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مردم چه می خواهند؟

می گویند زمانی که صدای انقالب فرانسه بلند شده 
که  پرسید:  کسی  از  لویی  همسر  آنتوانت  ماری  بود، 
مردم چه می خواهند؟ آن شخص پاسخ داد: گرسنه اند 
و نان می خواهند. و شهبانو گفته بود: »اکنون که نان 
ندارند چرا شیرینی نمی خورند! « و این حکایتی است از 
شکاف عمیقی که بین حاکمیت و مردم فرانسه در قرن 
18 وجود داشته و درنهایت منجر به انقالب و دگرگونی 
در آن کشور نیز شد. گفتن این داستان البته این روزها 
فضای  از  انگار  که  است  مسئوالن  از  برخی  حکایِت 
واقعی جامعه فاصله بسیاری دارند. نمونه آن شگفتانۀ 
مسئوالن  سایر  از  بیش  اتفاق  از  که  بود  جوانی  وزیر 
از  و  دارد  مردم  با  بیشتری  ارتباط  ظاهر  به  حداقل  و 
چند روز قبل مردم را برای یک خبر شگفت انگیز آماده 

کرده بود.
در نهایت شگفتانه آقای وزیر پهپادی بود برای حمل 
گو  اما  است  خوبی  اتفاق  هرچند  که  پستی  بسته های 
اینکه وزیر ارتباطات آن قدر از بطن جامعه دور است که 
نمی داند مردم در نیازهای اولیه خود از جمله اینترنت با 
کیفیت و سرعت استاندارد، دسترسی آزاد به شبکه های 
نمی تواند  نامه بر  پهپاد  که حاال  مانده اند  و...  اجتماعی 

برایشان یک سورپرایز باشد. 
از  بی اطالعی  و  مردم  با  مسئوالن  ارتباط  عدم  این 
شرایط شان اگر به اندازه بی اطالعی ماری آنتوانت از شرایط 

مردم آن زمان نباشد بی تردید از همان جنس است. 

وام مسکن
کلید حل مشکالت؟!

بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن
موافقت کرد

سرمقاله
ژوبین صفاری

 صفحه  10

ادامه در صفحه  2

کورش الماسی
دلسوزان بسیاری با تفکرات، جناح ها و اهداف گوناگون پیوسته تالش 
انواع  حل و فصل  برای  واقع بینانه ای  و  کم هزینه  راهکارهایی  تا  می کنند 
برای  رنج ها  و  درد  بی سابقه ترین  بستر  که  ملی  و  اجتماعی  چالش های 
شهروندان از اقشار گوناگون است، ابداع، کشف و تدوین کنند. اما، بنا بر 
شواهد تلخ از زیست روزمره شهروندان، تالش بی وقفه وطن پرستان، روندی 
نزولی دارد. بدین معنی که پیوسته و با سرعت غیر عقالنی، امروِز شهروندان 
بسیار دشوارتر از دیروز آنها است. ظاهراً، فهم کاربردی و مشترک پیرامون 
چیستی مدیریت کالن سیاسی، میان مدیران و کارگزاران سیاسی  در سطوح 

گوناگون وجود ندارد.
 در یک نگاه کلی می توان ادعا کرد که شرایط نامطلوب شهروندان پیامد 
مستقیم و بی قید و شرط ناتوانی و ناکامی مدیریت کالن سیاسی است. یقیناً 
تبیین قابل فهم ناتوانی و ناکامی مدیریت کالن بسیار فراتر از توان این موجز 
است. در این موجز تنها تبینی مختصر و کلی معطوف به یکی از مولفه های 
ناکامی مدیریت کالن اشاره می شود. اینکه مبنای مشروعیت مدیریت کالن 

سیاسی در جهان معاصر چیست؟
در جهان معاصر، قانون و اخالق فهم؛ عملکرد در راستای تحقق منافع و 
امنیت ملی بنیاد مشروعیت مدیران سیاسی در هر سطحی است. راه های 
سنجش عملکرد مدیران سیاسی کدامند؟ میزان دشواری، رفاه، آرامش، 

تنها و کاربردی ترین معیارهای سنجش عملکرد  امنیت و... شهروندان، 
مدیریت سیاسی است. اینکه شهروندان با چه میزان تالش یا به عبارتی 
چند ساعت کار در روز می توانند ابتدایی ترین نیازهای خود مثل غذا، لباس، 

مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و... را تهیه و تامین کنند. 
به تعبیری، شاید همین سطح میزان تالش یا چند ساعت کار در روز 
به منظور تهیه و تامین نیازهای ابتدایی و ضروری، کاربردی ترین معیار 
سنجش توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی شود. به عنوان مثال 
در کشورهای توسعه یافته که معموالً مبنای شاخص توسعه زیست انسانی 
در جهان زمینی و نه آسمانی، تلقی می شود، یک شهروند صرف نظر از هر 
قید و بندی )اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و...( با هشت ساعت کار و 
تالش در روز می تواند دسترسی مطلوبی به غذا، لباس، مسکن، بهداشت و 

درمان، آموزش و... داشته باشد.
تنها وظیفه مشروع و کاربردی مدیران سیاسی »در هر سطحی«، مدیریت 
امور گوناگون اجتماعی و انسانی از جمله معیشتی، اقتصادی، روابط خارجه، 
آموزش، بهداشت و درمان و... به شکلی است که شهروندان بتوانند با 
هشت ساعت کار و تالش روزانه، ابتدایی ترین نیازها و ملزومات یک زیست 
انسانی را فراهم کنند. آیا بیشتر شهروندان دارای شناسنامه ایرانی، می توانند 
با تالش روزانه، هفتگی، ماهانه، ساالنه و... ابتدایی ترین نیازها و ملزمات 

زیست انسانی خود را فراهم کنند؟

مبانی  پرسش،  به  کلی  پاسخی  فوق،  مختصر  بسیار  تبیین  شاید، 
مشروعیت مدیریت سیاسی چیست، باشد. اگر قرار است نخبگان سیاسی 
وطن دوست از دور باطل متهم کردن رقیب یا جناح مخالف خود رهایی یابند 
و صادقانه به  حل و فصل انواع چالش های بسیار خطرناک اجتماعی و ملی 
که هستی ایران زمین را تهدید می کنند، بپردازند؛ تنها راهکار تدوین کاربردی 
برخی معیارها به منظور  سنجش عملکرد مدیریت کالن سیاسی است. 
به گواه شواهد بی شمار از جوامع توسعه یافته؛ تنها، کم هزینه، کاربردی 
و پایدارترین معیار سنجش عملکرد مدیران سیاسی منافع و امنیت ملی 
است. »هر معیار  سنجش عملکرد مدیریت سیاسی به جز منافع و امنیت 
ملی، حاکی از عدم صداقت، عدم اراده و اهداف ضد منافع ملی است«. 
صاحب منصبان، کارگزاران و مدیران سیاسی که عملکردی بر خالف منافع 
ملی دارند، بی شک عوامل نفوذی )خطری که رهبری مکرراً نسبت به آن 

هشدار داده اند( بیگانگان در مدیریت کالن هستند. 
عینی  نُمُود  شهروندان  ارزیابی  قابل  و  ملموس  روزمره،  زیست  اینکه 
چگونگی عملکرد مدیریت کالن سیاسی در راستای تحقق منافع و امنیت 
ملی است. زمانی که زیست شهروندان چنان است که می بینیم و می دانیم، 
می توان با اطمینان ادعا کرد که برخی مدیران در سطوح گوناگون در راستای 
منافع و امنیت ملی عمل نمی کنند، یا به عبارتی، اهدافی ضد منافع و امنیت 

ملی را پیگیری می کنند.

وعیت سیاسی مبنای مشر یادداشت

امین جمشیدزاده*
 این طور به نظر می رسد که اصولگرایان پس از اینکه به یک وحدت رویه 
و اجماع حول محور»جمنا«در تشکیالت پشت صحنه خلفای صالح شان 
نرسیدند؛ حاال با مهندسی معکوس می خواهند با هر حربه ای بیشترین 
کرسی را در انتخابات آتی پیش رو در ۲اسفند برای ورود به بهارستان از آن 
خود کنند و مربع آنها در ماه ها و  هفته های قبل به یک پنتوز و هذلولی 
مبدل شده است و اکنون به قول صادق زیبا کالم، فعال سیاسی، با تاکتیک 
تازه با شعارهای مرگ بر مسئوالن بی کفایت که این هفته در نما زجمعه 
تهران طنین انداز کردند و احیانا در شهرهای دیگر هم به وقوع پیوسته 
این استراتژی را در دستور کار خویش قرار داده اند تا با تخریب افراطی و 
هرچه بیشتر دولت با توجه به شرایط تحریم و گران  شدن حامل های انرژی 
نظیر بنزین و قیمت صعودی بعضی از اجناس و التهاب بازار، از این آب 
گل آلود برای خود ماهی صید کنند. در این میان اعضای جبهه پایداری، 
اصولگرایان افراطی و تندرو، حلقه منتسب به محمود احمدی نژاد و فعاالن 
 جریان، در این بین پیوند جریان نواصولگرایی و جریان انحرافی بیش از 
پیش مورد توجه و رصد قرار گرفته است و گعده های شبانه و پشت پرده 
آنها زبانزد محافل سیاسی و انتخاباتی و مردم عامه شده است. تحرکات 
جریان نواصولگرایی به لیدری شهردار اسبق پایتخت محمد باقر قالیباف با 
تز و اعالن زودهنگام )به صحنه خواندن جوانان( موتور محرکه انتخابات در 
عدم حضور قشر خاکستری و دیدار های پی در پی رئیس جمهوری سابق 
که حاال یار غار او شده و رفیق گرمابه و گلستان وی در صدد تصاحب 
بیشتر کرسی های پارلمان است. همانطور که ذوالنور نماینده فعلی مجلس 
از مدت ها پیش خیز برداشته و بارها به کرات در بوق و کرنا کرده است که 

هدفش به زیر کشیدن دولت و شخص رئیس جمهوری است و فعال اوضاع 
بر وفق مراد تندروانی نظیر وی، جبهه پایداری و پیوند کواالنسی حلقه 
انحرافی و نواصولگرایی است که دولت را سیبل آماج حمالت و پرخاشگری 
خویش قرار داده اند. الزم است شورای نگهبان که بارها و بارها نسبت به 
جریان انحرافی و زاویه حاده این تفکر با مبانی انقالب تذکر و هشدار 
نامیمون دیگر  این مسئله کلیدی و پیوند های ممزوج  جدی داده است 
جریان ها و جناح ها را با آن به دقت در تأیید صالحیت های این دوره مورد 
اهتمام جدی و توجه ظریف خود قرار دهد و حجت را بر همه تمام کند. 
چرا که افرادی  برای این دوره انتخابات مجلس مفید و مؤثر خواهند بود 
که باورشان نقشه راه مدون ارتقای تراز  قانونگذاری  و راه نجات کشور 
باشد و در پارادوکس و بر سر دو راهی منافع شخصی و مصالح جامعه 
در تردید و دودلی قرار نگیرند.  کسانی که دچار این تناقض شوند با توجه 
به جنگ تمام قد و تمام عیار تروریسم اقتصادی ایاالت متحده علیه دولت 
مقاوم و ملت نستوه ایران پس از خارج شدن رئیس جمهوری آمریکا از 
توافق تاریخی برجام در18اردیبهشت1۳۹۷هجری شمسی و اعمال مجدد 
تحریم ها و سیاست ناکارآمد فشار حداکثری که عمال و در صحنه میدانی 
با راهبرد و تاکتیک مقابله و آلترناتیو »اقتصاد مقاومتی«    نمی توانند برای 
ادامه مسیر همراه و همیار دولت و ملت باشند و به باالی قله برسند. 
چنین نگاهی کشور را دچار خسران خواهد کرد و در واقع افرادی که مصمم 
به ادامه راهبرد و استراتژی مقاومت در برابر جنگ  تمام عیار اقتصادی 
هستند بایستی وارد این گود و عرصه شده و با سختی ، برنامه ریزی مدون 

و دقیق، ازخودگذشتگی و ابتکار و خالقیت، کار را به سامان برسانند.
در این راه موضع اصالح طلبان شفاف تر است و از آحاد ملت برای حضور 

پرشور و قاطع در انتخابات۲اسفند با توجه به شرایط تحریمی و جنگ 
تمام عیار اقتصادی دعوت به عمل آورده اند که دشمنان را ناامید کنند و 
استراتژی آنها »سیاست ورزی نوین اصالح طلبانه« است. در این راهبرد، 
از سیاست ورزی در برابر سکوت و انفعال دفاع می شود و از اصالح طلبی 
در برابر جمود سیاسی، مرزبندی از دو سو هم با کسانی که سکوت پیشه 
کرده  اند)چه سکوت از نوع اعتراضی و چه بر مبانی تسلیم و انفعال ( و 
هم با کسانی که راهبردهایی رادیکال تر و یا محافظه کارانه تر نسبت به 
»اصالح طلبی« به ویژه در مدل شناخته شده سالیان اخیر را جستجو، دنبال 
و تعقیب می کنند. البته خط و نشان اصولگرایان تندرو و رادیکال و به زعم 
خویش خارج کردن هسته اصلی این جریان پویا و پیشرو که در توسعه 
و پیشرفت کشور و به سمت باال حرکت دادن چرخ های تولید و باال بردن 
تراز دیپلماسی کشور در خارج از مرزها نقش بی بدیل غیر قابل کتمان و 
مؤثری دارد؛ شعاری بیهوده و عبث  است که تنها کاربرد تبلیغاتی برای 
دوستان و حلقه منتسب به جریان خود است و مردم بهترین قضاوت 
را به موقع در عرصه رقابت بین جناح ها و جریان های مختلف در میدان 
در۲اسفند انجام خواهند داد و دست رد بر سینه یاوه سرایان و کسانی که 
به فکر مطامع فردی و نه مصالح ملی هستند خواهند زد. به قول حمید 
مصدق، شاعر فقید معاصر، باید دل قوی داشت که سحر ۳اسفند همه 
حقایق برای ملت قهرمان و همیشه در صحنه این کهن بوم و بر »ایران 
سرافراز« روشن خواهد شد و سخن آن پیر گرانمایه بی همتای ادبیات 
ایران زمین فردوسی بزرگ را در ذهن بارها و بارها باید مرور کرد که »چو 

ایران نباشد تن من مباد«.
* فعال سیاسی اصالح طلب

پیوند نواصولگرایی و حلقه انحرافی یادداشت

خبر
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

 ۲۰ درصد از مدیران دستگاه های اجرایی

زنان هستند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: شمار مدیران زن 
در دستگاه های اجرایی از 1۳.8 درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۰ درصد در 

سال جاری افزایش پیدا کرده است.
معصومه ابتکار، عصر شنبه در جلسه شورای مشورتی با زنان استان 
همدان افزود: در دولت دوازدهم سهم زنان در عرصه مدیریتی باید ۳۰ 
درصد باشد که با همکاری مدیران بخش هایی اجرایی عملیاتی می شود.

نیز  را  دولت  کارکنان  از  درصد   ۴1 زنان  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
زنان  کشور  علمی  هیئت  اعضای  درصد   ۲۷ افزود:  می دهند  تشکیل 
مدیریتی  بخش های  در  را  بیشتری  زنان  می رود  انتظار   و  هستند 

دانشگاه ها داشته باشیم. 
است  جامعه  در  محوری  مباحث  از  یکی  عدالت  کرد:  اظهار  ابتکار 
چراکه هم از جهت فرهنگ و باورهای دینی و هم به لحاظ ارزش ها و 
آرمان هایی که انقالب اسالمی پایه گذاری کرده همواره جزو موضوعات 

مهم در جامعه است.
برنامه  در  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
ششم توسعه، سیاست ابالغی رهبر معظم انقالب و در سیاست های 
دوازدهم،  دولت  برنامه های  و  رئیس جمهوری  ابالغی  اختصاصی 
جنسیتی  عدالت  برای  آنها  اساس  بر  بتوانیم  که  است  فرصتی 

برنامه ریزی کنیم.
همدان  در  خانواده  و  زنان  ارتقاء  سند  تصویب  به  اشاره  با  ابتکار 
ارتقاء  استان سند  برای هر  استان ها گفت: در سطح ملی و  و دیگر 
آن ها  خاص  نیازهای  و  استان  هر  اطلس  بر  مبتنی  زنان  وضعیت 

پیگیری می شود.
شاخص های  افزود:  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
عدالت جنسیتی در هشت محور و 1۷۶ شاخص تخصصی ارائه شده که 
همه دستگاه ها را در برمی گیرد و شامل شاخص های بهداشتی، آموزشی، 

مشارکت سیاسی و غیره با هدف گذاری های مشخص است.
اشتغال  وام  و  حمایت  زنان  کارآفرینی  از  دولت  داد:  ادامه  ابتکار 
روستایی را پرداخت کرده که زمینه اشتغال ۴۰ درصد زنان روستایی را 

فراهم کرده است. 
حضور در جلسه شورای برنامه ریزی استان همدان، بازدید از طرح های 
اشتغال زا و دیدار با خانواده شهید خوش لفظ از دیگر برنامه های معاون 
رئیس جمهوری در سفر یک روزه اش به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 

بود.

کالف سردرگم اصولگرایان
گروه سیاسی - این انتخابات را می توان از جهات بسیاری متفاوت ترین انتخابات در کشور 
نامید. چه از نظر سطح مشارکت و چه از نظر میزان وحدت درونی و راهکارهای جریان های 
سیاسی تا به حال نتوانسته است موفق عمل کند. یعنی هر چه در جناح اصالح طلبان ما 
بی رمقی و سردرگمی می بینیم در جناح رقیب آنها یعنی اصولگرایان نیز اوضاع چندان 
مناسب نیست. یعنی آنها نیز همچنان درگیر وحدت درونی همه طیف های سیاسی خود 

هستند. زمانی که محمدباقر قالیباف در نبود چهر ه  های شاخص هر دو جناح اصالح طلبان 
و اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم نام نویسی کرد، بسیاری تحلیل شان این بود 
که او به احتمال زیاد رئیس مجلس آینده خواهد بود و بر صندلی سبز ریاست بهارستان 

تکیه خواهد زد.
شرح در صفحه  2

چه کسی سرلیست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم خواهد شد؟

نشست بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری برگزار شد

دولت نگراِن
استرس پردرآمدها است

راهکارهای شناخت کالهبرداری های تلفنی و ضعف و 
قوت های برخورد با مجرمان بررسی شد

حضور ۱۷ هزار نفر در جشن 
قصه گویی

غربال یارانه بگیران
شاید وقتی دیگر

الو... الو... من کالهبردارم!

پیشخوان

ویای برکناری ترامپ ر
 صفحه  11

با تصویب کمیسیون قضایی، طرح استیضاح ترامپ در اختیار قانون گذاران کنگره قرار گرفت

 صفحه  9 صفحه  3 صفحه  4

شورای نگهبان اعتماد ویژه ای 
به گزارش های ناجا در بررسی 

صالحیت ها دارد

مسئولیت حمایت از دولت را 
بپذیریم

عباسعلی کدخدایی:

رئیس فراکسیون امید مجلس:

 صفحه  2

 صفحه  2
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خبر
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مردم چه می خواهند؟

ادامه از صفحه یک
وزیر  مختص  نه  ارتباط  عدم  این  هرچند 
ارتباطات و نه فقط مسئوالن دولتی است که 

قطعا نمونه های آن را بسیار می توان یافت. 
باید گفت که این عدم ارتباط با مردم درست 
همان نقطه ای است که جامعه دچار احساس 
نا امنی روانی می شود؛ یعنی درست در نقطه ای 
درک  با  مسئوالنش  دارد  انتظار  جامعه  که 
درست از موقعیت او و شرایط سخت  آن قدمی 
برای بهبود اوضاع بردارند، با مسئوالنی مواجه 
مسئولیت  موارد  پاره  در  نه تنها  که  می شود 
اقدامات خود را بر عهده نمی گیرد که گویی با 
اعتنایی به خواست مردم، دردهای جامعه را به 

استهزاء گرفته است. 
سرمایه  از دست رفتن  و  بی اعتنایی  این 
اجتماعی البته عوامل متعددی دارد، اما نکته 
قابل تامل آن است که طی روزهای گذشته 
خصوص  در  اشتباه شان  از  دولت  سخنگوی 
عدم اقناع مردم نه فقط در خصوص بنزین که 
در مورد تحریم گفته بود. اما در پاسخ به آقای 
سخنگو باید پرسید این اعتماد چگونه حاصل 
شرایط  هزینه  می بینند  مردم  که  وقتی  شود 
در حالی که  آن هاست،  دوش  بر  فقط  تحریم 
هنوز هم بودجه کشور پر است از فشارهایی 
از اعتباراتی که حتی دولت هم زورش به آن 
نمی رسد. چگونه مردم می توانند به قدرت رای 
خود اعتماد کنند در حالی که وزیر ارتباطاتش 
اما  باشد  فیلترینگ  ندارد  دوست  می گوید 
همان  زور  نرسیدن  این  نمی رسد؟  زورش 
حلقۀ مفقوده نا ایمنی روانی جامعه در برابر 
پاسخگویی است، همان حلقه مفقودۀ عدم 
شناخت ارتباط بین مسئوالن با بطن جامعه 

است. 
از  دل زده تر  مردم،  شده  سبب  که  شکافی 
اقدامی  با دیدۀ تردید نسبت به هر  همیشه 
دهند.  نشان  واکنش  مسئوالن،  سوی  از 
اظهار نظرهای  شده  باعث  که  شکافی  همان 
مسئوالن بیش از آنکه تسلی و همراهی برای 
تا  که  است  مته ای  تنها  باشد؛  دردهای شان 
عمق اعصاب شان فرو می رود؛ همان شکافی 
که باعث شده عده ای از مسئوالن ندانند که 
مردم نان ندارند بخورند که بخواهند شیرنی 
که  است  از مشکل  پر  اینترنت شان  بخورند. 

بخواهند به پهپاد بسته بر دلخوش باشند.

یک نماینده مجلس خبر داد

پیگیری تحقیق و تفحص از حوادث 
آبان ماه در مجلس

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اسالمی از پیگیری تحقیق و تفحص از حوادث 

آبان ماه در مجلس خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیده فاطمه حسینی اظهار 
کرد: جمعی از نمایندگان مجلس به موازات 
انجام کارهای نظارتی خود برای پیگیری اتفاقات 
بعد از افزایش قیمت بنزین، پیگیری تحقیق 
و تفحص از حوادث آبان ماه را در دستور کار 

خود قرار دادند.
حوادث  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
آبان ماه اتفاقاتی رخ داد که نیازمند توجه، 
است،  عمومی  افکار  به  گزارش  و  پیگیری  
ضرورت انجام تحقیق و تفحص در این باره از 
دید نمایندگان وجود داشت. بر همین اساس 
راستای  در  و  همکاران  از  جمعی  همراه  به 
انجام وظیفه نظارتی خود تحقیق و تفحص 

را کلید زدیم.

عباسعلی کدخدایی:

شورای نگهبان اعتماد ویژه ای 
به گزارش های ناجا در بررسی 

صالحیت ها دارد

این که  بیان  با  نگهبان  شورای  سخنگوی 
انتخابات  امنیت  و  سالمت  پشتوانه  ناجا 
ویژه ای  اعتماد  نگهبان  شورای  گفت:  است، 
بررسی  در  انتظامی  نیروی  گزارش های  به 

صالحیت ها دارد.
در  کدخدایی  عباسعلی  ایسنا،  گزارش  به 
و  اطالعات  پلیس  مدیران  و  رؤسا  نشست 
امنیت کشور که در ستاد ناجا برگزار شد، با 
قدردانی از تالش های بی وقفه پلیس به ویژه 
پلیس اطالعات و امنیت گفت: همه اجزاء و 
ارکان نیروی انتظامی تعامل بسیار سازنده و 

خوبی با شورای نگهبان دارند. 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان 
خود به بحث انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: 
انتخابات به  در اکثر نظام های سیاسی دنیا، 
عنوان یک روش برای رسیدن به نهادهای عالی 
یک کشور همچون پارلمان، ریاست جمهوری 
و... مطرح است که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی نیز به این روش تصریح شده، اما با 
این تفاوت که انتخابات در کشور ما عالوه بر 
روش به یک ارزش ملی نیز تبدیل شده است. 
وی افزود: انتخابات همواره در نظام جمهوری 
اسالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که در 
این مقطع، حساسیت آن دوچندان شده است 
و همه باید تالش کنند تا میزان مشارکت مردم 

همچون گذشته خوب باشد.
کدخدایی در همین زمینه به نقش پلیس 
با بیان این که ناجا  انتخابات اشاره کرد و  در 
در تأمین سالمت و مشارکت باال در انتخابات، 
نظام های  همه  افزود:  دارد،  بسزایی  نقش 
سالمت  از  مراقبت  مدعی  دنیا  سیاسی 
انتخابات خود هستند و با متخلفان انتخاباتی 
برخورد می کنند. در کشور ما انتخابات  حزبی 
انتخابات  در  گروه ها  و  احزاب  اگرچه  نیست 
مؤثر هستند. وی با بیان این که وجود شورای 
است،  مردم  رأی  از  پاسداری  برای  نگهبان 
خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ دشمن و عده ای 
انتخابات را ناسالم  فریب خورده تالش کردند 
رأی  پاسدار  نگهبان  شورای  اما  دهند،  جلوه 
ملت بود؛ از این رو اگرچه ما نظام انتخاباتی 
حزبی نداریم، اما احزاب و افراد باید معیارهای 
قانونی را بشناسند چراکه در هر انتخاباتی به 
صورت طبیعی یک عده پیروز و عده ای ناکام 
هستند، مهم این است که همه در سالمت 
انتخابات کوشا باشند. سخنگوی شورای نگهبان 
تأکید کرد: این شورا هم در بررسی صالحیت ها 
و  انتخابات  اجرای  بر  نظارت  روند  در  هم  و 
پس از آن تمام تالش خود را کرده و می کند 
تا سالمت انتخابات حفظ شود. در این مراحل 
نیز نقش و همکاری پلیس با شورای نگهبان 
بسیار مهم است. به  طور مثال و طبق قانون 
در روند بررسی صالحیت ها، هم در هیئت های 
اجرایی و هم در هیئت های نظارت، گزارش های 
مراجع  از  یکی  که  انتظامی  نیروی  ارسالی 
چهارگانه است، نقش تعیین کننده ای دارد که 
خدای ناکرده فرد ناصالح و متخلفی وارد کارزار 
گذشته  امر همچون  این  که  نشود  انتخابات 

دقت مضاعف شما را می طلبد.
کارشناسان  و  اعضاء  دبیر،  کرد:  تأکید  وی 
گزارش های  به  ویژه ای  اعتماد  نگهبان  شورای 
ارسالی نیروی انتظامی دارند و این گزارش ها را 
در کنار گزارش های سایر مراجع دیگر در روند 
بررسی صالحیت ها مدنظر قرار می دهند؛ از 
این  رو باید دقت شود که همگی این گزارش ها 

مستند باشد.

زمانی که محمدباقر قالیباف در نبود چهر ه  های 
اصولگرایان  و  اصالح طلبان  جناح  دو  هر  شاخص 
کرد،  نام نویسی  یازدهم  مجلس  انتخابات  برای 
احتمال  به  او  که  بود  این  تحلیل شان  بسیاری 
زیاد رئیس مجلس آینده خواهد بود و بر صندلی 
سبز ریاست بهارستان تکیه خواهد کرد. اما وقتی 
همیشه  که  طیفی  یعنی  پایداری ها  که  می بینیم 
مانع اصلی این جریان سیاسی برای وحدت بوده اند 
برای شهردار سابق دردسر ساز می شوند، متوجه 
می شویم که صدای وحدت گویا قرار نیست هیچ 
گاه از این جریان شنیده شود. درواقع پایداری ها که 
گفته می شد این بار حاضر شده اند به سهم بیشتر 
در مجلس دیگر سنگ اندازی نکنند باز ساز مخالف 
زده و تکروی آنها از همین االن آغاز شده و سرلیستی 
اصولگرایان را با چالش مواجه کرده اند به گونه ای که 
برخی از چهره های این جریان سیاسی گفته اند که 

احتماال اصولگرایان سرلیستی نخواهند داشت. 
چه اتفاقی افتاد که سرلیستی قالیباف بیش از 
بقیه چهره ها مطرح شد. این را شاید حامیان او حتی 
زمانی که آمدن سردار در هاله ای از ابهام بود بیش 
از دیگران بر سر زبان ها انداختند که شهردار سابق 
سرلیست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم 
خواهد بود. این گمانه را تا حدی پیش بردند که 
حتی او را به عنوان رئیس مجلس بعدی نیز مطرح 
اصولگراها  دیگر  به  که  هدفمند  تحرکاتی  کردند. 
این پالس را می فرستاد که درصورت کاندیداتوری 
ریاست  یا  سرلیستی  شانس  دیگر  کسی  قالیباف 
مجلس بعدی را نخواهد داشت، غافل از اینکه این 
نگاه اما مخالفانی جدی داشته و دارد، مخالفانی 
که حاال تیغ مخالفت شان نسبت به روزهای آغاز 

ثبت نام تیزتر شده است. 
جدال  که  می شد  داده  احتمال  این  از  پیش 
سرلیستی بین سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف در 
میان اصولگرایان باشد اما زمانی که جلیلی از شرکت 
در انتخابات مجلس یازدهم منصرف شد، به زعم 
بسیاری میدان برای یکه تازی قالیباف خالی شد. اما 
غافل از اینکه پایداری ها در نبود جلیلی هم حاضر 
نیستند کوتاه آمده و اجازه بدهند شهردار سابق بر 
صندلی ریاست بهارستان تکیه بزند. آنها که با تمام 
قوا و همه نیروهای خود در این انتخابات ثبت نام 
صورتی  چنین  در  می رسد  نظر  به  بعید  کرده اند 
به این راحتی میدان را برای قالیباف خالی کنند و 
انتظارش می رفت  که  آنچه  از  زودتر  نواصولگرایی 
طعم شکست در سرلیستی را بچشد. او درواقع با 
طیفی روبه رو است که نه قادر به ائتالف با آنهاست 

و نه توانایی پیروزی مقابل شان را دارد. 
پایداری ها  برای  اما  اسفندماه  انتخابات  بنابراین 
تالش  که  است  ساز  سرنوشت  و  مهم  آنقدر 
شهرهایی  در  خود  کرسی های  حفظ  ضمن  کنند 
فتح  را هم  چون مشهد و قم، صندلی هایی دیگر 

باال گرفتن  با  بود که همزمان  کنند. چندی پیش 
انتخابات  در  جلیلی  حضور  درباره  گمانه زنی ها 
لیست  صدر  در  او  گرفتن  قرار  بحث  مجلس، 
با  که  خبری  شد.  رسانه ای  تهران  پایداری های 
چند عالمت سوال دیگر همراه بود، سوال اول آن 
بود که اگر قرار است جلیلی سرلیست پایداری ها 
در تهران شود پس تکلیف مرتضی آقاتهرانی چه 
می شود که زمزمه کاندیداتوری او هم مطرح است؟ 
آیا پایداری ها حاضرند به خاطر جلیلی دبیرکل خود 
را کنار بزنند و اساسا جلیلی حاضر است در لیستی 
قرار بگیرند که نامش در صدر آن قرار نداشته باشد؟ 
جواب این سوال اما خیلی زود مشخص شد، زمانی 
که جلیلی برای ثبت نام در انتخابات مجلس اقدامی 
نکرد و حاال شاید آقاتهرانی گزینه اصلی پایداری ها 

برای سرلیستی مجلس یازدهم باشد.
درواقع درست است که سعید جلیلی گزینه اصلی 
پایداری ها در این دوره از انتخابات مجلس حضور 

آنچنان  تندرو هم دست شان  این طیف  اما  ندارد 
خالی نیست که قالیباف با خیال راحت یکه تازی 
کند و کالف سردرگم اصولگرایان در انتخابات پیش 
مذاکره  میزِ  طرف  یک  است.  شده  پیچیده تر   رو 
شورای ائتالف، محمدباقر قالیباف و نواصولگرایان 
نشسته اند، طرف دیگر میرسلیم و موتلفه اسالمی 
که پیش از این بارها تاکید کرده بودند نمی خواهند 
بخورند.  ضربه  اصولگرا  شلوغ های  بچه  از  دوباره 
از این سو مصباحی مقدم و همچنین آقاتهرانی و 
به  باید اضافه کرد که می گویند  پایداری ها را هم 
این راحتی ها برای حضور در لیسِت مشترک کوتاه 

نمی آیند.
در این میان البته نباید از جامعه روحانیت مبارز 
و طیف های سنتی که تالششان وحدت است تا بار 
دیگر اصولگرایان بازی رقابت را نبازند، چشم پوشی 
روز  هر  اصولگرایان  سردرگم  کالف  بنابراین  کرد. 
پیچیده تر می شود. با وجود آنکه رقیب دیرینه آنها 

در این دوره خیلی حضوری پررنگ ندارد، آنها باز 
قادر نیستند در چنین فضایی به وحدت برسند و 
به  نیست  قرار  وحدت  درونی  همیشگی  دغدغه 
که  است  درصورتی  این  شود.  حل  زودی ها  این 
آنها با وجود حضور کمرنگ اصالح طلبان از همین 
انتخابات می دانند  از  این دروه  پیروز  را  االن خود 
و معتقدند دست برتر مجلس بعدی هستند. اما 
موضوع سرلیستی برای این جریان سیاسی به حدی 
جدی است که اصولگرایان را بر سر یک دوراهی قرار 
داده است. دو راهی ای که نه قادرند که از پایداری ها 
عبور کنند و نه توانایی آن را دارند که با آنها وارد یک 
ائتالف درونی شوند. نه می توانند به نواصولگرایی 
قالیباف امید ببندند، نه گزینه های بعدی چندان 
مورد قبول همه طیف های این جریان سیاسی است. 
حاال اصولگرایان در غیاب حضور جدی رقیب شان 
باز قادر نیستند میدان دار انتخابات شوند و هرچه 

تالش می کنند به در بسته می خورند.

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: شرایط در سال های 92 و 96 
به گونه ای پیش رفت که اصالح طلب ها پشت آقای روحانی آمدند. 
این حمایت به آن معنا نیست که دولت فعلی اصالح طلب است. 
البته ما هم باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم. در عین 
حال فکر می کنم درباره این دولت مقداری سیاه نمایی می شود چون 
کارهای خوبی در توسعه زیربناها، بهبود مناطق محروم و وضعیت 

بهداشت و درمان انجام داده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی درباره انتقادات 

مطروحه به روند اعالم طرح اصالح قیمت بنزین گـفت: اصالح قیمت 
بنزین بحث جدی بود که مربوط به امروز و دیروز نیست. کاری که 
از برنامه سوم شروع شد و طی آن باید قیمت بنزین آزاد و به فوب 
خلیج فارس می رسید همچنین منابع حاصل از آن نیز صرف توسعه 
و پیشرفت و برای مواردی همچون تامین اجتماعی، توسعه زیربناها و 

بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر هزینه می شد.
هر  کرد  تصویب  هفتم  مجلس  زمان  همان  در  داد:  ادامه  وی 
نوع افزایش قیمت ممنوع شود که بخشی از مشکالت امروز ناشی 
با دولت  اقدامی که در راستای مخالفت  از همان تصمیم است، 
اصالحات انجام شد؛ از آن زمان تاکنون همواره موضوع اصالح قیمت 

حامل های انرژی با تاکید بر نداشتن آثار تورمی مطرح بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تقاضای عده ای از نمایندگان برای 
استیضاح وزیر کشور به دلیل مسئولیت مستقیم او برای اجرای طرح 
اصالح قیمت بنزین بنا به اعالم رئیس جمهوری و به دنبال آن نحوه 
برخورد با معترضین گفت: چند استیضاح در دستور کار مجلس است 
که هیچ کدام از آن ها فراکسیونی نیست. شیوه نامه ای در فراکسیون 
امید برای استیضاح ها وجود دارد مبنی بر این که اگر فراکسیون طراح 
استیضاح باشد باید اعضا به آن تمکین کنند، اگر هم نمایندگان با 

اختیارات قانونی شان استیضاحی را طراحی کردند فراکسیون بعد از 
جدی شدن آن را بررسی می کند؛ تاکنون سه استیضاح در مجلس 
قرار  با جدی شدن آن در فراکسیون مورد بحث  مطرح است که 
می گیرد. استیضاح وزیر نفت در کمیسیون انرژی، استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش در کمسیون آموزش و استیضاح وزیر کشور در 
دستور کمیسیون شوراها است. نماینده تهران همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره تبعات قطع اینترنت بعد از اعتراضات اخیر و متضرر 
بهتر  ارتباطات  وزارت  اگر  کرد:  اظهار  دانشگاهیان،  و  مردم  شدن 
وظایف خود را انجام می داد این اتفاق رخ نمی داد. ما باید برای حوزه 
ارتباطات اولویت بندی داشته باشیم نه این که به دلیل نداشتن ابزار 
کار و عملکرد نامطلوب مجبور باشیم کل ارتباط یک منطقه را قطع 
کنیم. انتظار است وزارت ارتباطات میدان داری کند البته که موارد 
خاص جزو اختیارات شورای امنیت کشور است و همه چیز به قانون 

احتیاج ندارد چون مقطعی، موردی و مربوط به زمان محدود است.
عارف در واکنش به توضیح وزارت ارتباطات مبنی بر این که قطعی 
اینترنت به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور انجام شد، گفت: اگر 
وزارت ارتباطات امکاناتی را فراهم کرده بود دیگر نیازی نبود شورای 

امنیت یک مرتبه ماشین چمن زنی راه بیاندازد. 

چه کسی سرلیست اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم خواهد شد؟

کالف سردرگم اصولگرایان 
el.barkhordar13@gmail.com

الهام برخوردار

این انتخابات را می توان از جهات بسیاری متفاوت ترین انتخابات در کشور نامید. چه از نظر سطح مشارکت و چه از نظر میزان وحدت درونی و 
راهکارهای جریان های سیاسی تا به حال نتوانسته است موفق عمل کند. یعنی هر چه در جناح اصالح طلبان ما بی رمقی و سردرگمی می بینیم در 
جناح رقیب آنها یعنی اصولگرایان نیز اوضاع چندان مناسب نیست. یعنی آنها نیز همچنان درگیر وحدت درونی همه طیف های سیاسی خود هستند.

مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریمرئیس فراکسیون امید مجلس:

اصولگرایان در 

غیاب رقیب  باز 

قادر نیستند 

میدان دار 

انتخابات شوند 

و هرچه تالش 

می کنند به در 

بسته می خورند

عضو فراکسیون امید مجلس:

مسکوت گذاشتن تصمیم گیری ها  برای کشور هزینه دارد

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: مسکوت گذاشتن  تصمیم گیرهای مهم برای کشور یکی از ایرادات نظام ما 
است و این امر می تواند هزینه های زیادی برای ما داشته باشد.

به گزارش ایلنا، جالل میرزایی درباره این که باتوجه به شرایط کشور و تحریم ها برخی از تندورها در مجمع مانع می شوند که 
تکلیف  FATF  مشخص شود، گفت: انتقادی که درباره روشن شدن تکلیف  FAFT  دارم این است که نه موافقان سعی کردند 
در این مدت مخالفان را به یک نشست دعوت کنند و دالیل خود را بیان کنند و نه مخالفان که معتقد هستند پیوستن به این 

سازمان کشور را دچار مشکل می کند، این کار را انجام دادند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: اصال فرض را بر این بگذاریم که مخالفان درست هم می گویند 

اما نباید آن ها بخشی از جامعه که خواستار پیوستن به FATF هستند را قانع کنند؟ 
وی ادامه داد: عجیب ترین قسمت ماجرا این است که هر دو طرف پیگیری را مسکوت گذاشته اند و تالشی هم برای اقناع یکدیگر نکردند و برای یکدیگر 

آثار و تبعات را کالبد شکافی نکردند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی افزود: معتقدم این مسکوت گذاشتن ها در مسائل مختلف یکی از ایرادات نظام تصمیم گیری کشور ما است 

و این امر می تواند هزینه های زیادی برای ما داشته باشد.
وی درباره این که اعضای مخالف مجمع به نظر می رسد قدرتی بیشتر از وکالی ملت دارند،  بنابراین مجلس نمی تواند پیگیر آن چیزی باشد که خودش به 
تصویب رسانده است، گفت: ایراد کار اینجا است که چندین نهاد برای یک موضوع تصمیم گیری می کنند؛ دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تصمیم گیرنده در مسئلهFAFT  هستند حتی اگر چند نهاد موازی دیگر هم تاسیس کنیم در این باره نتیجه ای نخواهیم گرفت.
وی درباره اینکه تندروها به بهانه های واهی مانع روشن شدن تکلیف  FATF  می شوند و اگر به علت همین تعلل ها اتفاقی برای کشور بیفتد آیا این ها 
نباید مسئولیت بپذیرند، گفت: در ارتباط با  FATF  اختالف نظر جدی وجود دارد، مدافعان این طرح که دولت و مجلس هستند می گویند در شرایط موجود 
پیوستن به این سازمان به نفع ماست اما مخالفان بیان می کنند که اگر ما با FATF همراه شویم، باعث می شود اطالعات ما افشا و تحریم ها تشدید شود.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان: 

شاید اصالح طلبان لیستی ارائه ندهند

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: ما تمام تالش خود را در چند بخش انجام دادیم و بیانیه دادیم که مشارکت 
اصالح طلبان برای ثبت نام در انتخابات افزایش یابد.

به گزارش مهر، شهیندخت موالوردی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، در خصوص لیست اصالح طلبان برای 
انتخابات مجلس یازدهم  گفت: اصالح طلبان باید به جمع بندی برسند که آیا لیستی ارائه خواهند داد یا خیر؟ هنوز در خصوص 

ارائه لیست یا ارائه ندادن آن به جمع بندی نرسیدیم. امکان دارد اصالح طلبان لیستی ارائه ندهند.
موالوردی در مورد سرلیستی خودش در فهرست انتخاباتی اصالح طلبان، اظهار کرد: هنوز در مورد سرلیست اصالح طلبان بحثی 
نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر شرایط سال 9۴ مجدداً تکرار شود اصالح طلبان چه سیاستی پیش 
خواهند گرفت، گفت: ما در این خصوص »نفوس بد« نمی زنیم. منتظر هستیم ببینیم نظام و شورای نگهبان چه سیاستی را در قبال 

اصالح طلبان پیش خواهند گرفت تا بعدا متناسب با آن شرایط، تصمیمات اتخاذ شود.
موالوردی در مورد احتمال ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل  گفت: همه این موضوعات در دستور کار ما است اما هنوز تصمیمی گرفته نشده 
است. ممکن است ائتالف شود و ممکن است هیچ ائتالفی صورت نگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص وضعیت ثبت نام اصالح طلبان در 
انتخابات، گفت: ما تمام تالش خود را در چند بخش انجام دادیم و بیانیه دادیم که مشارکت اصالح طلبان برای ثبت نام در انتخابات افزایش یابد. ائتالف 
قابل پیش بینی نیست، یک موضوع این بود که میزان مشارکت داوطلبان در ثبت نام ها افزایش یابد و بحث دیگر این بود که بعد از عبور از فیلتر شورای 

نگهبان ببینیم داشته هایمان چیست و باید از بین چه کسانی نامزدهای خود را انتخاب کنیم.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تاکید کرد: انتظاری که ما از لیست امید داشتیم برآورده نشده است شاید به این دلیل بود که برنامه مدونی 
در اختیار لیست امید قرار نداشت تا براساس آن پاسخگویی الزم را داشته باشد، اما برای مجلس یازدهم برنامه ارائه می شود و پایش و ارزیابی مستمر وجود 
خواهد داشت تا نمایندگانی که در چارچوب یک لیست رای می آورند به حال خود رها نشوند. میثاق نامه و برنامه ای مدون در حوزه های مختلف در حال 

تدوین است که همه باید این میثاق نامه را امضا کنند.
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اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده 
ــت             ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــری از س ــره گی ــا به ــده را ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من ــا جزئی ــی و ب عموم
) setadiran.ir ( و بــا شــماره مزایــده 2098003121000026 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند . 

تاریــخ انتشــار : 98/9/24 در روزنامــه هــای خبــر جنــوب - حمایــت - ابتــکار مهلــت دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 98/9/24 ســاعت 7:30 لغایــت 
ــخ  ــنهاد : از تاری ــال پیش ــت ارس ــاعت 14:01 مهل ــت 98/10/10 س ــاعت 31: 7 لغای ــخ 98/9/24 س ــد از تاری ــخ بازدی ــاعت 14 ، تاری 98/10/10 س

98/9/24 ســاعت 7:32 لغایــت 98/10/10 ســاعت 14:02 تاریــخ بازگشــایی98/10/15 ســاعت 10 تاریــخ اعــالم برنــده98/10/16 ســاعت 10 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 23-1398اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت بیمه تجارت نو )سهامی عام(

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است : 
1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت 
اســناد مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از 
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اداره کل راه و شهرســازی اســتان افرس

شاید شما هم با خواندن این متن فکر کنید که این جمالت از سوی مجری یک 
برنامه رادیویی یا تلویزیونی گفته شده و مربوط به برنامه ای مناسبتی است. اگر 
طرِف این صحبت ها مستقیما شما باشید چطور؟ به ویژه هنگامی که پیش از فردی 
که به عنوان مجری با شما صحبت می کند، فرد دیگری با شما تماس بگیرد، توضیح 
بدهد که چرا از »صداوسیما« با شما تماس گرفته اند و قرار است روی آنتن زنده 
با مجری و مهمان برنامه صحبت کنید و سپس روی خط بمانید تا درباره نحوه 
دریافت جایزه با شما صحبت کنند. سر و صداهایی مثل سر و صداهای یک برنامه 
تلویزیونی هم می آید، وقتی گوشی رو »هولد« است، پیام پیامگیر صداوسیما پخش 
می شود و حتی مجری در شنیدن پاسخ شما می گوید »کمی بلندتر صحبت کنید 
یا دوستان صحنه کمی صدا رو زیاد کنید ما بهتر بشنویم صدای این عزیزمون 
رو«. همه چیز به نظر طبیعی می رسد. اما واقعیت این است که شما سوژه یک 
کالهبرداری تلفنی شده اید. شاید تا این جای کار سناریو و بازی کالهبرداران، 
دیالوگ هایشان، حاضرجوابی های به موقع و به طور کلی »مهندسی اجتماعی«شان 
به گونه ای باشد که هر کسی فریب بخورد، اما نکته کلیدی وقتی است که آن طرف 
خط از شما می خواهد برای واریز هدیه نقدی تان پای عابربانک بروید و دستورات او 
را قدم به قدم اجرا کنید، آن هم در حالی که برای واریز هیچ وجهی به حساب شما، 
نیازی به حضورتان پای عابربانک نیست و البته هیچ اطالعاتی به جز شماره حساب 

یا شماره کارت تان را نباید به واریزکننده بدهید.
پیشگیری بهتر از درمان!

اگر مورد این کالهبرداری ها قرار بگیرید، کارتان تازه شروع شده است. در کنار 
حس بدی که هر آدمی از این که کاله سرش رفته و فریب خورده دارد و البته بار 
روانی که از دست دادن سرمایه هایی که گاه تمام سرمایه زندگی یک فرد است 
دارد، پیگیری انتظامی و قضایی این پرونده ها هم اغلب طوالنی و دیر و سخت نتیجه 
است. پدر علیرضا حدود 2 سال پیش 200 میلیون تومان را به این شیوه از دست 
داده است و البته خودش هم یک بار سوژه چنین کالهبرداری ای با سناریو برنده 
شدن در مسابقه رادیویی شده که صدای مجرمان را ضبط کرده و نمونه مطرح شده 
بر اساس آن نوشته شده است. او می گوید: »پدرم آدم محتاطی است و خودش 
برای هر چیزی کلی توصیه و نصیحت می کند که مواظب باشید. آدمی هم نیست 
که بی اطالع باشد و مثال اخبار نبیند و نخواند. این که قربانی چنین کالهبرداری ای 
شد برای خودش هم عجیب بود، چه برسد به ما! این نشان می دهد که شیوه 
روانی که این کالهبرداران انتخاب کرده اند، حساب شده است و می تواند هر کسی را 
فریب دهد. حتی خود من هم با وجود تجربه ماجرای پدرم، در دقایق اولیه تماس 
کالهبرداران فریب خوردم، اما با گذشت زمان کم کم ذهنم کار کرد و فهمیدم ماجرا 
ساختگی است«. وی اضافه می کند: »بر اساس روندی که در پرونده کالهبرداری 
از پدرم دیدم، فرآیند پیگیری آن بسیار فرساینده و طوالنی است و امید به نتیجه 
رسیدن آن پایین است. مثال فقط برای پیگیری حساب هایی که پول از حساب 
پدرم به آن حساب ها رفته بود یا شناسایی حساب های دیگر کالهبرداران در سایر 
بانک ها، باید بیش از 30 نامه را دانه به دانه به بانک ها می رساندیم و تا آن ها اقدامی 
کنند، اصوال اگر چیزی هم دست مان را می گرفت، از دست رفته بود«. علیرضا 
اضافه می کند: »با برخی روابط و کمک دوستانم، حتی دو سه مغازه که با پول 
به دست آمده از حساب پدرم از آن ها خرید شده بود را پیدا کردیم و حتی زودتر 
از پلیس به فیلم و تصویر یکی از متهمان رسیدیم. اما دیر شده بود. مشخصات 
باز کننده یکی از حساب ها که بخشی از پول پدرم به آن منتقل شده بود را به دست 

آوردم که عجیب بود، چون مشخصات کاملی نداشت و مثال در آدرس چیزی در 
حد »اسالمشهر، پالک 2!« نوشته بود! همین قدر ناقص. این در حالی است که 
مثال خود من وقتی حساب باز کرده ام، متصدی بانک درباره کامل بودن مشخصات 
تذکر داده است«. این قربانی کالهبرداری تلفنی یادآور می شود: »پدرم در طول 
پیگیری پرونده اش با افراد بسیاری که پرونده مشابه داشتند آشنا شد. قربانیان از 
شهرهای گوناگون بودند. اما جالب اینجاست که باندی که این کار را کرده هم در 
چندین شهر بوده اند. از ساری و اسالمشهر گرفته تا اصفهان و خوزستان. حتی 
گویا یکی دو نفر از درون زندان همکاری می کنند و سابقه محکومیت دارند«. او 
در پایان اضافه می کند: »متاسفانه به نظر می رسد حکم های این پرونده ها به دلیل 
مالی بودن متناسب با شرایطی که برای قربانیان این کالهبرداری ها ایجاد می شود 
نیست. بسیاری از محکومان با عفو و تخفیف آزاد می شوند و دوباره سر کارشان 
می روند. اغلب پول کالهبرداری شده هم به اصطالح زنده نمی شود. اگر بشود هم 
با این وضع تورم و کاهش ارزش پول، اصل پول دیگر فایده ای ندارد. پدرم زمانی که 
پولش را از دست داد، تازه یک خانه 130 متری را فروخته بود، االن با این پول بعید 
است بتواند حتی یک خانه 40 متری هم بخرد. این در حالی است که بار روانی این 
شرایط هم باالست و حتی از موردی خبر دارم که به دلیل از دست دادن پولش، 
سکته قلبی کرد و جانش را از دست داد. متاسفانه این موارد چندان در قانون دیده 

نشده است و باید به حال آن فکری کرد«.

چگونه کالهبرداران تلفنی را تشخیص دهیم؟
کالهبرداری های تلفنی به شیوه برنده جایزه شدن منحصر نمی شوند. پلیس 
همواره هشدار می دهد که باید مراقب شگردهای جدید مجرمان بود؛ شگردهایی که 
بیشتر بر مهندسی اجتماعی و قرار دادن قربانی در موقعیت هیجانی یا اضطراری 
که ضمن جلب اعتماد، امکان فکر کردن منطقی را کاهش می دهد، متکی هستند. 
آن ها همچنین ترجیح می دهند که به سراغ افرادی با سن باال یا سن خیلی پایین 
بروند و به نظر می رسد گاه در این زمینه رانت اطالعاتی هم دارند. عالوه بر نمونه ای 
که مطرح شد، می توان به موارد دیگری هم اشاره کرد که در همه آن ها نشانه هایی 
برای دریافتن این که تماس تلفنی یک کالهبرداری است، وجود دارد. مثال در یک 
مورد به شما می گویند که برنده جایزه ای شده اید، اما باید مبلغی را برای ارسال 
جایزه، بیمه، مالیات یا دیگر هزینه هایی که برای پرداخت جایزه هزینه می شود، 
پرداخت کنید. در برخی از موارد دیگر، تماس گیرنده یک پیک برای دریافت مبلغ از 

شما می فرستد تا مبلغ را از شما گرفته و برای او ببرد.
در این موارد، گاه تماس گیرنده بسیار هیجان زده تر و خوشحال تر از شماست تا به 
این شکل شما را هیجان زده و ذهن شما را درگیر شیوه مجرمانه خود کرده و قدرت 

هرگونه فکر و تصمیم گیری عاقالنه را از شما بگیرند.
هم در مورد جوایز و هم در مورد سایر تماس هایی که فرصتی را با مدت زمانی 
محدود در اختیار شما می گذارد و به شما می گویند اگر در تصمیم گیری عجله 

نکنید، آن را از دست می دهید، این هیجان زده کردن برای کاهش قدرت منطق 
وجود دارد. با این حال اگر در این تماس ها شما تحت فشار قرار گرفتید تا به سرعت 
یک تصمیم گیری در مورد یک خرید بزرگ و گران قیمت انجام دهید، بی تردید این 
یک معامله قانونی یا سالم نیست. هر تجارت قانونی به شما این فرصت را می دهد 
که او و عملکردش را بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید و مبلغ موردنظر را بپردازید.

گاهی کالهبرداران روی سادگی و ناآگاهی طرف مقابل شان بسیار حساب می کنند 
و تماس گیرنده از شما می خواهد، تمام اطالعات حساب بانکی یا تمام اطالعات 
کارت اعتباری خود را به آنها بدهید. باید بدانید که سیستم های تجاری مطمئن 
و قانونی، هیچ گاه نیاز به جزئیات حساب مالی شما ندارند و اگر قرار باشد پولی یا 

جایزه ای را به شما بدهند، هرگز نیازی به رمز عبور کارت شما ندارند.
در برخی موارد، تماس ها بر اساس اطالعات اولیه ای از شما انجام می شود که به 
طریقی لو رفته اند و از این اطالعات ولو اندک و در حد نام و نام خانوادگی شما، برای 
ایجاد اعتماد و کسب اطالعات بیشتر که منجر به کالهبرداری می شود، استفاده 
می کنند. در این موارد شخصی که با شما تماس می گیرد ادعا می کند از طرف یک 
دفتر دولتی، مسئول مالیاتی، مرکز رسمی بانکی، یک وکیل یا یک مقام رسمی 
تماس می گیرد. شخص تماس گیرنده، در هنگام تماس، نام شما را به زبان می آورد 

و از شما اطالعات زیادی در مورد خودتان یا نحوه زندگی شما کسب می کند.
شاید برخی کالهبرداران زیاد هم حرفه ای نباشند و در این شرایط ممکن است 
صرفا با نگاه کردن به شماره تلفنی که با آن تماس گرفته اند یا ساعت تماس هم 

جعلی بودن تماس را تشخیص دهید.
این  انواع  تمام  در  تماس  شماره های  و  حساب ها  اغلب  که  نکنید  فراموش 
کالهبرداری ها، با مشخصات جعلی یا سرقتی تهیه شده اند و چندان قابل رهگیری 

نیستند و در شناخت کالهبرداران به کار شما نخواهند آمد.
فروشنده های تلفنی فریبکار

با همین شیوه ها  بازاریابی های تلفنی هم وجود دارند که  از فروش و  انواعی 
سعی می کنند توجه شما را برای خرید خدمات و کاالهای شان جلب کنند. این 
تماس ها اغلب با عناوین و گزاره های کلی شروع می شود و شامل مواردی مثل 
فروش سیم کارت، بیمه های غیرضروری، کپسول آتش نشانی، دستگاه های ناکارآمد 
کاهش مصرف سوخت یا تشخیص نشت گاز و... هستند. در بسیاری از این موارد، 
دیتابیس هایی به طرق مختلف به دست این بازاریابی ها رسیده است که در آن نام و 
نام خانوادگی، تلفن، مشخصات خودروی شما و اطالعاتی از این دست وجود دارد 
و اگر به شیوه حرف زدن و چیزی که می گویند دقت نکنید )مثال این که سازمان 
و نهادی که خود را نماینده آن معرفی می کنند وجود ندارد و ساختگی است یا 
نمایندگی و خدماتی به این شکل ارائه نمی دهد( یا در نظر نگیرید که خریدار این 
خدمات نبودید، به دام می افتید. البته در این موارد، کالهبرداری به آن معنی 
اتفاق نمی افتد که تمام موجودی تان را از دست بدهید، بلکه شما چیزی را با فریب 

خریده اید که یا به آن نیازی نداشته اید یا قیمت بیشتری برای آن داده اید.
چنین مواردی نشان می دهد که در مورد پرونده های کالهبرداری، پیشگیری 
بهتر از درمان است و اگر حواسمان را جمع کنیم که گیر کالهبرداران نیفتیم، 
بهتر از این است که درگیر چنین فرآیندی شویم. البته نیروی انتظامی و دستگاه 
قضایی نیز باید در پیگیری چنین پرونده هایی سرعت و جدیت بیشتری به خرج 
دهند و در عین حال، اگر قانون برای مجازات متناسب مجرمان نیاز به اصالحی 

دارد، انجام شود.

راهکارهای شناخت کالهبرداری های تلفنی و ضعف و قوت های برخورد با مجرمان بررسی شد

الو... الو... من کالهبردارم!
گروه جامعه - محمد طحانی: »سالم قربان، وقت تون بخیر. عیدتون مبارک باشه. شما روی خط برنامه بوی پاییز هستین. مهمان برنامه ما هم آقای محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات هستن. به مناسبت میالد با سعادت پیامبر مکرم اسالم)ص( و همچنین حضرت امام جعفر صادق  )ع(، قرعه کشی 
در برنامه انجام دادیم از میان کاربران خوش حساب همراه اول که در طول دوران اشتراک، قبوض شون رو به موقع دادن، بدهی و قطعی هم نداشتن. افتخار این رو 
داریم که شما یکی از 14 برنده خوش شانس این قرعه کشی به نیت چهارده معصوم بودین و جایزه شما هم کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه یک نفر است«.

قربانیان 
کالهبرداری 

تلفنی در کنار 
حِس بِد این که 

کاله سرشان 
رفته است، 

فرآیند پیگیری 
اغلب سخت و 

طوالنی انتظامی 
و قضایی را پیش 

رو دارند



خبراخبار

 سریال خارجی »تحت نظر«
از امروز پخش می شود

سریال خارجی »تحت نظر« محصول ۲۰۱۷ 
آلمان از ۲۴ آذرماه روی آنتن شبکه چهار سیما 

می رود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه 
 You( چهار سیما، سریال خارجی تحت نظر
Are Wanted( یک سریال دراماتیک و مهیج 

ماتیاس  کارگردانی  به  آلمان  کشور  محصول 
برای  که  است  جسپر  بِرنهارد  و  شوایگهوفر 

اولین بار از صداوسیما پخش می شود.
ماتیاس  چون  بازیگرانی  سریال،  این  در 
کاترین  الرا،  ماریا  الکساندرا  شوایگهوفر، 
استریبک، آلِکساندر یووانوویچ، تام بک، مایکل 
جسیکا  رادسون،  الکساندر  بار،  لویز  لندز، 
هرفورت،  کارولین  لیونز،  دنیس  شوارتس، 
ایفای  به  و…  هوفمان  لوئیس  آرون،  لوسی 

نقش پرداخته اند.
در خالصه این سریال آمده است: لوکاس 
و  جرم  سایبری  حمله  یک  قربانی  فرانکی، 
اطالعات  و  پروفایل ها  تمام  است.  جنایت 
اجتماعی  رسانه های  و  وب  در  او  شخصی 
به  متهم  اکو  کشورهای  در  او  و  شده  هک 
تروریست بودن شده است. لوکاس در تالش 
است تا بی گناهی خود را ثابت کند و بفهمد 
چه کسی پشت این حمالت سایبری است. در 
نهایت پی می برد که این جنایت در بیش از 

۲۰۰ کشور جهان در حال وقوع است و …
»تحت نظر« در دو فصل ) ۱۲ قسمت( از 
یکشنبه )۲۴ آذر ماه( هر شب ساعت ۱۲ بامداد 
پخش و روز بعد ساعت ۱۸ بازپخش می شود.

با انتخاب هیئت داوران

برگزیدگان دوازدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد معرفی 

شدند

برگزیدگان دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل 
آل احمد طی مراسمی در کتابخانه ملی ایران 

معرفی شدند.
دوازدهمین  داوران  هیئت  مهر،  گزارش  به 
دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، برگزیدگان این 

رویداد ادبی را  معرفی کرد.
دو  ادبی«  »نقد  بخش  در  اساس  این  بر 
تقدیر  شایسته  کتاب  یک  و  برگزیده  کتاب 
اثر  ادبی«  نقد  و  »نظریه  کتاب های  شدند؛ 
حسین پاینده و »بومی سازی رئالیزم جادویی« 
اثر محمد و محسن حنیف به طور مشترک 
و  انتخاب  بخش  این  برگزیده  اثر  عنوان  به 
معرفی شدند. همچنین کتاب »درباره مانایی و 
مینایی« از احمد شاکری به عنوان اثر شایسته 

تقدیر شناخته شد.
در بخش داستان کوتاه هیئت داوران اثری را 
برگزیده اعالم نکرد و مجموعه داستان »افتاده 
بودیم در گردنه حیران« شایسته تقدیر اعالم 

شد.
در بخش رمان و داستان، بلند هیئت دوران 
کتاب دور زدن در خیابان یکطرفه اثر محمدرضا 
اثر حامد  مرزوقی و کتاب وضعیت بی عاری 

جاللی را شایسته تقدیر معرفی کردند.
در بخش مستندنگاری، هیئت داوران کتاب 
قطارباز اثر احسان نوروزی را شایسته تقدیر 
شناخت و کتاب نقاشی قهوه خانه اثر محسن 

کاظمی عنوان برگزیده را به دست آورد.

پس از ۲۲ سال

اثر ربوده شده »کلیمت« در محل 
سرقت کشف شد

تابلو نقاشی از »گوستاو کلیمت«، هنرمند 
ربوده  در سال ۱۹۹۷  که  اتریشی،   مشهور 
شده بود، اخیرا در همان گالری ایتالیایی که 

در آن جا به سرقت رفته بود کشف شد.
رویترز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
واقع  اودی«  »ریچی  گالری  در  که  کارگرانی 
بودند پس  کار  »پیاچنزا«  مشغول  در شهر 
دِر  به  گالری  بیرونی  دیوار  کردن  تمیز  از 
مخفی برخوردند که تابلو نقاشی از چهره زن 
اثر  این  جوانی در آن قرار داشت. کارگران،  
هنری را درحالی که در یک کیسه پالستیکی 
قرار داده شده بود،  کشف کردند. سرپرست 
امور فرهنگی شهر »پیاچنزا«  این اکتشاف را 

حیرت آور توصیف کرده است.
پس از آنکه پلیس این اثر را تحویل گرفت، 
تایید  برای  را  خود  تحقیقات  کارشناسان 
صحت و اصالت این تابلو نقاشی آغاز کردند.
ناپدید   ۱۹۹۷ فوریه  در  نقاشی  تابلو  این 
سارقان  کرد،   بیان  پلیس  زمان  آن  در  شد. 
قالب  به  شبیه  وسیله ای  از  استفاده  با 
از دیوار جدا  را  نقاشی  تابلو  این  ماهیگیری 
که  گالری  سقف  نورگیر  طریق  از  و  کرده  
از  را  تابلو  بودند،  کرده  جدا  را  آن  شیشه 

گالری خارج کردند.
که  اثر  این  از  ماهرانه ای  کپی شده  نسخه 
ارسال  ایتالیایی  سیاستمداران  از  یکی  برای 
شده بود نیز به پیچیدگی این موضوع افزوده 

است.
»پیاچنزا«   شهر  فرهنگی  امور  سرپرست 
نسخه  که  موضوع  این  کردن  باور  می گوید 
در  مدت  این  تمام  نقاشی  تابلو  این  اصلی 
بسیار سخت  بود  پنهان شده  گالری  همان 
است؛ چرا که پس از دزدیده شدن این اثر 
گالری به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته 

است.
او افزود: »وضعیت این تابلو نقاشی عالی 
است. باورنکردنی است که این اثر به مدت 
۲۲ سال داخل یک دیوار و در نزدیکی زمین 

و گیاهان مخفی شده است«. 
شهر  فرهنگی  امور  سرپرست  گفته  به 
از  یکی  از  پس  نقاشی  تابلو  این  »پیاچنزا«  
سال  در  که  »کاراواجو«  نقاشی  تابلوهای 
۱۹۶۹ از کلیسایی در »سیسیل« به سرقت 
باارزش  هنری  اثر  دومین  عنوان  به  رفت، 

ربوده شده در ایتالیا شناخته می شد.
زمانی  در  به خصوص  نقاشی  تابلو  این 
از  پیش  کمی  که  شد  تلقی  مهم  بسیار 
ناپدیدشدنش یک دانشجو هنر متوجه شد 
جوان  زن  پرتره  روی  جوان  زن  این  پرتره 
ترتیب،  این  به  است.  شده  نقاشی  دیگری 
این تابلو نقاشی به تنها تابلویی از »گوستاو 
کلیمت« در جهان هنر تبدیل شد که دوبار 

نقاشی شده است.
»گوستاو کلیمت« نقاش نمادگرای اتریشی 
در ژانویه ۱۸۶۲ به دنیا آمد. او در زمینه های 
نقاشی، نقاشی های دیواری، طراحی و کارهای 
هنری دیگر سرآمد بود. بسیاری از آثار او در 
نگهداری    »Vienna Secession« نگارخانه
می شوند. این نقاش معروف اتریشی در سال 

۱۹۱۸ در سن ۵۵ سالگی درگذشت.

جشنواره  بیست و دومین  خبری  نشست 
حضور  با  گذشته  روز  قصه گویی  بین المللی 
معاون  جشنواره  و  رئیس  زمردیان،  محمد رضا 
فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و سروش صحت دبیر هنری جشنواره برگزار شد. 
صحت با اشاره به برنامه کتاب باز از نقش کانون 
پرورش فکری در کتابخوان شدن کودکان دیروز 
هر  از  »کتاب باز«  برنامه  ضبط  طول  در  گفت: 
کدام از مهمانان برنامه که می پرسیم چه اتفاقی 
افتاد که به کتاب و قصه عالقه مند شده اید، به 
صورت مداوم اسم کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و کیهان بچه ها را می شنویم. نقشی 
که کانون برای آشنایی نسل من با کتاب داشت 
پرورش  کانون  نقش  دوره ای  اما  است،  عجیب 
فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه کمرنگ 
شد. خیلی خوشحالم که دوباره کانون در زمینه 
اصلی خودش که پرورش فکر کودکان است، کار 

می کند. 
او در ادامه درباره میزان استقبال شرکت کنندگان 
از این جشنواره به نسبت دوره پیشین گفت: در 
دوره بیست ویکم جشنواره قصه گویی یازده هزار 
راضی  بسیار  آمار  این  از  ما  کردند،  شرکت  نفر 
بودیم و فکر می کردیم جهش خوبی در این زمینه 
در  نفر  هزار  هفده  تقریبا  امسال  اما  داده،  رخ 
جشنواره بین المللی قصه گویی شرکت کردند  و این 
یعنی تقریبا پنجاه درصد به تعداد شرکت کنندگان 

در جشنواره اضافه شده است.
در ادامه این نشست، محمدرضا زمردیان، رئیس 
جشنواره بین المللی قصه گویی درباره این جشنواره 
گفت: در طول سال حدود هزار جشن قصه گویی 
در مراکز مختلف کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزار شد. سی و یک جشنواره قصه گویی 
شناخت  را  برگزیدگانش  مختلف  استان های  در 
بین المللی  جشنواره  منطقه ای  بخش  اخیرا  و 
قصه گویی برگزار  شد و قصه گوهایی برای شرکت 
در بخش بین الملل و ملی در این بخش حضور 

پیدا کردند.
او افزود: از بیست و ششم تا سی ام آذر ماه شاهد 
هنرنمایی قصه گوها خواهیم بود. در بخش ملی 
در سه گروه نوجوانان، بزرگسال و پدربزرگ ها و 
خواهیم  برتر  قصه گویان  اجرای  به  مادربزرگ ها 
برتر  نفرات  نیز  بین المللی  بخش  در  و  نشست 
جشنواره در سال های گذشته و همچنین فعاالن 
قصه گویان  همراه  به  ملی  رسانه  در  قصه گویی 
خواهند  برنامه  اجرای  به  خارجی  پذیرفته شده 
پرداخت. در بخش قصه های نودثانیه ای نیز که 
با اسم »قصه زندگی من« برگزار می شود هر فرد 
با ارسال فیلمی نود ثانیه ای از اجرای خود شرکت 
داشته است و سه نهاد شهرداری در بخش قصه 
نودثانیه ای از شهر تهران، باشگاه خبرنگاران جوان 
با موضوع قصه زندگی خبرنگاران و کانون زبان 
ایران با هدف معرفی ویژگی های فرهنگی و تاریخی 
به  مرکز،  این  مربیان  و  زبان آموزان  توسط  ایران 

صورت ویژه حضور دارند.
زمردیان نیز با تاکید بر شرکت تقریبی ۱۷ هزار 
درباره  قصه گویی،  از جشنواره  دوره  این  در  نفر 
داوری در دوره بیست و دوم جشنواره قصه گویی 
گفت: رشد اصلی جشنواره را در بخش قصه گویی 
صحنه ای مشاهده کردیم و شاهد بیشترین میزان 
شرکت کنندگان در این بخش بودیم. امسال ما در 
مدل داوران جشنواره تغییراتی ایجاد کردیم. در 
داوران  ترکیب  در  هم  نوجوان  داوران  دوره،  این 
جشنواره حضور داشتند و بهترین قصه ها را از نگاه 
خودشان انتخاب کردند. در تیم داوری جشنواره 
و  قصه گوها  نویسندگان،  قصه گویی،  بین المللی 
کسانی که با زبان بدن آشنایی دارند، هیئت های 
انتخاب متعددی را در کانون شکل دادند. ۱۹ داور 
از هفت استان کشور، آثار ارسال شده به جشنواره 
ارجاع  داوران  به  داوری  برای  تا  کردند  بررسی  را 
بدهیم. با توجه به درخواست مخاطبان جشنواره 
قصه گویان  هم  امسال  گذشته،  سال  قصه گویی 

مهمان از جمله گیتی خامنه، بهرام شاه محمدلو، 
سارا روستاپور، مجید قناد، رضا کیانیان و مصطفی 
رحماندوست در روزهای برگزاری جشنواره اجرای 
صحنه ای هر روز اجرا خواهند داشت. همچنین 
هر روز در پنج منطقه تهران با کمک شهرداری 
قصه گوها به مناطق مختلف می روند و اجرا خواهند 
داشت. پارک گفتگو یکی از محل های ثابتی است 

که برای این اجراها در نظر گرفته شده است.
رئیس جشنواره بین المللی قصه گویی با اشاره به 
اینکه در اختتامیه امسال هم مانند سال گذشته 
شگفتانه ای داریم، افزود: در اختتامیه امسال مانند 
سال گذشته که از بهرام شاه محمدلو تجلیل شد، 
از عزیزی که سال ها برای قصه گویی تالش کرده 

است، قدردانی خواهیم کرد.
 ۱۹3 و  ایرانی  قصه گوی   3۱3 داد:  ادامه  او 
قصه بین المللی به جشنواره رسیده بود. هشت 
قصه گوی ایرانی و شش قصه گوی خارجی توسط 
بخش  در  صحنه ای  اجرای  برای  انتخاب  هیئت 
از  نفر  دو  متاسفانه  شدند.  انتخاب  بین الملل 
قصه گوهای خارجی به دالیل شخصی نمی توانند 
برای شرکت در جشنواره به ایران بیایند، اما دیگر 
قصه گوهای خارجی از ترکیه، لبنان، ژاپن و اسپانیا 
در این جشنواره شرکت می کنند. این افراد در امر 
قصه گویی، مدرس جهانی و برنده جشنواره های 

مختلف هستند.
زمردیان در خصوص چگونگی فرآیند حمایت از 
قصه گویان برتر نیز افزود: از سال گذشته انجمن 
قصه گویی کانون را راه اندازی کردیم و بزرگانی که 
بود  خالی  جایشان  و سال ها  بودند  کانون  عضو 
رئیس  شاه محمدلو  بهرام  دارند.  حضور  آن  در 
انجمن است و علی خانجانی که سال ها در امر 
ترویج قصه گویی کتاب های بسیاری نوشته و خود 
مدرس قصه گویی است در این انجمن در شورای 
از  امینی  افسون  دارد.  حضور  سیاست گذاری 
شاعران و نویسندگان قدیمی کانون است و تمام 
این افراد عضو شورای سیاست گذاری جشنواره نیز 
هستند و تجربیات ارزشمندی در حوزه قصه گویی 

دارند.
ارتقای قصه گویی و آموزش و ترویج  افزود:  او 
آن از اهداف انجمن است. کانون بیش از ۲۰ سال 
ترویج قصه گویی کرده، اما متر و معیاری در داوری 
نداشت و برای اولین بار معیارهای داوری برای این 
جشنواره تعریف شد. معرفی قصه گوهای موفق 
و توانمند به مخاطبان این حوزه از جمله اهداف 

ماست.
نیز  قصه«  »چهل  مجموعه  خصوص  در  او 
توضیح داد: مجموعه  در حال تدوین »چهل قصه« 
کهن  قصه های  جمع آوری  و  بازنویسی  کارش 
ایرانی، مثل ها و قصه های بین المللی است که برای 
مخاطبان آشنا هستند. این مجموعه از سوی یکی 
از نویسندگان خوب کشور بازنویسی شده است و 
مجموعه ای از مدرسان آن را شناسنامه دار کردند. 
با ۲۰ هنرمند  کانون همراه  برتر  چهل قصه گوی 
شناخته شده عرصه اجرا، آن ها را اجرا کرده اند که 
در  و  می شود  رونمایی  مجموعه  این  از  به زودی 
آینده نیز شاهد تولید مجوعه های مشابه خواهیم 
بود تا هم بازنویسی شوند، هم قصه گویی داشته 
باشیم و هم نوجوانان را به این عرصه معرفی کنیم.

که  موضوع  این  به  اشاره  با  ادامه  در  زمردیان 
از  جدا  بستری  قصه گویی  جشنواره  برگزاری 
»آموزش« و »پرورش« برای نوجوانان است، عنوان 
اعتماد به نفس  افزایش  باعث  این جشنواره  کرد: 
کودکان و نوجوانان و آشنایی بیشترشان با کتاب و 
رشد آنان در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی نیز 
می شود و افراد حاضر در جشنواره و عضو کانون 
زمینه رشدشان فراهم خواهد شد. به طور مثال، 
یکی از نوجوانان حاضر در جشنواره سال گذشته، 
امسال در بخش بین الملل نیز که حرفه ای ها در 
آن حضور دارند، اثری فرستاده که به  نظر جزو 
خواهد  اخیر  سال های  در  قصه گویی  پدیده های 

بود.
در  شرکت کنندگان  تعداد  درباره  ادامه  در  او 
جشنواره به تفکیک در بخش های مختلف اشاره 
اثر   ۲۰۶۱ مردان  و  زنان  بخش  در  افزود:  و  کرد 

ثبت نام داشتیم. در بخش بزرگساالن که نوآورانه 
بوده است، هزار نفر ارائه اثر کردند و در بخش 
فن  از  استفاده  با  صرفاً  که  سنتی  قصه گویی 
کردند. در حوزه  ثبت نام  نفر  است، ۵۸۷۰  بیان 
ثبت نام  نفر  نیز ۴۰۰  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 
جشنواره  این  اهداف  از  یکی  بزرگ ترها  کردند. 

هستند تا تولید اثر برای نوجوانان داشته باشند.
آنها  انتخاب  و  قصه ها  نوع  درباره  نیز  صحت 
گفت: نکته مهم، قصه گویی است که باید درست 
و خوب ادا شود. در واقع ابتدا باید قصه به جان 
قصه گو نشسته باشد تا بتواند آن را به شنونده 
اما  است،  قصه گویی  اول  هدف  کند.  منتقل 
خودش شامل زیر مجموعه هایی است که خودآگاه 

یا ناخودگاه اثرگذار خواهند بود.
زمردیان با اشاره به اینکه منبعی را به عنوان 
محور شرکت در جشنواره بین المللی قصه گویی 
بتواند  باید  قصه گو  افزود:  نکردیم،  انتخاب 
قصه گویی،  شرایط  و  مخاطب  نوع  براساس 
توجه  با  اما  کند.  انتخاب  اجرا  برای  را  قصه ای 
و  امید  باید  قصه ها  در  جشنواره،  شعار  به 
باشد.  داشته  زندگی وجود  و درس  های  نشاط 
توانایی  و  محتوا  جشنواره،  انتخاب  هیئت 
تا  اثر  هر  و  کرده  بررسی  را  شرکت کنندگان 
رسیدن به بخش ملی، چند مرحله را پشت سر 
گذاشته است. در ترکیب داوری ما همان طور که 
اشاره شد، نویسنده و مجریانی حضور دارند و 

استانداردهای الزم را رعایت کرده اند.
صحت در همین باره افزود: در جشنواره فیلم 
در  اما  دارند،  مختلفی حضور  ژانرهای  نیز  فجر 
بخش مسابقه همه فیلم ها در کنار هم هستند 
و در یک جشنواره قصه گویی مهم این است که 
کدام یک از آثار به جان مخاطب بنشیند. در واقع 

توانایی در بیان قصه برای ما اهمیت دارد.
بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی از 
۲۶ تا 3۰ آذر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در 

خیابان حجاب تهران برگزار می شود.

نشست بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری برگزار شد

حضور۱۷هزارنفردرجشنقصهگویی
گروه فرهنگ و هنر - رئیس بیست  و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی از اجرای صحنه ای قصه گویان مهمانی از جمله گیتی خامنه، بهرام 

شاه محمدلو، سارا روستاپور، مجید قناد، رضا کیانیان و مصطفی رحماندوست در روزهای برگزاری این جشنواره خبر داد.

هر روز در 

پنج منطقه 

تهران با کمک 

شهرداری، 

قصه گوها به 

مناطق مختلف 

می روند و اجرا 

خواهند داشت
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اگهی تغییرات شرکت فرزانگان ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت 3593 و شناسه ملی 10980112325 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/18 تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 مژگان 

پورمحراب به شماره ملی4220281411و مجتبی یوسفخانی به شماره ملی 032386806 و روح اهلل مقدم منصور اباد 

به شماره ملی 4230129815برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 مریم خورنگ به شماره ملی 4231699895به 

سمت بازرس اصلی و افسانه رودابه به شماره ملی 4250660001 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند -3 روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

)694267( 

اگهی تغییرات شرکت تندیس درخش آپامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7811 و شناسه 

ملی 14005551940 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/17 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد- شهریاسوج- شهرک امام حسین 

-چراغ زاده غربی -غربی3 پالک28 کدپستی 7591815944 به : استان کرمانشاه – شهرستان 

کرمانشاه- بخش مرکزی -شهر کرمانشاه- گلستان -بلوار ظفر-کوچه 326)شهید اسفندیار 

چاله چاله ( پالک 28طبقه اول -واحد 1کدپستی 6714764369منتقل گردید. ودرنتیجه ماده 

اساسنامه بدین شرح اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694270(

اگهی تغییرات شرکت فرزانگان ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت 3593 و شناسه ملی 10980112325 به استناد 

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/18 تغییرات ذیل اتخاذ شد : روح اهلل مقدم منصور اباد به شماره ملی 

4230129815 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مژگان پورمحراب به شماره ملی4220281411 به سمت 

رئیس هیات مدیره و مجتبی یوسفخانی به شماره ملی 032386806به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های 

عادی و اداری با امضاء مژگان پورمحراب و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694271(

اگهی تغییرات شرکت الماس نگار سورن سهامی خاص به شماره ثبت 9180 و شناسه ملی 

14007865397 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/16 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج به استان 

هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، آزادشهر ، خیابان غدیر ، کوچه 

نفیس ، پالک 2 ، مجتمع 78 واحدی جهاد ، بلوک 2 ، طبقه همکف ، واحد غربی به کد پستی 

7919763584 انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)694269(

ملی  شناسه  و   9561 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  بتن  دژ  پرهام  شرکت  تغییرات  اگهی 

14008424345 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/03 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از شهرستان بویراحمد- شهر یاسوج به استان هرمزگان –

شهرستان بندرعباس - بخش مرکزی-شهر بندرعباس-محله سیم باال-معبر ما قبل اخر بلوار امام 

خمینی –کوچه خرداد -3طبقه چهارم- واحد -7پالک 0 -کد پستی 7916654526 انتقال یافت و 

ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )695165(

اگهی تغییرات شرکت خدمات فنی یاسین صنعت گچساران سهامی خاص به شماره ثبت 

822 و شناسه ملی 10680014482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/02/01 تغییرات ذیل اتخاذ شد : 1-سمیه قاسمی شماره ملی 2371272000 به سمت 

بازرس اصلی و ضرغام ملک زاده شماره ملی 2391579251 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند -3 روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دوگنبدان )695163(

آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمانی اسکله ساز زرآورد سهامی خاص 

به شماره ثبت 1598 و شناسه ملی 10861739713 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد : 1- عبدالخالق دشتیان به شماره ملی 4269351691 و شاهین 

دشتی زاده به شماره ملی 2391077637 و محمد دشتیان به شماره ملی 

2391082630 و محمدحسن ناصری به شماره ملی 2391077955 به سمت 

فرزانه  انتخاب شدند -2  برای مدت دو سال  اعضای اصلی هیات مدیره 

نیکبخت به شماره ملی 4231760845 سمت بازرس اصلی و یکتا نیکبخت 

به شماره ملی 4231781028 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند -3 روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های 

کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید  انتخاب  شرکت 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)694252(

آگهی تغییرات شرکت بشار گسترش پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت 3468 و 

شناسه ملی 10960021691 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/08/20 تغییرات ذیل اتخاذ شد : 1- افشین آذرگشسب به شماره ملی 4232240187 

و امیر برزگر لیائی به شماره ملی 5099972871 و سجاد اندجی گرمارودی به شماره ملی 

0080859097 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- 

افشین آذرگشسب به شماره ملی 4232240187 به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 

و امیر برزگر لیائی به شماره ملی 5099972871 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سجاد 

اندجی گرمارودی به شماره ملی 0080859097 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل 

چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء افشین آذرگشسب ) مدیر عامل ( و مهر 

شرکت معتبر است 3- فاطمه مفتح پور به شماره ملی 4231934789 به سمت بازرس 

اصلی و پروین آذرایین به شماره ملی 4220203338 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند 4- روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

)694253( 

اگهی تغییرات شرکت هامون برج آسمان سهامی خاص به شماره ثبت 9228 و شناسه ملی 

14007906670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/06/21 

تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 حسن زارع به شماره ملی 2301357139 و سعید دهقانی به شماره 

به سمت اعضاء  به شماره ملی 1092319042  ملی 2391831625 و حسین اهلل وردی مارکده 

اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند -2 حسین عطائی کچوئی به شماره ملی 

1171192657 به سمت بازرس اصلی و فریبرز بهداروندی به شماره ملی 1882315146 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. -4 حسن زارع به شماره ملی 2301357139 به سمت 

مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و حسین اهلل وردی مارکده به شماره ملی 1092319042 

به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید دهقانی به شماره ملی 2391831625 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد 

آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسین اهلل وردی مارکده ) رئیس 

هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)694272(
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اگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمانی اسکله ساز زرآورد سهامی خاص 

به شماره ثبت 1598 و شناسه ملی 10861739713 به استناد صورتجلسه 

عبدالخالق   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/10/19  مدیره  هیئت 

دشتیان به شماره ملی 4269351691 به سمت مدیر عامل و رئیس هیات 

مدیره شاهین دشتی زاده به شماره ملی 2391077637 به سمت نایب رئیس 

هیات مدیره محمد دشتیان به شماره ملی 2391082630 و محمدحسن 

ناصری به شماره ملی 2391077955 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق 

بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با 

امضاء عبدالخالق دشتیان ) مدیرعامل و رئیس هیات مدیره( و مهر شرکت 

معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

)694249( 

و   3848 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سلمان  سازه  پارس  شرکت  تغییرات  اگهی 

شناسه ملی 10861782325 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1398/08/20 تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1مسعود بواره به شماره ملی 6000058101 

و مجید کوهی رستمکالئی به شماره ملی 2181518947 و حامد عباسی به شماره ملی 

0602448190سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-مجید 

کوهی رستمکالئی به شماره ملی 2181518947به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و 

مسعود بواره به شماره ملی6000058101 به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد عباسی به 

شماره ملی 06002448190 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته 

و نامه های عادی و اداری با امضاء مسعود بواره ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر 

است . 3- فاطمه اشرف زاده به شماره ملی 4240138035 به سمت بازرس اصلی و صدیقه 

اشرف زاده به شماره ملی 6000015828 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند 4-روزنامه کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج 

)694251(

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران صنعت یاسوج درتاریخ 1398/09/19 به شماره 

ثبت 9855 به شناسه ملی 14008829987 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات 

راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه 

های و سد سازی و امثال آن عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان 

و راه و یا شبکه های آب رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه 

وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، محله ترمینال ، خیابان 

ابن سینا ]شهید رحیم عزیزی[ ، خیابان ابن سینا6 ]شهید محمد قاسمی[ ، پالک 

29 ، طبقه همکف کدپستی 7591963599 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 

از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 

عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 36269681 مورخ 

1398/09/10 نزد بانک ملت شعبه مرکزی یاسوج با کد 36269 پرداخت گردیده است 

والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیامک برگریزاند 

به شماره ملی 4231837635و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 

زینب برگ ریزانه به شماره ملی 4232084746و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

به مدت 2 سال آقای علی مومن ارزانی به شماره ملی 4232145559و به سمت عضو 

هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 

امضا : حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، 

سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی مومن ارزانی )مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره (و در غیاب ایشان زینب برگ ریزانه )نائب رئیس هیئت مدیره (و مهر شرکت 

معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه وجدان نیا به 

شماره ملی 4220630228 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 

زهرا رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی 4231999538 به سمت بازرس اصلی به 

مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج

)694273( 

سیس شرکت سهامی خاص ویرا فناوری زاگرس درتاریخ 1398/07/10 به شماره 

ثبت 9732 به شناسه ملی 14008662572 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و 

ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش 

مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات 

افزاری - خدمات  افزاری و نرم  ارائه کلیه خدمات سخت  شبکه های اطالع رسانی 

برنامه نویسی - تبلیغات مجازی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه 

وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، محله ارم ، خیابان 

ارم1]شهیدعزت اله حبیب پور[ ، کوچه )) قدمعلی سی سختی (( ، پالک 7 ، طبقه 

همکف کدپستی 7591755476 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 

350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 305286 مورخ 1398/07/02 

نزد بانک توسعه وتعاون شعبه شهیدچمران با کد 3005 پرداخت گردیده است والباقی 

در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید مجتبی حسینی به 

شماره ملی 4220300619و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 

پژمان سی سختی به شماره ملی 4220495738و به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فرشته عسکری به شماره 

ملی 4231916306و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 

: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و 

نامه های عادی و اداری با امضاء پژمان سی سختی )مدیر عامل و رییس هییت مدیره( 

و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ناهید 

محمدی به شماره ملی 4220535527 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 

مالی خانم زیور هاشمیان طلب به شماره ملی 4230123231 به سمت بازرس اصلی به 

مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج

)694274( 

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پــرگاس نفــت آرویــن درتاریــخ  1398/09/20بــه شــماره ثبــت 2120 بــه شناســه ملــی 14008833952 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده 
کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاختمان و ابنیــه ،راه نظیــر راههــای اصلــی و فرعــی ،آب 
،بندهــا ،ســدها ، شــبکه هــای آب و فاضــاب ، تاسیســات و تجهیــزات ، بــرق و تاسیســات برقــی ، تاسیســات ســر چاهــی نفــت و گاز) بجــز اســتخراج اکتشــاف وبهره بــرداری (، کشــاورزی 
، آبخیــز داری و آبخــوان داری،تهیــه و تامیــن ماشــین آالت ســبک و ســنگین ،تامیــن نیــروی انســانی الزم ، حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز،طبخ و ســرویس دهــی بــه شــرکتها،ادارات و 
اشــخاص،انجام خدمــات ایمنــی و خدمــات کشــاورزی ،آبیــاری ،انجــام امــور مربــوط بــه انشــعابهای آب،فاضــاب،گاز )بجــز اســتخراج اکتشــاف وبهــره بــرداری(، مخابــرات )بجــز بیســیم( 
ونصــب شــوفاژهای برودتــی و حرارتــی ،و همچنیــن شــرکت درمناقصــات مزایــده هــا در رابطــه بــا موضوعــات شــرکت تمامــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات موضوعــه کشــور درصــورت 
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان فــارس ، شهرســتان ممســنی ، بخــش مرکــزی ، دهســتان 
بکــش یــک ، روســتا رازیانــه کاری، محلــه رازیانــه کاری ، خیابــان ازادی ، خیابــان طالقانــی ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 7351165374 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت 
اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 
50/ش/1942 مــورخ 1398/07/21 نــزد بانــک صــادرات شــعبه 22بهمــن بــا کــد 1942 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقای 
مســعود کردمــی بــه شــماره ملــی 2380118698و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مازیــار کردمــی بــه شــماره ملی 
2380300534و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مهــران کردمــی بــه شــماره ملــی 2391658291و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره هرکــدام بــه تنهایــی بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و ســایر نامــه هــای 
اداری بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره هرکــدام بــه تنهایــی و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای مجیــد ســلیمانی 
بــه شــماره ملــی 2380005672 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای آریــن ســاالریان بــه شــماره ملــی 2380421927 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مدت 

یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

9093  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی )696801( 

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود طلــوع تجــارت پایتخــت درتاریــخ  1398/05/26بــه شــماره ثبــت 2417 بــه شناســه ملــی 14008544243 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :واردات و صــادرات _خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای 
مجــاز بازرگانــی_ صنعتــی و تولیــدی اعــم از ماشــین االت ســبک و ســنگین و قطعــات یدکــی_ الســتیک _ابــزار دقیــق _ سیســتم هــای اعــام اطفاءحریــق _ســیم و کابــل 
_آسانســور و تاسیســات_مواد پتروشــیمی و شــیمیایی مجاز_روغــن و روان کننده_محصــوالت نســاجی)نخ،پنبه،چرم و...(_کاغذ_کارتــن و مقوا_ضایعات_مصالح ســاختمانی و 
آهــن آالت_لولــه و اتصاالت_تجهیــزات پزشــکی وآزمایشــگاهی_لوازم خانگی_الکترونیکی_الکتریکــی و بــرق صنعتی_کامپیوتری و دوربین_مــواد اولیه ظروف_مــواد غذایی و 
دارویی_پیمانــکاری پــروژه هــای ســاختمانی و راه ســازی_انعقاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی _اخــذ وام و اعتبارات و تســهیات ریالــی و ارزی از بانکها و موسســات 
مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی _شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی کشــور بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان فــارس ، شهرســتان کازرون ، بخــش مرکــزی ، شــهر کازرون، علیا 
، خیابــان اطلســی ، کوچــه ))تقــوی(( ، پــاک 0 ، طبقــه دوم ، واحــد 2 کدپســتی 7315989790 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقدی 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای هجیــر پرویــن بــه شــماره ملــی 2372670591 دارنــده 900000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســعادت بــازی جــدول قــدم بــه 
شــماره ملــی 4231722341 دارنــده 100000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای هجیــر پرویــن بــه شــماره ملــی 2372670591و بــه ســمت رئیــس هیئــت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای ســعادت بــازی جــدول قــدم بــه شــماره ملــی 4231722341و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامل 
بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه 
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء هجیــر پرویــن )رئیــس هیــات مدیــره ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیر 

االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

9094 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون )696802( 

ــه شناســه ملــی 14008566789 ثبــت و امضــا ذیــل  ــه شــماره ثبــت 2421 ب ــا درتاریــخ1398/06/03  ب ــا مســئولیت محــدود ارشــیا تجــارت دن تاســیس شــرکت ب
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :واردات - صــادرات - خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز 
بازرگانــی - صنعتــی و تولیــدی اعــم از ماشــین االت ســبک و ســنگین و قطعــات یدکــی_ الســتیک ابــزار دقیــق _ سیســتم هــای اعــام اطفاءحریــق _ســیم و کابل _آسانســور 
و تاسیســات -مــواد پتروشــیمی و شــیمیایی مجــاز- روغــن و روان کننــده - محصــوالت نســاجی)نخ،پنبه،چرم و...(- کاغذ-کارتــن و مقــوا - ضایعــات -مصالــح ســاختمانی و آهن 
آالت - لولــه و اتصــاالت - تجهیــزات پزشــکی وآزمایشــگاهی - لــوازم خانگــی - الکترونیکــی - الکتریکــی و بــرق صنعتــی - کامپیوتــری و دوربیــن - مــواد اولیــه ظــروف -مــواد 
غذایــی و دارویــی - پیمانــکاری پــروژه هــای ســاختمانی و راه ســازی - انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی _اخــذ وام و اعتبــارات و تســهیات ریالــی و ارزی از بانکها 
و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی _شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی کشــور بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور درصورت لــزوم پس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان فــارس ، شهرســتان کازرون ، بخش مرکــزی ، شــهر کازرون، 
محلــه علیــا ، خیابــان اطلســی ، کوچــه ))تقــوی(( ، پــاک 0 ، طبقــه دوم ، واحــد 2 کدپســتی 7315989790 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای مجتبــی نــادری درشــوری بــه شــماره ملــی 2360243667 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای ایمــان 
زنــدی لــک بــه شــماره ملــی 2372695703 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مجتبــی نــادری درشــوری بــه شــماره ملــی 2360243667و 
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای ایمــان زنــدی لــک بــه شــماره ملــی 2372695703و بــه ســمت 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی 
و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء ایمــان زنــدی لــک )رئیــس هیــات مدیــره ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق 
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت نمی باشــد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
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آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــررای  شــماره 139860309030000872 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قزویــن- البــرز تصرفــات مالکانــه 
ــادره از  ــی4323371616 ص ــنامه1138 و کدمل ــماره شناس ــه ش ــر ب ــم متفک ــم مری ــی خان ــارض متقاض بامع
ــه مســاحت  ــر مغــازه ب ــاب ســاختمان مشــتمل ب ــد علــی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب قزویــن فرزن
67/99مترمربــع واقــع در قطعــه اول افــرازی در پــاک شــماره 13 اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه ثبــت ملــک 
قزویــن- البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای رحیــم کریمــی هــا محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  خــود را ب

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09 

8508 شعبان عسگری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 

آگهی قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
  ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه ( 

هیــات حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان میانــدوآب بشــرح زیــر تصرفــات مفــروزی 
و مالکانــه اشــخاص را تاییــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــده اســت پــس از نشــر آگهــی 
ســند مالکیــت رســمی صــادر و تســلیم گردیــد و علهــذا در اجــرای مــاده 3 قانــون مذکــور و آییــن نامــه اجرایــی 
آن مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق آگهــی مــی 
شــود و چنانچــه اشــخاص اعتــراض داشــته باشــند حداکثــر ظــرف مــدت  دومــاه از  انتشــاراولین آگهــی اعتــراض 
کتبــی خــود را مســتقیما بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان میانــدوآب تســلیم نمــوده و باید یکمــاه نیز از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم نمایــد . در 
غیراینصــورت ســند مالکیــت مــورد تقاضــای متصــرف بــر اســاس مدلــول رای صــادره در حــدود و مقــررات صــادر 

خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
رای شــماره 139860313006008183 مورخــه 1398/09/04 تقاضــای آقــای جــواد فرجــی مبنــی بــر صــدور 
ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه قســمتی از پــاک 2810 فرعــی از یــک اصلــی بخــش 14 مراغــه حــوزه 
ثبتــی میانــدوآب خریــداری شــده از وراث باقریــان پرونــده هیــات 296-98 بــه مســاحت 129/38 متــر مربــع کــه 

بــرای آن پــاک 28961 فرعــی تعییــن شــده اســت . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/09   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/24

قنبر محمدوند – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب  8519

آگهی مفقودی 
ــه شــماره شناســنامه 4501 شــماره  ــه  ب ــد یدال دانشــنامه پایــان تحصیــات اینجانــب یعقــوب کارگــرزاده فرزن
ملــی 3781140970 صــادره از گــروس متولــد 1349 در مقطــع کارشناســی رشــته علــوم سیاســی بــه شــماره 
ــخ 1386/08/27 صــادره از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد  ــه تاری ــه ســازمان مرکــزی 127513800014 ب تاییدی
زنجــان مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد . از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را به دانشــگاه 
آزاد اســامی بــه نشــانی : زنجــان ســایت امــام دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زنجــان تحویــل نماینــد .     8591

تاریخ های چاپ 98/09/10 – 98/9/24 

مفقودی زنجان
اصــل پروانــه حمــل ســاح شــکاری ســاچمه زنــی 2 لــول روی هــم بــه شــماره ســریال 2285197 متعلــق بــه 
خانــم زینــب باباخانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .                                       8592

تاریخ های چاپ 98/09/10 – 98/9/24 

آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 139860319010001618---1398/07/09هی ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــنامه  ــه شناس ــرخ  ب ــزاد ف ــزی به ــن عزی ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــهربابک تصرف ش
شــماره 6 صــادره شــهربابک فرزنــد علــی در 1/5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت ششــدانگ 1915 متــر مربــع پــاک شــماره 1673 اصلــی واقــع در صحــرای جعفــر آبــاد بخــش 
ــی  ــتناد استشــهادیه محل ــرخ باس ــزاد ف ــزی به ــی عزی ــای عل ــت رســمی آق ــداری از مالکی ــزد خری 47 ی
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره 578م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه1398/10/08 تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1398/09/24 

9099 حمید احمدپور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی
شناســنامه )بــرگ ســبز( و ســند تراکتــور کشــاورزی بــه شــماره انتظامــی 329ک14 ایــران 85 بــه شــماره موتــور

LFW15054U شــماره شاســیG15459 مــدل 1387 برنــگ قرمــز روغنــی بنــام حســین الــه دوقــوی مفقــود 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                                           9100

مفقودی
ــه شــماره موتــور ــه شــماره انتظامــی 918ل18 ایــران 74 ب شناســنامه )بــرگ ســبز( ســواری ســایپا SE131 ب
M13/6327949 و شــماره شاســیNAS411100K3546102 مــدل 1398 برنــگ ســفید بنــام ســکینه عبــاس 

آبــاد عربــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                9101

آگهــی انتقالــی شــر کــت گیتــی نشــان رادمهــر ســهامی خــاص بشــماره ثبــت 
8418 واحــد ثبتــی یاســوج شناســه ملــی 14006752972 بــه موجــب آگهــی شــماره 
139830420023002961و صورتجلســه مــورخ 1398/08/04اداره ثبــت اســناد و 
امــاک اســتان یاســوج محــل شــرکت گیتــی نشــان رادمهــر ســهامی خــاص بشــماره 
ثبــت 8418 شناســه ملــی 14006752972 بــه واحــد ثبتــی لنجــان منتقــل و تحــت 

شــماره 3374 بــه ثبــت رســیده و مراتــب جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

9110 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )693777( 

آگهــی تغییــرات شــرکت ارم آســانبر صــدرا شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  ثبــت 49151 و شناســه ملــی 14007821590 ب
ــل اتخــاذ شــد : محــل شــرکت از آدرس  ــوق العــاده مــورخ 1398/09/12 تصمیمــات ذی ف
قبلــی در شــیراز بــه آدرس جدیــد : اســتان فارس ، شهرســتان شــیراز ، بخش مرکزی ، شــهر 
شــهرجدیدصدرا، محلــه صــدرا ، خیابــان شــهید بیــژن ظهرابــی ، کوچــه )اداره بــرق( ، پــاک 
ــه دوم کدپســتی 7199839336  ــه 568 ، طبق ــد ، قطع 0 ، مجتمــع تجــاری اداری مرواری

تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

9092  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )696800( 

ــت  ــو دش ــدر داب ــازه ص ــرکت روان آب س ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــت 7426 و شناســه مل ــه شــماره ثب شــرکت ســهامی خــاص ب
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس 14006174994 ب
ــدون  ــای فری ــد : 1.آق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی  1398/08/13تصمیم
ــه  ــی.4268974784 ب ــماره مل ــی ش ــارگ موس ــژاد ن ــری ن مظف
ــی شــماره  ــره 2.آقــای علــی اصغــر بابائ ســمت رئیــس هیــات مدی
ملــی 2143326211بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره 
ــه  ــی2259847897 ب ــماره مل ــت ش ــر حوم ــی اصغ ــای عل 3.آق
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت یــک ســال 
انتخــاب شــدند. ب: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت 
ــه  ــامی ب ــا و عقوداس ــروات ،قرارداده ــفته ، ب ــک، س ــل چ از قبی
امضــاء آقــای فریــدون مظفــری نــژاد نــارگ موســی همــراه بــا مهــر 

ــد.  ــی باش ــار م ــرکت دارای اعتب ش
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

9091  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )694851( 

آگهــی تغییــرات شــرکت روان آب ســازه صــدر دابــو دشــت 
ــی  ــه مل ــت 7426 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش
ــادی  ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14006174994 ب
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/08/13 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
ــژاد  : 1.اعضــای هیــات مدیــره عبارتنــد از: آقــای فریــدون مظفــری ن
نــارگ موســی بــه شــماره ملــی 4268974784 و آقــای علــی اصغــر 
بابائــی نــوده بــا کــد ملــی 214336211 و آقــای علــی اصغــر حومــت 
بــا کدملــی 2259847897 ازاعضــای اصلــی هیــت مدیــره بــرای مدت 
یــک ســال انتخــاب شــدند.خانم فاطمــه قهرمانــی فــر بــه شــماره ملی 
4269573287 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم ســاناز شــکرپز بــه 
ــرای  ــی البــدل ب ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــی 1850163278ب شــماره مل
یــک ســال مالی انتخــاب گردیــد. 3. روزنامــه کثیراالنتشــار ابتکارجهت 

نشــر آگهــی انتخــاب شــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

9090  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )694850( 

دادنامه 
بــه تاریــخ 98/5/16 کاســه پرونــده 980399 مرجــع رســیدگی شــعبه هفــت شــورای حــل اختــاف خواهــان 
آقــای محمــد حســین محمدیــان بــا وکالــت آقــای محمدهــادی محمدیــان بــه نشــانی رشــت دکتــر حشــمت 
خوانــده /خوانــدگان : مرتضــی قاســمی – امیــن بهرامــی بــه نشــانی خوانــده اول تهــران – خیابان مرودشــت پاک 

4 ، طبقــه 4 ، واحــد 3 و ردیــف دوم مجهــول المــکان 
خواســته صــدور تامیــن خواســته یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 180/000/000 ریــال بــه شــماره 617689 مورخــه 
98/1/30 گردشــکار خواهــان بــه شــرح بــاال بطرفیــت خوانــده دادخواســتی بــه خواســته فــوق اقامــه و درخواســت 
رســیدگی و صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده نمــوده اســت کــه پــس از وصول 
دادخواســت و ارجــاع ان بــه ایــن شــورا و ثبــت ان بــه کاســه فــوق در وقــت فــوق العــاده بشــرح زیــر مبــادرت 

بــه صــدور قــرار مــی نمایــد .
قــرار شــورا : نظــر بــه اینکــه خواهــان ضمــن دادخواســت تقاضــای صــدور قــرار تامیــن خواســته نمــوده اســت 
چــون ارکان و شــرایط درخواســت فراهــم مــی باشــد لــذا شــورا باســتناد مــاده 108 اییــن دادرســی مدنــی قــرار 
تامیــن خواســته صــادر و مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال 180/000/000 ریــال از امــوال خوانــدگان مضافــا 
بامعــارض خوانــدگان مرتضــی قاســمی 2 – امیــن بهرامــی تــا پایــان رســیدگی صــادر و اعــام مــی دارد هزینــه 
ــه عهــده خواهــان اســت قــرار صــادره پــس از ابــاغ اجــرا و ظــرف ده روز قابــل اعتــراض در ایــن  اجــرای قرارب

شــورا مــی باشــد .
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف رشت  9068

 
آگهی افزایش سرمایه 

نظــر بانیکــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت ســهامی خــاص ســاختمانی دیلمــان ابــاد بــه شــماره ثبــت 
ــش  ــاده افزای ــوق الع ــی ف ــع عموم ــورخ 98/9/20 مجم ــه م ــی 10220066724 در جلس ــه مل 3120 و شناس
ســرمایه شــرکت را از مبلــغ 1/030/000/000 ریــال منقســم بــه 34000 ســهم ســی هــزار ریالــی بــا نــام بمبلــغ 
20/400/000/000 ریــال منقســم بــه 680000 ســهم ســی هــزار ریالــی بــا نــام از طریــق صــدور 646000 ســهم 
ســی هــزار ریالــی بــا نــام و از محــل تبدیــل مطالبــات نقــدی حــال شــده اشــخاص موضــوع بنــد دو مــاده 158 
قانــون اصاحــی قانــون تجــارت بشــرح فهرســت ارائــه شــده هیئــت مدیــره و در قبــال هــر مبلــغ 30000 ریــال 
طلــب یکســهم تصویــب نمــود و بــه هیئــت مدیــره تفویــض اختیــار نمــود تــا ضمــن اجــرای مفــاد مادتیــن 185 
الــی 187 الیحــه اصاحــی قانــون تجــارت نســبت بــه انجــام تشــریفات قانونــی افزایــش ســرمایه و صــدور اگهــی 
افزایــش ســرمایه موضــوع مــاده 169 الیحــه اصاحــی قانــون تجــارت و پــس از انقضــای 2 مــاه مهلــت مقــرر 
در قانــون نســبت بــه تنظیــم اظهارنامــه و اســتخراج صــورت ریــز ســهامداران بــا اعمــال افزایــش ســهام حســب 
ــت در روزنامــه  ــذا مراتــب جهــت اطــاع صاحبــان طلــب یــک نوب ــد ل ــدام نمای درخواســت صاحبــان طلــب اق
کثیراالنتشــار شــرکت اگهــی مــی شــود تــا صاحبــان طلــب ظــرف مــدت دومــاه از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی در 
روزنامــه درخواســت تبدیــل مطالبــات خــود را تســلیم هیئــت مدیــره نماینــد بدیهی اســت پــس از انقضــای 2 ماه 
مهلــت مقــرر هیئــت مدیــره حســب درخواســت  صاحبــان طلــب نســبت بــه افزایش ســرمایه اقــدام خواهــد نمود 

و اعتــراض بعــدی اشــخاص مســموع نخواهــد بــود .
هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ساختمانی دیلمان آباد  9071

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــون تعییــن تکلیــف  ــر رای شــماره 139760318008004553 – 1397/11/24 هیــات اول/دوم موضــوع قان براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض ســید نــوری موســوی فرزنــد ابوالحســن  بــه شــماره شناســنامه 3433 صــادره از 
رحیــم آبــاد در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 714/78 مترمربــع بــه شــماره پــاک 
1368 فرعــی قســمتی از پــاک 2 فرعــی از 69 اصلــی واقــع در کلــدره بخــش 29 گیــان  خریــداری از مالــک 
رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : روز یکشنبه 98/09/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه 98/10/08
رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر  9081

 
آگهی حصر وراثت 

خانــم زلیخــا حیــدر پــور گیلوائــی بــه شــماره شناســنامه 2580786368 فرزنــد محمــود از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــود حیدپــور گیلوائــی فرزنــد نعمــت الــه 
در تاریــخ 96/9/30 در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه ان مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد 
: 1 – نــام و نــام خانوادگــی : زلیخــا حیدرپــور گیلوائــی بــه شــماره شناســنامه 2580786368 نــام پــدر محمــود 
دختــر متوفــی 2 – مریــم فرخنــده شــماره شناســنامه 3004 نــام پــدر عبدالرحیــم زوجــه متوفــی 3 – زلیخــا 
نیکــو ســیماء شــماره شناســنامه 1098 نــام پــدر احمــد مــادر متوفــی 4 – نعمــت الــه حیدرپــور گیلوائــی شــماره 

شناســنامه 1888 نــام پــدر آقــا گل پــدر متوفــی 
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات و 
ثبــت ان بشــماره 63 ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را یــک نوبــت مــی نمایــد تــا چنانچــه هــر شــخص اعتراضــی 
ــر شــعبه 16  ــه دفت ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی دارد و ی
شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــددر غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت  برابــر درخواســت گواهــی 

صــادر خواهــد شــد . 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت  9080

مفقودی 
شاســی  شــماره  بــه  پــارس  پــژو  خــودروی  مالــک  بــاروق  کاظمــی  احمــد  اینجانــب 
اســناد  NAAN01 CEXFH260363و شــماره موتــور  K 0700804 124بعلــت فقــدان 
ــی  ــذا چنانچــه هرکســی ادعای ــوده ام ل ــور را نم ــی اســناد مذک ــروش تقاضــای رونوشــت المثن ف
در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران 
ــاختمان  ــهر س ــهرک پیکانش ــرج ش ــران ک ــوص ته ــاده مخص 14 ج ــر  ــع در کیلومت ــودرو واق خ
ــط  ــق ضواب ــور طب ــت مزب ــای مهل ــس از انقض ــت پ ــی اس ــد بدیه ــه نمای 1 مراجع ــه  ــمند طبق س

9078 ــد                                                                    ــد ش ــدام خواه ــرر اق مق

آگهی حصروراثت
اقــای احمــد فاحــی جوبنــه بــه شــماره شناســنامه 6530027475 فرزنــد محمــد مهدی از این شــورا درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهربانو همرنــگ شهرســتانی  فرزنــد اکبــر در 
تاریــخ 93/3/5 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد : 
1- نــام و نــام خانوادگــی : احمــد فاحــی جوبنــه شــماره شناســنامه : 6530027475 نــام پــدر محمــد مهــدی 
پســر متوفــی . بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام 
تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 980318 مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دفتــر شــعبه  ســوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثت 

برابــر درخواســت خواهــد شــد .
9077 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر 

اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه : نــام و نــام خانوادگــی : علــی اکبــر درویشــی علــی آبــاد شــغل آزاد نشــانی محــل اقامــت 
پلیــس آگاهــی محکــوم بــه : بــه موجــب دادنامــه شــماره 98-539 مــورخ 98/6/11 دادگاه ربــاط کریــم شــعبه 
7 پرندکــه وفــق دادنامــه شماره-شــعبه-دادگاه تجدیــد نظــر اســتان –قطعیــت حاصــل کــرده اســت بــه موجــب 
ــغ  ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ــغ 40/000/000 ری ــه پرداخــت مبل ــه محکــوم ب ــوق محکــوم علی ــه ف دادنام
1/677/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی بانضمــام هزینــه خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ثبــت دادخواســت 
ــد در ضمــن هزینــه نیــم عشــر  ــه صــادر و اعــام مــی نمای ــوم الوصــول در حــق محکــوم ل 98/4/17 لغایــت ی
دولتــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد . مشــخصات محکــوم عیلــه : نــام و نــام خانوادگــی : احمــد خــان زاده 

نشــانی : مجهــول المــکان 
همتیان – دادگاه رباط کریم شعبه 7 پرند  9089

مفقودی 
شاســی بشــماره    TU7 پــارس  پــژو  خــودرو  مالــک  ســرائی  رکــن  غامــی  اســماعیل  اینجانــب 

NAAW01 DE1FH179301  بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام 
لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقی ســازمان فروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 

1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 9076

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق 
العاده اتحادیه شرکتهای خدماتی کشاورزی استان به شماره ثبت 2457 و 

شناسه ملی 10340061364
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران یــا نماینــدگان قانونــی شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی 
ــح روز  ــاعت 9 و 10 صب ــب در س ــه ترتی ــه ب ــاده ای ک ــوق الع ــی ف ــع عموم ــاده و مجم ــوق الع ــور ف ــادی بط ع
پنجشــنبه مــورخ 1398/10/5 در محــل ســازمان تعــاون روســتایی اســتان واقــع در میــدان امــام حســین – جنــب 

ســپاه ناحیــه ای تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانید .
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی : 
1 – ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
3 – انتخاب بازرس 

4- سایر موراد قابل طرح در مجمع 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 
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ابراهیم اسالمی – بازرس اتحادیه  9086

آگهــی تغییــرات شــرکت ســپاهان تجــارت باختــر بــا مســئولیت محــدود شناســه ملــی 
14008475826 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1398/06/17  
تغییــرات ذیــل اتخــاذ شــد : مرکــز اصلــی، شــرکت از شهرســتان یاســوج بــه اســتان فــارس 
، شهرســتان ممســنی ، بخــش مرکــزی ، شــهر نــور آبــاد، محلــه امــام خمینــی ، خیابــان 
ــتی 7351957391  ــد پس ــف ک ــه همک ــاک 0 ، طبق ــی ، پ ــام خمین ــوار ام ــگ ، بل فرهن
ــن اداره  ــد در ای ــوق اصــاح گردی ــه شــرح ف ــوط در اساســنامه ب ــاده مرب انتقــال یافــت و م

تحــت شــماره 2108 ثبــت شــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

9097  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی )696805( 

آگهــی تغییــرات شــرکت آتریــن صنعــت ویونــا بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره 
شناســه ملــی 14008500714 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
مــورخ1398/06/17  تغییــرات ذیــل اتخــاذ شــد : مرکــز اصلــی ، شــرکت از شهرســتان 
یاســوج بــه اســتان فــارس ، شهرســتان ممســنی ، بخــش مرکــزی ، شــهر نــور آبــاد، 
ــه  ــاک 0 ، طبق ــی ، پ ــام خمین ــوار ام ــگ ، بل ــان فرهن ــی ، خیاب ــام خمین ــه ام محل
ــن  ــماره 2109 در ای ــل ش ــت و ذی ــال یاف ــتی 7351957391 انتق ــد پس ــف ک همک

واحــد ثبتــی بــه ثبــت رســید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

9096  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی )696804( 
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رأی محکومیت »نجفی« ابالغ شد

حبس 7 سال و 8 ماه در انتظار 
شهردار اسبق تهران

وکیل محمدعلی نجفی از ابالغ رای محکومیت 
موکلش خبر داد.

به گزارش فارس، حمیدرضا گودرزی  گفت: رای 
دادگاه به ما ابالغ شد و براساس این ابالغیه، 6 
سال و نیم حبس برای قتل عمد و یک سال و 
3 ماه حبس برای نگهداری سالح غیرمجاز برای 
موکلم محمدعلی نجفی صادر شده است. وی 
ادامه داد: ما به این رای اعتراض   خواهیم کرد و به 
دیوان عالی فرجام خواهی می کنیم. خانواده میترا 
استاد، همسر دوم نجفی، نجفی را از بابت قتل 
دخترشان بخشیدند و  قصاص از نجفی برداشته 
شد، اما او از بابت جنبه عمومی جرم  قتل عمد به 
 زندان محکوم شده است. ولی نجفی و وکالیش 
به عمدی بودن قتل اعتراض داشتند و دیوان عالی 
هم اعتقاد داشت تحقیق ها درباره تیراندازی ها، 
گلوله و اسلحه کمبودهایی دارد و دادگاه کیفری 

تهران، دوباره پرونده نجفی را رسیدگی کرد. 

هشدار آتش نشانی نسبت به افزایش 
قربانیان مرگ خاموش در تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تلفات  ۲۵درصدی  افزایش  از  تهران  شهرداری 
حوادث گاز مونواکسید کربن در استان تهران خبر 
درباره  ملکی  سید جالل  ایسنا،  گزارش  به  داد. 
جزئیات اقدامات انجام شده در طرح ارتقاء آگاهی 
حوادث  کاهش  راستای  در  شهروندان  عمومی 
گاز مونوکسید کربن، گفت: روز گذشته سومین 
مرحله از بازدید کارشناسان این سازمان از محالت 
قدیمی شرق تهران )منطقه 14( با حضور نیروهای 
امدادی انجام شد که در این بازدید ۲۰گروه پنج 
از  پیش  داشتند.  حضور  آتش نشانان  از  نفره 
هفت  و  سه  منطقه  در  بازدیدها  این  نیز  این 
شهرداری تهران انجام شده که نتایج مطلوبی را 
در این زمینه شاهد بودیم. وی با بیان اینکه طی 
این بازدیدها کارشناسان در قالب چندین گروه 
به محالت قدیمی اعزام می شوند و توصیه های 
ایمنی را به شهروندان ارائه می کنند گفت: اگر 
و  رفته  منزل  داخل  به  کارشناسان  باشد  نیاز 
وسایل گرمایشی شهروندان را از نظر ایمنی مورد 
بررسی قرار می دهند. طی دو مرحله گذشته نیز 
کارشناسان به حدود 1۰۰۰ منزل مراجعه کردند. 
دستگاه هایی  باشد  نیاز  اگر  حتی  افزود:  ملکی 
هشدار دهنده به شهروندان ارائه شده و برای شان 
نصب می شود. نیروهای امدادی تا آن جایی که 
می دهند  انجام  را  اقدامات  این  دارند  توان  در 
که آمار حوادث کاهش یابد. سخنگوی سازمان 
تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
درباره آمار مرگ خاموش در تهران اظهار کرد: 
آمارهای تلفات توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه 
می شود؛ اما آمارهای پزشکی قانونی حاکی از آن  
است که تلفات این حادثه در سطح کشور طی 
ماه  شش  به  نسبت  جاری  سال  اول  شش ماه 
سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است. در 
استان تهران نیز متاسفانه حدود ۲۵درصد تلفات 
جانی این حادثه افزایش یافته است. وی افزود: 
یکی از موارد مورد توجه این است که آمار تلفات 
محل هایی که سال قبل بازدیدهای ایمنی انجام 
شد، کاهش یافته است بنابراین این طرح موثر 
بوده است. قرار است که پهنه شرقی تهران را از 
شمال تا جنوب مورد بازدید قرار دهیم تا حوادثی 

که در این زمینه رخ می دهد، کاهش یابد. 

سرقت برای مهاجرت از کشور

سارقی که قصد داشت با درآمد حاصل از فروش 
کشور  از  خارج  به  بود،  کرده  سرقت  که  اموالی 
مهاجرت کند، به همراه همدستش دستگیرشد. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران 
تعداد شکایت  افزایش  با  پیش  از چندی  بزرگ، 
مردمی مبنی بر سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو 
ماموران  از  تیمی  نامجو،  کالنتری  محدوده  در 
رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند 
انجام  و  سرقت  وقوع  محل های  در  حضور  با  و 
تحقیقات میدانی، تصویر یکی از سارقان سابقه دار 
را که قبال از سوی ماموران همین کالنتری دستگیر 
شده بود، به دست آوردند. با کسب این اطالعات و 
در گام بعدی تحقیقات پلیسی، شناسایی مخفیگاه 
این فرد در دستورکار ماموران کالنتری قرار گرفت، 
تا اینکه سرانجام ماموران موفق شدند، این سارق 
و همدستش را در خیابان جمهوری شناسایی و 
دستگیر کنند.  متهم اصلی نیز در بازجویی های 
ادعا کرد که دختر و مادرش در یکی  انجام شده 
از کشورهای همجوار ایران زندگی می کنند و قصد 
داشته با فروش خودروهای سرقتی و لوازم داخل 
آن پول خوبی به دست بیاورد و برای ادامه زندگی 

به کشور همجوار مهاجرت کند.

فراخوان مقاله پنجمین کنگره »نقش 
خدمات حمایتی در توانمند سازی 

کودکان مبتال به سرطان« 

مهلت ارسال مقاله به پنجمین کنگره »نقش 
خدمات حمایتی در توانمندسازی کودکان مبتال 
توسط مؤسسه  که  آنها«  خانواده   و  به سرطان 

خیریه محک برگزار می شود تا 1۰دی اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه محک، 
کنگره »نقش خدمات حمایتی در توانمندسازی 
کودکان مبتال به سرطان و خانواده  آنها« 7 و 8 
به  حمایتی  خدمات  ارائه  محورهای  در  اسفند 
کودک و مراقبین )خانواده و تیم درمان( در فرآیند 
درمان سرطان کودک در مراحل تشخیص، سیر 
عادی،  زندگی  به  بازگشت  و  پیگیری  درمان، 
از  پس  و  سوگ  سوگ،  از  قبل  تسکین های 
سوگ، نقش فعالیت های داوطلبانه در مداخالت 
مددکاری اجتماعی و روان شناختی، اولویت بندی 
شاخص های  بر  مبتنی  حمایتی  خدمات  منابع 
و  ایشان  مراقبین  و  بیمار  حقوق  اثر بخشی، 
شد.  خواهد  برگزار  مراقبت کنندگان  از  مراقبت 
مددکاران اجتماعی، روان شناسان و روان پزشکان، 
آنکولوژی،  هماتولوژی-  متخصص  پزشکان 
رادیوتراپی- آنکولوژی، جراح و اطفال، پرستاران و 
روان پرستاران، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران 
حوزه های  در  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
و  توانبخشی  روان شناسی،  اجتماعی،  مددکاری 
کارشناسی  مقاطع  دانشجویان  جامعه شناسی، 
رشته های  تخصصی  و  عمومی  دکترای  و  ارشد 
روان پزشکی،  روان شناسی،  اجتماعی،  مددکاری 
مشاوره،  و  تربیتی  علوم  پرستاری،  پزشکی، 
توانبخشی و جامعه شناسی همچنین سازمان های 
مردم نهاد ملی و بین المللی گروه های هدف این 
در  فعال  عالقه مندان  تمام  از  هستند.    کنگره 
حوزه گروه های هدف دعوت می شود که مقاله های 
با محورهای  مرتبط  را  کاربردی خود  و  پژوهشی 
و  سایت  طریق  از  1۰دی  تا  حداکثر  تعیین شده 
icss.mahak-  پست الکترونیکی کنگره  به آدرس

 icss@mahak-charity.org  و charity.org
مورد نیاز  اطالعات  سایر  همچنین  کنند.  ارسال 
این رویداد علمی از طریق سایت این کنگره قابل 

دسترس است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود 
آزمایشات  و  بررسی  از  پس  گفت:  زاهدیان 
پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص شد که این 
»هیوسین«  قرص  و  نبوده  مخدر  ماده  قرص ها 
بوده است. وی با بیان اینکه قرص های موجود در 
کیک های خوراکی در استان های کرمان، سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی مشاهده 
این فعالیت در  انبار مربوط به  ادامه داد:  شده، 
سیستان و بلوچستان مورد بازرسی قرار گرفت و 
هیچ گونه مورد مشکوکی مشاهده نشد، البته در 
کرمان و هرمزگان مواردی دیده شده که در حال 
بررسی است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ادامه داد: اینکه این کار با چه هدفی انجام شده 
در حال بررسی است و قطعا نتایج آن اعالم خواهد 
شد و پلیس تمام تالش خود را در این راستا به کار 
گرفته است. سردار زاهدیان گفت: شرکت هایی که 
این کیک ها را تولید می کنند دارای پروانه فعالیت 
از وزارت بهداشت هستند و به طور قطع جاسازی 
این قرص ها خارج از شبکه های تولید و توزیع انجام 

شده است.
تغذیه  حتما  کرد:  توصیه  خانواده ها  به  وی 
فرزندان خود را از منابع مورد تایید تهیه کنند و 
با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از میزان توزیع 
این کیک ها نداریم، خانواده ها اگر با موارد مشکوک 

مواجه شدند، حتما به پلیس گزارش دهند. 
اواخر هفته گذشته، تصاویری در فضای مجازی 
مبنی بر وجود قرص و کپسول در کیک و برخی 
فرآورده های غذایی منتشر شد. مدیرکل نظارت بر 
فرآورده های غذایی وزارت بهداشت روز پنجشنبه 
۲1 آذر ماه در مورد مشاهده قرص و کپسول در 
تعدادی از بسته های فرآورده های غذایی افزود: این 
موضوع در برخی مناطق جنوبی کشور دیده شده 
و بررسی های همکاران ما نشان می دهد موضوع 
به هیچ وجه به سطح تولید و پخش کالن مرتبط 
در  مشکوکی  صورت  به  احتمالی  موارد  و  نبوده 
سطح عرضه، مشاهده یا گزارش شده است که به 
نظر می رسد موضوعی فراتر از حوزه سالمت بوده 
و حتی می تواند ابعاد انتظامی، سیاسی و امنیتی 
نحوه  داد:  ادامه  جهانپور  کیانوش  باشد.  داشته 
گزارش  که  مواردی  در  خارجی  اجسام  جا گذاری 
شده آن هم در تعدادی از محصوالت منسوب به 
بیش از 1۲ شرکت مختلف، در نواحی خاصی از 
نوار ساحلی جنوب کشور، ارتباطی به خطوط تولید 
و کارخانجات صنایع غذایی نداشته و به احتمال 

قوی افرادی با انگیزه های خاص در سطح عرضه 
زمینه  این  در  اقدام  اولین  و  داشته  مداخالتی 
رهگیری مسیر پخش این موارد هست که می تواند 
عامل یا عامالن را مشخص کند. وی گفت: جاسازی 
ایرانی  برند  کیک های  برخی  در  کپسول  و  قرص 
به صورت عمدی و پس از کارخانه انجام شده و 
احتماال یک اقدام برای تشویش اذهان عمومی بوده 
پنجشنبه  عصر  نیز  عزیزی  محمد حسین  است. 
جاسازی  شامل  شده  گزارش  که  مواردی  افزود: 
قرص و کپسول های مختلف از جمله آنتی بیوتیک 
معروف  برند  چند  کیک های  داخل  در  که  بوده 
جاسازی شده است. وی ادامه داد: بیشتر موارد در 
استان های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان بوده و به نظر می رسد اقدامی عمدی 
بوده است چون پاکت های کیک ها باز شده و بعد 
قرص یا کپسول ها در کیک ها جاسازی شده است. 
در همین حال رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و 
کرمان  پزشکی  فوریت های  و  مرکز حوادث  مدیر 

از مسمومیت هفت کودک در استان کرمان به 
دلیل مصرف کیک و کلوچه حاوی نوعی قرص خبر 
داد. سید محمد صابری عصر پنجشنبه افزود: سه 
و چهار  بافت  در شهرستان  کودک مسموم شده 
کودک در شهر کرمان به بیمارستان افضلی پور 
بعد از مصرف کیک حاوی قرص به مراکز درمانی 
مراجعه کردند. وی گفت: موارد مسموم شده در 
این  استان کرمان را کودکان تشکیل می دهند و 
افراد بیشتر با خواب آلودگی و مسمومیت خفیف 

به مراکز درمانی مراجعه کرده اند. 
مرکز  مدیر  و  پیش بیمارستانی  اورژانس  رئیس 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان تصریح کرد: 
از  بعد  قرص  حاوی  کیک  با  مسموم شده  موارد 
عمومی  حال  با  سرپایی  درمانی  اقدامات  انجام 
تاکید  وی  ترخیص شدند.  بیمارستان  از  مساعد 
کرد: کیک و کلوچه هایی که توسط والدین کودکان 
به مراکز درمانی آورده شده با برندهای مختلف و 
باز بوده و نمی توان در این مورد نظر داد. معاون 

در  روز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
بیمه  سازمان  در  پژوهش  هفته  مراسم  حاشیه 
تا  قرص  حاوی  کیک های  منشأ  گفت:  سالمت 
حدی مشخص شده و پیگیری ها ادامه دارد و در 
یکی از کشورهای همسایه نیز این مورد دیده شده 
است. ایرج حریرچی افزود: در مورد این کیک ها 
مشخص شده که در هیچ کارخانه یا شرکت توزیع 
کیک این اتفاق رخ نداده و امکان ندارد در فرایند 
بماند.  سالم  قرص ها  باال  حرارت  در  کیک  پخت 
که  جلسه ای  در  دیروز  موضوع  این  گفت:  وی 
در دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
برگزار  مختلف  دستگاه های  نمایندگان  حضور  با 
می شود، بررسی و نتیجه بررسی ها به مردم اعالم 
خواهد شد. حریرچی گفت: منشأ این کیک ها تا 
حدی مشخص شده و پیگیری ها ادامه دارد. وی 
گفت: قرص هایی که در این کیک ها گذاشته شده 
از انواع داروهای مختلف بوده، اما قرص برنج یا 

مخدر نبوده است.

در  رهبری  مقام معظم  فرمایشات  به  انتظامی  نیروی  فرمانده   
حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: فرمایشات ایشان بسیار حکیمانه 
بود به طوری که سبب آرام شدن کشور و جدا شدن صف مردم از 

اغتشاشگران شد.
نشست  در  اشتری  حسین  سردار  پلیس،  سایت  گزارش  به 
تخصصی روسای پلیس امنیت عمومی سراسر کشور درباره حوادث 
اخیر در پی افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی 
از همان ساعات اولیه با تمامی ظرفیت های خود در صحنه حاضر 
شد و با آمادگی صد درصدی توانست حوادث را کنترل کند. فرمانده 
نیروی انتظامی با بیان اینکه یگان های ویژه از آماده ترین نیروها در 
صحنه های عملیاتی هستند، اظهار کرد: این یگان از همان ساعات 
اولیه وارد میدان شد و به خوبی فتنه اخیر را مدیریت کرد. فرمانده 
ناجا با بیان اینکه آمریکا، اسرائیل، منافقان و سلطنت طلبان در فتنه 

اخیر هجمه های بسیاری را بر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
وارد کردند، گفت: دشمنان در این حوادث خسارات بسیاری را بر 
اموال عمومی وارد کردند و پروژه کشته سازی را پیش گرفتند چرا که 
در دل آنها امید ایجاد شده بود. وی ادامه داد: در حوادث اخیر، 
دشمنان در فضای مجازی تسلط بسیاری داشتند و آن را مدیریت 
می کردند که بحمدالله با همکاری های الزم توانستیم فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی را کنترل کنیم؛ باید برای آینده آماده تر از قبل 
از قبل و دارای گستردگی  باشیم چرا که روش دشمن متفاوت تر 
بسیاری است. اشتری با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
گفت: امنیت انتخابات بر عهده ما است البته بایستی همکاری های 
الزم با مجموعه فرماندهان، وزارت کشور و شورای نگهبان در این 
رابطه صورت بگیرد. وی به اجرای طرح های ناظر اشاره و بر تقویت 
آن تاکید کرد و گفت: این طرح ابتکارعمل بسیار خوب و موفقی بود 

که بحمداله تاثیر بسیاری در جامعه داشت. فرمانده ناجا به تاکیدات 
رهبری در خصوص مقابله با خرید و فروش سالح غیرمجاز اشاره و 
تصریح کرد: برخورد و مقابله با خریداران و فروشندگان سالح در 

دستور کار ناجا است. 
اشتری به اهمیت مقابله با اراذل و اوباش اشاره کرد و ادامه داد: 
ما به هیچ عنوان به اراذل و اوباش اجازه عرض اندام نمی دهیم و با 
جدیت و قاطعانه با آنها برخورد و مقابله می کنیم. وی با اشاره به 
معیشت کارکنان نیز گفت:  بحمدالله اقدامات خوبی در این راستا 
صورت گرفته و تا ۵ سال آینده همه کارکنان ما در سطح نیروی 
موضوع  به  انتظامی  نیروی  فرمانده  می شوند.  خانه دار  انتظامی 
هوشمندسازی پلیس اشاره کرد و گفت: با اولویت بندی و برنامه ریزی 
الزم باید تا سال 14۰۰ به هوشمندسازی پلیس و همچنین پلیس در 

تراز انقالب اسالمی برسیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: 

قرص های موجود در کیک های خوراکی هیوسین بود
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: پس از بررسی و آزمایشات پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص شد که قرص های موجود در کیک های خوراکی 

ماده مخدر نبوده و قرص »هیوسین« بوده است.

وژه کشته سازی را پیش گرفتند فرمانده نیروی انتظامی:    دشمنان در حوادث اخیر پر
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افقی:
1-آب بینی – شهری در استان خراسان رضوی – نوعی شعر وطنی 
مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی ۲- رود روسیه – از 
بخش های قرآن مجید - خداوند 3- نام کوچک نویسنده »وداع با 
اسلحه« - قدرت نظامی یک کشور – واحد پول اروپا بدون حرف آخر 
4- کشور ثروتمند آسیایی با ذخایر فراوان نفت، گاز و ذغال سنگ 
– فرد باخدا و معتقد – زیر خاک دفن کردن ۵- امانت دار – طبیب 
– ضرورت  6- درون – دستیار رئیس – حرکت اسب شطرنج – 
کمپانی خودروساز فرانسه 7- ویژگی ها و مزایا – راستا 8- کانون البرز 
– از انواع کشتی – جای بی خطر 9- قلب تپنده آمریکای جنوبی – 
محتوای کارنامه 1۰- ابزار کار درودگر – بوی رطوبت – صوفی – تیر 
پیکاندار 11- تازه کار – ستاره کم پیدا – مینرال 1۲- ضمیر دوم شخص 
مفرد – آتش - از کوچک ترین عوامل بیماری زا 13- دست نخورده 
– بیابان بی آب و علف – بسنده کردن 14- معادل فارسی ژنرال – 
اتهامی به او وارد آمده - پور 1۵- کشور موسیقی – افتخار – استفراغ.

عمودی:
1-دیدار – بزرگواری – خمیدگی کاغذ ۲- مرتجع فلزی – سابق 
و قبلی – عالم خداوندی 3- انجمن معتادان گمنام – مقبولیت - 
میانه بدن 4- هنر هفتم – نخستین قرارداد نفتی ایران ۵- چارپا – از 
حالت های روانی چهارگانه آدمی – غذای رقیق 6- ضمیر بیگانه – 
شکلک درآوردن – نزد و مقابل – هوش 7- جدی ترین گزینه هدایت 
تیم ملی فوتبال کشورمان – ورزش مادر – خانه 8- شهری در استان 
آذربایجان شرقی – مغر متفکر سریال »پایتخت« که فصل ششم 
آن این روزها در حال فیلمبرداری است – سالح انفجاری 9- خرما 
– »آب« تازی - وسیله  دارای مقاومت برقی قابل تغییر 1۰- از اجزای 
کمد – پایتخت یونان – از ادات شرط – تکرار حرفی از الفبا 11- آزاده 
– اسطوره باشگاه آ.ث. میالن – خدای هندو 1۲- شهر پیامبر )ص( 
– مظنون 13- فاضالب – الشه حیوان مرده – فرمان توقف فرنگی 
14- ماهی کنسروی – از نام های دخترانه – همراه »فجور« می آید 

1۵- شامل همه - فرمانده یک دسته در ارتش – مرض.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین:

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 
قزوین به زودی آغاز می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با 
آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن مهر از ۳۰آذرماه 
در استان قزوین یک هزار و ۹۵۰واحد مسکونی 

در قزوین ساخته می شود.
به گزارش »ابتکار« از قزوین؛ ابراهیم مبارک 
با  قزوین  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل  قدم 
اعالم این خبر گفت: در اجرای این طرح سهم 
استان تعداد ۹هزار و ۴۷۸واحد مسکونی است 
که ۲هزار و ۹۲۰واحد برای شهرهای باالی ۱۰۰هزار 
نفر، سه هزار و ۴۶۴واحد برای شهرهای کمتر 
از ۱۰۰هزار نفر و سه هزار و ۹۴واحد نیز برای 

بافت ها ناکارآمد شهری و بافت فرسوده است.
وی بیان کرد: برای اجرای این طرح بیش از 
۲۵هکتار زمین در داخل شهرهای استان قزوین 

الزم است که برای تامین آن اقدام کرده ایم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح 
کرد: در مرحله نخست این طرح، احداث یک 
استان  ۱۰شهر  در  مسکونی  ۹۵۰واحد  و  هزار 
پیش بینی شده که متقاضیان براساس ضوابط و 
سیاست های اعالم واگذاری مسکن می توانند در 
سامانه ای که روزهای آینده اعالم می شود، ثبت 

نام کنند.
بین  واحدها  این  کرد:  اظهار  قدم  مبارک 
داشت  خواهد  هزینه  تومان  ۲۰۰میلیون  ۱۵۰تا 
به  تسهیالت  صورت  به  تومان  ۷۵میلیون  که 

متقاضیان پرداخت می شود.
در  شده  احداث  واحدهای  کرد:  اضافه  وی 
بافت ناکارآمد شهری و شهرهای کمتر از ۲۵هزار 
نفر جمعیت در استان تکمیل شده و ۳۹هزار و 
۳۱۸واحد در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵هزار 

نفر نیز تحویل شده است.
مبارک قدم گفت: امسال هم ۴۲۵واحد مسکن 
مهر تکمیل شده و آماده واگذاری به متقاضیان 
است و تا پایان سال جاری یک هزار و ۱۱۰واحد به 

پایان رسیده و تحویل می شود.

بازدید معاونت مشترکین برق 
خراسان رضوی از مرکز سمیع

برق  مشترکین  معاونت   : –راعی  اصفهان 
مرکز  از  همراه  هیأت  باتفاق  رضوی  خراسان 
سمیع شرکت توزیع برق استان اصفهان بازدید 

به عمل آوردند. 
معاونت  بحرینی  ابتدا  بازدید  این  در 
مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان 
اندازی و رسالت مرکز  راه  در خصوص علت 
سمیع توضیحاتی ارائه کرد. سپس آقای امینی 
توضیحاتی در راستای تعداد ثبت درخواست ها 
در  و   ارائه     ivr و  مرکز  کارشناسان  توسط 
انتها بازدید کنندگان ضمن تشکر و قدردانی 
از میزبانی شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
اظهار عالقه مندی و همکاری خود را با مجموعه 
در  سئواالتی  و  کرده   اعالم  توزیع  شرکت 
خصوص فراهم کردن شرایط سخت افزاری و 
نرم افزاری و روشهای راه اندازی مرکز مطرح 
کردند که آقایان بحرینی و امینی پاسخگوی 

حاضرین بودند.

وی با بیان اینکه پروژه فاضالب نقش مهمی در 
توسعه زیرساخت های در ابعاد گوناگون و ارتقاء 
سالمتی مردم دارد گفت:برای کامل شدن شبکه 
و  تاریخی  بافت  در  طرح  این  بوشهر،  فاضالب 
خیابان ها و محالت منتهی به آن باید اجراء می شد 
اراده  بود  مانده  سال  سال های  که  کاری  چراکه 
مدیریت استان بوشهر این بود که بافت تاریخی 
بوشهر به عنوان یک گنجینه و سرمایه با ارزش به 

لحاظ تاریخی، باید حفظ می شد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه یکی از راه های حفظ 
بود  فاضالب  طرح  اجرای  بوشهر  تاریخی  بافت 
گفت: اگر طرح فاضالب در بافت تاریخی بوشهر 
اجراء نمی شد بدون شک بافت آسیب می دید و 

سبب نابودی آن می شد.
در  بوشهر  آبفای  شرکت  از  قدردانی  با  گراوند 
بیان  بوشهر  تاریخی  بافت  فاضالب  طرح  اجرای 
کرد: شش پیمانکار در اجرای این طرح همکاری و 
مشارکت می کنند و هر پیمانکار در سه جبهه کاری 
فعال است و با توجه به اینکه بیشتر فعالیت در 
انجام می شود  به صورت دستی  این طرح  اجرای 
قدری برای مردم ممکن است مشکالتی ایجاد کند.

وی با اشاره به بازدید از شبکه فاضالب بافت بوشهر 
خاطر نشان کرد: خوشبختانه در اجرای فاضالب در 
بافت تاریخی بوشهر خوب کار شده هر چند برخی 
مردم گالیه های از تسریع در ترمیم حفاری ها دارند.
استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در بازسازی 
حفاری های انجام شده در اجرای این طرح خاطر 
نشان کرد: نظارت بر اجرای طرح و افزایش تیم های 
تا بر اساس  باید مورد توجه قرار بگیرد  عملیاتی 
مردم  رضایت  زمینه  و  تکمیل  زمان بندی  برنامه 

فراهم شود.
گراوند با بیان اینکه نقشه محالت جنوبی شهر 
آماده می شود  فاضالب  اجرای طرح  برای  بوشهر 
گفت: برای اجرای شبکه فاضالب در محالت جنوبی 
شهر بوشهر طرح مطالعات آن آغاز شده است ولی 
اجرای این طرح در بافت تاریخی سختی های کار 
برای  مشکالتی  است  ممکن  چراکه  دارد  خودش 
بازاریان و اصناف در محل کسب و کار در اجرای 
این طرح ایجاد شود ولی تاکید می شود اجرای این 
طرح تسریع داده شود.وی، با اشاره به هزینه های 
 ۲ در  کرد:  تصریح  بوشهر  فاضالب  طرح  اجرای 
سال گذشته در اجرای این طرح ۱۳۰ میلیارد تومان 
هزینه می شود که ۹۰ میلیارد تومان آن مربوط به 
بوشهر  استان  به  رئیس جمهوری  اول  دور  سفر 
بود و در سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به استان بر اساس درخواست ارائه شده دستور 

تخصیص ۴۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل طرح 
فاضالب بافت قدیم صادر کرد.

افزود: در یک سال گذشته در  استاندار بوشهر 
تنها ۹۰ میلیارد  نه  یاد شده  اجرای طرح  تسریع 
اعتبار مصوب جذب شد بلکه ۴۰ میلیارد  تومان 

تومان تعهد ایجاد که تامین اعتبار شد.
گراوند با قدردانی از تالش پیمانکاران، مهندسان 
و کارگران که در اجرای طرح فاضالب بافت تاریخی 
بوشهر همکاری کردند افزود: خدمات شرکت آب 
این  اجرای  در  بوشهر  استان  شهری  فاضالب  و 
طرح ستودنی است و در اجرای این طرح همکاری 
خوبی بین همه دستگاه ها از جمله حوزه معاونت 
عمرانی استانداری، مدیریت شهری، شورای شهر 
و شهرداری بوشهر ایجاد و بستر اجرای این طرح 

فراهم شد.
وی، با سپاسگزاری از هماهنگی بین دستگاه های 
مربوطه با آب و فاضالب در اجرای طرح فاضالب 
بافت تاریخی بوشهر افزود: آبفای بوشهر هم در 
کمترین زمان نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و 

همه امکانات را پای کار آورد که جای قدردانی دارد.
استاندار بوشهر با تاکید بر همکاری همه مردم 
ضمن  کرد:  بیان  طرح  این  اجرای  تسریع  برای 
این طرح،  بازاریان در اجرای  از حوصله  قدردانی 
در  کار  در  تسریع  سبب  آن  اجرای  در  همکاری 
راستای ساماندهی بافت تاریخی ، رفاه، آسایش و 

رضایت مردم می شود.
گراوند تاکید کرد: رضایت مندی مردم در اجرای 
طرح ها مورد توجه و تاکید قرار دارد چراکه در اجرای 
طرح ها اگر رضایت مندی مردم در پی نداشته باشد 
طرح و پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسد به خاطر 
اینکه رضایت مردم فراهم شود الزم است شرکت آب 
و فاضالب زمینه تسریع اجرای این طرح و تکمیل 
بر اساس برنامه زمان بندی فراهم کند و معاونت 
عمرانی استانداری نظارت ویژه در راستای تعهدات 

ساماندهی بافت تاریخی بوشهر داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
نیز طرح فاضالب بوشهر در بافت تاریخی بوشهر 
را یکی ازپروژه های مهم و سخت دانست و تاکید 

تاریخی  بافت  اینکه سطح آب در  کرد: به سبب 
با  فاضالب  پروژه  است  باال  اطراف  خیابان های  و 
ویژه  حمایت های  با  ولی  می شود  اجراء  سختی 

استاندار بوشهر اعتبارات الزم آن تامین شد.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه پروژه فاضالب در 
بافت تاریخی بوشهر با سرعت خوبی در حال اجراء 
است گفت: در اجرای این پروژه ۱۳۰ میلیارد تومان 

در راستای رفاه و آسایش مردم هزینه می شود.
وی از اجرای ۳۰ کیلومتر شبکه فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر خبر داد و بیان کرد: از ۳۵ کیلومتر 
شبکه این بفات تاکنون ۳۰ کیلومتر آن اجراء شده و 

مابقی شبکه با سرعت در حال اجراء است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
اشاره به ایجاد ۲ ایستگاه پمپاژ فاضالب در این بافت 
خاطر نشان کرد: یک ایستگاه آن تکمیل شده و یک 

ایستگاه پمپاژ دیگر روند اجرایی مطلوبی دارد.
زمینه  پروژه  این  تکمیل  با  افزود:  حمزه پور 
واگذاری ۲۰ هزار انشعاب فاضالب برای ساکنان 

بافت تاریخی بوشهر و بازار اطراف فراهم می  شود.

استاندار بوشهر در بررسی روند اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی بوشهر به انجام رساند

تقدیر از خدمات شرکت آبفای بوشهر
عبدالکریم گراوند در بررسی روند اجرای طرح فاضالب در بافت تاریخی بوشهر با قدردانی از تالش مجموعه شرکت آب و فاضالب شهری 
استان بوشهر و همکاری شورا و شهرداری اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از شبکه فاضالب بافت بوشهر در محدوده بازار اجراء و از مردم 

و اصناف که سبب بروز مشکالتی شده عذرخواهی می شود.

نظارت بر 

اجرای طرح و 

افزایش تیم های 

عملیاتی باید 

مورد توجه 

قرار بگیرد تا 

بر اساس برنامه 

زمان بندی 

تکمیل و زمینه 

رضایت مردم 

فراهم شود

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 
گیالن آغاز می شود

ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیالن با 
اعالم این خبر گفت : از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه 
مورخ ۹۸/۹/۲۳  ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
در گیالن آغاز وهم استانی های عزیز واجد شرایط 
می توانند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۹۸/۹/۲۵ در 

این طرح ثبت نام کنند.
وی گفت : طرح اقدام ملی مسکن طرحی است 
که به منظور احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در 
سراسر کشور آغاز شده است که سهمیه استان 
گیالن در مرحله اول ثبت نام ۱۲۴۰ واحد است 
که از این مجموع ۵۰۰واحد در رشت،۲۵۰ واحد 
در بندر انزلی و۴۹۰ واحد نیز در شهرهای زیر 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت راشامل می شود.مدیرکل 
راه وشهرسازی گیالن مبلغ تسهیالت این طرح 
وافزود:  بر۷۰۰ میلیون ریال عنوان کرد  بالغ  را 
این مبلغ با سود۱۸ درصد وبازپرداخت ۱۲ ساله 
در نظر گرفته شده است.گفتنی است شرایط 
نداشتن  خانوار،  سرپرستی  یا  تأهل  داشتن 
مالکیت از ۸۴ به بعد و عدم استفاده از خدمات 
از  یارانه ای مسکن و زمین مسکونی  دولتی و 
مهمترین شرایطی است که متقاضیان دریافت 
واحد مسکونی در طرح ملی مسکن باید حائز 
گیالن  وشهرسازی  راه  باشند.مدیرکل  آن 
در  سکونت  سابقه  سال  پنج  حداقل  داشتن 
پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا را از دیگر 
در  سکونت  سابقه  وافزود:  برشمرد  الزامات 
شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل 
برای  قانونی  منع  بودنداشتن  پنج سال خواهد 
برگشتی،  بانکی نظیر چک  دریافت تسهیالت 
تسهیالت معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه 
ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی، امکان 
ساخت  هزینه  حداقل ۳۰ درصد  سپرده گذاری 
مازاد بر تسهیالت بانکی از جمله دیگر شروط 
خودسرپرست  زنان  است. البته  شده  اعالم 
سن  حداقل ۳۵ سال  داشتن  به  مشروط 
کنند. نام نویسی  طرح  این  در  می توانند 

متقاضیان می توانند در زمان اعالمی به سایت                                             
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خودرا ثبت کنند.

بازدید مدیرعامل گاز گلستان 
از مرکز نگهداری دختران 
بد سرپرست و بی سرپرست 
فخرآفرینان فردا در گرگان

رحیمی  مدیرعامل گاز گلستان و هیئت همراه  
با حضور در مرکز نگهداری  دختران بدسرپرست 
و بی سرپرست موسسه خیریه فخرآفرینان فردا 

گرگان  بازدید کردند.  
دراین  دیدار صمیمانه  مدیرعامل  گاز گلستان 
بادختران  دیدار  افتخار  از  ابراز خرسندی  ضمن 
بدسرپرست و بی سرپرست ، از متولیان مؤسسه 
چنین  افزود:ایجاد  و  کرد  یاد  نیکی  به  خیریه 
مؤسساتی حرکتی پسندیده و شایسته ای  بوده 
که برکات زیادی را به همراه دارد.وی افزود:ایجاد 
محیطی سالم وامن برای کودکان بی سرپرست 
می تواندامنیت آنها را تضمین کرده وزمینه زندگی 
بهترو مطلوبتری را برای آن ها فراهم کند. رحیمی 
در ادامه از مدیریت  این مجموعه خیریه به سبب 
کودکان  وموثربا  خوب  ارتباط  و  فعالیت  حسن 
دختران  و  آنان  از  و  نموده  تقدیر  بی سرپرست 
ساکن در این موسسه به نحو شایسته ای تجلیل 
به عمل آوردند .دراین دیدار همچنین خانم عقیلی 
مسئول موسسه خیریه فخرآفرینان فردا گرگان  
ازاهم  مختصری   مقدم،گزارش  خیر  عرض  با  
برنامه ها  وفعالیت های این  موسسه  ارائه کرده 
و خواستار توجه بیشتر مسئولین و خیرین  به این 

مراکز شدند.

نمایشگاه مشترک ساخت تجهیزات  یازدهمین و هفدهمین 
صنعت نفت و حفاری خوزستان در محل دائمی نمایشگاه های 

استان خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد. 
استاندار  شریعتی  غالمرضا  نمایشگاه  این  گشایش  آیین  در 
خوزستان، فرخ علیخانی معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، 
احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سید 
عبداله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و شماری از 
مدیران ارشد صنعت نفت و فعاالن صنایع نفت و حفاری حضور 

داشتند.

بر این اساس ۲۶۰ شرکت فعال در عرصه ساخت قطعات و 
خوزستان،  استان  های  از  حفاری  و  نفت  صنعت  تجهیزات 
آذربایجان  مرکزی،  رضوی،  خراسان  اصفهان،  فارس،  تهران، 
شرقی، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در این رویداد اقتصادی 

مشارکت دارند.
برگزاری  جمله  از  متعددی  برنامه  های  نمایشگاه  این  در 
نشست  های تخصصی و رونمایی از قطعات و تجهیزات ساخت 
داخل پیش بینی و بستر الزم برای هم  افزایی میان سازندگان و 
صنعتگران بخش خصوصی و شرکت  های زیر مجموعه شرکت 

ملی نفت ایران فراهم شده است.
همزمان با آغاز به کار یازدهمین و هفدهمین نمایشگاه مشترک 
ساخت تجهیزات صنعت نفت  و حفاری خوزستان شرکت ملی 
حفاری ایران از پنج تجهیز و ابزار کاربردی در عملیات حفاری و 

دو کتاب رونمایی کرد.
در آیین رونمایی از این قطعات، تجهیزات، ابزار و کتاب ها  
فرخ علیخانی معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
تولید، احمد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب،  سید عبداله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
و شماری از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران،  تولید کنندگان، 

سازندگان و بازدید کنندگان حضور داشتند.

این تجهیزات و ابزار در نتیجه هم افزایی و همکاری مستمر 
ایران، مراکز علمی و  میان متخصصان  شرکت ملی حفاری 
پژوهشی و شرکت های دانش بنیان تولید داخل شده  و نقش 
مهمی در فرآیند  عملیات حفاری و خدمات یکپارچه جانبی 

ایفا می کنند. 
این تجهیزات و ابزار شامل  RTTS که  مجموعه ابزار درون 
چاهی است، یک نمونه الینر پمپ سیال از قطعات پر مصرف در 
پمپ های سیال، پکینگ المنت برای جلوگیری از فوران، پالسر 
مثبت که در عملیات حفاری افقی و جهت دار کاربرد دارد و 

سیستم دیجیتال پمپ های سیال هستند.
همچنین در این مراسم  کتاب کارنامه پژوهشی شرکت که 
از سوی مدیریت پژوهش،  فناوری و مهندسی ساخت تهیه 
و به چاپ رسیده است و کتاب مسئولیت های اجتماعی در 
مورد خدمات عام المنفعه که توسط روابط عمومی انتشار یافته 
رونمایی شد.نمایشگاه صنعت نفت و حفاری خوزستان که با 
همکاری شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز 
های    نمایشگاه  شرکت  و  ایران  حفاری  ملی  شرکت  و  جنوب 
 ۲۵( روز دوشنبه  تا  و  است  برگزار شده  بین المللی خوزستان 
آذرماه( همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید مراجعه  کنندگان 

دایر می باشد. )۱۳۹۸/۵۵۲۳(

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان گشایش یافت

 با محوریت بررسی تلفات جاده ای ساوه و زرندیه

ششمین کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی برگزار شد

اراکـ  کمال آبادی: ششمین کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان مرکزی با محوریت بررسی تلفات جاده ای ساوه 
و زرندیه برگزار شد.علی زندی فر در جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت ایمنی، حمل و نقل و سوانح رانندگی که با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در فرمانداری ساوه برگزار شد، با بیان اینکه تصادعات در شهرستان های ساوه و زرندیه در صدر 
تصادفات جاده ای استان مرکزی قرار دارد، این وضعیت و آمار باالی مرگ و میر در محورهای مواصالتی شهرستان را یکی از دغدغه های 
اصلی کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان دانست.وی بیشترین تلفات جاده ای نیمه 
نخست سال ۹۸ استان مرکزی را مربوط به ساوه و زرندیه بیان کرد و گفت: بیشترین سوانح رانندگی در چهار محور قدیم ساوه- همدان، 
ساوه - سلفچگان، ساوه - تهران و آزاد راه ساوه -همدان حادث شده است.زندی فر تاکید کرد: کاهش تلفات جاده ای درشهرستانهای ساوه 
و زرندیه امری ضروری است که تحقق آن مستلزم یک تالش جمعی و هماهنگی بین بخشی است.در این جلسه سرهنگ کهریزی، رئیس 
پلیس راه استان مرکزی گفت: در امسال ۴۸ درصد تلفات جاده ای مربوط به ساوه و زرندیه بوده است و در هشت ماهه سال جاری ۱۶۱ نفر در این محورها جان 
خود را از دست دادند.وی افزود: در امسال آمار مرگ و میر در آزادراه ساوه- تهران ۳۸ نفر، در آزاد راه ساوه - همدان ۳۸ نفر، در محور قدیم ساوه- تهران ۲۷ نفر، 
در محور قدیم ساوه - همدان ۱۵ نفر و ساوه- بوئین زهرا ۱۰ نفر بوده است.کهریزی بیشترین دلیل وقوع تصادفات را سرعت غیر مجاز دانست و افزود: افزایش تردد 
در محورهای ساوه و زرندیه منجر به افزایش تصادفات شده است و افزون بر ۷۰ درصد تصادفات در آزادراه ساوه- تهران مربوط به الین همدان به ساوه بوده است 
و دوربین های موجود در این محور پاسخگو نیست.بنابر این گزارش علی میرزایی فرماندار ساوه با انتقاد از نبود پایگاه های امدادی کافی در محور ساوه - همدان با 
وجود حجم باالی تردد و تلفات جاده ای، افزود: نبود پایگاه جاده ای کافی و نیز کمبود امدادگر و خودروی امدادی در شریانی ترین محور مواصالتی غرب کشور جای 
گالیه دارد و انتظار می رود در سریعترین زمان ممکن این معضل برطرف شود.وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل گرانی نرخ عوارض در آزادراه ساوه- همدان، بیشتر 
خودروها بویژه وسایط نقلیه سنگین از آزادراه تردد نکرده و ترجیح می دهند که از محور قدیم تردد کنند، هم اکنون به دلیل عوارض باالی آزادراه، جای محور قدیم و 

و آزادراه ساوه - همدان عوض شده و امروز محور قدیم به عنوان محور اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و آزادراه به یک محور فرعی تبدیل شده است.

 جهت بررسی فرصت های همکاری بالقوه و همچنین مذاکره با مقامات محلی برای گسترش مناسبات تجاری

نمایندگان اتاق تبریز در جمهوری خودمختار نخجوان حضور یافتند

تبریز - فالح: نمایندگان اتاق تبریز  به دعوت سرکنسول گری کشورمان در نخجوان، جهت بررسی فرصت های همکاری بالقوه و همچنین 
مذاکره با مقامات محلی برای گسترش مناسبات تجاری در جمهوری خودمختار نخجوان حضور یافته و به رایزنی پرداختند.در این سفر دو 
روزه مالقات هایی با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در نخجوان، نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت 
امور خارجه و نماینده کنفدراسیون کارفرمایان جمهوری خودمختار نخجوان برگزار شد.در این مالقات ها حسینی، سرکنسول کشورمان 
در نخجوان ضمن تشکر از حضور نمایندگان اتاق تبریز در نخجوان، پس از ارائه توضیحاتی در مورد این جمهوری و وضعیت سیاسی و 
اقتصادی آن، از عالقه مندی سرکنسول گری برای همه نوع همکاری در جهت گسترش مناسبات تجاری خبر داد. رضا کامی، عضو هیات 
رئیسه اتاق تبریز نیز با بیان اینکه جمهوری خودمختار نخجوان می تواند فرصتی مناسب برای همکاری و سرمایه گذاری های مشترک و 
همچنین صادرات مجدد و مساله ترانزیت باشد.پس از مالقات با سرکنسول کشورمان، طبق برنامه کنفدراسیون کارفرمایان نخجوان، بازدیدی 
از مرکز تجاری این جمهوری انجام و سپس جلسه ای با حضور مقامات اقتصادی محلی برگزار شد.در این جلسه خالق عباس اف، مدیر منطقه ای وزارت کشاورزی 
ضمن خوشحالی از حضور نمایندگان اتاق تبریز در نخجوان، ایران و علی الخصوص استان های شمالغرب آن را بهترین و مناسب ترین شریک تجاری برای نخجوان 
اعالم کرد. وی با اشاره به اینکه اساس اقتصاد جمهوری خودمختار نخجوان برپایه کشاورزی است، از آمادگی وزارت متبوعش برای همکاری با تجار ایرانی خبر داد. 
اورخان عابدین اف، مدیر صادرات وزارت بازرگانی نخجوان، ضمن اعالم آمادگی خود برای برگزاری نشست تجاری، جلسات B۲B، بازدید از صنایع و سایر برنامه های 
پیشنهادی طرف ایرانی، از هماهنگی ویژه وزارت متبوعش با کنفدراسیون کارفرمایان نخجوان برای انجام پروژه های مشترک با ایران خبر داد.رضا کامی، عضو هیئت 
رئیسه اتاق تبریز، ضمن استقبال از برنامه های پیشنهادی طرف آذری، جهت اینکه این مناسبات دارای نتایج و بعد عملی نیز باشد، پیشنهاد داد تا مسئولین اقتصادی 
نخجوان با بررسی تمامی جوانب به ارائه لیستی از پروژه هایی که قابلیت همکاری و سرمایه گذاری مشترک دارند به اتاق تبریز اقدام نمایند تا اتاق تبریز نیز با توجه 
به این پروژه ها، هیاتی متناسب و تخصصی به این جمهوری اعزام نماید.این پیشنهاد مورد استقبال  مقامات اقتصادی جمهوری خودمختار نخجوان قرار گرفت و 
مقرر شد تا وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی این جمهوری با همکاری کنفدراسیون کارفرمایان نخجوان در اسرع وقت این لیست را تهیه و به اتاق تبریز ارائه کنند.

در محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان
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اگهی تغییرات شرکت خدماتی کوثر شهرمادوان سهامی خاص به شماره 

استناد صورتجلسه مجمع  به  ثبت 4649 و شناسه ملی 10860417469 

عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25 تغییرات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام 

شرکت به “ سپهر روناک زاگرس “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694276(

اگهی تغییرات شرکت دوام پی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت 5084 و شناسه ملی 

10680069796 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/01 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : در نتیجه: محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان 

بویراحمد ، بخش مرکزی ، دهستان سررود جنوبی ، روستا سرابتاوه، کوچه بدر ، بن بست 

))محمود رامیان(( ، پالک 0 ، طبقه همکف -کدپستی 7591143836 تغییر یافت و ماده 

مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694277(

اگهی تغییرات شرکت چهار هزار و یکصد و چهل و چهار کیمیا سنجش طاها تعاونی به شماره 

ثبت 3618 و شناسه ملی 14003852495 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/09/07 تغییرات ذیل اتخاذ شد : مرکز شرکت به استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان 

، خیابان کارکنان شمالی  ، شهر دوگنبدان، محله کارکنان شمالی  ، بخش مرکزی  گچساران 

20]شهیدنادریان[ ، بلوار شهید احمد رضا تاجگردون ، پالک 703 ، طبقه همکف ، واحد 2 کد 

پستی 7581799137 انتقال یافت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان )694278(

اگهی تصمیمات شرکت دوام پی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت 5084 و شناسه 

ملی 10680069796 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- روح اله صفی خانی به شماره ملی 4220216251 

به سمت بازرس اصلی و مسعود آقائی امیرآباد به شماره ملی 4220340238 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694280(

اگهی تغییرات شرکت خدمات فنی یاسین صنعت گچساران سهامی خاص به شماره ثبت 

822 و شناسه ملی 10680014482 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/02/01 تغییرات ذیل اتخاذ شد : 1-سمیه قاسمی شماره ملی 2371272000 به سمت 

بازرس اصلی و ضرغام ملک زاده شماره ملی 2391579251 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند -3 روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دوگنبدان )695163(

ملی  شناسه  و   9561 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  بتن  دژ  پرهام  شرکت  تغییرات  اگهی 

14008424345 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/03 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از شهرستان بویراحمد- شهر یاسوج به استان هرمزگان –

شهرستان بندرعباس - بخش مرکزی-شهر بندرعباس-محله سیم باال-معبر ما قبل اخر بلوار امام 

خمینی –کوچه خرداد -3طبقه چهارم- واحد -7پالک 0 -کد پستی 7916654526 انتقال یافت و 

ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )695165(

اگهی تغییرات شرکت آوین برج سورن سهامی خاص به شماره ثبت 9482 و شناسه ملی 

14008303446 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/21 تغییرات 

ذیل اتخاذ شد : محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش 

کبگیان ، دهستان کبگیان ، روستا نقاره خانه، محله ندارد ، خیابان شهید غالم عبدیانی اصل ، بن 

بست ))حمداله پاکباز(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 7594353406 تعیین گردید و ماده 

مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )695171(

اگهی تصمیمات شرکت ویال فتح امیر شرکت سهامی خاص به شماره 

صورتجلسه  استناد  به   14004654257 ملی  شناسه  و   7233 ثبت 

ذیل  تصمیمات   1398/05/08 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

سمت  به   1755585950 ملی  شماره  به  سعدی  آرشام   : شد  اتخاذ 

ملی  شماره  به  فتحی  الماس  و  مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر 

به  شیرازی  مهران  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به   4250038386

برای  مدیره  هیات  رئیس  نائب  سمت  به   0077620313 ملی  شماره 

اوراق  و  اسنادرسمی  کلیه  امضاء  و حق  انتخاب شدند  دو سال  مدت 

و  عادی  های  نامه  و  سفته   ، چک  قبیل  از  بانکی  آور  تعهد  و  بهادار 

اداری با امضاء الماس فتحی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر 

است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)694268(

اگهی تغییرات شرکت هامون برج آسمان سهامی خاص به شماره ثبت 9228 و شناسه 

ملی 14007906670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

: -1 حسن زارع به شماره ملی 2301357139 و  اتخاذ شد  1398/06/21 تغییرات ذیل 

سعید دهقانی به شماره ملی 2391831625 و حسین اهلل وردی مارکده به شماره ملی 

تعیین گردیدند  برای مدت دو سال  مدیره  اصلی هیئت  اعضاء  به سمت   1092319042

-2 حسین عطائی کچوئی به شماره ملی 1171192657 به سمت بازرس اصلی و فریبرز 

بهداروندی به شماره ملی 1882315146 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

-4 حسن زارع به شماره ملی 2301357139 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره 

و حسین اهلل وردی مارکده به شماره ملی 1092319042 به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید 

دهقانی به شماره ملی 2391831625 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدندو حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک 

، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسین اهلل وردی مارکده ) رئیس هیئت مدیره ( 

همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )694272(

خاص  سهامی  ایرانیان  آسمان  بنای  اقلیم  شرکت  تغییرات  اگهی 

استناد  به   14004512060 ملی  شناسه  و   7160 ثبت  شماره  به 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/03 تغییرات 

 – فردوسی  خیابان   – یاسوج  شرکت  مرکزاصلی   : شد  اتخاذ  ذیل 

 7591786715  : پستی  کد   4 واحد   – سپه  بانک   – دوم  طبقه 

 – مرکزی  بخش   – شیراز  شهرستان   – فارس  استان   : آدرس  به 

پور  حسین  شهیدان   4 کوچه   – استقالل  شهرک   – شیراز  شهر 

 0 پالک   – فرد  پور  حسین  شهیدان  خیابان   –  ) فرصتیان   8/2  (

انتقال   7189795366 پستی:  کد  همکف  طبقه   –  275 قطعه   –

ثبت  کل  اداره  شد  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  وماده4  یافت 

اداره ثبت شرکت ها و  اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

یاسوج  غیرتجاری  موسسات 

)694275(

اگهی تغییرات شرکت خدمات فنی یاسین صنعت گچساران سهامی 

استناد  به   10680014482 ملی  شناسه  و   822 ثبت  شماره  به  خاص 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/09 تغییرات ذیل 

مبلغ سیزده  به  ریال  میلیارد  مبلغ سه  از  : سرمایه شرکت  اتخاذ شد 

میلیارد ریال منقسم به پانصد سهم بیست و شش میلیون ریالی با نام 

از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح 

افزایش سرمایه شرکت  ریال  میلیارد  مبلغ سیزده  گردید  اصالح  فوق 

طی گواهی بانکی شماره 78/97/2416 و شماره فیش 944365-1-94 

و 94-1-944367 مورخه 97/08/09 بانک توسعه تعاون شعبه انقالب 

شیراز به حساب 241611122420691 شرکت واریز گردید اداره کل ثبت 

و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد 

موسسات غیرتجاری دوگنبدان

)695164( 

کاران  نعمت  ساختمان  و  راه  شرکت  تغییرات  اگهی 

ملی  شناسه  و   6448 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  بهبهان 

10420112160 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

موضوع  به   : شد  اتخاذ  ذیل  تغییرات   1397/07/15 مورخ 

شرکت عالوه بر موارد قبلی امورپیمانکاری در زمینه صادرات 

تأسیسات   ، گاز، آب  و  نفت  و معدن،  نیرو، صنعت   ، واردات  و 

با رعایت قوانین  ، راه و ترابری  ابنیه، کشاورزی   ، و تجهیزات 

و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 

اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

)695166( 

اگهی تغییرات شرکت مبین سازه ظریف سهامی خاص به شماره ثبت 

هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14004579784 ملی  شناسه  و   7188

مدیره مورخ 1397/10/08 تغییرات ذیل اتخاذ شد : قاسم حاذق نیا به 

شماره ملی 4269817917به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و 

طاهر عبداله زاده به شماره ملی3520209446به سمت رئیس هیئت 

سمت  به  ملی3510085884  شماره  به  راهی  زیر  علی  امیر  و  مدیره 

دو  مدت  برای  مدیره  هیات  به سمت عضو  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 

و  بهادار  اوراق  و  اسنادرسمی  کلیه  امضاء  حق  و  شدند  انتخاب  سال 

با  اداری  و  عادی  های  نامه  و  سفته   ، چک  قبیل  از  بانکی  آور  تعهد 

معتبر  شرکت  مهر  و  مدیره(  هیئت  )رئیس  زاده  عبداله  طاهر  امضاء 

است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)695168(

اگهی تغییرات شرکت مبین سازه ظریف سهامی خاص به شماره ثبت 

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004579784 ملی  شناسه  و   7188

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/08 تغییرات ذیل اتخاذ 

عبداله  طاهر  ملی 4269817917و  به شماره  نیا  حاذق  قاسم   1-  : شد 

ملی  به شماره  راهی  زیر  امیرعلی  ملی 3520209446و  به شماره  زاده 

3510085884به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند -2 عبدالرضا پاپری به شماره ملی 3520159422به سمت 

بازرس اصلی و سودابه محمدی زاد به شماره ملی 3510097785به سمت 

روزنامه  انتخاب شدند -3  مالی  برای مدت یکسال  البدل  بازرس علی 

کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)695170(

 مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد از راه اندازی 
و بهره برداری از سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت به منظور کاهش 

مراجعات حضوری و جلوگیری از هرگونه جعل و کالهبرداری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد، 
سعید محوری با اشاره با اینکه پیشگیری از مفاسد و توسعه خدمات الکترونیک 
در راستای طرح تحول قضایی در دستور کار جدی سازمان ثبت اسناد و امالک 
قرار دارد افزود: با  افتتاح ۱۰ پروژه فناوری اطالعات توسط ریاست عالی سازمان 
در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گام بلندی در  ایجاد امنیت و آرامش 
جامعه و جلوگیری از اختالفات و درگیری ها برداشته است. عضو شورای 
قضایی استان تصریح کرد: سرویس اصالت تصدیق سند مالکیت یکی از این ۱۰ 
پروژه بوده است که افراد می توانند بدون مراجعه حضوری و به صورت رایگان 
با وارد کردن اطالعات سند مالکیت از اصالت و وضعیت سند اطالع و آگاهی 
پیدا نمایند. سعید محوری خاطر نشان کرد با مراجعه به درگاه این سرویس به 

آدرس http://estate.ssaa.ir/ و ارایه شماره دفتر امالک الکترونیکی، پالک 
اصلی و فرعی و شماره ملی، اطالعانی از جمله تایید اصالت، مساحت، نوع 
کاربری، وضعیت بازداشتی، وضعیت رهن و نام مالک فعلی مشخص میگردد

سرویسی دیگر در میز خدمت الکترونیک

 بررسی وضعیت و اصالت اسناد مالکیت بدون مراجعه حضوری فراهم شد

در هفته پژوهش مخابرات کهگیلویه وبویراحمد جهت معرفی محصوالت 
،سامانه های مخابراتی ، توزیع سیم کارت رایگان وهم چنین ارایه ۵کیگ 
اینترنت رایگان به بازدیدکنندگان در نمایشگاه هفته پژوهش شرکت نمود 
و یکی از پربازدیدترین غرفه ها ، غرفه مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد 

بود.
براساس همین گزارش ؛در روز اختتامیه این نمایشگاه ،حسین کالنتری  
راه  در خصوص  منطقه  مخابرات  عملکرد  ،از  مخابرات  بازدیدغرفه  ضمن 
اندازی سامانه ها ی مخابراتی  جهت تکریم ارباب رجوع و ارتقاء میز خدمت 
به میز خدمت الکترونیکی تقدیر وتشکر نمود واظهار داشت ، این سامانه ها 
به صورت شایسته به اطالع هم استانی ها رسانیده شود تا همه در جریان 

این اقدامات ارزشمند قرارگیرند
لذا این سامانه ها ونحوه ی عملکرد آنها بدین شرح به اطالع هم استانی 

های عزیز رسانیده می شود
۱_سامانه تلفنی 2۰۰۰: دریافت وپرداخت قبوض تلفن ثابت وهمراه اول و 

وصل آنی آن بعد از پرداخت قبض
2_سامانه تلفنی 2۰2۰:پشتیبانی ،فروش وخدمات پس از فروش اینترنت 

)ADSL ( پرسرعت تلفن ثابت
3_سامانه تلفنی 2۰۱۰:پشتیبانی ورفع خرابی خطوط مشترکین تجاری

4_سامانه تلفنی 2۰۱۱7;رفع خرابی خطوط تلفن ثابت
۵_سامانه تلفنی ۱۱8:پاسخگویی اطالعات تلفنی

6_پرتال شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir:دریافت وپرداخت 
قبوض تلفن ثابت وهمراه اول ،دریافت ریزمکالمات ،درخواست اینترنت 

FTTHپرسرعت تلفن ثابت ،درخواست

در بازید استاندار کهگیلویه وبویراحمد از نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت

تقدیر وتشکر استاندار از عملکرد مخابرات درخصوص راه انداری سامانه های مخابراتی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش

علی عبدی مدیرعامل 

خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبانی با مسئولیت محدود 
ثبت شده به شماره 42545 و شناسه ملی 10100879142 

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهم الشرکه یا نمایندگان قانونی 
 11 العاده درساعت  فوق  برگزاری مجمع عمومی  آنها جهت 
به  شرکت  قانونی  درمحل  که   1398/10/08 مورخه  صبح 
مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : نشانی 
 ، نعمتی  اصغر  علی  شهید  خیابان  دوم،  درب  شهرتهران، 
کوچه کاوه شرقی، پالک 2 طبقه پنجم واحد جنوبی برگزار 

میگردد دعوت بعمل می آید .
دستور جلسه : افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه 

مفقودی 
ــه  شناســنامه مالکیــت و کارت خــودرو ســواری پیــکان تیــپ دو لوکــس 1600 بــه رنــگ ســفید مــدل 1375ب
شــماره انتظامــی 718 ل 52 ایــران 78 و شــماره موتــور 1127556167 بــه شــماره شاســی 75555664 مفقــود 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                                                                       9082

 
مفقودی 

ــفید  ــگ س ــه رن ــدل 1384 ب ــس آی م ــی ایک ــی ت ــپ ج ــد تی ــواری پرای ــودروی س ــت خ ــنامه مالکی شناس
شــیری – روغنــی بــه شــماره انتظامــی 116 و 27 ایــران 56 و شــماره موتــور 01341273 بــه شــماره شاســی 
S 1412284689380 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                                      9083

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی و کارت خــودروی ســواری رنــو تیــپ تنــدر ) لــوگان L90 ( مــدل 1387 بــه 
  7702035322 D 063427رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی 927 ص 74 ایــران 88 بــه شــماره موتــور
و شــماره شاســیNAALSRALD8 A 028956   متعلــق بــه اقــای مهــراد رضائــی مفقــود و از درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد .                                                                                                                9084

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودرو پــژو تیــپ PARS XU7 بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1394 
بــه شــماره انتظامــی 221 ص 77 ایــران 78 بــه شــماره موتــورK 0700804 124  بــه شــماره شاســی
 NAAN01 CEXFH260363 متعلق به اقای احمد کاظمی باروق مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 9085

  
مفقودی 

قــرارداد مســکن بــا شــماره 90/100/1267 بــه تاریــخ 1390/11/23 مربــوط بــه پــروژه کــوزو مفقــود و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                                     9079

 
مفقودی 

ــه شــماره  ــی ب ــگ ســفید روغن ــه رن ــارس XU7 مــدل 1394 ب ــژو پ شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پ
 124 K 0634902 و بــه شــماره موتــور NAAN01 DE1FH179301 انتظامــی 248 پ 19 و شــماره شاســی
متعلــق بــه اقــای اســماعیل غامــی رکــن ســرائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .            9075

مفقودی 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــی 75555664 ب ــماره شاس ــکان بش ــودرو پی ــک خ ــی مال ــا رازق ــد رض ــب حمی اینجان
1127556167 بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه 
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران 
خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 9073

 
مفقودی 

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت نیمــا تیــپ 125 مــدل 1390 بشــماره انتظامــی 31486 ایــران – 579 و 
ــه اقــای  شــماره موتــور 156FM1NBEB022984 و بشــماره شاســی NBE 000125B9002958  متعلــق ب
حمیــد رضــا باالئــی صومعــه ســرائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                         9074

مفقودی
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز تویوتــا هایــس جــی ال مــدل 2008 رنــگ ســفید شــماره موتــور 2TR8126515 و 
شــماره شاســی JTGSX23P486037895 و شــماره پــاک ایــران 16 – 967 ق 93 مفقــود گردیــده واز درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
9102 قم 

موتــور  شــماره    48 ص   794  –  74 پــاک  شــماره  بــه  ام  وي  ام  ســواري  خــودرو  ســبز  کارت 
MVM477FJAH05937 شــماره شاســي  NATFBAMD9H1048441 بــه نــام حمیدرضــا آریافــر مفقود 
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.                                                  9103

مفقودی
شناســنامه )بــرگ ســبز( و کارت خــودرو وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 187ب69 ایــران 95 بــه شــماره موتور 
11488025208 و شــماره شاســیNAAA36AA69G857805 مــدل 1388 برنــگ ســفید بنــام هاجــر جانــی 

اول مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 
زاهدان  9108

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز پــژو 405 بــه رنــگ بــژ متالیــک مــدل 1383 بــه شــماره انتظامــی 31 – 427 د 89 
و شــماره موتــور 12483099419 و شــماره شاســی 83045860 بنــام وهــاب الدیــن اعتصامــی مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
9098 دورود 

تجدید آگهی مشارکت در جهت ساخت،انتقال و بهره برداری 
واحدهای تجاری وپذیرایی جاده چمخاله 

8754

سرمایه پذیر: شهرداری لنگرود)امور سرمایه گذاری(
شــهرداری لنگــرود در نظــر دارد براســاس آییــن نامــه مالــی شهرداریها،شــیوه نامــه امــور ســرمایه گــذاری و مشــارکت شــهرداریها ومصوبــه شــورای محتــرم اســامی شــهر لنگــرود بــه شــماره 465مــورخ 
 97/5/25جهــت مشــارکت در تکمیــل و تجهیــز واحدهــای نیمــه تمــام تجاری-پذیرایــی موضــوع پــاک ثبتــی   53/4739 بــه مســاحت  518/7 متــر مربــع وزیــر بنایــی تقریبــی 1143متــر مربــع واقــع 
ــر آییــن نامــه مقــررات ملی،ســاختمان)جدید تریــن ویرایــش(و آییــن نامــه 2800زلزلــه و ضوابــط فنــی و نمونــه هــای مــورد تاییــد  در لنگــرود جــاده چمخاله،بلــوار جمهوری،بعــداز تــاالر خاتمــی براب

ازمایشــگاه و شــرایط خصوصــی از طریــق فراخــوان عمومــی اقــدام نمایــد.
1- موضوع : مشارکت ،تأمین اعتبار و خرید مصالح و تجهیزات و اجرای پروژه بصورت مقطوع برابر نقشه و مشخصات مقررات شهرداری 

2- مبلــغ ســپرده شــرکت در فراخــوان ســرمایه گذاری2/500/000/000 ریال.بصــورت ضمانــت معتبــر بانکــی و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــهرداری نــزد بانــک رفــاه مرکــزی بــه شــماره 
4948300و یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی

3- آورده شهرداری:عرصه یا کاربری و با لحاظ اعیانی موجود،عوارض صدور پروانه با احتساب هزینه بیمه تامین اجتماعی ،هزینه های تمدید ،عدم خاف وصدور گواهی پایان کار
4- منبع تأمین اعتبار:سرمایه گذار

5- محل خرید حضوری اسناد:واحد امور پیمان و قرارداد شهرداری لنگرود به نشانی؛خیابان امام -ساختمان مرکزی شهرداری
6- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد:20روز پس از درج آگهی دوم،دبیر خانه شهرداری لنگرود،ساختمان مرکزی

7- شرایط اختصاصی تحویل اسناد مشارکت:کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی،شرکتها ،تعاونیها و...
تبصره:کلیه اشخاص حقیقی فاقد رتبه و صاحیت جهت اجرا مکلف وموظف به معرفی پیمانکار ذیصاح می باشند.

8- ساعت وروز تحویل قرائت پیشنهادها:ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 98/10/15سالن اجتماعات
تبصره:درصورت تغییر ویا تمدید روز و ساعت بازگشایی پاکات از طریق تابلوی اعانات و سایت شهرداری لنگرود اعام خواهد گردید.

9- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
10- ســپرده ســه نفــر اول از شــرکت کننــدگان کــه پیشــنهادات را ارائــه نمــوده انــد تــا زمــان انعقــاد قــرارداد بــا برنــده اســتعام نــزد شــهرداری باقــی خواهــد مانــد ودر صورتیکــه نفــر اول از انعقــاد قــرارداد 

منصــرف گردد.ضمانــت نامــه آن بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــه ترتیــب بــا نفــرات بعــدی قــرارداد منعقــد میگــردد.
11- مهلت انعقاد قرارداد:حداکثر 7هفت روز پس از اباغ به برنده فراخوان می باشد.

12- پیشــنهاد هــا بایــد در پاکت»الــف«و»ب« بــه شــرح ذیــل تهیــه و تحویــل گــردد. توضیــح اینکــه پاکتهــای الــف و ب بایــد جمعــا در پاکــت سربســته دیگــری گذاشــته شــده والک ومهــر گــردد در 
پیشــنهاد بایــد پیشــنهاد دهنــده و کلیــه مشــخصات بــه همــراه شــماره تلفــن  و همچنیــن تاریــخ تســلیم پیشــنهاد نیــز ذکــر گردد.پاکــت الک و مهــر شــده باشــد.

13- پاکــت الــف بایــد محتــوی مــدارک زیــر باشد:ســپرده شــرکت در فراخــوان ؛یــک فقــره چــک بانکــی تضمینــی در وجــه شــهرداری لنگــرود بــه مبلــغ 2/500/000/000ریــال و یــا ضمانــت نامــه بانکــی و یــا واریز 
وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــهرداری نــزد بانــک رفــاه مرکــزی لنگــرود بــه شــماره 4948300بــه نــام شــهرداری لنگــرود کــه مــدت اعتبــار آن ســه مــاه از تاریــخ قرائــت پیشــنهاد قابــل تمدید به دســتور ســرمایه 
پذیــر باشــد.پرینت مالــیbcl شناســه ملــی کلیــه مــدارک بــا مهــر و امضــا ســرمایه گــذار دارای اعتبــار می باشد.نقشــه هــا و دفترچه فهرســت مقادیــر و قیمتهــای برآوردی-مشــخصات فنــی عمومی و خصوصــی -برگ 
تعهــد ســرمایه گذار در مــورد عــدم شــمول قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولتــی مصوبــه دیمــاه 1337-رونوشــت مصــدق اساســنامه شــرکت و آگهــی روزنامــه رســمی کشــور حــاوی آخریــن تغییــرات وصاحبــان 
حــق امضاهــای مجــاز و گواهــی اداره ثبــت شــرکتها مبنــی بــر اساســنامه ابــراز شــده وموجودیــت شــرکت بایــد در پاکــت الــف ضمیمــه پیشــنهاد باشــد و  درصورتــی کــه دارنــدگان امضــای مجــاز در اساســنامه حــق 

دادن وکالــت بــه غیــر داشــته باشــند و پیشــنهاد دهنــده بــه وکالــت از طــرف مســؤولین شــرکت پیشــنهاد بدهــد بایــد رونوشــت مصــدق وکالــت نامــه رســمی خــود را بــا پیشــنهاد به ســرمایه پذیــر تســلیم دارد.
هرنوع ضمائم و مدارکی که بعد از طرف سرمایه پذیر ارسال شده باشد)ازقبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات وغیره(

14- پاکــت ب شــامل:برنامه زمانبنــدی براســاس cpmپیشــنهاد قیمــت بایــد بصــورت درصــدی از امــاک موضــوع مشــارکت ،میــزان ســرمایه گذاری بــه همــراه تاریــخ مهــر و امضــا ی  مجــاز شــرکت 
پیشــنهاد دهنــده و اشــخاص حقیقــی رســیده باشــد.

 درصورتیکه پاکت الف دارای نقص-حائز حداکثر امتیازات الزم باشد پاکت ب باز نخواهد شد و پیشنهاد مربوط مردود خواهد شد.
15- پیشــنهاد دهنــده بایــد کلیــه اســناد مشــارکت را کــه ســرمایه پذیــر دریافــت مــی دارد بــدون تغییــر یــا حــذف قســمتی از آنهــا امضــا و ضمیمــه پیشــنهاد خــود نمایــد و در صورتــی کــه یــک یــا چنــد 

قســمت از اســناد مشــارکت بــه امضــای پیشــنهاد دهنــده نرســیده باشد.تســلیم پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــرایط واســناد از طــرف پیشــنهاد دهنــده تلقــی خواهــد شــد.
16- برآورد احجام و مقادیر کارهای موضوع مشارکت برعهده سرمایه گذار و برابر نقشه های پیوستی در اسناد می باشد.

تذکــر: شــرکت کننــدگان در فراخــوان از محــل اجــرای پــروژه و مقــدار پیشــرفت کار مــی تواننــد بازدیــد نماینــد و پــس از معرفــی بعنــوان برنــده ،هیچگونــه عــذری درتمــام زمینــه هــا خــواه مبنــی 
براینکــه نقشــه وبــا شــرایط فیزیکــی ســاختمان قابلیــت اجرایــی ندارد.قابــل قبــول نمــی باشــد وبرنــده بــا علــم و اطــاع از وضــع پــروژه نســبت بــه شــرکت در مشــارکت اقــدام نمــوده اســت.

تاریخ انتشار نویت اول:98/9/14
سرمایه پذیر-شهرداری لنگرود-سید مهدی رجاییتاریخ انتشار نویت دوم:98/9/24

نوبت دوم
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بازدید مشاور مدیرعامل شرکت 
مس از محدوده های اکتشافی 
شرکت مس در استان اصفهان

حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل شرکت مس 
و مدیر گروه روابط عمومی، به همراه مهندس 
اکتشافات شرکت  امور  مدیر  متوکل  شهریار 
مس، از سه محدوده  اکتشافی شرکت مس در 

استان اصفهان بازدید کردند.
به گزارش مس پرس، ضیغمی در جریان 
این بازدید با بیان اینکه استان اصفهان یکی 
از استان های مستعد در حوزه ذخایر معدنی 
مس است گفت: بر پایه اکتشافات انجام شده 
پتانسیل  دارای  محدوده های  استان  این  در 
که  است  شناسایی  شده  خوبی  اکتشافی 
امیدواریم با تکمیل مطالعات اکتشافی و کسب 
نتایج مطلوب، شاهد فعال سازی این معادن در 

آینده باشیم.
بر  تأکید  با  مشاور مدیرعامل شرکت مس 
این که در شرایط کنونی کشف ذخایر معدنی 
معادن  از  بهره برداری  به  بخشی  سرعت  و 
یکی از مهم ترین فرصت ها برای رونق تولید و 
ایجاد اشتغال در سراسر کشور است گفت: 
در این راستا و به دستور اردشیر سعد محمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برای 
سال جاری و سال آینده برنامه های اکتشافی 
گسترده ای در مناطق مختلف و مستعد معدنی 
در سطح کشور با هدف دستیابی به توسعه 

پایدار تعریف و برنامه ریزی شده است.
ضیغمی با عنوان این که یکی از رویکردهای 
از  استفاده  بر  تأکید  مدیرعامل شرکت مس 
تولیدی  فعالیت های  در  دنیا  روز  فنی  دانش 
با  و  زمینه  این  در  گفت:  است  اکتشافی  و 
راستای  در  اتفاقات خوبی  ایمیدرو،  همکاری 
به کارگیری روش های نوین اکتشافی و تجهیزات 
جدید شروع شده است که از یکسو منجر به 
سرعت بخشی در تکمیل مطالعات اکتشافی 
کاهش  و  بهره وری  افزایش  دیگر  سوی  از  و 

هزینه های اکتشاف خواهد شد.
قرارگیری محدوده های  دلیل  به  افزود:  وی 
اقتصادی،  امیدبخش در نقاط کمتربرخوردار 
پتانسیل های  این  از  بهره برداری  و  اکتشاف 
معدنی منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی در 

این مناطق خواهد شد.

در مراسم دوازدهمین سالروز تأسیس 
بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت 

گرفت

 اهدای کليد واحدهاي ساخته شده 
براي سيل زدگان

واحد   ۱۰۰ ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
که  ساخته  اخير  سیل زدگان  برای  مسکونی 
امروز و در مراسم دوازدهمين سالروز تأسيس 
اين بانک به صورت نمادين، كليد چهار واحد، 
تحويل صاحبان آن ها شد. همچنين كليد ۹۶ 
واحد ديگر نيز به نماينده كميته امداد تحويل 

داده شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
ايفاي  راستای  در  بانک  این  ایران،  مهر 
با  همدلي  ضمن  خود،  اجتماعي  مسئوليت 
خانواده هاي آسيب ديده از حادثه سيل اخير، 
باب واحد مسکوني در  به ساخت ۱۰۰  اقدام 
 ۳۰( گلستان  واحد(،  لرستان) ۴۰  استان هاي 
واحد( و خوزستان )۳۰ واحد( کرده که امروز 
چهار واحد آن به نمايندگي از تمامي واحدها، 
به دست فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي 
و دارايي و مرتضي اكبري مديرعامل اين بانك 

تقديم صاحبان آن ها شد.

برگزاری پنجمین نمایشگاه 
بین المللی بیمارستان سازی، 

تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

بین المللی  نمایشگاه    پنجمین 
تأسیسات  و  تجهیزات  بیمارستان سازی، 
دائمی  محل  در  آذر  بیمارستانی 2۶ 
کار  به  آغاز  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 

می کند.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
بین المللی  نمایشگاه  ج.ا.ایران، پنجمین 
تأسیسات  و  تجهیزات  بیمارستان سازی، 
بیمارستانی سه شنبه 2۶ آذر ماه در محل دائمی 
کار  به  آغاز  ایران  بین المللی  نمایشگاه های 

می کند.
محمود صدیقی رئیس ستاد برگزاری پنجمین 
نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات 
و تأسیسات بیمارستانی در خصوص جزئیات 
محصوالت  هدف  بازار  گفت:  نمایشگاه  این 
معرفی شده در پنجمین نمایشگاه بین المللی 
تأسیسات  و  تجهیزات  بیمارستان سازی، 
بیمارستانی؛ آسیای میانه، عراق، افغانستان و 

کشورهای حوزه خلیج فارس است.
در  صادراتی  کاالهای  اینکه  بیان   با  وی 
بخش  سه  به  حاضر  حال  در  حوزه  این 
شامل  اول  گروه  افزود:  می شود،  تقسیم 
ايران  در  خارجی  برند  با  كه  كاالهایی  است 
توليد و به كشورهای اروپايی و عمدتاً آلمان و 
ايتاليا صادر می شود كه تمام اين كاالها دارای 
 )CE( نشان استاندارد تجهيزات پزشكی اروپا
هستند و به دليل كيفيت و قيمت مناسب برای 

آنها تقاضا وجود دارد.
صدیقی یادآور شد:  گروه ديگری از كاالهای 
ايران( به  با نشان )ساخت  تجهيزات پزشكی 
سابق(،  ميانه )شوروی  آسيايی  كشورهای 
سوريه  و  افغانستان  عراق،  التین،  آمریکای 
صادر می شود. برخی ديگر از تجهيزات پزشكی 
به صورت دانش فنی يا قطعات صادر می شود 
كه در كشورهای دريافت كننده مانند آلمان، 
سوئد، بالروس،، مالزی، چك و روسيه مراحل 
و  بسته بندی  كاليبراسيون،  تست،  مونتاژ، 

بر چسب گذاری روی آن انجام می شود.
نمایشگاه  برگزاری پنجمین  ستاد   رئیس 
و  تجهیزات  بیمارستان سازی،  بین المللی 
تأسیسات بیمارستانی با اظهار این که 8 شرکت 
خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلستان، 
ترکیه، آلمان، سوئد و هند در این نمایشگاه 
حضور دارند، اعالم کرد: ۱2۴ شرکت داخلی 
نیز به همراه این شرکت های خارجی در ۱2 هزار 

متر مربع این نمایشگاه را برگزار می کنند.

کشف قیمت گوجه فرنگی 

سبزی  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
در  اکنون  که  گوجه فرنگی هایی  گفت: 
خرده فروشی عرضه می شود، خرید قبل است 
به همین دلیل آن ها در مقابل کاهش قیمت 

مقاومت می کنند.
به  اشاره  با  کارگر  اسدالله  ایلنا،  گزارش  به 
نوسان قیمت قابل توجه که بین عمده فروشی 
و خرده  فروشی ها وجود دارد،  اظهار کرد: دلیل 
قیمت  کاهش  برای  مقاومت خرده فروشی ها 
آن ها  که  چرا  است  طبیعی  رفتار  این  است. 
محصول را در زمانی گرانی خریده  اند و برای 
می فروشند.  باال  قیمت  با  زیان  از  جلوگیری 
اما با کشف قیمت جدید و اعالم رسمی آن، 
قیمت  کاهش  به  مجبور  نیز  خرده فروشی ها 

خواهند بود.

به گزارش مهر، نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد و بر خالف 
اهداف پیش بینی شده، به دلیل اجرای اشتباه، این 
قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی 
و  صنعت  و  تولید  بخش  بهبود  اقتصاد،  شدن 

ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.
اجرای  نحوه  به  انتقادها  اصلی ترین  از  یکی 
قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ 
سیاستی که قرار بود ۵ سال ادامه داشته باشد اما 
تداوم آن به شیوه اولیه، مورد نقد مسئوالن نیز 
تصویب  فرایند  در  راستا  همین  در  گرفت.  قرار 
الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور، مقرر شد که 
دولت این بار و برخالف سال های قبل که صرفا از 
روی کاغذ اقدام به اجرای قانون می کرد، غربالگری 
با  و  دقیق تر  به صورت  را  یارانه بگیر  میلیون   ۷8
راستا  این  در  دهد؛  قرار  کار  دستور  در  ثبات تر 
نیز از اوایل تابستان با مصوبه دولت، قرار شد با 
تشکیل کمیته ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و 
بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
کشور، دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از 
ابتدای پاییز اجرا شود که در نهایت این سیاست 
در  نقدی  یارانه  و سومین  یکصد  واریز  زمان  در 
یا  2۶ شهریور ماه اجرایی شد و 2۰۰ هزار خانوار 
عبارتی 8۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه حذف 
شدند. بنا به گفته مسئوالن و البته بدون اعالم 
تعداد حذف شدگان، این سیاست همچنان در حال 

اجرایی شدن است.
به صورت  که  یارانه بگیران  غربالگری  در خالل 
اعالم  ناگهان  است،  انجام  حال  در  قطره چکانی 
شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و 
ما به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتی به مردم 
پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت 
اعالم کرد که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک 

معیشتی هستند.
این مسئله انتظارها را به این سمت برد که دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۹ اشاره دقیقی به حذف 
تعداد یارانه بگیران خواهد کرد و باالخره به اجرای 
دقیق قانون هدفمندی احترام خواهد گذاشت، اما با 
این حال در الیحه بودجه سال ۹۹ که آذرماه تقدیم 
اشاره ای به حذف 2۴ میلیون  مجلس شد، هیچ 
پردرآمد از صف یارانه بگیران نشده است. به ویژه 
آنکه اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانی 

اقشار پردرآمد طی ماه های گذشته این تلقی را به 
وجود آورده که دولت قصد ندارد 2۴ میلیون نفر از 
اقشار پردرآمد را از شمول یارانه بگیران حذف کند و 
احتماال تعداد بسیار کمی از یارانه بگیران که در زمره 
افراد بسیار ثروتمند قرار دارند، حذف خواهند شد.

یارانه بگیران  مؤثر  غربالگری  در  دولت  ناتوانی 
مؤید آن است که دولت با خودش هم تعارف دارد 
و علی رغم تکلیف قانونی، اما به دلیل ناتوانی در 
مدیریت افکار عمومی، حاضر نیست تن به اجرای 

قانون بدهد.
نوبخت: حذف 2۴ میلیون نفر را پیش بینی نکردیم

در این ارتباط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور گفت: کال ما این اجازه را 
داریم که پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف 
کنیم، ولی اینکه تعداد این پردرآمدها 2۴ میلیون 
نفر باشند در الیحه بودجه ۹۹ پیش بینی نشده 

است.

نمی ارزد به جامعه استرس وارد کنیم؟!
وی همچنین در نشست خبری هفته پیش خود 
در این رابطه گفته بود که »نمی ارزد بنا به هر دلیلی 
به جامعه استرس وارد کنیم؛ ما فعال حذف 2۴ 
میلیون نفر را در بودجه نیاورده ایم و برای سال بعد 
هدف گذاری نکرده ایم، اما سال ها است این موضوع 

مطرح است.«
شانه خالی کردن دولت از زیر بار این تکلیف 
گذشته  سال   ۹ طی  که  است  حالی  در  قانونی 
بسیاری از دهک های یک، دو، سه و چهار درآمدی 
طی  فقط  نه  و  جامانده اند  یارانه بگیران  قطار   از 
نقدی  یارانه  دریافت  به  موفق  گذشته  سال های 
نشده اند، بلکه  دولت به خاطر نگرانی از افزایش 
مکانیزمی  نیست  حاضر  بگیران،  یارانه  جمعیت 
برای ثبت نام و مشمول کردن این افراد اعالم کند.

دولت فقط نگران استرس پردرآمدهاست؟
موضوع  با  که  جامعه  پردرآمد  اقشار  طبیعتا 

مشمول نبودن در کمک معیشتی کنار آمده اند در 
صورت حذف از شمول یارانه نقدی نیز  در صورتی 
که دولت فضای افکار عمومی را به درستی مدیریت 
کند با موضوع کنار خواهند آمد، اما متاسفانه به 
نظر می رسد دولت حاضر نیست هیچ گام اصالحی 
را که نیازمند اندکی تدبیر و مدیریت است به اجرا 

درآورد.
به ویژه آنکه دولت در برخی موضوعات مهم که 
نمونه اخیرش »اصالح قیمت بنزین« بود، بدون 
برنامه ریزی و به صورت ناگهانی و ناشیانه اقدام 
به اجرای تصمیم خود گرفت و بابت فشار روانی 
که در این زمینه به جامعه وارد شد، هیچ نگرانی 
نداشت. به ویژه آنکه قیمت بنزین اتفاقا بر هزینه 
تاثیر  جامعه  ضعیف  دهک  های  تمام  معیشت 
از  پردرآمد  دهک های  حذف  اما  داشت،  زیادی 
شمول یارانه نقدی طبیعتا چنین تبعاتی نخواهد 

داشت. 

بازار  ارزش  ایران گفت:  مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
مس در بورس در آغاز سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و 
هم اکنون با رشد سهام مس ارزش آن به بیش از ۴۷ هزار میلیارد 

تومان ارتقا پیدا کرده است.
به گزارش مس پرس، اردشیر سعد محمدی با بیان این مطلب 
گفت: تا پایان امسال ظرفیت تولید مس به ۴۰۰ هزار تن ارتقا پیدا 
خواهد کرد که 28۰ هزار تن در مجتمع مس سرچشمه و ۱2۰ هزار 

تن در خاتون آباد خواهد بود.
وی افزود: در دهه مبارک فجر نیز به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در قالب ۱۵۰ میلیون یورو برای افزایش ظرفیت 
ذوب مس به ۱2۰ هزار تن، ۱۱۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در 

بخش اسیدسولفوریک، ۴۰ میلیون یورو در بخش اکسیژن و 
۱۰ میلیون یورو هم در بخش انبار ذخیره کنسانتره در منطقه 

خاتون آباد افتتاح خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت مس با بیان این که تأثیرات عملکرد خوب تولید 
و فروش شرکت مس به رغم کاهش جهانی قیمت مس در بازار 
سرمایه نمود پیدا کرده است و منجر به اقبال سهام داران به سهام 
شرکت مس در بورس شده است، گفت: میزان ارزش سهام مس 
در بورس در شب عید امسال ۳8۵ تومان بود و هم اکنون به بیش 
از ۶۱۰ تومان افزایش یافت که این نشان دهنده نگاه بازار بورس به 
مس است. امیدواریم با برنامه های توسعه ای، گردش مالی مس 
را ارتقا جدی بدهیم. در دره آلو در سال ۱۳۹۹ کارخانه کنسانتره 
به بهره برداری خواهد رسید و نیمه اول سال ۱۴۰۰ هم کارخانه 
کنستانتره دره زار افتتاح خواهد شد و این اتفاقات یک گردش مالی 

مناسب و ایجاد اشتغال را فراهم می کند.
اکتشاف در  این که در بحث  بیان  با  مدیرعامل شرکت مس 
سرچشمه اکتشافات جدیدی در ذخایر معدنی صورت گرفته است 
گفت: عالوه بر این، در مناطق دَلفارد رضی آباد، سرمشک، کرور، 
باغ خشک و سریدون پتانسیل معدنی در حال اکتشاف است و 
در منطقه میدوک هم اتفاقات خوبی در بحث اکتشافات مس 

رقم خواهد خورد.
سعدمحمدی با بیان اینکه در ماه جاری میزان فروش مس از 
تولید این کاال بیشتر بوده است، عنوان کرد: به عبارتی، فروش 
مس ۷ هزارتن بیشتر از تولید آن بوده است و امیدواریم در سال 
آینده تولید مس را به جایی برسانیم که برای اولین بار در تاریخ 
تولید مس، از ۳۰۰ هزار تن عبور کند و سرفصل جدیدی برای 

شرکت مس باز کنیم.
جنگ  بحث  امروز  این که  بیان  با  مس  شرکت  مدیرعامل 
اقتصادی را داریم و در جبهه اقتصاد مقاومتی هستیم اظهار کرد: 
همه موظفیم فضای مناسب تولید را ایجاد کنیم و در این راستا 
قدم های مؤثری برداریم که به اقتصاد ملی و استان و اقتصاد 
مس کمک کنیم؛ لذا اولین بحث رعایت آرامش و نظم است؛ هر 
مجموعه ای که آرامش نداشته باشد امکان موفقیت آن به شدت 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در سیستم مالی سیستم های سنتی مفهومی 
ندارد، خاطرنشان کرد: ما خوشحالیم برای شفاف سازی سیستم 
مالی، دو هفته پیش نرم افزاری راه اندازی کردیم و خوشبختانه 
پرسنل متخصص سرچشمه، سونگون و ... برنامه داخلی را در این 
رابطه نوشته اند و امیدواریم در همه زمینه ها سیستم مالی به روز 
و اتوماتیک و یکپارچه شود تا بتواند برای میزان فروش، قیمت 
تمام شده کنستانتره، صادرات، قیمت جهانی و... اسناد مالی را 
به صورت آنالین ثبت و ضبط کند. خوشحالم که در هفته گذشته 
با آوردن 2۵ پزشک متخصص در بخش های مختلف دندانپزشک، 
متخصص قلب، چشم و ریه؛ ۵ روز اهالی منطقه شهربابک را 
به صورت کامالً رایگان درمان کردند که در رفسنجان و منطقه 
جنوب استان هم به زودی این طرح اجرایی خواهد شد. تولید مس 
هدف ما نیست، این یک نعمت خدادادی برای منطقه و ابزاری 
برای خدمت به مردم و اقتصاد کشور است. همه باید با تمام 
وجود و با مشت گره کرده تالش کنیم و کوچک ترین فرصت را 
از یاد نبریم تا بتوانیم پیش خود و خدای خود احساس آرامش 

داشته باشیم.

دولت نگراِن استرس پردرآمدها است

غربال یارانه بگیران؛ شاید وقتی دیگر
اگرچه درسال های اخیر همواره بر غربال یارانه بگیران و حذف2۴میلیون یارانه بگیر پردرآمد تاکید شده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید که 

دولت نمی خواهد با حذف دهک های پردرآمد به جامعه استرس وارد کند.

افزایش ارزش بازار مس در بورس به 47 هزار میلیارد تومان

درسال های اخیر 
همواره بر غربال 

یارانه بگیران و 
حذف24میلیون 

یارانه بگیر 
پردرآمد تاکید 
شده، اما رئیس 

سازمان برنامه و 
بودجه می گوید 

که دولت 
نمی خواهد با 

حذف دهک های 
پردرآمد به 

جامعه استرس 
وارد کند

وزیر اقتصاد در سالروز تأسیس بانک:

مدیرعامل توانمند بانک قرض الحسنه مهر ایران می تواند آن را به نخستین بانک کشور تبدیل کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم دوازدهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: رسیدن به مراتب ۱۰ بانک 
اول سخت نیست، ولی رسیدن به پنج بانک اول و نخستین بانک کشور سخت است و من با اهتمامی که در مدیریت آقای اکبری 
می بینم و تجربه گرانقدر ایشان و استفاده بهینه ای که از منابع دارند به آن دست پیدا خواهند کرد تا ۱۰ بانک سهام دار نیز از منافع 
آن استفاده کنند. به گزارش خبرنگار »ابتکار«، فرهاد دژپسند، گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران نشان داد که این قابلیت را 
دارد که من مطالبه  کنم حال که در دوازدهمین سال فعالیت خود این افتخار را پیدا کرده که بانکداری بدون کاغذ را اجرا کند، 
پس می تواند برنامه ریزی کنند تا در چهاردهمین سال فعالیتش، بانکداری هوشمند را رونمایی کنند. فواید آن هم به خود بانک 
می رسد. زیرا امروز خبر خیلی خوبی را اینجا اعالم کردند مبنی بر اینکه سرمایه بانک از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به 2۵۰۰ میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده که از سود سه سال تأمین شده است.
مهر ایران، بانکی سودآور اما بدون بهره

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بدون بهره بودن خدمات بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران علی رغم سودآوری این بانک گفت: من این عبارت 
را تصحیح می کنم که بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک بدون سود نیست بلکه این بانک بدون بهره است. سود دارد و توانسته است در عرض سه سال 
هزار میلیارد تومان سود داشته باشد و به سرمایه خود اضافه کند. حاال اگر این سیستم ها به کاهش هزینه برود، افزایش درآمد و افزایش سود می تواند به 
افزایش سرمایه تبدیل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران کامالً به سمتی می رود که به نیازمندان واقعی خدمت می دهد. 
امروز دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی با بانک قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه هایی داشتند که اگر این فعالیت ها گسترش پیدا کند، این بانک 
می تواند در راستای مسئولیت های اجتماعی خود گام های بیشتر و بلندتری بردارد. دژپسند گفت: باید بدانیم در یک محیط شفاف، سالم و کارا قرار داریم 
و بر ریل نوآوری در حال حرکت هستیم. بانک قرض الحسنه مهر ایران، ویژگری هایی دارد که می تواند به راحتی این مسیر را با سرعت طی کند و در عملکرد 
این بانک دیدیم که در چند مؤلفه جزو ۱۰ بانک برتر قرار گرفته که این برای یک بانک ۱2 ساله خیلی خوب است، اما به نظر من شما برای دو سال دیگر 

نبابید به اینکه جزو ۱۰ بانک برتر هستید، افتخار کنید؛ بلکه باید تا دو سال دیگر در بانکداری الکترونیک و سایر شاخص ها جزو پنج بانک برتر قرار گیرید.

 مدیرعامل شرکت بیمه دی  در نشست خبری خود  اعالم کرد

 نگاه مسئوالنه در ارائه خدمات به ایثارگران

کشاورز گفت: با تاکید بر سیاست های توسعه ای در قالب خدمات، بیمه دی با وجود مطالبه ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی خود از 
دولت؛ همچنان در ارائه خدمات به ایثارگران و جانبازان همت گماشته و در حوزه سرمایه گذاری توانسته ارزش سهم »ودی« را با 

رشدی معادل ١٦٩ درصد رو به رو سازد.
به گزارش خبرنگار »ابتکار«، محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تاکید به 
جایگاه صنعت بیمه در شاخص های توسعه یافتگی اقتصادی گفت: از آنجا که صنعت بیمه ریسک هایی همچون جان، مال و 
مسئولیت را پوشش می دهد؛ بنابراین به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مطرح شده و مبنای توسعه یافتگی یک کشور 
به شمار می رود به طوری که در اسناد باال دستی و طبق برنامه ٦ ساله کشور، افزایش ضریب نفوذ بیمه معادل ٧ درصد تعیین 

شده و  مسئوالن بر آن تاکید بسیار داشته و در قالب یک چالش و راهکار به آن نگاه می کنند.
مدیرعامل شرکت بیمه دی ادامه داد: این قرارداد به موجب قانون ایثارگری )مصوبه مجلس( منعقد شده است و بر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور، 
دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح 
خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را داشته و ضلع سوم آن نیز شرکت بیمه دی به عنوان بیمه  گر این قرارداد است  که خدمات بیمه ای 
ایثارگران را انجام می  دهد. مدیرعامل شرکت بیمه دی ادامه داد: اکنون حدود ٥٥ میلیون پرونده خسارت درمانی ثبت شده و معادل ٦٠ هزار خدمت به 
صورت روزانه ارائه می شود. این میزان فعالیت نیازمند زیرساخت هایی است که از قبل برای ارائه خدمت رسانی مطلوب مد نظر قرار داده ایم و حتی سازمان 

بنیاد شهید نیز از منظر خدمت رسانی، رضایت بسیار باالیی را از شرکت بیمه دی دارد.
کشاورز ادامه داد: در ٨ ماهه اول امسال، معادل ٣٥٠ میلیارد تومان پرتفوی، بدون در نظر گرفتن قرارداد بنیاد شهید اخذ شده و درصدد هستیم تا این 

میزان را تا پایان سال جاری به ٦٠٠ الی ۶۵۰ میلیارد تومان برسانیم. 
مدیرعامل شرکت بیمه دی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان سودهی این شرکت ادامه داد: سود خالص ما در ۶ ماهه اول امسال،  ۱۹۵ درصد نسبت 

به دوره قبل رشد داشته است.
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افزایش قیمت بنزین باید تدریجی باشد 
نه جهشی

 طرح معیشتی به ضرر مردم است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: درست 
که در برابر افزایش قیمت بنزین با تخصیص 
یارانه و طرح معیشتی به دنیال این هستیم که 
به نفع طبقه پایین جامعه عمل کنیم، اما در 
واقع به ضرر مردم است؛ زیرا با نقدینگی تورم 

ایجاد می شود.
اینکه  بیان  با  بختیار  رضا  ایلنا،  گزارش  به 
قیمت بنزین زمانی واقعی می شود که اقتصاد، 
نرخ تورم، پایه پولی و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار 
ندهد، اظهار کرد: ما تجربه هدفمندی را داریم، 
ارز نیز  افزایش دادیم نرخ  هرچه قیمت ها را 
چند برابر شد و علی رغم فشاری که بر مردم 
داشت فاصله قیمتی نه تنها از بین نرفت؛ بلکه 

عمیق تر هم شد.
و  تحلیل  بنابراین  داد:  ادامه  وی همچنین 
نشان  انرژی  در حوزه  ما  و مدل های  بررسی 
می دهد که افزایش قیمت باید تدریجی باشد 
نه جهشی و از طرفی منابع و عواید حاصل از 
این طرح ها برای توسعه زیرساخت های همان 
پول پاشی  صرف  اینکه  نه  شود،  صرف  حوزه 

شود.  
ادامه  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
افزایش  برابر  خاطرنشان کرد: درست که در 
قیمت بنزین با تخصیص یارانه و طرح معیشتی 
به دنبال این هستیم که به نفع طبقه پایین 
جامعه عمل کنیم، اما در واقع به ضرر مردم 

است؛ زیرا با نقدینگی تورم ایجاد می شود.
دولت  اگر  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
می خواست به دهک های پایین جامعه کمک 
می کرد.  پرداخت  کاال  صورت  به  باید  کند 
بنزین  شکل  این  به  قیمت  افزایش  تصمیم 

ناپخته و نسنجیده بوده است. 

نوسان قیمت در بازار مسکن امری طبیعی است. به گونه ای 
که بازار از گذشته تا کنون کم و بیش شاهد اینگونه نوسانات 
قیمتی بوده است، اما تالطم های قیمت در بازار مسکن و رشد 
عجیب و غیرمنطقی قیمت خانه طی یک سال گذشته باعث 
دست  از  را  خود  خرید  قدرت  توان  خانوارها  بیشتر  که  شد 
بدهند. به عبارتی دیگر، این روزها خرید خانه برای قشر بزرگی 
از جامعه تبدیل به رویا شده است و حاال دیگر جنب وجوشی 
نوعی  به  نمی شود  دیده  بازار  این  در  فروش  و  خرید  برای 
بین  این  در  به سر می برد.  بازار در خواب زمستانی  این  که 
دولت راهکارهایی را برای عبور از شرایط پیش آمده در بخش 
مسکن ارائه می دهد. یکی از این راهکارها افزایش وام و سقف 
رحیمی انارکی،  ابوالقاسم  اخیرا  است.  مسکن بوده  تسهیالت 
مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی برای افزایش 
سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم و تعمیر خبر 
داد که تسنیم در گزارشی به این مسئله پرداخت. بر اساس 
این گزارش، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به تمهیدات الزم 
مسکن،  بازار  به  بخشیدن  رونق  برای  بانک  سیاست های  و 
اظهار کرد: »بانک برای تحرک بخشیدن به بازار خرید و فروش 
دریافت  مشمول  ساختمان های  قدمت  افزایش  با  مسکن 
موافقت  ساخت  سال   30 به  سال   25 از  مسکن  تسهیالت 
ماه  آمار  در  سیاست  این  مثبت  آثار  خوشبختانه  که  کرد 
گذشته مشهود است و باعث افزایش چند درصدی تسهیالت 

پرداخت شده خرید مسکن در بانک شده است«.
وی همچنین از پیشنهاد بانک برای افزایش سقف تسهیالت 
مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت به بانک 
مرکزی خبر داد و گفت: »بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت 
کرده است. همچنین طرح بانک برای افزایش دو برابری سقف 
تسهیالت جعاله مورد موافقت بانک مرکزی واقع شده است و 
در آخرین جلسه هیئت مدیره مصوب شد که در مشارکت مدنی 
تا 80 درصد هزینه باقی مانده اجرای پروژه از محل اوراق حق  
تقدم، تسهیالت ساخت مسکن پرداخت شود که این موضوع 
می تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش مسکن 

منجر شود«.
این مسائل در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان 
مسکن  خرید  وام های  پرداخت  سقف  افزایش  با  معتقدند 
توجه  با  بود.  امیدوار  حوزه  این  در  شرایط  بهبود  به  نمی توان 
به این مسائل  این پرسش که آیا افزایش وام مسکن و سقف 
توان  افزایش  برای  راه حلی مناسب  تسهیالت مسکن می تواند 
خرید مصرف کنندگان باشد و باعث خروج بازار معامالت مسکن 
از رکود شود یا خیر، مطرح می شود. پرسشی که صاحب نظران 
و تحلیلگران پاسخ های متفاوتی را برای آن بیان می کنند. در این 
راستا سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن و رئیس اسبق 

مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان 
تاثیر افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق در پر کردن 
موجود  قیمت ها  و  مصرف کنندگان  خرید  قدرت  میان  فاصله 
در بازار به »ابتکار« گفت: برای جامعه  هدفی که بیشتر اقشار 

متوسط رو به پایین هستند قطعا افزایش سقف وام خرید مسکن 
از محل اوراق مفید نبوده و نمی تواند ما را به هدف نزدیک کند. 
به عبارتی دیگر، افزایش وام که برای خرید در نظر گرفته و به 
افراد تخصیص داده می شود نمی تواند فاصله میان قدرت خرید و 

قیمت های موجود در بازار را پر کند.
وی با اشاره به افزایش تورم ناشی از باال رفتن سقف وام های 
خرید مسکن در این حوزه ادامه داد: افزایش سقف اینگونه وام ها 
را تقویت طرف تقاضا می گویند که اصوال موجب تورم در بازار 
شده است و آنطور که باید و شاید نمی توان به کارایی آن دلخوش 
بود. مسئله ای که وجود دارد این است که افزایش سقف وام های 
خرید مسکن نمی تواند کاهش قیمت در بازار را به دنبال داشته 

باشد. 
صحبت هایش،  از  دیگری  بخش  در  مسکن  کارشناس  این 
پرداخت وام را باعث کاهش قیمت در بخش مسکن ندانست و 
در این باره گفت: ما باید بدانیم که پرداخت این وام ها نمی تواند 
کارآمد و موثر در کاهش قیمت باشد چراکه با افزایش سقف 
وام طبیعی است که فروشندگان هم قیمت ها را افزایش دهند، 
اما مسئله مهم این است که اگر این افزایش ها از محل اوراق 
به سمت عرضه برود می تواند کنترل امور را در دست بگیرد. 
به بیانی روشن تر، اگر وام  برای ساخت باشد و درصد باالیی از 
هزینه ساخت را تسهیالت دهند و سپس این تسهیالت به سمت 
تقاضا برود و به نام آنها شود قطعا بر روی قیمت  تمام شده موثر 
خواهد بود و ما می توانیم در برخی از موارد شاهد کاهش قیمت 

در حوزه مسکن باشیم. 
وی به دالیل موثر بودن وام های تخصیص داده شده به ساخت 
اشاره کرد و گفت: دلیل موثر بودن پرداخت وام برای ساخت به 
سازندگان این است که توان سازنده باال می رود و از سوی دیگر 
زمان ساخت نیز کوتاه می شود و این جریان قطعا می تواند قیمت 
افزایش  این راهکار ساده تر بوده و  تمام شده را کاهش دهد.  

قیمتی را در حوزه مسکن به وجود نمی آورد. 
نظر  وجود  با  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فطمی عقدا 
مخالف کارشناسان درخصوص اینگونه مسائل، بازهم راهکارها 
راهکارها  اینگونه  دادن  ارائه  ارائه می شود گفت:  این شکل  به 
برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن به دالیل 
مشخصی است. متاسفانه از گذشته تا کنون سیاست  دولت ها 
به این صورت بوده و به نظر کارشناسان و تحلیلگران توجهی 
نشده است. دولت ها افزایش سقف وام ها را در رضایت مندی 
افراد می بینند، آنها  پول را به دست مردم می دهند و می گویند با 

افزایش سقف وام می توانید خانه بخرید.
وی افزود: آنها به دنبال تعامل با انبوه سازان و سازندگان نبوده 
و تسهیالتی را در اختیارشان قرار نمی دهند. اگر این اقدامات 
را انجام می دادند هم به نفع مصرف کننده بود و هم ما شاهد 
راه حل ها  اینگونه  ارائه  بنابراین  بودیم.  مسکن  بازار  در  رونق 
سیاست  دولت ها بوده، البته باید اشاره کرد که اینگونه سیاست ها 
خاص دولت فعلی نبوده از گذشته تا کنون ما شاهد روش های 

این چنینی هستیم.

بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن موافقت کرد

وام مسکن، کلید حل مشکالت؟!
kimia.najafi.23@gmail.com

کیمیا نجفی

افزایش چشمگیر قیمت مسکن، خرید خانه را برای اکثر خانوارها، به ویژه پایتخت نشینان به یک رؤیای  دست نیافتنی تبدیل کرده 
است. در این میان، دولت افزایش وام مسکن را، راه حل خروج از این وضعیت می داند و معتقد است که با افزایش سقف وام های 
خرید مسکن می تواند افراد را یک قدم به رویای خرید خانه نزدیک کند. اما با تمام این ایده ها بسیاری از کارشناسان افزایش سقف 
وام خرید مسکن را راه حل مناسب برای رونق بخشیدن به بازار نمی دانند و معتقدند که دولت باید به دنبال راه حل های کاربردی 
برای گذر از شرایط پیش آمده در بخش مسکن باشد. چراکه وام های خرید شکاف به وجود آمده در میان توان خرید مصرف کننده 

و قیمت های موجود در بازار مسکن را پر نمی کند. 
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www.setadiran.ir 2- محل دريافت اسناد:  ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس

3- مهلت تحويل پيشنهادها: حد اكثر تا ساعت 10 روزدو شنبه  مورخ98/10/15

4-  محل تحويل و بازگشايي: ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد- دفتر 

حراست وامور محرمانه شركت

5-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

6- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ98/10/15

7-سپرده شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد طبق جدول 

باال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه )123402/ت50659 ه مورخ22 /1394/09( باشد.

8- وجه المعامله بایستی از تاریخ ابالغ برندگی ظرف مدت یک هفته نقدآتوسط برنده مزایده پرداخت گردد.

9- کلیه هزینه های عوارض، مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کارشناسی، هزینه آگهی و هزینه سامانه ستاد 

بر عهده برنده مزایده می باشد.

10- مبلغ خريد اسناد: مبلغ پانصدهزار ريال به شماره حساب 2175084032002  سيبا نزد بانك ملي به  نام حساب درآمد 

شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد)پرداخت فقط از طریق سامانه ستاد(

ساير موارد: حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي 

باشد- هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی  به عهده برنده مزایده مي باشد- براي كسب اطالعات بيشتر با 

شماره تلفنهاي  09177418401 آقای پورزاکر  تماس حاصل فرماييد.

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

مشخصات مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایدهبرآورد کارشناسیشرح اموال ردیف
گچساران –فلکه سه راهی –کوچه اول فرعی دوم قطعه سوم 4،527،750،000226،500،000منزل مسکونی1
گچساران –فلکه سه راهی –کوچه اول فرعی دوم قطعه چهارم4،482،500،000224،200،000منزل مسکونی2

دهدشت –منازل سازمانی شصت دستگاه بر بلوار اصلی قطعه دوم 3،623،800،000182،000،000منزل مسکونی3

برگ سبز  خودرو سواری پراید مدل 138۶ شماره پالک49--3۵3ط19 به شماره 

موتور193۵۶9۶ به شماره شاسی S141228۶32۶48۶ بنام ایرج تقوی پور مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری پژو 405 رنگ بژمتالیک مدل 82 به شماره پالک -49

839ب 74 و شماره موتور 12482018407 و شماره شاسی 0082044845 بنام 

سید ایت اله سلیمانی پور مهریان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اجاره امالک و مستغالت شماره 1398-24
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اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد امــاک و مســتغات تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی 
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir ( و 

بــا شــماره مزایــده 5098003121000005 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند . 
تاریــخ انتشــار : 98/9/24 در روزنامــه هــای خبــر جنــوب - حمایــت - ابتــکار مهلــت دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 98/9/24 
ســاعت 7:30 لغایــت 98/10/10 ســاعت 14 ، تاریــخ بازدیــد از تاریــخ 98/9/24 ســاعت 31: 7 لغایــت 98/10/10 ســاعت 14:01 مهلــت ارســال پیشــنهاد : از 

تاریــخ 98/9/24 ســاعت 7:32 لغایــت 98/10/10 ســاعت 14:02 تاریــخ بازگشــایی98/10/15 ســاعت 10 تاریــخ اعــام برنــده98/10/16 ســاعت 10 

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است : 
1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده 

بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد . 
2 – کلیه اطاعات و مستغات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .

3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 
مرکز پشتيبانی و راهبری سامانه : 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران : 88969737 و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( " بخش ثبت نام / پروفايل مزايده گر" موجود است . 

4 – پیشــنهادات بایســتی در ســه فــرم جداگانــه مربــوط بــه شــرکت در فراخــوان ) الــف – ب – ج ( تکمیــل و بــا قــرار دادن هــر فــرم در یــک پاکــت 
و مجموعــا 3 پاکــت جداگانــه و قــرار دادن ایــن ســه پاکــت در یــک پاکــت و بســتن درب آن بــه صــورت الک و مهــر ارائــه و ارســال گــردد . ضمنــا 
بــر روی هــر پاکــت قیــد شــود کــه محتویــات آن شــامل کدامیــک از فرمهــا بــوده و مشــخصات متقاضــی شــرکت در آگهــی فراخــوان ، قطعــه مــورد 
ــه  ــارس – دبیرخان ــوار ســتار خــان – اداره کل راه و شهرســازی اســتان ف ــه آدرس شــیراز – بل ــری آن نیــز ذکــر گــردد و ب فراخــون ، شــهر و کارب

حراســت اداره کل تحویــل گــردد .
5 – متقاضــی مــی بایســت دارای موافقــت نامــه اصولــی متناســب بــا کاربــری مــورد فراخــوان از مراجــع ذیربــط بــوده و تصویــر موافقــت نامــه معتبــر 

بــه پیوســت تقاضــا ) درون پاکــت ب ( قــرار داده شــود ، در غیــر اینصــورت تقاضــای ایشــان مــردود مــی گــردد . 
6 - اداره کل در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می باشد و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .

7 - حفظ و حراست اطاعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد . 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس 

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

شرايط عمومی و توضيحات برگزاری مزايده دستگاه اجرايی 

شرکت آب و فاضالب روستايی
 استان اصفهان

وزارت نيرو

مساحت به شهرکاربریپالکقطعهرديف
متر مربع

اجاره بهاء 
)ريال (

مدت 
زمان 
اجاره

ميزان سپرده 5 
درصد شرکت در 

مزايده
آدرس

20580 زرقانمعدن135233
متر مربع

 40/000/000
زرقان- لپوئی2/000/000 ريال6ماههريال

213156/7
تاسيسات 

شهری سی 
ان جی 
) cng(

1201/99 فسا
متر مربع

 20/433/830
فسا- بلوار 35 1/021/692 رياليکسالهريال

متری دانشگاه

آگهــی آب و فاضــاب اســتان بوشــهر منتشــره در روزنامــه ابتــکار مــورخ 18و20 
ــیله  ــه بدینوس ــی باشــد ک ــح م ــی شــماره 98/66 صحی ــان 98 مناقصــه عموم آب

اصــاح مــی شــود .

اصالحیه آگهي مناقصه 
عمومي شماره 98/66 

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي ) همزمان (

وزارت نيرو

شرکت آب و فاضالب
 استان بوشهر
)سهامی خاص(
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 توافق آمریکا و چین
برای پایان جنگ تجاری

کشور  دو  که  را  متنی  یی سی چین  تارنمای 
در  تجاری  جنگ  پایان  برای  آمریکا  و  چین 
داده اند منتشر  قرار  توافق  اولیه مورد  مرحله 

کرد.
رسانه  این  گذشته  روز  گزارش  اساس  بر 
چینی، دو کشور در این توافقنامه چندین فصل 
را مورد توافق قرار داده اند که شامل حفاظت از 
حق مالکیت معنوی، انتقال فناوری و تولیدات 
کشاورزی، خدمات مالی و بانکی و شفافیت 

نرخ ارزی است.
توسعه  درباره  موضوعاتی  شامل  سند  این 
منازعات  از  کشور  دو  ارزیابی های  تجارت، 
تجاری و اقتصادی و توقف برخی از تعرفه های 
کاهش  همچنین  و  آمریکا  سوی  از  آتی 
تعرفه های قبلی آمریکا بر روی کاالهای چینی 

است.
دو طرف در سند این توافق آورده اند که به 
و  اقتصادی  عرصه  در  مهم  کشور  دو  عنوان 
تجاری جهان با این موافقت نامه جان تازه ای 
جهان  همچنین  و  کشورهایشان  اقتصاد  به 
بخشیده اند و باعث بهبود شرایط سرمایه  گذاری 
این  از  هدف  شده اند.  مالی  بازارهای  و 
تجاری، حراست  بهبود شرایط  نیز  توافقنامه 
به  بیشتر  مالکیت معنوی، دسترسی  از حق 
بازارها، حفاظت از منافع مشروع شرکت های 
از حقوق قانونی  خارجی در چین و حراست 
و مشروع شرکت های چینی در آمریکا عنوان 
شده است. این توافقنامه به دو کشور امکان 
می دهد فعالیت های تجاری را بهبود بخشیده 
و راه را برای حل اختالفات اقتصادی باز کنند 
و همزمان همکاری  هایشان را در این قلمروها 
افزایش دهند. چین موافقت کرده است که 
همین  چارچوب  در  کشور  این  شرکت های 
توافق و مقررات سازمان تجارت جهانی اقدام 
به واردات خدمات و کاالهای کیفی از آمریکا 
و دیگر کشورها کرده و نیاز مصرفی مردم چین 
را برای این محصوالت برآورده کنند. تارنمای 
این  امضای  از  پس  که  است  آورده  چینی 
توافقنامه دو کشور نسبت به اجرای مفاد آن 
اقدام خواهند کرد و این باعث تثبیت بازارهای 
مالی و خدماتی و سرمایه گذاری در این کشورها 
و جهان خواهد شد. چین و آمریکا شب گذشته 
اعالم کردند در مورد سند اولیه توافق تجاری دو 

کشور به تفاهم رسیده اند.

سفر ظریف به قطر

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
روز گذشته به منظور شرکت در »فروم دوحه«  

تهران را به مقصد قطر ترک کرد.
امور  و  اطالع رسانی  کل  اداره  گزارش  به 
قرار  ظریف  خارجه،  امور  وزارت  سخنگویی 
است ضمن سخنرانی در فروم دوحه دیدار و 
با  این نشست  گفت وگوهایی نیز در حاشیه 

برخی همتایان خود داشته باشد.

 شرط آمریکا
برای رفع تحریم های ایران

ایران  علیه  اقدام  گروه  رئیس  هوک  برایان 
در  شرکت  برای  که  آمریکا  خارجه  وزارت  در 
 سمینار دوحه  به کشور قطر سفر کرده است 
با شبکه الجزیره مدعی شد:  در گفت وگویی 
اگر ایران فعالیت های خصمانه خود را متوقف 
کند ما آماده رفع تحریم ها و از سرگیری روابط 

دیپلماتیک با این کشور خواهیم بود.
که  ادعا  این  با طرح  وی  ایسنا،  گزارش  به 
ما  با  گزینه گفت وگو  به جای  ایران  مقامات 
گزینه فروپاشی اقتصادی را انتخاب کرد، افزود: 
کشور  این  مجازات  منظور  به  ایران  تحریم 
نیست بلکه برای تضمین امنیت ملی ما است. 
هوک در ادامه گفت: می توان به توافق بهتری 
با تهران رسید. این دیپلمات آمریکایی همچنین 
خاطرنشان کرد: امیدواریم که تبادل زندانیان 
با ایران گامی برای آزادی زندانیان دیگر باشد. 
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون  همچنین 
مجازات های  که  گفت  دیروز  نیز  آمریکا 
هنگامی  تنها  ایران  علیه  کشورش  اقتصادی 
پایان خواهد یافت که تهران شرط های اصلی 

واشنگتن را بپذیرد.

عمر  البشیر به دو سال زندان 
محکوم شد

عمر  گذشته  روز  سودان  در  دادگاهی 
البشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور را 
در زمینه »فساد مالی« و »پولشویی« مجرم 

شناخت.
به گزارش یورونیوز، بنا به حکم دادگاه رئیس 
جمهوری سابق سودان که به مدت ۳۰ سال 
قدرت را در این کشور در دست داشت باید دو 
سال را در یک مرکز بازپروری سپری کند. این 
حکم در حالی علیه عمر البشیر صادر می شود 
دنبال  به  نیز  بین المللی  کیفری  دیوان  که 
رسیدگی به پرونده قضایی او به اتهام »جنایت 
جنگی« و »نسل کشی« در جریان جنگ دارفور 

است.

آزمایش جدید موشکی کره شمالی 

یکی  قول  از  کره شمالی  خبرگزاری رسمی 
یک  انجام  از  دفاعی  آکادمی  سخنگویان  از 
از  داد.  خبر  گذشته  روز  در  آزمایش  مهم  
پرتاب  پایگاه  در  که  آزمایش  این  جزئیات 
منتشر  خبری  شده  انجام  سوهه  ماهواره 

نشده است.
مقام حکومتی  این  وله،  دویچه  گزارش  به 
تحقیقات  در  موفقیت  را  یک  اخیر  آزمایش 
دفاعی  خوانده که به گفته او با بهره گیری از 
آن استراتژی قابل اعتماد بازدارندگی اتمی کره 
شنبه  پیونگ یانگ  می شود.  تقویت  شمالی 
اهمیت  با  آزمایش  یک  انجام  از  نیز  گذشته 

دیگر در پایگاه سوهه خبر داده بود.

صورت  به  زمانی  از  ترامپ  استیضاح  موضوع 
علنی کلید خورد که محتوای مکالمه وی با ولودیمیر 
زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین منتشر شد. طبق این 
مکالمات مشخص شد که ترامپ در ازای کمک های 
تسلیحاتی و مالی به اوکراین تقاضای ارائه اطالعاتی از 
فعالیت های اقتصادی هانتر بایدن، پسر جو بایدن که 
از جدی ترین نامزدهای ریاست جمهوری دموکرات ها 
محسوب می شود کرده بود. همین امر باعث شد تا 
با ورود نانسی پلوسی رئیس دموکرات کنگره آمریکا، 

طرح استیضاح ترامپ رسماً به جریان بیفتد.
در همین راستا و در حالی که مصوب شد تا جلسه 
به صورت  نمایندگان  شهود در کمیته های مجلس 
علنی برگزار شود و در این میان 9 نفر از شاهدان علیه 
ترامپ شهادت دادند، هفته گذشته کنگره با تصویب 
دو ماده مبنی بر سوءاستفاده ترامپ از قدرت و مانع 
برای  را  او  پرونده  کنگره  فعالیت های  مقابل  تراشی 
رای گیری به کمیته قضایی ارجاع دهد. در همین راستا 
روز جمعه و پس از رایزنی های فراوان سرانجام اعضای 
کمیته قضایی کنگره با 2۳ رای موافق در برابر 17 رای 
مخالف تصویب کردند که پرونده رئیس جمهوری برای 
رای گیری  نهایی به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده 

شود. 
میان  آینده  هفته  است  قرار  رای گیری  این 
قانون گذاران آمریکایی به جریان بیفتد و از آنجا که 
اکثریت کنگره در اختیار دموکرات ها و مخالفان ترامپ 
قرار دارد، پیش بینی می شود که با اکثریت آرا طرح 
استیضاح ترامپ برای ارجاع به مرحله نهایی یعنی 

سنای آمریکا تصویب شود.
استیضاح ترامپ چگونه رقم می خورد؟

اصوالً طرح استیضاح یک رئیس جمهوری در ایاالت 
عنوان چهارمین  به  است  قرار  را  ترامپ  که  متحده 
رئیس  ایاالت متحده آمریکا استیضاح کند، فرآیندی 
باید شش کمیسیون  ابتدا  و دشوار است.  پیچیده 
مجلس نمایندگان مدارک خود را در اختیار کمیسیون 
تایید  درصورت  کمیسیون  این  دهند.  قرار  قضایی 
شواهد و مدارک، پرونده را برای رای گیری به کنگره 
خواهد فرستاد. اگر 51 درصد از اعضای کنگره به این 
پرونده رای مثبت بدهند، آنگاه دادگاه نهایی استیضاح 
درصورتی  حال  شد.  خواهد  برگزار  سنا  در  ترامپ 
که دو سوم اعضای سنا با برکناری ترامپ موافقت 
کنند، رئیس جمهوری از مقام خود خلع و به جای 
او معاونش مایک پنس تا انتخابات بعدی جانشین 

رئیس جمهوری خواهد شد.
در این میان چند نکته مهم وجود دارد. نخست 
پرونده  که  رئیس جمهوری  سه  از  کدام  هیچ  اینکه 
آنها به سنا ارجاع شده بود از کار برکنار نشده و تنها 

ریچارد نیکسون بود که وی نیز پیش از استیضاح خود 
از مقامش استعفا داده بود. از سوی دیگر با توجه به 
اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا بسیار بعید 
به نظر می رسد که طرح استیضاح و برکناری ترامپ از 

قدرت در این مجلس به تصویب برسد.
با این حال ترامپ علی رغم اینکه از سوی سناتورها 
اطمینان کافی دارد، اما در برابر معاون خود مایک 
پنس دچار چالشی اساسی است چرا که گفته می شود 
درصورت اطالع داشتن مایک پنس از محتوای مکالمه 
ترامپ با زلنسکی، بدون تردید دموکرات های کنگره 
تالش خواهند کرد تا پای او را نیز به ماجرای استیضاح 
باز کنند و اگر قانون گذاران آمریکایی بتوانند ثابت 
کنند که او هنگام سفر ماه سپتامبر به لهستان از 
عنوان  به  پنس  داشته،  اطالع  ترامپ  درخواست 
همدست او در سوءاستفاده از قدرت معرفی شده و 

ممکن است موضوع استیضاحش زودتر از ترامپ نیز 
برگزار شود.

چالش دموکرات ها در برابر ترامپ
به گفته کارشناسان طرح برکناری ترامپ که رویای 
شکست  درصورت  است،  آمریکایی  دموکرات های 
آستانه  در  آنها  به  اساسی  ضربه  دومین  خوردن 
انتخابات 2۰2۰ است. هر چند نظرسنجی های اخیر 
نشان دهنده افزایش اقبال عمومی نسبت به استیضاح 
با  بود  خواهند  قادر  تیمش  و  او  اما  است،  ترامپ 
شکست این طرح در سنا، مانور تبلیغاتی مهمی را به 
فاصله یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 
انجام دهند. در این رابطه نوام چامسکی فیلسوف و 
زبان شناس مشهور آمریکایی چند ماه قبل در یک 
گیت  روسیه  طرح  با شکست  همزمان  و  مصاحبه 
)موضوع دخالت روسیه در انتخابات سال 2۰16( به 

صراحت گفته بود که دموکرات ها با برجسته کردن 
این مسئله انتخابات بعدی را به راحتی تقدیم ترامپ 
دموکرات ها  استراتژی  بود:  کرده  تصریح  او  کردند. 
اکنون واقعاً کمک به ترامپ است. این همه جنجال 
و هیاهو برسر موضوع روسیه گیت برای چه بود؟ 
نمی توانند  که  می دانستند  هم  اول  از  دموکرات ها 
مدارک جدی درخصوص دخالت روسیه در انتخابات 
ارائه کنند. اگر هم روس ها دخالتی کردند این دخالت 
انتخابات  در  اسرائیلی ها  دخالت  از  کمتر  بسیار 
آمریکاست. دموکرات ها همه چیز را در این مسئله 
گذاشتند و در آخر یک هدیه بزرگ را به ترامپ تقدیم 
کردند. آنها به جای موضوعات مهمی چون تغییرات 
آب و هوایی، مقررات زدایی و بازبینی هسته ای به 
حواشی ورود کردند و نشان دادند که تمایلی برای 

پرداختن به مسائل اساسی ندارند.

سه روز دیگر مصادف با 27 آذرماه، مهلت قانون رئیس جمهوری 
عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری به پارلمان به اتمام می رسد 

و هنوز سرنوشت این پرونده در هاله ای از ابهام است.
سوی  از  رسانه ها،  در  شده  مطرح  نامزدهای  همه  تاکنون 
تحصن کنندگان و معترضان با پاسخ رد مواجه شده اند و پیوستن 
)مقتدا صدر(،  مانند صدری ها  مهم  سیاسی  جریان های  برخی 
حکمت ملی )سید عمار حکیم( و النصر )حیدر العبادی( به صفوف 
معارضان و از طرفی خودداری مرجعیت عالی دینی از اعالم نظر 

قطعی در این پرونده، بر پیچیدگی این انتخاب دامن زده است.  
به گزارش ایرنا، مهم ترین اسامی مطرح شده تاکنون که برخی از 
آنها چهره های سیاسی، بعضی نماینده پارلمان و عده ای نیز دارای 
پست های اداری و نظامی و بعضا مستقل هستند،  به این شرح 

است:
محمد شیاع السودانی وزیر سابق بازرگانی و عضو سابق حزب 
الدعوه اسالمی و فراکسیون ائتالف دولت قانون )نوری المالکی(. 
عزت الشابندر عضو سابق حزب الدعوه اسالمی عراق و نماینده 
سابق پارلمان. حیدر العبادی نخست وزیر سابق و رئیس فراکسیون 
الدعوه. طارق نجم عضو حزب  پارلمان و عضو حزب  النصر در 
الدعوه اسالمی عراق و دارای دو تابعیت عراقی و انگلیسی. قصی 
السهیل وزیر فعلی آموزش عالی عراق از فراکسیون ائتالف دولت 
قانون )نوری المالکی(. ابراهیم بحرالعلوم وزیر نفت سابق و فعال 
سیاسی مستقل. علی الشکری رئیس تیم مشاوران رئیس جمهوری 

و نماینده سابق پارلمان. سرلشکر عبدالوهاب الساعدی فرمانده 
با تروریسم. عبدالحسین عبطان  سابق نیروهای سازمان مبارزه 
وزیر سابق ورزش و جوانان و عضو جریان حکمت ملی )سید عمار 
حکیم(. فائق الشیخ علی نماینده پارلمان با گرایش های تند لیبرالی. 
عدنان الزرفی نماینده پارلمان از فراکسیون النصر )حیدر العبادی( 
و استاندار سابق نجف. مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطالعات 

و امنیت عراق.  
از میان همه نامزدهای ذکر شده، نام محمد شیاع السودانی وزیر 
بازرگانی سابق به طور برجسته تری در طول روزهای گذشته مطرح 
شده است. اعالم استعفای السودانی در روز جمعه از عضویت 
نوری  رهبری  به  قانون  دولت  ائتالف  همچنین  و  الدعوه  حزب 
المالکی نخست وزیر اسبق و دبیرکل حزب الدعوه اسالمی عراق 
بیش از پیش گمانه زنی ها را در خصوص السودانی تقویت کرده 
است. السودانی از جمله وزیران خوشنام عراقی است که تاکنون 
هیچ پرونده فساد علیه او به ثبت نرسیده و در همه پست هایی که 

داشته پرونده و عملکرد مثبتی از خود ارائه کرده است.
)هادی  »الفتح«  فراکسیون  تاکنون  رسانه ای،  گزارش های  طبق 
العامری( و دولت قانون )نوری المالکی( به عالوه برخی از نمایندگان 
اهل سنت در پارلمان همچون »احمد الجبوری« نماینده استان 
نینوا از نامزدی السودانی برای پست نخست وزیری عراق حمایت 
کرده اند. در عین حال جریان صدر )مقتدا صدر( و جریان حکمت 
ملی )سید عمار حکیم( نسبت به این انتخاب موضع منفی گرفته اند.

همزمان گردانندگان اعتراضات در میدان تحریر نیز با نصب 
پالکاردهای بزرگی مخالفت خود را با نامزدی السودانی اعالم کردند. 
این اعتراضات به دیگر شهرهای عراق از جمله کربال، بصره و بابل 
نیز کشیده شده و شعارهایی در مخالفت با انتخاب السودانی برای 
پست نخست وزیری عراق سر دادند. گردانندگان اعتراضات در 
بغداد روز گذشته در بیانیه ای اعالم کردند که اعتراضات مردمی 
عراق تاکنون هیچ نامزدی را برای پست نخست وزیری مطرح نکرده 
و تمامی اسامی مطرح شده به نام اعتراضات، تبلیغات رسانه است.
نبود اجماع نظر در داخل جریان های سیاسی و عدم حمایت 
معترضان از هیچ یک از اسامی مطرح برای پست نخست وزیری، 

سرنوشت دولت آینده عراق را در هاله ای از ابهام فرو برده است 
از طرفی خودداری مرجعیت عالی دینی عراق از اعالم نظر درباره 
فردی مشخص برای پست نخست وزیری و واگذاری مسئولیت 
این انتخاب، به جریان های سیاسی حاکم و مقامات عراقی، بیش 
از پیش این انتخاب را دچار پیچیدگی کرده است. در صورتی که 
»برهم صالح« رئیس جمهوری عراق تا 1۸ دسامبر آینده نتواند نامزد 
مشخصی را برای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند، 
عمال طبق قانون اساسی عراق، همه صالحیت های نخست وزیری 
به ریاست جمهوری محول می شود. برخی از این اتفاق و تبعات 
بعدی آن و از بیم این که رئیس جمهوری از این فرصت برای ایجاد 
تغییر و تحول در کشور به ویژه در پرونده کرکوک دست بزند، ابراز 

نگرانی کرده اند.

با تصویب کمیسیون قضایی، طرح استیضاح ترامپ در اختیار قانون گذاران کنگره قرار گرفت

ویای برکناری ترامپ ر
mrezasattari62@gmail.com

محمدرضا ستاری

با کلید خوردن روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس  ایاالت متحده آمریکا و تصویب دو ماده از طرح استیضاح او، روز گذشته کمیسیون قضایی کنگره با 
تایید مدارک تخلفات ترامپ، پرونده استیضاح وی را برای رای گیری به کنگره فرستاد.

شمارش معکوس برای انتخاب نخست وزیر آغاز شدبا پایان یافتن مهلت قانونی رئیس جمهوری عراق

کمیسیون 

قضایی مجلس 

نمایندگان با 

23 رای موافق 

در برابر 17 رای 

مخالف تصویب 

کرد که پرونده 

ترامپ برای 

استیضاح به 

کنگره ارسال 

شود

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان که روز گذشته 
نشست خبری خود را در شهر تبریز برگزار کرد، با اشاره به سفر روحانی 
به توکیو، ضمن مهم ارزیابی کردن این سفر گفت: ژاپن پیشنهاداتی 
برای کاهش تنش در منطقه داده که از روی حسن نیت بوده و امید 
است در سفر ریاست جمهوری برخی اقدامات رو به جلو باشد تا به 

نتیجه  مطلوب برسیم. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تبادل زندانی بین ایران و 
آمریکا در هفته گذشته و احتمال تداوم آن در آینده گفت: بعد از آزادی 
زندانی ایرانی در آمریکا، آقای ظریف پیشنهاد نقل و انتقال به  صورت 
بسته را در توئیت خود مطرح کردند و اکنون هم بعد از مبادله ما آماده 
هستیم تا همه گروگان هایی که ما در آمریکا داریم مبادله کنیم و توپ در 
زمین آمریکا است. موسوی افزود: آمریکا همیشه از ترفند فشار استفاده 
کرده ولی این ما هستیم که باید مصون سازی در مقابل فشارها را داشته 
باشیم و روند وزارت امور خارجه نیز بر همین مبنا است و البته به برخی 
کشورها اعالم کرده ایم که استقالل خود را حفظ کرده و درگیر فشار و 

موضوعات بیهوده نشوند.
کشورهای  با  روابط  گسترش  در مورد  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

همسایه و از جمله لغو روادید بین ایران و جمهوری آذربایجان با تاکید 
بر اینکه جمهوری آذربایجان یک کشور مهم در معادالت منطقه ای بوده 
و از جمله کشورهای دوست ایران است، خاطرنشان کرد: یکی از راه های 
گسترش ارتباطات، کاهش موانع در سفر اتباع به دو کشور است و ما 
هم سعی کردیم تا از طرف خودمان این حسن  نیت را نشان دهیم و 
تاکنون با جمهوری نخجوان لغو روادید را داشتیم و مذاکرات در رابطه با 
این که این موضوع به کشورهای همسایه دیگر گسترش یابد، ادامه دارد.
از یک موقعیت  تبریز  این که  بیان  با  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
استراتژیک برخوردار است و می تواند به  عنوان قطب در مراودات با 
کشورهای همسایه نقش آفرینی کند، خاطرنشان کرد: دستور کارهای 
متعددی برای این استان های مرزی به ویژه آذربایجان ها در نظر گرفته 
شده است که گسترش صادرات و واردات جزو برنامه های اصلی ما با 
کشورهای همسایه است و یکسری راهکارهای دوجانبه با کشورهای 

منطقه اتخاذ کرده ایم که در حال انجام است.  
وی با اشاره به نتایج انتخابات اخیر در انگلستان و با بیان این که این امر 
مسئله داخلی بوده و ما مداخله نمی کنیم، ادامه داد: امیدواریم دولت 
انگلیس با توجه به شرایطی که دارد همراه با اتحادیه اروپا، فرانسه، 

آلمان، روسیه و چین بر تعهدات خود پایبند بماند و اقدامات عملی برای 
بازگشت به برجام را انجام دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با 
اشاره به تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره باغ اظهار 
کرد: مواضع ایران در خصوص قره باغ مشخص است و ما آماده تعامل 
و همکاری با جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مسالمت آمیز 

اختالفات هستیم.
وی گفت: ما در چارچوب قوانین بین المللی و قطعنامه های موجود 
بارها اعالم موضع کرده ایم و همواره آمادگی خود را برای کاهش تنش 
بین دو کشور به دو طرف یاداور شده ایم. موسوی همچنین در مورد 
مسائل زیست محیطی از جمله آلودگی رود ارس از طرف ارمنستان 
گفت: موضوع زیست محیطی رودخانه ارس از اهمیت ویژه ای برای ما 
برخوردار است و وزارت امور خارجه پیگیر آلودگی رودخانه ارس بوده 
و نتیجه به افکار عمومی اعالم خواهد شد. وی در مورد ادعای ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر عدم تحریم دارو و غذا برای ایران خاطرنشان 
کرد: این ادعا که دارو و غذا جزو موارد تحریمی آمریکا نیست، کذب 
است و تحریم های آمریکا مصداق بارز جنایت علیه بشریت و تروریسم 

اقتصادی است.

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد

وحانی به توکیو برای بررسی پیشنهاد ژاپن سفر ر
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اطالعات هزاران کارمند فیسبوک به سرقت رفت

اطالعات 29 هزار کارمند فیسبوک که به شکل ساده و بدون رمزنگاری روی 
چند هارد دیسک ذخیره شده بود، به سرقت رفت.

از  یکی  ماشین  داخل  از  دیسک ها  هارد  این  بلومبرگ،  گزارش  به 
کارمندان بخش حقوق و دستمزد این شرکت دزدیده شده اند. داخل این 
درایوها اطالعات هزاران کارمند آمریکایی قرار داشته که در سال 2018 
به استخدام فیسبوک درآمده اند. این اطالعات شامل شماره حساب، 
نام کامل و چهار رقم آخر شماره تأمین اجتماعی، مقدار حقوق، مزایا، 
پاداش و دیگر موارد مالی هستند. فیسبوک روز جمعه از طریق ارسال ایمیل، 
کارمندانش را در جریان این واقعه قرار داده است. اگرچه برخالف همیشه، درایوهای به سرقت رفته 
حاوی اطالعات کاربران نبوده، اما باز هم نقطه ضعفی برای این غول شبکه های اجتماعی به شمار 
می رود؛ شرکتی که رسوایی های زیادی را در مورد حریم شخصی به بار آورده و حاال حتی نمی تواند 
اطالعات کارکنان خودش را حفظ کند. شیوه اطالع رسانی فیسبوک هم به تنهایی جای بحث دارد. 
سرقت حدود یک ماه قبل یعنی در تاریخ 17 نوامبر رخ داده، اما کارکنان از آن بی اطالع بودند. سه 
روز بعد فقط سرقت درایوها به اطالع آنها رسیده و 12 روز بعد مشخص شده که اطالعات کاربران 
روی آنها قرار داشته است. فیسبوک با همکاری پلیس به دنبال کشف درایوهاست و به کارکنانش 
هم دو سال اشتراک خدمات حفاظت از جعل هویت ارائه می دهد. سخنگوی فیسبوک در این 
رابطه به بلومبرگ گفته است:  ما هیچ نشانه ای از سوء استفاده مشاهده نکردیم و به نظر می رسد 
سرقت درایوها بدون انگیزه خاص صورت گرفته، یعنی سارق برای کسب اطالعات کارکنان فیسبوک 
برنامه ریزی نکرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست چرا اطالعات کارکنان فیسبوک به شکل 
رمزنگاری نشده و از طریق درایوهای قابل حمل به بیرون از ساختمان این شرکت منتقل شده و با 
وجود آمار باالی سرقت خودرو در منطقه خلیج سان فرانسیسکو، چرا این درایوها بدون مالحظات 

امنیتی به حال خود رها شده بودند.
منبع: دیجیاتو
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از شایعه تا حقیقت:

آیا غذاهای کالری سوز یا چربی سوز وجود دارند؟

بیشتر رژیم های الغری برای کالری سوزی یا چربی سوزی بر نخوردن غذاها متمرکز هستند تا این که چه چیزهایی 
باید بخوریم تا الغر شویم. اما اگر قصد کاهش وزن دارید، به نظرتان آیا مواد غذایی خاصی وجود دارند که بتوانید به 

فهرست خرید خود اضافه کرده و چربی هایتان را آب کنید؟
به این سوال ها پاسخ دهید: آیا تمرکز بر غذاهایی که به رژیم غذایی خود اضافه می کنید مهم تر از نگرانی در مورد 
غذاهایی است که از برنامه خود حذف می کنید؟ آیا تغییرات خاصی در برنامه غذایی وجود دارند که شما با کمک آنها 

بتوانید به هدف نهایی خود و کاهش وزن برسید؟
آیا امکان دارد با خوردن غذا بتوانید کالری بسوزانید؟ بله، ممکن است. البته، تا زمانی که شما غذاهای درست را 
انتخاب کنید. محققان نشان داده اند که برخی غذاها واقعا به افرادی که رژیم می گیرند کمک می کنند تا سریع تر از 
دیگران وزن کم کنند. این تسریع در کالری سوزی به این دلیل است که همه کالری ها به یک شکل ایجاد نمی شوند. 
برخی واقعا متابولیسم یا سوخت و ساز بدن شما را سرعت می بخشند و به شما کمک می کنند تا ضمن این که غذا 
می  خورید، از وزن خود هم بکاهید. برخی دیگر نیز به شما کمک می کنند تا مدت زمان زیادی احساس سیری کنید. 
در اینجا، به شما بهترین مواد غذایی را معرفی می کنیم که اگر قصد الغر شدن دارید، به شما کمک می کنند تا سریع تر 

از وزن خود بکاهید.
پروتئین

به گفته پزشکان، پروتئین نسبت به مواد غذایی دیگر به کالری بیشتری برای هضم شدن نیاز دارد. یک چهارم هر 
لقمه پروتئین در هنگام سوخت و ساز می سوزد. اما در مقایسه با پروتئین، فقط 10 تا 12 درصد از کالری کربوهیدرات و 
یک تا ۳ درصد کالری موجود در چربی خواهد سوخت. به همین دلیل است که رژیم های پر از پروتئین بیشتر طرفدار 

دارند و شما می توانید همزمان با خوردن آنها 2۵ درصدشان را بسوزانید.
چای سبز

اگر به مدت ۶0 روز به طور روزانه سه فنجان چای سبز بنوشید، می توانید تغییراتی در وزن، شاخص توده بدنی 
و دور کمر خود مشاهده کنید. بر طبق یک نظریه، دلیل این که مصرف این نوشیدنی به شکل ساده و بدون شیر 
یا افزودن شیرین کننده کالری بیشتری می سوزاند وجود کاتچین )نوعی آنتی اکسیدان( و کافئین است که هر دو 

متابولیسم را افزایش می دهند.
غذاهای تند

چه چیزی می تواند به شما کمک کند تا کالری بیشتری در طول روز بسوزانید و میل به خوردن را در خود سرکوب 
کنید؟ فلفل های تندی مانند فلفل هاالپینوی مکزیکی حاوی مقدار زیادی کپسایسین هستند؛ این ماده شیمیایی 
بیشتر در غشای سفیدی که دانه ها را سر جایشان نگه می دارد وجود دارد. طبق تحقیقاتی که در انگلیس انجام شد، 

تاثیر خوردن کپسایسین در الغری بسیار زیاد است و به افرادی که رژیم می گیرند حتما توصیه می شوند.
نان چاودار

تحمل سختی گرسنگی می تواند یک عقب گرد بزرگ برای آنهایی باشد که رژیم می گیرند. با خوردن نان چاودار در 
اول صبح هوس خوردن را در خود سرکوب کنید. بر اساس نتایج یک تحقیقات سوئدی در مورد تفاوت بین رضایت و 
گرسنگی در افرادی که نان گندم یا نان چاودار در صبحانه می خورند، مشخص شد آنهایی که نان چاودار می خورند 

حتی تا 8 ساعت بعد، کمتر گرسنه می شوند و بیشتر راضی هستند.
آجیل

آجیل هایی مانند بادام زمینی، بادام درختی و بادام هندی پر از چربی و کالری هستند و دانشمندان به آنها بمب 
انرژی می گویند. به این معنی که مملو از کالری در یک خوراکی کوچولو هستند. وقتی آجیل در حد تعادل خورده 
شود، برای کاهش وزن عالی است. آنها که اسنک های خود را با پسته همراه می کنند با یک رژیم 12 هفته ای می توانند 
نسبت به آنهایی که تعداد مشابه کالری را از چوب شور یا بیسکوییت ترد به دست می آورند وزن بیشتری کم می کنند.

گریپ فروت
رژیم گریپ فروت، یعنی رژیمی که تنها از گریپ فروت تشکیل شده است، می تواند شما را به هدف کاهش وزن تان 
برساند اما جدا عاری از مواد مغذی و مناسب است. اما باألخره گریپ فروت در کاهش وزن تان مفید است. تحقیقات 
جدید نشان می دهد خوردن نصف گریپ فروت قبل از هر غذا در مقایسه با نوشیدن یک لیوان کوچک آب سیب به 
عنوان اشتهاآور منجر به کاهش چندین کیلو وزن بیشتر می شود. در واقع، بعد از 12 هفته رژیم و داشتن وعده  های 

غذایی که قبلش مرکبات میل شود، به طور متوسط کاهش یک و نیم کیلویی را خواهید داشت.
منبع: روزیاتو

کوچینگ زندگی خواندنی شد

موضوع  با  زندگی«  »کوچینگ  کتاب 
خودشکوفایی در سایه راهبری شخصی روانه 

بازار کتاب شد.
زندگی«  »کوچینگ  کتاب  مهر،  گزارش  به 
اثری است با موضوع توسعه شخصی که به 
قلم علی صاحبی و امیر محمد پهلوان نژاد تالیف 
شده است. نویسندگان این مجموعه با معرفی 
و  به هم پیوسته  و  منسجم  علمی،  فرایندی 
کاربردی  امکانی فراهم کرده اند تا مخاطبان این 
کتاب بتوانند  در قالب سفری در این کتاب به 
موضوع توسعه شخصی به شکلی جدی ورود 

پیدا کرده و به آن غنای بیشتری بدهند.
خود  کتاب  در  مسیر  این  در  نویسندگان 
و  »هدف گذاری  خود«،  »کشف  موضوعات 
برنامه ریزی هوشمند« و »در حرکت ماندن به 
سمت موفقیت« را به عنوان سه عامل اصلی 
قرار  خود  معرفی  مورد  کتاب  در  راه  این  در 

داده اند.
بر آن  اثر در مقدمه خود  این  نویسندگان 
با اشاره به اینکه عبارت کوچینگ در کتاب به 
طراحی  برای  انسان ها  توانمندسازی  معنای 
چشم اندازی بزرگ از زندگی به منطور رسیدن 
به اهداف مثبت است، عنوان کرده اند که این 
کتاب صرفا به دنبال آموزش این موضوع نبوده؛ 
بلکه سعی دارد به ایجاد شرایطی برای یادگیری 
و رشد دست بزند و این مسئله را نیز در قلمروِ 

موضوعاتی متنوع در نظر دارد.
این اثر به گفته مولفان آن، حاوی مجموعه 
به منظور  ابزارها و مهارت هایی در کوچینگ 
راهبری شخصی است و این راهبری شخصی 
هسته ابتدایی راه بری افراد، گروه ها و در نهایت 

سازمان ها است.
کمک  به  را  مهم  این  کرده  سعی  کتاب 
ابزارهایی مرتبط با خوداندیشی از جمله کشف 
طراحی  توانمندی ها،  ارزش ها،  شناسایی  و 
چشم اندازها و ترسیم دورنمایی مثبت از آینده  
و در نهایت نیز با نمایش رسالت و ماموریت 
در زندگی به انجام برساند و خواننده خود را در 
هر بخش با ارائه تمرین هایی ویژه گام به گام به 

سوی مقصد مورد نظر خود هدایت کند.
این کتاب با معرفی موضوع راهبری شخصی 
به  پیش آزمون  یک  ارائه  با  ادامه  در  و  آغاز 
موضوع »کشف خود«  که  نخستش  مسئله 
است وارد می شود. در ادامه، مسئله حرکت 
به سمت هدف گذاری هوشمند و برنامه ریزی 
مورد توجه مخاطب قرار می گیرد و در پایان نیز  
مسئله در حرکت ماندن به وی آموزش داده 

می شود.
 ۳۶0 در   احسان  اندیشه  نشر  را  اثر  این 
صفحه با قیمت ۶1 هزار تومان منتشر کرده 

است. 

قدیمی  رپید  با  اشکودا  که  بود  پیش  سال  یک  حدود 
خداحافظی کرد و در اکثر بازارهای اروپایی مدل جدید اسکاال 
را به عنوان رقیب مستقیم فولکس واگن گلف معرفی نمود. 
موضوع این است که رپید به طور کامل از سبد محصوالت این 
خودروساز حذف نشده؛ زیرا رپید قدیمی همچنان در روسیه 
حضور دارد یعنی جایی که امروز دومین نسل آن به همراه 

کاروک نسخه روسی معرفی شده است.
اگر یادتان باشد چندی قبل تیزرهایی از رپید جدید منتشر 
شد و حاال نیز می توان گفت این خودرو از طراحی تفاوت های 
قابل توجهی با نسل پیشین خود دارد؛ چرا که طراحی سطح 
باالی آن از اسکاال گرفته شده است. نمای جلوی این خودرو 
تفاوت چندانی با اسکاال نداشته و طراحی چراغ های عقب 
نیز ما را به یاد همین خودرو می اندازد. در همین بخش یک 
اسپویلر لبه ای وجود داشته و نوشته ی اشکودا نیز جایگزین 
این برند شده است. چیز زیادی را نمی توان درباره  لوگوی 
پروفایل جانبی رپید 2020 گفت؛ زیرا این بخش همان روح 

رپید قدیمی را حفظ کرده است.
کابین این خودرو هم از اسکاال الهام پذیرفته و کامال شبیه آن 
به نظر می رسد. صفحه نمایش ۶.۵ یا 8 اینچی نیز در بخش 
باالی داشبورد قرار داشته و دریچه های هوا نیز در زیر آن 
قرار داده شده اند. جلوداشبورد تمام دیجیتالی و فرمان اسپرت 
با کنترل های روی آن جلوه ای مطلوب به این خودروی ارزان 

قیمت می دهند.

در زیر کاپوت این نسل، یک موتور چهار سیلندر 1.۶ لیتری 
90 یا 110 اسبی و یا نسخه توربوی 1.4 لیتری 12۵ اسبی جای 
می گیرد. موتورهای 1.۶ لیتری را می توان با گیربکس ۵ یا 
شش سرعته دستی خریداری کرد و نسخه قوی تر هم مجهز 

به گیربکس 7 سرعته DSG خواهد بود.
این خودرو در روسیه به صورت استاندارد با سیستم تهویه 
مطبوع، فرمان و شیشه جلوی گرم شونده عرضه خواهد شد. 

حسگرهای پارک جلو و عقب نیز در دسترس خواهند بود.
دومین نسل رپید در کارخانه کالوگا تولید خواهد شد و 
از سه ماهه اول سال آینده وارد بازار خواهد شد. قیمت این 
خودرو در روسیه از معادل حدود 11.8 هزار یورو )829 هزار 
روبل( آغاز خواهد شد که افزایش ناچیزی را نسبت به نسل 
قبلی نشان می دهد. رپید عالوه بر روسیه در هند و چین نیز 

حضور خواهد داشت.
)pedal.ir( منبع: پدال

پژوهشگران کانادایی در بررسی جدید خود دریافتند که 
نوعی پروتئین می تواند از مغز در برابر آلزایمر محافظت کند.

پژوهش  نوروساینس نیوز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
جدیدی نشان می دهد که گلبول های سفید مغز انسان، با 
تنظیم می شوند.  به »سی دی۳۳«  موسوم  پروتئینی  کمک 
یافته های این پژوهش که توسط شیمی دانان دانشگاه آلبرتا 
انجام شده، پیامدهای مهمی برای مقابله با آلزایمر به همراه 

خواهد داشت.
از  و  آلبرتا  دانشگاه  شیمی  بخش  استادیار  مکالی،  متیو 
نویسندگان این پژوهش گفت: سلول های ایمنی مغز موسوم 
به میکروگلیا، نقش مهمی در بروز آلزایمر دارند. آنها هم 
می توانند مضر باشند و هم می توانند نقش محافظتی بر عهده 
بگیرند. شاید نوسانات میکروگلیا بین حالت های مضر و یا 

محافظتی، کلید درمان آلزایمر باشد.
عاملی  عنوان  به  را  سی دی۳۳  پروتئین  دانشمندان، 
می شناسند که می تواند امکان ابتال به آلزایمر را کاهش دهد. 
کمتر از 10 درصد افراد، نوعی از پروتئین سی دی۳۳ را دارند که 

موجب می شود کمتر در معرض ابتال به آلزایمر قرار بگیرند.
گفت:  پژوهش  این  ارشد  نویسنده  بهاتاچرجی،  آبیشک 
پروتئین سی دی۳۳ در میکروگلیا نشان می دهد که  وجود 
سلول های ایمنی می توانند در شرایط مناسب، از مغز در برابر 

آلزایمر محافظت کنند.
پژوهشگران در این بررسی دریافتند که متداول ترین نوع 

پروتئین سی دی۳۳، نقش مهمی در تعدیل عملکرد میکروگلیا 
دارد.

بر  عالوه  می توانند  پژوهش  این  یافته های  افزود:  مکالی 
آزمایش راهبردهای درمانی برای حرکت میکروگلیا از حالت 
برای  مرحله جدیدی  تنظیم  به  محافظتی،  حالت  به  مضر 
آزمایش های آینده کمک کنند که رابطه علت و معلولی میان 
سی دی۳۳ و آلزایمر را مورد بررسی قرار می دهند. میکروگلیا 
این قابلیت را دارد که پالک های عصبی را طی فرآیندی موسوم 
به بیگانه خواری یا فاگوسیتوز از بین ببرد؛ در نتیجه ارائه نوعی 
درمان برای تقویت این قابلیت می تواند سرعت روند گسترش 

آلزایمر را کاهش دهد.

وتئینی که به مقابله با آلزایمر کمک می کندچکیِ ظریف و متشخص! پر

آگهی فراخوان مناقصه ی عمومی دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده شماره 98/39

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان در نظــر دارد اجــرای پــروژه تامیــن روشــنایی معابــر و بــرق رســانی بــه مجتمــع هــای 
ــه  مســکن مهــر تعــدادی از شهرســتانهای اســتان را از محــل اعتبــارات طــرح تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای منابــع )ملــی( را ب
پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای رتبــه 5 نیــرو و گواهــی تائیــد صالحیــت ایمنــی از اداره کار واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه پیمانــکاران 

واجــد شــرایط بــر اســاس اســناد و شــرایط مناقصــه دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت 5 روز بــا ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 400/000 
ریــال بــه حســاب ســپهر 0101847694000 نــزد بانــک صــادرات مهدیــه بنــام شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان واریــز و بــا مراجعــه بــه ســایت ذیــل جهــت 

دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمائیــد.

بــه پیشــنهادات فاقــد امضــاء مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. بــه 
پیشــنهادات فاقــد ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ، ضمانــت نامــه مخــدوش ، کمتــر از مبلــغ مقــرر ، چــک شــخصی و شــرکتی و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد. اســناد مناقصــه در ســایت ذیــل قابــل دســترس مــی باشــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا تلفــن 38274632-081تمــاس حاصــل فرمائیــد.

WWW.SETADIRAN.IR سایت سامانه تدارکات و الکترونیک
توضیحــات : مناقصــه گرهــا الزم اســت در صــورت عــدم عضویــت فعلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت 

شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/09/23
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