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 وزیر اقتصاد: 4 میلیون و 

 200 هزار تن كااهاي اساسي 

در بنادر كشور موجود است

اخبار شهرستانها

صفحه 5

 هند، قربانی تازه 

جنگ تجاری ترامپ

روابط بین الملل

شنبه 22 تير 1398 - 10 ذی القعده 1440 - 13 جوای 2019 -  سال نودوچهارم - شماره 27327 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

  *  ب�ا وج�ود دش�مني هاي آمريکا، ص�ادرات غیرنفتي س�ه ماهه 
امسال 11 و نیم میلیارد دار بوده است

 * مديران براي عبور از تهديدها وظیفه دارند به دنبال کش�ف و 
خلق فرصت هاي جديد باشند و در مقابل تهديدها منفعل نشوند

 * باي�د اعتم�اد م�ردم را ب�ه دولت، ب�ا فعالیت و تاش بیش�تر و 
همچنین گفتگو و تقويت ارتباط با آنها ارتقا داد

  * ترمی�م و تقوي�ت س�رمايه اجتماع�ي ب�راي دول�ت مهمتري�ن 
مسأله است

  * دول�ت نتوانس�ت ارتب�اط قاب�ل قبول�ي با نخب�گان جامعه به 
 عنوان پايگاه اجتماعي اصلي خود برقرار و از ظرفیت آنها براي 

حل مسائل کشور استفاده کند 
  * برگزاري انتخابات آزاد، س�الم، رقابتي، قانونمند و مشارکتي 

مي تواند دشمنان را مأيوس و وادار به عقب نشیني کند
* پیش نیاز انتخاباتي با مش�ارکت حداکثري، اين اس�ت که همه 

مردم احساس کنند کسي را در میان کانديداها دارند
* باطل السحر مقابله با همه تهديد هاي خارجي و داخلي همبستگي 

و انسجام ملي است
 * برگ�زاري انتخاب�ات باش�کوه مي توان�د س�رمايه اجتماع�ي 

تضعیف شده را احیا کند 
 * سیاست آمريکا در ايجاد گروه هاي تروريستي و اختاف افکني 

در منطقه برهم زدن امنیت خلیج فارس و خاورمیانه است
 * آمريکايي ه�ا بع�د از خروج از برج�ام، باعث کاهش ارزش پول 

ملي، افزايش تورم و شوک هاي رواني در جامعه شدند
 * فريادها علیه وزارت نفت، فرياد امثال بابک زنجاني هاست

  * مس�ئوان دولت�ي قاطعان�ه جل�و ه�ر گون�ه ريخ�ت و پ�اش
 را بگیرند

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای 
از گلوله باران مقرهای تروریست ها در حاشیه مرزهای 
اقلیم کردستان عراق با ایران و هاکت و زخمی شدن 

شمار زیادی از تروریست ها خبر داد.
ب���ه گزارش  ایس���نا،  در پ���ی تحرکات اخیر 

تروریست های تحت حمایت استکبار جهانی در مناطقی 
از غرب و شمال غرب کشور ضد امنیت و آرامش ملت 
 ایران، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای
 اع���ام کرد: در پی اقدام تروریس���تی روزهای اخیر
بقیه در صفحه 2

صفحه12صفحه2

پرداخت مرحله دوم وام 20 میلیوني ازدواج 

به فرزندان بازنشستگان

 جك استراو: دخالت انگلیس در ایران 

بسیار بدتر از استعمار بوده است
 * اين وام مانند وام مرحله قبل با س�ود 8 درصد اس�ت و اين بار به1500 نفر از بازنشس�تگان 

کشوري اعطا خواهد شد
 * بازنشستگان مي توانند از فردا، در سايت صندوق ثبت نام کنند

 * وزير خارجه اسبق انگلیس: استعمارگران حتي در مستعمراتشان سرمايه گذاري مي کنند، اما 
انگلیس فقط نقش تخريبي در ايران داشته است 

* سیاست خصمانه ترامپ و تاش براي براندازي جمهوري اسامي ايران، به نتیجه نمي رسد 

دكترجهانگیري:    تاش آمریکا  براي فروپاشي 
* نیروي زمیني س�پاه: در اين عملیات که توس�ط واحدهاي موش�کي، پهپادي و توپخانه اقتصاد ایران شکست خورده است

نیروي زمیني سپاه  انجام پذيرفت، مراکز فعال تروريست ها هدف قرار گرفت
 * شمار زيادي از عناصر تروريستي به هاکت رسیده يا زخمي شده اند  

 * با اش�راف اطاعاتي و ش�ناخت دقیق يگان هاي اطاعاتي و عملیاتي از نقاط و محل هاي 
استقرار تروريست هاي مزدور، اهداف موردنظر به دقت مورد اصابت قرار گرفت

 * از اقلیم کردستان عراق انتظار مي رود با جدي گرفتن هشدارها و تذکرات ايران، بیش از 
اين اجازه ندهد سرزمین خود به پناهگاه و محل آموزش، تربیت و سازماندهي تروريست ها 

تبديل شود

 انهدام مقر تروريست ها در مرز 
کردستان عراق با ايران

صفحه2صفحه4

 * دکتر فرهاد دژپس�ند: طرح مالیات بر عايدي س�رمايه به 
کمیسیون اقتصادي دولت رفته است 

* در ح�ال حاضر برخي معافیت هاي مالیاتي ضرورت خود 
را از دست داده است 

* اخذ مالیات از سکه طا را اجرا مي کنیم 
* رئی�س کل س�ازمان امور مالیاتي: پارس�ال 102 هزار نفر 
تعداد 5 میلیون و 890 هزار سکه طا خريداري کردند که در 

میان آنها يک نفر 38 هزار سکه خريداري کرده است 
* در پیش فروش سکه پارسال 38 نفر هر کدام بیش از 5 هزار 
سکه به قیمت 1/4 میلیون تومان خريدند که اان هر سکه به 
4/5 میلیون تومان رسیده بنابراين در  فضاي مجازي جنجال 

مي کنند که نبايد مالیات بدهند

 * آم�ري�کاي�ي ه�ا ح�ت�ي 
 نتوانس�تند ي�ک بیانی�ه 
يک خطي از رئیس شوراي 

حکام بگیرند
 * تحريم نمي تواند مردم را 

از حاکمیت جدا کند
 * با کساني که علیه مردم ما 
به تروريسم اقتصادي دست 

زدند مذاکره نمي کنیم

وزیر اقتصاد: از درآمدهاي 
باد آورده مالیات مي گیریم

ظريف: آمريکا 
در نشست شوراي 
حکام آژانس اتمي 

منزوي شد

م�ع�ارف

صفحه 6
آيت اه محمدهادي معرفت

اهل بیت)ع( 

و تفسیر

سير� �فتا�� �ما� �ضا(�) 
�� خانو���

پيشنها� سر�شپز: 

ضميمه خانو��� ���نامه �طالعا� قيسي پلو� ���بيلى
 شنبه22 تير 1398 
411 سا� نو��چها�� - شما�� 27327 

بازی  های خيالی
کودکان

سير� �فتا�� �ما� �ضا(�) 
�� خانو���

پيشنها� سر�شپز: 

ضميمه خانو��� ���نامه �طالعا� قيسي پلو� ���بيلى
 شنبه22 تير 1398 
411 سا� نو��چها�� - شما�� 27327 

بازی  های خيالی
بازی  های خيالیکودکان

کودکان

یادداشت سردبیر

رؤیای خانه
عليرضا خاني

عضوکميسيون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی  هفته گذشته  
دریک برنامه تلویزیونی گفت: فردی در تهران صاحب 2500 خانه 
است اما آنها را وارد بازار عرضه مسکن نمی کند. در سال 94 ما بر 
توليد ماليات بستيم اما بر خانه های مازاد و سوداگری مسکن هيچ 
مالياتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نقش 
آفرینی برخی افراد موضوع ماليات بر عایدی سرمایه از دستور کار 

خارج شد.
وی گفت: 70 درصد معامات مسکن مصرفی نيست و جنبه کسب 
س��رمایه بيش��تر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب 
تعداد خانه های باا هستند تعيين می کنند. افزایش قيمت مسکن در 
شهرهای بزرگ، کم کم تاثيرش را نيز در شهرهای کوچک خواهد 

گذاشت.
به نظر می رسد در کنار سلطان سکه و سلطان قير و سلطان شکر 
و ... زمزمه ظهور سلطان خانه هم به گوش می رسد اما خوب است 
به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ممکن است در جایی دیگراز 
این کره خاکی یک »فرد« � نه شرکت � بتواند صاحب 2500 خانه 
در یک شهر باشد؟ در همه کشورهای توسعه یافته دنيا قوانين ماليات 
تصاعدی به گونه ای است که کسی که دارای این شمار خانه باشد � 
تازه  به فرض مشروع بودن � به خاطر پرداخت ماليات تصاعدی و 
دریافت اجاره بهای ثابت متضرر می شود. بنابراین نوع نظام اقتصادی 
و نوع قوانين به شکلی است که جلوی استفاده سوداگرانه از خانه 

و مستغات را می گيرد.
هم��ان نماینده مجلس در همان مصاحبه گفت 10 ميليون و 500 
هزار واحد مس��کونی از س��ال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 ميليون 
و 400 هزار واحد آن در اختيار مصرف کننده قرار گرفته اس��ت. 
بقيه 7 ميليون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثير گذار در بازار 
مس��کن اس��ت. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد ماليات 

اخذ نمی شود. 
در دنيا شکلی از ماليات وجود دارد به نام ماليات بر عایدی سرمایه 
)CGT(. این ماليات شامل درآمد حاصل از سرمایه های افراد است. 
این ماليات دو کارویژه اصلی دارد. اول: افزایش درآمد مالياتی دولت. 
دوم: سلب انگيزه های سوداگرانه افراد. این نوع ماليات هم اکنون در 
170 کشور جهان وجود دارد و در ایران با آنکه سامانه اطاعاتی 
آن بوجود آمده همچنان قانونی برای آن وجود ندارد. این ماليات با 
اینکه بسيار موثر است اما عما مشمول 95 درصد مردم نمی شود. 
 ماليات بر عایدی س��رمایه مشمول کسانی می شود که سرمایه هایی
 مازاد بر نياز خود و اعضای خانواده دارند. س��ال گذش��ته دولت 
برای کنترل بازار سکه اقدام به فروش سکه با قيمت یک ميليون و 
چهارصد هزار تومان کرد که از ميان خریداران  38نفرهر کدام بيش 
از 5 هزارسکه خریدند و یک جوان 31 ساله به تنهایی با پرداخت 
نقدی مبلغ 53 ميليارد و 550 ميليون تومان 38 هزار و 250 سکه طا 
خرید.  ماليات بر عایدی سرمایه در واقع مالياتی است که از این تيپ 
افراد دریافت می شود و ارتباطی به کسانی که درآمد متعارف و حتی 
 پس انداز معقول دارند، ندارد. بویژه اینکه در پيش نویس ایحه ای
 که بااخره به همين منظور نوشته شده ، خانه های افراد به تعداد اعضای 

خانواده از این نوع ماليات معاف دانسته شده است.
بدون تردید نگاه سوداگرانه به بازار مسکن باعث افزایش هيجانی 
قيمت ها می شود. با اینکه در تهران طبق آمار وزارت راه و شهرسازی 
بي��ش از پانص��د هزار خانه خالی وجود دارد با این حال طی یک 
سال گذشته قيمت مسکن 112 درصد افزایش یافته است. شاخص 
اميد به خانه دار ش��دن همچنان در حال کاهش اس��ت. در تهران 
ميانگين قيمت یک آپارتمان معمولی در حدود دس��تمزد 40 س��ال 
کار یک کارگر یا کارمند است. این رقم در نوع خود یک رکورد 
محسوب می شود و به کاهش شاخص »اميد به آینده« منجر می شود.
در واقع، آرزوی داشتن »خانه رویایی« دراین دیار برای اکثریت مردم 
به »رویای خانه دار ش��دن« تنزل یافته است. کارشناسان می گویند 
 برای حفظ تعادل در بازار مسکن خوب است تعداد خانه های خالی
 3 تا 4 درصد بيشتر از تعداد خانوارها باشد. طبق آمار رسمی تعداد 
خانه های خالی در تهران 13 درصد کل خانه هاس��ت اما همچنان 
تع��ادل در ب��ازار وجود ندارد! یکی از علل اصلی این بی تعادلی ، 
همان است که نماینده مجلس  از آن به عنوان وجود شمار زیادی 

خانه در دست افراد اثرگذار یاد کرد.
برای رهایی از این وضع سه کار باید کرد. اول اینکه باید همان 
افراد اثرگذار ، در قوای مقننه کشور نفوذ نداشته باشند. دوم تصویب 
قوانينی که صرفه سوداگرانه را از احتکار مسکن بزداید. سوم اینکه 

راه فرار یا دور زدن قانون را باید از ابتدا بست.

 از كوپن 

وحشت نکنید

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

صفحه2

 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا��تلفن : 29993686 
* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 

* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306
* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

معلما� بز�� ماانتشارات اطالعات منتشر كرد : 
نوشتة جعفر �باني

قطع وزيري، 504 صفحه، چاپ اول
ايران معاصر را مي توان دستاورد مدارس نوين و معلمان آنها دانست؛ معلمان بي شماري كه طي 
ــور به عرصة تعليم و تربيت درآمدند و نظام نوين  ــته در گوشه گوشة كش ــال گذش بيش از صد س
ــناخته مانده اند. نتيجه  ــاختند، اما دريغ كه اغلب آنان گمنام و ناش ــتوار س آموزش و پرورش را اس
ــت از خالل  ــروز ما بخش مهمي از تاريخچه تعليم و تربيت ايران معاصر را كه مي توانس ــه ام اينك
ــت داده ايم. از ميان آن خيل عظيم، كتاب  ــياري از اين فداكاران باقي بماند، از دس زندگي نامه بس

حاضر به سراغ چهل تن از آنها رفته است.
معلمان حاضر در اين مجموعه همگي ريشه در سازمان رسمي آموزش و پرورش ايران داشته اند؛ 
ــده اند و تا پايان در مقام تعليم به اين كار ادامه  ــه آغاز كرده اند، معلم ش يعني كار خود را از مدرس
ــتادي نامور و  ــته، اس داده اند، هرچند پاره اي از آنان را امروز به نام مؤلفي بزرگ، مترجمي برجس
ــتثنا وجود  ــيم. در اين مورد البته دو اس ــخصيتي تأثيرگذار، فراتر از صرفاً يك معلم مي شناس ش
ــالمي و ديگري بنيانگذار مؤسسه علوي تهران كه هر دو  ــس جامعة تعليمات اس دارد، يكي مؤس
ــمي آموزش و پرورش نبودند و از قضا،  ــتخدم رس روحاني بودند، ولي هيچ يك حقوق بگير و مس

تأثيرگذاري شان چشمگير بود.

ــايي و  ش�ركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد فراخوان شناس
ارزيابي پيمانكاران حفاري گمانه هاي اكتشافي عميق كه دستگاه هاي حفاري 
 (DIRECTIONAL) و جهت دار (VERTICAL) مغزه گيري به صورت عمودي
تا عمق 3000 متر را داشته و يا امكان تهيه و خريد دستگاه هاي حفاري با قابليت 
فوق را دارند از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به شماره ثبت 
ــتاد 2098001028000018 و با جزئيات مندرج در اسناد فراخوان برگزار  س
ــاعت 10 صبح مورخ 98/04/18 و  ــامانه س نمايد. تاريخ تمديد فراخوان در س
ــايت تا ساعت 17 مورخ 98/04/29  ــناد فراخوان از س مهلت زماني دريافت اس
ــد.  ــاعت 17 مورخ 98/05/12 مي باش ــنهادها حداكثر تا س و مهلت ارائه پيش
عالقمندان شركت در فراخوان مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي 
ــام 88969737 و 85193768-021 و  ــماره هاي دفتر ثبت ن الكترونيكي با ش
ــاس حاصل نماينــد و يا به آدرس اينترنتــي ــز 27313131-021 تمــ مرك

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

تمديد �گهي فر�خو�� عمومي 
شما��    98/3-35�

 �گهى مناقصه عمومى   نوبت ���
�� مرحله ��  شما��  98/17

ــتان مركزى به نشانى :  ــركت توزيع نيروى برق اس ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-
08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى 
نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل به شركت 

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

شرح كاارديف
انواع تابلو1

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 850,000,000 ريال مى باشد ،مناقصه گران 
بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى 
خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين 
شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به نام شركت 

توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
ــنهادهايى كه بعد از  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضا، مش 4- به پيش
انقضاى مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، 
ــپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ونظاير آن  س

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500,000 ريال فيش واريزى در وجه بانك صادرات  به 
شماره 0101852918003 شعبه ميدان شهدا.

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز 
ــاعت 11روز  شنبه مورخ   ــايى س ــنبه مورخ 1398/05/16 و زمان بازگش چهارش

1398/05/19  مى باشد.
7- محل تحويل و بازگشايى: اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر ،شركت 
توزيع نيروى  برق استان مركزى، واحد دبيرخانه .محل بازگشايى سالن كنفرانس 

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 20,000,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير :

ــايت پايگاه ملى مناقصات http: //iets.mporg.ir و  www.tavanir.org.ir س
سايت شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 

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

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�
 �گهى مناقصه عمومى   نوبت ���

�� مرحله ��  شما��  18 / 98 
ــتان مركزى به نشانى :  ــركت توزيع نيروى برق اس ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
اراك ،خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-
08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى 
نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل به شركت 

در مناقصه نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايد. 
شرح كاارديف

انواع برقگي�ر1
3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 703,600,000 ريال مى باشد ،مناقصه گران بايد  
مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى 
ــط امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين  ــده توس خالص مطالبات قطعى تاييد ش
ــده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به نام شركت  ش

توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
ــنهادهايى كه بعد از  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضا، مش 4- به پيش
انقضاى مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، 
ــپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ونظاير آن  ــپرده هاى مخدوش ،س س

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500,000 ريال فيش واريزى در وجه بانك صادرات  به 
شماره 0101852918003 شعبه ميدان شهدا.

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز 
چهارشنبه مورخ 1398/05/16 و زمان بازگشايى ساعت 11,30 روز  شنبه مورخ  

1398/05/19  مى باشد.
7- محل تحويل و بازگشايى: اراك ،ميدان دارايى ،خيابان امام موسى صدر، شركت 
توزيع نيروى برق استان مركزى، واحد دبيرخانه .محل بازگشايى :سالن كنفرانس 

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 15,120,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــانى معامالت  ــالع رس ــبكه اط ــايت ش ــتر به س ــب اطالعات بيش ــت كس جه
ــات ــى مناقص ــگاه مل ــايت پاي ــر: www.tavanir.org.ir س ــركت تواني  ش

ــركت توزيع نيروى برق استان مركزى:  ــايت ش http://iets.mporg.ir و س
www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 

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

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

 �گهى مناقصه عمومى   نوبت ���
�� مرحله ��  شما��   98/19

ــتان مركزى به نشانى :  ــركت توزيع نيروى برق اس ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-

08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى 
نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل به شركت 

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

شرح كاارديف
انواع كات اوت1

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 784,000,000 ريال مى باشد ،مناقصه گران بايد 
مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى 
ــط امور مالى شركت توزيع ،چك تضمين  ــده توس خالص مطالبات قطعى تاييد ش
ــده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به نام شركت  ش

توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
ــنهادهايى كه بعد از  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضا، مش 4- به پيش
انقضاى مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، 
ــپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ونظاير آن  س

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500,000 ريال فيش واريزى در وجه بانك صادرات  به 
شماره 0101852918003 شعبه ميدان شهدا.

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز 
ــاعت 12روز  شنبه مورخ   ــايى س ــنبه مورخ 1398/05/16 و زمان بازگش چهارش

1398/05/19  مى باشد.
7- محل تحويل و بازگشايى: اراك ،ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت 
توزيع نيروى برق استان مركزى ،واحد دبيرخانه .محل بازگشايى: سالن كنفرانس 

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 17,800,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــتر به سايت شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير :  ــب اطالعات بيش جهت كس
ــات http://iets.mporg.ir و  ــايت پايگاه ملى مناقص www.tavanir.org.ir س
سايت شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 

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

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�
 �گهى مناقصه عمومى   نوبت ���

�� مرحله ��  شما��   98/20
ــتان مركزى به نشانى :  ــركت توزيع نيروى برق اس ــانى : ش ــركت و نش 1- نام ش
اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن تماس 08632226033-

08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى 
نمايد.لذا از كليه تامين كنندگان دعوت به عمل مى آيد در صورت تمايل به شركت 

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

شرح كاارديف
انواع مقره1

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 843,100,000 ريال مى باشد ،مناقصه گران 
بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى 
خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور مالى شركت توزيع، چك تضمين شده 
بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به نام شركت توزيع 

نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
ــنهادهايى كه بعد از  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاى فاقد امضا، مش 4- به پيش
انقضاى مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده، 
ــپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ونظاير آن  س

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500,000 ريال فيش واريزى در وجه بانك صادرات  به 
شماره 0101852918003 شعبه ميدان شهدا.

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 13 روز 
چهارشنبه مورخ 1398/05/16 و زمان بازگشايى ساعت 12,30روز  شنبه مورخ  

1398/05/19  مى باشد.
7- محل تحويل و بازگشايى: اراك، ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت 
توزيع نيروى  برق استان مركزى ، واحد دبيرخانه .محل بازگشايى :سالن كنفرانس 

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 19,770,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــانى معامالت شركت توانير: ــتر به سايت شبكه اطالع رس ــب اطالعات بيش جهت كس

ــات http://iets.mporg.ir و  ــايت پايگاه ملى مناقص www.tavanir.org.ir س
سايت شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 

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

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

�گهي مناقصه شما��    16 - 98
صنايع هفتم تير اصفهان درنظر دارد خريد 10/600 كيلوگرم 
ورق آلومينيوم 6061 به ضخامت 3 و 65 ميلي متر خود را از طريق 
ــركت در مناقصه، جهت  ــه تأمين نمايد. عالقه مندان به ش مناقص
كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مربوطه مي توانند حداكثر 
ظرف مدت 6 روز كاري از تاريخ چاپ آگهي در ساعت اداري با همراه 
ــتن رزومه كاري خود به آدرس: كيلومتر45 جاده اصفهانـ   داش
مباركه، مديريت خريد صنايع «دايره خريد داخل» مراجعه نمايند.

(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.)
تلفن تما�: 33973228-031 يا  031-33973227
«���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها�»

سى دى  روزنامه اطالعات
فروردين   و  ارديبهشت 

 سـال  1330
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�گهى تجدي�د مز�يد� فر�� ملك 
شركت سهامى سا�ما� صنايع �ستى �ير�� 

(�� حا� تصفيه )
شركت سهامى سا�ما� صنايع �ستى در نظر دارد كارگاه صنايع 
دستى واقع در استان سمنان بلوار شريف واقفى – مجتمع صنايع 
دس�تى با عرصه وقفى و مالكيت اعيانى به مبلغ 6,800,000,000 
ريال معادل شش�صد و هشتاد ميليون تومان را از طريق مزايده 
عموم�ى ب�ا فعاليت در حوزه صنايع دس�تى به فروش برس�اند.

متقاضيان مى توانند از مورخ 1398/04/22  لغايت 1398/05/02  
همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8:30 الى 16:00 جهت اطاع 
از شرايط و  دريافت  فرم شركت در مزايده و  تحويل پيشنهادها 
به آدرس تهران ،  خيابان  طالقانى ، كوچه جليل مژدهى،  معير1، 
پ�اك 12 ، طبقه اول مراجعه نمايند . تاريخ بازگش�ايى پاكت ها  
1398/05/06 شرايط كامل  مزايده  در  برگ شركت در مزايده كه 

به امضا و تاييد متقاضى مى رسد به اطاع خواهد رسيد.
شما�� ها� تما�: 32- 021-88800029 

1297/ م الفشما�� فاكس: 88800029

صفحه9
اجتماع باشکوه مدافعان عفاف و حجاب در سراسر کشور



2اخبار داخلی شنبه 22 تير 1398ـ   10 ذي القعده 1440 ـ 13 جواي 2019ـ   سال نود و چهارمـ   شماره 27327

 رئیس جمهوري :گسترش روابط صمیمی   با همسایگان   
سیاست اصولی ایران است

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا در نشست شورای 
حکام آژانس منزوی شد، گفت: حتی نتوانستند یک بیانیه یک 

خطی از رئیس شورای حکام بگیرند.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف در همایش فرمانداران 
سراسر کشور گفت: علت خروج آمریکا از برجام یک محاسبه 
بود. ما باید بطان این محاسبه را برای آمریکا ثابت کنیم و امروز 

خوشحالیم بطان این محاسبه برای آمریکا ثابت شد.
ظریف توضیح داد: محاسبه آمریکایی ها این بود که ایران با 
فشارهای شدید اقتصادی آمریکا سقوط خواهد کرد. این حرف را 
نه تنها خودشان باور داشتند بلکه این باور را به متحدانشان هم القا 
کرده و گفته بودند اگر مقداری وقت کشی شود جمهوری اسامی 
سقوط خواهد کرد. بحمداه با تکیه بر مردمی که از ابتدای انقاب 
تا امروز همه محاسبات غربی ها و آمریکایی ها و بدخواهان این 

کشور را باطل کردند، این پیش بینی آمریکایی ها باطل شد.
*تحریم نمی تواند مردم را از حاکمیت جدا کند

رئیس دستگاه دیپلماس���ی ادامه داد: تحریم به عنوان یک 
حرکت ضد انس���انی و جنایت علیه بشریت می تواند به مردم 
فشار وارد کند، اما نمی تواند مردم را از حاکمیت جدا کند. هدف 
کاسیک تحریم این است که با فشار آوردن بر مردم نتیجه سیاسی 
گرفته و فشار اقتصادی به نتیجه سیاسی منجر شود، یعنی مردم را با 

فشار اقتصادی از حاکمیت جدا کنند.
وی با بیان این که امروز هم سیاست فشار حداکثری برای 
جدا کردن مردم از حاکمیت است، اظهار داشت: آمریکا در شرایط 
کنونی احساس می کند از نظر سیاسی و میدانی شکست خورده 

است.
وزیر خارجه با اشاره به نشست اخیرشورای حکام آژانس به 
درخواست آمریکا درباره برجام بیان کرد:  آمریکا جلسه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را تشکیل داد ،   نمی دانم با 
چه عقل و درایتی  و در این جلسه خودش منزوی شد. ابرقدرت 
جهان و بزر گ ترین قدرت سیاسی و اقتصادی، عضو شورای حکام 
و همه متحدانشان عضو شورای حکام، ولی یک بیانیه یک خطی 
نتوانستند از رئیس شورای حکام بگیرند. آمریکا در صحنه سیاسی 
در دنیا منزوی شده و احساس می کند در صحنه میدانی  خاورمیانه 

شکست خورده است.
ظریف با ذکر این نکته که آمریکاتعهدات بین المللی خود را 
زیر پا گذاشت  ، گفت: برخی دوستان می گویند برجام استحکام 
نداشت به همین خاطر آمریکا آن را  زیر پا گذاشت . حاا برجام 
محکم نبود که خیلی هم بود و اکنون می بینیم و ان شاءاه هم در 
آینده بیشتر خواهیم دید. منافع ملی اجازه نمی دهد ما فیلم بسازیم، 

البته پول هم نداریم.
*آیا نفتا هم محکم نبود؟

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: برجام محکم نبود، آیا نفتا 
 هم محکم نبود؟ آیا توافق موشکی با شوروی سابق و توافق بین 
2 ابرقدرت هم محکم نبود؟ آیا اساسنامه یونسکو و کنوانسیون 
محیط زیست هم محکم نبود؟ آیا همه دنیا، هر کس که توافقی کرد 

همه کاه سرشان رفته است؟ نه.
وی با بیان اینکه سیاست یکجانبه گرایی آمریکا به انزوای 
جهانی آمریکا انجامیده اس���ت ، اظهار داشت:   در شورای حکام 
شاهد بودید. اگر عاقانه رفتار کنیم ان شاءاه باز هم خواهیم دید. 
اگر براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رفتار کنیم حتما 
نتایج آن را خواهیم داد حتما مردم ایران عزیز هستند و این مردم 
هیچگاه ذلیل نشدند و به لطف خدا هیچگاه ذلیل نخواهند شد، این 
مردم سربلند هستند، آنها را سرافکنده نشان ندهیم. این مردم یک بار 

دیگر نشان خواهند داد که ولی نعمت واقعی ما هستند.
 وزیر خارجه با ذکر این نکته که آمریکایی ها در صحنه سیاسی 
در دنیا منزوی شده اند، گفت: مقداری از آن به خاطر دیپلماسی 
ماست و مقداری هم به خاطر سیاست های غلط خودشان است. 

آنها به دست خودشان، خود را در دنیا منزوی کرده اند.
آمریکا با قدری عقل و درایت و با قدری رها کردن خود از 
یوغ اسرائیل و »گروه بی« که هدفشان فدا کردن منافع آمریکا برای 

منافع رژیم صهیونیستی است می تواند عاقانه هم زندگی کند.
* سر جنگ با کسی نداریم

ظریف با بیان این که  سر جنگ با کسی نداریم، بیان کرد: 
ایران چند واحد نیس���ت و خارجی ها خیال نکنند با یک ایران 

متشتت مواجهند، بلکه با یک ایران یکپارچه مواجه هستند.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: آمریکا به بازی »ترسوها« 
روی آورده که از تروریس���م اقتصادی علیه مردم ایران استفاده 
می کند به این امید که این مردم را علیه دولتش���ان بشوراند و 
اینها را رس���ما اعام می کنند. ایران در موضع قدرت است، به 
 خاطر حکمت، عزت و مصلحت ، در موضع قدرت هس���تیم 

نه ضعف.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: اینستکس ممکن است 
برای ما هیچ ارزش���ی نداشته باشد،  ولی یک ارزش استراتژیک 
دارد و آن اس���ت که نزدیک ترین متحدان آمریکا مکانیسمی را 
ایجاد کردند که آمریکا را دور بزنند. 2 کشور متحد آمریکا یعنی 
امارات عربی متحده و هند تصمیم گرفته اند در معاماتشان از دار 

استفاده نکنند.
وی با بیان این که روس���یه و چی���ن تصمیم گرفته اند در 
معامات خود از دار استفاده نکنند، اظهار داشت: ما و ترکیه سال 
گذشته براساس گفته وزیر خارجه ترکیه 35 درصد معاماتمان با 
استفاده از ارز ملی بوده است. این یعنی استفاده افراطی آمریکا از 
تروریسم اقتصادی مبتنی بر حاکمیت دار باعث شده در درازمدت 
از نظ���ر راهبردی حتی در حوزه اقتصادی هم آمریکایی ها ضرر 

کنند.
ظریف با بیان اینکه امام )ره( ش���عار نمی داد، گفت: امام که 
می فرمود مردم ولی نعمت ما هستند یعنی واقعا چنین هستند.اینکه 
من اینجا می توانم بایستم و محکم بگویم ما  امن ترین کشور منطقه 
هستیم فقط با اتکای مردم است و با اتکای مردمی است که حتما 
پای صندوق رای حضور خواهند داشت. ما باید کمک کنیم و مانع 
نشویم. مردم پای صندوق رای می آیند چون صاحب این کشور 
مردم هس���تند و خودشان را صاحب کشور می دانند. ما مستاجر 
هستیم، مالک مردم هستند. ما می آییم و می رویم، مالک این کشور 

مردم هستند.
وزیر خارجه با بیان این که با کس���انی که علیه مردم ما به 
تروریسم اقتصادی دست زدند مذاکره نمی کنیم، گفت: زمانی آمریکا 
در جنگ اقتصادی علیه ایران است، نباید توقع داشته باشند ایران 

اقداماتش را متوقف کند.
وی ادعای انگلیس درب���اره تاش ایران برای توقیف یک 
فروند نفتکش آنها در خلیج ف���ارس را رد کرد و گفت: آنچه 
خودشان مطرح کردند و ادعاهایی که مطرح می شود برای ایجاد 

تنش است و این ادعاها هیچ ارزشی ندارد.
وی همچنین افزود: تا کنون این ادعاها را زیاد تکرار کرده اند. 
البته این را سپاه رد کرد، اما این حرف ها معموا برای پوشاندن نقاط 

ضعف آنها مطرح می شود.
وزیر خارجه درباره سفرش به نیویورک گفت:  هنوز ویزای 
من صادر نشده، اما این سفر برای شرکت در شورای اقتصادی و 
اجتماعی سازمان ملل است. البته در کنارش با مجامع فکری و 
رسانه ها برنامه خواهم داشت و بعد از آن به کاراکاس )ونزوئا( 
برای ش���رکت در نشست عدم تعهد می  روم  و همچنین  به 2 

کشور  دیگر آمریکای اتین   سفر می کنم .
ظریف درباره اینکه آیا ایران چراغ س���بزی به آمریکا برای 
حضور در مذاکرات داده اس���ت  ، توضی���ح داد:   هیچگاه میز 
مذاکره را ترک نکردیم. تا اسفندماه ۹۶آمریکا در جلسات کمیسیون 
مش���ترک برجام حضور می یافت و درون مذاکره بود. خودشان 

تصمیم گرفتند میز مذاکره را ترک کنند، حال   ادعای دروغی را 
برای فریب  مطرح می کنند مبنی براین که   آماده مذاکره اند.

وی تصریح کرد:  اگر آماده مذاکره هستند مذاکره با تروریسم 
جور در نمی آید. خودشان هم با تروریست ها مذاکره نمی کنند و 
ما هم با کسانی که علیه مردم ما دست به تروریسم اقتصادی زدند، 

مذاکره نمی کنیم. باید این را متوقف کنند .
وزیر خارجه همچنین درباره ارائه طرح »امانوئل بن« مشاور 
دیپلماتیک ماکرون به ایران  مبنی ب���ر »توقف در برابر توقف« 
خاطرنشان کرد: ایشان پیشنهادی آوردند برای این که از افزایش 
تنش جلوگیری شود. گفتند ما میانجی نیستیم. به ایشان گفته شد 
تا زمانی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران اس���ت نباید توقع 
داشته باشند ایران اقداماتش را متوقف کند. یا اروپا  باید اقدامات 
ازم را انج���ام دهد یا آمریکا جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را 

متوقف کند.

پاسخی جدی به تهدیدها  خواهیم داد
وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه المیادین هم گفت: اقدام 
انگلیس علیه کشتی ایرانی یک دزدی دریایی است و واضح است 

که این اقدام از سوی آمریکایی ها صورت گرفته است.
ظریف در پاسخ به س���ئوالی درباره خطرآفرینی تیم بی و 
خروج بن زاید از این تیم اظهارنظر کرد: در ابتدا تیم بی تنها شامل 
بولتون و نتانیاهو بود  اما در ادامه به اعضای این تیم اضافه شد. 
بدون شک دیگرانی که به نتانیاهو و بولتون اضافه شده اند می توانند 
از این مجموعه خارج بشوند.  امیدواریم  همسایگان ما از این تیم 
خارج شوند و به آغوش منطقه بازگردند. اقدامات ضد منطقه ای 
امارات و عربستان تنها شامل ایران نیست.امارات و عربستان دارند 
علیه قطر نیز اقدام می کنند. همچنین آن ها مشغول حمله به مردم 
یمن هس���تند. این قاعده در باره  سودان و لیبی  هم  صادق است. 
عربستان و امارات می خواستند همسایه قطری خود را در فشار 
و محدودیت قرار دهند که البته ایران وارد شد.  امیدواریم نه فقط 
امارات ، بلکه عربستان  هم به گفتگو و همکاری با دیگر کشورهای 
منطقه باز گردند و از این حرکت ضد منطقه ای که توسط آمریکا 
شکل گرفته است ، فاصله بگیرند. من به همسایگانم   در منطقه تاکید 
می کنم که تندروهای آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی یک سرباز 
خود را   فدای شما نخواهند کرد. آنها حتی یک قدم برای شما 
برنخواهند داشت. ما این آمادگی را داریم که با همسایگان خود در 

منطقه رفاقت و از آنها دفاع کنیم.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال دریافت 
پیشنهاد محرمانه از سوی امارات برای کاهش تنش میان این کشور 
و ایران یا سفری غیرعلنی از سوی مقامات اماراتی به ایران در این 
زمینه گفت: عائمی در زمینه این تغییر رفتار و اتخاذ سیاست جدید 

به ویژه در قبال مسائل منطقه ای وجود دارد که اگر این موضوع 
تحقق یابد، حتما به سود دولت امارات خواهد بود.

وی درباره میزان آمادگی کشورمان برای مقابله با تهدیدات 
ایاات متحده آمریکا    خاطرنشان کرد:   در هر عرصه و  در هر 
اندازه ای آماده مقابله با تهدیدات ایاات متحده آمریکا هستیم.  
امروز به لطف خداوند ما یکی از قویترین کشورهای منطقه هستیم. 
ما دنبال جنگ و تنش نیستیم اما اگر کسی بخواهد با ما مواجهه کند، 

پاسخی جدی خواهیم داد.
وی درباره سفر اخیر مشاور رئیس جمهوری فرانسه به تهران 
و پیام های این سفر هم گفت: فرانسوی ها سعی می کنند راهکاری 
برای کاهش تنش ها با ایران پیدا کنند. این جنگ، نبردی اقتصادی 
است که یگانه  راه پایان دادن آن، پایان   تروریسم اقتصادی آمریکا 
علیه ملت ایران است. فرانسوی ها تاش می کنند آمریکا تحریم ها 
را کنار بگذارد و امکان کاهش تنش ها وجود داشته باشد. میزان 

موفقیت فرانسوی ها بستگی به همراهی مقامات آمریکایی دارد. 
فرانسوی ها اعام کرده اند که یک میانجی نیستند و فقط سعی در 
تاش برای کاهش میزان تنش ها دارند. ما هم از هر گونه تاش 
برای کاهش تنش ها و اجرای  برجام به عنوان  دستاوردی بین المللی 

استقبال می کنیم.
وی درباره توقیف کشتی ایرانی توسط انگلیس اظهارنظر 
کرد:   طرح موضوع تحریم فروش نفت به سوریه  از سوی اتحادیه 
اروپا ، ادعایی بی معناست؛ زیرا اول  کشورهای اروپایی نفت صادر 
نمی کنند و دوم  این که تحریم های اتحادیه اروپا جنبه ای فرامرزی 
ندارد و برای دیگر کشورهای دنیا ازم ااجرا نیست.  تحریم های 
اروپا برای آن است که آنها از سوریه نفت نخرند، نه این که مانع 
از فروش نفت کشورهای دیگر به سوریه بشوند. از این رو توجیه 

انگلیس در باره  توقیف کشتی دریایی بچگانه و مضحک است.
وی افز ود: انگلیس���ی ها می توانند رسما اعام کنند نوکر 
آمریکایی هستند و از طرف آمریکا اقدام می کنند!البته آمریکا نیز با 
توهینی که به سفیر انگلیس و نخست وزیر این کشور کرده، این 
محبت انگلیسی ها را به خوبی پاسخ داده است! آقای بولتون گفت 
بزرگترین هدیه چهارم جوای ، روز استقال آمریکا  را دولت 
انگلیس با ضبط این کش���تی به ما داد  و آقای ترامپ نگذاشت 
کمترین فرصتی از زمان ارسال این هدیه! سپری شود و به سفیر و 
نخست وزیر انگلیس توهین کرد. به قول ما ایرانی ها، نوش جان 

انگلیسی ها!
 وزیر امور خارجه ادامه داد: موضوع دیگری که باید مدنظر 
قرار داد، انزوای آمریکا در جلس���ه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است. آمریکایی ها در اقدامی مضحکانه ، 
اجاس شورای حکام را تش���کیل دادند ، دقیقا مانند جلسات 

شورای امنیت سازمان ملل که علیه ما تشکیل  می دهند.آمریکایی ها 
یک بار دیگر اثبات کردند که در دنیا منزوی هستند . به عبارت بهتر ، 
دیپلماسی ایرانی توانسته است آنها را در دنیا منزوی سازد. این روند 
به لطف خداوند ادامه خواهد داشت. انزوای سیاسی آمریکا در 
جهان، به حوزه اقتصاد این کشور نیز تسری پیدا خواهد کرد. این 
موضوع یک شعار نیست. استفاده بیش از حد آمریکا از دار امتیاز 

آن را به تدریج از بین خواهد برد.
  آمریکا ظریف را  تحریم نمی کند

دو منبع مطلع روز پنجشنبه گفتند که آمریکا تصمیم گرفته 
است فعاً وزیر امور خارجه ایران را تحریم نکند و این نشانه ای 
می تواند باش���د که واشنگتن ممکن است دری برای دیپلماسی 

گشوده باشد.
به گزارش ایس���نا، به نقل از رویترز، این منابع مطلع دایل 
مشخصی را برای این تصمیم که دو ماه پس از تنش های باا گرفته 

آمریکا و ایران رخ داده بود، بیان نکردند.
یک منبع مطلع به شرط فاش نشدن نامش گفت: آدم های 
معتدل غالب شدند. ما دیدیم که ]این اقدام[ لزوماً کارآمد نیست.

وی افزود که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا با تحریم 
ظریف »در حال حاضر«، مخالفت کرده است.

گزارش بلومبرگ از انزوای آمریکا در نشس��ت شورای 
حکام

دراین حال ش���بکه بلومبرگ با اشاره به برگزاری نشست 
شورای حکام آژانس انرژی اتمی به درخواست آمریکا گزارش داد 
که اگرچه واشنگتن سعی داشت فشارها را بر ایران افزایش دهد، اما 

با مخالفت تند سایر طرف های برجام مواجه شد.
آمریکا با واکنش تند روس���یه، چین و اروپا مواجه شد که 
همگی دولت ترامپ را برای به وجود آمدن وضع کنونی پیرامون 
برجام مقصر می دانن���د و نگرانند که این بحران به وقوع جنگ 

بینجامد.
نماینده آمریکا در آژانس در این نشست مدعی شد که هدف 
از تصمیمات هس���ته ای اخیر ایران دامن زدن به تنش ها به جای 
حل وفصل آن است و موجب تشدید چالش هایی می شود که ایران 

برای صلح و امنیت بین الملل ایجاد می کند.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین پیش از برگزاری نشست اظهار داشت: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تازگی اعام کرد که غنی سازی اورانیوم در ایران به 
۴.5درصد رسیده است. این، غنای پایین محسوب می شود و هیچ 
ارتباطی با ساح هسته ای ندارد. تمام اعضای آژانس این سطح از 
اورانیوم را بدون محدودیت ذخیره می کنند. همچنین با قرار داشتن 
تحت کنترل های سخت بین المللی هیچ تهدیدی برای عدم اشاعه 

به شمار نمی آید.
انگلیس، فرانس���ه و آلمان  هم در بیانیه ای مشترک  با ابراز 
نگرانی نسبت به اقدامات ایران برای عبور از برخی محدودیت های 
برجام تاکید کردند که این، وظیفه طرف های باقیمانده در توافق 

است که به اختافات رسیدگی کنند.
اتحادیه اروپا هم با ابراز تأسف از خروج آمریکا از برجام از 
تمامی کشورها خواست  از اقداماتی که اجرای این توافق را به خطر 

می اندازد، پرهیز کنند .
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم در توییتی 
پس از نشست ش���ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نوشت:شکس���تی دیگر برای آمریکا در مضحکه شورای حّکام 
آژانس؛ آمریکا بار دیگر به دس���ت خود منزوی شد. استحکام 
حقوقی برجام، دیپلماسی فعال و دست پر سیاسی و اخاقی ایران 
همه راه ها را بر پیمان شکنان پر مدعا می بندد. دیپلماسی نتیجه 

می دهد.
ریابکوف: با آمریکا اختاف نظر شدید داریم

معاون وزیر امورخارجه روس���یه  هم گفت که مسکو در 

حوزه های مختلف، به ویژه ایران و ونزوئا با واشنگتن اختاف نظر 
شدید دارد.

سرگئی ریابکوف پس از دیدار با معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا در امور سیاسی در جمع خبرنگاران گفت که این دیدار 
نشان داد مسکو و واشنگتن در حوزه های مختلف با یکدیگر به 
شدت اختاف نظر دارند. این اختاف نظر به ویژه در ارتباط با ایران 

و تمام موضوعات مرتبط با این کشور و منطقه است.
پیوستن  7 کشور غیراروپایی به اینستکس  

دراین حال معاون مس���ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعام کرد که کشورهای غیراروپایی حاضرند به اینستکس  بپیوندند 

یا از این سازوکار استفاده کنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، هلگا اشمید روز پنجشنبه اعام 
کرد که به جز ۱۰کشور عضو اتحادیه اروپا که تا کنون برای استفاده 
از اینستکس اعام آمادگی کرده اند، هفت کشور غیراروپایی هم 
حاضرند به اینستکس ملحق شوند یا از این سازوکار استفاده کنند.

وی همچنین افزود که می تواند به صراحت اعام کند این 
هفت کشور   به اینستکس ملحق خواهند شد.

دراین میان معاون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا ادعای 
جدید رئیس جمهوری کشورش درباره غنی سازی اورانیوم در 
ایران را کاماً دروغ توصیف و تاکید کرد که سیاست خارجی مبتنی 

بر دروغ قادر نخواهد بود حمایت بین المللی را جلب کند.
به گزارش ایسنا، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در 
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در واکنش به توئیت ادعایی 
دونالد ترامپ درباره ایران در صفحه توییتر خود نوشت: این کامًا 
دروغ است. آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه اطاعاتی خود 
ترامپ و مقامات نظامی همگی پایبندی ایران )به برجام( را تائید 
کرده اند. سیاست خارجی مبتنی بر دروغ نخواهد توانست حمایت 

بین المللی را جلب کند یا به واقعیت )موجود( بپردازد.
دونالد ترامپ در پیامی در حساب کاربری خود در توییتر 
مدعی شده بود که ایران از مدت ها پیش به طور مخفیانه سرگرم 

"غنی سازی" و نقض برجام بوده است.
اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری اش  
گفت  که واشنگتن به واسطه متحدانش خواستار کاهش تنش ها در 

روابط با ایران شده است.
به گزارش فارس، »مورگان اورتگاس«،  گفت: »فکر می کنم 
درباره ایران، به طور کلی ما موضع خودمان را کاماً به صراحت 
بیان کرده ایم... وزیر خارجه مان،  برای حل این مساله به اقصی نقاط 

دنیا سفر  و با متحدانمان صحبت کرده است.
او  اضافه کرد: »رئیس جمهوری گفته که بدون پیش شرط 
حاضر است با ایرانی ها ماقات کند؛ بنابراین ما به دنبال راه حل 
دیپلماتیک هستیم. به دفعات از متحدانمان خواسته ایم که از ایران 
بخواهند تنش ها را کاهش دهد، به منافع و متحدان آمریکا تعرض 

نکند و در منطقه وحشت ایجاد نکند.«
توییت  عراقچی

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با انتشار 
تصویری از دیدارش با »امانوئل بُن« مش���اور دیپلماتیک رئیس 
جمهوری فرانسه که به تهران سفر کرده بود، در صفحه توییترش 
نوشت:     بحث های خوبی با امانوئل بُن داشتم. ما درباره جنگ 
اقتصادی کنونی و اینکه یک آتش بس متوازن و پایان منطقی بازی 

چگونه باید باشد، صحبت کردیم.
جو بایدن:  برجام را  تمدید می کنم

دراین حال نامزد پیش���تاز حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورتی که موفق شود وارد کاخ 
سفید شود توافق هسته ای با ایران را تقویت و تمدید خواهد کرد.

  »جو بایدن«، گفت در صورتی که ایران به پایبندی به برجام 
بازگردد او هم آمریکا را مجدداً به این توافق بازخواهد گرداند، اما 

توافق را »تقویت«   و برخی مفاد آن را »تمدید« خواهد کرد.

رئیس جمهوري سیاس���ت 
اصولی   ایران را گس���ترش روابط 
صمیمی با همس���ایگان از جمله 
ارمنس���تان دانست و تاکید کرد که 
تهران آماده اس���ت در همه عرصه 
ها روابط خود را با ایروان به عنوان 
یک کش���ور دوست، بیش از پیش 

تقویت کند.
  دکت���ر  روحانی   در تماس 
تلفنی"نیکول پاش���ینیان" نخست 

 وزیر ارمنستان ، توافق هاي گسترده 
تهران – ای���روان را در عرصه های 
مختلف ، گامی ارزنده در مس���یر 
توس���عه بیش از پیش همکاری ها 
برشمرد و اظهار داشت که با تسریع 
در اجرای این توافق ها، ش���اهد 
شکوفایی بیش���تر روابط ایران و 

ارمنستان خواهیم بود.
رئیس جمهوري با اش���اره به 
دعوت نخس���ت وزیر ارمنستان  

ازوی برای حضور  در نشس���ت 
س���ران اتحادیه اوراسیا در ۹ مهر ،  
ابراز امیدواری کرد که بتواند در این 
اجاس شرکت کند.   نخست وزیر 
ارمنستان هم در این تماس تلفنی با 
تاکید بر این که کشورش مصمم به 
گس���ترش روابط با تهران در همه 
عرصه هاس���ت، گفت: ارمنستان با 
جدیت اجرای توافق ها گسترده میان 

دو کشور را پیگیری می کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کش���وری از پرداخت مرحله دوم 
وام 2۰میلی���ون تومانی ازدواج برای 
فرزندان بازنشس���تگان کشوری تا 
شهریور امسال خبر داد و گفت: این 
وام 2۰میلیون تومانی مانند وام مرحله 
قبل با سود ۸درصد است  و این بار 
به ۱5۰۰نفر از بازنشستگان کشوری 
که عقدنامه فرزند آنها در سال ۱3۹۷و 

یا س���ه ماهه اول ۹۸به ثبت رسیده 
است، اعطا خواهد شد.

به گزارش  مهر  س���ید میعاد 
صالحی افزود: بازنشستگان می توانند 
از فردا، همزمان با میاد با سعادت امام 
رضا )ع ( ، در سایت صندوق ثبت نام 
کنند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
ادامه داد: اولوی���ت دریافت این وام 
که از محل صرفه جویی در هزینه های 

جاری صندوق تأمین شده است، با 
بازنشستگانی است که کمترین میزان 
دریافتی حق���وق را دارند. در مرحله 
اول ثبت ن���ام، قریب به 3۰هزار نفر 
از بازنشستگانی که فرزندانشان در 
سال ۹۷عقد کرده بودند، در سامانه 
مورد نظر ثبت نام کردند؛ افرادی که 
قباً ثبت نام کرده اند، نیاز به ثبت نام 

مجدد ندارند.

بقیه از صفحه اول
گروهک ه���ای ض���د انقاب و 
تحت حمایت استکبار جهانی در 
مناطقی از غرب و ش���مال غرب 
کشور و به شهادت رساندن  شهید 
سرافراز و داور "حاصل احمدی 
"و دو تن از پاس���داران غیور اسام 
و ت���اش مذبوحانه  در برهم زدن 
امنیت  استان های آذربایجان غربی 
و کردس���تان،  نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در ادامه 
هشدارهای قبلی کشورمان به  اقلیم 
کردستان عراق مبنی بر جلوگیری 
از  استفاده گروهک های  تروریستی 
از مناطق حاشیه مرزهای مشترک 
با جمهوری اس���امی ایران برای  
فعال کردن مقره���ا برای آموزش ، 
سازماندهی و گس���یل تیم های 
تروریستی در نفوذ از مرز و انجام 
اقدامات تروریستی و ضد امنیتی در 
میهن اس���امی ما و بی توجهی و 
مسامحه در این خصوص ، از روز 
چهارشنبه) ۱۹تیر ( مقرهای فعال و 
محل استقرار و آموزش گروهک های 
تروریستی ضد انقاب در این مناطق 

را هدف قرار داد.
 در این عملیات که توس���ط 
واحدهای  موش���کی ، پهپادی و 
توپخانه نیروی زمینی س���پاه انجام 
پذیرفت ، مراکز فعال تروریست ها  
ه���دف قرار گرف���ت  و عاوه بر 
انهدام آنها ،  شمار  زیادی از عناصر 
تروریس���تی به هاکت رسیده یا 
زخمی شده اند که اطاعات تکمیلی 
متعاقبا به آگاهی ملت شریف ایران 

خواهد رسید  .
در اطاعیه نی���روی زمینی 
سپاه تصریح شده است: با اشراف 
اطاعاتی و شناخت دقیق یگان های 
اطاعاتی و عملیات���ی از نقاط و 

محل های استقرار تروریست های 
مزدور، اه���داف موردنظر به دقت 
مورد اصابت قرار گرفته و  مراحل 
عملیات نیز تصویربرداری و مستند 

سازی شده است.
این اطاعیه   با پرده برداشتن 
ازتاش تروریست ها در استفاده از 
روستاییان به عنوان سپر انسانی و 
درخواست مجدد از مردم شریف 
کردستان عراق مبنی بر فاصله گرفتن 
از محل های استقرار گروهک های 
تروریستی و طرد آنان  تاکید کرد : 
همانگونه که بارها تصریح ش���ده 
اس���ت، امنیت ملی و حفظ آرامش 
و آسایش ملت ایران به ویژه مردم 
عزیز و غیور استان های مرزی خط 
قرمز نیروهای مسلح کشور بویژه 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اس���امی بوده و در این خصوص 
هیچ ماحظه و مرزی را نمی شناسد 

و تروریست ها را در هر سوراخی 
که خزیده باش���ند به سزای اعمال 
ننگین و جنایتکارانه شان خواهند 
رساند، همچنین از اقلیم کردستان 
عراق انتظار می رود با جدی گرفتن 
هش���دارها و تذکرات جمهوری 
اس���امی ایران، بیش از این اجازه 
ندهد س���رزمین خود به پناهگاه و 
محل آموزش، تربیت و سازماندهی 
تروریست ها برای ارتکاب جنایات 
تروریس���تی و به مخاطره انداختن 
امنیت پایدار کشورمان  تبدیل شود.

گفتنی است ؛ روز چهارشنبه 
رزمندگان قرارگاه نجف اش���رف 
نی���روی زمینی س���پاه، یک تیم 
تروریستی که قصد نفوذ به کشورمان 
از طریق مرزهای غربی را داش���ت 
در منطقه عمومی جوانرود منهدم 
و 5 تروریس���ت آن را به هاکت 

رساندند.

وزیر دفاع: متجاوزان با پاسخ 
دندان شکن روبرو می شوند

 وزی���ر دف���اع در واکنش به 
تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی 
گفت: هر دش���منی در هر سطحی 
قصد تجاوز ب���ه حریم و تمامیت 
ارضی کشور مقدس ایران را داشته 
باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و 

پشیمان کننده رو به رو می شود.
به گ���زارش روابط عمومی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، امیر س���رتیپ امیر حاتمی 
تهدید اخیر نخس���ت وزیر رژیم 
اش���غالگر قدس را مصداق آشکار 
و صریح نقض بند ۴ ماده 2 منشور 
سازمان ملل متحد در عدم تهدید و 
توسل به زور علیه سایر کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد از جمله 
کشورهای منطقه و   ایران دانست. وی 
سخنان نخست وزیر رژیم اشغالگر 

ق���دس در پایگاه هوایی )نواتیم( و 
همچنین س���خنان گذشته وی در 
محل تأسیسات اتمی دیمونا که یک 
 کش���ور عضو سازمان ملل و عضو 
ان پی تی را به طور مشخص مورد 
تهدید هسته ای و نظامی قرار داده 

است ، نهایت  بی شرمی  برشمرد. 
حاتمي تأکی���د کرد:ایران با 
حفظ حق دفاع مش���روع مبتنی بر 
آموزه های دین مبین اسام و رهنامه 
دفاعی کش���ور و همچنین ماده 5۱ 
منشور ملل متحد؛ از چنان آمادگی 
و اقتدار توس���ط نیروهای مسلح 
برخوردار است که هر دشمنی در 
هر سطحی قصد تجاوز به حریم و 
تمامیت ارضی این کشور را داشته 
باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و 

پشیمان کننده مواجه می شود.
 وزیر دف���اع  ادامه داد: وزارت 
امور خارجه همان گونه که تاکنون 
پیگیری های حقوقی را نس���بت به 
رفتارهای تهدید آمیز رژیم اشغالگر 
قدس از طریق مراجع بین المللی از 
جمله سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت صورت داده است، خواستار 
پاسخگویی جدی مجامع بین المللی 
به ای���ن رفتارهای هنجارش���کن 
و مخاطره آمیز بر اس���اس اصول و 
موازین صلح و امنیت جهانی باشد تا 
به عنوان سند رسمی در سازمان ملل 

متحد منتشر و ثبت شود.
  نخست وزیر رژیم اشغالگر 
ق���دس   در بازدید از اس���کادران 
نس���ل  جنگنده های  جدیدترین 
پنجمی اف- 35 ،ایران را با این نسل 
از جنگنده ها تهدید کرد  و  گفت: 
»ایران باید به یاد داشته باشد که این 
هواپیماها می توانند در هر نقطه از 
خاورمیانه از جمله ایران و سوریه 

پرواز کنند.«

  معاون اول رئیس جمهوري با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسامی در اسفند امسال 
تاکید کرد: برگزاری انتخابات آزاد، س���الم، رقابتی، 
قانونمند و مشارکتی می تواند ضمن فعال و با نشاط 
نگاه داشتن جامعه و کشور، دشمنان را مأیوس و وادار 

به عقب نشینی  کند.
دکتر جهانگیری صبح پنجش���نبه در همایش 
فرمانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار 
شد، با بیان این که تردیدی نیست که کشور در شرایط 
پیچیده، حساس و دشواری قرار گرفته است، گفت: 
مدیران در ش���رایط کنونی و برای عبور از تهدیدها 
وظیفه دارند به دنبال کشف و خلق فرصت های جدید 

باشند و در مقابل تهدیدها منفعل نشوند. 
وي با بیان این که سیاس���ت آمریکا در ایجاد 
گروه های تروریستی و اختاف افکنی در منطقه برهم 
زدن امنیت خلیج فارس و خاورمیانه اس���ت، اظهار 
داش���ت: هدف آنها تامین امنیت رژیم صهیونیستی 
است، چرا که این رژیم جز در یک فضای ناامن امکان 

حیات ندارد.
 معاون اول رئیس جمهوري با تبیین راهبرد ایران 
در برابر راهبرد دشمن، تصریح کرد: راهبرد کشور در 
مسائل داخلی همان طور که مقام معظم رهبری در 
سالگرد ارتحال امام )ره( گفتند؛ "مقاومت" و در عرصه 
منطقه ای استفاده از قدرت ایران برای ایجاد ثبات و 

امنیت در منطقه است.
جهانگیري خاطرنشان کرد: ایران همواره حافظ 
صلح، امنیت و ثبات در منطقه بوده اس���ت و اگر 
نقش آفرینی ایران در این زمینه نبود، سرنوشت عراق 
و سوریه و برخی دیگر از کشورهای منطقه نامعلوم 

بود.
وي اضافه کرد: تاش آمریکایی ها برای صفر 
کردن فروش نفت ایران و فروپاشی اقتصاد کشور 
شکست خورده است، اما باید بدانیم آمریکایی ها 

همچنان بر راهبرد خود پافش���اری می کنند. چنان 
که رئیس جمهوري آمریکا چهارشنبه اعام کرد که 
تحریم های سخت تری علیه ایران اعمال خواهد کرد.

 معاون اول رئیس جمه���وري در ادامه ایجاد 
ارتباط مستحکم میان دستگاه های دولتی با نخبگان 
کشور و گروه های مرجع را ضرورت امروز کشور 
بیان و تصریح کرد: باید بپذیریم که دولت تدبیر و امید  
به رغم آن که پایگاه اصلی اش نخبگان جامعه بودند، 
اما نتوانست ارتباط قابل قبولی با این پایگاه اجتماعی 
خود برقرار و از ظرفیت آنها برای حل مسائل کشور 

استفاده کند.
جهانگیري خاطرنش���ان کرد: ترمیم و تقویت 
سرمایه اجتماعی برای دولت مهمترین مساله است. 
باید اعتماد مردم را به دولت، با فعالیت و تاش بیشتر 
و همچنین گفتگو و تقویت ارتباط با آنها ارتقا داد. 
در این زمینه استانداران نقش کلیدی دارند و باید در 
استان ها با گروه های مرجع و نخبگان ارتباط بگیرند 
تا توان اداری کشور را برای حل مشکات افزایش 

دهند.
 وي در ادامه تاکید کرد: این انگاره که می خواهد 
دولت را بی تفاوت یا ناکارآمد نشان دهد،  خطرناک  
است که گاهی از سوی دستگاه های رسمی هم منتشر 
می شود. کس���انی که به این موضوع دامن می زنند، 
توجه ندارند که آتش به خرمن س���رمایه اجتماعی 
کشور می اندازند.  معاون اول رئیس جمهوري گفت: 
باید کاری کنیم مجموعه نظام کارآمد نشان داده شود. 
راهکار تحقق این هدف، ارتباط وثیق دولت با جامعه 
و به ویژه نخبگان کش���ور است. امروز گفتگو فقط 
یک فضیلت نیست بلکه ضرورت جامعه است. قطعا 
باطل السحر مقابله با همه تهدیدهای خارجی و داخلی، 

همبستگی و انسجام ملی است.
جهانگیري در بخش دیگری از س���خنانش با 
اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار داشت: انتخابات 

در نظام جمهوری اسامی همیشه مهم بوده و هست. 
ایران جزو معدود کش���ورهای منطقه است که همه 
مسئولین آن با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب 
می شوند و نقش مجلس شورای اسامی هم در نظام 

تصمیم گیری کشور بسیار تعیین کننده است. 
جهانگیري افزود: انتخاب���ات مجلس در هر 
شرایطی مهم اس���ت و امروز که در شرایط خاص 
هستیم، می تواند به نقطه ای برای عبور از مشکات 
پیش رو تبدیل شود. برگزاری انتخابات آزاد، سالم، 
رقابتی، قانونمند و مشارکتی می تواند، جامعه و کشور 

را فعال، زنده و بانشاط نگه دارد.
 وي با بیان این که برگزاری انتخابات باشکوه 
می تواند سرمایه اجتماعی تضعیف شده را احیا کند، 
تصریح کرد: چنین انتخاباتی می تواند، دشمنان را 
مأیوس و به عقب براند. یکی از کارکردهای انتخابات 
پیش رو مأیوس کردن دشمن در مقطع کنونی است.

  معاون اول رئیس جمهوري از نمایندگان دولت 

در اس���تان ها و شهرستان ها خواست تا به وظایف 
قانونی خود بدون هیچ تنازلی در جهت صیانت از رای 
و حق الناس عمل و زمینه را برای برگزاری انتخاباتی 

با مشارکت باا و معنادار در اسفند ۹۸ فراهم کنند.
جهانگیري ادامه داد: پی���ش نیاز انتخاباتی با 
مشارکت حداکثری، این است که همه مردم احساس 
کنند کس���ی را در میان کاندیداها دارند تا برای رای 
دادن به او پای صندوق بیایند. باید به مردم اطمینان 
دهیم که انتخابات کاما قانونمند برگزار و از آرای 
آنها به عنوان حق الناس حراس���ت می شود. از این 
رو باید مسئوان استان به دنبال ارتباط با نخبگان و 
گروه های مرجع به منظور جذب مشارکت بیشتر مردم 

در انتخابات باشند.
 وي در بخش دیگری از سخنانش، ضمن ارائه 
تحلیلی از شکس���ت آمریکا در آسیب زدن به نظام 
جمهوری اسامی، به موضوع اقتصاد به عنوان هدف 
دوم آمریکا برای فروپاشی  نظام پرداخت و گفت: 

تردیدی در این نیست که آمریکایی ها بعد از خروج از 
برجام، ضرباتی به اقتصاد کشور زدند و باعث کاهش 
ارزش پول ملی، افزایش تورم و شوک های روانی در 
جامعه شدند، اما نتوانستند از این نقشه هم موفقیتی 

به دست آورند.
 جهانگیري تاکید کرد: ما فقط از راهکار کسانی 
استقبال نکردیم که فکر می کردند شرایطی بوجود 
آمده است که می توانند به بهانه تحریم، منابع نفتی را 
از دست مردم خارج و بابک زنجانی درست کنند. ما 
به اینها مجوز ندادیم.این فریادها علیه وزارت نفت، 

فریاد امثال بابک زنجانی ها است.
 وي در همین ارتباط به ماجرای توقیف نفتکش 
ایرانی توسط انگلیسی ها در تنگه جبل الطارق اشاره 
کرد و گفت: آمریکایی ها و انگلیسی ها باید هم از 
دست ما عصبانی باشند و از عصبانیت کاری خاف 
عقل، منطق و قانون انجام دهند، هر چند برای آنها 
بی آبرویی به دنبال بی���اورد. توقیف این نفتکش به 
بهانه های واهی به این دلیل است که می بینند ایران به 
رغم همه تاش آنها، روش هایی برای فروش نفت 
خود پیدا می کند، از همین رو به سیم آخر زده اند و 
جرقه ای ایجاد می کنند که ممکن است دامن خود آنها 
را هم بگیرد.   معاون اول رئیس جمهوري به برنامه 
های آمریکا برای تحریم کانون های صادرات کشور 
نظیر پتروشیمی و فواد اشاره کرد و افزود: با وجود 
دش���منی های آمریکا، صادرات غیرنفتی سه ماهه  
امسال ۱۱ و نیم میلیارد دار بوده است که در مقایسه با 
مجموع واردات سه ماهه کشور که ۱۰ میلیارد و 35۰ 
میلیون دار بوده است، تراز تجاری مثبت یک میلیارد 

و۱5۰ میلیون دار را نشان می دهد.
جهانگیري با اشاره به نرخ اشتغال ایجاد شده 
در سه ماهه اول ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
تصریح کرد: بر اس���اس گزارش های رسمی مرکز 
آمار، در بهار سال ۹۸ تعداد شاغلین کشور 2۴ میلیون 

و 3۸2 هزار و ۷۶۴ نفر اعام شد که نسبت به بهار 
پارسال بیش از 32۱ هزار نفر افزایش نشان می دهد. 
اقتصاد کشور در ش���رایط مواجهه با سنگین ترین 
تحریم های تاریخ خود توانسته است نرخ بیکاری 
۱2.۱ درصدی در بهار ۹۷ را به ۱۰.۸ در بهار امسال 

برساند. 
وي با بیان این که این ش���اخص های مثبت 
اقتصادی نش���ان می دهد که ما دچار فروپاش���ی 
اقتصادی نش���ده ایم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از 
دغدغه های نظام در ۱۴ ماه گذشته این بود که برای 
تامین کااهای خاصی دچار کمبود شویم؛ البته در 
مقاطعی با این مشکل روبرو شدیم، اما از مهمترین 
تصمیمات دولت این بود که کااهای اساس���ی با 
اطمینان در اختیار مردم قرار بگیرد. در این زمینه 25 
کاای اساسی با قیمت های مناسب در شبکه توزیع در 
اختیار مردم قرار گرفت که از نظر وزنی ۴۷ درصد و 
از نظر ارزشی 5۴ درصد نسبت به سه ماهه سال ۹۷ 

افزایش یافته است.
 معاون اول رئیس جمهوري با اشاره به این که 
تاارهای بورس در همه کشورها میزان الحراره اقتصاد 
آنهاست، اضافه کرد: با وجود همه تاش های دشمن 
برای فروپاشی اقتصاد ایران، شاخص بورس در سال 
۹۷، ۸۶ درصد افزایش یافت و این ارتقای شاخص 
در سه ماهه اول سال ۹۸ هم با رشد 3۹ درصدی ادامه 
یافته است.  جهانگیری اظهار داشت: نرخ ارز هم امروز 
به آرامش نسبی رسیده است و باید به سمت واقعی 

شدن حرکت کند.
وي همچنین از وضع مطلوب کشور در باره 
بدهی های ارزی خارجی س���خن گفت و تصریح 
کرد: کل بدهی خارجی کش���ور در سال ۹۶، ۱2.۴ 
میلیارد دار بود که امروز و با وجود فشارهای سنگین 

اقتصادی به ۹.5 میلیارد دار رسیده است.
بقیه در صفحه ۴

برنامه ریزی وزارت كشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در ۱۴۰ حوزه

انهدام مقر تروریست ها در مرز كردستان عراق با  ایران

وزیر کشور گفت: در حال برنامه ریزی برای برگزاری 
انتخابات تمام الکترونیکی در ۱۴۰ حوزه رای گیری هستیم.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 
همایش فرمانداران سراسر کشور با اشاره به این که محوریت 
انتخابات موضوع همایش سه روزه بود، اظهار داشت: ازم 
بود اس���تانداران و فرمانداران نظرات و مشکات خود و 
هم شرایط انتخابات در شهرستان ها را اینجا مطرح کنند 
و ما هم سیاست ها و برنامه های خود را اباغ کنیم. آقای 
جهانگیری، ظریف و کدخدایی هم مطالب خوبی را روز 

پنجشنبه مطرح کردند. 
وی ادامه داد: امی���دوارم مجموعه این تاش ها به 
برگزاری انتخابات قانونی، س���الم و امن و با مشارکت 
پرشور منجر شود. معتقدیم این انتخابات در جهت مقاومت 
است. می توانیم با مشارکت پرشور اراده ملی در حمایت از 
جمهوری اسامی را به اثبات برسانیم. وی درباره برگزاری 

انتخابات الکترونیکی بیان کرد: انتخابات الکترونیکي را در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ۱۴۰ شهرستان 
برگزار کردیم. اان مذاکرات با شورای نگهبان داریم. بخش 
اعظم کار در انتخابات الکترونیکی، احراز هویت اس���ت. 
در احراز هویت الکترونیکی با ش���ورای نگهبان به توافق 

رسیده ایم.
رحمانی فضلی با اشاره به این که در حوزه رای گیری 
و شمارش، بحث ها با ش���ورای نگهبان در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بخش زیادی از حوزه ها 
را الکترونیکي برگزار کنیم. کارشناسان ما با آنها )شورای 
نگهبان( به نتایج خوبی رسیده اند. اگر در این دوره بتوانیم 
بخش زیادی از انتخاب���ات را الکترونیکي برگزار کنیم، 
می توانیم گام بلندتری برای برگزاری انتخابات الکترونیک در 
تمام حوزه ها برداریم. در حال برنامه ریزی برای برگزاری 

انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰ حوزه هستیم.

يادداشت

از كوپن وحشت نکنید

باگذشت بیش از یکصد روز از سال جدید هنوز تکلیف اصاح 
ساختاري بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادي و همسو با اقتصاد 
مقاومتي که قرار بود مبناي کار در سال 98 و 99 باشد روشن نیست. 
قرار بود تخصیص بودجه براس��اس عملکرد باشد و نظام پرداخت 
یارانه ها از جمله یارانه کااهاي اساسي در جهت اصابت به گروه هاي 

هدف و سیستم بانکي و مالیاتي اصاح شوند.
جزوه اي مفصل ارائه شد و تقریباً هیچ اتفاق دیگري نیفتاد.

ابتدا اجازه دهید این نکته روش��ن شود که قصد این مقال حمله 
به دولت نیست. نگارنده معتقد است که این روزها افراد و گروه هاي 
بسیاري هستند که بي آنکه بخواهند هیچ مسئولیتي بپذیرند همه چیز از 
دولت مي خواهند. این مطالبه در این شرایط خاص بي انصافي محض 
است. از دولت باید به قدر اختیارات و توانایي هایش انتظار داشت و نه 
بیشتر. نمي شود من نوعي هیچ کاري نکنم و بدون در نظرداشت منافع 
ملي و موقعیت خاص کشور آن هم در میانه دشوارترین و سخت ترین 
جنگ اقتصادي، بخاطر دعواي سیاسي و جناحي به فکر تسویه حساب 
باشم. تازه اگر یك ماه حقوق نسبتاً خوبم عقب افتاد و یا امکاناتم را 
از من گرفتند زمین و زمان را به هم بدوزم. پس از همین ابتدا تکلیف 
بحث روشن است و اگر در ادامه از دولت صحبت مي شود فقط منظور 
قوه اجرایي کشور نیست بلکه مجموعه حاکمیت است گرچه مي دانیم 
دولت یعني قوه مجریه اما این را نیز مي دانیم که دولت در ایران داراي 
اختیارات گسترده نیست هرچند بخش مهمي از آنچه که بیان مي شود 
مرجع خطابي جز دولت ندارد. بگذریم... در طول این صد و اندي روز 
که از سال گذشته است همه دریافته ایم که حداقل در آینده اي نزدیك 
قرار نیست تحول عمده اي در نظام تحریمي آمریکا اتفاق بیفتد و باز 
دریافته ایم که اقدامات اروپایي ها چندان به کار ما نمي آید؛ و همچنانکه 
تا به حال نیامده است. پس باید خودمان دست به کار شویم. در اینکه 
شرایط کشور شرایط جنگي و ویژه است هم کسي تردیدي ندارد. هر 
چند این جنگ نظامي نیست اما دست کمي از آن ندارد پس به شدت 
باید هوش��یار بود. دست دست کردن و به امید فردا و فرداها نشستن 
هم دردي دوا نمي کند. لذا بي تعارف براي آنکه از این تهدید فرصت 
بسازیم نباید وقت تلف کنیم. صادرات نفت ما با سختي و دشواري 
صورت مي گیرد. س��رمایه و درآمد ارزي کشور ارزشمند و حفظ آن 
بسیار مهم است و باید به ش��دت مراقب خزانه و دزدهاي سرگردنه 
باشیم. مدت هاست که همه کارشناسان مي گویند این سیستم پرداخت 
یارانه حتي یارانه کااهاي اساسي جز رانت ثمر دیگري ندارد. پس چرا 
معطل مي کنید؟ از قیل و قال و تهمت نترسید. بسیاري از آنها که شما 
را مي ترسانند که باید به همین روش ادامه دهید و بازگشت به سیستم 
کوپني و جیره بندي بازگشت به قهقرا و مایه سرافکندگي و خجالت 
است، آدم هاي رندي هستند که از این رانت عظیم با پرچم طرفداري 
از محرومان لقمه هاي  درشت حرام بر مي دارند و منافع سرشماري به 
جیب مي زنند. حاا اواخر دهه90 است با گسترش اطاعات و سیستم 

نوین، مسأله قابل حل است. 
کوپن الکترونیکي هم مشکات کوپن کاغذي را ندارد پس این 
سفره حرام که عده اي را به سوء استفاده هاي کان و رانت عادت داده 
جمع کنید. مساله دیگر اصاح نظام مالیاتي و شتاب در اخذ مالیات 
از عایدي سرمایه است. به مقدسات سوگند روا نیست در این شرایط 
س��خت اقتصادي که مالیات یك کارگر یا کارمند را قبل از پرداخت 
حقوقش کم مي کنید، آنها که هر ماه ده ها و صدها میلیون تومان درآمد 
دارند فرار مالیاتي داشته باشند و در شرایطي که جوان هاي ما در تهیه 
یك س��رپناه کوچك درمانده اند، 2/5 میلیون خانه خالي در کشور و 
بیش از پانصد هزار خانه خالي در تهران و اکثراً در مناطق مرفه پایتخت 
احتکار شوند و مالکانش��ان راحت و آسوده به احتکار سرمایه ادامه 
دهند و سرمایه اي که طبق تخمین کارشناسان بالغ بر چهارصد هزار 
میلیون تومان عدم  النفع براي  کشور به دنبال داشته راکد بماند. همین 
بي تفاوتي به قول یکي از نمایندگان مجلس باعث شده که یك نفر در 
ش��هرري700 خانه و دیگري2500 خانه را احتکار کند و مالیاتي هم 
بابت آن نپردازد و صدها هزار نفر هم گرفتار مشکل مسکن باشند و 
جالب اینکه هم وزیر مسکن، هم دولت، هم نمایندگان مجلس،  هم قوه 
قضائیه و هم مقامات و شخصیت ها جملگي آن را به نقد و انتقاد بکشند 
و هیچکدام هم کاري نکنند. شرایط جنگي نیازمند تمهیدات مناسب 
دفاعي هم است. نمي ش��ود در این شرایط اجازه داد توزیع ثروت و 
درآمد محدود به روال گذشته ادامه داشته باشد. امکانات محدود در 
ش��رایط ویژه باید به درستي توزیع ش��ود. مبارزه با رانت و فساد و 
سوء استفاده و اختاس هم باید شکل و نمایي متفاوت تر داشته باشد. 
همانطورکه بارها گفته شد تأخیر در انجام اصاحات ساختاري شرایط 
آرام اقتصادي فعلي را که انصافاً در هفته هاي اخیر و با عبرت گرفتن از 
اشتباهات گذشته و انجام برخي اصاحات داراي ثبات نسبي خوبي 
شده است به خطر مي  اندازد و قدرت چانه زني سیاسي را پایین مي آورد 
و از اعتماد سرمایه اجتماعي مي کاهد. پس شایسته است که همه ارکان 
نظام دست به دست هم بدهند و براي انجام این اصاحات ضروري و 

بنیاني به اجماع برسند و تأخیر را جایز نشمارند.

فتح اه آملی

پرداخت مرحله دوم  وام 2۰ میلیوني ازدواج به فرزندان بازنشستگان

ظریف: آمریکا در نشست شوراي حکام آژانس اتمي منزوي شد

دكتر جهانگیري:    تاش آمریکا براي فروپاشي اقتصاد ایران شکست خورده است



3 اخبار داخلي

کوتاه آموزشي

دانشگاه پیام نور برنامه ای برای افزایش شهریه ندارد
رییس دانشگاه پیام نور با تاکید بر اینکه این دانشگاه برنامه ای برای 
افزایش ش���هریه دانشجویان ندارد،  گفت: تمامی دانشجویان این دانشگاه 
می توانند شهریه دوره تحصیلی خود را با دریافت وام قرض الحسنه پرداخت 
کنند. دکتر زمانی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: این تصمیم توسط هیأت 
امنای دانشگاه صورت می گیرد. در واقع برای سال ۹۷دانشگاه پیام نور تا 
سقف ۱۵درصد می توانست شهریه دانشجویان را افزایش دهد که این میزان 
در نهایت با افزایش ۱۰درصدی مواجه شد اما برای سال جاری هنوز برنامه 
مدونی در خصوص افزایش شهریه دانشگاه پیام نور اتفاق نیفتاده است. وی 
در ادامه تاکید کرد: نظر دانشگاه این است که حداقل افزایش شهریه را برای 
سال جاری داشته باشیم. بحث افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور 
تا قبل از مهر ماه تعیین تکلیف و اعام خواهد شد. دکتر زمانی همچنین 
افزود: عاوه بر صندوق رفاه دانشجویان با سه بانک عامل نیز تفاهمنامه ای 
امضا کردیم که بر اساس این قرارداد کل شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور 
در همه مقاطع تحصیلی با سود ۱.۴دهم درصد و با بازپرداخت ۴۸ماه که 

طوانی مدت است، به دانشجویان پرداخت می شود. 
نرخ غذا و اجاره بهای خوابگاه گران می شود

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: میزان افزایش نرخ اجاره بهای 
خوابگاه و غذای دانشجویان در جلسه هیات امنای صندوق رفاه در اواخر 
مرداد ماه تعیین می شود ولی با توجه به تورم افزایش خواهد داشت .

مجتبی صدیقی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا نرخ غذا و خوابگاه 
دانشجویی برای سال تحصیلی جدید افزایش نیز خواهد داشت یا خیر 
افزود: با توجه به شرایط تورم نرخ غذا و اجاره بها افزایش خواهد داشت 

اما میزان آن در جلسه مذکور تعیین خواهد شد. 
فرداآخرین فرصت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۸

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸تا یکشنبه ۲۳تیر فرصت دارند نسبت 
به انتخاب ۱۰۰کدرش���ته محل اقدام کنند. حس���ین توکلی در گفتگو با  
مهر اعام کرد: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸دوشنبه ۱۷تیر 
 ماه ۹۸به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر شد و تعداد 
۴۵۶هزار و ۸۶۴نفر مجاز به انتخاب رشته شدند . مشاور عالی سازمان 
سنجش گفت: داوطلبان تا یکشنبه ۲۳تیرماه فرصت دارند تا ۱۰۰کدرشته 
محل انتخاب کنند. وی افزود: ظرفیت پذیرش بدون احتساب ظرفیت 

دانشگاه آزاد اسامی تعداد ۱۶۰هزار و ۸۱۷ نفر است.
رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی عضو هیات علمی دانشگاه 
عامه طباطبایی را به سمت رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران منصوب کرد.به گزارش مهر به نقل از دانش���گاه عامه طباطبایی، 
منصور غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر غامرضا 
ذکیانی، عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی را به سمت رئیس 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب کرد.
 معاون وزیر علوم مدیران ۷۰کارگروه برنامه ریزی را 

منصوب کرد
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکامی جداگانه، 
مدیران نزدیک به ۷۰کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش 
عالی را منصوب کرد.به گزارش مهر، مجتبی ش���ریعتی نیاس���ر معاون 
آموزشی وزیر علوم، در اجرای مواد ۶، ۸ و ۱۰آیین نامه شورای گسترش 
و برنامه ریزی آموزش عالی و تبصره ۱بند۳ماده۲شیوه نامه کارگروه های 
تخصصی و با عنایت به مشخص شدن اعضای کارگروه ها و رأی این 

اعضا، مدیران کارگروه ها را برای یک دوره ۲ساله منصوب کرد.
آغاز ثبت نام اینترنتی آزمون جذب مدرس تابستان از ۲۵ تیرماه

معاون آموزشی کانون زبان ایران از آغاز ثبت نام اینترنتی آزمون جذب 
مدرس فصل تابستان کانون زبان از روز سه شنبه ۲۵تیرماه خبر داد. به گزارش 
مهر، علیرضا اسامی عنوان کرد: ثبت نام اینترنتی از ساعت ۱۰صبح روز 
سه شنبه ۲۵تیرماه آغاز می شود و تا پایان وقت اداری یکشنبه ۲۰مرداد ماه 
ادامه می یابد، همچنین تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه ۲۹مردادماه خواهد 
بود. وی گفت: آزمون کتبی جذب مدرس در بخش های انگلیسی )کودکان، 
نوجوانان و بزرگساان( و فرانسه، عربی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، چینی 
و ایتالیایی برگزار خواهد شد. آزمون دورۀ قبل که در فصل بهار برگزار 
شد مربوط به مراکز تازه تأسیس و افرادی بود که نیاز به مصاحبه مجدد 

داشتند اما این آزمون به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

آیین نکوداش���ت سومین سالگرد درگذشت مهدیه الهی قمشه ای 
عصر پنجش���نبه، ۲۰ تیر با حضور اعضای خانواده و دوستداران ایشان، 
جمعی از مسئوان فرهنگی، شاعران و هنرمندان در محل انجمن شاعران 

ایران برگزار شد.
در این مراس���م که با اجرای محس���ن وطنی برگزار شد، چهره هایی 
همچون حجت ااس���ام سید هادی خامنه ای، سید محمود دعایی، فریبا 
ملکیان، س���هیل محمودی، حجت اه صیدی، ساعد باقری و افشین عا 
به تفصیل پیرامون ابعاد ش���خصیت و آثار آن بانوی ش���اعر، قرآن پژوه و 

مولوی شناس سخن گفتند.
اجرای موسیقی، پخش کلیپ هایی از سخنان زنده یاد مهدیه الهی 
قمش���ه ای و ش���عرخوانی غزل تاج بخش و فاطمه سااروند، از دیگر 

بخش های این مراسم باشکوه و معنوی بود.
رئیس بنیاد باران نیز در پیامي به این نکوداش���ت با گرامیداش���ت 
یاد بانوی دانشمند، بافضیلت و واامنش، سرکار خانم مهدیه الهی قمشه ای  
نوشت: بار دیگر فقدان خسارت بار این عزیز را به همه اصحاب فرهنگ 
و هنر و دانش و به خصوص خاندان بافضیلت او تسلیت می گویم. داغ 
او هنوز جان را می س���وزاند. امیدوارم خداوند منان پاداش شایستگی ها و 
پاکی و نیکی او را با رحمت واسعه خود بپردازد و در بحبوحه رضوان و 

غفران خود، او را جای دهد. 
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 فراخوان جشنواره قصه گویی 
منتشر شد

فراخوان بیست  و دومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی 
با شعار »آینده ساختنی است« 
از س���وی کان���ون پرورش 
فک���ری کودکان و نوجوانان 

منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این دوره از 
جش���نواره در دو بخش قصه گویی صحنه ای و ۹۰ ثانیه ای آذر ۱۳۹۸برگزار 
می ش���ود که بخش صحنه ای ش���امل مس���ابقه ملی و بین الملل است و 
شرکت کنندگان بخش مسابقه ملی دختران و پسران )نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال(، 

زنان و مردان )۱۸ سال به باا( و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها هستند.
همچنین در بخش مسابقه بین الملل بیست ودومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی برگزیدگان ۲۱دوره گذشته جشنواره قصه گویی در مراحل منطقه ای، 
ملی و بین الملل و قصه گویان و مجریان دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و 

تئاتر کشور به همراه داوطلبان سایر کشورها می توانند شرکت کنند.
بر اساس این فراخوان، بخشی از شیوه های قصه گویی صحنه ای شامل 
کاسیک )سنتی(، قصه هایی از روزگاران کهن، تاریخ، سنت ها، مذهب، آداب، 
از منابع شفاهی یا کتبی است که بدون ابزار اجرا می شود. قهرمانی ها و… 

بخش دیگری از قصه گویی صحنه ای در این جش���نواره به قصه گویی 
مدرن )نوآورانه( اختصاص یافته است و دبیرخانه جشنواره توضیح داده که 
این بخش شامل قصه هایی است که به صورت گفتگو، ترانه، آواز با موسیقی 
یا بدون آن، با تصویر و س���ایر ابزارهای خاق از منابع ش���فاهی یا کتبی 
انتخاب و اجرا می شوند. بر اساس این خبر، قصه گویی به صورت تک نفره 
 و در مدت زمان حداکثر ۱۵دقیقه و تصویربرداری از قصه گویی در نمای باز 

)lg-sh انگ شات( از جمله شرایط شرکت در بخش صحنه ای است.
عاقه مندان به شرکت در بخش صحنه ای تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۸فرصت 
دارند برای ثبت نام و بارگذاری فیلم قصه های خود به پایگاه اینترنتی جشنواره 

به نشانی www.kanoonfest.ir مراجعه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در دیدار با جمعی از هنرمندان گفت: 
قیام مسجد گوهرشاد در کنار ظرافت 
و فضای هنری مسجد به نسل آینده 
منتقل شد و اگر تاریخ شفاهی نبود و 
هنرمندان به این موضوع نمی پرداختند، 

این واقعه زنده نمی ماند.
به گزارش ایرنا ، س���ید عباس 
صالحی در دیدار با جمعی از هنرمندان 
در مورد قیام مسجد گوهرشاد، اظهار 
داشت: تعلق به مسجد گوهرشاد برای 
هر ایرانی وجود دارد، مجموعه ای از 
آثار هنری که در این مسجد وجود 
دارد، نمایه ای از یک خاقیت هنری 
است، این نگاه هنری در خاطره همه 
ایرانیان نقش بسته است. کتیبه ها و 
نقش بندی های مسجد گوهرشاد به 
عنوان یک اث���ر هنر ایرانی مطرح 
است و برای هر زائر در هر دوره ای 
جذاب اس���ت. وی ادامه داد: فضای 
هنری مسجد گوهرشاد نقطه ورود 
به یک عالم خاص است، این مکان 
در سبک معماری و هنر قدسی خود 
شبیه مسجد شیخ لطف اه است و 
این بعد هنری چند صد سال است 

که ادامه دارد.
صالحی ابراز داش���ت: مسجد 
گوهرش���اد از زاویه های مختلف در 
تاریخ ما جایگاه خاصی دارد و امروز 

هنرمن���دان از نگاه های مختلف این 
حادثه را زنده نگه داشتند و نسلی که 
این حادثه را ندیده است می تواند از 
این آثار نسبت به جنبه های مختلف 

این اتفاق آگاهی پیدا کند.
وی خاطرنش���ان کرد: مدلی از 
کاره���ای متنوع خوب در مورد این 
واقعه ش���کل گرفته است، برخی 
از حوزه ها ممکن اس���ت هنوز این 
فرصت را پیدا نکرده باش���ند که در 
قالب این موضوع اثری خلق کنند، 
با این وجود خوش���بختانه هسته ای 
ب���ه وجود آمده تا بزرگی این اتفاق 
بیشتر نشان داده شود زیرا تأثیرات و 
پیامدهای این قیام کمتر بازآفرینی شده 

است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
تصریح کرد: در حال حاضر حادثه 
گوهرش���اد این فرصت را پیدا کرده 
که نمونه های کار مؤثری در مورد آن 
خلق شود، امروز مخاطب عام بیشتر 
به سمت محصوات چند رسانه ای 
حرکت می کند و اگر ما بتوانیم آثاری 
با قالب های چند محصولی ارائه کنیم 

موفق خواهیم بود.
آریا عظیمی نژاد از موسیقیدانان 
کشور نیز در ادامه این جلسه با اشاره 
به س���اخت اثر موسیقایی گوهرشاد 
تصریح کرد: اولین انگیزه من برای 
ساخت این قطعه ایجاد نوگرایی با 
ریش���ه های فرهنگی و اعتقادی بود 

و این ش���اید در تضاد با نس���ل نو 
بود، س���ختی و سنگینی این اتفاق 
می توانست در قالب موسیقی به نسل 
ام���روز منتقل ش���ود و به نظرم از 
این دس���ت اتفاقات کم در تاریخ 
م���ا وجود ندارد که می توان بر روی 

آنها کار کرد.
حجت اشرف زاده از خوانندگان 
جوان کش����ور با بی����ان اینکه قطعه 
گوهرش����اد تجربه جدید و متفاوتی 
بود، گفت: چرایی خواندن این قطعه 
به تاریخ زندگی من در ش����هر مشهد 
بر می گردد، خاطرات دوران کودکی من 
در کوچه های مشهد سپری شد و به 
همین منظور به این کار عاقه داشتم.

وزیر ارشاد: قیام گوهرشاد از زاویه هنر به نسل آینده منتقل می شود 

مراسم بزرگداشت میراث علمي و 
فرهنگي اس���تاد محمد تقي دانش پژوه با 
پیام آیت اه العظمي جوادي آملي و دکتر 
علي اریجاني، رئیس مجلس ش���وراي 
اس���امي در یکشنبه ۲۳ تیرماه در محل 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 
تهران، تاار خواجه نصیرالدین طوسي 

برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، در مراس����م 
افتتاحیه این بزرگداش����ت دکتر محمد 
رحیمیان معاون پژوهشي دانشگاه تهران 
درباره خدمات استاد محمد تقي دانش پژوه 
به دانش و دانشگاه تهران و حجت ااسام 

والمسلمین دکتر سیدمحمود مرعشي، رئیس کتابخانه آیت اه العظمي مرعشي 
نجفي با عنوان یادي از مرحوم استاد محمد تقي دانش پژوه و همکاري هاي ایشان 
با کتابخانه آیت اه سیدشهاب الدین مرعشي نجفي سخنراني خواهند کرد. 

بنابر همین گزارش در این مراسم همچنین دکتر نوش آفرین انصاري، 
فریبا حري، دکتر نجفقلي حبیبي، دکتر محمدعلي مهدوي راد، المیرا خانلرخاني 
و دکتر حسینعلي قبادي سخنراني مي کنند.  همچنین نمایش بخش هایي از 
گفتگوهاي تصویري و صوتي با استاد محمدتقي دانش پژوه و درباره ایشان، 
نمایشگاه آثار چاپي و دستنویس هاي بازمانده از استاد محمدتقي دانش پژوه، 
نمایش���گاه اوراق شخصي و اسناد اداري و عکس هاي فرهنگي از گنجینه 
استاد محمدتقي دانش پژوه، نمایشگاه گزیده نسخه هاي خطي کتابخانه سازمان 
لغت نامه دهخدا که به امانت به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران سپرده شده 
است و رونمایي از فهرست هاي نسخه هاي خطي تازه چاپ کتابخانه مرکزي 

دانشگاه تهران از برنامه هاي جانبي این مراسم است. 

مراسم بزرگداشت میراث علمي و فرهنگي 
استاد محمد تقي دانش پژوه برگزار مي شود 

 تقدیر گاب آدینه  از مهدی هاشمی 
در جشن دنیای تصویر 

نوزدهمین جشن دنیای 
تصویر »حافظ« با ش���ناخت 
برگزی���دگان در بخش های 
مختلف به کار خود پایان داد

 نوزدهمین جشن دنیای 
تصویر »حاف���ظ« با حضور 
جمعی از هنرمندان سینما و 
تلویزیون در برج میاد برگزار 
شد. در ابتدای این مراسم ایمان 
معلم فرزند علی معلم گفت: 
امروز بی آنکه پدرم باشد، جشن حافظ نوزده ساله می شود. من از جانب 
پدرم به ش���ما خوش آمد عرض می کنم به امید اینکه س���ال آینده از دست 
حافظ نمره بیست را بگیریم. سپس جایزه یک عمر دستاورد هنری با حضور 

نورا هاشمی روی صحنه، به گاب آدینه اهدا شد.
آدینه پس از دریافت این تندیس در سخنان کوتاهی گفت: از روزی 
که به من گفتند این جایزه به تو می رسد، تمرین کردم بغض نکنم اما گویا 

نمی شود به ویژه اینکه زیر پرچم مرد بزرگی مثل علی معلم باشیم.
وی ادامه داد: من هم از همه کس���انی که به من کمک کردند تش���کر 
می کنم از استادان خودم مهدی هاشمی نازنین و بانو سوسن تسلیمی و… 
تشکر می کنم. آنان اولین استادان من بودند و هرگز نمی توانم فراموش کنم که 
چقدر به من کمک کردند. آدینه ادامه داد: از رخشان بنی اعتماد هم تشکر 
می کنم و اگر او اصرار نمی کرد »روسری آبی« و »زرد قناری« را بازی کنم، 
هرگز به این جایگاه نمی رسیدم. اگر مردم نباشند ما باید جلوی آینه بایستیم 

و با خودمان حرف بزنیم. حق شناس هم باشیم.
تندیس حافظ افتخاری به موسیقی متن سریال »بازی تاج و تخت« رسید

در ادامه این مراسم، تندیس حافظ افتخاری برای موسیقی متن سریال 
»بازی تاج و تخت« به رامین جوادی، آهنگساز ایرانی این سریال اهدا شد.

جوادی در متنی که در اختیار برگزارکنندگان این جشن قرار داده بود، 
عنوان کرد: متأسفانه امکان حضور در این جشن را نداشتم اما دعوت به این 
جشن و دریافت این جایزه برای من افتخار بزرگی است. امید معلم سپس 
توضیح داد که قرار است طی مراسمی جایزه رامین جوادی، توسط اصغر 

فرهادی در اروپا به او اهدا شود.

۴۷ عنوان کت���اب در حوزه تاریخ در بازه 
زمان���ی یکم تا ۱۵ تیرماه ۹۸ براس���اس پایگاه 
اطاعاتی موسسه خانه کتاب منتشر شده اند. در 
این آمار تالیف از ترجمه پیشی گرفته و تهرانی ها 

پیشتاز چاپ کتاب های تاریخی بوده اند .
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، بر اساس 
داده های بانک اطاعات موسسه خانه کتاب، در 
ب���اره زمانی یکم تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸، ۴۷ عنوان 
کتاب در حوزه تاریخ چاپ شده که از میان ۴۷ 
عنوان ۳۰ عنوان چاپ نخست بوده و ۱۷ عنوان 

بازچاپ شده اند.
همچنین آمار کتاب های چاپ ش���ده نشان 
می دهد که در حوزه تاریخ تالیف از ترجمه پیشی 
گرفته اس���ت. بر این اساس تالیف ۳۷ عنوان و 
ترجمه ۱۰ عنوان بوده است. همچنین ۳۲ عنوان 
کتاب در تهران و ۱۵ عنوان نیز در شهرس���تان 
به چاپ رس���یده اند. در زمینه کمک درس���ی و 
آموزشی نیز ۱۱ عنوان کتاب منتشر شده است. 
در حوزه کودک و نوجوان نیز یک عنوان کتاب 

به چاپ رسیده است.
در این گزارش به کتاب های چاپ نخست 
در حوزه تاریخ اشاره شده و عناوین بازچاپ ها 
نیامده است. همچنین کتاب های کمک درسی و 

آموزشی نیز در این گزارش عنوان نشده اند.
تا انتهای عشق: حضور دفاعی زنان در تاریخ، 
نویسنده: بهاره زاهدی طبرستانی؛ ویراستار: سمیرا 

جالی کرمرود - نی نگار
تاریخ اروپای مدرن، نویسنده: تی. سی. دبلیو 
بلنینگ؛ مترجم: ابراهیم عامل محرابی- ش���رکت 
انتشارات علمی و فرهنگی                  

تاریخ سیاس���ی - اجتماعی ایل س���اکی 
)پژوهش���ی پیرامون بازماندگان قوم سکاها در 
ایران( از باس���تان تا اواخر دوره زندیه، نویسنده: 

داود ساکی حسین خانی؛ ویراستار: آفرین پنهانی- 
شاپورخواست

تاریخ ش���فت،  نویس���نده: پروین علیپور 
نصیرمحله – بلور

تاریخ طراحی داخلی: پس از انقاب صنعتی، 
نویس���نده: جان اف پایل؛ مترجمان: محمدرضا 

نامداری، لیدا حسین زاده - کتابکده کسری
تاریخ عرب در اسام، نویسنده: فیلیپ خوری 

حتی؛ مترجم: محمد سعیدی – ارمغان
تاریخ فن آوری در جهان، نویسنده: دانیل آر 
هدریک؛ مترجم: فرج اه احمدی - دانش نگار

تاریخ مطبوعات در ایران،  نویسنده: محمد 
منصوری - آفرینندگان

تاریخ معاصر گرگان )ایالت اس���ترآباد( و 
شهرهای مراوه تپه، کاله، گنبد، مینودشت، رامیان، 
علی آباد، سرخنکاته...)۵۰ سال دوران پهلوی(، 
نویسنده: اسداه معطوفی - دانشگاه آزاد اسامی، 

واحد گرگان                
تاریخ نگاری حقیق���ی:  مجموعه مقاات 
ایرانشناس���ی یادنام���ه مرحوم دکتر محس���ن 
جعفری مذهب  حقیقی )محسن نامه ۲(،  گردآورنده: 
پروین استخری، جمشید کیان فر - سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری اسامی ایران
تمدن اسامی در جنوب آسیا: تاریخچه ای 
از قدرت و حضور مس���لمانان در ش���به قاره 
هند، نویس���نده: بورجور آواری؛ مترجم: افسانه 

منفرد – اختران
تمدن های پیش از تاریخ شمال غرب ایران، 
نویسنده: س���یدتوفیق حسینی؛ نویسنده: حسن 
امین اسماعیلی - جهاد دانشگاهی )دانشگاه شهید 

بهشتی(
جهان سازان و جهان سوزان تاریخ، نویسنده: 

مهرعلی نکیسافر- شاپورخواست

دانش نامه پیرانش���هر )پیرانشهر از ظهور تا 
کنون، مردم کرد و منشأ تاریخی، آداب و رسوم(، 
نویسنده: کمال روحانی - آراس              

دانشنامه کوچک من: تاریخ جهان، نویسنده: 
فیون���ا چندلر؛ مترجم: ابراهی���م عامل محرابی،  

ویراستار: پژمان واسعی – میچکا
درآم���دی بر تاریخچه ورزش باس���تانی، 

نویسنده: مصطفی نوریان - نظری 
س���وگنامه عشق و ایثار: شامل فرازهایی از 
تاریخچه فلسفه، حکمت و فضیلت... ، نویسنده: 
محمدرض���ا ناظری؛ ویراس���تار:جواد ناظری - 

قلم سرا
شناسنامه اهر و پیرامون )فرهنگ، تاریخ و...(، 
نویسنده: اصغر محمودآبادی؛ ویراستار: حسین 

فرضی – شمیسا
فرهنگ نامه تاریخ ایران، نویسندگان: مجید 
میرزای���ی، کامیار عبدی، مه���رداد ملک زاده - 

طایی
گونه شناسی خانه های تاریخی خرم آباد )سبک 
معماری لری( ، نویس���نده: محمد محمدی اصل 

– شاپورخواست
مشتاق معرفت: مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد 
عبدالمحمد آیتی، گردآورنده: فاطمه نورایی نژاد ؛ 
تدوین: سوده مرتجایی؛ ویراستار: آرزو تجلی - 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسامی 

ایران
نگاهی اجمالی بر س���یر تاریخی آموزش و 
پرورش در ایران قبل و بعد از اسام از آغاز تا 
پایان حکومت صفویان، نویسنده: رحیم کاویانی؛ 
ویراستار: نفیسه صالحی - پژوهش های دانشگاه

یلدا )تاریخچه و آداب و رس���وم در ایران 
 و جهان(، نویس���نده: حمید عباس دوس���ت - 

رستم و سهراب

تالیف کتاب های تاریخی از ترجمه پیشی گرفت

نا� ���نامه: �طالعا� 
تا�يخ ��� �گهي نوبت ��� 

��� شنبه 1398/4/22

آگهي مناقصه عمومي توأم با ارزيابي 
شماره 1398/514

� كا�فرما: شركت پتر�شيمي ما��� 
� موضو� مناقصه: عمليا� �جر�� فا� 3 پيوينگ �مين ��بر�� پتر�شيمي الله 

� محل �جر�: خو�ستا� � بند� ماهشهر � منطقه �يژ� �قتصا�� � سايت 2 � مجتمع پتر�شيمي ما��� 
� محل ��يافت �س�نا�: �مو� حقوقي � قر�����ها� پتر�ش���يمي ما��� به ���� فو� �لذكر �تا� 203 مر�جعه نماييد � يا بر�� ��يافت غيرحضو�� �س���نا� مناقصه� 

مقتضي �ست نامه ��خو�ست � ��نوشت فيش ���يز� خو� �� به ���� پست �لكتر�نيكي tenders@mpc.ir ��سا� نماييد.
� ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 42/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شد� بانكي 

� مهلت ��يافت �سنا�: �� 98/04/22 تا پايا� �قت ����� 98/04/29 (به جز� �يا� تعطيل)
� حد�قل شر�يط حضو� �� مناقصه:

��شتن شخصيت حقوقي � ���ئه سو�بق � مد��� �نجا� حد�قل سه كا� مشابه � ���� بو�� �تبه 5 �بنيه � ���ئه مد��� ��� بر ��شتن تو�� مالي � تو�� تجهيز�تي �...
� قيمت �سنا� � نحو� ���يز: 1/000/000 �يا� (يك ميليو� �يا�) ���يز به حسا� شما�� 6017032281 بانك تجا�� شعبه مجتمع پتر�شيمي ما��� با شناسه بانكي 3115015 

ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �ست.
www.mpc.ir ���بط عمومي پتر�شيمي ما���

آگهي تمديـد مدت 
مناقصه 98/117

نوبت دوم
 ب�ه اطاع مي رس�اند مدت مناقصه ش�ماره 98/117 
در خص�وص روغ�ن روان�كاري توربي�ن م�ورد نياز 
ش�ركت مديريت توليد برق ش�ازند )توليد داخل(، 
ت�ا تاري�خ 98/5/7 تمدي�د گردي�د. جهت كس�ب 
 اطاع�ات بيش�تر از ش�رايط مناقص�ه، ب�ه س�ايت

 http://mporg.ir مراجعه شود.
روابط عمومي

شركت مديريت توليد برق شازند

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� قز�ين �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� با برگز��� مناقصه عمومى �� توليد كنندگا� � فر�شندگا� ����� تاييديه �� شركت  تو�نير به شر� �ير خريد��� نمايد:
 تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه  حداكثر زمان تحويل اسناد مناقصه  تاريخ فروش اسناد مناقصه  مبلغ سپرده شركت در مناقصه  شرح مناقصه  شماره مناقصه رديف

 خريد 80/000 متر كابل مسى 6*198/112
 ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 98/5/7 حداكثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/5/7 98/4/23 لغايت 811،000،00098/4/27ريالخريد 30/000 متر كابل مسى 6*4

 خريد 70/000 متر كابل خودنگهدار 3+70+70+25+25 298/12
ساعت 15:30روز دوشنبه مورخ 98/5/7 حداكثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/2398/5/7 لغايت 1،315،000،00098/4/27ريالخريد 30/000 متر كابل خودنگهدار 3+50+50+25+25

ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 98/5/8حداكثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/2498/5/8  لغايت 484،000،00098/4/29ريالخريد 10/000 متر كابل 185*1 آلومينيوم زره داره 20 كيلو ولت 398/13

498/14 (CC) ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 98/5/8حداكثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/2498/5/8  لغايت 575،500،00098/4/29ريالخريد 70/000 متر سيم آلومينيوم فوالد 126 روكشدار تك اليه

598/15

خريد 8 دستگاه تابلوى بارانى 100 آمپر 
خريد 20دستگاه تابلوى بارانى 200 آمپر 
خريد 20 دستگاه تابلوى بارانى 400 آمپر 
خريد 20 دستگاه تابلوى بارانى 630 آمپر 

خريد2 دستگاه تابلوى  فشار ضعيف 2500 آمپر
خريد 2 دستگاه تابلوى فشار ضعيف 1600 آمپر 

ساعت 15:30روز  شنبه مورخ 98/5/12حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/4/2598/5/12 لغايت 663،400،00098/4/30ريال

698/16

خريد 2500 عدد المپ 50 وات بخار سديم 
خريد 7000 عدد المپ 70 وات بخار سديم 
خريد 2000 عدد المپ 150 وات بخار سديم 
خريد 2000 عدد المپ 250 وات بخار سديم 

ساعت 15:30 روز  شنبه مورخ 98/5/12حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/4/2098/5/12 لغايت 538،450،00098/4/30ريال

نو� سپر�� شركت �� مناقصه : مناقصه گر مى بايست معا�� مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه �� به صو�� ضمانت نامه بانكى � چك تضمين شد� بانكى � ���يز به حسا� سيبا 0105744804001  شركت تو�يع بر� �ستا� قز�ين 
� يا مطالبا� تاييد شد� نز� شركت تو�يع بر� �ستا� قز�ين ���ئه نمايد. ال�� به �كر �ست كه پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� �� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصى � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

محل با�گشايى �سنا� مناقصه :قز�ين � خيابا� طالقانى� شركت تو�يع بر� �ستا� قز�ين � طبقه ششم سالن كنفر�نس 
محل ��يافت �سنا� مناقصه : �سنا� مناقصه �� طريق سايت شركت تو�يع بر� �ستا� قز�ين قسمت �طال� �سانى مناقصا� به نشانىwww.qazvin-ed.co.ir قابل ��يافت مى باشد ضمنا متقاضيا� مى تو�نند جهت �طالعا� 

بيشتر www.tavanir.org.ir شبكه �طال� �سانى معامال� تو�نيرwww.tavanir.org.ir�سايت ملى مناقصا� مر�جعه نمايند. 
به پيشنها� مخد�� � مشر�� � همچنين پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

- مبلغ خريد �سنا� مناقصه : 750/000 �يا� 
- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست. 

�فتر ���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� قز�ين

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� قز�ين
(سهامى خا�)

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله ايى (نوبت اول)

شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانى شبكه ها� تو�يع نير� �� محد�� عملياتى مناطق بر� مولو� � بعثت �� به  پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

مولوىبعثتنام منطقه برق

981110218981110219982210256982210164شماره مناقصات

انتقال نيرووبرق رساني شبكه انتقال نيرو و برقرسانى از طريق تعويض جعبه انشعاب فرسودهموضوع مناقصه
هاي توزيع  نيرو

توسعه و احداث شبكه هاى توزيع  نيرو ( تامين 
برق متقاضيان)

6,813,172,3195,473,697,63614,047,422,8724,950,734,404مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه
455,000,000399,000,000672,000,000373,000,000( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )

از روز يكشنبه تاريخ  98/04/23 لغايت روز پنجشنبه تاريخ 1398/04/27مهلت فروش اسناد

تاريخ دريافت اسناد مناقصه از 
مناقصه گران

تا ساعت 9 صبح روز  دوشنبه تاريخ 
1398/05/07

تا ساعت 9 صبح روز  دوشنبه تاريخ 
1398/05/07

تا ساعت 9 صبح روز  سه شنبه 
تاريخ 1398/05/08

تا ساعت 9 صبح روز  سه شنبه تاريخ 
1398/05/08

ساعت  10 صبح روز  دوشنبه تاريخ تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه
1398/05/07

ساعت  11 صبح روز  دوشنبه تاريخ 
1398/05/07

ساعت  10 صبح روز   سه شنبه 
تاريخ 1398/05/08

ساعت  11 صبح روز   سه شنبه تاريخ 
1398/05/08

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  خيابان خاوران – روبروى ترمينال خاوران 
– كوچه ياسينى  -منطقه برق بعثت   اداره دبيرخانه 

و محل بازگشايى سالن جلسات منطقه

تهرانـ  خيابان خاوران – روبروى ترمينال خاوران 
– كوچه ياسينى  -منطقه برق بعثت   اداره دبيرخانه 

و محل بازگشايى سالن جلسات منطقه

تهرانـ  ميدان شهدا-نبش خ پيروزى-منطقه برق مولوى- اداره دبيرخانه و 
محل بازگشايي سالن جلسات منطقه 

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

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

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

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

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

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

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)

����� كل �م�و� ماليات�ى �س�تا� ���بايجا� غربى �� نظر ���� بنا بر �ختيا��� حاصل �� مق���ر��� �ئين نامه �جر�ئى موضو� ما�� 218 قانو� 
مالياتها� مس���تقيم � به منظو� �صو� بخش���ى �� بدهى ها� معو� مالياتى �قا� كاظم قلى ���� �� بدهكا��� مالياتى كاالها� توقيفى �����تى متعلق 
به �يش���ا� �� گمر� شهيد �جايى بند� عبا� (����� كل بنا�� � كش���تير�نى هرمزگا� ) � گمر� ���� خو� با مشخصا� به شر� جد�� �يل كه �� 
 قيد با���ش���ت �ين ����� كل مى باشد �� با برگز��� مز�يد� عمومى به فر�� برساند. لذ� ��كليه �فر�� حقيقى � حقوقى متقاضى شركت �� مز�يد� �عو� 
مى گر�� جهت ��يافت پاكت حا�� ����� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� �� تا�يخ ��� �گهى لغايت پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 1398/5/5 به نشانى 

���ميه خيابا� كاشانى طبقه ��� سالن 103 مر�جعه � جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 04432253405 تما� حاصل نمايند.

مالحظاتميزان بدهى مالياتىقيمت پايهمشخصات اجناس توقيفىكالسه پروندهنام مودى

210كاظم قلى زاده

نوع جنس :       مقواى قيراندود
تعداد : 32  پالت

وزن : 24357كيلو گرم
3,500,000,000 ريال

81/889/876/000ريال

هزينه هاى انباردارى، حقوق و عوارض گمركى 
و ...... جمعًا به مبلغ 600,000,000 ريال 

نوع جنس:    متالين به تعداد 240 بشكه و به وزن 
12000كيلوگرم

نوع جنس:    پلى اوره تان به تعداد 20بشكه و به 
وزن 17820كيلوگرم 

هزينه هاى انباردارى، حقوق و عوارض گمركى ، 11,000,000,000 ريال
بيمه و .... جمعًا به مبلغ 1,300,000,000 ريال

 �خرين مهلت ��يافت  مد��� ��متقاضيا� شركت �� مز�يد�  پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 1398/5/8 � �ما� برگز��� مز�يد� ��� ساعت 10 صبح 
��� چها�شنبه مو�� 1398/5/9 ��محل سالن كنفر�نس ����� كل �مو� مالياتى �ستا� ���بايجا� غربى به نشانى خيابا� كاشانى خو�هد بو�.

توجه : كليه هزينه ها� مربو� به مو�� مز�يد� به غير �� هزينه �نتشا� �گهى برعهد� برند� مز�يد� مى باشد.
���� كاالها� توقيفى : 1 – شهرس���تا� خو� گمر� خو� 2 – بند�عبا� مجتمع بند�� ش���هيد�جايى تلفن ( 9 �لى 07633514001)

�كدپستى79171-83797
1291/� �لف

مزايده نوبت اول كاالهاى توقيفى وارداتى

� موض�و� مناقص�ه: �نجا� خدما� نظا�� كا�گاه���ي پر��� �حد�� خط 
�نتقا� گا� تقويتى 16 �ينچ جاجر�- گرمه

2� نا� � نش�اني �س�تگا� مناقصه گز��: شركت گا� خر�سا� شمالي به 
نش���انى: بجنو��- خيابا� طالقاني ش���رقي- نبش خيابا� �هخد�- كد پستي 

94156-75949
3� نحو� ��يافت �سنا� ���يابي � مهلت ���ئه مد���: �� مشا���� 
��جد شر�يط (����� گو�هينامه صالحيت خدما� مشا��� �� گر�� نفت � گا� � 
تخصص خطو� �نتقا� نفت � گا� (حد�قل پايه 3)� تو�نايي مالي� ظرفيت ����كا�� 
� سابقه كا�� مرتبط) �عو� به عمل مي �يد ضمن �عال� �ما�گي كتبي� جهت 
تشكيل/تكميل پر�ند� به همر�� كليه مد��� خو�سته شد� بر�سا� جد��� ���يابي 
  http://iets.mporg.ir �كيفي مند�� �� پايگا� ملي �طال� �سانى مناقصا 
 �www.nigc-nkgc.ir س���ايت ش���ركت گا� خر�س���ا� ش���مالي � 
حد�كثر تا تا�يخ 1398/05/05 به �فتر �مو� قر�����ها مر�جعه � يا �� طريق پست 
پيشتا� مد��� خو� �� ��سا� نمايند. ال�� به توضيح �ينكه شركت ها� ����� هيأ� 
 مدير� مشتر� مجا� به ���ئه پيشنها� قيمت همزما� �� �ين مناقصه نخو�هند بو�.

4- نو� � ميز�� تضمين ش�ركت �� فر�يند ��جا� كا�: مطابق ما�� 
7 �ئين نامه تضمين معامال� ��لتي مي باشد.

5- مبلغ بر���� ��لي�ه: 20/000/000/000 (بيست ميليا��) �يا� (ضمنا� 
مبل���غ بر���� ��ليه �عالمى تقريبى ب���و�� � مبلغ  قطعى� �� صو�� صالحديد 

مناقصه گز��� �� �سنا� مناقصه �عال� مى گر��.)
6- نح�و� � �م�ا� تو�ي�ع �س�نا� مناقصه: �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 
1398/05/08 به مناقصه گر�ني كه حد�قل �متيا� ���يابي كيفي �� كسب نمو�� 

باشند� تحويل مي گر��.
شما�� مركز تلفن: كد شهر� (058)  32403333-9

تلفن مس�تقيم �مو� قر�����ه�ا: 32403341- فاكس �مو� قر�����ها: 
32403342

كد فر�خو�� مناقصه مند�� �� پايگا� ملي �طال� �ساني مناقصا�:  3206215
���بط عمومي شركت گا� �ستا� خر�سا� شمالي

شناسه �گهى: 527967

�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي 
�� مرحله �� همر�� با ���يابي كيفي
(مناقصه شما��  98/388)نوبت ��� 

شما�� مجو�: 1398,2248

(�گهي مز�يد�) شما��: 01 � 98
شركت خدما� پس �� فر�� �ير�� تر�نسفو

��نظر ���� ضايعا� �هن ح���د���� 5500كيلوگر�� ضايعا� ��� 
�لوميني���و� حد���� 200كيلوگر�� ضايعا� ��� هس���ته حد���� 
7200 كيلوگر� � ��غن ضايعاتي تر�نسفو�ماتو� حد���� 10000 

كيلوگر� خو� �� �� طريق مز�يد� به فر�� برساند.
متقاضي���ا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� 
تلفن32222380�024 �� س���اعت 16�8 تما� حاصل نمو�� � 
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تک رقمی شدن نرخ بیکاری در 13 استان
براس���اس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امس���ال  در ۱3 

استان تک رقمی شده است.
آمارها بیانگر این است که بهار امسال از میان ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و 
۴۳۱ نفر جمعیت فعال،تعداد ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بودند که 
سهم مردان از جامعه بیکار ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۰۶ نفر و سهم زنان ۹۳۲ 
هزار و ۸۸۱ نفر بود. مقایسه نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ بهار امسال با سال 

۹۷ حاکی از کاهش ۱/۸ درصدی این جمعیت است.
در سه ماهه نخست امسال استان های اردبیل، ایام، بوشهر، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، گیان، مازندران، مرکزی 

و همدان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.
این در حالی است که زمستان ۱۳۹۷ فقط پنج استان دارای نرخ بیکاری 

تک رقمی بودند.
در فصل بهار امس���ال اس���تان همدان با رقم ۶/۱ درصد و چهار محال و 
بختیاری با ۱۶/۷ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ بیکاری کشور را به 

خود اختصاص دادند ضمن آنکه نرخ بیکاری در تهران ۱۰/۷  درصد شد.
بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری از 
کانال ۱۲ درصد خارج نشد و بهار امسال هم نسبت به مدت مشابه پارسال 

با ۱/۳ درصد کاهش به رقم ۱۰/۸ درصد رسید.
 همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ حاکی از 
افزایش چهار دهم درصدی آن در سال ۹۷ است البته اگر این نرخ را در بین 
چهار فصل سال ۱۳۹۷ بررسی کنیم می بینیم که بهار ۱۳۹۷ با نرخ مشارکت 
اقتصادی ۴۱/۱ درصد، بیشترین میزان را داشت و پس از آن سیر نزولی یافت 
و ب���ه این ترتیب در تابس���تان ب���ه ۴۰/۹ درصد و در پاییز به ۴۰/۵ درصد و 

سرانجام در زمستان ۱۳۹۷ به رقم ۳۹/۵ درصد رسید.
براساس آمار نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال ۴۰/۶ درصد شد که نسبت 

به بهار ۱۳۹۷ )که ۴۱/۱ درصد بود( کاهش ۰/۵ درصدی داشته است.
در فصل بهار امسال استان گیان با ۴۸/۱ درصد بیشترین نرخ مشارکت 
اقتص���ادی و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۵/۶ درصد کمترین نرخ مش���ارکت 

اقتصادی را داشته اند.

وزیر راه و شهرس���ازی کشورمان در دیدار وزیر 
کار و امور اجتماعی س���وریه بر پیگیری تفاهمات دو 
کشور با هدف گس���ترش روابط اقتصادی و تجاری 

تهران - دمشق تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسامی 
در ماق���ات با ریما قادری وزیر کار و امور اجتماعی 
سوریه ضمن تاکید بر پیشرفت های این کشور، ایستادگی 
برابر زورگویی و جریان اس���تکباری را نقطه آغازین 

بازیابی و بازآفرینی ملت و کشور سوریه دانست.
در این ماقات وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
ش���رایط روبه رشد کشور سوریه، اظهار داشت: کشور 
و مردم سوریه پیشرفت و موفقیت های زیادی داشته اند 
و یکی از نشانه های این موفقیت عصبانیت آمریکا و 
اسرائیل است. این موضوع برای ملت های منطقه باید 
یک درس باش���د و نشان دهد که ایستادگی در مقابل 
زورگویی و جریان اس���تکباری همواره به نتایج مثبت 

منتهی می شود.
وی افزود: البته ۴۰ س���ال اس���ت که مردم ایران 
فش���ار و تحریم آمریکا را تحمل می کنند. هرچقدر 
پیش���رفت هم که به وجود آمده به واسطه ایستادگی 

ملت ایران است.
مردم ایران روز به روز مقاوم تر ش���ده و مطمئن 
هس���تم که این ش���رایط پیش آمده برای مردم سوریه 
اگرچه زیرس���اخت ها را خراب و به مردم لطمه زد، 
اما یک نقطه آغاز بازیابی و بازآفرینی ملت و کش���ور 

خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه گفت: در 
این سفر شما ماقات های متعددی با مسئوان جمهوری 
اسامی ایران داشتید و امیدوارم که همه این جلسات 

سازنده و بابت پیشرفت دو کشور مفید واقع شود.
در ادامه این جلسه ریما قادری وزیر کار و امور 
اجتماعی کشور سوریه ضمن تشکر از فرصت ایجاد 
شده بابت برگزاری این نشست و ارائه گزارش به وزیر 
راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو 
کشور ایران و سوریه اظهار داشت: در خال این سفر 
و گفتگو های انجام شده، ازم دیدیم شما را به عنوان 
رئیس کمیسیون مشترک دو کشور در جریان مباحثات 

انجام شده قرار دهیم.
وی اف���زود: جا دارد مراتب تش���کر و قدردانی 
خودمان را از ایران به عنوان کش���ور دوست و برادر 
بابت تاش هایی که در راستای مبارزه با تروریسم در 
کشور سوریه داشت، داشته باشیم خون جوانان ایرانی در 
سوریه برای مبارزه با تروریسم درکنار مبارزان کشورمان 
ریخته شد تا در کنار هم محور مقاومتی را شکل دهند 

که شما به دستاورد های آن اشاره داشتید.
وزیر کار و رفاه اجتماعی سوریه ادامه داد: در این 
س���فر ما مجموعه دیدار های مهم و رسمی را برگزار 
کردی���م در این دیدار ها موضوعات مختلف در بحث 
تقوی���ت روابط میان دو کش���ور در حوزه اقتصادی، 

اجتماعی و بازار کار مطرح شد.
این گفتگو ها از نگاه س���وریه می تواند یک اقدام 
اساسی در راستای تقویت هرچه بیشتر روابط راهبردی 
دو کش���ور باش���د تا بتوانیم روابط را در حوزه های 
غیرسیاس���ی به سطح ممتاز روابط سیاسی بین ایران و 

سوریه برسانیم.
در پایان این دیدار روند اجرای برخی از تفاهمات 
چهاردهمین اجاس کمیته عالی مشترک همکاری های 

اقتصادی دو کشور هم بررسی شد.

درآمدهای نجومی بادآورده براساس ایحه 
مالیات بر درآمد فعالیت های اختال زا مشمول 

پرداخت مالیات می شوند.
فرهاد دژپس���ند وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با 
اشاره به مطرح بودن طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه در کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر شده 
وزارت ام���ور اقتصادی و دارایی نقطه نظرات 
تکمیلی خود درباره این طرح را به نمایندگان 
ارائه دهد، اما بحث دیگر موضوع مالیات بر 
عملکرد و مالیات مستقیم است که در این رابطه 
قرار شد که در این حوزه تجدید نظر صورت 

گرفته و برخی از معافیت ها اصاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه 
ش���اید در برهه ای از تاریخ اعمال برخی از 
معافیت ها ضروری بود، افزود: در حال حاضر 
برخی از این معافیت ها ضرورت خود را از 
دست داده که باید اصاح شود، اما در برخی 
دیگر از بخش ها باید قانونی همانند مالیات بر 
عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیت های اختال 
زا وضع شود، بنابراین وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از دو طرف پایه های مالیاتی را اصاح 

و افزایش می دهد.
وی با اش���اره به اینکه در بحث مالیات 
تأکید بنده این اس���ت که از ورود به مصادیق 
خودداری کنم، ادامه داد: ورود به مصادیق آثار 
خوبی در اقتصاد ندارد، چراکه ممکن اس���ت 
وزارت اقتصاد پیشنهادی را مطرح کند که  در 
دولت و مجلس تغییر کند که  بر این اساس 
از زمان پیش���نهاد تا تصویب یک دوره زمانی 
طول می کش���د، لذا دلیلی ندارد در این دوره 
زمانی اختال یا نااطمینانی در اقتصاد کشور 

ایجاد ش���ود، اما آنچه که مسلم است عزم و 
اراده جدی  برای س���امان دادن بحث مالیات 
وجود دارد. دی���وان عدالت اداری می تواند 
بررس���ی خود را درباره مالیات بر سکه انجام 
دهد، چرا که بخشی از مجرای قانونی است 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در برابر 
قانون تسلیم است، اما آنچه که در حال حاضر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد 

بر اساس تکالیف قانونی است.
دژپسند با بیان اینکه مالیات بر عملکرد از 
گذشته اخذ می شده است، تاکید کرد: قانون 
به  ما اجازه داده است که پنج تا ۱۰ سال به 
گذشته رجوع کرده و پرونده ها را هم بررسی 
کنیم که بر این اساس همکاران ما مالیات بر 
س���که را بر اساس قانون دریافت کرده و با 
استناد تکالیف قانونی مالیات اخذ می کنند و 

نمی توانند بدون قانون مالیات اخذ کنند.
وی افزود: یکی از مواردی که در قانون 
اساسی ذکر و تصریح شده که وضع و معافیت 
آن باید با مصوبه مجلس انجام شود موضوع 
مالیات است، یعنی اگر وزارت اقتصاد بخواهد 
مالیات وضع کرده و یا معافیت ایجاد کند باید 
بر مبنای قانون باش���د و در این زمینه دولت 

هیچ اختیار خاصی ندارد.
وی درباره ش���کایت برخی افرادی که 
س���که پیش خرید کرده اند به دیوان عدالت 
اداری مبنی بر اینکه چرا باید پس از دو سال 
مالیات پرداخت کنند، در حالی که در قرارداد 
اخذ مالیات ذکر نشده است، ادامه داد: دیوان 
عدالت اداری می تواند بررسی خود را درباره 
مالیات بر سکه انجام دهد، چرا که بخشی از 
مجرای قانونی است و وزارت امور اقتصادی 

و دارایی هم در برابر قانون تسلیم است، اما 
آنچه که در حال حاضر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی انجام می دهد بر اس���اس تکالیف 

قانونی است.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در حال تدوین ایحه مالیات بردرآمد 
فعالیت های اختال زا اس���ت، تصریح کرد: 
منظور از فعالیت های اختال زا این است که 
در برهه ای از زمان بخش���ی از نقدینگی برای 
خرید کاایی کوچ و تقاضای مصنوعی ایجاد 
می کند و بازار آن کاا هم دچار اختال می شود 
که این موضوع طبیعی نیس���ت و درآمدهای 
ب���ادآورده ایجاد می کند، لذا این درآمدها هم 

مشمول مالیات می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر 
اینکه هدف اصلی ایحه این بوده که درآمدهای 
نجومی بادآورده که از طریق این نوع فعالیت 
ایجاد شده مشمول مالیات شوند و از این نوع 
فعالیت ها جلوگیری ش���ود،گفت: ساز و کار 
اخذ مالیات بر درآمد فعالیت های اختال زا 
در ایحه تنظیم شده است و این ایحه باید 
ابتدا در دولت بررس���ی و  سپس به مجلس 
ارس���ال شود، البته ما به دنبال این هستیم که 
ابتدا دستگاه های اجرایی در این باره مشارکت 
کرده و نظر بدهند و سپس در دولت تصویب 

شده و به مجلس ارسال شود.
خبر دیگر اینکه رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهب���ری در ب���اره پرداخت مالیات به عنوان 
تکلی���ف و فریضه افزود: کمتر از ۵۰ درصد 
هزینه های جاری مملکت از طریق مالیات تأمین 

می ش���ود و در این موضوع هم مردم انتظار 
مالیات عادانه را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، 
امیدعلی پارس���ا اظهارداشت: اسناد باادستی 
توس���عه کشور، سیاست های کلی مقام معظم 
رهبری و برنامه های توسعه همه بر این تأکید 
دارند که کشور باید مبتنی بر درآمد های مالیاتی 
اداره شود و وابستگی به نفت که برای دشمنان 
این کشور و برای فشار به نظام اسامی ابزاری 

شده است، به حداقل برسد.
وی افزود: دس���تگاه های اجرایی و نظام 
مالیاتی کشور در حال تجمیع اطاعات کشور 
در هم���ه زمینه هاس���ت و با این تجمیع و 
کار های عالمانه و کارشناسانه به پیش نویس 
اظهارنامه هایی برای مودیان مالیاتی باید برسیم 

که واقعیت توان آن ها را نشان می دهد.
وی افزود: سیاس���تی را به عنوان فروش 
سکه انجام دادیم پارسال ۱۰۲ هزار نفر تعداد 
پنج میلیون و ۸۹۰ هزار سکه خریدند که ۵۸ 
هزار نفر از این افراد زیر ۲۰ سکه داشتند و 

بنابراین اصًا مشمول مالیات نیستند.
تعداد ۴۹۰ نفر بیش از یکهزار س���که و 
۳۸ نفر هم باای ۵ هزار س���که خریدند،اما 
 ی���ک  نفر ۳۸ هزار س���که ب���ا نرخ حدود 
ی���ک میلیون و ۴۰۰ خریده و اان قیمت آن 
۴ میلیون و نیم شده است این ثروت بادآورده 
حتماً باید مالیات حقه اش پرداخت ش���ود و 
قان���ون هم همین را می گوید. وی ادامه داد: 
تکلیف ما معلوم اس���ت این طیف ۳۸ نفری 
که باای ۵ هزار س���که هر کدام خریده اند، 
مخالف پرداخت مالیات هستند و در فضای 

مجازی تبلیغات کرده اند.

امام جمعه موقت تهران گفت: 
همه مس���ئوان   بر کاهش تعهدات 
برجامی متفق القول هس���تند و اولین 
گام ادامه افزایش درصد غنی سازی 

است.
حجت ااسام و المسلمین کاظم 
صدیقی دی���روز در خطبه های نماز 
جمعه تهران به نقض عهد آمریکا و 
رس���وایی آن در میان همه کسانی که 
قانون رایج بشریت را قبول کرده اند، 
اشاره کرد و اظهارداشت: همه می دانند 
قوانی���ن، امنیت بین المللی را تثبیت 
می کند، اما آمریکا با این که برجام از 
اول نافرجام، غیر متوازن و خسارت 

بار بود، آن را نقض کرد.
   وی افزود: ایران به پشتیبانی 
حق و مردم شهید داده، تصمیم دارد 
غنی سازی را تا ۲۰ درصد و هر مقدار 
که ازم داریم افزایش دهد و   ماحظه 

هیچ کسی را نمی کنیم.
امام جمعه موقت تهران به برخی 
از برکات س���ختی ها برای مردم ایران 
اش���اره کرد و گفت: اگر جنگ نبود 
شما  ملت ایران  دارای قوای موشکی 
برتر نبودی���د و این پهپاد فوق العاده 
رادار گریز قیمتی ترین پهپاد آمریکایی 
را نمی توانستید هدف قرار دهید، اما 
هشت سال مقاومت شما بود که کشور 
را در موض���ع برتر اقتدار دفاعی قرار 

داده است.
صدیقي با تاکید بر نقش جوانان 
بس���یجی در موفقیت های کش���ور 
اظهارداشت: در این جنگ اقتصادی 
هم باید مس���ئوان همان گونه که در 
جنگ نظامی به جوانان و بسیجیان و 
عاشقان نظام میدان دادند، کسانی را که 
دل به وایت دادند و فرمان وایت را 
فرمان خدا و امام زمان )عج( دانستند، 
همین هایی که با این اقتدار موشک و 
پهپاد ساختند، داعش را از میان بردند و 
امنیت دیگر کشورها را برقرار ساختند، 

به آنها مجال و میدان بدهند.
وي   به بیانیه گام دوم رهبر معظم 

انقاب و ضرورت جوانگرایی اشاره و 
تصریح کرد: در مناصب مهم اقتصادی، 
بعضی جوان های مجرب، کارآزموده و 
انقابی استقرار پیدا کرده اند؛ امیدواریم 
این انتصاب ها موردی نباش���د و به 

صورت جریان دولتی درآید.
 صدیق���ي در ادامه  به توقیف 
نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق 
توسط انگلیس اشاره کرد و گفت: من 
این اطمینان را می توانم به فضل خدا 
بدهم که انگلیسي ها با این جسارت، 
بی توجهی و غفل���ت به زودي از 
بازوان پرتوان قدرتمند نظام ما سیلی 
بخورندو برای همیشه پشیمان بشوند. 
وی   با یادآوری سالگرد واقعه مسجد 
گوهرشاد و سوابق انگلیس در کشور 
اظهارداش���ت: حادثه کشف حجاب 

رضاخانی هم دستور انگلیس بود.
امام جمعه موقت تهران  همچنین 
با بیان این که سومین سنگر، خانواده 
اس���ت، افزود: در تحکیم خانواده، 

حجاب نقش اول را دارد.
وی مردم ایران را مؤمن و عاقه 
من���د به حضرت زهرا )س( و معتقد 
به قرآن توصیف کرد و گفت: حجاب 
مظهر هویت مس���تقل زن است. زن 
هویت���ی دارد که با مرد فرق دارد، زن 
به زن بودن خودش باید مباهات کند. 
هیچ پوششی جز این حجابی که اسام 
تجویز کرده و پوششی که حضرت 
زهرا )س( داشته است برای زن هویت 
مستقل را معین نمی کند. امام جمعه 
موقت تهران گفت: باید مسئوان در 

متن مردم باشند و در حاشیه شهرها 
بی���کاری جوانان را ببینند و از فاصله 

طبقاتی تصویری داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش سیاست های 
ارزی گفت: س���وء تدبیر در اقتصاد 
ارزی ام���روز جامعه را به کجا برده 
است؟ حضرت آقا در سال ۹۵ به وزیر 
اقتصاد و رئیس بانک مرکزی توصیه 
کردند که نقدینگی ها را به تولید هدایت 
کنید. امروز شما سئوال کنید سهم تولید 
غذا در مقایس���ه با کارهای خدماتی 
چیست؟ کارهای خدماتی که دالی 
است، در حد بودجه کشور است، اما 
بودجه غذا کمتر از ۱۰ درصد است. 
اینها را مردم مطالبه می کنند . مسئوان 
مدیریت جهادی داشته باشند، به میدان 
بیایند و از مردم کمک بگیرند و جوان ها 
را مورد اعتماد قرار بدهند و مس���اله 
تبعیض، بیکاری، گرانی و فساد را برای 

همیشه حل کنند.
س��خنان نماینده ولی فقیه در 

امور حج 
   نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت از حجاج خواست که با تفکر 
صحیح و مورد رضایت خداوند در این 
مراسم معنوی شرکت کنند و گفت: 
در مکه و مدینه اگر فکر کنید خدا چه 
توقعی از ش���ما دارد به آن سمتی که 

دستور داده است، می روید. 
حجت ااسام و المسلمین سید 
عبدالفتاح نواب در س���خنان پیش از 
خطبه هاي نماز جمعه تهران در مصلی 
امام خمینی )ره( به مناس���بت هفته 
حج،گف���ت: یکی از اهداف حج این 
اس���ت کسی که به این سفر معنوی 
می رود طالب زیاده در دین اس���ت و 
وظیفه اسامی خود را انجام می دهد 
و فضل خ���دا را برای خود خواهد 

داشت.
وی همچنین گفت: افرادی که 
ب���ه حج می روند و باز می گردند باید 
تحول پیدا کنند و از معاصی و اعمال 

بد روی برگردان باشند.

خطیب جمعه تهران:

وزیر اقتصاد: از درآمدهای بادآورده مالیات می گیریممسئوان بر کاهش تعهدات برجامی متفق القولند

مذاکرات اقتصادی ایران و سوریه در تهران

اخبار  کوتاه

چگونگی اعزام زائران به سرزمین وحی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با انجام ۳۶۱ پرواز که از ۱۷ 
تیر آغاز و تا ۱۴ مرداد ادامه خواهد داشت تعداد ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر به سرزمین 
وحی اعزام می ش���وند.رضا جعفرزاده در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
افزود: در عملیات حج امسال با انجام ۷۲۲ پرواز، به زائران حج تمتع خدمت 
رسانی خواهد شد.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: زائران می توانند 
برای آگاهی و اطاعات دقیق تر به پورتال های سازمان حج و زیارت، شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسامی ایران و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
مراجعه کرده و موارد اشکال و شکایت خود را به سامانه سازمان هواپیمایی 

کشوری به نشانی www.cao.irدر سامانه حقوق مسافر درج کنند.

اعام فهرست دریافت کنندگان ارز
بانک مرکزی در راستای اطاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان 

ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.
فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه 
زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا تاریخ ششم تیر ۱۳۹۸ است.گفتنی است؛ این فهرست 
شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی 

است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

رشد مصرف آب شرب در تهران
مدیر عامل شرکت آبفا استان تهران گفت: مردم تهران در مقایسه با بقیه 
شهر ها ۲۰ درصد بیشتر آب شرب مصرف می کنند. محمدرضا بختیاری در 
گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مردم شهر تهران در مقایسه با بقیه 
شهر های کشور ۲۰ درصد و در مقایسه با برخی شهر های کشور های اروپایی 
هم تراز تهران،حدود ۳۰ درصد بیشتر آب شرب مصرف می کنند.مدیر عامل 
شرکت آبفا استان تهران با اشاره به اینکه سرانه تولید آب در تهران ۳۳۰ لیتر 
در روز است افزود: هم اکنون مصرف آب شرب در تهران روزانه ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۵۰ هزار 

مترمکعب افزایش مصرف اتفاق افتاده است.

افزایش دماي هوا در اغلب مناطق کشور
با استقرار الگوی گرم تابستانی، جوی پایدار تا روزهای پایانی این هفته ، 
دراغلب شهرهای کشور حاکم خواهد شد که به افزایش دما می انجامد.به گزارش 
فارس، براساس آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، روزهای شنبه 
و یکشنبه هفته، با شمالی شدن جریانات در سواحل خزر، در دامنه های البرز، 
بخش هایی از اردبیل و شمال آذربایجان شرقی، افزایش ابر، بارش باران، گاهی  
رعد و برق و وزش باد ش���دید موقت پیش بینی می شود.روز شنبه در شمال 
هرمزگان، کرمان، شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان رشد ابر، رگبار 
باران و رعد و برق پیش بینی می شود.از امروز تا پایان هفته، در اغلب مناطق 

 افزایش نسبی دما، جو آرام و ماندگاری هوای گرم پیش بینی می شود.

خطی���ب جمعه ق���م گفت: 
کشورهای اروپایی خواسته های ایران 
از برجام را ب���رآورده نکردند، آنها 
درصحنه سخن حرف های خوبی در 
رابطه با حفظ برجام بیان می کند اما 
در عرصه عملی کوچک ترین گامی 

برنداشته اند.
آیت اه س���ید هاشم حسینی 
بوشهری در خطبه های نماز جمعه 
قم در مصای قدس افزود: اروپا برای 
حفظ برجام فقط ۲ روز دیگر مهلت 
دارد، درصورتی که تا ۱۶ تیرماه اتفاق 
خاصی نیفتد ایران گام دوم خود را 
در برابر نقض برجام توس���ط غرب 
برداشته و دیگر در مساله غنی سازی 
اورانی���وم و همچنین فعالیت راکتور 
اراک هیچ محدودیتی برای خود قائل 
نخواهد بود.وی اضافه کرد: طبق بند 

۳۶ برجام درصورتی که طرف های 
مقابل تعهدات برجامی خود را نقض 
کنند ایران نیز می تواند نس���بت به 
کاهش و یا قطع تعهدات خود اقدام 
کند.وی همچنین گفت: راهبرد کنونی 
دشمنان در مقابل ایران اجرای همزمان 
سیاست فش���ار و مذاکره است تا 
از طریق افزایش فش���ارها، مسئوان 
نظام را مجبور به نشس���تن پای میز 

مذاکره کنند.
اوبا اش���اره به تحریم برخی 
مقامات کشور توسط آمریکا اظهار 
داش���ت: تحریم مقامات ارشد ایران 
نش���ان از حماقت و عدم شناخت 
دقیق آمریکا از منطقه و ش���خصیت 
مقام معظم رهبری اس���ت، معظم له 
در سراسر دنیا میلیون ها پیرو و مقلد 

دارند.

وی اضافه کرد: مردم ایران تحریم 
مقام معظم رهبری را به سخره گرفته 
اند، با حمایت کش���ورهای اسامی، 
حوزه های علمیه و عموم مردم کشور، 
کار به جایی خواهد رسید که آمریکا 
از این اقدام خود ابراز پش���یمانی و 
شکست کند. عضو مجلس خبرگان 
رهبری افزود: سیاس���ت استکباری 
آمریکا مش���کات فراوانی را برای 
تمام مردم جهان در س���طح دنیا به 

وجود آورده است. 
وی درادامه با اشاره به مباحث 
مربوط به امربه معروف و نهی از منکر 
بیان کرد: هر نوع سیاست گذاری و 
رفتاری که نتیجه آن اجرای عدالت در 
جامعه باشد معروف و هر نوع رفتاری 
نیز برخاف عدالت اجتماعی باشد 

مصداق بارزی از منکر است.

خطیب جمعه قم

کشورهای اروپایی خواسته های ایران را از برجام برآورده نکردند

 بنام يزدان بزرگمهر
 سعديا مر� نكونا� نمير� هرگز 

 مر�� �نست كه نامش به نكويى نبرند
 بيستمين س���الگر� مرحو� نصر� �هللا (�نصر�) بها�� قنو�تى بز�� خاند�� 

بها�� قنو�تى � �يل قنو�� (�� مذحج)
____________________

 �� جو�نى �� گذشتم چو� قضا يا�� نكر�
 چر� گر��� با كسى چو� من ستمكا�� نكر�

____________________

 �  همچنين  هفدهمين سالگر� نو� �يشا� مهند� مير�� عليرضا بها�� قنو�تى 
(بها�� ثانى) بز�گمر�� كه �� جو�نى �هر� پد��� خو� بو�

 �� بر مز�� �� مرحومين گر�مى مى ���يم
 �� طر� خاند�� ها� ��حشا� شا� � نامشا� جا���نه با�

بها�� قنو�تى - منصو�� � ساير بستگا� � منسوبين

1� نا� سا�ما� مز�يد� گز��: شركت مديريت توليد بر� بيستو�
2� موضو� مز�يد�: فر�� مز�يد� عمومي ضايعا� مستعمل

3� تا�يخ � محل فر�� �س�نا�: �� چا� نوبت ��� �گهي لغايت 98/04/29 به ���� كرمانش���ا�� كيلومتر25 جا�� كرمانش���ا� � همد�� 
(نير�گا� حر��تي بيستو�).

 4� مبلغ � نو� س�پر��: مبلغ 277/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي با �عتبا� 3ماهه � يا ���يز به حس���ا� جا�� شما��78471 
نز� بانك تجا�� شعبه كا�مند�� كد18240

5� �ما� تسليم پيشنها� قيمت: تا تا�يخ 98/05/08 به صو�� ال� � مهر شد� طبق �سنا� مز�يد�
6� مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س�نا�: فيش ���يز� به مبلغ 250/000 �يا� به حس���ا� جا�� شما��78471 نز� بانك تجا�� 

شعبه كا�مند�� كد18240 (غيرقابل �ستر���) � ���ئه معرفي نامه كتبي نمايند� شركت يا شخص حقيقي.
 � www.tavanir.org.ir)گهي فو� �� س���ايت ها� شركت تو�نير � نير�گا� بيستو� � شركت ما�� تخصصي توليد نير�� بر� حر��تي� *

www.bpps.ir � www.tpph.ir) � پايگا� ملي مناقصا� ��� شد� �ست.
جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن34642020�083 ( ��خلي2�   �مو� با��گاني) تما� حاصل فرماييد.

آگهي مزايده عمومي فروش ضايعات

شركت مديريت توليد بر� بيستو�

دّوم شركت مديريت توليد برق بيستون
(سهامي خا�)

آگهي مزايده فروش سهام
شركت خدماتى مسافرتى هوايى ايران (سهامي خاص) 
گر�� خو���سا�� سايپا �� نظر ���� 100 ��صد �� سها� شركت خدماتى مسافرتى هو�يى �ير�� (سهامي خا�) �� بصو�� يكجا � نقد 

� يا نقد � �قسا� با مشخصا� � شر�يط �يل ��طريق مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد:
1) نا� شركت: خدماتى مسافرتى هو�يى �ير�� (سهامي خا�)

2) سرمايه ثبت شد�: 110,641,040,000 �يا� منقسم به 11,064,104 سهم 10,000 �يالي.
3) فعاليت �صلي شركت: 

�نجا� كليه �مو� مربو� به خدما� مس���افرتى � جهانگر�� �عم �� هو�يى� �مينى � ��يايى �� طريق �نجا� مشا��� � ���ئه تسهيال� ال�� به 
مس���افر�� ��خلى � خا�جى� مشا�كت �� ساير شركتهايى كه موضو� �نها بنحو� با فعاليتها� شركت مرتبط باشد �� طريق مشا�كت �� 

تاسيس� خريد سها�� قبو� � �عطا� نمايندگى � �نجا� �مو� هتلد��� �� طريق �يجا� � يا �جا�� هتل � مهمانسر�.
4) تا�يخ تاسيس: 1372

5) ���� پايه كل شركت: 149,909 ميليو� �يا�. ( ���� هر سهم 13,549 �يا�)
���� كل سها� قابل ��گذ���: 149,909 ميليو� �يا�

6) قيمت �عال� شد� قيمت پايه سها� مي باشد. بديهي �ست باالترين قيمت پيشنها�� مبنا� ثمن معامله قر�� مي گير�.
7) �شخا� حقيقي � حقوقي كه تمايل به شركت �� مز�يد� �� ���ند بايستي معا�� 5 ��صد �� ثمن معامله (به مبلغ 7,495 ميليو� �يا�) 
��  به عنو�� س���پر�� شركت �� مز�يد� به حسا� شما�� 1957301364304 نز� بانك سپه شعبه قائم مقا� فر�هانى كد 1957 به شما�� 

شبا� IR 270150000001957301364304  ���يز � �سيد �� �� ��خل پاكت مخصو� ���يز �جه به شركت سايپا ���ئه نمايند.
8) متقاضيا� خريد بايد پيش���نها�ها� خو� �� بطو� كامال� ��شن � مش���خص � بد�� هيچگونه قيد � شرطي با قيد نشاني خو� � شما�� 
تما� �� �� پاكت  مخصو� ش���ركت �� مز�يد� شامل  پاكت �لف :  �صل �س���يد بانكي مبني بر ���يز 5 ��صد ثمن معامله ( بند 7)  � 
پاكت � :  فر� پيش���نها� قيمت به همر��  ساير مد��� شركت �� مز�يد�  بصو�� ال� � مهر شد� �� حد�كثر تا ساعت 16 ��� سه شنبه 
مو��  1398/05/01 به نش���اني: كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر�� شركت س���ايپا� مديريت �مو� سرمايه گذ��� � بر�سي ها� �قتصا�� 

تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
9) متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� مالي � فر� ش���ركت �� مز�يد� � ��يافت پاكا� �� ��� شنبه مو�� 1398/04/22 لغايت ��� 

��شنبه مو�� 1398/04/31 �� ساعا� ����� (8 �لي 15) به شركت سايپا مر�جعه نمايند.
10) به ��خو�ست هايي كه بعد �� تا�يخ مذكو� به شركت ��صل گر��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

11) پاكت ها� شركت �� مز�يد� ��� ساعت 14/30 ��� شنبه مو�� 1398/05/05 �� محل شركت با�گشايي خو�هد شد .
12) سها� فو� �لذكر به پيشنها� �هند� �� كه باالترين قيمت �� پيشنها� نمايد ��گذ�� خو�هد شد.

13) شر�يط نحو� پر��خت ثمن معامله � نحو� �خذ مطالبا� گر�� سايپا �� خريد�� شركت خدماتى مسافرتى هو�يى �ير�� (سهامي خا�) 
�� �ما� ��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� به �طال� متقاضيا� خو�هد �سيد.

14) چنانچه برند� مز�يد� �� مهلت تعيين شد� �� ���يز �جو� � عقد قر����� �متنا� ����� سپر�� �� به نفع شركت ضبط خو�هد شد � شركت 
سايپا نسبت به عقد قر����� با نفر�� بعد� �قد�� خو�هد نمو�.

گروه خودروسازي سايپا15) گر�� سايپا �� قبو� يا �� يك يا كليه پيشنها��� مختا� �ست.

آگهي مزايده فروش سهام شركت فوالد كار سيستم اسفراين 
(سهامي خاص) –  قبل از بهره بردارى

گر�� خو���سا�� سايپا �� نظر ���� 60 ��صد �� سها� شركت فوال� كا� سيستم �سفر�ين (سهامي خا�) �� بصو�� يكجا � نقد � يا 
نقد � �قسا� با مشخصا� � شر�يط �يل �� طريق مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد:

1) نا� شركت: فوال� كا� سيستم �سفر�ين (سهامي خا�)
2) سرمايه ثبت شد�: 138,000,000,000 �يا� منقسم به 138,000,000 سهم 1,000 �يالي.

3) فعاليت �صلي شركت: 
توليد فوال� �ليا��� ش���امل خط ���� �يخته گر�� �هنگر�� نو��� كشش� �قد�ما� مربو� به �نجا� عمليا� �كتشا� مو�� معدنى� حفا�� 
�ئوفيزيكى� �ئو تكنيكى� توليد كنس���انتر�� ��حدها� گندله سا��� توليد �هن �سفنجى� طر�حى�ساخت� تجهيز � بهر� بر���� �� معا��� 

كا�خانجا� توليد محصوال� فوال�� � صنايع معدنى � متالو��
4) تا�يخ تاسيس: 1385

5) ���� پايه كل شركت: 571,447,606,265 �يا�. ( ���� هر سهم 4,141 �يا� )
���� كل سها� قابل ��گذ���: 342,868,563,759 �يا�

6) قيمت �عال� شد� قيمت پايه سها� مي باشد. بديهي �ست باالترين قيمت پيشنها�� مبنا� ثمن معامله قر�� مي گير�.
7) �شخا� حقيقي � حقوقي كه تمايل به شركت �� مز�يد� �� ���ند بايستي معا�� 5 ��صد �� ثمن معامله (به مبلغ 17,143,428,188 �يا�) 
�� به عنو�� س���پر�� شركت �� مز�يد� به حسا� شما�� 1957301364304 نز� بانك سپه شعبه قائم مقا� فر�هانى كد 1957 به شما�� 

شبا� IR 270150000001957301364304  ���يز � �سيد �� �� ��خل پاكت مخصو� ���يز �جه به شركت سايپا ���ئه نمايند.
8) متقاضيا� خريد بايد پيش���نها�ها� خو� �� بطو� كامال� ��شن � مش���خص � بد�� هيچگونه قيد � شرطي با قيد نشاني خو� � شما�� 
تما� �� �� پاكت  مخصو� ش���ركت �� مز�يد� شامل  پاكت �لف :  �صل �س���يد بانكي مبني بر ���يز 5 ��صد ثمن معامله ( بند 7)  � 
پاكت �:  فر� پيش���نها� قيمت به همر��  ساير مد��� شركت �� مز�يد�  بصو�� ال� � مهر شد� �� حد�كثر تا ساعت 16 ��� سه شنبه 
مو��  1398/05/01 به نش���اني: كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر�� شركت س���ايپا� مديريت �مو� سرمايه گذ��� � بر�سي ها� �قتصا�� 

تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
9) متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� مالي � فر� ش���ركت �� مز�يد� � ��يافت پاكا� �� ��� ش���نبه مو�� 1398/04/22 لغايت ��� 

��شنبه مو�� 1398/04/31 �� ساعا� ����� (8 �لي 15) به شركت سايپا مر�جعه نمايند.
10) به ��خو�ست هايي كه بعد �� تا�يخ مذكو� به شركت ��صل گر��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

11) پاكت ها� شركت �� مز�يد� ��� ساعت 14/30 ��� شنبه مو�� 1398/05/05 �� محل شركت با�گشايي خو�هد شد .
12) سها� فو� �لذكر به پيشنها� �هند� �� كه باالترين قيمت �� پيشنها� نمايد ��گذ�� خو�هد شد.

13) ش���ر�يط نحو� پر��خت ثمن معامله � نحو� �خذ مطالبا� گر�� سايپا �� خريد�� شركت فوال� كا� سيستم �سفر�ين (سهامي خا�) �� 
�ما� ��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� به �طال� متقاضيا� خو�هد �سيد.

14) چنانچه برند� مز�يد� �� مهلت تعيين شد� �� ���يز �جو� � عقد قر����� �متنا� ����� سپر�� �� به نفع شركت ضبط خو�هد شد � شركت 
سايپا نسبت به عقد قر����� با نفر�� بعد� �قد�� خو�هد نمو�.

گروه خودروسازي سايپا15) گر�� سايپا �� قبو� يا �� يك يا كليه پيشنها��� مختا� �ست.

متن آگهي مزايده
بستانكا�: بانك ملت شعبه سبز���

بده����كا�: مريم خند�� علي �ب����ا� فر�ند غالمرضا � ��ه����ن: �بو�لفضل قد�تي 
فر�ند مهد� ساكن سبز���

مو�� مز�يد� � محل ��: شش����د�نگ پال� ��هز�� � پانصد � پنج فرعي مفر�� � 
مجز� ش����د� �� هز�� � ��يست � هشتا� � پنج فرعي ��قع �� ���ضي �يز� پال� 
صد � شصت � �� �صلي ��قع بخش س����ه سبز��� كه �يل صفحه339 �فتر98 
ثبت 12320 به شما�� چاپي313348�91 بنا� �بو�لفضل قد�تي فر�ند مهد� 
ثبت � سند مالكيت صا�� شد� �ست � محد�� به حد�� �يل �ست: شماال� ��� 
� �يو�� به طو� �� متر(10متر) به كوچه ميثم تما� به عر� هش����ت متر. شرقا� 
�يو�� به �يو�� به طو� بيست � �� متر � شصت سانتيمتر(22/60متر) به شما�� 
�� هز�� � پانصد � شش فرعي. جنوبا� �� �� قسمت ��� �يو�� به �يو�� به طو� نه 
متر � هفتا� سانتيمتر(9/70متر) به شما�� يك هز�� � ��يست � هشتا� � چها� 
فرعي� ��� �يو�� به �يو�� به طو� س����ي � پنج سانتيمتر(0/35 متر) به شما�� 
يك هز�� � ��يست �هش����تا� � چها� فرعي. غربا� �يو�� به �يو�� به طو� بيست 
� يك متر � هشتا� س����انتيمتر(21/80) به شما�� يك هز�� � ��يست � هشتا� 
� پنج فرعي. � بر�بر نظريه كا�شنا� �س����مي ���گستر� به مبلغ �� ميليا�� 
� پانصد � پنجا� ميليو� �يا� ���يابي قطعي گر�يد� � شش����د�نگ مو�� �هن 
به صو�� يك با� منز� مس����كوني ��قع �� سبز��� خيابا� سجا�� سجا�11� 
�5 ����� �متيا��� �� � بر� � گا� ش����هر� با قدمت حد�� 30س����ا� نما� 
 س����نگ �� تصر� مديو�/ ��هن �بو�لفضل قد�تي مي باشد كه بر�بر سند �هني 
شما��118573�93/4/11 � 118575�93/4/12 �فترخانه �سنا� �سمي يك 
س����بز��� �� گر� بانك ملت شعبه س����بز��� بو�� � به علت عد� پر��خت بدهي 
منجر به صد�� �جر�ئيه گر�يد� � به شر� نامه ����� 6218002191�98/4/9 
بس����تانكا� فاقد بيمه مي باشد � ��هن قبل �� تس����ويه كامل بدهي ناشي �� �ين 
قر����� � فسخ � �بطا� �� حق ند��� بد�� مو�فقت بانك حق �ستر��� يا هر نو� 
حقي �� حقو� خو� نس����بت به عين يا منافع مو�� �هن �� به �يگر� منتقل � 
��گذ�� نمو�� � يا هرگونه معامله يا عمل � �قد�مي به هر صو�� � تحت هر عنو�� 
نس����بت به �نتقا� يا ��گذ��� عين يا منافع مو�� �هن به غير �نجا� �هد كه �� 
قبا� طلب بستانكا� � هزينه ها� �جر�يي �� ��� چها�شنبه مو�خه 1398/5/16 
�� س����اعت9 صبح �لي12ظهر �� محل شعبه �جر�� ثبت �سنا� سبز��� �� طريق 
مز�يد� حضو�� نقد�� به فر�� مي �سد� مز�يد� �� مبلغ كا�شناسي شد� شر�� 
� به باالترين �قمي كه خريد�� ��شته باشد فر�خته مي شو� � ال�� به �كر �ست 
پر��خت بدهي ها� مربو� به ��� بر�� گا� �عم �� حق �نشعا� � يا حق �شتر�� 
� مصر� �� صو�تي كه مو�� مز�يد� ����� �نها باش����د � نيز بدهي ها� مالياتي 
� عو��� ش����هر���� � غير� تا تا�يخ مز�يد� �عم �� �ينكه �قم قطعي �� معلو� 
شد� يا نشد� باشد به عهد� برند� مز�يد� �ست � نيز �� صو�� �جو� ما���� �جو� 
پر��ختي بابت هزينه ها� فو� �� محل ما��� به برند� مز�يد� مستر� خو�هد شد 
� نيم عشر � حق مز�يد� نقد�� �صو� مي گر��� ضمنا� چنانچه ��� مز�يد� تعطيل 
�س����مي گر��� مز�يد� ��� ����� بعد �� تعطيلي �� هما� ساعت � مكا� مقر� 

برگز�� خو�هد شد. (� �لف98/100/2933)
تا�يخ �نتشا�: شنبه 98/4/22

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت پااليش سبز

 به شماره شناسه ملي10101641280 و شماره ثبت 120605
بدينوس����يله �� كلي����ه س����هامد���� ش����ركت پاالي����ش س����بز (س����هامي خا�) 
به شناس����ه ملي10101641280 � ش����ما�� ثبت120605 �عو� مي ش����و� �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت �� تا�يخ 1398/05/08 ساعت 10 صبح 

�� محل قانوني شركت حضو� به هم �سانيد.
هيئت مدير��ستو� جلسه: �نتخا� �عضا� هيا� مدير�

آگهي دعوت سهامداران 
شركت بوزال فومن پارس(سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره1764 و شناسه ملي10102948812 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� 
كه �� ساعت 10/00 مو�� 1398/5/2 �� ���� شهر قد� خيابا� قاسم �صغر� كوچه فرنا� پال�6 

كدپستي3753146172 تلفن46872387 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� با��سين 2� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 3� تصويب تر��نامه � حسا� سو� 

هيأ� مدير� شركت� �يا� ساالنه � تعيين پا��� هيئت مدير� � با��سين

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت گسترش و توسعه صنايع بهپرور(سهامي خاص)
 به شماره ثبت511246 و شناسه ملي10220068690

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� ش���ركت گستر� � توس���عه صنايع بهپر��(س���هامي خا�) 
�عو� به عمل مي �ي���د تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ب���ه طو� فو� �لعا�� �� ��� پنجش���نبه 
مو��1398/05/03 س���اعت 11 صبح به  ����: تهر�� � ميد�� توحيد � خيابا� ش���هيد طوس���ي 

پال�148 طبقه چها�� به كدپستي1419744465 حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� مدير�� (�عضا� هيئت مدير�) 2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� 

هيئت مدير�سا� مالي منتهي به 1397/12/29.

شركت كشت � صنعت خا�� �شت ��نظر ���� ضايعا� خو� �� 
�عم ��(�هن� چد�� پالستيك� بلبرينگ� �نجير� چو� �...) �� طريق� 
مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند� �� متقاضيا� �عو� مي ش���و� 
جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� �� تا�يخ ��� �ي���ن �گهي تا تا�يخ 
1398/04/25 به ���� �بيرخانه شركت ��قع �� �ستا� گلستا� 
شهرستا� علي �با� كتو�� بلو�� �ما� �ضا(�) مر�جعه نمايند� مهلت 
تحويل �س���نا� حد�كثر تا�يخ 1398/04/29 � �ما� با�گش���ايي 

پاكت ها تا�يخ 1398/04/30 مي باشد.
هزينه �گهي به عهد� برند� مز�يد� مي باشد.

شركت خا���شت

دکتر جهانگیري:    تاش آمریکا براي 
فروپاشي اقتصاد ایران شکست خورده است

بقیه از صفحه 2
  مع���اون اول رئیس جمهوري 
از استانداران و فرمانداران خواست، 
ظرفیت های گردش���گری، نوسازی 
بافت های فرسوده و استارتاپ ها را در 
رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال به عنوان 
دو اولویت مهم دولت در سال ۹۸ بیش 
از گذشته جدی بگیرند و تصریح کرد: 
یکی از فرصت های تحریم، تقویت 
نگاه به توانمندی ها و ظرفیت های 
داخلی است که امروز شاهد شکوفا 

شدن نتایج این نگاه هم هستیم.
جهانگیري با اش���اره به تحدید 
منابع بودجه س���ال ۹۸ و کاهش رقم 
بودجه در نشست شورای هماهنگی 
سران قوا خاطرنشان کرد: باید منابع 
حذف شده از بودجه ۹۸ را از طریق 
فروش دارایی های دستگاه های دولتی، 
جلوگی���ری از ریخ���ت و پاش در 
دس���تگاه های دولتی و ارائه ایده های 

کارآمد برای شفاف کردن منابع پنهانی 
بدون آسیب رسیدن به معیشت مردم 
جبران کنیم.  وي تاکید کرد: مسئوان 
دولتی در استان ها قاطعانه جلوی هر 
گونه ریخت و پاش را بگیرند، چرا که 
مردمی که در سختی هستند وقتی این 
گونه اتاف بیت المال را مشاهده کنند، 

روحشان آزرده می شود.
رئی���س  اول  مع���اون   
 جمه���وري با اش���اره ب���ه این که 
هر کس ای���ده ای در زمینه اجرای 
دستور مقام معظم رهبری برای اصاح 
ساختارهای اقتصادی و بودجه کشور 
دارد، از آن اس���تقبال می کنیم، گفت: 
کارشناسان حجم یارانه های پنهان در 
جامعه را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
برآورد می کنند که اگر بتوانیم نیمی از 
این مبلغ را البته بدون لطمه وارد شدن 
به معیشت مردم آزاد کنیم، از مجموع 

بودجه یکسال کشور بیشتر است.
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 «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى اياالت 
متحده در ادامه خط مشى هاى تهاجمى خود 
در حـــوزه تجارت، جنـــگ تعرفه اى را با 
هندوســـتان آغاز كرده است؛ دهلى نو نيز در 
اقدامى تالفى جويانه بر واردات 28قلم كاالى 
آمريكايى تعرفه هايى سنگين را وضع كرد.به 
گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاى 
خبرى ايرنا، پس از جنگ تجارى كه دونالد 
ترامپ با كشورهاى اروپايى، مكزيك و چين 
به راه انداخت گويا اكنون نوبت به هندوستان 
رسيده و رئيس جمهورى آمريكا تالش دارد 
تا اقدامات مشابهى را عليه دهلى نو در پيش 
بگيرد. بدين منظور وى پس از خروج يكجانبه 
اياالت متحده از پيمان تجارت ترجيحى با اين 
كشور، جنگ تجارى را وارد عرصه تازه اى 
كرد. در مقابل، دهلى نو هم از افزايش تعرفه 
بر كاالها از مبدا اياالت متحده خبر داد. با اين 
حال مقام هاى دولت هند اميدوارند بتوانند از 
طريـــق مذاكره تنش تجارى با آمريكا را رفع 
كنند. حجم تجارت ميان هند و آمريكا در سال 
گذشته ميالدى بيش از 140ميليارد دالر بود. 
رئيس جمهورى آمريكا چند ماه قبل اعالم كرد 
كاخ سفيد ديگر به اجراى توافق تجارى موسوم 
به برنامـــه «نظام عمومى تجارت ترجيحى» 
(GSM) در مورد دو كشـــور تركيه و هند 
ادامه نخواهد داد. اين برنامه براى كشورهاى 
در حال رشـــد شرايطى را ايجاد مى كند تا با 
موانـــع كمتر، برخى اقالم را بدون پرداخت 
عوارض گمركى به اياالت متحده صادر كنند.

تا پيش از اين، هندوستان نزديك به 10درصد 
از كاال و خدمات صادراتى خود به آمريكا را 
در قالب توافق فوق و بدون پرداخت تعرفه 
صادر مى كرد. اكنون دهلى نو براى تالفى اقدام 
واشنگتن، بر ده ها قلم كاالى آمريكايى به ويژه 
در حوزه كشـــاورزى و مواد غذايى تعرفه اى 
وضع كرد؛ كاالهايى همچون سيب و آجيل 
آمريكايى از دو روز گذشته مشمول افزايش 

تعرفه ها از 30تا 50درصد شدند.
اقدام متقابل دهلى نو

اين جنگ تجارى در ادامه تنش تجارى 
ســـال گذشته ميان دو كشور رخ داده است. 
اياالت متحده در ســـال 2018تعرفه واردات 
فلزات به ويژه آلومينيوم از هند را افزايش داد 
و در مقابل هند نيز بر برخى كاالهاى وارداتى 
از آمريكا تعرفه هايى را وضع كرد. گفته مى شود 
تعرفه هاى تازه دهلى نو مى تواند صدها ميليون 
دالر بر درآمدهاى هندوســـتان اضافه كند كه 
معادل با ميزان تعرفه هايى اســـت كه اياالت 
متحـــده بر واردات فوالد و آلومينيوم از هند 
وضع كرده اســـت.روزنامه «فايننشال تايمز» 
در گزارشى به افزايش تعرفه واردات 28قلم 
به هند پرداخت و نوشـــت به نتيجه نرسيدن 
مذاكرات هند و آمريكا در كنار مشخص شدن 
نتيجه انتخابات در هندوستان موجب اعالم اين 
خبر از سوى واشنگتن شد.كاخ سفيد مدعى 
است اختالف بر سر صادرات موتورسيكلت 
و واردات لبنيـــات به خاك آمريكا از جمله 
شكاف هايى هستند كه ميان دو كشور رخ داده 
است. طيفى در كاخ سفيد بر اين باورند كه 
هند محدوديت و موانع تجارى فراوانى را براى 
فعاليت تجار آمريكايى در اين كشور به اجرا 
مى گذارد كه مانع سودآفرينى آنها مى شود. 

تارنماى نشريه «بيزينس اينسايدر» هم در 
اين زمينه آورده اســـت كه پاسخ دهلى نو به 
خروج آمريكا از توافق تجارى با هند باعث 
شد تا تعرفه صادرات 28كاالى اياالت متحده 
به اين كشور افزايش يابد. اگرچه خبرها در 
مورد اين اقدام متفاوت بود و حتى چندين بار 

اعالم زمان اجراى آن تغيير كرد اما در نهايت 
اعالم شد كه به تالفى اقدام واشنگتن، تعرفه 
برخى از اين اقالم حتى تا 50درصد افزايش 
يافت. در ميان فهرست منتشر شده از سوى 
هنـــد، 18قلم از مصنوعات فلزى و فوالدى 
وجود داشـــت. در واقع همه اين تحوالت از 
وضع تعرفه 25و 10درصدى دولت ترامپ بر 
واردات فوالد و آلومينيوم به اين كشور ناشى 
مى شود. واشنگتن مدعى است خروج از توافق 
تجارت ترجيحى مى تواند 235ميليون دالر به 
اقتصاد اين كشـــور كمك كند.به نوشته اين 
نشريه يكى از مهمترين بهانه هاى دونالد ترامپ 
در جنگ تجارى با هندوستان، موانعى است 
كه دهلى نو بر سر واردات موتورسيكلت هاى 
توليد شـــده در شركت هارلى ديويدسون با 
حجم باالتر از 800ســـى. سى. ايجاد مى كند. 
اين در حالى اســـت كه هندوستان در سال 
بيـــش از 10ميليون دالر دوچرخه از آمريكا 
خريدارى و وارد مى كند.به نظر مى رسد اين 
قانون بر صنعت كشاورزى آمريكا به ويژه در 
زمينه توليدات باغى همچون ســـيب و بادام 
تأثيرگذار خواهد بود و از هم اكنون موجب 
نارضايتى كشاورزان اين كشور شده است زيرا 
بيشـــترين بادام توليد شده در آمريكا به هند 

صادر مى شود.
«ويلبر رأس» وزير تجارت آمريكا هند 
را ســـيزدهمين شريك تجارى بزرگ آمريكا 
دانست كه براى تجار آمريكايى موانع بسيارى 
را ايجاد مى كند. در مقابل، آمريكا بزرگترين 
بـــازار براى صادرات هند اســـت كه حدود 
20درصد صادرات آن كشور را شامل مى شود 
اما با شرايط تجارى متفاوتى در اياالت متحده 
روبرو است. در مقابل، هندوستان كاهش تعرفه 
واردات در حوزه فناورى اطالعات و دارويى را 
در مذاكرات پيشنهاد داد اما تأثيرى براى بهبود 
شرايط ميان دو طرف نداشت.طبق تحليل اين 
نشـــريه، دولت آمريكا به دهلى نو قول داده 
بود در شرايط خوب تجارى هند با آمريكا تا 
پايان انتخابات تغييرى را ايجاد نمى كند تا بر 
نتيجه انتخابات تأثيرى نداشته باشد. اين اقدام 
تنها در مقابل افزايش نيافتن تعرفه واردات به 

هند صورت گرفت.
ترامپ و تراز منفى تجارى آمريكا 

بنا بر اطالعات اداره آمار اياالت متحده، 
حجم تجارت دو كشور در سال 2018حدود 
141ميليارد دالر بوده اســـت. از اين مقدار، 
آمريـــكا 83ميليارد واردات و 58ميليارد دالر 
صادرات به هند داشت. كسرى تجارى آمريكا 
در مقابـــل هند 24ميليـــارد دالر بود. جنگ 
تجارى دونالد ترامپ با اقتصادهاى جهان هم 
در راســـتاى كاهش تراز تجارى منفى آمريكا 
با اين كشـــورها صورت مى گيرد. روزنامه 
«نيويورك تايمز» در گزارشى آورده است كه 
افزايش تعرفه هاى واردات باعث تشديد جنگ 
تجارى ترامپ با ديگر كشـــورها شده است. 
برخى تحليلگران تنش كنونى ميان واشنگتن 
و دهلـــى نـــو را «جنگ تجارى با دور ُكند» 
(slow-motion trade ight) ميـــان دو 
كشور ارزيابى مى كنند. در اين فرايند هند هم 
در چنـــد روز اخير بر حدود 1.5ميليارد دالر 
كاالى آمريكايـــى به ويژه در حوزه فلزات و 
كشاورزى تعرفه وضع كرده است.نيويورك 
تايمز اين خط مشـــى ترامـــپ را در ادامه 
همان سياست هاى تجارى- تعرفه اى رئيس 
جمهورى آمريكا با چين ارزيابى كرد كه با اين 
اميد انجام مى گيرد با تحميل فشار بر اقتصاد اين 
كشورها آنها را وادار به عقب نشينى و كاهش 
موانع در نقابل اياالت متحده كند.طبق تحليل 

اين روزنامه آمريكايى، سياست اقدام متقابلى 
كه هر دو كشـــور در پيش گرفته اند حكايت 
از آن دارد كه آنها رويكرد سخت گيرانه اى 
را در حوزه تجارى در پيش گرفته اند. دهلى 
نو و واشـــنگتن اين رويكرد را اندك زمانى 
قبل از ديدارهايى كه قرار اســـت در يك ماه 
آينده ميان مقام هاى دو كشـــور برگزار شود، 
اتخاذ كرده اند. ديـــدار «مايك پومپئو» وزير 
امور خارجه آمريكا از هند و نشســـت سران 
دو كشور در حاشيه نشست جى 20در ژاپن 
از جمله ديدارها ميان مقام هاى دو كشور در 
آينده نزديك به شمار مى آيند.نويسنده تارنماى 

شبكه خبرى «سى. ان. ان» هم اعتقاد دارد يكى 
از مهمترين اولويت هاى ترامپ در كاخ سفيد 
كم كردن از كسرى تجارى اياالت متحده با 
ديگر كشورهاى جهان است. با وجود اين و 
به گفته برخى تحليلگران اتخاذ چنين رويه اى 
در مقابل پكن كه بيشـــتر از 300ميليارد دالر 
تراز تجارى مثبت با آمريكا دارد منطقى به نظر 
مى رسد اما در مورد دهلى نو چنين استداللى 
صادق نيســـت. هند در چارچوب تجارت 
ترجيحى در سال 2018تنها حدود 50ميليون 
دالر كاال به آمريكا فروخت و اين اقدام كاخ 

سفيد چندان موجه نيست .
عصر ترامپيسم، يكه تازى اقتدارگرايان و 

سرخوردگى ليبرال ها
 «دونالد ترامپ» از نگاه منتقدانش، رهبران 
اقتدارگـــراى جهان را در آغوش كشـــيده و 
ارزش هـــاى آمريكايى را لگدمال مى كند. در 
چنين فضايى جبهه ليبرال هاى بين الملل در 
يكى از ضعيف ترين موقعيت ها طى دهه هاى 
گذشـــته قرار گرفته است.به گزارش گروه 
تحليل، تفســـير و پژوهش هاى خبرى ايرنا، 
رئيس جمهـــورى آمريكا همچنان اصرارى 
توقف ناپذير بر مواضع و لفاظى هاى عوام پسند 

دارد و چنين وانمود مى كند كه همه چيز در 
آمريكاى تحت هدايت وى از اوضاع اقتصادى 
گرفته تا سياســـت خارجى به بهترين وجه 
ممكن پيش مى رود.ترامپ در آخرين اظهارنظر 
خود درباره تقابل با جمهورى اسالمى ايران، 
تحريم هاى آمريكايى را بسيار ثمربخش خوانده 
و مدعى شده ايران از يك كشور دردسرساز 
و عامل تروريسم تبديل به كشورى شده كه 
احترامش در باالترين حد ممكن براى آمريكا 
قرار گرفته است. وى همچنين اظهار داشته كه 
مى خواهد به حل مشكالت پرشمار اقتصادى 
ايران كمك كند.همزمـــان با اين اظهارات، 

رسانه ها به طور ويژه به سخنان ترامپ درباره 
كره شمالى، روابط وى با رهبر پيونگ يانگ و 
ماجراى قتل برادر «كيم جونگ اون» پرداختند.
ترامپ در گفـــت وگوى خبرى خود و در 
پاسخ به پرسشى درباره مطلبى كه به تازگى 
در روزنامه «وال اســـتريت ژورنال» به چاپ 
رسيده و از ارتباط برادر مقتول كيم با سازمان 
اطالعات مركزى آمريكا رونمايى كرده گفته 
است در دوره حاكميت وى چنين رخدادهايى 
امكان بروز نداشته و نمى يابد.وى كه حاضر به 
اظهارنظر درباره ماجراهاى فوريه سال 2017و 
قتل «كيم جونگ نام» در پايتخت مالزى نشد 
و همكارى بين وى و سيا را رد يا تأييد هم 
نكـــرد، از دريافت نامه اى «زيبا» از رهبر كره 
شـــمالى خبر داد؛ نامه اى كه به گفته ترامپ 
نويدبخش رخدادهايى مطلوب در روابط دو 
كشـــور است.ترامپ پيش از اين نيز بارها از 
كلماتى ستايش آميز براى توصيف رهبر كره 
شمالى و روابط خود را كيم استفاده كرده بود 
به ويژه از زمانى كه اين دو در خردادماه پارسال 
براى اولين بار در سنگاپور ديدار كردند. پيش 
از آن و در اوج تنش ها ميان پيونگ يانگ و 
واشنگتن در تابستان 96كه كره شمالى دست 

به ششمين آزمايش اتمى زد، توصيفاتى موهن 
و تحقيرآميز بين دو طرف رد و بدل مى شد.
رفتار تمجيدآميز ترامپ از كيم با واكنش تند 
منتقدان رئيس جمهورى آمريكا همراه بوده 
است كه از سرسخت ترين اين منتقدان مى توان 
به «جو بايدن» معاون رئيس جمهورى پيشين 
و يكـــى از نامزدهاى مطرح حزب دموكرات 
براى رقابت هاى سال 2020اشاره كرد.بايدن 
در حمله به رئيس جمهورى آمريكا و انتقاد 
از روابـــط وى با كيم و نيز رئيس جمهورى 
روسيه، اظهار داشته هيچ نشانه اى وجود ندارد 
كه ترامـــپ قلدرهايى بين المللى را كه در 

آغوش گرفته رها سازد. شدت حمالت بايدن 
به ترامپ به واســـطه ستايش وى از كيم به 
حدى بوده كه واكنش تند پيونگ يانگ را عليه 
نامزد دموكرات ها برانگيخته است.ماجراى قتل 
«جمال خاشقچى» در مهرماه پارسال و حمايت 
تمام قد ترامپ از «محمد بن سلمان» وليعهد 
سعودى و آمر اصلى قتل روزنامه نگار منتقد 
عربستانى، پمپاژ چند ميليارد دالرى تسليحات 
به ائتالف ســـعودى تجاوز به يمن، روابط 
حسنه با حكومت هاى خودكامه مانند بحرين، 
حمايت از افراطى هاى صهيونيست در اراضى 
اشغالى و … از اصلى ترين نمادهاى حمايت 
آمريكا از رژيم هاى خودكامه به شمار مى آيد.

حمايت آمريكا از رژيم هاى خودكامه هر چند 
محدود به دوره ترامپ نيســـت و كاخ سفيد 
به ويژه از جنگ جهانى دوم به اين ســـو يد 
طواليى در سقوط دولت هاى مردمى و روى 
كار آوردن رژيم هاى نظامى، دست راستى و 
غربگرا دارد اما شعارهاى ليبراليستى، حقوق 
بشـــرى و دموكراسى خواهانه را رها نكرده 
و چنين عريان دســـت در دست اقتدارگرايان 

نگذاشته است.
به رغم شمار باالى كودتاهاى آمريكايى 

در كشورهاى آمريكاى التين، خاورميانه، آفريقا 
و شرق آسيا و از شيلى (1973) گرفته تا ايران 
(1953) و اندونزى (1965) در غرب و شرق 
جهان كه رهبرانى، منتخب ملى گرا يا دست 
چپى را به سقوط كشاند و به نمادهاى متعدد 
حمايت واشنگتن از ديكتاتورها مبدل گشت، 
ترامپيســـم فصل جديدى از همپيوندى كاخ 
سفيد با اقتدارگرايان به شمار مى آيد؛ شايد به 
اين دليل كه پيش از ترامپ رئيس جمهورى 
چـــون «باراك اوباما» از طريق اقداماتى چون 
مخالفت با شهرك سازى هاى كابينه «بنيامين 
نتانياهو» در شوراى امنيت يا چالش هايى كه با 

به وجود آورد وجهه اى  مسكو، رياض و … 
ليبرالى تر را از آمريكا برجاى گذاشته بود.اين 
در حالى اســـت كه منفعت طلبى و يكجانبه 
گرايى ترامپ تمام رشته هاى سلف وى را رشته 
كرده و برخى حتى سياست هاى كنونى آمريكا 
را اصلى ترين چالش پيش روى ليبراليســـم 
غربى قلمداد مى كنند. در همين پيوند، «امانوئل 
مكرون» رئيس جمهورى فرانسه پاييز پارسال و 
پس از كش و قوس هاى گوناگون در روابط 
پاريس و واشنگتن از ضرورت دفاع همه جانبه 
از ارزش هاى ليبرالى سخن گفت و تاكيد كرد 
گرايشـــات ناسيوناليسم افراطى از بزرگترين 
خيانت ها به شـــمار مى آيد.در مقابِل جوالن 
اقتدارگرايان در عصر ترامپيســـم، دولت هاى 
ليبرالى و به صورت ويژه اروپايى هاى اتحاديه 
در موضـــع ضعف مفرط قـــرار گرفته اند؛ 
كشـــورهايى كه در عرصه هايى چون جنگ 
تجارى با آمريكا يا حمايت از توافق هسته اى 
بـــا ايران توان خود را مقابل رقيب آتالنتيكى 

ناچيز و مستهلك مى بينند.
در اين زمينه مى توان به مواضع مختلف 
اروپايى ها اشاره كرد كه بارها از تصميم دولت 
ترامـــپ براى خروج از برجام انتقاد كرده و 

ضمن درخواســـت پايبندى تهران به توافق 
هسته اى اعالم داشته اند از تمام توانشان براى 
حفظ برجام استفاده خواهند كرد اما همچنان 
كه «هايكو ماس» در رايزنى هاى روز دوشنبه 
در تهران تصريح كرد نمى توان انتظار معجزه 
از سوى اروپايى ها در برابر تحريم هاى آمريكا 
را داشـــت.به اين ترتيب دوران ترامپيسم را 
مى توان برهه سنگينى كفه به سود اقتدارگرايان 
و ضعف ليبرال هاى بين المللى و سرخوردگى 

آنان توصيف كرد.
سياست هاى تهاجمى آمريكا خطرى براى 

صلح جهانى
يكه تازى ها و سياســـت هاى تهاجمى 
«دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا صداى 
اعتـــراض مقامات كاخ كرملين را بلند كرده 
است؛ سياست هاى بلندپروازانه اى كه از نگاه 
روســـيه و ديگر بازيگران بين المللى، صلح 
جهانى را به خطر مى اندازد.به گزارش گروه 
تحليل، تفســـير و پژوهش هاى خبرى ايرنا، 
باورود ترامپ به كاخ سفيد در حالى كه انتظار 
مى رفت روابط روســـيه و آمريكا فصلى كم 
تنش را سپرى كند اما چنين رخدادى به وقوع 
نپيوست و كاخ سفيد و كرملين بارها اقدامات 
يكديگر را با جديت زير سوال برده اند.يكى از 
آخرين موضع گيرى هاى ضدآمريكايى روسيه 
در جريان همايش اقتصادى ســـن پترزبورگ 
علنى شـــد. در اين نشست «والديمير پوتين» 
رئيس جمهورى روسيه به شدت سياست هاى 
زياده خواهانه و سلطه جويانه ترامپ را زير 
ســـوال برد و آمريكا را تهديد كننده صلح 
جهانى معرفى كرد. پوتين همچنين هشدار داد 
«جهان به سمتى در حركت است كه قوانين 
يك كشور يا گروهى از كشورهاى قدرتمند، 
جايگزين قوانين بين المللى مى شود.»از آنجا 
كه اجالس ســـن پترزبورگ در زمينه بررسى 
تحوالت و فرصت هاى اقتصادى برگزار شده 
بـــود، پوتين خودخواهى اقتصادى آمريكا و 
ســـوء استفاده اين كشور از دالر را برجسته 
كرد؛ ابزارى كه كاخ ســـفيد از آن براى فشار 
بر كشـــورهاى ديگر استفاده مى كند. روسيه 
نيز از كاربرد ابزار اين ابزارهاى فشار آمريكا 
در امان نبوده و بارها از ســـوى ترامپ مورد 
تحريم قرار گرفته اســـت.چين نيز به عنوان 
متحد روســـيه كه در اين همايش اقتصادى 
حضور يافته بود، از ديگر قربانيان تحريم ها و 
سياست هاى تعرفه اى آمريكا به شمار مى رود. 
در روزهاى اخيـــر وزارت بازرگانى آمريكا 
شـــركت هواوى را به اتهام جاسوسى براى 
چين در فهرســـت تحريم هاى خود قرار داد؛ 
تحريمى كه پوتين از آن به عنوان «نخستين 
جنگ تكنولوژى در عصر ديجيتال» نام مى برد. 
جنگ اقتصادى ترامپ حد و مرزى نمى شناسد 
و وى نزديكتريـــن متحدان خود را نيز مورد 
حمله قرار داده تا بلكه شعار «نخست آمريكا» 
را تحقق بخشد. در اين ميان از اتحاديه اروپا 
گرفته تا همسايه شمالى و جنوبى آمريكا از 
گزند تعرفه ها و تصميمات اقتصادى كاخ سفيد 
در امان نمانده اند.جنگ تعرفه اى آمريكا يك 
طرف قضيه است و تالش ترامپ براى توفق 
و برتـــرى نظامى بر جهان طرف ديگر آن.به 
رغم شعارهاى انتخاباتى ترامپ مبنى بر كاهش 
هزينه هاى نظامى اما بودجه نظامى اين كشور 
در دولت وى افزايش چشمگيرى پيدا كرده 
است؛ موضوعى كه به تازگى در نشست پوتين 
با مديران خبرگزارى هاى شاخص جهان نيز 
مورد توجه قرار گرفت و و رئيس جمهورى 
روسيه تاكيد كرد: آمريكا با 700ميليارد دالر 
بودجه نظامى، بزرگترين ارتش جهان را دارد 

و بودجه نظامى اين كشور از مجموع جهان
بيشتر است.

به رغم برخوردارى آمريكا از بزرگترين
ارتش جهان و پيشرفته ترين جنگ افزارهاى
روز، ترامـــپ همواره روســـيه را به چالش
مى كشـــد همانند دعوايى كه بر ســـر «منع
موشك هاى ميان برد هسته اى» (INF) ايجاد
كرد. مقامات كاخ سفيد، روسيه را ناقض پيمان
مذكور مى دانند اما در مقابل، مقامات مسكو
معتقدند آمريكا از مدت ها پيش به اين توافق

پشت كرده است.
تداوم جنجال ها و تنش ها در اين زمينه
باعث شد تا در ماه هاى پايانى پارسال ترامپ
دســـتور تعليق اجراى پيمان مذكور را صادر
كنـــد. رئيس جمهورى آمريكا در بيانيه خود
اظهار كرد كه روند خروج «تا شـــش ماه به
طول خواهد انجاميد، مگر آنكه روسيه با نابود
كردن همه موشك ها، پرتابگرها و تجهيزاتى
كه ناقض متن پيمان هســـتند، به تعهداتش
عمل كند.»بر پايه پيمان مذكور كه حدود سه
دهه پيش (1987ميالدى) بين «رونالد ريگان»
رئيس جمهورى آمريكا و «ميخائيل گوباچف»
آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروى به امضا
رسيد، توليد و آزمايش موشك هاى كوتاه برد
500كيلومتر تا ميان بردهايى 5500كيلومترى
(در مجموع 300تا 3400مايل) از ســـوى دو

طرف منع شد.
به دنبال افزايش هزينه هاى نظامى آمريكا
و شانه خالى كردن هاى مكرر ترامپ از زير بار
تعهدات بين المللى، روسيه در صدد تضعيف
ائتالف هاى نظامى غرب برآمده است؛ به دنبال
افزايش هزينه هاى نظامى آمريكا و شانه خالى
كردن هـــاى مكرر ترامپ از زير بار تعهدات
بين المللى، روسيه در صدد تضعيف ائتالف هاى
نظامى غرب برآمده است. ائتالف هايى همچون
«ســـازمان پيمان آتالنتيك شمالى» (ناتو) كه
ايـــاالت متحده در آن نقشـــى محورى ايفا
مى كنـــد. از اين رو بعـــد از آنكه «امانوئل
مكرون» رئيس جمهورى فرانسه موضوع ارتش
مستقل اروپا را پيش كشيد و خشم ترامپ را
برانگيخت، روسيه بالفاصله از اين ايده آشكارا
حمايت نمود. از نگاه پوتين تقويت بنيه دفاعى
و استقالل در زمينه هاى مختلف از جمله در
بخش نظامى حق طبيعى اتحاديه اروپا است
كه دير يا زود بايد به آن دســـت يابد. ضمن
اينكه استقالل اروپا به تحقق چندجانبه گرايى
در جهان يارى رسانده و به عنوان مانعى در
برابـــر يكجانبه گرايى آمريكا عمل مى كند.
اخيراً نيز چالش تازه اى بين آمريكا و تركيه
به عنوان يكى از اعضاى ناتو شـــكل گرفته
كه به توافق تســـليحاتى و موشكى آنكارا و
مسكو ارتباط مى يابد.ترامپ كه پارسال سعى
مى كرد بـــا وعده فروش 3.5ميليارد دالرى
سامانه دفاع موشكى پاتريوت و هواپيماهاى
نسل پنجم اف 35به تركيه، آنكارا را از خريد
سامانه موشكى اس 400روسى منصرف سازد،
اينـــك راه تهديـــد و تنبيه را در پيش گرفته
است.«پاتريك شاناهان» سرپرست مستعفى
وزارت دفاع آمريكا نيز ضمن صدور دستور
متوقف سازى آموزش خلبان هاى تركيه براى
پـــرواز با جنگنده اف 35، تاكيد كرده كه از
تحويل چهار جنگنده خريدارى شده به تركيه
نيز اجتناب خواهد كرد.مقامات آمريكا معتقدند
كه توافقات موشكى تركيه و روسيه به پيمان
ناتو و همكارى هاى تركيه با اين پيمان نظامى
لطمه مى زند در حالى كه سران آنكارا منافع
ملى خود را بيش از غرب در گرو همكارى

و نزديكى با شرق مى بينند. 

هند، قربانى تازه جنگ تجارى ترامپ

آگهى مزايده (نوبت دوم)
مديريت آمـوزش و پرورش منطقه دو تهـران در نظر دارد زمين 
اسكيت واقع دركانون قدس_ شهرك غرب ، خيابان ايران زمين باشماره 
فراخوان 5098004925000007 را به صـــورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناسى تداركات به شماره 
تلفن 88484865 تماس حاصل نمايند.

23719جدول
طراح: غالمحسين باغبان

   
2

3
7

18
ل 

و
د

ج
ل 

ح

افـقـى: 

  1 - ســرما خوردن - مجموع قوانينى براى تشكيل 
يك شركت ، حزب و يا انجمن

 2 - شــاهزاد ه تيمورى كه هنرمند و هنرپرور بود - 
بازداشت كردن

  3 - خودم - اولين زيردريايى اتمى - نهاد يا موسسه اى
 براى فعاليت بازرگانى و اقتصادى 

4 - متحير و سرگشــته – نام زنانه - كشــور پهناور 
شمال آمريكا

 5 - هديه دادن - عالمت جمع - پول انگلستان - ضربه سر
 6 - گريختن حيوان - لوله تنفسى - درياچه لرستان

 7 - ضمير غايب - با اهميت - كامل كننده - خانه بزرگ
 8 - حوض و چشمه آب - تهمت زدن - اندوه و دلتنگى

 9 - چين و چروك پوســت - ســريع ترين رشته 
شنا - سگ بيمار - نصف معدل

 10 - صندلى راحتى - موى گردن اسب - حصير بافتنى
 11 - كاله فرنگى - اســب باركش - اندوه - نيروى 

به جلو راندن
 12 - كارگردان اســتراحت مطلق - شــهرى در 

فرانسه - دشوار
 13 - محكــم و اساســى - آلبومــى از فريدون 

آسرايى - لنگه
 14 - توطئه ها - مجموعه شعر سهراب سپهرى

 15 - كار تا نصفه انجام شده - غذاى مثلثى شكل
عـمـودى:

 1 - جلب توجه فراوان و موجب شگفتى شدن 
2 - داراى پستى و بلندى - خودروى عمومى مسافر كش
 3 - تير پيكاندار - كوشا - اسم – فيلمى از محمد درمنش
 4 - هذيان - بشر - اطالعيه سازمانى يا حزبى

 5 - به حســاب رسنده ، از نام هاى خداوند - پاسخ 
نوميد كننده - كبير و بزرگ - سيخونك 

6 - خستگى ناپذير - خزنده گزنده - خريدن
 7 - جمع نار - سازمان كشاورزى سازمان ملل - مقابل روستا

 8 - دست كم - پر شدن معده - طرح و صورت كار 
و عمل پيش بينى شده

 9 - درخت مخروطى شكلى - مجسمه - تا انتها 
10 - محل دريافت مدال - چهره زيبا را به آن تشبيه 

مى كنند - دستخوش انعكاس
  11 - واحد بدمينتون - طفيلى - سرچشمه زندگى - 

كارتونى معروف
 12 - آشامنده - مطالعه اجمالى - امر به يافتن

 13 - بخــوان قرآنى - پيامبران - از درختان جنگلى 
با چوب مرغوب - رايحه

 14 - خرابات حافظ - قاتل گاندى
 15 - كتابى از محمد غفارى ، برگزيده شعر نو فارسى

شماره مزايده: 98-01
مزايده گر: شركت اويسو شيپينگ

موضوع مزايده: دعوت به شركت در مزايده فروش اسقاطى يك فروند كشتى تانكر 
شركت اويسو شـــيپينگ بنا دارد يك فروند كشتى6547 تنى ( سال ساخت1984  
تحت پرچم پاناما) ســـاخت ژاپن خود را جهت فروش بصورت اسقاطى به مزايده 

بگذارد. مشخصات كشتى مختصرا به شرح ذيل مى باشد:

Name MT BLUE APRIL

Built KOCHI JUKO CO. / JAPAN

Flag Panama

Port Of Registry Panama

Type of vessel CHEMICAL/OIL TANKER

Classification Society OMCS

Dimensions 113.32 – 104.1/18/8m

Light weight 2741.327/ 2698.15 long ton

شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت اطالعات بيشتر با شماره 021-8347 
داخلى 153 تماس حاصل فرمايند.  پيشـــنهاد مزايده گر مى بايستى در سربرگ 
رسمى شـــركت كننده و امضاى مجاز به آدرس تهران- ميدان آرژانتين- خيابان 
خالد اســـالمبولى – نبش كوچـــه 28-  پالك 92 – طبقه چهـــارم – دبيرخانه 
كميسيون معامالت حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/04/29 ارسال گردد. 
شركت اويسو شيپينگ در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها  بدون آنكه نياز به ذكر 
دليل باشد مختار اســـت . توضيحات: پيشنهادات مزايده مى بايست در پاكات در 
بسته جداگانه "ب" و "ج" ("ب": مشخصات شركت و "ج": مالى) به آدرس و تا تاريخ 
فوق ارســـال گردند. پاكت ب مى بايســـت حاوى اطالعات ذيل باشد: 1. اطالعات 
كامل شـــركت كننده و تاريخچه فعاليت، تجارب و غيره 2. اطالعات ثبت شركت و 

كد اقتصادى

آگهى فراخوان مزايده عمومى نوبت دوم

پـــروژه اجراي عمليات جدول گذاري، زيرســـازي و آســـفالت معابر باقيمانده فـــاز 1 و عمليات 
خاكبرداري و تثبيت بستر خيابان هاي فرعي فاز 2 شهرك صنعتي قرچك 

شركت شهرك هاي صنعتي تهران در نظر دارد به استناد آئين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري 
مناقصات نســـبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام (پروژه اجـــراي عمليات جدول گذاري، 
زيرســـازي و آسفالت معابر باقيمانده فاز 1 و عمليات خاكبرداري و تثبيت بستر خيابان هاي فرعي فاز 2 
شهرك صنعتي قرچك) به شماره (2098001051000016) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت اقدام نمايد. به منظور ارزيابي توان اجراي تعهدات مناقصه گران، از تمامي شـــركت هاي متقاضي 
داراي پايه 4 رشته راه و ترابري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهينامه تاييد صالحيت ايمني 
امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دعوت مي گردد كه براي شركت در مناقصه از طريق 
ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
اســـتعالم ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت  نام در ســـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
ـ مبلغ برآورد اوليه بر اســـاس فهرست بهاي رشـــته راه،باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 98: 

175/890/883/932 ريال) 
ـ محل پروژه: شـــهرك صنعتي قرچك، ميدان ســـتاري، كمر بندي جنوبي، بعد از خط آهن، بين 

روستاي امين آباد و ولي آباد شهرك صنعتي قرچك تلفن: 36194500 
ـ تاريخ انتشار اسناد ارزيابي كيفي در سامانه تاريخ 98/4/18 مي باشد.

ـ مهلت زماني دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سايت تا: ساعت 16 تاريخ 98/4/30 
ـ  مهلت بارگذاري پاكت هاي استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 16 تاريخ 98/5/15 

ـ محل گشايش اسناد ارزيابي كيفي: دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران 
ـ اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: 
 نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پالك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن: 88761038ـ  021 

 www.tehraniec.ir :و پايگاه ملي اطالع رساني http://iets.mporg.ir
اطالعات تماس ســـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934ـ  021 

دفتر ثبت نام: 88969737 
روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي تهران 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  
با ارزيابي كيفي 15ـ  98 

نوبت دوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت كارخانه چيني ايران (سهامي عام)ـ  در حال تصفيه 
به شماره ثبت 5904 تهران و شناسه ملي 10100288420 

 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم شـــركت كارخانه چيني ايران (سهامي عام) 
در حال تصفيه دعوت مي نمايد تا در جلســـه مجمع عمومي عـــادي به طور فوق العاده 
اين شركت كه روز چهارشـــنبه مورخ 1398/5/2 راس ساعت 8 صبح در محل شركت، 
 واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص كرجـ  نرســـيده به چهارراه ايران خودرو تشـــكيل 

وبرگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: 

1ـ قرائت گزارش هيئت تصفيه و بازرس قانوني 
2ـ  بررســـي و تصويب عملكرد هيئت تصفيه صورت هاي مالـــي دوره 8 روزه منتهي به 

 1396/12/29
3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 

4ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق مي باشد. 
ضمناً وفق مـــاده 99 اصالحيه قانون تجارت، از كليه ســـهامداران و نمايندگان قانوني 
آنها دعوت به عمل مي آيد جهت حضور در جلســـه مجمع با ارائه اصل برگه سهام و اوراق 

شناسايي معتبر يا وكالتنامه محضري حضور به هم رسانند. 
هيئت تصفيه شركت كارخانه چيني ايران (سهامي عام)ـ  در حال تصفيه

آگهى تغييرات شركت زرين كشت پايدار زرنديه سهامى خاص 
به شماره ثبت 670 و شناسه ملى 14004605255 

به استناد صورتجلسه هيئت  مديره مورخ 1397/08/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- سيد محمد حسين 
شكروى به شماره ملى 0383665884 به نمايندگى از شركت نوانديشان كشت و صنعت تدبير (سهامى 
خاص)به شناســـه ملى 10320896582 به سمت عضو هيات مديره و مديرعامل -جمال حسنخانى به 
شـــماره ملى 4285686848 به نمايندگى از شركت گروه توسعه انرژى تدبير (سهامى خاص)به شناسه 
ملى10103669614 به سمت رئيس هيات مديره -على اصغر رامتين به شماره ملى 2121746994 به 
نمايندگى از شركت گروه توسعه اقتصادى تدبير (سهامى خاص)به شناسه ملى 10103871690 نايب 
رئيس هيات مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند. -2 كليه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالى و 
تعهدآور شـــركت به امضاء متفق مديرعامل و يكى از اعضاى هيات مديره و در غياب وى با امضاء دو نفر از 
اعضاء هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و مكاتبات ادارى و ساير موارد با امضاء مديرعامل 
و يا مديران منتخب وى اقدام مى گردد. -3 حدود اختيارات و وظايف مديرعامل به شـــرح زير مى باشد: 
1- مدير عامل به عنوان باالترين مقام اجرايى شـــركت و تحت نظارت هيئت  مديره ، اداره شركت را طبق 
مقررات پيش بينى شـــده در قانون تجارت و اساسنامه شركت انجام خواهد داد . 2- مدير عامل مى تواند 
با تصويب هيئت  مديره قســـمتى از اختيارات خود را به كاركنان تحت سرپرستى شركت تفويض نمايد يا 
به شـــخص ثالث وكالت يا نمايندگى دهد. 3- اجراى مصوبات مجامع عمومى و مصوبات هيات مديره به 
شرح صورت جلسه تنظيمى به عهده مدير عامل است. 4- تاسيس ، انحالل و يا ادغام شركت ، شعبه يا دفتر 
نمايندگى در داخل و يا خارج از كشور پس از ارايه گزارش توجيهى با تصويب هيئت  مديره به عهده مدير 
عامل مى باشـــد. 5- تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه ساالنه و بلند مدت به هيئت  مديره و تصويب آن در 
هيئت  مديره به عهده مدير عامل مى باشد. در صورت تغيير در اجراى برنامه مصوب با پيشنهاد مديرعامل 
و تصويب در هيئت  مديره قابل اجرا مى باشد. 6- پيشنهاد انتصاب مديران عامل ، مديران موظف و مديران 
غير موظف شـــركت ها به هيات مديره و اخذ موافقت كتبى مدير عامل گروه توســـعه اقتصادى تدبير به 
عهده مدير عامل مى باشـــد. 7- تنظيم قرارداد ، صلح نامه ، دادخواســـت ، اليحه و اظهارنامه با اخذ نظر 
مشـــاور حقوقى به عهده مدير عامل مى باشد. 8- عزل و نصب كارشناسان ، سرپرستان و مديران ميانى 
شركت به عهده مدير عامل مى باشد. عزل و نصب مدير مالى شركت پس از تصويب در هيئت  مديره قابل 
اجرا خواهد بود. 9- افتتاح حســـاب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و موسسات دولتى به عهده 
مدير عامل مى باشـــد. 10- دارا بودن حق نمايندگى شركت در كليه ادارات دولتى و خصوصى ، مراجع 
قضايى و قانونى كشـــور و دفاع از كليه حقوق شركت در مراجع قضايى و قانونى كشور پس از هماهنگى 
و اخذ مجوز از هيئت  مديره. 11- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل و يا فســـخ و اقامه آن در مورد خريد 
و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشـــين آالت و مناقصه و مزايده و غيره كه جزو موضوع 
شركت باشد بر اساس آيين نامه هاى هيئت  مديره ، بر عهده مدير عامل مى باشد. 12- مدير عامل مسئول 
انجام اقدامات و تهيه گزارشات مشروحه زير مى باشـــد: 1-12-تهيه گزارشات الزم در زمينه عملكرد 
اجرايى و مالى شـــركت . 2-12-تهيه و تنظيم و ارايه صورت هاى مالى مورد لزوم جهت ارايه به مجمع 
عمومى با تصويب هيئت  مديره. 3-12-پيشـــنهاد چگونگى اجراى مفاد آيين نامه ها و دستورالعمل هاى 
ابالغى حسب مورد به هيئت  مديره و مجمع عمومى. 4-12-تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاى داخلى 
شركت، پيشنهاد هرگونه تغيير و اصالح در مفاد آيين نامه ها و دستورالعمل ها ى داخلى شركت به جهت 
تصويب در هيئت  مديره به عهده مدير عامل مى باشـــد. 5-12-پيشنهاد ساختار تشكيالتى و سازمانى 
متناسب با نياز شركت به هيئت  مديره. 13- اداره و ايجاد هماهنگى هاى الزم در زمينه اقدامات عملياتى 
شـــركت در كليه واحد هاى توليدى ، اداره مالى شركت از طريق ارتقاء كارايى مجموعه منابع در اختيار 
و ســـاير پارامتر هاى مديريتى و همچنين اجراى طرح هاى سرمايه گذارى مصوب شده . 14- امضاء كليه 
اوراق و اســـناد تعهد آور شركت (به طور كلى هر گونه قراردادى كه براى شركت ايجاد تعهد مى نمايد) با 
مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت  مديره و مهر شركت با رعايت كليه مقررات قانونى و آيين نامه معامالت 
شـــركت انجام مى گيرد. 15- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاى دولتى و 
خصوصى و اســـترداد آن ها به جهت تحصيل اعتبار از بانك ها ، شركت ها و موسسات و هر نوع استقراض و 
 اخذ وجه نقد براى خريد دارايى ها و انجام طرح هاى توسعه توسط شركت در قالب برنامه و بودجه مصوب . 
16- دريافت مطالبات شـــركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر متفرعات. 17- تهيه و تنظيم خالصه 
صورت دارايى و قروض شركت هر شـــش ماه و تصويب در هيات مديره و ارايه به بازرس قانونى بر عهده 
مدير عامل مى باشـــد. 18- ترتيب و اختيار پرداخت كارانه در چارچوب آيين نامه مصوب هيئت  مديره ، 
اضافه كارى ، ماموريت و ســـاير مزاياى جبران خدمت بر عهده مدير عامل مى باشـــد .افزايش يا كاهش 
آن بر اســـاس صرفه و صالح شركت به تشخيص مدير عامل مى باشـــد. 19- تعيين يا افزايش حقوق و 
دستمزد كاركنان با رعايت مقررات و دســـتورالعمل ابالغى از سوى گروه توسعه اقتصادى تدبير پس از 
تصويب در هيئت  مديره . 20- پرداخت پاداش موردى به ازاى هريك از پرسنل در طى يك سال بر اساس 
گزارش مدير مســـتقيم و تشخيص مدير عامل، برعهده مدير عامل بوده و پرداخت باالتر از آن با پيشنهاد 
مدير عامل و تصويب در هيئت  مديره ميسر مى باشد. 21- هر نوع كمك غير نقدى و يا تخفيف و يا ساير 
كمك هايى كه در جهت افزايش كارايى پرسنل توسط مدير عامل به هيئت  مديره پيشنهاد مى شود ، فقط 

با تصويب هيئت  مديره قابل اجرا مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى زرنديه (455285)

****************************
آگهى تغييرات شركت كد بام شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2613 و شناسه ملى 10660039711 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/11/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : 1 - خانم ژيال ناصرى به شـــماره ملى 3255517729 به عنوان بازرس اصلى ، خانم 
نسرين عباسيان به شـــماره ملى 3369911698 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال 
مالـــى انتخاب گرديدند. 2- اعضاء هيئت  مديره به قرار ذيـــل انتخاب گرديدند: آقاى امير احمدى 
مهكى به شـــماره ملى 3369857065 تا تاريخ 1399/11/14و آقاى ســـيامك احمدى مهكى به 
شـــماره ملى 3379548677 تا تاريخ 1399/11/14 و آقاى بابك احمدى مهكى به شـــماره ملى 
4949772333 تا تاريخ1399/11/14 و آقاى پدرام احمدى مهكى به شماره ملى 3360506871 

تا تاريخ1399/11/14 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (455332)

****************************
آگهى تغييرات شركت طرح نوين احسان سهامى خاص 

به شماره ثبت 13504 و شناسه ملى 10220186392
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/01/06 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : 1 - موضوع شـــركت به شـــرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: 
مشاوره ، طراحى ، نظارت ، اجراء ، ســـاخت و پيمانكارى كليه پروژه هاى عمرانى و غير عمرانى ، در 
رشـــته هاى ابنيه و ســـاختمان، آب، راه و ترابرى، نيرو، نفت و گاز،صنعت و معدن،ارتباطات و فن 
آورى اطالعات،تاسيسات و تجهيزات،مرمت،كشاورزى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى ، 
گشايش اعتبارات و ال ســـى ، اخذ وام و تسهيالت ريالى و ارزى از كليه بانك ها و موسسات مالى و 
اعتبارى داخلى و خارجى ، شـــركت در نمايشگاه ها و غرفه آرايى ، خريد و فروش ، صادرات و واردات 
كليـــه كاالهاى مجاز ، اخذ كارت بازرگانى و ترخيص كاال از گمركات داخلى و خارجى و بين المللى، 
ايجاد شعب و نمايندگى ، شـــركت در مناقصات و مزايدات دولتى و غير دولتى . (در صورت ضرورت 
قانونى انجام موضوعات فعاليت پـــس از اخذ مجوز هاى الزم بوده و ثبت موضوع فعاليت مذكور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد.) -2 ماده 31 اساسنامه بشرح ذيل تغيير يافت شركت به 
وسيله هيات مديره اى مركب از 3 تا 6 نفر عضو كه بوسيله مجمع عمومى عادى از بين صاحبان سهام 

و يا از خارج انتخاب ميشو.ند اداره خواهد شد . مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مى باشند.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (455846)

آگهى تغييرات شركت طرح نوين احسان سهامى خاص 
به شماره ثبت 13504 و شناسه ملى 10220186392 

به اســـتناد صورتجلسه هيئت  مديره مورخ 1398/01/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- اقاى رحيم 
ارادتى به شماره ملى 2802432745 به سمت رئيس هيئت  مديره - اقاى على ارادتى به شماره ملى 
2802412736 به ســـمت مدير عامل - اقاى احسان ارادتى به شماره ملى 0010746803 نايب 
رئيـــس هيات مديره به مدت 2 ســـال تعيين گرديدند . 2- كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شـــركت به امضاء رحيم ارادتى همراه با مهر شـــركت داراى اعتبار مى باشد. 3- محل شركت در 
واحد ثبتى اروميه به آدرس اســـتان آذربايجان غربى - شهرســـتان اروميه - بخش مركزى - شهر 
اروميه-مخابرات-كوچه ((ميرآباد))-بلوار حجت االسالم حاج غالمرضاحسنى-پالك0- ساختمان 

مهندسين -9طبقه هفتم-واحد 73 كد پستى 5715857654 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (455847)

****************************
آگهى تغييرات شركت طرح نوين احسان سهامى خاص 

به شماره ثبت 13504 و شناسه ملى 10220186392
 به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/01/06 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1- آقاى رحيم ارادتى به شماره ملى 2802432745 وآقاى احسان ارادتى به شماره ملى 
0010746803 و اقاى على ارادتى به شـــماره ملى 2802412736 بسمت اعضاى هيات مديره 
براى مدت دو ســـال انتخاب شدند 2- خانم اشرف رستمى به شماره ملى 2802587374 به سمت 
بازرس اصلى و خانم آزيتا باقر زادى به شـــماره ملى 2753545456 به ســـمت بازرس على البدل 
براى مدت يك سال مالى انتخاب شـــدند. 3-روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (455849)

****************************
آگهى تغييرات شركت شيدور پارس سهامى خاص 

به شماره ثبت 6185 و شناسه ملى 10760337441 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت  مديره مورخ 1398/01/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- خانم 
شمســـى بيگم رئيسى به كدملى 2110651997 به سمت نائب رئيس هيئت  مديره 2- آقاى سيد 
مهدى ســـجادى الريجانى به كدملى 2121516301 بســـمت رئيس هيئت  مديره و مديرعامل 
3- آقاى رضا ســـجادى الريجانى به كدملى 2142210074 بسمت عضو هئيت مديره براى باقى 
مدت دوره)تاتاريخ 1399/07/24) انتخاب گرديدند. همچنين كليه اســـناد و اوراق بهادار بانكى و 
تعهدآور شـــركت از قبيل چك، ســـفته ، بروات و نامه هاى عادى و ادارى و قراردادها با امضا رئيس 

هيئت  مديره با مهر شركت معتبر مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (456262)

****************************
آگهى تغييرات شركت گروه پيشتازان آلومينيوم طلوع شرق شمال سهامى خاص 

به شماره ثبت 3476 و شناسه ملى 14007897183 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مـــورخ 1397/10/27 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : -سرمايه شركت از مبلغ 1000000ريال منقســـم به 100 سهم 10000ريالى بانام به مبلغ 
440000000ريال منقسم به 100سهم به مبلغ4400000ريالى بانام طى تاييده بانك كشاورزى 
شـــماره 1448/1652و مورخ 1397/10/27 پرداخت گرديد افزايش يافـــت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهشهر (456268)

****************************
آگهى تغييرات شركت سفيد برف دابو سهامى خاص 
به شماره ثبت 2825 و شناسه ملى 10760265428

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/02/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -به 
نشـــانى استان مازندران ، شهرستان آمل ، بخش دابودشت ، دهستان دابوى ميانى ، آبادى اشكاركال، 
خيابان يوســـف آباد ، خيابان انقالب ، پالك 0 ، طبقه همكف كد پستى 4613321110انتقال يافته 

و ماده 4اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديده است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آمل (456272)

****************************
تاسيس موسسه غير تجارى گروه جهادى وصال نور عباس آباد درتاريخ 1398/01/17 

به شماره ثبت 125 به شناسه ملى 14008248763
 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير 

جهت اطالع عموم آگهى ميگردد
 1-موضوع :كليه فعاليتهاى موسســـه غيرسياسى و غيرانتفاعى غيردولتى بوده و در موضوع تحكيم 
بنيان خانواده، پيشـــگيرى از افزايش طالق، مشـــاوره قبل، حين و بعد ازدواج، تشكيل كالسهاى 
كارگاهى در زمينه خودشناســـى، تاب آورى، آيين همسسردارى و موارد مرتبط با موضوع با رعايت 
كامل قوانين و مقررات جمهورى اســـالمى ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود و همچنين 
اخذ وام و تســـهيالت از سيستمهاى بانكى و مؤسسات مالى و اعتبارى جهت اجراى اهداف مندرج 
در اساســـنامه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم و ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ 
و صدور پروانه فعاليت نميباشـــد. شماره مجوز 8655127594 تاريخ مجوز 1397/12/12 مرجع 
صادركننده 2-مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3-مركز اصلى : اســـتان مازندران ، شهرستان 
عباس آباد ، بخش سلمان شهر ، شهر سلمانشهر، امام رضا ، بلوار امام رضا ، كوچه كوثر ، پالك 0 ، طبقه 
همكف كدپســـتى 4671876171 4-اسامى و ميزان سهم الشـــركه شركا : موسسه فاقد سرمايه 
مى باشـــد 5-اولين مديران : آقاى سعيد محمدپور به شماره ملى 0322643260 و به سمت رئيس 
هيئت  مديره و به ســـمت عضو هيئت  مديره به مدت 2 سال خانم فاطمه اديب قليان به شماره ملى 
2219233669 و به ســـمت عضو هيئت  مديره و به سمت نايب رئيس هيئت  مديره به مدت 2 سال 
خانم زهرا حبيبى به شماره ملى 4839645507 و به سمت عضو هيئت  مديره و به سمت مديرعامل 
به مدت 2 ســـال خانم سميه نادعلى زاده طبرى به شـــماره ملى 0062912542 و به سمت عضو 
هيئت  مديره به مدت 2 سال خانم سوده قاضى به شماره ملى 2210029937 و به سمت خزانه دار 
و عضو هيئت  مديره به مدت 2 سال خانم سيده معصومه گلين سيدى به شماره ملى 2219240541 
و به سمت عضو هيئت  مديره - عضو على البدل به مدت 2 سال خانم معصومه حيدرى به شماره ملى 
4839905134 و به ســـمت عضو هيئت  مديره - عضو على البدل به مدت 2 سال 6-دارندگان حق 
امضا : كليه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چك، سفته، برات، قراردادها، عقوداسالمى 
با امضاء خانم زهرا حبيبى(مديرعامل) و خانم ســـوده قاضى(خزانه دار) با مهر موسسه و در صورت 
غياب خزانه دار با امضا آقاى ســـعيد محمدپور(رئيس هيئت  مديره) با مهر موسسه و كليه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء خانم زهرا حبيبى(مديرعامل) با مهر موسسه معتبر خواهدبود. 7-اختيارات 
مدير عامل : طبق اساســـنامه 8- آقاى محمد محمود بابوئى به كدملى 4839970361 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى سجاد رودگر دارائى به كدملى 2210166799 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت موسسه براى مدت يك سال انتخاب گرديدند . 9- روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهى موسسه انتخاب گرديد رونوشت به: فرماندارى شهرستان عباس آباد بازگشت به نامه شماره 

8655/12/7594 مورخ 1397/12/12 جهت اطالع 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى عباس آباد (456276)

آگهى تغييرات شركت نداى نسيم شمال سهامى خاص 
به شماره ثبت 1115 و شناسه ملى 10980025920 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/01/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شـــركت در واحد ثبتى رامسر به آدرس اســـتان مازندران ، شهرستان رامسر ، بخش مركزى ، 
شـــهر رامسر، رمك ، كوچه بهاران 3 ، خيابان بهاران [شهيد دكتر مفتح] ، پالك 9 ، طبقه همكف كد 

پستى:4691655445 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رامسر (456275)

****************************

آگهى تغييرات شركت چند منظوره هسايار شركت تعاونى 
به شماره ثبت 15071 و شناسه ملى 10260360537 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/12 و 
نامه شـــماره 36067 مورخ 97/12/26 اداره تعاون شـــاهين شهر و ميمه تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى حافظ گام به شماره شناسه 10100484035 به 
عنوان حســـابرس و بازرس اصلى و موسسه حسابرسى روشنگر بصير به شماره شناسه 
10100528627 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . 

تراز مالى سال 96 تصويب شد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (456360)



شهرستانى (467ـ 548ق) صاحب كتاب 
«ملل و نَِحل» به هنگام بررسى تفسير قرآن 
تالش مىكند يكى از شخصيتهاى برجسته 
اهلبيت(ع) را پيشواى خود در تفسير قرار دهد؛ 
با اين اعتقاد كه گفتار صحيح، تنها نزد ايشان 
يافت مىشود. به بخشى از سخنان او در اين 
باره توجه كنيد: «خداوند علم قرآن را تنها در 
اختيـــار حامالنى از خاندان پاك پيامبر(ص) و 
ناقالنى از چهرههاى درخشان اصحاب قرار 
داد. قـــرآن را چنانكه بايد تالوت مىكردند 
و چنانكه شـــايد، در آن كاوش مىكردند. 
نتيجه آنكه قرآن ميراث پيامبر است و ايشان 
وارثان آن حضرتاند. اينان يكى از دو «ثقل» 
و «مجمعالبحرين» (كتاب و سنت) هستند. 
از مقام قرب برخوردارند و دانش دو جهان 
را در اختيار دارند. همانگونه كه فرشـــتگان 
قرآن را در مقام «تنزيل» همواره و همهجانبه 
پاســـدارى مىكنند، ايشان امامان هدايتگر و 
دانشوران راستيناند كه همواره و همهجانبه 
در مقام «تفســـير و تأويل» از آن پاسدارى 
مىكنند. انّا نحن نّزلنا الذكر و انّا له لحافظون؛ 
بنابراين تنزيل قرآن بر عهدة فرشتگان بود كه 
آن را پاس داشتهاند و مىدارند، و نگهدارى 
قرآن بر عهده عالمانى است كه تنزيل و تأويل، 
محكم و متشـــابه، ناسخ و منسوخ، عام و 
خاص، مجمع و مفصل، مطلق و مقيد، نص 
و ظاهر، ظاهر و باطن قرآن را پاس مىدارند 
و حكم خدا را در تمامى شئونات آنـ  اعم 
از قديـــم و جديد، تقدير و تكليف، اوامر و 
نواهى، واجبات و محرمات، حالل و حرام و 
حـــدود و احكامشـ  با علم و يقين و نه از 
روى حدس و تخمين به دست مىآورند. اينان 
كسانى هستند كه خدايشان رهنمون ساخته و 

هم ايشان خردمندانند.
صحابه بر اين كه علم قرآن مخصوص 
اهل بيت(ع) است، اتفاق نظر داشتند؛ چه، اينكه 
از على(ع) مىپرسيدند: آيا شما اهلبيت جز به 
سبب قرآن بر ما برترى داريد؟ و او مىفرمود: 
«نه، سوگند به آن كه دانه را شكافت و خاليق 
را آفريد كه جز آن نيست؛ مگر آنچه در غالف 
شمشير خود نگاه داشتهام.» اينكه صحابه جز 
قرآن را از حضرت سؤال مىكنند، دليل اتفاق 
نظر آنان است بر اينكه علم قرآن (تنزيل و 

تأويل آن) ويژة اهلبيت است.
دانشور برجسته امت، عبداهللا بن عباس 
كه سرچشـــمة تفسير همه مفسران است و 
پيامبر اكرم(ص) او را چنين دعا فرمود: «خدايا، 
او را در دين فقيه گردان و تأويل قرآن بياموز»، 
در محضر على زانوى تلمذ زد تا اينكه آن 
امـــام همـــام، او را فقيه در دين و داناى به 

تأويل گردانيد...»
شهرســـتانى مىگويد: «هنوز سن كمى 
داشـــتم كه تفســـير قرآن را نزد استادانم به 
صورت شفاهى استماع مىكردم تا اينكه اشباع 
شـــدم. ســـپس آن را يك بار از حفظ براى 
اســـتادم، ياور سنت نبوي، ابوالقاسم سلمان 
بن ناصر انصارى عرضه داشتم. پس از آن، 
مطالعاتم در كلمات ارزشمندى از اهلبيت و 
دوستداران ايشان مرا بر اسرار نهان و پايههاى 
اســـتوار در تفسير قرآن آگاه ساخت و ناگاه 
آنكه در جانب راست پهندشت در آن جايگاه 
مبارك و از آن درخت طيبه قرار داشت، مرا 
فرا خواند: يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و كونوا 
مع الصادقين. پس چون عاشقان در پى يافتن 
صديقان برآمدم. يكى از بندگان صالح خدا 
را يافتم؛ چنانكه موسى همراه دستيار خود 
از خدا درخواســـت نمود و در نتيجه فوجدا 

عبداً من عبادنا آتيناه رحمًه من عندنا و عّلمناه 
من لدنّا علما. تا آنگاه كه ســـنن الهى را در 
خلق و تدبير و مراتب تضاد و ترتيب، معانى 
عام و خاص و مفروغ و مســـتأنف را از او 
آموختم و تنها از اين راه تغذيه گرديدم و ديگر 
راههاى گوناگون را كه جوالنگاه گمراهان و 
نابخردان است، واگذاشتم و از شراب تسليم 
با پيمانهاى كه تركيبش از چشمة تسنيم بود، 
سرمست گشتم و به زبان قرآن و نظم و ترتيب 

آن و نيـــز به بالغت و فصاحت و فرزانگى 
وصفناپذيرش رهنمون شدم.»

از نكات شگفتآور در اين زمينه، گواهى 
فردى چون حجاج بن يوســـف درباره اين 
خاندان اســـت. على بـــن ابراهيم قمى در 
تفســـيرش از شهر بن حوشب نقل مىكند: 
«حجاج بن يوسف از من پرسيد: آيهاى در 
قرآن اســـت كه در فهم آن درماندهام! گفتم: 
كدام آيه است؟ گفت: آية و ان من اهل الكتاب 
اال ليؤمنــن به قبل موته. بارها فرمان دادهام تا 
ســـر از تن يهودى يا نصرانى جدا سازند و 
خود نگريســـتهام تا دم مرگ چه مىگويد؛ 
ولى تا موقعى كه خاموش مىگرديد، نديدهام 
لبهايـــش حركت كند! گفتم: تأويل آيه چيز 
ديگرى اســـت! گفت: چگونه است؟ گفتم: 
مقصود آن است كه پيش از رستاخيز، عيسى 
بن مريم دوباره به دنيا بازخواهد گشت و از 
يهوديان و نصرانيان كسى نمىماند، مگر آنكه 
پيش از مرگ عيســـى به او ايمان مىآورد و 
پشت سر اماممهدى به نماز مىايستد. گفت: 
واى بـــر تو! تو كجا و چنين تأويلى كجا؟ 
بگـــو از كجا اين تأويل را دريافت كردهاى؟ 
گفتم: آن را محمد بن على بن حســـين بن 

على بن ابىطالب به من آموخت. گفت: به 
خدا سوگند آن را از چشمهاى زالل دريافت 
كردهاى!» حجاج گمان برده بود كه ضمير در 
«قبــل موته» به «من اهل الكتاب» برمىگردد؛ 
امام به گونهاى آيه را تفسير كردند كه ضمير 
به حضرت مســـيح(ع) برگشت دارد و با اين 

تفسير شبهه و ابهام برطرف شد.
فخر رازى نيز اين داستان را آورده، ولى 
آن را به جاى امام باقر(ع) به محمد حنفيه نسبت 

داده است. مىگويد: «حجاج با چوبى كه در 
دست داشت، بر زمين مىكوبيد و مىگفت: 

آن را از چشمهاى زالل فرا گرفتهاى».
نقش اهلبيت در تفسير

نقشـــى كه امامان اهل بيت(ع) در تفسير 
قرآن ايفا كردند، نقش تربيتى آموزشـــى و 
راهنمايى مردم به راههاى تفسير بود. اينان بيان 
كردند كه شيوه شايسته براى فهم معانى كالم 
خدا چيست و كيفيت احاطه بر نكات دقيق 
و اسرار اين كالم جاودانه الهى چگونه است؛ 
لذا تفسير اينان از قرآن كه در قالب روايات 
به ما رسيده است، جنبه الگويى دارد كه بر 
امت و دانشمندان عرضه داشتهاند تا شيوههاى 
تفسيرى را بياموزند؛ آنهم شيوههايى كه بر 
پايههايى مستحكم و اصولى استوار بنا نهاده 
شـــده اســـت. نكات ظريفى كه در البالى 
حجم فراوان تفاســـيرى كه از ايشان وارد 
شده است، كاشف از عالقه فراوان ايشان به 
تعليم و تربيت افراد شايســـته براى راهيافتن 
به تفسير قرآن است تا آنان را به نكتهها و 
ريزهكاريهاى اين برترين كتاب آشنا سازند. 
آرى، اينـــان وارثان قرآن عظيم و حامالن و 
تبيينكنندگان آن براى مردم در كمال امانت 

و صداقتاند تا قرآن را براى ايشان كريمانه 
تفســـير كرده، به آنان تحويل دهند. تفاسير 
ائمه، شيوه آموزشى و كيفيت تفسير و روش 
استنباط معانى حكمتآميز قرآن كريم را دارد. 

اينك اشاره به چند نكته ضرورى است: 
درهم آميختگى تفاسير نقلى

در تفاســـير منقول از اهلبيت(ع) نوعى 
خلط ميان تفسير «ظاهر» و «باطن» به چشم 
مىخورد؛ همانطور كه در بعضى موارد بين 
«تفسير» و «تطبيق مصاديق» آن نيز اشتباهاتى 
رخ داده اســـت؛ به اين شـــكل كه آنچه در 
روايت ذكر شده و بدان تصريح شده است، 
مصداق يا يكـــى از بارزترين مصاديق آيه 
اســـت، ولى برخى آن را تفســـير كامل آيه 
پنداشتهاند؛ لذا جداساختن اين دو امر و فرق 
ميان آنها ضـــرورى مىنمايد تا راه صواب 

مشخص گردد.
1ـ از جمله اين موارد، رواياتى است كه 
در تفسير «فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون» 
[اگر نميدانيد، از اهل ذكر بپرسيد] وارد شده 
كه: «مقصود از اهل الذكر، آل محمدند». اين 
آيه در سوره نحل چنين است: «و ما ارسلنا 
من قبلك اال رجاال نوحى اليهم فاســألوا اهل 
الذكــر ان كنتم ال تعلمون بالبيّنات و الُزبُر». و 
نيز در سوره انبيا آمده: «و ما ارسلنا قبلك اال 
رجاال نوحى اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ال 
تعلمون».[پيش از تو جز مرداني را (به رسالت) 
نفرستاديم كه به ايشان وحي ميكرديم. اگر 

نميدانيد، از اهل ذكر بپرسيد].
ظاهـــر اين دو آيـــه اقتضا مىكند كه 
خطاب، متوجه مشركان باشد؛ كسانى كه بعيد 
مىشمردند وحى بر بشر يا بر يكى از آنان 
نازل شـــود، زيرا مشركان مىگفتند: «ما انزل 
اهللا على بشر من شئ» [خدا چيزي بر بشري 
نفرستاد]. خداوند در جوابشان مىگويد: «اكان 
للنــاس عجبا ان اوحينــا الى رجل منهم» [آيا 
براي مردم شگفتآور است كه بر مردي از 
خودشان وحي فرستاديم؟] لذا براى زدودن 
شگفتى آنان، ميدان را باز گذارد تا اين مطلب 
را از «اهل كتاب» كه همسايگانشـــان بودند 
و به آنان اعتماد داشتند، جويا شوند؛ لذا در 
آيه آمده اســـت: «ان كنتم ال تعلمون بالبينات 
و الزبر»، يعنى اگر كتاب و تاريخ پيامبران و 
سرگذشت امتهاى پيشين را نمىدانيد، الزم 
است به كسانى از اهل كتاب كه آگاهى دارند، 
مراجعه كنيد. در ادامه آيه دوم نيز چنين آمده 
است: «و ما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام و 
ما كانوا خالدين»؛ زيرا آنان عجيب مىشمردند 
كه پيامبر، انسانى باشد كه چون ساير مردم 

غذا بخورد و در بازارها راه برود.
اين ظاهر معناى دو آيه است كه «اهل 
ذكر» را همان «اهل كتاب» مىنماياند؛ اما در 
تأويل آيه، رواياتى آمده است كه مفهوم عامى 
را افاده مىكند، به طورى كه هر دانشمندى 
را كـــه داراى فرهنگ و معرفت باشـــد و 
در پيشـــاپيش آنان امامان اهل بيت(ع) قرار 
دارند، فرامىگيرد. با اين شـــيوه، يعنى اينكه 
خصوصيات و قراينى كه آيه را در برگرفته، 
كنار گذاشـــته شود و به عموم لفظ و عموم 
مالك استناد جسته، مفهوم عام و كلىاى از آن 
برداشت شود، حكم قطعى عقل به ضرورت 
رجوع عالم به جاهل به طور كامل و در همه 
زمينههـــاى علمى و معرفتى به گونه فراگير 
استفاده مىشود؛ لذا اينگونه برداشت كلى، 
تأويل آيه و مفاد باطن آن است و ربطى به 

تفسير كه مفاد ظاهر آيه است، ندارد.
ادامه دارد
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وقتى خداوند ميفرمايد: «اُدعوني 
أستجب لُكم»، اجابت دعا قطعى است. 
اگر صالح بنده در اســـتجابت آن دعا 
باشـــد، اجابت مى شود وگرنه حتما 
نظيرش عطا ميشـــود و اگر اصال در 
دنيا مصلحت او در استجابت دعا نباشد، 
در آخرت اجابت خواهد شد. باالخره 
خدا جواب دعـــا را خواهد داد. در 
روايات آمده گاهي بناست بالئي براي 
بنده يا افراد وابســـته به او پيش بيايد، 
بنده دعا ميكند و مصلحت نيست آنچه 
ميخواهد، به او داده شـــود؛ خداوند 
به واسطة آن دعا، رفع آن بال را ميكند. اگر هم به هيچوجه استجابت 
مصلحت نباشد، خدا در قيامت از بندهاش عذرخواهي ميكند و مي  فرمايد: 
اگر دعايت مستجاب نشد، مصلحت تو نبود و علتش را براي او روشن 
ميكنـــد و بـــه گونهاي براي او جبران مينمايد كه آن بنده ميگويد اي 

كاش هيچ يك از دعاهايم در دنيا مستجاب نشده بود!
توجه به اين نكته هم مناســـب اســـت كه وظيفة انسان دعا كردن 
است؛ ولى تعيين وظيفه براى خدا را از او نخواستهاند. لذا خوب است 
انسان فقط دعا كند و يقين داشته باشد آنچه مصلحت اوست، به او عطا 
مى شود. دعاي سحر دعاي خيلي خوبي است كه همة ائمة طاهرين(ع) 
آن دعا را ميخواندهاند. در اين دعا از اول تا آخر نميگويد خدايا چه 

ميخواهم. فقط خدا خدا ميكند، ولي نميگويد چه ميخواهم.
تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن

كه خواجـه خود روش بندهپرورى داند
افــــزون بر اين، اگر آدمى منزلت قرارگرفتن در محضر خدا را درك
كند و بداند خداوند چه توفيق عظيمى به وى عطا فرموده است، ديگر به 
فكر استجابت دعايش نمى افتد و صرفا مايل است در فرصت گرانبهايى
كه در اختيار دارد، با خدا راز و نياز كند؛ بنابراين اگر هم به فرض محال، 
دعا هيچ نتيجهاى نداشت، همين اندازه كه توفيق دعا به انسان ميدهد و 
بنده را به محضر خويش مى پذيرد، باالترين افتخار براي او است و موجب 
پيشــــرفت وى خواهد شد. خداي رحمان و رحيم بيش از حد تصور به 
بندگانش نزديك است و به آنان مهربانى مى كند. اين بندگان هستند كه از 
او فاصله گرفتهاند و او را دور مى پندارند: «و اعلموا أن اهللا يحوُل بين المرء و 
قلبه و أنُّه اليه تُحشرون: بدانيد كه خدا ميان مرد و قلب اوست و همه شما 
(در آخرت) به سوى او گردآورى مىشويد.» (انفال، 24) خدا از تو به دلت 

نزديكتر است و در حقيقت او از تو به خود تو نزديكتر است.
دوست نزديكتر از من به من است

وين عجب بين كه من از وى دورم
 چنين خدايى مى فرمايد: بايد دعا كني و ايمان داشـــته باش كه 
دعايت فايده دارد؛ زيرا رستگارى دنيا و آخرت را در پى خواهد داشت. 
حسن عاقبت، تأمين آتيه براي اوالد، راحتي روز قيامت و قبر و برزخ، 
در گرو دعا و راز و نياز با خداست. به عبارت ديگر اگر كسى بخواهد 
دست عنايت خدا در دنيا و آخرت روي سرش باشد، بايد دعا كند و 

به هيچ وجه رويگردان از دعا نباشد.
موانع استجابت دعا

اســـتجابت دعا از نظر قرآن و روايات، حتمي و قطعي است؛ ولي 
گاهي اوقات مصلحت بنده در استجابت دعايش نيست كه خداوند جبران 
عدم استجابت دعاى بندة خويش را مى نمايد. در برخى موارد نيز حكمت 
الهي، اقتضاى اجابت دعا را نمى كند؛ مثال خداوند خير و صالح بندة خود 
را در ذخيرهسازى اجابت دعاى او براى آخرت مى داند. گاهى نيز خدا 
كه  دوست دارد صداى مناجات بندگانش را بشنود، لذا يا به اندازة دعايى
كردهاند، در اين دنيا بال از آنان دفع مى كند و يا بهتر از آن را در آخرت 
عطا مى فرمايد. در بسيارى از موارد نيز عواملي توسط خود انسان ايجاد 
ميشود كه از تحقق استجابت دعا جلوگيري مينمايد. به عبارت ديگر 
اعمال برخي انسان  ها مانع رسيدن فيض و رحمت الهي به آنان ميشود. 
وگرنه حضرت رب العالمين رحمت خود را از كسي دريغ نميدارد و 

همة بندگان ميتوانند از فيوضات رحماني حق تعالي بهرهمند شوند.
ادامه دارد

اهلبيت(ع) و تفسير

دانشنامه كالم اسالمى دايرهالمعارفى است تخصصى 
كه به تبيين و تحقيق مفاهيم، مسائل و مدخلهاى كالمى 
مىپردازد و هدف از تدوين آن، عرضة اطالعات اصيل 
و موثق در عرصه مسائل كالمى به عموم عالقهمندان 

بهويژه پژوهشگران بحثهاى كالمى است.
پيشــينه و ضرورت: تا آنجا كه ما اطالع داريم، 
در جهان اسالم دانشنامهاى كه به علم كالم اختصاص 
داشـــته باشد، تدوين نشده است. گستردگى مباحث 
كالمى از يك ســـو، و فراهم نبودن فرصت و مجال 
كافى براى بسيارى از كسانى كه عالقهمند به آگاهى 
در اين بارهاند از ســـوى ديگر، نگارش دانشنامهاى را 
در اين موضوع ضرورى مىسازد؛ بهخصوص كه در 
جهان معاصر مسائل جديد كالمى بسيارى نيز بر مسائل 
قديمى افزوده شده است. بر اين اساس الزم بود كتاب 
مرجعى در حوزه كالم تدوين شود تا آگاهى از مسائل 
كالمى به صورت تحقيقى و در عين حال مختصر براى 
عالقهمندان امكانپذير باشد. نگارش دانشنامه تخصصى 
كالم اسالمى پاسخى است به اين نياز مبرم فرهنگى 

و دينى عصر حاضر.
بنيانگذار: اين دانشـــنامه كار جدى خود را از 
ســـال 1382، زير نظر حضرت آيتاهللالعظمى جعفر 
سبحانى (مدظله العالى) به عنوان مشرف بر دانشنامه؛ 
و با مديريت علمى حجتاالســـالم والمسلمين استاد 

ربانى گلپايگانى (دامت بركاته) شروع كرد.
شوراى علمى دانشــنامه: در آغاز كار، شوراى 
علمى دانشنامه متشكل از نه كارشناس مسائل كالمى 
تشكيل شد. كار اين شورا عمدتاً تهيه و تدوين اساسنامه 
و شـــيوهنامه دانشـــنامه، شناسايى و تعيين مدخلها، 
ارزيابى علمى مقاالت، نظارت و ارائه مشاوره علمى 

به محققان بود.
فرايند كار دانشــنامه: اولين گام عملى در اين 
راستا، شناسايى مدخلهاى كالمى بود، و در اين جهت 
مدخلهايى كه با حرف (الف) شروع مىشد، محور كار 
شوراى علمى قرار گرفت و حدود صد مدخل اصلى 
براى اين امر شناسايى شد؛ از سوى ديگر همزمان با 
كار شناسايى مدخلها با توجه به اينكه دسترسى به منابع 
الزم براى تدوين مقاالت كارى دشوار و زمانبر بود، 
عدهاى از محققان، مسئوليت پروندهسازى علمى مقاالت 

را عهـــدهدار 
شـــدند. و در 
مرحله بعد كار 
تدوين مقاالت 
توسط  علمى 
شورا  اعضاى 
و ساير محققان 
عمدتًا كـــه 
از اســـاتيد و 
محققان «مركز 
تخصصى علم 
بودند،  كالم» 
آغـــاز گرديد. 
تالش  حاصل 
مجموعه  اين 
منتهى به چاپ 

جلد اول دانشنامه با حدود 100 مدخل اصلى و 120
مدخل ضمنى در سال 1387 شد.  

فرايند كار بدين صورت بود كه مقاالت پس از 
نگارش از طريق دبيرخانه در اختيار شـــورا و ناظران 
علمى دانشـــنامه قرار مىگرفت و در صورتى كه به 
بازنگرى اساسى نياز داشت، به نويسندگان ارجاع داده 
مىشد و اگر نيازمند اصالحات جزئى بود، توسط شورا 

و ناظران علمى انجام 
مي  شـــد وسپس به 
مدير علمى دانشنامه 
مىگرديد.  تحويل 
مدير علمى مقاالت 
را از نظـــر كّمى و 
كيفى بازنگرى نهايى 
مىكرد و در صورت 
نياز، اصالحات جزئى 
و مـــوردى، اعمال 
مىنمـــود، و اگر به 
اصالحات اساسىتر 

نياز بود، با ذكر موارد، مقاله در اختيار شورا و ناظران 
علمى قرار مىگرفت، تا مجدداً محقق يا اعضاى شورا 
بازنگـــرى كنند. پس از انجام اصالحات الزم و تأييد 
نهايى مدير علمى، مقاله به رياست عالى دانشنامه تحويل 
و به تصويب ايشان ميرسيد و بعد از ويرايش علمى 

و ادبى و بررسى نهايى آماده چاپ مىشد.
مدخلهاى اين دانشنامه به ترتيب الفبايى نوشته و 
چاپ مى شود، مقتضاى اين روش، آن است كه همه 
مدخلهاى دانشنامه (از الف تا ى)، اعم از مدخلهاى
اصلى، ضمنى و نمايهها، شناسايى شود تا كار ارجاعدهى

و همپوشانى الزم را داشته باشند و اين كار مهم قبال 
انجام نشـــده بود؛ لذا شوراى علمى دانشنامه اين مهم 
را در اولويت خود قرار داد و ظرف يك ســـال همه 
مدخلهاى دانشنامه شناسايى و ارجاعات مربوط انجام 
شد. سپس در ادامه مدخلهاى جلد دوم در اولويت 
كار تدوين مدخلهاى نگارش قرار گرفت و در سال 97

جلد دوم به پايان رسيد.
جلد دوم دانشنامه مشتمل بر 55 مدخل اصلى و 
حدود 180 مدخل ضمنى است كه به قلم 32 نفر از 
استادان و محققان موسسة آموزش عالى امامصادق(ع)
تدوين شده است. محورهاى مباحث اين جلد، عمدتًا

پيرامون براهين اثبات خدا، صفات الهى، اديان و فرق، 
پـــارهاى از قواعد كالمى و فلســـفى و مباحث كالم 
جديد اســـت. عناوين مدخلهاى چاپ شده در جلد 
2 عبارتند از: بابيه1، بابيه 2، باطنيه، بتپرستى، بخت، 
بداء، بدعت، بدن، برـ بار (اسم الهى)، بردگى، برزخ، 
برهان، برهان اخالقى، برهان امكان، برهان تمانع، برهان 
حدوث، برهان حركت، برهان صديقين، برهان فطرت، 
برهـــان نظم، برهان وجودى، برهان هدايت، بريلوى، 
بســـيط الحقيقه كل االشياء، بكتاشيه، بنيادگرايى، بودا، 
بهائيه، بُهره، بهشت، بيعت، پديدارشناسى، پراگماتيسم، 
پستمدرنيســـم، پلوراليزم دينى، پوزيتويسم، پولس، 
تبرك، تثليث، تجربه دينى، تجســـم اعمال، تحديث، 
تحريفناپذيرى قرآن، تحيز، ترجيح بالمرجح، ترجح 
بالمرجح، تسلسل، تشخص، تفويض، تقابل، تقيه، تكلم 

الهى، تكليف، تكوين.
ادامه نگارش بقيه مدخلها: اين فرايند هم اكنون نيز 
با دقت بيشترى ادامه دارد. پيشبينى مىشود كه جلد 
سوم دانشنامه، ظرف يك سال آتى به چاپ برسد و 
بقيه مجلدات نيز در بازة زمانى مناسب به چاپ خواهد 
رسيد. برآورد اوليه اين است كه  دانشنامه كالم اسالمى 
با تدوين همه مدخلها، در قالب پنج الى شش جلد 
به صورت وزيرى به اتمام برسد. بى ترديد كار بشرى
خالى از نقص و عيب نبوده و نخواهد بود، چنانكه 
در اين مجموعه نيز عيب و نقصى مشاهده شد مايه 
ســـپاس و امتنان خواهد بود كه آن را به نشاني ذيل 

ارسال نموده تا در ويرايش بعدى برطرف شود:
*پرديســان، بلــوار امامصادق(ع)، مؤسســة 

امامصادق(ع)، دانشنامه كالم اسالمى.
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آگهى تغييرات شركت مهندسى دوستدار زمين سهامى خاص
 به شماره ثبت 395671 و شناسه ملى 10320471336

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460289)

آگهى تغييرات شركت ساختمانى سيمين سپاهان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 174370 و شناسه ملى 10260268411

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460288)

آگهى تغييرات شركت داروسازى سبحان انكولوژى سهامى عام 
به شماره ثبت 193090 و شناسه ملى 10102350203

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460287)

آگهى تغييرات موسسه صندوق اعتبارى حمايت از نويسندگان و روزنامه نگاران
 و هنرمندان به شماره ثبت 16424 و شناسه ملى 10100591320

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460286)

آگهى تغييرات موسسه بنياد غير دولتى خيرين مدرس
 به شماره ثبت 46400 و شناسه ملى 14008106197

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460284)

آگهى تغييرات شركت شبكه گستر فن آوا سهامى خاص 
به شماره ثبت 211993 و شناسه ملى 10102534249

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460285)

آگهى تغييرات شركت مهندسى كسرى هوشمند سهامى خاص 
به شماره ثبت 209393 و شناسه ملى 10102508901

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460283)

آگهى تغييرات 
شركت مهندسى كسرى هوشمند سهامى خاص

به شماره ثبت 209393 و شناسه ملى 10102508901

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460282)

آگهى تغييرات شركت گروه صنعت سلولزى تأمين گستر نوين سهامى 
خاص

 به شماره ثبت 84290 و شناسه ملى 10800021304

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460281)

آگهى تغييرات 
شركت گروه صنعت سلولزى تأمين گستر نوين سهامى خاص 

به شماره ثبت 84290 و شناسه ملى 10800021304

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(460280)

آگهى تغييرات شركت تامين سرمايه اميد سهامى عام
 به شماره ثبت 418229 و شناسه ملى 10320701236

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460279)

آگهى تغييرات شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان شركت سهامى عام
به شماره ثبت 417593 و شناسه ملى 10320699470

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460278)

آگهى تغييرات شركت توليدى كوشش رادياتور (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 215 و شناسه ملى 10100038478

حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان 
تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
تهران
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پاكدشت (460277)

آگهى تغييرات شركت توسعه حفارى تدبير شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 429205 و شناسه ملى 10320816650

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460276)

آگهى تغييرات شركت توسعه صنايع نفت و گاز گسترش ايرانيان سهامى خاص
به شماره ثبت 514829 و شناسه ملى 14007046423

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460275)

آگهى تغييرات
 شركت توسعه صنايع نفت و گاز گسترش ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 514829 و شناسه ملى 14007046423

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(460274)

آگهى تغييرات
 شركت ارج زاد سهامى خاص 

به شماره ثبت 182178 و شناسه ملى 10102243642

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460273)

آگهى تغييرات
 شركت صنعت وابادانى پارس سهامى خاص 

به شماره ثبت 213607 و شناسه ملى 10102550206

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460272)

آگهى تغييرات
 شركت نيك سازان سهند بنيان شركت با مسئوليت محدود
به شماره ثبت 466401 و شناسه ملى 14004666880

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460271)

آگهى تغييرات
 شركت خدمات ارج سهامى خاص 

به شماره ثبت 131624 و شناسه ملى 10101749207

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460270)

آگهى تغييرات
 شعبه شركت خارجى كوگس ايراك بى وى 

به شماره ثبت 3132 و شناسه ملى 14006343253

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460269)

 آگهى تغييرات
شركت ارتباطات رهكام ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 358190 و شناسه ملى 10104033840

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (460268)



مشـــهدـ خبرنگار اطالعات: 
استاندار خراسان رضوي و سروزير 
ايالت سند پاكســـتان تفاهم   نامه 

همكاري اقتصادي امضا كردند. 
اســـتاندار خراسان رضوي و 
ســـروزير ايالت سند پاكستان، در 
زمينه هاي سرمايه گذاري، برگزاري 
نمايشـــگاه هاي تخصصي و تهاتر 
كاال تفاهم نامه همكاري مشترك 

اقتصادي امضا كردند. 
مرادعلي شاه سروزير ايالت 
سند پاكستان كه به مشهد مقدس 
ســـفر كرده بود، بـــا حضور در 
استانداري، با عليرضا رزم حسيني 

ديدار و گفتگو كرد. 
در جريـــان اين ديـــدار، با 
امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك 
اقتصادي در زمينه هاي ســـرمايه 
گذاري، برگزاري نمايشـــگاه هاي 
تخصصـــي و تهاتر كاال، گامي در 
جهت توســـعه مناسبات بين دو 
استان خراسان رضوي و ايالت سند 

پاكستان برداشته شد.
 استاندار خراسان رضوي در 
اين جلســـه با بيان اينكه ايران و 
پاكستان دو كشور دوست و داراي 
روابط بسيار خوب هستند، افزود: 
براي توســـعه روابط اقتصادي و 
فرهنگي با ايالت سند آماده هستيم. 
ايران و پاكســـتان همواره در طول 
تاريخ با يكديگر روابط بسيار خوب 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي داشته اند 
و روابط دو كشور همواره بر مبناي 
حسن همجواري بوده و سعي شده 
است كه رفاقت و دوستي بين دو 

كشـــور به رغم نبود تمايل برخي 
كشورها، حفظ شود.  رزم حسيني با 
تأكيد بر اين كه شـــمار زائران و 
گردشگران ورودي به مشهد ساالنه 
10 تـــا 15 درصد افزايش مي يابد، 

اظهار داشـــت: خراسان رضوي با 
دارا بودن حدود يك ميليون هكتار 
اراضي كشـــاورزي، در توليد 10 
محصول، در رتبه هاي نخســـت تا 

چهارم قراردارد. 
وي ادامه داد: خراسان رضوي 
با توليد ســـاالنه 250 تن زعفران 
رتبه نخست جهاني را در توليد اين 
محصول داراســـت. عالوه بر اين 
ظرفيت معادن سنگ آهن استان هم 
به حدود 10 ميليون تن در ســـال 

مي رسد. سروزير ايالت سند پاكستان 
هم در اين ديدار با ابراز خرسندي از 
سفر به مشهد مقدس گفت: پاكستان 
و ايران دو كشـــور برادر هستند و 
ما هم براي گسترش روابط بين دو 

كشور از هيچ تالشي دريغ نخواهيم 
كرد.  مراد علي شـــاه افزود: هدف 
اصلي ســـفر بنده به مشهد مقدس 
زيارت بـــارگاه منور امام رضا(ع) 
بود اما فرصتي شـــد كه بتوانيم با 
مسئوالن استان خراسان رضوي هم 
ديدار داشته باشيم و زمينه گسترش 

روابط فراهم شود.
   تأســيس شركت مشترك 

ايراني ـ عراقي 
اســـتاندار خراسان رضوي 

همچنين در ديدار محمد بدر ناصر، 
معاون امنيتي و نظامي وزير كشور 
عراق كه به مشهد سفر كرده بود، 
گفت: براي ساماندهي گردشگري 
زيارت و تسهيل خدمت رساني به 

زائران در شـــهرهاي زيارتي، آماده 
تاسيس شـــركت مشترك ايراني 
عراقي هستيم . رزم حســـيني افزود: 
براي خدمت رساني بهتر به زائران 
ايراني و عراقي در شهرهاي زيارتي 
دو كشور، بايد برنامه ريزي ويژه اي 

انجام شود. 
لذا ايـــن آمادگي وجود دارد 
كه در جهت ساماندهي گردشگر 
زيارت و تســـهيل خدمت رساني 
به زائران در شـــهرهاي زيارتي، 

يك شركت مشترك ايراني-عراقي
تأسيس شود .

وي در ادامه از ميزباني شايسته
مردم عـــراق از زائران ايراني در
ايام اربعين حســـيني تقدير كرد و
گفت: اربعين پارســـال در فرآيند
خـــروج تجهيـــزات موكب هاي
اربعين مشكالتي وجود داشت كه
درخواست داريم اين فرآيند در سال

جاري تسهيل شود .
 همچنين براي تسهيل جابه جايي
زائران اربعين حسيني در مسير مرز
مهران تا نجف اشرف هم بايد برنامه

ريزي ويژه اي انجام گيرد .
معاون امنيتي و انتظامي وزير
كشـــور عراق هم در اين جلسه با
ابراز خرســـندي از سفر به مشهد
مقـــدس و زيارت بارگاه منور امام
رضا(ع) گفت: براي رفع مشكالت
موجود در فرآيند ورود تجهيزات
موكب هاي خدمت رسان به زائران
اربعين حسيني و تسهيل حمل و نقل
زائران اربعين در مسير مرز مهران تا
نجف اشرف برنامه ريزي هاي الزم

انجام شده است. 
وي افزود: براي رفع مشكالت
موجود در مســـير خدمت رساني
شايسته به زائران حضرت اباعبداهللا
الحســـين(ع) در ايام اربعين آماده
دريافت هرگونه پيشنهاد و نقدي

هستيم . 
او همچنين خواستار تسهيل
فرآيند ورود و خروج زائران عراقي
در فرودگاه شهيد  هاشمي نژاد مشهد

شد  . 

77 اخبار شهرستانها

تنظيف و شستشوي گنبد طاليي حرم مطهر
 امام رضا(ع) 

مشهدـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با دهه كرامت، آيين شستشوي 
گنبد طاليي حرم مطهر ثامن الحجج علي ابن موســـي الرضا(ع) برگزار 

شد. 
به مناسبت دهه كرامت و در آستانه سالروز والدت حضرت امام 
رضا(ع)، گنبد طاليي حرم مطهر ثامن الحجج علي ابن موســـي الرضا(ع) 
توسط خدام، غبارروبي و شسته شد تا در روزهاي پربركت ميالد آن 
حضرت، بارگاه منور ايشان رنگ و بويي تازه تر به خود بگيرد و آماده 

پذيرايي از خيل عاشقان و زائران امام هشتم شيعيان شود. 
برگزاري آيين پاياني چهارمين جايزه جهاني 

گوهرشاد 
مشهد ـ    خبرنگار   اطالعات: چهارمين دوره جايزه جهاني گوهرشاد با 

برگزاري برگزيدگان اين رويداد،به كار خود پايان داد. 
در مراســـم اختتام چهارمين دوره اين رويداد فرهنگي كه در تاالر 
قدس حرم مطهر رضوي برگزار شد، خانم ها رباب زيدي مدير جامعه 
الزهرا(س) لكنهو كشور هندوستان، ياسمين حسنات بانوي مبارز و مقاوم 
از كشور افغانستان، زينب عيسي همسر و مادر شش شهيد از نيجريه و 
هال (رخسار) كي تي بانوي تازه مسلمان و مترجم صحيفه سجاديه از 
ميانمار به عنوان برگزيدگان خارجي و شهناز عباداني واقف و مدير عامل 
موسسه خيريه محدث، سيده اعظم حسيني نويسنده و پژوهشگر، بي بي 
فاطمه حقيرالسادات توليدكننده دو محصول دانش بنيان و فعال در زمينه 
نانو و دكتر نفيسه ثقفي متخصص زنان و زايمان و فعال در حوزه عمراني 

و پزشكي به عنوان برگزيدگان داخلي اين جايزه معرفي شدند  
. دبير جايزه جهاني گوهرشاد در اين مراسم با تشريح اقدامات دبيرخانه 
اين جايزه اظهار داشـــت: اين جايزه با هدف تجليل از بانوان فرهيخته 
و نيكوكار سراسر جهان در ذيل نام حضرت رضا(ع) و به نام يكي از 
خادمان اين حضرت، به منظور استفاده از ظرفيت هاي عظيم آستان قدس 
رضوي در ترويج معارف قرآني و مكتب اهل بيت(ع) و جريان سازي 
فرهنگي در زمينه نيكوكاري و مطالبه گري، هر ســـال از هشت بانوي 

فرهيخته و نيكوكار داخلي و خارجي تجليل مي كند  . 
علي سروري افزود: بانو گوهرشاد، شخصيتي نيكوكار، علم دوست، 
متدين، واقف، مدير و مدبر بودند كه عالوه بر موقوفات قابل توجهي در 
كنار مضجع منور حضرت رضا(ع)، اقدامات ارزشمندي در عرصه هاي 

فرهنگي، اجتماعي و تمدن ساز از خود به يادگار گذاشتند .
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بندرعباس- خبرنگار اطالعات: 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره 
بـــه تالش هاي دولت براي  تقويت 
توليد در كشور، گفت: افزون بر 85 

درصد واردات كشور كاركرد رونق 
توليـــد دارد و موجب تقويت اين 

بخش مي شود. 
فرهاد دژپســـند در نشست با 
فعاالن اقتصادي هرمزگان اظهار داشت: 
در شرايط امروز تقويت توليد به رونق 
اقتصادي مي انجامد و همه بايد در اين 
مسير تالش كنند. وي با اشاره به نقش 
مهم بخش خصوصي در رونق بخشي 
به توليد، گفت: در حال حاضر فعاالن 

اقتصادي و بخش خصوصي با حضور 
در عرصـــه اقتصاد بايد نقش خود را 
به خوبي ايفا كنند. دژپسند اضافه  كرد: 
در تالش براي سرعت بخشيدن هر 

چه بيشتر بر روند ترخيص كاالها در 
بنادر و گمركات هستيم و در عين حال 
بايد الزاماتي همچون مسائل استاندارد، 

ايمني و بهداشت نيز رعايت شود. 
وي با اشاره به ذخيره سازي قابل 
توجه كاالهاي اساسي در كشور، افزود: 
امسال توليدات كشاورزي كه عمده 
آنها كاالهاي اساسي است، رشد قابل 
توجهي داشته است، واردات كاالهاي 
اساسي نيز به مقدار كافي انجام شده و 

شاهد تأمين و توزيع آن ها در سراسر 
كشور هستيم. 

 * كاهش زمان انباشت كاالها 
در بنادر و گمركات  

وزير اقتصاد و دارايي گفت: با 
وجود 4 ميليون و 200 هزار تن كاالي 
اساسي در بنادر كشور، در تامين اين 

كاالها كمبودي نداريم. 
دژپســـند دربندرعباس افزود: 
دولـــت اهتمام جـــدي براي تامين 
كاالهاي اساســـي و تامين مواد اوليه 
كارخانه ها دارد.وي هدف از حضور 
خود در بندرعباس را تسهيل در روند 
ترخيـــص كاالها در بنادر و گمرك 

هرمزگان و جلوگيري از انباشـــت 
كاالها در انبارهاي بنادر عنوان كرد و 
گفت: با بارندگي هاي امسال توليدات 
بخش كشاورزي از رونق قابل توجهي 
برخوردار است و اكنون 700 هزار تن 
روغن مورد نياز كشـــور در انبارها و 

مخازن بنادر كشور موجود است.
وي گفـــت: با همه تالش هاي 
دولت براي تامين كاالهاي اساسي، 
دشمن به دنبال ايجاد مانع براي ورود 
كشـــتي هاي تجاري به كشور است.
دژپســـند افزود: اكنون رتبه تسهيل 
فضاي كســـب و كار كشور در دنيا 
128 اســـت.وي در مورد مشكالت 
مناطق آزاد تجاري در هرمزگان گفت: 
يكي از مهمترين كارها براي رونق اين 
مناطق، جلب سرمايه گذاران خارجي 

است.
* دخالــت 30 ســازمان در 

تجارت كشور 
رئيس كل گمرك كشور نيز در 
اين جلسه، مراحل تجارت در كشور 
را بسيار پيچيده توصيف كرد و گفت: 
بيش از 30 ســـازمان در امور تجاري 
كشور اعمال قانون مي كنند.مهدي مير 
اشرفي افزود: ماندگاري كاال در اماكن 
گمركي و غير گمركي آثار زيانباري 
دارد و گمرك مي كوشـــد به عنوان 
سازمان هماهنگ كننده تجارت، اين 

مورد را كاهش دهد.
مير اشرفي گفت: در يك سال 
اخير 40 دستگاه ايكس ري مسافري 

و چنددســـتگاه ايكس ري موبايلي 
خريداري و در گمركات كشور نصب 
شده است.مير اشرفي درباره ترخيص 
خودروهاي وارداتي نيز گفت: 8 هزار 
دستگاه خودرو ترخيص شده  و 4 هزار 

خودروي ديگر باقي مانده است.
اجازه ورود ماشـــين آالت زير 
ساختي و تسهيل در ترانزيت كاال به 
مناطق آزاد، مشكل در ثبت سفارش 
كاالها، مشكالت كسر ترخيص كاغذ 
گالسه و بهرمند نشدن استان هرمزگان 
از ماليات معامالت الكترونيك از جمله 
خواست ها و مشكالتي بود كه فعاالن 
اقتصادي در اين جلسه مطرح كردند. 

وزير اقتصاد و دارايي به همراه 
معاونان اين وزارتخانه از بندر شهيد 

رجايي بندرعباس ديدن كرد.  
روند ترخيص كاال از بنادر و 

گمركات بايد كاهش يابد
 وزيـــر امور اقتصادى و دارايى 
همچنين در نشســـت با مديران و 
مسئوالن اقتصادى مرتبط با تشريفات 
ترخيص كاال با اشـــاره به رشـــد و 
پويايى بنادر و گمركات كشـــور با 
وجود تحريم هاى دشمنان، افزود: روند 
ترخيص كاال از بنادر و گمركات بايد 
كاهش يابد.دژپســـند با تاكيد بر اين 
كه ما در تالش براى شـــتاب بخشى 
هر چه بيشتر به روند ترخيص كاال 
از بنادر و گمركات هستيم، ادامه داد: 
تصميم هاى دولت گام بلند در جهت 

تقويت توليد است.

وزير اقتصاد: 4 ميليون و 200 هزار تن كاالهاي اساسي 
در بنادر كشور موجود است

ســـرويس شهرستانها: وزير بهداشت و 
درمان با اشـــاره به مشكالت بهداشت روان 
دركشور گفت: اين مشكالت به دليل فضاي 
ناشاد جامعه، بسيار زياد است و انگار جرياناتي 
در كشور بيشتر به گريستن مردم تا شاد كردن 

آنها، دل بسته است.  
دكتر ســـعيد نمكي در شوراي مشترك 
سالمت شهرســـتان هاي نوشهر، چالوس و 
كالردشت در بيمارستان رازي چالوس، اظهار 
داشت: در نظام سالمت كامال از كشورهاي 
دنيا، بي نياز هستيم، اما در خيلي از حوزه ها به 
مراقبت هاي ويژه از بيرون از كشور نياز داريم، 
بنابراين رشـــد و توسعه در عرصه سالمت 
در همه رشـــته ها و رده ها، ارزشمند است و 
توانسته ايم مرگ و مير گروه هاي آسيب پذير 
و به ويژه زنان و كودكان را كاهش دهيم و 

به يك دهم، 40 سال قبل برسانيم. 
وزير بهداشت افزود: ترديد ندارم تا زماني 
كه دعاي سحرگاهان يك مادر شهيد و دعاي 
نيمه شـــب يك جانباز قطع نخاعي در اين 
كشـــور وجود دارد، كشور و نظام جمهوري 
اسالمي هست و قطعاً از اين روزهاي سخت با 
سرافرازي خواهد گذشت. نمكي گفت: امسال 
نســـبت به سال قبل، وضعيت منابع وزارت 

بهداشت و درمان بهتر خواهد بود. 
و در مـــواردي مانند طرح تحول نظام 
ســـالمت به عنوان طرحي موفق در توسعه 
زيرســـاخت هاي حوزه سالمت به ويژه در 
حوزه درمان، ماندگاري تيم پزشكي در مناطق 
محروم، حمايت از بيماران خاص و صعب 
العالج و همچنين كاهش پرداختي از جيب 
مردم، موفقيت هاي بزرگي به دســـت آورد و 

اين راستا با جديت دنبال خواهد شد.
وي با تأكيد بر لزوم ايجاد انگيزه در بخش 
خصوصي براي مشاركت در حوزه سالمت 

بويژه در مناطق كمتر برخوردار كشور، گفت: 
متأســـفانه امروز بخش خصوصي را تقريبا 
فراموش كرده ايم كه اين ناشـــي از اشكاالت 
ديدگاهي ما اســـت، ما نمي توانيم با همان 
مكانيسمي كه پزشكان را در بيمارستان قلب 
شهيد رجايي تهران نگه مي داريم، در بيمارستان 

سراوان هم حفظ كنيم.  

 * نقش وزارت بهداشت و درمان در 
كاهش حوادث جاده اي

نمكي افزود: وزارت بهداشت و درمان 
چـــه ميزان در كاهش حـــوادث جاده اي به 
جز در حـــوزه درمان مصدومان، تاثيرگذار 
است؟ پيچ هاي خطرناك، جاده هاي ناايمن، 
خودروهاي غير استاندارد و رفتارهاي نادرست 
رانندگي، چقدر با وزارت  بهداشت و درمان 
مرتبط است؟ تا شيوه زندگي ما تغيير نكند، 
چقـــدر مي توانيم در كاهش چاقي و ديابت 
و فشارخون موثر باشيم؟ سيماي همه گيري 

بيماري ها مدت هاست از بيماري هاي واگير به 
غيرواگير تغيير كرده است.

 وي با اشـــاره به جان باختن 77 نفر در 
سيل هاي ابتداي سال 98، گفت: با اينكه در 
سال 96 حدود 97 هزار مورد از مرگ و مير 
هموطنان به دليل فشارخون باال بوده است، 
اما ما بي خبر هســـتيم و مهم تر از همه اينكه 

حداقل 40 درصد از اين تعداد از فشارخون 
باالي خود خبر نداشته اند. ماشين هاي دياليز 
كشور نسبت به 5 سال پيش، حداقل10 برابر 
شـــده و موارد ابتال به نارسايي هاي كليوي، 
كماكان رو به افزايش است و از عوامل اصلي 

اين بيماري فشارخون باال و ديابت است. 
وزير بهداشـــت از استان مازندران به 
عنوان يكي از اســـتان هاي پيشرو در اجراي 
طرح بسيج ملي كنترل فشارخون ياد كرد و 
گفت: از 40 ميليون جمعيت هدف 30 تا 70 
سال، بنا بود فشارخون 20 ميليون نفر را ثبت 

كنيم اما فشـــارخون 30 ميليون و 600 هزار 
نفر ثبت شـــد كه نشان از فهم و خرد مردم 
ايران دارد. نمكي به افزايش جمعيت سالمندان 
در كشور و ضرورت برنامه ريزي براي مقابله 
با موج سالمندي جمعيت در آينده اشاره كرد 
و گفت: ســـالمندان ايراني با سالمندان ساير 
كشورها چه بسا متفاوت هستند؛ چون بسياري 
جواني نكرده، پير شده اند؛ همانگونه كه جوانان 
كشور به دليل كالس هاي بسيار مافياي آموزشي 
كه در كشور شكل گرفته است، كودكي نكرده، 

جوان و منزوي مي شوند.  
دســتور ويژه وزير بهداشــت براي 

رسيدگي به يك بيمار در چالوس
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
دســـتور رسيدگي به وضعيت يك بيمار در 
چالـــوس را داد كه در جريان ديدار وي از 
بيمارســـتان اين شهر از هوش رفت.يكي از 
بيماران مراجعه كننده به بيمارســـتان طالقاني 
چالوس  هنگام ديدار دكتر سعيد نمكي وزير 
بهداشت و درمان از اين بيمارستان نسبت به 
آنچه كه نبود پزشـــكان متخصص مي ناميد، 

اعتراض داشت.
اين خانم بيمار كه مبتال به بيماري ام  اس 
است و همراه مادرش به بيمارستان آمده بود، با 
فرياد خطاب به وزير بهداشت و درمان گفت: 
ما مشـــكل داريم، چرا نبايد يك دكتر خوب 
در اين بيمارســـتان باشد؟دكتر نمكي پس از 
اينكه متوجه فريادهاي اين خانم شد، نزديك 
وي رفت تا به حرف هايش گوش كند، ولي 
پيش از آن بيمار از هوش رفت كه بالفاصله 
دستور رســـيدگي به وضعيت اين بيمار را 
صادر كرد. وزير بهداشت و درمان به منظور 
ارزيابي ظرفيت هاي بهداشتي و درماني نوشهر 
و چالوس از مراكز درماني اين 2 شهرســـتان 

ديدن كرد.

وزير بهداشت:مافياى آمورشى باعث شده كودكان، دوران كودكى را درك نكنند   

همكاري خراسان رضوي و ِسند پاكستان افزايش مي يابد

اعزام 1400 بسيجي فعال حلقه هاي صالحين 
دزفول به مشهد مقدس

دزفولـ  خبرنگاراطالعات: فرمانده ناحيه مقاومت دزفول 
از اعزام1400 نفر بسيجيان حلقه هاي صالحين دزفول از16 تير 
تا 2 مرداد ماه ســـال جاري در قالب 5 دوره به مشـــهد مقدس 

خبر داد. 
هادي ســـعادت زاده گفت: اين طرح به منظور تجليل از 
اقدامات يكساله بسيجيان فعال و همچنين ايجاد فضاي معنوي 
در نظر گرفته شـــده است. فرمانده ناحيه مقا ومت دزفول افزود: 
برادران بســـيجي در سه دوره چهار روزه كه هر دوره شامل 7 
اتوبوس و خواهران بسيجي در دو دوره چهار روزه كه هر دوره 

شامل 5 اتوبوس است به مشهد مقدس اعزام مي شوند. 
وي افزود: بســـيجيان در اين دوره عالوه بر زيارت حرم 
مطهـــر امام رئوف(ع) از برنامه هاي متنوع فرهنگي، تفريحي و 
آموزشـــي(بهره گيري از استادان شجره طيبه صالحين) استفاده 

خواهند كرد. 
استعفاي معاون فرهنگي شهردار مشهد در پي 

توهين به خبرنگاران
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: معاون فرهنگي شهردار مشهد پس 
از توهين به خبرنگاران در نشست خبري شهردار مشهد، استعفا 
كرد. وي چند روز قبل پس از توهين به خبرنگاران در نشست 
خبري شهردار در يك مكالمه تلفني كه روي بلندگو و در سالن 

نشست خبري در حال پخش بود، به طور رسمي استعفا كرد. 
گفتني است، شهردار مشهد در اين نشست خبري با مهدي 
زارعي معاون خود تماس گرفت و اعتراض خبرنگاران نسبت 

به پاسخگو نبودنش را به  اطالع وي رساند. 
 200 نفر هر هفته از استان اصفهان وارد شبكه 

خادمياران رضوي مي شوند
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: هر هفته نزديك به200 نفر 
از استان اصفهان وارد شبكه خادمياران رضوي مي شوند كه پس 
از ســـاماندهي آنها در قالب كانون هاي مختلف به مردم استان 
نيز خدمت مي كنند.  مدير دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي 

در استان اصفهان با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه با راه 
اندازي شبكه خادمياران رضوي، دامنه ورود خادمياران به سراسر 
كشور گسترش يافته است افزود:240 هزار نفر از سراسر كشور 
براي ورود به شبكه خادمياران رضوي نامنويسي كرده اند كه 16 
هزار و500 نفر آنها از استان اصفهان هستند.  سيد رضا مرتضوي 
گفت:7000 خادميار از اســـتان اصفهان به جمع خادمياران امام 
رضا(ع) پيوســـته اند كه عالوه بر خدمت در حرم رضوي، در 
قالب كانون هاي 25 گانه ســـاماندهي شده اند تا به مردم استان 

نيز خدمت كنند. 
برگزاري همايش ورزش زورخانه اي وپهلواني 

دربردسكن
بردسكنـ  خبرنگار اطالعات: دهمين دوره همايش بزرگ 
ورزش پهلواني وزورخانه اي با حضور بيش از 6000 عالقه مند 

و تماشاگر دربردسكن برگزار شد. 
دراين مراسم كه ورزشكاران اين رشته ورزشي از 25 استان 
كشور و 51 شهرستان با جمعيتي بيش از 500 نفر حضور داشتند، 
محمد دانشور،رئيس اداره ورزش وجوانان بردسكن با بيان اينكه 
ورزش باســـتاني دربردسكن از رشته هاي قديمي است، افزود: 
بردســـكن با داشـــت 400 ورزشكار باستاني كار و با 4 باشگاه 
باستاني، تاكنون توانسته است رتبه هاي شاخصي را دراين رشته 

در سطح استان وحتي كشور كسب كند. 
رئيس اداره ورزش و جوانان بردسكن اظهار داشت: برگزاري 
همايش هاي پهلواني دراين شهرستان تاكنون با حمايت هاي همه 
دســـتگاه هاي اداري و شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر 
انجام گرفته و اميد است با حمايت هاي مدير كل ورزش وامور 
جوانان اســـتان شاهد توجه بيشتري به برگزاري همايش دوره 

يازدهم با شكوه بيشتري باشيم. 
واحد يك بخاري نيروگاه نكا مجدداً 

وارد مدار توليد شد
  ساريـ  خبرنگار اطالعات: واحد شماره يك بخاري نيروگاه 
شهيدســـليمي نكا با ظرفيت 440 مگاوات پس از انجام تعميرات 
مياندوره اي مجدداً راه اندازي و به شـــبكه سراســـري پيوست.   در 
طول تعميرات اين واحد كه طبق برنامه زمانبندي و به منظور رفع 
محدوديت و حفظ آمادگي توليد در تابســـتان از مدار خارج شـــده 
بود، فعاليت هاي مختلفي روي تجهيزات مختلف بخش هاي مكانيك، 

الكتريك، ابزاردقيق، شيمي و... انجام گرفت. نيروگاه شهيدسليمي نكا 
با ظرفيت اسمي 2214 مگاوات توليد برق سهم 4 درصدي در تأمين 

برق كشور دارد. 
افزايش فعاليت هاي شعبه اقماري تامين اجتماعي 

در كاكي  
كاكيـ  خبرنگار اطالعات: شـــعبه اقماري تامين اجتماعي 

كاكي از 25 تيرماه  5 روز در هفته داير خواهد بود.
عبداهللا شيركوند، مديركل تامين اجتماعي استان بوشهر پيرو 
درخواســـت مردم و مسئولين بخش كاكي در ديدار با بخشدار، 
شهردار و چند تن از اعضاي شوراي شهر كاكي ضمن موافقت 
با تمام وقت شدن شعبه اقماري تامين اجتماعي كاكي به جاي 
2 روز در هفته گفت: جابه جايي اين شعبه نيز در صورت تامين 
مكان مناسب و درشأن مخاطبين سازمان توسط مسئولين بخش، 

ظرف يك ماه آينده انجام خواهد شد.
وي افزود: از 25 تيرماه كه روز تامين اجتماعي نامگذاري 
شده است، بيش از 40 خدمت اين سازمان به صورت غير حضوري 
توسط سامانه خدمات غير حضوري ارايه مي شود و به همين دليل 

نيازي به مراجعه به مراكز تامين اجتماعي نيست.
پايان تعميرات نيمي از واحدهاي آسيب ديده

 سيل خوزستان
سرويس شهرستانها: ستاد بازسازي بنياد مسكن فارس به عنوان 
معين استان خوزستان تعميرات بيش از 50 درصد از واحدهاي آسيب 

ديده شهرستان شوشتر را به پايان رساند. 
عطا اهللا زماني، مدير كل بنياد مسكن استان فارس با قدرداني 
از تالش هاي شـــبانه روزي نيروهاي جهادي و خدوم بنياد مسكن 
فارس در استان خوزستان افزود: از مجموع يك هزار و 540 واحد 
مسكوني معرفي شده كه نيازمند ساخت  مجدد يا تعميرات اساسي 
است، تاكنون قرارداد 897 واحد منعقد شده است تا بتوانند تسهيالت 
الزم را دريافت كنند. وي با بيان اينكه اين تعداد حدود 60 درصد 
از واحد هاي نيازمند ســـاخت مجدد يا تعميرات اساسي را تشكيل 
مي دهند، افزود: مشاركت و همراهي هاي مردم شهرستان شوشتر و 
ساكنان شهرهاي گوريه و شعيبيه كه بنياد مسكن فارس مسئوليت 
بازسازي و تسهيل گيري اعطاي تسهيالت در اين مناطق را بر عهده 
دارد كم نظير و مثال زدني اســـت. مهندس زماني اضافه كرد: كار 
آوار برداري در مناطق آسيب ديده 3 شهر و 14 روستا در شهرستان 

شوشـــتر با مشاركت ستاد معين بنياد مسكن فارس در حال انجام 
است و براي 304 واحد روستايي اين شهرستان نيز پياده كردن نقشه 

و اجراي پي انجام شده است. 
سقوط جرثقيل در نگين پارك تبريز

ســـرويس حوادث: سقوط يك دستگاه جرثقيل در منطقه 
مسكوني نگين پارك تبريز موجب زخمي شدن يك نفر و وارد 

آمدن خسارت به چند خودرو ديگر شد. 
سازمان آتش نشاني تبريز اعالم كرد: اين حادثه زماني رخ داد 
كه راننده جرثقيل مشغول تخريب يكي از بلوك هاي ساختماني 

نگين پارك بود.
كشف 2/7 تن مواد مخدر در سيستان و بلوچستان  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي سيســـتان و 
بلوچستان از دستگيري چهار عضو يك شبكه مسلحانه قاچاق و 

كشف 2 تن و 762 كيلوگرم موادمخدر در اين استان خبر داد. 
سردار محمد قنبري اظهار داشت: پليس مبارزه با مواد مخدر 
سيستان و بلوچستان با به دست آوردن اخبار و اطالعاتي مبني بر 
فعاليت يك شبكه قاچاق مواد مخدر، بررسي موضوع را به طور ويژه 
در دستور كار قرار داد و توانست دو مخفيگاه اعضاي اين شبكه را 

در شهر زاهدان و يكي از روستاهاي ايرانشهر شناسايي كند. 
وي ادامه داد: ماموران انتظامي در بازرسي از مخفيگاه متهمان 
در ايرانشـــهر، ضمن دســـتگيري دو عضو شبكه در بازرسي از 
محل 2 خودرو وانت و پژو 405، يك تن و 78 كيلو و220 گرم 
ترياك،410 كيلو و500 گرم حشـــيش، 17 كيلو و600 گرم ساير 
مواد مخدر و دو قبضه ســـالح كالش به همراه 65 تير فشـــنگ 
جنگي كشـــف كردند. او گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر هم 
همزمان در بازرســـي از مخفيگاه اعضاي اين شـــبكه در يكي از 
مناطق حاشيه شهر زاهدان ضمن دستگيري دو عضو ديگر، 835 
كيلو و200 گرم حشيش، 421 كيلو و200 گرم ترياك، يك قبضه 
ســـالح كالش به همراه 35 تير فشنگ جنگي، يك خودرو پژو 

405 و يك موتورسيكلت كشف كردند. 
صاعقه جان مردي را گرفت

سرويس حوادث:  وقوع رعد و برق شديد و برخورد صاعقه 
ســـبب شد فردي 55 ساله در خاش استان سيستان و بلوچستان 
جان خود را از دست بدهد. گمشادزهي بخشدار ايرندگان خاش 
گفت: اين حادثه در روســـتاي گوتامك در ارتفاعات رشته كوه 

بيرك رخ داد.  

ســـرويس شهرستانها: پيكر 44 شهيد گلگون كفن 
پس از ســـال ها دوري از سرزمين مادري در آغوش مام 

ميهن آرام گرفت. 
پيكر شهداي وطن از مرز بين المللي شلمچه بر روي 
دســـتان مردم شهيدپرور خرمشهر و آبادان، خانواده هاي 
معظم شهدا و همرزمانشان در 8 سال دفاع مقدس وارد 
خاك ميهن اسالمي شد.  فرمانده كميته جستجوي مفقودين 
ســـتاد كل نيرو هاي مسلح گفت: اين شهدا در عمليات  
رمضان، محرم، خيبر، كربالي 5 و تك دشمن در سال 
67 به شـــهادت رسيدند. سردار باقرزاده افزود: پيكر پاك 
اين شهدا، طي 2 ماه گذشته در مناطق عملياتي شلمچه، 

كتيبان، شرق دجله و زبيدات كاوش شده است. 
تشييع شهيد مدافع وطن در فسا

پيكر پاك و مطهر شهيد مدافع وطن سروان حجت اهللا 
دشـــتباني در فسا تشييع شـــد. فرمانده نيروي انتظامي 
شهرستان فسا گفت: پيكر مطهر شهيد مدافع وطن سروان 
حجت اهللا دشتباني بر دستان مردم واليت مدار شهرستان 

فسا تشييع شد. 
سرهنگ فرج رستمي افزود: پيكر اين شهيد واال مقام 
پس از اقامه نماز در گلزار شهداي امام زاده حسن(ع) براي 

خاك سپاري به زادگاهش روستاي صحرا رود منتقل و در 
جوار شهداي اين روستا به خاك سپرده شد. 

شهيد سروان حجت اهللا دشتباني سه شنبه شب گذشته 
در ميناب طي درگيري با قاچاقچيان و سوداگران مرگ 

مواد مخدر به درجه رفيع شهادت نائل شد. 
  برگزاري مراسم يادواره 120 شهيد مدافعان حرم 

در ورامين
   مراسم يادواره 120 شهيد مدافعان حرم شهرستان هاي 
منطقه دشت ورامين با حضورمردم واليتمدار، خانواده هاي 
معظم شهدا، ائمه جمعه، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي اســـتان تهران،نماينده مردم درمجلس شوراي 
اســـالمي، و عده اي از مســـئوالن، درمصالي صاحب 

الزمان (عج) ورامين برگزار شد. 
دراين مراسم حجت االسالم سيد محسن محمودي 
رئيس شـــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان تهران 
با گراميداشت يادو خاطره 120 شهيد مدافع حرم دشت 
ورامين اظهار داشـــت: باور داشته باشيد كه شهدا زنده 
هســـتند ويقين بدانيد كه بعد از 40 سال تحريم، جنگ 
وفشـــارهاي اقتصادي به حرمت خون شهيدان كشور 

هدايت مي شود. 

بازگشت 44 شهيد گلگون كفن به آغوش ميهن

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: جلســـه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كرمان 
با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منطقه اي وزير كشور، استاندار و 
شـــماري از مسئوالن اجرايي استان كرمان 

برگزار شد.  
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزارت 
كشـــور در اين جلســـه گفت: با در نظر 
گرفتن مسايل محيط زيستي و با توجه به 
تحريم ها بايد به سرمايه هاي موجود توجه 
كرد و مشـــكلي براي سرمايه گذاران به 
وجود نياورد تا زمينه هاي اشتغال در كشور 

فراهم شود. 
دكتر بابك دين پرست افزود: 93 پروژه 
بزرگ با پيشـــرفت هاي فيزيكي خوب در 
سطح كشور وجود دارد كه به بهره برداري 
نرسيده اند، اما 4 طرح در استان هاي كرمان، 
كرمانشـــاه، اردبيل و خراسان رضوي با 
پيشـــرفت فيزيكـــي100 در صد وجود 
داشت كه به داليلي به بهره برداري نرسيده 

بودند. 
وي بـــا بيان ايـــن كه بيش از 1318 

ميليارد تومان كه براي 4 پروژه مذكور هزينه 
شـــده است، تاكيد كرد: پروژه كك سازي 
مجتمـــع فوالد زرند ايرانيان با ســـرمايه 
حدود 5188 ميليارد تومان بيشترين حجم 
ســـرمايه گذاري در ميان طرح ها را به خود 
اختصاص داده و 2 پروژه بزرگ ديگر در 
استان كرمان با پيشرفت فيزيكي 95 درصد 

هم با مشكل مواجه شده است. 
دين پرســـت با بيان اين كه مشكل 
آالينده هاي زيست محيطي بايد رفع شود، 
ادامـــه داد: همه مشـــكالتي كه در بخش 
صنعت ايجاد مي شود به دليل نبود نظارت ها 
و مراقب هاي ما است و در فرايند صدور 
مجوزها اگر طبق قانون عمل كنيم، مشكالت 
كمتر خواهد شد. وي گروه صنعتي قطعه 
گستر را مايه افتخار كشور دانست و خطاب 
به بانك ها، تاكيد كرد: با توجه به مشكالت 
مالي اين كارخانه بررسي هاي كارشناسي 
انجام دهيد و مشـــكل آن را تا حد امكان 
حل كنيد، زيرا اگر اين واحد فعال شـــود 
زمينه اشتغال حدود70 متخصص را فراهم 

خواهد كرد.  

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
استان كرمان نيز با اعالم نرخ بيكاري 11/4 
دهـــم درصدي و نرخ تورم21/6 درصدي 
استان در سال 97 گفت: در شاخص نرخ 
بيكاري از متوسط كشور پايين تر هستيم. 

 جعفر رودري از توجه به روســـتاها 
و نرخ پايين شهر نشيني در استان كرمان 
نسبت به ديگر استان هاي كشور خبر داد و 
افزود: بخش كشاورزي در ساختار اقتصادي 
استان، هم در زمينه توليد و هم در زمينه 
اشـــتغال جايگاهي ويژه و فاصله تقريبا 

معناداري با متوسط كشوري دارد.
 استان كرمان رتبه اول توليد محصوالت 
جاليـــزي، رتبـــه دوم توليد محصوالت 
گلخانه اي و رتبه ســـوم توليد محصوالت 
نيمه گرمسيري را به خود اختصاص داده 
است كه البته عالوه بر ظرفيت هاي بالقوه 
در اين بخش، با مشـــكل و معضل كمبود 
آب هم مواجه هستيم كه بايد در راهبردهاي 

كالن استان مورد توجه قرار گيرد. 
وي ســـهم بخش صنعت و معدن در 
توليـــد را به لحاظ ارزش توليدات معدني 

مطلوب اما در اشـــتغال كمتر از متوسط 
كشـــوري اعالم كرد و افزود: استان كرمان 
با 42 ماده معدني شـــناخته شده رتبه اول 
كشـــور در تنوع مواد معدني را داراست و 
40 درصد از ارزش افزوده معادن غيرنفتي 
كشور و 25 درصد اشتغال كشور در اين 
بخش را به خود اختصاص داده اســـت 
و از اينرو مي توان اســـتان كرمان را بدون 
رقيب، يكي از قطب هاي بسيار مهم معدني 

كشور دانست. 
 وي از پيش بيني ســـرمايه گذاري هاي 
18 هـــزار و 264 ميليـــارد توماني براي 
267 پـــروژه اقتصاد مقاومتي و پيش بيني 
اشتغال زايي براي 9006 نفر در امسال خبر 
داد و افزود: 33 پروژه نيمه تمام از ســـال 

97 به امسال منتقل شده است. 
دين پرســـت همچنين در ديدار با 
مديران مراكز صنعتي استان كرمان، با بيان 
اينكه پيشـــنهادات بخش خصوصي براي 
رونق توليد به نشست مشترك وزرا منتقل 
مي شود، افزود: پيشنهادات به طور مشترك 
بين دســـتگاه هاي دولتي متولي استان ها و 

بخش خصوصي بررسي و به وزارت كشور
ارسال شود تا مورد پيگيري قرار گيرد. 

وي تاكيد كرد: دستگاه هاي متولي ملزم
به صدور مجوز براي ســـاخت گلخانه  ها
هســـتند و از اينرو بايد صدور مجوزها به

سرعت انجام شود. 
او گفـــت: ســـامانه ســـام و دادور
(رسيدگي به شكايت متقاضيان) از تاريخ
شـــروع فعاليت در كشور 327 شكايت را
به ثبت رسانده و ميانگين قانوني پاسخ در

كشور 7 مورد بوده است. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير
كشـــور در سفر به كرمان ازمراكز صنعتي
در زرنـــد و كرمـــان و از جمله گلخانه
هيدرو پونيك گل رز ايرانمنش با قابليت
توليد 13 ميليون گل شاخه بريده، مجتمع
فوالد زرند ايرانيان، شـــركت واگن سازي
زرند، كارخانه فوالد بوتياي ايرانيان، مجتمع
كارخانه آلومينيوم هزار، شركت الوان تابلو
و گروه صنعتي قطعه گســـتر ديدن كرد و
از نزديك در جريان مشـــكالت و موانع

توليدي آنها قرار گرفت. 

 4 پروژه بزرگ صنعتي با 1318 ميليارد تومان هزينه به بهره برداري مي رسد
مشــــهدـ  خبرنگار اطالعات: 
3 هزار نفر از خبرنگاران رسانه هاي 
گروهي از محل صندوق اعتباري هنر 

بيمه شده اند. 
معــــاون امــــور مطبوعاتي و 
اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســــالمي با اعالم اين خبر در جمع 
خبرنگاران؛ گفت: امسال 500 نفر از 
بيمه شدگان اين صندوق از مزاياي 
بيمه تكميلي بهره مند شدند و در مكاتبه 
با مدير عامل صندوق اعتباري هنر 
درصدد افزايش ظرفيت اين صندوق 
براي پذيرش خبرنگاران هستيم و به 
جــــد تحقق اين موضوع را پيگيري 
مي كنيم. خدادي درباره اصالحيه قانون 
نظام صنفي در مجلس و تحقق برخي 
مفاد آن به نفع خبرنگاران گفت: اين 
اليحه در مجلس در دست بررسي 
است و در ميان متوليان آن اختالف 
نظرهايي در مورد برخي از بندهاي 

اين اليحه وجود دارد. 
وي درباره مشكل كاغذ گفت: 

كاغذ در كشور به اندازه كافي وجود 
دارد، اما ميزان كاغذ وارداتي ارزان كه 
دولت به آن يارانه اختصاص مي دهد، 

محدود است و رسانه ها هم با توجه 
به 2 برابر شــــدن قيمت كاغذ قادر 
بــــه خريد آن به قيمت آزاد در بازار 
نيســــتند. اكنون اختصاص ارز4200 
توماني براي تأمين كاال هاي اساسي به 
حداقل رسيده است و در شرايطي كه 

تأمين دارو و كاالهاي اساسي براي 
كشور حياتي است، مسئوالن معتقدند 
كه تأمين كاغذ براي رسانه ها به اندازه 

تأمين دارو اهميت دارد. 
معاون وزير فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمي افزود:80 ميليون يورو ارز 
بــــراي كاغذ تخصيص يافت كه40 
ميليون يوروآن مربوط به سال گذشته 
بوده و قرار اســــت ساز و كارهاي 

واردات كاغذ از چرخه واردات ديگر 
كاالها خارج شود و در اختيار وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار گيرد. 

خدادي افزود: تغيير ساز و كار 
واردات از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســــالمي، تسريع در واگذاري كاغذ 
به رسانه هاي مكتوب و تأمين كاغذ 
براساس نياز هر رسانه زمانبر است. 

اكنون حدود300 روزنامه در كنار 
تعــــداد زيادي هفته نامه، فصلنامه و 
ماهنامه در كشــــور منتشر مي شود و 
سهم هر كدام از آنها در بازار مشخص 
است و تالش مي كنيم كه كاغذ آن ها 

عادالنه توزيع شود. 
خدادي افزود: در هفته گذشته به 
3 هزار تن كاغذ ديگر ارز اختصاص 
يافت، اما اين ارز هنوز تأمين نشده 
اســــت، با اين حال دستور تأمين ارز 
آن داده شــــده و به همين منظور در 
نظر است كه در 2 هزار تن كاغذ در 

اختيار روزنامه ها قرار گيرد. 

 2 هزار تن كاغذ در اختيار روزنامه ها قرار مي گيرد 

قزوين - خبرنگار اطالعات: 
طرح مديريت مورد با هدف تكميل 
جريـــان ترك اعتياد معتادان در 21 

استان كشور اجرا مي شود. 
معاون امور پيشگيري سازمان 
بهزيستي كشور در كارگاه آموزشي - 
توجيهي طرح مديريت مورد معتادان 
بي بضاعت گفت: اين معاونت در 
بحث هاي مربوط به اعتياد، كاهش 
آسيب و تقاضاي اعتياد و همچنين 
محورهاي پيشگيري، درمان، بهبودي، 
بازتوانـــي و جامعه پذيري معتادان 

بهبود يافته فعاليت مي كند. 
دكتـــر فريد براتـــي با بيان 
اين كـــه اعتياد يك بيماري مزمن 
بازگشـــت پذير است افزود: ميزان 

بازگشـــت افراد در زمينه اعتياد در 
درمان هاي اوليه بســـيار زياد است، 
لذا به منظـــور جامعه پذير كردن 
معتادان بهبود يافته طرح مديريت 
مورد معتادان در دســـتور كار قرار 
گرفته است. وي تكميل جريان ترك 
اعتياد، تقليل احتمال برگشت پذيري 
مجدد، كمك بـــه جامعه پذيري 
مجدد معتادان و توجه به مشاركت 
جامعه در پذيرش فرد را از اهداف 
اجراي طرح اعالم كرد. معاون امور 
پيشگيري سازمان بهزيستي كشور 
گفت: هدف اين است كه معتادان 
بعد از گذراندن دوره سم زدايي به 
سيستم هاي بازتواني هدايت شوند. 
كه بر اين اســـاس سيستم مديريت 

مـــورد وظيفه دارد فرد معتاد بهبود
يافتـــه را قبل از ترخيص از مركز
ترك اعتياد تحويل بگيرد و بر اساس
نيازســـنجي فوري اين خدمات را
مـــورد توجه قرار دهد. به گفته وي
3600 مددجو در 21 استان كشور
به مدت شش ماه زير پوشش قرار
گرفته اند و تا كنون 63 درصد از اين
افراد به دوران اعتياد بازنگشته اند. وي
ادامه داد: منابع اجراي طرح به مبلغ
2 ميليارد تومان در سال گذشته از
طريق سازمان بهزيستي و منابع ستاد
مبارزه با مواد مخدر تامين شـــد و
براي امسال هم پيشنهاد شده است
براي اين طرح 4 ميليارد تومان اعتبار

تأمين شود.  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: دبيركل مجمع خيرين 
ســـالمت كشور گفت: 110 هزار نفر به عنوان ياوران 
ســـالمت جامعه در300 نقطه كشور عضو اين مجمع 

خيري هستند. 
دكتر حسينعلي شهرياري در نخستين همايش بانوان 
خير سالمت سيســـتان و بلوچستان افزود:30 درصد 
اعضاي مجمع خيران ســـالمت كشور را زنان تشكيل 
مي دهند و افزون بر50 مجمع خيري در دانشـــگاه ها و 
دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور وجود دارد. 

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكيد 
كرد: خيران سال گذشته يك هزار ميليارد تومان براي 
ســـاخت و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني در كشور 
تعهد كردند كه ساخت بيمارستان تخصصي خيري در 
تبريز با هزينه200 ميليارد توماني از مهمترين طرح هاي 

اين مجمع در سال جاري محسوب مي شود. 
شـــهرياري گفت: اين مجمع عالوه بر ساخت و 
تجهيز در زمينه هاي ديگر نظير پژوهش و پيشگيري هم 

اقداماتي را در اولويت كاري خود دارد. 
وي با بيان اينكه در مسير جذب نيكوكاران حوزه
سالمت بايد فرهنگ سازي شود افزود: حوزه بهداشت
و درمان نيازمند توجه بيشتري است و سرمايه گذاري
خيران هم بايد به ســـوي استان هاي محروم و مرزي
هدايت شوند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هم
در اين همايش گفت: نيكوكاران ســـالمت در سيستان
و بلوچستان اقدامات ارزنده اي نظير كمك به ساخت
بيمارســـتان 64 تختخوابي ســـل زابل، ساخت مركز
جامع ســـالمت روستاي، كمك به ساخت و بهسازي

سرويس هاي بهداشتي مدار استان انجام داده اند. 
 دكتر ســـيد محمد هاشمي شهري افزود: همچنين
معرفي 38 نفر براي كاشـــت حلزون شـــنوايي، ارائه
خدمات تخصصي رايگان دندانپزشكي، ويزيت رايگان،
اطعـــام نيازمندان و خريد برخي تجهيزات تخصصي
بيمارستان هاي استان از ديگر خدمات خيران سالمت

در اين استان بوده است. 

اجراي طرح مديريت مورد معتادان در 21 استان 

 110 هزار نفر عضو مجمع خيران سالمت كشور هستند

اخبار كوتاهاخبار كوتاه



۸شنبه 22  تير 1398ـ   10 ذی القعده 1440ـ  13 جوای  2019ـ   سال نود وچهارم ـ   شماره 27327 آگهــی

ش�رکت عمران شهر جدید هش�تگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسات  
کمیته ارزیابی قیمت های کارشناس���ی نس���بت به فروش قطعات مس���کونی،واحد 
مس���کونی ، باغ مس���کونی ،تجاری،واحد تجاری، آموزش���ی  ، اداری  ، ورزشی در 
 شهرجدیدهش���تگرد  به ش���رح جدول ذیل از طریق فراخ���وان عمومی اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد فراخوان: 
ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به س���ایت س���امانه تدارکات 
دولت به آدرس www.setadiran.ir  از مورخ پنجش���نبه مورخ 98/4/20 لغایت روز یکشنبه  مورخ 98/4/30 جهت دریافت 

اسناد اقدام نمائید.  
  مهلت بارگذاری پیش���نهادها در سایت از روز دوش���نبه 98/4/31 لغایت روز جمعه مورخ 98/5/11  ساعت 18:00 می باشد . 

-تبصره 1: درصورتیکه تضمین ش���رکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی باشد ارائه اصل ضمانت نامه تا زمان بازگشایی 
پاکت ها به اداره پیمان و رس���یدگی به آدرس ش���هرجدید هشتگرد – فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح 
صاحی – پاک 49 – کدپس���تی 3361959383 ضروری اس���ت و عدم ارائه اصل ضمانت نامه به منزله انصراف از شرکت در 

مزایده می باشد.
جلسه بازگشایی پاکت ها روز شنبه  مورخ 98/5/12 ساعت 9:00 دراتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد

-تبصره 2: چنانچه اشخاص )اعم از حقیقی و حقوقی ( چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در فراخوان 
را ندارند.

-تبصره3: ارائه هرگونه اس���ناد و چک غیر ش���رکت کننده در فراخوان مورد قبول نمی باشد و مدارک ازم جهت اثبات موضوع 
باید ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان :   .
اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی )بابت سپرده شرکت در فراخوان( موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 
و ش����با IR940100004001036906374199   بانک مرکزی )س����اتنا(بنام تمرکزوجوه سپرده شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد و شناسه واریز حس����اب 975285110112345678901234567890 واریز و ارائه شود.  )پیشنهاد 
دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 5% قیمت پایه کارشناسی نقدی بابت هر قطعه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

تحویل نمایند(.
قیمت فروش اسناد فراخوان در سامانه 000ر500 ریال) وبه حروف پانصد هزار ریال( می باشد.

همچنین این فراخوان درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir  وهمچنین درسامانه 
تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  قابل مشاه����ده می باشد.

لیست قطعات  فراخوان فروش عمومی و تجدید 98-4-3

واحدهای تجاری 

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه پروژهکاربریمنطقهناحیه فاز ردیف

1115-

واحد  
تجاری

ستاره

8
  14.94         

)بالکن 6.63(+
1,457,800,0001,704,087,300

2115-6
  23.78            

)بالکن 9.36(+
1,748,500,0002,043,899,470

3115-1
   23.2          

)بالکن 9.23(+
2,628,000,0003,071,986,160

قطعات با کاربری تجاری 

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه پروژهکاربریمنطقهناحیه فاز ردیف

422-

تجاری

T22n1729,7843,786,800,00053,638,830,000
522-T22n2686,9944,654,350,00054,701,578,750
622-T22n3736,1151,527,700,00063,121,432,500
722-T22n41127,4990,199,200,000110,494,020,000
8314241194,2841,799,800,00047,914,513,600
9724F1

90
4,005,000,0004,635,000,000

10724F24,500,000,0005,175,000,000
11724F45,040,000,0005,760,000,000
12724F5118,657,356,300,0008,424,150,000
13724F6

90
4,365,000,0005,004,000,000

14724F104,050,000,0004,653,000,000
157--

جنب مدرسه 
معماربتن 

مانی 

B1784,290,000,0004,917,412,500
167--B2

90

4,140,000,0004,745,475,500
177--B34,050,000,0004,642,312,500
187--B44,050,000,0004,642,312,500
197--B53,960,000,0004,539,150,000
207--B63,960,000,0004,539,150,000
217--B798,44,450,000,0005,101,056,000
227--B8

90
4,320,000,0004,951,800,000

237--B94,320,000,0004,951,800,000
247--B104,050,000,0004,642,380,000
257--B1198,45,400,000,0006,189,753,600
267--B1290,984,920,000,0005,639,486,280
277--B13122,746,500,000,0007,450,563,480
287--B141859,620,000,00011,026,925,000
297--B15223,4411,600,000,00013,296,467,520
307--B16265,9214,600,000,00016,735,143,360
317--B17

90

4,680,000,0005,364,450,000
327--B184,050,000,0004,642,312,500
337--B194,050,000,0004,642,312,500
347--B204,320,000,0004,951,800,000
357--B214,680,000,0005,364,450,000
367--B224,050,000,0004,642,312,500
377--B234,050,000,0004,642,312,500
387--B244,320,000,0004,951,800,000

397--
سایت ساروج 

قلعه آذر
T1511,785,000,0002,046,056,250

284752072,800,000,00080,990,000,000 تفکیکی)پاک 5014/154( اصلی  --کرج40

واحد های  مسکونی

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کلطبقه پروژهکاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

4131-

واحد 
مسکونی 

شانلی یول 

اول 
75

2,250,000,0002,579,100,000
2,212,500,0002,536,125,000دوم-4231
اول -4331

85
2,507,500,0002,874,275,000

2,465,000,0002,825,570,000دوم-4431
1103,135,000,0003,593,700,000سوم-4531

قطعات  با کاربری مسکونی

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه پروژهکاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

461-17

مسکونی

21002549,6138,244,150,00046,849,083,750
471-1721011695,0427,120,640,00033,222,784,000
481-1721021358,6427,172,800,00033,286,435,000
49363K05661,507,607,250,0008,725,185,000
5036303582,947,432,485,0008,519,668,100
5136306647,769,068,640,00010,396,548,000
    سایت پارینا -5241

پی سازه 
E9413,576,617,120,0007,584,873,800

5341-E10389,556,232,800,0007,144,347,000
5442-43R25510,578,679,690,0009,949,094,663
5542-43R27507,546,598,020,0007,562,980,425
5642-43R28510,006,630,000,0007,599,637,500
5742-43R29485,016,305,130,0007,227,255,263
5842-43R31510,578,679,690,0009,949,094,663
5942-43R32510,006,630,000,0007,599,637,500

قطعات  با کاربری مسکونی

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه پروژهکاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

6042-

مسکونی

43R33508,126,605,560,0007,571,623,150
6142-43R34510,006,630,000,0007,599,637,500
6242-43R35485,206,307,600,0007,230,086,500
6342-43R36531,306,776,900,0007,768,021,625
6442-43R37510,618,680,370,0009,949,874,113
6542-43R38510,176,632,210,0007,602,170,713
6642-43R41484,906,303,700,0007,225,616,125
677--T71468,864,688,600,0005,374,307,750
687--T72508,964,580,640,0005,250,558,600
697--T73510,004,590,000,0005,261,287,500
707--T74567,475,107,230,0005,854,162,388
717--T75572,705,154,300,0005,908,116,375
727--T76530,215,302,100,0006,077,532,125
737--T77511,194,600,710,0005,273,563,838
747--T78510,014,590,090,0005,261,390,663
757--T79510,96.4,598,640,0005,271,191,100
767--T80502,424,521,780,0005,183,090,325
777--T81501,134,510,170,0005,169,782,363
787--T82568,515,116,590,0005,864,891,288
797--T83575,185,176,620,0005,933,700,675
807--T84523,944,715,460,0005,405,096,025
817--T85512,125,121,200,0005,870,175,500
827--T86527,624,748,580,0005,443,059,825
837--T87462,324,160,880,0004,769,408,700
847--T88480,034,320,270,0004,952,109,488
857--T89541,885,418,800,0006,211,299,500
867--T90630,515,674,590,0006,504,498,788
877--T91491,404,422,600,0005,069,405,250
887--T92488,594,885,900,0005,600,462,875
897--T93431,694,316,900,0004,948,246,625
907--T94435,023,915,180,0004,487,775,075
917--T95424,974,249,700,0004,871,218,625
927--T96621,246,212,400,0007,120,963,500
937--T97597,065,970,600,0006,843,800,250

قطعات  با کاربری باغ مسکونی

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه کاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

9421-

 زمین باغ 
مسکونی 

5861140,008,550,000,0009,849,600,000

9521-5801350,0110,125,750,00011,664,864,000

9621-5951240,009,300,000,00010,713,600,000

9721-5921293,259,699,375,00011,173,680,000

9821-57412809,600,000,00011,059,200,000

9921-6011262,879,471,525,00010,911,196,800

10023-1062141018,330,000,000

10139-81211,8011,003,144,00012,608,779,000

10239-19968,608,901,434,00010,209,044,000

10339-211013,309,302,094,00010,670,049,000

10435-

سایت اکباتان 

561202,2415,629,120,00017,914,878,800

10535-58680,038,160,360,0009,353,812,650

10635-59834,8110,017,720,00011,482,811,550

10735-611324,8314,573,130,00016,704,450,263

10835-621257,6513,834,150,00015,857,394,438

10935-631351,1214,762,320,00017,035,934,300

11035-641451,2714,512,700,00016,635,182,375

11135-651542,3215,423,200,00017,678,843,000

11235-661600,0016,000,000,00018,340,000,000

11335-671683,7215,995,340,00018,334,658,475

11435-681744,5016,572,750,00018,996,514,688

11535-692093,4923,028,390,00026,396,292,038

قطعه  با کاربری ورزشی 

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه کاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

35209,49158,442,705,000181,617,591,318-ورزشی-11641

قطعه  با کاربری آموزشی 

نقد   50 % الباقی 36 ماهه قیمت کارشناسی نقدی   مساحت کل شماره قطعه کاربریبلوک ناحیه فاز ردیف

178/32296,3711,481,850,00013,161,070,563آموزشی-11719

178/42118,6513,771,225,00015,785,266,656آموزشی-11819

12405,952,000,0006,777,840,000-آموزشی-11921

آگهی فراخوان فروش عمومی و تجدید به شماره 3 -98-4  آگهی تغییرات شرکت بافته های پازیریک کاشان سهامی خاص 

به شماره ثبت 4195 و شناسه ملی 10860243490 
به استناد صورتجلس���ه هیئت  مدیره مورخ 1397/12/01 آقای کورش خیرخواه دره 

بس���مت رئیس هیئت  مدیره کدملی 1250371201 ، خانم پریسا سیاه کاری بسمت 

نائب رئیس هیئت  مدیره کدملی 1263337244 ، آقای ارسان خیرخواه بسمت عضو 

هیئت  مدیره و مدیرعامل کدملی 1260962946 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته منفرداً با امضای آقای ارسان 

خیرخواه )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )456390(

****************************

آگهی تغییرات 

شرکت ساختمانی مهندسی کد آزمون شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 7699 و شناسه ملی 10260288064 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د : - خانم فروزان ابطحی فروش���انی به کد ملی 1755161468 و آقای رضا 

خدادادی حس���ین آبادی به کد ملی 1282635336 و آقای علیرضا شهنام نیا به کد 

ملی 1290456437 بعنوان اعضای هیأت مدیره به مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. 

آق���ای آرش حافظی به کد مل���ی 1284997537 و خان���م آزاده نجفی به کد ملی 

0062248383 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

انتخاب شدند . روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )456420(

****************************

آگهی تغییرات 

شرکت کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 28966 و شناسه ملی 10260496380 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/05 سرمایه شرکت 

از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال ش���ده و صدور س���هام جدید از مبلغ یکصد و ده 

میلیارد ریال به مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساس���نامه به 

ش���رح ذیل اصاح گردید.ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال نقدی 

می باشد که به یکصد و هفتاد هزار سهم بانام عادی یک میلیون ریالی منقسم گردیده 

و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )456433(

****************************

 آگهی تغییرات شرکت کاشی الماس کویر یزدسهامی خاص 

به شماره ثبت3575وشناسه ملی10861642618
به استنادصورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطورفوق الع���اده مورخ 1397/04/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای محمدرضاخاق کدملی4430527830بس���مت 

بازرس اصلی وخانم علویه حسینی حسین آباد کدملی4431550501بسمت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال96بتصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )456445(

****************************

آگهی تغییرات 

شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 20771 و شناسه ملی 10860858805
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/10/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی ش���امل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان 

وجوه نقدی ش���رکت منتهی به97/06/31 تصویب گردید. موسسه حسابرسی هدف 

همکاران به عنوان بازرس قانونی و حس���ابرس و موسس���ه حسابرسی فراز مشاور به 

عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 98/06/31 انتخاب گردید. روزنامه 

اطاعات برای برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز )456598(

****************************

آگهی ختم تصفیه شرکت هتل پارسیان سنندج شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 10186 و شناسه ملی 14005424729   
به اس���تناد نامه هیئت تصفیه مورخ 1397/12/12 بشماره 97/128 و آگهی انحال 

بش���ماره مکانیزه 139630432038002583 مورخ 139711/03 و در رعایت ماده 

225 قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه شرکت فوق اعام می گردد .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج )456779(

 نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي تجدید مناقصه جهت برگزاري ارزیابی کیفي 
و مناقصه عمومي یک مرحله اي ش�ماره: 98/17

)نوبت اول(
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان درنظر دارد عمليات 
اجرايي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع مربوط به مجتمع حميري)فاز يك( واقع 
در شهرس�تان قصر قند را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از 
كلي�ه پيمان�كاران داراي رتبه 5 و بااتر، در رش�ته آب دع�وت به عمل مي آيد تا 

براساس اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1( محل اجراي كار: شهرستان قصرقند

2( مبلغ برآورد اوليه 92621 ميليون ريال )براساس فهرست بهاي سال1398(
3( زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/22 لغايت 98/04/29

4( آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/05/09 ساعت 14 مي باشد.
5( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 98/05/12 

مي باشد.
 6( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/05/13 مي باشد.

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

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايس��ت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( برحس��ب 
تع��داد و مبل��غ پيمان هاي در دس��ت اجراي خود اقدام به خريد اس��ناد نمايند، در غير اين 
صورت مطابق دس��تور العمل رس��يدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با 

آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7( محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس
8( محل تس�ليم اس�ناد تكميل ش�ده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و 
تحويل پاكت اس��ناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين)الف( و پاكت پيش��نهاد قيمت )ج( به 

صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضاب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
نمابر: 33445056�054 تلفن تماس: 33426312�054 داخلي120 

امور قراردادهاي شرکت آب و فاضاب روستایي استان سیستان و بلوچستان
شناسه آگهي:527966                       م/الف:326 

 نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي تجدید مناقصه جهت برگزاري ارزیابی کیفي 
و مناقصه عمومي یک مرحله اي ش�ماره: 98/18

)نوبت اول(
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان درنظر دارد عمليات 
اجرايي خط انتقال، شبكه توزيع و ساخت يكباب مخزن 200مترمكعبي روستاي 
انگور آباد واقع در مجتمع زيرمجموعه س�د كهير شهرس�تان كنارك را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه پيمانكاران داراي رتبه 4 و بااتر، 
در رش�ته آب دعوت به عمل مي آيد. تا براس�اس اطاعات اعام شده ذيل اقدام 

به خريد اسناد نمايند.
1( محل اجراي كار: شهرستان كنارك

2( مبلغ برآورد اوليه 13921 ميليون ريال)براساس فهرست بهاي سال1398(
3( زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/22 لغايت 98/04/27

4( آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/05/08 ساعت 14 مي باشد.
 5( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 11 مورخ 98/05/09 مي باشد.
 6( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 11 مورخ 98/05/12 مي باشد.

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

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايس��ت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( برحس��ب 
تع��داد و مبل��غ پيمان هاي در دس��ت اجراي خود اقدام به خريد اس��ناد نمايند، در غير اين 
صورت مطابق دس��تور ا لعمل رس��يدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با 

آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7( محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس
8( محل تس�ليم اس�ناد تكميل ش�ده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و 
تحويل پاكت اس��ناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين)الف( و پاكت پيش��نهاد قيمت )ج( به 

صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضاب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
نمابر: 33445056�054 تلفن تماس: 33426312�054 داخلي120 

امور قراردادهاي شرکت آب و فاضاب روستایي استان سیستان و بلوچستان
شناسه آگهي:527969                            م/الف:327 

 نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي تجدید مناقصه جهت برگزاري ارزیابی کیفي 
و مناقصه عمومي یک مرحله اي ش�ماره: 98/16

)نوبت اول(
ش�ركت آب و فاضاب روس�تايي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان درنظر دارد 
عمليات اجرايي بازس�ازي تاسيسات آب آشاميدني مجتمع كمبل سليمان واقع 
در شهرستان چابهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه 
پيمانكاران داراي رتبه 5 و بااتر، در رشته آب دعوت به عمل مي آيد. تا براساس 

اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1( محل اجراي كار: شهرستان چابهار

2( مبلغ برآورد اوليه 30839 ميليون ريال )براساس فهرست بهاي سال1398(
3( زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/22 لغايت 98/04/29

4( آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/05/09 ساعت 14 مي باشد.
 5( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 11 مورخ 98/05/12 مي باشد.

6( تاري�خ و س�اعت بازگش�ايي پاكت هاي مناقصه: س��اعت 11 م��ورخ 98/05/13 
مي باشد.

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

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايس��ت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( برحس��ب 
تع��داد و مبل��غ پيمان هاي در دس��ت اجراي خود اقدام به خريد اس��ناد نمايند، در غير اين 
صورت مطابق دس��تور العمل رس��يدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با 

آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7( محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس
8( محل تس�ليم اس�ناد تكميل ش�ده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و 
تحويل پاكت اس��ناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين)الف( و پاكت پيش��نهاد قيمت )ج( به 

صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضاب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
نمابر: 33445056�054 تلفن تماس: 33426312�054 داخلي120 

امور قراردادهاي شرکت آب و فاضاب روستایي استان سیستان و بلوچستان
شناسه آگهي:527963                        م/الف:325 

 نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي تجدید مناقصه جهت برگزاري ارزیابی کیفي 
و مناقص�ه عمومي یک مرحله اي ش�ماره: 98/6

)نوبت اول(
ش�ركت آب و فاضاب روس�تايي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان درنظر دارد 
عملي�ات اجرايي مخزن 25مترمكعبي هوايي واقع در روس�تاي آبادان و مخزن 
100مترمكعبي هوايي واقع در روستاي تمپ ريگان واقع در شهرستان ايرانشهر 
را از طري�ق برگزاري مناقصه عمومي تأمي�ن نمايد. لذا از كليه پيمانكاران داراي 
رتبه 5 و بااتر، در رش�ته آب دعوت به عمل مي آيد. تا براس�اس اطاعات اعام 

شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1( محل اجراي كار: شهرستان ايرانشهر

2( مبلغ برآورد اوليه 13281 ميليون ريال )براساس فهرست بهاي سال1398(
3( زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/22 لغايت 98/04/27

4( آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/05/08 ساعت 14 مي باشد.
 5( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 98/05/09 مي باشد.
 6( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 10 مورخ 98/05/12 مي باشد.

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

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايس��ت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( برحس��ب 
تع��داد و مبل��غ پيمان هاي در دس��ت اجراي خود اقدام به خريد اس��ناد نمايند، در غير اين 
صورت مطابق دس��تور العمل رس��يدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با 

آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7( محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس
8( محل تس�ليم اس�ناد تكميل ش�ده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و 
تحويل پاكت اس��ناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين)الف( و پاكت پيش��نهاد قيمت )ج( به 

صورت فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضاب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
نمابر: 33445056�054 تلفن تماس: 33426312�054 داخلي120 

امور قراردادهاي شرکت آب و فاضاب روستایي استان سیستان و بلوچستان
شناسه آگهي:527959                م/الف:323  

 نگاه نگران نسل هاي آينده را با مصرف بهينه آب به آرامش تبديل كنيم.

آگهي تجدید مناقصه جهت برگزاري ارزیابی کیفي 
و مناقصه عمومي یک مرحله اي ش�ماره: 98/7

)نوبت اول(
شركت آب و فاضاب روستايي استان سيستان و بلوچستان درنظر دارد عمليات 
اجرايي خطوط انتقال و ش�بكه هاي توزيع مربوط به مجتمع اشاركاهي واقع در 
شهرس�تان س�رباز را از طريق برگزاري مناقصه عمومي تأمين نمايد. لذا از كليه 
پيمانكاران داراي رتبه 4 و بااتر، در رشته آب دعوت به عمل مي آيد. تا براساس 

اطاعات اعام شده ذيل اقدام به خريد اسناد نمايند.
1( محل اجراي كار: شهرستان سرباز

2( مبلغ برآورد اوليه 147412 ميليون ريال )براساس فهرست بهاي سال1398(
3( زمان فروش اسناد مناقصه از تاريخ 98/04/22 لغايت 98/04/29

4( آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: مورخ 98/05/09 ساعت 14 مي باشد.
 5( تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 12 مورخ 98/05/12 مي باشد.
6( تاري�خ و س�اعت بازگش�ايي پاكت هاي مناقصه: س��اعت 10 م��ورخ 98/05/13 

مي باشد.
خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مقدور مي باشد.

تذكر مهم: به استناد بند2 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستور العمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران 

در پايگاه اطاع رساني sajar از سوي كارفرما كنترل و ماك عمل قرار خواهد گرفت.
لذا پيمانكاران مي بايس��ت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز )مبلغ ظرفيت آزاد( برحس��ب 
تع��داد و مبل��غ پيمان هاي در دس��ت اجراي خود اقدام به خريد اس��ناد نمايند، در غير اين 
صورت مطابق دس��تور العمل رس��يدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با 

آن شركت رفتار خواهد گرديد.
7( محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس
8( محل تس�ليم اس�ناد تكميل ش�ده: بارگذاري كليه پاكت ها بر روي سامانه ستاد و 
تحويل پاكت اسناد ارزيابي كيفي و پاكت تضمين)الف( و پاكت پيشنهاد قيمت )ج( به صورت 

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضاب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي مناقصه بر روي سامانه ستاد 

مي باشند در غير اين صورت پاكت هاي آنها بازگشايي نمي گردد.
نمابر: 33445056�054 تلفن تماس: 33426312�054 داخلي120 

امور قراردادهاي شرکت آب و فاضاب روستایي استان سیستان و بلوچستان
شناسه آگهي:527961                           م/الف:324 

تاریخ انتشار: 1398/4/22

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه)نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

بدین وس���یله به اطاع اعضاي محترم تعاوني مسکن کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور مي رساند که جلس���ه مجمع عمومي عادي سالیانه)نوبت دوم( شرکت در ساعت 
10/30 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/5/6 در محل سالن ثامن اائمه سازمان سنجش 
آموزش کش���ور وا قع در تهران، خیابان کریمخان زند، بین خیابان استاد نجات اللهي و 

خیابان شهید قرني پاک204 برگزار مي گردد.
از تمامي اعضا دعوت مي شود در این جلسه حضور به هم رسانند ضمناً هر عضو مي تواند 
حداکثر وکالت سه عضو دیگر و هر شخص غیرعضو مي تواند وکالت یک عضو دیگر را براي 

حضور در جلسه مجمع عمومي بر عهده داشته باشد.
دستور جلسه:

1� ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرسین در سال1397
2� طرح و تصویب صورت مالي سال1397
3� انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرس

هيأت مدیره شرکت تعاوني مسكن
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

آگهی تغییرات شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7103 و شناسه ملی 10800000488

 به استناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1397/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای 
 محمد مهنی نژاد به شماره ملی 3070677436 به عنوان سرپرست شرکت انتخاب گردید. 
- کلیه اوراق و اس���ناد تعهد آور شرکت از قبیل : بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری با 
امضاء ثابت آقای محمد مهنی نژاد بعنوان سرپرست شرکت و یکی دیگر از اعضا هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - امضاء چکها و برداشت از حسابهای بانکی 
با امضاء ثابت آقای محمد مهنی نژاد بعنوان سرپرست شرکت باتفاق آقای صادق مهرانی 
مدیر امور مالی و پش���تیبانی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -مکاتبات عادی و 
جاری شرکت با امضای آقای محمد مهنی نژاد بعنوان سرپرست شرکت انجام گیرد. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان هرمزگان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )456796(

****************************
آگهی تغییرات شرکت سایپا آذربایجان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 2879 و شناسه ملی 10200089605 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت : طراحی س���اخت ، نصب )مونتاژ( ، واردات ، 
صادرات ، خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای بنزینی و گازوئیلی و س���ایر سوختها 
و تولید مجموعه قطعات و ملحقات موتور، گیربکس و همچنین طراحی ، س���اخت ، سرمایه 
گذاری ، واردات ، صادرات ، خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه مزبور ، انواع ماشین 
آات تولیدی و ابزار آات و ایجاد یا تاس���یس تعمیرگاهها و نمایندگی های توزیع و خدمات 
بعد از فروش و فروش���گاههای مربوطه و قبول نمایندگی کارخانجات و موسسات صنعتی ، 
تجاری ، خدماتی می باش���د. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای ازم) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )456840(

****************************
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وتابلوسازی آذر نور سهامی خاص 

به شماره ثبت 266 و شناسه ملی 10240018426 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : * اعضاء هیأت مدیره به چهار نفرکاه���ش یافت و در نتیجه ماده مربوطه 

اساسنامه اصاح گردیدند* 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خلخال )456881(

****************************
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق گلستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 2330 و شناسه ملی 10101336675 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - موسس���ه حسابرس���ی بهراد مش���ار ) شناسه ملی 
10840017999( به عنوان حس���ابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
و بهبود سیس���تم های مدیریت حسابرس���ین ) شناس���ه ملی : 10100316991 ( 
به عنوان حس���ابرس و بازرس قانونی علی البدل ش���رکت برای س���ال مالی 1397 
 تعیی���ن گردیدند و با امض���اء ذیل صورتجلس���ه موافقت خود را اع���ام نمودند. 
- روز نامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع 

عموی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )456974(

****************************
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شاخص گلهر شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1693 و شناسه ملی 14006693099 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : 1 - اعضاء هیئت  مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خیراله پرنا به کدملی 
3340610916 و س���جاد پرواره به کد ملی: 3341352090 و زه���را پرواره به کدملی 
3320223267 برای مدت دو س���ال انتخاب ش���دند. 2- محمدباق���ر نجفی به کد ملی: 
3341651403 بعنوان بازرس اصلی و یوس���ف مرادی به کد ملی: 3341438696 بعنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسام آباد غرب )457970(

تاسیس موسسه غیر تجاری هنرنمایان امید ایام درتاریخ 1397/08/01 
به شماره ثبت 580 به شناسه ملی 14007906500 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت
 اطاع عموم آگهی میگردد

 موضوع : کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع 
اجتماعی بارعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس���امی ایران واین اساس���نامه 
فعالیت خواهد نمود . باس���تناد مجوز 12598 تاریخ مجوز 1397/07/10 فرمانداری 
محترم شهرستان ایام مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان ایام ، 
شهرس���تان ایام ، بخش مرکزی ، ش���هر ایام، چالیمار ، میدان میاد ، بلوار دانشجو ، 
پاک 0 ، طبقه اول کدپس���تی 6931133343 اولین مدیران : آقای قاسم ساجدی به 
ش���ماره ملی 4490920075 به سمت رئیس هیئت  مدیره به مدت 2 سال آقای سعید 
جعفری به ش���ماره ملی 3330222255 به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره به مدت 2 
سال خانم سارا علی محمدی به شماره ملی 4520040876به سمت خزانه دار به مدت 
2 سال خانم نجمه باقانی به ش���ماره ملی 4490002211 به سمت عضو علی البدل 
به مدت 2 س���ال خانم فاطمه صیدی به ش���ماره ملی 4490341172 به سمت عضو 
هیئت  مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی 4490300115 
به س���مت مدیرعامل به مدت 2 س���ال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعه���دآور با امضای مدیر عام���ل و خزانه دار ودر غیاب خزان���ه دار باامضای رئیس 
هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود بازرس موسسه :محس���ن ارجمندی به 
شماره ملی 4501140054 به سمت بازرس اصلی و یاسان ارجمندی4490090099 
به ش���ماره ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رونوش���ت: فرمانداری محترم شهرستان ایام 

باستناد شماره نامه 12598 مورخ 1397/07/10 جهت اطاع 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )457996(

****************************
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال سهامی خاص 

به شماره ثبت 6725 و شناسه ملی 10760342612 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - در خصوص اصاح ماده 21 اساسنامه قرائت و موارد ذیل به تصویب رسید: ماده 21( 
هیأت رئیس���ه مجمع مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست یکی از سهامداران 
بارأی اکثریت نسبی سهامداران حاضر در مجمع انتخاب و یا با ریاست هیأت مدیره خواهد 
بود. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دس���تور جلسه مجمع 
باشد، در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب 
خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی به اکثریت آراء، یک نفر منشی 

از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )458005(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع پاستیک طبرستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 2148 و شناسه ملی 10760238767 

به استناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-سمت 
اعض���ا هیئت  مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاری���خ1399/4/28 به قرار ذیل تعیین 
گردید: محمدعلی گلستانی ماچک پش���تی به شماره ملی 2092807056به سمت رئیس 
 هیئت  مدیره-غامرضا رسولیان به شماره ملی 0450947637به سمت نائب رئیس هیئت  مدیره
-علیرضا مبرز به ش���ماره ملی -2090188227عبدالحس���ین ش���اکری به شماره ملی 
2180980744 اعضای هیئت  مدیره-برمک قنبرپور به شماره ملی 2092116266به عنوان 
مدیرعام���ل و عضو هیئت  مدیره. 2-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت  مدیره و یکی از اعضای هیئت  مدیره با مهر ش���رکت و س���ایر اوراق با امضاء 

مدیرعامل یا رئیس هیئت  مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )458010(

****************************
آگهی تغییرات شرکت هتل رستوران تاج زرین خزر سهامی خاص 

به شماره ثبت 1080 و شناسه ملی 10861999747 
بموجب نامه ش���ماره 972/143/9413 مورخ 1397/10/19 اداره میراث فرهنگی و صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان محمودآباد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/10/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : سرمایه شرکت ازمبلغ 50000000 ریال 
منقسم به 5000 س���هم 10000 ریالی به مبلغ 1000000000 ریال منقسم به 100000 
س���هم 10000 ریال که مبلغ 950000000 ریال نقداً طی گواهی شماره 850/120 مورخ 
08/10/1397 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی محمودآباد واریزگردید افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد )458011(

****************************
آگهی تغییرات 

شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کاای میانکاله بندر امیرآباد سهامی خاص 
به شماره ثبت 1253 و شناسه ملی 10760172613 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/11برابر 
تاییدیه ش���ماره 5680 مورخ 1398/01/29 اداره راهداری وحملونقل جادهای شهرستان 
بهش���هروبندرامیرآباد تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 
درج آگهی های ش���رکت تعیین شد. - اعضاء هیئت  مدیره تاتاریخ 1399/12/11به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای هادی بابائی ملک آبادی به ش���ماره ملی 2092637835 آقای رضا 
رستمی به شماره ملی 4999491443 آقای محمد رستمی به شماره ملی 4999491151 
- آقای کیومرث مختارپور به ش���ماره ملی 5769653000 به عن���وان بازرس اصلی ، آقای 
رمضانعلی حسینقلی زاده به ش���ماره ملی 4999767201 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر )458012(
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چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

شهر خاق با معرفي كباب و لبنيات گلپايگان!
در ايران، شهرستان رشت به عنوان شهر خاق در زمينه تنوع غذايي 
و اصفهان به عنوان شهرخاق در زمينه صنايع دستي از سوي سازمان 
علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد)يونسكو( در سال 2015 ميادي 
برگزيده شدند و همين موضوع براي جهانگردان جاذبه توريستي ايجاد 
كرده است تا در سفر به ايران سري به اين 2 شهر بزنند. بي ترديد كباب 
و لبنيات در كنار سنگ نگاره ها، آثار باستاني و صنايع دستي و هنري در 
كنار مفاخر علمي، ظرفيت هايي هستند كه با مديريت صحيح مسئوان 
و مشاركت مردم، قادر است در مطرح ساختن گلپايگان به عنوان »شهر 

خاق« ايفاي نقش كند .
 دکتر ابراهيم جعفري- مدرس علوم ارتباطات دانشگاه

شركت آكوا پاسخگوي مشتريان باشد
اوايل تيرماه فيلتر دس���تگاه تصفيه آب منزل خود را به وسيله گروه 
بازرگاني آكوا كه به سراس���ر ايران خدمات رساني دارد، تعويض كردم. 
متأسفانه بر روي فاكتور فروش شركت مزبور شماره تماس و پيگيري 
ذكر نشده است. شماره سرويس كار هم كه بر روي فاكتور نوشته شده 
است، پاسخگو نيست و يا مدام اشغال است، از مسئوان شركت تقاضا 

دارم كه پاسخگوي مشتريان باشند.
تلفن به خط ارتباطي

برنامه هاي صدا و سيما راضي كننده نيست
پخش سريال هاي تكراري گاه 3 بار در يك روز، نبود برنامه هاي شاد و 
آموزشي و سريال هاي جذاب، سخنراني هاي متعدد و مصاحبه هاي طواني 
و يكنواخت و ديگر موارد بخصوص در شبكه 3 سيما كه مجريان كاربلد 
و محبوب خود مانند عادل فردوسي پور و رضا رشيدپور را كنار گذاشته 
است، موجب دلزدگي من به عنوان يك خانم خانه دار و 3 فرزند دختر 
و پسرم از برنامه هاي سيما شده است كه در چنين شرايطي از بيكاري يا 
ناچارند از خانه بيرون بزنند و يا به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي بنشينند. 
چرا صدا و سيما با اينهمه بودجه و امكانات از جلب رضايت ميليون ها 
هموطن ناتوان است و به جاي توجه به واقعيت ها، صرفاً به آمارهايي كه 

خودش تهيه مي كند، دل بسته است؟
خانم خانه دار

مشكات بيمارستان ها بيشتر از نبود بالشت است!
وزير بهداش���ت و درمان در سفر به يكي از شهرها مدير و پرستار 
يك بيمارستان را به دليل اين كه بيماري بالشت نداشته، توبيخ كرده است. 
قطعاً ايشان از كمبودها و مشكات به مراتب اساسي تر در بيمارستان ها 
خبر دارند. در حال حاضر در برخي از بيمارستان ها بيماران را به دليل 
كمبود تخت روي زمين مي خوابانند تا نوبت ويزيت و مداوايشان شود. 
يكي از مشكات بيمارستان ها مديريت آن ها توسط پزشكان است، در 
حالي كه آنان بايد به طبابت خود برس���ند و كس���اني كه درس مديريت 

بيمارستاني را خوانده اند، مسئول اداره بيمارستان ها باشند.
از همراهان بيمار

با وايتكس مي توان با موش ها مبارزه كرد
ب���ه نظر من يك���ي از راه هاي مؤثر، ارزان و قابل اجرا براي اتاف 
موش ها و ساير جانوران موذي استفاده از وايتكس به دليل داشتن مواد 
كلره و سديم است. براي اين كار مي توان پنبه اي را به وايتكس آغشته 
كرد و در حفره موش ها قرار داد و يا به صورت محلول در جوي هاي 
آب ريخت. استفاده از وايتكس مشكات طعمه گذاري را ندارد و ضمن 
ف���راري دادن موش ها به دليل بوي نامطبوع وايتكس موجب خونريزي 

معده آن ها و تلف شدن موش ها مي شود.
صابرـ  عضو نظام مهندسي کشاورزي مازندران

چرا مستمري بازنشستگان والدينم را يك اندازه كرده اند؟
پدرم فرهنگي بازنشسته است كه 3ميليون و 800هزارتومان مستمري 
مي گرفت، اما در اين ماه اين مستمري را به 2ميليون و 300هزار تومان 
كه به اندازه  مستمري مادر بازنشسته فرهنگي من است، كاهش داده اند، 
مس���ئوان ذي ربط در وزارت آموزش و پرورش لطفاً دليل هم اندازه 

ساختن مستمري والدينم را بگويند.
شهروندي از خيابان جهان آرا

مهلت48ساعته براي قطع گاز منطقي نيست
شركت گاز رشت به دليل بدهي 200هزارتوماني ام اخطار داده است كه 
اگر ظرف 48ساعت آن را نپردازم، انشعاب گاز خانه ام را قطع خواهند كرد 
وقتي من با مستمري اندك بازنشستگي و 7سر عائله نتوانم چهل  و  هشت 

ساعته بدهي ام را بپردازم، آيا بايد گاز منزلم را قطع كنند؟
غامحسين آقاييـ  رشت

وزن و رديف وقافيه اين شعرها غلط بود
ابياتي درباره حضرت فاطمه معصومه)س( كه از تله تكست شبكه3 
سيما پخش شد، متأسفانه از نظر وزن وقافيه و رديف كاما غلط و اشتباه 
بود. از مسئوان اين شبكه انتظار مي رود در مورد انتخاب و پخش اشعار 

مرتبط با بزرگان دين بيشتر دقت كنند. 
بيننده تلويزيون از خلخال

ضرورت همسان سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي
مصوبه مجلس درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، 
نه فقط اجرا نش���ده، بلكه همسان س���ازي حقوق آنان به اجرا درنيامده 
اس���ت. ضمن آن كه دولت همچنان از پرداخت بدهي خود به صندوق 
بازنشس���تگان تامين اجتماعي خودداري مي كند و فقط از همسان سازي 

حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري سخن مي گويد.
حسينيـ  کارگر بازنشسته

مشكات اقتصادي به دليل سوء مديريت ها است
بعضي از دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس اگر پي در پي براي 
حل مشكات اقتصادي مردم نسخه ننويسند، به نظر من اوضاع آن بهتر 
مي شود. مشكل امروز كشور ما سوء مديريت ها و كمبود مديران باتجربه 

و كاربلد است.
يك شهروند از اهيجان

تعيين ماليات هاي سنگين براي خانه هاي خالي
در شرايطي كه مي گويند حدود 500 هزار واحد مسكوني خالي در 
تهران وجود دارد، چرا دولت از مالكان آن ها ماليات هاي سنگين نمي گيرد تا 
منازل خود را بفروشند و يا اجاره دهند و مشكل مسكن تعديل شود؟
مستأجري از تهران

پخش مستقيم دادگاه ها و اعتماد مردم به قواي قضائيه و مجريه
پخش كامل دادگاه مفس���دان اقتصادي از حقوق مسلم شهروندان 
است و پخش نشدن اين دادگاه ها از صداوسيما با سياست شفاف سازي 
قوه قضائيه تضاد دارد. حق مردم  است كه محاكمات دادگاه ها را بدون 
سانس���ور و به صورت كامل ببينند و درباره عملكرد متهمان و قضات 
داوري كنند. پخش محاكمه مفسدان اقتصادي موجب تقويت اعتماد مردم 

به قواي قضائيه و مجريه مي شود.
تلفن به خط ارتباطي

چرا سود سهام عدالت ما را نپرداخته اند؟
با اين كه از ابتداي ثبت نام براي سهام عدالت تمامي مدارك مورد 
نياز و همچنين شماره شباي خود را اعام كرده ايم و تاكنون چند نوبت 
سود سهام عدالت پرداخت شده است، معلوم نيست كه چرا سود سهام 

خانواده ما را كه كارمند هم نيستم، نپرداخته اند؟
خانم احمدي

نبود سرويس بهداشتي عمومي در خلخال
بيشتر خيابان ها و كوچه هاي خلخال هموار نيست و چاله هاي آن 
رفت و آمد رهگذران را مشكل كرده و نبود سرويس بهداشتي عمومي 

در خلخال هم براي گردشگران مشكل ساز شده است.
احمد عشوريـ  خلخال

دختر دانشجو درست است نه دانشجوي دختر!
در يكي از خبرهاي حوادث روزنامه اطاعات تيتر زده بوديد »اطاعيه 
دانشگاه قم در پي مرگ يك دانشجوي دختر«، در حالي كه »مرگ يك 
دختر دانشجو« درست است و با دستور زبان فارسي بيشتر تطابق دارد.
عليـ  رضا شاطري از يزد
خط ارتباطي: حق با شماست. متاسفانه منبع اصلي خبر )دانشگاه 
قم( آن عبارت را همانگونه نوشته بود و خبرگزاري ها هم همانطور نقل 

كرده بودند.
نياز چهارراه سروش به چراغ راهنمايي

چهارراه خيابان هاي پررفت و آمد س���روش و ابن يمين در منطقه 
7 ش���هرداري نياز به چراغ راهنمايي دارد تا از حوادث رانندگي در اين 
محل جلوگيري شود. از شهرداري و راهنمايي و رانندگي منطقه تقاضاي 

رسيدگي داريم.
از ساکنان خيابان ابن يمين  

سرويس شهرستان ها: وزير كشور با بيان اين كه 
اس���تقرار نيروهاي امنيتي در شرق كشور كامل تر شد، 
گفت: سپاه اقداماتش در مبارزه با قاچاق كاا، مواد مخدر 

و ارز را بيشتر كند.
عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه مراسم افتتاح 
پاويون دولت در فرودگاه بجنورد با بيان اين كه امنيت 
كشور در وضعيت كنوني مطلوب است، افزود: با توجه 
به استقرار نيروها، رصد و كنترل تمامي مرزهاي غربي 
و تبادل نظر با كشورهاي همسايه از جمله عراق و تركيه 
در غرب كشور، منطقه غرب از مهم ترين مناطق مرزي 

كشور محسوب مي شود.
وزير كش���ور اضافه كرد: در برخي از موارد در 
مرزهاي غربي كش���ور عبورهاي غيرقانوني صورت 
مي گيرد كه كامًا تحت رصد نيروهاي داخلي است و 
هر زمان كه ازم باش���د، حتي براي بازدارندگي، طبق 
قوانين و مقررات حاكم بر دو كشور همجوار، اقدامات 

خود را انجام مي دهيم.
رحماني فضلي از اختصاص 300 ميليون دار به 
ايجاد تأسيسات و تجهيزات مناطق مرزي شرق كشور 
خبر داد و اظهار داشت: در منطقه شرق كشور استقرار 
نيروها كامل تر ش���ده است و به كمك شوراي عالي 
امنيت ملي 300 ميليون دار به ايجاد تأسيس���ات و 
تجهي���زات و همچنين كنترل مناطق مرزي اختصاص 
داده ش���ده است و هر سال 100 ميليون دار به ويژه 
در مناطق جنوب ش���رق كشور كه مناطق حساس تري 
به شمار مي رود، هزينه مي شود.وي افزود: سپاه با توجه 
به مأموريتي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي دارد، 
مي تواند در حوزه مبارزه با قاچاق كاا، مواد مخدر و 
ارز با همكاري نيروي انتظامي در مناطق مرزي دريايي 
اقدامات خود را براي كنترل هرچه بيشتر مرزها انجام 
دهد. همچنين با توجه به ارتباط و همكاري هاي باا با 
كشورهاي همسايه در مناطق شمالي، مشكل خاصي در 

مرزهاي اين منطقه از كش���ور نداريم و جزو امن ترين 
مرزهاي ما به شمار مي رود.

وزير كشور با اشاره به اهميت شوراي توسعه شرق 
و غرب كشور با هدف ايجاد اشتغال و توليد در مناطق 
مرزي اضافه كرد: تاش داريم امنيت در مناطق مرزي را 
به صورت پايدار داشته باشيم، لذا تمركز خود را به حوزه 
پدافند غيرعامل متوجه كرده ايم و در خصوص ايجاد 
اش���تغال و افزايش توليد و ايجاد امكانات و تجهيزات 
در مناطق مرزي كشور نيز اقدامات بسياري در شوراي 

توسعه شرق و غرب كشور صورت گرفته است.
رحماني فضلي از پيوس���تن خراسان شمالي به 
كارگروه توسعه شرق و غرب كشور خبر داد و گفت: 
با تاش هاي جدي استاندار خراسان شمالي، اين استان 
توانسته است در كارگروه توسعه شرق و غرب كشور 
كه 10 اس���تان در آن عضو هستند، گنجانده شود كه 
اين مهم مي تواند در توسعه زيرساخت ها، تجهيزات و 

منابع موثر واقع شود.
رحمان���ي فضلي ك���ه براي هماهنگي س���فر 
رئيس جمهوري به خراس���ان شمالي وارد بجنورد شده 
بود، براي بررس���ي وضعيت منطقه گردشگري گليل 

شيروان به اين شهرستان مرزي سفر كرد.
رحماني فضلي در اين س���فر كه رئيس كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسامي، فرماندار و شماري از 
مسئوان استاني و شهرستاني وي را همراهي مي كردند، 
ضمن ديدار از منطقه تفريحي گردش���گري »گليل« با 

عشاير اين ديار هم  ديدار كرد.
بررس���ي وضعيت اين منطقه و منابع آبي آن از 
ديگر برنامه هاي وزير كشور بود. مردادماه پارسال ثبت 
منطقه »گيل و سراني« موسوم به »كپه داغ« در شهرستان 
ش���يروان به عنوان سيزدهمين »زيست كره« كشور، به 
تأييد نهايي رسيد و به نام جمهوري اسامي ايران در 

اندونزي ثبت شد.

اختصاص 300 ميليون دار براي ايجاد 
تأسيسات و تجهيزات مناطق مرزي

سرويس خبر: اجتماع مدافعان 
حجاب در روز ملي عفاف و حجاب 
ب���ا حضور بانوان محجبه و ديندار  
در تهران و سراس���ر كشور برگزار 

شد.  
رئيس كميسيون امنيت ملي و 
سياس���ت خارجي مجلس شوراي 
اس���امي در اجتماع راهپيمايان 
حماي���ت از حجاب و عفاف در 
مصاي قدس ق���م گفت: امروز 
نظام سلطه و استكبار جهاني براي 
تخريب جايگاه واقعي زن و نابود 
كردن مقام انساني و الهي اين موجود 
ارزشمند به صورت جدي و هدفمند 
وارد عرصه و ميدان كارزار ش���ده 

است. 
حجت ااس���ام و المسلمين 
مجتبي ذوالنوري اظهار داش���ت: 
دشمن از تمامي ابزارها در فضاي 
مجازي، محيط س���ايبري و عرصه 

اينترنت استفاده مي كند.
وي ب���ا بيان اين ك���ه امروز 
رسالت مس���ئوان كشور سنگين 
است، كوتاهي مسئوان كشور در 
زمينه حجاب و عفاف را غير قابل 
بخشش توصيف كرد و گفت: قانون 
مبارزه با فساد و حمايت از آمران به 
معروف و ناهيان از منكر در مجلس 
ششم تصويب شد، ولي امروز روي 
زمين مانده اس���ت و به طور كامل 

اجرا نمي شود.
رئيس كميس���يون امنيت ملي 
مجلس ب���ر ورود جدي دولت به 
اجراي قانون ياد شده تأكيد كرد و 
گفت: از ادارات و سازمان هايي كه 

از خود نظام هستند و از جيب مردم 
ارتزاق مي كنند، بايد شروع كنيم.

وي با بي���ان اين كه نبايد دل 
خانواده هاي شهيدان بواسطه رو به 
رو شدن با مظاهر فساد و بي تمدني 

و جاهليت مدرن و برهنگي خون 
ش���ود و شاهد كشف حجاب هاي 
متعدد باشند، اظهار داشت: امروز 
دستگاه قضايي مسئوليت جدي دارد 
و بارقه هاي اميد براي كاسته شدن 
از سطح آسيب هاي اجتماعي ايجاد 
شده است.نماينده قم در مجلس با 
بيان اينكه مراكز آموزشي كشور نيز 
در ترويج فرهنگ حجاب و عفاف 
و مقابله با بي بند و باري مسئوليت 
و رس���الت دارند، بيان كرد: نبايد 
خروجي دانشگاه ها كساني باشند كه 

تقيدات ديني آنها از ميان برود.

راهپيمايي حمايت از عفاف 
و حجاب  

همزم���ان با س���الروز حمله 
عوام���ل رضا خ���ان به معترضان 
كشف حجاب در مسجد گوهرشاد 

مشهد مقدس، جمع زيادي از مردم 
شهرس���تان شاهرود در حمايت از 
عفاف و حجاب راهپيمايي كردند 
و در اي���ن تجمع بزرگ خانوادگي 
با سردادن شعارهايي در حمايت و 
حفاظت از حجاب، به شكسته شدن 
برخي هنجارها توسط گروهي فريب 

خورده اعتراض كردند. 
بانوان بسيجي سپاه ناحيه اراك 
هم با عنوان طايه داران حجاب و 

عفاف در اراك راهپيمايي كردند.
شهروندان زن نيشابوري نيز به 
مناس���بت هفته حجاب و عفاف از 

مي���دان امام خميني)ره( تا مصاي 
اين ش���هر راهپيمايي كردند. معاون 
فرهنگي هنري ناحيه مقاومت بسيج 
نيش���ابور در جمع اين راهپيمايان 
گفت: بانوان انقابي ثابت كرده اند 

عليرغم تبليغات واهي معاندان عليه 
نظام مقدس جمهوري اسامي در 
فضاي مجازي اغلب زنان جامعه 
ايران را بانوان محجبه تش���كيل 
مي دهند.اس���ماعيل عشقي افزود: 
دشمنان امروز به دنبال كمرنگ كردن 
فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر 

در سطح جامعه هستند.
امام جمعه س���رپل ذهاب در 
مراسم گراميداشت هفته عفاف و 
حجاب با حضور جمعي از بانوان 
اين ش���هر در مصاي نماز جمعه 
گفت: اس���تكبار جهاني و دشمنان 

اسام به دنبال ترويج بي حجابي، 
بي حيايي و سس���ت كردن بنيان 
خانواده ها هستند، زيرا از گسترش 

دين اسام در دنيا هراس دارند.
حجت ااسام جواد فاطمي 
نسب، افزود: حجاب فقط مختص 
خواهران نيست و برادران نيز بايد 
حجاب و عفت داش���ته باشند.تقوا 
لباس اس���ام و حالت بازدارنده اي 
است كه انسان را از آلوده شدن به 

گناه و معصيت باز مي دارد. 
جشــنواره مردمي حجاب و 

عفاف  
جش���نواره مردمي حجاب و 
عفاف با حضور شماري از شهروندان 
در گ����ذر فرهنگي مذهبي چهار باغ 

اصفهان برگزار شد. 
يك كارشناس ديني در جمع اين 
شهروندان در مقابل مدرسه علميه امام 
صادق )ع( اصفهان گفت: ظاهر انسان 
در مخاطب تاثير دارد و لذا بي شك 
اگر فرد با وضعيت نا مناسب در جامعه 
حاضر شود، بيشتر مورد سوء ظن قرار 
مي گيرد.حجت ااسام والمسلمين 
مهدي مظاهري اظهارداشت: امروز 
قاطبه جامعه معتقد به حجاب به عنوان 
يك امر ديني و عقاني اس����ت، ولي 
به واسطه برخي فشارهاي اجتماعي 
پوشش هاي ديگري انتخاب مي كنند.

همچني����ن  اجتماع مدافعان حجاب 
همزمان با روز ملي عفاف و حجاب 
با حضور بانوان محجبه و ديندار  در 
مناطق ديگری از كشورمان از جمله 
مراغه ، گنبدكاووس، دامغان، ورامين 

و همدان برپا شد. 

اجتماع مدافعان عفاف و حجاب در سراسر كشور

س���رويس حوادث: سخنگوي 
سازمان آتش نشاني تهران از سقوط 
مرگبار زن جوان به داخل چاهي ناايمن 

و بدون درپوش خبرداد. 
سيدجال ملكي درباره جزئيات 
اين حادثه افزود: ساعت 1:58 بامداد 
ديروز، احتمال سقوط فردي به داخل 
چاه به س���امانه 125 آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري تهران اعام 
ش���د و 2 ايستگاه به نشاني شرق به 
غرب ج���اده قديم جاجرود، بعد از 
پليس راه، اعزام ش���دند. وي با بيان 
اينك���ه اين محدوده خارج از حوزه 
استحفاظي شهرداري تهران بود، اما 
آتش نشانان به عنوان نيروي كمكي 
به محل اعزام شدند، گفت: ساكنان 
ابتداي خيابان فرعي در اين محدوده 
در محل حاضر بودند و ادعا كردند كه 
از يك خانم جوان 35 ساله خبري در 
دسترس ندارند و احتمال مي دهند با 
توجه به وجود 2 حلقه چاه ناايمن و 
بدون درپوش مناسب در اين محل، در 
يكي از آن ها سقوط كرده باشد. ملكي 
ادامه داد: آتش نشانان ايمني سازي هاي 
ازم را انجام دادند و يكي از نيروها 
وارد چاه شد و پيكر بي  جان اين زن 
را در نخستين چاه كه حدود 25 متر 
عمق داشت، مشاهد كرد و جسد را 

به بيرون چاه انتقال دادند. 
ســاخت يك ايستگاه جديد 

آتش نشاني در شمال تهران 
سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران از كلنگ زني ساخت اين ايستگاه 
جديد   آتش نشاني در قيطريه خبرداد. 
ملكي اف���زود: تهران در حال 
حاضر 130 ايستگاه آتش نشاني فعال 
دارد ك���ه روزانه ده ها عمليات انجام 
مي دهند و س���هم زيادي از تأمين 
ايمني ش���هر و شهروندان بر عهده 
اين ايستگاه هاس���ت. با بيان اينكه 
همواره ساخت ايستگاه هاي جديد 
با نيازس���نجي از محات در دستور 
كار آتش نشاني است، گفت: مراسم 
كلنگ زني ساخت يك ايستگاه جديد 
آتش نشاني در خيابان صفاي محله 
قيطريه برگزار ش���د تا پس از طي 
مراحل عمراني، تا حدود 2 سال آينده 
به بهره برداري برسد. به گفته سخنگوي 
سازمان آتش نشاني تهران، بهره برداري 
از اين ايستگاه سرعت خدمات دهي و 
حضور آتش نشانان در صحنه حوادث 
محله قيطريه را افزايش خواهد داد. 
ب���ه گفته ملكي در حال حاضر 
ميانگي���ن زمان حض���ور نيروهاي 
آتش نش���اني تهران در محل حادثه 

4 دقيقه و 13 ثانيه است. 

سقوط مرگبار زن جوان به چاه 

شبكه توزيع »ُگل« در اينستاگرام منهدم شد
سرويس حوادث:  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از كشف و 
انهدام يك شبكه  توزيع كننده مواد توهم زاي »ُگل« در شبكه اجتماعي اينستاگرام 

طي روزهاي اخير خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده افزود: پس از شناسايي تيم حرفه اي و قانون شكن 
در زمينه توزيع مواد مخدر در بستر اينستاگرام و با اقدامات اطاعاتي، اعضاي 
اين گروه  به دام افتادند. به گفته وي از بازداشت شدگان بيش از 50 كيلوگرم 
ماده توهم زاي »ُگل« كه از مشتقات ارتقا يافته گياه شاهدانه هندي است و به نام 

حشيش شناخته مي شود، كشف و ضبط شد. 
س���رهنگ بخشنده با بيان اين كه سركرده شبكه به نام »فردين«  به شدت 
از شناس���ايي خود دچار حيرت شده بود، افزود: خافكاران مجازي بدانند كه 

فعاليت هاي آنان از ديد پليس پنهان نمي ماند. 
پاكسازي پارک دانشجو از معتادان و مزاحمان  

سرويس حوادث:  رئيس پليس پيشگيري پايتخت گفت:  به دنبال مطالبات 
شهروندان مبني بر پاكسازي پارك دانشجو تهران و محوطه تئاترشهر از خرده 
فروشان موادمخدر، معتادان و مزاحمان شهروندان، تيم عمليات انتظامي براي 

شناسايي اين افراد تشكيل شد و 25 نفر دستگير شدند.
سردار كيوان ظهيري با تشريح عمليات پاكسازي پارك دانشجو از مجرمان 
و خرده فروش���ان موادمخدر افزود: پس از شناسايي اين افراد، تيم هاي انتظامي 
كانتري 129 جامي و سركانتري هشتم پليس پيشگيري به صورت هاي محسوس 
و نامحسوس فعال شدند و در عمليات ضربتي، فروشندگان موادمخدر، مزاحمان 

و حامان ساح سرد را بازداشت كردند. 
رئيس پليس پيشگيري تهران  افزود: 6 دستگاه خودرو و 15 موتورسيكلت 
نيز كه در حوالي پارك اقدام به مزاحمت براي شهروندان مي كردند، توقيف شدند. 
 ظهيري تاكيدكرد: طرح پاكسازي پارك دانشجو از حضور مجرمان به صورت 

برنامه ريزي شده، مدون و مستمر اجرا مي شود. 

توقيف 16 فروند شناور صيادي سوخت قاچاق در ماهشهر 
سرويس شهرستان ها: جانشين مرزباني خوزستان گفت: 16 فروند شناور 
صيادي به دليل صيد غيرمجاز و فروش غيرقانوني س���وخت قاچاق متوقف 

شدند. 
سرهنگ نادر سهيلي اظهارداشت: مأموران پايگاه درياباني ماهشهر در گشت زني 
در حوزه استحفاظي در منطقه خور سمايلي و خورهاي فرعي اطراف آن 16 فروند 
قايق صيادي را مشاهده كردند. اين قايق ها داراي موتورهايي با اسب بخار و بدون 
پاك، مدارك دريانوردي، دفترچه تردد و اوراق شناسايي بودند و در پوشش صيادي 

اقدام به بارگيري مقادير زيادي مواد سوختي يارانه اي كرده بودند. 
وي اضافه كرد: اين ش���ناورها بدون هيچ گونه فعاليت صيادي و صرفاً با 
هدف فروش اين مقدار مواد سوختي به داان كشورهاي حوزه خليج فارس 

اقدام به فروش غيرقانوني گازوئيل قاچاق مي كردند. 
دزدان، رئيس قطار باري راه آهن زاگرس را به دره انداختند 

انديمشك: يك منبع موثق از دستگيري عوامل قتل رئيس قطار باري راه آهن 
زاگرس خبرداد. وي به ايرنا افزود: عامان قتل رئيس قطار باري در كمتر از 24 
ساعت دستگير شدند. حسين شهابي مقدم رئيس قطار باري چند روز پيش بعد 
از توقف قطار باري توسط 5 سارق، براي حفظ بيت المال با آنها درگير و توسط 
آنها به دره پرتاب شد. وي گفت: با توجه به ارتفاع دره، رئيس قطار باري بر 
اثر شدت جراحات فوت شد و عوامل قتل نيز با همكاري مردم محلي و پليس 
راه آهن زاگرس، دستگير شدند. اين 5 نفر بعد از سرقت كابل هاي برق راه آهن، 

اقدام به توقف قطار باري كرده بودند.  
بازداشت عامل توزيع  آبميوه هاي سمي در بهشت زهرا)س( 

س���رويس حوادث: مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از دستگيري فرد 
توزيع كننده آبميوه هاي سمي در بهشت زهرا)س( خبر داد. 

سعيد خال افزود: فردي ميانسال روبه روي خانه شهيد مستقر در سازمان 
بهشت زهرا)س( بنا داشت تعدادي آبميوه آلوده و سمي را در ميان افراد حاضر 
در بهشت زهرا توزيع كند كه به محض اطاع سازمان بهشت زهرا، با همكاري 

و همراهي دژبان و همكاران  اين سازمان دستگير شد. 

وي ادامه داد: اين فرد، تعدادي آبميوه را به سم آلوده كرده بود كه بر اساس 
گزارش هاي ميداني، كسي از آن ها مصرف نكرده است. 

مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از هموطناني كه براي زيارت اهل قبور 
و زيارت اماكن مقدسه در بهشت زهرا حاضر مي شوند خواست كه مراقب افراد 
سود جو و فرصت طلب باشند و از اماكن معتبر و مورد تأييد سازمان، نذورات 

مردمي را دريافت كنند.      
محكوميت بدوي متهمان پرونده سد لفور  

سرويس حوادث: متهمان پرونده سد لفور به اتهام جريحه دار كردن عفت 
عمومي از سوي دادگاه به تحمل 74 ضربه شاق تعزيري محكوم شدند. 

  مصطفي ترك همداني وكيل متهمان پرونده متهمان سد لفور به تسنيم 
اظهارداش���ت: در پرونده سد لفور سوادكوه، موكانم به اتهام جريحه دار كردن 
عفت عمومي از سوي دادگاه كيفري 2 شهرستان سواد كوه به تحمل 74 ضربه 

شاق محكوم شدند.  
 10كشته  در سانحه ريلي در پاكستان

 پاكستان: براثر برخورد يك قطار مسافربري با قطاري باري در پاكستان 
ده ها كشته  وزخمي برجاماند. 

 در اين حادثه 4 واگن قطار مسافربري »اكبر اكسپرس« از ريل خارج شد 
و 7 واگن ديگر نيز به شدت آسيب ديد.بنابر اعام مقام هاي  پاكستاني در اين 
حادثه ريلي كه  پنج شنبه گذشته در جنوب اين كشور رخ داد 10 تن كشته و 64 
نفر ديگر مصدوم شدند. تصادف قطار مسافربري »اكبر اكسپرس« و قطار باري 

در ايستگاه شهر »رحيم يار خان« ايالت پنجاب پاكستان روي داد. 
 عمر سامت، رئيس پليس رحيم يار خان اعام كرد: 67 نفر از مصدومان 

حادثه توسط نيروهاي امدادي به نزديكترين بيمارستان انتقال داده شده اند.
 عمران خان، نخست وزير پاكستان و عارف علوي، رئيس جمهوري اين 
كشور در پيام هايي ضمن ابراز تأسف از اين حادثه تلخ و ناگوار، به خانواده هاي 
كشته شدگان اين حادثه و مردم پاكستان تسليت گفتند.شيخ رشيد احمد، وزير 
راه آهن پاكستان نيزبا ابراز تأسف از اين حادثه ناگوار گفت: قطار »اكبر اكسپرس« 

به دليل سهل انگاري عوامل قطار دچار حادثه شده است.

اخبار کوتاه

تا�يخ �نتشا�: 98/4/22
آگهي مزايده فروش 

ماشين آالت سنگين و مكانيزم ها 
(نوبت اول)

ش�ركت فر����� ه�ا� بتن�ي س�يما� س�پاها� �� نظر ���� تعد�� 8 �ستگا� 
تر�� ميكسر بتن� 4 �س���تگا� پمپ �نتقا� بتن� 2 �ستگا� لو��� 1 �ستگا� بونكر 
حمل سيما�� 1 �ستگا� كشند�� 1�ستگا� تانكر � 1 �ستگا� تر�كتو� ما��� خو� �� 

�� طريق مز�يد� به فر�� �ساند.
لذ� متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت ����� مش���ا�كت �� مز�يد� �� تا�يخ 
98/4/22 لغايت 98/4/29 �� س���اعت 7 لغايت 14 �� �يا� كا�� به محل شركت 
فر����� ها� بتني سيما� سپاها� ��قع �� �صفها� � كيلومتر 24 �توبا� ��� �هن � 

جا�� �ختصاصي سيما� سپاها� جنب كا�خانه سيما� سپاها� مر�جعه نمايند.
ال�� به �كر �ست: شركت فر����� ها� بتني سيما� سپاها� �� �� يا قبو� هر يك 
�� پيشنها��� ���ئه شد� مختا� �ست. لذ� متقاضيا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� 

بيشتر با شما�� تلفن  همر�� 09132144558 تما� حاصل فرمايند.
شركت فر����� ها� بتني سيما� سپاها�

آگهي دعوت از بستانكاران شركت توسعه سرمايه تجارت پگاه سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 199290 شناسه ملي 10102411012 

(منحله و در حال تصفيه)
    نوبت سو� 

بدينوس���يله �� �جر�� ما�� 225 اليحه �صالحي قسمتي �� قانو� تجا�� �� كليه بستانكا��� شركت 
مذكو� �عو� مي گر��. ظر� 6 ما� �� تا�يخ نش���ر ��لين �گهي با �� �س���ت ��ش���تن كليه مد��� 
مربوطه به مديرتصفيه (محمد�ضا ظر�في) � نش���اني مدير تصفيه به شر� �ير مر�جعه نمايند. تهر��� 
جا�� قديم كر�� كيلومتر 3� مقابل كا�خانه ش���ير پاس���تو�يز�� �نتها� خيابا� فتح هفتم� پال� 24� 

مدير تصفيه - �قا� محمد�ضا ظر�فيكدپستي 1387683817

آگهى دعوت 
�� كليه س���هامد���� ش�ركت كش�ت � صنع�ت مجتمع �ح�د� �ما�ن�د ( س�هامى خا� ) 
ثبت ش�د� به ش�ما�� 103 � شناس�ه مل�ى 10100022385 �عو� بعمل مى �يد تا �� جلس���ه 
مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 1398/05/05 س���اعت 11 صبح �� محل قانونى 

شركت تشكيل مى گر�� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه:  1- قر�ئت گز��� هيا� مدير� � با��� ��خصو� نحو� عملكر� � صو�� ����ئى � 
همچنا� حسا� سو� � �يا� شركت �� سا� مالى 97. 2- تصويب تر��نامه � سو� � �يا� سا� مالى 97. 

3- �نتخا� هيا� مدير�. 4- �نتخا� با��سين شركت. 5- تعيين ���نامه كثير�النتشا�.
هيا� مدير� شركت كشت � صنعت مجتمع �حد� �ما�ند ( سهامى خا�)

 ش�ركت تو�يع نير�� بر� ش�ما� �س�تا� كرما� �� نظر ���� فعاليت ها� مربو� به  نوسا��� مقا�� سا�� � تقويت پايه ها� بتني حو�� عملياتى 
خو� �� �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� با���يابي كيفي به شر� �ير به پيمانكا��� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد.

1- ���ئه گو�هى �تبه بند� نير� معتبر �� س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو� /
سا�ما� برنامه � بو�جه �لز�مى مى باشد.

2- ���ئ���ه گو�هينامه تائيد صالحيت �يمنى مرتب���ط � معتبر �� ����� تعا�� �كا� � 
�فا� �جتماعى �لز�مى مى باشد.

3- �ما� ���يز �جه بابت خريد �سنا� مناقصه : �� ��� شنبه به تا�يخ  1398/04/22  
لغايت  چها� شنبه مو��  1398/04/26

4- محل فر�� �س���نا� : كرما�- خيابا� خو�جو� كرمان���ي - خيابا� تو�نير - 
شركت تو�يع نير�� بر� شما� �ستا� كرما� - ساختما� شما�� 3 - ����� تد��كا� 

� قر�����ها  -  تلفن -03432520003
5- م���د��� مو�� ني���ا� جهت تحويل �س���نا� : به ���� هر يك جلد ش���ما�� 
مناقصه فيش ���يز� به مبلغ 500,000  �يا� ���يز به حس���ا� س���پهر شما�� 

0101824764005 بانك صا���� شعبه صنعتي كرما� �كد شعبه 3280
6- �ما� تحويل پاكت ها� مناقصه : حد�كثر تا ساعت 9:00 صبح ��� با�گشايي 

پاكت ها به شر� جد�� باال 
7- محل تحوي���ل پاكت ها� مناقص���ه: كرما� � خياب���ا� خو�جو� كرماني� 

خيابا� تو�نير � �بيرخانه شركت تو�يع بر� شما� �ستا� كرما�.

8- �ما� �محل با�گش���ايي پاكت ها� مناقصه : ��ساعت 11:00 صبح به شر� 
�طالعا� جد�� فو� �� محل سالن كنفر�نس شركت.

9- ش���ركت تو�يع نير�� بر� شما� �س���تا� كرما� �� �� يا قبو� يك يا كليه 
پيشنها�ها مختا� مي باشد .

10- به پيشنها�ها� فاقد �مضا �مشر�� � مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� موعد 
مقر� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد � حضو� پيشنها� �هندگا� �� جلسه 
با ���ئه معرفى نامه بالمانع مي باشد .                          

11- س���اير �طالعا� � جزئيا� � ش���ر�يط � �لز�ما� مربوطه �� �سنا� مناقصه 
مند�� �ست. 

ضمنا� �ين �گهي عينا� �� سايت ها� �ينترنتي به شر� �ير �� �ستر� مي باشد.
سايت �ينترنتي شركت تو�يع  شما� به ����: www.nked.co.ir مي باشد 
شبكه �طال� �ساني معامال� تو�نيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پايگا� ملي �طال� �ساني مناقصا� HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

 ���بط عمومي 
شركت تو�يع نير�� بر� شما� �ستا� كرما�

فراخوان مناقصه  عمومي يك مرحله اى با ارزيابي كيفي

    (نوبت ���)

منطقه عملياتيموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
مبلغ ضمانت نامه 

شركت در فرايند ارجاع كار  
(ريال)

زمان بازگشايي پاكت هاى 
مناقصه

198-82

ني
� بت

 ها
ايه

ت پ
قوي

 � ت
�

سا�
 ��

مقا
� �

سا�
نو

336,000,000�فسنجا�

��� يكشنبه 
مو�� 

6  مر��� 1398
ساعت 11:00

281,400,000نو� � كشكوئيه298-83
281,000,000��ند398-84
274,200,000شهربابك498-85
259,000,000�مو� نو�حى (شهد�� � گلبا� )598-86
240,000,000�مو� نو�حى (ماها� � باغين � ��ين)698-87
202,400,000جنو� غر� كرما�798-88

��� ��شنبه 
مو�� 

7  مر��� 1398
ساعت 11:00

202,100,000شر� كرما�898-89
202,000,000شمالغر� كرما�998-90

200,700,000���� � كوهبنا�1098-91
197,200,000چتر��1198-92
132,700,000�نا�1298-93

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)
بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� ������ مركز� 
ش�ركت ملي نفت �ير�� � تهر�� �عو� مي شو� تا �� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� 
كه ��� ساعت 14 ��� چها�ش���نبه مو�� 98/5/2 �� مجتمع مسكوني هانا به ����: 
شهر� ��� �هن� بلو�� �ميركبير� بلو�� كا�(�ينعلي)� نبش بلو�� �قاقيا� مجتمع مسكوني هانا� 
س���الن �جتماعا�� بلو�A تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. ���طلبا� كانديد�� 
با��سي يك هفته پس �� �نتش���ا� �گهي تقاضا� خو� �� به �نضما� مد��� شناسايي به 
�فتر تعا�ني تحويل � �سيد ��يافت كنند. جهت شركت �� جلسه مجمع همر�� ��شتن 

كا�� شناسايي يا �صل برگه �كالت �لز�مي �ست.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��سين
2� طر� � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به سا�97 � تصويب بو�جه سا�98

3� طر� � تصويب ���مه عمليا� س���اختماني پر��� چيتگر � تامين هزينه ها� ساخت 
توسط �عضا� (��يافت �عتبا� � يا چك)� فر�� � تهاتر ما��� مسكوني � تجا�� (��صو�� 
�خذ ��) � همچنين تعيين تكليف �عضايي (عضو� شركتي� ����) كه همكا�� ننمو�� �ند.

4� فر�� قطعا� ما��� موجو� �� پر��� كياشهر � �نجا� تسويه حسا�
5� �نتخا� با��سين

هيئت مدير� تعا�ني

آگهي دعوت
بدين �سيله �� كليه شركا� � �عضا� هيئت مدير� � يا نمايند� قانوني �نها �� موسسه توسعه مطالعا� 
س�ا�� ها� �شو�� به ش�ما�� ثبت30047 � شناس�ه ملي 10320816742 �عو� مي گر�� �� 
جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� مو�� 98/5/3 ��� ساعت 10 � جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو�فو� �لعا�� كه �� س���اعت11 ��محل قانوني موسس���ه به ����: تهر��� خيابا� خرمش���هر� 

خيابا� شهيدعربعلي� خيابا� �هم پال�34 طبقه همكف تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند:
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: 1� تغيير ���� محل موسسه

�س�تو� جلس�ه مجم�ع عمومي عا�� به ط�و� فو� �لعا��: 1� �نتخ���ا� �عضا� هيأ� مدير� � 
هيئت مدير����ندگا� حق  �مضا�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

انجمن علمي سازه هاي فضاكار ايران
بدينوسيله �� كليه �عضا� پيوسته �نجمن �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
كه �� تا�يخ 1398/5/9 س���اعت 16 به نشاني تهر�� � يوسف �با� � خيابا� سيدجما� �لدين �سد�با�� � 
 خيابا�35 � بعد �� تقاطع �بن س���ينا � كوچه ش���هيد �ضامير محمدصا�قي � پال�5 برگز�� مي گر��� 
حضو�به هم �س���انند. �ستو� جلسه: 1� ���ئه گز��� عملكر� س���ا� 1397. 2� ���ئه گز��� با���. 
3� تصويب تر�� مالي س���ا� ها� 1396 � 1397. 4� تصويب ميز�� حق عضويت. 5� تصويب ���نامه 

هيئت مدير�كثير�النتشا�. 6� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � با��سا�.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت چيني پارس (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره3527 و شناسه ملي10861209361
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا ��جلسه 
مجمع عمومي ع���ا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� س���اعت 9 صبح م���و�� 1398/05/09 �� ���� 
ته���ر�� � خيابا� مير��� ش���ير��� ��بر�� پم���پ بنزين پال�114 طبقه ��� ش���مالي ��حد4 

كدپستي1596754718 تلفن: 88931528(021) تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�

هيئت مدير�

آگهي دعوت سهامداران 
شركت پيشتاز طب ابوريحان(سهامي خاص)

به شماره ثبت 297508 و شناسه ملي10103336296
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش����ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
شركت كه �� س����اعت 14 ��� ��شنبه مو�خه 98/4/31 �� ����: بلو�� �شرفي �صفهاني � 
خيابا� ناطق نو�� � سه ��� ثامن �لحجج � پال�48 تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانند. 
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 2� تصويب تر�� � حس����ا� سو� � �يا� 

«هيئت مدير�»ساالنه 3� �نتخا� با��� 4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

آگهي دعوت سهامداران 
شركت پيشروان سالمت خواه ايرانيان (سهامي خاص) 
به شماره ثبت439213 و شناسه ملي 10320873810

بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش����ركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
ش����ركت كه �� ساعت 16 ��� ��شنبه مو�خه 98/4/31 �� ����: بلو�� �شرفي �صفهاني � 
 خيابا� ناطق نو�� � سه ��� ثامن �لحجج � پال�48 تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانند. 
�س�تو� جلس�ه: 1� تصويب تر�� � حسا� سو� � �يا� ساالنه 2� �نتخا� با��� 3� �نتخا� 

«هيئت مدير�»���نامه كثير�النتشا�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش�ركت ��� پربنيس(س�هامي خا�) 
به ش�ما�� ثبت697 � شناس�ه مل�ي10861144962 �عو� مي شو� تا �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� مو�� 1398/05/15 
��� س���اعت 10 صب���ح �� مح���ل قانوني ش���ركت تش���كيل مي گر��� 

حضو�به هم �سانند.
 �س�تو� جلس�ه مجم�ع عموم�ي ع�ا�� ب�ه ط�و� فو� �لع�ا�� 

مو�� 1398/05/15 ساعت 10 صبح 
1� �نتخا� �عضا� هيا� مدير�

2� �نتخا� مديرعامل
3� �نتخا� با��سين

4� تعيين �مضا� مجا�
5� تصويب تر�� � حسا� سو� � �يا� منتهي به �سفند1397

6� هرگونه تصميمي كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.
هيئت مدير� شركت

آگهى تغييرات 
شركت گروه توسعه بازرگانى پارميدا تالش پارسه سهامى خاص 

به شماره ثبت 487516 و شناسه ملى 14005629078
 به �ستنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/08/02 
تصميما� �يل �تخا�ش����د : تر��نامه � حس����ا� س����و� � �يا� س����ا� مالى منتهى 
ب����ه 1396/12/29 م����و�� تصويب قر�� گرف����ت �عضا� هيئت مدير� بش����ر� �يل 
بر�� مد� 2س����ا� �نتخا� گر�يدند: - �قا� غالمحس����ين س����قايى �هكر�� به 
شما�� ملى:4621328077 - �قا� سيف �له حد��� به شما�� ملى : 0621649236 
- �قا� محمد على نژ�� به شما�� ملى : 2120257264 - �قا� محمد �سمعيل ��غنى 
��� به شما�� ملى : 1816592765 - �قا� محمد تر�بى به شما�� ملى: 4032149380 
 �ق����ا� مهد� جناغى به ش����ما�� مل����ى : 0651641047 بعن����و�� با��� �صلى 
� �قا� على �س����معيلى پو� به شما�� ملى: 0046100865 به سمت با��� على �لبد� 
بر�� مد� يكس����ا� مالى �نتخا� گر�يدند ���نامه كثير �النتشا� �طالعا� جهت ��� 

�گهى ها� شركت تعيين شد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (456983)

آگهي حق تقدم شركت مهندسين مشاور صدر صنعت سهامي خاص 
شماره ثبت:38490 شناسه ملي: 10100839070

به �طال� كليه سهامد���� شركت مهندسين مشا�� صد� صنعت سهامي خا� ثبت شد� 
به شما�� 38490 شناس���ه ملي 10100839070 مي �س���اند كه باعنايت به مصوبه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� ��ش���نبه 1398/04/17 س���اعت 11 صبح � تفويض 
�ختيا� عملي نمو�� �فز�يش س���رمايه به هيئت مدير�� نظر به �ينكه مقر� �ست سرمايه 
ش���ركت �� مبلغ 1/200/000/000 �يا� (يك ميليا�� � ��يست ميليو� �يا�) به مبلغ 
8/400/000/000 �يا�(هش���ت ميليا�� � چها�صد ميليو� �يا�) منقسم به 840/000 
س���هم (هش���تصد � چهل هز��) 10/000 �يالي (�� هز�� �يالي)  با نا� �� طريق مطالبا� 
حا� ش���د� � ����� نقد� تو�ما� �فز�يش يابد �� كليه سهامد���� محتر� شركت ��خو�ست 
مي ش���و� �� تا�يخ نشر �گهي به مد� 60 ��� (ش���صت ���) �� حق تقد� خو� نسبت به 
6 سهم (ش���ش) �ستفا�� نمايند � مبلغ �سمي خريد س���ها� �� به حسا� جا�� شما�� 
6591855282 ش���ركت نز� بانك ملت شعبه محمو�يه كد65375 ���يز نمو�� � فيش 
مربوطه �� به �فتر شركت ��قع �� تهر�� خيابا� �ليعصر كوچه شهيد �بر�هيم مهر�(�مانيه 

سابق) پال�35 جديد(14قديم) كدپستي1966616851 تسليم نمايند.
بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت مقر� هيئت مدير� مي تو�ند سها� باقي ماند� �� به ساير 

هيئت مدير� شركتمتقاضيا� ��گذ�� نمايد.
مهندسين مشا�� صد� صنعت(سهامي خا�)

آگهي تغييرات 
شركت مديريت توليد برق گيالن شركت سهامي خاص 

به شماره ثبت175 و شناسه ملي10720167405
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/01/31 تصميما� �يل �تخا� شد:

1� سمت �عضا� هيئت مدير� به قر�� �يل تعيين گر�يدند:
�قا� علي مصطفي س����ر�جي به ش����ما�� ملي 2649567147 به س����مت �ئيس 
هيأ� مدير� � مديرعامل � به نمايندگي �� ش����ركت س����رمايه گذ��� بر� � �نر�� 
غدير(معرفي نامه ش����ما��98/84 م����و�� 98/01/27) �  �قا� غالمرضا علي �قا ���� 
به شما�� ملي 2690081881 به س����مت نايب �ئيس هيأ� مدير� � به نمايندگي 
�� ش����ركت مديريت �نر�� �ميد تابا� هو� (بر�بر معرفي نامه ش����ما�� 8304 مو�� 
1398/01/27) � �ق����ا� غالمرضا �لفت بخش به ش����ما�� ملي 2594181870 به 
س����مت عضو هيا� مدير� به نمايندگي �� شركت سرمايه گذ��� �عتضا� غدير(بر�بر 
معرفي نامه ش����ما�� 98/25903 مو�� 98/01/28) � �قا� س����يد�حمد موشح به 
ش����ما�� ملي2649553987 به س����مت عضو هيا� مدير� به نمايندگي �� شركت 
سرمايه گذ��� غدير(بر�بر معرفي نامه شما��98/25902 مو�� 98/01/28) � �قا� 
عليرضا بلو� ���� به ش����ما�� ملي 2708322281 به سمت عضو هيأ� مدير� به 
نمايندگي �� شركت سرمايه گذ��� �هد��(بر�بر معرفي نامه شما�� 316927 مو�� 

98/01/27) �نتخا� شدند.
2� مق����ر� گر�يد حق �مضا� مكاتبا� ����� با مديرعامل به تنهايي � �مضا� �س����نا� 
مالي � تعهد��� ش����ركت �� قبيل قر������ چك� سفته � پر��خت ها با �مضا مديرعامل 
به �تفا� مدير�مو� مالي ش����ركت يا يكي �� �عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر ش����ركت 

صو�� پذير�.
با ثبت �ين مس����تند تصميما� تعيين ���ندگا� حق �مضا� �نتخا� � تعيين سمت 
هيئت مدير� �نتخا� ش����د� توسط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك شخصيت حقوقي 

مرقو� ثبت � �� پايگا� �گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گيال�
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سنگر

آگهي تجديد مزايده آپارتمان
(نوبت سوم)

ش�ركت به�ر�� موت�و� گلپاي�گا� ��نظ���ر ���� 2��حد 
�پا�تما� با موقعيت ����� خ���و� �� �� طريق مز�يد� عمومي 

به فر�� برساند.
 ����: كا�گر ش���مالي ��بر�� بيما�س���تا� قلب تهر��
 مس���احت ه���ر ��ح���د �پا�تم���ا� 141/8 مترمرب���ع 
فرصت ش���ركت �� مز�يد� يك هفته پس �� �نتشا� �ين �گهي 
ش���ما�� تما�09905404669 � جهت تكميل �طالعا�� 

شركت بهر��  موتو�با��يد � ��يافت �سنا� مز�يد�



تهران- ایرنا- تیم ملی والیبال ایران 
در نخستین بازی خود در مرحله نهایی 
لیگ ملت ها مقابل تیم دوم لهس���تان 

شکست خورد.
تیم ملی والیبال ایران در این بازي 
با نتیجه س���ه بر یک به حریف خود 
باخت. ست اول این بازی با امتیاز ۲۵ 
بر ۲۱ به سود ایران رقم خورد اما سه 
س���ت بعدی با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ 
بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ با برتری لهس���تان 
به پایان رسید تا این تیم راهی مرحله 
نیمه نهایی شود.لهستان با تیم دوم خود 
در مرحله نهایی لیگ ملت ها شرکت 
کرده است اما با پیروزی مقابل برزیل 
و ای���ران و صعود به جمع چهار تیم 
برتر مس���ابقات، همه را غافلگیر کرد.
ایگور کواکوویچ در این بازی تیم خود 
را با ترکیب سعید معروف، امیر غفور 

سیدمحمد موسوی، علی شفیعی، پوریا 
فیاضی، میاد عبادی پور و محمدرضا 

حضرت پور روانه میدان کرد.
 س���ت اول )ای���ران ۲۵ - 

لهستان ۲۱(
ایران بازی را خیلی خوب شروع 
کرد و س���ه امتیاز پیاپی به دست آورد. 
عملک���رد بازیکنان ایران به خصوص 
غفور، در زدن اسپک خوب و کم اشتباه 
بود. سرویس های خوب بازیکنان ایران 
نیز دریافت حریف را به ش���دت دچار 
مش���کل کرده بود. دفاع روی تور هم 
دیگر نقطه قوت شاگردان کواکوویچ 
در ست نخس���ت به حساب می آمد. 
عبادی پور عملکرد فوق العاده ای در این 
ست داشت اما ستاره بازی بدون شکل 
غفور بود که در حمله، دفاع و سرویس 

درخشید.

 س���ت دوم )ای���ران ۱۸ -
 لهستان ۲۵(

س���رویس های خوب بازیکنان 
لهس���تان، تیم ایران را به شدت دچار 
مشکل کرده بود. ضریب اشتباهات فردی 
هم در میان ش���اگردان کواکوویچ باا 
رفت. در میانه های ست ایران بهتر بازی 
کرد و به حریف نزدیک ش���د تا بازی 

در امتیاز ۱۳ به تس���اوی کشیده شود. 
اما دوباره لهستانی ها بهتر بازی کردند و 
توانستند فاصله زیادی به وجود بیاورند. 
در امتیازات پایانی س���ت، هنگامی که 
تیم ایران سرویس را در اختیار داشت 
محمدرضا موذن در پست لیبرو به جای 
حضرت پور وارد زمین می ش���د تا در 
توپ گیری شرایط تیم بهتر شود. درحالی 

که بازی ۲۳ بر ۱۸ به سود لهستان بود 
فرهاد قائمی به جای فیاضی وارد زمین 
شد تا شاید مشکل دریافت توپ حل 
شود اما این تعویض هم چاره ساز نبود 

و لهستان به راحتی پیروز شد.
 س���ت س���وم )ای���ران ۲۰ -

 لهستان ۲۵(
همچنان دریافت تیم ایران دچار 
مشکل بود. به همین دلیل توپ ها به خوبی 
در اختیار سعید معروف قرار نمی گرفت 
تا برنامه های هجومی تیم را ترتیب دهد. 
دفاع روی تور ایران هم کارآمد نبود. در 
سوی دیگر میدان، بازیکنان لهستان در 
زدن اسپک هم کم اشتباه بودند. پاسور 
لهستان عملکرد بسیار خوبی داشت و 
بارها مهاجمین تیمش را در شرایطی قرار 
داد که بدون مزاحمت دفاع ایران اسپک 
بزنند. توپ گیری دیگر نقطه قوت لهستان 

محسوب می شد. در امتیازات پایانی ست  
محمدجواد معنوی نژاد و علی اصغر مجرد 
به جای فیاضی و ش���فیعی وارد زمین 
شدند اما نتوانستند تغییری در روند بازی 
به وجود بیاورند. ایران پراشتباه و لهستان 

تیم برتر میدان در ست سوم بود.
 س���ت چه���ارم )ای���ران ۲۲ - 

لهستان ۲۵(
در این ست مجرد و معنوی نژاد 
در ترکیب اصلی تیم ایران باقی ماندند. 
همچنان دریافت و حمله ایران بسیار 
پراش���تباه و توپ گیری، دفاع روی تور 
و سرویس لهستانی ها بسیار موفق بود. 
وقتی مانند ست های قبل فاصله امتیازی 
زیادی به س���ود لهستان به وجود آمد  
بازیکنان ای���ران از نظر روحی هم به 
ش���دت افت کردند و نمایش بسیار 

ضعیفی داشتند. 

نام 3 ایرانی در بین 10 پاراوزنه بردار رکورددار دنیا
نام سه ورزشکار ایرانی در 
میان ۱۰ پاراوزنه بردار رکورددار 
دنیا قرار دارد.به گزارش خبرگزاری 
 فارس، در آس���تانه برگزاری 
رقابت ه���ای جهانی پاراوزنه 
برداری نورسلطان، کمیته وزنه 
برداری IPCبا انتش���ار لیستی 
به معرف���ی ۱۰ پاراوزنه بردار 
رکورد دار دنیا در اوزان ده گانه 

پرداخت.در این لیست ۱۰ نفره، رکوردداران فعلی اوزان ده گانه معرفی 
شده اند و در میان آنها نام روح اله رستمی با رکورد ۲۲۹ کیلوگرم در 
درس���ته ۷۲- کیلوگرم، مجید فرزین با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم  در دس���ته 
۸۰- کیلوگرم و سیامند رحمان با رکورد ۳۱۰ کیلوگرم در دسته ۱۰۷+ 
کیلوگرم به چشم می خورد.رقابت های جهانی پاراوزنه برداری ۲۰۱۹ 
به میزبانی قزاقستان و در شهر نورسلطان از امروزتا ۲۸ تیر ماه برگزار 
خواهد ش���د و دارای امتیاز کس���ب سهمیه بازی های پارالمپیک توکیو 

۲۰۲۰ است.
انتخابات فدراسیون کشتي قطعا برگزار می شود

سرپرست فدراس���یون کشتی تاکید کرد 
با وجود نیامدن تایید صاحیت س���ه کاندیدا  
انتخابات این فدراس���یون قطعا روز چهارشنبه 
برگزار خواهد ش���د.به گزارش خبرنگار مهر 
به���روز نعمتی در م���ورد آخرین وضعیت 
فدراسیون کش���تی و برگزاری انتخابات این 
فدراسیون گفت: انتخابات روز ۲6 تیرماه برگزار خواهد شد و نمایندگان 
و اعضای مجمع معرفی شده اند و امیدوارم افرادی که از سوی نهادهای 
دیگر می آیند زودتر معرفی شوند. البته تایید صاحیت چند کاندیدا هنوز 
نیامده است. نعمتی در مورد تایید صاحیت نشدن امیررضا خادم، عباس 
جدیدی و علیرضا دبیر، گفت: این سه کاندیدا قهرمانان بزرگ و برای 
ما هم قابل احترام هس���تند. اگر در روزهای باقی مانده اتفاقی بیفتد در 
خدمت این دوستان خواهیم بود اگر هم نیاید که انتخابات برگزار خواهد 
شد.وی در مورد اینکه برای تایید صاحیت ها چه فاکتورهایی در نظر 
گرفته می شود گفت: این را نهادهای ذیربط می دانند و بنده صاحیت 

این را ندارم که در این مورد اظهار نظر کنم.
 ۶ دوومیدانی کار معلول رکورد ورود به تیم ملی را زدند

مدی���ر تیم های مل���ی دوومیدانی 
جانب���ازان و معلوان گفت: از بین ۴۰۰ 
دوومیدانی کار شرکت کننده در مسابقات 
انتخابی تیم ملی و قهرمانی کش���ور در 
بخ���ش زنان و مردان فقط 6 دوومیدانی 
کار مرد توانس���تند رکورد اول تا سوم 
رنکینگ جهانی را به ثبت برسانند و به 

تیم ملی دعوت ش���وند.بهمن رضایی در گفت وگو با ایسنا، افزود :البته 
6 نفر از دوومیدانی کاران نیز رنکینگ چهارم جهان را کسب کردند که 
قرار شد این نفرات با کسانی که رکورد آنها نزدیک به رنکینگ جهانی 
اس���ت هفته اول شهریور در رکوردگیری مجدد شرکت کنند تا کسانی 
که موفق به کسب رنکینگ اول تا سوم جهان می شوند راهی مسابقات 

جهانی امارات شوند.
هجدهمي ایناین هاکی ایران در مسابقات قهرمانی جهان

تهران-ایرنا-تیم ملی ایناین هاکی 
ایران با شکس���ت مقابل مکزیک به کار 
خ���ود در رقابت های جهانی پایان داد.
به گزارش روابط عمومی فدراس���یون 
هاکی، در ادامه رقابت های ایناین هاکی 
قهرمانی جهان، تیم ملی ایران در آخرین 
دیدار خ���ود از این پیکارها به مصاف 

مکزیک رفت.
تیم ملی ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل مکزیک شکست 
خوردوشاگردان کاوه صدقی با این نتیجه در جایگاه هجدهم جهان قرار 
گرفتند.تیم ملی ایناین هاکی ایران به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات 

حضور یافته بود.  
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اخبار کوتاه خارجي

پی اس جی به دنبال جانشین نیمار
تیم فرانس���وی قصد دارد برای خرید لروی 
زانه با بایرن مونیخ رقابت کند و این بازیکن را در 
ترکیبش جانشین نیمار کند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، تیم فوتبال پاری  سن ژرمن سعی دارد برای 
زندگی بدون نیمار آماده ش���ود و به نظر سران 
این باشگاه هم به خوبی می دانند که این بازیکن 
به زودی از آن ها جدا خواهد شد. به همین دلیل 
اس���ت که غول فرانسوی به دنبال آلترناتیوهایی 
برای تقویت ترکیب است و می  خواهد بازیکن 

بزرگی را در کنار ادینسون کاوانی و کیلیان امباپه داشته باشد. برای این 
منظور آن ها لروی زانه را در نظر گرفتند.تیم فوتبال منچسترسیتی در 
تاش است تا امضای ملی پوش آلمانی را برای تمدید قرارداد بگیرد 
اما اگر موفق نش���ود باید بهترین پیشنهاد را برای او بپذیرد تا حداقل 

از فروشش پول خوبی به دست آورد.
انصاری فرد به السیلیه قطر پیوست

مهاجم با سابقه فوتبال 
کش���ورمان به تیم السیلیه 
قطر پیوس���ت.به گزارش 
خبرگ���زاری فارس کریم 
انصاری فرد که فصل اخیر 
را در تیم ناتینگهام فارست 
انگلیس س���پری کرد، با 
السیلیه قطر به توافق رسید 
و قرارداد بست.باشگاه قطری در توییتی از این انتقال به طور رسمی 
خبرداد.وی در گذش���ته در تیم های سایپا، پرسپولیس، تراکتورسازی  
اوساس���ونا، پانیونیوس، المپیاکوس و ناتینگهام فارست توپ زد.گلزن 
باتجربه در تیم ملی کشورمان تاکنون در ۷۸ بازی حضور یافته و ۱۹ 
گل زده اس���ت.قرارداد کریم با السیلیه ۲ ساله است و این فوروارد با 

پیراهن شماره ۱۰ السیلیه در لیگ ستارگان قطر حاضر خواهد شد.
ام باپه گران ترین بازیکن جوان فوتبال جهان

ستاره جوان پاری سن ژرمن و تیم 
ملی فوتبال فرانسه گران ترین بازیکن 
زیر ۲۱ س���ال فوتبال جهان است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از تایم اسپورت، 
کیلیان امباپه در موناکو بود که خود را 
به فوتبال فرانس���ه و اروپا معرفی کرد.

این بازیکن جوان بعد از درخش���ش با 
موناکو راهی پاری س���ن ژرمن شد و 

عملکرد درخشانی در این تیم داشته و قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روس���یه را هم در کارنامه دارد.در فهرست گران ترین بازیکن زیر ۲۱ 
سال فوتبال جهان ام باپه در صدر قرار دارد تا جایی که اسپورت رقم 
این بازیکن را ۲6۱ میلیون یورو دانس���ت.بعد از ام باپه، سانچو ستاره 
جوان بوروسیا دورتموند در رده دوم است که قیمت فروش او ۱۲۰ 
میلیون یورو است.در رده سوم ماتیاس دی لیخت مدافع آژاکس است 

که قیمت او ۷۴ میلیون یورو است.
ستاره رئال در مراسم معارفه از حال رفت

تهران- ایرنا- ادر میلیتائو مدافع برزیلی 
و تازه وارد رئال مادرید در مراس���م معارفه 
در باشگاه جدیدش از حال رفت تا یکی از 
خاص ترین لحظات دوران فوتبالی وی خیلی 
دوام نیاورد.میلیتائو که برای نخستین بار در 
برابر رس���انه های اسپانیایی قرار می گرفت، 
ناتوان از اتمام نشست مطبوعاتی خود، به 
دلیل احس���اس ضعف مراسم را زودتر از موعد به پایان رساند.مدافع 
برزیلی پس از پرسش خبرنگاران در رابطه با نیمار هم تیمی وی در 
سلسائو، در حالی که گره کراوات خود را ُشل می کرد، اظهار داشت: 
متأس���فانه س���رگیجه دارم؛ روزی  احساسی برای من است و مطمئن 
نیستم بتوانم بیشتر از این حرف بزنم!میلیتائو پس از سپری کردن یک 
فصل در پورتو، با قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون یورو به رئال ملحق 
ش���د و نخس���تین خرید زین الدین زیدان در دوره دوم حضور روی 

نیمکت کهکشانی ها لقب گرفت.

شكست ايران  و صعود لهستان به نيمه نهايي ليگ ملت هاي واليبال  اخبار کوتاه  داخلی

تغییر و کاهش مقررات انضباطی 
فدراسیون جهانی فوتبال

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با بیان اینکه 
مقررات انضباطی فیفا دستخوش تغییرات اساسی شده، در باره مهمترین موارد 

مربوط به آن توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال 
احمدرضا براتی رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از 
تغییرات اساسی مقررات انضباطی فیفا خبر داد و در این خصوص اظهار داشت: 

بعد از سال ها مقررات انضباطی فیفا به صورت اساسی تغییر کرده است.
براتی در توضیح بیشتر این تغییرات خاطرنشان کرد: مقررات انضباطی 
جدید نسبت به مقررات سابق خاصه تر شده است و از ۱۴۷ ماده به ۷۲ 
ماده کاهش پیدا کرده، ساختار آن بهتر و محتوای آن شفاف تر شده است. 
همچنین در موضوعاتی مانند مبارزه با تبعیض و حمایت از حقوق بشر کامًا 

به روز رسانی شده است.
وی تصریح کرد: در خصوص موضوع مبارزه با تبعیض و نژاد پرستی در 
مقررات جدید فیفا باید توجه کرد که محتوای مقررات مربوط به حوزه مبارزه 
با تبعیض و نژاد پرستی با رعایت بااترین استانداردهای بین المللی اصاح 
شده و نکته بسیار مهم این است که چنانچه داور بعد از رعایت شرایط ازم  
یک مسابقه را به علت رفتار ها یا شعارهای نژاد پرستانه تعطیل نماید نتیجه 
مسابقه به ضرر تیمی که رفتارها منسوب به آن تیم یا تماشاگران آن است 
اعام خواهد شد. همچنین در برخورد با متخلفین این حوزه، عاوه بر تنبیهات 

معمول، برنامه های آموزشی و تربیتی هم اجرا خواهد شد.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: 
 بخش بس����یار مهم دیگری که در مقررات انضباطی فیفا تغییر کرده مربوط 
می ش����ود به حوزه مالی و قراردادی. از این به بعد فیفا عاوه بر اینکه کما 
فی الس����ابق تصمیمات دیوان بین المللی ورزش CASرا که در رس����یدگی 
تجدیدنظر به آرای فیفا صادر می شود، اجرا می کند، تصمیماتی را که خود 
CASب����دون مداخله فیفا در حوزه فوتبال ص����ادر می کند ، نیز اجرا و حمایت 
می کند. براتی در ادامه این توضیحات افزود: فیفا بر اساس مقررات جدید، 
باشگاه های بدهکار را تا هنگام تسویه کامل بدهی هایشان از نقل و انتقاات 
محروم می کند و در همین راس����تا چون بعضی از باش����گاه ها برای فرار از 
 پرداخت بدهی های ش����ان مبادرت به انتقال امتیاز باش����گاه یا تغییر نام خود 
می کردند، از این به بعد باشگاه جانشین باشگاه بدهکار هم مشمول تنبیهات 

و ضمان اجراهای فیفا خواهد شد.
 وی ادام����ه داد: ب����رای اولین بار در این مقررات، دادرس����ی علنی در 
رس����یدگی های فیفا پیش بینی شده اس����ت یعنی چنانچه اصحاب پرونده 
درخواست نمایند، رسیدگی علنی خواهد بود و دسترسی عموم به جلسات 

رسیدگی فراهم خواهد شد.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراس����یون در پایان از فراهم 
شدن امکان معاضدت حقوقی فیفا خبر داد و گفت فیفا در مقررات جدید 
به منظور حمایت از حقوق اشخاصی که توانایی کافی برای استخدام وکیل 
و تعقیب قانونی شکایت خود ندارند، تسهیات ویژه و معاضدت حقوقی 

را پیش بینی نموده است. 

غیبت سهراب مرادی در وزنه برداری 
قهرمانی جهان ۲01۹

یک سایت خارجی با اشاره به مصدومیت 
مجدد س���هراب مرادی اعام کرد این وزنه 
بردار در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ غایب 
است و امسال برای این وزنه بردار از بد به 

بدتر پیش رفته است.
به گ���زارش ایس���نا و ب���ه نقل از 
Insidethegames، سهراب مرادی قهرمان 
جهان و المپیک که رکورد دار جهان هم هست 

بعد از در رفتگی ش���انه اش در تمرین،در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
غایب خواهد بود. این دومین آسیب دیدگی جدی است که برای مرادی در 
طول پنج ماه پیش می آید. مرادی امید اول ایران برای گرفتن مدال طا در 

المپیک توکیو بود اما اکنون دیگر بسیار بعید به نظر می رسد.
داود باقری به رسانه های محلی گفت: سهراب مرادی مسابقات جهانی که 
در سپتامبر در تایلند برگزار می شود، را از دست می دهد.مرادی در ماه فوریه 
هم آسیب دیدگی از ناحیه کمر داشت که پس از معاینه توسط متخصص 
آلمانی گفته شد برای شش تا نه ماه باید استراحت کند و تمرینات فیزیوتراپی 
انجام دهد. امسال برای مرادی از بد به بدتر پیش رفته است و در حالی که 
او از مصدومیت ها رنج می برد، هفته پیش تیان تائو چینی رکورد دوضرب 

جهان را شکست و مرادی این رکورد را از دست داد.
از آنجا که ایران دو وزنه بردار مرد را می تواند به المپیک توکیو اعزام 

کند، ممکن است مجبور شود از کیانوش رستمی استفاده کند.

حریفان آزادکاران ایران در مسابقات 
قهرمانی جوانان  آسیا

قرعه کش���ی پنج وزن نخس���ت رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا، 
برگزار شد.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، 
رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز و با برگزاری مسابقات 
پنج وزن نخست در شهر چونبوری تایلند آغاز می شود.قرعه نمایندگان کشورمان در 
این مسابقات به شرح زیر است: در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، پوریا 
ترکمان در دور نخست به مصاف ترکی حازوازی از عربستان می رود و در صورت 
گذر از این حریف در دور دوم به مصاف برنده کشتی معروف اف از ازبکستان و 
شی یو از چین تایپه می رود. در وزن 6۵ کیلوگرم علیرضا اشکیور در دور اول با 
سوراویت سریناک از تایلند سرشاخ می شود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر 
در دور دوم با برنده کشتی میان هوانگ از کره جنوبی و توکتومامبتو از قرقیزستان 

مبارزه می کند در این وزن ۱۴ نفر شرکت کرده اند.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، محمدصادق فیروزپور در 
دور نخس���ت جان ژائو از چین کش���تی می گیرد و در صورت پیروزی در این دور 
 در مبارزه بعدی به مصاف برنده مبارزه سوزوکی از ژاپن و دوسجانوف از قزاقستان 
می رود. در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر شرکت کرده اند، عبداله شیخ اعظمی 
در دور اول با راتاناچوت جانسورن از تایلند کشتی می گیرد و در صورت پیروزی 
بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کش���تی میان کابیکنوف از قزاقس���تان و 

عزیزبایف از قرقیزستان می رود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم علیرضا رکابی در دور نخست به مصاف رحمان روسیدانمیو 
از چین می رود و در صورت شکست این کشتی گیر، در دور دوم به مصاف میونگ 

سئوک چو از کره جنوبی می رود. در این وزن ۱۱ نفر حضور دارند. 

واکنش سردار آزمون به پیشنهاد لیورپول و حضور در لیگ برتر
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به 
مطرح شدن خبر حضور احتمالی اش در 
تیم لیگ برتری لیورپول واکنش نشان 
داد و گفت: باشگاه زنیت باید در این 

مورد اظهار نظر کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار 
آزمون در مورد آخرین وضعیت خود و 
حضور در تیم زنیت گفت: تیم ما خیلی 
هجومی بازی می کند و مهاجمان بهتر 
دیده می شوند. بازیکنان بزرگی در خط 
حمله دارد و هر مهاجمی می تواند در 

این تیم خیلی خوب کار کند.
 وی در م���ورد حض���ور چند 
ساله اش در تیم فوتبال روسیه گفت: 
خدا را ش���کر که من در این تیم جا 
افتادم و بازیکنانی که کنارم بازی می 
کنن���د خیلی کمک کردند تا بتوانم با 

فضای اینجا آشنا شوم و عملکرد خوبی 
داشته باشم.

وی در مورد عاقه اش به لیگ 
روسیه گفت: با فرهنگ این کشور آشنا 
ش���دم. لیگ روسیه سخت است هر 
چند که خیلی دیده نمی شود. بازیکنان 
 بزرگ روس���ی در لیگ روسیه بازی 
می کنند که س���طح کیفی این لیگ را 

باا برده است.

آزمون در مورد پیشنهاد لیورپول 
گفت: من از این موضوع خبر ندارم و 
باشگاه باید در این مورد صحبت کند. 
اگر پیشنهاد رسمی بیاید باید با باشگاه 

هماهنگ کنیم.
وی در م���ورد پیش���نهاد فصل 
گذشته سلتیک گفت: اگر پیشنهادی 
باشد معمواً به خود بازیکن نمی گویند 

و به باشگاه اعام می کنند.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در 
مورد حضور سرمربی جدید به جای 
کی روش گفت: من خیلی خوشحالم 
که ویلموتس آمده است. مربی خیلی 
خوب���ی را برای تیم ملی آورده اند. او 
و کی روش هر دو مربیان خوبی بوده 
وهستند. حرف من این است که باید 
در بدرقه هم مثل اس���تقبال با محبت 

باش���یم. آزمون در مورد تغییر روش 
بازی تیم ملی گفت: من در جام جهانی 
وظیف���ه ام این بود که تا خط دفاعی 
هم بیایم در حالی که هیچ وقت این 
کار را نمی کردم. شاید به همین خاطر 
بود که م���ردم انتقاد می کردند. اان 
 خوب است که تیم ملی تهاجمی بازی 
م���ی کند اما اگر تهاجمی بازی کنیم 
 و نتیج���ه نگیریم بازه���م مردم این 
حرف ها را می زنند. این بازیکن در 
م���ورد تعداد زیاد بازیهای ملی اش و 
احتمال شکستن رکورد علی دایی گفت: 
من به دنبال رکورد فوتبال ایران نیستم. 
علی دایی بازیکن خیلی بزرگی است. 
هر کس���ی هم بتواند رکورد ایشان را 
جابجا کند بازهم چیزی از ارزش های 

علي دایي کم نمی شود. 

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� ساليانه
شركت گز سكه(سهامى عا�)

ثبت شد� به شما�� 5301 � شناسه ملى 10260264460
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت گز سكه(سهامى عا�) � يا نمايندگا� 
قانونى �يش���ا� �عو� بعمل مى �يد� �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت 
كه �� ساعت 17 ��� چها�ش���نبه مو�� 98/05/02 �� �صفها�� خيابا� شيخ صد�� 
 ش���مالى نبش كوچه �سيا�(30) مركز �مو�� علمى كا�بر�� عتيق برگز�� مى گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1-�ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��سا� قانونى
2-تصويب صو�تها� مالى شركت منتهى به 97/12/29

3-�نتخا� �عضا� هيأ� مدير�
4-تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيأ� مدير�

5-�نتخا� با��سا� �صلى � على �لبد�
6-تعيين ���نامه كثير�النتشا�

7-ساير مو���� كه به موجب قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه 
هيأ� مدير��ست.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت ��غن نباتي شير��(سهامي عا�)

شما�� ثبت: 98052 شناسه ملي: 10530045403
جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� شركت ��غن 
نباتي شير��(سهامي عا�) ��� ساعت 12 ��� ��شنبه 1398/4/31 
�� محل قانوني ش���ركت ��قع �� تهر��� خيابا� قائم مقا� فر�هاني� 
نبش خيابا� فجر� شما��65 تشكيل مي گر��. �� عمو� صاحبا� سها� 

�عو� مي شو� �� جلسه مزبو� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���يدگي � تصويب تر��نامه � صو�� حسا� سو� � �يا� عملكر� 
سا� مالي منتهي به 1397/12/29
2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيأ� مدير�

آگهى تغييرات 

شركت حمل و نقل جاده اى بين شهرى كاالى ميانكاله بندر اميرآباد سهامى خاص 

به شماره ثبت 1253 و شناسه ملى 10760172613 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت  مدير� مو�� 1397/12/11بر�بر تاييديه شما�� 5680 
مو�� 1398/01/29 ����� ��هد��� �حمل �نقل جا�� �� شهرستا� بهشهر �بند��مير�با� 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : 1- �قا� �ضا �ستمى با كدملى 4999491443 به سمت 
�ئيس هئيت مدير � 2-�قا� محمد �س���تمى با كدملى 4999491151 به سمت نائب 
�ئيس هئيت مدير� 3- �قا� ها�� بابائى مل���ك �با�� با كدملى 2092637835 به 
سمت عضو هئيت مدير� � مدير عامل همگى بعنو�� �عضا� �صلى هيئت  مدير� به مد� 
�� سا� �نتخا� ش���دند. -مقر� گر�يد كليه �س���نا� ������ بها��� � بانكى � تعهد �� � 
قر�����ها �عقو� �سالمى با �مضا� مشتر� �ئيس هيئت  مدير� (�قا� �ضا �ستمى) باتفا� 
مديرعامل (�قا� ها�� بابائى ملك �با�� ) با مهر ش���ركت معتبر مى باشد � نامه ها� 
عا�� ������ با �مضا� منفر� �ئيس هيئت  مدير� (�قا� �ضا �ستمى) يا مديرعامل(�قا� 

ها�� بابائى ملك �با�� ) همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو� . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهشهر (458013)

�گهي مز�يد� عمومي فر�� ضايعا� غيرتوليد� 
03�98 � توليد� 04 �98

 شركت قالب ها� صنعتي �ير�� خو��� ��نظر ���� نسبت به 
فر�� ضايعا� ��� �� قيچي حاصل �� فر�يند توليد � �قال� ضايعاتي 
شامل سفاله �لومينيو�� �ستگا� كپي� �ستگا� چمن ��� لو��� �سقاطي 
كامپيوتر� منبع گا��ئيل� �نو�� فنر فوال�� � بس���ت ���بست فلز� �� 

طريق مز�يد� عمومي � برمبنا� قيمت كا�شناسي �قد�� نمايد.
مهلت با��يد � ���ئه پيش�نها�: 98/04/22 �لي 98/04/29 �� 

ساعا� �����
مح�ل با��ي�د: كر� � كيلومتر5 ������� كر� � قز�ين� ش���ركت 

قالب ها� صنعتي �ير�� خو���
تلفن تما�: 34710619�026

توجه: ش���ركت قالب ها� صنعت���ي �ير�� خ���و��� �� �� يا قبو� 
پيشنها�ها� ��يافتي كامال مختا� مي باشد.

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� 
شركت كا�خانه چيني �ير�� (سهامي عا�) � �� حا� تصفيه
به شما�� ثبت 5904 تهر�� � شناسه ملي 10100288420

 بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت كا�خانه چيني �ير�� (سهامي عا�) 
�� حا� تصفيه �عو� مي نمايد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� �ين 
ش���ركت كه �� ��� چها�شنبه مو�� 1398/5/2 ��� ساعت 11 صبح �� محل شركت� 
 ��قع �� كيلومتر 13 جا�� مخصو� كر� نرس���يد� به چها���� �ير�� خو��� تش���كيل 

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

1� قر�ئت گز��� هيئت تصفيه � با��� قانوني
2� بر�سي � تصويب عملكر� هيئت تصفيه صو�تها� مالي منتهي به 1397/12/29

3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني
4� �نتخا� �عضا� هيئت تصفيه

5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مذكو� مي باشد.
ضمن���ا� �فق ما�� 99 �صالحيه قانو� تجا�� �� كليه س���هامد���� � نمايندگا� قانوني 
�نها ��خو�س���ت مي نمايد جهت حضو� �� جلسه مجمع با ���ئه �صل برگه سها� � ����� 

شناسايي معتبر يا �كالت نامه محضر� حضو� به هم �سانند.
هيئت تصفيه شركت كا�خانه چيني �ير�� (سهامي عا�) � �� حا� تصفيه

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا��(نوبت سو�)
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت تعا�ني عمر�� شمالغر� خاتم به شما�� ثبت10170 
� شناس���ه ملي1024012776 �عو� به عمل مي �يد كه �� تا�يخ 98/05/07 س���اعت 10 
صبح �� محل ش���ركت تعا�ني جهت �تخا� تصميم نس���بت به موضوعا� �يل �� �ين جلسه 

حضو� به هم �سانند.
موضو� جلسه: �نحال� شر� تعا�ني

�مضا� �عضا�
1� بهز�� كبا�� 2� جا�يد نريماني 3� فرما� كريمي

مدير تصفيه شركت -  جا�يد نريماني

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت تدبير سالمت كيميا 
(�� حا� تصفيه) به شما�� ثبت201830 � شناسه ملي10102435657

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� �ين شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه 
كه �� س���اعت 10 ��� ��ش���نبه 1398/4/31 �� ����: تهر�� � �نك � خيابا� مالصد�� پال�60 

طبقه 5 ��حد شرقي تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� مدير تصفيه �� ��بطه با �قد�ما� �نجا� شد� تاكنو�.
2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد.

مدير تصفيه شركت تدبير سالمت كيميا(�� حا� تصفيه)

�گهي �عو� سهامد����
بر�� تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه 

شركت تجا�� با��گاني پتر�سيف(سهامي خا�)
به شما�� ثبت208627 � شناسه ملي10102501485

�حتر�ما� بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت تجا�� با��گاني 
پتر�سيف(س���هامي خا�) �عو� مي ش���و� بر�� تشكيل مجمع 
عمومي عا�� ساليانه ش���ركت �� تا�يخ 1398/04/31 ساعت 14 
�� مركز �صلي ش���ركت ��قع �� تهر��� خيابا� مالصد��� خيابا� شيخ 
 بهائي ش���مالي� ميد�� پير����� خيابا� پير����� پال�2� طبقه ��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيأ� مدير� ��با�� �ضع عمومي � عمليا� مالي 
شركت �� سا� مالي منتهي به �خر �سفند ما� 1397

2� �ستما� گز��� با��� قانوني شركت ��با�� گز��� هيأ� مدير�� 
عمليا� مالي � حس���ا� سو� � �يا� � تر��نامه �� سا� مالي منتهي به 

�خر �سفندما� 1397
3� بر�س���ي � تصويب تر��نامه � حسا� سو�  �يا� � ساير حسا� ها � 

عمليا� مالي شركت �� سا� مالي فو� �لذكر � تقسيم سو�.
4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي1397

5� س���اير مو���� كه �� صالحيت � �سيدگي مجمع عمومي عا�� 
هيأ� مدير� ساليانه باشد.

شركت تجا�� با��گاني پتر�سيف(سهامي خا�)

تا�يخ �نتشا�: 98/4/22
شركت تعا�ني مسكن مهر10منطقه4تهر�� شما�� ثبت247460

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� نوبت ���
 بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني �عو� مي ش���و� تا �� مجمع عمومي عا�� 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 16:00 ��� ش���نبه مو�� 98/5/5 �� محل مهر�با� ���هن � س���ايت 

16هكتا�� � مسجد �ما� علي(�) تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
يا����� مي شو�:

� �گر حضو� عضو� �� مجمع ميس���ر نبو� مي تو�ند �كالتا� حق �عما� ��� �� به غير بدهد � هر عضو 
مي تو�ند �كالت سه نفر � غيرعضو �كالت يك نفر �� بپذير�. حضو� �كيل � موكل همزما� �� تعا�ني 
�لز�مي �ست � �ما� بر�سي � تائيد �كالت نامه ها ���ها� ��� �� ساعت 9 تا 12 �� �فتر تعا�ني توسط 

�حد� �� هيا� تصفيه صو�� مي پذير�.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� تصفيه � ناظر تصفيه
2� طر� � تصويب صو�� ها� مالي 1397 � تعيين بو�جه سا�98

3� �تخا� تصميم ��خصو� �� �سته �� �عضايي كه به تعهد�� خو� بابت ���يز� عمل ننمو�� �ند.
4� طر� � ���ئه ليست جانمايي ��حدها� تحويلي �عضا

5� طر� � تصميم گير� ��خصو� حق �لزحمه هيا� تصفيه �� سنو�� گذشته تا حا�
 6� طر� � بر�سي تفاهم نامه في مابين شركت تعا�ني مسكن مهر مذكو� با تعا�ني قد� � بر�سي ���يز�

7� تصميم گير� ��خصو� تحويل ��حدها به �عضا� تعا�ني قد�
 8� تصميم گير� ��خصو� �نتخا� �كيل حقوقي � كا�شنا� �سمي ���گستر� جهت پر��� تعا�ني
هيا� تصفيه

شركت مز�يد� گز��: شركت بر� منطقه �� �صفها�
موضو� مز�يد�: فر�� عرصه � �عيا� يك قطعه �مين با كا�بر� مس���كونى به مساحت 236/20 متر مربع ��قع �� خيابا� طالقانى 

�بتد�� خيابا� �حيم خا� (كوچه �كتر �سولى� بن بست نشا�)
قيمت پايه (قيمت كا�شناسى): 14,000,000,000 (چها��� ميليا��) �يا�

نحو� ��يافت � تحويل �س�نا� مز�يد�: كليه مر�حل برگز��� مز�يد� �� ��يافت � تحويل �س���نا� مز�يد� تا �عال� برند� � تحويل 
�جنا�� با مر�جعه به «سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت(س���تا�)» به ���� www.setadiran.ir �مكان پذير خو�هد بو�. (�طالعا� 
تما� «سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت(ستا�)» جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (توكن): 
مركز تم���ا�: 41934-021� �فتر ثبت نا�: 88969737 � 85193768-021� تما� با كا�فرما� �� صو�� لز�� �� س���اعا� ����� 

���ها� كا�� با شما�� 031-36277687)
مهلت ��يافت �سنا� مز�يد�: �� ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 98/04/15 تا ساعت 16:00 ��� پنج شنبه مو�� 98/04/27 

نو� � مبلغ تضمين ش�ركت �� مز�ي�د�: ضمانت نامه معتبر يا فيش ���يز �جه معا�� 1,000,000,000 �يا�� به حسا� بانك 
مركز� به شما�� IR 330100004101101430230298 به نا� شركت بر� منطقه �� �صفها�

با��يد �� �مين موضو� مز�يد� : پس �� تهيه �س���نا� � صرفا� �� ��� يكشنبه مو��  98/04/30 � با حركت �� شركت بر� منطقه  �� 
�صفها� (��� ساعت 09:00 صبح) �مكان پذير خو�هد بو�.

مهلت � محل ���ئه پيش�نها�ها� �لكتر�نيكي � فيزيكي: مز�يد�  گر�� بايس���تي حد�كثر تا س���اعت 10:00 صبح شنبه مو�� 
98/05/05 نسبت به ثبت پيشنها�ها �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت(ستا�) �قد�� � نسخه فيزيكي پيشنها�ها �� �� موعد مذكو� به 

����: �صفها�� خيابا� چها�با� باال� �بيرخانه شركت بر� منطقه �� �صفها� تحويل نمايند.
�ما� � محل با�گش�ايي پاكت ها� مز�يد�: س���اعت 10:00صبح ��� سه  شنبه مو��  98/05/08- سالن كميسيو� معامال� 

ساختما� معا�نت مالي � پشتيباني شركت بر� منطقه �� �صفها�
شر�يط مز�يد� :

- با��يد �� �مين موضو� مز�يد� �لز�مي مي  باشد.
- ساير شر�يط � �طالعا� مربوطه �� �سنا� مز�يد� ��� گر�يد� �ست.

- به پيشنها�هايي كه فاقد سپر�� يا �مضا� مشر�� � مخد�� � سپر��  ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك � نظاير �� � پيشنها�هايي كه پس 
�� �نقضا� مد� مقر� �� �گهي ��صل شو� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

ضمنا� مي تو�نيد �ين �گهي �� �� سايت ها� �ينترنتي مشاهد� كنيد
www.setadiran.ir           http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir          

���بط عمومي شركت بر� منطقه �� �صفها�
�/�لف (522300)

نوبت ���
آگهي تجديد مزايده  عمومي 980/9001 

(شماره 2098001188000002  در سامانه ستاد)

شركت نفت پا�� �� نظر ���� �قال� كم گر�� � ما��� � مستعمل �� كه شامل �قال� 
�يل مى باشد �� طريق مز�يد به فر�� برساند :

مقداروضعيتشرح اقالمرديف

غير مستمرطبق ليستنوانواع لوازم برقى ،انواع لوازم ابزار دقيق1

غير مستمرطبق ليستنوانواع لوازم و قطعات اتومكانيك(ليفتراك و خودرو)2

غير مستمر2 دستگاهمستعمل(ضايعاتى)بويلر3

مستمربه ميزان موجودضايعاتىنايلون4

�� متقاضيا� �عو� بعمل مى ���� جهت با��يد� �خذ فرمها � پاكت مربوطه � شركت �� مز�يد� �� تا�يخ 
چا� �گهى به مد� 10 ��� كا�� به �بيرخانه ش����ركت نفت پا�� �� س����اعت 8/00 �لى 12 به نشانى 
پااليشگا� نفت پا�� ��قع �� كيلومتر 22 جا�� مخصو� كر� ��حد فر�� ضايعا� مر�جعه نمايند .

بديهى �ست شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست .
به پيش���نها� مشر�� � مبهم � فاقد سپر�� � پيشنها�هايى كه بعد �� مد� مقر� �� �گهى 

مز�يد� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .
شما�� تما� : 02146815023

�گهى مز�يد� �قال� مستمر/غير مستمر98-2

بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� س����يما� تهر��(شركت سهامي عا�) يا 
نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس����ه مجمع عمومي عا�� 
ساليانه شركت كه ��� س����اعت 15 ��� ��شنبه مو�� 1398/04/31 �� محل 
س����الن كنفر�نس �تا� با��گاني صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� ��قع �� تهر��� 
خيابا� طالقاني� نبش خيابا� ش����هيد موس����و�(فرصت) پال�175 طبقه �هم 
تشكيل مي گر��� حضو� به هم �س����انند. سهامد���� محتر� مي تو�نند به منظو� 
�خذ بر� ���� به جلسه �� تا�يخ 22 �لي 30 تيرما� 1398 به جز ���ها� پنجشنبه 
� تعطيل با �� �ست ��شتن بر� س����ها� �صالتا� يا �كالتا� � با ���ئه كا�� شناسائي 
معتبر � يا مس����تند�� نمايندگي/ �كالت/ قيوميت �� ساعت 8 صبح لغايت 15 به 
�فتر �مو� سها� ش����ركت ��قع �� خيابا� فر��سي خيابا� شهيد تقو�(كوشك)� 

خيابا� �نوشير��ني(��با� جمشيد شمالي) � شما��5 مر�جعه نمايند.
�ستو� جلسه:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � گز��� حسابر� مستقل � با��� قانوني 
بر�� سا� مالي منتهي به 1397/12/29

2� �تخا� تصميم نس���بت به صو�� ها� مالي شركت �صلي(سيما� تهر��) � 
تلفيقي گر�� بر�� سا� مالي منتهي به 1397/12/29

3� �نتخا� حس���ابر� مستقل � با��� قانوني � تعيين حق �لزحمه �نا� بر�� 
سا� مالي منتهي به 1398/12/29

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت بر�� سا� مالي 
منتهي به 1398/12/29

5� تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير� � كميته حسابرسي بر�� 
سا� مالي منتهي به 1398/12/29

6� ساير مو���
هيأ� مدير� سيما� تهر��(شركت سهامي عا�)
 * پير� �شتبا� صو�� گرفته �� چا� �گهي «�عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه»

شركت س���يما� تهر��� �� تا�يخ 98/4/20 �ين ���نامه� بدينوسيله �صالحيه 
�گهي مو�� �شا�� به شر� فو� مي باشد.

�صالحيه
�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه

سيما� تهر��(شركت سهامي عا�)
ثبت شد� به شما�� 4503

شناسه ملي 10861081241

شركت سهامي بيمه �ير�� ��نظر ����� بر�سا� بند ه� ما�� 29 قانو� برگز��� مناقصا� � تصويب نامه شما�� 193542/�42986� مو�� 1388/10/01 �ياست 
محتر� جمهو��� �نجا� خدما� مشا��� به شر� �ين �گهي �� �� طريق فر�خو�� عمومي به ��� تعرفه به شركت مهندسين مشا�� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

موضو� �نجا� كا�:
عبا�� �س���ت �� �نجا� خدما� مشا��� �� مرحله سو�(شامل نظا�� عاليه � كا�گاهي) جهت �حد�� ساختما� ����� بيمه �ير�� به نا� ها� پايانه خسا�� شهر ���ميه با 
�يربنا� تقريبي2327 مترمربع � شعبه شهر نقد� با �يربنا� تقريبي1109 طبقه نقشه ها� جزئيا� � مشخصا� فني � خصوصي مصو� � بر�سا� ضو�بط � بخشنامه ها� 

معا�نت برنامه �يز� � نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو��.
مد� �نجا� كا�:

مد� �نجا� خدما� مشا��� 24 ما� شمسي جهت پر��� پايانه خسا�� ���ميه � 12 ما� شمسي جهت پر��� نقد� مي باشد.
ه�   � معيا�ها� ���يابي كيفي مشا����:

1� تجربه (سابقه �جر�يي)
2� ���يابي كا�فرمايا� قبلي
3� ساختا� سا�ماني مشا��

4� خالقيت � �بتكا� مشا�� �� طر� ها � پژ�هش ها� قبلي
5� ساير مو��� به تشخيص كا�فرما

متقاضياني كه ����� حد�قل �تبه 2 �� گر�� معما�� � شهرسا�� (ساختما� ها� ����� � تجا��) � ����� سابقه كا� مشابه بو�� � ظرفيت خالي � �ما�گي �جر�� موضو� 
فر�خو�� �� ���ند� مي تو�نند حد�كثر تا تا�يخ 98/04/29 س���اعت 13� جهت ��يافت فايل �لكتر�نيكي �سنا� ���يابي كيفي به سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت مر�جعه � 
پس �� تكميل مد��� � �س���نا� ��خو�ستي� نسبت به ���ئه لو� فشر��� حد�كثر تا تا�يخ 98/05/07 ساعت 13 به نشاني تهر��� ميد�� �نك� خيابا� مالصد��� بلو�� شير�� 

جنوبي� بلو�� بر�يل غربي � پال�51 ضلع شمالي طبقه ششم كميسيو� معامال� شركت سهامي بيمه �ير�� با نامه �سمي تحويل نمائيد.
شركت سهامي بيمه �ير��مد��� مناقصه به متقاضيا� ��جد شر�يط كه �متيا� � حد نصا� ال�� �� �� �ين ���يابي كسب نمايند� تحويل خو�هد شد.

«�گهي فر�خو�� عمومي جهت ���يابي كيفي مشا����»
(نوبت ���)



شنبه 22  تير 1398ـ   10 ذی القعده 1440ـ  13 جوای  2019ـ   سال نود وچهارم ـ   شماره 27327ترحیم

بازگشت همه بسوي اوست
گرچه من ديگر نمي بينم گل روي تو را

خاطراتت را در اين غمخانه مهمان مي كنم
گوهر يكدانه ام، اي مادر خوبم بدان

تا ابد ياد تو را در سينه پنهان مي كنم
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت م��ادري مهربان و 
ف��داكار مرحومه مغفوره ش�ادروان حاجيه خانم 
وجيه عش�قي همسر مرحوم حاج محمد عشقي 
را به اطاع كليه بس��تگان، دوس��تان و آشنايان محترم 

مي رسانيم.
به همين مناس��بت مراس��م س��وم و هفتم آن مرحومه 
روز يكش��نبه 1398/4/23 از ساعت 18 الي 19:30 در 
مس��جد اعظم تجريش واق��ع در ميدان قدس، خيابان 

شريعتي، كوچه شهيد محمودي برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده هاي: عش�قي، صاحبي و س�اير 

بستگان، دوستان و آشنايان

جناب آقاي مهندس علي دانش منفرد
عضو محترم هيات مديره مركز خيريه

معلولين ذهني وحدت
تس��ليت ما را در غم از دست دادن دختر عزيزتان پذيرا 
باشيد. از درگاه خداوند سبحان براي آن مرحومه غفران 
و رحمت الهي و براي حضرتعالي و ديگر سوگواران صبر 

و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
از طرف هيات مديره و مديريت 
مركز خيريه معلولين ذهني وحدت

همكار محترم
سركار خانم رويا باقريان

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزيزتان را به شما 
و خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض نموده و از درگاه 
خداون��د متعال ب��راي آن مرحومه آمرزش الهي و براي 

شما و بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
گروه بيوشيمي پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانواده محترم زهتابچي
ب��ا ان��دوه فراوان درگذش��ت دوس��ت ارجمند مرحوم 
عبدالكريم زهتابچي را تس��ليت عرض نموده، براي 
آن خانواده محترم صبر جميل و براي آن مرحوم غفران 

الهي مسئلت داريم.
دكت�ر يزداني � دكت�ر حقگو� عدالت � اس�تاد 
حس�يني � زارع�ي � مدرس�ي � طباطبائ�ي � 
عليزاده اشرفي � گياني پور� خواجه مسعودي � 
تحصيل دوس�ت � زندي � سعيدفر� روحي پور� 

بهداد� مرتضوي � شريعتي

بازگشت همه به سوي اوست
در شش��مين سال درگذش��ت بي بديل مادر، شادروان 
»انسيه السادات ميرفخرايي«، با عشق خاطرات را 

مرور و زمزمه مي كنيم:
آن تناور درخت خانه شكست

بعد از آن كي توان به سايه نشست
يادش به خير و روحش شاد.

بازماندگان شادروان خليل اه مصفا

 تيرماه 1398 آغاز پنجمين سالروز درگذشت 
همسر و مادر عزيزمان 

فرا مي رسد. اكنون ديگر ديريست كه كاشانه ما از مهر و 
مديريت و تدبير و كفايت او بي نصيب مانده است. 

با پاسداش��ت خاطره و بنا به توصيه موكد آن گرامي از دس��ت 
رفت��ه اعتباري دائمي براي تهيه داروهاي خاص و گرانقيمت 
و خوراك و پوش��اك نيازمندان در نظر گرفته ايم تا بدين سان  
بخش كوچكي از مشكات زندگي روزمره آنان هموار شود. 
همسر: دكتر هوشنگ سعادت 
فرزندان: مهندس فريد و دكتر نويد سعادت

كل من عليها فان
بيس��ت و يكمين س��الگرد 
ع��روج عارفان��ه عزيزم��ان 
مرح�وم دكتر ميرمحمد 
حس�ين رئيس�ي پزشك 
و ج��راح ح��اذق و متق��ي 
را گرام��ي داش��ته جه��ت 
آمرزش و خشنودي روح آن 
انس��ان واا، دست نيايش به 
س��وي خالق يكتا برداش��ته، و بنابر نيات خيرخواهانه آن 
جنت مكان هزينه سالگرد صرف امور خيريه خواهد شد.

همسر: ناهيد محققي
فرزندان: دكتر گلناز رئيسي � دكتر سارا رئيسي 

� دكتر امير علي رئيسي
داماده�ا: دكت�ر حس�ين صادقي � دكت�ر بابك 

رئيسي

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي هنري 
حسينيه ارشاد
هفته چهارم تير

كارگاه ها: * قصه گويي و ماسك سازي براي خردساان 
* دست ورزي 1، 2 و 3

كاس ها: * تفسير قرآن كريم
نمايشگاه هايي با موضوعات: * هجرت در قرآن

 * سرگذش��تنامه مجته��دان و علم��ا * آرامگاه ه��ا و 
زيارتگاه ها * كيميا ز خاك

اطاعات بيشتر: 22866465

آگهی مناقصه 
شرکت سیمان خزر در نظر دارد کلیه امور مربوط به طبخ غذای کارخانه را از تاریخ 98/05/01 به مدت 
یکسال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد ش���رایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت سیمان خزر به آدرس www.khazarcement.ir و یا به 
دفتر رشت واقع در بلوار قلی پور، نرسیده به میدان جهاد، نبش خیابان آرام، ساختمان کاخ، طبقه اول 
مدیریت بازرگانی، فروش و بازاریابی با کدپس���تی 4158748556  مراجعه و پیش���نهادهای خود را 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/04/25 به آدرس فوق ارائه فرمایند.
شرکت سیمان خزر )سهامی عام(

آگهی تغییرات شرکت ساخت و بازیافت گلستان کاغذ پرشیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 737 و شناسه ملی 10102551416 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
دستور جلسه :کاهش تعداد مدیران و اصاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به 4 نفرکاهش 

یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قا )463108(

***************************
آگهی تغییرات شرکت گاز استان گیان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 10217 و شناسه ملی 10720232860 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بنا به 
تفوی���ض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/11/14 ب���ه هیئت مدیره در خصوص افزایش 
سرمایه-سرمایه ش���رکت از 1000000 ریال منقسم به 10 س���هم 100000ریالی بانام به مبلغ 
1600000000000 ریال منقسم به 16000000س���هم 100000ریالی از محل مطالبات شرکت 

ملی گاز ایران افزایش یافت وماده 4 اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )463138(

***************************
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 40038 و شناسه ملی 10530010540
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی 
اصغر مایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس به سمت عضو هیات مدیره برای مدت 
باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ 98/12/23 انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: تمامی 
اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل امضاء دو 
نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر ش���رکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از 

اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )463471(

***************************
آگهی تغییرات شرکت آرتان پترو کیهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 14626 و شناسه ملی 10780159142 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1 موسسه حسابرسی اطهر به ش���ماره ثبت 2100 و شناسه ملی 10100177661 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حس���ین یعقوبی روشن به ش���ماره ملی 0059544430 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. -2 صورتهای مالی س���ال 96 به تصویب 

رسید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )463892(

***************************
آگهی تغییرات شرکت کاسپین شیمی پاسارگاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 13889 و شناسه ملی 14005134135
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده م���ورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : ماده دو اساس���نامه موضوع فعالیت ش���رکت اصاح و بش���رح ذیل تغییر یافت : تولید، 
ف���روش، واردات و صادرات، خری���د، انبارش، توزیع، طراح���ی کلیه کااهای مج���از بازرگانی، 
تولید، فروش، واردات و ص���ادرات، خرید، انبارش، توزیع انواع قطعات و محصوات پاس���تیکی، 
تجهیز، راه اندازی و طراحی و واردات و صادرات ماش���ین آات و خط���وط تولید انواع محصوات 
و کااهای مج���از بازرگانی پس از اخ���ذ مجوزه���ای ازم در صورت لزوم، تولی���د روغن های 
 موت���وری و صنعتی روغن موتور ) تصفی���ه اول(، روغن موتور تصفیه مج���دد، روغن دنده خودرو 
) تصفیه اول(، روغن دنده تصفیه مجدد و سایر روغن های صنعتی تصفیه مجدد طبقه بندی نشده، 
سیاات هیدرولیک صنعتی ) تصفیه اول(، ضد یخ، مایع ترمز، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی 
و خارجی، اخذ قرارداد با اش���خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ شعبه و نمایندگی در 
سراسر کش���ور، خرید و فروش، صادرات و واردات کااهای مجاز بازرگانی، ترخیص کاا از گمرکات 
سراسر کش���ور، اخذ وام و تس���هیات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت 
در نمایش���گاه های داخلی و خارجی - انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای ازم از دستگاه 

مربوطه- ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )463910(

***************************
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سامانه زمرد ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 14438 و شناسه ملی 14006217675 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شرکت گروه نماد صنعت پارس به شماره ثبت 243168 شناسه ملی 10102838660 
، شرکت فکور مغناطیس اس���پادانا به شماره ثبت 432761 شناسه ملی 10260437502، شرکت 
کیهان تجارت دایا به شماره ثبت 305819 شناس���ه ملی 10103424317 بعنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )463921(

***************************
آگهی تغییرات شرکت فجر ایام شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 367 و شناسه ملی 10300024735 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1-موضوع ش���رکت به ایجادواحدصنعتی بمنظورتولید انواع فنرتخت خودرو-صادرات وواردات انواع 
کااهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت های قانونی پس از اخذ مجوزهای ازم و ماده 2 اساسنامه 

بشرح ذیل اصاح گردید. تذکر:ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )464277(

***************************
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام

 به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: موسسه حسابرس���ی آتیه اندیش به شماره ملی 10103297965 به عنوان بازرس اصلی ، موسسه 
فراز مشاور به شماره ملی 10100218400 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی 

به 1396/06/31 تصویب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز )464340(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10100534535 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقاب اسامی شناس���ه ملی 10100171920 با نمایندگی کامدین 
غنی کد ملی 0049903705 - شرکت گسترش کش���اورزی و دامپروری فردوس پارس )سهامی 
خاص( شناس���ه ملی 10760094603 بانمایندگی آقای مسعود نیکدل کد ملی 2754092420 - 
شرکت دامداری تلیسه نمونه )سهامی عام(شناس���ه ملی 10101021508 با نمایندگی مصطفی 
عباس���ی کد ملی 4324096899 - شرکت کش���اورزی فجر اصفهان )سهامی خاص( شناسه ملی 
10861853202با نمایندگی حسین نعمتی کد ملی - 7-927203-509 - شرکت پیوند تجارت 
آتیه ایرانیان )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 14005291651 با نمایندگی جواد ترابی کد ملی 

0703589873 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )462243(

***************************
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال )سهامی عام(

 به شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10100534535 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان 
انقاب اسامی شناسه ملی 10100171920 با نمایندگی کامدین غنی کد ملی004-990370-5 
بعنوان رئیس هیئت مدیره - ش���رکت گسترش کش���اورزی و دامپروری فردوس پارس )سهامی 
خاص( شناس���ه ملی 10760094603 با نمایندگی آقای مسعود نیکدل کد ملی 2754092420 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - ش���رکت کش���اورزی فجر اصفهان )سهامی خاص( شناسه ملی 
10861853202با نمایندگی حسین نعمتی کد ملی 7-927203-509 بعنوان عضو هیئت مدیره 
- شرکت دامداری تلیسه نمونه )س���هامی عام(شناسه ملی 10101021508 با نمایندگی مصطفی 
عباس���ی کد ملی 4324096899 بعنوان عضو هیئت مدیره - ش���رکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 14005291651 با نمایندگی جواد ترابی کد ملی 0703589873 
بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای مسعود نیکدل کد ملی 2754092420 به سمت مدیرعامل )خارج 
از هیات مدیره ( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )462244(

***************************
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضاب روستائی استان گیان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 5700 و شناسه ملی 10720190909 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عموم���ی ع���ادی م���ورخ 1397/07/01 وباس���تناد مجوز 
ش���ماره 27894م���ورخ 97/10/18ص���ادره از س���ازمان خصوص���ی س���ازی تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : 1 - صورتهای مالی س���ال 1396 ش���امل ترازنام���ه ، صورت س���ود و زیان مورد 
تصوی���ب قرارگرف���ت. 2 - س���ازمان حسابرس���ی به عن���وان ب���ازرس قانونی ش���رکت برای 
 س���ال مالی 1397 انتخاب ش���د. 3 - روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جه���ت درج آگهی های

 رسمی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )462333(

***************************
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص دیسک اراک
 به شماره ثبت 529 و شناسه ملی 10780028458 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : 1- ترازنامه و حساب س���ود و زیان س���ال مالی 1396 به تصویب رسید. 2- موسسه 
حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناس���ه ملی 10103512680 بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم نظام 
آبادی با کد ملی 0043452477 به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 

3- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک )462988(

***************************
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بازیافت گلستان کاغذ پرشیا سهامی خاص

 به شماره ثبت 737 و شناسه ملی 10102551416 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1397/09/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : -اعض���ا هیات مدی���ره عبارتند از آقای محم���د علی جوکار به ش���ماره ملی 
4722462331،آقای افش���ین میرکریمی به ش���ماره ملی 0054746450 و آقای سید محمود 
میرکریمی به ش���ماره ملی 2120164215 و آقای هوشنگ تجدد به شماره ملی 1280854774 
برای مدت با قیمانده تاتاریخ 1398/12/06انتخاب شدند . - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی 
منتهی به 29 اس���فندماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. -با رعایت مفاد ماده 147 اصاحیه قانون 
تجارت،موسسه حسابرس���ی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی 
به شناس���ه ملی 10103564803 به س���مت بازرس اصلی و آقای داود مهر آزموده به شماره ملی 

0039802779 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قا )463017(

***************************
آگهی تغییرات شرکت دارویی هیراد کاسپین نور سهامی خاص

 به شماره ثبت 11757 و شناسه ملی 14006026511 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند:رضا 
ابوفاضلی فرزند حسن با ش���ماره ملی 0047281812 -عبدالمجید چراغعلی فرزند رحیم با شماره 

ملی 2121323181 -امیر اسماعیل ثقفی نیا فرزند قدرت اله با شماره ملی 0050335359 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )463020(

***************************
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بازیافت گلستان کاغذ پرشیا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 737 و شناسه ملی 10102551416 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� آقای 
هوشنگ تجدد به ش���ماره ملی 1280854774 به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای سید محمود 
میر کریمی به شماره ملی 2120164215 به سمت عضو هیئت مدیره 3� آقای محمد علی جوکار 
به شمارملی 4722462331 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 4 - آقای افشین میرکریمی 
به ش���ماره ملی 0054746450 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ 
1398/12/06انتخاب شدند و کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قا )463021(

آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران سهامی خاص

 به شماره ثبت 1434 و شناسه ملی 10760187817 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد : 1- موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت 26294 و شناسه 

ملی 10320364722 به عنوان بازرس اصلی ، موسس���ه خدماتی حسابرس���ی مدبران مستقل به 

شماره ثبت 12096 و شناس���ه ملی 10100471290 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )464452(

***************************

آگهی تغییرات شرکت هراز نیرو آمل سهامی خاص

 به شماره ثبت 2980 و شناسه ملی 10760271526 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د : 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/07/15 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ولی 

اله نصرالهی به شماره ملی 2140260112 و آقای حامد نصرالهی به شماره ملی 2130020577 و 

خانم فاطمه غیاثی به شماره ملی 2143143826 تا تاریخ 1399/07/15. 2- خانم صدیقه نوائیان 

به شماره ملی 2141831806 به عنوان بازرس اصلی ، آقای میر داود هاشمی گنجی به شماره ملی 

2063855722 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )464453(

***************************

آگهی تغییرات شرکت هراز نیرو آمل سهامی خاص 

به شماره ثبت 2980 و شناسه ملی 10760271526 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- سمت 

اعضاء هیئت مدیره ت���ا تاریخ 1399/07/15 به قرار ذیل تعیین گردیدن���د: آقای ولی اله نصرالهی 

به ش���ماره ملی 2140260112 به س���مت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد نصرالهی به شماره 

ملی 2130020577 به س���مت نایب رئی���س هیئت مدیره و خانم فاطمه غیاثی به ش���ماره ملی 

2143143826 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد نصرالهی به شماره ملی 2130020577 

به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسامی و سایر نامه 

های اداری با امضای منفرد آقای حامد نصرالهی )مدیرعامل( یا آقای ولی اله نصرالهی )رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )464454(

***************************

آگهی تغییرات شرکت پارس کاغذ نکا سهامی خاص

 به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 10861041885 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/24 و مفادنامه شماره 588 مورخ 

1397/12/09 هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : طبق گ���زارش توجیهی و تفصیلی هیات 

مدیره وبازرس قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 66,662,000,000 ریال ازمحل آورده نقدی به مبلغ 

2,541,520,000 ریال و میزان مطالبات سهامدران به مبلغ 3,662,480,000 ریال جمعا به مبلغ 

72,866,00,000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساس���نامه از این بابت به شرح ذیل اصاح گردید. 

ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ 72,866,000,000 ریال می باشد که به 72,866,000 سهم 

یکهزارریالی عادی با نام منقسم گردیده است. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا )464455(

***************************

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی آانه بابل سهامی خاص

 به شماره ثبت 1062 و شناسه ملی 10760154980 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 

در واحد ثبتی بابل به آدرس اس���تان مازندران – شهرستان بابل – بخش مرکزی – شهر امیرکا – 

بهشتی – خیابان ابن سینا – بن بست ابن سینا 18 )اقاقی( – پاک 118 – نوروزیان حسن – طبقه 

اول کدپستی 4731757855 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )464457(

***************************

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی کیهان سپهر شمال سهامی خاص

 به شماره ثبت 3556 و شناسه ملی 10760294304 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سرمایه 

تعهدی ش���رکت به مبلغ 1.000.000.000ریال طی گواهی بانکی شماره 60/98/122712 مورخ 

1398/02/08 بانک رفاه شعبه مرکزی آمل پرداخت گردید 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )464464(

***************************
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان رشد و نوآوری درتاریخ 1398/02/10 

به شماره ثبت 540570 به شناسه ملی 14008302538
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تج���ارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری 
داخل���ی و خارجی مجاز و امور مرتبط با آن ها از جمله خرید، ف���روش، واردات و صادرات انواع کاا 
و خدمات مج���از و ترخیص کاا از گمرکات. تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرش���بکه ای و خرید 
و فروش اینترنتی انواع کاا و خدمات مجاز از طریق ایجاد و راه اندازی وب س���ایت، سامانه تجاری 
اینترنتی، اپلیکیشن موبایل و فروش���گاه های مجازی پس از اخذ مجوزهای ازم. ارائه انواع خدمات 
مجاز تجاری و تخصصی به صورت تحت شبکه یا تحت وب یا برنامه های کاربردی موبایل به صورت 
بسته های نرم افزاری و زیر س���اختهای فناورانه طراحی، تولید، خرید، فروش، راه اندازی و پشتیبانی 
کلیه تجهیزات و سخت افزارهای مرتبط با تجارت الکترونیک و فناوری اطاعات و ارتباطات. توسعه، 
فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات 
مربوط با نرم افزارهای مرتب���ط با تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی و بر 
بستر فناوری اطاعات و ارتباطات)موبایل و ثابت(. س���رمایه گذاری و مشارکت در کلیه شرکت ها، 
مجتمع ها و طرح های داخل���ی و خارجی از جمله تولیدی، بازرگان���ی و خدماتی به منظور ایجاد، 
راه اندازی، توس���عه و یا تکمیل اینگونه واحدها. بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرش���بکه ای و توسعه 
خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها بر بستر وب/موبایل و فضای مجازی 
استفاده از تس���هیات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت 
در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با کلیه س���ازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 
و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ش���رکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اش���خاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل 
و خارج از کش���ور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. انجام کلیه ام���ور و فعالیت هایی که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت ازم و مفید باشد و یا در جهت 
تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی درکلیه 
مواردی که نیازمند اخذ مجوز از مراجع مختلف باش���د، پس از اخذ آن اقدام می گردد. تاس���یس 
هرگونه شرکت ، نمایندگی و شعبه در داخل و خارج کش���ور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
ازم از مراج���ع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس���تان تهران ، 
شهرس���تان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ش���هیدقندی-نیلوفر ، خیابان لیا ، خیابان شهید 
عبداله متحیری)ش���اهین( ، پاک 38 ، طبقه اول ، واحد شرقی کدپستی 1559835413 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1200000 ریال نقدی منقسم به 1200 سهم 1000 ریالی 
تعداد 1200 س���هم آن با نام عادی مبلغ 1200000 ریال توس���ط موسس���ین طی گواهی بانکی 
شماره 230/ص 97/1639 مورخ 1397/12/25 نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر بهشتی با کد 230 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا درخش���ان به شماره ملی 0074347969و 
به س���مت مدیرعامل به مدت 2 س���ال خانم ناهید خرم به ش���ماره مل���ی 0384477127و به 
س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
اس���کان آیت به شناس���ه ملی 10102911447 و به نمایندگی سمیرا درخش���ان به شماره ملی 
0074347969و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی 
4322662684و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س���ال و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س���ال دارندگان حق امضا : کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
عقود اسامی و قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس 
 هیات مدیره با امض���ای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر 
می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب 
رئیس هیات مدیره ب���ا امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت 
معتبر می باش���د اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس���ان آقای عباس امیری به شماره ملی 
0064846652 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیر اوحدیان به شماره ملی 
2031513095 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت 
درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور ب���ه منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456980(

تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش انرژی ملل درتاریخ 1396/07/25 
به شماره ثبت 517099 به شناسه ملی 14007140954

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع 
: .سرمایه گذاری ومشارکت دراجرای پروژه های مرتبط باحوزه انرژی نیروگاهی، نفت وگازوپتروشیمی 
وسایرصنایع وابسته پس ازاخذمجوزهای ازم .اجرای کلیه عملیات تاسیساتی،ساختمانی،مهندسی،پ
ش���تیبانی،نصب،راه اندازی،بهره برداری،نگهداری و اداره پروژه های حوزه انرژی،نفت و گاز و پتروشیمی 
در داخل و خارج کش���ور .خرید و ف���روش انواع دارایی ها،تجهیزات و خدمات فنی و مهندس���ی،دانش 
فنی،تکنولوژی ،اموال منقول و غیر منقول ، خرید اوراق بهادارو سایر فعالیت های مجاز به منظور تحصیل 
س���ود.ایجاد و ارائه خدمات مشاور فنی و مهندس���ی و پیمانکاری و دانش فنی در خصوص موارد فوق به 
اش���خاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر .ایجاد و مشارکت در تاسیس 
ش���رکت های جدید زیر مجموعه و نظارت . پشتیبانی ش���رکت های جدید التاسیس در رایطه با موارد 
فوق در داخل و خارج کشور .اس���تفاده از تسهیات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و 
خارجی .تولید،ذخیره سازی،بسته بندی،توزیع،انتقال و فروش فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی 
و محصوات سایر صنایع خاص و اخذ نمایندگی موارد اعام ش���ده و مشارکت در داخل و خارج کشور .
واردات،صادرات,سوآپ مواد اولیه،افزودنی ها،کاتالیست و سایر فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی 
و محصوات س���ایر صنایع مرتیط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت های 
مشابه داخلی و خارجی .مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت های مرتیط با حوزه انرژی،نیروگاهی،نفت 
و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابستهدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران ش���هر تهران-شهید بهشتی-خیابان دوم)ب(-خیابان 
قائم مقام فراهانی-پاک -143طبقه پنجم-- کدپس���تی 1586833317 سرمایه شخصیت حقوقی 
:مبلغ 1000000000 ریال منقس���م به 1000000 سهم 1000 ریالی می باشد تعداد 1000000 سهم 
آن با نام عادی می باشد گواهی ش���ماره 41096070 مورخ 96/7/4 از موسسه اعتباری ملل شعبه قائم 
مقام به مبل���غ 350000000 پرداخت گردید. اولین مدیران : آقای بهروز صیامی نمین به ش���ماره ملی 
0451650638 و به سمت مدیرعامل و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم جابری 
کوشکی به شماره ملی 0639406165 و به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غفور 
خرامهر به شماره ملی 0828843805 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر 
ش���رکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای بنیامین مقدم به شماره ملی 0058142304 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شهرام یوسفی به شماره ملی 0071165878 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456985(

***************************
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون سهامی خاص 

به شماره ثبت 436037 و شناسه ملی 10320856210
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 10840017999 به 
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 10100468600 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب ش���دند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
زیر انتخاب شدند: - شرکت کیسون به شناس���ه ملی 10100681073 - شرکت فراسر به شناسه ملی 

10101592082 - شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی 10103203012
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456981(

***************************
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مواد معدنی تیاب بندر عباس سهامی خاص 

به شماره ثبت 155932 و شناسه ملی 10101986792 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - آقای عبدالکریم بهنام با شماره ملی 4899647824 و آقای کاوه بهنام با شماره ملی 
0078187801 و خانم سیده زهرا سید علیخانی با ش���مار ملی 0045041083 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456979( 

**************
آگهی تغییرات شرکت پایه ریزان فناوری داتیس سهامی خاص 

به شماره ثبت 530369 و شناسه ملی 14007792315 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
آدرس شرکت به: استان تهران ، شهرستان اسامشهر ، بخش چهاردانگه ، شهر چهاردانگه، شهرک 
ش���هید مطهری ، بلوار جمهوری اس���امی ، کوچه مکتب الزهرا ، پاک 40 ، طبقه اول کد پستی 

3319951956 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456978( 

**************
آگهی تغییرات شرکت مرغ اجداد زربال سهامی خاص 
به شماره ثبت 89150 و شناسه ملی 10101335387 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه م���ورخ 1397/12/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - ترازنامه و صورتحساب س���ود و زیان برای س���ال مالی منتهی به 1397/09/30 
تصویب گردید - موسس���ه حسابرس���ی مفید راهبر شناس���ه مل���ی 10861836531 به عنوان 
بازرس برای س���ال مال���ی 1398 انتخاب گردی���د - روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج 
 آگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای دوس���ال به شرح زیر انتخاب گردیدند : 
- سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی 10100931903 - سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی 

14006852814 - شرکت مرغک شناسه ملی 10100156321
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )456977(

***************************
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه سهامی خاص 

به شماره ثبت 126 و شناسه ملی 10760030790
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت  مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ( در خصوص 
انتخاب اعضای هیئت  مدیره:-1 آق���ای طالب خواجیان فرزند محمد علی ب���ه کد ملی 5799730471 
بعنوان رئیس هیئت  مدی���ره -2 خانم فاطمه خواجیان فرزند طالب به ک���د ملی 2170110321 بعنوان 
نائ���ب رئیس هیئت  مدیره -3 خانم خدیجه کلبادی نژاد فرزند اصغ���ر به کد ملی 5799694589 بعنوان 
مدیرعامل و عضوهیئت  مدیره -4 خانم س���مانه خواجیان فرزند طالب به کد ملی 5799936558 بعنوان 
عضو هیئت  مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب( کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهد آور بانکی 
و عقود اس���امی با امضاء مش���ترک مدیرعامل و رئیس هیئت  مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب رئیس 
هیئت  مدیره با امضا نائب رئیس هیئت  مدیره معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا 

رئیس هیئت  مدیره وبا مهر شرکت نیزمعتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه )458015(

****************************
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاسپین گستر کارتن آمل سهامی خاص 

به شماره ثبت 1221 و شناسه ملی 10980156600 
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده م���ورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 
1- محل شرکت در واحد ثبتی محمودآباد به آدرس استان مازندران شهرستان محمودآباد بخش مرکزی 
دهستان هرازپی غربی روستا ش���هرک صنعتی تشبندان خیابان س���ردخانه قندیل خیابان شرکت کی 
نیا پاک 0 طبقه همکف کدپس���تی 4633671240 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد )458030(

****************************
آگهی تغییرات شرکت کیوان گشت ماد هه وراز سقز ) با مسئولیت محدود ( 

به شماره ثبت 785 و شناسه ملی 10610041370 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/04 و سند صلح شماره 43034 
مورخ 1397/05/06 و سند اقرارنامه اصاحی شماره 45208 مورخ 1398/02/02 دفترخانه شماره 
45 سقز و مجوز ش���ماره 1365/163/101 مورخ 1398/01/28 اداره کل محترم میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری استان کردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نقل و انتقال سهم الشرکه : 
خانم بهار صالحیان به ش���ماره ملی 3859753061 که دارای 200000 ریال سهم الش���رکه کلیه 
سهم الشرکه خود را به خانم سیده ثریا محمدی به ش���ماره ملی 3760123597 منتقل و از شرکت 
خارج ش���د و دیگر هیچ گونه حق و س���متی در ش���رکت ندارد. آقای صالح امین پور به شماره ملی 
3760624235 که دارای 100000 ریال سهم الشرکه می باش���د کلیه سهم الشرکه خود را به خانم 
سیده ثریا محمدی به ش���ماره ملی 3760123597 منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه 
حق و س���متی در شرکت ندارد. آقای احمد محمودی نیا به ش���ماره ملی 3750371581 که دارای 
700000 ریال سهم الش���رکه می باشد که 100000 ریال سهم الش���رکه خود را به خانم سیده ثریا 
محمدی به ش���ماره ملی 3760123597 منتقل وسهم الشرکه خود را به 600000 ریال کاهش داد ، 
همچنین آقای احمد محمودی نیا به شماره ملی 3750371581 مقدار 600000 ریال سهم الشرکه 
باقیمانده خود را به آقای س���ید کیوان حسینی به ش���ماره ملی 3762349371 منتقل و از شرکت 
خارج ش���د و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در ش���رکت ندارد. 2- تعداد شرکاء و میزان سهم الشرکه 
هرکدام بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه : خانم س���یده ثریا محمدی به شماره ملی 3760123597 
دارنده 400000 ریال سهم الش���رکه آقای سید کیوان حسینی به شماره ملی 3762349371 دارنده 

600000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )458192(

****************************
آگهی تغییرات شرکت مهندسین فن آور مبتکر کاسپین سهامی خاص 

به شماره ثبت 10735 و شناسه ملی 10760382298 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
ش���رکت از مبلغ 16.000.000.000 ریال به 512,000,000,000 ریال منقس���م بر سه هزار و دویست 
سهم با نام 160.000.000 ریالی که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده 

پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )458198(

****************************
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان سهامی خاص 

به شماره ثبت 55297 و شناسه ملی 14005139427 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت  مدیره مورخ 1397/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات 

هیئت  مدیره موضوع ماده 40 اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )458278(

آگهی تغییرات شرکت موران بتن شمال سهامی خاص 
به شماره ثبت 1215 و شناسه ملی 10860221197 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : 1- اعضاء هیئت  مدیره تا تاری���خ 1400/01/20 به قرار ذیل انتخ���اب گردیدند: آقای علی 
دلیر به ش���ماره ملی 2229907034 و آقای محمد دلیر به ش���ماره ملی 2220020193 و خانم 
طناز آقاجان پور به ش���ماره ملی 2142144632 تا تاریخ 1400/01/20. 2- خانم فریضه خلیلی 
اوچ آغاج به ش���ماره ملی 1620186829 به عنوان بازرس اصلی ، آق���ای فضائل دلیر اوچ آغاج به 
 ش���ماره ملی 1620186918 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. 

3- روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نور )458199(

****************************
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر چپکرود سهامی خاص 

به شماره ثبت 10590 و شناسه ملی 10760380828
 به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محل 
شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس اس���تان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری معلم 
کوچه امام هادی -3شهید دس���تغیب کوچه معلم 23]امام جعفر صادق[ پاک 24 ساختمان ستاره طبقه 
اول واحد جنوبی کدپس���تی 4817784491 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )458200(

****************************
آگهی تغییرات شرکت عطار الکتریک خراسان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 1088 و شناسه ملی 10380116361
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت 
نشر آگهی های ش���رکت تعیین گردید. موسسه حسابرس���ی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه 
ملی 10380076460 به عنوان بازرس اصلی وموسس���ه حسابرس���ی ارکان سیس���تم به شناسه ملی 

10100530054 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )458268(

****************************
آگهی تغییرات شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران سهامی خاص 

به شماره ثبت 98541 و شناسه ملی 10101425471 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده اساس���نامه اصاح گردید: مطالعه ، طراحی و تحقیقات 
و پژوهش و مش���اوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و 
پش���تیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی 
و تجهیزات مهندسی پزش���کی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای خرید و فروش و صادرات و 
واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و تجارت الکترونیک 
تامین نیروی انس���انی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و 
فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت ش���رکت تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری - 
ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای 
و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه - دوربین  های 
مدار بسته و سیس���تم های رایانه ای مکانیزه کردن سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه 
شده - طراحی سیستم های مختلف رایانه ای -برنامه نویسی -طراحی صفحات اینترنتی شرکت در 
مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- شرکت در نمایشگاه  های 
رایانه ای داخلی و خارج���ی تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و ملزومات الکترونیکی 
و مخابراتی اخذ و اعطای نمایندگی از ش���رکت های رایانه ای داخلی و خارجی - ایجاد شعب و دفاتر 
نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت ش���رکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری 
و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی، اش���خاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت فروش خدمات مهندس���ی در زمینه رایانه ای - صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه 
رایانه تولید نرم افزار در زمینه بانکداری الکترونیکی و اتوماس���یون بانکی اینترنتی و اینترانت اجرای 
طرح  های جامع فن آوری اطاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی 
راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه  ها و س���ازمان  ها و شرکت های 
وابس���ته به دولت و بخش خصوصی تحلیل و طراحی و تولید و پش���تیبانی ن���رم افزارهای جامع 
کاربردی و انجام خدمات مش���اوره در زمینه  های فناوری اطاعات استراتژی و معماری سازمانی و 
متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژه  های فناوری اطاعات و مهندس���ی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه 
خدمات مدیریتی و مش���اوره و طراحی نظام  های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت 
تس���هیل و افزایش کارایی سازمان ها مشاوره و طراحی و اجرای سیس���تم های رایانه و پیاده  سازی 
ش���بکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت 
ش���بکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با ش���بکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم 
و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان ها مش���ارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولید 
کننده نرم افزار و س���خت افزار خرید سهام شرکت  ها با موضوع فعالیت مشابه در بورس اوراق بهادار 
و یا خارج آن س���رمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت  ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد 
سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام ش���رکت های موجود دریافت وام و تسهیات مالی 
و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت ش���رکت انجام پروژه  های انفورماتیک و فن 
آوری اطاعات طراحی و س���اخت و نصب و راه اندازی و تعمی���رات و آموزش در زمینه کامپیوتر و 
سیستم  های الکترونیکی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و  اتوماس���یون اداری و ابزار دقیق رایانه 
 ای طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیس���تم  های کامپیوتری و کنترلی - خرید و فروش کامپیوتر 
و لوازم جانبی آن و سیس���تم  های الکترونیکی انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع 
فعالیت ش���رکت - انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تعمیر و نگهداری 
ماشین آات صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل 
سیستم و طراحی سیستم و طرح  های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی و نصب 
و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و تهیه و تولید سیستم های 
رایانه ای و بس���ته  های نرم افزاری مجاز صادرات نرم افزار و خدمات مهندس���ی   در زمینه موضوع 
فعالیت ش���رکت خرید و فروش و صادرات و واردات ماش���ین  های اداری رایانه ای و دیجیتالی ارایه 
خدمات مشاوره مدیریت – مهندسی و مدیریت و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری و س���خت افزاری - انجام مطالعات راهبردی )استراتژیک( 
و طرح  های جامع خرید و فروش و واردات و صادرات کلی���ه خدمات و کااهای مجاز کامپیوتری و 
فناوری اطاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامه  ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش 
و مطالعات امکان  سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح  های انفورماتیکی تولید و پشتیبانی 
نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری مشاوره و نظارت بر 
طرح  های انفورماتیکی- تهیه و اجرای طرحه���ای جامع فناوری اطاعات و ارتباطات طراحی و اجرا 
و پشتیبانی ش���بکه داده ها - تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات و سخت افزارهای کامپیوتری 
مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه  ریزی کس���ب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار 
سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها مدیریت و برنامه  ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری ، 
تعمیرات جام���ع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل  های تعالی س���ازمانی ، 
س���رمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام 
تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مش���تری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت 
زم���ان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت ش���رکت در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوز های ازم . ماده 8 اساس���نامه به شرح ذیل اصاح گردید : صاحبان سهام حق انتقال سهام 
خود را ندارند مگر با موافقت مجمع عمومی فوق العاده، نقل و انتقال س���هام با نام باید در دفتر ثبت 
سهام شرکت به ثبت برس���د و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر 
مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت 
تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با 
نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی ااصول مواد 39 و 40 ایحه اصاحی قانون 

تجارت مجری خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )452542(

**********
آگهی تغییرات شرکت رونیکا تجارت یگانه کارمانیا سهامی خاص

 به شماره ثبت 531916 و شناسه ملی 14007858590 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 

کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )452538( 

****************************
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام 
به شماره ثبت 85207 و شناسه ملی 10101296740 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه م���ورخ 1397/12/20 و بموجب مجوز 
ش���ماره 122/46771 مورخ 1397/12/28 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - ترازنامه و حساب سود و زیان ش���رکت منتهی به س���ال مالی 1397/09/30 به تصویب 
رسید. - موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حس���اب تهران به شناسه ملی 10100556857 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 
درج آگهی های ش���رکت تعیین شد . - شرکت گروه مدیریت س���رمایه گذاری امید به شناسه ملی 
10102258090 و ش���رکت سرمایه گذاری ساختمانی س���په به شناسه ملی 10101127873 و 
صندوق بازنشس���تگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها وادغام شده به شناسه ملی 
10103037570 و شرکت سیمان هرمزگان به شناس���ه ملی 10800074158 و شرکت سرمایه 
گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی 10102823179 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )452536(

**********
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا 

به شماره ثبت 45953 و شناسه ملی 14007960118
 به استناد صورتجلس���ه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 و تاییدیه شماره 122/47292 مورخ 
1398/1/27 س���ازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات 

مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )452535(

**********
آگهی تغییرات شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/02 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : سرمایه ش���رکت از مبلغ 7000000000ریال به مبلغ 
42000000000 ریال منقسم به 42000000 سهم 1000ریالی با نام از طریق نقدی طی گواهی 
بشماره-190 67355 مورخ 1397/8/23 بانک ملت شعبه دکتر قریب مبلغ 5984000000 ریال و 
مابقی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح 

وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )452534(
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س���رویس خارجی: سفارت 
ترکی���ه در ته���ران در بیانیه ای به 
مناسبت س���الروز کودتای نافرجام 
کشورش در 15 ژوئیه 2016 اعام 
کرد:هرگ���ز حمایت های  ایران از 
آنکارا در نخستین لحظات وقوع این 

کودتا را  فراموش نخواهیم کرد.
 س���فارت ترکیه  در تهران با 
اشاره به حمایت ایران از این کشور 
در نخس���تین لحظات وقوع کودتا 
اعام ک���رد: آنکارا هرگز فراموش 
نخواهد کرد که کش���ور دوست و 
همسایه ایران در روندی این چنین 

سخت در کنارش قرار گرفت.
 بر اس���اس این بیانیه،موضع 
جمهوری اس���امی ایران در مقابل 
اقدام به کودت���ای 15 ژوئیه2016 
میادی  و حمایت این کش���ور از 
ترکیه از نخستین لحظات از منظر 
پیوندهای تاریخی و روابط دوستانه 

دو کشور بسیار پرمعناست.
 این سفارتخانه گفت: در اصل 
می دانیم که نظام جمهوری اسامی 
ایران برای عناصر »فتو« فرصتی برای 
ریش���ه دوانی در ایران و مسموم 
کردن این کشور با فعالیت هایشان 
قائل نش���ده است، عمیقا معتقدیم 
که کشورهایمان با اراده ای یکسان 
همکاری خود در مقابل یکس���ری 
اقدامات فردی در این زمینه را تداوم 

خواهند بخشید.
 از طرفی،»مولود چاووش اوغلو«، 

وزیر امور خارجه ترکیه درباره روند 
انتقال س���امانه اس-400 روسی 

به کش���ورش گفت:در این مورد 
هیچگونه دشواری و مشکلی وجود 

ندارد و این روند همچنان به شکل 
مناسبی ادامه خواهد داشت.

چاووش اوغلو در پاس���خ به 
سوالی درباره آغاز انتقال نخستین 

بخش از تجهیزات مربوط به سامانه 
اس-400 به پایگاه هوایی مرتد در 

آنکارا، تصریح کرد: مراحل توافقنامه 
اس-400 به اتمام رس���یده است و 

رون���د مربوط به آن ادامه دارد و ما 
این امور را هماهنگ می کنیم.

 دراین حال،یک مقام ناتو بعد 
از تحویل س���امانه پدافندی روسی 

اس-400 ب���ه ترکیه، از عواقب این 
 مس���اله برای آنکارا ابراز نگرانی 

کرد.
وی گفت: ما از عواقب احتمالی 
تصمیم ترکیه برای در اختیار گرفتن 
سامانه اس-400 نگران هستیم.  این 
در حالی اس���ت که دولت »دونالد 
ترامپ«هش���دار داده بود به محض 
ورود اولین محموله از سامانه پدافند 
موشکی اس-400 روسی به خاک 
ترکیه، تحریم های سختی را  علیه 

آنکارا اعمال می کند.
 از سویی،وزارت امور خارجه 
ترکیه در بیانیه ای با تکذیب ادعای 
مقامات یونان و اتحادیه اروپا اعام 
کرد که اعزام کشتی ترکیه به جزایر 
قبرس برای حفاری نفت و گاز کامًا 
قانونی اس���ت.این در حالی  است 
که اتحادی���ه اروپا در نظر دارد به 
موجب اقدام ترکیه در انجام عملیات 
اکتش���اف نفت و گاز در سواحل 
قبرس، تحریم هایی را علیه آنکارا 
اعمال کند.از سویی،»دیوید ساترفیلد« 
سفیر جدید ایاات متحده در ترکیه 

وارد آنکارا شد.
 در خبر دیگری،مرال آکشنر 
رهبر ح���زب خوب ترکیه  که از 
مخالفان دولت رجب طیب اردوغان 
اس���ت از ایجاد یک حزب سیاسی 
جدید از سوی »علی باباجان« وزیر 
سابق امور اقتصادی و امور خارجه 

این کشور حمایت کرد.

آنکارا: هرگز حمایت های ایران از ترکیه  را فراموش نمی کنیم

درخواست رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان برای اخراج سفیر آمریکا
تسنیم: رئیس حزب التوحید العربی و وزیر سابق کابینه لبنان خواستار اخراج 
سفیر آمریکا از بیروت به سبب تحریم های ظالمانه این کشور علیه حزب اه 
شد. »وئام وهاب« تحریم های خصمانه آمریکا علیه برخی مسئوان حزب اه را  
توهین به تمام لبنانی های شرافتمند دانست. وی تصریح کرد تحریم های آمریکا 

اهانت به هر لبنانی شرافتمند است.
حزب کارگر انگلیس، »بی بی سی« را به تحریف واقعیات متهم کرد

فارس: ادعاهای چند عضو سابق حزب کارگر انگلیس در مصاحبه با 
بی بی س���ی مبنی بر اینکه جرمی کوربین رهبر این حزب، ضدیهودی است، 
با واکنش تند این حزب مواجه شد. حزب کارگر انگلیس با اشاره به برنامه 
پخش شده از بی بی سی، آنرا اشتباهات عامدانه و مخرب طراحی شده برای 

انحراف جامعه خواند و این اقدام را محکوم کرد.
ترامپ و گاف جدید: »کلیه« جایگاهی بسیار ویژه  در »قلب« دارد!

فارس: رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی عجیب درباره »کلیه« در بدن، 
که واکنش های زیادی به همراه داشته، گفت این عضو »جایگاهی بسیار ویژه 
در قلب« دارد. دونالد ترامپ در مراسم رونمایی از طرح دولتش برای مبارزه 
با بیماری های کلیوی، در حالی که به قلبش اشاره می کرد، خطاب به حضار 

گفت: "کلیه جایگاه بسیار ویژه ای در قلب دارد، چیز فوق العاده ای است"!
بازداشت یک مهاجم پشت در اتاق ملکه انگلیس

فارس: پلیس انگلیس از دستگیری فردی که پس از باارفتن از نرده های 
کاخ باکینگهام خود را به قصر ملکه رسانده بود، خبر داد. روزنامه سان چاپ 
 انگلیس گزارش داد که چهار دقیقه طول کش���یده اس���ت تا افسران، این مرد 

22 ساله را بازداشت کنند.
دستور سرکرده القاعده برای حمله به نظامیان هندی در کشمیر

ابنا: ویدئویی از اظهارات »ایمن الظواهری« سرکرده تشکیات تروریستی القاعده 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده که او در آن از تروریست های منطقه کشمیر 
می خواهد به نظامیان هندی حمله کنند.در این ویدئوی هشت دقیقه ای، الظواهری 

از تروریست ها خواسته است ضربات سنگینی به ارتش هند وارد کنند. 
گزینه نخست وزیری انگلیس: یک صهیونیست تمام عیار هستم!

ایسنا: وزیر خارجه پیشین انگلیس و شهردار اسبق لندن که گزینه  جدی 
نخست وزیری این کشور است، خود را "یک صهیونیست تمام عیار" خواند. 
بوریس جانسون اظهار داشت که وی یک صهیونیست به تمام معناست و به 

اسرائیل عشق می ورزد.

كوتاه از سراسر جهان

تقویم اطاعات
شنبه 22  تير  1398

10   ذی القعده 1440- 13 جوای  2019

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پایان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

13 و 10 دقیقه

20 و 22 دقیقه 

20 و 42 دقیقه

00 و 19 دقیقه

4 و 16  دقیقه

5 و 59 دقیقه

س���رویس خارجی: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یک رسانه 
آمریکایی ادعا کرد که این رژیم با کش���ورهای عربی حاش���یه خلیج فارس به صلح 
غیررسمی رسیده است.  »بنیامین نتانیاهو« در مصاحبه با مجله آمریکایی »تایم« گفت: 
هنگامی که شما از ایده حذف اسرائیل دست می کشید، می توان مشکل را حل کرد، 
دولت های عربی اطراف ما تقریباً به این سمت حرکت کرده اند. همچنین نتانیاهو به 
همراه همسرش در مراسم جشن روز ملی مصر در سفارت این کشور در تل آویو 
حاضر شد و عبدالفتاح  السیسی را »دوست عزیز« خطاب کرد. خبر دیگر اینکه وزارت 
بهداشت فلسطین اعام کرد که یک عضوگردان های عزالدین القسام شاخه نظامی 
حماس که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شرق بیت حانون زخمی شده بود، 
به شهادت رسید .گروه های مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت این 
مبارز در نوار غزه دانستند و هشدار دادند که صهیونیست ها باید بهای سنگینی بابت 
ریختن خون نیروهای مقاومت بپردازند.در این حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد 

این مبارز فلسطینی را در جریان تظاهرات غزه به اشتباه هدف قرار داد.

سرویس خارجی: یک انفجار تروریستی در ورودی 
ش���هر عفرین در استان حلب س���وریه که تحت تسلط 
تروریس���ت های وابسته به ترکیه قرار دارد، رخ داد که در 
پی آن بیش از 40 نفر کشته یا زخمی شدند.این حادثه بر 
اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده صورت گرفت.

خبر دیگر اینکه تیم تحقیقاتی جدید سازمان منع ساح های 
شیمیایی برای بررسی 9 مورد حمله شیمیایی در سوریه آغاز 

به کار کرد. اعضای تیم تحقیقاتی جدید صاحیت دارند تا 
کسانی که در این حمات شیمیایی نقش دارند را مشخص 
کرده و معرفی کنند. این اولین بار اس���ت که سازمان منع 
ساح های شیمیایی، قرار است عامان یک حمله شیمیایی 
را معرفی کند. از س���ال 199۷که این سازمان تأسیس شد، 
تنها وظیفه آن این بوده که عدم یا اثبات وقوع یک حمله 

شیمیایی را مشخص کند.

زاويه

جک استراو: دخالت انگلیس در ایران 
بسیار بدتر از استعمار بوده است 

وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، در 
مراسم رونمایی از کتاب جدیدش خاطرات 
جالبی درباره ایران تعریف و از سیاست های 

بریتانیا و نیز رژیم ترامپ انتقاد کرد.
جک اس����تراو، در مراسم رونمایی از 
کتاب جدیدش با عنوان "کار انگلیس����ی ها؛ 
فهم ایران و علت بی اعتمادی آن به بریتانیا" 
گفت: دخالت انگلیس در ایران بسیار بدتر از 
استعمار بوده است چون در نظام استعماری که 

بر اساس کسب سود انجام می شود، استعمارگر مجبور است در زیرساخت های 
کشور مستعمره سرمایه گذاری کند در حالی که در مورد ایران، انگلیس فقط نقش 
تخریبی داشته است. وی با اشاره به اینکه در کشورهای همسایه ایران از جمله 
هند، عثمانی و روسیه خط آهن در آن زمان وجود داشت، خاطرنشان کرد که 
به دلیل توافق میان انگلیس و روسیه، این دو کشور از ساخته شدن حتی یک 
مایل خط آهن در ایران جلوگیری کرده بودند. استراو تصریح کرد که نه فقط 
مردم و مسئوان فعلی ایران، بلکه حتی رژیم پهلوی نیز دیدی بدبینانه نسبت به 
انگلیس داشت و همواره فکر می کرد که ما در حال توطئه هستیم.وی همچنین 
سیاست خصمانه رژیم ترامپ علیه ایران و تاش ها برای براندازی نظام جمهوری 
اسامی را فاجعه ای خواند که به نتیجه نمی رسد.او تأکید کرد: ایران کشوری 
فوق العاده، با تاریخی بزرگ است و همانطور که »ظریف« می گوید، اگر آمریکا 
خواهان مذاکره با ایران است باید به ایران احترام بگذارد.استراو همچنین حمایت 
آمریکا از گروهک تروریستی منافقین را به باد انتقاد گرفت و گفت: در زمانی 
که وزیر کشور انگلیس بودم، گروهک مجاهدین خلق را در فهرست ممنوعه 
قرار دادم؛ اما کسی مانند »جان بولتون« )مشاور امنیت ملی کاخ سفید( در مراسم 
این گروه در پاریس شرکت و از آنها پول های هنگفتی دریافت می کند.این 
سیاستمدار کهنه کار انگلیسی در ادامه به تشریح تجربیات شخصی خود از ایران 
و ارائه یک دیدگاه همدانه برای درک رفتار ایران نسبت به انگلیس پرداخت 
اقتباس شده که در  و گفت: عنوان کتاب جدیدم از رمان "دایی جان ناپلئون" 
آن شخصیت دایی جان در همه اتفاقات، دست انگلیس را در کار می بیند  و 
می گوید "کار، کار انگلیساست".وی، خود را نخستین وزیر خارجه ای خواند که 
پس از انقاب اسامی به ایران سفر کرده است. او پنج بار به عنوان وزیر خارجه 
و یک بار هم )پس از انتخاب حجت ااسام روحانی( در قالب یک هیأت 
پارلمانی به ایران سفر کرد. استراو یک بار هم به عنوان گردشگر به ایران آمد 
و در این باره گفت: عاوه بر س����فرهای کاری، یک بار نیز همراه خانواده ام 
تصمیم گرفتم در قالب یک سفر تفریحی به ایران بروم. وی با قطار از تهران 
به یزد می رود و در طول مسیر، او و همسرش متعجب از این هستند که مردم 
عادی ایران وی را به خوبی می شناسند. در این ارتباط، استراو به این نکته اشاره 
کرد که در خیابان های تهران او را با اسم کوچک صدا می زدند، طوری که او 

احساس می کرده در حوزه انتخابیه خودش قدم می زند!

سرویس خارجی : روزنامه لبنانی »ااخبار« در 
گزارشی نوشت : امارات پس از درک واقعی تهدیدات 
اخی���ر نیروهای یمنی علیه »ابوظبی«  و برای رهایی 
از باتاق این جنگ، دس���ت به دامان مقامات ایرانی 
شده است ؛ گزارشی که شبکه »الجزیره« قطر نیز با 

انتشارش، بر صحت آن مهر تایید زد. 
روزنامه »ااخبار« لبنان در گزارشی آورده است: 
امارات در پی درک وضعیت وخیم خود در قبال ایران 
و تهدیدات اخیر جنبش انصاراه یمن، تصمیم گرفت 
به صورت آبرومندانه خود را از باتاق یمن رها کند 
و برای همین یک هیات نظامی به تهران فرستاد و سه 
پیشنهاد به ایران داد.در ادامه این گزارش آمده است: 
هیأت امنیتی اعزامی امارات به ایران برای گفتگو ، اما 

یک پاسخ قاطع از تهران شنید و آن جواب، این بود : 
» پس از اینکه شما خطوط قرمز را زیر پا گذاشتید، 
دیگر چیزی نزد ما باقی نمانده که بر سر آن با شما 

مذاکره کنیم «.
ااخبار سپس نوشت: هیأت عالیرتبه اماراتی در 
س���فر به تهران چند پیشنهاد با خود داشت و فکر 
می کرد غیرقابل رد است  ، این پیشنهادها شامل سه 
بند بود: نخست بازگرداندن روابط میان دو کشور بر 
اس���اس روال قبلی، دوم، تأمین حمایت مشترک دو 
طرف���ه از گذرگاه های دریایی تا امنیت جریان انتقال 
نفت از تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین 
شود و سوم که مهم ترین بند است، آمادگی امارات 
برای ترک یمن بود.در ادامه گزارش این روزنامه لبنانی 

آمده است: اماراتی ها پس از آنکه جواب قاطع ایران را 
شنیدند باز هم ناامید نشدند و »عبداه بن زاید«، وزیر 
خارجه خود را به مسکو فرستادند و خواستار تاش 
و میانجیگری روسیه برای راضی کردن ایران شدند.
به گزارش ااخبار،  برای ایرانی ها کاما روشن شده 
است که »ابوظبی« به دلیل قدرت یابی نظامی انصاراه 
در پی خروج از باتاق یمن است و اکنون می خواهد 
آن را معامله کند ، این در حالی است که چنین کاای 
کسادی در بازار تهران خریدار ندارد. در همین حال، 
روزنامه »نیویورک تایمز« نوشت: سعودی ها از تصمیم 
امارات برای کاهش نیروهایش در یمن بسیار ناامید 
شده اند و مسئوان عربستان شخصا در تاش برای 

منصرف کردن »ابوظبی« از این اقدام هستند.

س���رویس خارجی: رئیس جمهوریخواه کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن 
، خاندان سعودی به دلیل نقض گسترده قوانین حقوق بشری 
به آمریکا ممنوع الورود می شوند ؛ طرحی که در صورت 
تبدیل شدن آن به قانون می تواند صدها نفر از اعضای خانواده 
پادشاهی عربستان را از سفر به آمریکا منع کند. »جیم ریش«، 
رئیس کمیته روابط خارجی س���نای آمریکا طرحی را برای 

تصوی���ب ارائه کرد که هدف اصلی آن ، مجازات خاندان 
سعودی و ممنوع الورود کردن تمامی اعضای آن به آمریکا به 
دلیل نقض فاحش و گسترده قوانین  حقوق بشر بین المللی از 
جمله قتل »خاشقجی« و کشتار یمنی ها است.از طرفی، همزمان 
با ارائه این طرح ضد سعودی نمایندگان آمریکا، »جرمی هانت«، 
وزیر خارجه انگلیس نیز در سخنانی بر لزوم محاکمه »آمر« و 

صادر کننده دستور قتل »خاشقجی« تاکید کرد.

عملیات ناکام ربودن رئیس دیوان اوقاف 
شیعه عراق

سرویس خارجی: چند فرد مسلح به محل اقامت رئیس دیوان اوقاف شیعه 
عراق حمله کردند و قصد ربودن وی را داشتند اما در این اقدام ناکام ماندند.دیوان 
اوقاف شیعه عراق از حمله به محل اقامت »عاء الموسوی« رئیس این دیوان خبر داد.
خبرگزاری »عین العراق« به نقل از دیوان اوقاف شیعه گزارش داد : یک گروه مسلح 
نقابدار به »دار الضیافه عتبه حسینی«، محل اقامت »عا الموسوی« حمله کردند.در 
بیانیه این دیوان آمده است : در این منطقه، عاوه بر »الموسوی«، شماری از مدیران 
این دیوان حضور داشته اند و افراد مسلح، به نگهبانان حمله و ساح آنان را مصادره 
کردند .در همین حال،»عادل عبدالمهدی« ، نخست وزیر عراق با رئیس دیوان اوقاف 
شیعه عراق تماس تلفنی برقرار و تأکید کرد که باید فورا در خصوص حمله به محل 
اقامت وی، تحقیقات آغاز شود.  در چنین شرایطی ، »نوری المالکی« نخست وزیر 
اسبق عراق در سخنانی الحشد الشعبی عراق را ضامن امنیت این کشور دانست و 

تاکید کرد که مخالف ادغام نیروهای این سازمان با ارتش یا پلیس است. 

ترکیه  سامانه های »اس-400 « روسی  را تحویل گرفت
 ترکیه علیرغم  مخالفت و تهدیدات واشنگتن علیه  کشورش درباره  
خرید س���امانه  اس-400 روس���ی ، سرانجام دیروز این سامانه های دفاع 
موشکی را از روسیه تحویل گرفت.وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای  اعام 

کرد: سه محموله از سامانه های پدافند موشکی اس-400  دیروز  وارد ترکیه 
شد.بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، این محموله های اس-400 روسی  

پس از تحویل در پایگاه هوایی »مرتد« در نزدیکی آنکارا مستقر شدند.

کره شمالی از قانون اساسی جدید خود رو نمایی کرد
سرویس خارجی:  کره شمالی از قانون اساسی جدید خود رو نمایی کرد 
که بر اس���اس آن  »کیم جونگ اون« رهبر این کش���ور به عنوان رئیس دولت و 
فرمانده کل ارتش معرفی ش���د. در قانون اساس���ی جدید کره شمالی آمده است: 
»کیم جونگ اون« رئیس کمیسیون امور دولتی  کره شمالی  است ،نهادی که در 
سال 2016 میادی تاسیس شد.در قانون اساسی پیشین کره شمالی، کیم جونگ 
اون رهبر عالی این کشور توصیف شده بود که ریاست کل نیروهای مسلح و 

نظامی را بر عهده دارد.

فرید زکریا: اقدامات ضد ایرانی ترامپ  
موجب  ایجاد شکاف در غرب شده است

س���رویس خارجی: »فرید زکریا« 
تحلیلگر برجسته  آمریکایی در یادداشتی 
در روزنامه واشنگتن پست نوشت: اقدامات  
ضد ایرانی ترامپ باعث  به وجود آمدن 
نفرت و کینه در خاورمیانه شده و در میان 

غربی ها نیز شکاف ایجاد کرده است. 
زکریا گفت: بهترین تصویری که از 
تناق���ض در راهبرد دولت ترامپ در قبال 
ایران به دست آمده مربوط به هفته گذشته 
و زمانی است که کاخ سفید یک بیانیه خبری 
منتشر کرد که در آن آمده است: تردید چندانی وجود ندارد که ایران حتی 
پیش از توافق، مفاد آن را نقض کرده است،کاخ سفید توضیح نداده است 
که یک کشور چگونه می تواند پیش از ایجاد یک توافق، آن را نقض کند.  
وی افزود: این تنها نمونه از تناقض در دولت ترامپ نیست، وقتی ترامپ 
ماه گذشته اعام کرد که حمله نظامی علیه ایران را لغو کرده است، گفت 
که به این دلیل این کار را کرده که متوجه شده است طبق تخمین ها 150 
ایرانی در آن حمات کشته می شدند. او در عوض تحریم های اقتصادی علیه 
ایران را شدت بخشیده است. زکریا نوشت: به یاد داشته باشید مردمی که 
در حمات نظامی جان خود را از دس���ت می دادند احتمااً سربازان ایرانی 
بودند و کسانی که اینک به خاطر تحریم ها می میرند نوزادان، کودکان، مادران، 

سالخوردگان و بیماران هستند.
این تحلیلگر با بیان این که دولت ترامپ یک بحران انسانی در ایران  و 
یک بحران ژئوپولیتیک در خاورمیانه ایجاد کرده است و هیچ راهبردی برای 
حل آنها ندارد افزود: دولت ترامپ با خروج از توافق هسته ای باعث شد ایران 
از محدودیت هایی که در این توافق ایجاد شده بود، عبور کند.وی نوشت: 
اقدامات ایاات متحده در مقابل ایران باعث ایجاد شکاف در ائتاف غربی ها 
شده است و اروپایی ها با طغیان آشکار به مقابله با یکجانبه گرایی واشنگتن 
روی آورده اند.زکریا نوش���ت: دولت ترامپ ظاهراً فراموش کرده است که 
تمدن ایرانی طی هزاران سال بازیگر مهمی در خاورمیانه بوده است و سابقه ای 
تاریخی در مقاومت در برابر سلطه خارجی دارد.فرید زکریا به آمریکا هشدار 

داد: خفه کردن ایران راه ایجاد ثبات در خاورمیانه نیست.

»ااخبار«: امارات برای رهایی از باتاق یمن دست  به دامان ایران شد
نتانیاهو: با کشورهای عربی خلیج فارس به 

صلح غیررسمی رسیده ایم

11 کشته و 30 زخمی در انفجار تروریستی »عفرین« سوریهطرح ممنوع الورود شدن خاندان سعودی به آمریکا  کلید خورد

آگهي مناقصه عمومي 

روابط عمومي پتروشيمي مارون 

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روزشنبه 1398/4/22

شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي فو� �� �� سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت دريافت اسناد  شماره تقاضا 
شماره 
مناقصه

نوع مناقصه  موضوع مناقصه  رديف

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980013 98-T-97 تجديد مناقصه
P/F "SELAS" PRIMARY REFORMER 

FURNACE
1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980014 98-T-98 تجديد مناقصه P/F "SELAS" PRIMARY REFORMER FURNACE 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980015 98-T-99 تجديد مناقصه P/F "SELAS" PRIMARY REFORMER FURNACE 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-96161 98-T-100 تجديد مناقصه PARTS FOR "GEVSA" ELECTRO MOTOR 4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-970264 98-T-101 تجديد مناقصه
PARTS FOR "MOLLERS" PACKAGE UNIT700 

PALLETIZING AND FILM PACKING MACHINE 
5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAP-973043 98-T-102 تجديد مناقصه
MOISTURE ANALYZER SAMPLING 

SYSTEM"MICHELL"
6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-920304 98-T-103 تجديد مناقصه POWER SUPPLY , BOARD "KIDDE" 7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-930989 98-T-104 تجديد مناقصه TRANSFORMER "ASA" 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
braeesi@mpc.ir    به آدرس ايميل

14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980082 98-T-105 مناقصه عمومى  "FILTER CARTRIDGE "FAUDI ساخت 9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
SNasari@mpc.ir    به آدرس ايميل

5روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-970630 98-T-106 مناقصه عمومى PARTS FOR"O.M.G" DOSING PUMP 10

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
bafzali @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-98025 98-T-107 تجهيزات  KAMAT مناقصه عمومى  11

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
bafzali @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAD-973568 98-T-108 تجهيزات پسيو و اكتيو مناقصه عمومى  12

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sdakhli@mpc.ir    به آدرس ايميل

10روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

10روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980060 98-T-109 مناقصه عمومى 
 P/F"INGERSOLLRAND" DECOKING AIR 

COMPRESSOR
13

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sdakhli@mpc.ir    به آدرس ايميل

10روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

10روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-970382 98-T-110 مناقصه عمومى 
 P/F "FESTO" CONNECTORS FOR 

BAGGING
14

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
APourshams@mpc.ir    به آدرس ايميل

5 روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت  

KAS-980032 98-T-111 مناقصه عمومى  لباس فرم پرسنلى 15
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شنبه 22 تیر 1398- سال نودوچهارم - شماره 27327  ضمیمه خانواده روزنامه اطاعات

گـزارش2

روزه��اي داغ تابس��تان را مي ت��وان با 
دورهمي هاي خانوادگي يا قرارهاي دوستانه 
تحمل پذيرتر کرد. ما براي اين دورهمي هاي 
شما پيشنهادهايي داريم که خواندنشان خالي 

از لطف نيست. 

. . .  سينما
کار کثيف

کار کثي��ف فيلمي ب��ه کارگرداني، نويس��ندگي 
و تهيه کنندگ��ي خس��رو معصوم��ي اس��ت ک��ه در 
س��ال 1396 ب��ه ط��ور مش��ترک در اي��ران و ترکي��ه 
مهاج��رت و  کار  موض��وع  ب��ه  و  ش��ده   س��اخته 

 مي پردازد.
 اين فيلم مضموني اجتماعي دارد و ماجراي مردي 
به نام فرهاد را روايت مي کند که تصميم مي گيرد براي 

مهاجرت به ترکيه س��فر کند اما به دليل گرفتاري هايي که برايش رخ مي دهد نه تنها مهاجرت، بلکه براي 
بازگشتش به ايران نيز در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد .   

در فيل��م کار کثي��ف بازيگران��ي مث��ل پ����درام ش��ريفي، اله��ام نام��ي، ش��اهرخ فروتني��ان، زنده 
ي���اد ل��وون هفت���وان، رض��ا في�اض��ي، خيام وق����ار، مهران نائ���ل، اکبر مع��ززي، ني���کان فهي�م نيا، 
کام��ران في��وض��ات، مس��ع�ود فروت��ن، حماس���ه دولتش��اهي، رض��ا يوس��ف�ي، مه��دي جمش��يدي، 
 س��ي�دمهدي ميراکب��ري، عل�ي محم�دي، س��يمون ب�اغداس��اريان، حس��ين زماني، وحي��د حبيبي�ان و... 

نقش آفريني مي کنند.
 تماشاي اين فيلم براي افراد کمتر از 15سال ممنوع است. 

خداوندا
اگر ما را آسايشی مقدر فرموده ای، چنان کن که به 

هنگام آسايش در امان مانيم.
 ن��ه گناه��ی ما را گرفتار س��ازد و ن��ه مالتی به ما 
رس��د، ت��ا فرش��تگانی که گناه��ان ما را می نويس��ند، با 
صحيف��ه اعم��ال ما بی آنکه در آن گناهی نوش��ته ش��ده 
باش��د از نزد ما بازگردند و فرش��تگانی که ثوابهای  ما را 
 می نويسند، شادمان با صحيفه ای نوشته از اعمال نيک ما

 به نزد تو آيند . 
چون روزهای زندگی ما س��پری شد و مدت عمر ما 
س��ر آمد و صای دعوت تو ما را فراخواند -همان دعوتی 
که از آن گريزی و از اجابت آن گريزی نيست- بر محمد 
و خاندانش درود بفرس��ت و س��رانجام  آنچه را که کاتبان 
 اعم��ال ما ب��رای ما رق��م زده اند توبه ای پذيرفته ش��ده

  قرار ده.

دعاي يازدهم صحيفه سجاديه

یک تکه آسمان

   
   خانواده هاي ايراني محبت فراواني به خاندان عترت به خصوص امام 
رضا)ع( دارند. براي مراس��م تولد و عزاداري ش��هادت آن امام رئوف سنگ 

تمام مي   گذارند. اما اين کافي نيست! 
خوبس��ت در ايام ش��هادت آن امام عزيز عاوه بر زيارت ايش��ان و 
خواندن زيارت نامه و حاجت روايي و درد دل با آن امام مهرباني   ها، نسبت 
به خود ايشان به عنوان امام شناخت داشته باشيم و رفتار ايشان در خانواده 

را الگوي خود در زندگي نماييم  . 
   پدر خانواده مانند مادر، جايگاه ويژه   اي دارد و رفتار مناس��ب و همراه 
ب��ا مهرورزي و عش��ق او با همس��ر و فرزندانش تأثير زي��ادي در پويايي و 
موفقيت تک تک اعضا   ء خانواده دارد و تا مدت   ها اعضاء خانواده را نسبت 
به حوادث بيرون از خانه صبور کرده و قدرت تحمل آنها را در برابر حوادث 

باا مي   برد. 
نمون��ه اي��ن برخورد رفتار امام حس��ين)ع( با اهل بيت خويش بود که 
مقاومت تک تک اهل بيت را در برابر ستمهاي يزيديان به نمايش گذاشت. 
از اين رو امام رضا)ع(، نسبت به خانواده حساسيت باايي داشتند و خودشان 

به شدت مقيد به انجام رفتارهاي مثبت در خانواده بودند.
 ايشان در بخشي از کام مبارکشان از رسول اه)ص( نقل مي فرمايند: 
»نيکوترين مردم در ايمان، مهربان ترين ايش��ان اس��ت با اهل خود و من 
مهربان ترين شما هستم با اهل خود.« )عيون أخبار الرضا)ع(، ج 2، ص38( 
ابتدا به شناخت حضرت به عنوان امام مي  پردازيم و سپس رفتار خانوادگي 

ايشان بيان مي   شود . 

  امام شناسي در کام امام هشتم)ع(
خانواده ه��ا قب��ل از ه��ر کاري براي تربيت فرزن��دان خود دنبال الگو 
هستند براي بهتر تربيت نمودن و در اسام تمام مباني تربيت فرزندان در 
کام امامان معصوم)ع( بيان ش��ده اما تا زماني که مردم امام را نشناس��ند 
نمي توانند الگو برداري از اخاق و کام نوراني شان نمايند، از اين رو هدف 
از خلقت انس��ان، ش��ناخت خداوند است و منظور از شناخت خداوند شناخت 

امام هر زمان است. 
ش��ناخت امام به قدري مهم اس��ت که در کام رس��ول گرامي اسام 
حضرت محمد)ص( کس��ي که بميرد در حالي که امام زمانش را نشناس��د 

در جاهليت مرده است. 
چه زيبا امام رضا)ع( شناخت امام را ترسيم نموده اند: امام مانند آفتاب 
در عالم طلوع کند و بر افق قرار گيرد که دست و ديده مردم بدان نرسد، امام 
ماه تابنده، چراغ فروزنده، نور بر افروخته و ستاره رهنما در تاريکی شب ها و 
بيابان های تنها و گرداب درياها است، امام آب گوارائی است برای تشنگی 
و رهبر بحق و نجات بخش از نابودی است، امام دليلی است در تاريکی ها 

که هر که از آن جدا شود هاک است . 
امام ابری اس��ت بارنده، بارانی اس��ت سيل آس��ا، آفتابی است فروزان 
و آس��مانی اس��ت س��ايه بخش و زمينی است گس��ترده و چشمه ای است 
جوشنده، امام ياري است امين و پدری است مهربان و برادری است دلسوز 
 و پناه بندگان خدا اس��ت در موقع ترس و پيش��آمدهای بد، امام امين خدای 

عز و جل اس��ت در ميان خلقش و حجت او اس��ت بر بندگانش و خليفه او 
است در بادش و دعوت کننده به سوی خدای عز و جل است و دفاع کننده 
از حقوق خدای جل جاله است. )اصول کافي، ج1، باب نادر مخصوص و 

جامع در فضيلت و صفات امام ، حديث1(

  اخاق رضوي
رفتار ش��خصي ش��امل رفتارهايي است که امام )عليه السام( با تک 
تک اعضاي خانواده داش��تند؛ مانند رفتار مناس��ب با همسر و رفتار در قبال 

فرزندان. 
خداون��د در قرآن همس��ران را ماية آرام��ش يکديگر معرفي مي   کند 
و مي   فرمايد: کارهاي مناس��ب در اين زمينه آش��نا ش��ويم و آن ها را بکار 
گيري��م. پاکيزگ��ي در برابر همس��ر، محبت کردن و ع��دم آزاردادن، نفقه و 
ايجاد آرامش از مواردي است که در برخورد با همسر در سيرة امام رضا)ع( 

شاهد آن هستيم . 
ايش��ان در روايتي در مورد لزوم پاکيزگي در برابر همس��ر فرمودند: 
»زنان يهود از عفت بيرون رفتند و به فس��اد کش��يده ش��دند و چنين نشدند 
مگ��ر ب��ه کم توجهی ش��وهران به آرايش و نظافت خ��ود و نيز فرمود: زن 
 از ت��و هم��ان را مي��ل دارد ک��ه ت��و از او مي��ل داری.« )م��کارم اأخاق،

 ص81 (
    در روايت ديگري فرمودند: »برای مؤمن شايس��ته نيس��ت که عطر 
زدن را در هي��چ روزی ت��رک کن��د و اگر ب��ر آن توانايی ندارد يک روز عطر 
بزند و يک روز نزند و اگر به آن هم توانايی ندارد، هر جمعه عطر بزند و آن 

را ترک نکند.« )عيون أخبار الرضا)عليه السام(، ج 1، ص279(
حفظ حقوق زن هم از جمله مواردي اس��ت که در س��يرة اهل بيت)ع( 
به وفور ديده مي شود. ابو القاسم فارسی از حضرت رضا)ع( روايت کرده و 
مي گوي��د: »خدم��ت آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم. خداوند متعال 
می فرمايد: »َفإِْمس��اٌک بَِمْعُروٍف أَْو تَْس��ريٌح بِإِْحس��اٍن« )بقره،229(؛ پس 
از آن ي��ا ]باي��د زن را[ به خوبي نگاه داش��تن، يا به شايس��تگي آزاد کردن. 
مقصودش چيس��ت؟ فرمود: اما امس��اک به معروف آن اس��ت که از آزار و 
اذي��ت ک��ردن زن خودداری کند و نفقه او را بدهد...« )البرهان في تفس��ير 

القرآن، ج 1، ص475(
در مورد فرزندان نيز ايش��ان نهايت ادب و احترام را منظور داش��تند 
و س��فارش هايي نيز در اين مورد دارند. آن چيزي که در س��يرة ايش��ان در 
مورد فرزندان وارد ش��ده مواردي همچون انتخاب اس��م نيکو، مراقبت از 
کودک، اعتماد، احترام )اس��تفاده از کنيه(، تش��ويق، نظارت صحيح و موارد 

ديگر است. 
ايشان فرزند خود � امام جواد)ع( � را با کنيه نام مي بردند مثًا ايشان 
در زماني که امام جواد )عليه السام( کودک بودند، مي فرمودند: »ابوجعفر 
به من نامه ای فرستاده است«، يا »من به ابوجعفر چنين نوشته   ام.« )عيون 
اخبار الرضا)ع(، ج2، ص240( اس��تفاده از واژه هاي همچون »بأبي أنت و 

أمي« در برخورد با فرزندشان قابل توجه است.
 اعتماد به نفس دادن به فرزند از ديگر مواردي هس��ت که در س��يرة 
ايش��ان ديده مي ش��ود. امام رضا)ع( در زماني که در مدينه بود، اداره امور 
را عم��ًا ب��ه فرزن��دش واگذار مي ک��رد و امام جواد)ع( ب��ا اين که نوجوان 
بودن��د، از عه��دة کار بر مي   آمدند. والدين با دانس��تن اين امور و بکاربندي 
 اين موارد و آموزش به فرزندان، آنها را در رس��يدن به خوش��بختي ياري

 مي   نمايند . 

 سيره رفتاري امام رضا)ع( در خانواده

  مرضيه رجب طهراني
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من، تک پس��رش يا به قول خودش ش��اِه قلبش 
بودم. نمی توانس��تم اينجا تنهايش بگذارم. ش��وهرش 
زمان��ی او را تنه��ا گذاش��ته بود و فقط من را داش��ت. 
من، فقط او و س��حر و کمد را داش��تم. بعضی وقت ها 
فکر می کردم نکند س��حر نخواس��ته من را در دوراهی 
انتخ��اب بين او و مادرم بگذارد؟ بعد س��ريع چيزی در 
مغزم می گفت احمق، بهانه تراش��ی نکن. سحر در اين 
ح��د ف��داکار نبود که چني��ن کاری کند. بهترين گزينه 

برای فرار از افکارم، خواب بود. 
ش��ايد بيايد به خوابم، ش��ايد امشب که از صبح تا 
حاا زل زده ام به عکس��ش بيايد به خوابم. چند قرص 
خواب از جيبم درآوردم و قورت دادم. س��رم را گذاشتم 
روی ميز و سعی کردم ذهنم را خاموش کنم، نمی شد. 
مثل بچگی هايم، وقت هايی که مدرسه داشتم و افکارم 
و ص��دای دعوای پدرومادر نمی گذاش��تند که بخوابم، 
چش��مانم را می بس��تم و قس��م می خوردم که تا صبح 

بازشان نکنم. قسم خوردم و چشمانم را بستم. 
هم��ان موقع صدای برخورد ش��ئ تي��زی به در 
کافه را ش��نيدم. نتوانس��تم مقاومت کنم. عجيب بود. 
ب��ه س��اعت دي��واری روبه رويم نگاه ک��ردم. از دوازده 
گذش��ته بود. چه کس��ی اين وقت شب در يک کافه ی 
 بس��ته را م��ی زد؟ اف��کار منف��ی جايش��ان را در ذهنم

 باز کردند.
 س��عی کردم بيرونش��ان کنم اما می دانس��تم که 
ه��ر وقت اي��ن فکرها به ذهنم می آمد، پش��ت بندش 
اتفاق بدی می افتاد. مثا روزی که گوش��ی ام زنگ زد 
و اس��م مامان س��حرناز روی صفحه ی آن افتاد، هيچ 
فکر مثبتی به ذهنم نرس��يد، و نتيجه اش اين ش��د که 

آن بی محل ترين خروس زندگی ام شد. 
طرف دوباره زد به شيش��ه ی کافه. دوباره س��رم 
را از روی مي��ز بلن��د ک��ردم و کوباندم به ديوار پش��تم. 

بلند ش��دم و رفتم پش��ت شيش��ه. دختری ايستاده بود. 
از اندام ريزی که ش��ال و کاهش کرده بود می ش��د 

فهميد دختر است. 
م��ن را دي��د و دوب��اره با يک کليد زد به شيش��ه. 
دس��تم را ب��ه حالت کارت چيه ت��کان دادم و دوباره زد 
به شيش��ه. ديوانه ای چيزی ب��ود؟ البته از من ديوانه تر 
نب��ود چون در را باز ک��ردم. بدون اينکه دعوتش کنم، 

آمد داخل و نشست.
- »بخ��اری ای، چيزی ن��داری؟ صد دفعه گفته 

بودم يه بخاری بايد بگيريا.«
صدايش آشنا بود. البته انقدر به سحرناز فکر کرده 
بوده که کاما طبيعی بود که ساعت دوازده شب صدای 
يک غريبه ی ش��ال و کاه کرده را ش��بيه به صدای او 
بشنوم. چراغ ها را روشن کردم تا بتوانم بهتر ببينم که 

غريبه کيست.
- »سردت نيست با آستين کوتاه نشستی اينجا؟ 

ح��اا ن��ه که خيل��ی ام بازوهای قش��نگی داری که به 
نمايشش��ون بذاری. برو يه چيزی بپوش، يخ می کنی 

هرکول.«
ش��ايد صدايش را اش��تباه بگيرم، ولی چه کسی 
می توانس��ت مثل س��حرناز اين طور آدم را نيش بزند. 
نکند دخترش است؟ باز پروفسور مغزم به بخش کودن 
پريد و گفت: »آخه عقل کل! توی دو سال دختر آورده 

و دخترشم انقدر بزرگ شده؟«
لرزش گرفتم. خدا می داند از س��رما بود يا ترس. 
ل��رزش ب��ه صداي��م هم رخنه ک��رد. ازش پرس��يدم: 

»شما؟«
ش��ال گردن��ش را از ص��ورت ب��از ک��رد و گفت: 
»آقا رو باش! ادعای عش��ق جاويدانم می کرد واس��ه 
م��ن. ب��ه همي��ن زودی يادت رفت؟ چی ش��د؟ تو که 
می گفتی چش��ای کاغی من رو از صد کيلومتری هم 

می شناسی.«

چند قدم به عقب برداش��تم طوری که چسبيم به 
ديوار. احس��اس ترس از عصبانيتم س��بقت گرفته بود. 
من اصا به روح و اين چيزها اعتقاد نداشتم. دانه های 

عرق سرد را از پيشانيم پاک کردم. 
دختری که می ترس��يدم س��حرناز صدايش کنم 
روی صندلی نشس��ته و با ناخن هايش روی ميز ضرب 

گرفته بود.
- »نترس، روح نيستم.«

از اين حرف بيش��تر ترس��يدم. در فيلم هايی که 
ت��ا حاا ديده بودم روح ها هميش��ه اقرار می کردند که 

روح اند. ديگر واقعًا قلبم توی دهانم بود.
- »آرمان بذار توضيح بدم.«

از جايش بلند شد و آمد نزديک تر. با دقت بيشتری 
نگاه��ش کردم. رنگ و رويش هم ش��بيه زنده ها بود، 

مثل هميشه سيه چرده.
- »ببين آرمان، شرايط طوری بود که تو بايد فکر 

می کردی من مردم.«
- »يعنی تو، اان سحرنازی؟«

چش��م غره ی غليظی بهم رفت. حاا که ترس��م 
فروکش کرده بود، عصبانيتم باا آمد و داد زدم: »يعنی 

چی؟!«
رويش را از من برگرداند و نشس��ت روی ميز و با 

بی خيالی هميشگی اش شروع کرد به سخنرانی.
- »خيلی خب، آروم باش دوقطبی. ببين وضعيت 
طوری بود که عذاب وجدان داشت ديوونم می کرد. فکر 
کردم فکر کنی مردم، همه چی واست آسون تر می شه. 
ببين من واقعا هميشه تصميم های اشتباه توی زندگيم 

می گيرم، می دونم ولی...« 
پريدم وسط حرفش و با صدای بلندتر گفتم: »تو 
فکر کردی کی هستی که همچين کاری با من بکنی؟ 
م��ن ب��ا رفتن تو تاش می کردم کنار بيام ولی با مرگ 
ت��و، لعنت��ی با مرگ  تو...« صدام قطع ش��د. من عوض 
ش��ده بودم. رفتنش، خب��ر مرگش، من را عوض کرده 
بود. پرخاشگر و بی ادب شده بودم ولی نه در حدی که 
زل بزنم توی چش��مانش و بتوانم يک نفس از خودم 

دفاع کنم و تحقيرش کنم.
هم��ه اش مثل خ��واب بود. نمی توانس��تم وقتی 
اي��ن ط��ور جلويم ايس��تاده و حرف می زن��د، باورش 
نکن��م. ب��اور کردن اين که اان زنده جلويم ايس��تاده 
 ب��ه ق��دری س��خت ولی ش��يرين ب��ود ک��ه ديوانه ام

 می کرد. 
در اوج ناب��اوری واقع��ا دوس��ت داش��تم زن��ده 
بودن��ش را ب��اور کن��م. حت��ی اگر خواب باش��م، حتی 
اگ��ر ديوان��ه ش��ده باش��م. همانج��ا روب��ه روی ميز، 
روی زمي��ن زانو زدم و نشس��تم. گري��ه نمی کردم اما 
شکس��تگی ها و تحّيری که داش��تم، قدرت تکلم را از

 

 من گرفته بود. 

. . . گشت وگذار
پلور

اگ��ر از س��اکنان مناط��ق مرک��زي کش��ور يا از 
پايتخت نش��ينان هس��تيد، مي توانيد در اين روزهاي 
گرم تابس��تان به خنکاي يک روس��تاي کوهس��تاني 
نزديک پناه ببريد؛ روس��تايي که براي اقامت نيم روزه 
 يا يک روزه و داشتن سفري ارزان و کم دردسر بهترين 

گزينه است. 
پلور منطقه اي کوهس��تاني است که تابستان آن 

هوايي خنک و طبيعتي بهشتي دارد. از آنجا که روستاي پلور در بااي ارتفاع 2300 متر قرار دارد، يکي از 
بهترين گزينه هاي سفر کوتاه تابستاني به شمار مي آيد.

 پل��ور از تواب��ع بخ��ش اريج��ان شهرس��تان آم��ل در اس��تان مازن��دران اس��ت و ب��ا س��فر ب��ه 
لبني��ات محل��ي آن  از صنايع دس��تي و غذاه��ا و  ب��ر آب وه��واي خ��وش، مي تواني��د   آن ع��اوه 

هم لذت ببريد.
 براي رسيدن به پلور از جاده هراز، بعد از خروج از تهران از شهرهاي بومهن و رودهن و منطقه آبعلي 
ميگذريم. و بعد از به امامزاده هاش��م مي رس��يم و فقط چند کيلومتر مانده به پلور با ديدن نماي زيباي کوه 

دماوند به وجد خواهيد آمد.  

. . .  تئاتر
اتاق بي خوابي+ اتاق پذيرايي

خان��ه نمايش مه��رگان )واقع در خيابان انقاب، 
خياب��ان خ��ارک، بن بس��ت اول( اين روزها در س��الن 
ش��ماره 1 خ��ود ميزب��ان نمايش »ات��اق بي خوابي+ 
ات��اق پذيراي��ي« اس��ت که از 6 تير م��اه روي صحنه 
 رفته و تا 10 مرداد هر ش��ب س��اعت 21 اجرايي 70

 دقيقه اي دارد.
و  بخ��ش  دو  در  واق��ع  در  نماي��ش  اي��ن   

 دو روز متوال��ي اج��را مي ش��ود؛ روزه��اي ف��رد اپيزود اتاق بي خوابي اجرا مي ش��ود و روزه��اي زوج اپيزود
 اتاق پذيرايي .  

 نمايش، داستان مردي به نام امير را روايت مي کند که در رابطه عاطفي خود با نرگس شکست خورده و 
 تصميم گرفته که خودش را همراه با نرگس به ته يک دره عميق پرتاپ کند و اينگونه نه فقط زندگي زناشويي که

 همه چيز را تمام کند.
 اين نمايش به نويسندگي و کارگرداني مسعود شامحمدي ساخته شده و بازيگراني مثل پريسا محمدي، 

مهدي ميرزاييان، تيما پوررحماني، روشنک رضايي مهر در آن نقش آفريني مي کنند  .   
قيمت بليت نمايش نيز 30 هزار تومان تعيين شده است. 

   قسمت دوم

عبور 
   نويسنده: آيتا بهروزی
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خانه و آشپزخانه4

. . . پيشنهاد سر آشپز

قيس��ي پلو از غذاهاي محلي اردبيل اس��ت که با گوش��ت چرخ کرده، 
گوشت تکه اي يا مرغ درست مي شود و طعمي شيرين دارد. به خاطر همين 
طعم ش��يرين هم ممکن اس��ت خيلي ها با آن ارتباط برقرار نکنند. اما اگر از 
طرفداران غذاهاي اين چنيني هستيد، پخت اين پلوي خوشمزه، مجلسي 

و متفاوت را به شما پيشنهاد مي کنيم.
  مواد ازم: 

گوشت تکه اي    200 گرم
برگه زردآلو    400 گرم

برنج     4 پيمانه
به مقدار ازم نمک، فلفل، زردچوبه 
دارچين    به مقدار ازم

کره      3قاشق 
نصف قاشق چاي خوري جوز هندي  

پياز     1عدد بزرگ 
  طرز تهيه: 

پياز را خرد کرده و در روغن س��رخ کنيد. س��پس گوش��ت خورشي را 
که درش��ت خرد کرده ايد، به آن اضافه کرده و فلفل و زردچوبه و دارچين 
بزنيد و تفت دهيد. سپس گوشت را با يک تا دو ليوان آب به مدت 3ساعت 
بپزي��د. اگ��ر از مرغ اس��تفاده مي کنيد، اين زمان يک تا يک و نيم س��اعت 
خواهد بود. همچنين اگر از گوش��ت چرخ کرده اس��تفاده مي کنيد، آن را با 

پياز تفت دهيد و کنار بگذاريد. 
در تابه ديگري، برگه هاي زردآلو را با کره و جوز هندي )اگر در دسترس 
نداريد، مي توانيد از دستور حذف کنيد( تفت دهيد و به گوشت پخته اضافه 
کنيد. برنج را شس��ته و به مواد اضافه کنيد و به ميزان ازم آب و نمک در 
آن بريزيد. بعد از آنکه آب برنج کشيده شد، در قابلمه را بگذاريد و شعله را 

کم کنيد تا پلو دم بکشد.  
نکته: 

اضاف��ه ک��رده و  آل��و بخ��ارا ه��م  هم��راه قيس��ي مي تواني��د 
 روي غ��ذا را ب��ا خرم��ا و کش��مش و گ��ردوي س��رخ ش��ده تزئي��ن

 کنيد.

قیسي پلوی اردبیلی

خوراک عدس و سیب زمیني
  مواد ازم: 

3عدد متوسط  سيب زميني   
کره    25 گرم

شير    1 قاشق غذاخوري
سبزيجات معطر     2 قاشق غذاخوري

عدس    25 0 گرم
روغن    3قاشق 
تره فرنگي   1 عدد
2 حبه سير له شده  

ساقه کرفس   1 عدد
کلم بروکلي   100 گرم

رب گوجه فرنگي   2 قاشق چاي خوري
نمک و فلفل   به ميزان ازم

  طرز تهيه: 
سيب زميني ها را پخته و کره و شير را به آن اضافه کنيد و خوب بکوبيد تا پوره شوند. سبزيجات معطر 

را داخل آن بريزيد و کنار بگذاريد. 
عدس را پخته و آبکش کنيد. آن را در روغن تفت داده و کرفس و تره فرنگي و بروکلي خرد ش��ده و 
س��ير را به آن بيفزاييد و اجازه دهيد کاما نرم ش��وند. س��پس رب و نمک و فلفل را اضافه کرده و در ظرف 

مناسب فر بريزيد.
 سپس پوره سيب زميني 
را روي مخلوط عدس ريخته 
و ب��ا قاش��ق آن را کامًا پهن 
کني��د تا تمام س��طح ظرف را 

بپوشاند 
ف��ري  در  را  ظ��رف     .
ک��ه از قبل گرم ش��ده، روي 
ح��رارت 200 درجه س��انتي 
گراد به مدت 20 تا 30 دقيقه 
 بپزي��د ت��ا روي غ��ذا طايي

شود.   

. . .آشپزي رژيمي
پودينگ شکاتي 

  مواد ازم: 
1 پيمانه آرد    
شکر      2 پيمانه 

پودر کاکائو    2 قاشق غذاخوري
4/1 قاشق چاي خوري نمک   

نصف پيمانه شير   
3 قاشق غذاخوري کره آب شده   

وانيل    1 قاشق چاي خوري
آب داغ   1 و نيم پيمانه

به مقدار دلخواه خامه سفت  
بيکينگ پودر   2 قاشق چاي خوري

4/1 پيمانه پودر کاکائو براي سس 
  طرز تهيه: 

   فر را در دماي 175 درجه س��انتي گراد گرم کنيد. در يک کاس��ه بزرگ آرد را با 2 قاش��ق غذاخوري پودر 
کاکائو، يک پيمانه شکر، بيکينگ پودر و نمک مخلوط کنيد .  

 در ظرفي ديگر ش��ير، کره آب ش��ده و وانيل را مخلوط کرده و به مواد قبلي بيفزاييد و خوب هم بزنيد 
تا مايه يکدستي حاصل شود. مايه پودينگ شکاتي را در قالب هاي مخصوص مافين بريزيد و به مدت 40 

دقيقه در فر بگذاريد .      
 در يک ظ��رف جداگانه 
ي��ک پيمان��ه ش��کر را با يک 
چه��ارم پيمانه پ��ودر کاکائو و 
آب داغ مخل��وط کنيد و خوب 
ه��م بزنيد تا غليظ ش��ود. 15 
دقيقه صبر کنيد .   بعد از س��رد 
ش��دن کيک پودينگ آن را از 
قالب مافين خارج کنيد و سس 
کاکائوي��ي را روي آن بريزيد. 
کي��ک را ب��ا خامه يا بس��تني 

تزيين و سرو کنيد. 

. . . دنيای شيرين

321
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5 تندرستی

هرچند ش��ير مادر همراه با فوايد بسياري براي 
مادر و ش��يرخوار است و سبب کاهش طيف وسيعي 
از بيماري هاي عفوني حاد و مزمن و بهبود در تکامل 
ک��ودک مي ش��ود اما تغذيه ناکافي با ش��ير مادر نيز 
مي تواند سبب رشد ناکافي و کم آبي و ساير عوارض 
ديگر شود . افزايش نيافتن وزن، بي حالي، تب، زردي 
و ميل نداشتن به غذا از مهم ترين نشانه هاي کم آبي 

بدن کودکان هستند.
 اما گاهي بي حالي و تب کودک که ناش��ي از 
کم آبي است به اشتباه از سوي کادر پزشکي عفونت 
تش��خيص داده مي ش��ود. اين تشخيص نادرست و 
بستري شدن کودک در بيمارستان به مراتب کار را 
س��خت تر مي کند .   در صورتي که کودک آب کافي 
دريافت نکند ممکن است دچار صدمات کليه شود. با 

اين حال، توجه به چند نکته و راهکار ساده مي تواند از 
کم آبي کودکان به ويژه در فصل گرم سال پيشگيري 

کند: 
ن�وزاد خ�ود را مرت�ب تغذيه کني�د: اطمينان 
حاصل کنيد که کودک تان شير خشک يا شير خودتان 
را ب��ه اندازه کاف��ي دريافت مي کند. اگر کودک تان با 
شيش��ه تغذيه مي کند، هر دو تا س��ه ساعت يک تا سه 
اونس )30 تا 100 ميلي ليتر( شير خشک يا شير پمپ 
ش��ده خودتان را به او بدهيد. تغذيه با ش��ير مادر نيز در 

همين حد فاصل است . 
تع�داد پوش�ک هاي مرطوب ک�ودک تان را 
بررس�ي کنيد: تعداد پوش��ک هاي مرط��وب روزانه 
ک��ودک ت��ان را پيگيري کنيد و پزش��ک کودک خود 
را به طور منظم براي بررس��ي وزن کودک در جريان 

بگذاريد . 
در گرماي ش�ديد کمتر به بيرون برويد: اگر 
هوا خيلي گرم يا مرطوب اس��ت، نوزاد خود را زياد به 
بيرون از خانه نبريد. در شرايط اضطراري براي خروج 
از خانه نيز کودک خود را در سايه و مکان هاي خنک 

نگهداري کنيد . 
کودک ت�ان را ن�زد پزش�ک ببري�د: اس��هال 
و اس��تفراغ ک��ودکان به علت از دس��ت دادن مايعات 
بدنشان مي تواند خطرناک باشد. تعدد اسهال و استفراغ 
مي تواند به سرعت منجر به کم آبي شود بنابراين بايد 
او را براي درمان به نزد پزشک ببريد. همچنين تغذيه 
کودک خود را براي متوقف کردن اس��هال يا اس��تفراغ 
هرگز متوقف نکنيد زيرا کودک نياز به مايعات اضافي 

براي جايگزيني آنچه که از دست داده است، دارد . 

نشانه هاي کم آبي نوزادان را بشناسيد

آلودگي هوا صرف نظر از تاثيري که بر س��امت 
دس��تگاه تنفس، قلب و خل��ق و خوي ما دارد، مي تواند 
روي ب��اروري ه��م اثر بگذارد. محقق��ان در مطالعه اي 
جديد دريافته اند که قرار گرفتن در معرض هواي آلوده 
مي تواند بر تعداد سال هايي که امکان باروري زنان وجود 

دارد، تاثير بگذارد .   
محققان ايتاليايي با بررسي زنان ساکن در مناطق 
ش��هرِي آلوده نس��بت به زناني که در مناطق پاک و با 
هواي س��الم زندگي مي کنند متوجه ش��دند که سه برابر 
بيش��تر احتمال دارد که فرآيند تخمک گذاري در زناني 
که تحت تاثير آلودگي هوا هستند با مشکل روبرو شود .   
درحاليکه اين ش��رايط لزوما احتمال بارداري زنان را در 
دهه 20 سالگي و اوايل دهه 30 سالگي از بين نمي برد 
اما مي تواند به کاهش سال هاي باروري آنان و يائسگي 

زودهنگام منجر شود . 

متخصص��ان مي گويند که تخم��دان حاوي تعداد 
مشخصي سلول فوليکول است و در بررسي هاي پيشين 
مشخص شده است که سيگار به اين فوليکول ها آسيب 
مي زند. در اين مطالعه هم مشخص شد که آاينده هاي 
نيتروژن دي اکسيد)NO2  (  ، دوده و ذرات فلزات سنگين 
ناش��ي از سوخت خودروها و بخش صنايع در اين زمينه 

تاثير مشابه سيگار دارد . 
در اين بررس��ي متخصصان ايتاليايي نمونه خون 
1318 زن را م��ورد آزماي��ش ق��رار دادن��د ت��ا وضعيت 
تخمک گ��ذاري آنان مش��خص ش��ود. همچنين ميزان 
آاينده ه��اي موجود در محيط زندگي اين افراد ارزيابي 
ش��د .   آنها مش��اهده کردند زناني ک��ه در محيط هايي با 
سطح باايي از آاينده  NO2 زندگي مي کردند فرآيند 
تخمک گذاري آنان با مشکل روبرو شده و ميزان ذخيره 

تخمک آنان کمتر بوده  است.

خطر آلودگي هوا بيخ گوش باروري زنان

اگر زياد پيش مي آيد که هوس خوردن خوراکي هاي ش��ور و ش��يرين به دلتان بيفتد، احتمال دارد 
پاي مشکل خواب در ميان باشد. نتايج يک بررسي نشان مي دهد خواب کافي مي تواند در کاهش ميل 

به مصرف خوراکي هاي شور و شيرين نقش داشته باشد . 
گروه��ي از متخصص��ان دانش��گاه کيپ ت��اون در آفريق��اي جنوب��ي در تحقيق��ات خ��ود متوجه 
ش��دند ک��ه خوابي��دن کمت��ر از هف��ت س��اعت در ش��بانه روز خط��ر ابت��ا ب��ه بيماري ه��اي قلبي و 
 اخت��اات متابولي��ک را افزاي��ش مي ده��د و البته مي تواند باعث ولع ش��ما به خ��وردن خوراکي هاي

 شور و شيرين شود.  
در اين مطالعه که نتايج آن در مجله تحقيقات خواب منتشر شده ، آمده  است: مدت زمان خوابيدن 
با بهبود ميزان حساسيت به انسولين و کاهش اشتها و ميل به خوردن شيريني و شوري مرتبط است . 

به گفته متخصصان، کيفيت پايين خواب فاکتور خطرزاي حائز اهميتي در بروز بيماري هاي قلبي 
و متابوليک است .  

 نتايج اين بررس��ي بر اس��اس مطالعه انجام ش��ده روي اطاعات 138 نفر که در ش��رايط سامت 
کامل بودند يا با وجود س��امت کامل از خواب کافي برخوردار نبودند يا دچار اضافه وزن بوده و خواب 

کافي نداشتند، بدست آمده  است.

چرا ولع شوري و شيريني داريد؟ 

محقق��ان انگليس��ي دريافته اند ک��ه در صورت 
رعايت نکردن بهداشت دهان و دندان احتمال ابتاي 

شما به سرطان کبد بيشتر مي شود! 
آنه��ا مي گوين��د اف��رادي ک��ه از مش��کات و 
بيماري ه��اي ده��ان و دندان از جمل��ه خونريزي لثه 
ش��کايت دارند يا دندان هاي خود را از دس��ت داده اند، 
حدود 75درصد بيشتر در معرض ابتا به سرطان کبد 

هستند . 
همچني��ن تحقيقات��ي ک��ه پيش از اي��ن انجام 
گرفت��ه نش��ان مي دهد که بيماري ه��اي دندان و لثه 
فاکت��ور خطرزاي��ي در بروز ان��واع بيماري ها از جمله 
 س��کته مغزي، بيم��اري قلبي، دياب��ت و برخي انواع 

سرطان هاست . 
در اي��ن بررس��ي محققان ب��ه نتايج يک مطالعه 
جهاني مراجعه کرده که در آن برآورد ش��ده بود تقريبًا 

28 درص��د م��وارد جديد ابتا به س��رطان و 37درصد 
از مرگ و ميرهاي ناش��ي از س��رطان در س��ال 2018 

مي��ادي به دليل ابتا به س��رطان دس��تگاه گوارش 
بوده است.

 تعداد مبتايان به سرطان هاي دستگاه گوارش 
رو ب��ه افزايش اس��ت ک��ه باا رفتن ميانگين س��ني 
جمعي��ت و افزاي��ش برخي از فاکتوره��اي خطرزاي 
رفت��اري و محيط��ي از جمل��ه داي��ل محتم��ل در 
گس��ترش بيماري هاي س��رطان دس��تگاه گوارش به 

حساب مي آيد . 
محقق��ان در اين بررس��ي اطاع��ات مربوط به 
بيش از 490 هزار فرد 40 تا 69س��اله را که در فاصله 
س��ال هاي 2006 تا 2010 جمع آوري ش��ده بود، مورد 

بازبيني قرار دادند .   
آنه��ا ب��ا بيان اينک��ه در مدت زم��ان انجام اين 
مطالعه حدود 4069 نفر به س��رطان دس��تگاه گوارش 
مبت��ا ش��دند، گفته اند: 13 درصد از اي��ن بيماران در 
 زم��ان ش��روع مطالعه به بيماري ه��اي دهان و دندان

 مبتا بوده اند.

بهداشت دهانتان را جدي بگيريد



شنبه 22 تیر 1398- سال نودوچهارم - شماره 27327  ضمیمه خانواده روزنامه اطاعات

زنـدگی6

کارشناس ارشد روانشناسی

   اگر با خودمان صادق باشيم، با تمام خصوصيات مثبتي که داريم 
بارها ش��ده که وقتي با خوش��بختي و موفقيت ديگران روبرو ش��ده ايم، 
خش��مي ناش��ي از حس��ادت تمام وجودمان را گرفته. اين حس دس��ت 
خودمان نيس��ت و حتي با روبرو ش��دن چنين حسي درونمان، خودمان 

را سرزنش کنيم. 
اين حس بين تمام انس��ان ها مش��ترک اس��ت و ممکن اس��ت 
ش��دت بروزش��ان باه��م فرق داش��ته باش��د. طب��ق گزارش نش��ريه  
پژوهش��گران  و    »Today Psychology«روانشناس��ان 
توصيه مي کنند براي رهايي از اين احساس��ات ناخوش��ايند که س��بب 
 س��رخوردگي و خش��م و بروز حسادت مي شوند مي توان به راهکارهاي

 زير روي آورد : 

 1- از مقايسه خود با ديگران دست برداريد
و  ثروتمندت��ر  م��ن  از  »او  نظي��ر  عبارات��ي  ب��ردن  کار  ب��ه 
موفق ت��ر اس��ت« ي��ا »او از م��ن اغرت��ر اس��ت« روش مناس��بي 
ب��راي ارزياب��ي ارزش ه��اي ف��ردي و مقايس��ه عادانه  نيس��ت. هر 
 ش��خص نق��اط ق��وت، اس��تعداد و تجربي��ات منحص��ر به ف��رد خود 

را دارد. 
هم��واره اف��رادي بهت��ر، ثروتمندت��ر و توانمندت��ر وج��ود دارند 

ام��ا نباي��د ان��رژي خ��ود را ب��ا احس��اس غبطه ه��در داد. تنها کس��ي 
ک��ه باي��د خ��ود را با او مقايس��ه کنيد خود ديروزتان اس��ت. مقايس��ه 
کردن مانع رش��د و بالغ ش��دنتان مي ش��ود. پس اولين کاري که بايد 
 بکني��د اي��ن اس��ت که از مقايس��ه ک��ردن خودت��ان ب��ا اطرافيان تان

 دست برداريد . 

 2- دستاوردهاي ديگران را به ديده تحقير نگاه نکنيد
داش��تن و اج��ازه به بروز افکاري نظي��ر »او به خاطر رابطه خوبي 
که با رئيس دارد ترفيع گرفته اس��ت« يا »او به خاطر اين موفق ش��ده 
اس��ت که پدرش ثروتمند اس��ت« باعث بروز غبطه مي شود. شما هرگز 
با خار کردن و کوچک ش��مردن دس��تاوردهاي ديگران به قدرت روحي 

دست پيدا نمي کنيد. 
پذي��رش را در خ��ود تقويت کنيد و بدون قض��اوت موفقيت هاي 

ديگران را تصديق کنيد. 
زماني ک��ه آن ف��رد را تحس��ين  کني��د، وقتي ح��س کنيد فردي 
ک��ه آن موفقي��ت را ب��ه دس��ت آورده حق��ش ب��وده، همي��ن حس به 
ش��ما انگي��زه مي ده��د و تش��ويق تان مي کن��د که س��خت تر تاش 
کني��د و اهداف��ي واات��ر پي��دا کنيد و حتي داش��تن اين احس��اس در 
 ش��ما باع��ث جلوگي��ري از ب��روز اف��کار اش��تباه و اعص��اب خردکن

 مي شود.
 اگ��ر احس��اس مي کني��د ک��ه تاش ت��ان ب��ه ان��دازه کاف��ي 
 نيس��ت، ب��ه ج��اي موفقيت آن ف��رد، تمرکز را به رفتاره��اي خودتان

 معطوف کنيد . 

 3-    به کليشه هاي خود آگاه شويد
ف��رض و گم��ان درب��اره اف��راد موف��ق کار آس��اني اس��ت. اين 
ک��ه ديگ��ران از ثروت، ش��هرت و موفقي��ت ش��غلي برخوردارند دليل 
نمي ش��ود ک��ه از روش ه��اي غيرقانون��ي به اين دس��تاوردها رس��يده 
 باش��ند. به جاي تعميم هاي گس��ترده براي ش��ناخت اين افراد تاش

 بيشتري کنيد. 
وقتي به نظرتان مي رسد آن فرد شايسته آن موفقيت نيست و اگر 
احساس کنيد که موفقيت آن فرد به خاطر روابط ويژه يا شرايط ناعادانه 
جامعه است، حسادت بدخواهانه بر شما غلبه مي کند، انگيزه تان از بين 

رفته و به فردي تلخ و عصباني تبديل مي شويد . 

 4- بر ضعف هاي خود تمرکز نکنيد
برخي موارد تمرکز بر ضعف هاي خود و چش��م باز کردن بر روي 
قوت ديگران س��اده ترين کار اس��ت. اما اين نگرش باعث مي شود شما 

رفته رفته به فردي افسرده، غبطه خور و نااميد تبديل شويد.
 ب��ه ج��اي اي��ن که کمبوده��اي خود را زير ذره بي��ن قرار دهيد و 
فق��ط وج��وه منفي خود را ببينيد، بيش��تر به فک��ر بهبود نقاط قوت خود 
باش��يد. خودهمدلي و ش��فقت با خود را پيش��ه کنيد و نهايت توان خود 

را به  کار بگيريد . 

 5- حقايق را آنگونه که هست بپذيريد
برخي موارد بعضي افراد خوشبخت تر از ديگران هستند. اما تمرکز 
روي اين که چه چيز عادانه است و چه کسي بيشترين شايستگي را دارد 
بي حاصل اس��ت. در واقع ش��کايت از بي عدالتي ممکن است احساسات 
تلخي در ما پديد بياورند و اين احساسات بازدارنده مي توانند مانع بزرگي 

براي دستيابي به نيروهاي بالقوه مان شوند . 

 6- تعريفي شخصي از موفقيت براي خود خلق کنيد
کورکوران��ه اه��داف و آرزوهاي ديگ��ران را تعقيب نکنيد. تعريف 

شخصي خود را از موفقيت خلق کنيد. 
اي��ن باع��ث مي ش��ود کم تر نس��بت به ت��اش ديگ��ران براي 
رس��يدن به هدف هايش��ان احس��اس ترس و واهمه داش��ته باش��يد. 
روي اه��داف خ��ود تمرک��ز کني��د. ه��ر ي��ک دقيقه وقت��ي که صرف 
 »روياه��اي ديگ��ران« مي کني��د، ي��ک دقيق��ه از اهداف خ��ود غافل

 مي شويد . 

 7- الگوهاي فکري تان را تغيير دهيد
ب��ه خاط��ر داش��ته باش��يد اگر کس��ي چي��زي را دارد که ش��ما 
مي خواهي��د، ب��ه اي��ن معنا نيس��ت که ش��ما نمي توانيد به آن دس��ت 
يابي��د. الگوه��اي فکري ت��ان را از »پي��روزي او- شکس��ت م��ن« به 
»پي��روزي او- پي��روزي م��ن«، »خوش��بختي او- بدبختي من« تغيير 
 دهي��د و فک��ر کني��د وقتي يک نف��ر مي تواند موفق ش��ود، ديگران نيز 

مي توانند. 
تمرکز افکار و انرژي تان روي کارهايي که بايد براي رس��يدن به 
اهداف تان انجام دهيد، باعث مي شود وقت کمتري براي نگران کردن 

خود با اين قبيل حسادت ها داشته باشيد . 

    عطیه میرزا امیری

. . . توصيه عاشقانه
اختافات را  رها نکنید

اختاف نظر بخش��ي جدانش��دني از زندگي همه 
زوج ها است. اما نکته مهم اين است که اين اختافات را 
حل و فصل کنيد و اجازه ندهيد دلخوري ها و ناراحتي ها 

حل نشده به حال خود رها شوند. 
بي نتيجه ماندن بحث ها و نيافتن راه حلي مناسب 
براي اختاف نظر مورد بحث، فقط زمينه را براي ادامه 
نارضايت��ي و بحث ه��اي جديد فراه��م خواهد کرد. در 

واق��ع وقت��ي پ��اي اختافات به ميان مي آيد، س��کوت ک��ردن، ناديده گرفتن و امتناع از حل مس��اله، باعث 
 مي ش��ود کم کم به آس��تانه انفجار برس��يد و دير يا زود، ترکش هاي اين انفجار زندگي مش��ترک ش��ما را 

نابود خواهد کرد. 
به ياد داش��ته باش��يد که حل مش��کات تا حد ممکن بايد بين ش��ما دو نفر و در چهارديواري خانه تان 

انجام شود. 
پس براي حکميت و حل اختاف هاي جزيي به خانواده هايتان مراجعه نکنيد، زيرا با گسترش افرادي 
که از موضوع اطاع دارند و درگير اختاف مي ش��وند، حل و فصل آن مش��کل تر خواهد ش��د. اگر نياز به 

مداخله فرد ثالث وجود دارد، به سراغ متخصصان مشاوره برويد. 

. . . يافته هاي روانشناسي
شباهت وسواسي ها با معتادان! 

نتاي��ج يک پژوهش نش��ان مي ده��د دو اختال 
وسواس��ي جب��ري و مصرف م��واد از نظر ميزان بااي 
اضطراب، نگراني و عدم تحمِل باتکليفي ش��بيه هم 
هس��تند .   اختال وسواسي جبري، يک اختال عصب 
روانشناختي است که به دشواري مي توان آن را درمان 
کرد. اعتياد نيز همچون وس��واس، نوعي رفتار اجباري 

بدون کنترل است. 
محققان ايراني 120 فرد مبتا به اختال وسواسي جبري و 120 نفر با اختال مصرف مواد را بررسي 
ک��رده و دريافتن��د مبتاي��ان به اختال وسواس��ي جبري و افراد با اختال مصرف مواد در مقايس��ه با افراد 
بهنجار سطوح بااتري از اضطراب، نگراني و عدم تحمل باتکليفي را تجربه مي کنند. اضطراب و نگراني، 

ويژگي اصلي اين اختاات است . 
همچني��ن تحقيق��ات نش��ان داد ح��دود 24 درص��د از اف��رادي ک��ه اضط��راب و نگران��ي را تجربه 
مي کنن��د تجرب��ه مص��رف ي��ک ماده مخ��در را هم دارند. به صورت��ي که با بهبود يک��ي از اين اختاات، 
 اخت��ال اضطراب��ي هم��راه ني��ز کاه��ش مي ياب��د؛ بنابراي��ن اضط��راب باي��د زمين��ه مش��ترکي بي��ن

 اين دو اختال باشد . 

چگونه بر حسادت غلبه کنیم؟
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7 والدین و فرزندان

س��نين بين 2 تا 6 س��الگي به عنوان س��ال هاي بازي خيالي يا 
وانمودس��ازي ش��ناخته مي ش��ود. اين بازي ها از حدود يک و نيم تا دو 
سالگي آغاز و در 6 سالگي به اوج و تا 9 سالگي دوام دارد. در واقع اين 
بازي از آن جايي آغاز مي ش��ود که کودک آرام آرام زبان بازي مي کند 
و موقعي به سراغ اين نوع بازي ها مي رود که امکان واقع گرايي ندارد 
و ابزار و اس��باب بازي مورد دلخواه کودک وجود واقعي نداش��ته يا حتي 

اامکان در دسترسش قرار ندارد.
 معموا کودکان در اين بازه س��ني اش��ياء و افراد واقعي را به طور 
نمادي، ذهني و تخيلي در مي آورند و گاهي وجود اش��يايي به وس��يله 
اشياء ديگر به نمايش در مي آيد. براي مثال کودک ممکن است تصور 
کند که يک بش��قاب خالي پر از غذاس��ت و دائم قاش��قش را پر کند و در 
دهان��ش بگ��ذارد. يا وقت هايي که ک��ودک از مداد يا يک تکه چوب به 

عنوان يک اسلحه استفاده مي کند . 
اگ��ر بخواهيم بيش��تر در مورد اين ب��ازي توضيح دهيم بايد گفت 
که بازي نمادين يا خيالي اولين بار در س��ال دوم زندگي کودک پديدار 

مي شود و معموا پيدايش آن به صورت ناگهاني است . 

س�ه عنصر اصلي در بررس�ي رش�د بازي کودک چيس�ت؟  
 بهترين راه براي بررس��ي رش��د بازي نمادين توجه به رش��د سه عنصر 

زيربنايي آن است: 
 1- ميان واگرايي

   در اي��ن مرحل��ه ک��ودک از توجه و تمرک��ز بر خود عبور مي کند و 
بيشترين توجه را به محيط اطرافش مي کند . 

نکت��ه قابل توجه اين اس��ت که ک��ودکان در ابتدا ميان گرا ) توجه 
به خود( و به تدريج ميان واگرا )توجه به محيط و ديگران( مي ش��وند، 
به عبارتي پيش��رفت طبيعي رش��د، از تمرکز بر خود به س��مت تمرکز بر 
ديگران اس��ت . در حدود 12 ماهگي اولين بازي خيالي بروز مي کند که 
ش��امل حرکات و اعمال وانمودس��ازي معطوف به خود کودک اس��ت. 
کودک معموا وقتي که تنها مي شود، شروع به انجام رويدادهاي آشنا 

از وقايع و تجربه هاي زندگي مي کند. 
مث��ا وانم��ود مي کن��د در حال خوردن اس��ت در حاليک��ه واقعا 
گرس��نه نيس��ت و البت��ه در آن هن��گام چيزي هم نمي خ��ورد. يا مثال 
ديگري که زياد ديده ايم اين اس��ت که کودک طوري روي زمين دراز 
مي کش��د که انگار خواب اس��ت با اينکه در آن لحظه حتي خس��ته و 
 خ��واب آل��ود نيس��ت. در واقع کودک هم آغازگر ب��ازي وانمودي و هم 

موضوع آن است . 
در ح��دود 24 ماهگ��ي ک��ودک ب��ا وارد کردن اش��ياء بي جان به 
بازي هاي خيالي خود، وانمودس��ازي را ش��روع مي کند. کودک در اينجا 
آغازگر بازي ست ولي اين بار »اشياء« موضوع بازي هستند. براي مثال 

کودک اين بار به عروسک خود غذا مي دهد . 

در 24 ماهگي اشياء بي جان شروع کننده بازي و نيز دريافت کننده 
موضوع بازي خيالي هستند. به طور مثال کودک عروسک هايش را کنار 
هم مي چيند و وسايل پذيرايي را جلوي آنها قرار مي دهد و به آنها اجازه 

مي دهد تا از خودشان پذيرايي کنند  . 

 2- ناموقعيت گرايي
   استفاده از يک شي به عنوان جانشيني براي شي ديگر . 

در حدود 12ماهگي کودک از اشياء جانشين واقعي به شيوه واقع 
بينانه و مناس��ب اس��تفاده مي کند. براي مثال از يک تکه پارچه بعنوان 

مافه خود هنگام خواب استفاده مي کند . 
با بزرگتر ش��دن کودک جانش��ين هاي مورد استفاده اش کم کم از 
واقعيت دور مي ش��وند. ممکن اس��ت شي جانشين هيچ شباهتي به شي 
واقعي نداش��ته باش��د و روش بازي خيالي ممکن است با کاربرد مناسب 
آن ش��ي بس��يار متفاوت باشد. براي مثال کودک 3 ساله مي تواند خيال 
کند بالش او يک سفينه فضايي است، در حاليکه براي کودک دو ساله 

بالش، بالش است و براي خوابيدن از آن استفاده مي کند . 

 3- يکپارچگي 
سازمان دهي بازي به شکل الگوهاي خاص . 

در اواخر س��ال دوم شاهد تکرار ساده فعاليت هاي مرتبط هستيم. 

براي مثال خرس عروس��کي از برج س��اخته شده با قطعات خانه سازي 
باا مي رود و به طرف ديگر مي پرد، سپس بقيه عروسک ها نيز همين 

کار را تکرار مي کنند . 
در پايان دو سالگي تعداد و تنوع فعاليت ها افزايش مي يابد. براي 
مثال عروس��ک ها بايد ابتدا از برج بپرند و س��پس س��وار ماشين شوند و 
حرکت کنند . کودکان 3 س��اله معموا از تخيل بس��يار قوي برخوردار 
هستند. خيال پردازي هاي آنها بسيار گسترش مي يابد که اين امر آنها 
را براي بازي تخيلي آماده مي س��ازد و از جنبه منفي، مي تواند نش��انگر 
پديدار ش��دن ترس هاي کودک باش��د مانند ترس از تاريکي، ترس از 

صداهاي بلند و هيوا . 
بازي وانمودس��ازي در ميان کودکان تمام س��نين ديده مي شود. با 
وجود اين، از س��ن 5 س��الگي ميزان اين نوع بازي تا حد زيادي کاهش 
مي يابد. زماني که کودکان بزرگتر مي ش��وند بيش��تر تاش مي کنند تا 
خود را با واقعيت وفق دهند و براي برآورده شدن نيازهايشان احتياجي 

به وانمودسازي ندارند . 
در آخر اينکه مش��اهده بازي کودکان مي تواند در ارزيابي رش��د 
ش��ناختي، حرکتي، کامي و اجتماعي کودکان ابزار مناس��بي باش��د. 
ازم اس��ت در هن��گام ارزياب��ي ک��ودک به س��ن ک��ودک، تاريخچه 
 رش��دي، بافت فرهنگي اجتماعي خانواده و غني بودن محيط آموزش��ي

 وي توجه شود . 

. . . بچه ها و يافته ها
تاثير مصرف استامينوفن 

در بارداري بر رفتار کودک
هميش��ه ش��نيده ايم که مصرف برخي داروها در 
دوران ب��ارداري با افزايش خطر تولد نوزاداني که دچار 
مش��کات رفتاري يا احساسي مي شوند مرتبط است .   
ح��اا محقق��ان دريافته اند زناني ک��ه در دوره بارداري 
قرص استامينوفن مصرف مي کنند به احتمال بيشتري 
صاح��ب فرزنداني مي ش��وند که مبتا به مش��کات 

رفتاري اس��ت. پژوهش��گران انگليس��ي مي گويند مصرف قرص اس��تامينوفن در دوران بارداري خطر تولد 
نوزادان مبتا به بيش فعالي را افزايش مي دهد. اس��تامينوفن از رايج ترين داروهايي اس��ت که براي تس��کين 
درد و پايين آوردن تب مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين مصرف داروي تيلنول و ديگر داروهاي بدون 
نسخه داراي ترکيب هاي فعالي هستند که مي تواند اين خطر را متوجه نوزاد کند .   در اين مطالعه همچنين 
آم��ده اس��ت بي��ش از نيمي از زن��ان باردار در آمريکا و اروپا از داروي اس��تامينوفن مصرف مي کنند. يکي از 
محققان ارش��د اين مطالعه از دانش��گاه بريس��تول گفت: مصرف داروي استامينوفن در سه ماهه دوم و سوم 

بارداري خطر بروز مشکات رفتاري را در سن هفت سالگي در کودکان افزايش مي دهد . 

. . . اشتباهات رايج
با کودک دروغگو چه کنيم؟

دروغ گويي در کودکان رفتار ش��ايعي اس��ت که 
ب��ه دايل مختل��ف روي مي دهد. کودک با دروغ خود 
مي فهماند که با محيط ناس��ازگار اس��ت و والدين بايد 

اين ناسازگاري را ريشه يابي کنند .   
يکي از علت ها ممکن است ناشي از ترس کودک 
باشد به ويژه کودکاني که توسط والدين تنبيه و مجازات 
مي شوند، بيشتر دروغ مي گويند. همچنين دروغ گويي 

ک��ودک ممک��ن اس��ت به علت توقعات بي جاي والدين از کودک و ع��دم توانايي او در برآوردن اين توقعات 
رخ دهد و کودک براي برآورده کردن اين توقعات به دروغ متوس��ل ش��ود .   براي پيش��گيري از دروغ گويي 

کودکان، اوا نبايد والدين دروغ بگويند. 
ثانيا پاس��خ س��ؤال هاي کودکان را به طور صحيح بدهيد. س��وم اينکه اگر کودک را از انجام کاري منع 

مي کنيد به او علت آن موضوع را روشن و صريح توضيح دهيد .
 اگر کودک مرتکب کار بدي مي ش��ود، س��عي نکنيد تا از اعتراف بگيريد بلکه در شناس��ايي عمل و آگاه 
کردن او تاش کنيد. پس از اعتراف او را تنبيه نکنيد زيرا اگر تنبيه کرديد ممکن اس��ت بار ديگر حقيقت 

را نگويد . 

بازي هاي خيالي کودکان     عطيه ميرزا اميری

کارشناس ارشد روانشناسی
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فرمانداران سراسر كشور به تهران احضار شدند 
به دستور هاشم صباغيان وزير كشور و به منظور 
بررسي نحوه برگزاري انتخابات مجلس بررسي قانون 
اساسي كليه فرمانداران سراسر كشور براي ساعت 8 

صبح دوشنبه آينده به تهران احضار شدند. 
احمد نوربخش مسئول ستاد برگزاري انتخابات 
مجلس بررس���ي قانون اساسي امروز در گفتگوئي با 
خبرنگار روزنامه اطاعات در مورد تعيين كانديداهاي 
عضويت در اين مجلس گفت: افراد مي توانند به طور 
منفرد و يا گروهي خ���ود را كانديداي عضويت در 
مجلس بررسي قانون اساسي بنمايند. بديهي است كه 
وزارت كشور هيچ گونه نقشي در تعيين كانديدا ندارد 

بلكه فقط برگزاركننده اين انتخابات است. 
برنامه خلع ساح عمومي در 568 روستا

براي پياده كردن برنامه خلع س���اح عمومي در 
568 روستاي اهواز، سپاه پاسداران عشايري تشكيل 
مي شود. عامل كشتار مردم كاشمر، با رأي دادگاه انقابي 

اين شهر، به جوخه مرگ سپرده شد. 
گروهي از زندانيان در چند شهر، آزاد شدند و يكي 
از دبيران دبيرستان هاي مشكين شهر كه لخت و مادرزاد 

به دريا زده بود، در بندر انزلي، شاق خورد. 
گزارش خبرنگاران اطاعات در شهرستان ها را در 

اين زمينه ها مي خوانيم:
اهواز � براي اجراي خلع س���اح عمومي در 
پانصد و 568 روس���تاي تابع اهواز به زودي س���پاه 

پاسداران عشايري تشكيل مي شود. 
اصغر ابراهيمي فرماندار اهواز ضمن اعام اين 
خبر گفت: از هر روستا و منطقه عشايري حومه اهواز، 
چند نف���ر از جوانان تحصيل كرده و مؤمن به انقاب 
اس���تخدام خواهند شد و پس از تعليمات كافي به نام 
پاسداران روستائي در امر خلع ساح عمومي و حفظ 

امنيت روستاهاي اهواز انجام وظيفه خواهند كرد. 
يك پل راه آهن را در خوزستان منفجر كردند

ديشب يك پل راه آهن در خوزستان توسط عوامل 
مخرب و ناشناس بمب گذاري شد. 

اين پل فلزي س���اعت 8 ديشب در كيلومتري 
932�4 كيلومتري خرمشهر � در شرايطي كه درگيري 
و تيراندازي در نقطه مختلف شهر ادامه داشت با بمب 
و ديگر مواد منفجره ويران شد. رئيس ايستگاه راه آهن 
خرمشهر در گفتگوئي با اطاعات پيرامون اين حادثه 
اظهار داشت: ساعت 8 ديشب دو بازوي پل فلزي بر 
اثر انفجاري ك���ه رخ داد از كار افتاد.بافاصله پس از 
انفجار، قطار نجات از اهواز عام محل شد و آسيب هاي 
فني خرمشهر نيز به ياري آنها شتافتند. روي دو بازوي 
ديگر پل نيز بمب گذاري شده بود اما بمب ها با تاش 

كارشناسان و مأموران ويژه خنثي شد. 
همافران پايگاه هوايي بوشهر روزي 2 ساعت

 تحصن مي كنند
بوش���هر � همافران پايگاه هوايي ششم شكاري 
بوشهر طي اطاعيه اي اعام كردند كه روزانه به مدت 
2 ساعت تحصن مش���روط خواهند داشت. اطاعيه 

همافران چنين است: 
ما همافران پايگاه هوايي بوشهر همگام با ساير 
همافران پايگاه هاي هوايي ايران تا تحقق بخشيدن به 
خواست هاي 5 ماده اي پيشنهادي از طرف نمايندگان 
همافران متحصن، تحصن مشروط خود را از تاريخ 
16 تيرماه به عمل آورده و روزانه به مدت 2 ساعت در 

»حسينيه ارشاد« پايگاه در تحصن مي باشيم. 
كشف كارخانه مشروب سازي در مجيديه

يك كارخانه مشروب س���ازي توسط پاسداران 
كميته منطقه 9 در مجيديه تهران كشف شد. 

صاحب اين كارخانه مشروب سازي كه يكي از 
ارامنه سرش���ناس و متمول است، قبًا در خيابان ري 
چند مغازه مشروب فروشي داشت. به دنبال تخريب 
و آتش س���وزي مغازه هاي وي كه در دوران مبارزات 
انقاب صورت گرفت اين شخص در مجيديه تهران 
اقدام به ايجاد كارخانه مشروب سازي كرد. از كارخانه 
مشروب سازي مذكور، سه خمره بزرگ و چند جعبه 

مشروب كشف و ضبط شد. 
3 زن در تهران تيرباران شدند

شعبه اول دادگاه انقاب اسامي تهران بعدازظهر 
روز گذش���ته به پرونده اتهامي چهار تن از مفسدين 
)يك مرد و 3 زن( رس���يدگي كرد. و پس از 3 ساعت 

بررسي هر چهار نفر را به اعدام محكوم نمود. 
حكم اعدام در مورد اين افراد كه از سردمداران 

فحشاء و بي عفتي بودند سحرگاه امروز اجراء شد. 
دادگاه انقاب اسامي تهران ساعت 18 ديروز 
با تاوت آياتي از قرآن مجيد آغاز ش���د و سپس متن 
كيفرخواست عليه متهمين 1� سكينه معروفه مشهور 
 به »پري بلند«. 2� صاحب معروفه مشهور به »ثريا تركه«
 3� زهرا معروفه مشهور به »اشرف چهارچشم« و...

تمامي مطالـب از روزنامه اطاعات روز پنجشـنبه 21 تیرماه 1358 

)برابر با 17 شعبان 1399، 12 ژوئیه 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

پيروزي بزرگ ارتش ايران در روماني و مولدوای
جواي سال 513 پيش از مياد، و طبق محاسبات 
تقويمي مورخان اروپايي؛ 13 جواي ارتش ايران نيروهاي 
كنفدراسيون گتائه را در كنار دانوب جنوبي، منطقه داكيه 
روماني امروز شكس���ت داد و سراسر بالكان شرقي را 
ضميمه قلمرو ايران ساخت.داريوش اين پيروزي، و دليل 
لشكركش���ي به اروپا را در كتيبه اي شرح داده و مناطق 

متصرفه را نام برده است. 
روزی كه تبريز به دست عثمانی افتاد

نيروهاي س���لطان س���ليمان عثماني درجريان 
لشكركش���ي دوم اين امپراتوری به ايران، 13 جوای 
1534 شهر تبريز را تصرف كردند و سپس متوجه شروان، 
سلطانيه و حتي گيان ش���دند. عثماني ها با استفاده از 
درگيري داخلی ش���اه طهماسب صفوي، ضديت سران 
ايات تُرک تش���كيل دهنده نيروی قزلباش با يكديگر 
و دش���واري هايي كه با برادرانش داشت و نيز درگيری 
دولت صفويان با ازبكان در شمال شرق ايران، پاي به ايران 

گذارده بودند.    
ريشه مسائل ايران از ديدگاه استاد نصراه فلسفی

22 تيرماه 1344  دانش���گاه تهران تاريخ دو جلدی 
»زندگی شاه عباس اول« تاليف استاد نصراه فلسفی  را 
به توزيع داد و كتاب درس���ی شد. فلسفی با اين تاليف، 
تاريخنگاری را در ايران وارد عصر تازه ای كرد. نصراه 
فلسفی، اضمحال امپراتوری ايران در قرن هفتم ميادی 
را به حساب تضعيِف منش، كردار و پندار خوب ايرانی، 
تَن آسان ش���دن ايرانيان و فرسوده شدن ارتش به سبب 
جنگ های غير ضروری، ورود فساد به دستگاه دولت و 
ايجاد دودستگی و جناح ميان بزرگان كشور و درگيری 
اين جناح ها با يكديگر به ويژه قتل بزرگمهر � َمرد خردمند 

ايران می دانست. 
خشم ايرانيان در پی انتشار رقم توليد نفت ايران

22 تيرماه 1345 ارقام توليد نفت ايران كه در دست 
كنسرسيوم نفتی غرب بود انتشار يافت. طبق اين اعاميه 
رسمی، توليد نفت ايران در آن زمان به روزانه، 2 ميليون و 
43 هزار بشكه رسيده بود. روزنامه ها جرأت به خرج داده 
و در خبر تنظيمی خود از آن اعاميه، سهم ايران از درآمد 
اين ميزان توليد را كه تقريبا ناچيز بود نوشته بودند. اين 
گزارش آنچنان مردم را به خشم آورده بود كه همان شب 
و طبق گزارش خبرنگار كشيك روزنامه اطاعات؛ بيش 
از 500 نفر � تلفنی با اين روزنامه، از نظام حكومتی وقت 
كه نفت را به كنسرسيوم كمپانی های نفتی غرب داده بود 

انتقاد كرده بودند .
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 سرایه

از بس كه كند زلف تو با روی تو راز
بيم است كه از رشك كنم كفر آغاز

من بنده بادی شدم، ای شمع طراز
كاو زلف تو، از روی تو بردارد باز
مهستی گنجه ای

مسابقات کشوری پرواز با پاراگایدر/عکس از ایمان همیخواه

پند بزرگان

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد 
زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم و 

كوتاه است. 
فرانکلین

برای كس���ی كه ش���گفت زده  خود نيست 
معجزه ای وجود ندارد.

 اشنباخ


