می باشد 
که توسط مجمع عمومی عادی از بین صاحبان س���هام و برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. 

تبصره 4 این ماده )ماده 31( بقوت خود باقیست.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد )444208(

**********
آگهی تغییرات شرکت قند شهدای دزفول سهامی خاص 

به شماره ثبت 5458 و شناسه ملی 14007108058 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده 31 اساس���نامه شرکت به شرح ذیل فوق اصاح گردید: شرکت به وسیله ی هیات مدیره ای 
مرکب از 3 یا 5 نفر عضو که به وس���یله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام اداره خواهد شد 

.مدیران کا یا بعضا قابل عزل می باشند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول )444179(

**********
آگهی تغییرات شرکت پارسان دی سمبل شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 9186 و شناسه ملی 10103816168
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/28: - سرمایه شرکت از 
مبلغ 68600 میلیون ریال منقسم به 400000سهم به ارزش هر سهم 171500 ریال به مبلغ 
90000میلیون ریال منقس���م به 400000 سهم 225000 ریالی با نام عادی از محل مطالبات 

حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )444151(

**********
آگهی تغییرات شرکت مهر آب حیات صنعت کرمان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 13555 و شناسه ملی 14004743150 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: -سرمایه ش���رکت از مبلغ 8700000000 ریال به مبلغ 40000000000 ریال منقسم به 
1000 سهم 40000000 ریالی بانام از محل آورده نقدی صاحبان سهام به موجب نامه شماره 
2532 مورخ 98/01/25 بانک صنعت و معدن افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساس���نامه 

اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )444116(

آگهی تغییرات موسسه حافظان سبز البرز 
به شماره ثبت 93 و شناسه ملی 14003622995 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 برابر تاییدیه 
شماره 3545/05/12 مورخ 1398/01/20رئیس پلیس پیش���گیری ف.ا.ا.مازندران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ 1399/12/25به قرار ذی���ل انتخاب گردیدند: 
آقای حسین س���جادی به ش���ماره ملی 2259794076 آقای غامعلی هادوی به شماره ملی 
2092824600 آقای سیدحس���ین جعفری به ش���ماره مل���ی 2259307191 آقای عمران 
عباسی س���رخی به ش���ماره ملی 5779784493 آقای جانعلی جعفری سرخی به شماره ملی 

 2259305962
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه )443905(

**********
آگهی تغییرات موسسه حافظان سبز البرز 

به شماره ثبت 93 و شناسه ملی 14003622995 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25 برابر تاییدیه شماره 
3545/5/12 مورخ 1398/01/20رئیس پلیس پیشگیری ف.ا.ا.مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مدت فعالیت موسسه که برای مدت دو سال دیگر تا تاریخ 1399/12/25 تمدید میگردد 

لذا ماده مربوطه دراساسنامه اصاح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه )443904(

**********
آگهی تغییرات موسسه حافظان سبز البرز 

به شماره ثبت 93 و شناسه ملی 14003622995
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 برابر تاییدیه شماره 3545/05/12 
مورخ 1398/01/20 رئیس پلیس پیشگیری ف.ا.ا.مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-آقای 
جانعلی جعفری سرخی به شماره ملی 2259305962 بس���مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای 
حسین سجادی به ش���ماره ملی 2259794076 بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-آقای 
غامعلی هادوی به شماره ملی 2092824600 بس���مت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره 
4-آقای سیدحسین جعفری به شماره ملی 2259307191 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره 5 
آقای عمران عباسی سرخی به شماره ملی 5779784493 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . ب: کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل: چک، 
سفته، برات، قراردادها وعقود اسامی و س���ایر نامه های عادی و اداری با امضاء آقای غامعلی 

هادوی )مدیرعامل( همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه )443903(

**********
آگهی تغییرات شرکت پارس کاغذ نکا سهامی خاص 
به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 10861041885 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1. صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره ش���رکت مربوط به سال مالی منتهی به 
31/06/97مورد تصویب قرار گرفت. 2. روزنامه کثیراانتشار “اطاعات “ جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. 3. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی 10103520913 به 
عنوان حسابرس مس���تقل و بازرس قانونی شرکت )بازرس اصلی( و موسسه حسابرسی فریوران 
راهبرد به شناس���ه ملی 10861873119 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا )443900(

**********
آگهی تغییرات شرکت آوین آب کامبادن شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 6426 و شناسه ملی 14006155392
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 99/8/13 به قرار ذیل انتخاب گردید -خانم فرش���ته مرادی کهره 
به شماره ملی4539961837 به س���مت رئیس هیئت مدیره -آقای سینا مهرابی به شماره ملی 
3240637121 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای برومند محمد آبادی به شماره ملی 
4969705674به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
از قبیل چک،سفته، بر وات،قراردادها و عقود اس���امی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء 

منفرد رئیس هیئت مدیره)فرشته مرادی کهره ( و با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )443759(

**********
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه آدنیس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 6660 و شناسه ملی 14005888193 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: 1-اعضا هیت مدیره و س���مت آنها تاتاریخ1399/11/07به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: - سعید مرادی به ش���ماره ملی0011053186 بسمت رییس هیئت مدیره - فرشاد 
امجدبه شماره ملی2930003200 بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره - هیرادنوری قراقانی به 
شماره ملی0453592457 بس���مت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره - آقای محمدبهرامی شماره 
ملی 4324187177 بسمت بازرس اصلی و آقای جوادطاهری به شماره ملی 4322965849 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک س���ال مالی تعیین گردیدند. - 3روزنامه کثیر اانتشار 
اطاعات جهت نشر آگهی های ش���رکت تعیین گردید. 4-کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی 
وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسامی و سایر نامه های عادی و اداری بامضاء رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )443756(

**********
آگهی تغییرات شرکت باوند بتن باستان غرب شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 6291 و شناسه ملی 14005674860 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 98/4/20به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای 
مهدی مزبان به ش���ماره ملی: 4501087013 بسمت رئیس هیئت مدیره -آقای رمضان مرادی 
به شماره ملی: 4549599065 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره -خانم یسری چراغی به شماره 
ملی: 4490094965 بس���مت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره 2-کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسامی با امضاء آقای مهدی مزبان 
بسمت رئیس هیئت مدیره و س���ایر نامه های اداری به امضای آقای مهدی مزبان بسمت رئیس 

هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )443751(

آگهی تغییرات شرکت شیدور پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 6185 و شناسه ملی 10760337441 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم 
شمسی بیگم رئیسی به کدملی 2110651997 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
2- آقای سید مهدی س���جادی اریجانی به کدملی 2121516301 بسمت رئیس هیئت مدیره 
3- آقای رضا س���جادی اریجانی به کدملی 2142210074 بس���مت عضو هیئت مدیره برای 
باقی مدت دوره)1399/07/24( انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضا رئیس 

هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )443933(

**********
آگهی تغییرات شرکت سفید برف دابو سهامی خاص 

به شماره ثبت 2825 و شناسه ملی 10760265428 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: الف( نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند:1- آقای محمدقلی براغ به شماره ملی 2142756638 2- آقای حمید سعیدی به شماره 
ملی 2141050790 3- خانم مریم نبی پور به شماره ملی 2142760864 ب(بازرسان: آقای 
محمود فرزادیان به ش���ماره ملی 2142781039 بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس جعفرزاده 
به شماره ملی 2140933451 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند. ج( روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443932(

**********
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو سهامی خاص 

به شماره ثبت 730 و شناسه ملی 10760119494 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی فریدونکنار به آدرس استان مازندران، شهرستان فریدونکنار، بخش 
مرکزی، دهس���تان باریک رودشمالی، آبادی اسام آباد، ش���هرک صفائیه، خیابان صفائیه، بن 
بس���ت صفائیه 1، پاک 0، طبقه همکف کد پستی 4753161829 تغییر یافت و ماده مربوطه 

به شرح فوق اصاح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار )443915(

**********
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پارس جوانه طبرستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 7619 و شناسه ملی 10320424661 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: الف: 
اعضاء هیات مدیره به ش���رح ذیل تعیین گردیدند: 1- آقای جواد قبادی فرد به ش���ماره ملی 
2141996831 به س���مت رییس هیات مدیره به نمایندگی از بنیاد برکت 2- خانم سیده زهرا 
فقیه به شماره ملی 0370309091 به عنوان نایب رییس هیات مدیره 3- خانم مریم اسماعیل 
تبار به ش���ماره ملی 2062841531 به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ب: کلیه اسناد و 
اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی همیشه با 
امضای متفق نماینده بنیاد برکت در هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. نامه های اداری و کلیه اوراق که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )443914(

**********
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پارس جوانه طبرستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 7619 و شناسه ملی 10320424661 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد برکت به 
شناسه ملی 10103504240 - خانم مریم اس���ماعیل تبار به کدملی 2062841531 - خانم 

سیده زهرا فقیه به کدملی 0370309091 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )443913(

**********
آگهی تغییرات شرکت معیار بتن آزما سهامی خاص 

به شماره ثبت 6715 و شناسه ملی 14004184375 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضاء هیئت مدیره ت���ا تاریخ 1399/07/15 به قرار ذیل تعیی���ن گردیدند: آقای حامد داودی 
به ش���ماره ملی 2143084528 به س���مت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نائیج به ش���ماره 
ملی 2143046332 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر فرخی به ش���ماره 
ملی 2143095694 به س���مت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله یحیی زاده به ش���ماره ملی 
2143263252 به س���مت عض���و هیئت مدیره. 2- آق���ای جمال چنگیزی به ش���ماره ملی 
2143078137 به س���مت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( تا تاریخ 1399/07/15 
انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات 
و عقود و قراردادها با امضای مش���ترک آقای حامد داودی )رئیس هیئت مدیره( و آقای جمال 
چنگیزی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای منفرد آقای 
جمال چنگیزی )مدیرعامل( یا آقای حامد داودی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر ش���رکت 

معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443910(

**********
آگهی تغییرات شرکت معیار بتن آزما سهامی خاص 

به شماره ثبت 6715 و شناسه ملی 14004184375 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/07/15 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
حامد داودی به ش���ماره ملی 2143084528 و آقای رضا نائیج به شماره ملی 2143046332 
و آقای علی اکبر فرخی به ش���ماره ملی 2143095694 و آقای عبداله یحیی زاده به ش���ماره 
ملی 2143263252 تا تاری���خ 1399/07/15. 2- آقای حمید نعمتی امره به ش���ماره ملی 
2143053320 به عنوان بازرس اصلی، آقای سهیل حسن زاده به شماره ملی 2143028385 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )443909(

آگهی تغییرات شرکت آرتیمان سازه ایام شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3598 و شناسه ملی 10300060233 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید تاسیسات 
وتجهیزات ابنیه،تاسیس���ات ش���هری،توزیع وانتقال خطوط آب،نصب وراه اندازی کارخانجات 
صنعتی،زهکشی وآبیاری،ابنیه راهها،راهسازی وکانال کشی، امور حمل ونقل درون شهری شامل 
رانندگی و اداره امور نقلیه،تعمیر و نگهداری شامل تعمیرونگهداری تجهیزات و وسایل اداری)به 
غیر امور رایانه (،خدمات فنی خودرو،امور آش���پزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا،اداره 
رستوران و بوفه، خدمات عمومی شامل تنظیفات،نامه رسانی،پیشخدمتی،امور آبدارخانه،خدمات 
پاس���خگویی تلفنی،نگهداری و خدمات فضای سبزش���امل خدمات باغبانی و نگهداری فضای 
س���بز،امور تاسیسات ش���امل تعمیرونگهداری وبهره برداری ازتاسیس���ات برودتی و حرارتی، 

نگهبانی،تامین نیروی انسانی موردنیاز ادارات ونهادهای دولتی وخصوصی 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )443750(

**********
آگهی تغییرات شرکت صنایع ممتاز الکتریک سهامی خاص 

به شماره ثبت 180 و شناسه ملی 10861876660 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای 
کریم فرج زاده بش���ماره ملی 1371671941 به نمایندگی ش���رکت خودرو صنعت موتوژن 
)س���هامی خاص( به س���مت رئیس هیات مدیره و آقای بهروز کریم زاده شهانقی بشماره ملی 
1502029685 به نمایندگی شرکت س���اخت ابزار وقالب های پایوراندیش )سهامی خاص( به 
س���مت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناصریوسفی بشماره ملی 2871819424 به نمایندگی 
شرکت موتوژن )س���هامی عام( به س���مت عضو هیات مدیره و آقای ناصریوسفی بشماره ملی 
2871819424 بعنوان مدیرعامل برای مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند 2- کلیه اوراق واسناد 
تعهدآورازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل باتفاق هر یکی ازاعضای 
هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی ازاعضای 
هیئت مدیره ومهرشرکت معتبرمی باش���د. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ویا شخصی که 
توسط ایشان تعیین میشود و مهرش���رکت معتبر می باشد . 3- اختیارات مدیر عامل در 18بند 
بشرح زیر به نامبرده تفویض گردید: 1� نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات 
دولتی و مؤسس���ات خصوصی . 2� تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی ش���رکت . 3� ایجاد و 
حذف نمایندگی یا ش���عبه درهر نقطه از ایران یا خارج از ایران . 4� نصب وعزل کلیه مأموران 
وکارکنان شرکت و تعیین ش���غل وحقوق و دستمزد و انعام وترفیع وتنبیه و تعیین سایرشرایط 
اس���تخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشس���تگی و مستمری وراث آنان . 
5� پیشنه��اد تصویب بودجه س���اانه برای اداره کردن شرکت . 6� افتتاح حساب و استفاده از 
آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسس���ات با تصویب هیئت مدیره . 7� دریافت مطالبات شرکت 
و پرداخت دیون آن اعم از اصل، س���ود و کارمزد و متفرعات . 8� تعهد، ظهر نویس���ی، قبولی، 
پرداخت و واخواس���ت هر گونه اوراق تجاری . 9� عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و 
اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماش���ین آات و مناقصه و 
مزایده که جزء موضوع شرکت باشد و منجمله انجام کلیه عملیات و معامات مذکوردر ماده )3( 
این اساسنامه بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره . 10� واگذاری یا تحصیل هر گونه حق 
کسب و پیشه و تجارت )سرقفلی( . 11� مبادرت به تقاضا و اقدام درمورد ثبت هر گونه اختراع و 
یا خرید یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات 
مربوط به آنها . 12� مبادرت به تقاض���ا و اقدام برای ثبت هر گونه عامت تجاری . 13� اجاره و 
استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام 
مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن . 14� 
به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی واسترداد آنها 
. 15� تحصیل اعتباراز بانکها و ش���رکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مدت 
و با هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه ش���رایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره . 
16� رهن گذاردن اموال ش���رکت اعم ار منقول و غیر منقول و فک رهن و لوکراراً . 17� خرید 
یا احداث هرگونه ساختمان که  مورد   نیازشرکت باش���د باتوجه  به  سقف  ریالی  اختیارات  مدیر 
عامل. 18� اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی، تس���لیم به دعوی یا انصراف ازآن اعم 
از حقوقی وکیفری با داش���تن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و 
مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، 
ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره با یا بدون حق توکیل 
به غیر ولوکراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و 
توکیل در توکیل ولوکراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه به امری 
که کامًا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارات، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای 
ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین م��دعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال از 
دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالب�ات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب 

عملیات اجرائی و اخ�ذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و یا دوائر ثبت اسناد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد )443697(

**********
تاسیس موسسه غیر تجاری کارگزاری رسمی بیمه آسایش گستر کوساان درتاریخ 

1398/01/28  به شماره ثبت 108 به شناسه ملی 14008278280 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

 موضوع: ایجاد و فعالیت کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برابر 
مجوز صادره شماره مجوز 97 / 83425 تاریخ مجوز 1397/12/09 مرجع صادرکننده صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردس���تان مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: استان کردس���تان، شهرستان سروآباد، بخش مرکزی، دهستان کوساان، 
روستا قلعه جی، داخل روس���تا، خیابان داخل آبادی، خیابان داخل روستا، پاک 250، طبقه 
همکف کدپس���تی 6678194971 سرمایه ش���خصیت حقوقی: 1,000,000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه ش���رکا: آقای سامان عباسی به شماره ملی 3230918657 دارنده 
200,000 ریال سهم الش���رکه آقای ساسان عباسی به ش���ماره ملی 3230918665 دارنده 
200,000 ریال سهم الش���رکه آقای عدنان عباسی به ش���ماره ملی 3810251240 دارنده 
200,000 ریال سهم الشرکه آقای رویا عزیزی به شماره ملی 3810485136 دارنده 200,000 
ریال سهم الشرکه خانم نسرین باخهء به ش���ماره ملی 6469887228 دارنده 200,000 ریال 
سهم الش���رکه اولین مدیران: آقای سامان عباسی به ش���ماره ملی 3230918657 و به سمت 
مدیرعامل و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ساسان عباسی به شماره ملی 
3230918665 و به س���مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نسرین باخهء به شماره 
ملی 6469887228 و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا 
کلیه اوراق بهادار و تعهداور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسامی با امضا 
مدیرعامل سامان عبا سی همراه با مهر موسس���ه معتبر میباشد. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مریوان )443568(



سرگذشت نخستين گوينده راديو در ايران

از گویندگی  رادیو تا 
نمایندگی  مجلس 

 گفت و گوبا»ژان پیر بریگودیو«،هنرمند نقاش و شاعر فرانسوی
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کنم! پیدا  گالری  یک  شیراز  در  دارم  دوست 



ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطاعاتادبيات ايران
سه شنبه 4 تير 1398- سال نودوسوم - شماره 27313

                                                                   نگاهی به رمان »رستاخیز من مریم« نوشته لیا عبدی

 محمدرضا حيدرزاده       وقتی که »آه« کامل شد!

چیزي که مي توانم بگویم این اس��ت که س��ّر س��ویدا، بُعدي دیگر 
از انس��ان اس��ت که الهي محض اس��ت و ظاهراً به مقوله درنمي آید و در 
مقوله هم نمي گنجد. سّر سویدا نه به مقوات دهگانه ارسطو مي آید، نه 

به مقوات چهارده گانه کانت و نه مقوله هیچ فیلسوف دیگري.
پس بگذارید، یکبار دیگر حرف سابق خودم را درباره موانا تکرار 
کنم که اگزیستانسیالیس��م واقعي این اس��ت. وجود و وجود ش��ناختي را 
باید در س��خن موانا جس��تجو کرد و باورم نیس��ت که این حوزه حوزه 

امثال ژان پل سارتر باشد.
مس��ئله این اس��ت که: هستي به مقوله درنمي آید و این موضوعي 

است که موانا مي داند، اما غیر او را نمي دانیم که مي دانند یا نه!
در اصطاح فلسفي گفته مي شود: اادراک للماهیات و بالماهیات؛ 
یعني ادراک کننده ماهیات هستند و آنچه هم که درک مي کنند، ماهیات 
است. پس هستي به مقوله درنمي آید و فوق المقوله است. سّر سویداي 
انسان خود هستي یا نمونه اي از هستي است که مقوله پذیر نیست. پس 

موانا کام عجیبي گفته است:
هر کسي از ظّن خ�ود  شد یار من       وز درون من نجست اسرار من

آق��اي دکت��ر دینان��ي! بحث امروز ما به پایان رس��یده اس��ت، اما 
مي خواه��م مس��ئله اي را مط��رح کنم که چند وقتي اس��ت ذهنم را به 
ش��دت مش��غول کرده اس��ت و آن موج عظیم و بي پایان ماده گرایي و 
ثروت طلبي و فزون خواهي و فزون طلبي و مال اندوزي در زندگي معاصر 
اس��ت. نمي دانم آیا ش��ما هم به این موضوع توجه کرده اید یا نه؟ یک 
مس��ابقه تمام وقت همه جانبه در گرفته اس��ت در کسب پول و جمع مال 
و انباشت ثروت و اضافه کردن پول و دارایي روي هم. من تعبیري جز 
»طغیان مادیت« ندارم و چندي پیش هم آن را به صورت سر مقاله اي 
در ضمیمه فرهنگي چاپ و منتشر کردم که البته چون تصریح نداشت، 

کسي متوجه مضمون و محتواي آن نشد.
چنیـن مقاله اي از شـما نخوانـده ام. مقاله جالبي باید 

باشد. منظورتان از طغیان ماده یا مادیت چیست؟ 
منظورم میل بي پایان و بي حد و حصر به پول و ثروت اس��ت که 
مدتي است نقل همه محافل است. از چندي پیش متوجه شده ام، مجلس 
و محفلي نیست که به طور صریح و ضمني، سخن، سخن سّکه و دار و 
زمین و ملک و سود بانکي و متفرعات این موضوع ها نباشد. هر کسي هر 
سخني را از هر کجا آغاز مي کند، در ادامه به اینجا مي رساند که  اآن 
ملک چنین است و زمین چنان و ملک فان و دار بهمان. میزان این 
حرف و حدیث ها آنقدر زیاد شده است که گاهي به خودم شک مي کنم که 
نکند قبًاً هم بحث ها همین ها بوده و من نمي دانستم یا نکند انسان باید 
به همین چیزها فکر کند و ما بیخود و بي جهت داریم از علم و اندیشه و 
فکر و قلم حرف مي زنیم. نوع صحبت ها به گونه اي است که انگار زمین 
و مل��ک و خان��ه و آپارتم��ان و پول و بانک قب��ًا  نبوده و به تازگي وارد 
عرصه حیات و اندیش��ه ش��ده است. به طور خاصه، این مسائل یورش 

آورده و ذهن و زبان کوچک و بزرگ را اشغال کرده است. 
چنـد مـاه پیش به یکي از دوردسـت ترین روسـتاهاي 
ایـران سـفر کرده بودم. به هر مهمانـي رفتم، صاحبخانه ها 
که غالباًً هم پیر و مشرف به موت بودند، حرفشان زمین بود 
و قیمـت آن و اینکـه اینجـا را چند سـال پیش چقدر خریدم 
و اآن یـک متـرش شـده اسـت آن قیمت. گاهـي هم که به 
بانک مي روم، مي بینم بیشـتر مشـتریهاي بانـک پیرمردها 
و پیرزنها هسـتند و آنچه هم که مي شـنوم، سـپرده اسـت و 
سـپرده گذاري کوتاه مدت و طواني مدت و 20 درصد سـود 
و این قبیل مسـائل. این چه فاجعه اي اسـت؟ چه پدیده اي 
است؟ احساس نمي کنید این اندازه گرایش به پول و مادیات 

در حال زایل کردن و باطل کردن هویت و فرهنگ است؟
جناب فیضي عزیز! سؤال بسیار مهمي را مطرح کردي. آنچه از زبان 
شما درآمد و من با دقت به بندها و فرازهاي آن گوش دادم، تنها به محدوده 
کشور ما خاصه نمي شود. این اقتضاي تمام قرن بیستم و دهه هاي آغاز 
قرن بیست و یکم و در یک کلمه روح مدرنیته است که به این صورت ظاهر 
شده است. مدرنیته و تجدد نگاهي است که بشر جدید به جهان درافکنده 

و عالم را از اصل خودش منقطع و منفصل کرده است.

     از کرمان برگش��ته بودم. بار 
و بنه سربازی ام را جمع کرده و آمده 
بودم مرد زندگی بشوم.همه چیز یک 
جور دیگر بود.ش��بیه روز بیستم مهر 
ماهی در هیچ یک از بیستم های مهر 
ماه بیست و پنج سال قبل از آن نبود.
از پش��ت در صدای همهمه می  آمد. 
ص��دای بلند صلوات ب��رای اموات و 

بازماندگان.
ب��وی آش ن��ذری در آن کوچه 
ب��ن  بس��ت پیچی��ده بود.یادم نمی آید بهان��ه  روی اجاق رفتن آن آش چه 
بود.از باز کردن در با کلید پش��یمان ش��دم. زنگ زدم.همه اتفاقات یک آن 
طول کش��ید.باز ش��دن در به دست خواهرم کتایون،فریاد سامش،دویدن 
پسرک کارد به دستی به طرف من،تو در پی او و گره نگاه من در سیاه  ترین 

سیاهی دنیا،چشمان تو را می گویم مریم.
کارد را از دس��ت پس��رک گرفتی.لب هایت را فشرده از حرص،پشت 
دستش محکم با کف دست زدی.نگاه پسرک پر اشک شد و زمزمه کرد: 

ببخشید.
چش��م های تو پر اش��ک ش��د.دو باره نگاهت در نگاه من افتاد.انگار 
تردید داشتی سام بدهی یا نه.بعد از یکی دو ثانیه ترجیح دادی یک سام 

زبانی داشته باشی ابد، تا از شّر عذاب وجدانت راحت شوی. نوک  
تا آن روز نمی دانستم اشک توی چشم ها می تواند این قدر سوزنده 
و داغ باشد.آن طور که تمام تنت از داغی بخار شود.نفهمیدم چطور سر از 
درون خانه در آوردم.از توی اتاقی که س��ال ها اتاقم ش��ده و بزرگ ش��دن، 
مدرس��ه رفتن،دانش��گاه و حاا هم از س��ربازی آمدنم را دیده بود. چه  ام 

شده  بود نمی دانم.....
***

رمان»رس��تاخیز من مریم«نوشته لیا عبدی، توسط انتشارات آدش 
به بازار کتاب آمده اس��ت.رمانی جانس��وز از بازی سرنوشت با آدم هایی که 
تمام امیدشان در قلب شان آشیانه کرده و برای داشتن یک زندگی آرامش 

بخش،با هیچ و با آه کشیدن می خواهند آینده شان را تضمین کنند.
نویسنده در این رمان،وارد زندگی یک خانواده چهار نفری می شود: 
پدر خانواده)احمد( پیرمردی خوددار و خانواده دوست که هر وقت عصبانی 
می ش��ود،کنترل تلویزیون را برداش��ته،به گوینده اخبار خیره می شود و به 

عالم و آدم هم توجهی نمی کند.
مادر خانواده)قدسی( زنی مهربان و دوست داشتنی که برای مورچه  ها 
هم اهمیت حیات قایل اس��ت،چه برس��د به آدم ها. دختر خانواده)کتایون( 
که در آرزوی داماد شدن برادرش است. و سر انجام پسر خانواده)کیارش( 
که تازه از سربازی برگشته و دوست دارد فوری و با عجله برود سر زندگی 

خودش به عنوان یک مرد....
لی��ا عب��دی که در رم��ان های قبلی اش هم توانایی خود را در خلق 
داس��تان با س��اختاری عامه پس��ند نشان داده اس��ت،این بار قلم خود را در 
خدمت نقش آفرینی تقدیری قرار می دهد که برای کیارش در نظر گرفته 

شده است:
پسر جوان از سربازی برگشته،دنبال کار می رود،پس برای زندگی تازه 
بنا کردن باید ازدواج کند،اما با چه کس��ی؟ او س��ال ها قبل با پس��ر عمه  ای 
که صمیمانه با هم دوس��ت و رفیق بودند یک باره به دش��من هم تبدیل 
می شوند و از هم فاصله می گیرند. پسر عمه که کیانوش نام دارد بعدا با 
دختری به نام مریم ازدواج می کند و بعد در حالی که فرزند پس��ری دارد 
از دنیا می رود. مریم بعداً با بیماری س��خت پس��رش مواجه می شود. برای 

درمان او به تهران می آید و در منزل احمدآقا میهمان می شود.
کیارش که از سربازی برگشته، بی خبر از این اتفاقات،وارد خانه که 
می ش��ود، مریم را می بیند بدون اینکه بداند کیس��ت، ش��یفته و شیدایش 

می  شود تا رستاخیزی از عشق در وجودش به پا شود....
نویس��نده با تس��لط خوبی، رمان »رس��تاخیز من مریم« را با دو راوی 
نوش��ته اس��ت. کاری سخت که به خوبی توانسته خواننده رمان را در مسیر 

رخدادهای این عشق رستاخیزی قرار دهد.
لیا عبدی که متولد تهران اس��ت،از کودکی و دوران مدرس��ه عاشق 
نوش��تن بود.س��ختی های این راه صعب را به جان خرید و نوشت و نوشت 
ت��ا ای��ن که در دوران دانشگاه،توانس��ت پاداش ت��اش هایش را بگیرد تا 
نخس��تین رمانش با نام »عش��ق خاموش« منتشر شود.پس از آن تا کنون 

9 رمان و دو کتاب شعر منتشر کرده تا از جمله نویسندگان فعال در حوزه 
ادبیات باشد.

در رمان»رستاخیز من مریم« می خوانیم:
وقتی در را پشت سرش بست و رفت،زل زدم به در و زدم زیر گریه.

شده بودم نامعلوم ترین آدم روی زمین.دلیل گریه ام را پیدا نمی کردم.انگار 
کسی را دوست داشتم که نمی شناختمش.دلتنگ کسی بودم که وقتی نگاه 

می کردم، می دیدم اصا نمی دانستم کیست.حس عجیبی بود مریم.
ج��ای آقاج��ان خالی که با غض��ب نگاهم کند و بتوپد:مگه مرد گریه 

می  کنه؟خجالت آوره.شرم داره واا.اشکات رو پاک کن.برو بمیر....
درس��ت مثل مامان قدس��ی بودم و ش��باهتی به آقاجان نداشتم.همه 
م��ی  گفتند.نتوانس��تم تاب بیاورم.به طرف ات��اق مامان و آقاجان دویدم.از 
کنار پرده  پایین افتاده، حیاط را نگاه کردم.برگ های مو هنوز سبز بود نه 

سرسبزها، اما سبز بود.یادت هست؟
کنار حوض فیروزه ای مامان قدس��ی نشس��ته بودی و دس��تت توی 
آب بازی می کرد.نگاه به پسرک انداختی.اخم هات حسابی توی هم بود.

زن  ه��ا چ��ه گفتن��د و خندیدند را نمی دانم، اما هر چه بود، نگاهت را به آن 
سمت کشاند و لبخند خفیفی بر لبت نشاند.

خودم را عقب کشیدم وقتی پسرک به سمت تو آمد و از گردنت آویزان 
شد. با صدای بلند مامان صدایت کرد. تمام تنم گر گرفت؛ نه،یخ کرد.لرز 

تمام جانم را برداشت.وای بر من را با کف دست به دهانم کوبیدم....
عجب بازی یی بود.نگاهم گره در نگاه بیوه پسر عمه ام بخورد و دلم 
برایش بلرزد.پسر عمه ای که از هفده سال پیش نخواسته بودم ببینمش. 
خبر به گوشم رسید که در آتش سوزی خانه شان همه مرده اند.نمی دانستم 
تو و پسرت مانده ای.اصا از بودنت بی خبر بودم.حاا بیوه همان عمه زاده 
برای مداوای پس��رک س��ه س��اله اش به خانه ما آمده بودن. مامان قدسی 
با صدای لرزانی گفت:واس��ه خاطر پس��رش اومده.طفل معصوم یه غده تو 

شکمش داره.ایشاا حالش که خوب شد و جواب گرفت بر می گرده....
آقاج��ان مقاب��ل تلویزیون نشس��ته و با دقت به اخب��ار نگاه می کرد.
حواس��ش به من بود.نه اینکه ببینی ها،باید آقاجان را می فهمیدی.همین 
که س��اعت یازده و نیم بیدار نشس��ته و دارد تلویزیون تماش��ا می کند یعنی 
چش��م انتظار اس��ت.جنس محبتش یک جور پدرانه ای فرق داشت.من که 
حاا دارم می فهمم.آن روزها حرفش را نمی گرفتم.به طرفش رفتم.دست 

به سمتش دراز کردم و گفتم: سام آقا جون....
خیلی بی س��ر و صدا و بی درد س��ر کار رفتم.نه دنبال کار گش��تنی 
داشتم،نه شرط و شروطی برایم وضع کردند.یک هفته بود مشغول کار بودم. 
هیچ خبری از تو نبود.از مامان قدس��ی که س��راغ می گرفتم به اش��اره  ایی 
تمام می کرد که عمل کرده و خدا رو ش��کر بهتر اس��ت.چند باری با موتور 

آمدم و بیمارستان را طواف کردم.ندیدمت،بد قضیه اینجا بود.
آن قدر خدا را صدا کردم تا بااخره جوابم را داد.آن جمعه آقاجان برای 
مراسم ختم یکی از دوستان دوران سربازی اش دعوت بود.مامان قدسی و 
کتایون برای ماقات می خواستند به بیمارستان بروند. آقاجان اخم هایش 
را در هم کرده و اصرار داشت با آژانس تماس بگیرند.کتایون اخم آلود زمزمه 

کرد:خب برگشتنی سختمون می شه آقاجون،با کیارش....
آقاجان نگاه تندی به او انداخت و گفت:بعد یک هفته کار،روز جمعه 

برای استراحته....  

با دكتر دينانی در جهان موانا

كيميای عشق
32

كريم فيضی

روح  مدرنيته

ادامه دارد
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دلنوشته های آهان آهان دار

محبوب صالح عا

دل كاايى شكستنى است!
محبوبم! قصه دراز است همین که حضرت عشق را زیارت کردم، 
قصه دراز شد. چه صورتي! مثل اینکه همۀ استادان نقاش اجتماع کرده، 
صورت یار ما را کش��یده اند. ابروها چون کمان چاچي، دهان مثل نصف 

سکۀ بهار آزادي، زلف چون نسیم. چه بگویم از شرم و ُعجبش.
محبوبم! حق با من اس��ت، دل کاایي شکس��تني است، قصه دراز 
اس��ت. ش��ما جایي پشت دل عاش��ق خانه دارید. من اغلب گریه مي کنم. 

گریه اي که به درد کسي نمي خورد، از آن گریه ها. 
من از مغنیان دس��تگاه توأم. ترانه ها براي تو گفته ام. رنگ ها براي 
ت��و گرفت��ه ام. آوازها براي تو خوانده ام در ش��ور، در بیات ُترک، اصفهان و 

آرایش خورشید. من دل دل ها زده ام. 
محبوبم! زندگي ام براي توس��ت. فوتم براي توست. زوري ندارم،  
مرد جنگي نیستم. کمان من تویي؛ سپرم تویي، پیروزي ام تویي، شکستم 

تویي، دشمني ام به خاطر توست، آشتي صلحم به خاطر توست. 
مالي ندارم. برف و باران پاییز و بهارم فدیۀ توست. کوه البرز، دریاي 
مازن��دران را فدی��ۀ تو کرده ام. راه چال��وس، میدان ونک، مترو تهران،  باغ 

عفیف آباد شیراز و میدان نقش  جهان هم فدیه توست. 

محبوبم! زودباش مرا راه بینداز، مرا رو به راه کن که تو ملجأ من 
هس��تي. بي تو همه ضررهاي عالم از من اس��ت. بي تو ملنگم. این روزها 
با این ریش و موي س��فید دیر اس��ت که خجالت زده و رس��وا باش��م. روي 

بگرداني باخته ام! باختي عظیم. باختني بي جبران. 
محبوبـم! ب��ه دادم برس. این عقل مرا کش��ت. دس��ت از س��رم 
برنمي دارد. تو رودخانه را س��ر به راه کردي، تو جادۀ چالوس را رس��تگار 

کرده اي، مرزن آباد را زیبا کردي،  تو تهران را به ناز داشته اي. 
محبوبم! بیان کوچه ها و خیابان ها را قال بگذاریم، یک بقچه نبات 

برداریم و به بیابان بزنیم. 
بیا به بیابان برویم؛ به خارستان ها، که تیغ حرف کند است و شمشیر 

لب کسي را زخمي نمي کند. 
محبوبم!  به چشمان من گریه هایي بده که با آن دلم را بسوزانم. 
در این سرگشتگي، نشاني من تویي. من دائمًا آنجایم. یکسره با تو 

کار دارم. تو همه کارۀ مني و همۀ کارهاي من دست تو است. 
شب مي رسد؛ خیابان ها خالي شده اند؛ پنجره ها یکي یکي خاموش 
مي ش��وند. آس��مان خلوت اس��ت؛ همه س��اکت اند.       هر ش��ب این ماه، 
آن درخت، آن پرنده، آن آس��مان و خرده ریزهایش، ش��نیدن در دل  ها و 
تماشاي رنج دیگران، مرا به یاد شما مي اندازد. با عکس ماه در آب حوض، 

دایره هایي مي سازم. 
محبوبم! دوس��ت داش��تن یک رویداد است. دست مي دهد و دیده 
مي ش��ود. مثل فرو رفتن آرام و عمودي در دریا. مثل نس��یم خنکي که از 

شمال مي وزد و زلف یار را پریشان مي کند. 
مثل صبحي که از دورها رسیده است و تو را بي تاب کرده است. 

محبوبم! هر کسي براي خود سه داستان دارد. عاشق یک داستان 
دارد. ما همه بیدار مي شویم، غذا مي خوریم، راه مي رویم، خسته مي شویم، 

مي خوابیم، حرف مي زنیم، روزنامه مي خوانیم. 
محبوبم! یاد تو مي رس��د، متانت را کنار مي گذارم؛ یادتان هس��ت 

گفتم یاد شما مرا شیر مي کند. 
محبوبم! گاه��ي چن��ان دلم گرفت��ه و از غصه ُپرم که از خود مي پر 

سم آیا مرگ مرده است که هیچ سراغ مرا نمي گیرد؟ 
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در شماره قبل برایتان نوشتم که نخستین 
گوینده رس��مي رادیو که پش��ت میکروفن رادیو 
نشست و گفت:»اینجا تهران است رادیو ایران«؛ 
س��ید رضا س��جادي  بود  و شرحي از زبان محمد 
مهاج��ر تهی��ه کننده رادیو که گفتگویي هم با او 
داشته، برایتان آوردم. این بار نیز به دلیل اهمییت 
گفتگوي دیگري که از او به دست آورده ام، نظر 

شمارا به آن جلب مي کنم. 
»مرتضی  رس��ولی  پور« در مصاحبه اي با 
سید رضا سجادي، وقایع چگونه گوینده شدنش 
را  مفصل  در نش��ریه موسس��ه مطالعات تاریخ 
معاص��ر ایران منعکس کرده اس��ت، که نظر به 
اهمی��ت این س��ند تاریخي، ب��دون هیچ دخل و 

تصرفي آن را براي عاقه مندان مي آورم.

آنچ��ه  در پی  می آید خاصه  متن  مصاحبه  
با س��ید رضا س��جادی  از گویندگان  پیشین  رادیو 
ایران ؛ شهردار شهرهای  مشهد، اصفهان  و رشت ، 
سرپرس��ت  ش��هرداری های  اس��تان  خوزستان ، 
مدیرکل  رادیو ایران  و یک  دوره  نمایندۀ  مجلس  

شورای  ملی )دوره  23( است .
 ویژگ��ی  عمده  خاطرات  مصاحبه ش��ونده ، 
در مقایس��ه  با بس��یاری  از خاطرات  مشابه ، اکتفا 
به  تجارب  و دانس��ته های  ش��خصی  و اجتناب  از 

وسوسۀ  تحلیل ، داوری  و کلی گویی  است . 
*  ضمـن  تشـکر از شـما، لطفاً در 
مـورد معرفـی  خود و خانـواده ، به  ویژه  
پدرتـان  مرحـوم  آقا مصطفی  سـرابی ، 

مطالبی  بیان  کنید.
 س��جادي:خانوادۀ  ما از پانصد و اندی  سال  
پیش  همه  در کسوت  روحانیت  و اهل  علم  بودند. 
پدربزرگم  حاج  میرزا مرتضی  سرابی  خراسانی  از 
مجتهدان  مشهور خراسان  بود که  پس  از تحصیل  
نزد مرحوم  آخوند ما محمدکاظم  خراس��انی  از 
نجف  به  مش��هد آمد و در مدرسۀ  نواب  و مدرسۀ  
فاضل خان  این  ش��هر به  تدریس  پرداخت . پدرم  
ح��اج  می��رزا مصطف��ی  س��رابی  بع��د از انقاب  

مش��روطیت  چون  آزادیخواه  و اهل  نطق  و بیان  
ب��ود به  ته��ران  آمد. من  هم  که  اکنون  در حضور 

شما هستم  در سال  1299 به  دنیا آمدم . 
* چطور شد که  بهرام  شاهرخ  پسر 
ارباب  کیخسـرو برای  گویندگی  بخش  

فارسی  رادیوی  آلمان انتخاب  شد؟ 
در این  مورد ابتدا باید عرض  کنم  که  بعد از 
قبولی  م��ن  در امتحان  گویندگی  رادیو، ممتحن  
آلمان��ی  از متین دفتری  درخواس��ت  ک��رد اجازه  
ده��د م��را با خود به  آلم��ان  ببرد؛ چون  صدایم  را 
فوق الع��اده  تش��خیص  داده  ب��ود. متین دفتری  
گزارش  این  مطلب  را به رضاش��اه  داد و ش��اه  در 
پاسخ  به  او گفته  بود:»اگر در کار گویندگی  خوب  
است،  چرا برای خودمان  نباشد؟ و بنابراین ، اجازه  

نداده  بود«.  در روزهای  پایانی  س��ال  1319 قرار 
ش��د رضاشاه  به  مناسبت  تحویل  سال  نو از رادیو 
برای  مردم  پیام  بفرستد. من  هم  با وسایل  ابتدایی  
آن  روز، که  یک  میکروفون  و یک  دستگاه  ضبط  
صوت  بود، به  کاخ  گلستان  رفتم  و بعد از شرفیابی  
در اتاق  دفتر، درحالی  که  در کنار رضاشاه  ایستاده  
ب��ودم ، میکروف��ون  را به  دس��ت  گرفتم  و گفتم : 
»سال  تحویل  شد؛ اکنون  اعلیحضرت  شاهنشاه  

سخنرانی  می کنند.« 
در این  موقع ، ش��اه  از روی  کاغذی  که  در 
دس��ت  داش��ت ،  در س��ه  جملۀ  کوتاه ، مطالبی  در 
تبریک  س��ال  نو، شادی  و سرافرازی  ملت  و امید 
ب��ه  امنیت  و آس��ایش  قرائت  کرد. بع��د از پایان  
مطلب ، در حالی  که  من  مشغول  جمع آوری  سیم  
ب��رق  بودم،  خطاب  ب��ه  من  گفت :»صدای  خوبی  
داری . می خواستند تو را به  آلمان  ببرند، ولی  من  
اج��ازه  ن��دادم . هر روز صدای  تو را از رادیو گوش  
می دهم ؛ بسیار خوب  است ، ادامه  بده  تا پیشرفت  

هم  بکنی .«
 چن��دی  بعد، بهرام  ش��اهرخ ، پس��ر ارباب  
کیخس��رو برای  گویندگی  بخش  فارسی  رادیوی  
آلم��ان  انتخ��اب  ش��د و ما هر روز ص��دای  او را 

می شنیدیم  که  می گفت :»اینجا برلن ، اینجا برلن  
اس��ت .« و او ت��ا پایان  جنگ ، گوین��دۀۀ رادیوی  

آلمان  هیتلری  بود.
*  آشـنایی  شـما و خانواده تـان  با 
قوام السـلطنه  باید قدیمی  باشـد، این  

طور نیست ؟ 
 درس��ت  است . قوام السلطنه  با پدربزرگ  و 
پدرم  از قدیم  آشنا بود. می دانید مدتی  که  ایشان  
والی  خراس��ان  ش��ده  بود تا زمان  کودتای  س��ید 
ضیاءالدین  طباطبایی  حاکم  مطلق  خراسان  بود. 
من  همیشه  در دولتهای  او بعد از شهریور 132۰، 
آماده  بودم  اعامیه های  قوام الس��لطنه  را بخوانم  
و خودش  هم  در این  امر پافشاری  می کرد؛ گفته  
بود غیر از سجادی  کسی  نباید نوشتۀ  مرا بخواند. 
در کابینۀ  دوم  قوام  بعد از پایان  غائلۀ  آذربایجان 
 اولین  کس��ی  که  با ارتش  به  آذربایجان  رفت  من  

بودم .
دوران   از  خاطراتـی   چـه    *

نخست وزیری  رزم آرا دارید؟
یکی  از خاطراتم  مربوط  می ش��ود به  نطق  
رزم آرا در مجلس  شورای  ملی . می دانید که  پس  از 
تشکیل  دولت  رزم آرا، دکتر مصدق  و دیگر یاران  
او ش��دیداً به  رزم آرا در مجلس حمله  می کردند و 
مطالب  تندی  در مخالفت  با او ایراد می ش��د. روز 
س��وم  دیماه  سال  1329 از نخست وزیری  به  من  
اطاع  دادند که  رزم آرا با شما کار دارد؛ فوراً بروید 
پیش  او. چون  فاصلۀ ادارۀ تبلیغات ، که  در میدان  
ارگ  ب��ود، تا نخس��ت وزیری  زیاد نبود؛خیلی زود 

خود را به  رزم آرا رساندم .
 این  درست  موقعی  بود که  او عازم  حرکت  
به  س��وی  مجلس  ش��ورای  ملی  شده  بود. رزم آرا 
نوشته ای  را به  دستم  داد و گفت :»رضا، این  نطقی  
اس��ت  که  در مجلس  ایراد خواهم  کرد و می دانم  
که  دردس��رهایی  برایم  فراهم  خواهد س��اخت . با 
این  وصف ، از مجلس  به  تو اطاع  خواهم  داد که  
نط��ق  را از رادی��و بخوانی . فعًا برو و آن  را مرور 

کن  و منتظر خبر من  باش.«
 دکتر آزموده ، سرهنگ  غضنفری  و سرهنگ  
علی اکبر مهتدی ، همراه  رزم آرا به  مجلس  رفتند. 
من  هم  به  ادارۀ تبلیغات  برگشتم  و در دفتر کارم  
مش��غول  ش��دم . یک  ساعت  بعد از ظهر، اکباتانی  
رئیس  بازرسی  مجلس  تلفن  کرد و بعد از مکالمۀ 
کوتاهی گفت :»ب��ا نخس��ت وزیر صحبت  کن.« 
رزم آرا پش��ت  تلفن  گفت :»رضا، خود را آماده  کن  

و برو نطق  را از رادیو قرائت  کن.«
 البت��ه  تم��ام  مطالب  آن  نط��ق  در خاطرم  
نیس��ت،  ولی  مضمون  کلی  این  بود:»ایرانی  که  
نمی تواند یک  لولهنگ  بسازد، چگونه  می خواهد 
صنع��ت  نف��ت  را ملی  کند و خ��ودش  ادارۀ آن  را 
به  دس��ت  بگیرد. ما که  نمی توانیم  یک  کارخانۀ  
س��یمان  را با پرسنل خودی  اداره  نماییم ، با کدام  
وس��یله  و ابزار می خواهیم  نفت  را هم  اس��تخراج  
کنیم  و هم  بفروشیم .« و در پایان  هم  گفت :»ملی  

کردن  صنعت  نفت،  بزرگ ترین  خیانت  است .«
 به  هر حال ،همین  نطق  که  چند بار از رادیو 
پخش  ش��د، موجب  گردی��د تا به  دعوت  آیت اه  
کاش��انی،  میتینگ  عظیمی  در میدان  بهارستان  
تش��کیل  شود و مردم  با ش��دیدترین  احساسات ، 
مخالفت  خود را با رزم آرا و بیانات  او اعام  کنند. 
بعد هم  حوادث  دیگری  به  وقوع  پیوست  و رزم آرا 

ترور شد.

از گویندگی  رادیو تا نمایندگی  مجلس 

رضا سجادي ) نفر اول - ایستاده از سمت راست ( پشت سر قوام السلطنه

                   ادامه دارد 



»ژان پی��ر بریگودیو«هنرمن��د نق��اش و ش��اعر 
فرانس��وی، برای هنرمندان ایرانی ش��ناخته شده است. 
او س��الیان طوانی اس��ت که به ایران رفت و آمد دارد و 
در ش��هرهای ایران، در گالری ها آثار خود را به نمایش 

می گذارد.

ژان پیر،رئیس پیش��ین دانشکده هنرهای زیبای 
دانش��گاه نوول س��وربن پاریس بوده است. آخرین سفر 
ژان پیر به ایران، اردیبهش��ت سال جاری بود. با ژان پیر 
در تهران در گالری ثالث که چند بار آثار او را به نمایش 
 گذاش��ته است، دیدار کردیم. استاد هنرمند فرانسوی با 

خوش رویی به پرسش های مان پاسخ داد. 
در آغاز این گفت گو از ژان پیر در باره تفاوت هنری 
ایران و فرانسه پرسیدیم. وی گفت: »شاید در یک نگاه 
کلی بتوان گفت که بین هنر ایران و فرانس��ه، تفاوتی 
وجود ندارد. اما بیس��ت س��ال پیش که به ایران آمدم، 
تفاوت بسیار بود. دو سال پیش هم که به یک دانشگاه 
در تبریز رفته بودم، در آنجا هنر اسامی تدریس می شد. 
به همین دلیل در آنجا تفاوت زیادی بین هنر فرانس��ه 

و ایران دیدم.
 اگرچه در فرانسه نیز در قرون وسطی، مذهب با 
هنر ترکیب ش��ده بود ولی بعد از آن، در دوره رنس��انس 
که یک دوره نوگرایی بود،به نقاش��ی مدرن روی آورده 

ش��د. پ��س نتیجه می گیریم که مذه��ب ما باعث تغییر 
هنرمان نیز شده است.« 

ژان پی��ر در ادام��ه در باره روش های تحصیل هنر 
گفت:»در فرانس��ه برای تحصیل در رشته های هنری، 
دو روش وج��ود دارد. یک��ی روش تئوری اس��ت که در 
دانش��گاه با گذراندن دوره لیس��انس و فوق لیسانس و 

دکتری طی می شود.
دوم روش کاربردی است. این نوع تحصیل بیشتر 
دولتی است و به هنرآموزان به شیوه کاربردی آموزش 
می دهند و مواد مورد نیاز را در اختیارشان قرار می دهند 
و می توانن��د از هم��ان ابتدا مکانی برای تمرین و اقامت 
داشته باشند.   اما در دانشگاه، بیشتر مسایل به صورت 
تئوری بررس��ی می شود و مکان چندانی برای تمرین و 
کار کردن نیست. با این حال، تحصیل به شیوه کاربردی 
ی��ک روش قدیم��ی برای تدریس هنر اس��ت. معموًا 
در دانش��گاه های فرانس��ه این دو روش در کنار یکدیگر 

تدریس می شود.«
وی در ادامه افزود:»در پاریس فقط دو دانش��گاه 
هنر وجود دارد. در ش��هرهای دیگر فرانسه، ایرانی های 
زیادی در دانشگاه های دیگر هنر نیز مشغول به تحصیل 

هستند.« 
در ادامه این گفت وگو از وی در باره محدودیت هایی 
که خانواده های ایرانی برای فرزندان خود برای تحصیل 
در رش��ته هنر به وجود می آورند و این که رش��ته های 
هنری را رش��ته هایی از نظر ش��غلی آینده دار نمی دانند، 
گفت وگ��و کردی��م. وی در این خص��وص گفت: »این 
مس��اله را قبول دارم و البته در گذش��ته در فرانس��ه نیز 
همین طور بوده است. من بر این باورم که در سال های 
آین��ده در ایران،این وضع تغییر خواهد کرد. چرا که هم 
در ایران و هم در کش��ورهای دیگر، ایرانی های زیادی 

هستند که هنر را دنبال می کنند.« 
وي س��پس تأکی��د کرد:»آنچه ب��رای من خیلی 
مهم اس��ت، توجه به این نکته اس��ت که هنرمند باید 
آزادی داش��ته باش��د تا زمینه رشد و شکوفایی استعداد 

او فراهم شود.«
ژان پیر به ش��هرهای مختلف می رود و نمایشگاه 
نقاشی برگزار می کند. تاکنون نمایشگاه او در شهرهای 
پاریس، لندن، برلین، میامی، تهران، اصفهان، سئول و...  
برگزار ش��ده اس��ت. وی در این موردنیز چنین توضیح 

م��ي دهد: »وقتی که س��ال 2۰۰2 ب��ه ایران آمدم و در 
اصفه��ان نمایش��گاه برگزار کردم،راض��ی کننده نبود. 
چون حتی برای این نمایش��گاه کاتالوگی تهیه نش��ده 
بود. ولی چندسال بعد که دوباره نمایشگاهی در تهران 
و اصفهان برگزار ش��د، کاتالوگ مناس��ب تهیه شده بود 
و عاقه مندان آگاهی داش��تند که چنین نمایش��گاهی 

برگزار می شود.« 
وی در ادام��ه افزود:»من در س��ال های آینده به 
برگزاری نمایشگاه در ایران ادامه می دهم. به خصوص 
دوس��ت دارم در ش��یراز یک گالری پیدا کنم و در آنجا 
نمایش��گاه برگ��زار کنم. در آین��ده یک گالری خوب در 

آنجا پیدا خواهم کرد.«
ژان پی��ر در ب��اره تح��ول در آموزش و پیش��رفت 
رش��ته های هنری گفت:»خیلی از کتاب های هنری به 
فارس��ی برگردانده شده اس��ت. با این حال کتاب هایی 
هس��تند که در ایران ممنوع هس��تند، ولی در فرانس��ه 
در دس��ترس خوانندگان و دانشجویان است. همین طور 

می توانند از کتابخانه ها استفاده کنند.« 
وی س��پس در ب��اره نق��ش زب��ان در تحصیات 
دانش��گاهی افزود:»چون در دانشگاه های آنجا آموزش 
با رویکرد به فلسفه است و درس ها با این شیوه آموزش 
داده می ش��ود،باید کتاب های فلس��فی زی��ادی خواند. 
کتاب ه��ا درباره فلس��فه در ق��رن 18 و 19 و همچنین 
درباره هنرمندان بزرگ فرانس��ه اس��ت. زبان از چنان 
اهمیتی برخوردار هست که اگر کسی دوره لیسانس را 
تمام کند ولی زبان خوبی نداشته باشد باید صبر کند تا 

زبانش را بهتر کند و به سطح مورد نظر برساند.«
وی در م��ورد ش��رایط تحصی��ل در فرانس��ه 
م��ي  گوید:»باید مراحل آموزش زبان را طی کرد و بعد 
به سفارت رفت و در آنجا درخواست داد و سپس از طریق 
اینترنت به دانشگاه های مورد نظرتان ایمیل بدهید.« 
ژان پیر در پایان در باره مشکات مالی دانشجویان 
و کار دانش��جویی در فرانس��ه گفت:»اگر دانش��جویان 
بتوانن��د ب��ه راحتی به زبان فرانس��وی س��خن بگویند، 
می توانند در شغل هایی البته با درآمد متوسط کار کنند. 
اگرچه پاریس ش��هر گرانی اس��ت و هزینه زندگی برای 
مردم پاریس هم دش��وار اس��ت، اما در دیگر شهرها این 
طور نیس��ت و دانش��جویان می توانند در این شهرها یا 

شهرک ها زندگی راحت تری داشته باشند.«

هرهاى تجسمى
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطاعات
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دوستاني بهتر از آب روان

خاطرات من و سهراب

43دكتر حبيب اه صناعتي

ادامه دارد

آن ش��اعر ک��ه مورد احترام م��ن بود، خطاب به من 
گفت: آقاي دکتر! با پوزش بس��یار مي خواهم شعر طنزي 
براي ش��ما بخوانم. گفتم با کمال میل خواس��تار شنیدن 
آن هس��تم و اطمینان داشته باشید که هرچه باشد، رنجه 

نخواهم شد. 
سپس آن شاعر گرامي شعري از سروده هاي خودش 
خواند که روایت قصه  اي بود. ش��عر را به خاطر ندارم اما 
مضم��ون آن چنی��ن بود: م��ادري در غم مرگ فرزندش، 
این چنین نوحه سرایي مي کرد: »پسرم مرده است. پسر 
همچون گوهرم مرده است. در حقیقت آن تاج سرم مرده 
اس��ت. پس��ري که لب به افیون نزد، پسري که مشروب 
نخورد، پسري که قمار نکرد و... شاعر خطاب به آن زن 

مي گوید: گفت کم گو، بگو خرم مرده است!« 
س��خن از س��هراب بود. اش��اره کردم که در چنگ 
هی��چ ی��ک از ای��ن اعتیادات نبود؛ در حالي که بس��یاري 
از هنرمندان و حتي برخي دوس��تان س��هراب، گرفتار آن 
بودند. آقاي »پروفس��ور حسین امین« در کتاب ارزشمند 
»دانش��نامه شعر« مي نویس��د:  » به حکایت آمار و ارقام 
درصد معتادان به انواع مواد مخدر در میان شاعران بیشتر 
از میانگین کل جامعه است. در ایران بعضي از شاعران � 
صد البته به خاف مصلحت جامعه � نه تنها از باده خواري 
و میگس��اري بلکه از اعتیاد پلش��ت خود به موادمخدر با 

اشعاري شیوا و ظریف تعریف و توصیف کرده اند. 
این شاعران به خود حق داده اند که از این مضمون 
نامیمون، نه تنها براي هنرنمایي  هاي ش��اعرانه خویش، 
بلکه حتي براي »توجیه« اعتیاد خود استفاد کنند. در این 
جا از باب شاهد مثال ) و نه خداي نخواسته از باب تأکید!(، 

شعر معاصر نمونه هایي ارائه مي شود: 
ایرج میرزا )وفات 13۰2( گفته است:

 دیشب به بزم احرار از التفاوت سردار 
تریاک بود بسیار، کنیاک بود ب�ي م�ر

هر کس به نشئه اي تاخت با نشئه کار خود ساخت 
من هم زدم به واف�ور از حد خود ف�زون تر!

ملک الشعراي بهار )وفات133۰( در سوئیس به جد 
گفته است: 

آتش و ابر و دم دود است پی�دا در اف�ق
کو مقامي امن و یار محرم و دود و دمي 
اما در میان این همه اش��اره ها و رغبت ها به اعتیاد، 
سهراب، دور از هر اعتیادي بود. سهراب از کودکي تا پایان 
عمر کوتاه خود،  همواره اهل مطالعه بود و بس��یار کتاب 

مي خواند. زنده یاد مشفق کاشاني مي نویسد: 
»زمان��ي که س��هراب در اداره فرهنگ کاش��ان با 
من کار مي کرد و گاهي به اتفاق به روس��تاها مي رفتیم. 
مي دیدم که همیشه کتاب خطي ازبیدل دهلوي یا کتاب 
اشعار صائب و کلیم کاشاني را همراه دارد و در هر فرصت 

به مطالعه آنها مي پردازد«. 
خانم پریدخت سپهري مي نویسد: 

»بخش عمده اي از کتاب هاي فارس��ي که سهراب 
مي خوان��د، در کتابخان��ه خصوصي برادرم��ان، زنده یاد 
منوچهر س��پهري، وجود داشت. در این کتابخانه نه هزار 
جلدي، دیوان اش��عار و آثار ش��عرا و عرفا و فاسفه بزرگ 
ایران، فرهنگ هاي مختلف لغت و نیز شاهکارهاي ادبي 
جهان و کتاب هاي بسیاري در زمینه هاي گوناگون دیده 
مي ش��د که اغلب آنها با نظر و پیش��نهاد سهراب، در طول 

سال ها جمع آوري و خریداري شده بود. 
کتاب هاي چندي هم درباره مذاهب و ادیان مختلف 
جه��ان و از جمل��ه ش��رق دور در آن به چش��م مي خورد. 
س��هراب تح��ت تأثی��ر ایجاز و فصاح��ت و باغت کام 
قرآن کریم مي گفت: »کتاب آس��ماني  ما گذشته از جنبه 
الوهیت و تقدس��ش، از با ارزش ترین ش��اهکارهاي ادبي 

جهان است.« 

                                                                                       گفت و گوبا»ژان پیر بریگودیو«،هنرمند نقاش و شاعر فرانسوی

 نسترن عليپورــ  یاسمن عليپور دوست دارم در شیراز یک گالری پیدا کنم!



سينا ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطاعات
سه شنبه 4 تير 1398- سال نودوسوم - شماره 27313 

چه در س��ینما و چه در تلویزیون، همیش��ه 
ن��وک پیکان انتقادات به آثار نمایش��ی، س��مت 
فیلمنام��ه بوده اس��ت. این که مث��ًا فیلمنامه ها 
تکراری اس��ت یا حتی این که قصه ها به پایان 

رسیده است. 
درای��ن س��و اما برخی م��دام فریاد می زدند 
ادبیات داس��تانی، ادبیات داس��تانی! چرا به سراغ 
ادبی��ات داس��تانی یا حتی که��ن الگوهای ادبی 
خودمان نمی روید! حسن فتحی این کار را کرد.
در س��ریال میوه ممنوعه، او سریال شیخ صنعان 
را در بستر قصه ای تازه و امروزی بازسازی کرد 
و خیلی هم جواب داد. س��ریال با اس��تقبال خوبی 

از سوی مخاطبان مواجه شد. 
واقعیت این اس��ت که نس��بت بین س��ینما 
وادبیات داس��تانی آنقدرعمیق ونزدیک است که 
اگربخ��ش مهمی ازضعف های س��ینمای ایران 
را به کاس��تی ه��ای موجود درادبیات داس��تانی 
نس��بت بدهی��م، گزاف��ه نگفت��ه ایم. متاس��فانه 
س��ینما وتلویزیون ما آن طورکه شایس��ته است، 
از ظرفی��ت  ه��ای ادبیات داس��تانی درخلق آثار 

نمایشی استفاده نکرده است.
 برخ��ی معتقدن��د که ادبیات داس��تانی ما از 
سرمایه وتوان کافی برای بهره برداری سینمایی 
برخوردارنیست. یا مدیوم سینما به واسطه ماهیت 
وکارکرده��ای خاص خود نمی تواند دربازنمایی 
بصری موفق باشد. درحالی که در همین کشورما 
تع��داد مهم��ی ازآثار س��ینمایی که م��ورد توجه 
مخاطبان و منتقدان قرار گرفته ودرجشنواره های 
مختلف نیزدرخشیده اند،محصول تلفیق ادبیات و 

سینما و به اصطاح آثار اقتباسی بوده است. 
درح��ال حاضر درادبیات داس��تانی معاصر، 
ظرفیت های بالقوه زیادی هس��ت که به فعلیت 
نرس��یده واگر بس��تر و امکان ازم برای اقتباس 
سینمایی آنها صورت بگیرد، دست کم می توان 
ش��اهد خلق چند اثر س��ینمایی یا تله فیلم های 
جذاب و ارزشمندی بود که به اعتای فیلمسازی 
و در نهای��ت ج��ذب و رضای��ت مخاطبان کمک 

زیادی می کند.
 در ح��ال حاض��ر و سالهاس��ت ک��ه  وقتی 
درباره آس��یب شناسی س��ینمایی ایران صحبت 
م��ی ش��ود،مدام از فق��دان قصه ه��ای خوب و 

های ارزش��مند یاد می شود. درحالی که  فیلمنامه  
ازظرفیت های تازه و پتانسیل هایی که درادبیات 
داس��تانی ما وجود دارد، اس��تفاده ای نشده است. 
حت��ی اگ��ر نگاهی تجربه گرایانه ب��ه این مقوله 

داش��ته باش��یم و با رویکردی آزمون وخطایی به 
آن بنگری��م، بازهم این یک ضرورت مهم برای 
سینم��ا وادبی�ات داست�انی ماس�ت که تعامل و 

دیالکتی��ک بیشتری با هم داشته باشند. 
 ق��رار نیس��ت هم��ه آثار ادب��ی که ظرفیت 
س��ینمایی یا س��ریال سازی دارند، به یک فیلم یا 
تله فیلم خوب یا سریالی ماندگار بدل  شوند. اگر 
در طول سال حتی ۵ اثر اقتباسی هم توفیق این 
کار را بیابند، می توان به اعتاء و رش��د تدریجی 
ای��ن مقول��ه امی��دوار بود و فضای��ي خلق کرد تا 
نویس��ندگان و کارگردان ها تشویق شوند که به 

سراغ مقوله اقتباس ادبی در سینما بروند.
فرایند اقتباس صرفًا به آثار نمایشی داخلی 
خت��م نمی ش��ود. اگرچ��ه آثار بوم��ی از اولویت 
بیش��تری برای اقتباس س��ینمایی برخوردارند. با 
ای��ن حال، یکی از مهمترین اقداماتی که در این 
زمین��ه می توان انجام داد، بومی کردن آثار ادبی 
خوب جهان است. قرار نیست کل فرایند اقتباس 

از تولیدات داخلی صورت بگیرد.

 بدیهی اس��ت که بخش��ی از این فرایند، به 
آثار ادبی مهم کش��ورهای دیگر برمی گردد که 
اگر قابلیت بومی س��ازی آن در کش��ور فعال شده 
و بتوان��د دس��ت به ای��ن کار بزند؛ بخش دیگری 
از نی��از س��ینمای ایران ب��ه فیلمنامه های خوب 

برآورده می شود.
تبدیل کردن قهرمان ها یا ش��خصیت های 
تاریخی یا مثًا بخشی از سرگذشت یا حادثه  ای 
ک��ه برای فان ش��خصیت مع��روف در تاریخ و 
ادبی��ات م��ا رخ داده به قص��ه ای امروزی، فارغ 
از وجوه دراماتیک و کارکردهای س��رگرم کننده 
آن، می تواند به آش��نایی مردم با بس��یاری از این 
شخصیت ها و اتفاقات زندگی آنها نیز کمک کند. 
به ویژه نس��ل جوانی که ممکن اس��ت اطاعات 

کمتری درباره مفاخر تاریخی خود داشته باشد.
 از سوی دیگر، این گونه اقتباس های آزاد 
می تواند بخشی از ارزش های ارزشمند فرهنگی 
گذش��ته را نیز در قالب الگوهای امروزی بازتولید 
کرده و موجب صیانت از آنها شود. جالب است که 
چه در قصه شیخ صنعان که عاشق شدن در پیری 
و چ��ه در تنهایی لیا که عش��ق دختری متمول 
به پسری فقیر اما سالم را به نمایش می  گذارد، 
شاهد هستیم که قصه شاید قصه کهنه ای باشد، 
ام��ا آن تجرب��ه وموقعیت هنوز هم به عنوان یک 
تجربه بش��ری قابل درک و تکرار است.هنوز هم 

جذابیت و شیرینی های خود را دارد.
 برخ��ی از این که��ن الگوهای ادبی، اصًا 
ب��ه همین دلیل الگو ش��دند که در همه زمان ها 
ومکان  ها قابل تعمیم و تفسیرند وامروز که قوت 
قالب عالم هنر، تصویر است؛ چه چیز بهتر از اینکه 
آنها را در این قالب بازتولید و بازسازی کنیم. کافی 
است با این نگاه به سراغ متون ادبی خود رفته و 
از دل آن قصه هایی را بیرون بکشیم که قابلیت 
و ظرفیت نمایشی داشته ومی توان آنها را با زبان 

امروزی بازتعریف کرد.
 ش��اید همی��ن ادبی��ات خودم��ان، همین 
های��ی که مردم در طول تاریخ و در زندگی  قص��ه  
عملی آنها را سینه به سینه نقل کرده اند و با آنها 
زندگی کرده اند، بتوانند بخشي از ضعف فیلمنامه 

در سینما و تلویزیون ما را پر کنند.

قهرمان های قدیم در شمایل جدید
                                                                درباره شخصیت پردازی در سینما و تلویزیون

            

خاطرات  اجتماعي استاد امین اه رشیدي 

در عرصه آواز و موسیقي

يك عمر خاطره

بي خود نیست که سعدي را در آن ضیافت با شکوه یاد 
شده به عنوان »انسان کامل« دعوت کردند. 

ما باید بر خود ببالیم در دوراني که هنوز از مزایا و منافع 
توریسم در هیچ جاي دنیا حرفي به میان نیامده بود، سعدي 
ما براي نخس��تین بار این مس��ئله را عنوان کرد و راهکارها و 

توصیه هاي کارشناسانه ارائه فرمود: 
م��ا، یعني مل��ت ایران، در طول تاریخ به علّت غفلت و 
نادیده گرفتن توصیه هاي س��عدي بزرگ در مورد توریس��م 
و جهانگردي، دو بار با اعمال جس��ارت آمیز، خس��ارت هاي 

جبران ناپذیر بر خود و کشورمان وارد آورده ایم. 
دفعه اول در حدود هشتصد سال پیش بود که فرستادگان 
صلح و س��فیران بازرگاني چنگیزخان مغول )بارزترین چهرۀ 
هزارۀ دوم میادي( را به فرمان پادش��اهي نابخرد از ترکان 
سلجوقي � سلطان محمد خوارزمشاه � کشتیم و اموال آنان 
را ضبط کردیم و در اثر این عمل س��فیهانه، س��یل سربازان 
خش��مگین مغول را به ایران س��رازیر کردیم که آن ها بنا بر 
ی��ک روای��ت معتبر و مختصر تاریخي: »آمدند و کش��تند و 

سوختند و رفتند«. 
در این جا به منظور آگاهي همگان به خصوص نس��ل 
ج��وان، بهت��ر آن اس��ت که یک بار دیگر عی��ن آن واقعه یا 
فاجعۀ مصیبت بار را از صفحه ۴16 تاریخ ایران، از انتشارات 
کتاب فروشي خیام، نوشته استاد دانشگاه تهران، عباس اقبال 
آشتیاني با مقدمه مبسوط دکتر باستاني پاریزي و پیش گفتار 
فاضانه دکتر محمد دبیر س��یاقي بخوانیم و از درس تاریخ 

عبرت گیریم: 
»س��لطان محم��د خوارزمش��اه، بع��د از فتوحاتي که 
لشکریان او را در آسیاي مرکزي نصیب شد، به خیال تسخیر 
چین افتاد و پس از آن که ش��نید چنگیز باد اویغور را تحت 
تبعیت خود درآورده و در س��ال 612 بر ش��هر پکینگ )پکن( 
پایتخت چین شمالي مسلّط شده، هیأتي را براي تحقیق این 

اخبار به چین فرستاد. 
چنگیزخان مقدم، فرس��تادگان خوارزمش��اه را محترم 
داش��ت و به توس��ط ایش��ان به س��لطان پیغام فرستاد که او 
مایل اس��ت که همواره بین طرفین صلح و صفا برقرار باش��د 
و از ممالک خوارزمش��اهي و چنگی��زي همواره کاروانیان و 
تّجار به رفت و آمد و داد و س��تد مش��غول باشند. )حسن نّیت 

را بنگرید!(.
بع��د از آن که در نتیجه فتوحات خوارزمش��اه در طرف 
دشت قرقیز و از میان رفتن دولت قراختایي و پیشرفت هاي 
چنگیز در حدود جبال آلتائي تیانشان و ...، دو دولت چنگیزي 
و خوارزمش��اهي با یکدیگر مجاور ش��دند، چند تن از تّجار 
مس��لمان با مق��داري پارچه هاي زربفت ب��ه خدمت چنگیز 
رسیدند. خان مغول کااهاي ایشان را به قیمت خوب خرید 
و با ایش��ان جمعي از بازرگانان رعّیت خود را نیز به خوارزم 
فرستاد و همراه آنان هدایائي نیز به خدمت خوارزمشاه روانه 

نمود.
فرس��تادگان چنگیز در سال 61۵ )هجري( موقعي که 
خوارزمش��اه از عراق برگش��ته بود، به حضور او بار یافتند و 
ارمغان ها و نامه چنگیز را رساندند. اگرچه خوارزمشاه ابتدا از 
این که چنگیز او را از پسر خود خوانده بود، متغیر شد، لیکن 
بااخره بر اثر ُحسن تدبیر یکي از فرستادگان خان مغول، به 
قبول معاهده اي با چنگیز تن در داد و طرفین قرار گذاشتند 
که از این تاریخ به بعد دوست یکدیگر باشند و دوستان هم 

را دوست و دشمنان یکدیگر را دشمن بدارند. 
پ��س از عق��د این عهدنامه، جم��ع کثیري از بازرگانان 
مغول )بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن( با مقدار هنگفتي کااي گرانبها 
از مغولس��تان به عزم ماوراء النهر حرکت کردند. امیر ش��هر 
»اترار« در کنار سیحون که اول خاک خوارزمشاه بود؛ یعني 
»غایرخان« از خویش��ان ترکان خاتوم )مادر خوارزمشاه( در 
مال ایشان طمع کرده و به سلطان چنین فهماند که آن جمع، 

)فرستادگان مغول( جاسوس اند.
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بش��ر دو ن��وع زندگ��ی را در طول عمر خویش 
تجربه می کند : نخست زندگی اجتماعی است و دو 
دیگر ، زندگی هنری است. زندگی نیز به مانند یک 
مستطیل می ماند که دارای طول و عرض است. یک 
زندگی موفق زمانی به دست می آید که افراد بتوانند 

طول وعرض زندگی را تجربه نمایند.
 از جانب��ی دیگ��ر، هم زندگی اجتماعی طول و 
ع��رض دارد و هم زندگی هنری و زندگی اجتماعی 
به دو قس��م منقس��م می شود: نخست نوعی زندگی 
اس��ت که با تش��کیل خانواده شکل می گیرد و دیگر 
نوع��ی زندگ��ی که افراد در جامعه کس��ب می کنند. 
بنابراین بش��ر موجودی اجتماعی اس��ت و با تنهایی 

اغیار است.

 درباره زندگی هنری باید گفت که هر کس��ی 
که در زندگی خاقّیت داش��ته باش��د، هنرمند است. 
ب��ه گون��ه ای که مثًا می گوین��د: فان کس هنر 
زندگی کردن را دارد، اما اگر به معنی واقعی به هنر 
بنگریم، به کسی هنرمند می گویند که حداقل یکی 
از هنرهای هفت گانه را یاد گرفته باشد و به صورت 
حرفه ای این هنر را دنبال می کند. مثًا بازیگر باشد 
یا نویسنده و شاعر و یا خطاط و نقاش باشد و یا این 

که در معماری خبره باشد.
 هنرمندان را در جامعه می توان به دو دس��ته 
تقس��یم کرد: هنرمندانی که هنرمند مآب هس��تند و 
دیگر هنرمندانی که به معنی واقعی هنرمند هستند. 
از س��ویی دیگر به هنرمندی که در زندگی هنر خود 
را در اولوی��ت اوِل زندگ��ی قرار م��ی دهد، به معنی 
هنرمند واقعی از آن یاد می ش��ود. با این تعابیر، در 

می یابیم که هنرمند نیز بخش��ی از جامعه اس��ت و 
چون تولید اجتماعی دارد. بنابراین با جامعه در ارتباط 
تنگاتنگ اس��ت و به بیانی دیگر می توان گفت که 
هنرمن��د واقعّی��ات جامعه را در دونگاه عینی و ذهنی 

به تصویر می کشد.
پ��س م��ی ت��وان چنین برداش��ت نم��ود که 
پارانوی��ا و فوبیا به عنوان دو مبانی روانش��ناختی در 
زندگی  های هنری – اجتماعی تأثیر فراوانی دارند. 
پارانویا )paranoia ( به معنی بدگمانی اس��ت و 
این بدگمانی می تواند در اش��کال مختلف در افرادِ  
هنرمند رخ دهد . فوبیا )Phobia(  به معنی هراس 
زدگی است . به بیانی دیگر، ترس نامعقول و شدید 
از یک موضوع ، یک موقعیت یا یک ترس شدید یا 

بیمار گونه ای که در روانشناس��ی به هراس یا فوبیا 
شهرت دارد.

 فوبیا عبارت اس��ت از نوعی بیمارگونه و پایدار 
از ت��رس درف��رد که باعث اختال در زندگی روزمره 
وی م��ی  ش��ود. پارانویا که در جامعه پس��ت مدرن 
ش��یوع بیش��تری را در جامع��ه به مع��رض نمایش 
م��ی گذارد؛بدگمان��ی و س��وء ظن از ی��ک چیز و یا 
چیزهای متفاوتی اس��ت که ریشه درکودکی افراد و 
نوع رفتارهایی دارد که همین افراد در دایره زندگی 

کودکانه این رفتارها را لمس کرده اند.
 ف��رق بی��ن پارانوی��ا و پارانوئید در این اس��ت 
ک��ه پارانوی��ا به معنی بدگمانی اس��ت و بدگمانی در 
افراد در انحای متفاوتی بر اس��اس تجارب زیس��تی 
رخ م��ی  ده��د، اما پارانوئید به معنی بدبینی اس��ت. 
بدبین کس��ی اس��ت که نگاهی بدبینانه و ناخوشایند 

به وجود خود و جامعه دارد. با این ش��رایط، پرسش��ی 
که مطرح می شود این است که چه تناسبی می  تواند 
بین پارانویا و فوبیا با اقلیم زیس��تی هنرمندان وجود 

داشته باشد؟
 دو نمون��ه هنرمن��د وج��ود دارد ک��ه به جامعه 
بدگمان می ش��وند. نخست افرادی که هنرمند مآب 
هستند و هنر را به معنی واقعی به دست نیاورده اند 
و دیگر هنرمندان واقعی هستند که بر اساس شهرتی 
که به دس��ت آورده اند، در جامعه محدود می ش��وند. 
هنرمن��د م��آب ها افرادی اند که هنرمندان واقعی را 
نردب��ان خ��ود می کنند و با حرب��ه و ریاکاری  های 
فراوان، خود را بر بام هنر فرود می آورند و بر اساس 
داش��ته  های همین هنرمندان واقعی، نداشته های 
خود را پوش��ش می دهند.  ش��وربختانه عوام جامعه 
نی��ز پی��رو این گونه افراد می ش��وند. این گونه افراد 
به همه چیز س��وء ظن دارند و از جانبی دیگر بدبین 
هم هس��تند.زیرا که می ترسند از جایگاه تقلبی خود 
به پایین کش��یده ش��وند. این گونه افراد چون بیمار 
گونه اند و خود را به عنوان شخصیت ادبی و یا یک 
بازیگ��ر حرفه ای و ملی محس��وب می کنند، بدین 
لحاظ س��ایه جامعه را با تیر می زنند و از س��ایه خود 
هم می ترس��ند و احس��اس می کنند که مبادا کسی 

جای ما را بگیرد.
 این��ان مدام برای ماندگاری جایگاه پوش��الی 
خویش، شب و روز طرح و برنامه می ریزند و به هر 
دری برای به دس��ت آوردِن منافع خویش می  زنند. 
اینان فرصت طلبانی هستند که با حضور یک فرصت 
در جامع��ه، آن را ش��کار م��ی کنند. خ��ود را به جای 
هر کس��ی می زنند  تا بتوانند به مقصد ش��وم خود 

دست یابند.
 گروه دوم هنرمندان واقعی هستندکه این گروه 
به دو دس��ته تقس��یم می شوند: نخست گروهی که از 
کف جامعه بلند شده اند و به رأس جامعه رسیده اند و 
دیگر گروهی که امکانات و بستر رشد برای آنها فراهم 
بوده و از طرفی دیگر از هوش و اس��تعداد هنری هم 
بهره مند بوده اند. در گروه اول، بدگمانی بیشتر از گروه 
دوم رخ می دهد. زیرا که این طیف در زندگی با فراز و 
فرود های فراوانی دست و پنجه نرم کرده اند و خود 
را همیش��ه در معرض طعمه می  بینند . آدم ها وقتی 
به جایگاهی می رسند، نسبت به جایگاه خود بدگمان 
م��ی  ش��وند و این بد گمان��ی در گروه دوم که فرآیند 

زندگی را منطقی تر طی کرده اند کمتر است .

                                                                                 

پارانویا و فوبیا در زندگی های اجتماعی – هنر
»چرخ کاترین« عنوان تازه ترین مجموعه ش��عر 
س��پید »زهرا زمان«اس��ت که توسط انتشارات مایا در بهار 
امس��ال در دس��ترس دوس��تداران شعر س��پید قرار گرفته 

است. 
خانم زمان، پیش از این، مجموعه شعر»شعرسوزي«را 

توسط انتشارات بوتیمار منتشر کرده بود.
)1(

آیا تو را
در آن جهان می یابم؟
که بخشیده اند به تو

باز همین نگاه
و همین خنده را!

و آن سوانحِ  کوچک که در صورتت
سی و دو ساله ترین جزئیات را

بر جا نهاد
آیا باز به زیر چشم تو

می برند؟
آیا مرا به تو می  افزایند؟

با عشقی که دارم از تو در سینه ام
با چیزی که داری از من

در قلب خود
تو بودن چگونه است؟
ایستادنت بر این اندام

دیدن آنجا به دورِ  سرت
آیا سبز می بینی؟

چرا که چشم تو سبز است
و از فراوانی می گذری

بر این طرافت در سطح
و همواره حاضرشان

چون باران
که از خدا عبور کرده است....

)2(
این یک شعر نیست!

نمی تواند دیگر
اندامش را بریده ام

و حاا
خالی ست
می گویند؛

جسم سال به سال
جسمی دیگر است

و در این تغییر ممکن است
اتمی از تنت

به جسم کسی بپیوندد
می گویند؛

اما
باز آنجاست حقیقت تو

در کجا؟
کجا می گذارند نقطه  آغاز

و پایانِ  تو را
کجا، آنجاست که حقیقت توست

کجای ماجرای تو
خودِ  تو ایستاده است
این یک شعر نیست

بگو دست ِ  که در تو مداخله 
می کند؟

چشم سفید چه کس در کار 
مردمکش
دارد حاا

لبِ  پایین تو را؟
از قلب تو

آنها برای که می برند؟...
من خسته ام

شعر نمی گویم
و ج��ز این را از یاد خواهم 

برد.

چرخ كاترينتازه هاي كتاب

  

شعر كاسيك

زينب چوقادي بندر بى تاب
شهريار بزرگمهر

كجاى شب

چمدان ها
زندان متحرک خاطره ها هستند

و کسی
که دیگر برای خاطره ای جا ندارد

چمدانش را می بندد
زندانش را می بََرد با خود

مانند تو
که شهر به شهر

تنهایی ات را جا به جا می کنی
و در شهرهای بزرگ 

تنهایی ات بزرگتر است
مانند من

که هر شب چمدان هایم را باز

شعر نو

مرتب می کنم
چیزهایي را که برده ای

من را برده ای
خودت را 

خانه را 
شهر را برده ای

و گذاشته ای در کمد
گذاشته ای رنگشان را ببرد تاریکي

درجنگ
آدم ها

قسمتي از شب می شوند
و برای بمبی که از هواپیما می افتد

فرقی نمی کند به کندن کجای شب رفته است...

بر گونه هایم شرۀ باران نم نم را
تصویر گل انداختن های دمادم را

در این خیابان های خیس آخر دنیا
پیش تو کم آوردن آرام و کم کم را

زن نیستی بیگانه ای با حس روییدن 
گاهی نمی فهمی تو اصا حال آدم را

ابر نفس های تو و بارانی دی ماه
ها کن کمی هم سمت من گلهای مریم را

از من نگیر این ُهرم تابستان خوزستان
از من نگیر این عشق، این حق مسلم را

از من نگیر این شط جوشانی که خواهد برد
گرداب هایش یاد کشتی های عالم را

بگذار تا پهلو بگیرم لحظه ای بگذار
سرشانه ات این بندر بی تاب دیلم را

تو تکیه گاه ارگ های نیمه ویرانی
یک بار هم یاری کن این لرزان ترین بم را

 عابدین پاپی

ادامه دارد
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از فرمايشات ما !

به یکی گفتند چرا گدایی می کنی؟ گفت: تا محتاج خلق خدا نشوم!....پدیدۀ 
تکدی گری و روحیه گدایی و گداپروری در تمام دنیا و حومۀ آن امری مذموم است. 
با این حال، از بین بردن و از میان برداشتن این پدیده، نیاز به برنامه های کان 
اقتصادی و عدالت محور قرص و قایم دارد که از بیخ به حل مسأله بپردازد، نه با 
حذف چند تا سیخ و اقدامات سیخکی!....به قول یکي از بزرگان اهل و تمیز )!(، 
باید به جای دادن ماهی به طرف، ماهیگیری را به او یاد داد و تور ماهیگیری را 

به او داد. دادن ماهی و ماهیچه و ماهیتابه که راه حل نهایی و غایی نیست.
یک گدای حرفه ای: حاا ببینم می توانی ش��وخی ش��وخی همین یک 

لقمه نان ما را آجر کنی؟....کمک کنید در راه خدا!
از  جامع��ه  پاکس��ازی 
صحن��ه  های تک��دی گری ، 
کار بدی نیس��ت، اما توسل به 
روش��های نادرست، کار شدیداً 
بدی اس��ت و قباح��ت دارد. در 
همی��ن راس��تا، مقامات پلیس 
کشور کلمبیا اعام کردند که 2 
گدا در جنوب غرب این کشور با 
بمب دست ساز)ابد در راستای 
توجه به صنایع دس��تی!( کشته 
ش��دند. این بمب ظاهراً توسط 
گروهه��ای افراط��ی معتقد به 
پاکس��ازی جامعه در یک کیف 

جاسازی شده بوده است. چند روز قبل از آن نیز 2 نفر گدای دیگر هم به ضرب 
چاقوی همین افراد احمق از پای در آمده اند.

چند پیشنهاد به گدایان کلمبیا: کار غلط افراطی و انفرادی در هرجای 
دنیا که انجام شود، از بیخ و بن محکوم است. خواهش می کنیم این عرایض ما  
به اطاع س��فیر محترم کلمبیا در تهران نیز رس��انده ش��ود. مثل داروهای گیاهی 
بی  ضرر است. عیهذا از آنجا که دستگیری گروههای افراطی کلمبیا که احتماًا 
ن��ام این کش��ور را ب��ه غلط به صورت»کلمبمبیا« تلفظ م��ی کنند، زمان می برد 
و فعًا جان گداهای این کش��ور در خطر پاکس��ازی با بمب قرار دارد؛ توجه این 
عزیزان  زحمتکش را به چند فقره توصیه دلسوزانه راهبردی فوری �� فوتی جلب 
می کنیم. ما قبًا هم عرض کردیم که نه تنها در داخل که برای خارج داخل نیز 

از خودمان راهکار و رهنمود در می کنیم. ماحظه بفرمایید:
1ـ عدم دریافت کمک های مشکوک: اگر از رهگذران کسی به آنها 
بسته ای، بقچه ای، چیزی داد که حجم کمک انسان دوستانه اش پس از لمس 
ازم مش��کوک به نظر آمد؛ اکیداً از دریافت آن خود داری نمایند و ش��ماره اش را 
بردارند. ناراحت نباشند؛ خدا روزی رسان است. سعدی ما گفته است:»بی مگس 

هرگز نماند هیچ تار عنکبوت«. البته بانسبت عزیزان گدا!
2ـ تغییر گفتمان صنفی: سعی شود تا اطاع ثانوی از الفاظ و کلماتی 
برای جلب نظر مردم اس��تفاده ش��ود که افراطی و زیادی جلب نش��وند. مثًا گفته 
شود:» لطفًا این شب جمعه ای در چهارچوب حقوق بشر و حفظ امنیت جانی، به این 
فقیر بینوای عاجزکمک کنید!....«؛» خدا زن و بچه تان را از هرگونه بمب و انفجار 
دور نگهدارد!...«؛» بدون هرگونه خش��ونتی، لطفًا درس��ت بدین در راه خدا!....«؛ 

و......مطالبی از این دست که اگر پا بدهد، باز هم عرض خواهیم کرد.
3ـ داشـتن بمب یاب: کس��انی که قصد کمک به افراد متکدی دارند، 
ابتدا از زیر یک دس��تگاه بمب یاب عبور کنند تا اگر چیز خطرناکی در بساطش��ان 
بود، دس��تگاه مربوطه س��وت بکش��د و طرف ظرف سه سوت خنثی گردد. گدایی 
در ش��رایط بح��ران، ل��وازم خاص خودش را می طلبد. رعایت نش��ود، امکان هوا 

رفتن هست.
4ـ اعـام شـماره حسـاب: فع��ًا چون خطر جانی در کار هس��ت و 
گروههای افراطی پاکسازی تا بیایند سر عقل بیایند، یحتمل یک هفشده تا گدای 
بینوای کلمبیایی دیگر هم دور هم رفته اند به هوا؛ فلذا تا اطاع ثانوی مصلحت 
آن است که شماره حساب اعام نمایند تا عابران و رهگذرانی که مایل به دادن 
پول در راه خدا هستند، کمک های خود را نقداً به حساب آنها واریز نمایند. قبل 

از آن که عده ای به حساب ایشان برسند.
5ـ جمـع کـردن تشـکیات: بهتری��ن راهکار این اس��ت که گدایان 
کلمبیای��ی تا اطاع ثانوی، بس��اط و تش��کیات خود را جم��ع کنند و به پناهگاه 
برون��د. پ��س ب��ودن هوا که برطرف ش��د، به تدریج آفتابی ش��وند. ما تجربه این 
ن��وع م��وش و گربه بازی را در کش��ور خودمان هم داش��تیم. ت��ا عملیات ضربتی 
گدابگی��ری افتت��اح م��ی ش��ده، کلهم اجمعین در می رفتند؛ تا یک کم ش��ل می 
گرفتند، برمی  گش��تند س��ر کار و کاس��بی آزادشان و باز روز از نو، روزی از نو.....و 

بده در راه خدا با همه خطراتش!

ازبین بردن گدا با بمب!

حکایت»ُپزناله« با این ش��کل و ش��مایل و طول و حجم و عرض 
و ارتفاع مناس��ب و به قاعده، به صاحبش خالو راش��د انصاری رفته اس��ت 
که حجم و طول و عرضش به قاعده اس��ت و چیزی کم که ندارد هیچ، تا 
حدودی زیاد هم دارد. در شرایطی که این همه کتاب اغر و زیر خط فقر 
چاپ می ش��ود کتاب هایی به هیأت پزناله که ااقل از روی ش��یرازه  شان 

می توان اسم خودشان و صاحبشان را خواند غنیمتی است.
عنوان متضادنما یا به قول دوس��تان خارجکی، پارادوکس��یکال پزناله 
باعث ایجاد تعلیق و جذابیت می ش��ود و باعث می ش��ود ما دس��ت به جیب 
ش��ویم و توی این ش��رایط، کتاب خالو را به س��بد پاره پوره فرهنگی مان 

بیاوریم.
اس��م و عنوان مناس��ب واقعًا برای هر کتاب یا هر چیزی از نان ش��ب 
واجب تر اس��ت. حتی اس��م س��اندویچ فروشی یا پیتزا فروشی اگر مناسب و 
مربوط باش��د، آدم با اش��تیاق بهتری به س��راغ شان می رود و معموًا شلوغ 
تر از بقیه جاهایی هس��تند که نام مناس��بی برایش��ان انتخاب نش��ده است. 
حاا باید دید مخاطب با این پزناله که اس��م واقعًا مناس��ب و به قاعده ای 
برای یک اثر طنز اس��ت، چه واکنش��ی نش��ان می دهد و مثل من دست به 
جیب می ش��وند یا به خاطر ش��رایط تحریم، پولشان را خرج گوجه و خیار و 

اسمارتیز و پف فیل می کنند. 
در این مجموعه، ش��عرهای خالو به ش��کلی غیر مستقیم و جذاب 
به دلمش��غولی های انس��انی و محیط زیست می پردازد که از پرداخت 
هن��ری فوق العاده و جذابی برخوردار اس��ت. درعین حال نوس��تالژی 
ش��عرهای مدرس��ه ای را در مخاطب زنده می کند و بینامتنیت را به 

کار وارد می کند: 
به دست خود درختی می شکانم        به جایش برجکی را می نشانم 
ک�اغ و سار و بلب�ل را دم عی�د        ز روی شاخه هایش می پرانم...

و در زمینه خلقت بشر و رازهای آن، طنز خالو ما را با تفاوت  های شکل 
خلقت آشکار می کند که انگار از ازل پارتی بازی شکل گرفته است: 

م�را ناج�ور و مبه�م آفریدن�د               تو را زیب�ای عال�م آفریدن�د
تو را شیری�ن تر از آل�و بخ�ارا                م�را مانن�د شلغ�م آفریدن��د
مرا تند و سریع و فی البداه�ه              تو را در خانه، نم نم آفریدن�د

تو را مثل توافق خوب و پر بار              م�را ح�ق مسل�م آفریدن�د... 
که حتی در چنین اش��عاری هم محال اس��ت سیاس��ت از یاد خالو 

برود و ناخنکی به آن نزند.
افس��ار و زی�ن آورده ای                             سوغات چی�ن آورده ای 
سبک���ی نوین آورده ای                             نیما شدی در یوش من 
و شوخی با انواع مدها و مدل های مختلف که همیشه جذاب است، 
برای خالو نهادینه ش��ده اس��ت، ولی نکته اش در این اس��ت که نوع خاصی 
را به کل محکوم نمی کند و س��عی می کند که همه  نحله  های فکری و 

فرهنگی و خاصه تیپ های ظاهری و باطنی را مد نظر قرار دهد:
تازگی ها سین�ه چاکی مد شده        کفش پاره، موی خاکی مد شده 
آبتین تهمینه ، گرشا، سام ، گیو        اسم های زیر خاک�ی م�د ش�ده
هیبت مخت�ار با ریش و سبی�ل        جای رمبو، جای راکی مد ش�ده

دنی��ای مج��ازی و ان��واع ارتباط هایی که در آن عالم بی ش��اخ و 
دم امکان پذیر اس��ت، همیش��ه برای خالو دس��تمایه سرودن شعر بوده 

است:
با خنده خود به غصه پاتک بزنیم        کم طعنه به خنده های دلقک بزنیم
چون دیدن تو مشکل شرعی دارد     ناچ�ار بی�ا فق��ط پیام�ک بزنی�م

و قسمتی از اشعار پزناله که به شعر دیگران برای خالو اختصاص 
دارد و به نوعی به خالو و ماجراهایش ارتباط مستقیم و فیس تو فیس 
دارد. توی این ش��اعران، خانم پروانه بیابانی، ش��عر زیبایی سروده است 

که تا حدودی به پای شکر افشانی های خالو می رسد.
پیراه��ن ت�و خال�و دزدان چ�را ربودن�د؟

از آن ق�دو ق��واره آگ��ه مگ���ر نبودن��د؟
آن دزد خنگ و نادان تا جامه ات بدزدید

لرزان شد و هراسان تا عرض و طول آن دید
این قد آن قواره ز انس�ان بعی��د باش��د

ای�ن پیراه��ن از آنِ  دی�و سپی��د باش��د.....
در این کتاب، خالو در طنزسرایی دو گانه سوز شده است و عاوه 
بر ش��عر، نثرهای درخش��انی هم دارد که در بخش دیگری به سراغش 
خواهم رفت. حکایت نثرهای طنز خالو و یا همان »انثاریات« با اشعار 
و سروده های طنز ایشان، کاما از هم سواست و با یک نگاه می توان 
آنها را از هم تش��خیص داد. درس��ت همان طور که تفاوت یک قوچ و 
پازن را از مادر ببعی ها از راه دور می توان شناس��ایی و به عینه تماش��ا 

کرد. البته اگر چشم تیزبین و نگاه کارشناسانه داشته باشی.
ش��ک نیس��ت که فقط پای تفاوت وسط است، نه خوب یا بدی یا 
خ��وب و خ��وب ت��ری. در واقع هیچ کدام جای همدیگر را پر نمی کنند 
و اگ��ر طب��ق مث��ال باا پیش برویم، کارکرد مادر و پدر ببعی ها به یک 
اندازه ازم اس��ت و به فرض اگر مادر ببعی ها نباش��د و یا پدر ش��اخدار 
کوتاهی کند، نس��ل ببعی ها از روی زمین برداش��ته می ش��ود و مثل 

دایناسورها فقط به یاد و خاطره شان آه می کشیم.
عمده ترین توفیر نثر از اش��عار خالو این اس��ت که اصل و اس��اس 
بیشتر آنها از دل واقعیت و از ابه ای خاطرات گوارا و گاه ناگوار خالو 
شکل گرفته است و به قول منتقدها به نوعی تجربه ی زیسته اوست. 
این نکته که چقدر و چگونه هر نویس��نده ای در اصل واقعه و خاطره 
دس��ت می برد و چه پر و بالی می دهد؛ بس��یار مفصل اس��ت و س��عی 

می  کنم در مورد طنزهای خالو صحبت مختصری بکنم.
در شع�ر مپی�چ و در ف��ن او           چون اکذب اوس�ت احس���ن او

هرچند طرف این شعر شاعران است، اما به اعتقاد من برای خیلی 
از آثار هنری و مخصوصًا ادبیات ناب داس��تانی نیز صدق می کند. در 
واقع هرچه بیش��تر بتوان خاطره یا اتفاق طنزآمیز را پر و بال داد و کم 
و زی��اد ک��رد و در مجموع ب��ه ذات پیش بینی ناپذیر ادبیات نزدیک تر 

ساخت، موفقیت بیشتری صورت گرفته است.
اگ��ر م��ا با مجموعه ای به نام خاطرات طنز یا عنوان هایی از این 
دست مواجه بودیم، حقیقت ماجرا و اصل و اساس آن اهمیت پیدا می 
کرد و هرچه صداقت در آن بیشتر باشد، به روال تاثیرگذاری آن کمک 
می کند. اما وقتی پای طنز به میان می آید، ساخت و شکل آگاهانه آن 
و چگونگی ماجرا و شخصیت ها و همین طور روال غیر قابل پیش بینی 
بودن آن اهمیت اساسی پیدا می کند و به تعبیری هرچه ساخت و ساز 
و تخیل آگاهانه و خاقانه در آن بیش��تر باش��د،طنز اصیل و ناب  تری 
ش��کل گرفته اس��ت. یکی از نمونه هایی که در مجموعه »ُپزناله«حال و 
هوای نوشته را به چنین سمت و سوهایی می کشاند و سطح طنز را از یک 
تجرب��ه ی��ا خاطره صرف فراتر می برد، طنز »خدمت به ادبیات« این کتاب 
است: »پس از حدود سی سال نوشتن و شعر و شاعری، احساس می  کنم 
نتوانس��ته ام برای ادبیات، آن طوری که دلم می خواهد مفید باش��م و به 
ادبیات فارسی به نحو شایسته ای خدمت کنم. به همین دلیل نشستم با خود 
اندیشیدم و سپس تصمیم گرفتم یعنی در اصل نشستیم، تصمیم گرفتیم دو 
نفری،خودم و عیال)چرا که بعضی از کارها را نمی  توان دست تنها انجام 
داد( و بهتری��ن کاری ک��ه از دس��تم بر  آم��د، انجام دادم و آن هم این که با 
یک برنامه ریزی دقیق و اصولی، درس��ت صبح روز 2۷ ش��هریور)روز شعر 

و ادب فارسی( صاحب فرزندی شدم ...یا شدیم و....«.
تا یادم نرفته عرض کنم که کتاب مس��تطاب »ُپرناله«ي راش��د 
انصاري بندرعباس��ي که ذکر خیرش رفت؛ به تازگی توس��ط »نش��ر 
ش��انی« در 2۰۴ صفح��ه و ب��ه قیمت ناقابل 2۵ هزارتومان منتش��ر و 

روانۀ بازارشده است.

                                                                 نگاهی به نثرهای طنز کتاب»ُپزناله«اثر راشدانصاری

 احمد اکبرپور
 برجک 

 رضا رفيع
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بلند مرتبه، 
بزرگوار

شركت هاي بيمه ملي شدند
براساس ماده ي واحده يي كه به تصويب شوراي 
انقاب رسيده است. دولت موظف شد ملي بودن كليه 
شركتهاي بيمه را اعام كند و در اسرع وقت طرح ملي 
شدن را به اجرا بگذارد. در اين ماده آمده است دولت 
موظف است كليه شركت هاي بيمه را ملي اعام كند و 
آنرا طبق ضوابط شرعي منطبق با مصالح عمومي اداره 
نمايد.ملي شدن شركتهاي بيمه قدم ديگري است در 
راه محدود كردن ميدان عمل سرمايه داري وابسته، با 
اجراي اين طرح بدنبال ملي شدن بانكها گامي ديگر در 

راه احياي سرمايه داري ملي برداشته شد.
افزايش بهاي نفت اجتناب پذير است

حس���ن نزيه رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
ش���ركت ملي نفت ايران امروز در راس هيأتي براي 
شركت در اجاس فوق العاده اوپك كه از فردا � پنجم 

تيرماه � آغاز بكار مي كند عازم ژنو شد.
حسن نزيه پيش از ترك تهران به تشريح سياست 
ايران در مذاكرات اوپك پرداخت و گفت: دولت ايران 
هرگز بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم نفت به آفريقاي 
جنوبي و اسرائيل نمي فروشد وي گفت: اگر اطاع پيدا 
كنيم كه شركتهائي نفت ايران را عليرغم تضمين و تعهد 
به اين دو كشور تحويل داده يا ميدهند قراردادمان را با 

آنها فسخ مي كنيم.
يك مقام آگاه نيز در تماسي با خبرگزاري پارس 
اظهار داش���ت: افزايش قيمت نفت در اين اجاس 
اجتناب ناپذير است موضع ايران عادانه و در جهت 

منافع اعضاي ديگر سازمان خواهد بود.
كارلوس، مأمور اعدام شاه خائن شد

تهران � خبرگزاري فرانس���ه � آيت اه صادق 
خلخالي رهبر جمعيت »فدائيان اس���ام« در گفت و 
شنودي با خبرگزاري فرانسه فاش كرد كه »ايلج بار � 
ميرز آلباس كارلوس« تروريست مرموز بين المللي در 
هم آهنگ كردن عمليات مربوط به اعدام ش���اه سابق 

ايران شركت دارد.
خلخالي كه حكم اعدام شاه مخلوع، همسرش فرح 
و چند تن ديگر از اعضاي خانواده سلطنتي سابق را امضاء 
كرد، افزود: عناصر »ساندينيست« )ناسيوناليست هاي 
نيكاراگوئه( و رزمندگان ناسيوناليست هاي آمريكاي 

اتين نيز در اين عمليات شركت دارند.
آيت اه خلخالي حاضر نش���د درباره جزئيات 
شركت كارلوس در اعدام شاه مخلوع توضيح بدهد. 
وي همينقدر گفت كه تروريست معروف در اجراي 

نقشه همكاري خواهد داشت.
خلع ساح شهرباني مهاباد

ديشب گروهي ناشناس، به شهرباني مهاباد،  حمله 
كردند و افراد شهرباني را خلع ساح نمودند.

باباطاهري رئيس شهرباني مهاباد با تائيد حمله 
مهاجمان به ش���هرباني اين شهر، گفت كه در حمله 
مهاجمان به ش���هرباني، افراد شهرباني، با مهاجمان 
همكاري كردند و اسلحه هاي خود را زمين  گذاشتند.

حمله مسلحانه به پاسگاه مرزي ايران
يك عراقي، در مرز شلمچه دستگير شد و پاسگاه 
مرزي ايران در خوزس���تان مورد حمله مسلحانه قرار 
گرفت. كارگران سازمان آب مراغه، بخاطر غيربهداشتي 

بودن آب مصرفي مردم شهر، اعتصاب كردند.
محاكمه فرماندار نظامي سابق كازرون و ديگر 
عامان كشتار مردم اين شهر، بزودي آغاز ميشود استوار 
كللي فرماندار نظامي قابي روستاي »خشت« كازرون 
نيز در بين متهمان ديده ميشود.يكي از عامان كشتار 
چهارش���نبه خونين اهواز، در تهران دستگير شد و از 
يك قاچاقچي در آباده 27/5 كيلو هروئين بدست آمد.
گزارش خبرنگاران اطاعات در شهرستان ها در اين 

زمينه و ديگر مسايل، درپي مي آيد:
خرمشهر � خبرنگار اطاعات: شنبه شب گروهي 
مهاجم مسلح به پاسگاه ژاندارمري »دوربند« در نزديكي 
مرز ايران و عراق حمله كردند و با رگبار مسلس���ل و 

نارنجك پاسگاه را مورد هجوم قرار دادند...
درهاي امجديه باز شد

بدنبال اعتراض كاركنان ورزشگاه امجديه و تعطيل 
اين ورزشگاه، امروز كسب اطاع شد از سوي سازمان 
ورزش، تعطيل موقت بوفه و بازگشايي درهاي امجديه 
اقدام گرديد.دو روز پيش كاركنان ورزشگاه امجديه 
نسبت به تصرف بوفه هاي ورزشگاه وسيله اجاره دار 
اين محل اعتراض داشتند كه منجر به زدوخورد بين 
كاركنان بوف���ه و كارگران امجديه و در نتيجه تعطيل 
ورزش���گاه گرديد.در پي اين تعطيل، حسين فكري 
قائم مقام سازمان ورزش از كريم زندي رييس ورزشگاه 
خواست تا با توجه به گزارش بازرسان، تا اطاع ثانوي 
بوفه هاي امجديه تعطيل شوند و در عوض درهاي اين 

ورزشگاه بروي ورزشدوستان گشوده گردد.

تمامي مطالب از روزنامه اطاعات روز دوشنبه 4 تیرماه 1358

)برابر با 3 رجب 1399، 25 ژوئن 1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

خشم خراساني ها از قتل ابومسلم 
20 روزطول كشيد تا خبر قتل ابومسلم خراساني 
از بغداد به توس برس���د و خشم خراس���اني ها را بر 
انگيزد . ابومسلم خراس���اني 5 ژوئن سال 755 ميادي 
در بين النهرين )عراق امروز( به تحريك منصور خليفه 
عباسي ترور ش���ده بود. قيام هواداران ابومسلم گرچه 
 س���رانجام به اس���تقال ايران انجاميد، ولي در آن ايام 

به جايي نرسيد.
انگلستان به آبهاي ايران ناو جنگي فرستاد

دولت انگلستان چهارم تيرماه 1330  و چند روز پس 
از انجام خلع يد از آن دولت در صنايع نفت ايران، دستور 
انتقال اتباع و مهندسان خود را از آبادان به بصره صادر و 
ناو جنگي موريشس  از نوع رزمناو سبك را روانه آبهاي 
ايران كرد كه اين اقدام، احساسات ملي ايرانيان را چنان 
برانگيخت كه گروهي از خلبانان نيروي هوائي داوطلب 

حمله انتحاري )كاميكازي( به اين ناو شدند.  
دانشمند فيزيك اتمي آلمان

25 ژوئن زادروز پروفسور هانس جنسن فيزيكدان 
معروف آلماني است كه در سال 1907 در هامبورگ به 
دنيا آمد و در سال 1963 برنده جايزه نوبل شد. كارها و 
پژوهش هاي او عمدتا در فيزيك اتمي است و در اين رشته 
فرضيه هاي متعدد دارد كه به خاطر يكي از آنها برنده جايزه 
 نوبل شد. او در جريان جنگ جهاني دوم در دانشگاه هاي 

آلمان فيزيك اتمي تدريس مي كرد.
بركناری پاپ براي نخستين بار

25 ژوئن س���ال 1080 كاردينال ها با برگزار كردن 
نشس���تي در رم، پاپ گريگوري را از اين سمت بركنار 
كردند و روحاني مسيحي ديگري را برجايش نشاندند كه 

پاپ كلمنت سوم خوانده شد.
 عمل كاردينال ها دمكراتي���ك و با توجه به آراء 
 اكثريت ص���ورت گرفته بود و ج���اي اعتراض باقي
 نمي گذاشت. اين نخستين بار بود كه يك پاپ از اين مقام 

بركنار مي شد. 
واحد هفتم سوار آمريكا به دست سرخپوستان نابود شد

25 ژوئن س���ال 1876 واحد هفتم سوار آمريكا به 
 فرماندهي ژنرال جورج آرمسترانگ كاستر كه در جنگ هاي 
داخلي اين كشور از خود داوري نشان داده بود در كنار 
رودخانه »ليتل بيگهورن « در داكوتاي جنوبي توس���ط 

بوميان اين كشور محاصره و نابود شد. 
طبق برخي نوشته ها، از اين واحد، تنها يك سرباز 
زنده ماند. فرمانده اين س���تون و افراد آن همگي كشته 

شدند.
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قاب امروز

 سرایه

شب گشت وليك پيش اغيار
روزست شب من از رخ يار

گر عالم جمله خار گيرد
ماييم ز دوست غرق گلزار

گر گشت جهان خراب و معمور
مستست دل و خراب دلدار

زيرا كه خبر همه ملوليست
اين بی خبريست اصل اخبار
مولوی

رودخانه یامونا  در  دهلی هند  ،   عکس برنده مسابقه نشنال جئوگرافیک/مهر

پند بزرگان

زندگی بسيار مسحور كننده است، فقط بايد با عينك 
دومامناسبی به آن نگريست. 

دوست داش���تن انسان ها به معنای دوست داشتن 
اسکات پکخود به اندازه ديگری است. 

تغيير دهندگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه 
والترنیسبر خاف جريان شنا می كنند. 


