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ویژه آفتاب مهتاب ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

امام خمیني: این محرم 

و صفر است که اسالم را 

زنده نگه داشته است

گزارش

صفحه 7

سیاست های

پولی و مالی

چه میزان موفق هستند

اقتصادي وادي ادبيات

صفحه 6

سعید کافی انارکی )ساربان(

حافظ و جالل طبیب 

در قرن هشتم هجری

اخبار شهرستان ها

صفحه 10

ضرورت نظارت بر 

اجرای پیوست سالمت  

در عزاداری محرم

روحاني:فروش َسلف نفت
با موافقت رؤساي قوا اجرا مي شود

صفحه16

انتقاد روسیه از رویكرد خصمانه آمریكا

نسبت به حزب اهلل لبنان
* سفير روسيه در بيروت: مواضع منفي آمريكا عليه حزب اهلل تأثير نامطلوب خواهد داشت 

* سازمان ملل خواستار احترام به رأي دادگاه الهه درباره ترور حريري شد
صفحه2

وزیر دفاع: موتور توربوفن سبک و2محصول 

موشكي امروز رونمایي مي شود
 * امير حاتمي: خط توليد موتور ملي اوج امروز افتتاح می شود و از يک موتور توربوفن سبک 

و 2 محصول موشكي هم در حضور رياست جمهوري رونمايي خواهد شد  

 * دولت طرح فروش نفت را 100 درصد به نفع کشور مي داند 
و بهترين راه تأمين مالي و بهتر از اوراق است

 * اگر رؤس�اي 2 قوه ديگر با طرح فروش س�لف نفت موافقت 
نكنند، پيگير طرح هاي ديگر خواهيم شد 

  * اگ�ر ق�رار ب�ود به جاي فروش نفت مالي�ات در نظر بگيريم
اين براي مردم سخت مي شد

  * دول��ت کش���ور را ب�دون نف�ت اداره م�ي کن���د و اي��ن
يک افتخار است 

  * دول�ت قبل�ي 50 ه�زار ميلي�ارد توم�ان از بان�ک مرک�زي
براي مسكن استقراض کرد

آيت اهلل رئيسي :

*هيچ نقطه اي از شهر نبايد مأمن مجرمان شود
* دستگاه قضايي به هيچ عنوان اجازه نمي دهد افرادي با ايجاد النه هاي فساد در خانه ها 

و معابر، به امنيت و آسايش مردم آسيب بزنند
* برخورد با مجرمان و خالفكاران عبرت آموز خواهد بود

* علي القاصي مهر، دادستان تهران: 1169 فقره پرونده در حوزه جرائم ارزي طي يكسال 
گذشته تشكيل شده است

* 240 هزار ميليارد ريال از اموال بانک ها و نهادهاي دولتي اعاده شد

بايد به سوي شكل گيري جامعه سالم 
حركت كنيم

صفحه3صفحه2

صفحه13

فرم�ول  در  حي�دري:  ناهي�د   * 
متناسب س�ازي، ب�راي اي�ن گ�روه 
از بازنشس�تگان ضري�ب س�نواتي 
20 س�ال و مبل�غ مس�تمري آنه�ا ب�ر 
مبناي س�قف س�ابقه، يعن�ي 30 روز 

حقوق در نظر گرفته شده است 
 * مصوبه جدي�د دولت براي افزايش 
200 هزارتوماني حق مسكن کارگران، 

شامل بازنشستگان نمي شود

* دکت�ر س�يما س�ادات 
الري، سخنگوي وزارت 
بهداش�ت: اگ�ر کس�اني 
در ادارات پروتكل ه�اي 
رعاي�ت  را  بهداش�تي 
نكنن�د ب�دون ارج�اع به 
هي�أت بدوي رس�يدگي 

به تخلفات، جريمه خواهند شد 
* آمار مبتاليان به کرونا در سن 35 تا 45 سال در موج 

دوم کرونا افزايش نسبتاً محسوسي داشت 
* هموطنان از هر گونه س�فر غيرضروري به اس�تان 

مازندران جداً خودداري کنند

  مديرکل مستمري هاي تأمین اجتماعي 
درگفتگوبا اطالعات اعالم کرد 

جزئیات افزایش 
حقوق بازنشستگان 

مشاغل زیان آور

سخنگوي وزارت بهداشت:

كرونا وارد
شيب نزولي آرام شد
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مادرها، پدرها!

اصال نگران نباشید!
دکتر محمد علی فیاض بخش 
صفحه 2

صفحه3

آغاز برگزاري آزمون سراسري با حضور 1/3 ميليون داوطلب

https: //ble.ir/ettelat يا @ettelat  
@ ettelaatnewspaper
@ettelat

انفورماتيك روزنامه اطالعات

���� فضا� مجا�� ���نامه �طالعا�
قابل توجه خوانندگان محترم روزنامه اطالعات

www.ettelaat.com

نامـه ايـران
به كوشش حميد يز��� پرست

جل�د اول : وزي�ري، چ�اپ س�وم ، 982 صفح�ه 
: وزي�ري، چ�اپ دوم ، 1087 صفح�ه  جل�د دوم 
جل�د س�وم : وزي�ري، چ�اپ دوم ، 1048 صفح�ه 
جل�د چه�ارم : وزي�ري، چ�اپ دوم ، 1112 صفح�ه 
جل�د پنج�م : وزي�ري، چ�اپ دوم ، 1160 صفح�ه 
جل�د شش�م : وزي�ري، چ�اپ اول ، 1016 صفح�ه 

ايران نه تنها به عنوان ميهن و س��رزميني كه در آن به س��ر مي بريم، بلكه به عنوان 
يكي از مهمترين سازندگان تمدن و فرهنگ جهاني در طول تاريخ، از اهميت ويژه اي 
برخوردار است؛ از اين رو مي بايست خود ما در شناختن و شناساندن آن پيشگام باشيم. 
مجلدات شش گانه نامه ايران گامي است براي آشنايي عمومي با وجوه چندگانه ايران و 
ايستادگي در برابر هجوم سيل آسايي كه به اركان هويت ملي ما مي شود و تاريخ و زبان 
و فرهنگ و كيش و آيين مردم ايران را آماج دشنام و تحريف و تحقير قرار مي دهد. 

هر جلد اين مجموعه ضمن پيوستگي كلي با هم، مستقل از يكديگر تنظيم شده اند و در برگيرندة مطالب متنوعي درچند مقولة 
زير هس��تند: 275 مقاله (در موضوعات گوناگون تاريخي، فرهنگي، مذهبي، ادبي، زبان شناس��ي)، 36 گفتگو با ايران شناس��ان 
جهان، آشنايي با بيش از 50 ايران شناس، آشنايي با 24 مركز ايران شناسي، معرفي 22 پايگاه رايانه اي ايران شناسي، حدود 300 
سروده ميهني، 15 گزارش، بيان 67 مورد از فرهنگ عاميانه مردم، ده ها نمونه از طنز ايراني، برگهايي از تاريخ ايران، ايرانيان از 
نگاه بيگانگان (بررسي ديدگاه ده ها نفر)، كوته نوشته ها، حديث  ديگران و ... بي ترديد اين مجموعه زمينه اي علمي براي آشنايي 

عمومي با ايران فراهم مي  سازد.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

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

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

آگهـي مناقصـه عمومـي 
تكميل عمليات مخزن/برق رسانى به تاسيسات جانبى مخزن 10000 مترمكعبى در حال ساخت اردكان

شركت آب وفاضاب استان يزد در نظر دارد عمليات مشروحه ذيل را  كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي 
يك مرحله اي توأم با ازيابي كيفي واگذار نمايد پيمانكاران داراى پايه در رشته تاسيسات برقى ، مي توانند جهت دريافت اسناد و ارايه پيشنهاد قيمت 

از طريق درگاه مناقصه سامانه تدارك الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمايند.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكى دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام 
 (www.setadiran.ir )در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه ستاد

موجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه 41934-021 مي باشد.
تضمين شركت �� (مناقصه �يا�)مد� �جر� (���)مبلغ بر���� ��ليهموضو� مناقصهكد مناقصه �� سامانه ستا���يف

عمليات تكميل برق رسانى و تجهيز پست برق  مخزن ده هزار مترمكعبى 1209900507800003
4,940,419,96660248,000,000در حال ساخت اردكان توام با تهيه و نصب تجهيزات فشار ضعيف داخلى محوطه 

برنامه �مانبند� :
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: از ساعت 13:00 مورخ  99/05/28

مهلت دريافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت 19:00 مورخ 99/06/02 
آخرين مهلت ارايه پيشنهاد : ساعت 19:00 مورخ 99/06/16

پاكت هاي مناقصه توسط كميس��يون مناقصه اي كه در ساعت 10 صبح مورخ 99/06/18 در 
محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد بازگشايى خواهد شد . 

جهت دريافت اطالعات بيشتر شماره تلفن 3164124 و  3164198-035 اعالم  مي گردد.  
شركت آب و فاضالب استان يزد  (سهامي خاص)

شركت آب و فاضالب استان يزد

ت  دوم
نوب

آگهي مناقصه عمومي 

شماره 99/1
شـركت توليد نيروي برق شـهيد رجائي درنظر دارد تامين 772 عدد 
باط��ري نيكل كادميوم 900 آمپر س��اعتي 1/2 ولتي و 420 عدد باطري 
نيكل كادميوم 375 آمپر س��اعتي1/2 ولتي نيروگاه ش��هيد رجايي را به 
ص��ورت مناقصه عمومي دو مرحله اي با انعقاد قرارداد به تأمين كنندگان 

واجد شرايط واگذار نمايد.
كلي��ه مراح��ل برگ��زاري مناقص��ه از دريافت اس��ناد تا ارائه پيش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ايي پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دول��ت (س��تاد) ب��ه آدرس www.setadiran.ir با ش��ماره فراخوان 
2099001500000001 انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران 
در ص��ورت ع��دم عضويت قبلي جهت ثبت ن��ام و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي در سامانه اقدام نمايند.
1� زمان فروش الكترونيكي اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد: 

از چهارشنبه 99/05/29 تا ساعت 16 روز چهارشنبه 99/06/05
2�  آخرين مهلت بارگذاري الكترونيكي پيشنهاد در سامانه ستاد 

و تحويل نسخه فيزيكي آن: تا ساعت 9 روز دوشنبه 99/06/24
3�   مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 8/695/772/482 

ريال مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 94/9/22
4 �  زمان بازگش�ايي پاكت هاي الف و ب: روز دوش��نبه 99/06/24 

ساعت 10 صبح
5 �   مح�ل تحوي�ل نس�خه فيزيكي پيش�نهادها: قزوين، خيابان 
مالصدرا، كوچه انديشه28، پالك13، ضمناً پيشنهاد دهندگان مي توانند 
جهت كس��ب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33653211 - 028 تماس 
 http :  //iets.mporg.ir ي��ا http: //rajaei.tpph.ir ي��ا به س��ايت 

مراجعه  نمايند .
امور تداركات شركت توليد نيروي برق شهيد رجائي

1323/ � �لف

ت دوم
نوب

مناقصه شما�� 99/1062شما�� تقاضا � مناقصه

شر� مختصر خدما� ��خو�ستي
خدما� نگهد��� � تعمير�� مكانيك(ش���امل خدما� نگهد���� تعمير�� ماش���ين �ال� ثابت � ����� سر�يس ها� تعمير�تي� 
طنا� بند�� خدما� كا�گاهي� تعمير�� �ساس���ي� ��هبر� خدما� برنامه �يز� � ��� ها� تعمير�تي) پااليش���گا� ��� شركت 

مجتمع گا� پا�� جنوبي
پس �� �تما� مرحله ���يابي صالحيت� مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به ميز�� مبلغ 18/711/333/000 �يا� مي باشد.مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�

نو� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�

 تضمي���ن ش���ركت �� فر�يند ��ج���ا� كا� به ص���و�� يك���ي �� تضامين قاب���ل قبو� �ف���ق �يين  نامه تضمين ش���ما�� 
1234202/�50659ه� مو�� 94/09/22 هيأ� ��ير�� مي باشد.

 تبصر�: �� صو�� ���ئه تضمين ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا� به صو�� �جه نقد� مبلغ نقد� مي بايس���ت به شما�� حسا� شبا 
IR300170000000111112121004 بانك ملي ش���عبه عسلويه كد7725 به نا� پااليشگا� ��� شركت مجتمع گا� پا�� 

جنوبي ���يز � فيش ���يز� ���ئه گر��.
800/566/617/624 �يا� (��سا� پيما�)مبلغ بر����� مناقصه

تا�يخ مهلت تكميل �طالعا� �� سايت شركت 
1399/07/05تا�يخ تحويل �سنا� به ��جدين شر�يط1399/06/17مجتمع گا� پا�� جنوبي

1399/07/21تا�يخ گشايش پاكت ها� مالي1399/07/20�خرين مهلت تسليم پيشنها�ها

�ستا� بوشهر� شهرستا� عسلويه� شهر نخل تقي� منطقه �يژ� �نر�� پا��� پااليشگا� يكم(فا�1)� ساختما� ������ طبقه ���� ���� � تلفن مناقصه  گز��
�تا�45 �فتر خدما� پيما� ها� كدپستي : 7511893350

مناقصه گر��  مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر به س���ايت WWW.SPGC.IRWWW.TENDER.BAZRASI.IR- WWW.IETS.MPORG.IR مر�جعه � يا با شما�� 
تلفن 07731314697 تما� حاصل فرمايند.

توجه: مناقصه گر�� مي بايست �� طريق سايت http://tender.spgc.ir (سامانه برگز��� �لكتر�نيكي معامال� � بانك �طالعا� منابع شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي) نسبت به ثبت نا� �قد�� 
� سپس كليه فرمها� ���يابي صالحيت مختص �ين مناقصه �� به �قت مطالعه� بر�س���ي � تا قبل �� �تما� مهلت مقر� تكميل نمايند. بر�سي ���يابي كيفي مناقصه گر�� به صو�� غيرحضو�� � 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبيصرفا� �� طريق سامانه مذكو� صو�� خو�هد گرفت.

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شما�� مجو�: 1399/2589

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي ��نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:

آگهـي مزايده نوبـت دوم فروش سـازه  و متعلقـات گلخانه 
واحد موسـوم به كوثر به مسـاحت 10400 مترمربـع متعلق به 
شـركت كشـت و صنعـت و مجتمـع شـير و گوشـت محيـاء

شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� �� نظر ���� سا�� � ساير تجهيز�� � متعلقا� 
 يك ��حد گلخانه خو� به مساحت 10400 مترمربع ��قع �� كيلومتر 15 جا�� قديم �بيك به قز�ين جا�� ��گر� 

مجتمع كشا���� كوثر �� �� طريق مز�يد� عمومي نوبت ��� به فر�� برساند:
1 �  قيمت پايه فروش سازه و متعلقات گلخانه با وضع موجود برابر 15/825/000/000 ريال (معادل يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دو 

ميليون و پانصد هزار تومان پول رايج كشور) مي باشد.
2 �  سپرده شركت در مزايده معادل 1/600/000/000 ريال (معادل يكصد و شصت ميليون تومان پول رايج كشور) مي باشد. 

3 � كل ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد در زمان تحويل موضوع معامله به صورت نقد از خريدار دريافت مي گردد.
4�  هزينه كارشناسي و آگهي به عهده خريدار مي باشد.

5 �  اخذ اطاعات و بازديد از گلخانه مذكور الزم و ضروري مي باشد. بديهي است در صورت عدم بازديد و اخذ اطاعات در مورد گلخانه 
مذكور، مسئوليتي متوجه اين شركت نخواهد بود.

6  �  متقاضيان مي توانند جهت كسب اطاعات و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده به امور اداري شركت به آدرس ذيل مراجعه 
و يا با تلفن هاي ذيل تماس حاصل نمايند.

زمان تحويل پاكت هاي پيشنهادي تا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1399/06/11
زمان بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12

محل برگزاري مزايده و تحويل پاكت پيشنهاد قيمت: استان قزوين، كيلومتر 15 جاده قديم آبيك به قزوين، بعد از مجتمع خدمات رفاهي 
باران، جاده زرگر، مجتمع كشاورزي كوثر، شركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء.

تلفن ثابت : 02166282060ـ   تلفن همراه: 09339434225 اله دادـ  09125552863 نظيفي
تاريخ درج آگهي مزايده چاپ اول: روز پنجشنبه مورخ 1399/05/30 در روزنامه اطالعات

  روزنامه اطالعات
از  سال  1305  تا  سال  1328 

از  سال  1340  تا  تير ماه  سال  1399 
قيمت هر DVD 70/000  ريال

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 99/056-1
شركت ايران ترانسفو

 TUN901289 در نظ��ر دارد كابلش��و ب��ا مش��خصات فن��ي
ترانس��فورماتورهاي  در  اس��تفاده  م��ورد   Teil:2S95-M12
تولي��دي خ��ود را از طري��ق مناقص��ه عموم��ي خري��داري نماي��د.
متقاضي��ان مي توانن��د جهت اخ��ذ اطالعات بيش��تر با ش��ماره تلفن 
33791315�024 از ساعت 15�9 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف 
مدت 8 روز از تاريخ انتشار آگهي نسبت به دريافت اسناد و مشخصات كامل از 
طريق مراجعه به سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده 
خود به همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس��خ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
هزين��ه چ��اپ آگه��ي ب��ه عه��ده برن��ده مناقص��ه مي باش��د.

����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر��
شركت �ي�ر�� تر�نسف�و (خريد ��خلي)

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 99/055-1
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد خريد 200 عدد تنگستن كاربايد را از طريق مناقصه 
عمومي خريداري نمايد.

متقاضي��ان مي توانن��د جهت اخ��ذ اطالعات بيش��تر با ش��ماره تلفن 
تم��اس   9-17 س��اعت  از   2752 داخل��ي   024-33790548
حاص��ل نم��وده و حداكثر ظ��رف م��دت 7 روز از تاريخ انتش��ار آگهي 
نس��بت به دريافت اس��ناد و مش��خصات كام��ل از طري��ق مراجعه به 
س��ايت www.iran-transfo.com و ي��ا اع��زام نماين��ده خ��ود 
به هم��راه معرفي نامه جه��ت اخذ مدارك و ارائه پاس��خ اق��دام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
هزين��ه چ��اپ آگه��ي ب��ه عه��ده برن��ده مناقص��ه مي باش��د.

����: �نجا� � كيلومتر 5 جا�� تهر��
شركت �ي�ر�� تر�نسف�و (خريد ��خلي)

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

آگهـى  مزايـده 
ش��ركت كش��ت � ��� قيا� �صفها� �� نظر ���� تعد��� �� 
��� ها� خو� �� (به ش���ر� �يل) �� طريق برگ���ز��� مز�يد� �� 
��� چها�ش���نبه مو�� 1399/06/12 به فر�� برس���اند� لذ� �� 
متقاضيا� �عو� مى ش���و� جهت ش���ركت �� جلسه مذكو� به 
����  �فتر مركز� شركت� پليس ��� �صفها� - تهر��� كيلومتر 
9 جا�� علويجه ��� ساعت 11 صبح مر�جعه نمايند.ضمنا قيمت 
پايه كميس���يو� �� ��� برگز��� مز�يد� �� بر� پيشنها� قيمت 

�عال� خو�هد شد.  
تلفن تما� :031-33804334

مزايـده دام :
1- گا�غير �بستن (�� شركت  قيا� �صفها�)

 2- گا�  �بستن ��شتى(�� شركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال� )
3- تليسه با����(�� شركت  قيا� �صفها�)

4- تليس�ه غيربا���� كشتا�گاهى (�� ش�ركت  قيا� �صفها� �  ��حد 
�يو�� �ستا� �يال� )

5- تليس�ه فر� ما�تين (�� ش�ركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال� )
6- گوساله نر شيرخو�� (�� ش�ركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال�)
7-گوس�اله نر قطع شير(�� ش�ركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال�)

آگهي مزايده عمومي انواع ضايعات
شركت ����سا�� شهيد قاضي (سهامي عا�) �� نظر ���� 

نسبت به فر�� �نو�� ضايعا� به شر� �يل �قد�� نمايد:
1� نو� ضايعا�: پلي �تيلن� پلي پر�پيلني� گوني پالس���تيكي� 
پاكت خالي �كس���تر��� پالستيكي لفافه پالت� مخلو� گر�نو� � 
مو�� �سيابي� پالت پالستيكي �بي� مو�� �سيابي �پر� فر� بطر� 
PP � GF س���ربطر� با ��پو� � ��برپالس���تيكي� پلي پر�پيلن 

نمونه � ضايعا� �مپو� �� مقطر cc 5 � غير� 
 2� مهلت ��يافت �س��نا� مز�يد� � پذير� پيشنها�ها:

 �� تا�يخ �نتشا� �گهي به مد� 7 ��� كا�� (به جز تعطيلي �سمي) 
تا�يخ �تما� مد� � تحويل پاكت ها� مز�يد� 99/06/06 مي باشد. 
3� تا�يخ � ساعت با��يد: همه ���� �� ساعت 9 �لي 12 (به جز 

تعطيلي �سمي)
4� محل ��يافت �س��نا� مز�يد�: كيلومتر 10 جا�� تبريز به 
طر� تهر�� � ��بر�� مركز �مو�� جها� كشا���� � خيابا� سر� 

���� � ��حد تد��كا� شركت.
ضمنا� �س���نا� مز�يد� �� س���ايت �ينترنتي ش���ركت به ����

 

 www.saco-infusion.com نيز قابل مشاهد� مي باشد. 

صفحه4

صفحه2

فتاح: عذرخواهی می کنم
جانب انصاف رعایت نشد

* افراد و سازمان هايی که اسم 
بردم، از امالک استفاده شخصی 
نداش�ته اند. خط�ای بن�ده بود 
ک�ه خيلی کوت�اه و تيتروار نام 
بردم. فرصِت بازکردن مس�ئله 
نب�ود. اطالع�ات بن�ده ناق�ص 

اعالم شد

# من _ ماسک _ می زنم



مدیرکل مستمری های سازمان 
تأمین اجتماعی با تش���ریح جزئیات 
متناسب س���ازی حقوق بازنشستگان 
مشاغل سخت و زیان آور گفت: سوابق 
این گروه از بازنشستگان به نسبت میزان 
پرداخت حق بیمه آنها محاسبه شده 

است. 
به عب���ارت دیگ���ر در فرمول 
متناسب س���ازی، برای این گروه از 
بازنشستگان ضریب سنواتی 20 سال 
و مبلغ مستمری آنها بر مبنای سقف 
س���ابقه، یعنی 30 روز حقوق در نظر 

گرفته شده است.
ناهید حیدری در گفتگو با روزنامه 
اطالعات، سقف دریافتی بازنشستگان 
بعد از متناسب سازی را، 13 میلیون و 
350 هزار تومان برای مستمری بگیران 
با 35 سال سابقه اعالم کرد و گفت: 
در فرمول متناسب سازی، برای تشویق 
بیمه شدگانی که با سنوات بیشتری  از 
25 تا 35 سال بازنشسته شده اند ضریب 
ترغیب در نظر گرفته ش���ده است.او 

ادامه داد: با نظر وزیر رفاه و مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی تصمیم بر این 
شد که دریافتی حداقل بگیران در دو 
گروه 30 و 35 س���ال سابقه کار، بعد 
 از متناسب سازی، کمتر از 2 میلیون و 
800 هزار توم���ان و 3 میلیون تومان 
نباشد. به بیان دیگر، مستمری بگیرانی 
که حقوق آنها با وج���ود 30 و 35 
سال سابقه کار کمتر از این مبالغ بود 
از ضریب تطبیق برخوردار شدند تا 

حقوق آنها به کف مورد نظر برسد.
حیدری در پاسخ به این که آیا 
 مصوبه جدید دول���ت برای افزایش 
200 هزارتومانی حق مسکن کارگران، 
شامل بازنشستگان هم می شود، گفت: 
این مصوبه مربوط به بازنشس���تگان 
نیست و حق مسکن بازنشستگان از 
ابتدای س���ال   دو مرتبه افزایش یافته 

است.
او ادام���ه داد: از ابتدای س���ال 
 99 مجموع حق معیش���ت و مسکن 
مستمری بگیران دو مرتبه افزایش یافته 
و از 70 هزار تومان در س���ال 98 ابتدا 
به 90 هزار تومان در آغاز س���ال 99 
رسید و پس از متناسب سازی حقوق ها، 
از ابتدای مردادماه به 190 هزار تومان 

افزایش یافته است.
حی���دری ب���ا بی���ان این که 
متناسب سازی حقوق مستمری بگیران 
تامین اجتماعی طبق بند ب ماده 12 
برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی 
انجام شد، گفت: سازمان موظف بود 
که طبق این برنامه 5 س���اله هر زمان 
زیر ساخت ها را فراهم دید نسبت به 

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران 
اقدام کند. بنابراین به محض تامین مالی، 
جلس���اتی را با حضور کارشناسان و 
نمایندگان کانون های عالی بازنشستگان 
برگزار کرد  و بعد از بررسی سناریوهای 
مختلف، ب���ا موافق���ت کانون های 
بازنشستگی به فرمولی بر اساس میزان 
مشارکت بیمه شدگان در پرداخت حق 
بیمه )مبلغ ح���ق بیمه( و مدت زمان 

پرداخت حق بیمه )سابقه( رسیدیم.
مدیرکل مستمری های سازمان 
تامی���ن اجتماعی با اش���اره به دو 
نوبت افزایش حقوق بازنشس���تگان 
در س���ال های 81 و 88 گفت: در آن 
زمان، رقم سرانه ای به دریافتی مستمری 
بگیران افزوده ش���د و همسان سازی 
صورت گرفت، نه متناسب س���ازی. 
اما از ابتدای م���رداد ماه 1399 طرح 
متناسب سازی اجرا شده است و حقوق 
مستمری بگیران اعم از بازنشسته، از 
کارافتاده و بازمانده که از صفر تا 35 
سال سابقه داشتند، افزایش پیدا کرد. این 
افزایش به جز افزایش حقوق معمول 
بود که هر س���ال انجام می شود و در 
س���ال 1399 برای حداقل بگیرها 26 
درصد و برای سایر رده ها، 15درصد 
به عالوه 166 هزار تومان محاسبه شد.

وی متناسب س���ازی حقوق را 
اقدامی بسیار بزرگ و موثر در شرایط 
اقتصادی امروز دانست و گفت: فرمول 
اجرای این قانون، کامال مطابق با عدالت 
بیمه ای است و هر کس بر اساس آورده 
خود در صندوق، از متناسب س���ازی 

سهم می برد.

2اخبار داخلی پنجشنبه 30 مرداد  1399ـ 30 ذي الحجه 1441ـ 20  آگوست 2020ـ سال نودوپنجمـ   شماره 27635

قالیباف: »شفافیت« از اساسی ترین رویکردهای مجلس یازدهم است

روحاني: فروش َسلف نفت با موافقت رؤساي قوا اجرا مي شود

محمدباق����ر قالیباف  تاکی����د کرد که   
شفافیت  از اساسی ترین رویکردهای مجلس 

یازدهم برای تحقق مطالبات مردم است.
 به گزارش ایس����نا، جواد نیک بین در 
اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی 
در جلسه علنی دیروز   مجلس  گفت: امروز 
شاهد بودیم که یکی از مواد الیحه افزایش 
سرمایه شرکت های بورس����ی به دلیل عدم 
مشارکت برخی از همکاران در رای  گیری به 
کمیسیون بازگردانده شد و به این ترتیب یک 
ماه این قانون معطل می شود و دلیل آن این 
است که در مجلس شفافیت آرا وجود ندارد و 

مشارکت عامه مردم را شاهد نیستیم.
وی اظهار داش����ت: بحث شفافیت آرا 
باید در مجلس   زودتر تصویب شود. مردم 
باید بدانند که چرا یک نماینده در رای گیری 
شرکت نمی کند؟چرا نماینده در حال راه رفتن 
یا خوردن چای یا برپایی دورهمی در حین 

رسیدگی به طرح ها و لوایح است؟ 
نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح 
کرد: قرارداد فوتبالی هم به دلیل نبود شفافیت 
رقم خورده   و    میلیاردها بودجه کش����ور 
را تحت تاثیر قرار داده اس����ت. چرا باید این 
همه پول به یک سرمربی داده شود؟ دلیل آن 
نبود شفافیت است. باید هرچه زودتر بحث 
شفافیت آرای نمایندگان در مجلس   دنبال 
ش����ود.  رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر 
وی بیان کرد: بحث شفافیت آرا در کمیسیون 
آیین نامه بررسی شده و کلیات آن به تصویب 
رسیده است. اکنون براساس ماده 1۴2به مرکز 
پژوهش ها ارجاع داده شده است تا دقیق تر 
تدوین ش����ود. یکی از رویکردهای اساسی 
مجلس یازدهم که مطالبه مردم و نمایندگان 
است بحث ش����فافیت آرا ست و در اولویت 
کاری مجلس  قرار دارد. ان شاء اهلل پس از نظر 
مرکز پژوهش ها در کمترین زمان این طرح به 

صحن مجلس می آید.
خلق حماس��ه ای دیگر ب��ا رعایت 

پروتکل ها 
رئیس مجلس   همچنین در نطق پیش از 
دستور جلسه علنی با اشاره به آغاز عزاداری 
ماه محرم تاکید کرد: پی����روی ما از راه امام 
حسین)ع( همیشه ادامه خواهد داشت چرا که 

ما ملت امام حسین )ع( هستیم .
قالیباف گفت: در آستانه ورود به محرم 
دل های عاشقان سید الشهدا بی تاب عزاداری 
بر داغ خاندان والیت است. معجزه تاریخی 
عاشورا نه فقط جداکننده ابدی جریان حق و 
باطل از یکدیگر است بلکه به تمامی مظلومان، 
محرومان و مستضعفان جهان نوید دهنده این 

پیام واالست که »پیروزی از آن آنهاست«. 
رئیس مجلس  تصریح کرد: مومنان تا 
امروز نشان دادند که در رعایت پروتکل های 
بهداشتی پیشتاز هستند و مطمئناً در اقامه عزای 
حضرت اباعبداهلل هم با رعایت همه پروتکل ها، 
حماسه ای دیگر را در زنده نگاهداشتن منطق 
مقاومت و عزاداری بر مصیبت های خاندان 

کرامت برپا خواهند کرد.
 رئیس مجلس بااش����اره ب����ه کودتای 
28 مرداد32یادآور شد:  چند مامور آمریکایی 
چنان ساده در این کشور علیه اراده و خواست 
ملت کودت����ا کردند و اموال مردم را به تاراج 
بردند که خود طراح����ان آن کودتا هم باور 
نمی کردند با این ظرفیت های ایران بی دردسر 

و کم هزینه بتوان کودتا به راه انداخت.
قالیباف اظهار داش����ت: 28 مرداد برای 
ملت ایران یک نماد روش����ن و بدون نیاز به 
تحلیل های چند الیه است.این واقعه نشان داد 
که آمریکا دشمن قسم خورده ملت ایران   و 
یگانه راه حفظ منافع ملی در برابر این دشمن 
قسم خورده قوی شدن است. هرگاه حاکمان 
و کارگزاران مردم به این دشمن اعتماد کردند 

مردم متضرر شدند و منابع ما به تاراج رفته 
است و امنیت کشور به خطر افتاده و ملت ما 

تحقیر شده است.
رئیس ق����وه مقننه یادآور ش����د: اگر 
ظرفیت های عظیمی که در کشور وجود دارد 
را بشناس����یم و با رویکرد اقتصاد مردمی به 
ظرفیت ه����ای ملت ایران تکی����ه کنیم و به 
س����نت های الهی باور داشته باشیم، مطمئن 
هستیم که مش����کالت اقتصادی حل شده و 
انقالبی در وضعیت معیش����تی مردم ممکن 
است. دقیقا همانطور که روزی امنیت جان، 
مال، زمین ما با کمترین اراده مستکبران به خطر 
می افتاد ولی ام����روز با پیروی از منطِق قوی 
شدن و تکیه به ظرفیت های مردم خواب آن 

زمان را هم نمی توانند، ببینند.
بنابراین گزارش نماینده مردم رشت در 
مجلس  از تاخیر هیات رئیسه در اعالم وصول 
سؤال از رئیس جمهوری انتقاد کردکه قالیباف   
در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: هیات رئیسه 
به آیین نامه عمل کرده است و سؤال از رئیس 

جمهوری دنبال خواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس ش����رایط 
معافیت مالیاتی ش����رکت های بورس����ی و 
فرابورس����ی را در صورت افزایش سرمایه از 
طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تعیین 
کردند.خبر دیگراین  که نایب رئیس مجلس   
خواس����تار ورود جدی کمیسیون های اصل 
90 و فرهنگی  به موضوع قرارداد ویلموتس 

سرمربی سابق فوتبال  شد.
احمد راستینه،  اظهار داشت: قانون اساسی 
تصریح دارد که استخدام کارشناسان خارجی 
از طرف دولت مگ����ر در موارد ضرورت و 
با تصویب مجلس  ممنوع اس����ت. متأسفانه 
اتفاقاتی در فدراس����یون فوتبال رخ داده که 
جامعه ورزشی را به شدت نگران کرده است. 
فساد در برخی دستگاه ها و فضاهای ورزشی 

کشور موجب نگرانی مردم شده است. 
وی افزود: قرارداد س����رمربی سابق تیم 
ملی فوتبال با رای فیفا 165 میلیارد تومان علیه 
کشور تحمیل کرده است. من به عنوان مسئول 
کمیته تربیت بدنی شکایتی را به کمیسیون 
اصل 90 ارجاع کردم و از ریاست کمیسیون   
انتظار دارم  این پرونده را بررسی کند و عوامل 
موثر و افرادی که کوتاهی کردند و کس����انی 
که باعث شدند این رای ظالمانه صادر شود   

محاکمه شوند  .
امیرحس����ین قاضی زاده هاشمی، عضو 
هیات رئیس����ه مجلس که اداره جلسه علنی 
مجل����س را برعهده داش����ت در این زمینه، 
گفت: متاسفانه در برخی بخش های کشور به 
خصوص ورزش حرفه ای وارد کردن بازیکن 
و مربی خارجی با کیفیت بسیار پایین باب 
شده است. کاش کسانی که با قیمت باال در 
این وضع اقتصادی به اس����تخدام در آمده اند 
باعث ارتقای ورزش کشور می شدند. بخش 
عمده ای از این قراردادها ارزی است آن هم به 
صورت محرمانه و دور از چشم. وقتی امری 
که باید شفاف باشد محرمانه شود، حتما در آن 

فسادی در حال شکل گیری است.
وی ادامه داد: پیش از این دلسوزان تذکر 
داده بودند اما به نظر می رسد وزارت ورزش 
که مسئولیت اصلی، نظارت بر فدراسیون ها 
را برعه����ده دارد ک����م کاری و کم توجهی 
کرده است. امیدواریم کمیسیون اصل 90 و 
کمیس����یون فرهنگی به صورت جدی وارد 
شوند و موضوع را رها نکنند زیرا خسارت 
بزرگی به کش����ور ما خورده و دشمنان با هر 
نیتی سوء اس����تفاده کرده باشند، مسئوالن آن 
بخش بودند که ابزار سوء اس����تفاده را فراهم 

کردند.
چاره جویی برای محصول کشاورزان

مطابق معمول هر سال که در این فصل 

محصوالت کشاورزان به دلیل نبود خریدار 
یا خرید ارزان موجب خس����ارت جدی به 
این قشر می شود، نمایندگان برخی از مناطق 
به این موضوع پرداختند.نماینده مردم قائنات 
در مجلس شورای اسالمی گفت که محصول 
زرشک کشاورزان از سال گذشته در انبارها 

مانده و در حال از بین رفتن است.
  سلمان اسحاقی در تذکری در جلسه 
علنی   افزود: 98 درصد زرش����ک کش����ور 
در خراس����ان جنوبی تأمین می شود. امروز 
کشاورزان و زرشک کاران ما بغضی در گلو 
دارند زیرا زرشک های پارسال آنها در انبارها 
مانده است. این صدای مظلوم را از خراسان 

جنوبی بشنوید.
وی افزود: دلم خوش است که رهبری 
صدای ما از مجلس می ش����نوند. ده ها هزار 
نفر کش����اورز کنج خانه ش����ان نشسته اند و 
محصول شان در حال از بین رفتن است که 
در این صورت آنها باید یک سال در سختی 
زندگی کنند.از وزیر امور خارجه، سرپرست 
وزارت صنعت و وزیر جهاد کش����اورزی 

می خواهم به داد مردم برسند. 
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه 
در مجلس هم در تذکری اظهار داشت: من 
به همراه آقایان حضرت پ����ور و جالل زاده 
نمایندگان ارومیه نامه ای نوشتیم و اخیرا هم 
جلسه ای با معاون ارزی بانک مرکزی داشتیم. 
چرا که اگر محصوالت کشاورزان ما توسط 
صادرکنندگان صادر نشود 8.5 میلیون تن میوه 

روی دست کشاورزان خواهد ماند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: از 
وزیر جهاد کشاورزی و هیأت رئیسه مجلس 
می خواهم به داد کشاورزان آذربایجان غربی 
برسید. متأسفانه به جای اعالم قیمت خرید 
تضمینی، محل استراحت کشاورزان و خانه 

باغ آنها را خراب می کنید.

 ایرنا - رئیس جمهوری، طرح 
فروش نفت را از افتخارات دولت 
و به نفع مردم و کشور دانست و 
گفت: این طرح با موافقت کامل 

روسای قوا اجرایی می شود.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی 
دیروز در جلسه هیات دولت گفت: 
بار دیگر در آس���تانه ماه پر برکت 
و زندگی ساز محرم قرار گرفتیم. 
برکت های فرهنگی، اعتماد و قدرت 
مقاومتما ن را از ماه محرم دریافت 
می کنیم و همیش���ه در ماه محرم 
پنجره های جان و دلمان را به روی 
خورش���ید تابان هدایت و نجات 
یعنی فرهنگ عاشورایی باز می کنیم 
که هم نور هدایت را دریافت کنیم 
و ه���م از گرمای حیاتبخش از آن 

خورشید بهره می گیریم. 
وي با بیان این که ماه محرم 
برای ما مدرسه گسترده و بزرگی در 
سطح جامعه، دنیای تشیع و اسالم 
و حتی در س���طح مناطق بزرگی 
از جهان است، اظهار داشت: همه 
از این مدرسه بزرگ درس آموزی 
می کنند. امام حس���ین )ع( از آغاز 
حرکتش به همه نش���ان داد چه 
راهی را انتخاب کرده اند. شبی که 
فردا صبحش عازم عراق و کربال 
بودند، فرمودند هرکس آماده است 
تا جانش را فدا کند و مشتاق لقای 
پروردگار است، می تواند همراه ما 

حرکت کند. 
 رئیس جمهوری با بیان این که 
مقصد و مسیر این کاروان حسینی 
مشخص است، تصریح کرد: وقتی 
در همین کاروان خبرهایی به امام 
حسین می رسد که برای برخی از 
افراد دلس���ردکننده بود، ایشان در 
خطبه ای بیان کردند که در این دنیا 
افراد زیادی هستند که بنده قدرت، 
مقام و ثروت هس���تند. وقتی روز 
امتحان فرا می رسد کسانی که به 
زبان می گفتند دینداریم، از تعداد 

دینداران واقعی کاهش می یابد. 
روحاني ادامه داد: امام حسین 
به ما می گوی���د خود را برای روز 
سختی و امتحان آماده کنید. زندگی 
دارای فراز و نش���یب است و هر 
ملت و امتی روزهای س���ختی در 
پیش رو دارد. جوهر هر ملتی در 
این سختی ها نشان داده می شود. 
همان طور که معادن زیادی وجود 
دارد که برخی پر ارزش و برخی 
بی ارزش هستند، برخی از  مردم 
پرقیمت هستند که این ویژگی در 
روز سختی خود را نشان می دهد. 
وي با بیان این که در محرم 
مانند هر سال عش���ق خود را به 
خاندان والیت و امام حسین نشان 

می دهید، خاطرنش���ان کرد: ایران 
قرن ها پرچمدار ع���زاداری بوده 
است. هرچند شکل عزاداری ممکن 
است فرق کند، دستورالعمل ها را 
رعایت و از اجتماعات پرهیز کنیم. 
یکی از راه های عزاداری رس���یدن 
به اهداف امام حس���ین است. این 
اهداف احترام به شریعت و مناسک 
است و یکی از اصول دینی احترام 

به جان خود و مردم است.

اهتزاز پرچ��م عزاداری امام 
حسین در خانه ها

 رئیس جمهوری با تاکید بر 
رعایت اصول بهداشتی در مراسم 
عزاداری های حسینی اظهار داشت: 
همه از فضای مجازی، صداوسیما، 
مردم و... به هر ش���کل باید پرچم 
عزا را به اهتزار درآورند. من یک 
بار در یکی از کشورهای آفریقایی 
بودم. صبح نخستین روز ماه محرم 
به خیابان آمدم، دیدم در جلو در  
 خانه ها، پرچم عزای امام حسین )ع(

 قرار دارد.
روحاني با بیان این که پرچم 
عزاداری امام حس���ین را باید در 
خانه ها، دل ها و جامعه و... به اهتزار 
درآوریم، بیان کرد: فضا باید از جمعه 
)فردا(، حسینی باشد و هر کسی 
به جامعه نگاه کند، عش���ق به امام 
 حسین را ببیند که به قول امام )ره(
 هرچه داریم، از محرم و صفر داریم 
و عاشورا و تاس���وعا ما را پیروز 

کرده است. 
وي افزود: امس���ال با همان 
شکوه و رعایت اصول بهداشتی، 
عزاداری را برگزار می کنیم. همه 
مسئوالن تکایا، حسینیه ها و مساجد 

به وظایف خود عمل می کنند. 
 رئیس جمهوری با اش���اره 
به همزمان���ی ایام س���وگواری 
سیدالش���هدا )ع( با هفته دولت، 
یادآور ش���د: هفته دولت هفته ای 
درس آموز و مهمی برای ماس���ت. 
س���ختی ها را که مشاهده می کنیم 
یادمان می آید در س���ال های 59 و 
60 چه س���ختی هایی داشتیم. در 

هفتم تیر بزرگترین شخصیت های 
ما را شهید کردند و فکر کردند کل 
نظام تعطیل می شود. گفتند مجلس، 
قوه قضاییه و دولت تعطیل شده 
است اما مس���ئوالن و مردم ما و 
هدایت های امام نگذاشتند مجلس 

یک روز هم تعطیل شود. 
روحاني با اشاره به نخستین 
روز تش���کیل جلسه مجلس پس 
از واقعه هفتم تیر س���ال 60 بیان 

کرد: بعد از حادثه هفتم تیر وقتی 
مجلس تشکیل ش���د، چون عدد 
برای تشکیل جلسه کم بود، برخی 
از نمایندگان با برانکارد به مجلس 
آمدند که جلسه مجلس رسمیت 
پیدا کند. احساس من در آن روز 
این بود که هیچ کسی نمی تواند ما 

را شکست دهد.
وي ادام���ه داد: با آن توطئه 
نتوانستند نظام را زمین بزنند؛ در 
یک فاصله بسیار کوتاهی حدود دو 
ماه- مرداد و شهریور- در هشتم 
ش���هریور یک توطئه دیگر مشابه 
هفتم تیر طراحی کردند و مقامات 
عالی دولت���ی، رئیس جمهوری و 
نخست وزیر و مقامات امنیتی را به 
شهادت رساندند.رئیس جمهوری 
گفت: صدای انفجاری که از همین 
ساختمان که ما اکنون در آن  قرار 
داریم به گوش ما که آن زمان در 
مجلس شورای اسالمی بودیم رسید 
و دودی که از این ساختمان بلند 
می شد همه فکر می کردند که این 
ضربه نهایی اس���ت و مارا از پا در 
می آورند اما هر جا ما دچار مشکل 

شدیم مردم به صحنه آمدند.
روحانی گفت: همه مشاهده 
کردند حض���ور مردم در هفتم تیر 
با شعار »ایران  پر از بهشتی« و در 
هشتم شهریور استکبار را لرزاند؛ 
حضور امام راحل قدرت آنها را در 
هم شکاند. هر کاری کردند که این 
نظام را از چش���م مردم بیندازند و 
پرچمداران و سرداران بزرگ ایران 
و نظام را به شهادت رساندند اما 
مردم با روحی���ه ای قوی تر و با 

نفس���ی بلندتر به صحنه می آمدند 
چون برای انق���الب و نظام خود 
نمی ترس���ند و نمی هراسند.وي با 
اشاره به آیات قرآن مجید در صدر 
اسالم گفت: هر چه مشکل پیش 
آمد قدرت ایمان مردم قوی تر شد، 
البته گاهی یک تکانه بزرگی ایجاد 
شد اما مردم نترسیدند و ایستادگی 

و مقاومت کردند.
 رئیس جمه���وری گفت: 
در هفته دولت یک مس���ئولیت 
بسیار س���نگینی بر دوش داریم 
مانند توطئه های سال های 60 که 
علیه ما طراحی کردند؛ امروز هم 
استکبار جهانی توطئه هایی را علیه 
ما طراحی کرده اس���ت. آن زمان 
می خواست با شکستن مسئوالن، 
نظام را ب���ه زمین بزند، روز دیگر 
هم با جن���گ تحمیلی و امروز با 
جنگ اقتصادی این هدف را دنبال 

می کند.
با همه توان در صحنه هستیم

روحان���ی اف���زود: در هفته 
دولت از روح بلند شهیدان باهنر 
و رجایی و همه شهیدان دولت در 
طول این مدت تجلیل می کنم و با 
گرامیداش���ت یاد و خاطره آنها به 
مردم قول می دهی���م با همه توان 
در صحنه باش���یم و می دانیم آنها 
توطئه ها را مانند سال 60 در سال 
97 و 98 برگرداندند؛ البته آنهایی 
که کامل برایشان ملموس نیست 
با زبان دیگری حرف می زنند، اما 
این موضع ب���رای اکثریت قاطع 
جامعه ما ملموس اس���ت. چون 
سال 60 دشمن به شکل دیگری 
این توطئه ه���ا را تکرار می کند اما 
ما قدرت و توان خود و ایستادگی 
و تاب آوری خود را از دس���ت 

نخواهیم داد.
وي تاکید کرد: مردم باید بدانند 
که دولت با همه توان در خدمت 
آنها است حاال اگر جایی موفقیت 
کامل دارد به خاطر حضور، شور 
و کمک مردم است. در جایی هم 
موفقیت دولت کم باشد مردم باید 
بدانند دولت ی���ک روز را برای 
اس���تراحت تعطیل نکرده و تمام 
روزها در صحنه بوده اس���ت و 
مخصوصا امسال با این سختی ها و 
مشکالت یک روز و یک ساعت را 
هم تعطیل نخواهد کرد و در صحنه 
حاضر اس���ت و برابر دشمن سر 

فرود نمی آورد. 
 رئیس جمه���وری گفت: 
دش���من به دنبال تسلیم کردن ما 
یا به دنبال بره���م زدن جامعه و 
ایجاد بحران اس���ت ک���ه به این 
اهداف نخواهد رس���ید. دشمن 
به دنبال این ب���ود که مردم برای 

آنها فرش قرم���ز بیندازند و وارد 
 کشور شوند که این برنامه ریزی
 را برای س���ال 97 طراحی کرده 
بودند که 22 بهمن، ملت برای آنها 
فرش قرمز می اندازند و اینها جشن 
چهل سالگی انقالب را نمی توانند 
برگزار کنند، اما  کسی برای آنها که 
در این کشور جنایت کرده است 

فرش قرمز نمی اندازد.
 روحان���ي خط���اب ب���ه 
آمریکایی ها گف���ت: چرا در 28 
مرداد 32 کودت���ا و دولت قانونی 
ایران را س���رنگون و یک جبار را 
بر س���ر مردم مسلط کردید؟ شما 
علیه دموکراسی و دولت قانونی کار 
کردید و طاغوت و دیکتاتوری را 
بر مردم مسلط کردید و همین راه 
غلط را هم اکنون ادامه می دهید و 
مرتب شکست خوردید و دوباره 
همان راه اشتباه را تکرار کردید و 

ادامه دادید.
س��پاس از کش��ورهایی 
 ک��ه ب��ه قطعنام��ه آمری��کا 

رأی ندادند
وي افزود: م���ردم ایران به 
خوبی در این روزها شاهد بودند 
هم در 28 مرداد 32 که دش���من 
به ظاهر در آن سال یک موفقیت 
ظاهری به دست آورد، اما در باطن 
مس���یر آنها نادرست بود اما امروز 
در 2۴ مرداد 99 هم در ظاهر هم 
نتواستند پیروزی به دست بیاورند 
و در ش���ورای  امنیت شکست 
خوردند، این هم���ه خود را مهیا 
کردند، افراد را فرستادند و کاسه 
گدایی در کشورهای مختلف در 
دس���ت گرفتند و تلفن زدند حتی 
روز رای گیری مداوم در حال فشار 
به کشورهای دیگر بودند اما باز هم 

شکست خوردند.
رئیس جمه���وری گفت: از 
11 کشوری که در شورای امنیت 
سازمان ملل به طرح تمدید تحریم 
تس���لیحاتی ایران رای ندادند و از 
دو کشور دوست - روسیه و چین 
- که برابر آمریکا با قاطعیت رای 

منفی دادند، تشکر می کنم.
روحاني گف���ت: آمریکا تنها 
مانده اس���ت، ملت این عظمت را 
باید مشاهده کند، زیرا این پیروزی 
متعلق به ملت است و دولت هم 
نماینده و خادم مردم است و این 
اتفاق در تاریخ س���ازمان ملل بی 
سابقه است؛ در س���ال 97 خود 
رئیس جمهوری آمریکا در شورای 
امنیت آمد و سران همه 1۴ کشور 
را دعوت کرد تا علیه برجام رای 
دهند، همه این کش���ورها علیه او 
حرف زدند و خ���ود ترامپ در 
جلس���ه حاضر بود و همه علیه او 

حرف زدند؛ یک کشور در شورا 
نبود که به نفع او صحبت کندو این 
شکست مفتضحانه سال 97 آمریکا 
بود و ای���ن به خاطر تدبیر نظام و 

دولت بود.
ماندن ایران در برجام برای 

آمریکا هزینه داشت
وي افزود: اگ���ر آن روز که 
آمریکا خ���روج از برجام را اعالم 
کرد، ما هم روز بعد از برجام خارج 
می شدیم دیگر برای آمریکا هزینه ای 
نداشت و تمام قطعنامه های شورای 
امنیت و سازمان ملل علیه ایران بر 
می گشت و آنها بدون هزینه به ما 
خیانت کرده بودند. ما این هزینه را 
به آنها تحمیل کردیم، ایستادیم و 
با تدبیر عمل کردیم و در مهرماه 
همان سال که جلسه شورای امنیت 
تشکیل شد همه بر ضد او صحبت 

کردند.
رئیس جمهوری گفت: آمریکا 
از هر پیم���ان و قرارداد مفیدی که 
بوده خارج شده و بیرون آمده است؛ 
چرا دش���من و حماقت دشمن را 
نمی بینیم. گاهی حرف های عجیب 
در گوش���ه  و کنار زده می شود و 

دچار حیرت می شویم.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر 
دولت قوی باشد یعنی نظام قوی 
است، اگر دولت بشکند یعنی نظام 
شکسته است. همه ما می دانیم بار 
سنگین و اصلی اجرایی بر دوش 
دولت است. این دولت است که 
اگر یک روزی بش���کند، آموزش، 
بهداشت، برق و آب مردم از بین 
می رود. اگر دول���ت یک روز یا 
یک س���اعت نباشد همه خدماتی 
که به مردم ارائه می ش���ود، اعم از 
مواد غذایی در فروشگاه ها و همه 
نیازمندی ها و صنعتی که برای دولت 

و ملت است، از بین می رود.
رئیس دولت تدبیر و امید با 
بیان این ک���ه تقویت نظام به نفع 
همه ما است، اظهار داشت: البته ما 
در این شرایط خاص، می فهمیم و 
می دانیم که دشمن با فشارهایش به 
اهدافش نرسیده و نخواهد رسید اما 
مردم را دچار مشکالتی کرده و به 
آنها آزار رسانده است و می رساند.

روحانی خاطرنشان کرد: ما 
باید در برابر دشمن بایستیم، چرا که 
این دوره تمام می شود. اگر کسی 
در ایران فکر می کند که حکومت 
جبار کاخ سفید و این تحریم های 
ظالمانه دائمی است هر دو را اشتباه 
کرده است. هم جباران کاخ سفید 
برای همیشه نمی مانند و هم تحریم 
برای همیش���ه نمی ماند و تحریم 

می شکند و از بین می رود.
بقیه در صفحه 1۴

مکتوب هفته

 مادرها، پدرها!
اصال نگران نباشید!

در دوران کّر و فّر کرونا یک سؤال در میان بی شمار سؤال های مرتبط، 
همچنان در بوته ی غفلت و یا تغافل اس��ت و آن هم در حوزه ی آموزش و 

پرورش است:
گیریم به یمن وس��ایل ارتباطی و فضاهای مجازی، از عهده ی آموزش 
برآییم- که برخواهیم آمد-، در زمینه ی مسائل تربیتی و پرورشی فرزندانمان 

آیا خواهیم توانست؟
برای واکاوی این سؤال و راهیابی به پاسخ، ابتدا باید نقشی را که مدارس 
تا کنون در امر پرورش و تربیت نس��ل، بر عهده داشتند، از نظر بگذرانیم. به 
راس��تی مدارس ما در نقشه راه خود در کنار تالش های آموزشی، چه وزنی 
را برای مسائل تربیتی قائل بودند و ترازوی »آموزش« و »پرورش« را چگونه 

میزان کرده بودند؟ 
� مهارت های هوش هیجانی مانند نویسندگی، سخنوری، اداره ی صبحگاه 
مدرس��ه، کار تیمی و مسئولیت پذیری در کجای فعالیت های مدارس ما جا 

داشتند؟
� حق انتخاب دروس غیر موظف و غیر رسمی، مانند نجوم، شعر و  ادب، 
فعالیت های آزمایشگاهی، نشریه پردازی و تشکیل سمینارهای علمی را در چه 

حد دارا بوده اند؟
�  دانش آموزان در فعالیت های عام المنفعه ی محلی چقدر مش��ارکت 
می کردند و در آش��نایی با محیط های بیرون از مدرسه مانند بازار، موزه ها، 
تاالر بورس، پارک های فن آوری و پردیس های دانش��گاهی چه میزان آگاه 

می شدند؟
� در درس جغرافی چه میزان آشنایی عینی و عملی و خارج از محفوظات ِ 

ارتفاعات کوه های شرق آسیا و عمق دریاهای آزاد کسب می کردند؟
� به تاریخ متقدم و نیز معاصر کش��ور خود، فراتر از قرائت های رسمی 

درسی، به چه میزان و از چه منابع مکتوب و شفاهی دسترسی داشتند؟
� از چه الگوهای انسانی اثرگذار و از کدام منابع اخالقی زنده و بیرون از 

روایت های غیرقابل دسترس، بهره های عملی می گرفتند؟
� نوجوانان ما در دو سال آخر دبیرستان، از کدام منابع و یا افراد، دانش 
ور ود به جامعه را می آموختند؟: نحوه ی برقراری ارتباط سالم با جنس مخالف، 
آمادگی برای ازدواج، بهداشت و سالمت کنشگری جنسی، اخالق شهروندی، 

دانش حقوق عامه و احترام به جامعه، آشنایی با لوازم جامعه ی مدنی،....؟
سؤال های دیگر را خود بیفزایید و اکنون به سؤال صدر سخن برگردیم:

آیا ادامه ی تعطیلی احتمالی مدارس، خللی در »تربیت« فرزندان ما ایجاد 
می کند؟ کلی ترین جواب این است که: مگر در زمان دائر بودن آنها، حتی به 

بخشی از لوازم تربیتِی پیش گفته توجهی می شده است!؟
می خواهم بگویم:

پدران! مادران! اصال نگران نباشید!
در بخ��ش آموزش ها خواهید دید که بدون درافتادن در فش��ار روانِی 
شهریه ها و مخارِج دهها میلیونی در غیرانتفاعی ها)!(، فرزندانتان گلیم »آموزش« 
را از آب خواهند کش��ید؛ ولو از شبکه های »غیرشاد!«؛ به شرط آن که شما 
اضطراب افزایی و استرس زایی نکنید و البته در میانْ برنامه های تبلیغاتی سیما، 

بخش کتاب های رنگارنگ کمک آموزشی را اصال جدی نگیرید.
..و اما در بخش »پرورشی« و »تربیتی« جای آن دارد، که تمام زمینه های 
»تاکنون معطِل مدارس« را به یمن حضور کرونا، خودتان متکفل شوید؛ شاید 
خألهای تربیتِی تا امروز، زیر سایه و نظارت و حضور و همراهی شما پدر و 

مادرها تا حدودی جبران شود.
سالمت مانید و همچنان مراقب خودتان باشید!

دكتر محمدعلي فياض بخش

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس���لح گفت:   خط تولید موتور 
ملی اوج امروز افتتاح خواهد شدو   
از یک موتور توربوفن س���بک و 
دو محصول موشکی هم رونمایی 

خواهد شد.
حاتمی دیروزدر حاشیه  امیر 
جلس���ه هیات دولت و در جمع 
خبرنگاران با تبریک روز صنعت 
دفاعی و هفته دولت، اظهار داشت: 
در برنامه ای که فردا � امروز� در 
حضور ریاست جمهوری انجام 
خواهد ش���د، س���ه  موردافتتاح 
خواهیم داش���ت و یک نمایشگاه 
و یک افتتاح خط تولید هم انجام 
می ش���ود. خط تولید موتور اوج 
برای جنگنده کوثر افتتاح خواهد 
ش���د؛ یک موتور توربوفن سبک 
نسل چهارم هم رونمایی خواهد 
شد که  بس���یار ارزشمند و برای 
اولین بار در کش���ور ساخته شده 

است .
امیر حاتمی ادام���ه داد: این 
نوع موتور در  پهپادهای پیشرفته 
دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و 
می تواند توان کشور را در این حوزه 
با افزایش قابل توجهی مواجه کند 
و نسل موتورهای موجود را یک 

نسل ارتقاء دهد.
از  ای��ران   موش��ک های 
سامانه های پدافندی عبور می کند

وزیر دفاع  سه ش���نبه شب 
با حضور در ی���ک برنامه زنده 
تلویزیونی هم با تاکید براین که با 

قاطعیت می گوییم که موشک های 
ما از سامانه های پدافندی دشمن 
عبور می کند،  افزود: این قدرت 
دفاعی و موشکی متعلق به مردم 
ایران اس���ت و تا زمانی که نیاز به 
دفاع داریم، بای���د این قدرت به 

روز بشود. 
  حاتمی اظهار داشت: رسیدن 
به توان ساخت هواپیما به معنای 
داش���تن بلوغ صنعتی اس���ت و 
بحمداهلل در سال های گذشته در 
صنعت دفاعی روی این موضوع 
کارهای زیادی انجام ش���ده است 
که دو دستاورد قابل توجه یعنی 
هواپیمای جنگنده و آموزشی کوثر 
و دیگری جت آموزش���ی یاسین 
داشتیم. چندی پیش سه فروند از 
جنگنده کوثر تحویل نیروی هوایی 
ارتش   شد که امیدواریم سه فروند 
دیگر را هم تا پایان سال تحویل 
دهیم.وی افزود: جت آموزش���ی 
یاسین هم در حال طی مسیر خود 
اس���ت؛ قبل از جت یاسین یک 
   90-A هواپیمای دیگر  با عنوان
را بومی س���ازی کرده بودیم و در 
واقع جت یاسین برای مرحله آخر 
آموزش ما بود که تکمیل شد. در 
آینده نزدیک هم خط تولید موتور 

بومی اوج را راه اندازی می کنیم.
امیر حاتمی درباره دستاوردهای 
وزارت دفاع در حوزه رزم زمینی 
هم بیان کرد:   رئیس س���ازمان 
 صنای���ع دف���اع   اع���ال م کرد 
1700 محص���ول در حوزه رزم 

زمینی در همه رس���ته ها داریم و  
نزدیک 100 درص���د نیازهایمان را 

تامین می کنیم.
وزیر دف���اع گفت: در حوزه 
ضد زره ها در س���ال های گذشته 
دس���تاوردهای بسیار خوبی مانند 
دهالویه داشتیم؛   . تیرباری هم در 
حال آماده سازی است که می تواند 
روی ش���ناورها قرار بگیرد و به 
عنوان س���الح ضد کروز استفاده 

شود.
امیر حاتمی با تاکید بر اینکه 
صنعت دفاعی ب���ه   بلوغ واقعی 
رسیده است، گفت: محصولی که 
ساخته می شود وقتی یگان بهره بردار 
درخواست تغییر روی آن می دهد، 
این کار سریع اتفاق می افتد چراکه 
این فناوری در دس���ت ماست و 
کامال بر آن چیزی که انجام می شود 
مسلطیم.وزیر دفاع در زمینه ارتقای 
توان موش���کی با تاکید بر این که 
مجموعه موشکی مولفه ای بسیار 
مهم در دفاع راهب���ردی ما برای 
جلوگیری از جنگ و بازدارندگی 
فع���ال اس���ت، تصری���ح کرد:   
حساس���یتی   که دشمن نسبت به 
قدرت موشکی مادارد به این دلیل 
است که می خواهد این قدرت را 
از دس���ت ما خارج کند تا توان 

پاسخگویی   نداشته باشیم.
ماهم به دقت دشمن را رصد 
می کنیم که او چگونه می خواهد 
قدرت موشکی ما را کم اثر یا بی اثر 

کند . 

وی گفت: با قاطعیت می گوییم 
که موش���ک های ما از سامانه های 

پدافندی دشمن عبور می کند.
وزیر دفاع    در زمینه موضوع 
صادرات محصوالت دفاعی، بیان 
کرد:  در تع���دادی از اقالم عمده 
محدودیت هایی در قطعنامه 2231 
داشتیم؛ بس���یاری  از تولیدات ما 
این محدودیت صادراتی را ندارد 
و اکنون ه���م این صادرات انجام 
می شود، اما ظرفیت ما خیلی بیشتر 
از این اس���ت و می تواند تعداد 
زیادی از اقالم ما تولید ش���ود و 
مجموعه خوبی برای کشور باشد. 
در کشورهای دیگر هم بخشی از 
درآمد کشورها از طریق صادرات 
محصوالت دفاعی است. اکنون هم 
تعامالت خوبی را با دنیا داریم که 

بازاری را در اختیار داریم.
امیر حاتمی درباره هزینه های 
دفاعی کشور، گفت: بودجه های 
دفاعی ما کامال روش���ن است و 
عموما منتشر می شود.   در قانون 
داریم ک���ه بنیه دفاعی ما 5 درصد 
بودجه کش���ور است و می توانیم 
الگوی نیروهای مس���لح ارزان را 
ارائه کنیم که علت آن هم صنعت 
دفاعی است چراکه به دنبال درآمد 
در آنجا نیس���تیم و محصول را با 
قیمت تمام شده در اختیار نیروهای 
مسلح قرار می دهیم.وی در زمینه 
پرت���اب ماهواره  گف���ت:   جزو 
کشورهایی هستیم که همه چرخه 
فضایی را در اختیار مان اس���ت و  

امسال هم برنامه ریزی تحقیقاتی 
برای پرتاب داریم؛ اما تحقیقاتی 
است و    باید بتوانیم مراحلش را 

پشت سر بگذاریم.
امی���ر حاتم���ی در زمین���ه 
دس���تاوردهای وزارت دفاع در 
حوزه دریایی، اظهار داش���ت: در 
سال های گذش���ته انواع شناورها 
را تولید می کردیم که شناورهای 
تندرو برای سپاه پاسداران بود و 
امسال یک مرحله تحویل دادیم؛ 
برای نیروی دریایی ارتش امسال 
محصول خواهیم داشت که یک 
شناور از کالس موج و یک شناور 
مین ش���کار در حال آماده شدن 
است و در نیمه دوم امسال تحویل 

داده خواهد شد. 
انواع محصوالت دریایی را 
در حال تولید هس���تیم و به نظرم 
مهم تر از این محصوالت، تجهیز 
شناورها است. تجهیز ما در حوزه 
سالح، موشک ها، پدافند و ... بال 
شک در حد ابرقدرت ها است که 
تجهیزات به روزی است که روی 

این شناورها نصب می شود. 
وی درب���اره کمک وزارت 
دفاع به خودروس���ازان، بیان کرد: 
قراردادهای ما با خودروس���ازان 
امروز به باالی ۴000 میلیارد تومان 
رسیده است که البته تولید در بخش 
خصوصی انجام می شود، اما تامین 
فناوری بر عهده ما  ست و آنچه 
را دوستان خودروسازی خواسته اند 

تامین کرده ایم.

حزب اهلل لبنان درپیامی درگذشت آیت اهلل تسخیری را تسلیت گفت.
به گزارش ایسنا به نقل از العهد، در بیانیه حزب اهلل لبنان آمده است: بعد از 
جهادی طوالنی و مسیری پر از دستاوردهای بزرگ آیت اهلل شیخ محمد علی 
تسخیری دنیای فانی را وداع گفت و درحالی که در دست راستش کتابی مملو 
از علم، عمل، جهاد، اخالق، وفا، فداکاری و هجرت مداوم در راه خدا است، به 
جایگاه ابدی پیوست. او ده ها سال در تمام موسسات وحدت اسالمی و همکاری 
و تقریب مذاهب اسالمی در تمام جهان حضور داشت و یکی از بزرگان محور 

مقاومت از نظر فکری و فرهنگی بود و در این رابطه موضعی قوی داشت.
آیت اهلل تسخیری نمونه یک عالم مجاهد است که شب و روز کار می کرد و 

بیماری و خستگی تا آخرین دقیقه نتوانست او را از کار کردن باز دارد.
حزب اهلل لبنان در پایان این بیانیه درگذشت آیت اهلل تسخیری را به مقام 

معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های علمیه و خانواده وی تسلیت گفت.
دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی هم  در پیامی رحلت عالم نستوه و فرزانه آیت اهلل حاج شیخ محمد تسخیری 
را به محضر مقام معظم رهبری، بازماندگان مکرم و عالقه مندان آن فقید سعید 
تسلیت گفت.شمخانی در این پیام با تجلیل از خدمات ارزشمند و ماندگار آیت اهلل 
تسخیری در تقریب مذاهب و وحدت مسلمین از وی به عنوان یکی از چهره های 
پر فروغی یاد کرد که با مجاهدت مستمر و خستگی ناپذیر خود نقش برجسته ای 
در معرفی، ترویج و گسترش معارف حیات بخش اسالم ناب محمدی)ص( در  

عرصه بین المللی ایفا کرده است.
جامعه مدرس���ین حوزه علمیه قم  هم   پیام تسلیتی صادر کرد که به این 

شرح است:
 انا هلل و انا الیه راجعون
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت عالم پرهیزگار و متعهد حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد علی 
تسخیری )ره( عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و مشاور عالی رهبر معظم 

انقالب در امور جهان اسالم موجب تالم وتاثر گردید.
این عالم مجاهد با قوت و درایت علمی و عملی ، در تقریب بین مذاهب 
اسالمی و تقویت وحدت اسالمی گام برداشتند و با حرکتی منطقی و همه جانبه 
جهت اعتالی وحدت اسالمی و ترویج معارف اهل بیت علیهم السالم عمر پر 
برکت خود را صرف اهداف عالیه اسالم و انقالب اسالمی کردند.جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ارتحال این عالم جلیل القدر و یار وفادار امام و رهبری را به محضر 
حضرت بقیة اهلل االعظم)عجل اهلل  تعالی فرجه الشریف(، مقام معظم رهبری»مدظله 
العالی«، مراجع عظام تقلید »دامت برکاتهم«، حوزه های علمیه و همچنین به بیت 
مکرم ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات، غفران و رحمت 

الهی را از خداوند متعال خواستار است.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

محمدیزدی/رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
     حجت االسالم  و المسلمین سید ضیاء الدین آقاجانپورمیر، ریاست سازمان 
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع هم در پیامی، رحلت عالم پرهیزگار و مجاهد نستوه 
فقیه عالیقدر حضرت آیت اهلل شیخ محمدعلی تسخیری   را که در طول حیات 
با برکت خود منشا خدمات درخشان و بسیار ارزشمندی در جهان اسالم و در 

تقریب بین مذاهب اسالمی شده بود   تسلیت گفت 
وی افزود: اینجانب مصیبت فقدان آن عالم جلیل القدر را به محضر ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای  مراجع عظام تقلید، 
حوزه های علمیه، به ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت می گویم.روحش شاد و یادش 

گرامی باد.

وزير دفاع: موتور توربوفن سبک و2محصول موشکي امروز رونمايي مي شود

 پیام تسلیت حزب اهلل لبنان 
درپی درگذشت آيت اهلل تسخیری

جزئیات افزايش حقوق بازنشستگان مشاغل زيان آور

 بیانات رهبر معظم انقالب در آستانه

 محرم ۱۳۸۰

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای، بیانات 
رهبر معظم انقالب در آستانه ماه محرم سال 1380رابرای اولین بار منتشر کردکه 

درپی می آید:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

الحمدهلل  رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سیّدنا محّمد و آله الّطاهرین و 
لعنة  اهلل  علی اعدائهم اجمعین.

 مح���ّرم را در پیش داریم. یکی از جهاتی که محّرم مورد اهتمام اس���ت 
بزرگداشت یک خاطره ی بی نظیر تاریخ است، ]منتها[ نه بی نظیر در مصیبت و غم 
و اندوه -که البتّه هست � بلکه بی نظیر در حماسه و بُروز برجستگی های انسان، 
برجستگی های اهل حق. اگر شما وضعیّت امام حسین را مالحظه کنید خواهید دید 
که آن حرکت، آن قیام، با این خصوصیّات، بی نظیر است. ما خیلی قیام داشته ایم 
اّما این قیام با این خصوصیّات، بی نظیر اس���ت. ]وضعیّت چنین بوده:[ سلطه ی 
باطل با قس���اوت تمام و با وقاحت تمام روزبه روز رو به افزایش است. هیچ امر 
به معروف و نهی از منکری هم ممکن نیست. به قدری فضای رعب زیاد است 
که آمرین به معروف و ناهین عن  المنکر سعی می کنند در معرض امر به معروف 
و نهی از منکر قرار نگیرند؛ حتّی افراد جسور و گستاخ. یعنی مثالً عبداهلل بن زبیر 
آدم جسوری است، آدم خیلی گستاخی است اّما سعی می کند با دستگاه خالفت 
مواجهه پیدا نکند؛ این قدر وضعیّت سخت است. یک کسی مثل عبداهلل بن جعفر 
که برادرزاده  امیرالمؤمنین و داماد امیرالمؤمنین و شوهر جناب زینب است، سعی 
می کند که به دستگاه خالفت حتّی نزدیک نشود، چون اصالً غیر از این چیزی 
ر)1( نیست. یک کسی مثل عبداهلل بن عبّاس حالت انزوا از جامعه پیدا می کند،  متصوَّ
کأنّه کناره گیری می کند، یک گوشه ای می نشیند؛ یعنی این کسانی که زبانهای ناطق 
و گویا و شخصیّت های برجسته و آقازادگان بزرگ بنی هاشم و قریش و جوانهای 
نامدار صدر اس���الم بودند � که هر کدام تاریخچه ای از افتخارات پشت سرشان 
است- جرئت نمی کنند بیایند وسط میدان، چه برسد مردم عاّدی؛ نه فقط در شام، 
حتّی در خود مدینه. آن وقت ش���ما وضع مدینه را با بقیّه   جاهای دیگر که آن 
مرکزیّت را هم نداشته مقایسه کنید. این شرایِط آن اختناق عجیب و غریب است. 
آن وقت قیام امام حسین در اینجا برای این است که این سلطه را در هم بشکند؛ 
حرکت امام حسین برای در هم شکستن این سلطه است، منتها به قصد قدرت طلبی 
نیست؛ ما َخَرجُت اَِشراً َو ال بَِطراً َو ال ظالِماً َو ال ُمفِسدا؛)2( مثل بقیّه   افرادی که قیام 
می کنند، خروج می کنند، می زنند، می ُکشند برای اینکه قدرت را قبضه کنند نیست، 

بلکه برای امر به معروف و نهی از منکر است.
دو عاقبت هم ممکن است برایش پیش بیاید: یکی اینکه پیروز بشود، یکی 
هم اینکه ُکشته بشود؛ با آن وضع فجیعی که برای او قابل تصّور بود، ولو بدون 
علم امامت؛ خب معلوم بود، اینها هیچ مالحظه ای نداشتند. در یک چنین شرایطی 
همان کاری را امام حسین می کند که به نقل آیه   مباهله در قرآن کریم -که این ایّام، 
]نزدیک[ روزهای مباهله بود- پیغمبر اکرم با نصارا کرد؛ یعنی اوالدش را، نسائش 
را، اَنُفسش را آورد میدان؛ یعنی عزیزترین سرمایه هایش و همه   موجودی خودش 
را برداشت آورد برای دفاع از حقیقت و برای قیام هلل   و بعد صبر کرد  که این صبر 
امام حسین خیلی مهم است. من یک وقتی یک صحبت مفّصلی در مورد صبر 
امام حسین کرده ام که االن مجال نیست. ماها نمی فهمیم صبر یعنی چه. صبر در 
جای صبر معلوم می شود که معنایش چیست. این  قدر آدم از بزرگان، از محّدثین، 
از شخصیّت های برجسته، از آدمهای موّجه، از عقال، از دلسوزان، از نیمه دلسوزان 
مدام بیایند به امام حسین بگویند آقا شما با این کارِ خودت، هم داری یک عملی 
 می کنی که فایده ندارد، هم این  جور خسارت به خودت و خاندان پیغمبر وارد 
می کنی، اهل حق را ذلیل می کنی؛ از این حرفها می زدند. از اّولی که امام حسین 
از مّکه قصد حرکت کرد و بعضی فهمیدند، این موانع گوناگون اخالقی در مقابل 
امام حسین شروع شد، تا شب عاشورا. صبر کردن در مقابل این حوادث ]خیلی 
دشوار است.[ من آن وقت -در همان صحبتی که اشاره کردم- گفتم امام )رضوان 
اهلل  علیه( هم درست همین جور صبر کرد، صبر او هم همین جور بود. این  قدر به 
امام گفتند: آقا جان این جوانها از بین می روند، این جور کشته می شوند، مملکت 
خراب می شود. در دوره   نهضت می گفتند بهترین جوانها را شما دارید به َدم ُکشتن 
می دهید. صبر کردن در مقابل این خیرخواهی های ناشیانه کار خیلی عظیمی است، 
کار خیلی بزرگی است، خیلی قدرت می خواهد؛ صبر کرد. همه   صبر، در مقابل 
فشارها و مصائب جسمانی نیست؛ این فشارهایی که به عنوان مصلحت طلبی، 
مصلحت جویی، ]که بگویند[ »آقا بر خالف مصلحت دارید کار می کنید« وارد 
می آید، صبر کردن در مقابل اینها و راه بیّن و روشن و ُرشد)3( را رها نکردن، آن صبر 

عظیم و صبر جمیلی است که امام حسین )علیه الّسالم( انجام داد.
بعد هم با آن وضع فجیع یکی یکی دوستانش ]کشته می شوند[، مثل کسی 
است که ذّره ذّره بدن او را قطعه قطعه کنند؛ امام حسین در روز عاشورا این جوری 
بود. این جور نبود که حاال یک بمب بیفتد عّده ای از افراد کشته بشوند؛ نه، هر نفری 
از این اصحاب که می رفتند، هر نفری از این اهل بیت که می رفتند مثل این بود که 
یک عضوی از اعضای حضرت را، یک قطعه ای از بدن مبارک آن حضرت را دارند 
جدا می کنند  و حضرت بر یکی یکی صبر کرد، این جرعه های صبر را یکی یکی 

نوشید؛ این حرکت به این عظمت ]بود[. 
نتیجه اش هم معلوم ش���د، نتیجه این شد که آن ارزشهایی که امام حسین 
می خواست در دنیا بماند، ماند: قرآن ماند، اسم اسالم ماند، ارزشهای اسالمی ماند، 
حدیث پیغمبر ماند و در دایره   محدودتر و مهمتری، تشیّع که مکتب اهل بیت باشد 
ماند. اگر امام حسین این کار را نمی کرد، همچنان که در طول آن پنجاه شصت سال 
بعد از رحلت پیغمبر آن جور اسالم تغییر پیدا کرده بود و به آنجا رسیده بود که 
بتوانند جگرگوشه   پیغمبر را بیایند به قتل برسانند -خب ]اوضاع[ خیلی فرق کرده 
بود؛ این را هم من یک وقتی مفّصل تشریح کرده ام؛ ]اینکه[ در دنیای اسالم کار 
به جایی برسد که بیایند مثل امام حسینی را، مثل زینب کبرایی را، فرزندان پیغمبر 
را، جگرگوشگان پیغمبر را علناً، صریحاً بُکشند یا اسیر بکنند، باید خیلی اوضاع 
فرق کرده باشد- به فاصله   اندکی چندین برابر آن، اوضاع فرق می کرد و به کل 
اسالم ازبین می رفت.امام حسین در واقع مثل آن میخ عظیمی شد که این خیمه ای 
را که توفان داشت ]آن را[ می برد، با خون خودش نگه داشت. خب این بزرگترین 
حماسه  تاریخ اسالم بلکه بزرگترین حماسه  تاریخ است؛ این را باید حفظ کرد، این 
را باید زنده نگه داشت، این را باید به عنوان یک گرهگشا در امورِ همیشه  تاریخ 

مسلمین، مورد استفاده قرار داد.

1( قابل تصّور، پنداش���تنی، 2( مثیراالحزان، ص ۴، 3( راستی و درستی، 
هدایت

معاون اول رئیس جمهوری با 
بیان این که امس���ال باید در خانه 
ماند و  عزاداری کرد، پیشنهاد داد که 
مردم طرح هر خانه، یک حسینیه را 

در محرم امسال اجرایی کنند.
به گزارش ایس���نا، اس���حاق 
جهانگیری در حساب کاربری خود 
در توئیتر با اشاره به فرا رسیدن ماه 
محرم و ایام عزاداری امام حسین )ع( 
نوشت: » به آستانه محرم رسیده ایم؛  
ماه بازآفرینی حماسه حیات بخش 
عاش���ورا،  ماهی که هر روز و شبش 
زمان آموختن درس های آزادگی و 

عدالت و کرامت انسانی است. 
میدان سوگواری  امسال کرونا 
جمعی را پرمخاطره کرده اس���ت، 
باید به صورتی دیگر آن شعله عشق 
و چراغ عقل را روش���ن داش���ت؛ 
 امسال باید در خانه ماند و عزاداری 
ک���رد. رهبر معظم انقالب و مراجع 
عظام و علمای بزرگ هم ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداش���تی را 
یادآور شده اند. پس در این محرم هر 

خانه را یک حسینیه کنیم.«
 افزایش سقف سرمایه گذاری 

در بورس از 2 به 5 میلیون تومان
با امض���ای معاون اول رئیس 

جمهوری، مصوبه مربوط به افزایش 
 سقف سرمایه گذاری در صندوق های
 سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

)ETF( ابالغ شد.
به موجب این مصوبه س���قف 
 ،)ETF(سرمایه گذاری در صندوق های
از 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان 

افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، در جلس���ه مورخ 26 مرداد 
1399 هیات وزیران، پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در خصوص 
افزایش س���قف سرمایه گذاری در 
صندوق های س���رمایه گذاری قابل 
 معامله در بورس ) ETF( به تصویب

 رسید.

جهانگیری: در محرم  هر خانه را يک حسینیه کنیم



متفاوت ترین آزمون سراسری در ایام کرونا  
از صبح دیروز آغاز ش���د و تا اول شهریورماه 

ادامه دارد. 
ب���ه گ���زارش مهر، آزم���ون عمومی و 
اختصاصی داوطلبان گروه آزمایش���ی هنر صبح 
دیروز چهارشنبه ۲۹مرداد برگزارشد. امروز آزمون 
داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
و علوم انسانی برگزار می شود و داوطلبان گروه 
آزمایش���ی علوم تجربی صبح جمعه ۳۱مرداد و 
داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی صبح 
شنبه یکم شهریورماه از ۳۹۲ شهر و بخش کشور 

در آزمون سراسری شرکت می کنند. 
تعداد یک میلیون و ۳۹۱هزار و ۵۲۴نفر در 
کنکور ۹۹ثبت نام کرده اند و تعداد یک میلیون 
و ۳۹۳هزار و ۲۳۳کارت ورود به جلس���ه برای 

داوطلبان صادر شده است.  
گروه آزمایش���ی هنر اولین آزمون کنکور 
سراس���ری سال ۹۹بودکه با حضور ۱۱۳هزار و 
۷۳۲داوطلب برگزار شد  و از این تعداد ۸۰هزار 
و ۸۵۶داوطل���ب زن و ۳۲هزار و ۸۷۶داوطلب 

مرد هستند. 
رعایت پروتکل های بهداشتی مهم ترین تغییر 
فرآیند اجرایی آزمون سراسری سال ۹۹است و 
بعد از پنجاه و ش���ش دوره کنکور، این آزمون 
اولین دوره ای است که در ایام شیوع یک بیماری 

برگزار می شود. 
آزمون سراس���ری سال ۹۹در ۳۳۰۰حوزه 
فرعی برگزار می شود و تعداد روزهای برگزاری 
آزمون از ۲روز به ۴روز افزایش پیدا کرده است. 
فضای اشغال برگزاری کنکور از میزان ۲میلیون 
متر مربع در سال ۹۸به ۵میلیون متر مربع رسیده 
است. فاصله صندلی ها حداقل ۱/۸متر برای همه 
جا رعایت ش���ده است. داوطلبان باید با ماسک 
در جلس���ه آزمون حاضر باشند و فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
همچنین در پی انتش���ار ش���ایعه فروش 
س���واالت و رونمایی از دفترچه سؤاالت کنکور 
۹۹ حین برگزاری آزمون   رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور اعالم کرد: این شایعه کذب  است  و 

داوطلبان گول این کالهبرداری ها را نخورند. 
به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم خدایی  ، درباره 
شایعه فروش سؤاالت آزمون طی روزهای اخیر 
توضیح داد: پاسخ دقیق به این شایعه زمان زیادی 
نمی برد. زیرا   س���ؤاالت آزمون داوطلبان گروه 
آزمایشی هنر ۲ ساعت پس از اتمام این آزمون 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
قرار گرفت.  وی افزود: هر کسی ادعا دارد سؤاالت 
کنکور ۹۹ لو رفته اند، می تواند آن س���ؤاالت را 
با سؤاالتی که بعد از آزمون منتشر خواهند شد 
مقایس���ه کند. خدایی تأکید کرد: در نشر اینگونه 
شایعات داوطلبان کنکور هم مقصر هستند که به 
این نوع کالهبرداری ها اعتماد می کنند. به یقین 
می گویم این شایعه، کذب است و نتایج آن بعد 

از آزمون مشخص خواهدشد. 
ظرفیت پذیرش کنکور 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
ک���رد: بیش از یک میلی���ون و ۹۲هزار نفر از 
ش���رکت کنندگان کنکور ۹۹جذب دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی خواهند شد. همچنین بیش 
از ۹۰۰هزار نفر این داوطلبان به شیوه بدون آزمون 
و مابقی از طریق آزمون جذب دانشگاه های کشور 

خواهند شد. 
بناب���ر اظهارات خدایی، نتایج اولیه آزمون 

هفته اولیه مهرماه اعالم خواهد ش���د و انتخاب 
رش���ته داوطلبان نیز در همان هفته اول مهرماه 
خواه���د بود. نتایج نهایی نیز دیرتر از هفته اول 

آبان اعالم نمی شود. 
وی اف���زود: تغییر مهمی ک���ه در آزمون 
سراسری سال ۹۹اتفاق افتاده است، پذیرش متمرکز 
چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و 
دامپزش���کی به صورت تجمیع  دانشگاه آزاد و 
دانشگاه های دولتی است؛ یعنی دانشگاه آزاد امسال 
در بحث پذیرش این چهار رشته مستقل عمل 
نخواهد کرد، بلکه به صورت متمرکز از طریق 
انتخاب رش���ته اتفاق خواهد افتاد که این روند 
مزایای خوبی به ویژه برای داوطلبان گروه آزمایشی 
تجربی دارد؛ زیرا در س���ال های قبل زمانی که 
ظرفیت های پذیرش در این رشته ها اعالم می شد 
اشتراکاتی وجود داشت که مجبور می شدیم در 
دانشگاه آزاد تکمیل ظرفیت انجام بدهیم اما باز هم 

ظرفیت ها در این دانشگاه تکمیل نمی شد. 
 غربالگری تمامی داوطلبان 

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت 
بهداشت گفت: تمامی داوطلبان کنکور ۹۹ملزم 
هستند در سایت غربالگری کرونا سالمت خود 
را تأیید کنند و ۱۰روز بعد از کنکورهم تمامی 
داوطلبان مجددا غربالگری می شوند. زیرا دوره 

کمون بیماری کرونا یک هفته تا ۱۰روز است. اگر 
داوطلب االن مبتال باشد، بعد از ۱۰روز مشخص 
می شود و اگر هم عالئمی نداشته باشد هم بازهم 
بعد از این مدت مش���خص می شود. نتایج این 
غربالگری با رنج سنی جامعه که در این مدت 

مبتال شده اند مقایسه می شود. 
مع���اون وزیر بهداش���ت گفت: ۶۰نفر از 
داوطلبان کنکور ۹۹به کرونا مبتال هستند که از 
این تعداد یک نفر در بیمارس���تان بستری است 
و بقی���ه در خانه هس���تند و برای این افراد در 
شهرستان های مختلف در بیمارستان خاص یک 
جای خاص تعبیه کردیم که خودشان تنها هستند 

و از آنها امتحان گرفته می شود. 
دستگیری منتش��رکننده سؤاالت کنکور 

هنر  
فاطمه زرین آمیزی، س���خنگوی سازمان 
س���نجش آموزش کشور از دستگیری داوطلب 
کرونایی منتش���رکننده سؤاالت کنکور هنر خبر 
داد و گفت: وی به مراجع قضایی تحویل داده 

شده است. 
وی  اظهار کرد: بعد از پایان آزمون دروس 
عمومی، یک داوطلب کرونایی در بیمارس���تان 
طالقانی تهران با سوءاستفاده از احساسات عوامل 
اجرایی و بیماران کرونایی، موبایل به سر جلسه 
برد، از سواالت عکس گرفت و به شبکه های 
اجتماعی ارسال کرد اما   کنکور عمومی به پایان 
رس���یده بود و فرد متخلف دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شد. 
 البته  این فرد،  اظهار کرد قصد تقلب نداشته  
و هدفش بیشتر موضوع القای لو رفتن سؤاالت 
کنکور با توجه به وضعیت موجود بوده است. 

زرین آمیزی درباره مجازات در نظر گرفته 
ش���ده برای این فرد توضیح داد: با توجه به بند 
»ز« قانون رسیدگی به تخلفات جرائم آزمون های 
سراس���ری که مصوب مجلس شورای اسالمی 
اس���ت،  مجازات پیش بینی شده در قانون شامل 
ج���زای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا یک میلیارد 
ریال یا حبس از یک ماه تا پنج سال یا هر دو 

مجازات در این زمینه اجرا می شود. 
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هر که کجروی کند، نیکی در نظرش بد آید و 

بدی در نظرش نیک آید و به مستی گمراهی 

دچار گردد.

خس���رو آواز ق���رن، ش���اه بی قری���ن 
ش���د ز نظر غای���ب و خلقی پی اش غمین 

مرغ س���حر، خفته به بس���تر چرا خموش؟ 
دلش���دگان در عط���ش بان���گ آتش���ین 

فت���ح جه���ان کرد بدون س���الح و جنگ 
نغمه عرش اس���ت که جاری است بر زمین 

چ���ون که کن���د لب به ترن���م، دوباره باز 
از دم���ش این خاک ش���ود جن���ت برین 

جغ���د، خمش گردد و ب���اغ از زغن، تهی 
زه���ره به رقص آی���د و ناهید از آن طنین 

طالع س���رکش پی خاموش���ی اش مکوش 
چرخ س���تمگر پی صی���دش مکن کمین 

نرگ���س بیم���ار م���را در ام���ان ب���دار 
دس���ت طبیع���ت، گل عمر م���را مچین

  افشین عال

مرغ سحر 

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تالش کشورها 
و از جمله ایران برای دستیابی به واکسن کرونا، گفت: هنوز 
هیچ واکسنی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی نیست. 

به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری در نشست 
ویدیو کنفرانس����ی با خبرنگاران، اعالم کرد: ما همواره در 
پی این بودیم که قانون از افرادی که ماس����ک می زنند و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، در برابر کسانی 
که این کار را انجام نمی دهند و س����المت دیگران را با 
مخاطره مواجه می کنند، حمایت کند. بر این اساس یک 
سری تمهیدات قانونی در مصوبه ستاد ملی کرونا در ۲۵ 

مرداد ماه در نظر گرفته شد. 
وی افزود: این تفویض به باالترین مقام دس����تگاه و 
مدیرکل ها داده شده که اگر در ادارات، کسانی پروتکل ها را 
رعایت نمی کنند، بدون ارجاع به هیأت های بدوی رسیدگی 
به تخلفات، بندهای مجازات توبیخ کتبی و حتی کسر حقوق 

را برای این افراد اعمال کنند. 
الری تأکید کرد: در واحدهای صنفی نیز کسانی که 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند، ابتدا اخطار می گیرند و بعد 
از ۵ و سپس ۱۰ روز، تعطیلی صنف اتفاق می افتد. از همه 
مردم می خواهیم پروتکل ها را رعایت کنند. در عین حال 
ماه محرم را در پیش داریم که فرصتی برای بزرگداشت امام 
حسین )ع( است، اما با توجه به شرایط کرونا مانند سال های 
گذشته انجام نمی شود و امیدواریم همه به پروتکل ها و 

دستورالعمل های بهداشتی محرم عمل کنند. 
س����خنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت شیوع 
کرونا در کش����ور، توضیح داد: تقریبا در موج دوم کرونا 
هستیم، اما روند بیماری شیب نزولی آرام با کاهش ۲۵ تا 
۳۰ درصد در آمار بس����تری را دارد. کاهش میزان بستری 
نویدی است برای ما که در دو هفته آینده، آمار فوتی هایمان 

هم سیر کاهشی داشته باشد. 
وی درباره برگزاری مراسم در فضاهای سربسته در 
محرم، تصریح کرد: بسیاری از هیأت ها و مداحان اعالم 
کردند تغییرات کرونایی در برگزاری مراسم ها داده اند. حتی 
مخارج مراسمشان را صرف امور خیریه کردند، از جمله 
نذر ماسک. البته فصل الخطاب ما همانطور که مقام معظم 
رهبری هم فرمودند، دستورالعملی است که ستاد ملی کرونا 
تصویب و وزارت کشور ابالغ کرده است. متن دستورالعمل 
واضح است. در ستاد ملی کرونا هم تأکید شده که عزاداری 
در فضای سربس����ته ممنوع است. نذورات هم در قالب 

جیره های خشک باشند. 
الری تغییرات ویروس را چنین تشریح کرد: بیشترین 
بیماران ما در س����نین ۶۰به باال هس����تند، اما در سن ۳۵تا 
۴۵س����ال در موج دوم نس����بت به موج اول یک افزایش 
نسبتا محسوس داریم که مرگ و میر هم در آنها وجود 
داش����ته اس����ت. در نوزادان هم بیماری را داریم که البته 
تفاوت محسوسی با قبل نکرده است. به هر حال همچنان 
فوتی هایمان در گروه های آس����یب پذیر و گروه های مسن 

بیشترند؛ اما هیچکس در امان نیست و همه گروه های سنی 
درگیری و ابتال را داشته اند. 

وی گف����ت: برخی مقاالت تأیید می کنند که قدرت 
سرایت بیماری کووید۱۹ تا ۱۰برابر افزایش یافته، اما عالئم 

بیماری و شدت آن تغییری نکرده است. 
قربانیان کرونا از ۲۰ هزار نفر گذشت 

س����خنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و 
فوتی ناش����ی از کرونا در کشور طی ۲۴ساعت منتهی به 
۲۹مرداد را اعالم کرد و گفت: متأس����فانه در ۲۴س����اعت 
گذشته، ۱۵۳بیمار کووید۱۹جان خود را از دست دادند و 
به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۰هزار 

و ۱۲۵نفر رسید. 

وی گف����ت: دراین مدت و بر اس����اس معیارهای 
قطعی تش����خیصی، دو هزار و ۴۴۴بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹در کشور شناسایی و یک هزار و ۱۳۲نفر از آنها 

بستری شدند. 
همچنین مجموع بیماران کووید۱۹در کشور ۳۵۰هزار 

و ۲۷۹نفر شده است. 
الری ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته، 
۱۵۳بیمار کووید۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۲۰هزار و ۱۲۵نفر رسید. 
سخنگوی وزارت بهداش����ت وضعیت استان های 
مازندران، تهران، قم، گلس����تان، خراسان شمالی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان 

شرقی، مرکزی، یزد و گیالن را قرمز و وضعیت استان های 
فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 

و بویر احمد را هشدار اعالم کرد. 
الری از هموطنان خواست از هرگونه سفر غیرضروری 

به مازندران جدا خودداری کنند. 
وی در پایان گفت: مهم ترین راه برون رفت از وضعیت 
بیماری، تقویت عزم و اراده  برای رعایت اصول سه گانه 
بهداش����تی شست و شوی مرتب دست ها، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک است و امیدواریم با رعایت 

این اصول، شاهد قطع زنجیره بیماری در کشور باشیم. 
مواجهه با موج سوم 

س����عید نمکی، وزیر بهداشت بر آمادگی کامل برای 
مواجهه با موج سوم بیماری کرونا در کشور تأکید کرد. 

به گزارش مهر، وی در اجالس رؤس����ای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که به صورت 
مجازی و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: 
باید اصول و پروتکل های بهداش����تی را به شدت جدی 
بگیریم. این اصول و شیوه نامه ها ابزار اصلی کار ما قبل از 
دارو و واکسن هستند و نباید اجازه دهیم این اصول دچار 

خدشه و تنزل شوند. 
وزیر بهداشت یادآور شد: از تمامی رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی انتظار ایستادگی بر اجرای دقیق شیوه نامه های 
بهداشتی دارم و هر گونه سستی و عدول از اینها، باعث 

گرفتاری بیشتر دانشگاه ها می شود. 
وی افزود: باید به نیروهایی که در ماه های گذش����ته 
تالش زیادی برای مبارزه با کرونا کردند، تس����هیالت و 
تشویق هایی ارائه داد. خوشبختانه مجوز استخدام ۱۰هزار 
نفر در وزارت بهداش����ت را گرفتیم و باید در این زمینه 
اقدامات را به سرعت انجام دهیم تا نیروهای تازه نفس به 

سیستم بهداشتی و درمانی کشور اضافه شوند. 
نمکی گفت: به عنوان وزیر، از روز اول و حتی زمانی 
که در س����ازمان برنامه و بودجه مسؤولیت داشتم، معتقد 
بودم که کنکور باید حذف شود و این یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای ما خواهد بود. سال ۹۶محاسبه کردیم حدود 
۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از سبد خانوار به کالس های 
کنکور اختصاص می یابد و امس����ال برآورد این هزینه ها 

حدود ۸هزار میلیارد تومان است. 
وزیر بهداشت تأکید کرد: دلیلی ندارد امسال همانند 
هرسال خانواده به همراه فامیل، داوطلبان را همراهی کنند 
و آنجا بمانند و دعا بخوانند؛ بلکه می توانند در خودروی 
ش����خصی یا خانه، دعا بخوانند و حضور داشته باشند و 
باید به خانواده ها آموزش دهیم که اگر داوطلبی را برای 
کنکور می آورند، یک نفر و نه بیشتر همراه داوطلب باشد 
و بعد که داوطلب را به حوزه امتحانی رساند یا در خانه 
یا در خودروی شخصی بماند و از تجمع خانواده ها  حتمًا 

پرهیز شود. 

سخنگوي وزارت بهداشت:  کرونا وارد شیب نزولي آرام شد  یحیی یثربی: با عرفان نمی توان کاسبی کرد 
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تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون
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 آخرین آمار 25 کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا

س���خنگوی آموزش و پرورش تهران با اشاره به 
وضعیت قرمز شهر تهران به دنبال شیوع ویروس کرونا 
گفت: چنانچه تا آغاز سال تحصیلی )۱۵ شهریورماه( 
تهران در وضعیت قرمز به سر برد، همه کالس ها در 
تمام���ی پایه های تحصیلی تا اطالع ثانوی به صورت 
غیرحضوری برگزار خواهند ش���د و مدرس���ه ای باز 
نمی ش���ود که البته در مورد کالس اولی ها استثنائاتی 

لحاظ شده است. 
مسعود ثقفی در گفتگو با ایسنا، در این باره افزود: 
دانش آموزان ورودی پایه اول به دلیل این که باید ارتباط 
عاطفی با معلم خود برقرار کنند، ممکن است در یکی 
� دو هفته اول س���ال تحصیلی با رعایت پروتکل های 
بهداش���تی به مدرسه بروند تا این ارتباط هرچه بهتر 

برقرار شود. 
وی با اش���اره به نگرانی خانواده های این دانش 
آموزان از حضور در مدرس���ه تصریح کرد: این تدابیر 
با در نظر گرفتن وضعیت قرمز تهران لحاظ شده اند تا 
تمامی پایه ها به صورت غیرحضوری خدمات آموزشی 
را دریافت کنند و صرفا کالس اولی ها وارد مدرسه ای 
شوند که جز آنها کسی داخل آن نیست؛ بنابراین شرایط 
بهداش���تی و رعایت فاصله اجتماعی به بهترین شکل 

ممکن اجرا خواهند شد. 
س���خنگوی آموزش و پرورش تهران ادامه داد: 
چنانچه وضعیت تهران از قرمز به زرد تغییر کند، تدبیر 
آموزش ترکیبی یعنی آموزش نیمه حضوری که پیش 
از این جزئیات آن از سوی مسؤوالن اعالم شده، اجرا 

خواهد شد. 
وی افزود: در این ش���رایط ممکن است کالس ها 
زوج و فرد و دانش آموزان با تعداد کمتری در مدارس 

حاضر شوند. 
ثقفی همچنین به آن دسته از مدارس غیرانتفاعی 
تهران که برای جلب اعتماد والدین، سال تحصیلی را 
برای کالس اولی ها آغاز کرده اند، هشدار داد و گفت: 
در حالی که به تخلف این مدارس رسیدگی می کنیم، از 
والدین نیز می خواهیم در صورت مشاهده، موارد تخلف 

را به آموزش و پرورش تهران اعالم کنند. 
سخنگوی آموزش و پرورش شهرتهران در پایان 
اعالم کرد: در بخشنامه ای که به مدارس صادر شده بر 
همراهی با هیأت ها و مساجد محله ها تأکید شده و اگر 
هیأتی برای بر گزاری مراسم عزاداری در فضای باز به 
مدرسه ای مراجعه کرد و با او همکاری نشد، از نظر ما 

تخلف صورت گرفته است. 

وزیر آموزش و پرورش در حاش���یه آیین تجلیل 
از معلمان و عوامل برنامه مدرس���ه تلویزیونی ایران به 
خبرنگاران گفت: با اضافه شدن به محتوای آموزشی تولید 
شده در سال گذشته، مجموعه کاملی از تولیدات برنامه 
آموزشی را خواهیم داشت که گام بزرگی درراستای تحقق 

عدالت آموزشی خواهد بود. 
همچنین برای حض���ور دانش آموزان در مدارس، 
 متناس���ب با تعداد دانش آموز، مساحت کالس و امکان 

رفت و آمد، تصمیم گیری می شود. 
ب���ه گزارش مرکز اطالع رس���انی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی درباره 
تعاملی شدن آموزش ها توضیح داد: این طور نیست که 
برای همیش���ه امکان حضور دانش آموزان وجود نداشته 
باش���د. در حال حاضر پروتکل ها می گویند فقط تعداد 
محدودی دانش آموز می توانند در کالس حضور داش���ته 
باشند. همچنین فرصتی در اختیار معلمان قرار می دهیم تا 

دانش آموزان برای رفع اشکال به آنان مراجعه کنند. 
وی افزود: در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
محتوای تمامی پایه ها بررسی و مشخص شده است چه 
بخش���ی به صورت حضوری و چه بخشی به صورت 
غیرحضوری ارائه  شود؛ لذا متناسب با تعداد دانش آموز، 
مساحت کالس و امکان رفت و آمد منطبق با پروتکل 
وزارت بهداشت برای حضور دانش آموزان تصمیم گیری 

می شود. 
حاجی میرزایی در این مراسم با اظهار تشکر از دست 
اندرکاران شبکه آموزش و بیان اینکه یکی از ویژگی های 
مدرس���ه تلویزیونی این بود ک���ه خانواده ها با آموزش 
دانش آموزان درگیر شدند، اظهار کرد: سال ها هدف ما این 
بود که خانواده ها در امر آموزش فرزندانشان وارد شوند 
و اکنون محقق شده است؛ حتی انجمن اولیا و مربیان نیز 

به همین منظور تأسیس شده است. 
وی ادامه داد: آینده جامعه در متن آموزش ساخته 

می شود. جامعه آنگونه عمل می کند که آموخته است؛ لذا 
اگر جامعه متفاوتی می خواهیم، نقطه عزیمت آن آموزش 
و پرورش اس���ت و در آموزش و پرورش انس���جام و 
هم راستایی و هم افقی در اهداف نیاز است تا بتوان به 

نتیجه رسید. 
حکیم زاده، مع���اون آموزش ابتدایی وزیر آموزش 
و پرورش نیز با اش���اره به سه ویژگی سرعت واکنش، 
هماهنگی و همدلی و فراگیری مدرسه تلویزیونی ایران، 
گفت: آموزش های تلویزیونی در راستای تنوع محیط های 

یاددهی و یادگیری باید ادامه یابند. 
وی درب���اره آمار برنامه های تولیدی در مدرس���ه 
تلویزیونی ایران توضیح داد: در مجموع ۲هزار و ۲۶۱جلسه 
در تلویزیون برگزار شده که ۵۶۱جلسه مربوط به دوره 
ابتدایی و از این ۵۶۱جلسه، ۴۷۷جلسه به صورت زنده 

بوده اند. 
معاون آموزش ابتدایی، دسترسی آسان به آموزش، 
پوشش حداکثری، مقرون به صرفه بودن، قابلیت برنامه ریزی 
و زمان بندی، ارائه مؤثرترین الگوهای تدریس با استفاده 
از معلمان توانمند و تأثیرگذار، روش مناس���ب به عنوان 
جایگزین آموزش حضوری، ایجاد انگیزه و فرصت های 
یادگیری و مشارکت، تنوع و جذابیت باال و مکمل مناسب 

شبکه شاد را از مزایای آموزش تلویزیونی برشمرد. 
حکیم زاده افزود: باید آموزش ها را تعاملی تر کنیم و 
بر انطباق بیشتر برای بودجه بندی کتاب و امکان ارزشیابی 
تمرکز کنیم تا با توجه به شرایط بومی مناطق محروم و 

تفاوت های فردی دانش آموزان، آموزش ها ارائه شوند. 
عبدالرضا فوالدوند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر 
تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه با شروع آموزش های 
تلویزیونی امید به جامعه تزریق شد، اظهار کرد: فعالیت 
معلمان در آن دوره باعث ش���د تا آموزش دانش آموز 
متوقف نشود و با تالش این معلمان در یک جریان مستمر 

چندماهه، سال تحصیلی را به پایان ببریم. 

مدارس شهر تهران تا اطالع ثانوی غیرحضوری است 

مدارس متناسب با تعداد دانش آموز و مساحت کالس 
بازگشایی می شوند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: تسهیالت 
نظام وظیفه سرباز فناور با عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد 

که اتفاقی بی نظیر در تاریخ کشور است. 
به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، س���ورنا س���تاری گفت: با این تسهیالت شخص، 
سربازی را در شرکت خودش طی می کند. مسؤوالن باید توجه 
داشته باشند زمانی که رهبر یک مملکت چنین تسهیالتی را به 
شرکت های دانش بنیان عرضه می کند، آنها نباید در صدور چند 

مجوز ساده سختگیری کنند.  
وی با اشاره به روندهای طوالنی اداری در برخی دستگاه ها، 
افزود: ما خود را در حال مبارزه می بینیم، از چند سال قبل که 
تالش کردیم تا یک قسمت جداگانه در اقتصاد ایجاد کنیم که 
قوانین آن مبتنی براقتصاد دانش بنیان و مقاومتی باشد تا کنون 
تالش کرده ایم که از طریق تأثیر بر ابزارهای سیاستگذاری و 
هماهنگی با دیگر دستگاه ها، سازوکارهای معیوب در کشور را 

اصالح کنیم تا شرایط کسب و کار شرکت های دانش بنیان و 
فناور تسهیل شود. البته در کشوری که نزدیک به ۱۰۰سال اقتصاد 
 آن معتاد به نفت بوده، نمی توان انتظار داشت که یک شبه تمامی 
سازو کارهای اجرایی و اداری آن اصالح شوند و این اقتصاد 

غول آسا در کسری از ثانیه مسیر خود را تغییر دهد .  
ستاری در توضیح شبکه تأمین مالی زیست بوم نوآوری 
در کش���ور، گفت: یک شبکه از صندوق های حامی ایجاد و 
س���عی شده است سرمایه های بخش خصوصی به این بخش 
جذب ش���ود. اما باید توجه کرد که کار یک استارتاپ با وام 
پیش نمی رود، بلکه باید در یک استارتاپ فرایند سرمایه گذاری 
خطرپذیر انجام گیرد. بس���یاری از استارتاپ های ما هفته ای 
۱۰درصد رش���د دارند که غیرطبیعی نیس���ت و با توجه به 
خدماتی که ارائه می دهند، رش���د قابل توجهی دارند. برای 
مثال در چالش کرونا استارتاپ هایی که خدمات آموزشی ارائه 
می کنند به یکباره رشد قابل مالحظه ای را تجربه کردند. ایران 

در حوزه های فروش اینترنتی، تاکس���ی های آنالین و خدمات 
فین تک، بزرگ ترین شرکت های منطقه را دارد. 

وی درباره لزوم توسعه بازار محصوالت دانش بنیان بیان 
کرد: ص���ادرات محصوالت دانش بنیان پیچیدگی های خاص 
خ���ود را دارد. ب���رای مثال ص���ادرات یک داروی خاص به 
یک کشور، نیازمند یک فرایند طوالنی کسب مجوز و انجام 
فرایندهای آزمایش���گاهی است. در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری سعی شده است تا صادرات محصوالت توسط 
ش���رکت های صادر کننده تسهیل شود. در زمینه ثبت پتنت، 
مش���اوره صادراتی، مسائل گمرکی، حضور در نمایشگاه های 
خارجی و بسیاری زمینه های دیگر به این شرکت هاخدمات و 
بسته های حمایتی تخصیص یافته است. باید این موضوع به 
همگان تفهیم شود که این شرکت ها هستند که می توانند تحول 
ایجاد کنند؛ تجاری سازی کار بخش خصوصی است و نباید 

آن را به بخش دولتی سپرد. 

تسهیالت نظام وظیفه سرباز فناور با عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد

جایزه مل���ی ژنتیک ایران به 
بنیانگ���ذار بنیاد ژنتیک دامغان اهدا 

شد. 
به گزارش ایس���نا، در حاشیه 
چهارمی���ن کنگ���ره بین المللی و 
شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، 
جایزه ملی ژنتیک به دکتر علی اصغر 
عالمی، بنیانگذار بنیاد ژنتیک دامغان 

اهدا شد. 
دکتر علی اصغر عالمی دارای 
دکترای تخصصی)PHD( در رشته 
آگرونامی )ش���اخه ای از مهندسی 
کش���اورزی و باکتری شناسی( از 
دانشگاه بالتیمور مریلند امریکا است. 
وی در گذش���ته معاون مدیر کل 

شیالت ایران بوده است. 
دکتر عالمی ب���ه عنوان خیر 
برگزیده از سوی نهاد کتابخانه های 
کش���ور معرفی و در آذر ماه سال 
۱۳۸۸ب���ه دلیل اهدای کتابخانه در 
منطقه باغ عالمی شهرستان دامغان 
توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تجلیل شد. این کتابخانه ۴۰۰متر مربع 

زیربنا دارد. 

از دیگ���ر ام���ور خیریه دکتر 
علی اصغ���ر عالمی می ت���وان به 
پرداخ���ت کم���ک هزینه بورس 
تحصیلی برخی دانشجویان ممتاز 
 در دانش���گاه علوم پای���ه دامغان 

اشاره کرد. 
همچنین در خارج از ایران هر 
ساله جایزه  نقدی را به دانشجویان 
ممتاز خارجی )غی���ر امریکایی( 
در دانش���گاه بالتیمور مریلند اهدا 

می کند. 
وقف منزل شخصی به متراژ 

یک هزار و ۵۰۰مترمربع، راه اندازی 
البراتوار زبان، اهدای چندین جلد 
کتاب دایره المعارف، مشارکت در 
تجهیز آزمایشگاه فیزیک هسته ای و 
تأسیس صندوق بورس تحصیلی 
مدیر عالمی و بانو به دانشگاه دامغان 
از دیگر خدمات این خیر دامغانی 

هستند. 
در این مراس���م همچنین بنیاد 
ژنتیک دامغ���ان که به همت دکتر 
عالمی راه اندازی شده بود، به صورت 

مجازی افتتاح شد.

جایزه ملی ژنتیک ایران اهدا شد

دکتر یحیی یثربی، استاد فلسفه و 
کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
اظه����ار کرد: عرفان امری مربوط به 
احساس اس����ت و همه عرفا اقرار 
می کنند در اینجا، عقل هیچ کاره است. 
با عرفان نمی توان کاسبی کرد. عرفان 
چیزی از نظر معرفت و عقالنیت و 
حل مشکالت زندگی به شما نمی دهد؛ 
فقط به شما آرامش می بخشد و لذت 

می برید. 
به گ����زارش ایبنا، یثربی درباره 
لزوم شرح نویسی مثنوی گفت: قبل 
از پرداختن به لزوم شرح نویسی، این 
نکت����ه را مورد توجه قرار دهید که 
انسان دو جنبه دارد: یک جنبه عقلی 
و فکری، یک جنبه احساس����ی. مثال 
شما از یک عطری خوشتان می آید، 
این مربوط به احس����اس است و به 
فکر و عقل مربوط نمی شود. اما شما 
ریاضی، فیزیک و فلسفه می خوانید که 
اینها مربوط به آگاهی انسان و عقل 
و شعور انسان هستند. عرفان در این 
دسته بندی چیزی نیست که به فکر 
مربوط باشد، بلکه به احساس مربوط 
است و همه عرفا اقرار می کنند که عقل 
در اینجا هیچ کاره است. عقل در راه 
عشق نابیناست یا به قول حافظ شرط 
اول قدم آن است که مجنون باشی؛ 
عقل را کنار بگذاری و با احس����اس 
جلو بروی و اگر به چیزی رسیدی 
که رسیدی و اگر به چیزی نرسیدی 

هم نرسیدی. 
وی افزود: عرفان چیزی نیست 
که کس���ی با آن بتواند کاسبی کند. 
بنابراین شما اگر فیزیک بخوانید چیزی 
یاد می گیرید، اما ش���ما صدبار دیوان 
حافظ را با شرح بخوانید فقط لذت 
می برید. صدبار به بهترین موسیقی های 
دنیا گوش دهید فقط لذت می برید، 
چیزی از نظر معرفت و عقالنیت و 
حل مشکالت زندگی به شما نمی دهد، 
فقط به شما آرامش می بخشد و لذت 
می بری���د. عرفان این حالت را دارد. 
مسائل احساسی زیاد عمومی نیستند 
و خیلی ش���خصی هستند. مثال یک 
نمایش���نامه را یک نفر می پسندد و 
یک نفر نمی پس���ندد، از صدای یک 

خواننده یک نفر خوشش می آید  ویک 
نفر خوشش نمی آید. در عرفان هم 
یکی لذت می برد و از خود بی خود 
می شود، ولی یک نفر چیزی نمی فهمد. 
اصال لذت نمی برد و چیزی هم یاد 
نمی گی���رد. می بینیم که یک جوانی 
یک نفر را دوس���ت دارد و دستش به 
او نمی رس���د و از خواندن شعرهای 
حافظ مربوط به دوری لذت می برد، 
یا از خواندن شعرهای مثنوی. اینها را 
نمی شود نادیده گرفت و نمی شود در 
جامعه حافظ و مثنوی مولوی نباشد، 
این ها همه جای خودش���ان را دارند 
ولی از حافظ انتظار تمدن سازی نداشته 
باشید. حافظ تا آخر عمر، نتوانست 
دیوان خودش را جمع کند؛ شما از او 
چه انتظاری دارید؟ مولوی نیز تا آخر 
عم���رش زد و رقصید و موعظه کرد 
و های و هوی راه انداخت و مریدها 
خرجش را دادند. این چیزها مریدهایی 
دارد، ببینید هنرمندان و هنرپیشه ها و 
ورزشکاران چقدر طرفدار دارند. اینها 
نیز چون با احس���اس مردم سروکار 

دارند، طرفدار دارند. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
درب���اره لزوم به نث���ر درآوردن آثار 
کالس���یک توضیح داد: خود مولوی 
می گوید »جامه پش���مین از برای کد 
کنند«؛ اینها برای پول جمع کردن جامه 
پشمین می پوشند. بنابراین زیبایی این 
آثار در این است که خود این آثار و 
دستاورد این افراد خوانده شود. ولی 
چون ممکن اس���ت خود این آثار را 
مخاطبان متوجه نشوند، شرح می دهند 
که مثل ریاضیات چیزی گیرشان بیاید. 

ولی این آثار را باید به اندازه ای خواند 
که لذت برد. 

وی ادامه داد: همان متن زیبای 
حاف���ظ را بخوانند و دیگر توضیح 
ندهند. من ش���رحی بر دیوان حافظ 
و دیوان شمس نوشته ام که فقط آنها 
را طبقه بندی کرده ام و مثالً گفتم در 
این مجموعه درباره درد هجران گفته 
اس���ت، این مجموعه درباره آرزوی 
وصال گفته اس���ت و آن مجموعه 
درباره توصیف عشق یا توصیف عاشق 
گفته است. مردم وقتی این دیوان ها 
را می خوانند چیزی متوجه نمی شوند 
و می روند شرح آثار را می خوانند تا 
چیزی گیرش���ان بیاید و در آخر هم 
همان جای اولشان هستند که مثنوی را 
می خواندند و چیزی گیرشان نمی آمد. 
بنابراین معتقدم خیلی لزومی ندارد 
لغات را معنی کنند و فقط موضوعات 
را مش���خص کنند خوب است. مثال 
دیدگاه اینها این است که ما اول مرغ 
باغ ملکوت بودیم، بعد آمدیم اینجا و 
این توضیح می تواند به فهم مخاطب 
کمک کند؛ اما لذتی که از شعر می برند 
مربوط به خود بیان ش���عر است. اگر 
توضیح بدهیم می شود فلسفه کالم و 
هر چقدر هم که توضیح بدهیم قابل 

فهم نیست. 
 این اس���تاد فلسفه درباره لزوم 
به نثر درآوردن مقاالت شمس تأکید 
کرد: در مقاالت شمس هم مثل مثنوی 
یک سری مطالب گفته می شودکه فقط 
باید از آن لذت برد و چیزی از نظر 
معرفت علمی به فرد اضافه نمی شود. 
معرفت علمی با آن معرفتی که عرفا 
می گویند فرق دارد و معرفت عرفانی 
هم با س���لوک به دست می آید نه با 

خواندن . 
یثرب���ی درباره انتقاد از آثار این 
حوزه، بیان کرد: می شود نسخه های 
مختل���ف را ارزیابی کرد و گفت آیا 
این نسخه درست است یا خیر. مثال 
در حافظ آمده است: »چنانکه مست 
و خرابم صالح بی ادبی اس���ت«. این 
نس���خه اساسا غلط است و »صالی 
بی ادبی« درست است. صال یعنی داد 
و فریاد و وقتی مست و خرابم از من 

انتظار ادب نداشته باشید. ولی مست 
و خراب اصال با صالح و مصلحت 
کاری ندارد. مس���ت نمی فهمد که از 

چه مست است؟ 
صالح کار کجا و من خراب کجا؟ 
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا 
معنی های نسخه های مختلف را 
می ت���وان مورد انتقاد قرار داد. گاهی 
نیز کس���انی که با مضامین عرفانی 
آشنا نیس���تند، یک جاهایی دچار 
مشکل می شوند، مثال طرف می گوید 
من نمی دانم حافظ جبرگراس���ت یا 
اختیارگرا؟ چنین فردی نمی داند که 
در عرفان اصال جبر و اختیار مطرح 
نیست. در عرفان انسان سه چهره دارد؛ 
چهره آزاد و مختار، چهره خداگونه، 
یعنی دارای قدرت خداگونه که ندای 
انا الحق سر می دهد و چهره فانی. اگر 
کس���ی از اینها خبر نداشته باشد و با 
معیار فلس���فه و جبر و اختیار یا با 
فرهنگ لغت اینها را معنی کند، این 
معنی ها قابل نقد هس���تند؛ زیرا فقط 
کسانی که با این آثار آشنایی کامل دارند 

می توانند این آثار را معنی کنند . 
وی درباره ش���رح هایی که بر 
مثنوی نوشته شده گفت: قطعا تفاوتی 
بین آثار جدید و قدیم موجود است 
و صددرصد سلیقه ها با یکدیگر فرق 
می کنند. من اصال توصیه نمی کنم که 
بروند ش���روح مفصل هفت جلدی 
حافظ یا شرح چندجلدی مثنوی را 
بخرند و بخوانند. مثال استاد جعفری در 
شرح مثنوی خود از داروین می گوید 
در صورت���ی که هیچ ربطی به هم 
ندارند و شرح یک جلدی فروزانفر 
کافی است و یک نمونه از این شرح ها 
خوانده شود کافیست. اما مخاطبان 
تصور می کنند که چیزی نمی دانند و 
اگر آثار مفصل تر را بخوانند، بیشتر 
می دانند؛ در صورتی که اینگونه نیست. 
اینها مربوط به دانستن نیست و مربوط 
به احس���اس است. اگر می خواهند 
چیزی بفهمند باید س���ال ها ریاضت 
بکشند و گرسنگی و تشنگی بکشند، 
شاید به چیزی رسیدند و اگر نرسیدند 
هم به خودشان مربوط است و هیچ 

تضمین شده نیست. 

مجموعه اشعار »چهل ستایش آسمانی«؛ تحمیدیه 
منظوم فارسی، به کوشش سهیال حسن زاده و توسط نشر 

امید رهاوی منتشر شد. 
نویس���نده در بخش هایی از مقدمه این کتاب آورده 
است: »در اهمیت پرداختن به موضوع تحمیدیه، همین 
بس که کتاب آس���مانی قرآن کریم که سخنان خداوند 
جهانیان اس���ت، خود با تحمیدیه ای آغاز شده است که 
سرمشق همه تحمیدیه های عالم است؛ چنانکه در مقدمه 
کتاب البلدان، نوشته احمدبن ابی یعقوب آمده است: حمد 
خدایی راس���ت که کتاب خود قرآن را به )حمد( آغاز 
نمود و حمد را پاداش نعمت های خویش و پایان دعای 
اهل بهشت قرار داد... و درود و سالم خدا بر محمد و 

خاندان وی باد.«  
همچنین در بخش���ی از س���خن ناشر می خوانید: 
»تحمیدیه در واقع س���تایش نامه ای است که شاخه ای از 
ادب غنایی به شمار می آید و بیانگر خلوص و احساسات 
پاک شاعر یا نویسنده است و دربردارنده احساس سپاس 
و طلب بخشایش و بخشش و مناجات و راز و نیاز و 

یاری خواهی. 
ادیبان )اعم از ش���اعران و نویسندگان( معموال در 
سرآغاز آثار خود و به منظور تیمن و برکت اثر خود به 
ستایش آفریدگار بلندمرتبه می پردازند و به حکم حدیث 
معروف نبوی: کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اهلل فهو ابتر.  
هرکاری که با نام خدا و یاد خدا آغاز نش���ود، ناتمام و 

ناقص است.«  

در این کتاب، تحمیدیه هایی از ابوالفضل کمال الدین 
اسماعیل اصفهانی، امیرخسرو دهلوی، جالل الدین محمد 
بلخی )مولوی(، خواجوی کرمانی، سعدی، سنایی غزنوی، 
شیخ بهایی، ش���یخ محمود شبستری، صائب تبریزی، 
صبای کاشانی، عبدالرحمان جامی، عبید زاکانی، فردوسی، 
محمدتقی بهار، محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار(، 
ناصرخسرو، محی الدین مهدی الهی قمشه ای و شعرای 

دیگر به چشم  می خورد. 

فیلم »طعم گیالس« ساخته عباس کیارستمی، در بین برترین فیلم های مهم 
دنیا با موضوع »مرگ« و »فناپذیری« قرار گرفت.  

به گزارش هنر و تجربه، نشریه سینمایی »فیلم استیج« بهترین فیلم های با 
موضوع »مرگ« و »فناپذیری« را در تاریخ سینما انتخاب کرد. در معرفی »فیلم استیج« 
از این فهرست آمده است: یک روز می رسد که شما می میرید، شاید آن روز 
فردا نباشد، اما مرگ حقیقتی است که برای همه ما رخ می دهد. ما اینجا برای 
گرامیداشت اکران فیلم، آثار سینمایی مورد عالقه خود را که به موضوع مرگ و 

نیستی پرداخته اند، فهرست کرده ایم. 
در این فهرست نام فیلم »طعم گیالس« ساخته عباس کیارستمی کارگردان 
فقید سینمای ایران که توانست جایزه نخل طالی کن را به دست آورد، نیز به 
چشم می خورد. منتقد »فیلم استیج« در تشریح انتخاب فیلم کیارستمی می نویسد: 
»کیارستمی کارگردان دیگری است که به طرق مختلف در فیلم هایش از مرگ 
می گوید: دلتنگی و تنهایی در »۲۴فریم«، پیامد فاجعه در »زندگی و دیگر هیچ«، 
انتظار مرگ در »باد ما را خواهد برد«؛ اما بزرگ ترین دستاورد عباس کیارستمی 
در این نگاه فیلم عالی »طعم گیالس« است. فیلم، قصه مردی است که می خواهد 
خودکشی کند، اما باید کسی را پیدا کند که پیکرش را دفن کند؛ تفکری شاعرانه 
که در ذهن ما وجود دارد. آیا شکستن دیوار چهارم )در هنر اصطالحا به دیوار 
نامرئی گفته می شود که بین هنرپیشگان و تماشاگران وجود دارد( پایانی است 
بر مرگ یا این که تولدی دوباره است یا چیزی دیگر.«  از جمله آثاری که در این 
فهرست جای گرفته اند می توان به»هوش مصنوعی« استیون اسپیلبرگ، »همه چیز 
درباره جاز« باب فاسی، »عشق« میشاییل هانکه، »کلئو از ۵تا ۷« انیس واردا،»مرگ 
در ونیز« لوچینو ویسکونتی،»شاید شیطان« روبر برسون، »داستان یک روح« دیوید 
لوری، »زیستن« آکیرا کوروساوا،»مهر هفتم« اینگمار برگمان، »سوالریس« آندری 

تارکوفسکی/ استیون سودربرگ )این فیلم دو نسخه دارد(، اشاره کرد . 

»طعم گیالس« در بین برترین فیلم ها با 
موضوع مرگ 

»چهل ستایش آسمانی« منتشر شد 

كوتاه فرهنگي

بهبود وضع  جسمانی محمدرضا شجریان 
بیمارستان جم در اطالعیه ای جدید، آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا 

شجریان را تشریح کرد. 
 به گزارش ایس���نا، در اطالعیه ش���ماره ۵ این بیمارستان که چهارشنبه 
� ۲۹مرداد ماه � منتشر شده، درباره آخرین وضعیت پزشکی محمدرضا شجریان 
آمده است:  »در راستای اطالع رسانی به مردم هنردوست و هم میهنان عزیز به 
استحضار می رساند امروز فشار خون استاد عزیزمان بدون داروی حمایتی، 
نرمال است. تغذیه برای ایشان آغاز و سطح هوشیاری ایشان نسبت به قبل 
بهتر است. اما همچنان در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر تیم پزشکی 
است.«  بر اساس این گزارش، محمدرضا شجریان به دلیل آنچه از سوی پزشک 
معالجش شوک عفونی عنوان شد، صبح روز شنبه )۲۵مردادماه( به بیمارستان 

جم منتقل و در بخش آی سی یو )مراقبت های ویژه( بستری شد.
بناهای تاریخی به سیستم نوبت دهی مجهز می شوند 

مدیرعامل ش����رکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 
وزارت میراث فرهنگی گفت: بناهای تاریخی به منظور جلوگیری از فرسایش 

و تخریب، مجهز به سیستم نوبت دهی می شوند. 
خش����ایار نیکزاد در گفتگو با ایرنا با اعالم خبر ارتقای سیس����تم های 
کارت های الکترونیکی موزه ها و دیگر بناهای تاریخی به نوبت دهی، اظهار 
کرد: کارشناسان میراث فرهنگی ظرفیت های هر کدام از بناهای تاریخی را 
تعیین و بر اساس آن نوبت دهی اماکن تاریخی را اعالم می کنند. بسیاری 
کشورها این امکان را مهیا و محدودیت ها را تعیین کردند.  وی بیشترین 
مزیت سیستم نوبت دهی را حفاظت و جلوگیری از فرسایش اماکن تاریخی 
برشمرد و افزود: اماکن تاریخی از سال آینده به این سیستم مجهز می شوند.   
 مدیرعامل توس����عه ایرانگردی و جهانگردی با بیان این که هم اکنون ۷۰ 
کاخ موزه کشور مجهز به سیستم کارت الکترونیک هستند و ۱۰۰موزه و 
مکان تاریخی نیز تا پایان سال به این امکان مجهز می شوند، تأکید کرد: در 
صدد ایجاد همین سازوکار در مراکز آب درمانی هستیم تا از حضور بیش از 
حد افراد در برخی ساعت های شلوغ جلوگیری شود.  با این امکان، اطالعات 
ساعت مجاز حضور در موزه یا دیگر اماکن تاریخی و نیز پرداخت هزینه 

بلیت در منزل در دسترس بازدیدکنندگان خواهد بود. 
پاسخ مثبت ارشاد به درخواست کتابفروشان 

به دلیل استقبال خوب مردم از طرح تابستانه کتاب ۹۹، یارانه این طرح 
با افزایش ۵۰درصدی به ۳۵میلیارد ریال رسیده است. 

به گزارش فارس، ایوب دهقانکار مدیرعامل مؤسس����ه خانه کتاب و 
ادبیات ایران اظهار کرد: به دلیل استقبال خوب مردم از طرح تابستانه کتاب 
۹۹، یارانه این طرح با افزایش ۵۰درصدی به ۳۵میلیارد ریال رسیده است. 

دهقانکار افزود: تسویه با کتابفروشان مشارکت کننده در طرح ۲۰روز 
کاری پس از اتمام تابستانه انجام می شود. 

دریافت مجوز استخدام ۴۷ هزار نفر در آموزش و پرورش 
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از دریافت 
۴۷هزار و ۳۰۰مجوز اس����تخدامی برای آموزش و پرورش در سال جاری 
خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۰هزار مجوز مربوط به جذب دانش����جو 
معلمان در دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی است که از طریق کنکور ورود 
پیدا می کنند.  علی الهیار ترکمن در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: ۲۷هزار و 
۳۰۰مجوز استخدامی نیز از طریق ماده ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صادر 
شده است و به این ترتیب فارغ التحصیالن دانشگاهی در آزمون استخدامی که 
احتمال برگزاری آن در شهریور ماه وجود دارد اما هنوز نهایی نشده است، 
شرکت می کنند.  وی ادامه داد: پذیرفته شدگان با توجه به ضوابط، وارد دوره 

حرفه آموزی معلمی شده و سپس جذب آموزش و پرورش می شوند. 



سيما� تهر�� 
 شركت برگزيد� صنايع معدنى �ستا� تهر��

مر�سم بز�گد�ش���ت ��� ملى صنعت � معد� �ستا� تهر�� با حضو� 
تشكل ها� مختلف صنعتى � معدنى � مقامها� ��شد ��لتى �� نمايشگا� 
بي���ن �لمللى تهر�� برگز�� � ���� ��  برگزيد گا� صنعتى � معدنى تجليل 

شد.
شركت س���يما� تهر�� بر�� نخستين با� �� �ما� تاسيس � با ��� كميته 
برگزيدگا� ستا� بز�گد�شت ��� ملى صنعت � معد� �ستا� تهر�� به عنو�� 

��حد نمونه صنايع معدنى معرفى � تجليل شد..

 مهند� حسينى مديرعامل شركت سيما� تهر�� �� حاشيه برگز��� 
�ين مر�سم �� گفتگو با �صحا� �س���انه با �شا�� به تا�يخچه � �فتخا��� 
شركت س���يما� تهر�� به عنو�� با س���ابقه ترين � پر �فتخا�ترين شركت 
توليد كنند� س���يما� �� �ير�� �فز��:�ين شركت �� سا� گذشته با توجه به 
تحريم ها� ظالمانه �س���تكبا� جهانى � عد� حضو� شركت ها� خا�جى� 
به همت متخصصا� � كا�شناسا� خو� تو�نس���ت �� پر��� بز�� بهينه 
سا�� سيس���تم فيلتر�سيو� خطو� 6 � 9 خو� �� بصو�� كامل � �قيق به 

�تما� برساند.
مهند� حسينى ضمن �ش���ا�� به �كو�� جديد توليد كلينكر � سيما� 
�� مقايس���ه با چند سا� گذشته �ظها���شت:خوشبختانه طبق برنامه ها� 
مد�� � �� ��ستا� تحقق ش���عا� «جهش توليد» �� �بتد�� سا� تاكنو� به 
موفقيت ها� قابل توجهى �س���يديم � با همت همكا��� �� شا��... �مسا� 

سالى متفا�� بر�� شركت سيما� تهر�� خو�هد بو�.  
�� ��� �ند��� مجد� خطو� 3 � 6 �  كاهش هزينه ها� توليد� �فز�يش 
بهر� ��� � �ستيابى به ظرفيت ها� جديد توليد �� �� برنامه ها� �تى شركت 

سيما� تهر�� عنو�� كر�.

توسط بانك �فا� صو�� مى گير�:
�جر�� طر�« �ميد �فا�» بر�� �فز�يش

 تو�� خريد مستمر� بگير�� � با�نشستگا�
طر� «�ميد �فا�» بر�� �فز�يش تو�� خريد با�نشس���تگا� � مستمر� 

بگير�� تامين �جتماعى � كا�كنا� با�نشسته بانك �فا� �جر� مى شو�.
�� يكى �� س���ا� �خير به �ليل �فز�يش �ختال� بين نر� تو�� � �فز�يش 
حقو�� قد�� خري���د مر�� به �يژ� با�نشس���ته ها كاهش يافته � بانك 
�فا� كا�گر�� بر�� �فز�يش تو�� خريد مس���تمر� بگير�� سا�ما� تأمين 
 �جتماعى� كا�كنا� با�نشسته بانك �فا� � كا�كنا� سا�ما� ها� متعامل �

طر� «�ميد �فا�» �� �جر� مى كند.
به گز��� ���بط عمومى بانك �فا� كا�گر�� به نقل �� س���ايت تحليلى 
خبر� عصر �ير��� �� �� سا� �خير به �ليل �فز�يش نر� تو�� � كاهش ���� 
�يا� �� مقابل �ال� قد�� خريد مر�� به �يژ� با�نشسته ها كاهش يافته � �� 
�نجايى كه ميز�� �فز�يش حقو� ها به نسبت تو�� بسيا� كمتر بو��� حمايت 
�� با�نشسته ها� كش���و� بر�� جبر�� مابه �لتفا�� �فز�يش تو�� � حقو� 
�مر� �جتنا� ناپذير �ست� �� �ين �� بانك �فا� كا�گر�� طرحى با نا�« �ميد 
�فا�» كليد ��� �ست كه بر مبنا� �� با�نشستگا� تأمين �جتماعى �كا�كنا� 

با�نشسته بانك مى تو�نند �� تسهيال� برخو���� شوند.
هد� �� �جر�� �ين طر� تنو� بخشى به سبد خدما� �عتبا�� � همچنين 
جلب �ضايت عمو� مش���تريا� بانك بو�� تا مس���تمر� بگير�� سا�ما� 
تأمين �جتماعى� كا�كنا� با�نشس���ته بانك �فا� � كا�كنا� سا�ما� ها� 
 متعامل با بانك با بهر� گير� �� طر� «�ميد �فا�» �� تسهيالتى �� قالب عقد
  قر� �لحس���نه تا س���قف فر�� 10 ميليو� توما� با نر� كا�مز� ساالنه
 4 ��صد برخو���� ش���وند � �لبته �ين طر� بر�� كا�كنا� س���ا�ما� ها� 
متعامل با بانك� تس���هيالتى تا سقف فر�� 100 ميليو� توما� با نر� سو� 
ساالنه 6 ��صد� �� قالب عقد مر�بحه تأمين كاال � خدما� �� نظر گرفته 
شد� �ست كه مى تو�ند �� ش���ر�يط كنونى كشو� به تأمين نيا�مند� ها� 
س���المند�� كمك كند � �� طر� �يگر به �ليل �ينكه �� �فز�يش تقاضا� 
عمومى كاال �� كشو� هم موثر �ست مى تو�ند گامى �� جهت حمايت �� توليد 

ملى � عبو� �� �كو� �قتصا�� هم باشد.
به عبا�� �يگر �� حا� حاضر سالمند�� � با�نشسته ها كه سا� ها خدمت 
كر�� �ند بر�� �ندگى �سو�� خاطر � بد�� �غدغه مالى به �ميد نيا� ���ند تا 
 ضمن تأمين نيا�ها� معيش���تى خو� بتو�نند �� خدما� �فاهى هم بهر� مند
 ش���وند. با توجه به �ينكه ��تقا� كيفيت �ندگى � �فز�يش سالمت جسمى� 
���نى � �جتماعى �نها به جامعه شو� � نشا� مى �هد به كاهش هزينه ها� 
��مان���ى هم كمك مى كند. بنابر�ين مزيت طر� �ميد �فا� تنها �� قالب يك 
تسهيال� سا�� گنجاند� نمى شو� � مزيت ها� �قتصا�� � �جتماعى بااليى 

���� كه به �ميد پيشكسوتا� جامعه منتج مى گر��.

پخش �ند� برنامه هيئت ها� مذهبى �� محر�
 با همكا�� همر�� ���

هيئت ها� مذهبى �� ما� محر�� مى تو�نند برنامه هايشا� �� با �ينترنت ��يگا� 
همر�� ��� پخش �ند� كنند.

به گز��� ����� كل ��تباطا� ش���ركت ��تباطا� سيا� �ير��� همزما� با 
نز�يك شد� به ما� محر� � عز����� سيد � ساال� شهيد��� همر�� ��� با همكا�� 
پيا� �س���ا� بومى «��بيكا» �مكا� �يژ� �� �� بر�� هيئت ها� مذهبى سر�سر 
كش���و� فر�هم ����� كه برگز��� مر�سم  عز����� �� �� ����� محد��يت ها� 

ناشى �� شيو� �ير�� كر�نا� تسهيل مى كند.
بر �ين �سا�� هيئت ها� سر�سر كشو� مى تو�نند با �يجا� كانا� �� پيا� �سا� 
��بيكا � عضويت �� صفحه �ختصاصى «عقيق»� �� �مكا� پخش �ند� با �ينترنت 

��يگا� � تسهيال� �طال� �سانى �ين برنامه بهر� مند شوند.
شر�يط �� نظر گرفته شد� به شكلى �ست كه هزينه �ينترنت طر� ��سا� كنند� 
� ��يافت كنند� �� تمامى �پر�تو�ها� ��يگا� �س���ت � چنانچه هيئت ها �مكا� 
فنى �ستفا�� �� ���بين � تجهيز�� پخش �ند� �� ند�شته باشند� مى تو�نند با تلفن 

همر�� �� �ين �مكا� بهر� مند شوند.
مدير�� هيئت ها� عالقه مند به �ستفا�� �� �ين شر�يط� ال�� �ست �بتد� كانا� 
�ختصاصى هيئت �� �� ��بيكا �يجا� كر�� � س���پس ���� �� �� به نا� كا�بر� 

aghighlive ��سا� كنند.
�مكا� �يگر� كه �� �ين طر� گنجاند� شد�� �مكا� ��سا� پيامك ��يگا� �ست 

كه �طالعا� بيشتر ��� پس �� �يجا� كانا� بر�� مدير هيئت ��سا� خو�هد شد.
هيئت ها� مذهبى همچنين مى تو�نند �يدئوها� صو� ها � برنامه ها� خو� 
�� بر�� پوشش �س���انه �� �� عقيق� �� طريق كانا� ��بيكا� هيئت به عقيق 

��سا� كنند.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت سهامي خا� بيما� ��ماني

 ثبت شد� به شما�� 33600 � شناسه ملي 10100790341
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� به 
عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه شركت كه ��� 
ساعت 9 صبح ��� پنج شنبه 99/6/13 �� محل قانوني شركت ��قع �� بخش 
مركز� شهر تهر�� � سيدخند�� � كوچه شهيد فضل �له خيرمند� � خيابا� 
�بو�� غفا�� جنوبي � پال�2 طبقه همكف كدپس���تي 1661613781 

بيما�ستا� �سالت تهر�� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س��تو� جلسه:1� قر�ئت � �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� 
قانوني ��خصو� عملكر� س���ا� 1398. 2� تصويب تر��نامه � حسا� 
سو� � �يا� س���ا� مالي منتهي به 1398/12/29. 3� �نتخا� با��سا� 
قانوني شركت4 � تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت.5 � ساير مو���� 

هيئت مدير�كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست.

�گهي �عو� �� سهامد���� شركت پيشگاما� فن ���� � ��نش ���ميس 
(سهامي خا�) به شما�� ثبت 489872 � شناسه ملي 14005751499

بدين �سيله �� كليه سهامد���� يا نمايندگا� قانوني �� ها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� � مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين ش����ركت كه به ترتيب �� ساعت 10:00 � 11:00 

صبح ��� ��شنبه مو�� 99/06/10 �� محل قانوني شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: تغيير تعد�� �عضا� هيأ� مدير�(�صال� ما�� 31 �ساسنامه)
�ستو� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��: تعيين �عضا� هيأ� مدير�

هيأ� مدير�

فر�خو�� مجد� شركت �� مناقصه
ش���ركت فوال� جها� ��� ���ند ��قع �� خرمشهر ��نظر 
���� �� ��ستا� مهندس���ي� تأمين كاال � �جر�� بخش 
��� تجهيز�� مكانيكا� (قو� ضربه گير به شما�� مد�� 
TD-10-2-2-9001 س���ايت �� شيرين فوال� س���ا�� �� كليه 

شركت ها� ��جد شر�يط جهت شركت �� مناقصه �عو� به عمل ����.
كليه متقاضياني كه تمايل به شركت �� مناقصه �� ���ند مي تو�نند حد�كثر تا پايا� 
 ( so�copy,cd... ) �قت ����� ��� يكش����نبه مو�� 99/6/2 ���مه كامل خو� 
�� به ���� خرمشهر خيابا� فر��سي نبش كوچه گلشن پال�30� شركت فوال� 
جها� ��� ���ند� ��حد با��گاني � بخش مناقصا� ��س����ا� فرمايند� جهت كسب 

�طالعا� بيشتر مي تو�نيد �� طريق ��� ها� ��تباطي �ير با ما �� تما� باشيد.
شما�� تما� 53512371 � 061 ��خلي 612 خانم لطفي

WWW.AJS.CO.IR
COMMERCIAL@AJS.CO.IR

�گهي تغيير�� شركت پااليش نفت �صفها� سهامي عا�
 به شما�� ثبت 40855 � شناسه ملي 10101874620

به �ستنا� نامه ش���ما�� 11096 مو�� 1399/05/06 سا�ما� خصوصي سا�� 
� صو�تجلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه مو�� 1399/04/29 تصميما� 

�يل �تخا� شد:
� صو�� ها� مالي شركت ش���امل تر��نامه� صو�تحسا� سو� � �يا� � صو�� 
جريا� �جو� نقد سا� مالي منتهي به 1398/12/29 مو�� تصويب قر�� گرفت. 
� مؤسسه حسابرس���ي بهمند به شناس���ه ملي 10100174390 به عنو�� 
حسابر� مستقل � با��� �صلي � مؤسسه حسابرسي ��قا� نگر ��يا به شناسه 
ملي 10100617632 به عنو�� با��� علي �لبد� ش���ركت بر�� سا� مالي 
منتهي به 1399/12/29 �نتخا� گر�يدن���د. ���نامه ها� �طالعا� � �نيا� 
�قتصا� به عنو�� ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت بر�� 

سا� مالي منتهي به 1399/12/29 �نتخا� شدند.
� ش���ركت س���رمايه گذ��� �س���تا� چها�محا� � بختيا�� به شما�� ملي 
10680056770� ش���ركت ملي پااليش � پخ���ش فر����� ها� نفتي �ير�� 
به ش���ما�� ملي 10101335408� ش���ركت ���� پر�يس سالمت به شما�� 
مل���ي 10320860716� ش���ركت پااليش نفت جي ��� به ش���ما�� ملي 
10860192520 � شركت توسعه سرمايه �فا� به شناسه ملي 10320548447 

به عنو�� �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند. 
با ثبت �ين مس���تند تصميما� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�� �نتخا� مدير��� 
�نتخا� با���� تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالي �نتخا� شد� توسط متقاضي 
�� س���و�بق �لكتر�نيك ش���خصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا� �گهي ها� 

سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �صفها� 
����� ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� �صفها� 

حقوق مستمری بگیران در اجرای 
طرح همسان سازی  بتدریج اصالح  

می شود و بهبود خواهد یافت. 
این مطلب را دکتر محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهوری دیروز در 
حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ 
به س���ئوال خبرنگار اطالعات اعالم 
کرد و افزود: دولت همواره اعتقادش 
بر این بوده و تالش بس���یاری هم 
کرده که بازنشستگان و حقوق بگیرانی 
که حقوقشان پایین است، به تدریج 

دریافتی شان افزایش یابد.
وی در پاسخ سوال خبرنگار ما 
در م���ورد اینکه چرا باید در اجرای 
همسان سازی حقوق مستمری بگیران 
مشاغل سخت و زیان آور، سنوات بیمه 
پردازی آنها مالک افزایش حقوق قرار 
گیرد و سنوات ارفاقی آنها معاف باشد؟، 
جواب داد:  ریز مسائل و مباحثی که 
برای افزایش حقوق بازنشستگان باید 
انجام شود، موضوعاتی است که در 
جلسات مختلف بررسی شده است 
ولی به یقین سیاس���ت کلی رئیس 
جمهوری و دولت افزایش تدریجی 
حقوق بازنشستگان و حقوق بگیرانی 
است که دریافتی پایینی دارند. بر همین 
مبنا رئیس جمهوری به وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دستور داد تا موضوع 
بهبود دریافتی مستمری بگیران مورد 
بررس���ی مجدد قرار گیرد و بتدریج 

دریافتی آنها افزایش یابد. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری در 
پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای 
توقیف کشتی حامل نفت ایران گفت: 
باالخره نفت در آب های بین المللی 
و جا های مختلف فروخته می شود و 
اینکه ممکن است نفت ایران هم باشد؛ 
ما نفتی را که می فروشیم و پولش را 
می گیریم، دیگر پیگیری نمی کنیم و 
آنچه که ادعا ش���د نه کشتی مربوط 
ب���ه ایران بود و نه پرچم آن و عمال 
محموله ای بود که از کشورمان خریده 
بودند.وی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
واکس���ن هایی را که در دنیا ساخته 
می شود، رصد می کند،  افزود: اکنون 
بیش از صد واکسن در دنیا در حال 
تولید اس���ت که حدود ۲۸ واکسن از 
مرحله تست حیوانی عبور کرده است 

و انواع مختلفی دارد.
واعظی ب���ا تاکید بر این که ما 
قطعا واکسنی را که سازمان بهداشت 
جهانی تایید کند، خریداری می کنیم، 
اضافه کرد: ما جزو کشور هایی هستیم 

که همزمان در حال ساخت واکسن 
هستیم؛ با این حال قطعا برای آینده این 

واکسن را خریداری هم می کنیم.
وی همچنین گفت: واکسنی که 
اکنون روسیه ساخته است، باید بررسی 
کنیم که ببینی���م آیا آن را بخریم یا 
واکسن های دیگری که به تدریج وارد 

بازار می شود، خریداری کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: 
روس���یه، چین و کشور های اروپایی 
موافق شکایت آمریکا علیه ایران برای 
بازگشت تحریم های شورای امنیت 
نیس���تند و به نظر می رسد این اقدام 
انجام ش���دنی نیست و یک شکست 

دیگر برای آمریکاست.
وی اف���زود: آمریکا زمانی که از 
برجام خارج ش���د، همواره اقدامات 
حقوقی علیه ایران در شورای امنیت 
داشته که به نوعی با شکست مواجه 
ش���ده است که آخرین آن هم جمعه 
گذش���ته بود.واعظی با اشاره به اینکه 
آمریکا اکنون به یک اقدامی که هیچ 
پایه و اساس حقوقی ندارد، متوسل 
شده است،  افزود: آمریکا از قطعنامه 
۲۲۳۱ که مبتنی بر برجام است، از یک 
بند آن استفاده می کند، چون در گذشته 
از اعضای برجام بوده و اکنون می گوید 
می توانم از یکی از بند های آن استفاده 
کنم. به نظر می رسد که نه روسیه، نه 
چین و نه کشور های اروپایی موافق 
باشند، این اقدام انجام شدنی نیست و 

یک شکست دیگر است.
وی همچنین گفت: با توجه به 
تجربه گذش���ته، دولت برای یکسال 
آینده یک س���ند بسیار مهمی تدوین 
کرده است که در ستاد اقتصادی دولت 
بحث و ابعادش تنظیم شده و در آینده 
نزدیک هم در دولت مطرح می شود و 
امیدواریم رئیس جمهوری این سند را 

در هفته دولت اعالم کند. 
تصویب افزای��ش ۲۰۰ هزار 

تومانی حق مسکن کارگری 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ه���م   از تصویب افزایش ۲۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن کارگری در هیات 

دولت خبر داد.
پی���ش از تصویب افزایش حق 
مس���کن کارگری در هیات دولت، 
شورای عالی کار در جلسه ۱۷ خرداد 
99  با حضور نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان، حق مسکن کارگری که 
۱۰۰ هزار تومان بود را به میزان ۲۰۰ 
هزار توم���ان افزایش داد اما اجرایی 

شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند 
تصویب هیات دولت بود.

محمد شریعتمداری اعالم کرد: 
طرح افزایش حق مسکن کارگری پیش 
از این در کمیسیون اقتصادی دولت 
تایید و در جلسه اخیر هیات دولت به 

تصویب نهایی رسید. 
 سهامداران بازار سرمایه از رفتار 

هیجانی پرهیز کنند 
 وزیراموراقتصادی و دارایی هم 
در حاشیه جلس���ه هیأت دولت به 
دارندگان سهام در بورس توصیه کرد از 
رفتار هیجانی در بازار سهام خودداری 
کرده و با استفاده از مشاوران دلسوز، در 

مورد دارایی خود تصمیم بگیرند.
 دکتر فرهاد دژپسند افزود: عده ای 
در خصوص سهام های ارزنده ای نظیر 
س���هام عدالت در کمین هستند که 
ارزش این س���هام کاهش یابد و این 
سهام را بخرند و سهامداران با توجه 
به اینکه در واقع مالک بخش���ی از 
شرکت ها هستند باید خود در مورد 
ارزش دارایی خودشان تصمیم بگیرند 
و تابع هیجانات و مطالب شبکه ها و 

کانال های مجازی نباشند.
وی با بیان اینکه دولت تا پایان 
سال برای بازار سرمایه برنامه ریزی 
خوبی کرده است و تا پایان آذر سهام 
۷ ش���رکت بزرگ وابسته به وزارت 
صنعت در بورس عرضه خواهد شد، 
افزود: در جلسه اخیر شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی هم تصمیم 
بر این ش���د که تاپایان سال سهام ۵۰ 
شرکت بخش خصوصی به بازار سهام 
بیاید و سهامداران بدانند بازار سرمایه 
باید از ثبات خوبی برخوردار باشد و 
سهامداران خرد و تازه وارد ها از رفتار 
هیجانی پرهیز کنند چراکه ذات بازار 
سرمایه این است که ممکن است در 
کوتاه مدت با نوس���ان ارزش سهام 

مواجه باشد.
وزیراموراقتص���ادی و دارایی با 
اش���اره به اینکه در بازار سرمایه باید 
دیدی حداقل میان مدت داش���ت و 
تابع هیجانات بازار نش���د،  افزود: در 
خصوص عرضه شناور هم دولت یک 
مصوبه طالیی صادر کرده است که هر 
زمان بازار سرمایه زمینه مناسبی برای 
عرضه داش���ته باشد، اجرایی خواهد 
شد. وی س���هام عدالت را سهامی 
طالیی و ارزنده دانست و گفت: سهام 
شرکت های حاضر در سهام عدالت با 
ارزندگی بسیار باالست و مردم نباید 

به سرعت راجع به فروش آن تصمیم 
بگیرند و توصیه می کنم بجز کسانی 
که در زندگی دچار اضطرار شده اند، 
بقیه مردم این سهام را فقط با سهام های 

ارزنده تر جایگزین کنند.
وی ب���ا تاکید بر رویکرد دولت 
درخصوص توجه به بازار س���رمایه 
گفت: دول���ت در این بازار به دنبال 
افزای���ش تامین مالی برای بنگاه ها و 
افزایش محی���ط امن در خصوص 
هدایت سپرده های خرد است بنابراین 
منفعت دولت در ثبات بازار سرمایه 

است.
وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: 
ما دوره های مختلفی بصورت مجازی 
برگزار می کنیم همچنین با صداو سیما 

تفاهمنامه ای برای اختصاص شبکه ای 
مختص عرضه بورس امضا ش���ده 

است. 
تمرک��ز دولت بر تأمین ارزاق 

عمومی 
سرپرست جدید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم  ضمن تش���ریح 
برنام���ه های خود ب���رای اداره این 
وزارتخانه به خبرنگاران گفت: مهمترین 
اولویت من، تمرکز بر تأمین ارزاق و 

مایحتاج عمومی است.
مهندس جعفر س���رقینی اظهار 
داشت: تامین کاال های اساسی و مورد 
نی���از روزمره و فراوانی آن هم مورد 
تاکید وزارت صنعت است و هم رئیس 

جمهوری بر آن تاکید دارد.
وی با اشاره به تامین ماسک به 
وفور و با قیمت مناسب در روز های 

پیش رو تاکید کرد: هیچ کس���ری در 
مورد ذخایر راهبردی نداریم و ذخایر 
استراتژیک کافی بوده و مشکلی نیست.
همچنین فراوانی کاال ادامه می یابد و 
باید روی قیمت ها کار کنیم تا به مردم 

فشار نیاید. 
سرپرست جدید وزارت صنعت 
در پاسخ به سئوال خبرنگار اطالعات 
مبنی بر برنامه دولت برای تنظیم بازار 
نوشت افزار دانش آموزان در شروع 
سال تحصیلی جدید گفت:  همانند 
سالهای گذشته برنامه ویژه ای برای 
توزیع گسترده نوشت افزار دانش آموزان 
در سراس���ر کشور تدارک دیده ایم و 
هیچ کمبودی در این حوزه نداریم.وی 
در ادامه با اش���اره به مشکالت پیش 

آمده در بازار فوالد در هفته های اخیر 
تاکیدکرد: اینکه فوالد ایران بخواهد به 
صنایع خارج از کشور رونق ببخشد، 
هنر نیست؛ بلکه باید ابتدا به صنایع 
داخلی رونق بخشیده و سپس مازاد 

آن صادر شود.
به گفته سرقینی، با تصمیمات 
جدید ک���ه در حوزه فوالد اتخاذ و 
با بخشنامه جدید ابالغ شده، جلوی 
صادرات آن دسته از تولیدکنندگانی 
که تولیدات خود را در بورس عرضه 
نک���رده و صادرات را به تامین داخل 

ترجیح دادند، گرفته خواهد شد. 
سرپرست جدید وزارت صنعت 
اضافه کرد: واحدهای تولیدی مکلفند 
۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس 
عرضه کنند و ۴۰ درصد دیگر را در 

داخل عرضه کرده یا صادر کنند.

۵ ماهواره تا پایان امسال پرتاب 
می شود

 وزی���ر ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات هم به خبرنگاران گفت: پنج 
ماه���واره با هماهنگی وزارت دفاع تا 

پایان امسال پرتاب  خواهند شد.
مهندس محمدج���واد آذری 
جهرمی گف���ت: وزارت ارتباطات 
برای س���ال پایانی دولت ۱۰ برنامه 
عملیاتی را اجرایی می کند که بیشترین 
آنها در حوزه های فضایی و توس���عه 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات 
و مرتب���ط با حوزه فضای مجازی و 
ارتباطات مردم است.وی با اشاره به 
توسعه نسل پنجم تلفن همراه توضیح 
داد: در حوزه ارتباطی، فعالیت نسل 

پنج���م از تلفن همراه را هدفگذاری 
کردیم ک���ه نصب آن در مناطقی از 
تهران آغاز ش���د و هم اکنون دو نقطه 
شهر تهران به این نسل از تلفن همراه 
مجهز و آزمایشگاه هایی هم در کنار 

آنها بنا شده است.
وزی���ر ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات ادامه داد: در تالش هستیم تا 
آخر شهریور در پنج نقطه از تهران نسل 
پنجم تلفن همراه فعال باشد. البته کار 
تحقیقاتی برای توسعه اقتصاد دیجیتال 
بر مبنای نس���ل پنجم تلفن همراه به 
س���رانجام رسیده و از این پروژه هم 

رونمایی خواهد شد. 
وی با بیان اینکه تا پایان س���ال 
۵ میلیون پ���ورت اینترنت خانگی 
پرسرعت فراهم می شود، تصریح کرد: 
برای این پروژه دو شهر قم و تهران 

هدفگذاری اولیه شده اند، کار اجرایی 
در ش���هر قم به اتمام رسیده و پروژه 
آماده رونمایی است که به دلیل شیوع 
کرونا، مراسم رونمایی رسمی از این 
پروژه انجام نش���د اما پروژه وارد فاز 
اجرایی ش���ده است و احتماال مراسم 
رونمایی به صورت ویدئو کنفرانسی 
برگزار می ش���ود.  جهرمی افزود: کار 
پروژه ۵ میلیون پورت اینترنت خانگی 
پرسرعت در تهران به سرعت پیش 
م���ی رود و نصب و راه اندازی قابل 
توجهی داش���ته ایم. این پروژه در ۶ 
شهر پرجمعیت دیگر و کالنشهرها در 
حال اجراست و روند خوبی دارد. وی 
با اش���اره به توسعه هوش مصنوعی 
در کشور خاطرنشان کرد: بهره برداری 
از ابر رایان���ه بزرگ ایرانی که جزو 
۵۰۰ کامپیوتر برتر دنیاست، در دستور 
کار ق���رار دارد، ای���ن ابر رایانه برای 
پردازش اطالعات و رسیدن به نتایج 
در هوش مصنوعی بسیار مهم و جزء 
زیرساخت های هوش مصنوعی است 
که در بهمن به بهره برداری می رسد.

وزی���ر ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات با اظهار اینکه نخستین مرکز 
داده در ش���هر تهران با حضور رئیس 
جمهوری و دومین مرکز در تبریز با 
حضور رئیس مجلس افتتاح شد،  تاکید 
کرد: در تالش هستیم تا بزرگترین مرکز 
داده زیرساختی شبکه ملی اطالعات 
که زیرساخت خدمات پایه شبکه ملی 
اطالعات اس���ت و برای پیام رسان ها 
و جس���تجوگرها مورد استفاده قرار 
می گی���رد با س���رمایه گذاری ۴۰۰ 
میلیاردتومان در هفته دولت رونمایی 
کنیم.در این خصوص کار اجرایی به 
اتمام رسیده و در حال استقرار سرورها 
و تجهیزات سخت افزاری هستیم و این 

پروژه مهمی محسوب می شود.  
وی درب���اره برنامه  فضایی این 
وزارتخانه گفت: در تالش هستیم تا 
پایان س���ال جاری از پنج ماهواره که 
در دست داریم با هماهنگی وزارت 
دفاع پرتاب هایی داش���ته باشیم. البته 
پرتاب���ی که قرار بود در خرداد انجام 
شود به دلیل اطمینان خاطر از عملکرد 
آن و هماهنگی برنامه ها به تاخیر افتاد 
که در تالش هس���تیم تا پایان سال 

انجام  شود.  
 استفاده از همه ظرفیت ها برای 

شکستن رای فیفا 
 وزی���ر ورزش و جوانان هم در 
حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت به 

خبرنگاران گفت: از همه ظرفیت های 
حقوقی، اجرایی و اداری برای شکستن 

حکم فیفا استفاده می کنیم.
 دکتر مس���عود س���لطانی فر 
درخصوص سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبال با اش���اره به اینکه این قضیه 
چند وجه دارد، افزود: اگر در هنگام 
عقد قرارداد قصوری انجام شده حتما 
دس���تگاه های نظارتی و بازرسی کل 
کشور بررسی کرده و پرونده تشکیل 
داده اند.وی گفت: در راستای مبارزه 
با فساد در ورزش با همکاری وزارت 
اطالعات و دستگاه قضایی با خاطیان 
برخورد قاطع می شود. دومین مطلب 
این است که باالخره حکم فیفا علیه 
فوتبال ایران ناعادالنه صادر شده است 
که برای دفاع از منافع ملی، فوتبال ایران 
و جلوگیری از اتالف منابع مالی کاری 
ک���ه باید به فوریت انجام دهیم، این 
است که از همه ظرفیت های حقوقی، 
اداری و اجرایی کشور استفاده کنیم 
و به گونه ای تدبیر ش���ود که حکم 
فیف���ا در CAS دادگاه عالی ورزش 

شکسته شود.
وزیر ورزش افزود: توصیه کردیم 
از همه ظرفیت های حقوقی کش���ور 
در دستگاه های مختلف استفاده شود 
هم در بازرس���ی کل کشور، وزارت 
خارجه، حوزه معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری و هم در وزارت ورزش و 
در دستگاه های مختلفی که این قضیه 
حقوقی وجود دارد، یک همگرایی و 
هم افزایی خوبی بوجود آید تا برای 
حفظ منافع مل���ی و از فوتبال ملی 
دفاع الزم انجام شود. ما حکم فیفا را 
ناعادالنه می دانیم، چون مسیر رسیدگی 
به پرونده غیرمنطقی انجام شده است.
وی گف���ت: بعد از این که مدیریت 
فدراسیون فوتبال استعفا کرد، بالفاصله 
برای برگزاری انتخابات اقدام کردیم، 
اما فیفا در اساسنامه فدراسیون ایراداتی 
گرفت که برای رفع آن اقدامات زیادی 

انجام شد.
سلطانی فر با بیان اینکه فیفا روز 
به روز خواس���تار این بود که دخالت 
دولت و نهاد های دولتی را کاهش و 
محدودت���ر کند و حتی حضور وزیر 
و معاون وزیر را در مجمع انتخاباتی 
را ه���م تحمل نمی کند،  گفت: هر 
زمان که فیفا اساس���نامه پیشنهادی را 
تایی���د کند با تصویب آن در مجمع، 
مراحل برگزاری انتخابات آغاز می شود 

تا رئیس فدراسیون انتخاب شود.
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طرح آمارگیری گذران وقت 
در چهارمین هفته خرداد امسال با 
مراجعه ب���ه خانوارها و با هدف 
دستیابی به شیوه گذران وقت افراد 
۱۵ س���اله و بیشتر ساکن در نقاط 
شهری کش���ور و شناخت نوع و 
مدت  زمان فعالیت های انجام شده 
توس���ط آنها در یک شبانه روز به 

اجرا در آمد.
به گزارش روابط عمومی مرکز 
آمار ایران، بررس���ی نتایج طرح در 
بهار 99 نشان می دهد که متوسط 
بیش���ترین زمان صرف ش���ده در 
شبانه روز به گروه فعالیت »رسیدگی 
و خودمراقبتی)ش���امل خوابیدن، 
خوردن و آش���امیدن، مراقبت های 
پزشکی، سفر مرتبط با  بهداشتی – 
فعالیت هاي رسیدگي و خودمراقبتي 
و ...(« با ۱۱ س���اعت و ۳۸ دقیقه 
اختصاص داشته است. در رتبه دوم 
به »فرهنگ، فراغت، رس���انه هاي 
گروهي، تمرین هاي ورزشي)شامل 
بازدی���د از: رویدادهاي/ مکان های 
فرهنگ���ی، تفریحی و ورزش���ی، 
سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، 
استفاده از رسانه هاي گروهي، مطالعه 

در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، 
گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط با 
فرهنگ، فراغت، رسانه  های گروهي 
و تمرین هاي ورزشي و ...(« با چهار 

ساعت و ۲۷ دقیقه مربوط است.
همچنین بخش»خدمات خانگي 
ب���دون مزد براي اعضاي خانوار و 
خانواده)ش���امل تهیه و آماده کردن 
غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن 
ب���رای اعضای خانوار، نگهداری از 
گل و گیاه و حیوان خانگی و ...(« 
با دو س���اعت و ۵۰ دقیقه ،  بخش 
»اشتغال و فعالیت های مرتبط براي 
مزد)شامل اش���تغال در شرکت ها، 
نهاده���اي دولتي و مؤسس���ات 
غیرانتفاعي، اش���تغال در بنگاه هاي 
اقتصادي خانگي تولید کاالها، اشتغال 
در خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي 
خانگي ارائه خدمات، فعالیت هاي 
فرعي و وقفه هاي مرتبط با ش���غل، 
جستجوی شغل، راه اندازی شغل، 
س���فر و تردد مرتبط با شغل و ...« 
با دو س���اعت و ۴۰ دقیقه و بخش 
»معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعي 
و آداب و رسوم دیني)صحبت  کردن، 
ش���رکت در رویدادهاي اجتماعي/ 

فرهنگي جامعه، نقش داش���تن در 
مسئولیت های مربوط به شهروندي، 
آداب و رسوم دیني، سفر تفریحی- 
زیارتی و ...(« هم با یک ساعت و 
۳۶ دقیق���ه در رتبه های بعدی قرار 
دارد.همچنین کمترین زمان صرف 
ش���ده در شبانه روز مربوط به »کار 
داوطلبان���ه بدون مزد، کارآموزی و 
س���ایر کارهاي بدون مزد « با دو 
دقیقه اس���ت. در بین مردان، بعد از 
فعالیت »رسیدگی و خود مراقبتی«، 
متوسط بیشترین زمان صرف شده در 
شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه 
فعالیت »اشتغال و فعالیت های مرتبط 
براي مزد« با چهار س���اعت و  ۴۸ 
دقیقه، »فرهنگ، فراغت، رسانه هاي 
گروهي، تمرین هاي ورزشي« با چهار 
س���اعت و ۴۷ دقیقه و » معاشرت، 
ارتباط، مشارکت اجتماعي و آداب 
 ورس���وم دیني« با یک ساعت و ۲۵ 

دقیقه بوده است.
 همچنین در بین زنان، متوسط 
بیش���ترین زمان صرف شده بعد از 
رسیدگی و خودمراقبتی به ترتیب 
مرب���وط به گروه فعالیت »خدمات 
خانگي بدون م���زد براي اعضاي 

خانوار و خانواده« با چهار ساعت 
و ۴۴ دقیق���ه و » فرهنگ، فراغت، 
رس���انه های گروهي، تمرین های 
ورزشي« با چهار ساعت و هشت 

دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد.
مقایسه الگوی گذران وقت بین 
مردان و زنان گویای این مطلب است 
که زنان نسبت به مردان در یک شبانه 
روز بیش از سه ساعت و نیم وقت 
بیش���تری به خدمات خانگی بدون 
مزد و بیش از چهار س���اعت زمان 
کمتری به فعالیت های مرتبط برای 

مزد اختصاص می دهند.
مقایس���ه الگوی گذران وقت 
فصل بهار 99 با فصل زمس���تان 
9۸ نشان می دهد خدمات خانگی 
بدون مزد به طور متوسط ۱۳ دقیقه 
و فعالیت »رسیدگي و خود مراقبتي« 
و »فرهنگ، فراغت، رس���انه هاي 
گروهي، تمرین هاي ورزشي« با دو 
دقیقه نسبت به فصل زمستان زمان 
کمتر و فعالیت »معاشرت، ارتباط، 
مشارکت اجتماعي و آداب ورسوم 
دیني« ب���ا ۱۲ دقیقه و یادگیری با 
چهار دقیقه زمان بیش���تری به خود 

اختصاص داده است. 

نتايج طرح آمارگیری از گذران وقت در بهار امسال  

نفت ، طال ، سكه و ارزدستور رئیس جمهوری برای ترمیم تدریجی حقوق مستمری بگیران

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگین ايران

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

42/66 دالر 

45/10 دالر 

45/49 دالر    

44/61 دالر    

1967/27 دالر

 10470000 تومان

10728000 تومان

5410000 تومان

3108000  تومان

1706000 تومان

1047400 تومان

4200 تومان 

22568/4 تومان

22402 تومان

22800 تومان

5013/3 تومان

26484/1 تومان

26602 تومان

26800 تومان

5561/8 تومان

28638 تومان

30070  تومان

30200  تومان

1143/7  تومان

6077/7  تومان

6188  تومان

6200  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

دالر آمريكا)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(

دالر آمريكا)نرخ صرافی آزاد(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(

يورو )نرخ صرافی آزاد(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(

پوند انگلستان )نرخ صرافی آزاد(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(

درهم امارات )نرخ صرافی آزاد(

واعظی: در ادعای توقیف كشتی حامل نفت ايران، نه كشتی و نه پرچم آن مربوط به ايران نبود و فقط محموله ای بود كه از كشورمان خريده بودند 

این امکان وجود دارد که از سهام واحدهای 
مرب����وط به دولت ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان 

دارایی ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی س����ازمان برنامه و 
بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه درآمدهای 
نفتی مورد انتظار دولت در سال 99 چندان محقق 
نش����ده اس����ت، اظهار داشت: تا آخر عمر که قرار 
نیست تحریم باشیم؛ این یک فشاری است که باید 
تحمل کنیم؛ بنابراین در بودجه 99 پیش بینی شده 
بود که از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی 
۱۱ هزار و 9۰۰میلیارد تومان درآمد کسب شود که 
تا االن بیش از ۱۷ هزار میلیارد آن محقق و منجر 

به تقویت بورس شده است.
وی افزود: نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد 
هم درست نیست؛ به این معنا که اوالً این دولت و 
آن دولت ندارد؛ االن وضعیت خاص تحریم است 
و بای����د به اولویت ها توجه کنیم؛ ضمن اینکه هر 
سالی که برای تکمیل طرح های عمرانی عقب بیفتیم؛ 
هزینه های آن بیشتر می شود؛ لذا با تکمیل آنها دارایی 

آیندگان ارزش افزوده بسیاری می یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بحث 
اصالح ساختار بودجه تصریح کرد: بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد را در دس����تور کار داریم که بر این 
اساس، بودجه ۳ماه اول دستگاه ها به عنوان تنخواه 
پرداخت می شود و بودجه را بر مبنای عملکرد هر 
دستگاه محاسبه می کنیم که بر این اساس، در همه 

دستگاه ها این اقدام را انجام دادیم.
وی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در زمان 
مقرر، اصالح ساختار بودجه را در چهار محور و 
۱۰بسته در قالب ۲جلد کتاب آماده کرد که جزئیات 
دقیق در آن ذکر ش����ده و تغییرات الزم در فرآیند 
نهادسازی بودجه هم انجام شده است؛ ضمن اینکه 
مقام معظم رهبری تاکید داشتند این در شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی ارائه شود که ما ارائه دادیم.
نوبخت گفت: در این شورا ما در خصوص 
بحث های اصالح س����اختار توضیح دادیم و اولین 
بحث هم مسئله مالیات ها بود که باید هر سه قوه در 

این خصوص اجماع می کردند که نشد.
وی ادام����ه داد: در مجل����س جدید همه این 
موضوع را مطالبه کردند و ما برنامه اصالح ساختار 
بودجه را تقدم مجلس کردیم؛ ضمن اینکه کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس در این خصوص جلساتی 
برگزار کرده و سازمان برنامه و بودجه هم همکاری 
الزم را با مجلس دارد که این اصالح ساختار تبدیل 

به قانون شود.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال 
که چرا س����اختار بودجه هنوز اصالح نشده است، 
گفت: این اصالح یک جراحی بزرگ است که بر 
این اساس امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در 
این موضوع مصمم است، اصالح ساختار بودجه، 
قانونی و اجرایی شود. ما هم در دولت کمک می کنیم 
و حتی اگر مجلس این طرح اصالح س����اختار را 

برای بودجه ۱۴۰۰هم به عنوان قانون به ما بدهد ما 
آن را اجرا خواهیم کرد.

وی گف����ت: در حوزه های مختلف چندین 
دس����تگاه مشابه اداری داریم که این عزم جدی در 
مسئولین نظام را می طلبد که آن ها را تجمیع کنیم؛ 
اما این کار ساده ای نیست. به عنوان مثال در حال 
حاضر هم وزارت بهداشت، هم آموزش عالی و هم 
نیروهای مسلح، کارهای بهداشتی و درمانی می کنند، 
اما سیاست ها را چه کسی در این حوزه باید تدوین 
کند؟ ما گفتیم که وزارت بهداشت این کار را بکند، 
اما چه دعوایی به پا شد. درباره سیاست های فرهنگی 
هم همین است. یک جا باید این محوریت را بر 

عهده داشته باشد حاال هر دستگاهی که باشد.
نوبخت در خصوص برنامه دولت در شرایط 
کرونا گفت: این امکان فراهم شد که معادل ریالی 
یک میلی����ارد یورو از صندوق برای بیمه بیکاری 
اختصاص یابد که ۸برنامه برای تخصیص آن تعریف 
کردیم. تکمیل بیمارستان ها و زیرساخت ها، جبران 
کاهش درآمدهای اختصاصی دانش����گاه ها، پاداش 
کرونا، تأمین دارو و تجهیزات از جمله این برنامه ها 
به شمار می رود. این یک میلیارد یورو به یکباره از 
بانک مرکزی گرفته نمی شود و آن را بخش به بخش 
دریافت کردیم. قرار است با اختصاص این منابع تا 
پایان امسال ۱۰هزار تخت فعال به بیمارستان ها اضافه 
ش����ود.وی در خصوص طرح تأمین معیشت مردم 
تصریح کرد: نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه 
کمک به معیشت مردم را بررسی و مطالعه می کنند 
و هدف مشترک مجلس و دولت این است که وضع 
موجود معیشت مردم را بهبود ببخشند. امروز این 
برنامه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح 
شد و سازمان برنامه و بودجه هم برای اجرای آن 

اعالم آمادگی کرده است.
رئیس س����ازمان برنامه و بودجه افزود: ما در 
حال حاضر ارز محدود ۴۲۰۰تومانی را به کاالهای 
اساسی و دارو اختصاص می دهیم. اگر به پیشنهاد 
مجلس راه بهتری وجود داشته باشد، بدون اینکه 
منجر به افزایش قیمت ها ش����ود، ما از آن استقبال 
می کنیم. این موضوع بررسی می شود تا به راه حل 

مشترکی با مجلس برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که دولت برای برخی 
مشاغل که با رکود شدید مواجه اند، چه برنامه ای 
دارد، گفت: در این خصوص بانک مرکزی فعاالنه 
با نظام بانکی هماهنگ شده است. اعتبار ۷۵هزار 
میلیارد تومانی و بخشی هم ۵۰هزار میلیارد تومانی 
برای خانوارها و مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته 

شد که در چند مرحله پرداخت شده است.
نوبخت اف����زود: در برخی حوزه ها همچون 
مشاغل مرتبط با گردشگری، جبران خسارات نیاز 
به زمان بیش����تری دارد. دولت در این خصوص از 
هیچ کمکی فروگذار نکرده و بانک مرکزی هم در 

این مسیر همکاری خوبی داشته است.
وی در خص����وص افزایش حقوق کارمندان 
تصریح کرد: از س����ال 9۲افزایش حقوق کارمندان 

در بعضی س����ال ها حتی بیش از نرخ تورم بوده و 
همواره تناسب بین نرخ تورم و افزایش حقوق ها 

لحاظ شده است.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: در شرایط 
اقتصادی فعلی دولت باید توجه بیشتری به معیشت 
مردم داش����ته باشد بنابر این بهمن سال گذشته بر 
اس����اس قانون برنامه پنجم توسعه مجوز افزایش 
حقوق کارمندان داده شد و االن پرداخت حقوق در 
کادر دولتی مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. 
حقوق دولتی ها ۵۰درصد در اسفند اضافه شد و در 

فروردین امسال هم ۱۳درصد افزایش یافت.
وی گفت: تقریباً همه دس����تگاه های مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند از محل 
دارایی های خودشان این افزایش ۵۰درصدی حقوق 
را داش����ته باشند. یعنی در سرجمع بودجه اجازه 
جابجایی به دستگاه ها داده ایم که از بخش بودجه 

سایر کم شود و به بودجه پرسنلی اضافه کنند.
نوبخ����ت تصریح کرد: بودجه عملکردی ما 
در س����ال 9۲حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومان بود که 
بودجه سال گذشته به ۲۴۱هزار میلیارد تومان رسید. 
رشدی که به افزایش حقوق داده ایم، بیشتر از رشد 

بودجه بوده است.
وی با تشریح اینکه درآمدهای نفتی، مالیاتی و 
اوراق سه محل تأمین درآمدهای دولت هستند؛ گفت: 
هیچیک از این اقالم منجر به استقراض مستقیم و 

غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: بر 
اساس قانون برنامه، ساالنه ۳۲ درصد از درآمد نفتی 
باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر برای 
شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از 
مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که ۲۰درصد 
از درآمده����ا به صن����دوق برود و ۱۲ درصد برای 
مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم 
پذیرفتند. سال 9۷ از این محل استفاده نشد اما در 
سال 9۸ این مبلغ که ۵/۴ میلیون دالر بود؛ از سوی 
بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار 

گرفت که ۷۳تا۷۴ هزار میلیارد تومان بود.
وی  با اشاره به اینکه برخی از افزایش قیمت ها 
ناشی از انتظارات تورمی و سوءاستفاده هایی که برخی 
افراد در بازار انجام داده اند، بوده اس����ت، بیان کرد: 
تورمی که ماه گذشته صورت گرفت، از نقدینگی 
موجود در جامعه نبوده و ناشی از افزایش نرخ ارز 
بوده است. افزایش نرخ ارز امر پسندیده ای نیست 

و تبعاتی هم بر وضعیت تورم دارد.
نوبخ����ت در حوزه اقدامات حمایتی از کادر 
درمان تصریح کرد: ۱۰هزار مجوز استخدام با اولویت 
جذب پرستاران و نیروهای شرکتی و قراردادی به 

وزارت بهداشت داده شده است.
وی ادامه داد:همچنین ۳هزار میلیارد تومان برای 
جب����ران کارانه کادر درمانی در دو مرحله پرداخت 
شده است. پاداش کرونا هم پرداخت شد همچنین 
از اول مه����ر فوق العاده ویژه برای کادر درمانی در 

یک مرحله پرداخت خواهد شد.

امکان کسب درآمد ۱۵۰هزار میلیارد تومانی از واگذاری سهام شرکت های دولتی 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها بایستی درصدی از سپرده های 
خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه  هایشان نگهداری کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی اضافه کرد: بر اساس 
سیاس���ت های جدید پولی بانک مرکزی و در رابطه با اقدامات احتیاطی 
اقتصاد کالن و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک ها و موسسات 
اعتباری موظف خواهند ش���د درصدی از سپرده های خود را به صورت 

اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

الزام نگهداری اوراق دولتی در ترازنامه بانک ها

 تاکنون ۸ فصل از فصول پیش نویس قانون دریایی آماده ارائه به تمام 
صاحب نظران و فعاالن در عرصه حمل ونقل دریایی اس���ت تا چنانچه نظر 
اصالحی و تکمیلی نسبت به آن دارند، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی 

اعالم و در این امر ملی و میهنی مشارکت کنند. 
عباس توازنی زاده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، 
تأکید کرد: همه صاحب نظران و فعاالن در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه 
نظر اصالحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به 
سازمان بنادر و دریانوردی اعالم و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران 
مش���ارکت کنند. وی در این باره افزود: قانون دریایی ایران در س���ال ۱۳۴۳ به 
تصویب رسیده و تاکنون الزم االجراست، در طول سال های پس از تصویب 
قانون مزبور و خصوصاً سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، دولت ایران 
به بیش از ۴۰ کنوانس���یون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مس���ایل دریایی 
ملحق ش���ده، اما قانون دریایی ایران جز اصالحات س���ال 9۱ اصالح دیگری 

نداشته است.
وی افزود: در سال های اخیر عزمی جزم بر تدوین قانون دریایی جدید 
گمارده شد و نهایتاً با بررسی کنوانسیون های بین المللی، قوانین و مقررات سایر 
کشور ها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات 
دریایی، پیش نویس فصول مختلف الیحه قانون دریایی تهیه و با برگزاری ده ها 

جلسه کارشناسی، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت.

تدوين 8 فصل پیش نويس جديد 
قانون دريايی

ی���ک باب واحد تجاری واقع 
در ش���هر جدید پردیس، با شروع 
معام���الت دیروز در بورس کاالی 
ایران، روی تابلوی بازار فرعی رفت 
که با ثبت نهایی معامله فوق، نخستین 
ملک در بورس کاال به فروش رسید. 
به گ���زارش روابط عمومی بورس 
کاال، ش���رکت عمران شهر جدید 
پردی���س یک باب واحد تجاری را 
پس از پذیرش در بازار فرعی بورس 
کاالی ایران عرضه کرد که این معامله 

با حضور دو متقاضی دنبال شد و در 
چند دقیقه به فروش رسید. 

فروش این واحد به صورت ۳۰ 
درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت 
اقساط ۴۸ ماهه بود و برنده معامله، 
باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به 
حساب بورس کاال واریز و چک ها 
را هم نزد شرکت عمران شهر جدید 
پردیس تحوی���ل داد و با امضای 
مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس 

کاال تمام شد. 

انجام نخستین معامله ملک تجاری در بورس کاال 

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: 
افراد و س����ازمان هایی که اسم بردم 
از امالک استفاده شخصی نداشته اند. 
خط����ای بنده بود که خیلی کوتاه و 
تیتر وار نام بردم.به گزارش تس����نیم، 
پروی����ز فتاح در حاش����یه بازدید از 
ساختمان پالسکو اظهار داشت: افراد 
و سازمان هایی که اسم بردم، از امالک 
استفاده شخصی نداشته اند. خطای بنده 
بود که خیلی کوتاه و تیتر وار نام بردم. 
فرصِت باز کردن مسئله نبود. اطالعات 
بنده ناقص اعالم شد. جانب انصاف 
را رعایت نکردم. در محضر خدا و 

مردم از همه آن بزرگواران مخصوصا 
برادر عزیزم حداد عادل عذرخواهی 

می کنم.

فتاح: عذرخواهی می کنم، جانب انصاف را 
رعايت نکردم 

 اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از بازگشت بخشي ار ارزهاي بلوکه 
شده نفتي ایران دراین کشور به صورت کاال خبرداد.

حسین تنهایی در گفتگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت رایزنی با کره جنوبی 
برای بازگشت ارز بلوکه شده ایران در این کشور گفت: طی صحبتی که با 
رئیس اتاق بازرگانی کره جنوبی داشتیم، ایشان گفتند که در حال تنظیم قراردادی 

هستند تا بخشی از این پول بصورت کاالی سالمت وارد کشور شود. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در مورد شکایت ایران از کره 
جنوبي اظهار داش����ت: با اینکه کره ای ها عالقمند به برقراری ارتباط هستند، 
ما موضوع ش����کایت را به اطالع آنها رس����اندیم و طبیعی است پس از این 
مدت ش����کایت را دنبال کنیم، از همین رو به نظر می رس����د کره ای ها در این 

کار جدی تر شده اند.

بازگشت بخشي از ارزهاي بلوکه در کره جنوبي



امام براى اجراى اعمال مستحب از اوقات 
اختصاصى خودشان استفاده مى  كنند و با اين حركت 
مى  خواهند بگويند كه اگر مسؤوليت و يا كارى 
در رابطه با شخص خودتان برايتان پيش آمد، حق 
نداريد در اوقاتى كه براى رسيدگى به مردم اختصاص 
داده ايد، چيزى كسب و تهيه كنيد. ولى در وقت 
اختصاصى خودتان هر كارى كه  مى  خواهيد انجام 
بدهيد. و ما در پاريس مى  ديديم كه امام در اين 
تقسيم بندى كه در24 ساعت شبانه روز داشتند، يك 
ربع ساعتى را اختصاص به قدم زدن داده بودند كه 
براى سالمتى جسمشان تشريف مى  بردند در حياط 

يا روى بالكن قدم مى  زدند.
 در طول مدت يازده روز اول ماه محرم، براى 
فرستادن صد لعن و صد سالم زيارت عاشورا از آن 
وقت استفاده مى  كردند و همه به اين خاطر بود كه به 
وقت هاى ديگرى كه اختصاص داده  شده و مختص 
مردم و جامعه است، لطمه نزنند.1(برداشت هايى از 

سيره امام خمينى، ج2، 36 و 37)
***

 امام خيلى حسينى بودند. در ايام محرم كه به 
كربال مشرف مى شدند،هر روز در حرم حضرت 
سيدالشهدا زيارت عاشورا را با صد سالم و صد لعن 
مى خواندند. اين كار، گاهى يك ساعت و نيم طول 
مى كشيد، ولى امام با آن سن زيادى كه داشتند و 
در اين اوقات هم حرم خيلى شلوغ بود (بخصوص 
باالى سر حضرت كه امام مى  نشستند)؛ ميان مردمى 
كه مرتب از روى شانه و اطرافشان رد مى  شدند،
 مى  نشستند و اصًال حاضر نبودند حتى ما به اشاره 
به كسى بگوييم كه مواظب ايشان باشند. تا متوجه مى  
شدند، برمى گشتند و به من مى گفتند تو نمى خواهى 

من زيارت كنم! 
ايشان هيچوقت كنار ديوار نمى نشستند كه مثل 
بعضى، هم از رفت و آمدها به دور باشند و هم به دليل 
سن و خستگى يك و نيم ساعته، بخواهند به ديوار 
تكيه كنند. گاهى مى  ديدم امام به سجده مى رفتند 
و بعضى از اين عرب ها كه رد مى شدند، درست 
پايشان را روى دست ايشان مى  گذاشتند. من نگاه 
مى  كردم مى  ديدم قرمز شده است ولى امام هيچ چيز 
نمى گفتند؛ حتى اشاره اى هم نمى كردند. (همان، 

ج2، ص 133)
***

امام هر هفته رأس ساعت هشت و نيم صبح 
روز جمعه حمام مى رفتند. ساعت نه بيرون مى آمدند 
و بالفاصله آماده قرائت زيارت عاشورا مى  شدند. 
اگر زمستان بود، داخل اتاق و اگر بهار بود روى 
صندلى كنار ايوان مى  نشستند و  زيارت عاشورا 

مى خواندند.2(همان، ج2، ص 157)
***

امام از كمترين وقت خود براى مطالعه و نوشتن 
يا عبادات ديگرى كه ذكر شده استفاده مى  كردند. 
اگر كسى تنها همين آثارى را كه از ايشان تأليف و 
به چاپ رسيده مطالعه كند و آن را بر عمر پربركت 
ايشان تقسيم كند، به خوبى مى  فهمد كه چگونه از 
ساعات و بلكه دقايق عمر خود استفاده كرده و بهرة 
وافى برده اند. در صورتى كه ايشان خيلى اهل نوشتن 
و قلم نبودند. و حتى از نيم ساعت قدم زدن صبح 
و عصر خود نيز، كه بخصوص اين اواخر به تجويز 
پزشكان انجام مى  دادند استفاده مى  كردند و معموالً
ادعيه و اذكارى را براى آن وقت اختصاص داده بودند 
كه در حال قدم زدن نيز عبادتى و كارى را انجام دهند 
و اوقاتى كه زيارت عاشورا مى  خواندند؛ صد لعن و 
صد سالم را، معموالً در حال قدم زدن مى  خواندند.3

(همان، ج2، ص 346 و 347)
*** 

 امام به حرم حضرت اميرالمؤمنين(ع) كه مشرف 
مى شدند، از روى مفاتيح دعا و زيارت مى خواندند. 
من نديدم و از بسيارى هم مى شنيدم كه معموالً
عادت مراجع اين نيست كه بيايند و بنشينند و از 

روى مفاتيح دعا بخوانند. گاهى امام زيارت عاشورا 
را در حرم مى خواندند. زيارت ايشان ديدنى بود. 
ما و بعضى از طالب كه به حرم مشرف مى شديم، 
مى ايستاديم و از دور منظره زيارت امام را نگاه 

مى كرديم.4(همان، ج3، ص 31)
***

 امام هميشه تا هفتم محرم را در نجف بودند و 
پس از آن به كربال مشرف مى شدند. قبل از ظهر يا 
عصر روز هفتم، هميشه از نجف به كربال مى رفتند و 
زيارت عاشورا را در اين روزها ترك نمى كردند. در 
ايام دهة محرم در نجف، امام دو مرتبه به حرم مشرف 
مى شدند. روزها براى خواندن زيارت عاشورا به حرم 
مى آمدند و شب ها هم كه جزو برنامه هميشگى شان 
بود كه به حرم مشرف شوند. بعد به كربال مى رفتند كه 
تا سيزدهم محرم در كربال مشرف بودند و بعد دوباره 

به نجف باز مى گشتند. 
اين سيره مستمر ايشان در طول پانزده سال 
اقامتشان در نجف بود. امام در كربال هم هر روز دو 
مرتبه حرم مى رفتند. قبل از ظهر و بعد از ظهر، كه 
مى دانيد در حرم امام حسين(ع) در اين روزها چقدر 
شلوغ است ولى امام به دليل شلوغى بيش از حد با 

آن وضع جسمانى كه داشتند، زيارت امام حسين(ع) 
ايشان ترك نمى شد و با وجود آن جمعيت كه ديوانه 

وار به سر و سينه مى زدند، به حرم مى رفتند.
 آقاى فرقانى مى گفت: يكبار امام چنان در ميان 
جمعيت گير كردند كه من براى نجات جان ايشان 
به امام حسين(ع) متوسل شدم كه از بين نروند. بعد 
كه بيرون آمديم، ديدم امام چنان عرق كرده كه گفتنى 
نيست و عبايشان هم نيست! من هم وضع بهترى 
نداشتم. به هر حال نمى شد به ايشان گفت كه آقا 
جمعيت خيلى زياد آمده و نمى شود به حرم رفت؛ 

چون اعتنا نمى كردند.5(همان، ج3، ص 24 و 25)
***

 امام در كربال در روزهاى تاسوعا و عاشورا براى 
امام حسين(ع) مجلس عزادارى برگزار مى كردند و 
در اين مجلس روضه خوانده مى شد. امام از ابتدا تا 

(همان، ج3، ص 33) انتها در مجلس حضور داشتند.6
***

امام مقيدند كه در روزهاى مهم عزادارى و 
بخصوص روز عاشورا روضه خوانى برگزار كنند و 
معموالً همان روضه خوان هاى سنتى مى آيند خدمت 
امام مى نشينند و روضه مى خوانند و امام گريه 

مى كنند. آنها اشعار سنتى را مى خوانند و توجه دارند 
به اينكه براى مراعات حال امام كم مصيبت بخوانند. 
زيرا آنقدر امام شيفته اهل بيت(ع) مى باشند كه ممكن 
است در اثر گريه زياد دچار ناراحتى شوند. امام در 
اين مواقع با صداى بلند گريه مى كنند.7(همان، ج3، 

ص 33 و 34)
***

 در شب عاشورا در نوفل لوشاتو، بعد از اينكه 
نماز تمام شد، امام فرمودند:«كسى هست روضه 
بخواند؟» و به يكى از برادرها امر فرمودند كه روضه 
بخواند. همه ناظر بودند كه تا ذاكر شروع به ذكر 
مصيبت كرد، امام دستمالشان را درآورده و شروع 
كردند به گريه كردن. اين عمل امام به ما آموزش داد 
كه در حادترين جريانات سياسى،اجتماعى، هدف 
و مقصد كه احياى سنت رسول اهللا مى باشد، نبايد 

فراموش شود.8(همان، ج3، ص 35)
***

 در نوفل لوشاتو، روز عاشورا كه فرا رسيد، امام 
فرمودند تمام حضار در منزل ايشان را به مناسبت اين 

روز اطعام كنند.9 (همان، ج3، ص 35)
***

 امام در روز عاشورا به احترام عزاى سيدالشهدا(ع) 
كه در حضور ايشان برپا مى شد، به جاى نشستن بر 
روى صندلى، بر روى زمين مى نشستند.10 (همان، 

ج3، ص 36)
***

 زيارت عاشوراى امام ترك نمى شد. طى 
صحبتى كه با ايشان داشتيم، اگرچه امام تصريح 
نفرمودند ولى من متوجه شدم زيارت عاشوراى 
ايشان ترك نمى شود؛ كه آن را با صد لعن و سالم 

مى خوانند.11(همان، ج3، ص 40)
***

امام اوقاتى كه زيارت عاشورا مى خواندند، 
صد لعن و صد سالم را معموالً در حال قدم زدن 
مى خواندند. ايشان زيارت عاشورا را در ماه محرم و 
معموالً يك اربعين (چهل روز) مى خواندند.12 (همان، 

ج3، ص 41)
***

 روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود 
با اولين شبى كه مردم ايران در پشت بام ها تكبير 
مى گفتند. همان شب شخصى از تهران تلفن زد و 
گفت گوشى را مى گذارم كنار پنجره تا صداى تكبير 
مردم را كه با گلوله مخلوط شده بود بشنويد. صدا 
را ضبط كرده، خدمت امام برديم. اما در داخل اتاق 
تسبيح به دست در حال ايستاده مشغول ذكر بودند و 
زيارت عاشورا مى خواندند. در حالى كه ما متوجه 
مسايل ماه محرم نبوديم، ايشان در سرزمينى زيارت 
عاشورا مى خواندند كه شايد براى اولين بار در آنجا 

خوانده مى شد.13 (همان، ج3، ص 41)
***

 خيلى از افراد و شخصيت ها وقتى در شرايط 
مختلف قرار مى گيرند، برنامه ها و وضعيت آنها 
فرق مى كند، ولى امام در تمام حاالت وضعشان 
تغيير پيدا نمى كرد؛ مثًال امام هميشه در دهة محرم 
زيارت عاشورا را مى خواندند. هر سال از ابتداى دهة 
محرم، ساعت نه صبح، به حرم حضرت على(ع) 
مشرف مى شدند و زيارت امين اهللا و زيارت عاشورا 

مى خواندند. اين امر تا هشت محرم ادامه داشت. 
بعد اين برنامه با تشرف امام به كربال در حرم 
امام حسين(ع) انجام مى شد. اين برنامه چهارده ساله 
امام در نجف و عراق بود. در دهة محرم سال 57
هنگامى كه در پاريس بوديم، هر روز ساعت نه صبح، 
يكى از برادران مأموريت داشت اخبار و گزارش ها 
را خدمت امام تقديم كند. من روز اول محرم طبق 
روال روزهاى قبل آمدم و وارد منزل شدم. ديدم امام 
مشغول زيارت عاشورا هستند و پس از اينكه اخبار 
را دريافت كردند، فرمودند: از فردا برنامه را تغيير و 
ساعت نه  كسى براى من خبر نياورد. قبل يا بعد از 
زيارت عاشورا اخبار را بياوريد.»14 (همان، ج3، ص 

41 و 42)
***

شهيد قدوسى، دادستان كل انقالب، صبحگاه 
براى اينكه امام را مالقات بكند، در زمانى كه امام با 
هيچكس مالقات نداشته اند؛ به منزل امام رفته بود. 
آقاى توسلى مسؤول مالقات هاى امام به ايشان گفته 
بود بايد فعًال قدم بزنيد، امام گرفتارى دارد. ايشان 
پرسيده بود امام چه كار مى كنند؟ گفته شده بود 
زيارت عاشورا مى خوانند.15 (همان، ج3، ص 42)

***
 يكى از برادران تعريف مى كرد:«روزى
نزديك ظهر احساس كردم كه صداى ضجه و ناله
مى آيد. كمى كه جستجو كردم، ديدم امام به پشت
بام منزلشان رفته و زيارت عاشورا مى خوانند و اشك

مى ريزند».16(همان، ج3، ص 42)
***

 شب هاى محرم كه مجالس روضه در
محّله هاى مختلف قم برگزار مى شد، امام در آن
مجالس شركت مى كردند. براى اينكه هم مردم را
تشويق كنند، هم مجالس را گرم نگه دارند.17 (همان،

ج3، ص 30)
***

 زمانى كه امام در ايران تشريف داشتند، سه
روز روضه داشتند كه ايام فاطميه دوم بود؛ يعنى در
روزهاى اول تا سوم جمادى الثانى روضه داشتند. البته
در نجف كه بودند، سه شب احياء ماه رمضان را هم
اضافه كرده بودند. امام در كربال گاهى در دستجات
سينه زنى و عزادارى شركت مى كردند. در نجف كه
دستجات خدمت ايشان مى آمدند، به آنها اظهار لطف

مى كردند.18 (همان، ج3، ص 32)
 «پايگاه اطالع رسانى و خبرى جماران»
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آغاز ماه محرم و خاطرات نزديكان حضرت امام(س) از كيفيت عزادارى ايشان

امام خميني: اين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته است
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آگهى تجديد مناقصه عمومى (نوبت دوم )

بهروزكاويانى- شهردار شهريار
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آگهي دعوت
 به مجمع عمومي عادي ساليانه

هيأت مديره شركت مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (سهامي عام)

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شركت تعاونى مصرف كاركنان گمرك جمهورى اسالمى ايران

به شماره ثبت 37896(نوبت اول)

هيأت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان گمرك ج.ا.ا

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام
شركت صنايع خاك چينى ايران(سهامى عام)

به شماره ثبت 4662 و شناسه ملى 10101038610

هيات مديره شركت صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام)

آگهي مزايده عمومي
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سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

آگهي حراج عمومي

IR

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي  جمهوري اسالمي ايران

آگهى تغييرات  شركت آريا بستا صنعت شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 283725 و شناسه ملى 10103204218

آگهى تغييرات  شركت سبدگردان مانى سهامى خاص 
به شماره ثبت 543732 و شناسه ملى 14008452989

آگهى تغييرات  شركت فوالد بوتياى ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 417235 و شناسه ملى 10320685829
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ادارهكل غله و خدمات بازرگاني استان تهران 

(نوبت دوم) آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي شماره 99/1/م

انتخاب پيمانكار جهت انجام عمليات
 تخليه و بارگيري كاالهاي اساسي در انبارهاي استان تهران 



در اين مقاله براي شـــناخت بعـــدي از زندگي و هنر 
لسانالغيب خواجه حافظ، به بررسي اجمالي جدايي از دو منظر 
روانشناختي و عرفاني پرداخته و سپس به نقش اين اضطراب 

در خالقيت اين شاعر آسماني خواهيم پرداخت.
اضطراب جدايي 

اضطـــراب  روانشـــناختي،  ديـــدگاه  از 
جدايي(SeparationAnxiety)، بخشـــي از رشد طبيعي 
كودك است. منشاء اين اضطراب به عقيدة «اوتورانك» روانكاو 
آمريكايي آلماني االصل، ضربة تولد (Birth Trauma) است. 
بدين معني كه فرايند تولد، يعني جدايي از محيط امن داخل 
رحمي و پا گذاشتن به دنياي بيثبات و پرآشوب خارجي، آن 
هم طي يك روند خشن زايماني، نخستين تجربه اضطراب انگيز 
براي نوزاد است كه در اصطالح علمي «ضربه تولد» نام گرفته 
و سرچشمة تمام اضطرابهاي جدايي در تمام طول زندگي 
انسانهاست. به عنوان مثال، در سنين شيرخواري به صورت 
«اضطراب جدايي از مادر» ظاهر ميشود؛ يعني دور شدن مادر 
از جلوي چشـــم كودك براي انجام كاري، مثًال رفتن او به 
آشپزخانه با اين تصور در كودك كه مادرش ديگر برنخواهد 
گشت، همراه است و واكنش او در مقابل اين جدايي، اضطرابي 
است كه به صورت گريه ابراز ميشود كه با برگشتن مادر اين 

دلواپسي برطرف و كودك آرام ميشود. 
با گذشـــت زمان و با ديدن مكرر اين صحنهها، كودك به 
تدريج اطمينان پيدا ميكند كه اين جداييها موقتي است و لذا 
بـــه مرور زمان اين اضطراب جدايي از مادر كاهش يافته و در 
نهايت از بين ميرود كه در اصطالح روانشناختي اين روند، حل 
و فصل شدن(Resolution) «اضطراب جدايي از مادر» ناميده 
ميشود. حال اگر به هر علتي اختاللي در اين روند طبيعي رخ 
دهد، يعني اضطراب جدايي از مادر حل و فصل نشود، هر نوع 
جدايي در مراحل بعدي زندگي، موجب زنده شـــدن اضطراب 
جدايي اوليه ميشود، اختاللي كه ممكن است تأثير مخرب در 
زندگي و سرنوشت شخص داشته باشد. مكتبگريزي و ترس 
از مدرســـه درسنين مدرسه، عدم توانايي به مهاجرت و اقامت 
در شـــهر ديگر جهت تحصيل دانشـــگاهي در دورة جواني و 
پيآمدهاي مترتب بر آن، بعضي از شكســـتها و ناكاميها در 
ســـنين ازدواج كه مستلزم رفتن به خانه بخت است، ميتواند 
ريشه در اضطراب جدايي از مادر داشته باشد. شايد دردناكترين 
نـــوع اضطـــراب جدايي مربوط به پديدة مرگ يعني جدايي از 
دنيا و تمام تعلقات رنگارنگ زندگي است كه معموالً در سنين 
كهنسالي و گاهي زودتر يعني در سنين جواني و ميانسالي به 
سراغ شخص آمده و موجب پريشاني و افسردگي آزاردهنده و 

عوارض ديگر ميشود.
 مكانيسمهاي دفاعي براي مقابله 

خوشبختانه اضطراب جدايي هميشه و در همه افراد نقش 
تخريبي و بيماريزا ندارد، بلكه در بعضي افراد، ساز و كارهايي 

كه مكانيسمهاي دفاعي
(Defense Mechanisms) ناميده ميشـــوند. اين 
اضطراب را از مسير مخرب به مسير سازنده و خالق هدايت 
ميكنند. طبيعيترين نمونة اين مكانيسمها، اقدام به ادامة نسل 
اســـت كه به نوعي اســـتمرار حيات ميباشد. دست زدن به 
اموري كه در فرهنگ ما باقيات و صالحات ناميده ميشـــود، 
مثل ساختن مدرسه، درمانگاه، پل و ... و مقولة وقف كه همه 
مشمول همين مكانيسمهاست. عاليترين و سالمترين نوع اين 
مكانيســـمها، رويكرد شخص به خالقيتهاي هنري ماندگار 
است كه مورد نظر اين مقاله است كه اصطالحاً مكانيسم دفاعي 
«وااليش» (sublimation) ناميده ميشود. در اين مكانيسم 
شخص با خلق آثاري ارزشمند و ماندني در عرصههاي ارزشمند 
پيكرتراشي، معماري، موسيقي، داستاننويسي، ادبيات، شعر و 
ديگر زمينههاي هنري به حيات معنوي خود استمرار ميبخشد 

و در واقع مصداق گفته زير ميشود كه:
به كيمياي اثر ميتوان در اين عالم    

دو روز هستي خود عمر جاوداني كرد 
چنين افرادي، نه تنها خود بلكه گاهي ملتي را براي هميشه 

زنده نگه ميدارند. مثل حكيم توس كه اعالم ميكند:
بســـي رنج بردم در اين سال سي        

عجـــم زنده كردم بدين پارســـي 
پي افكنــــدم از نظم كاخي بلند          

كـــه از باد و بـــاران نيابد گــزند 
نميرم از ايـــن پس كه من زندهام 

كـــه تخم ســـخــن را پراكندهام
از ديدگاه عرفاني 

اضطراب جدايي، مولود جدايي و دور ماندن انســـان از 
اصل و مبدأ خويش كه همان معشوق ازلي است ميباشد. لذا 
او ضمن شكوه از اين جدايي، همواره در آرزوي برگشت به 
سوي آن معشوق و پيوستن به اوست. همين اضطراب جدايي 
است كه موالنا در آغاز مثنوي شريف خود در نينامه از آن 
شكايت ميكند و اشتياق عاشقانه و عارفانه خود را به پيوستن 

دوباره به مبدا كل چنين بيان ميكند:
بشنو از ني چــون حكايت مــيكند

 از جدايـيها شـــكايت مـيكنـد
سينه خواهم شــرحه شرحه از فراق

 تا بگويـم شــــــرح درد اشتياق
هركسي كو دور ماند از اصل خويش

  بـــاز جويد روزگار وصل خويش 
با اين اشتياق پيوستن به دوست و ميل به تكامل است 
كه اضطراب جدايي و هراس از مرگ از بين رفته و مرگ در 

نظر موالنا به صورت بازيچه در ميآيد: 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آي

 تا در آغـــوشش بگيرم تنگ تنگ 
من از او عمــــري ستانم جاودان

او زمن دلـــقي ستانـد، رنگرنگ 
آزمودم مرگ من در زندگــي است

 چون بميرم پس همه پايندگي است
نقش اضطراب جدايي در زندگي و هنر حافظ 

نگاهي گذرا بر زندگي حافظ نشـــان ميدهد كه او در 
حيات خود جداييهاي متعددي را متحمل شـــده است، او 
در كودكي پدر خود را از دســـت ميدهد. بعد از وفات پدر 
سه پسر از وي به جا ميماند كه حافظ كوچكترين آنها بوده 
اســـت پس از مدتي اين برادرها از هم جدا ميشوند. بعد از 
ايـــن جداييهـــا. هر دو برادر بزرگتر او يكي پس از ديگري 
فوت ميكنند و حافظ مراتب تأسف خود را از اين فقدانها 

چنين بيان ميكند: 
    همي بايد بريد از خويش و پيوند          

چنين رفته اســـت، حكم آسماني 
عالوه بر جداييهاي فوق، او همســـر محبوب خود را 
هم از دســـت ميدهد و تأثر ســـوزناك خود را از فوت وي 

چنين ابراز ميكند: 
آن يـــا كزو خانه ما جاي پري بود 

سرتا قدمش چون پري از عيب بري بود 
از چنگ منش اختر بد مهر بدر برد 

آري چه كنم دولت دور قمري بود 
اوقات خوش آن بود كه با دوســـت به سر شد 

باقـــي همه بـــي حاصلي و بيخبـــري بود 

و باز جداييهاي ديگري به ســـراغش ميآيد، يعني تنها 
پسر جوانش كه در سفر هندوستان بود، در همان ديار به ديار 
باقي ميشتابد و اين در حالي است كه قبال نيز پسر ديگرش 
از كفاش بيرون رفته بود.  ابيات زير تأسف عميق حافظ را 

در مرگ فرزندش آشكار ميسازد: 
بلبلـــي خون دلي خـــورد و گلي حاصل كرد 

بـــاد غيرت به صدش خار پريشـــان دل كرد 
قرهالعيـــن مـــن آن ميـــوه دل يـــادش باد 

كه خود آســـان بشـــد و كار مرا مشكل كرد 
آه و فريـــاد كه از چشـــم حســـود مه چرخ

در لحـــد ماه كمـــان ابروي مـــن منزل كرد 
عالوه بر نزديكان خود، حافظ دوســـتان و كسان ديگري از 
امرا و حكامي را كه انس و معاشـــرتي با آنها داشـــته، در جنگ 
و ســـتيزهاي كسب قدرتي كه در عصر او رواج داشته از دست 
ميدهد و همه اين جداييهاي طاقتفرسا مخصوصاً فوت پسرش 
در ســـفر باعث ميشـــود او از سفر كردن و جدا شدن از شهر و 
ديار خود شيراز و ياران خود حتيالمقدور پرهيز كرده و بر خالف 
همشهري خود شيخ اجل سعدي ميل و رغبت چنداني به سير و 
سفر نشان ندهد و يكي دو باري هم كه به داليلي خطر كرده و 
پاي از شيراز بيرون نهاده، همواره از غربت ناليده و آب ركنابادش 
عاقبت او را به شيراز باز گردانده است. اين هراس شديد حافظ از 

travel) «سفر كه در اصطالح روانشناسي «ترس بيمارگونه از سفر
phobia) ناميده ميشود. معادل همان «اضطراب جدايي از مادر» 
در سنين كودكي است. چرا كه به عقيده روانكاوان، وطن مالوف 
هركس به طور سمبوليك به منزله مادر اوست كه اصطالح مشهور 
«مام وطن» در فرهنگ ما هم ميتواند ريشه در همين نظريه داشته 
باشد. اضطراب حافظ از سفر به حدي است كه چندين غزل در 
نكوهش آن ساخته است كه آوردن همه آنها در اين مقاله مقدور 

نيست و تنها به ابياتي از آنها بسنده ميشود: 
   خرم آن روز كزين منزل ويران بروم     

  راحت جان طلبم و زپي جانان بروم 
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت 

 رخت بر بندم و تا ملك سليمان بروم
كه در ســـفري از شـــيراز «ملك سليمان» به يزد «زندان 

سكندر» سروده است و نيز غزلي كه شامل بيت: 
غم غريبي و غربت چو بر نميتابم   

 به شهر خود روم و شهريار خود باشم 
يادگار همين سفر است. 

در وقت ديگري هم كه قصد سفر به هندوستان داشته، 
وزش باد مخالف در جزيره هرمز او را از ادامه دادن به سفر باز 
ميدارد و دربارة انصراف خود از اين سفر چنين ميگويد: 

چه آســـان مينمود اول غم دريا به بوي سود 
غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نميارزد
* عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي اردبيل

وادي ادبيات
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اشاره: 
پنجشنبة گذشته در بخش نخست مقالة حاضر، چنين 
نوشته آمد كه در راستاى آگاهى بيشتر به احوال و مراودات 
ادبى حافظ و ســاير اديبان مشــهور و مغفول در اقليم 
فارس و كشف برخى از سرچشمه هاى سرايش ابيات و 
اشعار وى، به شيراز مي رويم و از البه الى اوراق كهن 
و نسخ مهجورماندة خطى،شاعرى نسبتاً گمنام و معاصر 
با حافظ به نام«جالل الدين احمد بن يوسف بن الياس 
طبيب شــيرازى»را كه حكيم دربار شــاه شجاع مظفرى 
است و در تعامل با شاعران و اديبان ساكن در اين ديار 
بوده و اشعار آبدارش پهلو به آثار بزرگان مى زند، مورد 
بازشناسي قرار مي دهيم و از روابط ادبى و تأثير و تأثر 
متقابل بين او و خواجه حافظ سخن خواهيم گفت. اينك 

ادامة اين مقال و موضوع را پي مي گيريم.
***

بنگريد به كل ابيات اين غزل از حافظ با مطلع:
اى پادشـــه خوبـــان داد از غـــم تنهايـــى

دل بى تو به جان آمد وقت است كه باز آيى
جالل طبيب راست:

همين بس اســـت ســـعادت كه در تو پيوستم
بـــه عمر خويـــش زمانى بر تو بنشســـتم

گذشـــت عمر و من از بى خودى ندانســـتم
كـــه نيســـتم من شـــوريده حال يا هســـتم

بـــراى آنكـــه مرا دوســـت، آِن خـــود داند
ز غير دوســـت بريدم به دوســـت پيوســـتم

مـــرا كـــه بود به هـــر مو، تعلقـــى با خود
بـــه زلـــف يـــار درافتادم و ز خود رســـتم

طبيب دســـت ز ما باز داشـــت چون دانست
كـــه آن نـــگار نگيرد به لطف خود دســـتم

بنگريد به كل ابيات اين غزل از حافظ به مطلع:
به غير آنكه بشـــد دين و دانش از دســـتم

بيـــا بگو كه زعشـــقت چه طرف بربســـتم
جالل طبيب فرمايد:

بويـــت از بـــاد شـــنيدم كه فدايـــت بادم
جـــان بر آن بـــوى دالويز تو شـــد بر بادم

باده مى نوشـــم و با دور فلك مى كوشـــم
در چنيـــن دور ندانـــم ز كجـــا افتـــادم

در ســـر كـــوى خرابات ز دســـت ســـاقى
جـــام برداشـــتم و جان به عـــوض بنهادم

ناچشـــيده لـــب لعلـــش به تصّور مســـتم
ناكشـــيده ســـر زلفش به هوس هم شـــادم

مـــى كنـــم دعـــوى آزادى از بندگـــى ات
زانكـــه تـــا بنـــده ام از بند جهـــان آزادم

دوش مى گفت به افســـوس كـــه يادآر مرا
چـــون كنـــم ياد، كســـى كو نـــرود از يادم

آنچـــه از نرگس بيمار تو ديده اســـت طبيب
بـــار ديگـــر نزند الف كـــه من اُســـتادم
بنگريد به اين غزل از حافظ كه دو بيت از آن در ذيل 

ذكر مى گردد:
زلـــف بـــر بـــاد مده تـــا ندهى بـــر بادم

نـــاز بنيـــاد مكـــن تـــا نكنـــى بنيـــادم
حافظ از جور تو حاشـــا كـــه بگرداند روى

مـــن از آن روز كـــه دربنـــد تـــوام آزادم 
سعدى نيز غزلى دارد بدين مطلع: 

 مـــن از آن روز كـــه در بنـــد تـــوام آزادم
پادشـــاهم كـــه به دســـت تو اســـير افتادم 
 در اينجا گويا حافظ و جالل، هر دو به اقتفاى اين غزل 

شيخ اجل سعدى رفته اند.
جالل طبيب را است:

اى دل از بيـــداد دوران غـــم مخـــور
خـــار باشـــد در گلســـتان، غـــم مخـــور

جمـــع گـــردد همچـــو زلـــف دلبـــران
هركـــه شـــد روزى پريشـــان غـــم مخور

ســـحر وقـــت  در  مظلـــوم  نـــاَوك 
بگـــذرد از چـــرخ گـــردان غـــم مخـــور

آتشـــين آه  و  مـــا  چشـــم  زاب 
نـــرم گردد ســـنگ و ِســـندان غـــم مخور

توســـت همـــراه  صاحبـــدالل  خاطـــر 
خاطـــر خـــود را مرنجـــان غـــم مخـــور

قـــدر ســـيمرغ  هّمـــت  همايـــون  اى 
از بـــراى بـــوم ويـــران غـــم مخـــور

همچـــو يوســـف مصر دولت زان توســـت
صبـــر كـــن؛ در چـــاه و زنـــدان غم مخور

اى طبيـــب از درد دل چنديـــن منـــال
از پـــى درد اســـت درمـــان، غـــم مخور 

بنگريد به اين غزل مشهور از حافظ به مطلع:
يوســـف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور

كلبه احزان شـــود روزى گلســـتان غم مخور
ع گويد: جالل طبيب در غزلى ُمَلمَّ

اذا نزلّـــت ببغـــداد َوهـــَى داُر ســـالمِ
فُقـــل منازَل ســـلمى َعلى حماِك ســـالمى

شـــمال اگر تو غبارى ز كوى دوســـت بيارى
فـــداى خـــاك تو بـــادا هزار جـــان گرامى

اذا مـــَرَرت بَِقبـــرى وُكنـــُت فيـــه تُرابـــًا
فـــداى خـــاك تو بـــادا هزار جـــان گرامى

چو سبزه سر به در آرم ز خاك و پاى تو بوسم
 َوَجـــدت رائحـــَه الُودِّ مِـــن َرميم عظامى

بســـهم لَحِظـــك قتلى مســـّررتى و حيوتى
َفـــان َعينـــَك رام و ذاَك عيـــُن َمرامـــى

ز آفتـــاب چه جويـــى حديث مهر چه گويى
مگـــر كه روى چو ماهش نديده اى به تمامى

جـــالل، خـــطِّ غالمـــى به بندگـــى تو آرد
اگـــر قبول تـــو گردد مبارك اســـت غالمى
ع از حافظ به مطلع: بنگريد به كل ابيات اين غزل ُمَلمَّ

اتـــت روائـــح رنـــد الحمـــى و زاد غرامى
فـــداى خاِك درِ دوســـت باد جـــان گرامى

ع :  جالل طبيب  راست در ُمَلمَّ
اليزالـــى  شـــراب  ســـاقى  بـــده 

اُبالـــى ال  شـــاهدان  دســـت  بـــه 
تََمـــوَج فـــى الســـفينه بِحـــُر َخمـــر

الهـــالِل جـــوِف  فـــى  ـــمَس  الشَّ كأَنَّ 
مبـــادا چشـــم مـــا بـــى بـــاده روشـــن

مبـــادا جـــان مـــا از عشـــق خالـــى
بـــه چشـــم خفتـــه شـــب كوتـــه نمايد

اليّالـــى طـــوَل  ُمقَلتـــى  عـــن  َســـُلو 
همـــه چيـــزى زوالـــى يابـــد آخـــر

زواِل عـــن  تنـــّزه  قـــد  عشـــقى  و 
كويش مگـــر بگذشـــته اى بـــر خـــاك

كـــه جان مـــى بخشـــى اى باد شـــمالى
آتـــش در  ور  باشـــم  آب  در  اگـــر 

حـــاِل كل  فـــى  مونســـى  خيالُـــك 
ز بى خويشـــى نمـــى دانم پـــس از پيش

شـــماِل عـــن  يَمينـــى  اَدرى  مـــا  و 
قلـــِب َغيـــُر  مالـــى  المـــاَل  اَردَت 

مالـــى دنيـــاَى  مـــن  القلـــُب  ذاَك  و 
برگرفتـــى  دل  دوســـتى  از  چـــرا 

جاللـــى  جـــان  دشـــمن  نـــه  اگـــر 
الزم به توضيح است كه بسيارى از محقّقان در سبيل خطا 
با استناد به نسخ خطى كاتبان بى دقّت، اين غزل را به جالل 
عضد يزدى نسبت داده اند(ديوان خطى متأخر جالل عضد 
كتابت  كه حدود يك قرن پس از رحلت او در ســـنه 855

كتابخانه مجلس در صفحه 143). شده - به شماره 1182
كه به   و در ديوان جالل عضد  كه در ســـال 1366
كوشش احمد كرمى، توسط نشر تاالر كتاب تهران به زينت 
طبع آراسته گشته است، اين غزل جالل طبيب را مانند بسيارى 
از اشعار ديگر وى، در خطايى فاحش، از آن سيدجالل عضد 

يزدى دانسته اند.
 اين درحالى است كه اصوالً بر خالف حافظ و جالل 
ع گويى و سرودن اشعار و ابيات تازى در سنت  طبيب، ُمَلمَّ
جالل عضد يزدى نيست و ثانياً شاعرى به نام «نظام قارى» كه 
تا نيمه قرن نهم هجرى در قيد حيات بوده است، در كتاب 

مشهور خود به نام «ديوان البسه»، با انتساب صريح اين غزل 
بـــه جـــالل طبيب، آن را در غزلى به مطلع ذيل جواب گفته 
است. لذا در صحت انتساب اين غزل به جالل طبيب جاى 

ترديدى وجود ندارد.
ز باال افكِن شرب نهالى
شدم سرپا برهنه الاوبالى

ع از حافظ  با اين توضيح بنگريد به كل ابيات اين ُمَلمَّ
به مطلع: 

سالم اهللا ما كر الليالى
و جاوبت المثانى و المثالى

در پايان اين مقالت، بايد خاطر نشان نمود كه بنا بر قول 
اربابان تذكره، ديوان اشعار جالل طبيب، بيش از سه هزار بيت 
دارد كه به استثناى منظومه گل و نوروز او، در كمال تأسف، 
امروزه به جز چند غزل منتخب از وى كه در نســـخ خّطى 
مجموعة اشعار يا ُجنگهاى شعر يافت مى شوند، منبع ديگر 
قابل وثوق يا ديوان كاملى از او در جايى فهرست نشده است.

همچنين اشعار وى كه مورد اشارت تذكرههاست نيز بسيار 
اندك و محدود است.

 الزم به ذكر اســـت كه در برخى كتب و مقاالت بيان 
شـــده كه ديوانى كهن از جالل طبيب در كتابخانه خديوى 
كه در سنه 823 استنساخ شده،وجود  مصر به شـــماره 1428
دارد كه عكس اين نســـخه در دهه پنجاه خورشيدى توسط 

استاد مجتبى مينوى به ايران آورده شده است. 
پس از بررسى كتاب فهرستوارة منابع موجود در كتابخانه 
مينوى تهران كه توســـط نســـخه شناسان بزرگ و بى بديل 
دانشـــگاه تهران، شادروان ايرج افشار و زنده ياد محمد تقى 
دانش پژوه به انجام رسيده و توسط پژوهشگاه مطالعات علوم 
انسانى و فرهنگى كه متولى كتابخانه موقوفة مينوى است، به 
چاپ رسيده است؛ در صفحه 129 اين كتاب، اساتيد معّظم 
فوق در معرفى و شناساندن نسخة مصر نامى از«ديوان جالل 
طبيب»نياورده اند، بلكه پس از ديوان امير خســـرو دهلوى، 
دوميـــن ديوان اين مجموعه را ديوان «جالل عضد يزدى» و 
پس از آن رسالة اى از جالل الدين محمد بن على خوافى 

(شاه جالل الدين خوافى) ذكر كرده اند.
 و پس از ذكر ســـاير مطالـــب اين كتاب، در آخرين 
مطلب،«منظومة گل و نوروز جالل طبيب» را مورد شناسايى 
قرار داده اند و نامى از «ديوان اشـــعار جالل طبيب» در اين 
مجموعه نياورده اند. لذا مطابق گزارش ايشان در اين نسخه، 
از هر سه نفر جالل مشهور در قرن هشتم اثرى  وجود دارد 
كه ديوان اشـــعار جالل طبيب در آن موجود نيســـت، بلكه 
ديوان اشعار جالل عضد يزدى، دومين ديوان مضبوط در اين 

مجموعه به شمار آمده است.
 بنابراين، اگر معرفى و اطالعات منعكس شده در اين 

فهرســـتواره صحيح و دقيق باشـــد كه با توجة به حذاقت و 
ُحسن شهرت اساتيد ارجمند گردآورندة آن، اين احتمال چيزى 
قريب به يقين اســـت؛ نسخة محفوظ در قاهره را نمى توان 
به عنوان منبع غزلياّت جالل طبيب معرفى يا تصحيح نمود. 
در عين حال جهت اطمينان قطعى، تحقيق و بررسى تصاوير 
موجود از اين نســـخه در كتابخانة شريف فوق الذكر داراى 
اهميت مى باشد كه متأسفانه به دليل تعطيلى كرونايى آن در 
زمان نوشـــتن اين مقاله، انجام اين امر تاكنون براي نگارنده 

ميسر نگرديده است.
 اما در بين منابع شناسايى شدة موجود، تحقيق و تتبّع 
عميق در خصوص مواردى چون: ادبيات حوزه فرهنگى ايران 
در قرن هشتم، جامعه شناسى فرهنگى، سياسى و اجتماعى 
شيراز در اين قرن، تأثير و تأثر شاعران معاصر بر يكديگر در 
اين سده، سرچشمة سرايش برخى ابيات و غزليّات جهانگيِر
هماى اوج سعادت ادبياّت فارسى خواجه حافظ شيرازى و 
غيره از ضررويات بسيار مهم پژهشگران و دانشكدههاى زبان 

و ادبيّات فارسى در سراسر جهان است.
 از ســـالهاى دور گذشته، برخى اديبان مانند زنده ياد 
كريم اميرى فيروز كوهى، در ضمن مقاله اى در شماره 10
مجله يغما به ســـال 1352 خورشيدى، با اعالن فرياد آتش 
بس در ميدان جدال تحقيقات حافظ شناسى، مطالعات انجام 
شده بر تفكر، فلسفه و شعر حافظ را كافى و وافى دانسته و 
مبادرت به درخواست «حافظ بس»از طبقة محّقق و دانشمند 

مملكت در جهت اجتناب از انجام تحقيقات تكرارى و اداى 
حّق ساير شعرا و گويندگان در پژوهشهاى بعدى و معرفى 

ايشان به نسلهاى آينده و جوانان كرده اند.
 اّما پس از گذشت قريب نيم قرن از اعالم فرمان «حافظ 
بس»، صدها مجّلد كتاب حافظ شناسى از جنبههاى گوناگون 
به چاپ رسيده، هزاران عنوان مقاله در باب اين شاعر و آثارش 
در روزنامهها و مجالت و سايتها به زبانهاى مختلف تاكنون 
نشر يافته و همچنان نيز نهضت حافظ پژوهى، نه تنها مقام و 
جايگاهى كمتر از دهههاى سابق ندارد، بلكه رونقى بيش از 
گذشته نيز در آن مشاهده مى گردد. در عين حال، نمى توان 
اين حقيقت مسّلم را انكار كرد كه هميشه بخشى از تحقيقات 
دانسته يا نادانسته به موضوعات تكرارى اختصاص داده شده 

يا عاريتى از نتايج تحقيقات قبلى سايرين است.
 به گمان نگارندة اين سطور، فردوسى، سعدى و حافظ، 
اركان مثلث ادبيات و شعر پارسى هستند و از آنجا كه دربارة

حافظ، احوال، افكار و تاريخ زندگانى و كمال نظم او همچنان 
ابهامات و نواقص بسيار وجود دارد و در معتبر و مشهورترين 
تصحيـــح موجود 
از ديـــوان او (غنى 
–قزوينـــى) اغالط 
بسيار و اشعار الحاقى 
ساير شعرا به چشم 
مى آيد و از دير باز تا 
به امروز هر نويسنده، 
اديـــب و عالمى بنا 
به مكتـــب فكرى 
و عقيدتى خويش 
از شـــأن سرايش 
اشعار و سرچشمة

پيدايـــش آنها با رويكردى ذهنى (Subjective) و نه عينى 
(Objective) سخن رانده و حافظ را داراى تعّلق خاطر به 

فرقه و مسلك فكرى خويش معرفى كرده است.
 در كتابخانههاى مشهور سراسر جهان، نسخههاى خطى 
فراوانى به زبانهاى تركى، عربى و فارســـى در شرح تفسير 
اشعار و ابيات حافظ وجود دارد كه برخى از آنها چون شرح 
قرن دهمى و پر خطاى «سودى بوسنوى بر ديوان حافظ» در 
عثمانى از تركى به فارسى ترجمه و هنوز نيز در چندين مجّلد 

چاپ و در بازار كتاب در دسترس قرار دارد.
نگارندة حقير اين ســـطور كه در زمان حاضر در حال 
تصحيـــح تـــازه اى از ديوان حافظ با بهره از منابع كهن و 
مغفول خطى است، هر روز در ميان كتابهاى كهن، اسامى، 
اشـــعار و مراودات ادبى تازه و مستور مانده اى را مى يابد 
كه شرح و نشر آنها جهت نايل شدن به يك شناخت جامع 
و مانع عينى و علمى از اين شـــاعر براى حافظ شناسان و 
عاشقان او ضرورت دارد. لذا در آينده نيز همچون گذشته 
مطالب بسيار مهم و تازه اى را در ادامة اين سلسله مقاالت 
به خوانندگان ارجمند و فرهيخته روزنامه شريف اطالعات 

ارمغان خواهم داشت.
در اينجا وظيفه دارم تا بدين وسيله از دوستان و سروران 
ارجمند ايرانى و خارجى كه در دسترســـى به منابع خطى 
مرتبط با مقالت حاضر، ازهيچ مساعدتى در حق اين كمينه 
فروگذار نكرده و درخواستهاى مرا بى اجابت نگذاردند، 
كمال تشكر و امتنان خويش را اعالم نمايم. نخست سركار 
خانم استاد«بهناز عتيقى مقّدم»كارشناس ارجمند گالرى موزه 
و حراج كريستيز لندن كه تصاوير ارزشمند مربوط به منظومه 
گل و نوروز جالل را بدون هيچ مضايقه اى در اختيار بنده 
قرار دادند و بابى  تازه در خصوص اين شـــاعر و تحقيق 

بيشتر از آثار و احوال او بر من گشودند.
Sir Samuel)«دوم جناب آقاى«ِســـر ساموئل سلز 

 (Bodleian) نسخه شناس كتابخانه بودليان آكسفورد (Sales
در بريتانيا كه در نهايت پايمردى، تصاوير با كيفيت اشعار 

M.S Elliott جالل طبيب از نســـخه خطى معتبر شماره
121 را فوراً و به رايگان به بنده تســـليم كردند. همچنين 
دوســـت و برادر عزيزم جناب آقاى «فرامرز زمانى» كه در 
كتابخانه و مركز اسناد وزارت امور خارجه تهران، از هيچگونه 
مساعدت و هميارى در حق من در جهت بهره از منابع و 
فهـــارس آن نهاد، دريغ نكرده و همواره به غناى تحقيقات 
بنده كمك هاى شـــايان ذكرى را نموده اند، مورد تمجيد و 

تقدير قرار مى دهم. 

حافظ و جالل طبيب در قرن هشتم هجرى

هفتة گذشته، پنجشنبه 23 مرداد 99 در همين صفحة 
«وادي ادبيــــات»، بخش اول مقاله اى با عنوان «حافظ 
وجالل طبيب در قرن هشتم»درج شده بود كه مؤلف آن، 
مدعى دو كشف تازه شده است. يكى«كشف»اشعارى 

جديد از جالل طبيب، بدين توضيح:
«.... كوربختانه دسترسى به يگانه ديوان اشعار و 
غزلياتى كه به او نســــبت داده شده و گويا در كشور 
مصر نگهدارى مى شــــود، بر اين حقير ميسر نگرديد 
و تنها برگى چند از غزليات نيكو و بسيار مهم او در 
جنگ هاى شعر يا كتب سفينه اشعار به رؤيت و كشف 

اينجانب رسيده است.»
 و در باب كشف دوم خويش نيز چنين مرقوم 
فرموده اند:  «.... در راستاى آگاهى بيشتر به احوال و 
مراودات ادبى حافظ و ساير اديبان مشهور و مغفول در 
اقليم فارس و كشف برخى از سرچشمه هاى سرايش 
ابيات و اشعار وى، به شيراز مى رويم و از ال به الى 
اوراق كهن و نسخ مهجور ماندة خطى، شاعرى نسبتًا
گمنام و معاصر با حافظ به نام «جالل الدين احمد بن 
يوسف بن الياس طبيب شيرازى» را كه حكيم دربارشاه 

شجاع مظفرى است و در تعامل با شاعران و اديبان ساكن 
در اين ديار، اشعار آبدارش بهلو به آثار ديگران مى زند، 
مى شناسيم و از روابط ادبى و تأثير و تأثر متقابل بين 

او و خواجه حافظ سخن خواهيم گفت.»
و در جايى ديگر از همين مقاله نوشته اند: 

«.... اما نگارندة اين ســــطور [...] به ارتباط عميق 
بعضى از اين غزليات با اشعار خواجه حافظ ومراودات 
ادبى انكارنابذير ميان اين دو شاعر معاصر شيرازى بى 
برد و از جهت اهميت اين اشعار و عدم معرفى آنها در 
كتب موجود، انتشار و اراية آنها را براى حافظ بژوهان 
و عالقه مندان به يافتن سرچشمه هاى تاريخى،فرهنگى 

و ادبى غزليات حافظ ضرورى به شمار آورد.»
***

بايد خاطر عالى را مستحضر نمايم كه اين هر دو 
«كشف»، سالها قبل توسط كسانى صورت گرفته است 
و تــــا جايى كه مخلص مى داند، چندين نفر در باب 

«ديوان جالل طبيب شيرازى» قلم زده اند:
كه مؤلف مقاله  1ـ ديوان جالل طبيب شيرازىـ 
مورد بحث ما در باب آن نوشته اند دسترسى(!) به آن 
«بر اين حقير ميســــر نگرديد»، در سال 1389در ايران 
توســــط انتشارات فرهنگستان زبان وادب فارسى و به 
كه  تصحيح دكتر نصراهللا بورجوادى در 1500 نسخهـ 
تيراژ كمى هم نيستـ  به طبع رسيده و در دسترس است 
و نگارندة اين سطور هنوز هم نسخه هايى از آن را در  
قفسه هاى شعب مختلف شهر كتاب و كتاب فروشى 
هاى ديگر مى بيند. عجيب است كه مؤلف محترم مقالة 
مورد بحث، ســــراغ اين ديوان را در مصر گرفته اند! 

اينجاست يار گمشده، 
گرد جهان مگرد!

2ـ محمد افشين 
وفايى در مجلة بخارا، 
ســــال14، شمارة83، 
مهــــرـ   آبان 1390، 
ص 616 تا 630 نقدى 

بر اين ديوان نگاشته و شمارى از كاستى هاى راه يافته 
به آن را خاطر نشان نموده است.

3ـ در هميــــن ايام، مقاله اى ديگر به نام «تأملى 
در ديوان جالل طبيب شيرازى» به قلم استاد دانشمند، 
كه خداش در همه حال از بال  دكتر مسيح بهراميانـ 
نگه داردـ  در مجلة «ُدرِ درى»(فصلنامة تخصصى زبان 
و ادبيات فارســــى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد)، 
ســــال اول، شمارة اول، زمستان 1390، ص 39 تا60

به طبع رسيد.
4ـ و در خصوص «دومين كشف»مؤلف محترم 
كه كشــــف«ارتباط عميق بين بعضى از اين غزليات با 
اشعار خواجه حافظ [...] و عدم معرفى آنها در كتب 

موجود[...] »اســــت؛ بايد به عرض برساند كه نگارندة 
اين حروف در همان سالها ديوان جالل طبيب را ، كه 
در سطور قبل معرفى كرديم، بيت به بيت و كلمه به 
كلمه با ديوان حافظ مقايسه نمود و حاصل اين مقايسه 
و شــــباهت ميان اشعار حافظ و جالل طبيب را ، كه 
حدود چهل مورد است، در مقاله اى به نام «حافظ و 
جالل طبيب شــــيرازى»در مجلةگزارش ميراث، دورة 
دوم، سال 5، شمارة47و48، مهرـ  دى 1390، ص19

تا 25 ارايه نمود.
***

بنابرايــــن، به طورى كه مالحظه فرموديد، ادعاى 
مؤلف محترم، راســــت بدين مى ماند كه كسى امروز 
دوباره و به طور اتفاقى، قارة امريكا را كشف نمايد و 
حاصل كشفيات خود را فى المثل در روزنامة «اطالعات» 
با آب و تاب به اطالع خوانندگان بى اطالع برساند! 
بنابراين مى توان گفت كه يا مؤلف محترم مقالة 
مزبور، از انتشار ديوان جالل طبيب شيرازى در تهران 
و ســــه مقاله اى كه ســــالها قبل در باب اشعار وى و 
ارتباطش با حافظ نشر يافته، بى خبر بوده اند كه اوالً
اين بىخبرى براى مدعيان كشف و شهود، بسيار زشت 
است و ثانياً با وجود اينترنت و ديگر امكانات امروزين 
كه در اختيار همه قرار دارد، باور كردن آن دشوار خواهد 
بــــود. يا ،زبانم الل، همة اين تحقيقات به نظر مبارك

شان رسيده و اكنون چنين فرا مى نمايند كه از همه جا 
بى خبرند؛ كه اين نيز خود گناهى است نابخشودنى از 
جملة افعال نكوهيدة ما آدميزادگان كه در سالهاى اخير 

رواجى شگفتى انگيز گرفته است!

«كشف دوبارة» جالل طبيب شيرازى؟!

فرزاد ضيايى حبيب آبادى

حافظ و اضطراب جدايي 
دكتر جواد وهابزاده *

خلوت انس

* به ياد سردار شهيد اسالم
سپهبد شهيد قاسم سليماني

كتاب حاضر، مجموعه چهل 
صفحهاي از چند شعر خانم اقدس 
كاظمي قمي به همراه تعداد اشعار 
ديگري از شاعران درباره سردار 
شـــهيد قاسم سليماني است كه 
در يـــك مجلد و به همت خانم 
كاظمـــي، گرد هم آمدهاند و به 
ياد آن سردار اسالم منتشر شده 
است. خانم كاظمي در فرازي از 
يك شعر خود با نام «سوگنامه» 

چنين ميگويد:

ســـليماني قاســـم  حضـــرت 
اي كـــه پابنـــد عهـــد  و پيمانـــي

اي كـــه ســـرباز ايـــن وطـــن بودي
هـــم وطنخـــواه و هـــم مســـلماني

اي كـــه بـــودي اميـــر هر لشـــكر
شـــير شـــرزه ز شـــهر كرمانـــي

جـــان خـــود را نمودي اي ســـردار
بهـــر حفـــظ وطن، تـــو قربانـــي...

* غديريه
اســـالم به پا شـــد ز محمـــد و علي

گرديـــد علي ولـــي، به فرمـــان نبي
در روز غديـــر، جمله ديدند به چشـــم

فرمـــود محمـــد كه علي هســـت ولي

اين كتاب نظم و نثر، به بيان 
واقعه تاريخي غدير خم ميپردازد 
و سير داستاني اين ماجرا را گاه 
به زبان نثر وگاه به زبان شـــعر 
بيان ميدارد. شعرهايي كه اثر طبع 

شاعر و نويسنده كتاب است.
در ابتداي كتاب به تعريفي از 
«غديرخم» پرداخته شده و سپس 
در ادامـــه، خطبه معروف پيامبر 
اكـــرم(ص) در روز غدير خم 
(ســـال دهم هجرت)، نقل شده 
است و خانم كاظمي قمي، اين 

خطبه تاريخي را، بخش به بخش، به صورت شعر در آورده است.

* خطبه فدكيّه منظوم
مسأله فدك باوجود گذشت 
بيـــش از چهارده قرن كه از آن 
مي گذرد، هميشه زنده است و 
نميتوانـــد از يادها برود. فدك 
يك تمدن و يا فرهنگ و يا آثار 
باستاني حاكي از يك جريان مادي 
نبوده كه بسان ماده نابود شود و 

از اذهان محو گردد.
نبايد پنداشت كه حضرت 
علـــي(ع) و يا حضرت فاطمه 
زهرا(س) از اين كه ســـرزمين 
حاصلخيزي را از دست دادند، از 
آن جهت متأثر گرديدند. مسأله، 
مســـأله يك حق اســـت كه اگر پايمال شود، احكام دين خدا از بين 
رفته و اگر احقاق نشود، حدود خدا تعطيل و به قرآن براي هميشه 

پشت شده  است.
كتاب حاضـــر، صورت منظوم خطبه معروف فدكيه حضرت 
زهراست. سخنان اعتراض آميز آن حضرت درباره فدك. اين خطبه 
توسط خانم اقدس كاظمي قمي به شعر در آمده است و همراه با 

ترجمه فارسي و انگليسي خطبه، تقديم عالقهمندن شده است.
اگر اكنون مرا ســـايه به ســـر نيســـت

تـــو پنداري مـــرا ارث پدر نيســـت
چنيـــن حكم اســـت حكـــم جاهليت

كه شـــد معـــدوم بـــا امر رســـالت
چه حكمي بهتر از حكم خدا هســـت

كـــه از احكام ديگر هم جدا هســـت
يـــكا يك خـــوب من را ميشناســـيد

اگـــر چـــه جملگيتـــان ناسپاســـيد
همـــه دانيـــد مـــن آگاه هســـتم

كـــه خود ُدخت رســـولاهللا هســـتم...

* تضمين شعر شاعران
مجموعه حاضر، شـــامل 
تضمينهايي با استفاده از اشعار 
شاعران مختلف است كه بيشتر 
آنها به صورت مخمس پرداخته 
شده اســـت. در كتاب حاضر، 
تضمينهايي توسط خانم اقدس 
كاظمي، از اشعار حافظ، سعدي، 
موالنا، اقبـــال الهوري، فرخي 
يزدي، دكتر مظاهر مصفا، قائم 
مقـــام فراهاني، صائب تبريزي، 
فريدون مشيري، پروين اعتصامي، 
مهدي سهيلي، و شاعران بلندپايه 

ديگري صورت گرفته است.
از باب نمونه، ابتداي يك 

تضمين مخمس از شـــعر «آزادي» زنده ياد فرخي يزدي را از نظر 
ميگذرانيم:

هر كـــه ميكند امروز ادعـــاي آزادي
در قفس گشـــايد پـــر، در هواي آزادي

بينـــد او چســـان دادم خونبهاي آزادي
«آن زمان كه بنهادم ســـر به پاي آزادي»

«دست خود زجان شستم از براي آزادي» 
عمر خود به سر بردم هر به كنج زندانها

تا رها شـــود انســـان، از جفا و از غوغا
با چنين هدف، هر دم، در پياش روم هرجا

«تا مگر به دســـت آرم، دامن وصالش را»
«مـــيروم به پاي ســـر، در قفاي آزادي»

چهار كتاب فوقالذكر از ســـوي «نشر مثلث عشق» در فواصل 
زماني مختلف در شـــهر قم منتشـــر شدهاند و براي دستيابي به آنها 

ميتوانيد با اين نشاني مكاتبه يا تماس داشته باشيد:
37135 ـ قمـ  صندوق پستي: 1178

تلفن:2915858ـ0251

چند كتاب شعر 
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در حالى كه برخى موافق افزايش نرخ سود بانكى 
براى بلندمدت شـــدن سپرده هاى بانكى و همچنين 
كاهش تمايل به سفته بازى هستند، عده اى ديگر آن را 

موجب افزايش هزينه هاى شبكه بانكى مى دانند. 
افزايش نرخ ســـود سپرده هاى بانكى به تازگى 
بحث هايى را در فضاى اقتصادى و رسانه اى كشور 
پيش كشيده و سواالتى را از جمله اينكه نقطه بهينه 
نرخ ســـود براى بخش هاى توليدى و نظام بانكى 
كجاســـت؟ و نظام بانكى چگونه مى تواند به تأمين 
مالى بخش توليد براى رسيدن به جهش توليد كمك 

كند؟، مطرح كرده است.
در اين زمينه با فرشـــيد فرخ نژاد رئيس هيات 
مديره بانك رفاه به واكاوى سياست هاى پولى و مالى 
اركان دولت بويژه بانك مركزى پرداختيم كه ماحصل 

آن را مى خوانيد:
وى مى گويد: اگرچه افزايش نرخ سود سپرده  هاى 
بانكى با در نظر گرفتن متغيرها و شرايط اقتصادى 
امروز كشـــور و وجود بازارهاى موازى متعدد براى 
تثبيت ارزش دارايى هاى مالى از ديد سياســـت گذار 
پولى اقدام مناســـبى است، اما از منظر نظام بانكى، 
اين اقدام در عين مؤثر بودن براى هدايت سرمايه  ها 
به بانك  هـــا و افزايش توان تأمين مالى آن  ها براى 
كمـــك به بخش توليد، ســـبب افزايش هزينه هاى 

بانك  ها مى شود.
رئيس هيات مديره بانك رفاه مى افزايد:  در حال 
حاضر قدرى براى قضاوت زود است، اما براساس 
تجربه نظام بانكى، عدد گفته شده با در نظر گرفتن 
ارقام معامالت ساير بازارهاى موازى، انگيزه زيادى 
در مردم براى انتقال منابع نقدى از ساير بازارها به 
بازار پول ايجاد نمى كند، اما در شرايط موجود شايد 
ايـــن اقدام يكـــى از راه  حل  هاى مؤثر براى هدايت 
ســـرمايه  هاى نقدى به بانك  ها باشـــد. آنچه مسلم 
است، بخش عمده اى از اتفاقاتى كه اكنون در كشور 
ما رخ مى دهد، ناشـــى از انتظارهاى تورمى است و 
سياست گذار پولى به هر ميزان بتواند اين انتظارات 

را كنترل كند، اقدام مناسبى است.
به گفته وى،  بخشى از جامعه كه محافظه كارترند 
و قادر به پذيرش ريســـك هاى غيرمنطقى به دليل 
ناآشنايى با فضاى بازارهاى مالى و سرمايه نيستند، 
بايد انگيزه اى داشته باشند تا منابع خود را در بانك ها 
نگه دارى كنند و اين اقدام سياست گذار پولى در اين 
راستا ارزيابى مى شود. با اين حال فضاى اقتصادى 
چند ماه اخير به سمت و سويى پيش رفته كه اعداد 
اعالم شده براى نرخ سود بانكى و حتى سه درصد 
بيش از آن هم انگيزه زيادى براى افراد در خصوص 

انتقال منابع به بانك  ها ايجاد نمى كند.
فرخ نژاد در خصوص تاثير اقداماتى كه شبكه 
بانكى براى كاهش پيامدهاى اقتصادى شيوع بيمارى 
كرونا انجام داده و به طور عمده شـــامل پرداخت 
تسهيالت يك ميليون تومانى به آسيب ديدگان از شيوع 
كرونا و امهال سه ماهه تسهيالت قرض الحسنه در 
انتهاى ســـال گذشته بود. مى گويد: در حال حاضر 
بانك ها در راستاى كمك به بهبود شرايط، از حداكثر 
ظرفيت خود استفاده مى كنند. غير از دو موردى كه 
اشاره كرديد، موارد ديگرى هم در حال انجام است. 
البته بخش اصلى اين اقدامات براساس بخشنامه هايى 
اســـت كه بانك مركزى صادر مى كند و برخى هم 
مربوط به كارهاى ابتكارى است كه در هر بانك با 
توجه به امكانات، ظرفيت  ها و رسالت  هاى اجتماعى 

آن بانك انجام مى شود.
وى مـــى افزايد: در رابطه با وصول اقســـاط 
تســـهيالت دريافتى بخش توليد كشور هم بانك ها 
باوجود محدوديت  هاى مالى در حد بضاعت كمك 
كردنـــد. در حوزه خدمات الكترونيك در ســـقف  
تراكنش  ها تغييراتى ايجاد شده و بيشتر بانك ها سعى 
كردند طرح هايى را ارائه كنند كه مشـــتريان نياز به 

حضور كمترى در شعب داشته باشند.

رئيس هيات مديره بانك رفاه ادامه مى دهد: در 
شرايط همه گيرى كرونا، كاركنان بانك ها بعد از كادر 
درمانى جزو اقشـــار آسيب پذيرى هستند كه بيشتر 
از ديگر مشاغل در معرض خطر ابتال قرار دارند و 
اين موضوع براى كاركنان بانك ها به ويژه افرادى كه 
در شعب فعال اند، مشكالتى را ايجاد كرده است. به 
همين دليل، اين موضوع بانك ها را به  سمتى سوق 
داد كه خدمات الكترونيك را گسترده تر ارائه كنند.به 
عنوان نمونه، در رابطه با صندوق ETFكه چند بانك 
براى فروش ســـبد سهام با وزارت اموراقتصادى و 
دارايى همكارى كردند، بخش عمده  فرآيند از طريق 
درگاه هاى الكترونيك انجام شد و مشتريانى هم كه 
به شـــعب آمدند، افرادى بودند كه به صورت سنتى 
عالقه مند بودند كارشان از اين طريق انجام شود وگرنه 
مى توانستند با استفاده از درگاه هاى مختلف الكترونيك 

عمليات مورد نظر خود را انجام دهند.
وى تصريح مى كند: هنوز هم بانك ها در تالشند 
اقدامات بيشـــترى براى كاهش پيامدهاى اقتصادى 
كرونا انجام دهند و اميدواريم با فراهم شدن امكان 
جذب منابع ارزان قيمت و كمك  هاى دولت، امكان 
پرداخت تســـهيالت ارزان  تر به مشاغل آسيب ديده 

فراهم شود.
اين مقام مســـئول درباره اينكه اتكاى دولت به 
منابع شبكه بانكى ناشى از تضعيف منابع صندوق 
توســـعه ملى در دوره هاى مختلف نيست؟، جواب 
مى دهد: در حال حاضر، به دليل شرايط منطقه  اى و 
بين  المللى، دولت محدوديت هاى زيادى دارد و اكنون 
در شرايط خاص تحريم هستيم. فروش نفت كشور 
و به دنبال آن درآمدهاى دولت كامًال محدود شده و 
اين موضوع در رابطه با صندوق توسعه ملى هم كه 
منابع آن حاصل از مازاد فروش نفت است، صادق 
بوده و از طرف ديگر، برداشت از اين صندوق بايد 
با اجازه قانون باشد و محل استفاده از مبالغ برداشتى 

كامًال مشخص است.
وى خاطرنشان مى كند:اكنون محدوديت استفاده 
از منابع صندوق توســـعه ملى با اولويت ضرورت 
تأمين كاالهاى اساسى و دارويى مورد نياز كشور و 
در عين حال تقويت بخش توليد و تأمين مواد اوليه 
مورد نياز اين بخش، در كنار عوامل مختلف باعث 

شده بخشى از بار حمايت هاى مالى اين بخش  ها به 
سمت نظام بانكى سوق داده شود.

فرخ نـــژاد در اين خصوص كه آيا بهتر نبود 
كمك ها به بخش هاى فقط آسيب ديده تعلق مى گرفت 
تا اثربخشى آن بيشتر شود؟، مى گويد: بديهى است 
اگر امتياز و فرصت را به دست نيازمند واقعى برسانيم، 
نتيجه بخش تر است، اما محدوديتى كه در كشور ما 
وجود دارد، محدوديت دسترسى به داده هاست. اين 
مســـاله در سال هاى اخير بهتر از گذشته شده و در 
مجموعـــه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى 
برخى از پرداخت ها، نظام اطالعاتى دقيق ترى شكل 
گرفته اســـت. با اين حال، شايد علت عمومى در 
نظر گرفتن حمايت ها، دشـــوارى تميز دادن افراد و 
گروه هاى مختلف از يكديگر است. علت ديگر هم 
مى تواند اين باشـــد كه دريافت كنندگان تسهيالت 
قرض الحسنه نيازمند چنين تسهيالتى هستند و مبلغ 
اين نوع تسهيالت اندك است. در نتيجه در شرايط 
بحران بيمارى و لزوم اتخاذ تصميم هاى ســـريع و 
بهنگام، شايد هزينه تفكيك اين افراد بيشتر از اين 
بود كه كل تســـهيالت آن ها امهال شـــود. در عين 

حال، واضح است هنگامى كه تعداد دريافت كنندگان 
حمايت ها افزايش پيدا مى كند، اثربخشى آن حمايت ها 

كاهش مى يابد.
وى در جواب اينكه بانك هاى كشـــور خود با 
چالش هايى مواجه اند و همچنين در ســـطح كالن، 
شرايط اقتصادى نامطلوبى را شاهديم. با اين حال، 
بانك ها چه امتيازى مى توانند به توليدكننده داخلى 
دهند تا شـــاهد تحقق جهش توليد باشيم؟،پاسخ 

مى دهد:رهبر معظم انقالب چند ســـال اســـت كه 
به درستى نياز جامعه را در حوزه اقتصاد مى بينند و 
نام سال ها هم بر اين اساس انتخاب مى شود. بحث 
اين است كه از بخش توليد انتظار كار بيشترى وجود 
دارد، اما اين بخش براى فعاليت نيازمند حمايت هايى 
است و در شرايط موجود به واسطه محدوديت  هاى 
بانك  ها در تأمين منابع مورد نياز و همچنين كاهش 
درآمدهاى ارزى كشـــور، حمايت مالى بانك  ها به 
تنهايى پاســـخگوى نياز روزافزون بخش توليدى 
كشـــور نيست و ضرورت جذب منابع خارجى در 
قالب سرمايه  گذارى مستقيم يا تأمين مالى ميان مدت و 
بلندمدت به عنوان يكى از راه كارهاى مؤثر پيشنهادى 
مطرح اســـت كه الزمه آن ايجاد امنيت در حوزه 
سرمايه گذارى و رفع مقررات سخت  گيرانه و كاهش 

بروكراسى ادارى در حوزه هاى مختلف است.
رئيس هيات مديره بانك رفاه اضافه مى كند:امسال 
هم به روال سال  هاى گذشته، بانك ها برنامه ريزى هايى 
كـــرده و طرح هاى مختلفى را اعالم كردند كه در 
چارچوب آن تسهيالت ُخرد به متقاضيان آسيب ديده 
از شرايط موجود اعطا كنند. اما اغلب اين تسهيالت 

كمتر از 500ميليون ريال است. البته طرح هاى متعددى 
در بانك ها اعالم شـــده كه ارائه تســـهيالت را با 
روش هاى ســـاده و با جامعه هدف مشخص مانند 
مستمرى بگيران، كارگران، كاركنان بخش بهداشت و 
درمان و... انجام مى دهند. هدف اين طرح ها تحريك 
بخش تقاضاست و اينكه مصرف كننده بتواند نيازهاى 
خود را با دريافت اين تسهيالت پوشش دهد. هنگامى 
كه اين كار انجام شود، تقاضا براى بخش توليد به طور 

طبيعى افزايش مى يابد و مى توان انتظار داشت جهش 
مورد نظر درباره اين بخش رخ دهد.

وى تصريح مى كند: از ســـوى ديگر، بخش 
توليد با هدف تأمين مواد اوليه و ساير موارد نيازمند 
نقدينگى اســـت؛ بنابراين يكى از كارهايى كه نظام 
بانكى مى تواند در اين ارتباط انجام دهد، تسهيل فرآيند 
اعطاى تســـهيالت به بخش توليد به ويژه بنگاه  هاى 
توليدى كوچك و متوســـط آسيب ديده از شرايط 
موجود اســـت. اقدام ديگر براى حمايت از بخش 
عرضه، امهال اقساط تسهيالت است كه به شركت ها 
كمك مى كند فرصتى براى برنامه ريزى داشته باشند و 
بتوانند نقدينگى را مديريت كنند. زيرا اگر در رابطه با 
بازپرداخت اقساط هم فشار زيادى وارد شود، طبيعتًا 

به مشكل برمى خورند.
نامبرده در مورد اينكه استفاده از كارت اعتبارى 
چقدر مى تواند به تحريك تقاضا كمك كند؟، اظهار 
مى دارد: استفاده از كارت اعتبارى در ايران بر خالف 
كارت هاى بدهى و هديه كه در ســـال هاى مختلف 
درباره آن فعاليت هايى صورت گرفته بود، بسيار با 
تأخير آغاز شـــد زيرا مشتريانى كه تسهيالت خرد 

دريافت مى كنند، تا حدى نياز خود را با استفاده از 
ابزارهـــاى موجود برطرف مى كنند. به عنوان نمونه، 
هنگامى كه مشترى يك تسهيالت 40ميليون تومانى 
خريد كاال و لوازم منزل دريافت مى كند، نياز خود را 
به يكباره برطرف مى كند. يكى از مهم ترين تفاوت هاى 
كارت  هاى بدهى و هديه با كارت اعتبارى اين است 
كـــه در آن كارت، يك اعتبار گردان وجود دارد و 
مشترى هر زمان نياز داشت مى تواند از آن استفاده 

كند و اعتبار آن براساس شرايط تجديد شود.
وى مى افزايد: در حال حاضر، بانك هاى مختلف 
به سمت گسترش استفاده از كارت اعتبارى رفته اند 
اما فراگير شـــدن اين ابزار و پذيرش آن از ســـوى 
اقشـــار مختلف جامعه، زمان  بر خواهد بود. اگرچه 
فعًال مشـــتريان بانك ها فقط هنگام نياز خود نسبت 
به دريافت تسهيالت اقدام مى كنند، اما توسعه ابزار 
كارت اعتبـــارى به مردم كمك مى كند كه با روش 

منعطف ترى نيازهاى خود را رفع كنند.
وى در خصوص اينكه چگونگى مواجهه مشتريان 
با كارت اعتبارى مى گويد:درباره چند طرح مرتبط كه 
در نظام بانكى ارائه شده، به داليلى استقبال محدود 
بوده است. يك مساله به اين برمى گردد كه مشتريان 
مى توانند در خريدهاى نقدى خود تخفيف هايى را 

از فروشندگان كاال دريافت كنند.
 در طرح هـــاى قبلى، برخى محدوديت وجود 
داشـــت و اعتبار بايد براى خريد كاالى خاص از 
فروشـــگاه هاى خاص استفاده مى شد. در طرح هاى 
جديد اين محدوديت ها برطرف و جامعه هدف آن 
گســـترده تر شده است. در نهايت بايد در طرح هاى 

مربـــوط به خريد اعتبارى به نقطه اى برســـيم كه 
مشترى از هر فروشگاهى بتواند خريد كند. همچنين، 
موضوع سود تسهيالت بابت خريدهاى اعتبارى و 
مانده استفاده نشده از اعتبار تخصيصى هم مقوله اى 
اســـت كه سبب كاهش استقبال مردم از كارت  هاى 

اعتبارى مى  شود. 
فرخ نژاد تاخير در استفاده از ابزار كارت اعتبارى 
در ايران را ناشى از تعريف اين ابزار بر اساس عقود 
اسالمى ، فقدان نظام اعتبارسنجى جامع و همچنين 
نبود امكان اعتبارسنجى دقيق مشتريان بانكى دانسته 
و مى گويد:اجراى خدمات پولى و مالى بين المللى 
در كشور مستلزم ايجاد زيرساخت هاى الزم فنى و 
اصول و مبانى اسالمى با هدف بومى سازى خدمت 
مربوطه است. دستورالعمل مربوط به كارت اعتبارى 
در سال هاى اخير ابالغ شده و همزمان نظام رتبه  بندى 
و اعتبارســـنجى هم توسعه يافته است. با اين حال، 
نظام اعتبارسنجى اهميت زيادى دارد، زيرا هنگامى 
كه طرح ها گسترده شده و جامعه هدف، عموم مردم 
در نظر گرفته مى شود، بايد شيوه اى را در نظر گرفت 

كه از وصول اقساط اطمينان حاصل شود.
وى در خصوص اينكه با توجه به گسترش بازار 
سرمايه ،آيا اين امر باعث مى شود بنگاه هاى مختلف 
براى تأمين سرمايه ثابت خود از طريق بورس اقدام 
كنند، توضيح مى دهد: اين روند مى تواند رخ دهد، اما 
بايد توجه كنيم اگر بخواهيم تقاضا به صورتى اثرگذار 
و معنادار از سمت نظام بانكى به بازار سرمايه منتقل 
شود، بايد عرضه هاى اوليه در بازار سرمايه بيشتر شود. 
رونق بازار سرمايه بايد بر توليدكننده واقعى اثرگذار 
باشد، اما اكنون در سطح دوم اين اتفاق در حال رخ 
دادن است. اين مساله ناشى از شرايط اقتصاد كالن، 
وضعيت خاص كشور و كاهش ارزش پول ملى است. 
بخش عمده اى از نقدينگى موجود در بازار سرمايه 
به دســـت توليد كننده اصلى نمى رسد و در برخى 
موارد فقط قيمت سهام شركت ها افزايش مى يابد و 
نياز سابق براى تأمين مالى همچنان به سمت شبكه 

بانكى سوق پيدا مى كند.
رئيس هيات مديره بانك رفاه در مورد افزايش 
نرخ ســـهام بانك ها مى گويد:اگر بخواهيم واقع نگر 
باشـــيم، بخش عمده اى از افزايش ارقام شاخص ها، 

ناشى از ارزش جايگزينى است. در صنايع مختلف، 
ارزش جايگزينى به شدت افزايش يافته است. نظام 
بانكى هم متأثر از ســـاير بخش هاى اقتصاد است و 
شرايط بازار و اقتصاد جامعه اين گونه ايجاب مى كند. 
در بلندمدت هم راستا شدن روند رشد يا افول همه 
بازارها اجتناب  ناپذير است، به  طورى  كه نمى توان در 
يك بخش 400درصد تورم داشت، اما در بخش ديگر 
آن تورم بروز نكند. متناسب با شرايط فعلى، كليت 
افزايش نرخ سهام بانك ها اين گونه تحليل مى شود، اما 
ممكن است در رابطه با يك مورد خاص وضعيت 

متفاوتى وجود داشته باشد.
وى در اين زمينه كه افزايش نرخ سود سپرده ها 
و بازگشـــت سپرده دو ســـاله چقدر مى تواند به 
بلندمدت شدن سپرده ها كمك كند؟ و در عين با اين 
شرايط تورمى و بازدهى بازارهاى موازى و همچنين 
افزايش هزينه هاى شبكه بانكى، نقطه بهينه نرخ سود 
كجاست؟،جواب مى دهد:   اگرچه افزايش نرخ سود 
سپرده  هاى بانكى، با لحاظ متغيرها و شرايط اقتصادى 
امروز كشـــور و وجود بازارهاى موازى متعدد براى 
تثبيت ارزش دارايى  هاى مالى از ديد سياســـت گذار 

پولى اقدام مناسبى است، اما از منظر نظام بانكى، اين
اقدام در عين مؤثر بودن براى هدايت سرمايه  ها به
بانك  ها و افزايش توان تأمين مالى آن  ها براى كمك به
بخش توليد، باعث افزايش هزينه هاى بانك  ها مى شود.
بـــا اين وجود در حال حاضر قدرى براى قضاوت
زود است، اما براساس تجربه نظام بانكى، عدد گفته
شـــده از نظر ارقام معامالت ساير بازارهاى موازى،
انگيزه زيادى در مردم براى انتقال منابع نقدى از ساير
بازارها به بازار پول ايجاد نمى كند، اما در شـــرايط
موجود شايد اين اقدام يكى از راه  حل  هاى مؤثر براى

هدايت سرمايه  هاى نقدى به بانك  ها باشد.
فرخ نژاد ادامه مى دهد: آنچه مسلم است اينكه
بخش عمده اى از رخدادهايى كه اكنون در كشـــور
ما رخ مى دهد، ناشـــى از انتظارهاى تورمى است و
سياست گذار پولى به هر ميزان بتواند اين انتظارات

كنترل كند، اقدام مناسبى است.
وى اضافـــه مى كند: بخشـــى از جامعه كه
محافظه كارترنـــد و قادر به پذيرش ريســـك هاى
غيرمنطقى به دليل عدم آشـــنايى با فضاى بازارهاى
مالى و سرمايه نيستند، بايد انگيزه اى داشته باشند تا
منابع خود را در بانك ها نگه دارى كنند و اين اقدام
سياست گذار پولى در اين راستا ارزيابى مى شود. با
اين حال فضاى اقتصادى چند ماه اخير به ســـمت
و ســـويى پيش رفته كه اعداد اعالم شده براى نرخ
سود بانكى و حتى سه درصد بيش از آن هم انگيزه
زيادى براى افراد در خصوص انتقال منابع به بانك  ها

ايجاد نمى كند.
رئيس هيات مديره بانك رفاه درباره اين سوال
كه اگر شما به جاى رئيس كل بانك مركزى يا وزير
اقتصـــاد بوديد، راهكارهايى كه براى مهار تورم در
پيش مى گرفتيد چه بود؟،توضيح مى دهد:در شرايط
كنونى، اين عزيزان در زمره طاليه  داران و فرماندهان
صف مقدم جنگ نابرابر و ناعادالنه اقتصادى در برابر
قدرت  هاى جهانى هستند و تصميم  گيرى در شرايط
دشوار جنگى، بسيار دشوار بوده و با محدوديت هاى
زيادى مواجهند. متأسفانه به علت دشمنى هايى زيادى
كه با نظام مقدس جمهورى اســـالمى ايران وجود
دارد، هزينه هاى زيادى به كشورمان تحميل مى شود
و محدوديت  هايى را به ويژه در حوزه جذب منابع
خارجى و فعاليت  هاى ارزى كشور كه به طور عمده
بر پايه واردات مواد اوليه استوار است، به همراه خود
مى آورد و بروز همه  گيرى ويروس كرونا و آســـيب
ديدن بخش عظيمى از كسب  وكارها هم سبب تشديد

اين شرايط محدودكننده شده است.
وى اضافـــه مى كند: امروزه تالش ما در نظام
بانكى به عنوان حوزه اجراى سياســـت  هاى پولى و
بانكى، اين است كه سياست هاى كشور را به خوبى
اجرا كنيم. به طور معمول سياست هاى همه جانبه اى
را بايـــد در كشـــور ايجاد كرد كـــه همه حوزه ها
را هـــم در برگيرد. با ايـــن حال، هماهنگ كردن
نظريات اقتصادى در شرايط تحريمى كار دشوارى

است.
فرخ نژاد همچنين در پاسخ به اينكه اگر قرار باشد
يك پيشنهاد مشخص به رئيس كل بانك مركزى ارائه
كنيد، چيست؟،جواب مى دهد:عمليات بازار باز اقدام
مثبتى بود كه تا حدى شاهد اثربخشى آن در حوزه
مالى بوديم. با اين حال، نكته مهم اين است كه بايد
به سمت حذف رانت ها برويم و در اين مسير يكى
از گام  هاى اساسى، يكسان سازى نرخ ارز است. البته
اثراتى روى برخى اقشـــار دارد كه بايد آن ها را هم
با سياست هاى حمايتى كنترل كرد، اما يكسان  سازى
نرخ ارز همچنان به عنوان يكى از الزامات مورد تأكيد
نظام بانكى براى پياده  ســـازى نظام شفاف پولى در
راستاى حذف رانت و سوءاستفاده  هاى احتمالى ناشى

از تفاوت نرخ ارز مطرح بوده و هست.

ايرناپالس

سياست هاى پولى و مالى چه ميزان موفق هستند

آگهي مناقصه عمومي
سـازمان حسابرسـي به آدرس تهرانـ  ميدان آرژانتينـ  خيابان 
شـــهيد احمد قصيرـ  خيابان شهيد احمديان (پانزدهم)ـ  پالك7ـ  
تلفن 82182143 درنظر دارد امور خدمات نظافتي و پذيرايي خود 
را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي معتبر و صالحيت دار كه در 

سامانه الكترونيكي (ستاد) ثبت نام نموده اند، واگذار نمايد.
مبلغ تضمين: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 1800 ميليون ريال 

محل تحويل اسناد: دفتر مركزي سازمان حسابرسي به آدرس فوق.
مبلغ برآورد مناقصه: 35/560 ميليون ريال

تاريخ بازگشايي پاكت ها: 1399/7/1 ساعت 10 صبح
خواهشمند است جهت اطالعات بيشتر به سامانه الكترونيكي دولت 

(مناقصه گر) مراجعه فرماييد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده شركت خدمات 
مهندسى مشاور كريت كارآ(سهامى خاص)به شماره ثبت175707

بدينوسيله از كليه ســـهامداران و بازرســـان و يا نمايندگان و وكالى قانونى آنان دعوت 
به عمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه به طور فوق العاده كه در روز 
يكشنبه 1399/6/16 ساعت16در محل شركت واقع در شهرك دانشگاه صنعتى شريف 
خ نايين شرقى پالك4 برگزار مى گردد ، حضور به هم رسانند.دستور جلسه: 1- انتخاب 

بازرسين2- تصويب صورتهاى مالى3- انتخاب اعضاى هيات مديره
هيات مديره

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
يك مؤسسـه عمرانـي درنظر دارد برونســـپاري هاي زير را از طريق مناقصه 
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه پيمانكاراني 
كه داراي ســـوابق مرتبط مي باشـــند دعوت به عمل مي آيد ضمن واريز مبلغ 
500/000 ريال در وجه بانك ســـپه شـــعبه بلوار دريا به شـــماره حســـاب 
05154878108011 در ســـاعت اداري از تاريـــخ چاپ آگهـــي الي تاريخ 
1399/06/05 با در دســـت داشتن معرفي نامه رســـمي و اصل فيش واريزي 
به آدرس تهران، ميدان صنعت، بلوار فرحزادي، خيابان مهدي عباســـي اناري 

پالك104 مراجعه و نسبت به خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند. 

شماره تلفن جهت كسب اطالعات بيشتر: 88698183

موضوع مناقصه
مبلغ تضمين 

شركت در مناقصه
مدت زمان اجرا

عمليات سنگبرداري، بارگيري و 

حمل در محله4 فاز1 شهر جديد 

پرديس(نوسا)  تجديد مناقصه

 4/500/000/000

ريال
5 ماه

انجام عمليات خاكبرداري، 

بارگيري و حمل در محدوده 

تقاطع فاز11 شهر جديد پرديس

 275/000/000

ريال
45 روز

تاريخ و محل تحويل اسـناد مناقصه: مناقصه گران پس از دريافت اســـناد 
مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شـــنبه مورخ 1399/06/11 اسناد 

مربوطه را در پاكت الك و مهر شده به نشاني مناقصه گزار تحويل دهند.
هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهى تغييرات  شركت ساختمانى كوهسر سهامى خاص 
به شماره ثبت 41012 و شناسه ملى 10100863917 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/12/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زيان ســـال مالى 1396 به تصويب رسيد. اكبر عبدالصمدى اصفهانى به شماره ملى 
1284431045 به ســـمت بازرس اصلى و عبدالحسين مسعودى به شماره ملى 2539566405 به 
ســـمت بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب شـــدند . روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. محمدباقر هنرپيشه به شماره ملى 2297197500 
و رويا ســـتارى به شماره ملى 0047405074 و پيمان راجى به شماره ملى 0070690162 به سمت 
اعضاء اصلى هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب شدند . پيمان راجى به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و محمد باقر هنرپيشه به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال تعيين شدند 
. چك ها و سفته ها و بروات و قراردادها و اسناد تعهدآور مالى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل 
(محمدباقر هنرپيشه) يا پيمان راجى نايب رئيس هيئت مديره منفرداً با مهر شركت معتبر است و امضاء 
اوراق عادى و ادارى با امضاء محمدباقر هنرپيشـــه مديرعامل يا پيمان راجى نايب رئيس هيئت مديره 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور منفرداً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888658)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت بهين گستر پارسيان رويش 

شركت سهامى خاص به شماره ثبت 13203 و شناسه ملى 10100503930 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/06/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
اعضاى هيات مديره شركت براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند: داود قربانيان به كد ملى 0066151491 به 
عنوان رييس و عضو اصلى هيات مديره ابوالفضل زهدى قادر به كد ملى 0066723124 به عنوان مدير عامل 
و نايب رئيس و عضو اصلى هيات مديره شـــركت عبدالعلى رمضانيان به كد ملى 1239202407 به عنوان 
عضو اصلى هيات مديره شركت محمد جابرى به كد ملى 0050525913 به عنوان عضو اصلى هيات مديره 
شـــركت رضا رحيمى نژاد به كد ملى 0058375880 به عنوان عضو اصلى هيات مديره . كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمى با امضا مشترك ابوالفضل زهدى 
قادر و رضا رحيمى نژاد با مهر شـــركت و در صورت غياب هر يك از ايشان با جايگزينى امضاى داود قربانيان 
همراه با مهر شركت و نامه هاى عادى و ادارى با امضاى ابوالفضل زهدى قادر با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888659)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت آوا فرهنگ آريا سهامى خاص 

به شماره ثبت 398124 و شناسه ملى 10320487866
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـــورخ 1397/11/11 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : اعضا هيات مديره به شـــرح ذيل براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند: آقاى حامد 
توكلى به كد ملى0054816051 به ســـمت مدير عامل و عضو هيـــات مديره آقاى جواد توكلى به كد 
ملى4072044628به ســـمت نايب رئيس هيات مديره آقاى مهران زمانى به كدملى 4072270482 
به سمت رئيس هيات مديره موسسه حسابرسى اطهر به شناسه ملى 10100177661 به سمت بازرس 
اصلى و آقاى وحيد توكلى به شماره ملى 4072644961 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال 
مالى انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاءمدير عامل 

يا رئيس هيات مديره هركدام به تنهايى و همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888661)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت آرمان نوين فرزانگان صبا 

سهامى خاص به شماره ثبت 525738 و شناسه ملى 14007560982
 به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1399/02/28 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : آقاى حسين 
يزدانى به شــــماره ملى 1170260489 به نمايندگى از شركت آرمان گستر فرزانگان سپاهان با شناسه 
ملــــى 14007992512 به عنوان رييس هيات مديره و آقاى محمدرضا محمدرضايى به شــــماره ملى 
1829358103 به نمايندگى از شــــركت آرمان نوين پيشگامان صبا با شناسه ملى 14007272922 به 
عنوان نايب رييس هيات مديره و آقاى عباس روستايى شماره ملى 1829067400 به نمايندگى از شركت 
اميد انديشه سپاهان با شناســــه ملى 14007967492 به عنوان عضو هيات مديره و آقاى محمد يزدانى 
كچويى به شماره ملى 4722905517 به سمت مديرعامل خارج از اعضاء هيئت مديره تعيين گرديدند. 
كليه اســــناد و اوراق بهادار و بانكى با امضاء دو تن از هيات مديره با مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه 

هاى ادارى و اوراق عادى با امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888663)

آگهى تغييرات  شركت ليزينگ پاسارگاد سهامى خاص 
به شماره ثبت 241515 و شناسه ملى 10102822636 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/02/16 و مجوز شماره 
99/68039 مورخ 1399/03/13 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى ســـال مالى منتهى به 1398/12/29 مورد 
تصويب قرار گرفت. مؤسســـه حسابرسى رايمند و همكاران به شناسه ملى 10100505999 
بعنوان بازرس اصلى و مؤسسه حسابرســـى دايا رهيافت به شناسه ملى 10380076460 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند . روزنامه كثير االنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888667)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت مادر تخصصى توسعه معادن و صنايع معدنى خاورميانه 

سهامى عام به شماره ثبت 310643 و شناسه ملى 10103500247 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/03/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : ترازنامه و صورت حساب سود و زيان سال مالى منتهى به1398/12/29 تصويب گرديد . 
مؤسسه حسابرسى رايمند و همكاران به شناسه ملى10100505999 به سمت بازرس اصلى 
و مؤسسه حسابرسى دايا رهيافت به شناسه ملى10380076460 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند روزنامه    اطالعات به عنوان روزنامه  كثيراالنتشار جهت 

درج آگهى هاى رسمى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888668)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت پااليش ميعانات گازى آديش جنوبى 

سهامى خاص به شماره ثبت 465953 و شناسه ملى 14004653334 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/12/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محسن صفائى فراهانى 
به كدملى0039723811بنمايندگى از شـــركت سنگ آهن مركزى رباط به شناسه ملى10861736690به 
ســـمت رئيس هيئت مديره و آقاى غالمرضا صحرائيان با كدملى2470658871به سمت نايب رئيس هيئت 
مديـــره و آقاى عبدالحميد مبصرى به كدملى 2296511511 بنمايندگى شـــركت تناوب به شناســـه ملى 
10101118373به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
چك سفته بروات قراردادها و عقود اسالمى و هرگونه اوراقى كه براى شركت ايجاد تعهد نمايد با امضاى مشترك 
رئيس هيئت مديره و هر يك از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و كليه مكاتبات ادارى با امضا رئيس 

هيئت مديره و يا مديرعامل معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888669)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت پااليش ميعانات گازى آديش جنوبى سهامى خاص 

به شماره ثبت 465953 و شناسه ملى 14004653334 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيئت مديره به مدت 2 سال بشرح ذيل انتخاب شدند: آقاى غالمرضا 
صحرائيان به شـــماره ملى 2470658871 شركت تناوب به شناسه ملى 10101118373 با 
نمايندگى آقاى عبدالحميد مبصرى به شماره ملى 2296511511 شركت سنگ آهن مركزى 
رباط به شناســـه ملى10861736690با نمايندگى آقاى محســـن صفائى فراهانى به شماره 

ملى 0039723811 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888670)

آگهى تغييرات  شركت مهندسى و بازرسى فنى مخازن آلياژدار شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 233984 و شناسه ملى 10102749519 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/03/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 97/12/29 مورد تصويب 
قرار گرفت موسسه حسابرســـى آرمان آروين پارس به شناسه ملى 10103538953 
به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى آرمان نوين رســـيدگى به شناسه ملى 
10103013428 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب شدند 

روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888671)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت صنايع غذايى آفرين به گل

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 148617 و شناسه ملى 10101914843 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : عبارت ( توليد ، بســـته بندى و خريد و فروش كليه محصوالت آرايشـــى و 
بهداشـــتى، اسپرى ضد عفونى كننده، اسپرى ضد عفونى كننده سارس – كود - 2 ، پاك 
 كننده چند منظوره ، ژل ضد عفونى كننده دست ، ضد عفونى كننده دست ( پاك كننده ) ، 
پاك كننده و ضد عفونى كننده سطوح ، اسپرى ضد عفونى كننده الكلى ، ضد عفونى كننده 
 ى سبزيجات و ميوه جات بر پايه كلريد بنزوالكونيوم، پرسيدين ( بر اساس پر استيك اسيد ) ، 
ســـپتى سيدين ( ضد عفونى كننده الكلى دست ) ، ضد عفونى كننده البسه لباسشوئى به 

موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888673)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت صنايع غذايى آفرين به گل

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 148617 و شناسه ملى 10101914843 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/02/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
شركت ليمونديس ( سهامى خاص ) به شناسه ملى 10530170977 به نمايندگى آقاى 
احمد كنى به شـــماره ملى 0058203801 به سمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل.- 
شركت پرنيان مهيار ( سهامى خاص ) به شناسه ملى 10101699066 به نمايندگى آقاى 
وفا تقى پوريان ماشينچى به شـــماره ملى 0040700291 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره. - شركت توسعه نوآوران آپادانا ( سهامى خاص ) به شناسه ملى 10103399243 
به نمايندگى آقاى شاهين ظهيرى به شماره ملى 0039228150 به سمت عضو هيئت 
مديره تعيين گرديدند. كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهد آور بانكى شركت از قبيل چك 
– ســـفته – بروات – قراردادها و عقود اســـالمى با امضاء مدير عامل با يكى از اعضاء هيئت 
مديره يا دو نفر از ســـه نفر اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و ساير 
اوراق و اسناد عادى و مراســـالت ادارى با امضاء مدير عامل يا يكى از اعضاء هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888675)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت صنايع غذايى آفرين به گل شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 148617 و شناسه ملى 10101914843
 به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مــــورخ 1399/02/22 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : شــــركت ليمونديس ( ســــهامى خاص ) به شناســــه ملى 
10530170977 به نمايندگى آقاى احمد كنى به شماره ملى 0058203801 - شركت 
پرنيان مهيار ( سهامى خاص ) به شناسه ملى 10101699066 به نمايندگى آقاى وفا تقى 
پوريان ماشينچى به شماره ملى 0040700291 و شركت توسعه نوآوران آپادانا ( سهامى 
خاص ) به شناسه ملى 10103399243 به نمايندگى آقاى شاهين ظهيرى به شماره ملى 

0039228150 به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888676)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت خدمات هوشمند آينده سهامى خاص

 به شماره ثبت 511215 و شناسه ملى 14006850354 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/03/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب ســـود و زيان شركت منتهى به سال مالى 
1398/09/30مورد تصويب قرار گرفت روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات جهت نشـــر 
آگهى هاى شـــركت انتخاب شد. موسسه حسابرسى و خدمات مديريت اديب به شناسه 
ملى 10100150569 به عنوان بازرس اصلى و آقاى رســـول صفارى به شـــماره ملى 

0082065918 به عنوان بازرس على البدل به مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888678)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت ثروت آفرينان آرمان سهامى خاص
 به شماره ثبت 501132 و شناسه ملى 14006314358 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش 
 مركزى - شـــهر تهران - محله ونك - خيابان خوارزمى - خيابان مالصدرا - پالك 216 - 
برج ونوس- طبقه پنجم- واحد 10  -كدپستى1435916151 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888679)

تاسيس شركت سهامى خاص راديس الكترونيك
 درتاريخ 1399/04/01 به شماره ثبت 560042 به شناسه ملى 14009224728 ثبت 
و امضـــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شـــرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع فعاليت :· ايجاد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، و خريد انواع اوراق 
ســـهام و يا كارخانجات و بنگاههاى اقتصادى و خدماتـــى در بخش هاى مختلف اعم از 
صنعت، توليد، معدن، استخراج، سيستم هاى حمل و نقل، فناورى، كشاورزى، دامپرورى، 
بازرگانى، خدماتى، درمانى، ورزشى، ساختمانى، انرژى، مديريتى، و مشاوره اى · ارائه همه 
گونه خدمات مشـــاوره اى در مديريت امور اشخاص حقيقى و حقوقى در انواع بازارها در 
داخل و خارج از كشـــور به تنهايى يا با مشاركت اشخاص ايرانى و خارجى اعم از حضورى، 
غيرحضورى و يا برخط · ارائه خدمات مورد در خواســـت سرمايه گزاران حقيقى و حقوقى 
بويژه ســـهامداران در موضوع و اهداف اساســـنامه آنان در زمينه توليد، سرمايه گذارى، 
توسعه، تكميل، برنامه ريزى، بودجه بندى پروژه ها و تهيه گزارش هاى توجيهى، طراحى 
سيستم هاى مديريتى و كامپيوترى جهت تسهيل و افزايش كارائى آنها مباشرتا يا از طريق 
تشكيل شركت و موسسه · انجام مطالعات و بررســـى هاى اقتصادى، فنى، مديريتى، و 
نظارت بر اجراى طرح هاى سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور براى اشخاص حقيقى و 
 حقوقى ايرانى و خارجى بويژه سهامداران · انجام فعاليت هاى پيمانكارى حق العمل كارى
 و نمايندگى در كليه زمينه فعاليت هـــاى اقتصادى و تكنولوژيكى در بازارهاى مختلف 
داخلى و خارجى به صورت مســـتقيم يا غيرمستقيم · مشاركت در تاسيس ايجاد و اداره 
هرگونه شـــركتهاى كارگزارى در تمامى زمينه فعاليت هـــاى اقتصادى در بازارهاى 
 مختلف داخلى و خارجى به صورت مســـتقيم يا غيرمســـتقيم پس از اخذ مجوزاى الزم

 · طراحى ساخت احداث و تجهيز انواع مراكز خدماتى اقامتى تفريحى درمانى آموزشگاهى 
نمايشگاهى و فروشگاهى در داخل و خارج از كشور به تنهائى يا با مشاركت اشخاص ايرانى 
و خارجى · اخذ و اعطاى نمايندگى در كليه زمينه هاى موضوع فعاليت شركت تامين كاال 
و خدمات و تاسيســـات اماكن فرهنگى آموزشى و ورزشى و تجارى سازى و تسهيل گرى 
براى اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى · انجام كليه امور تجارى و بازرگانى مجاز، 
اعـــم از داخلى و خارجى خريد و فروش، واردات و صادرات انواع كاال و خدمات در هريك از 
حوزه هاى يادشده در موضوع فعاليت · خريد و فروش هرگونه اوراق و اسناد بهادار در كليه 
بورس ها، امانت گذارى و امانت پذيرى وثائق، اموال و اسناد · شركت در مناقصه ها و مزايده 
هاى داخلى و خارجى · انجام امور فناورى سيستم اى رايانه اى شامل تهيه طراحى ساخت 
بهره بردارى نگهدارى و اجراى نرم افزارهاى كاربردى و تجهيزات سخت افزارى براى خود 
و اشـــخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى · انجام فعاليتهاى معرفى و بازاريابى مجاز 
 در رابطه با موضوع فعاليت براى شـــركت · اخذ وام و تسهيالت و اعتبارات و قرض الحسنه
 از كليه بانكها و موسســـات مالى و اعتبارى و اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى 
· حضور در كليه نمايشـــگاهها، همايش ها، سمينارهاى مرتبط با موضوع فعاليت شركت 
اعـــم از داخلى و خارجى و برگزارى آنان · انعقـــاد قرارداد هاى تجارى، توليدى، صنعتى 
با كليه اشـــخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى · ايجاد انواع صندوق، مشاركت در 
ايجاد و خريد و فروش اجزاى انواع صندوق، چه پذيرش و عرضه شـــده در انواع بورس و 
چه خارج از آن. · مشاركت در كليه نهادهاى مالى در راستاى اخذ مجوزهاى الزمه · انجام 
هرگونه امورى كه به نحوى از انحنا با فعاليت  اى فوق مرتبط باشـــد. درصورت لزوم پس از 
اخـــذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز 
اصلى : اســـتان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، محله 
جهان كودك ، خيابان ديدار شـــمالى ، خيابان پديدار ، پالك 44 ، طبقه همكف كدپستى 
1518843510 سرمايه شـــخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000000 
ريال نقدى منقسم به 100000000 ســـهم 1000 ريالى تعداد 100000000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 35000000000 ريال توســـط موسسين طى گواهى بانكى شماره 
18/99/323971 مورخ 1399/03/26 نزد بانك بانك تجارت شـــعبه شعبه ولى عصر 
مطهرى با كد 301 پرداخت گرديده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هيئت مديره آقاى منصور فرامرزى به شماره ملى 0083488839 و به سمت مديرعامل 
به مدت 2 ســـال آقاى على نجفيان رضوى با شماره ملى 0940465590 به نمايندگى 
از ســـام گروه به شناسه ملى 10102417191 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 
ســـال آقاى على فرجاه با شماره ملى 0064628140 به نمايندگى از توسعه ساختمانى 
سلين به شناســـه ملى 10103757175 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاى مهدى قنادان با شـــماره ملى 0943299187 به نمايندگى از آرين كارن كيش به 
شناسه ملى 14003086907 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم نسرين 
اسكندرى با شـــماره ملى 0048254088 به نمايندگى از رادين پنام كيش به شناسه 
ملى 14004526360 و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم پرى بهلولى 
زمانى با شـــماره ملى 1370566085 به نمايندگى از اليزه الكترونيك به شناســـه ملى 
 14008884162 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا :
 - كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهد آور از قبيل كليه چك ها و سفته ها، بروات و قراردادها 
و موضوع بند 13 ماده 40 اساسنامه با امضاء ثابت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره منفردا 
با دو عضو از اعضاى هيئت مديره يا امضاى متفقا مدير عامل و رئيس هيئت مديره با يكى از 
 اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت ( جمعا 3 امضاء از 5 امضا ء اعضاء هيئت مديره ) 
اســـناد و مكاتبات عادى و غير تعهد آور با امضاء منفرد مدير عامل همراه با مهر شـــركت 
معتبر خواهد بود. اختيارات مدير عامل : طبق اساســـنامه بازرسان حسابرسى وخدمات 
مالى كوشـــا منش به شناسه ملى 10100434110 به سمت بازرس اصلى به مدت يك 
ســـال مالى حسابرســـى و خدمات مديريت آزموده كاران حسابداران رسمى به شناسه 
 ملى 10100468600 به ســـمت بازرس على البدل به مدت يك ســـال مالى روزنامه 
كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 

مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888672)

تاسيس شركت سهامى خاص راما الكترونيك
 درتاريخ 1399/04/01 به شماره ثبت 560044 به شناسه ملى 14009224859 ثبت 
و امضـــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شـــرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. موضوع فعاليت :· ايجاد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، و خريد انواع اوراق 
ســـهام و يا كارخانجات و بنگاههاى اقتصادى و خدماتـــى در بخش هاى مختلف اعم از 
صنعت، توليد، معدن، استخراج، سيستم هاى حمل و نقل، فناورى، كشاورزى، دامپرورى، 
بازرگانى، خدماتى، درمانى، ورزشى، ساختمانى، انرژى، مديريتى، و مشاوره اى · ارائه همه 
گونه خدمات مشـــاوره اى در مديريت امور اشخاص حقيقى و حقوقى در انواع بازارها در 
داخل و خارج از كشـــور به تنهايى يا با مشاركت اشخاص ايرانى و خارجى اعم از حضورى، 
غيرحضورى و يا برخط · ارائه خدمات مورد در خواســـت سرمايه گزاران حقيقى و حقوقى 
بويژه ســـهامداران در موضوع و اهداف اساســـنامه آنان در زمينه توليد، سرمايه گذارى، 
توسعه، تكميل، برنامه ريزى، بودجه بندى پروژه ها و تهيه گزارش هاى توجيهى، طراحى 
سيستم هاى مديريتى و كامپيوترى جهت تســـهيل و افزايش كارائى آنها مباشرتا يا از 
طريق تشكيل شركت و موسسه · انجام مطالعات و بررسى هاى اقتصادى، فنى، مديريتى، 
و نظارت بر اجراى طرح هاى سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور براى اشخاص حقيقى 
و حقوقى ايرانى و خارجى بويژه ســـهامداران · انجام فعاليت هاى پيمانكارى حق العمل 
كارى و نمايندگـــى در كليه زمينه فعاليت هاى اقتصـــادى و تكنولوژيكى در بازارهاى 
مختلف داخلى و خارجى به صورت مســـتقيم يا غيرمستقيم · مشاركت در تاسيس ايجاد 
و اداره هرگونه شركتهاى كارگزارى در تمامى زمينه فعاليت هاى اقتصادى در بازارهاى 
 مختلف داخلى و خارجى به صورت مســـتقيم يا غيرمســـتقيم پس از اخذ مجوزاى الزم
 · طراحى ساخت احداث و تجهيز انواع مراكز خدماتى اقامتى تفريحى درمانى آموزشگاهى 
نمايشگاهى و فروشگاهى در داخل و خارج از كشور به تنهائى يا با مشاركت اشخاص ايرانى 
و خارجى · اخذ و اعطاى نمايندگى در كليه زمينه هاى موضوع فعاليت شركت تامين كاال و 
خدمات و تاسيسات اماكن فرهنگى آموزشى و ورزشى و تجارى سازى و تسهيل گرى براى 
اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى · انجام كليه امور تجارى و بازرگانى مجاز، اعم 
از داخلى و خارجى خريد و فروش، واردات و صادرات انواع كاال و خدمات در هريك از حوزه 
هاى يادشده در موضوع فعاليت · خريد و فروش هرگونه اوراق و اسناد بهادار در كليه بورسها، 
 امانت گذارى و امانت پذيرى وثائق، اموال و اســـناد · شركت در مناقصه ها و مزايده هاى
 داخلى و خارجى · انجام امور فناورى سيســـتم اى رايانه اى شامل تهيه طراحى ساخت 
بهره بردارى نگهدارى و اجراى نرم افزارهاى كاربردى و تجهيزات سخت افزارى براى خود 
و اشـــخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى · انجام فعاليتهاى معرفى و بازاريابى مجاز 
در رابطه با موضوع فعاليت براى شـــركت · اخذ وام و تسهيالت و اعتبارات و قرض الحسنه 
از كليه بانكها و موسســـات مالى و اعتبارى و اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى · 
حضور در كليه نمايشگاهها، همايش ها، سمينارهاى مرتبط با موضوع فعاليت شركت اعم 
از داخلـــى و خارجى و برگزارى آنان · انعقاد قرارداد هاى تجارى، توليدى، صنعتى با كليه 
اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى · ايجاد انواع صندوق، مشاركت در ايجاد و خريد 
و فروش اجزاى انواع صندوق، چه پذيرش و عرضه شـــده در انواع بورس و چه خارج از آن. 
· مشاركت در كليه نهادهاى مالى در راستاى اخذ مجوزهاى الزمه · انجام هرگونه امورى 
كه به نحوى از انحنا با فعاليت  اى فوق مرتبط باشـــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســـتان 
تهران - منطقه 15 ، شهرســـتان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، محله جهان كودك ، 
خيابان ديدار شمالى ، خيابان پديدار ، پالك 44 ، طبقه همكف كدپستى 1518843510 
ســـرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000000 ريال نقدى منقسم 
به 100000000 ســـهم 1000 ريالى تعداد 100000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
35000000000 ريال توسط موسســـين طى گواهى بانكى شماره 18/99/326744 
مورخ 1399/03/26 نزد بانك بانك تجارت شـــعبه شعبه ولى عصر مطهرى با كد 301 
پرداخت گرديده اســـت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت مديره آقاى 
سيد حسين ميرمحمد صادق به شـــماره ملى 0043463959 و به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 ســـال آقاى ســـعيد اربابيان به شماره ملى 0491568339 و به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاى على نجفيان رضوى با شماره ملى 0940465590 
به نمايندگى از ســـام گروه به شناســـه ملى 10102417191 و به سمت رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال آقاى على فرجاه با شـــماره ملى 0064628140 به نمايندگى از 
توسعه ساختمانى سلين به شناسه ملى 10103757175 و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 ســـال آقاى مهدى قنادان با شماره ملى 0943299187 به نمايندگى از آرين 
كارن كيش به شناســـه ملى 14003086907 و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 ســـال خانم نسرين اسكندرى با شـــماره ملى 0048254088 به نمايندگى از رادين 
پنام كيش به شناسه ملى 14004526360 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور از قبيل كليه چك ها و سفته ها، 
بروات و قراردادها و موضوع بند 13 ماده 40 اساســـنامه با امضاء ثابت مدير عامل با رئيس 
هيأت مديره با يكى از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت (جمعاً 3 امضاء از 5 امضاء 
اعضـــاى هيأت مديره) و مكاتبات عادى و غير تعهد آور با امضاء منفرد مديرعامل همراه با 
مهر شركت معتبر خواهد بود. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى 
وخدمات مالى كوشا منش به شناسه ملى 10100434110 به سمت بازرس على البدل 
به مدت يك ســـال مالى حسابرسى و خدمات مديريت آزموده كاران حسابداران رسمى 
به شناســـه ملى 10100468600 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى روزنامه 
كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 

مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
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در چند روز اخير گاليه هاى بسيارى 
از ســـوى مشموالن سهام عدالت كه اقدام 
به فروش سهام خود كرده اند، مطرح شده 
مبنى بر اينكه پولى به حسابشـــان واريز 
نشده يا مبلغى كمتر از رقم واقعى پرداخت 

شده است.
فروش سهام عدالت از حدود سه ماه 
پيش آغاز شده است، در حالى كه برخى از 
مشموالن اين سهام همچنان نسبت به اين 
موضوع كه پول حاصل از فروش سهام هنوز 
بعد از مدت ها واريز نشده يا مبلغ ناچيزى 

واريز شده است، اعتراض دارند.
در خرداد امسال و باگذشت چند روز 
از آغاز فروش 30 درصد از سهام عدالت بود 
كه بيش از نيمى از سهامدارانى كه اقدام به 
فروش سهام خود كرده بودند نسبت به مبلغ 
واريزى از محل فروش سهام معترض بوده 
و اعالم مى كردند مبلغ واريز شده از سوى 
بانك ها به حســـاب اين افراد بابت فروش 

سهام، كمتر از مبلغ اصلى است.
به دنبال مطرح شدن چنين صحبت هايى 
از سوى سهامداران، «حسين عاليى» معاون 
سازمان خصوصى  سازى در گفتگو با ايرنا 
خبر مربوط به خريد 30 درصدى ســـهام 
عدالت توسط بانك ها با قيمتى كمتر از نرخ 
تعيين شده را تكذيب و اعالم كرد چنين 

ادعايى صحت ندارد.
حال با گذشت حدود سه ماه از آغاز 
فروش سهام عدالت، هنوز هم اعتراضات 
ســـهامداران نســـبت به عملكرد بانك ها 
جهت واريزى مبلغ فروش ســـهام عدالت 
از بين نرفته و اعالم مى كنند كه برخالف 
صحبت هاى انجام شده از سوى مسووالن 
همچنان بعد از گذشت چند ماه، پولى به 
حساب آنها واريز نشده يا مبلغى كمتر از 

فروش به حساب آنها واريز شده است.
يكى از دارندگان سهام عدالت اعالم 
كرده است: از خرداد از طريق درگاه بانكى 
اقدام به فروش ســـهام خود كرده ام اما بعد 
از گذشـــت حدود سه ماه هنوز پولى به 
حساب واريز نشده است، در اين خصوص 
بارها به بانك مراجعه كرده ام اما مسئوالن 
حاضر در بانك اعالم كرده اند اين مســـاله 
هيچ ارتباطى به ما ندارد و اطالعاتى نسبت 

به اين موضوع نداريم.
يكى ديگر از اين مشـــموالن سهام 
عدالت در اعتـــراض به نحوه واريز پول 
حاصل از فروش سهام عدالت گفت: بيش 
از دو ماه اســـت كه به دليل نياز شديد به 
وجه نقد سهام خود را فروخته ام اما تا حدود 
يك ماه پيش هيچ پولى به حســـابم واريز 
نشده بود و بعد از يك ماه فقط حدود دو 
هزار و 500 تومان واريزى از فروش سهام 
عدالت داشـــته ام و اكنون بعد از حدود دو 
هفته، دوباره واريزى بسيار كمى به مبلغ سه 
هزار تومان داشته ام و با چنين واريزى هاى از 
فروش سهام عدالت نه فقط نتوانستم مشكل 
مالى خـــود را برطرف كنم بلكه به دليل 
بـــى نظمى هاى موجود در واريزى پول از 

فروش سهام خود بسيار پشيمان هستم.
در اين زمينه حسين فهيمى سخنگوى 
ســـهام عدالت اظهار كرد: از بين مشمولين 
سهام عدالت تاكنون موردى كه پول حاصل 
از فروش ســـهام عدالت به حساب مردم 
واريز نشـــده باشد و بعد از چند ماه فقط 
مبلغ بسيار كمى به حساب آنها واريز شود 
را نداشته  ايم، اگر براى فردى چنين مشكلى 
پيش آمده است بايد اين موضوع را در قالب 
گزارش جهت شكايت ابالغ كند تا بتوان 
رسيدگى الزم را در اين زمينه انجام دهيم.
وى افزود: اين احتمال وجود دارد كه 
فرد اقدام به ثبت سفارش فروش كرده باشد 
اما به دليل عدم تكميل اطالعات وارد شده 
به درخواست فرد ترتيب اثر داده نشده و 
ســـهام فرد به فروش نرفته است كه حال 

بتوان پولى را براى فرد واريز كرد.
فهيمى خاطرنشـــان كرد: براســـاس 
تصميمات اتخاذ شـــده، اعالم شد براى 
شناسايى مشترى، نيازى به مراجعه حضورى 
فرد و ارائه هيچگونه اسناد و مداركى نيست 
بلكـــه فرد بايد فقط دو اطالعات مبنى بر 
شماره شباى بانكى و تلفن همراه را داشته 
باشـــد تا بتوان نسبت به فروش سهام فرد 

مذكور اقدام كرد.
به گفته سخنگوى سهام عدالت، افرادى 
كه اطالعات تلفن همراه و شـــماره شبا را 
به طور دقيق در سايت وارد كرده باشند به 

خواسته آنها رسيدگى خواهد شد.

وى ادامـــه داد: از 10 خرداد تاكنون 
بالغ بر يك ميليون و 900 هزار نفر سهام 
خـــود را فروختند و بيش از هفت هزار و 
100 ميليارد تومان به حســـاب افراد واريز 
شده است كه اين رقم عدد قابل توجهى به 
نظر مى رسد؛ بنابراين علت اينكه به سفارش 
برخى از افراد رســـيدگى نشده، اطالعات 

ناقصى است كه ثبت شده است.
فهيمى با تاكيد بر اينكه ما خود را متعهد 
به حفاظت از دارايى مشمولين سهام عدالت 
كرده ايم، گفت: اجازه نمى دهيم افرادى كه 
اطالعات اوليه آنها كامل نيســـت سفارش 
فروش بگذارند زيرا ممكن است فردى خود 
را جايگزين مشمول سهام عدالت كرده باشد 

و سفارش فروش را ثبت كند.
سخنگوى سهام عدالت تاكيد كرد: براى 
جلوگيرى از چنين تخلفى كه مى تواند بسيار 
هم پرهزينه باشـــد در حوزه شناسايى فرد 

سخت گيرى بسيارى را خواهيم كرد.
وى افـــزود: افراد بـــراى اطالع از 
صحيح بودن اطالعات خود بايد به سامانه
 https://sahamedalat.ir/ مراجعه و در 
صورت لزوم تغييرات الزم را اعالم كنند.

فهيمـــى با بيان اينكه افرادى كه اعالم 
مى كنند بيش از 10 روز است سفارش فروش 
داشته اند اما هنوز به درخواست آنها رسيدگى 
نشده است بهتر است سفارش خود را دوباره 
به صورت غيرحضورى در شبكه يكى از 
كارگزارى ها وارد كنند، خاطرنشـــان كرد: 
اگر در ادامه ثبت سفارش فروش، خطاى 
عدم اعتبار تلفن همراه يا شـــماره شبا داده 
شد بايد به سامانه سهام عدالت به آدرس
 https://sahamedalat.ir/ مراجعـــه و 

اطالعات وارد شده را اصالح كنند.
وى درباره اعتراض مردم جهت عدم 
پاسخگويى بانك ها براى واريز نشدن پول 
حاصل از فروش سهام عدالت گفت: همه 
شـــعب بانك ها به مراكز اطالعاتى بازار 
ســـرمايه متصل نيستند و در اين زمنيه با 
مشكالتى براى پاسخگويى به مردم مواجه 

هستيم.
مديرعامل شركت ســـپرده گذارى 
مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه همچنين 
اعالم كرد: براى حمايت از بازار ســـرمايه 

و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت 
به صـــورت بلوكى با نماد «2» در بورس 

انجام مى شود.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، حسين فهيمى افزود: فروش سهام 
عدالت در بازار باعث نزولى شـــدن بازار 
سرمايه نشده است و نكته اى كه اين روزها 
در اين رابطه مطرح مى كنند صحت ندارد.

وى با اشاره به اينكه حجم بازار سرمايه 
عميق شـــده است ادامه داد: در بازارى كه 
بيش از 20 هزار ميليارد تومان معامله صورت 
مى گيرد عددهاى چند صد ميلياردى سهام 
عدالت در برخى روزها تاثير زيادى در منفى 
و مثبت شدن بازار ندارد؛ ممكن است در 
برخى نمادها تاثير مقطعى داشته باشد، اما 
اينكه كل شاخص بورس را منفى و مثبت 

مى كند، صحت ندارد.
فهيمى گفت: از ابتداى آزاد ســـازى 
ســـهام عدالت، بيش از شش هزار و 400 
ميليارد تومان ســـهام عدالت فروخته شد، 
اما بازار منفى نشـــد در اين روزها جمعا 
600 ميليارد تومان ســـهام عدالت فروخته 
شده است پس فروش سهام عدالت تاثيرى 

در بازار ندارد.
مديرعامل شركت ســـپرده گذارى 
مركـــزى  اوراق بهادار و تســـويه وجوه، 
درباره روش هاى فروش سهام عدالت ادامه 
داد: فروش ســـهام عدالت تابع قوانين و 
مقررات بازار بورس اســـت و در فروش 
سهام عدالت، سفارشات تجميع، و در اختيار 
گارگـــزارى قرار مى گيرد؛ ضمن اينكه اگر 
سهم كارگزار براى فروش كم بود بصورت 
كل عرضـــه مى كند و اگر بصورت بلوك 
بود تابع قانون بلوكى خواهد شد به طورى 
كه اگر حجـــم فروش كارگزارى در يك 
نماد بزرگ و بلوك باشد مشمول مقررات 
بلوكى بازار مى شود و بايد سهام را به اين 

روش بفروشد.
فهيمى ادامـــه داد: با توجه به اينكه 
اخيراً امكان فروش 60 درصد سهام عدالت 
فراهم شده، ممكن است افراد زيادى اقدام 
به فروش كنند و احتمال دارد سهام، مشمول 

فروش بلوك يا عمده شود. 
وى تصريح كرد: فروش بلوكى سهام 

عدالـــت، با نماد «2» در تابلو بورس درج 
مى شود.

وى با اشـــاره به اينكه فروش سهام 
عدالـــت به صورت عمده يا بلوكى براى 
حمايت بازار و سهامداران است، گفت: با 
اين روش يك رقابت خاصى بين خريداران 
عمده شكل مى گيرد و گاهى ممكن است 

باالتر از قيمت تابلو فروخته شود.
مدير برنامه ريزى شركت سپرده گذارى 
مركزى هم گفت:يكى از مشكالت به وجود 
آمده كه امكان واريز پول را غيرممكن كرده، 
اين است كه افراد دو كد شبا ثبت كرده اند 
و راســـتى آزمايى آنها در سيستم هنوز به 
روز رسانى نشده باشد. هر چند كه ممكن 
اســـت يك كد درست باشد، اما بايد فقط 

يك كد ثبت شود.
به گزارش پايگاه خبرى بازارسرمايه 
(ســـنا) و به نقل از ايلنـــا، محمد جواد 
فرهانيان درباره عرضه بلوكى سهام عدالت 
از امروز اظهار داشت: تغيير مكانيزم عرضه 
و تغييـــر آن به عرضه بلوكى هيچ ارتباطى 
بـــه نحوه ســـفارش گذارى مردم ندارد و 
براى سفارش گذارى سهام مشموالن هيچ 
تغييرى ايجاد نمى شـــود، مردم مانند روال 
قبلى عمل كننـــد و اطالعات خود را به 
شـــعب بانك يا كارگزارى ها ارايه دهند 
فقـــط مكانزيم اجرا و عمليات بازار تغيير 

مى كند.  
وى ادامـــه داد: وقتى به طور ناگهان 
حجم سفارش يكى از شركت هايى كه در 
سبد سهام عدالت حضور دارد به 10 ميليون 
سهم مى رسد، شرايط آن از شمول يك خرده 
فروشى خارج مى شود و معامله آن معامله 
يك سهم عمده است بنابراين بايد از طريق 

روش معامالت بلوكى انجام شود.
مدير برنامه ريزى و توســـعه شركت 
ســـپرده گذارى مركزى با بيان اينكه تغيير 
روش معاملـــه كمـــك مى كند كه قيمت 
عادالنه تر شـــود، گفت: وقتى سهم به اين 
حجم مى رسد قدرت تصاحب جايگاه هيات 
مديره ايجاد مى شود افرادى كه تمايل دارند 
در اين شركت ها قدرت كنترلى و راهبردى 
داشته باشند، معامالت بلوكى و عمده انجام 

دهند.  

حمايت از مردم با فروش بلوكى سهام عدالت 

نخستين بازندگان رفتار هيجانى در بورس

ضرورت آموزش سهامداران
شرايط جديد در اقتصاد و جذابيت بازار سرمايه و بورس در ايران، موجب 
شـــده تا ســـرمايه هاى زيادى به اين بازار سرازير شود؛ اين درحالى است كه به 
گفته كارشناســـان و فعاالن بازار ســـرمايه، هنوز آموزش براى سرمايه گذاران در 

سطح مطلوبى نيست.
بازار سرمايه و بورس در نيمه نخست سال جارى جذابيت ويژه اى براى 
بسيارى از افراد پيدا كرده و موجب شده تا حجم نقدينگى بى سابقه اى وارد آن 
شـــود. اين در حالى اســـت كه تعداد زيادى از اين افراد از آموزش هاى حداقلى 
ســـرمايه گذارى در بورس هم برخوردار نبوده و با ورود به اين بازار، بعضا با 
سود و زيان غيرمنطقى مواجه شده اند؛ اين همان نكته اى است كه مى تواند در 

بلندمدت و با حفظ شرايط موجود، مشكالتى را ايجاد كند. 
سينا صفرى فعال بازار سرمايه به ايرنا گفت: 

با وقوع كرونا و سخت تر شدن فضاى تحريم، برآوردها نسبت به كسرى 
بودجه دولت، وضع وخيم ترى به خود گرفت. ثبات امنيتى- سياسى كشور در 
كنار چشم انداز نرخ بهره واقعى منفى شديد(نرخ سوده سپرده ها و اوراق منهاى 
تورم) براى رشد بازار كافى بوده اما عامل ديگرى كه به طور مشخص از اواخر 
ســـال 98 با قبول اســـتعفاى رئيس سابق سازمان بورس علنى شد و پشت اين 
روند آن را بســـيار شـــدت بخشيد، حمايت همه جانبه دولت و اركان مختلف 

حاكميت از بازار سرمايه بود.
جدا از حمايت هاى كالمى و تبليغات رســـانه اى و طرح هايى مانند طرح 
ماليات بر خانه هاى خالى و امنيتى شـــدن خريد دالر و ... برنامه دولت براى 
عرضه صندوق هاى « اى. تى. اف» و آزاد شـــدن سهام عدالت بخش هاى ديگرى 

از اين پازل بوده است. 
واقعيت آن اســـت كه از طرفى بخش قابل توجهى از ســـهام شركت هاى 
مختلف بازار تحت عنوان سهام عدالت و سهام دولت و ... بلوكه بوده و عمًال 
قابليت فروش نداشته است و از طرفى ديگر آزاد شدن سهام عدالت و عرضه 
اين صندوق ها بسيار با تاخير در حال انجام است نكته اى كه برخى از آن غافل 
مى شوند آن است كه آزاد شدن سهام عدالت باعث مى شود كه ميليون ها ايرانى 
در اين شـــركت ها به اصطالح «دســـت در بازى» داشته باشند و جدا از مسائل 
امنيتى - سياسى، پشتوانه اى باشد كه ريسك مسائلى مانند تغيير قيمت خوراك 
و انرژى و تثبيت نرخ فروش محصوالت و يا انحالل و ورشكستگى و ... را 

بسيار پايين تر آورد. 
ســـينا صفرى افزود: در مورد عرضه صندوق هاى اى.تى.اف، برداشتى كه 
بازار داشته اين بوده كه به خاطر موفق شدن عرضه، دولت موافق افزايش قيمت 
سهام شركت هاى داخل اين صندوق ها است و اگر مشكلى پيش آيد و قيمت 
صندوق ها و قرار باشد كه سهام داخل آن كاهشى شود، دولت به اشكال مختلف 
از بازار حمايت خواهد كرد و يا به عبارتى ديگر، با ورود افراد زياد جديد، اين 

افراد ضامن خواهند بود. 
در مقابل كاهشى شدن بازار، دولت مجبور خواهد بود كه با چاپ پول يا 
عدم عرضه و ... جلوى نزولى شـــدن روند را بگيرد كه اين ديدگاه در مقايســـه 
بازدهى ســـهام شـــركت هاى داخل اين صندوق ها با بقيه بازار در طى اين مدت 
قابل مشاهده است. اين فضاى حمايتى، در كنار عوامل اشاره شده قبلى باعث 
هجوم بى سابقه مردم به سمت بازار سرمايه شد كه آمار صدور كدهاى جديد و 

تعداد خريداران و ... به وضوح اين امر را نشان مى دهد.
ثبات سياســـى امنيتى اكنون برقرار است اما انتشار اوراق جديد و افزايش 
نرخ سود سپرده ها و افزايش نرخ اوراق دولتى به باالى 20 درصد طى يك ماه 
گذشته، باعث كاهش (قدر مطلق) منفى بودن نرخ بهره واقعى شده است. ادامه 
اين روند مى تواند باعث فشار بر بازار سرمايه شود، لذا سياست هاى بانك مركزى 
را بايد دنبال كرد. نكته اى كه بايد در اين جا بدان اشاره داشت، آن است كه بهتر 
بود تا دولت و بانك مركزى، به جاى در پيش گرفتن سياست افزايش نرخ سود، 
از طريق فروش دارايى هاى دولت و بانك ها به دنبال كاهش تورم و در نتيجه 

كمتر كردن فاصله نرخ سود و تورم باشند.
فعال بازار سرمايه گفت: در مورد بحث سهام عدالت هم مسئله اى كه وجود 
دارد آن است كه روند فروش درخواست هاى مردم بسيار كند و آمار و اطالع رسانى 
هم در اين زمينه به شدت مبهم بوده است. افزايش سرعت انجام درخواست هاى 
فروش مردم و هم چنين آزاد شـــدن بقيه ســـهام عدالت و شركت هاى سرمايه  

گذارى استانى مى تواند به افزايش عرضه و فشار بر بازار بيانجامد.
در مورد صندوق هاى اى.تى.اف بايد گفت كه رويه اى كه دولت در پيش 
گرفت، مسائل زيادى داشت ولى به هر حال در اين نقطه قرار گرفته ايم. شواهد 
نشان مى دهد، حتى با توقف خبر فروش بلوكى سهام پااليشگاه ها و قطعى شدن 
مجـــدد فروش در قالب اى.تـــى.اف، بازار به اين راحتى ها با اتفاقات روزهاى 

گذشته كنار نيامد. 
در كل بايد گفت كه عليرغم شمارى اشتباه هايى كه صورت گرفته، دولت بايد 
از دادن اين تصور به مردم كه در صورت ريزش بازار و سهام و اين صندوق ها، 

حتما موظف است كه از آن حمايت كند، دورى بجويد. 

داليل ابطال معامالت بورس
دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى در ايران گفت: نظارت بر معامالت 
در بورس توسط خود بورس ها انجام مى شود و بايد يك سازوكار مدون در 

مورد نظارت بر بورس تصويب شود.
سعيد اسالمى بيدگلى، در گفتگو با فارس، رويه هاى موجود در بخش 
نظارت ســـازمان را شـــفاف دانست و اعالم كرد رويه نظارت بر بورس در 

ايران مانند همه دنيا است.
وى معتقد اســـت، نظارت در كشـــور دستورالعمل مدون ندارد و بايد 
براى جلوگيرى از ايجاد شائبه برخورد سليقه اى در نظارت بر معامالت اين 

دستورالعمل بايد هرچه سريعتر نوشته شود.
ســـعيد اســـالمى بيدگلى، گفت: با تصويب قانون بازار اوراق بهادار و 
تشكيل نظام جديد بازار اوراق بهادار، عمال يك نهاد رگوالتورى يا قانون 
گذارى جديد براى اين بازار با نام سازمان بورس اوراق بهادار ايجاد شد كه 
درست است كه گفته مى شود نهاد عمومى غيردولتى اما عمال نهاد حاكميتى 
محسوب مى شود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هم توسط شوراى 
عالى بورس ولى با حكم وزير اقتصاد تعيين مى شوند. سازمان بورس در بازار 
سرمايه به عنوان بانك مركزى در بازار پولى كشور است. اركان اجرايى اين 
نهاد غيردولتى، بورس ها هستند و يك سرى شركت هايى كه كار پشتيبانى 
انجام مى دهند، مانند شركت فناورى، شركت سپرده گذارى مركزى، كانون 
كارگزاران، كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران، رايان بورس كه سامانه كدال 
را دارد.در اين بين هم سازمان بورس و هم بورس ها داراى بخش نظارتى 
هستند بخشى از نظارت ها در اركان انجام مى شود كه باصطالح نهادهاى 
خود انتظام در بورس هستند كه در همه سطوح اين نظارت وجود دارد بخش 
ديگرى از نظارت در بورس ها انجام مى شود كه نظارت بر معامالت در اين 
بخش قرار دارد. تائيد يا عدم تائيد معامالت در اين بخش از سيستم نظارتى 
سازمان بورس قرار دارد.دبير كل كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران افزود: 
طبق ماده 35 سازمان بورس و اوراق بهادار، تخلفات اعضا و ناشرين توسط 
بورس ها رسيدگى مى شود و تخلفات نهادهاى مالى و نظارت بر بورس ها 
نيز توسط سازمان بورس انجام مى شود اما بر سازمان بورس هم شوراى 

عالى بورس نطارت مى كند كه اين شورا فرا قوه اى است.  
در اين شـــورا نماينده قوه قضائيه، دو نماينده مجلس، رئيس سازمان 
بورس، بخش خصوصى، نماينده كانون ها،  ســـه خبره بازار، وزير اقتصاد، 
وزيـــر صنعت، معدن و تجـــارت و رئيس كل بانك مركزى حضور دارند 
يعنى اين شـــورا فراتر از بازار ســـرمايه تشكيل مى شود و براى نظارت بر 
سازمان بورس هم اين شورا بايد تصميم بگيرد.اسالمى بيدگلى تاكيد كرد: 
اگر فردى از سازمان بورس شكايت داشته باشد، از طريق طى روند موجود 
در آيين نامه ها مى تواند اين شـــكايت را مطرح كند و شوراى عالى بورس 

موظف به رسيدگى به اين شكايت هاست. 
همه اين نهادهاى ناظر، مانع نظارت نهادهاى نظارتى مانند سازمان بازرسى 
و نهادهايى از اين دست نيست طى ماه هاى گذشته دادستانى در نامه اى از 
برخى اتفاقات رخ داده در بازار سرمايه اظهار نگرانى كرده است كه نشان 

مى دهد مى توان از ساير نهادهاى ناظر در اين باره استفاده كرد. 
در كشورى با ساختار قانونى و حقوقى مانند كشور ما، نمايندگان مجلس 
نيز مى توانند از طريق ســـوال از وزرا و دعوت از وزرا و رئيس ســـازمان 
بورس چه در صحن مجلس و چه در جلسات كميسيون هاى تخصصى بر 
بازار سرمايه نطارت داشته باشند البته از تحقيق و تفحص نيز مى توان اين 
نظارت را ادامه داد ولى ساختار نظارت بر بورس ها و سازمان بورس همان 

چيزى است كه گفته شد.
دبير كل كانون نهادهاى سرمايه گذارى ايران گفت: براى اينكه بتوانيم 
درست نظارت كنيم بايد همه آنچه به عنوان وظايف نهاد ناظر از او مى خواهيم 
بـــه صورت مدون درآمده تا خداى نكرده نظارت بر معامالت، بورس ها و 
سازمان بورس به صورت سليقه اى نشود. نظارت بر معامالت از طريق بورس 

ها و سپس در سازمان بورس اوراق بهادار انجام مى شود. 
يعنى سازمان بورس بر تصميمات تائيد يا عدم تائيد معامالت به صورت 
تصادفى نظارت مى كند تا مشكلى در تصميمات نهادهاى نطارتى در بورس ها 
وجود نداشته باشد. اما مواردى هم بوده است كه شكايت به سازمان بورس 
ارسال شده است و مردم خواهان پاسخگويى اين سازمان بوده اند كه بررسى 
علل عدم تائيد معامالت توسط خود سازمان صورت گرفته است. در بعضى 

موارد هم شوراى عالى بورس به ماجرا وارد شده است. 
اما زمانى كه حجم معامالت باال مى رود، نمى توان اين نظارت را از يك 
نهاد باالدستى خواست. ورود به جزئيات و تك تك معامالت براى يك نهاد 
مانند شوراى عالى بورس و يا حتى سازمان بورس غير ممكن است. شوراى 
عالى بورس هر دو هفته يكبار يا ماهى يكبار برگزار مى شود و نمى توان 
از اين شورا خواست بر هر عدم تائيد معامله اى كه در بورس ها صورت 

مى پذيرد، نظارت كند. پس عمال اين راهكار نشدنى خواهد بود.

سهامداران خرد كه به دليل پايبند نبودن دولت به وعده هايش دچار نوعى 
بى اعتمادى به بازار شده اند، در صورتى كه از رفتار هيجانى دست نكشند در 

بازار سرمايه متضرر خواهند شد.
به گزارش فارس، فراگير شدن بورس و رشد تعداد افرادى كه بخشى از 
سرمايه خود را وارد بازار سرمايه كرده اند، مانند تيغى است كه هم  مى تواند بر 

روى گلوى سهامداران باشد و هم مى تواند راه رونق اقتصادى را باز كند.
در ايـــن بيـــن دولت به عنوان يك بازيگر اصلى در اين بازار،  رفتارهاى 
متناقضـــى طـــى ماه هاى اخير از خود نشـــان داده اســـت. نمونه بارز اين 
گونه رفتارها را مى توان طى هفته گذشـــته مشـــاهده كرد، هماهنگ نبودن 
وزارتخانه هاى اقتصاد و نفت در مورد عرصه دارا دوم، به اعتماد مردم لطمه 
جدى وارد كرده است.كاهش اعتماد به دولت و تصميمات اين نهاد در حمايت 
از بورس،  روزهاى قرمز رنگى را براى همه نمادهاى بورسى و براى شاخص 
كل بورس رقم زده است طى هفته گذشته شاخص كل بورس به دو ميليون 
و هفتار هزار واحد رسيده بود كه طى يك هفته گذشته با كاهش 260 هزار 

واحدى به يك ميليون و هشتصد و بيست هزار واحد رسيده است.
يكى از نكاتى كه در شرايط فعلى بسيار در ميان سهامداران از آن صحبت 

مى شود، عرضه هاى بى مفهوم برخى شركت هاى حقوقى در بازار سرمايه 
اســـت بيشـــتر اين شركت ها كه از قضا دولتى هم هستند به جاى برگرداندن 
اعتماد از دســـت رفته به دولت و حمايت هاى آن، در حال نوســـان گيرى از 
مردم هستند.تشكيل صف هاى ميليونى خريد طى زمان انجام معامالت و سپس 
از بين رفتن اين صف ها به دليل عرضه بى منطق ســـهام شـــركت ها توسط 
بازيگران اصلى آنها نشان مى دهد، در حال حاضر شركت هاى حقوق به دنبال
 نوسان گيرى هستند.البته نبايد از اين موضوع هم به راحتى بگذريم كه ترس 
سهامداران خرد در بازار سرمايه هم دليل ديگرى بر ايجاد اين نوع نوسانات 
لحظه اى در بازار است. افرادى كه وارد بورس شده اند به دليل اينكه اكثر آنها 
با كمترين آموزش وارد بورس شده اند، از هر نوسانى در بورس، ترسيده و 
مى خواهند به هر طريق شده از زيان خارج شوند اين رفتار هيجانى ناشى از 
عدم اعتماد به دولت و عدم آشنايى با چارچوب هاى معامله در بورس فقط 
يك بازنده دارد و آنهم سهامداران خرد هستند.اجبارى كردن آموزش براى افراد 
حاضر در بازار سرمايه مى تواند هم براى آنها مفيد باشد و هم از رفتار هيجانى 
آنها در مواقعى كه به داليل بازار دچار اصالح  يا ريزش مى شود، جلوگيرى 
كند.همه اين عوامل در كنار وجود تعداد زيادى كانال و صفحه در شبكه هاى 

اجتماعى به عنوان اســـاتيد بورس، مزيد بر علت اين رفتارهاى هيجانى شده 
است.اين كانال ها و صفحات دايم در حال سيگنال دادن برخى نمادهاى خاص 
هستند اكثر اين نمادها به عنوان سهم بنيادى و ارزنده به افراد معرفى مى شود. 
پس از چند روز كه اين نمادها به داليل مختلف وارد فاز اصالح مى شوند، 
اين كانال ها و صفحات به سمت سهم ديگرى رفته و همين بال را سر افراد 
ديگرى مى آورند.به نظر مى رسد بخشى از اين سيگنال فروش ها از پيش با بعضى 
حقوقى ها براى ايجاد نوسان در سهام اين شركت ها توافق هايى كرده اند. چنانكه 

بزرگ ترين برنده بازى سيگنال فروش ها در واقع بعضى حقوقى ها هستند.
ورود بخش هاى نظارتى ســـازمان بورس براى ســـاماندهى اين دست 
سيگنال فروشان كه مشخص نيست بر اساس چه تحليل هايى اين چنين رفتار 

مى كنند،  در شرايط فعلى حايز اهميت است.
به نظر مى رسد رفتار هيجانى در بازار چه بر اثر بى اعتمادى ايجاد شده 
به دولت باشد و چه به دليل عدم آگاهى و عدم آموزش افراد باشد و يا دليل 
بيرونى مانند صفحات مجازى ســـيگنال دهى داشـــته باشد، مى تواند آرزوى 
چندين ســـاله دولتمردان درباره حضور افراد بيشـــتر به بورس و تامين مالى

 بنگاه ها از طريق بورس را با خدشه مواجه كند.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

شهرستانشماره تلفن  همراهشماره تلفن نمايندگيكدنـام و نام خانوادگـيرديف

فارسـي زاده1 اهواز3338804709399296180 - 06133386152حسـن 

رمضانـي2 آبادان5332311009121973651 - 06153335053سـيدغدير 

انديمشك0614262677609166436486اكبـر اوسـاني كـرد3

محبتيـان4 اميديه0615262474709163539105حجت الـه 

رمضانـي5 ايذه0614363505309166915127سـيدايوب 

باغملك0614373295209167278453محمدعلـي احمـدي6

درويشـي7 ـ 52224144 - 06152228598مهـدي  ـ  ـ  ـ  بندر امام خميني(ره)ــ 

ـ 061عباس عيوضي سرحاني8 ـ  ـ  ـ  بندر ماهشهر09303265154ــ 

دائـي زاده9 بهبهان0615272768709166714228شـهرام 

عباسـى10 خرمشهر0615351010009166313067معصومـه 

ناصحـي11 دزفول0614222255509169449089محمـد 

رامهرمز0614352700009161911437محمدعلي بهوند يوسفي12

نعيمـي13 شادگان0615372576009375429596حميـد 

ـ 061عبدالكريـم راشـدى14 ـ  ـ  ـ  شوش09163412481ــ 

تركسـتاني15 شوشتر0613622432309161127317جهانگيـر 

باقرفـر16 مسجد سليمان4322224409161811529 - 06143222245داريـوش 

هفت تپه0614286526509163478264سـيدمحمود موسوي نژاد17

هفتگل0614358396609166920312بهزاد قاسـمي موسوي18

هويزه0613678420109168114159عبدالحميـد پورركني19

فيف ادگد نامخان ام نيندگكدن ا هتلفنن ا اهش هتلفنه ا ش

مشخصات و شماره تلفن هاي نمايندگي هاي 

روزنامه اطالعات در خوزستان

 ادامه در صفحه 9

برگ سبز وانت نيسان مدل 88 رنگ آبي 
پالك 45ـ845س14 شماره موتور 509859 
شاسي NAZPL140TBM218379 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز (سند مالكيت) سواري 
كار ميتسوبيشي پاجرووي 
6ـ3000 مدل 2000 رنگ 

سفيدـ  روغني به شماره پالك 
98ـ797ج82 شماره موتور 
007938 و شماره شاسي 
005552 به نام آقاي حامد 

مهدي زاده مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. بانه 

شناسنامه مالكيت پرايد 
مدل 1393 به شماره 

انتظامي 759د52 
ايران71 و شماره موتور 

5313796 و شماره شاسي 
 NAS412100E1078510
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز و سند مالكيت 
خودرو سواري پرايد مدل 

88 به شماره پالك 259ط17 
ايران16 و شماره موتور 

2982827  و شماره شاسي 
S1412288276142 به نام 
محمد خطيب نيا مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
(خرم آباد)

آگهي مفقودي 
برگ ســـبز و ســـند كمپاني خودرو مزدا 3N مدل 97 

به شماره شاســـي NAGS7CC26JC625782 و 

شـــماره موتور LF11606113 و پالك 413 و 17 ايران 

77 متعلق به شـــركت افق آتيه ساواالن مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. 

برگ سبز (شناسنامه) سواري رنو تندر 
L90 مدل 1389 به شماره انتظامي 
237م68 ايران63 به شماره موتور 

7702035322D094933 و شماره 
 NAALSRALDAA051320 شاسي
به نام عليرضا آقايي فرد اردكاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(شيراز)

برگه كمپاني 
خودرو پژو پرشيا مدل 1397 به 
نام عليرضا اكبري فرزند علي اكبر 
به شماره شناسنامه 71 صادره از 

گرمسار و خودرو به شماره شهرباني 
96 ايران 712د68 شماره موتور 
124K1251397 شماره شاسي 

NAAN21VE3JH346761 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و كارت پرايد مدل 86 رنگ 
نقره اي پالك 54ـ 381ص42 شماره موتور 

 S1412286329469 1946463 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني پژو آردي مدل 
1384 به شماره انتظامي 

416ج56 ايران63 به شماره 
موتور 11784016818 و 
شماره شاسي 13418991 
به نام علي هوشنگ حجازي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(شيراز)

(نوبت دوم)
«مفقودي دفترچه»

اصل دفترچه قرارداد به 
شماره: 31/9397 مورخ: 
1376/11/26 به شماره: 
74ـ144 واقع در پرديس 

فاز يك محله 4 مربوط به آقاي  
اميرابراهيم فرزند علي اصغر 
به كدملي: 0050738607 
و آقاي زهير پاشا اسكوئي 
فرزند پرويز به كدملي: 
0049142831 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است. «قم»

برگ سبز خودرو وانت پيكان 
رنگ سفيد شيري روغني 

مدل 1390 به شماره پالك 
ايران66ـ652ل57 و شماره موتور 
11490005642 و شماره شاسي 
 NAAA46AA1BG185879
به نام شركت شيميدانان فرزان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

سند كارخانه و برگ سبز 
(شناسنامه خودرو) خودرو وانت 

دوكابين سيستم كاپرا تيپ 
 2400CC-BQ2023G-G3

به رنگ سفيدـ  روغني مدل 
1389 به شماره موتور 

SHR6651 و شماره شاسي 
 NAGDPV2PF23W03209
و شماره پالك 84ايران337ج97 
به نام شركت مهندسي دالوران 
درياي جنوب مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشند.
(بندرعباس)

برگ سبز خودروي سواري برليانس H330 (پارس 
خودرو) به ش انتظامي 128ط54ايران82 مدل 96 به 
 ABH1024776 ش شاسي G019146 ش موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و سند فروش MVM به شماره پالك ايران72ـ372م51 
به شماره موتور: MVM477FJAG047929 و شماره شاسي: 

NATFBAMD4G1036521 به نام هادي باقري مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد مدل 86 به شماره پالك 
843ج44ايران31 و شماره 
موور 1928878 و شماره 

 S1412286077949 شاسي
به نام علي محمد حقي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است.

(خرم آباد)

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1393 به شماره پالك 

45ـ872ط57 با شماره موتور 
5126279 و شماره شاسي 

 NAS421100E1215512
بنام محبوبه تيرافكن مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
چري آريزو5 مدل 1396 به شماره 
پالك 93ـ349ط78 با شماره موتور 

 MVME415ABG001419
و شماره شاسي 

 NATFCANH3H1001355
بنام سيد ميثم قريشي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

مجوز حمل سالح شكاري تك 
لول ساچمه زني كاليبر12 
مدل كوسه به شماره سالح 
810759 به نام حبيب اهللا 

صادقي گوغري به شماره 
ملي 2992178411 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

كرمان

برگ سبز سواري پژو روا 
مدل 1385 به شماره پالك 

45ـ579ب96 با شماره 
موور 11685013593 

و شماره شاسي 
15411958 بنام محمد 
شفيعي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پرايد 131 مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ272ق53 با شماره 
موتور 4127315 و شماره شاسي 

S1412290772856 بنام 
محمدرضا پورزارعي جالل آبادي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كرمان

برگ سبز يك دستگاه 
خودرو تيبا 2 مدل 97 به 

رنگ سفيد و شماره موتور 
M158626443 و شماره شاسي 

NAS8211UJ1174065 و 
شماره پالك 34ايران116ق68 

به نام صغري محمودي پلكي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گرديد.

آبادان

«آگهي فقدان مدرك تحصيلي» (نوبت اول)
مدرك فارغ التحصيلي اين جانب طاهره 
حكمت نژاد فرزند اسمعيل به شماره 

شناسنامه 39 شناسه ملي 2269728351 
صادره از علي آباد در مقطع كارشناسي 

ناپيوسته رشته آموزش ابتدائي صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد گرگان با شماره 55875 

مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد.
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به نشاني: 
گرگانـ  بزرگراه شهيد كالنتري (كمربندي) 

ـ خيابان دانشگاه آزاد اسالميـ  مجتمع 
دانشگاه آزاد اسالمي گرگانـ  اداره امور 

دانش آموختگان ارسال نمايد.

سند كمپاني خودرو سواري پژو 405SLX به شماره شاسي 
 139B0089144 ش موتور NAAM31FE3FK709187

و شماره پالك 83ايران691و48 به نام محمدوحيد جوكار 
تنگ كرمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 CG125 برگ سبز و سند كمپاني خودرو موتورسيكلت رايكا

مدل 1383 به شماره شاسي 8336336 ش موتور 1215247 
و شماره پالك 691ايران69969 به نام حسنعلي شكوهي 

خانميني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند كمپاني خودرو موتورسيكلت شارك سهند سيكلت 
سپاهان مدل 1389 به شماره شاسي IRABR8910Q9910200 ش 
موتور 156FM12*10919719* و شماره پالك 689ايران56234 به 

نام اصغر رنجبر مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهي مفقودي
برگ سبز موتورسيكلت تيپ 
cc125 مدل 1382 به شماره 
انتظامي 59166ـ637 و به 

شماره موتور 2301739 و شماره 
تنه 8207944 متعلق به حميد 

زينلي پور يزدي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

«يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز و كارت خودرو سواري 

پرايد 141 مدل 1386 به شماره 
انتظامي 54ـ148ج98 و به شماره 
موتور 2213468 و شماره شاسي 

S1482286233436 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
«يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند خودرو سواري 

هيوندا اوانته مدل 1386 به شماره 
انتظامي 54ـ742س91 و به شماره 
موتور G4GC6682764 و شماره 
شاسي IR85331101806 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

«يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز ميني بوس بنز 309 
مدل 1371 به شماره انتظامي 

54ـ128ع46 و به شماره موتور 
 334991110135224

و شماره شاسي 
37939116010407 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. «يزد»

برگ سبز كمپاني خودرو سواري پاترول مدل 78 شماره موتور 
Z24056175Z شماره شاسي PN7H35Z803348 پالك 

478/91و13 به نام شهرداري كيوي مفقود گرديده فاقد 
اعتبار مي باشد. كيوي

برگ سبز پژو پارس 
سفيد به شماره 

 LH246515 شاسي
و شماره موتور 

124K1449217 و 
پالك 821ل96ايرن25 
به نام هماي صاحب جمع 

مفقود شده و فاقد اعتبار 
است.

برگ سبز پژو 
206 شماره شاسي 

 NAAP41FE5LJ070791
شماره موتور 

167B0082818 شماره 
پالك 25ايران233ل97 به 
نام اصغر ملك زاده اسفنجاني 

مفقود و فاقد اعتبار است.

اصل برگ سبز سواري پژو 405 مدل 82 به شماره 
پالك 236د79ايران91 موتور 22568203368 
شاسي 82004628 مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است. اردبيل

مجوز حمل سالح شكاري 5 تير گلنگدني كاليبر 
7/92 ساخت ايران به شماره سالح 25787 به 

نام عليرضا ديبافر مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري ريو LS1500CC مدل 

1385 به شماره پالك ايران 
53ـ893ق67 به شماره موتور 
1017219 به شماره شاسي 

 NAS61002261118864
به نام شهناز شيراني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است. اصفهان

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پژو 405 مدل 
1384 به شماره پالك ايران 

13ـ821د17 به شماره 
موتور 12484049594 به 
شماره شاسي 13202536 
به نام محسن علي بخشي مفقو 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

سند كمپاني خودرو 
سواري پژو 206 مدل 

1384 به شماره پالك ايران 
53ـ872ط32 به شماره 

 10FSS15021586 موتور
به شماره شاسي 

19813994 به نام هوشنگ 
شاه طالبي حسين آبادي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

سند مالكيت، برگ سبز و سند كمپاني و بنچاق پرايد 
مدل 82 به شماره پالك ايران 62ـ 358ب57 و 

شماره موتور 00620925 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است.  (ساري) 

كارت، برگ سبز و سند كمپاني 
سواري ام وي ام 110 مدل 1393 به 
شماره پالك 45ـ849ط85 با شماره 
 MVM472FGE041405 موتور

با شماره موتور 
NATEBAFB1E1018286 به نام 
مهديه عسكري نژاد لنگري مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

آگهي مفقودي 
اصل شناسنامه مالكيت (برگ ســـبز) خودرو سواري سيستم پرايد 

تيپ: ســـايپا 141 آي به رنگ بـــژـ  متاليك به شـــماره انتظامي 

73ـ482س18 مدل 1385 به شـــماره موتور 1548123 و به شماره 

شاسي S1482285158631 متعلق به اينجانب فرزانه مقدم فرزند 

علي به ش ش 12139 متولد فســـا و به شماره ملي 2570121231 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.                                                                                  (فسا)

آگهي مفقودي 
اصل شناســـنامه مالكيت (برگ ســـبز) و ســـند كمپاني خودرو 

وانت سيســـتم نيســـان به رنگ آبيـ  روغني به شـــماره انتظامي 

73ـ366س27 مدل 1377 به شـــماره موتـــور 00123250 و به 

شماره شاسي 00C24067 متعلق به اينجانب ثريا بيگ اينالو فرزند 

سبزه علي به ش ش 10353 متولد قره بالغـ  دوگان و به شماره ملي 

2570103373 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.          (فسا)

جواز و دفترچه فشنگ سالح (تفنگ) 
شكاري 1 لول ساچمه زني ته پر 

كاليبر 12 به شماره سالح 55977 
مدل نيمه خودكار ساخت تركيه به 
نام اينجانب مجيد شيرواني فرزند 
جمعه بيگ متولد 1357 به شماره 
شناسنامه 773و به شماره ملي 

2431562395 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت تويوتا 1600 مدل 

1984 به شماره پالك 
65ـ532ط29 با شماره 
موتور 26968 و شماره 

شاسي 0005534 به نام 
ماشااهللا كهنوجي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1399 به شماره پالك 

48ـ675ب79 با شماره 
 139B0174069 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN11FE5LH288169
به نام اسماعيل قايدي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني وانت 
پيكان مدل 1390 به شماره 
پالك 94ـ892ق19 و شماره 

موتور 11490015278 
و شماره شاسي 

NAAA36AABG240277 به 
نام احمد حيدري كوهشاهي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري پژو 206 
مدل 1399 به شماره پالك 
58ـ124س41 با شماره 
 167B0083682 موتور

و شماره شاسي 
 NAAP13FE2LJ043861
به نام عالي مرواريدي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز سواري ام وي ام 315 
مدل 1395 به شماره پالك 

67ـ674س66 به شماره موتور 
 MVM477FJAG047898

و شماره شاسي 
NATFBAMD3G1037076 به 
نام سكينه حدادي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

سند كمپاني، سند مالكيت (برگ 
سبز) و كارت موتورسيكلت 

همتاز مدل 91 به شماره 
پالك 461ـ86329 موتور 

 *162FML2M*MRF201077
 RF***150H9106893 شاسي
به نام صباح بابامرادي مفقود و از 

اعتبار ساقط است.
 سنندج 

نوبت سوم 
مدرك تحصيلي اينجانب 

ابراهيم موقر فرزند پرويز 
به شماره شناسنامه 6234 و 
شماره ملي 2300680513 
در مقطع كارداني رشته برق 

صادره از واحد دانشگاهي يزد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

سند كارخانه خودرو سواري پژو 
GLX-XU7 405 مدل 95 به 
رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره 

پالك 84ـ 171ج39 و شماره موتور 
124K0843676 و شماره شاسي 
 NAAM01CE6GK415670
به نام فريدون واحدي سرريگاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. (بندرعباس)

جواز حمل سالح شكاري شماره 
1A8047 و شماره سريال 

022108614NFS7H كاليبر 
12 دولول ته پر چخماقي ساخت 
ايران صادره از اسلحه و مهمات 

ارتش به نام نادعلي البرزي 
شماره ملي 2249632103 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان

برگه سبز پرايد81 سفيد به ش 
پالك524د48ايران68 به ش شاسي 

369448 و ش موتور 100076 مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد.

برگه كمپاني پرايد98 سفيد به 
ش پالك 269ج61 ايران52 و ش 

شاسي 01535 و ش موتور 65874 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد SE 131 پالك469ط99 
ايران34 موتور M13/6489889 شاسي 

200739 به نام مرتضي حق دوست مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودروي سواري پرايد 141 به ش 
انتظامي 768د23 ايران72 مدل85 به ش موتور 
 S1482285146516 1507437 ش شاسي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) وانت 
نيسان تيپ 2400 مدل1383 به 
شماره پالك 174هـ69 ايران43 

مفقود شده اعتبار ندارد. زرين شهر

برگ سبز اتومبيل سواري پژو 
SLXTU5405 مدل1395 به 
رنگ سفيد روغني و به شماره 

انتظامي ايران26ـ  928ط15 و به 
 164B0097908شماره موتور

و به شماره شاسي 
 NAAM31FE0GK269883

مفقود و فاقد اعتبار است.  
اسفراين

اصل برگ سند و اسناد دفتري پرايد سواري مدل79 به 
شماره پالك812 ب88 ايران15 موتور 00146468 

شاسي S1412279623488 به نام رضا روان دوست 
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

اصل برگ سبزـ  كمپاني سواري سمند LX مدل93 
به شماره پالك 612د62 ايران91 موتور 

147H0065248 شاسي 5664226 به نام سعيد 
عباسي مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد مدل82 شماره 
پالك 82ـ  812س87 شماره موتور 00453377 شماره 
شاسي S1412282918654 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قائم شهر»

سند كمپانيز ميني بوس بنز 
508 مدل1360 به رنگ كرمـ  
سبزـ  روغني به شماره شهرباني 

ايران83ـ  562ـ  عـ 32 به 
شماره موتور: 058913 و 

شماره شاسي: 523305 به نام 
عليرضا آذرسا مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

حسينيـ  آباده

برگ سبز كاميون بنز 
مدل1977 به رنگ طوسي 
ـ روغني به شماره شهرباني 
ايران71 ـ  297ـ ع21 به 

شماره موتور 10174851 و 
شماره شاسي: 4365217 
به نام فتح اهللا اسدي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. حسيني ـ  آباده

برگ كمپاني خودرو سواري پژو پارس 
خاكستري متاليك مدل 1393 به شماره شاسي 
NAAN01CA3EK300576 به شماره موتور 

124K0558441 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و 
برگ محضري خودرو سواري زانتيا 
تيپ زانتيا SX سيستم سيتروئن 
مدل 1388 رنگ سفيد روغني 

شماره موتور 83015 شماره شاسي 
S1512288179122 شماره پالك 

ايران48ـ323س11 به نام محمدجواد 
غالمي فرزند علي رضا مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. گناوهـ  خالقي 

گواهي موقت پايان تحصيلي به شماره 
84338681/10823 دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد جهرم مقطع كارشناسي 
رشته زيست شناسي سلولي مولكولي 
ميكروبيولوژي متعلق به سيده مرضيه 
درخشنده ريشهري فرزند سيد حسن 

شماره شناسنامه 4302 صادره از 
بوشهر مفقود گرديده است و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت تنديس مدل 1394 
به شماره تنه NEU***125A9400742 به 
شماره پالك 129ـ79586 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

اينجانب ميثم ادبي بجســـتاني مالك خـــودرو پژو 405GLX به 

شماره شاسي 82012197 و شماره موتور 22568206306 به علت 

فقدان اســـناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 

است. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 

ده روز به دفتر حقوقي ســـازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 

پيكان شهر، ســـاختمان ســـمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند كمپاني خودرو 
سواري پژو پارس مدل 
1385 به شماره پالك 

17ـ471ص56 و شماره 
موتور 12485067671 و 
شماره شاسي 19356758 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميهـ  سيد هاشم رضوي 

برگ سبز خودرو 
پرايد شماره شماسي 

 S1412288403225
شماره موتور 

3289658 پالك 
88ايران511ص11 به 
نام فرشاد چاواري مفقود 

و فاقد اعتبار است.

برگ كمپاني خودرو سواري پژو 206 آريان مدل: 1390 
به شماره شاسي: NAAP41FD4BJ313871 به 
شماره موتور: 15090000483 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است.

پذيرش 10 نفر
بازارياب  كارمند فروش  فروشنده

(ساكنين بومى تهران و كرج)
در قسمت دفتري كمپاني

5 م ثابت + پورسانت + ناهار

4 4 2 0 6 3 9 6



99 اخبار شهرستان ها

زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان گفت: تفاهمنامه همكاري هاي اداره كل بنادر 
و دريانوردي سيستان و بلوچستان و بخش خصوصي افغانستان 
با هدف ايجاد و گسترش همكاري هاي ترانزيتي و سرمايه گذاري 

به امضا رسيد.
بهروز آقايي افزود: با توجه به حسن همجواري 2 كشور، 
اين تفاهم نامه به منظور توسعه ترانزيتي و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي افغانستان در زمينه حمل و نقل، جذب سرمايه گذاران، 
فعاليت هاي لجستيكي و ترانزيتي و ايجاد ترافيك بار و كاال و در 
چارچوب قوانين جمهوري اسالمي ايران منعقد و امضا شد كه 
براساس آن، بخش خصوصي افغانستان متعهد شد نسبت به ايجاد 
ترافيك بار و كاال و جذب و انتقال كاالهاي ترانزيتي افغانستان از 

مسير بندر شهيد بهشتي چابهار به بازارهاي هدف اقدام كند.
وي با اشاره به تعهد اين اداره كل مبني بر فراهم كردن محل 
شـــركت و محوطه دپوي كاال و كانتينر در بندر شهيد بهشتي، 

اضافه كرد: همچنين مطابق با ترافيك ايجاد شده، تخفيفات و 
تسهيالت مصوب سازمان بنادر و دريانوردي به صاحبان بار و 
كاالي افغانستان اعطا مي شود.وي تأكيد كرد: همكاري هاي ترانزيتي 
بندر چابهار و افغانستان طي سال هاي اخير با رشد چشمگيري 
همراه بوده و امسال نيز علي الرغم محدوديت هاي ناشي از شيوع 
بيماري كرونا، رونق شگرفي يافته است، به گونه اي كه طي اين 
مدت 2 هزار و TEU   664  كاالهاي ترانزيتي افغانستان از طريق 

بندر چابهار به مقاصد هدف منتقل شده است. 
 500 ميليارد تومان براي ساخت فرودگاه بين المللي چابهار 

هزينه مي شود
مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار گفت: 
فـــرودگاه بيـــن المللي چابهار در مدت زمان كوتاه يك ماهه با 
7 درصد پيشرفت فيزيكي با اعتبار 500 ميليارد تومان در حال 
اجراست.عبدالرحيم كردي در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: 
طرح هاي مختلفي نظير فرودگاه بين المللي چابهار توسط سازمان 

منطقه آزاد در حال اجرا اســـت و برنامه ريزي شـــده در 18 ماه 
آينده اين فرودگاه افتتاح شـــود. وي با اشـــاره به اينكه رسانه ها 
مي توانند نقش مهمي در معرفي ظرفيت هاي منطقه آزاد چابهار 
داشـــته باشند، افزود: انعكاس فعاليت هاي انجام شده دولت، به 
مردم اميد مي بخشد و اين خيلي براي ما مهم است كه رسانه به 
عنوان هميار عمل كنند و اگر نقدي را ضرورت مي بينند به صورت 

منصفانه منعكس كند.
رئيس هيات مديره منطقه آزادچابهار ادامه داد: طرح توسعه 
منطقه آزاد به نتيجه رسيده است و بيش از 30روستا در محدوده 
اين منطقه قرار گرفته اند كه اميدواريم با همكاري مســـئوالن 
زيرســـاخت هاي آنها آماده شود  و شاهد رفاه مردم باشيم. وي 
خاطرنشـــان كرد: در مجموع 800 ميليارد تومان پروژه مختلف 
عمراني و خدماتي در سطح منطقه آزاد چابهار در حال اجراست 
كه تكميل آنها نقش مهمي در توســـعه و آباداني اين منطقه 

خواهند داشت. 

انعقاد تفاهم نامه ترانزيتي بندر چابهار با بخش خصوصي افغانستان

ســـرويس شهرستان ها: 140 
كيلومتر از طرح «ابرار» ويژه آسفالت 
راه هاى روستايى آذربايجان غربى با 
حضور وزير راه و شهرسازى به طور 
متمركز در روستاى خانقاه شهرستان 

خوى به بهره بردارى رسيد.
مديـــركل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى آذربايجان غربى عصر 
ديروز در حاشـــيه اين مراسم به 
ايرنا، گفت: براى اجراى اين طرح 
550 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده 

است.
ارسالن شـــكرى تاكيد كرد: 
طرح ابرار (اقدام ملى براى راه هاى 
روســـتايى اولويت دار) در راستاى 
آسفالت راه هاى روستايى در استان 
است كه اجراى آن براى بهره مندى 
بيشـــتر خانوار روســـتايى از راه 
آسفالته روستايى و در نتيجه رشد،  
پيشرفت و دسترسى بهتر روستاها 

ادامه دارد.
مديـــركل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى آذربايجان غربى گفت: 
قرار اســـت بيش از 300كيلومتر 
راه روســـتايى در قالب 19طرح در 

آذربايجان غربى آسفالت شود.
شكرى تاكيد كرد: شهرستان هاى 
اروميه، چالدران و مهاباد بيشترين 
روستاهاى زير پوشش اين طرح را 

به خود اختصاص داده اند.
طرح ابرار از اواســـط پارسال 
در آذربايجان غربى به عنوان يكى 
از استان هاى پايلوت كشور، وارد 
فـــاز اجرايى شـــد و روز به روز، 
بيش از گذشـــته اثرگذارى خود را 

در توسعه روســـتاهاى اين استان 
نمايـــان كرد .آذربايجان غربى بيش 
از 12هزار كيلومتر جاده دارد كه از 
اين ميزان حدود هشت هزار كيلومتر 

روستايى است.
وى ادامه داد: از اين ميزان هم 
نزديك به 3500 كيلومتر آســـفالت 

نيســـت. با توجه بـــه اين آمار و 
اطالعات، اميدوارى ها براى توسعه 
راه هاى روستايى روز به روز در كشور 
و آذربايجان غربى بيشتر مى شود كه 
مى تواند در توسعه روستاها، كاهش 
محروميت، پيشگيرى از مهاجرت به 
شهرها و حتى مهاجرت معكوس به 

روستاها بسيار موثر باشد.

بهبود زيرساخت ها، برنامه مهم 
وزارت راه در آذربايجان غربى 

بنا به ايـــن گزارش وزير راه 
و شهرســـازى ديروز در فرودگاه 
ماكو در جمـــع خبرنگاران گفت: 
بهبود زيرســـاختى و ايجاد زمينه 
بهره مندى مردم آذربايجان غربى از 

زيرساخت هاى مطلوب، برنامه مهم 
اين وزارتخانه در اين استان است.

محمد اسالمى افزود: اميدواريم 
بـــا افتتاح پروژه هاى جديد و اتمام 
برنامه هاى در دست اقدام، برنامه هاى 
توسعه اى آذربايجان غربى در حوزه 
زيرساخت و مسكن را گسترش و 
شتاب دهيم. با اين اقدام كه به طور 

گسترده در آذربايجان غربى شروع 
شده است، مردم از زيرساخت هاى 
مطلوب تر برخوردار خواهند شد. 
همچنين همه واحدهاى طرح اقدام 
ملى مســـكن تا پايان دولت تعيين 
تكليف مى شوند.وزير راه و شهرسازى 
با ابراز خرسندى از فعاليت فرودگاه 

منطقه آزاد ماكـــو تاكيد كرد: اين 
منطقه فرصتى بزرگ براى شكوفايى 
آذربايجان غربى است. منطقه آزاد 
ماكو به عنوان يـــك دروازه مهم 
كشور، نقش موثرى در آبادانى دارد 
كه بهبود و توسعه زيرساخت هاى 
آن از برنامـــه هاى ويژه وزارت راه 
و شهرســـازى است. وى يكى از 

مهمترين طرح هاى حوزه مسكن را، 
طرح اقدام ملى برشـــمرد و افزود: 
در اين باره، اقدامات اساســـى در 
حال انجام است تا بتوانيم جمعيت 
مخاطب را از مســـكن الزم بهره 

مند كنيم.
مســير ســه راهى چايپاره 

چهاربانده مى شود
وزير راه و شهرسازى همچنين 
در بازديد از پروژه تقاطع غيرهمسطح 
ورودى چايپاره گفت: مسير سه راهى 
چايپـــاره در جهت كاهش حوادث 
و مشـــكالت ترافيكى چهاربانده 
مى شود.اسالمى افزود: وزارت راه و 
شهرسازى، اراده خود را براى اجرا 
و اتمام پروژه سه راهى چايپاره جزم 
كرده اســـت. بايد براى پيشرفت هر 
چه سريع تر پروژه، مردم با آزادسازى 
اراضى همكارى الزم را با پيمانكار و 

مسئوالن داشته باشند.
وزير راه و شهرسازى تاكيد كرد: 
اعتبار اجراى اين پروژه تأمين شده و 
موضوع حائز اهميت چهار بانده كردن 
اين مسير است. اسالمى با اشاره به 
بين المللى بودن مسير و اهميت آن 
براى منطقه و كشور، گفت: اميدواريم 
در آينده ميزان حوادث اين منطقه با 

چهاربانده شدن كاهش يابد.
به گـــزارش ايرنا، وزير راه و 
شهرسازى در سفرى دوروزه ميهمان 
مردم آذربايجان غربى است.در اين 
سفر، ده ها كيلومتر جاده و بزرگراه 
و همچنين ســـالن مسافرى پايانه 
مرزى سرو در مرز ايران و تركيه به 

بهره بردارى مى رسد. 

برگزاري جشنواره ملي پسته در دامغانوزير راه و شهرسازى: ساخت مسكن در آذربايجان غربى افزايش مى يابد
دامغانـ  خبرنگار اطالعات: هفتمين جشنواره ملي پسته ايران در 

مجموعه گردشگري چشمه علي دامغان برگزار شد.
رضازارع زاده، رئيس شوراي اسالمي دامغان بااعالم اين خبرگفت: 
اين جشـــنواره به علت شيوع بيماري كرونا بدون حضور باغداران و 
بهره برداران كشاورزي و با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي برگزار و 

از شبكه هاي تلويزيون و فضاي مجازي به صورت زنده پخش شد.
فرماندار شهرستان دامغان نيز در اين جشنواره به اهميت بخش 
كشاورزي اشاره كرد و افزود: 35 درصد اشتغال شهرستان دامغان در 

بخش كشاورزي است.
علي اصغر مجد افزود: امسال 300 ميليارد ريال اعتبار براي توسعه 
و پيشـــرفت بخش كشاورزي شهرستان دامغان اختصاص يافته است.  
سيدمحسن طباطبائيان، مدير جهاد كشاورزي شهرستان دامغان هم با 
بيان اينكه 17 هزار هكتار باغ پسته در اين شهرستان وجود دارد، افزود: 
ساالنه 300 تا 500 هكتار به باغ هاي پسته اين شهرستان اضافه مي شود.

طباطبائيان از فعاليت 10 هزار بهره بردار پسته در شهرستان دامغان خبر داد 
و تأكيد كرد: ميانگين برداشت پسته در شهرستان دامغان سه  و  نيم  تن 

در هكتار و 2 برابر ميانگين عملكرد كشور است. 

     تجهيز پرسنل آتش نشاني بجنورد 

به لباس هاي ضدحريق
بجنوردـ  خبرنگار اطالعات: شهردار بجنورد در آيين رونمايي از 
لباس هاي ضدحريق آتش نشاني، از تالش براي تهيه كاورهاي ضدحريق 
اين سازمان تشكر كرد و گفت: لباس هاي تهيه شده با نمونه هاي خارجي 
آن از نظر استاندارد رقابت مي كند، در بودجه مورد نيازهم يك دهم 

آن صرفه جويي كرده است. 
زارعي گفت: با تكيه بر رهنمون هاي مقام معظم رهبري در توجه 
به توان ساخت داخل وتامين نيازها از توليدات داخلي، سعي شده در 
طراحي لباس عمليات پرسنل آتش نشاني نيز تمامي اين مولفه ها رعايت 
شود و خوشبختانه يك بارديگر ايرانيان ثابت كردند در هرعرصه اي كه 

وارد شوند مي توانند سرفراز باشند. 
بـــرآورد ما براي خريداري لباس و كاور امداد ونجات 5 ميليارد 
تومان بود كه با استانداردي باالتر اما از توليدات داخلي به يك دهم 

قيمت بازارهاي خارجي تهيه شد. 
دراين آيين با حضور اعضاي شوراي اسالمي شهر و شهردار از 
كاورهاي ضدحريق سازمان آتش نشاني بجنورد رونمايي شد و يكي 
از اين لباسها توسط مهندس محمدي رئيس شوراي اسالمي شهر و 
مهندس زارعي شهردار محترم بجنورد به يكي از پرسنل آتش نشاني 

تقديم شد. 

 ضرورت تسريع در تعيين تكليف زندانيان 

مهريه در استان گلستان
گرگانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كل دادگســـتري گلستان در  
جمـــع قضات گاليكش با تأكيد بر تغييرنگاه به موضوع حبس گفت: 
مجازات هاي جايگزين حبس براي كساني كه سابقه دار نيستند و جرايم 
سبك مرتكب شده اند در قانون پيش بيني شده است و اميدواريم قضات 

ما از اين ظرفيت ها بيشتر استفاده كنند.
هادي هاشميان به افزايش قيمت سكه در ماه هاي اخير هم اشاره 
كرد و از قضات محاكم حقوقي خواست كه درخواست هاي اعسار را 
بپذيرند و با استفاده از ساز و كارهاي قانوني اجازه ندهند افراد براي 

مهريه راهي زندان شوند.
وي افزود: خوشـــبختانه باهمكاري خوب محاكم، تعداد زندانيان 
مهريه در استان گلستان كاهش يافته است، اما همين تعداد اندك هم 
بايد زودتر تعيين تكليف شوند.هاشـــميان  به اهميت منابع طبيعي به 
ويژه پارك ملي گلستان در شهرستان گاليكش هم اشاره كرد و گفت: 
جلوگيري از دست اندازي به اراضي ملي و منابع طبيعي در دستور كار 
ويژه قوه قضائيه قرار دارد و دادستان ها به عنوان مدعي العموم بايد به 

اين بخش توجه ويژه داشته باشند.
وي گفت: رؤساي دادگستري ها و دادستان ها در شهرستان ها بايد 
واحدهاي توليدي را رصد و در صورت بروز مشكل از ظرفيت هاي 

دستگاه قضايي براي رفع موانع توليد استفاده كنند.
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اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: مدير عامل شركت 
آب منطقـــه اي اصفهان با بيـــان اين كه خط اضطرار 
ســـامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ براي رفع مشكل 
كمبود آب آشاميدني اين استان تا تابستان سال آينده به 
بهره برداري مي رســـد گفت: تونل سوم كوهرنگ كامل 
شـــده است و ســـد آن نيز تا 2 سال آينده تكميل و 

آبگيري خواهد شد.
مسعود مير محمد صادقي با اشاره به اين كه سامانه 
دوم آبرساني اصفهان بزرگ با ظرفيت 9/57 متر مكعب 
بر ثانيه براي جبران كمبود تأمين آب آشاميدني تصفيه 
خانه باباشيخعلي به عنوان تنها سامانه آبرساني اصفهان 
تا سال 1410 طراحي شده است افزود: خط اضطراري 
اين سامانه با ظرفيت 3/2 متر مكعب در ثانيه تا تابستان 

سال آينده به بهره برداري مي رسد.
او با بيان اين كه مجري ســـامانه دوم آبرســـاني 
اصفهان بزرگ، شركت آب منطقه اي است گفت: اين 
طـــرح به دليل محدوديت منابع مالي دولت از طريق 
منابع داخلي شركت آب منطقه اي اصفهان و همچنين 
كمك هاي شـــركت آب و فاضالب استان كه از محل 
تبصره 3 تأمين شـــده در حال اجرا است و بر اساس 
برنامه زمان بندي 4 ســـاله اين طرح به طور كامل به 

بهره برداري مي رسد.
مدير عامل شركت آب منطقه اي اصفهان با اشاره 
به اين كه تونل ســـوم كوهرنگ تكميل شده است و 
امســـال به صورت پمپاژ موقت حدود 50 ميليون متر 
مكعب آب از طريق اين تونل به درياچه ســـد زاينده 
رود منتقل شده است، پيشرفت فيزيكي سد تونل سوم 
كوهرنگ را حدود 46 درصد اعالم كرد و افزود: بدنه 
اين سد آماده بتن ريزي است و با همين روند تا 2 سال 

آينده تكميل و آبگيري خواهد شد. 
مير محمد صادقي ادامه داد: همزمان با ساخت سد 
تونل سوم كوهرنگ، اراضي منطقه كه زير آب مي رود 

در حال خريداري اســـت. او با بيان اين كه كارفرماي 
طرح تونل بهشت آباد، شركت توسعه مديريت منابع 
آب و نيرو ايران (آب نيرو) است كه يك شركت فرا 
اســـتاني و مستقر در تهران است گفت: در طرح اوليه 
تونل بهشت آباد قرار بود 580 ميليون متر مكعب آب 
آشاميدني به 3 استان اصفهان، يزد و كرمان انتقال داده 
شـــود كه اين طرح بازنگري و مقرر شده است 250 
ميليون متر مكعب آب از طريق اين تونل فقط به استان 
اصفهان اختصاص داده شود و آب آشاميدني دو استان 

يزد و كرمان از طريق رودخانه خرسان تأمين شود.
 مدير عامل شركت آب منطقه اي اصفهان به سد 
كوچري واقع در شهرستان گلپايگان اشاره كرد و افزود: 
استان هاي اصفهان، قم و مركزي از آب اين سد بهره مند 
هستند و برغم اين كه تالش شد مديريت آن همچون 
سد گلپايگان به شركت آب منطقه اي اصفهان واگذار 
شود، ولي در نهايت و بر اساس صالحديد و تصميم 
وزارت نيرو، بهره برداري از سد كوچري به شركت آب 

نيرو واگذار شده است. 
مير محمد صادقي با بيان اين كه شـــركت آب 
منطقه اي اصفهان پس از تأمين آب آشاميدني موظف به 
تأمين آب محيط زيست است گفت: بر اساس مصوبه 
شـــوراي عالي آب، اين شركت مكلف است در سال 
آبي نرمال براي محيط زيســـت رودخانه زاينده رود و 
تاالب بين المللي گاوخوني 176 ميليون متر مكعب حقابه 

از سد زاينده رود رها سازي كند. 
او به 11 ساختمان پيمانكار اين شركت كه اخيرا 
به دستور مراجع قضايي استان چهارمحال و بختياري 
در كوهرنگ تخريب شـــد، اشـــاره كرد و افزود: اين 
ســـاختمان ها ويال نبود، بلكه ســـاختمان هايي بود كه 
پيمانكار سد تونل سوم كوهرنگ آن ها را به طور موقت 
و تا زمان تكميل ساخت سد براي كاركنان، مهندسان و 

مشاور شركت آب منطقه اي اصفهان ساخته بود.

بهره برداري بخشي از سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ 
در سال آينده  

سرويس شهرستان ها: روستاى 
«بى آبه» در دهستان موگويى استان 
چهارمحال و بختيارى و در محدوده 
پشتكوه بختيارى واقع شده است.

اين منطقه به سبب صعب العبور 
بودن و زمستان هاى پربارش، همواره 
با چالش هاى متعدد خدمت رسانى 
همراه اســـت. در روستاى بى آبه 
نه از جاده دسترســـى هست و نه 
از امكاناتـــى ماننـــد آب ، برق و 

پوشش دهى آنتن تلفن همراه.

اهالى براى رسيدن به بى آبه 
ناچـــار بايد چندين ســـاعت در 
مســـيرهاى مالرو كوهستانى و در 
امتداد رودخانه تردد كنند كه همواره 
با خطر سقوط از پرتگاه ها همراه 

است.
 مردم اين روستا ماه هاى سرد 
سال را در خانه هاى سنگى زندگى 
مى كنند و از ماه هاى اوليه بهار براى 
استفاده از مراتع ناچارند به آن سوى 
رود بروند و در چادر زندگى كنند. 

اين رودخانه كه آن را «آب بزرگ 
يا دريـــا» مى نامند در فصل بهار 
خروشـــان و پرآب است و عبور 
از آن به راحتى ممكن نيست. پل 
قديمى چوبى اين روستا را سال ها 

پيش آب برده است.
اكنون كوچكترين خواســـته 
اهالى اين روستا ساخت پل است 
و آنها اميدوارند مسئوالن توجه اى 
هم به آنها كنند تا بتوانند از دوران 

پارينه سنگى خارج شوند.

آرزوى اهالى يك روستا براى يك راه عبور ايمن 

كرجـ  خبرنگار اطالعات: اســـتان البرز 
اكنون با بهره مندي حدود 99 درصد جمعيت 
3 ميليون نفري آن از سوخت پاك، در رديف 

مناطق سبز كشور قرار دارد.
حســـين تقي نژاد، مديرعامل شركت گاز 
اســـتان البرز اظهار داشـــت: از آنجا كه بيشتر 
مناطق شهري استان البرز از نعمت گاز طبيعي 
برخوردارند، شركت گاز استان البرز تأمين انرژي 
ساكنان روستاها را در اولويت قرار داده است 

و از روســـتاهاي كم جمعيت گرفته تا مناطق 
كوهستاني و سردسير استان پروژه هاي گازرساني 
با ســـرعت در حال انجام است. اين پروژه ها 
يكـــي پس از ديگري و در فواصل كم زماني 
بهره برداري مي شوند ضمن آن كه با گازرساني 
به روستاها، ساكنان اين مناطق از دغدغه تهيه 

نفت سفيد رهايي مي يابند.
 اجراي پروژه هاي گازرســـاني در مناطق 
روستايي استان البرز موجب شده است تا در 

اين سال ها شمار بازگشت مهاجران شهرها به 
روستاهاي البرز افزايش يابد و اشتغال روستايي 
رونق بيشتري بگيرد. به گفته مديرعامل شركت 
گاز اســـتان البرز تا قبل از سال 92 از مجموع 
288 روستاي استان 123 روستا از نعمت گاز 
بهره مند بودند و از 7 سال گذشته تاكنون اين 

رقم به 154 روستا افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اكنون عمليات گازرساني به 
55 روستاي استان البرز در حال اجرا است كه 

امسال بخش عمده آنها بهره برداري مي شود و 
انتخاب پيمانكار براي گازرساني به 19 روستاي 
ديگر استان البرز در دست اقدام است. تقي نژاد 
گفت: عمليات گازرساني به 49 روستاي ديگر در 
صورت تأمين اعتبار از سال آينده آغاز خواهد 
شـــد، در مجموع از جمعيت 165 هزار نفري 
روستايي استان البرزقبل از سال 92 حدود 78 
درصد زير پوشش شبكه گازطبيعي قرار داشتند 

كه اكنون به 84/6 درصد رسيده است. 

 طرح گازرساني به 55 روستاي البرز اجرا مى شود
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نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد
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آگهي دعوت  مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
مهندسين مشاور معماري و شهرسازي زيستا(سهامي خاص) 

به شماره ثبت 42942 و شناسه ملي 10100883078
باتوجه به حدنصاب نرســـيدن اعضا حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده مورخ 1399/05/24 به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
ســـتاد كرونا، از كليه ســـهامداران دعوت مي گـــردد در روز جمعه مورخ 
1399/06/14 در مجمع عمومي عـــادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) كه در 
ســـاعت 15 در محل قانوني شركت به آدرس: تهران، صادقيه شماليـ  بزرگراه 
شهيد اشـــرفي  اصفهانيـ  خيابان اللهـ  پالك 32ـ  طبقه دومـ  واحد 6 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره

2ـ بحث و بررسي و تصميم گيري در ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

هيئت مديره مهندسين مشاور معماري و شهرسازي زيستا

 (آگهي دعوت) به مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده شركت ريسندگي و بافندگي 
نخيران (سهامي خاص) به شماره ثبت 44677 

و شناسه ملي 10100900246
بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت ريســـندگي و بافندگي نخيران 
(ســـهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شـــود در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 
1399/6/13 در محل سالن اجتماعات دانشگاه امام صادق(ع) واقع در بزرگراه 

چمران، پل مديريت تشكيل خواهد شد، شركت فرمايند.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيات مديره و بازرسان قانوني شركت.

2ـ بررســـي صورت هاي مالي، تصويب ترازنامه و عملكرد ســـود و زيان مالي 
منتهي به 1398/12/29

3ـ انتخاب بازرسان قانوني و حسابرس و روزنامه كثيراالنتشار
4ـ ســـاير مواردي كه تصميم گيري نسبت به آنها در صالحيت مجمع عمومي 

عادي باشد.
هيات مديره
شركت ريسندگي و بافندگي نخيران (سهامي خاص)

آگهي دعوت از سهامداران
شركت طبي و بهداشتي بيمارستان ايرانشهر (سهامي خاص)

به شماره ثبت 10044 و شناسه ملي 10100410973 جهت شركت 
در مجمع عمومي فوق العاده سهامداران شركت

از كليه سهامداران شـــركت يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســـهام شركت كه ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 
1399/6/14 در مركز شـــركت واقع در تهران، خيابان دكتر شريعتي، سه راه طالقاني، 

خيابان جواد كارگر، شماره 10/2 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از:

1ـ بررسي راهكارهاي اخذ تســـهيالت و ميزان تسهيالت دريافتي و شرايط 
دريافت تسهيالت و چگونگي تخصيص تســـهيالت دريافتي در حوزه هاي 

مختلف و تصويب تمامي موارد فوق
2ـ ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

هيئت مديره شركت

آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران

بدينوســـيله به اطالع اعضاي محترم كانون مي رساند مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت 
اول مورخ 99/05/29 به علت به حد نصاب نرســـيدن حاضران در جلسه تشكيل نشد، لذا 
براي نوبت دوم از كليه اعضاي محترم كانون دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه نوبت دوم كه رأس ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 99/06/26 در محل دفتر 
كانون واقع در خيابان جنت آبادـ  شاهين شماليـ  خيابان بهارـ  انتهاي بن بست آسمانـ  

برگزار مي شود شركت فرمايند.
دستور كار جلسه به شرح زير مي باشد:

ـ استماع گزارش شوراي عالي
ـ ارائه و بررسي ترازنامه سال 1398
ـ استماع گزارش هيات بازرسان

ـ تصويب گزارش شوراي عالي و ترازنامه سال 1398
ـ بررسي و تصويب حق عضويت و بودجه سال 1399

ـ انتخابات بازرسان كانون
ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي رسمي كانون

ـ ساير موارد
از كليه اعضاي محترم درخواست مي شود ضمن همراه داشتن كارت عضويت كانون در اين 

مجمع حضور به هم رسانند.

هيات مديره كانون

آگهي فراخوان عمومي نوبت دوم  شماره: 14ـ  99
فراخوان گذار:شركت عمران شهر جديد عاليشهر

موضوع فراخوان: شــــركت عمران شهر جديد عاليشهر درنظر دارد، تعداد 7 قطعه زمين با كاربري مسكوني، مســــكوني مختلط و تجاري ناحيه اي واقع در فاز 2،1، 4 به شماره 

2099005962000006ـ  طبق جداول ذيل از طريق فراخوان عمومي به صورت نقد با كل مبلغ پيشــــنهادي برنده به صورت نقدي به متقاضيان واجد شرايط از طريق سامانه 

تداركات الكترونيك دولت(setadiran.ir) به فروش برساند.
فراخوان عمومي 7 قطعه زمين با كاربري مسكوني، مسكوني مختلط و تجاري واقع در فاز 1، 2، 4، شهرجديد عاليشهر

 شماره قطعهرديف
مساحت 

(مترمربع)
 كاربريفاز

 سطح 
اشتغال

تراكم
تعداد 
طبقه

مبلغ ضمانتنامه (ريال) قيمت نقدي (ريال)قيمت هر مترمربع نقدي (ريال)

120219/000/0003/431/400/000175/000/000%60%مسكوني1444180/61ـ11

2P25224/11180417/500/0003/921/750/000200/000/000%45%مسكوني

3P29333/71120220/000/0006/674/000/000335/000/000%60%مسكوني مختلط

4O4150/151120216/500/0002/477/475/000125/000/000%60%مسكوني

5B265225/52120212/000/0002/706/000/000136/000/000%60%مسكوني

180411/000/00013/704/350/000700/000/000%45%تجاري ناحيه6891245/854ـ64

7A/450189024217/500/00014/175/000/000710/000/000%42%مسكوني با تراكم كم

نوع ضمانتنامه شركت در فراخوان:

ضمانتنامه بانكي در وجه شــــركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر (اعتبار ضمانت نامه بانكي حداقل بايد ســــه ماه باشد) يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت سهامي 

عمران شهرجديد عاليشهر به شماره حساب IR460100004001102706375891 نزد بانك ملي يا بانك سپه

محل اجرا و دريافت اسناد فراخوان: استان بوشهرـ  بزرگراه خليج فارسـ  شهر جديد عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت عمران شهر جديد عاليشهرـ  واحد امور قراردادها

مهلت دريافت اسناد فراخوان: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم حداكثر تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 99/06/16 به مدت 17 روز مي باشد.

مهلت تحويل اسناد فراخوان: حداكثر تا پايان ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 99/06/16 مي باشد.

تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/06/17 مي باشد.

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد عاليشهر

(نوبت دوم)
«مفقودي دفترچه»

اصل دفترچه قرارداد به شماره: 
ص/330/7656 مورخ: 1387/8/28 

به شماره: 79ـ144 واقع در پرديس 
فاز يك محله 4 مربوط به آقاي سيدعلي 
شريفي فرزند سيدعليرضا به كدملي 

0370538994 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. «قم»

سند وكالت نامه شماره 22165 مورخ 
99/4/15 تنظيمي دفترخانه اسناد 

رسمي 134 سيرجان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت و برگ سبز و سند كمپاني پژو 206 پالك 
965ي65ايران23 موتور 14187039901 

شاسي 99J035519 بنام فخرالزمان نكوئي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني + برگ سبز + كارت 
 AZ150 موتورسيكلت كبير

مدل 1392 رنگ: نقره اي شماره 
پالك: 579ـ34213 شماره تنه: 

0149NCV120404 شماره شاسي: 
NCV***150N9231610 متعلق 
به اينجانب: مهدي چهارلنگي نام پدر: 

غالمرضا كد ملي: 1753722322 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودي برگ قراردادـ  نوبت سوم
پروانه نمايندگي رسمي بيمه 
پارسيان با كد 565600 كه با 

 قرارداد شماره 
1455/ق ن/1388 مورخ 

1394/12/2 متعلق به خانم 
بهديس اعتمادي بزرگ كه تا سال 
97 اعتبار داشت مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت انژكتوري 
زال توس 150 مدل 1397 مشكي 
پالك 776ـ53823 شماره موتور 
0150N3N116275 شماره تنه 
N3NACZKFEJMJ00817 بنام 
سينا شجاعي سعادتقلي  شماره ملي 
0860550397 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
گرگان

كارت كيشوند اينجانب اكبر 
عليزاده خسروآبادي به شماره 

171098/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني بنز فيلي شماره موتور 
000098 و شماره شاسي 720451 

و شماره پالك 353ع48ايران55 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت و سند فروش اتوبوس بنز 
پالك 33ـ638ع54 موتور 6037993 
شاسي 37212010003086 مفقود 

و فاقد اعتبار است.

گواهي نامه موقت پايان تحصيالت 
به شماره 121250 مورخ 

83/1/30 دوره كارشناسي 
حسابداري اينجانب حميدرضا بزي 
به شماره دانشجويي 7832503 
از دانشگاه سيستان وبلوچستان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.
زاهدان

سند مالكيت و سند فروش اتوبوس بنز 
پالك 33ـ  757ع62 موتور 6038367 
شاسي 37212010003124 مفقود 

و فاقد اعتبار است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سعيد 
قندي فرزند جواد به شماره شناسنامه 

3618 و كدملي 0067016553 
صادره تهران در مقطع كارداني فني 

رشته موادـ  ريخته گري صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد عالمه مجلسي با شماره 
3653 مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر 
مجلسي (اصفهان) به نشاني مباركه 

بلوار معلم ميدان فردوسي دانشگاه 
اسالمي واحد مباركهـ  مجلسي كدپستي 

8481914411 ارسال نمايند. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
كبري نهضت خوش سليقه فرزند 
علي اصغر به شماره شناسنامه 

0013140841 صادره از تهران 
در مقطع كارداني رشته حسابداري 

صادره از دانشكده فني و 
حرفه اي دختران كرج باشماره 
1590/1/30 تاريخ صدور 

94/7/8 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

دانشكده فني و حرفه اي دختران 
كرج به نشاني كرج، حصارك، بلوار 

آقا رضائي ارسال نمايد.

برگ كمپاني خودرو سواري پيكان مدل: 
1384 به شماره شاسي: 10006927 

به شماره موتور: 11284003553 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز (سند مالكيت) 
سواري پيكان 1600 

مدل 1381 رنگ سفيد 
ـ روغني به شماره پالك 
29ـ642س15 شماره 

موتور 11158189487 و 
شماره شاسي 81592318 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بانه

برگ سبز پرايد جي 
تي ايكس به شماره 
موتور 00855780 

و شماره شاسي 
S1412274510534 و 
پالك 288م21 ايران66 
به نام حميدرضا مخمسي 
مفقود شده و فاقد اعتبار 

است.

كارت و سند كمپاني و 
شناسنامه مالكيت(برگ 

سبز) پرايد سفيد مدل74 
به شماره انتظامي 416هـ51 

ايران68 شماره موتور 
00846957 شماره شاسي 
S1412274509931 به 

نام معرفت ملك پور مفقود از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
پرايد جي تي ايكس آي مدل 
86 نوك مدادي متاليك پالك 

59ـ  852س26 شماره موتور 
1797775 شماره شاسي 

S1412286301890 به نام 
ابوالفضل اسمعيل يار كدملي 
2110734851 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. گرگان

سند كمپاني و برگ سبز خودروي وانت تويوتا 
هايلوكس به ش انتظامي 135ع28 ايران62 

مدل1979 به ش موتور 121879330 ش شاسي 
010065 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز 
 125cc موتورسيكلت

مدل 1394 پالك 
89153ـ641 شماره 

موتور 257883 شماره 
تنه 9441601 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. مهريز

برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 
1384 به شماره شاسي 12113941 
به شماره پالك ايران14ـ696ق24 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد 132 مدل 1398 به 
 NAS421100K1263335 :شماره شاسي
به شماره پالك: ايران17ـ126ق51 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند موتورسيكلت پرواز به 
شماره پالك 73784ـ541 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو 
سواري پرايد 131 
مدل 97 به ش  پالك 

ايران38ـ225ص45 
ش موتور 

 M13/6059965
-NAS411100 ش شاسي
1087141 مفقود و فاقد 

اعتبار مي باشد.

 SLX 405 اينجانب بهمن مرادي مالك خودرو پژو
مدل 1389 به شماره انتظامي 827س74 ايران19 

شماره موتور 12489219335 شماره بدنه 
NAAM01CA9BE033272 به علت فقدان اسناد 
فروش سند تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد مذكور را 
نموده است لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف 10 روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي 

سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد.

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد.

همچنين شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) و 
كارت مشخصات خودرو مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و فاكتور فروش خودرو 
 206 SD-TU5 سواري پژو

سفيد روغني به شماره شاسي 
NAAP41FE3FJ278124 و 

شماره موتور 163B0187050 با 
شماره پالك ايران99ـ813ص16 
به نام سارا كشاورز مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت خودرو سواري پرايد 
جي تي ايكس آي به مالكيت: 
ابوالفضل فرد رنگ: نقره اي 
متاليك مدل 1385 شماره 

موتور 1597970 شماره شاسي 
S1412285886848 به شماره 
پالك 782م45 ايران99 مفقود 

گرديده و فاقد درجه اعتبار 
مي باشد.

بدينوسيله اعالم مي شود كه 
يك برگ پروانه سبز گمركي 

به شماره A 4001189 مورخ 
1391/06/19 مربوط به شركت 
فوالد ماهان سپاهان موضوع كاالي 
وارداتي مربوط به اعتبار اسنادي 
شماره 209/1/91714144 
بانك پاسارگاد مفقود گرديده و 

اعتباري ندارد.

مجوز اسلحه دولول كاليبر12 مدل كوسه 
شماره سالح TS870 ساخت تركيه مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
فومنـ  مهدي حيدري

گمشده
برگ سبز وانت دوكابين مزدا بي2000 

آي به رنگ نقره اي آبي متاليك مدل 
1387 به شماره شهرباني 332/57/14 

به شماره موتور FE110460 و شماره 
شاسي NAGBPX2PC19E10418 به 
نام فاطمه جعفري مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
آشتيان

مجوز تفنگ شكاري 12 تك لول به شماره هاي 
034272و911 متعلق به علي اكبر رابعي 

فرزند عبدالمحمد به كد ملي 063888108 
مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو پارس مدل 1398 به شماره 
انتظامي 493ج96ايران79 با 

 124K1348534 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAN01CE6KH512071
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
(قزوين)

برگ سبز و فاكتور فروش خودرو 
 206 SD-TU5 سواري پژو

سفيد روغني به شماره شاسي: 
 NAAP41FE3FJ278124

و شماره موتور: 
163B0187050 با شماره پالك: 
99ايران813ص16 به نام سارا 

كشاورز مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

آگهى تغييرات
  شركت مهر پويش آواالن شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 399 و شناسه ملى 10320411339 
 به موجب آگهى به شماره مكانيزه 139930432038000005 مورخ 1399/01/09   
اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى سنندج و مستند به صورتجلسه هيات مديره 
 مورخ 1398/12/24 مركز اصلى به نشانى استان كردستان ، شهرستان دهگالن ، 
بخش مركزى ، دهستان قروچاى ، آبادى شهرك صنعتى شماره 2، (محله ندارد) ، 
 جاده (سنندج دهگالن) ، خيابان (شهرك صنعتى دهگالن) ، پالك 0 ، طبقه همكف ،
كد پســـتى 6668150156 انتقال يافت و در اداره ثبت شركتها و موسسات غير 
تجارى كردستان شهرستان دهگالن تحت شماره ثبت 399 به ثبت رسيده است.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
دهگالن (893354)

**********************
آگهى تغييرات  شركت زغال سنگ پروده طبس شركت 

سهامى خاص
 به شماره ثبت 653 و شناسه ملى 10840053064 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : 1 - شـــركت خدمات عمومى فوالد ايران با شناســـه 
ملـــى 10101268484 با نمايندگى آقاى غالمرضا موذنى بشـــماره 
ملى 2295943280 به ســـمت رئيس هيات مديره و موسسه صندوق 
حمايت و بازنشستگى كاركنان فوالد با شناسه ملى 10100395131 با 
نمايندگى آقاى رمضان كريتى ثانى بشـــماره ملى 0839470665 به 
ســـمت نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل و شـــركت توسعه مرآت 
كيش با شناســـه ملـــى 10861523140 با نمايندگـــى آقاى امير 
 مسعود ســـتايش بشـــماره ملى 4591151255 و شركت بين المللى
 فوالد تجارت داالهو با شناســـه ملى 10320691815 با نمايندگى آقاى 
سيد جعفر هاشمى بشـــماره ملى 0450957039و و شركت سالمت 
بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين با شناسه ملى 10320240003 با 
نمايندگى آقاى رضا رسولى بشماره ملى 1500247596 بعنوان اعضاى 
هيات مديره براى باقيمانده مدت تصدى هيات مديره انتخاب گرديدند. 
2 - كليه قراردادها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاى مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاى مديرعامل به همراه 
امضاى يكى از اعضاى هيئت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود. همچنين 
مقرر شد برداشـــت از حساب ها و امضاى چك ها تا سقف پنج برابر نصاب 
معامالت متوسط با امضاى مديرعامل يا رئيس هيئت مديره به همراه امضاى 
آقاى عباس چمن زارى(معاونت مالى و منابع انسانى) و همچنين مهر شركت 
و در خصوص مبالغ بيشـــتر از پنج برابر نصاب معامالت متوسط با امضاى 
مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاى 
مديرعامل به همراه يكى از اعضاى هيئت مديره و مهر شركت انجام پذيرد .

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
  مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى طبس 
(893355)

**********************
آگهى تغييرات  

شركت توزيع نيروى برق استان آذربايجان غربى
 سهامى خاص به شماره ثبت 2905 و شناسه ملى 10220063926 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1398/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1. شـــركت مديريت توليد 
انتقـــال و توزيع نيروى ايران-توانير  به شـــماره ثبت 13224 و شناســـه 
ملى 10100504584 بـــا نمايندگى آقاى اكبر حســـن بگلو با كد ملى 
275364375,شـــركت سرمايه گذارى صنايع برق و آب صبا (سهامى عام)
به شـــماره ثبت 88404و شناسه ملى 10101328119 با نمايندگى آقاى 
سعيد عظيمى با كدملى 2754197109و شركت توزيع نيروى برق شيراز 
به شماره ثبت 6757,شناسه ملى 10530192716 با نمايندگى آقاى نجات 
اله على نژاد شبيلوى سفلى با كدملى 2971953653 را بعنوان اعضاى اصلى 
هيئت مديره و آقاى رحيم بهرامى با كدملى 2753676836 به عنوان عضو 

على البدل هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب نمود.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه 
(893517)

**********************
آگهى تغييرات  شركت نساجى كوير سمنان سهامى خاص

 به شماره ثبت 305 و شناسه ملى 10480020327 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 500.000.000.000 ريال 
(فعلى) به مبلغ 1.000.000.000.000 ريال منقسم به 20.000.000 سهم 
50.000 ريالى از محل مطالبات حال شده صاحبين سهام افزايش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بدين نحو اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان 
(893905)

آگهى تغييرات  شركت نصير تخليه پيشرو خليج فارس شركت
 با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 1646 و شناسه ملى 14004626810 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/04/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : - محل دفترشركت در واحد ثبتى بندرلنگه به آدرس : بخش 
مركزى ، شـــهربندرلنگه، محله گلوى ، خيابان انقالب ، كوچه مجتمع ياقوت ، 
طبقه اول ، واحد 58 كد پســـتى 7971641839 انتقال يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان 
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندر لنگه 
(894113)

**********************
آگهى تغييرات  

شركت توليدى پليمرهاى صنعتى پوليكا نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 2415 و شناسه ملى 10860142678 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1398/02/22 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- ترازنامه و حساب سود و زيان شركت در سال مالى 
منتهى به 97/10/30 به تصويب رسيد. 2- موسسه حسابرسى و خدمات مديريت 
هوشيار مميز به شناسه ملى 10100439645 به سمت بازرس اصلى و موسسه 
حسابرســـى و خدمات مديريت داريا روش به شناسه ملى 10320272938 به 
سمت بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد. 3- روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهى هاى ساليانه شركت تعيين شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى

  مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوه 
(894182)

آگهى تغييرات
  شركت صنايع پتروشيمى دهدشت شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 5124 و شناسه ملى 10680070150 

به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/02/07 تغييرات ذيل اتخاذ 
شد : با استناد نامه شماره 020 /داخلى/ 112 مورخه 1399/02/08 رئيس امر 
ادارى شركت و به استناد ماده 4 اساسنامه شركت ، تغيير محل دفتر تهران شركت 
: از آدرس : تهران، بلوار نلســـون ماندال ( آفريقا) نبش خيابان اعالء رحيمى ( نهم 
گاندى) شماره 38 ( ســـاختمان شماره دو بازرگانى )، طبقه پنجم ، كد پستى 
:15177-69513به آدرس : تهران ضلع شمال غربى ميدان شيخ بهايى، پالك 
18، ساختمان رايان ونك، طبقه سوم، واحد 307 كد پستى 73111-19938 

به تصويب رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كهگيلويه وبويراحمد 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ياسوج 
(893948)

**********************
آگهى تغييرات  شركت بتون سخت آريان سهامى خاص
 به شماره ثبت 6395 و شناسه ملى 10860114034 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/02/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1)اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال بقرار ذيل 
تعيين گرديدند: آقاى سيدمجيد آهنچيان به شماره ملى 0035156899 به 
ســـمت رئيس هيات مديره و آقاى مهرداد بيگدلى عيسى زاده به شماره ملى 
0050852280 به ســـمت عضو هيات مديره و مديرعامل و آقاى بهرام فاتح 
مقدم به شماره ملى 0047795913 به سمت نائب رئيس هيات مديره 2)آقاى 
مهدى آزاد همپا به شماره ملى 6019316572 به سمت بازرس اصلى و خانم 
داودنيا به شـــماره ملى 0058525327 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
يك ســـال انتخاب شدند. 3)كليه اسناد اوراق بهاردار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك، سفته، و غيره با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيات مديره با مهر شركت و 

اوراق عادى با امضاء مديرعامل با مهر شركت معتبر است.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان يزد 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى يزد 
(894136)

**********************
آگهى تغييرات  شركت كشت و صنعت توسعه طبيعت سبز رامسر

 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1390 و شناسه ملى 14005662635 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1- محل شركت در واحد ثبتى رامسر به آدرس استان مازندران شهرستان 
رامسر بخش مركزى شـــهر رامسر محله رمك كوچه شهيدعلى قاسم رمكى 6 بن 
بست ((مجتبى خان رمكى)) پالك 0 طبقه همكف كدپستى 4691683391 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 
(894166)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صنايع سرام آرا (سهامى عام )

 به شماره ثبت 63 و شناسه ملى 10861450700 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1399/02/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : 1- آقاى احسان احمدى به شـــماره ملى4073194550 
به نمايندگى از شـــركت صنايع كاشـــى و ســـراميك الوند (سهامى عام) 
به شناســـه ملى 10100982040طبق حكم شـــماره 1479– -97 78 
 مورخ 1397/04/13 به ســـمت رئيس هيأت مديـــره - آقاى اصغر آهنى ها
 به شـــماره ملى 4322742122 به نمايندگى از شركت سرمايه گذارى صدر 
تأمين (ســـهامى عام) به شناســـه ملى 10101924696 طبق حكم شماره 
1477–-97 78 مورخ 1397/04/13 به سمت مدير عامل و نائب رئيس هيأت 
مديره - آقاى حسن بابايى به شماره ملى 0052218201 به نمايندگى از شركت 
فرآورده هاى نسوز ايران (سهامى عام) به شناسه ملى 10100592890 طبق 
حكم شماره 1418– -97 78 مورخ 1397/04/10 به سمت عضو هيأت مديره 
- آقاى حسين ميار رستمى به شماره ملى 627994292 به نمايندگى از شركت 
صنايع خاك چينى ايران (سهامى عام) به شناسه ملى 10101038610 طبق 
حكم شماره 461– ص مورخ 1399/01/31 به سمت عضو هيأت مديره - آقاى 
يوسف رحيم پور به شماره ملى 4320464481 به نمايندگى از شركت امالح 
معدنى ايران (سهامى عام) به شناسه ملى 10100974130طبق حكم شماره 
-496ص مورخ 1399/02/01 به سمت عضو هيأت مديره براى مدت باقيمانده 
تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بانكى و ساير اوراق 
تعهد آور شركت با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره و در غياب مدير 
عامل با امضاء دو عضو هيأت مديره،همراه با مهر شركت و مكاتبات ادارى با امضاء 
مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 2- اختيارات هيأت مديره مندرج در 
ماده 37 اساسنامه به شرح زير به مدير عامل تفويض گرديد . دريافت مطالبات و 
پرداخت ديون شركت . - اقامة هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى 
حقوقى و كيفرى اقامه شـــده، در هريك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايى يا 
غيرقضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، از طرف شركت دفاع از 
شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى در 
هريك از مراجع قضايى يا غيرقضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى 
با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى كلية اختيارات مورد نياز در 

دادرسى از آغاز تا اتمام،
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين 
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهرستان البرز-
قزوين (894177)
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بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل كميته 
امداد استان هرمزگان گفت: امسال در ماه هاي محرم و 
صفر طرح احسان حسيني در قالب مرحله دوم پويش 
ملي ايران همدل، به منظور حمايت از اقشـــار محروم 
جامعه و خانواده هاي آســـيب ديده از بيماري كرونا و 
با مشـــاركت و همكاري خيران و هدايت نذورات 
و خيرات مردم به ســـمت رفع نيازهاي مستضعفين 

اجرا مي شود.
علي الهياري،در نشست خبري با اصحاب رسانه 
گفت: با توجه به مشـــكالت به وجود آمده به دليل 
شيوع بيماري كرونا، همان طور كه مقام معظم رهبري 
مدظله العالي فرمودند، تنها راه گذر از شـــرايط فعلي، 
تقويت همدلي و همبستگي در جامعه است و ازاين رو 
كميتـــه امداد به عنوان نهاد خدمتگزار و مشـــرف به 
مسئله فقر در استان، مي تواند در قالب رزمايش «ايران 
همدل» و با رايزني و هم افزايي ظرفيت هاي سازماني و 
مشاركت هاي مردمي نقش مهم و اثربخشي در ارتباط 

با رفع مشكالت ضروري نيازمندان ايفا كند.
الهياري افزود: در مرحله اول رزمايش مواسات و 
همدلي كه در ماه مبارك رمضان انجام شد 57 هزار 
بسته معيشـــتي به ارزش 12 ميليارد تومان از سوي 
كميته امداد در ميان نيازمندان، محرومين و خانواده هاي 

آسيب ديده از بيماري كرونا توزيع شد.
وي به شـــروع مرحله دوم رزمايش همدلي و 
مواســـات با عنوان پويش ملي «ايران همدل» از عيد 
سعيد غدير خم اشاره كرد و گفت: ازجمله برنامه هاي 
مهم اين پويش ملي، طرح «احسان حسيني»  است كه 
به منظور حمايت از محرومين و خانواده هاي آسيب ديده 
از بيماري كرونا و با مشاركت و همكاري خيران و 
هدايت نذورات و خيرات مردم در جهت رفع نيازهاي 

ضروري مستضعفين استان هرمزگان، اجرا مي شود.
مديركل كميته امداد استان هرمزگان  افزود: با توجه 
به نزديكي به زمان بازگشايي مدارس در شهريورماه، 
بخش ديگري از برنامه هاي توســـعه مشاركت هاي 

مردمي اين نهاد در قالب پويش «ايران همدل» به تأمين 
لـــوازم تحصيلي دانش آموزان نيازمند ازجمله كيف و 

كفش و لوازم التحرير اختصاص دارد.  
*توزيع بسته هاى معيشتى در لنجان

در مرحله دوم رزمايش كمك هاي مؤمنانه لنجان 
1000 بسته معيشتي و 2 ميليارد و 500 هزار ريال بُن 

خريد در ميان نيازمندان اين شهرستان توزيع شد.
 به گزارش خبرنگار ما در زرين شـــهر سرگرد 
پاسدار علي  بخشي جانشين فرماندهي ناحيه مقاومت 
بسيج لنجان در اين باره گفت: با عنايت به فرمايش 
مقام عظماي واليت، مرحله دوم رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه در ســـطح شهرستان لنجان با تشكيل جلسه 
ستاد شهرستاني و ستادهاي فرعي در شهرهاي 9 گانه 
شهرستان با محوريت ائمه جمعه و دبيري حوزه هاي 

بسيج شروع شد.
 اين مرحله رزمايش در 3 نوبت انجام مي شود 
كه نوبت اول آن در دهه واليت از عيد قربان تا عيد 
ســـعيد غدير برگزار شـــد و نوبت دوم، از دهه اول 
محرم الحرام است و نوبت سوم اين رزمايش در دهه 

آخر صفر رقم خواهد خورد.
سرگرد بخشي با اشاره به كمك خيرين، بسيجيان 
پايگاه ها و گروه هاي جهادي شهرستان لنجان گفت: 
در نوبت اول مرحله دوم رزمايش كمك هاي مؤمنانه 
كه در دهه واليت بود، توانســـتيم 13 فقره جهيزيه 
بـــراي زوج هاي جـــوان تهيه و توزيع كنيم و 1000 
ســـبد كااليي نيز در روز عيد ســـعيد غدير توزيع 

شد. 
همچنين در اين نوبت برنامه ريزي شده است كه 
بن هاي 2 ميليون  ريالي براي نيازمندان تهيه شود كه 
جمع آن در اين نوبت به 2 ميليارد و 500 هزار ريال 
مي رسد. از سوي ديگر روز عيد سعيد غدير 7 هزار 
پرس غذاي گرم در ميان نيازمندان توزيع شد كه اين 
كار با همكاري همه دستگاه هاي نهادي و گروه هاي 

جهادي رقم خورده است.

سرويس شهرســــتان ها:همه ساله با 
آغاز ماه محرم شــــاهد برگزارى مراســــم 
و حضور دســــته هاى عزادارى در سطح 
شــــهرها و روستاهاى كشورمان هستيم اما 
امسال شور حسينى با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــــتى همراه شــــده  است تا بتوان در 
ماه هاى عزادارى هم نسبت به تداوم مهار 

كرونا تالش كرد.
تا پيش از شيوع اين ويروس، برگزارى 
مراسم هاى مذهبى و آيينى به طور عادى و 
برگرفته از اعتقادات مذهبى در جريان بود 
ولى با شــــيوع ويروس كرونا و توصيه به 
پيشگيرى از تجمع و رعايت فاصله فيزيكى 

اين روند با مخاطره همراه شد.
اجــــراى مراســــم ، آيين ها و فرايض 
دينى و مذهبى با حفظ ســــالمت و امنيت 
جان شهروندان در زمان وقوع بيمارى هاى 
همه گيــــر در دنيا يكى از حساســــترين 
موضوعات تصميم گيران بوده كه نيازمند 

تامل و تدبير خاصى است.
ايران هم به دليل ماهيت و نوع فرهنگ 
حاكم از اين موضوع مســــتثنى نيست و 
پس از شــــيوع بيمارى كرونا همواره يكى 
از دغدغه هاى مردم و مســــئوالن نحوه و 
چگونگى اداى فرايض دينى و مذهبى بوده 

و هست.
اگرچه نگاه رهبر معظم انقالب نسبت 
به اين مهم دشوارى اين مسير را آسان كرده  
اما تعامل، همكارى و هماهنگى حوزه دينى 
متاثر از تفكر ناب مذهب شيعه هم در نوع 

خود بى نظير و مثال زدنى است.
تقارن شيوع ويروس كرونا با ايام ماه 
رمضان و همراهى و همدلى متوليان برگزارى 
مراســــم هاى اين ماه به ويژه شب هاى قدر 
تجربه اى گرانبها براى مســــئوالن بود كه 
بــــه علت آثار مثبت بــــه جا مانده، مبناى 
تصميم گيرى درباره ديگر برنامه هاى مذهبى 
از جمله برپايى نمازهاى جماعت در مساجد 

و نمازهاى جمعه بوده است. 
در پيــــش بودن ايام محرم و صفر كه 
از اهميــــت و ويژگى خاصى در قاموس 
ايرانيان برخوردار است، بار ديگر موجب 
شــــد تا دســــت اندركاران مقابله با شيوع 
كرونا، نسبت به ارزيابى شرايط فعلى، ابتال 
و چگونگى برگزارى مراســــم هاى محرم 
و صفر با همفكرى و مشــــورت نهادهاى 
متولى نسبت به تبيين چارچوب و ضوابط 

الزم اقدام كنند.
اين دستورالعمل ها به عنوان نقشه راه 
برگزارى مراسم محرم امسال با هدف تعادل 
بخشــــى ميان حفظ سالمت شهروندان با 
برگزارى ايام سوگوارى سيد ساالر شهيدان 
اباعبداهللا الحسين(ع)، جلوگيرى از شيوع 
بيمارى در كشور و اجراى مطلوب برنامه هاى 
سوگوارى محرم و صفر تدوين شده است.
در اين راســــتا سازمان تبليغات اسالمى به 
عنوان مســــئول اجراى اين دستورالعمل 
انتخاب و مكلف شــــد با تشكيل كارگروه 
«مراسم عزادارى» ذيل كميته امنيتى، اجتماعى 
و انتظامى ســــتاد مديريت كرونا اقدام هاى 

الزم را انجام دهد.
البتــــه در اين كارگــــروه نمايندگان 
دســــتگاه هاى فرهنگى، حوزوى، مذهبى، 

هيات ها، حســــينيه ها، تكايــــا، مداحان، 
استاندارى، نيروى انتظامى، دادستانى، علوم 
پزشكى، سازمان بسيج، آموزش و پرورش، 
ورزش و جوانان، صدا و ســــيما، فرهنگ 
و ارشــــاد اســــالمى حضور دارند و بنا به 
ضرورت، نسبت به اجراى دقيق و نظارت بر 
فرايند دستورالعمل و پروتكل هاى پيش بينى 

شده تكاليفى عهده دار هستند.
با اين اوصاف رعايت ضوابط بهداشتى 
هنگام برپايى مراسم عزادارى ساالر شهيدان 
از ســــوى عزاداران حسينى و برپاكنندگان 
مراســــم عزا، امرى مهم و ضرورى تلقى 
مى شــــود كه در صورت ناديده انگاشتن 
آن و برپايــــى ناصواب آيين هاى مقدس 
در ايــــام محرم، بــــه طور حتم جان همه 
مــــردم به خطر خواهد افتاد كه معنى آن، 
تضييع حق الناس است و گناهى نابخشودنى 

محسوب مى شود.
ايجاد شــور حسينى با 120 سازه بزرگ 

تبليغاتى در شهرقم
مديــــركل ارتباطات و امور بين الملل 
شــــهردارى قم از اختصاص 120 ابرسازه 
تبليغاتى در سطح شهر براى تعظيم شعائر 

حسينى در ايام محرم امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در قم، مهدى 
كالنترزاده در نشست رسانه اى شهردارى قم 
كه براى تشريح اقدامات گسترده مديريت 
شــــهرى در ايام عــــزادارى محرم و صفر 
برگزار شــــد با اشاره به ممنوعيت تبليغات 
محيطى هيات هاى مذهبى در سطح شهر 
طبق دستورالعمل هاى ملى، اظهار داشت: 
طبق روال سال هاى گذشته اگر يك هيات 
بخواهد بنرى در سطح شهر نصب كند بايد 
به طور غيرحضورى اقدام كند اما امســــال 
دســــتورالعمل اين است كه اين تبليغات 

انجا نشود.
مديــــركل ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى قم افزود: هيات ها مجاز هستند 
كه ســــردر و در محل برگزارى مراسم با 
طرح  هايى كه موردنظر خودشــــان هست 
تبليغات محيطى داشته باشند اما در سطح 
شهر سازه تبليغاتى براى اطالع رسانى مكان 
و زمان برگزارى هيات نخواهيم داشــــت. 
نهايتا دو آويز سه در يك و نيم متر براى 
هر هيات مجوز داده مى شود تا كليات شكل 
برگزارى و محدوديت ها را اطالع رسانى 
كننــــد كه هيات ها براى اين كار مى توانند 
با اداره تبليغات اداره كل ارتباطات و امور 
بين الملل شــــهردارى قم با شماره تلفن 

36104112هماهنگ باشند.
وى افزود: حتما هيات ها بايد مجوز و 
برچسب نصب سازه ها را دريافت كنند تا با 

مشكلى براى جمع آورى مواجه نشوند.
كالنترزاده با اشاره به فرآيند انتخاب 
شــــعار محرم امسال در شهر قم، گفت: با 
توجه به شــــرايط خاص امسال و به دليل 
محدوديت حضور در كربال ، شعار «به تو 
از دور ســــالم» را انتخاب كرديم.همچنين 
پويش «عرض ارادت حفظ ســــالمت» هم 

مورد توجه خواهد گرفت.
سيد امير سامع معاون خدمات شهرى 
شهردارى قم هم در اين نشست رسانه اى  
با اشاره به شرايط خاص عزادارى امسال، 

اظهار داشت: امسال همه بايد تالش كنيم 
كه ضمن برگزارى مراســــم و ايجاد شور 
و شــــعور حسينى، سالمتى شهروندان هم 

حفظ شود.
معاون خدمات شهرى شهردارى قم 
با اشــــاره به صادر شدن دستورالعمل ملى 
براى برگزارى مراسم محرم امسال و لزوم 
بومى سازى آن، افزود: تالش بر اين است 
كه امسال برگزارى مراسم در فضاى بسته 

كمتر برگزار شود.

ســــامع با بيان اين كه ايســــتگاه هاى 
صلواتى به شــــكل مرسوم امسال شكل 
نخواهد گرفت، افزود: اين ايستگاه ها برپا 
مى شوند اما كسى در آنها مستقر نخواهد 
بود اما صوت و فضاسازى را دارند تا اين 

نماد حفظ شود.
وى همچنين با اشاره به اين كه طبق 
دستورالعمل هاى بهداشتى تعزيه خوانى را 
امسال  در سطح شهر نخواهيم داشت ادامه 
داد: ارگان هــــاى ذيربط براى اين منظور از 

قبل اطالع رسانى انجام داده اند.
معاون خدمات شهرى شهردارى قم 
با اشاره به برگزارى مراسم شام غريبان به 
طور محدود، اظهار داشت: سازمان كشتارگاه 
در روزهاى تعطيل آماده است تا نذورات 
هيات هــــا را بپذيرد و از هيات ها خواهش 
مى كنيم كه ذبح دام در معابر انجام نشود.

اهميت ســالمت مردم در عزادارى امام 
حسين (ع) 

همچنيــــن رئيس مجمــــع خيرين 
محروميت زدايى بســــيج شهرستان بابلسر 
گفت: عزادارى امام حســــين (ع) در ماه 
محرم و حفظ سالمت مردم براى ما حائز 

اهميت است.
به گزارش خبرنگار ما در بابلســــر، 
محمد طلوعى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به سخنان اخير رهبر معظم انقالب درباره 
برگزارى مرحله دوم رزمايش مومنانه تاكيد 
كــــرد: كمك مومنانه به نيازمندان جامعه به 
معناى واقعى كلمه، انقالبى گرى اســــت ؛ 
انقالبى گرى به زبان نيست، به عمل است.

وى تاكيد كرد: شــــيوع كرونايى در كشور 
موجب شــــد زندگى مردم تحت تاثير اين 
شــــرايط قرار بگيرد و مشكالتى را براى 
آنهــــا ايجاد كند كه در همين باره بايد در 
توزيع نذورات محرم سعى شود بسته هاى 
معيشتى به طور پاكيزه به دست نيازمندان 
جامعه برســــد كه اين حركت يك اقدام 
مهمى است.طلوعى افزود: مجمع خيرين 
محروميت زدايى هيچ گونه بودجه اى ندارد 
و كمــــك هــــا را از مردم دريافت و براى 

مردم (نيازمنــــدان) هزينه مى كند. در ماه 
محرم، تحت هر شرايطى برگزارى عزادارى 
اباعبداهللا الحسين (ع) جزو برنامه هاى اصلى 
و كمك مومنانه در كنار عزادارى خواهد بود. 
لذا رسانه ها بستر آن را با دستورالعمل هاى 

اعالم شده به سمع و نظر مردم برسانند.
 وى تاكيد كــــرد: با اجراى صحيح 
شــــيوه نامه هاى بهداشتى اعالم شده و با 
مديريت دقيق مى توان مراسم امسال محرم 
را از سال هاى گذشته بهتر برگزار كرد تا 
همچون گذشته واقعه كربال و رشادت هاى 
امام حسين (ع) و ياران باوفايش براى مردم 

روشنگرى شود.
 رئيس مجمع خيرين محروميت زدايى 
بســــيج بابلسر ادامه داد: كمك به نيازمندان 
از اصلى ترين اهداف ما در مجمع خيرين 
اســــت، لذا با اجراى دقيق دســــتورالعمل 
بهداشــــتى در جهت جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونا ، دغدغه هاى ما در اين باره 
كاهــــش مى يابد و يك كار انقالبى انجام 
خواهد گرفت و بنابر مسئوليت اخالقى و 
خيرخواهانه كه نسبت به مردم شهر خود 
داريم در اين شرايط خاص بايد بيشتر به 
آن عمل كنيم. هم عزادارى ماه محرم و هم 
حفظ ســــالمت مردم براى ما مهم و حائز 

اهميت است.
طلوعى در ادامه به بيان معيار انتخاب 
و بررســــى خانواده ها و افراد نيازمند از 
سوى مجمع خيرين محروميت زدايى بسيج 
پرداخت و اظهار داشت: با كمك پايگاه هاى 
بسيج در محالت و با شناسايى افراد نيازمند 

از ســــوى فرماندهان پايگاه ها، اين آمار به 
حوزه هاى بسيج و از آنجا به مجمع ارجاع 
داده مى شود كه با بررسى نيروهاى مجمع 
خيرين صحت و ســــقم آن مشخص و با 
دارا بودن كد ملى، شماره تماس و آدرس 
محل سكونت ميزان نيازمندى فرد محرز 
مى شود. به گفته او؛ با حفظ كرامت و شأن 
انســــانى كه مورد تاكيد رهبرمعظم انقالب 
است، در توان خود سعى خواهيم كرد به 

اين امر توجه كنيم.

وى در ادامه گفت: مهمترين مســــاله 
نيازمندان جامعه، ايجاد شغل است. لذا براى 
حل مشكل محرومان بايد يك كار انقالبى 
انجام گيرد و در اين كار از حضور مردم، 
خيرين محالت، رابطان محالت، بســــيج 
مردمى، هيات امنا مساجد و امامان جماعت 
مســــاجد كمك مى گيريم تا ارتقا كمى و 
كيفــــى كار اعم از كارآموزى، كارآفرينى و 
ايجاد شــــغل و بهبود سالمت محرومان 
را در جامعه باال ببريم و در هر شــــرايط 
كرامت انســــانى نيازمنــــدان را هم حفظ

 كنيم.
فرماندار شهرستان دشتى گفت: شرط 

برگزارى مراسم محرم اخذ مجوز است.
 به گزارش خبرنگار ما از كاكى، عبداهللا 
نادرى فرماندار دشتى در جلسه ستاد مقابله 
با كرونا با موضوع چگونگى برپايى مراسم 
عزادارى در محرم امســــال گفت عزادارى 
محــــرم بايد به شــــيوه اى جديد و طبق 
دستورالعمل ستاد ملى كرونا برگزار شود 
كه نخستين شرط برگزارى مراسم عزادارى 
در مساجد و تكايا ثبت نام در سامانه بيرق 
اســــت و ابتدا بايد مجوز برگزارى صادر 
شود. برگزار كنندگان مراسم هاى عزادارى 
امام حسين(ع) نبايد بهانه اى دست دشمنان 
بدهنــــد تا به نــــام دين از آن بهره بردارى 

سياسى كنند.
نادرى تاكيد كرد: مسئوليت برگزارى 
مراسم به عهده اداره تبليغات اسالمى است 
و مجوز مراسم هم از طرف اين اداره صادر 
مى شــــود كه مدت زمان برگزارى حداكثر 

دو ساعت همراه با رعايت فاصله اجتماعى 
و اســــتفاده از ماسك و رعايت بهداشت 
فــــردى خواهد بود.ضمن اين كه پذيرايى، 
سينه زنى، زنجير زنى، حركت دسته هاى 
عزادارى، ايجاد ايستگاه صلواتى و موكب 

هم ممنوع است.
بايد و نبايدها آشكار شود

در هميــــن باره حجت االســــالم 
محمد هادى نظيرى مديركل تبليغات اسالمى 
همدان با بيان اين كه از نمايندگان هيات هاى 
مذهبــــى و مداحان و هيات امنا دعوت به 
عمل آمد و با گردهمايى آنها در حســــينيه 
امام خمينى(ره)، بايد و نبايدهاى عزادارى 
در محرم براى آنها شفاف سازى و آشكار 
شــــد،افزود: مراسم عزادارى در حسينيه ها، 
تكايا، مســــاجد و هيات هاى مذهبى در 
اماكن و فضاهاى باز با رعايت فاصله گذارى 
فيزيكى يعنى از هر طرف حداقل 2متر و 

تجمع هاى حداقلى برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار ما در همدان، وى 
رعايت كاهش ســــاعات برگزارى مراسم 
يعنى حداكثر 2ساعت، ممنوعيت جابجايى 
هيات ها و دســــته روى، ممنوعيت استفاده 
از طبل، سنج و وسايل مشابه در برگزارى 
مراسم را از ديگر تصميمات براى پيشگيرى 
از شيوع كرونا برشمرد و ادامه داد: سينه زنى 
و زنجير زنى (با زنجير شخصى) در محل 
مراسم بدون جابجايى مجاز است .همچنين 
ضــــرورت رعايت فاصله گذارى فيزيكى 
در مراســــم عزادارى، استفاده از ماسك به 
طور مســــتمر و اجراى دقيق پروتكل هاى 
بهداشتى مرتبط با مراسم و نذورات مورد 

تاكيد است. 
به گفته مديركل تبليغات اســــالمى 
همدان امسال مراسم شيرخوارگان حسينى و 
همچنين مراسم خاص سومين روز عاشورا 
كه مختص عزداران شهر همدان است برگزار 

نخواهد شد و ممنوع است.
سيد سعيد شاهرخى استاندار همدان 
هم گفت: عزادارى نبايد در محيط هاى بسته 
برگزار شود كه بايد تيم هايى براى نظارت، 
راهنمايــــى و تذكر به هيات هاى عزادارى 
بسيج شوند و در صورت مشاهده استمرار 
تخلف بهداشتى با فرد متخلف مطابق قانون 

برخورد كنند.
نحوه عزاداري هاي ماه محرم در قزوين  
جانشــــين ستاد كروناي استان قزوين 
گفت: به منظور حفظ سالمت شهروندان 
حركت دسته هاي عزاداري در ايام محرم و 
توزيع غذاي نذري گرم ممنوع شده است و 
سوگواري در فضاي باز برگزار مي شود.  

به گزارش خبرنــــگار ما در قزوين 
منوچهر حبيبي در ستاد پيشگيري و مقابله با 
ويروس كرونا استان قزوين تأكيد كرد: يكي 
از مسائل مهم در آستانه ماه محرم رعايت 
دقيق پروتكل هاي بهداشتي، اجراي مصوبات 
ستاد ملي كروناي كشور و تصميمات ستاد 
استان است تا شاهد ابتالي بيشتر مردم به 

ويروس نباشيم. 
كــــه  در اين زمينه ادارات آموزش و 
پرورش، ورزش و جوانان و ســــاير نهادها  
فضاهاي مناسب و روباز را بايد در اختيار 

هيأت هاي عزاداري قرار دهند.

ضرورت نظارت بر اجراى پيوست سالمت در عزادارى محرم

تنديس شهيد حجاب در شاهين شهر رونمايي خواهد شد
  اصفهـــانـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با هفته 
دفاع مقدس از تنديس شهيد حجاب زينب َكمايي در 

شاهين شهر رونمايي خواهد شد.  
امام جمعه شاهين شهر با بيان اين كه ساخت، 
جانمايي و نصب تنديس شهيد َكمايي از مصوبه هاي 
شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شاهين شهر و ميمه 
اســـت گفت: اين تنديس در مقابل پايانه مسافربري 
شيشه اي شاهين شهر در ورودي اين شهر نصب و از 
آن رونمايي خواهد شد. حجت االسالم قاسم هاشمي 
با اشاره به اين كه كتاب هايي پيرامون زندگي نامه اين 
شهيده حجاب منتشر شده است افزود: مستند داستاني 
در رابطـــه با زندگـــي اين نوجوان نيز توليد خواهد 

شد.امام جمعه شاهين شهر رونمايي از تنديس شهيده 
زينب كمايي را به عنوان يك رويداد مهم فرهنگي بيان 
كرد و افزود: دشمنان در تالش اند تا فرهنگ عفاف و 
حجاب را در كشورمان و به خصوص شاهين شهر 
كمرنگ كنند ولي اين رويداد فرهنگي تاثير زيادي در 

زدودن آن دارد. 
حجت االسالم  هاشمي با تاكيد بر اين كه حجاب 
براي ما يك ارزش است و در ترويج و توسعه فرهنگ 
عفاف و حجاب كه شـــهدا و اولياء و انبياء الهي به 
آن وصيـــت و توصيه كرده اند اهتمام داريم گفت: با 
رونمايي از تنديس شـــهيده َكمايي اين موضوع را با 

سرعت بيشتري ادامه خواهيم داد.  

اجراي طرح احسان حسيني در هرمزگان

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

  به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/02/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
عبدالرضا شـــاكرى به شـــماره ملى 4579303997 به نمايندگى از شركت خدمات 
انفورماتيك به شناســـه ملى 10101455520 به سمت رئيس هيئت مديره على خانلر 
خانى به شـــماره ملى 0057815151 به نمايندگى از شركت ملى انفورماتيك با شناسه 
ملى 10861525594 به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره ســـعيد ساكى محمدى به 
شـــماره ملى 0055386660 به نمايندگى از شـــركت خدمات انفورماتيك كيش به 
شناســـه ملى 10861525896به ســـمت عضو هيئت مديره على سيفى با شماره ملى 
0043448771 به نمايندگى از شـــركت خدمات انفورماتيك فراديس گســـتر كيش 
به شناســـه ملى 10861567216 به ســـمت عضو هيئت مديره بهرام نجفلى با شماره 
ملـــى 0036331856 به نمايندگى از شـــركت خدمات انفورماتيـــك نوين كيش با 
شناســـه ملى 14000082886 به ســـمت عضو هيئت مديره نوذر صوفى لو با شماره 
ملى 2594180726 خارج از اعضاء هيات مديره به سمت مدير عامل براى مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. هيئت مديـــره اختيارات ذيل را تعيين و به مدير عامل تفويض نمود تا 
 موارد ذيل را طبق آيين نامه هاى مصوب انجام دهد. 1) انجام كليه امور تجارى شـــركت.
 2) انعقاد انواع و اقســـام قراردادها مطابق با بند (د) و وصـــول و دريافت وجوه و هر نوع 
مطالبات و پرداخت وجـــوه. 3) وارد كردن هر نوع كاالى وارداتى و صدور هر گونه كاالى 
صادراتى. 4) تنظيم مفاصا حســـاب و تصفيه حساب ها. 5) شور و مذاكره و سازش و حل و 
فصل دوســـتانه در مورد كليه مسائل مربوط به شركت. 6) ارجاع هر يك يا كليه اختالفات 
شـــركت به داورى و تعيين داوران و تفويض اختيار صلح و سازش به داوران مزبور ، اقامه 
دعـــوى و دفاع از دعاوى و تعيين وكيل به اين منظـــور. 7) انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و 
استجاره با حق فسخ و با حق ادعاى خسارت يا بدون آن. (با رعايت بند (د) 8) افتتاح حساب 
در بانك ها و ســـاير موسسات مالى و اعتبارى و انتقال و مسدود كردن حساب هاى مزبور. 
9) صدور بروات و حوالجات. 10) مبادرت به ظهرنويسى و تضمينات تجارى. 11) شركت 
در هر گونه مناقصه و مزايده. 12) افتتاح حســـاب هاى جارى و حساب هاى سپرده ثابت 
جهت وجوه ذخيره و مســـدود كردن حساب هاى مزبور. 13) نصب و عزل عاملين و وكال 
 و نمايندگان و كارمندان با حق تعييـــن حقوق و حق الزحمه و حق الوكاله و پاداش آنها.
 14) تفويض اختيارات الزم براى انجام امور فنى و ادارى شـــركت به اشخاص حقيقى و 
حقوقى . 2. در ضمن ارائه پيشـــنهاد به هيئت مديـــره در رابطه با موارد ذيل نيز به عهده 
مديرعامل مى باشـــد. 1) انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غير منقول. 2) مذاكره 
و دريافت وام از بانك ها ، موسســـات تجارى ، بنگاه ها و اشـــخاص. 3) تأسيس شعب و 
 نمايندگى در ايران و در هر ســـرزمين ديگرى كه به صالح شـــركت تشخيص داده شود.

 4) رهن و وثيقه نهادن اموال منقول و غير منقول شركت و قبول رهينه و وثيقه . 5) اعطاء 
و تحصيل وام و اعتبار. 6) واگذارى نمايندگى و عامليت و شـــركت در نمايندگى ديگران. 
7) قبـول نمايندگى از شركت ها و مؤسســـات خارجى و انجـام هر گونه امور محولـه از 
طرف مؤسســـات مزبور يا توسط آن ها . 8) تنظيم بودجه شركت. امضا كليه اوراق و اسناد 
مالى و تعهد آور شركت از هر نوع آن با امضاء مدير عامل و امضاء رئيس هيات مديره، متفقاً 
همراه با مهر شـــركت و در غياب هر يك با امضا يك نفر ديگر از اعضاء هيات مديره همراه 
با مهر شـــركت معتبر خواهد بود. ساير نامه هاى ادارى با امضاء مدير عامل و مهر شركت 

معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888677)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت فرهنگى ره پويان دانش و انديشه خالق

 موسسه غير تجارى به شماره ثبت 41210 و شناسه ملى 14006657018 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/22 و تاييديه مركز 
فناورى اطالعات و رســـانه هاى ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـالمى به شماره 
99/119442 مورخ 99/2/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيأت مديره به 3 

تغيير يافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888680)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت مهندسى توسعه و توليد صنعت انرژى برق خاورميانه 

سهامى خاص به شماره ثبت 415754 و شناسه ملى 10320666120 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1396/10/02 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسى و خدمات مالى ارقام نگرآريا به شناسه ملى 10100617632به 
عنوان بازرس اصلى و ســـولماز عابدينى به شماره ملى 1729418491 به عنوان بازرس 

على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888681)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت آرادخوراك آسيا با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 188230 و شناسه ملى 10102302557 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1395/09/15 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : آقاى آراد ميرزا آقا به كدملى5569855548 به سمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديره و خانم فاطمه يمنى صفت به كدملى 0055545671 به سمت رئيس هيئت مديره 
تعيين گرديدند. كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات 
قراردادها و عقود اســـالمى نامه هاى عادى و ادارى با امضاى رئيس هيئت مديره منفردا 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888682)

آگهى تغييرات  شركت ريل كام راهبر سهامى خاص 
به شماره ثبت 481684 و شناسه ملى 14005354730 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/01/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: علـــى زمانى به كد ملى 0056556292 نماينده شـــركت خدمات انفورماتيك راهبر 
به شناســـه ملى 10101332935 به ســـمت رئيس هيأت مديره و حسن علوى نژاد به 
كد ملى 2141395909 نماينده شـــركت توسعه ســـامانه بهنگام غدير به شناسه ملى 
10320340409 به سمت نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل و محمدعلى صفدرى 
به كد ملى 1239935250 نماينده شـــركت مديريت منابع راهبر رايانه به شناسه ملى 
14004488192 به ســـمت عضو هيأت مديره تعيين گرديدند. كليه ى اسناد و اوراق 
تعهدآور شركت از جمله چك، ســـفته و قراردادها با امضاى مدير عامل و يكى از اعضاى 
هيأت مديره ومهر شـــركت متفقا“و در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر از اعضاى هيأت 
مديره و مهرشركت ونامه ها و مكاتبات عادى با امضاى مدير عامل و مهر شركت و در غياب 

مديرعامل با امضاى يكى از اعضاى هيات مديره و مهرشركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888693)

**********************
آگهى تغييرات  شركت هيمن سهامى خاص 

به شماره ثبت 22412 و شناسه ملى 10861732166
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1398/03/07 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - آقاى حســـن حسين زاده داداش به شماره ملى0937464503 آقاى 
حسن شيروانى مهدوى به شـــماره ملى 0038908761 آقاى يزدان ضرغام به شماره 
ملى 3255591384 به عنوان عضو اصلى و آقاى اميرعلى حسين زاده داداش به شماره 
ملى 0453442242 به عنوان عضوعلى البدل براى مدت دو ســـال انتخاب شدند خانم 
مژگان معدنى پور به شـــماره ملى 4899037856 به سمت بازرس اصلى و خانم نرگس 
اميرســـردارى گودرزى به شماره ملى 0453631681 به سمت بازرس على البدل براى 
 مدت يك سال مالى انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى 
شركت انتخاب شـــد. ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالى منتهى به سال 1397 

تصويب شد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888695)

**********************
تاسيس موسسه غير تجارى فدراسيون اقتصاد سالمت ايران

 درتاريخ 1395/07/12 به شـــماره ثبت 39775 به شناسه ملى 14006214195 ثبت 
و امضـــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شـــرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
ميگردد. -موضوع موسسه: ترويج وتوسعه وتقويت فرهنگ وروحيه تشكل گرايى – بهره 
گيرى از خرد جمعى –بهبود محيط كسب وكار اعضا- تقويت مديريت علمى ودانش محور 
در تشـــكلها وبنگاه هاى اقتصادى وانجمن هاى علمى حوزه سالمت – مشاركت موثر در 
تصميم گيرى ها وتصميم سازى هاى مرتبط با حوزه صنعت واقتصاد كشور-كمك موثر به 
تقويت بخش خصوصى ونقش مثبت آن در اقتصاد وفرهنگ ملى- ايجاد محيط وفضايى 
مناســـب براى تعامل وهمكارى با دولت وتالش براى كاهش تصدى گرى دولت در عرصه 
صنعت واقتصاد در حوزه سالمت- تقويت امنيت سرمايه گذارى وتوسعه آن توسط بخش 
خصوصى فعال در اقتصاد ســـالمت –كمك به ارتقاى درك جامعه نسبت به نقش موثر 
فعالين در حوزه سالمت در تقويت وتوسعه اقتصادى كشور ورفاه عمومى – تقويت روحيه 
سخت كوشى وكارآفرينى براى تحقق اهداف مورد نظر-كمك به اصالح قوانين ومقررات 
در حوزه هاى صنعتى واقتصادى اقتصاد سالمت- الويت هاى مطالعه اى ارزيابى بررسى 
مسائل ومشكالت حوزه ســـالمت كه منجر به مالعات مورد نياز اين حوزه مى باشد يكى 
از الويت هاى فدراســـيون تشكلهاى سالمت مى باشد كه مبناى تصميم سازى وتصميم 
گيرى دولت سازمانها شركتها واجزاى حوزه سالمت است.فدراسيون تشكلهاى سالمت 
تالش خواهد كرد كه بهترين پل ارتباطى بين دانشگاه صنعت (توليد وپخش و بازرگانى ) و 
دولت( همه حوزه ها وزارت بهداشت بيمه ها نهاد ها وسازمانها و....) باشد -مدت موسسه: 
ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود -مركز اصلى موسســـه: تهران خيابان كارگرشمالى بعد از 
خيابان نصرت پالك 1547طبقه چهار واحد 25كدپســـتى1417993338 -سرمايه 
موسســـه: فاقد سرمايه مى باشد. -اولين مديران موسسه: عبدالرضا يعقوب زاده طارى به 
ســـمت نايب رئيس هيئت مديره به شماره ملى 0043005039 - ناصر رياحى به سمت 
عضو اصلى هيئت مديره به شـــماره ملى 0044983311 -عباس كبريائى زاده به سمت 
عضواصلى هيئت مديره به شماره ملى 1189528827 - فرامرز اختراعى به سمت عضو 
على البدل هيئت مديره به شـــماره ملى 0048898678 - فريدون مهبودى به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به شـــماره ملى 2370324937 - محمدرضا بوترابى به سمت 
 عضو اصلى هيئت مديره به شـــماره ملى 0041058348 - ناصر نقدى به ســـمت عضو 
على البدل هيئت مديره به شماره ملى 0047474874 - على پرديس به سمت دبير كل 
فدراسيون به شماره ملى 1380563917 - سيد مجتبى معظمى به سمت رئيس هيئت 
مديره به شماره ملى 0042101921 آقاى حسن شكوهى بسمت خزانه دار وعضو اصلى 
هيئت مديره به شـــماره ملى 2560324962براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. خانم 
زهرا محمدى به ش م 0052172732بســـمت بازرس اصلى و آقاى حسين رضوانى به 
ش م 0491128452بســـمت بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب گرديدند. 
دارندگان حق امضا: امضاهاى عادى ومكاتبات ادارى با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير 
كل فدراسيون همراه با مهر فدراسيون معتبر است امضاى اسناد واوراق بهادار وتعهدآور 
با امضـــاى رئيس يا نواب رئيس وخزانه دار همراه با مهر فدراســـيون معتبر خواهد بود. 
-اختيارات مدير موسسه: طبق اساســـنامه بموجب مجوز شماره 43/4704/ص مورخ 

1395/05/25اتاق بازرگانى صنايع معادن وكشاورزى ايران آگهى شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888696)

آگهى تغييرات  موسسه صندوق ملى محيط زيست
 به شماره ثبت 43909 و شناسه ملى 14007386454 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/06/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : مظفر نيك پور با كد ملى2991276347 و لعبت تقوى با كد ملى1950206483 و 
مسعود شهسوارى با كد ملى1219269255 جايگزين محمدرضا حسين زاده به شماره 
ملى 1461229723 و مهرداد تقى زاده بهجتى به شماره ملى 0047509856 و سعيد 

نمكى به شماره ملى 1261642945 به عنوان هيات مديره صندق گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888697)

**********************
آگهى تغييرات  شركت هيمن شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 22412 و شناسه ملى 10861732166 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/03/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى 
يزدان ضرغام ك م3255591384 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى حسن شيروانى 
مهدوى ك م 0038908761 به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى حسن حسين 
زاده داداش ك م 0937464503 بســـمت مديرعامل تعيين شدند كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبيل چك ، ســـفته و غيره با امضاء دو نفر از اعضاء هيات مديره با مهر شركت 

معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888698)

**********************
آگهى تغييرات  شركت هامون نايزه سهامى خاص 

به شماره ثبت 270301 و شناسه ملى 10103039232
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/02/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت با امضاى مشترك مديرعامل و يكى ديگر از اعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاى رئيس هيئت مديره و يكى 
از اعضاى هيئت مديره به همراه مهرشركت و همچنين مكاتبات عادى و ادارى با امضاى 

مديرعامل به انضمام مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888699)

**********************
آگهى تغييرات  شركت سيمرغ

 شركت سهامى عام به شماره ثبت 18904 و شناسه ملى 10100640089
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/09/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
نمايندگان اشخاص حقوقى و ســـمت اعضاى هيئت مديره بشرح ذيل تعيين گرديدند: 
آقاى محمدرضا مرواريد به شماره ملى 4500683798 به نمايندگى از شركت خدماتى 
پشتيبانى مهر78 به شناسه ملى 10102424419 به سمت رئيس هيئت مديره . - آقاى 
ســـيد معروف صمدى به شـــماره ملى 3731119188 به نمايندگى از شركت سرمايه 
گذارى گروه توســـعه ملى با شناسه ملى 10101339590 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره . - آقاى على تقوى فر به شـــماره 1460837975 به نمايندگى از شركت خدمات 
ارزى وصرافى مهرباشناســـه ملى 10102782470 به سمت عضو هيئت مديره و مدير 
عامل. - آقاى بيژن صفوى به شـــماره ملى 4549571756 به نمايندگى ازشـــركت 
فناورى هاى نوين با شناســـه ملى 10103679112 به سمت عضو هيئت مديره - آقاى 
سيدمصطفى موسوى به شـــماره ملى 4284388797 به نمايندگى ازشركت مديريت 
طرح وتوسعه آينده پويا با شناسه ملى10100937493به سمت عضو هيئت مديره براى 
بقيه مدت تصدى هيئت مديره تعيين شـــدند - كليه اوراق واسناد تعهد آور ازجمله چك 
وسفته وبرات با امضاى مديرعامل ويكى از اعضاى هيئت مديره متفقاً همراه با مهرشركت 
ودرغياب مديرعامل با امضاى دو نفر ازاعضاى هيئت مديره متفقاً همراه با مهرشـــركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888700)

**********************
آگهى تغييرات  شركت تعاونى خدماتى بهداشتى و درمانى نوين ديدگان به 

شماره ثبت 153312 و شناسه ملى 10101960920 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مـــورخ 1398/04/12 و مجوز به شـــماره 
982/15/83931 مورخ 98/04/12 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى اســـتان تهران 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : دكتر على صادقى طارى به شماره ملى 1239683243 به 
ســـمت مدير عامل براى مدت باقى مانده تعيين گرديد. مقرر شد چكها و اسناد تعهد آور 
شركت پس از تصويب هيئت مديره با امضاء ى ثابت آقاى دكتر على صادقى طارى (عضو 
هيئت مديره و مدير عامل) و آقاى دكتر حميد نوروزى (ســـمت: منشى هيئت مديره ) و 
مهر شركت معتبر و در غياب ايشان آقاى دكتر اميرحسين محمودى (سمت : عضو هيئت 
مديره) حق امضاء خواهند داشـــت و اوراق عادى با امضاء آقاى دكتر على صادقى طارى 

(مدير عامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888701)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صنايع كاغذ بسته بندى بيستون تامين سهامى خاص 

به شماره ثبت 378034 و شناسه ملى 10320285462
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/02/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت به اســـتان كرمانشاه ، شهرستان هرسين ، بخش مركزى ، دهستان چشمه 
كبود ، روســـتا عزيزآباد، محله باالى روســـتا ، خيابان (اصلى) ، جاده (اصلى) ، پالك 0 ، 
شركت صنايع كاغذ بسته بندى بيستون تامين ، طبقه همكف كدپستى 6737188001 

انتقال يافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888702)

آگهى تغييرات  شركت ساختمانى تابليه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 17347 و شناسه ملى 10100609610

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرســـى بهنام مشار به شناسه ملى (10320173299) به 
سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرســـى و خدمات مالى هميار حساب به شناسه ملى 
(10100313970) سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
آقاى اميرمحمـــد اميرابراهيمى با كد ملى1375590863 و ســـيدهادى بهنيا با كد 
ملى1639168885 بسمت مديران عامل (خارج از اعضا ) و آقاى عليرضا پورمرز حقيقى 
با كد ملى2669181031 بســـمت رئيس هيئت مديـــره و آقاى عبدالمجيد نوروزى با 
كد ملى 3255678552 بســـمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى اميرمحمد يگانه با كد 
ملى0058251375 بســـمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
كليه اوراق و اســـناد بهادار از قبيل چك، سفته، برات و اوراق تعهدآور و قراردادهاى عقود 
اسالمى با امضاى يك مديرعامل و يك نفر از اعضاى هيئت مديره و در غياب مديران عامل 

با امضاى 2 نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888683)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ساختمانى تابليه 

شركت سهامى خاص  به شماره ثبت 17347 و شناسه ملى 10100609610 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : تعداد اعضاى هيئت مديره بين 3 تا 6 نفـــر تعيين گرديد و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. هيئت مديره از ميان خود يكنفر رو به عنوان رئيس هيئت مديره 
و يكنفر نايب رئيس هيئت مديره و يكنفر عضو هيئت مديره انتخاب مينمايد و همچنين 
هيات مديره از بين خود يا خارج از اعضاى هيئت مديره 2 نفر را به عنوان مديرعامل تعيين 

مينمايد و در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888684)

**********************
آگهى تغييرات  شركت راهبرى صنايع بهساز

 سهامى خاص به شماره ثبت 168915 و شناسه ملى 10102114185 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/02/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
عليرضا حميدى به شـــمار ملى 0938699326 به نمايندگى از شركت ساختمانى بانك 
ملت به شناسه ملى 10101150400 به ســـمت رئيس هيئت مديره على ستوده نژاد 
ارشـــقى به شـــماره ملى 1370684606 به نمايندگى از شركت بهساز مشاركت هاى 
ملت به شناسه ملى 10101165910 به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره سيدعباس 
نجفى بهابادى به شماره ملى 0043450393 به نمايندگى از شركت توسعه بازار يابى و 
فروش ماد به شناســـه ملى 10320881400 به سمت عضو هيئت مديره مسعود بابائى 
به شماره ملى 0066546877 به نمايندگى از شـــركت ريسندگى و بافندگى بهريس 
اصفهان به شناســـه ملى 10260107094 به سمت عضو هيئت مديره مصطفى رنجبر 
مقيمى به شماره ملى 3871525731 به نمايندگى از شركت چاپ بانك ملت به شناسه 
ملى 10100905654 به ســـمت عضو هيئت مديره اميرحسين غالمحسينى به شماره 
ملى 0068678894 ( خارج از اعضاى هيئت مديره ) به سمت مديرعامل براى بقيه مدت 
تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند كليه اوراق و اســـناد و مدارك تعهد آور اعم از چك، 
سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره و يا دو نفر از اعضاء 

هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888685)

**********************
آگهى تغييرات  شركت توسعه تيتانيوم ايرانيان

 سهامى خاص 
به شماره ثبت 415583 و شناسه ملى 10320674935 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1398/10/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و صورت حســـاب سود و زيان ســـال مالى شركت منتهى به 
تاريخ 98/6/31 مورد تصويب قرار گرفت. - موسســـه حسابرسى رازدار به شناسه ملى 
1010012986 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مديريت ارقام نگر 
آريا به شناسه ملى 10100617632 به عنوان بازرس على البدل، براى مدت 1 سال مالى 

انتخاب گرديدند. - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888686)

**********************
آگهى تغييرات  موسسه خدمات درمانى محب مهر به شماره ثبت 28301 و 

شناسه ملى 10320683014
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/03/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقـــاى دكترمحمودرضا محقق دولت آبادى به شـــماره 
ملى1291138927 به نمايندگى از شركت محب گردشگرى سالمت ايرانيان به شماره 
شناسه ملى 10320884761بعنوان رئيس هيئت مديره ، آقاى دكتر افشين مقصودى 
شـــقاقى به شـــماره ملى 1465702342بعنوان نائب رئيس هيئت مديره و آقاى دكتر 
حسن انصارى چهارســـوقى به شماره ملى 1284457907 به نمايندگى از موسسه غير 
انتفاعى محب سالمت پارس شناسه ملى 10100620324 بعنوان عضو هيئت مديره و 
آقاى دكترحسين شاهرخ به شماره ملى 3620868344 ( خارج از اعضاى هيئت مديره 
) بعنوان مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . كليه اوراق بهادار وچكها وسفته 
ها وبروات وقراردادها وساير اسناد تعهد آور با امضاى ثابت رئيس هيئت مديره ومديرعامل 
ودرغياب هريك از آنان با امضاى ساير اعضاى هيئت مديره ومهر موسسه معتبر خواهد بود 

ولى مكاتبات ادارى با امضاى رئيس هيئت مديره يا مديرعامل انجام خواهد شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888688)

آگهى ختم تصفيه نوآوران بازيافت و انرژى سبز
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 497175 و شناسه ملى 14006105862 
در اجـــراى ماده 225 قانـــون تجارت و به موجب نامه وارده شـــماره ص/د/174 مورخ 
1399/02/29مدير تصفيه بدينوســـيله مراتب ختم تصفيه شركت فوق الذكر اعالم مى 

گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888687)

**********************
آگهى تغييرات  شركت كارگزارى مهر آفرين شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 241377 و شناسه ملى 10102821255 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/01/17 و 
تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 122/63615 مورخ99/2/13تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقايان شـــهرام چراغى با كد ملى 3255203988 ، پيمان جليليان با 
كد ملى 1828020605 و اسمعيل فئواديان با كد ملى 4579050479بعنوان اعضاى 

هيĤت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888689)

**********************
آگهى تغييرات  شركت فرآورى ماسه سيليسى فيروزكوه شركت سهامى 

خاص 
به شماره ثبت 273774 و شناسه ملى 10103107725 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/31 تصميمات 
 ذيل اتخاذ شـــد : موضوع شركت به شـــرح ذيل تغيير و ماده 3 اساسنامه اصالح گرديد . 
موضوع شـــركت عبارتســـت از : احداث كارخانجات جهت توليـــد و فرآورى و خريد و 
فروش انواع ســـيليس صنعتى و ماســـه ريخته گرى و صنايع جنبى و وابسته – مطالعه 
– پژوهش – اكتشاف – اســـتخراج معادن جهت تامين مواد اوليه مورد نياز كارخانجات 
پس از اخذ مجوزهاى الزم – واردات مواد اوليه ماشـــين آالت – قطعات و لوازم يدكى در 
رابطه با احداث كارخانجات و اكتشـــاف و اســـتخراج معادن – ايجاد شركتهاى صنعتى 
بازرگانى – صادرات مواد اوليه اســـتخراجى از معـــادن اعم از خام و نيمه تكميل و توليد 
كارخانجات- توليد انواع مصالح نوين ساختمانى كه جزيى از آن سيليس مى باشد.بطور 
كلى شـــركت مى تواند به كليه عمليات يا مبادالت و معامالت مالى و تجارى و صنعتى كه 
به طور مستقيم و يا غير مستقيم به تمام يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد 
در داخل و يا خارج از كشـــور مبادرت نمايد و سرمايه گذارى و خريد سهام و كليه اوراق 
بهادار در ديگر شـــركتها و يا كارخانجات. در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس 

از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888690)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ريل كام راهبر سهامى خاص 

به شماره ثبت 481684 و شناسه ملى 14005354730
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/01/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : على 
زمانى به كد ملى 0056556292 نماينده شـــركت خدمات انفورماتيك راهبر به شناسه 
ملى 10101332935 به ســـمت رئيس هيأت مديره و حســـن علوى نژاد به كد ملى 
2141395909 نماينده شركت فن آوران اعتماد راهبر به شناسه ملى 10320475120 
به ســـمت نائب رئيس هيأت مديـــره و مديرعامل و محمدعلى صفـــدرى به كد ملى 
1239935250 نماينده شـــركت سامانه هاى رهگيرى يكپارچه راهبر سرير به شناسه 
ملى 10320903663 به سمت عضو هيأت مديره تعيين گرديدند. كليه ى اسناد واوراق 
تعهدآور شركت از جمله چك، ســـفته و قراردادها با امضاى مدير عامل و يكى از اعضاى 
هيأت مديره و مهر شـــركت متفقاًو در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر از اعضاى هيأت 
مديره و مهرشركت ونامه ها و مكاتبات عادى با امضاى مدير عامل ومهر شركت و درغياب 

مديرعامل با امضاى يكى از اعضاى هيات مديره و مهرشركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888691)

**********************
آگهى تغييرات  شركت مهندسى تدبير عمران جم سهامى خاص 

به شماره ثبت 315659 و شناسه ملى 10103528072 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/01/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى 
سيد حســـن موسوى نژاد با شماره ملى 1060255219 به سمت مدير عامل و نايب رئيس 
هيئت مديره، آقاى آرش طاهريان با شـــماره ملـــى 3651609715 به نمايندگى از طرف 
شركت شركت تدبير سرمايه سهند با شناسه ملى 10103617605 به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقاى حبيب رنجبر با شـــماره ملى 0059510099 به نمايندگى از طرف شركت 
شركت تدبير سرمايه البرز با شناســـه ملى 10320467337 به سمت عضو هيئت مديره 
تعيين شـــدند. كليه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور و قراردادها و چك وسفته و برات و غيره با 
امضاء ثابت مدير عامل به اتفاق يكى از اعضا هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادى و 
ادارى با امضا مدير عامل منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. هيئت مديره اختيارات 

مندرج در بند هاى 7 و 12 و 21 و 27 ماده 49 اساسنامه را به مدير عامل تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888692)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ريل كام راهبر سهامى خاص 

به شماره ثبت 481684 و شناسه ملى 14005354730 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/01/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : شـــركت خدمـــات انفورماتيك راهبر به شناســـه ملى 
10101332935 و شـــركت فن آوران اعتماد راهبر به شناسه ملى 10320475120 و 
شركت ســـامانه هاى رهگيرى يكپارچه راهبر سرير به شناسه ملى 10320903663 به 

سمت اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (888694)



اگر سارقي وارد منزل ش���ود و صاحبخانه با اطالع از ورود او در 
جايي کمين کند و غافلگيرانه با چوبي بر سر او بکوبد يا با سالح شکاري 
خود او را هدف قرار دهد و موجب قتل وي ش���ود، به رغم تصورات 
عاميانه مذکور، در چنين مواردي  صاحبخانه مسئول پرداخت ديه خواهد 

بود.
در بعضي از پرونده هاي قضايي شاهد آن هستيم که به طور مثال، 
صاحبخانه اي محکوم به پرداخت ديه به س���ارق شده است! حکمي که 
ظاهراً عجيب و غيرمنصفانه به نظر مي رس���د، اما شرع مقدس و قانون، 
نظر ديگري دارند. آسيب رساندن به سارق در دو وضعيت حضوري و 
غيرحضوري متصور اس���ت. نخست وقتي صاحبخانه براي حفاظت از 
منزل يا اشياي ذي قيمت خود، اقدام به نصب حفاظ روي ديوار ها مي کند 
و در منزل را قفل مي کند و از خانه خارج مي ش���ود و دوم هنگامي که با 
سارقي در منزل خود يا مکاني ديگر مواجه مي شود.  سؤال اينجاست که 
در هر يک از اين وضعيت ها، حد و مرز مقابله و وارد کردن آس���يب به 

شخص سارق به چه ميزان است؟ 
 *آسيب رساني غيرحضوري

شخصي با انگيزه معمول و طبيعي مراقبت و محافظت از منزل خود، 
اقدام به کش���يدن نرده روي ديوار ها کرده و از آنجا که قصد مسافرت 
مي کند، جريان برق را نيز به حصار فلزي آن وصل مي کند. به همين دليل 
س���ارقي که قصد ورود به منزل او را داشته دچار برق گرفتگي و فوت 
مي شود يا اينکه نوک نرده ها را آغشته به مواد سمي کشنده يا آنقدر تيز 
و برنده مي کند که همچون س���رنيزه اي جنگي موجب جراحت سارق 
مي شود. ش���ايد در نگاه قضاوت گونه عامه مردم، شاهد چنين عباراتي 
باش���يم که خودکرده را تدبير نيست... کسي که دزدي مي رود هر باليي 
ببيند حق اوس���ت... در اين اوضاع و احوال بايد به هر ترتيبي از اموال 

خود محافظت کرد. 
اما واقعيت اين است که در صورت فوت سارق، اولياي دم او و در 
صورت جراحت سارق، خود او مي تواند عليه صاحبخانه شکايت کند! 
البته اين فارغ از جنبه کيفري فعل مجرمانه س���رقت است، چراکه قطعًا 
عمل وي مصداق ش���روع به جرم سرقت بوده و حسب مورد، مجازات 

خواهد شد. 
ماده 132 قانون مدني اش���عار مي دارد: »کسي نمي تواند در ملک 
خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر 
متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باش���د.« لذا هر کس 
مي تواند در ملک خود به صورت متعارف، هرگونه تصرفي داشته باشد؛ 
ليکن اقدام مالک در مورد اتصال برق به نرده ها، آغش���ته کردن به مواد 
کشنده و سرنيزه کردن آنها؛ اقدامي متعارف، منطقي يا ضروري نبوده و 
پيش بيني وقوع خطر برق گرفتگي يا جراحت در آن ها قابل تصور است، 
بنابراين اقدام صاحبخانه به لحاظ بي احتياطي رخ داده، غيرقانوني بوده و 

مشمول پرداخت ديه است. 

البته اگر اقدام به نصب تابلو هاي اخطار همانند »خطر برق گرفتگي« 
کند به نحوي که مشهود باشد، طبق قاعده تحذير، مسئوليت متوجه خود 

سارق خواهد بود مگر اثبات کند که رؤيت نکرده است.
مثال ديگري که مي توان اشاره کرد، کندن چاه است که اگر پشت 
در خانه حفر ش���ود، به قصد آنکه وقتي سارق وارد مي شود داخل آن 
بيفتد؛ همانند موارد قبلي بوده و به لحاظ غيرمتعارف بودن آن، محکوم به 
پرداخت خسارات وارده به فرد خواهد بود، اما اگر همين چاه را در محل 
متعارفي از زمين خود حفر کرده باشد، اگرچه درپوشي روي آن نگذاشته 

و عالمتي هم نزده باشد، مسئول نخواهد بود. 

ماده 508 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 بيان مي دارد: »هرگاه 
شخصي يکي از کار هاي مذکور در ماده )507( اين قانون )حفر گودال يا 
قرار دادن چيز لغزنده يا...( را در ملک خويش يا مکاني که در تصرف و 

اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري شود، ضامن نيست.«
در روايت زراره در صفحه 179 از جلد 19 وسائل الشيعه آمده است 
که امام )ع( فرمود: »اگر ش���خصي در ملک خودش چاه بکند و کسي 
در آن بيفتد ضامن نيست که اين حاکي از لزوم وجود عنصر تقصير در 

ضمان سبب است.«
 *آسيب رساني حضوري

اگر سارقي وارد منزل ش���ود و صاحبخانه با اطالع از ورود او در 
جايي کمين کند و غافلگيرانه با چوبي بر سر او بکوبد يا با سالح شکاري 
خود او را هدف قرار دهد و موجب قتل وي ش���ود، به رغم تصورات 
عاميانه مذکور، در چنين مواردي  صاحبخانه مسئول پرداخت ديه خواهد 
بود؛همچنين وقتی در خيابان، م���ورد کيف قاپي قرار گيرد و با تعقيب 
سارق، ماشين خود را با س���رعت زيادي به او بکوبد و منجر به فوت 
کيف قاپ شود.  مواجهه حضوري با فردي که مال او را مورد هجوم قرار 
داده، موضوع دفاع مشروع را به ميان مي آورد که طبعاً قواعد آن از جمله 
ضرورت داشتن رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر و نيز ممکن نبودن 
توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت که در ماده 156 قانون مجازات 

اسالمي مصوب 1392 بدان اشاره رفته، بايد  رعايت شود.
در بحث فقهي دفاع مش���روع نيز صحبت از األسهل فاألسهل و 
رعايت تناسب و درجات دفاع ش���ده است. بر اين اساس اگر بتوان با 
کشيدن فرياد، يا پرتاب سنگي به سمت او، موجب فرار سارق از خانه 
شد، اين بر ساير مراحل ش���ديدتر و غليظ تر دفاعي اولويت دارد. بايد 
بدانيم که س���ارق، مرتکب جرمي شده است که مجازات آن طبق قانون 
مشخص شده و لزوماً سلب حيات نيست! لذا اطالع از حد و مرز هاي 
قانوني به منظور مقابله با دزد، ما را از جايگاه ش���اکي به متشاکي تنزل 

نخواهد داد.
 مجازات افترا و نشر اکاذيب

 تهمت و افترا يکي از موضوعات کيفري اس���ت که منجر به طرح 
شکايت مي ش���ود. به موجب ماده 698 بخش تعزيرات قانون مجازات 
اس���المي مصوب سال 1375، هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش 
اذهان عمومي يا مقامات رس���مي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسالت 
ي���ا عرايض يا گزارش يا  توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا 
بدون امضا، اکاذيبي را اظهار کند يا با همان مقاصد، اعمالي را برخالف 
حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات 
رسمي تصريحاً يا تلويحاً نس���بت دهد، اعم از اينکه از طريق مزبور به 
نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به  غير وارد ش���ود يا خير، عالوه 
بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو س���ال 
 يا شالق تا 74 ضربه محکوم ش���ود.در ماده مذکور دو جرم پيش بيني 
شده اند؛ در بند اول ماده جرم نشر اکاذيب و قسمت دوم نيز نسبت دادن 

امر خالف واقع به ديگري. 
نشر اکاذيب

عنصر قانوني جرم مذکور ماده 698 قانون مجازات اسالمي مصوب 
1375 است. عنصر مادي يا رفتار مجرمانه در اين جرم نيز »اظهار کردن« 

است.
اظهار کردن در لغت به معني علني کردن، نشان دادن، فاش ساختن 

و آشکار کردن آمده است که به نظر مي رسد آنچه در اين مورد مد نظر 
قانونگذار است، ظاهر و علني شدن کذب است.

بنابراين اگر کسي اکاذيبي را ولو به وسيله يکي از وسايل مورد نظر 
قانونگذار مکتوب کند اما به جز شخص اظهارشونده کسي از مضمون 
آن باخبر نشود »اظهار کردن« تلقي نشده و جرم مذکور نيز تحقق نيافته 

است.
»کذب بودن« محتواي اظهارشده براي تحقق اين جرم الزم است. 
بايد توجه کرد که با تصريح اکاذيب به عنوان ش���رط الزم براي تحقق 
اين جرم، قانونگذار به طور ضمني تأکيد دارد که اشاعه حقايق هرچند 
موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، جرم 

به حساب نمي آيد.
آنچه در اين جرم الزم است، قابليت اضرار يا تشويش اذهان است؛ 

ولو اينکه ضرر يا تشويش محقق نشده باشد.
قانونگذار در متن ماده بيان داش���ته است »... اعم از اينکه از طريق 
مزبور به نح���وي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد ش���ود يا 

خير....«
اظهار اکاذيب مقيد به وسيله اس���ت. زيرا در متن ماده قانونگذار 
تصريح مي کند که »به وسيله نامه، ش���کواييه، مراسالت يا عرايض يا 
گزارش يا توزيع هر گون���ه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا 

اکاذيبي را اظهار کند...«
درباره وس���يله ارتکاب جرم بايد گفت آنچه در تمامی اين موارد 
گفته شده مشترک است »مکتوب بودن« آنهاست و وسايلي مثل راديو، 
تلويزيون يا نطق در مجامع و... را شامل نمي شود و با اينکه ترديدي در 
غير منطقي بودن حذف اين وسايل نيست ولي به نظر مي رسد با توجه به 

ماده ،اظهار اکاذيب را به نحو شفاهي نمي توان تسري داد.
اين جرم جزو جرايم عمدي است؛ بنابراين الزم است که مرتکب 
به کذب بودن اظهارات خود که باعث وارد شدن ضرر يا تشويش اذهان 
عمومي يا مقامات رسمي شود، آگاهي داشته باشد. همچنين جرم نشر 

اکاذيب يک جرم مطلق و قابل گذشت است.
الزم به ذکر اس���ت که ماده 18 فصل جرايم رايانه اي درباره نشر 
اکاذيب از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي است که بيان مي دارد 
»هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي 
به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اکاذيبي را منتشر کند يا در دسترس 
ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت، رأساً يا 
به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي 
نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا 
معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت )در صورت 
امکان(، به حبس از نود و يک روز تا دو س���ال يا جزاي نقدي از پنج 
 ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.« 
                                            *سازمان قضايی نيروهای مسلح
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نحوه تعيين صالحيت قضايي محاکم در
 رسيدگي به جرايم اينترنتي

با توسعه فضاي مجازي و گسترش ارتباطات و 
رسانه هاي اينترنتي، ميزان پاسخگويي اصول و قواعد 
سنتي شناخته شده در تعيين صالحيت قضايي محل تامل 
بوده است، چرا که فضاي مجازي از ماهيتي برخوردار 
است که تعيين صالحيت قضايي دادگاه را در مواردي 
بر اساس اصول، قواعد و معيارهاي شناخته شده سنتي 
با چالش و ابهام روبه رو مي کند. قانونگذار ايران مانند 
ساير قانونگذاران در سطح جهاني، ولو ديرتر، قواعد 
جديدي را براي رفع تحير و ايجاد تعيين حقوقي وضع 
کرده اس����ت. اين نوشتار برگرفته از مقاله اي با عنوان 
»باز مهندسي قواعد تعيين صالحيت قضايي در جرايم 
اينترنتي؛ رويکرد کاربردي«، درصدد است به بررسي 
قواعد فعلي تعيين صالحيت قضايي در جرايم اينترنتي 
در حقوق اي����ران بپردازد.  صالحيت قضايي، قدرت 
دادگاه که منبعث از قانون است، جهت تصميم گيري 
در خصوص يک مساله يا اختالف حقوقي يا واقعه، 
معنا مي شود. براي اين منظور، در هر سيستم حقوقي، 
قواعدي طراحي شده است تا ابتدا قلمرو سرزميني 
به حوزه هاي قضايي متعددي تقسيم شده و سپس 
حدود قدرت دادگاه هاي ه���ر حوزه قضايي و نيز 
موضوعات داخل در صالحيت آنها مشخص شود. 

يکي از مالک هاي تقس���يم بندي صالحيت 
دادگاه ها، نوع موضوع اس���ت که مي تواند حقوقي 
يا کيفري باشد. قواعد تعيين صالحيت قضايي در 
موضوعات حقوقي، متفاوت از موضوعات کيفري 
است و در هر دو دسته اصول کلي و قواعد تکميلي 

تدوين شده است.
اگر در امور حقوقي اصل بر صالحيت قضايي 
دادگاهي است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، 
در امور کيفري اصل بر صالحيت دادگاهي است که 
جرم در حوزه آن اتفاق افتاده اس���ت. روشن است 
که شيوه ضابطه بندي در هر دو دسته از موضوعات 
متفاوت از يکديگر اس���ت. آنچه در اين نوشتار در 
جستجوي آن هستيم، تعيين صالحيت قضايي در 
امور کيفري مرتبط با اينترنت يعني جرايم اينترنتي 
است که در زمان حال گسترش قابل توجهي دارند. 
قواعد تعيين صالحيت قضايي دادگاه ها،  تا زماني 
که موضوعات در دنياي فيزيکي جريان داشت يا از 
طريق ابزارهاي ارتباطي از راه دور ساده و خطي مانند 
تلفن صورت مي گرفت، قواعد ساده تري بود و اگر 
جرمي اتفاق مي افتاد، تعيين محل وقوع جرم با توجه 

به آثار مادي آن، نوعاً، دشواري خاصي نداشت. 
حتي اگر پاي يک ابزار ارتباطي از راه دور ساده 
و خطي در ميان بود، مانن���د جايي که از يک طرف 
خط، توهيني نثار آن طرف خط مي شد، قاعده سازي 
کار دشواري نبود و نهايتاً محل استقرار دريافت کننده 
محتواي موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقي مي شد. 
اين موضوع در حالي اس���ت که اين فضا تا 
دهه 1980 بيشتر دوام نياورد و از دهه 1990 تحول 
ش���گرفي در ارتباطات از هر نوع ايجاد شد و نوع 
جديدي از جرايم با عنوان »جرايم اينترنتي« ظهور 
پيدا کرد  که از جمله، چالش تصميم در خصوص 
صالحيت قضايي دادگاه ها را براي قانونگذاران به 

ارمغان آورد. 
چند مثال فرضي موضوع را واضح تر کرده و 

مرزبندي اين تحقيق علمي را دقيق تر مي کند:
در يک مثال فرا مرزي، فرد )الف( در کش���ور 
انگلس���تان يک محتوا را در يک وب سايت بارگزاري 
مي کند. طبيعتاً اين محتوا در همه کشورها قابل دسترس و 
رويت است )به نحو آزاد يا با استفاده از فيلترشکن ها.(

ممکن است محتواي بارگزاري شده در قانون 
همه کشورها جرم تلقي شود مانند تحريک مردم يا 
قشر خاصي براي اقدام عليه منافع ملي، و نيز ممکن 
اس���ت در برخي از کشورها جرم و در برخي ديگر 
عملي مجرمانه نباشد، مانند محتواي ناظر بر تبليغ به 
قماربازي آنالين و راه اندازي بستر اينترنتي آن؛ که در 
ايران جرم و در برخي از کشورها مانند انگلستان نوعًا 

عملي مجرمانه نيست.
در اين صورت، با توجه به اينکه اين وب سايت 
در ايران نيز قابل دسترس���ي است، آيا دادگاه ايران 
صالحيت قضاي���ي براي ورود به مفاد مجرمانه اين 

وب سايت را دارد؟
در مثال ديگري در س���طح داخلي، شخصي 
در تهران محتواي مجرمانه اي را در يک وب سايت 
بارگزاري مي کند که در سراس���ر کشور قابل رويت 

است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟ 
اگر قاعده جرايم مشهود و محل کشف جرم 
اعمال شود و ضابطي در مشهد براي نخستين بار اين 
محتواي مجرمانه را ببينيد، آيا دادگاه مشهد صالح به 
رسيدگي است؟ و اگر چند ضابط به طور همزمان در 
نقاط مختلف کشور از اين عمل مجرمانه اطالع يابند، 

در اين صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟
در اين مثال ها، آيا قواعد سنتي تعيين صالحيت 
محاکم، قاعده  روشن و فاقد تحيري را وضع کرده 
است؟ همچنين قواعد نوين تعيين صالحيت قضايي 

در جرايم اينترنتي چه حکمي دارند؟
در رجوع به اس���ناد ملي، مهمترين سندي که 
به مقررات گذاري در اين موضوع مي پردازد، قانون 
جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 است، که فصل 
يکم )صالحيت( از بخش دوم )آيين دادرسي( اين 
قانون از مواد 28 الي 31 ک���ه در مواد 664 و 665 
قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تکرار شده 
است، مقرر مي کند: بر اساس ماده 28 قانون جرايم 
رايانه اي، »عالوه بر موارد پيش بيني ش���ده در ديگر 
قوانين، دادگاه ه���اي ايران در موارد زير نيز صالح به 

رسيدگي خواهند بود:
الف( داده ه���اي مجرمانه يا داده هايي که براي 
ارت���کاب جرم به کار رفته اس���ت، به هر نحو در 
س���امانه  هاي رايانه  اي و مخابراتي يا حامل هاي داده 
موجود در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي 

جمهوري اسالمي ايران ذخيره شده باشد.
ب( جرم از طريق تارنماهاي )وب سايت هاي( 
داراي دامنه مرتبه باالي کد کشوري ايران ارتکاب 

يافته باشد.
ج( جرم توس���ط هر ايراني يا غيرايراني در 
خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه  اي و مخابراتي 
و تارنماهاي )وب س���ايت هاي( مورد اس���تفاده 
يا تحت کنترل قواي س���ه گانه ي���ا نهاد رهبري يا 
نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه  اي 
که خدمات عمومي ارايه مي دهد يا عليه تارنماهاي 
)وب سايت هاي( داراي دامنه مرتبه باالي کدکشوري 

ايران در سطح گسترده ارتکاب يافته باشد.
د( جرايم رايانه اي متضمن سوءاس���تفاده از 
اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب يا 

بزه  ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
همچنين طبق ماده 29 اين قانون »چنانچه جرم 
رايانه اي در محلي کشف يا گزارش شود، اما محل 
وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف 

است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد.  
 * سايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح  

سال 1399 حسب ضرورت و اهميت 
مس���ائل اقتصادي به عنوان جهش توليد از 
سوي مقام معظم رهبري نام گرفت.با عنايت 
به اينکه قواي سه گانه  به اهميت توليد ونقش 
آن در رفع معض���الت اجتماعي، بيکاري، 
فقر، ازدواج و غيره واق���ف بوده و در اين 
رابطه گام هاي مؤثري برداش���ته اند و قوانين 
استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز رسيده 
است، ليکن همچنان شاهد خريد و فروش 
کاالهاي خارج���ي و واردات محصوالت به 
کشور هستيم. چگونه مي شود ساخت کاالها 
ومحصوالت کشور را افزايش داد تا جهش 
 توليد محقق ش���ود و دربازار داخلي و حتي 
بين المللي شاهد کاال هاي ايراني باشيم؟ در 
گام نخست بهتر است موانع توليد بررسي 

شوند تا راه براي جهش توليد هموار شود. 
در ماده 4 قانون حداکثر از توان توليدي 
و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني 
مصوب سال 98 آمده است، »وزارت صمت 
موظف است: از محل اعتبارات داخلي، سامانه 

متمرکزي را برای درج  فهرست توانمندي هاي 
محصوالت داخلي  ساماندهي کند.«  

 1( قانون مذکور صرفا جنبه تش���ويقي 
و اطالع رس���اني توانمندي داخلي دارد و 
هيچ الزامي براي س���اخت کاالها در کشور 
وجود ندارد. زيرا افرادي در ش���رکت هاي 
خصوصي يا سازمان هاي دولتي ممکن است 
به داليل: الف( ذي نفع بودن در واردات  . ب( 
انحصاري کردن برخي کاال ها. ج( استفاده از 
رانت و ارتباطات برای منافع شخصي به جاي 
منافع ملي،به بهانه اي که کاالي ايراني کيفيت 
الزم را ندارد و قيمت تمام  ش���ده باالتر از 
محصول خارجي مي شود و... با توجيه اينکه 
اکنون ضرورت دارد براي رفع نياز کشور فالن 
کاال از خارج تهيه شود، سفارش خريد را به 

خارج از کشور بدهند.  
 2( در قرارداد هاي وارداتي که يک طرف 
آن فروشنده )خارجي( و طرف ديگر خريدار 
)ايراني( است، هيچ سازمان و دستگاه نظارتي 
به عنوان حافظ منافع ملي برای رونق توليد 
برعقد قرارداده���اي خارجي نظارت جدي 

ندارد.
  3( در قواني���ن موجود توانمندي هاي 
بالفعل سازندگان و پيمانکاران کشور ديده 
نشده است. باتوجه به اينکه کشور جوانان نخبه، 
مبتکر و انقالبي زيادي دارد،  ليکن تا کنون 
عزم جدي براي سازماندهي توليدات داخلي 
صورت نگرفته  است؛ درحالي که با اعتماد به 
 جوانان و توان داخلي قطعا شاهد رونق توليد 

خواهيم بود. 
پيشنهاد مي ش���ود با نگاهي ديگر از 
حداکثر توان توليد کنندگان کشور استفاده 
کرد،طوريکه سامانه اي برای حمايت و نظارت 
بر کاالي ايراني توسط قوه قضائيه  با مشارکت 
دولت  به نام س���امانه توليد ملي يا ساخت 
ايران ايجاد شود وهمه محصوالت و کاالهايي 
که از خارج وارد مي شوند حتي محصوالت 
مش���ترک ) ايراني خارجي( با عمق ساخت 
داخل همراه جزئي���ات کامل اعم از قيمت، 
مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفي و غيره در آن 
وارد وتوسط مجلس شوراي اسالمي قانوني 
نگاشته شود تا هر شخص و سازمان دولتي 
و خصوصي که قصد خريد از خارج کشور 
را دارد، کاالي مورد نياز خود رادر س���امانه 
کاالي ايراني با جزئيات کامل با همان کيفيتي 
که مد نظرش است، بار گذاري کند و پيشنهاد 
ساخت آن کاال به همگان اطالع رساني شود تا 

مبتکران و سازندگان داخلي که توانايي ساخت 
کاالي مذکور را با همان قيمت و کيفيت دارند 
در همان سامانه اعالم آمادگي کنند.همچنين 
برای راستي آزمايي و صحت ادعاي خويش 
توسط مس���ئوالن مربوطه و سازمان نظارتي 
)نماينده حقوقي قوه قضائيه( فراخوان شده و 
پس از برگزاري جلسه و بررسي همه زوايا  
در صورت توافق، پروٍژه ساخت، اجرايي شود 
و در صورتي که متقاضيان و داوطلبان ساخت 
کاال زياد بودند، توليد کاال طي مناقصه اي به 

پيمانکار مبتکر داده شود. 
  مجوز خري���د از خارج: زماني مجوز 
خريد براي کاال و محصول خارجي صادر 
بشود که در خواست آن کاال يا دستگاه در 
س���امانه مذکور ثبت شده باشد و هيچ يک 
از سازندگان داخلي داوطلب براي ساخت 
آن کاال نشده باش���ند.مثال: شرکت خودرو 
س���ازي اعالم مي کند براي کاهش آلودگي 
هوا نياز است، فالن قطعه از کشور فرانسه 
خريداري ش���ود تا بر روي خودرو نصب 
شود. اين درخواست در سامانه ثبت مي شود 
که هر فرد يا سازماني که مي تواند آن  قطعه 
را بس���ازد اعالم کند، و بطور مثال دانشگاه 
يا شرکتي اعالم مي کند توانايي ساخت آن 
دس���تگاه را دارد و پس از بررسي و جلسه 
با کارشناسان فني طرفين با حضور نماينده 

حقوقي س���ازمان نظارتي در صورت توافق 
قرارداد نوشته شود. 

حال چه سازماني ادعاي راستي آزمايي 
در ساخت را بررسي کند؟ وچه کسي قرارداد 
را تنظيم کند؟ از آنجايي که در قراردادهاي 
دو طرفه معموال ط���رف قوي تر قرار داد را 
به نفع خ���ود تنظيم مي کند يا گاهي به دليل 
ذي نفع بودن بعضي اش���خاص، منافع ملي 
ناديده گرفته مي شود؛ بهترين فرد براي بررسي 
کاالي مورد نظر همان فرد و سازماني است 
که قصد خري���د کاالي خارجي را دارد اما 
با نظارت شخص س���ومي که بي طرف و 
عادل باشد و نوشتن قرارداد توسط نماينده 
حقوقي از قوه قضائيه، بين سازنده )پيمانکار( 
و سفارش دهنده) صاحبکار( به عنوان حافظ 
منافع ملي تنظيم شود و بعد از گرفتن پيش 
پرداخ���ت از صاحب کار و گرفتن تضامين 
از پيمانکار فعالي���ت توليدي آغاز و پس از 
 تحويل کاال با همان کيفي���ت  مورد توافق 
 ما بقي مزد ساخت به سازنده )پيمانکار( تحويل 

داده شود.  
ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان: با توجه 
به اينکه بس���ياري از افراد و جوانان مستعد 
کشورمان، توانايي ساخت بهترين دستگاه ها 
را دارند ليکن چ���ون نمي دانند که بعد از 
ساخت دستگاه،آيا خريداري وجود دارد يا 

نه؟ از ايجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف 
ش���ده و انگيزه اي براي توليد ندارند لذا با 
اجراي اين طرح جوانان خالق بعد از انعقاد 
قرارداد با افراد يا سازمان سفارش دهنده ايراني 
و خارجي با اميد به آينده که محصولش���ان 
خريدار دارد با روحيه مضاعف شروع به کار 

و تالش مي کنند.
گران شدن محصول ايراني:ممکن است 
با برآورد قيمت تمام ش���ده از هزينه هاي 
ساخت دس���تگاه ايراني گران تر از خارجي 
بشود ليکن بعضي دس���تگاه ها و خدماتي 
وجود دارد که بعد از س���اخت به خدمات 
پس از فروش نياز دارد که با بررسي خدمات 
پس از فروش مشخص مي شود که ساخت 
کاالي ايراني با خدم���ات پس از فروش به 
طور کلي باصرفه تر بوده درنتيجه تاجران و 
 خريداران اقدام به س���فارش از داخل کشو

 مي کنند. 
جلوگيري از انحصار توس���ط کشور 
سازنده: در نهايت ممکن است اصال داوطلبي 
براي ساخت پيشنهاد ندهد ولي کشور سومي 
اع���الم کند آن کاال را ب���ا قيمت کمتري از 
قيمت فروشنده مي تواند به ما بفروشد که با 
اين شيوه انحصار توليد از يک کشور خاص 
 شکسته ومي شود کاال را به قيمت مناسبي 

تهيه کرد.  

حد و مرز آسيب زدن به دزد!
محمدجواد آقاباقری-  دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي

ضرورت ايجاد سامانه توليدملي   
علي اعتمادي-کارشناس ارشد حقوق جزا

آگهي اول دعوت بستانكاران شركت گروه توسعه اقتصادي امين آفاق 
(در حال تصفيه) به شماره ثبت 493004 (نوبت اول)

نظر به �نحال� شركت� بدينوسيله �� كليه بس����تانكا��� شركت �عو� مي شو� كه هرگونه طلب � ��عايي 
�� شركت ���ند با �� �س����ت ��شتن مد��� خو� ظر� شش ما� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به نشاني تهر�� 
محله لويز��� خيابا� ش����هيد محمد�ضا بيا�� خيابا� شهيد جعفر طجرلو� پال�0 � پاسا� ��� هو� سنتر� 
طبقه 5 ��حد 6 مر�جعه � يا با مدير تصفيه �� طريق نمابر 26870824�021 تما� حاصل نمايند. بديهي 
�ست �� �جر�� ما�� 225 اليحه �صال� قسمتي �� قانو� تجا��� �� صو�� عد� ��عا� مثبته� ����يي ها� 
شركت بين سهامد���� تقسيم خو�هد گر�يد. �ين �گهي سه با� � به فاصله يك ما� �� تا�يخ ها� 99/5/30 

� 99/06/30 � 99/07/30 �� ���نامه �طالعا� � ���نامه �سمي كشو� منتشر خو�هد گر�يد.
مدير تصفيه شركت گر�� توسعه �قتصا�� �مين �فا� (�� حا� تصفيه)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت صنايع شيميايي فناوران 
يكتا البرز  (سهامى خاص) به شماره ثبت   14689   و  شناسه ملي  14006809841

بدين �سيله �� كليه سهامد���� � يا نمايندگا� قانونى  �� ها �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� 
به طو� فو� �لعا��  ش���ركت صنايع شيميايي فنا���� يكتا �لبر�  (سهامى خا�) به شما�� ثبت   14689 � شناسه 
 ملي  14006809841  كه مو��  1399/06/15  ��� ساعت   10    به نشانى : �ستا� قز�ين � شهر صنعتى �لبر� � 
 حكمت شش���م � كوچه �ستاند��� قطعه 5 �كد پس���تى 3431974645   تشكيل مى گر��  حضو� به هم �سانيد .
 �ستو� جلسه :  1 - �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى  � تصويب تر��نامه منتهى به �سفندما�  1398 .
 2 - �نتخا� مدير�� بر�� مد� 2 س���ا�   3 - �نتخا� با��سا� بر�� يكسا� مالى   4 - �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
                    هيئت مدير�  شركت5- تصميم گير� �� خصو� تقسيم سو� سا� مالى 98                                                                                                       

فرا خوان مناقصه عمومى دو مرحله اى 
همراه با ارزيابى كيفى  و تشخيص صالحيت شركت معدنى امالح ايران

 ش���ركت معدنى �مال� �ير�� (س���هامى عا�) �� نظر ���� طر�حى � تامين 8 مجموعه سيستم �حتر�� مطابق 
مشخصا� فنى مند�� �� �سنا� مناقصه � نظا�� بر نصب���مو�� ��� �ند��� � تحويل �� محل پر��� سولفا� 
پتاسيم گرمس���ا� � ���ئه نقشه ها� مكانيكى(Assembly �  Detail) مربوطه �� طريق مناقصه عمومى �� 

مرحله �� همزما� با ���يابى كيفى � تشخيص صالحيت به شر� �يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه : مبلغ 500/000/000�يا� (پانصد ميليو� �يا�) به صو�� ضمانت 
نامه بانكى معتبر قابل تمديد با حد�قل س���ه ما� �عتبا� � يا چك بانك طر� صيا� � يا ���يز �جه نقد  نز� حسا� 

شركت معدنى �مال� �ير�� (سهامى عا�)
2- مهلت ��يافت �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه مو�� 99/06/05

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه  مو�� 99/06/12
4- �ما� گشايش پاكتها ��� شنبه مو�� 99/06/15

5- مح���ل ��يافت � تحويل �س���نا� مناقصه: تهر��� يوس���ف �ب���ا�� �64� پال�29� ش���ركت معدنى 
�م���ال� �ي���ر��� طبق���ه چه���ا��� خان���م �مي���ن ����. تلف���ن02188067830-02188067829 
 ��خل���ى 405 � ي���ا كيلومت���ر 35 ج���ا�� گرمس���ا� ب���ه س���منا� مجتم���ع توليد� گرمس���ا� 
تلف���ن :02331433000 ��خلى 131 �ق���ا� ����بى  � ي���ا ���� كيلومتر 8 ��س���تا� طرمز� مجتمع 
 توليد� ���� تلفن : 08633688115  ��خلى 282 �قا� ��نش. � يا �� طريق پس���ت �لكتر�نيكى به نش���انى

 . project-procurement@amlah.com 
6- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

7-شركت ��قبو� � يا �� پيشنها� ها مختا� �ست.
8-�� صو�تى كه برند� مناقصه يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نش���و� سپر�� 

 شركت معدنى �مال� �ير���نها به نفع شركت ضبط خو�هد شد.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
 همراه با ارزيابى كيفى و تشخيص صالحيت شركت معدنى امالح ايران

  ش����ركت معدنى �مال� �ير�� (سهامى عا�) �� نظر ���� طر�حى � تامين 4 �ستگا� مبد� حر��تى پوسته 
-لوله (گر�فيتى) مطابق مشخصا� فنى مند�� �� �سنا� مناقصه � تحويل �� محل پر��� سولفا� پتاسيم 
گرمس����ا� �� طريق مناقصه عمومى �� مرحله �� همزما� با ���يابى كيفى � تشخيص صالحيت به شر� 

�يل �قد�� نمايد:
1- مبلغ � نو� س����پر�� شركت �� مناقصه : مبلغ 800/000/000 �يا� (هشتصد ميليو� �يا�) به صو�� 
ضمانت نامه بانكى معتبر قابل تمديد با حد�قل س����ه ما� �عتبا� نز� حس����ا� شركت معدنى �مال� �ير�� 

(سهامى عا�)
2- مهلت ��يافت �سنا� مناقصه تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه مو�� 99/06/05

3-مهلت تحويل �سنا� تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه  مو�� 99/06/12
4- �ما� گشايش پاكتها ��� شنبه مو�� 99/06/15 

5- محل ��يافت � تحويل �سنا� مناقصه: تهر��� يوسف �با�� �64� پال�29� شركت معدنى �مال� �ير��� 
طبقه چها��� خانم �مين ����. تلف����ن02188067829-02188067830 ��خلى 405 � يا كيلومتر 
35 جا�� گرمس����ا� به سمنا� مجتمع توليد� گرمسا� تلفن 02331433000 ��خلى 131 �قا� ����بى 
� يا ���� كيلومتر 8 ��س����تا� طرمز� مجتمع توليد� ���� تلفن 08633688115 ��خلى 282 �قا� 

 . project-procurement@amlah.com نش.� يا �� طريق پست �لكتر�نيكى به نشانى��
6- هزينه �نتشا� �گهى به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

7-شركت ��قبو� � يا �� پيشنها� هامختا� �ست.
8-�� صو�تى كه برند� مناقصه يا نفر��� ظر� مد� مقر� حاضر به �نعقا� قر����� �نجا� معامله نشو� سپر�� 

   شركت معدنى �مال� �ير���نها به نفع شركت ضبط خو�هد شد.

به �طال� مي �س��اند به �س��تنا� مصوبة مجمع عمومي فو� �لعا�� 1398/12/20 � مجو� شما�� 116�984/410705 
مو�� 98/12/06 س��ا�ما� بو�� � ����� بها��� مقر� گر�يد سرماية شركت �� مبلغ 900 ميليا�� �يا� به مبلغ 1,200 
ميليا�� �يا�� �فز�يش يابد. �� مهلت تعيين شد� جهت �ستفا�� �� حق تقد� خريد سها�� تعد�� 270,799,999 سهم 
�� سها� جديد توسط سهامد���� شركت پذير� نويسي گر�يد� �ست. با عنايت به �نقضا� مهلت �ستفا�� �� حق تقد� 
مذكو� � به منظو� تحقق �فز�يش س��رمايه� تعد�� 29,200,001 س��هم 1/000 �يالي �ستفا�� نشد� سهامد���� بر�� 
پذير� نويسي عمومي با عنايت به مجو� شما�� 139930404075005428 مو�� 1399/05/29 ����� ثبت شركت ها 

به شر� �ير عرضه مي گر��:
1) موضو� فعاليت شركت:
موضو� فعاليت شركت �صلي 

تهيه �مين � �مو�� غير منقو�� مطالعه� طر�حي � �جر�� طر� ها � پر���  ها� شهرسا�� � ساختماني� مقاطعه كا��� مشا���� �جر�� 
پر��� ها� س���اختماني به صو�� پيمانكا�� � �ماني� تهيه � توليد مصالح � كليه لو��� � ماشين �ال� ساختماني� خريد � ���� نمو�� 

ماشين �ال� � مصالح ساختماني� ��گذ��� �مين� ��حدها� ساختما� ها � تأسيسا� �حد�ثي متعلق به شركت.
موضو� فعاليت شركت فرعي 

تهيه �مين� خريد يا تملك جهت �جر�� پر��� ها� س���اختماني مس���كوني� صنعتي� خدماتي � تجا��� خريد � فر�� خدما� 
تكنولو�� س���اخت� س���رمايه گذ��� با �شخا� حقيقي � حقوقي � مشا�كت �� �يجا�� س���اخت � توسعه طر� ها� شهرسا�� � 

پر��� ها� ساختماني � تأسيساتي� ������ � صا���� �نو�� كاالها� مرتبط با فعاليت شركت � هر نو� فعاليت پيمانكا��.
2) مركز �صلي � نش��اني شعب شركت � كدپس��تي: تبريز � خيابا� �ليعصر � نبش خيابا� تو�نير � ��بر�� پزشكي قانوني � 

پال� 1/6 � كدپستي 5156986116
3) �نجا� � كمربند� ش���مالي � �توبا� 22 بهمن � ��بر�� س���تا� نير�� �نتظامي � پايين تر �� هتل پيا� مخابر�� � طبقه فوقاني 

مجتمع تجا�� گلشهر � كدپستي 4516314384
4) سرمايه فعلي شركت: 900,000,000,000 �يا�.

5) موضو� �فز�يش سرمايه: �صال� ساختا� مالي � تأمين سرمايه �� گر��.
6) محل �فز�يش سرمايه: �� محل مطالبا� حا� شد� � ����� نقد�. 

7) مبلغ �فز�يش سرمايه: 300,000,000,000 �يا�. 
8) مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 1,200,000,000,000 �يا�. 

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

11) ���� �سمي هر سهم: 1/000 �يا�.
12) مبلغ مش���ا�كت شد� توسط سهامد���� شركت جمعا� مبلغ 270,799,999,000 �يا� شامل 56,549,082,604 �يا� ���يز 

بانكي � 214,250,916,396 �يا� مطالبا� حا� شد� سهامد���� مي باشد.
13) تعد�� سها� قابل عرضه به عمو�: 29,200,001 سهم.

مشخصا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت:
اشخاص حقيقي يا حقوقي

شمارة ثبت اشخاص 
حقوقي

شناسة ملي اشخاص 
حقوقي

نام پدرنماينده
شماره 

شناسنامه
سمتكدملي

شركت سرمايه گذاري مسكن 
البرز (سهامي خاص)

31337310103515704
عباسعلي 

مينائي
724501371815429محمدعلي

رئيس هيأت مديره 
(غيرموظف)

شركت پارس مسكن سامان 
(سهامي خاص)

32788610103683451
سيروس 

آيدين
15150053219831سلمان

نائب رئيس 
هيأت مديره 
(غيرموظف)

شركت مهندسين مشاور 
سرمايه گذاري مسكن (سهامي 

خاص)
2101378911563اصغرفرهاد ياسمي27617410103071763

مديرعامل و عضو 
هيأت مديره 

(موظف)

شركت گروه سرمايه گذاري 
مسكن (سهامي عام)

58870061098442غالمعليمسلم صالحي7882810101236571
عضو هيأت مديره 

(غيرموظف)

شركت بازرگاني سرمايه گذاري 
مسكن (سهامي خاص)

877791371007195علي اصغريعقوب هوشيار27617210103043208
عضو هيأت مديره 

(غيرموظف)

شركت فاقد عضو علي �لبد� هيئت مدير� مي باشد.
14) شر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� سها� �� مجامع عمومي: �� كليه مجامع عمومي� صاحبا� سها� مي تو�نند شخصا� يا 
�كيل يا قائم مقا� قانوني �شخا� حقيقي� نمايند� يا نمايندگا� شخص حقوقي� صر� نظر �� تعد�� سها� خو� به شر� ���ئه مد�� 

�كالت يا نمايندگي حضو� به هم �سانند. هر سهامد�� بر�� هر يك سهم فقط يك ��� خو�هد ��شت.
15) مقر��� �ساس��نامه ��جع به تقسيم سو�� تشكيل �ند�خته � تقس��يم ����يي بعد �� تصفيه: تصويب ميز�� سو� 
تقس���يمي جز� �ظايف � �ختيا��� مجمع عمومي عا�� مي باشد � �ضع �ند�خته قانوني �� سو� خالص شركت مطابق قانو� تجا�� 
�نجا� مي ش���و�. به پيش���نها� هيئت مدير� � تصويب مجمع عمومي عا��� ممكن �ست قسمتي �� سو� خالص بر�� تشكيل ساير 
�ند�خته ها كنا� گذ�ش���ته شو� � همچنين هرگا� شركت طبق مند�جا� �ساسنامه منحل گر��� تصفيه �مو� �� با متابعت �� قو�نين 

� مقر��� مربوطه به عمل خو�هد �مد.
16) تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت: شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

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

19) مبلغ �يو� ش��ركت � همچنين مبلغ �يو� �شخا� ثالث كه توسط شركت تضمين شد� �ست: مطابق با صو�تها� 
مالي حسابرس���ي شد� 1398/12/29 مجمو� بدهي ها� ش���ركت بر�بر با 863,555 ميليو� �يا� مي باشد. مطابق يا���شت 30 

صو�تها� مالي� شركت فاقد بدهي ها� �حتمالي � تعهد�� سرمايه �� مي باشد.
20) مد� پذير� نويس��ي: پذير� نويسي �� ��� �قت ����� ��� پنجش���نبه مو�� 1399/05/30 �غا� � تا پايا� �قت ����� ��� 

چها�شنبه مو�� 1399/06/19 به مد� 20 ��� ���مه خو�هد ��شت.
تذكر: چنانچه س���قف سرماية تعيين ش���د� قبل �� �نقضا� مهلت پذير� نويس���ي تكميل � �جو� مربوطه تأمين گر��� عمليا� 

پذير� نويسي متوقف خو�هد شد.
21) حد�قل � حد�كثر سهامي كه هنگا� پذير� نويسي بايد تعهد شو�: حد�قل 1 سهم � حد�كثر 29,200,001 سهم.

22) مشخصا� متعهد پذير� نويسي � ميز�� تعهد�� ��:
موضوع فعاليتميزان تعهداتشخصيت حقوقينام متعهد

انبوه ساز ساختمانيخريد تمام حق تقدم پذيره نويسي شده در پايان عرضه عموميسهامي عامگروه سرمايه گذاري مسكن

 23) ���نامة كثير�النتش��ا�: ���نامة كثير�النتشا�� كه �طالعيه ها � �گهي ها� ناشر �� �� منتشر مي شو� ���نامة مهد ������ 
�نيا� �قتصا� � �طالعا� مي باشد.

24) چگونگي پذير� نويس��ي: با توجه به ثبت  شركت سرمايه گذ��� مسكن شمالغر� (سهامي عا�) نز� سا�ما� بو�� � ����� 
بها���� پذير� نويسي سها� �ين شركت تماما� �� طريق شبكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد. متقاضيا� پذير� نويسي مي تو�نند �� مهلت 
تعيين ش���د� بر�� پذير� نويسي با مر�جعه به شركت ها� كا�گز��� عضو فر�بو�� �ير�� نسبت به ���ئه تقاضا� سفا�� خريد �قد�� 
نمايند. ضمنا� خريد���� حق تقد� فو�� مي بايس���ت عال�� بر مبلغ پر��ختي بابت حق تقد�� مبلغ �س���مي هر سهم �� نيز به كا�گز�� 

مربوطه بپر���ند.
25) مشخصا� حس��ا� بانكي ناشر: مبالغ ��يافتي توس���ط كا�گز�� ناظر بايد به حس���ا� �ير ���يز گر��:حسا� شما�� 

420220277941 به نا� شركت سرمايه گذ��� مسكن شمالغر� (سهامي عا�)� نز� بانك مسكن شعبة مركز� كد 1115
26) كلية  �طالعا� � مد��� مربو� به شركت شامل: �ساسنامه� طر� �عالمية پذير� نويسي � �خرين صو�� ها� مالي به ����� 
ثبت ش���ركت ها� تبريز تسليم شد� �س���ت. همچنين گز��� توجيهي هيئت مدير� ��خصو� �فز�يش سرمايه� گز��� با��� 
قانوني � بيانية ثبت س���ها� �� �ست �نتشا� �� سايت �ينترنتي ش���ركت به ���� www.azar.maskanco.ir � سايت �سمي 

ناشر�� ����� بها��� به ���� www.Codal.ir �� �ستر� عالقه مند�� مي باشد.
27) مشخصا� سهامد����: مشخصا� سهامد���� حقوقي � حقيقي كه مجمو� سها� خو�� شركت ها� تابعه� همسر� فر�ند�� 

صغير � �فر�� تحت تكفل يا نمايندگا� قانوني �نها �� تا�يخ ���ئه مد��� حد�قل معا�� 10 ��صد سها� ناشر مي باشد.
درصد مالكيتتعداد سهامنوع شخصيت حقوقينام سهامدار

628,283,18769سهامي عامگروه سرمايه گذاري مسكن

 28) نحو� عمل �� صو�� عد� تكميل پذير� نويس��ي سها� شركت: �� صو�� عد� تكميل مبلغ �فز�يش سرمايه پس �� 
عرضه عمومي س���ها� ناشي �� �فز�يش سرمايه شركت� شركت گر�� سرمايه گذ��� مسكن متعهد گر�يد� �ست نسبت به خريد كل 

سها� باقيماند� حد�كثر ظر� مد� 5 ��� پاياني مهلت عرضه عمومي �قد�� نمايد.
نكات مهم:

* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالمية پذير� نويسي بر عهد� ناشر �ست.
* ناشر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقي ناشر� مسئو� جبر�� خسا�� ����� به سرمايه گذ���ني 
هس���تند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئه �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه كه ناش���ي �� فعل يا تر� فعل 

�� ها باشد� متضر� گر�يد� �ند.
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانوني � مصوبا� سا�ما� بو�� � 
����� بها��� � شفافيت �طالعاتي بو�� � به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو����� � يا توصيه � سفا�شي �� مو�� شركت ها يا طر� ها� 

مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمي باشد.
* پذير� نويس���ا� مي تو�نند �� صو�� مشاهد� هرگونه تخلف �� مو��� يا�شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا� به سا�ما� بو�� � ����� 

بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند.
تهر�� � �بتد�� خيابا� مالصد�� � شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� � ����� نظا�� بر �نتشا� � ثبت ����� بها��� سرمايه ��.

هيئت مدير� شركت سرمايه گذ��� مسكن شمالغر� 

اعالمية پذيره نويسي سهام 
شركت سرمايه گذاري مسكن شمال غرب (سهامي عام)

شركت سرمايه گذاري مسكن شمال غربثبت شده به شمارة 19295 و شناسة ملي 10200248803
 (سهامي عام)

شركت سرمايه گذاري مسكن شمال غرب
 (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت توليدي بازرگاني چسبيران (سهامي خاص)
 به شماره ثبت 61172 و شناسه ملي 10101062112

مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت فو� �لذكر �� ساعت 12 ��� 
يكشنبه 1399/6/16 �� تهر�� خيابا� شهيد �حمد قصير خيابا� ششم پال� 
29 تشكيل مي گر��.بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� به عمل 

مي �يد كه �� مجمع مذكو� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت ��خصو� حسابها � 
عمليا� سا� مالي منتهي به پايا� �سفند ما� 1398

2� �سيدگي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا�  مالي منتهي به پايا� 
�سفند ما� 1398 

3� �نتخا� با��سا� قانوني �صلي � علي �لبد� 
4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� شركت

5� هر موضو� �يگر� كه تصميم گير� نسبت به �� �� صالحيت مجمع باشد.
هيئت مدير� 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شركت معدنى امالح ايران 
(سهامى عام)به شماره ثبت 52267وشناسه ملى 10100974130

�� كليه  س���هامد���� ��كيل يا قائم مقا� قانونى صاحب س���هم �همچنين نمايند� يا نمايندگا� 
�شخا� حقوقى �عو� مى گر�� تا ��جلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين شركت كه ��ساعت 
10:00 صبح ��� س���ه ش���نبه مو�� 1399/06/11 ��محل تهر�� خيابا� �لى عصر- نرسيد� به 
 چها���� پ���ا�� �� - خيابا� خا� ��� پال� 21 طبقه 5 برگز��مى گر��� حضو� بهم �س���انند. 
 �س��تو� جلسه :  1- بر�سى �تصويب �فز�يش سرمايه   2- �صال� ما�� پنج �ساسنامه  حسب مفا� 
نامه شما�� 31/104مو��1398/12/20ستا� مبا��� با كر�نا �تاكيد سا�ما� بو�� ������ بها��� 
���جر�� �بالغيه فو� مبنى بر �ينكه مجامعى كه باحضو� حد�كثر15ش���خص حقوقى ياحقيقى 
تشكيل گر�� ����� �سميت مى باشند� به �طال� سهامد���� محتر� مى �ساند بر�� حفظ �سالمت 
خو� �� حضو� ��مجمع خو����� نمايند.لذ� به منظو� �فع مخاطر�� �حتمالى ناش���ى �� تجمعا� 
�همچنين حفظ سالمت س���هامد���� گر�مى �� ��ستا� مسئوليت ها� �جتماعى تمهيد�� ال�� 
��طريق �يدئو كنفر�نس جهت شركت سهامد���� گر�مى صو�� گرفته �ست تا با مر�جعه به سايت 
eman.com/amlah�www.irango پ���س �� ثبت نا� به صو�� �نالين �قد�� به مش���اهد� 
مجمع فو� �لعا�� شركت معدنى �مال� �ير�� نمايند. طبق �ستو��لعمل ستا� مبا��� با كر�نا � �بال� 
شد� �� سا�ما� بو�� � ����� بها��� � با محد��يت حضو� سهامد���� (حد�كثر 15 شخص حقيقي 

يا حقوقي ) برگز�� مي گر��. 
هيا� مدير� شركت معدنى �مال� �ير��(سهامى عا�)
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يك تحليلگر مســـائل بينالملل با اشاره 
به تالشهاى آمريكا براى تشـــديد فشارها به 
چين با هدف كاهش قدرت اين كشور، گفت: 
مسلما برخورد با چين براى آمريكايىها اصال 
كار ســـادهاى نخواهد بود و شايد علت اينكه 
پمپئـــو خواهان ايجاد ائتالف بينالمللى عليه 
چين شده، اساسا همين مسئله است.سيد رضا 
ميرطاهر در گفتگو با سايت شوراى راهبردى 
روابـــط خارجى با بيان اينكه روابط آمريكا و 
چين در دوران ترامپ دستخوش نوسانات و 
تحوالت زيادى شـــد، به ناعادالنه و يكسويه 
خواندن روابط تجارى و اقتصادى دو كشور 
از سوى ترامپ اشاره و خاطرنشان كرد: چين 
تنها رقيب تجارى آمريكا نيست و در اسناد مهم 
و باالدستى آمريكا، صراحتا از چين به عنوان 
قدرت تجديد نظر طلب در عرصه بينالمللى 
كه خطر و تهديدات زيادى را متوجه آمريكا 
و متحدان آن كرده، ياد شده است.وى افزود: 
اين مسئله با توجه به گسترش ادعاى چين در 
درياى چين جنوبى و تا حدى درياى شرقى 
چين و افزايش اقدامات اين كشـــور در زمينه 
گسترش توانمندى نظامى و توان قدرت نمايى 
در مناطق دوردســـت معنا پيدا مىكند. اكنون 
چين در حال ساخت سومين ناو هواپيمابر و 
مدرنيزه كردن نيروهاى مسلح خود است كه 

قابليت تهاجمىاش را چند برابر مى كند.
اين كارشناس مسائل بينالملل با اشاره به 
تالش چين براى تحكيم سيطره خود در درياى 
چين جنوبى و برقرارى مناطق هشدار هوايى 
و ايجاد جزاير مصنوعى در اين دريا و اعالم 
مناطقى تحت حاكميت خود و همچنين انتقال 
60 درصد توانمندى نيروهاى درياى آمريكا 
بـــه اين منطقه، تاكيد كرد: از ديد آمريكايىها 
تهديد اصلى، حتى نظامى، در قرن 21 در ناحيه 
آسيا پاسيفيك خواهد بود. ميرطاهر به تمركز 
كشـــورهاى غربى به رهبرى آمريكا به نقض 
حقوق بشر در چين، به بهانه تالش اين كشور 
براى تسلط بيشتر بر هنگ كنگ و همچنين 
نحوه برخورد با مسلمانان اويغور كه منجر به 
اعمال چندين دور تحريم عليه شـــركتها و 
مقامات چينى شده است، اشاره كرد و گفت: 
با واكنش شديد چين، شاهد جنگ ديپلماتيك 
دو كشـــور هستيم و آمريكا با ادعاى پيگيرى 
جاسوســـى، يكى از كنسولگرىهاى چين را 
بســـت و چين هم متقابال يك كنسولگرى 

آمريكا را تعطيل كرد.
درخواست آمريكا براى ايجاد ائتالف عليه 

چين خريدار ندارد
وى با اشاره به اظهارات پمپئو كه خواستار 
ايجاد ائتالفى جهانى عليه چين شده بود، ادامه 
داد: اين درخواست واشنگتن ممكن است با 
واكنش مثبت برخى از متحدان آمريكا مواجه 
شـــود، اما مســـلما در جهانى كه بسيارى از 
كشـــورها خواهان تغيير نظام تحت سيطره و 
هژمونى آمريكا به يك نظام چند قطبى هستند، 
اين نداى واشـــنگتن خريدار چندانى ندارد. 
كما اينكه روســـيه بـــه صراحت اعالم كرده 
در هيچ اتحادى با آمريكا عليه چين شركت 

نخواهند كرد.
ميرطاهر توضيح داد: خيلى از كشورهايى 
كه مخالف سلطه و هژمونى آمريكا هستند و 
بســـيارى از كشورهاى ديگر معتقدند كه اين 
آمريكا اســـت كه در دوره زمامدارى ترامپ 
نظم و ثبات بينالمللى را در معرض مخاطره 
جدى قرار داده و با خروج از انواع توافقات و 
پيمانهاى بينالمللى و همچنين اقدامات يك 
جانبه، امنيت بينالمللى را مورد خدشـــه قرار 
داده و اكنون هم به صورت علنى و مدام تالش 

مىكند كه چين را به عرصه رويارويى مستقيم با 
واشنگتن بكشاند.اين كارشناس مسائل بينالملل 
درباره واكنش چين نســـبت به اين تهديدات 
اظهار داشت: هر چند چينىها اقدامات متقابلى 
عليه آمريكا انجام دادند، اما باتوجه به نگرش 
شـــرقى و سياست صبر و مدارا بيشتر تالش 
مىكنند آتشى را كه آمريكا مىافروزد، خاموش 
كنند و كمتر ســـعى در برخورد مستقيم در 
اين زمينهها دارند. سياســـت آنها اين است 
كـــه تا زمانى كه به قدرت اول جهانى تبديل 
نشدهاند از برخورد مستقيم و جدى با آمريكا 

خوددارى كنند.
وى با اشاره به برخى پيشبينىها از سوى 

منابع غربى در رابطه با اينكه تا سال 2030 و 
حتى زودتر از آن، چين قدرت اول اقتصادى 
جهان خواهد بود و همزمان به تقويت توانمندى 
نظامى هم مىپردازد، اضافه كرد: مسلما در آينده 
تقابـــل آمريكا و چين داراى ابعادى چندگانه 
خواهد شـــد كه يكى از جنبههاى آن تقابل 
امنيتى و نظامى در مناطق استراتژيك جهانى 
از جملـــه درياى چين جنوبى و تنگه تايوان 

خواهد بود.
برخورد با چين براى آمريكايىها ســاده 

نخواهد بود
ميرطاهر درخصوص اظهارات «جو بايدن» 
مبنى بر اينكه سياست دولت احتمالى او اعمال 
فشار چند جانبه بر چين از طريق احياى روابط 
با متحدان آمريكا اســـت و همچنين سياست 
آمريكا در دوره بعد از ترامپ در قبال چين نيز 
گفـــت: آمريكا براى تقابل با چين و تضعيف 
آن حداكثـــر تالش خود را انجام مىدهد، اما 
چين تبديل به غول اقتصاد جهانى شـــده و 
مسلما برخورد با چين براى آمريكايىها اصال 
كار ســـادهاى نخواهد بود و شايد علت اينكه 
آقـــاى پمپئو خواهان ايجاد ائتالف بينالمللى 
عليه چين شده، اساسا همين مسئله است.وى 
با اشـــاره به روابط اتحاديه اروپا و چين كه 
برخالف ميل آمريكا خواهان همكارى با چين 
هستند، ادامه داد: آنها به خوبى واقف هستند 
كه چين ابرقدرت اقتصادى آينده جهان خواهد 
بود و با توجه به تشـــديد اختالفات ميان دو 
ســـوى اقيانوس اطلس و اقداماتى كه ترامپ 
عليه متحدان اروپايى خود انجام مىدهد، متوجه 
شدند كه ادامه همكارى با دولتى كه به هيچ يك 
از قوانين و توافقات بينالمللى وقعى نمىگذارد 

مورد سوال و ترديد است .
آمريــكا در تقابل جهانى با چين تا حد 

زيادى تنها خواهد ماند
اين كارشناس مسائل بينالملل به تقابل 
تجارى اروپا و آمريكا اشـــاره و تاكيد كرد: 
اروپايىها ترجيح مىدهند اصطالحا همه تخم 
مرغهايشـــان را در سبد آمريكا نگذارند و با 
طناب آمريكا به چاه مقابله با چين فرو نروند. 
به همين دليل هم ما شاهد گفتگوهاى راهبردى 
ميان سران اتحاديه اروپا و چين هستيم. بنابراين 
به نظر مىرســـد آمريكا در تقابل جهانى با 
چين تا حد زيادى تنها خواهد ماند.به اعتقاد 
مير طاهر، تمدنها و قدرتهاى جهانى مانند 
هر موجودى كه زندگى ارگانيك دارد داراى 
چرخه حيات اســـت كه از ايجاد، رشد و يا 
اوج گيرى و اعتال شـــروع مىشود و بعد از 

اينكه به حداكثر توانمندى و شكوفايى خود 
رسيد به داليل مختلف روند انحطاط و نزول 
را در پيش مىگيرد و در نهايت نابود يا بسيار 

تضعيف خواهد شد.
آمريكا از قاعده چرخه حيات مســتثنى 

نيست
وى با بيان اينكه همان طور كه امپراتورى 
بريتانيا بعد از جنگ جهانى دوم حداكثر تبديل 
به يك قدرت بينالمللى ســـطح پايين شد، 
آمريكا هم از اين قاعده مستثنى نيست، گفت: 
به داليل مختلف، آنچه در ادبيات سياسى، با 
عنوان «افول آمريكا» گفته مىشود در دو دهه 
اخير شـــدت گرفته است. خصوصا در دوره 

ترامپ قدرت نرم آمريكا و توان تاثيرگذارى و 
نفوذ آن به شدت كاهش پيدا كرد. در مقابل 
چين و روسيه و برخى قدرتهايى كه تحت 
عنوان قدرتهاى نوظهور اقتصادى از آنها ياد 
مىشود هستند كه خواهان برپايى و تشكيل يك 
نظم نوين بينالمللى مبتنى بر چند جانبهگرايى 
و نقش محورى سازمان ملل هستند. اين روند 
اجتناب ناپذير است. ميرطاهر با مهم ارزيابى 
كردن همراهى روسيه با چين و افزايش توان 
چيـــن در پى اين همراهى، افزود: آمريكا نه 
فقط در زمينههاى اقتصادى با دشـــوارىهاى 
بســـيار جدى روبرو است، خصوصا به دليل 
همهگيرى كرونا و واقعيتهاى دوره پسا كرونا، 
بلكه به داليل مختلف، به خوبى واقف است 
كه در آينده رقيبى بســـيار جدى به نام چين 
خواهد داشـــت كه مسلما مقابله و يا تالش 
بـــراى تضعيف آن با واكنشهاى متقابل پكن 

مواجه خواهد شد.

چيــن به دنبــال رويكرد متــوازن در 
خاورميانه

گزارش اخير درباره احتمال امضاى يك 
توافقنامه مشاركت 25 ساله نظامى و تجارى بين 
ايران و چين، ظاهراً براى خاورميانه پيامدهاى 
ژئوپليتيكى مهمى خواهد داشت. بااينحال، در 
خصوص اين مذاكرات پرسشهاى بىجواب 
زيـــادى وجـــود دارد و بايد منتظر جزئيات 
فاش نشده اين مذاكرات بود.جاناتان فولتون 
در يادداشتى كه وبسايت شوراى آتالنتيك 
آمريكا آن را منتشر كرد؛ نوشت: در خصوص 
مذاكرات مربوط به اين شراكت، بايد به چند 
نكته توجه داشت. نخست آنكه، اين شراكت 

موضـــوع تازهاى نيســـت. چين و ايران طى 
ديدار شى جين پينگ از تهران در سال 2016، 
از شـــراكت جامع راهبردى خبر داده بودند، 
بنابراين توافق بين اين دو كشـــور پاسخى به 
كارزار «فشار حداكثرى» دولت ترامپ نبوده و 
ربطى به تيرگى روابط چين-آمريكا نيز ندارد 
.ظاهراً قرار اســـت چين 280 ميليارد دالر در 
بخشهاى نفت، گاز و پتروشـــيمى ايران و 
120 ميليارد ديگر براى ارتقاى زيرساختهاى 
توليد و حملونقل سرمايهگذارى كند كه البته 
تحقق اين رقم كمى دشوار خواهد بود. بهويژه 
آنكه سرمايهگذارى خارجى چين پس از سال 
2016 به خاطر حذف شـــركتهاى چينى با 
مالكيت دولتى از معامالت بزرگ بينالمللى، 
رو به كاهش نهاده است. ضمن آنكه بازگشت 
تحريمها نيز مسلماً به روابط تجارى اين دو 
كشور آسيب زده است. درعينحال خأل يك 
نهاد مالى مستقل براى پشتيبانى جريان سرمايه 

از چيـــن به اقتصاد ايران، با اين حجم عظيم 
سرمايهگذارى هم بايد رفع شود.اما نكته مهم 
ديگر اين اســـت كه اگرچه در اين توافق بر 
همكارىهاى نظامى و امنيتى تأكيد خواهد شد، 
اما موارد مندرج در آن براى آمريكا و متحدان 
آن در خليج فارس تهديد خاصى محســـوب 
نمىشـــود. همكارىهاى دوجانبه موردبحث 
(رزمايش مشـــترك و همكارى اطالعاتى) از 
قبل نيز در جريان بوده است. تمركز بر مقابله 
با تروريســـم، قاچاق و جرائم فراملى، كشور 
خاصـــى را هدف قـــرار نداده و دغدغههاى 
مشترك بينالمللى به شمار مىروند. اين مفاد در 
مورد همكارى دوجانبه، حداقل در كوتاهمدت 

تهديدى براى ثبـــات خليج فارس نخواهد 
بود.از همـــه مهمتر اينكه، ايران در اين نوع 
شراكت با چين تنها نيست. عربستان و امارات 
هم داراى توافق مشـــاركت راهبردى با چين 
بـــوده و پارامترهاى اين توافقها دركميتههاى 
مشـــترك متشكل از مقامات رسمى در حال 
مذاكره اســـت. چراكه چين بهرغم سودمندى 
مشـــاركت با ايران مىخواهد رويكرد متوازن 
خود در خليج [فارس] را ادامه دهد. همچنان 
كه اخيراً همزمان با انتشـــار خبر توافق ايران 
– چين، نهمين ديدار وزراى انجمن همكارى 
كشورهاى عربى- چين در 6 ژوئيه در اردن، 
هرچند بهصورت مجازى، برگزار شـــد. اين 
ديدار اگرچه دستاورد مهمى نداشت، اما در آن 
سه سند به امضا رسيد: تفاهم همكارى در مورد 
كوويد-19، برنامه اجرايى انجمن از 2020 تا 
2022 و اعالميه امان كه «بيانگر تمايل چين و 
كشورهاى عربى براى تعميق روابط» است. به 

گفته يك مقام محلى، همكارى چين- ايران نيز 
در اين ديدار موردبحث و بررسى قرار گرفت، 
هرچند كه در اعالميه آن ذكر نشد .پسازاين 
ديدار، كنفرانســـى به ميزبانى آكادمى علوم 
اجتماعى چين و دانشگاه شارجه امارات در 11
ژوئيه با تمركز بر همكارى چين- خاورميانه و 
بحران كرونا ويروس برگزار شد. اهميت اين 
رويداد ازآنروست كه نشان مىدهد چين در 
خاورميانـــه توپهاى زيادى براى بازى دارد. 
چين در سراسر اين منطقه داراى منافع زيادى 
بوده و با بسيارى از كشورهاى منطقه همچون 
ايران شـــراكت كامل دارد كه ناشى از دههها 
تعامـــل ديپلماتيكى و حجم عظيم تجارت و 

سرمايهگذارى با اين كشورها است.و درنهايت، 
اگرچه شكى نيست كه چين و ايران در قبال 
يكديگر و در پيشبرد شراكت جامع راهبردى 
خود جدى هستند، اما سودمندى اين شراكت 
براى تهران به قيمت ديگر شـــركاى چين در 
خليج فارس تمام نخواهد شد بلكه چين در 
اين منطقه رويكردى متعادل بر اساس منافع، 

در دستور كار قرار خواهد داد.
نقــش چين در جلوگيرى از فروپاشــى 

همكارىهاى اقتصادى جهان
دولت ترامپ با ارســـال نيروهاى نظامى 
مضاعف و دو ناو هواپيمابر به شـــرق آسيا، 
فشار بر چين را افزايش داده، اما درعينحال از 
اقتصاد شرق آسيا عقبنشينى كرده است.پيتر 
پترى در يادداشـــتى كه وبسايت انديشكده 
بروكينگز آمريكا آن را منتشر كرد؛ نوشت: در 
اواخر ژوئن، 15 كشـــور شرق آسيا كه تقريبًا

30 درصد از توليد و جمعيت جهان را تشكيل 

مىدهند، براى امضاى «توافق شراكت جامع 
منطقهاى» (متشكل از 10 كشور آ.سه.آن بهاضافه 
استراليا، چين، ژاپن، كره جنوبى و نيوزيلند) در 
نوامبر 2020 از طريق ويدئوكنفرانس با يكديگر 
ديدار كردند. اين اقدام از برخى لحاظ در كنار 
دومين توافق مهم منطقهاى يعنى «توافق جامع 
و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك» (متشكل 
از استراليا، برونئى، كانادا، شيلى، ژاپن، مالزى، 
مكزيك، نيوزلند، پرو، سنگاپور و ويتنام) كه 
در سال 2018 اجرايى شده است، بزرگترين 
توافق تجارت آزاد بشـــمار مىرود.آمريكا در 
توافق جامع و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك 
حضور ندارد، چراكه دولت ترامپ از شـــكل 

پيشين آن، يعنى «پيمان ترانس پاسيفيك» خارج 
شد. هند نيز درست قبل از انعقاد اين توافق 
از آن خارج شد. عدم حضور هند و آمريكا، 
اهرم محكمى در اختيار چين قرار داده است، 
زيرا چين بافاصله زياد، بزرگترين اقتصادى 
است كه اكنون بر منطقه شرق آسيا متمركزشده 
است.آيا چين از اين اهرم براى پيشبرد منافع 
سياسى كوتاهمدت خود (نوعى از راهبرد «اول 
چين») استفاده مىكند يا يك نظام قانون محور 
ايجاد خواهد كرد كه براى ساير كشورها (شايد 
مدلى براى همكارى جهانى) هم مناسب باشد؟ 
پاسخ رهبران چين به اين پرسش، چشمانداز 
سياســـى و اقتصادى را براى سالهاى آتى 

ترسيم خواهد كرد.
پتانسيل عظيم اقتصادى

توافق جامع و مترقى شـــراكت ترانس 
پاســـيفيك(CPTPP) و شـــراكت جامع 
منطقـــهاى(RCEP) در صورت اجراى آنها 
طبق برنامه مىتوانند 121 و 209 ميليارد دالر 
بـــه درآمد جهانى بيفزايند. اين موافقتنامهها 
هزينه كسبوكار را در شرق آسيا كاهش داده 
و نقاط قوت اين كشورها در فنآورى، توليد، 
كشاورزى و منابع طبيعى را به هم وصل مىكند. 
اين توافقها موجب تعميق پيوندها بين چين، 
ژاپن و كره جنوبى خواهد شد كه هماكنون نيز 
بزرگترين شركاى تجارى همديگر محسوب 
مىشوند.طرح جاده و كمربند چين نيز موجب 
تقويت اين روابط خواهد شـــد. باگذشـــت 
زمان، اين طرح براى اقتصادهاى همسايه 1,4
تريليون دالر سرمايهگذارى در زيرساختهاى 
حملونقل، انرژى و مخابرات به ارمغان خواهد 
آورد. چين نيز از توافق شراكت جامع منطقهاى 
و توافق جامع و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك 
نفع برده و شرق آسيا به حوزه نفوذ اقتصادى 

چين تبديل خواهد شد.
رويكرد چين

پرســـش اصلى اين است كه چين نقش 

اقتصـــادى جديد خـــودرا چگونه مديريت
خواهد كرد؟ پاسخ اين سؤال حتى شايد براى
سياستگذاران چين هم مشخص نيست. برخى
در چين ظاهراً لزومى براى آشتى با خارجىها
نمىبيننـــد؛ اما ديگر رهبران چين مىدانند كه
اين كشور با مقاومت شديد بينالمللى مواجه
است، همانطور كه نظرسنجى مركز پژوهشى
پيو(Pew) نشان مىدهد. نگرانىهاى منطقهاى
كامًال مشـــخص بوده و طيفى از سياستهاى
چيـــن، از هنگكنگ گرفته تا درياى جنوبى
چين را شامل مىشود .درست است كه دولت
ترامپ نيز اهداف غيرقابل قبولى را دنبال كرده
و عبارات تفرقهآميزى بكار مىبرد، اما اين امر
حقايق فراروى چين را تغيير نمىدهد. «قدرت
غيرقابلكنترل» چين مايه گسترش نفوذ منطقهاى
و جهانى اين كشـــور نخواهد شد. همچنين،
اگر بسيارى از كشورهاى شرق آسيا، چين را
تهديدى نوظهور قلمداد كنند، ديگر اين منطقه
نمىتواند به يك الگو تبديل شود.درواقع، منافع

چين در سالهاى اخيراً به همكارى و گفتگو
با رهبران همسايه وابسته بوده و همكارى با
چين به يك مسئوليت سياسى براى بسيارى از

رهبران منطقه تبديلشده است. 
آزمون پكن

در ايـــن دوره، يك مدل جديد همكارى
منطقهاى به رهبرى چين، منافع اقتصادى در
پى داشته و با حمايت سياسى مؤثر همراه خواه
بود. مشـــاركت بينالمللى هيچگاه تا اين حد
بـــراى چين و دنيا بهصورت متقابل ضرورت
نداشته است.توافق شراكت جامع منطقهاى و
توافق جامع و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك
رويكـــرد مثبت چين را نويد مىدهند. چين
سالها صبورانه در كنار شراكت جامع منطقهاى
ايستاده است و اكنون اطمينان دارد كه اين توافق
وارد فاز اجراشده و در مسائل سياسى (مثًال،
تكميل مذاكرات حقوقى درياى جنوبى چين)
با همكارى آ.ســـه. آن همراه است. اظهارات
غيرمنتظره اخير لى ككيانگ نخستوزير چين
در مـــورد آغوش باز اين كشـــور به روى
توافق جامع و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك،
فرصت مضاعفى در اختيار مىگذارد. عضويت
چين در اين توافق بيانگر تمايل پكن به اتخاذ
هنجارهـــاى جهانى بوده و مايه رونق بازارها
خواهد شد .بااينحال، آسيبهايى نيز وجود
دارد. اكنون بســـيارى از كشورها تا حدى به
خاطر كوويد-19، از نقش هرچه بيشتر دولتها
در اقتصـــاد حمايت مىكنند. حتى آمريكا نيز
قوانينى براى «خريد [كاالى] آمريكايى» پيشنهاد
كرده و ســـرمايهگذارى و تجارت را كنترل
مىكند.توافق شراكت جامع منطقهاى و توافق
جامع و مترقى شراكت ترانس پاسيفيك براى
چين ازنظر اقتصادى ســـودمند خواهد بود اما
رهبـــرى چين را نيز به بوته آزمايش خواهد
گذاشت. اين توافقها فرصت بىنظيرى براى
جلوگيرى از سقوط آزاد همكارى بينالمللى

در اختيار مىگذارد.

 ناكامى آمريكا در ايجاد ائتالف بينالمللى عليه چين

* برخورد با چين براى آمريكايىها اصال كار سادهاى نخواهد بود و شايد علت اينكه 

پمپئو خواهان ايجاد ائتالف بينالمللى عليه چين شده، اساسا همين مسئله است

*هـر چنـد چينىها اقدامـات متقابلى عليه آمريكا انجام دادنـد، اما باتوجه به نگرش 

شرقى و سياست صبر و مدارا تالش مىكنند آتشى را كه آمريكا مىافروزد، خاموش 

كنند و كمتر سعى در برخورد مستقيم در اين زمينهها دارند

آگهى تغييرات  شركت نفت مناطق مركزى ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 143258 و شناسه ملى 10101862337

**********************
آگهى تغييرات  موسسه حسابرسى و خدمات مديريت آرمون گستران 

پيشگام به شماره ثبت 20425 و شناسه ملى 10103210831

**********************
آگهى تغييرات  شركت خدمات آينده انديش نگر سهامى خاص 

به شماره ثبت 185841 و شناسه ملى 10102279261

**********************
آگهى تغييرات  شركت بهمن ليزينگ شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 195889 و شناسه ملى 10102377650

**********************
آگهى تغييرات  شركت پتروشيمى آپادانا خليج فارس شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 407604 و شناسه ملى 10320583227

**********************
آگهى تغييرات  شركت كشت وصنعت گلداران سهامى خاص 

به شماره ثبت 87295 و شناسه ملى 10101317132

آگهى تغييرات  شركت توس پيوند سهامى خاص 
به شماره ثبت 139423 و شناسه ملى 10101824837

**********************
آگهى تغييرات  شركت اطلس داران سهامى خاص 

به شماره ثبت 19648 و شناسه ملى 10100651956

**********************
آگهى تغييرات  شركت كارگزارى رسمى بيمه مستقيم سايپا سهامى خاص 

به شماره ثبت 410955 و شناسه ملى 10320628478

**********************
آگهى تغييرات  شركت اطلس داران سهامى خاص 

به شماره ثبت 19648 و شناسه ملى 10100651956

**********************
آگهى تغييرات  شركت مهندسى انر شيمى شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 37226 و شناسه ملى 10100826468

**********************
آگهى تغييرات  شركت ماشين سازى فراگيرسپنتا شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 202524 و شناسه ملى 10102442357

آگهى تغييرات  شركت كارخانه هاى توليدى و صنعتى ثابت خراسان 
سهامى عام به شماره ثبت 11007 و شناسه ملى 10100439250

**********************
آگهى تغييرات  شركت شكر شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 6306 و شناسه ملى 10100300290

**********************
آگهى تغييرات  شركت مدرج صنعت سهامى خاص 

به شماره ثبت 162604 و شناسه ملى 10102052259

**********************
آگهى تغييرات  شركت پارسيان فيبر ارتباط شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 493545 و شناسه ملى 10840446296

**********************
آگهى تغييرات  شركت پارسيان فيبر ارتباط شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 493545 و شناسه ملى 10840446296

آگهى تغييرات  شركت فراز ماهور ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 342684 و شناسه ملى 10103885441

**********************
آگهى تغييرات  شركت ساختمانى و عمرانى عامرى سهامى خاص 

به شماره ثبت 20871 و شناسه ملى 10100664189

**********************
آگهى تغييرات  شركت مدرج صنعت سهامى خاص 

به شماره ثبت 162604 و شناسه ملى 10102052259

**********************
آگهى تغييرات  شركت بين المللى اشتاد تجارت شرق شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 444454 و شناسه ملى 14003694625

**********************
آگهى تغييرات  شركت كشاورزى و دامپرورى دام برين (سهامى خاص) به 

شماره ثبت 2442 و شناسه ملى 10861986773

آگهى تغييرات  شركت جبل سهامى عام 
به شماره ثبت 10430 و شناسه ملى 10100422357

**********************
آگهى تغييرات  شركت كارن پيشرو تجارت ايرانيان سهامى خاص 

به شماره ثبت 518947 و شناسه ملى 14007221802

 – –  – –

**********************
تاسيس شركت سهامى خاص معدنى كانسار پژوهان زمين 

**********************
آگهى تغييرات  شركت مهندسى دريك انرژى سهامى خاص 

به شماره ثبت 206508 و شناسه ملى 10102481242



س���رويس خبر: رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخی 
جرائم مشهود در خيابان های پايتخت و تاکيد بر اين که هيچ 
نقطه از شهر نبايد مأمن و جوالنگاه مجرمان و خالفکاران 
شود، افزود: دستگاه قضايی به هيچ عنوان اجازه نمی دهد 
افرادی با ايجاد النه های فساد در خانه ها و معابر، به امنيت 
و آس���ايش مردم آسيب بزنند و برخورد با چنين افرادی 

عبرت آموز خواهد بود.
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی در ديدار شورای معاونان 
دادسرای عمومی و انقالب تهران خطاب  به دادستان ها افزود:  
با استفاده از همه ظرفيت های قضايی انگيزه ها و ابزار جرم 
را از بين ببريد و نگذاريد کسی در امنيت اجتماعی اخالل 
ايجاد کند و اگر فرد يا افرادی هم مرتکب جرم شدند، با 

آن ها قاطعانه برخورد کنيد.
وي با اشاره به تاثيرگذاری اقدامات مراجع قضايی در 
تهران  به عنوان الگويی برای ديگر شهر های کشور، ادامه 
داد : کمبود نيروی انسانی و امکانات بخش های قضايی در 
تهران بايد با اقدامات جهشی رفع ، اما کاستی ها نبايد مانع از 
خدمت رسانی شود و با کار دقيق و سريع، می توان گام های 

اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت.
رئيسي ، دادستان ها و دادياران را »سرداران لشکر قضايی 
عدالت طلب و تحول خواه« معرفی کرد که ارتباط راهبردی 
مستمری با موضوع امنيت و فرآيند دادرسی و اجرای احکام 

و دوران پس از اجرای احکام قضايی دارند.
رئيس قوه قضائيه، نقش دادستان ها در شورا های امنيتی، 
نظارتی ، تعقيب ، مجازات مجرمان ، بازآفرينی اجتماعی و 
رصد فعاليت های محکومان پس از تحمل کيفر را مهم دانست 
و گفت: دادستان ها در همه مراحل يک اقدام قضايی حضور 

دارند و در هيچ يک از مقاطع غايب نيستند.
وي تاکيد کرد: همانطور که کوه زمين را از اضطراب 
حفظ می کند، دادستان ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه 
در برابر اضطراب ها نقش اساس���ی دارند و همه آحاد يک 
جامعه در سايه حضور و تالش دادستان ها در تأمين امنيت 

اجتماعی احساس آرامش می کنند.
نباید به اخاللگران میدان داده شود

رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر لزوم مديريت بازار وبرخورد 
قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون،گفت: برهم 
زنندگان نظم و امنيت، مجرمان و س���ارقان حرفه ای هرگز 
نبايد احس���اس امنيت کنند و نبايد به سوءاستفاده گران و 
اخاللگران نظام توليد و توزيع و نظام ارزی و پولی ميدان 

داده شود.
 وی ب���ا تاکي���د بر لزوم پيگ���رد قانونی ترک فعل 
دستگاه ها، از دادس���تانی خواست که ايجاد اردوگاه های 
نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با 

م���واد مخدر و اجرای طرح تفصيلی در مناطق جرم خيز 
جنوب تهران را از شهرداری پيگيری کند.

رئيسی ، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخالق، معنويت، 
عدالت و عقالنيت دانست و افزود: بايد با اجرای طرح های 
پيشگيرانه، به سوی شکل گيری جامعه سالم حرکت کنيم 
و هيچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئوليت ها و وظايف 

خود در اين مسير سر باز بزند.
رئيس دستگاه قضا با بيان اين که حضور قوه قضائيه 
در ش���ورا های مختلف کشور تشريفاتی و برای پر کردن 
صورتجلسات نيست، افزود: قوه قضائيه در شورا ها جايگاه 
نظارتی دارد و اگر نمايندگان قوه در اين شورا ها نقش خود 
را در پيشگيری از وقوع جرم و کاهش زمينه های فساد به 

درستی انجام دهند، اخالل در امور به حداقل می رسد.
باید به سرمنشاء های ناامنی برسیم 

رئيسی نقش دادستان ها در تأمين حقوق عامه و اجرای 
قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آن ها به اجرای درست 
و دقي���ق احکام قضايی، نظارت بر زندان ها و  همچنين 
پذيرش وثيقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها را مورد 
تأکيد قرار داد و گفت: در دادسرا بايد با صبر و حوصله به 
پرونده ها رسيدگی کرد و مو را از ماست کشيد تا از سرنخ ها 

به سرمنشاء های ناامنی برسيم.
رئيس قوه قضائيه از اقدام جهادی دادسرا ها در رسيدگی 
به پرونده های کثيرالشاکی تقدير کرد و تعيين تکليف اين 
پرونده ها را موجب امنيت خاطر سرمايه گذاران و مالباختگان 
دانست. رئيسی از تدبير دادستان ها در رسيدگی به مسائل 

مربوط به ش���رکت ها و کارخانجات تقدير کرد که ضمن 
برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست 
دشمنان و بدخواهان در خاموش يا کم فروغ شدن چراغ 

توليد در کشور تحقق يابد.
رئيس قوه قضائيه س���پس از تالش دادستان ها برای 
بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم تقدير 

کرد و گفت: بانک ها بايد تسهيالت را با تأمين وثايق الزم به 
افراد واجد شرايط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نيايد 

که نيازمند پيگيری ها و اقدامات قضايی باشد.
رئيسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران 
دستگاه قضا هم تاکيد کرد و گفت: قاضی متعهد و نفوذناپذير 
که مقابل جريان قدرت و ثروت می ايستد و با عزت زندگی 
می کند، به دستگاه قضايی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما 

محترم و ارزشمند است و به او افتخار می کنيم.
صدور ۳۴۰ کیفرخواس��ت برای پرونده های کالن 

اقتصادی
دادس���تان تهران هم در اي���ن ديدار گفت: ۳۴۰فقره 
کيفرخواست در پرونده های مهم کالن اقتصادی صادر شده 
است که ۱۲۰مورد آن ها در حوزه اخالل در نظام اقتصادی 
کش���ور به دادگاه های موضوع استجازه، ۱۵۰فقره به دادگاه 
انقالب و ۷۰مورد هم به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع 

شده است.
علی القاصی مهر دادس���تان تهران با ارائه گزارشی از 
عملکرد دادس���رای عمومی و انقالب تهران در يک سال 
گذشته، برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترين 

برنامه های دستگاه قضا در دوره تحول اعالم کرد و با اشاره 
به تش���کيل ۱۱69 فقره پرونده در حوزه جرائم ارزی از 
بازداشت ۴۴۵نفر و صدور کيفرخواست برای ۲۲۵نفر خبر 
داد که ۵۰نفر از متهمان اين پرونده ها، پرسنل بانک ها و 

ادارات دولتی بودند.
وی ادامه داد: با اقدامات دادس���تانی در حوزه مقابله 
با سوءاستفاده و انحرافات در تخصيص ارز برای واردات 
کاالهای اساس���ی و ارزه���ای مداخله ای و حاصل از ارز 
صادرات، ۱ميليارد و ۲۰۰ميليون يورو به چرخه اقتصادی 

کشور بازگشت.
دادستان تهران با اشاره به دستگيری ۱۵نفر از عوامل 
اخاللگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال آن ها به تهران 
گفت : اين افراد رقمی بالغ بر ۱/۵ميليارد دالر سوءاستفاده 
ارزی داشتند که ۱۵۰فقره پرونده کيفری برای آن ها تشکيل 
و محدوديت ه���ای ۱6گانه ای همچون ممنوع الخروجی و 
مسدودی حساب و ممنوعيت عمليات بانکی هم برايشان 

در نظر گرفته شد.
القاصی مهر ديگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق 
ح���ق مالباختگان تعاونی های غيرمجاز بانکی اعالم کرد و 
گف���ت: حدود ۲۳۷ه���زار و ۱6۰ميليارد وجوه ۲ميليون و 
۳9۴هزار و ۲99نفر سپرده گذار تعيين تکليف و اصل سپرده 
9 /99درصد آن ها بازپرداخت ش���ده است و فقط تعيين 

تکليف سپرده های ۱6۳9 نفر باقی مانده است.
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰هزار ميليارد 
ريال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و همچنين ۸۷ميليون 
و ۵۸6ه���زار يورو، ۳۱ميليون و ۷۷۵هزار دالر و ۳۴ميليون 
درهم به بيت المال اعاده ش���د که حدود ۲۰هزار ميليارد 
تومان آن بدون حکم قضايی در مرحله دادسرا بازگردانده 

شده است.
القاصی مهر همچنين با اش���اره به برگزاری جلسات 
متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصالح فرآيند صدور 
کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، ادامه داد: 6۰فقره 
پرونده برای پولشويی که منشاء عمده آن ها قاچاق کاال بوده، 

در دادسرای تهران در حال رسيدگی است.
القاصی مهر برخورد با عوامل اغتشاش���ات، مجرمان 
خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بين آن ها با 
کسانی که با احکام خفيف به زندان رفته اند و بازاجتماعی 
کردن زندانيان را از ديگر اقدامات دادستانی تهران برشمرد.

وی با اشاره به رويکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب 
رسانه، تاکيد کرد : طی سال گذشته و ۵ماه اول سال جاری 
فقط يک فقره شکايت از رسانه ها از سوی دادستانی انجام 
گرفت و بسياری از موارد در ۲شعبه تخصصی در شورای 

حل اختالف تشکيل  و حل و فصل شده اند.
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براي كمك به آزادي زندانيان مهريه چاره انديشي كنند
عليرغم اين که هر روز شاهد افزايش آمار طالق و جدايي زوج هاي 
جوان کشورمان هستيم؛ دستگاه قضا براي حذف قانون زنداني شدن جوانان 
به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه تصميمي قاطع اخذ نمي کند. چرا بايد 
يک جوان بهترين سال هاي عمر خود را در پشت ميله هاي زندان بگذراند 
و موقعيت شغلي و تحصيلي اش به خطر بيفتد؟ اميدواريم مراجع عظام با 
توجه به افزايش بي رويه نرخ سکه و طال براي حذف عندالمطالبه بودن 
دريافت مهريه و يا تعيين مقدار اندک آن در دفاتر ازدواج، رهنمودهاي 

الزم را ارائه دهند.
نیكنام � چالوس )مازندران(

فشارهاي رواني داوطلبان كنكور دوچندان شده است
تغيير مکرر تاريخ برگزاري کنکور سراسري دانشگاه ها در روزهای 
گذشته اضطراب و فشارهاي روحي داوطلبان آزمون و خانواده هايشان را دو 
چندان کرده است و غول کنکور که سال ها است آينده جوانان را به خطر 
انداخته است و مافياي آن متأسفانه دست بردار نيست و چنين شرايطي 
بازار تبليغات، انصراف دانش آموزان از آزمون امسال و موکول شدن آن 
به سال بعد و شرکت در کالس هاي کنکور را حسابي داغ کرده است! 
اي کاش آينده جوانان و کاهش ضربات روحي به آنان و خانواده هايشان 

بيشتر مورد توجه مسئوالن قرار گيرد. 
پیرهادي 

ضرورت رفع مشكل دسترسي به ميدان صنعت
نزديک به ۲ دهه اس���ت که مس���ير شمال به جنوب بلوار پاکنژاد، 
حدفاصل ميدان صنعت تا چهارراه دادمان به منظور ساخت ۲ ايستگاه از 
خط ۷ متروي تهران به طور کامل بسته و موجب شده است خودروهاي 
ش���خصي و عمومي مسير بسيار طوالني تري از طريق بلوار فرحزادي يا 
بلوار خوردين را براي دسترسي به ميدان صنعت طي کنند. اين موضوع 
عالوه بر ايجاد بار ترافيکي سنگين در چهارراه هاي مسيرهاي ياد شده، 
هدررفت زمان سفر و مصرف بيش از حد سوخت را سبب مي شود که 
جا دارد مانند بسياري از ديگر کارگاه هاي فعال مترو، با ايجاد تمهيدات 
و محدوديت هاي موضعي ترافيکي در محدوده چند صد متري ۲ کارگاه 
مزبور، نسبت به بازگشايي مسير اصلي چند کيلومتري شمال به جنوب 
بلوار پاکنژاد و روان س���ازي ترافيک از س���وي شرکت مترو اقدام شود. 
بديهي است به دليل حفاري مکانيزه اين بخش از تونل هاي خط ۷ مترو، 
ايمني مسير کاماًل رعايت شده است و هيچ خطري خودروهاي عبوري 

را تهديد نمي کند. 
محمودي � ایمیل به خط ارتباطي 

تاكسي هاي »ون« ايستگاه متروي گلشهر فرسوده است
تاکسي هاي »ون« ايستگاه متروي ۴۵ متري گلشهر � کيانمهر، فرسوده 
و غيرقابل اس���تفاده اس���ت و صندلي هاي مناسبي ندارند و سامانه اي هم 
براي ش���کايت مسافران در نظر گرفته نشده است و در ضمن رانندگان 
اين خط هم با طي هر مقدار سفر کرايه مسير را به طور کامل از مسافران 
اخذ مي کنند. از سازمان تاکسيراني کرج انتظار مي رود با نظارت بر اين 

خط براي رفع مشکالت مسافران اقدام کنند.
از مسافران تاکسي هاي گلشهر � کیانمهر کرج 

فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي در شرايط نابسامان اقتصادي ضروري 

است
برکناري وزير س���ابق صنعت، معدن و تجارت و عدم رأي اعتماد 
نمايندگان مجلس به وزير پيشنهادي دولت در شرايط نابسامان اقتصادي 
و مش���کالت عديده واردات و صادرات، به ضرر ملت و اقتصاد کشور 
اس���ت. دليل عدم موافقت يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس با وزير 
پيش���نهادي وجود سازمان تعزيرات حکومتي بوده است که بايد پرسيد 
با توجه به افزايش تورم و تشديد تخلفات در بازار، آيا نبايد چرتکه و 
نظارت بيش���تر تعزيرات حکومتي بر اين بازار اعمال شود؟ اين نماينده 
محترم بر چه اساس و منطقي وجود تعزيرات حکومتي را در زمان رقابت 
و فن آوري هاي اطالعات منع کرده است؟ مشکالت بازار نشان از عدم 
مديريت و نظارت درست و اصولي و به کارگيري اشتباه فن آوري هاي 

اطالعات در کشور را دارد. 
مظلومي � قزوین 

لزوم چاره جويي اساسي براي كاهش اجاره بهاي مسكن 
قيمت مسکن و اجاره بهاي آن بيرويه افزايش يافته است و مي طلبد 

که مسئوالن براي کاهش آن تدابير اساسي بينديشند. 
یوسف رهبر � اسالمشهر 

اقدام دولت چين ضد جنايات داعش در جهان است 
اين گفته آقاي مطهري نماينده سابق مجلس درست است که مسلمانان 
ايغور چين با ديگر مسلمانان جهان فرقي ندارند و به يک اندازه بايد از 
آنان حمايت شود، اما اين را هم نبايد فراموش کرد برنامه هايي که دولت 
چين براي معدودي از جوانان مسلمان آن کشور اجرا مي کند، با هدف 
آگاه سازي آنان از جنايات داعش در جهان است که به شکست اهداف 
اين گروه خشن، ددمنش، افراطي و دست پرورده آمريکا کمک خواهد 

کرد و در نهايت به نفع مسلمانان راستين و مبارز دنيا خواهد بود. 
تلفن به خط ارتباطي 

معدن خواري كه بازهم 897 ميليارد تومان سود كرده است 
در خبرها بود کسي که به وسيله معدن خواري حدود ۱۰۰۰ ميليارد 
توم���ان به صورت غيرقانوني به جيب زده بود، به پرداخت ۱۰۳ ميليارد 
تومان جريمه نقدي محکوم شده که با اين حساب هم ۸9۷ ميليارد تومان 
س���ود کرده اس���ت! آيا اين قبيل مجازات ها درباره کساني که حکم شان 
مي تواند اعدام هم باش���د، بازدارنده اس���ت و بيت المال را به صاحبانش 

بازمي گرداند؟ 
تهراني 

سگ هايي كه در پياده روها انسان  را زهره ترك مي كنند 
س���گ گرداني عده اي در پياده روهاي سطح شهر نه فقط بهداشت 
عمومي را به خطر مي اندازد، بخصوص مشاهده سگ گرگي هاي تنومند 
و خشن با زبان هاي دراز و آويخته از دهان هايشان، رهگذران و از جمله 
زنان و کودکان را به ش���دت مي ترس���اند و وحشتزده مي کند، وقتي هم 
به صاحبان آن ها اعتراض مي کنيم، مي گويند اين س���گ ها عليرغم جثه 
بسيار بزرگ شان، اذيت و آزاري ندارند، حال آنکه حالت خشمگينانه و 
صداهايشان، انسان را زهره ترک مي کند! چرا نيروي انتظامي و شهرداري 
مانع سگ گرداني الاقل در مورد سگ گرگي ها در پياده روها نمي شوند و 

قانون و مقرراتي هم براي اين کار تصويب و اجرا نشده است؟
خانم شهروند از تهران 

بانك ها از خريد سهام عدالت سرباز مي زنند 
با اين که دولت فروش ۳۰ درصد ديگر از س���هام عدالت را آزاد 
اعالم کرده اس���ت، بانک هاي عامل در اروميه )آذربايجان غربي( از اين 
کار خودداري مي کنند و مدعي مي ش���وند که فعاًل از اجراي اين برنامه 

خبري نشده است. 
بابازاده � ارومیه 

شهرداري رودهن در مورد ساخت و سازها شفاف سازي كند 
طي سال هاي گذشته ساخت و سازهاي غيرمجاز و بيرويه در رودهن 
به ش���دت ادامه داش���ته و به فضاي سبز و طبيعي اين منطقه زيبا آسيب 
رسانده است و حاال که مديريت شهرداري رودهن تغيير کرده، با مراجعان 
بيش از حد معمول سختگيري مي کنند و هر مدرکي را که براي ساخت و 
ساز ارائه مي دهيم، مدارک ديگري را مي خواهند و ايراد تازه اي مي گيرند! از 
شهرداري رودهن انتظار مي رود ضمن تخريب ساختمان هايي که خالف 
دارند و غيرمجاز ساخته شده اند، مقررات ساخت و سازهاي جديد را به 
صورت خيلي روشن و شفاف تدوين و اعالم کنند تا مردم در اين مورد 

تکليف خود را بدانند و مقررات را به درستي انجام دهند. 
خانم متقاضي ساخت و ساز � رودهن 

انتخاب خيابان هاي جديد براي نامگذاري شخصيت ها
اين که خيابان هايي در پايتخت را به اس���امي بزرگاني مانند مرحوم 
مهندس مهدي بازرگان نامگذاري مي کنند، کار درستي است، اما مگر کوچه 
و خيابان در تهران کم است که اسامي قديمي و شناخته شده براي مردم را 
تغيير مي دهند و نام هاي جديدي برايشان مي گذارند؟ در ضمن وقتي نام 
»حاج عبدالمحمود«را از خياباني برمي دارند، بهتر است درباره زندگي نامه 
او هم مطالبي ارائه دهند تا بدانيم که چرا آن خيابان به حاج عبدالمحمود 
معروف شده است؟ کما اين که آقاي مسجد جامعي در اقدامي پسنديده و 
پژوهشي اعالم کرده است چون سال ها قبل يکي از سرداران در منطقه اي 
از تهران از چشمه به آنجا آبرساني کرده، آنجا به »آبسردار« معروف شده 
است. در ضمن به جاي کوچه حاج عبدالمحمود در مجاورت بيمارستان 
فارابي بهتر بود خياباني را به عنوان پروفسور شمس پدر جراحي چشم 

در ايران نامگذاري مي کردند. 
خانم شهروند از تهران 

ایمیل خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان کنند .
* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

با تشكر� سرویس ارتباطات مردمی

تلفن 22226090

برگزاری ششمين جلسه محاكمه 
برخی مديران سابق بانك مركزی 

سرويس خبر:  ششمين جلسه دادگاه برخی مديران سابق بانک 
مرکزی به رياست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش مرکز رس���انه قوه قضائيه، در اين جلس���ه شماری 
از متهم���ان و وکالی آنه���ا دفاعي���ات خود را بي���ان کردند و 
 نماينده دادس���تان به بيان نکاتی درباره اقدامات مجرمانه متهمان 

پرداخت.
قاض���ی پ���س از پايان دفاعي���ات اين متهم���ان، با اعالم 
پايان جلس���ه گفت: زمان برگزاری جلس���ه بعدی متعاقباً اعالم

 می شود.

آيت اهلل رئيسی : بايد به سوي شكل گيري جامعه سالم حركت كنيم

آگهي تغييرات شركت سرمايه گذاري استان فارس 
شركت سهامي عام به شماره ثبت 20024 و شناسه ملي 10530320996

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 1399/03/17 � به �ستنا� 
نامه ش���ما�� 11568 مو�� 1399/05/11 سا�ما� خصوصي س���ا�� � مجو� شما�� 
122/68901 مو�� 1399/05/12 مديريت نظا�� بر نها�ها� مالي س���ا�ما� بو�� � 

����� بها��� تصميما� �يل �تخا� شد:
سرمايه شركت �� مبلغ 5,200,000 �يا� به مبلغ 263,761,868,561,000 �يا� (به 
حر�� ��يس���ت � شصت � سه هز�� � هفتصد � شصت � يك ميليا�� � هشتصد � شصت � 
هشت ميليو� � پانصد � ش���صت � يك هز�� �يا�) �� محل سها� شركتها� ��گذ�� شد� 
توسط سا�ما� خصوصي سا�� به شركت سرمايه گذ��� �ستا� فا�� �فق مفا� ما�� 36 
قانو� �جر�� سياست ها� كلي �صل 44 قانو� �ساسي � تبصر� ها� �يل �� �فز�يش يافت 

� ما�� 7 �ساسنامه به شر� �يل �صال� گر�يد:
سرمايه شركت مبلغ 263,761,868,561,000 �يا� منقسم به 263,761,868,561 

سهم 1000 �يالي بانا� عا�� مي باشد كه كال� پر��خت گر�يد� �ست.
با ثبت �ين مستند تصميما� �فز�يش س���رمايه �نتخا� شد� توسط متقاضي �� سو�بق 
�لكتر�نيك ش���خصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا� �گهي ها� س���ا�ما� ثبت قابل 

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا�� �ستر� مي باشد.
����� ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� شير�� 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت جهاد تعاون استان خوزستان 
(سهامي خاص) شماره ثبت 4206 شناسه ملي 10860687083  نوبت اول

بدينوس���يله �� كليه صاحبا� سها� حقيقي � نمايندگا� س���ها� حقوقي �عو� مي شو� �� جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت جها� تعا�� س���هامي خا� ثبت شد� به شما�� 4206 � شناسه 
ملي 10860687083 كه �� ساعت 11 صبح چها�شنبه مو�� 1399/6/12 �� محل �هو�� خيابا� 
�ما� شرقي بين سلطاني � يوس���في نبش بن بست �حد�ثي پال� 860 مجتمع جها� تعا�� ��حد يك 
تش���كيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.  �ستو� جلس��ه:   1� بر�سي � تصميم گير� �� خصو� 

برخي �� مفا� �ساسنامه.   2� تصويب �ساسنامه جديد.  3� �فز�يش سرمايه.
هيئت مدير� شركت جها� تعا��

آگهي دعوت مجمع عمومي (عادي) نوبت اول
 تعاوني مصرف كاركنان مدارس نور هدايت (لبافي نژاد) 
�� كليه �عضا� �عو� مي گر�� ��� شنبه 99/6/15 ساعت 10 صبح �� 

نما�خانه بيما�ستا� لبافي نژ�� حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلس��ه: 1� �نتخا� �عضا� جديد هيئت مدير�  2� �نتخا� 

با��� 3� تصويب صو�� مالي منتهي به پايا� سا� 97 
�عضايي كه تمايل به كانديد�تو�� �� هيئت مدير� � با��س���ي �� ���ند 
ظر� مهلت 15 ��� �� تا�يخ نش���ر �گهي با �� �ست ��شتن مد��� 
مربوط���ه به تعا�ني مر�جع���ه نمايند. ال��  به �كر �س���ت هر عضو� 
مي تو�ند �كالت 3 نفر �� به عهد� بگير� بديهي �ست �ين �مر �� صو�تي 
قابل تائيد مي باش���د كه بر� ���� �نها با تاييد هيا� مدير� � ممهو� به 

مهر تعا�ني باشد. 
هيئت مدير� تعا�ني مصر� كا�كنا� مد���
 نو� هد�يت (لبافي نژ��) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت جهاد تعاون استان خوزستان (سهامي خاص) 

شماره ثبت 4206 شناسه ملي 10860687083
بدينوسيله �� كليه صاحبا� س���ها� حقيقي � نمايندگا� سها� حقوقي �عو� 
مي ش���و� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت جها� 
تعا�� س���هامي خا� ثبت شد� به ش���ما�� 4206 كه �� ساعت 9:30 صبح 
چها�شنبه مو�� 1399/6/12 �� محل �هو�� خيابا� �ما� شرقي بين سلطاني 
� يوسفي نبش بن بس���ت �حد�ثي پال�860 مجتمع جها� تعا�� ��حد يك 
تش���كيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. �ستو� جلسه:  1� �ستما� گز��� 
 هيئت مدير� � با��� قانوني ��خصو� فعاليت شركت �� سا� مالي 1398.
2� بر�سي � تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � عملكر� سا� مالي منتهي 
ب���ه 1398/12/29.   3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� س���ا� مالي 
1399 � تعيين حق �لزحمه مربوطه.  4 � �نتخا� مدير��  5 � ساير مو��� كه �� 

صالحيت مجمع عمومي عا�� شركت مي باشد.
هيئت مدير� شركت جها� تعا��
سهامي خا� شما�� ثبت 4206

شركت سيما� كر�ستا� �� نظر ���� نس���بت به فر�� تعد�� �� �ستگا� 
خو��� ما��� برنيا� به شر� جد�� �يل �� طريق مز�يد� به باالترين قيمت �قد�� 
نمايد. لذ� �� متقاضيا� محتر� ��خو�س���ت ���� جهت �گاهي �� شر�يط فر�� 

به يكي �� نشاني ها� �يل حد�كثر تا تا�يخ 1399/6/10 مر�جعه نمايند.
1� �فتر مركز� �ين ش���ركت ��قع �� تهر�� خيابا� �كتر بهشتي � حدفاصل 

سهر���� � ميد�� تختي � پال� 220 � ��حد با��گاني
2� �بيرخانه كا�خانه به نشاني: بيجا�� كيلومتر 5 جا�� بيجا� � تكا�

ضمنا� مر�جعه جه���ت با��يد �� تا�ي���خ 1399/6/10 لغايت 1399/6/13 �� 
ساعت 9 �لي 16 به نش���اني: ميد�� ����نتين �بتد�� خيابا� �لوند كوچه �لبر� 

پا�كينگ سيما� شر� با �� �ست ��شتن معرفي نامه �ين شركت خو�هد بو�.
ليست خو���ها� مز�يد�:

* �� �ستگا� خو��� فولكس تر�نسپو�تر T5 مد� 2006  
* يك �ستگا� ��نت تويوتا هايلوكس مد� 2010

* يك �ستگا� پژ� پا�� مد� 1396
* يك �ستگا� سمند LX مد� 1387
* يك �ستگا� جيپ صحر� مد� 1381

* چها� �ستگا� ��نت مز�� 2000 مد� 1387
شركت سيما� كر�ستا� (سهامي عا�)

(سهامي عا�)

آگهي مزايده

شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا�  (س��هامي خا�) �� نظر ���� عمليا� ها� مشر�حه �يل �� �� 
طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد �� مز��� ��� علوفه �� 
��حد كوثر �ين ش���ركت به ����: �س���تا� قز�ين� كيلومتر 15 جا�� قديم �بيك به قز�ين� جا�� ��س���تا� ��گر� مجتمع 
كشا���� كوثر� شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� (سهامي خا�) � �خذ �سنا� مناقصه � يا كسب �طالعا� 
بيشتر تا تا�يخ 1399/06/10 ��� ��ش���نبه به ���� فو� مر�جعه � پيشنها�ها� خو� �� �� پاكت ��بسته به �مو� ����� �فتر 

مركز� شركت به ���� فو� تحويل نمايند. 
شر� مناقصه عبا�تست ��: 

* بر��شت ��� علوفه �� توسط �� �س���تگا� چاپر 6 ��يفه با هد خو�شيد� �� سطح حد�� يكصد هكتا� �� مز��� ��حد كوثر 
شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� � حمل �� به ��حد ��مپر��� ��� �صيل ��قع �� كيلومتر 16 جا�� قديم 

تهر�� كر�� خيابا� سولير��� كيلومتر 2 جا�� ��نا�. 
�ما� تحويل �سنا�: �� تا�يخ 1399/05/30 (تا�يخ چا� �گهي) تا تا�يخ 1399/06/10 

مهلت تحويل �سنا�: تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 1399/06/11 
شركت �� مناقصه منو� به ���ئه ضمانت نامه شركت �� مناقصه مي باشد.

مناقصه گز�� �� �� يا قبو� يك يا تمامي پيشنها�ها �� هر يك �� مر�حل مختا� �ست. 
محل برگز��� كميسيو� مناقصه: ���� �س���تا� قز�ين� كيلومتر 15 جا�� قديم �بيك به قز�ين� جا�� ��ستا� ��گر� 

مجتمع كشا���� كوثر شركت كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا�.
تا�يخ با�گشايي پاكت پيشنها�ها: ��� چها�شنبه مو�� 1399/06/12 ساعت 14 

تلفن تما� جهت �خذ �سنا�: 09339434225 � 02166282060 
تلفن تما� جهت سو�ال� فني: �قا� مهند� شهبا���غلي 09121820754 

�قا� مهند� صد�� 09122422509 

آگهي مناقصه عمومي
 تعيين پيمانكاري برداشت و حمل ذرت علوفه اي 

فرمانده ناجا: دامنه آسيب های 
اجتماعی افزايش يافته است

سرويس خبر: فرمانده ناجا گفت: گروه های مشخص، آموزش ديده 
و با اشراف اطالعاتی را برای مقابله با اراذل و اوباش در نظر گرفته ايم 

به گونه ای که اين افراد، به طور برق آسا دستگير شدند.
سردار حسين اشتري در آيين گراميداشت روز خبرنگار در با تاکيد 
بر ای نکه جانمان را برای تامين و حفظ امنيت می دهيم،  افزود: يکی 
از اقداماتی که در روزهاي  اخير در دستور کار قرار داده ايم، تشديد 
اقدامات مقابله ای با مخالن نظم و امنيت به ويژه اراذل و اوباشی است 
که به حقوق مردم تعدی می کنند.اجازه نمی دهيم اراذل و اوباش و قانون 
شکنان عرض اندام و به حقوق مردم تعدی کنند و حتما با قدرت با 

اين افراد برخورد می کنيم.
فرمانده ناجا در ادامه تاکيد کرد: اصحاب رسانه را که مانند يار و 
ياور و همکار خود می دانيم و در آينده هم مانند هميش����ه در کنار ما 
باشند و ضمن انعکاس اقدامات و عملکرد پليس به مردم، برای اطالع 
رسانی صحيح به ويژه پيشگيری از جرم و کاهش آسيب های اجتماعی 
تالش کنند. اشتری با بيان اين که متاسفانه دامنه ناهنجاری ها و آسيب های 
اجتماعی افزايش پيدا کرده اس����ت، ادامه داد: همه بايد تالش کنيم که 

آسيب های اجتماعی کاهش و آگاه سازی عمومی افزايش يابد.

 تمهيدات و توصيه های ترافيكی پليس 
برای عزاداری محرم

سرويس خبر:رئيس پليس راهور تهران تمهيدات ترافيکی در ايام 
عزاداری ماه محرم را تشريح کرد.

سردار محمدحسين حميدی افزود: پليس برای تسهيل در تردد و 
حفظ سالمتی عزاداران حسينی در شب های معزز عزای سرور و ساالر 

شهدا تمهيدات ويژه دارد.
وی با بيان اين که بدون ترديد سالمت جان همشهريان تهرانی و 
به ويژه عزاداران حسينی) ع( خط قرمز پليس و مرکز توجه و تمرکز ما 
در اين شب ها خواهد بود، افزود: برای حفظ جان و سالمت عزيزان 
عزادار، ماموران پليس با تمهيدات طراحی شده از قبل آماده ايجاد بستر 

مناسب برای تردد آرام و روان در شب های ماه محرم هستند.
رئيس پليس راهور تهران  افزود: الزم است رانندگان وسايل نقليه 
از توقف و پارک خودرو ش����ان در محل های ممنوع و به ويژه معابر 
اطراف هيئات و تکايا جدا خوداری کنند. بديهی است با توجه به عالقه 
و تعصب قلبی مردم ما به سرور و ساالر شهيدان شرايط خاصی را در 
رفت و آمدهای ش����هری شاهد خواهيم بود؛ لذا همکاران من هر شب 
تا پايان مراسم ضمن راهنمايی و تسهيل تردد خودروها با اعمال قانون 

و توجه ويژه در پاکسازی معابر اقدام خواهند کرد.
 حمي����دی از عابران پياده هم خواس����ت با توجه به اس����تفاده از 
لباس های مش����کی و تيره در اين ش����ب های پر فضيلت و شرکت در 
مراسم عزاداری و تردد در معابر که با پايين بودن سطح ديد رانندگان 

همراه است از محل های مجاز تردد عابر پياده عبور کنند.

سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی كل كشور رونمايی شد 
سرويس خبر: رئيس سازمان بازرسی کل کشور 
درباره برخورد با فس����اد گفت :مصاديق فس����اد را 
فقط اختالس، ارتش����اء و سوءاستفاده مالی نمی دانيم 
 و ه����ر فع����ل و ترک فعلی که موجب آس����يب به
 بيت المال،سالمت، حقوق ، بهداشت و محيط زيست 

مردم شود، راهم فساد مي دانيم .
حجت االسالم والمسلمين درويشيان در مراسم 
رونمايی از نخس����تين فاز سامانه گزارشگران فساد 
)هرايراني يک ناظر(، افزود : در س����يل دوسال قبل  
تخلفاتی را شناس����ايی کرديم مبنی بر اين که برخی 
در زمان مس����ئوليت شان در ۱۰سال قبل به تکاليف 
ش����ان عمل نکرده بودند و ساخت و ساز غير مجاز 
در بستر و حريم رودخانه موجب ايجاد خسارت های 
فراوان به مردم در آن س����يل ش����ده بود و اکنون در 
مکان های پرخطر شاهد مسائلی هستيم که نمونه آن 
در کلينيک س����ينا اطهر اتفاق افتاد.قرار شد همکاران 
اين اماکن پرخطر رادر کشور شناسايی کنند و وظايف 
دس����تگاه ها بررسی شود که اگر کوتاهی انجام گرفته 

است، ورود کنيم.
وی افزود: اگر هر يک از کارکنان دس����تگاه های 
اجرايی ارباب رجوع را تکريم نکند، هم مرتکب فساد 
شده است. بخش مهمی از مشکالت اقتصادی کشور 
به س����بب سوء مديريت و انجام ندادن مسئوليت ها 
در موعد مقرر است و يکی از اولويت های سازمان 
بازرسی برای تحقق عدالت و پيگيری مطالبات به حق 

مردم، بررسی همين مسائل محسوب می شود.
رئيس س����ازمان بازرسی کل کشور افزود: عمده 
فس����اد هايی که منجر به توليد پرونده های فس����اد و 
تخلف می شود به دليل وجود بستر های فساد است و 
اين بستر ها ناشی از قوانين ناکارآمد، ابهام در برخی 
مقررات، فرآيند های معيوب و نامتناس����ب با وضع 

موجود و نياز امروز است.
درويش����يان با تاکيد بر اين که همه دستگاه های 
اجرايی فعاليت ها و فرآيند های خود را شفاف کنند، 
ادامه داد: نيازمند ايجاد يا تکميل هر چه س����ريعتر 
سامانه های تجارت، امور مالياتی، گمرک و سامانه های 

مربوط به نظام پولی و بانکی هستيم و اين موضوع 
را دنبال می کنيم که برای از بين بردن بستر های فساد 
بايد ريش����ه تخلفات و انحراف از قوانين و اس����ناد 

باالدستی شناسايی شود.
وی يکی از الزامات س����ازمان بازرس����ی برای 
شناس����ايی بستر های فساد را بهره گيری از مشارکت 
مردم و تشکل های مردمی خواند و افزود:  يکی از 

اقدامات ايجاد کننده شفافيت، سامانه های الکترونيکی 
اس����ت که قابليت رصد هوشمند داشته باشد؛  اين 
 موض����وع را دنبال می کني����م و يکی از ملزومات از 
بين رفتن بسترهای فسادزا را توسعه همين سامانه های 

الکترونيکی ناظر بر شفافيت می دانيم.
درويش����يان افزود: ايجاد اين سامانه صرفاً برای 
س����ازمان بازرسی است نه قوه قضائيه و در دستگاه 
قضايی برحسب دستور رئيس اين قوه، سامانه جامعی 
در حال طراحی است که مربوط به همه بخش های 
قوه قضائيه می ش����ود.  اين س����امانه صرفاً مربوط به 

وظايف و اختيارات س����ازمان بازرس����ی است و  به 
طور قطع همه گزارش های فسادی که در اين سامانه 
درج می ش����ود، پيگيری می کنيم و تحت هيچ عنوان 

نام گزارشگران فساد فاش نخواهد شد.
به میدان بیائید

حجت االسالم  والمسلمين کاظم صديقی رئيس 
س����تاد احياي امر به معروف و نهي از منکر  هم در 

اين آيين گفت: در ش����رايطی که فساد فراگير شده 
است، نترسيد و به ميدان بياييد، بگذاريد شما را ترور 
کنن����د. نهی از منکر؛ جامعه را در برابر ويروس های 
خطرناک بی بند باری و جهالت، بيمه می کند و انسان 
در برابر يک آدم شرور و رشوه خوار و نفوذی نبايد 

لبخند بزند .
وی افزود: در مرحله برخورد و افشا و مجازات 
ف����رد مرتکب منکر مطابق دس����تور قرآنی، بايد از 
هرج ومرج پرهيز شود لذا حکومت اسالمی و مراکز 
دينی مکلف به برخورد با مروجان و مرتکبان منکر 

هس����تند. امروز که قوه قضائيه با نفس تازه رويکرد 
تحول را در پيش گرفته است، اولويت بايد شناسايی 

و برخورد با ريشه ها و جريان فساد باشد.
 دراين مراسم سامانه گزارشگران فساد به آدرس 
gozaresh.bazresi.ir رونمايي شد وگزارشگران و 
افشا کنندگان فساد از اين پس می توانند با مراجعه به 

اين سامانه گزارش خود را بارگذاری کنند.
قرارداد ویلموتس از مصادیق ترکمنچای بود

رئيس س����ازمان بازرسی کل کشور همچنين در 
حاش����يه اين مراسم گفت:قرارداد » مارک ويلموتس« 
مربی س����ابق تيم ملی فوتبال از مصاديق قراردادهای 
ترکمنچای بوده اس����ت به نحوی که ماليات آن را 

فدراسيون فوتبال برعهده گرفته بود.
وی موضوع  درخواس����ت اين س����ازمان برای 
اعالم فهرست اموال مسئوالن فدراسيون فوتبال برای 
جبران ضررهای ناش����ی از پرداخت خسارت کالن 
به ويلموتس را تکذيب کرد و گفت: ممکن اس����ت 
دادس����را اين کار را کرده باشد. قرارداد همکاری با 
ويلموتس را از نوع قرارداد ترکمنچای می دانيم. برای 
نمونه مالياتی که بايد ش����خص ذينفع پرداخت کند، 
فدراسيون فوتبال به عهده گرفته است؛ در حالی که 

خودشان بدهی مالياتی سنگين داشته اند.
رئيس س����ازمان بازرس����ی کل کشور ادامه داد: 
فدراس����يون فوتبال پول قرارداد را نداشته و از ارگان 
ديگری قرض گرفته ، که تعجب آور است. بايد ديد به 
چه دليل اين قرارداد با اين ميزان و به اين شکل و با 
اين اشکاالت و بدون رعايت تشريفات قانونی منعقد 
شده است. همه اين موارد بررسی و گزارش های الزم 

آماده شده است که بزودی منعکس می شود.
وی در واکنش به اين س����ؤال که آيا می توان 
نف����ت را که ثروت ملی اس����ت ، به مردم فروخت 
گفت :اين موضوع هنوز در شورای هماهنگی سران 
قوه اس����ت و به يک گروه کارشناسی ارجاع شده و 
هنوز تصميمی درباره آن گرفته نشده است و تعجب 
می کن����م چرا در فضای عمومی درباره آن اين گونه 

صحبت شده است.

 عدم مماشات با تردد
 موتورسيكلت های سنگين 

س����رويس حوادث:  رئيس 
پليس راهورتهران  گفت: پليس 
برای برخ����ورد با تردد غيرمجاز 
موتورس����يکلت های سنگين در 
تهران، هيچگونه مماشاتی ندارد.

  سردار  محمدحسين حميدی  
با اشاره به برخورد پليس راهور 
ته����ران بزرگ با تخلفات راکبان 
موتورسيکلت های سنگين و تردد 
غيرمجاز آنه����ا در تهران، افزود: 
اين که موتورسيکلت های سنگين 
وجود دارند و تردد می کنند کاماًل 
مشخص است اما اينگونه نيست 

که توقيف و سپس آزاد  شوند.
رئيس پلي����س راهور تهران 
بزرگ افزود: اگر موتورسيکلت 
سنگين برابر ضوابط قانونی وارد 
کشور نش����ده باشد و غيرمجاز 
تردد کنند به عنوان کاالي قاچاق 
محس����وب و پرون����ده برای آن 

تش����کيل می شود. همچنين اين 
موتورسيکلت های سنگين قاچاق 
مصادره می شوند و مراجع قضايی 

برای آن تصميم گيری می کنند.
وی تاکيد ک���رد: برخی از 
راکبان موتورسيکلت های سنگين 
هم مجوز نگهداری آنها را دارند 
ام���ا مجاز به تردد نيس���تند که 
شرايط برای آنها کمی متفاوت تر 
اس���ت که عم���ده ترددهای 
موتورس���يکلت های سنگين در 
 تهران، مربوط به اين دس���ته از 

موتورسيکلت ها است.
حميدي افزود: در مورد دوم 
هم پليس برخورد قانونی خود را 
با اين موتورسيکلت های سنگين 
انجام می دهد، در صورت رؤيت 
توسط پليس، با آنها برخورد الزم 
انج����ام می گي����رد و در اين باره 

هيچگونه مماشاتی نداريم.

 سرايدار   10 ميليارد طالی مسروقه
 را در باغچه مخفی كرده بود 

 س����رويس حوادث: رئيس کالنتری ۱66 لواس����انات از دستگيری 
س����رايه داری خبر داد که با همدس����تی دوس����تش ۱۰ ميليارد طال از 

صاحبکارش سرقت کرده بود.
سرگرد سيدامين موسوی  اظهار داشت : پس از طرح شکايت يکی 
از اهالی منطقه لواسانات درباره سرقت بيش از ۱۰ ميليارد ريال طال و 
جواهرات از محل سکونتش، مأموران دربررسي ها متوجه شدند  جوانی 
حدوداً ۳۰ س����اله حدود ۱۰ روز قبل به عنوان سرايدار توسط مالباخته 

استخدام شده و  به راحتی به اين خانه تردد داشته است .
رئيس کالنتری لواسانات افزود: با شناسايی يکی از دوستان نزديک 
س����رايدار ، ترددهای اين ش����خص تحت کنترل و مراقبت قرار گرفت . 
مأموران در ادامه مطلع شدند دوست سرايدار برای فروش يک قطعه طال 
به يک طالفروشی در منطقه لواسانات مراجعه کرده است که بالفاصله 
مأموران کالنتری در محل حاضر و او را دستگير کردند. وی افزود: با 
شناسايی قطعه طالی توقيف شده از سوی مالباخته و اعتراف دوست 
سرايدار مبنی بر اين که قطعه طال توسط سرايدار در اختيار او قرار گرفته 
است تا آن را بفروشد، جوان سرايدار دستگير شدو به سرقت طالهاي 

صاحبکارش و مخفي کردن آن در باغچه  همين خانه اعتراف کرد.

مرگ يك كارگر  در حادثه ريزش 
تونل  معدن منوجان  

س���رويس حوادث:  رئيس س���ازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان از مرگ يک نفر بر اثر ريزش معدن منوجان خبر داد.

مسلم مروجی نوع فعاليت معدن را استخراج کروميت اعالم کرد و با 
اشاره به تشکيل تيم فنی برای بررسی حادثه ، اظهار داشت: طبق گزارش 
مسئول فنی معدن کروميت منوجان، کارگران داخل تونل مشغول لق گيری 
بودند که از ديواره تونل، سنگ آزاد شد و متاسفانه روی يکی از کارگران 

افتاد که  اين کارگر بر اثر خونريزی داخلی جان خود را از دست داد.
وی با بيان اين که تحقيقات توسط تيم تخصصی ادامه دارد، افزود: 

اطالعات بعدی متعاقباً اعالم می شود.

  دستگيری 5 فروشنده مواد مخدر 
  سرويس حوادث:  رئيس کالنتری ۱۴۴ جواديه تهرانپارس از دستگيری 

۵ خرده فروش مواد مخدر خبر داد.
 س����رهنگ  سهراب مهدوی پور گفت:در اين عمليات شبانه سه دستگاه 

خودرو خرده فروشان  سابقه دار موادمخدر هم توقيف شد.
فرمانده يگان امداد تهران  هم از کشف ۱۸۱ گرم ترياک و دستگيری يک  
توزيع کننده مواد مخدر خبر داد و گفت: اين سوداگر مرگ  در حال بسته بندی 

مواد مخدر درداخل خودرواش بود که دستگير شد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران هم  گفت: در عمليات مشترک 

پليس تهران و استان يزد ۱۰کيلو و ۵۰۰گرم ترياک کشف شد.
سرهنگ حسنوند افزود:خودرو تريلر حامل موادمخدر  در حوالی شهرستان 
يزد متوقف ودر بازرسی از داخل باک گازوئيل مقدار ۱۰کيلو و ۵۰۰گرم ترياک 

کشف شد.
 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران در ادامه از دس����تگيري يکی از 
توزيع کنندگان موامخدر  در منطقه جنت آباد تهران خبر داد وگفت: از اين 

تبهکار مقادير قابل توجه ای مواد روانگردان و افيونی کشف شد.



باخت لیکرز در روز درخشش لبران جیمز
در ادام���ه رقابت های مرحله 
پلی آف لیگ بس���کتبال NBA، تیم 
لیکرز مدعی کسب عنوان قهرمانی با 
وجود درخشش لبران جیمز، مقابل 

پورتلند شکست خورد.
ب���ه گزارش ایس���نا، در ادامه 
رقابت های مرحل���ه پلی آف لیگ 
بس���کتبال NBA ، تیم ه���ای لس 
آنجل���س لیکرز و میلواکی باکس به 

عنوان دو مدعی کسب عنوان قهرمانی، مقابل رقبای خود شکست خوردند 
تا این مرحله از مسابقات را با باخت شروع کنند.به این ترتیب در بازی 
های مهم روز دوم، لیکرز با وجود درخش���ش فوق س���تاره خود لبران 
جیمز نتوانست مقابل پورتلند کاری از پیش ببرد و نهایتا با حساب ۱۰۰ 
بر ۹۳ شکست خورد. در دیگر دیدار مهم دیروز هم میلواکی باکس با 
نتیجه ۱۲۲ بر ۱۱۰ مقابل اورالندو شکست خورد. همچنین هیوستون و 

میامي به ترتیب بر اوکالهماسیتي و ایندیانا پیروز شدند.
پیروزي مقتدرانه پاری سن ژرمن بر الیپزیك  

پاری س���ن ژرمن با شکس���ت الیپزیش برای نخستین بار به فینال 
لیگ قهرمانان اروپا صعود 
کرد.  تیم های پاری سن 
ژرم���ن و الیپزیك در 
ورزشگاه دالوس بنفیکا 
پرتغال اولین دیدار نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
را برگ���زار کردند که در 
پایان این بازی پاری سن 
ژرمن با برتری ۳ بر صفر 
زمین مسابقه را ترک کرد تا برای اولین بار در تاریخش به فینال لیگ 

قهرمانان اروپا صعود کند. 
 گل هاي پاري س���ن ژرمن را در این دیدار، مارکینیوش در دقیقه 

۱۳،دي ماریا در دقیقه 4۲ و برنات دقیقه 56 به ثمر رساندند.
کومان سرمربي بارسلونا شد

سرمربی هلندی در فصل پیش رو 
هدایت بارسلونا را بر عهده خواهد 

داشت.
به گزارش ال اس���پانیول، رونالد 
کومان اکنون سرمربی جدید بارسلونا 
اس���ت. باشگاه کاتاالنی دیروز اعالم 
کرد سرمربی هلندی هدایت تیم را بر 
عهده گرفت و جانشین کیکه ستین 
شد.قرارداد کومان دو ساله است و تا 

ژوئن ۲۰۲۲ اعتبار دارد.
سرمربی هلندی پیش از این هدایت 
تیم ملی کشورش را بر عهده داشت. 

»مسی« با آمدن کومان در بارسلونا می ماند
  رئیس باش���گاه بارسلونا با 
بیان این که »رونالد کومان« سرمربی 
فص���ل آینده این تیم خواهد بود، 
اعالم کرد: »لیونل مسی« جزو پروژه 
ما است و بارسا را ترک نمی کند.

به گزارش نش���ریه س���ان، 
»جوزپ بارتومئو« رئیس باشگاه 
بارس���لونا اعالم کرد که اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، کومان به عنوان 
س���رمربی فصل آینده تیم معرفی 
خواهد شد. وی در ادامه از شایعه جدایی کاپیتان خشمگین بارسا صحبت 
کرد و گفت: مسی فوتبالش را در نیوکمپ تمام می کند. من همیشه به 
صورت مرتب با پدر لئو در حال صحبت هستم و همیشه گفته ام که او 
در پروژه های ما قرار دارد.رئیس باشگاه بارسا ادامه داد: کومان سرمربی 
جدید ما خواهد بود و او به من تاکید کرد که مسی بازیکن کلیدی برای 

پروژه جدید ما است.

کشتی پهلوانی ثبت ملی شد
  ایرنا-  کشتی پهلوانی در فهرست 
ملی میراث فرهنگی ناملموس وزارت 
میراث فرهنگی گردش���گری و صنایع 

دستی ثبت شد.
کش���تی پهلوانی پیش از این با 
تالش های فدراس���یون زورخانه ای و 
حمایت وزارت ورزش به خانه اصلی 
خود یعنی فدراسیون زورخانه ای بازگشته 

بود.
ثبت کش���تی پهلوانی در فهرست 
مل���ی میراث فرهنگی ناملموس، اتفاق 
مهمی اس���ت که دیروز به طور رسمی 

اعالم شد.
طارمي باقرارداد ۴ ساله به پورتو پیوست

با اعالم یك روزنامه پرتغالی، کار 
انتق���ال مهدی طارمی به تیم پورتو تمام 
شده است. قرارداد طارمی با این باشگاه 
چهار س���اله و به مبلغ 6 میلیون یورو 

خواهد بود.
به گزارش مهر، مهدی طارمی یکی 
از س���وژه های جذاب نقل و انتقاالت 
لیگ فوتبال پرتغال در تابستان امسال بوده 
است. این مهاجم ایرانی در اولین فصل 
حضورش در فوتبال پرتغال موفق شد 

با تیم ریوآوه عملکرد قابل تحسینی داشته باشد و با ۱۸ گل، به عنوان مشترک 
آقای گلی پرتغال دست یابد.

 با اتمام فصل و انتقال »کارلوس کارواخال« سرمربی ریوآوه به تیم براگا، 
این مربی که شناخت کافی از طارمی داشت از مسئوالن باشگاه خواست زمینه 

جذب او را فراهم کنند.
دیروز هم روزنامه ابوال بخش���ی از صفحه نخس���ت خود را به طارمی 
اختصاص و خبر داده اس���ت که کار توافق این مهاجم و پورتو با 6 میلیون 

یورو تمام شده است.
جذب مربی و بازیکن خارجی در فوتبال ایران ممنوع شد

هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی 
برای باشگاه ها در فصل آینده را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ بنا 
به مالحظات متعدد مصوب کرد که در فصل ۱4۰۰-۱۳۹۹ مسابقات باشگاهی 

عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی جدید در باشگاه ها ممنوع شود.
بازیکنان و مربیان خارجی فعلی شاغل در صورت اتمام مدت قرارداد فقط 
می توانند با همان باشگاه فعلی خود تمدید کنند و پیوستن آنها به سایر باشگاه ها 
هم ممنوع اس���ت.  پیش از این وزارت ورزش و جوانان اعالم کرده بود که 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس حق جذب مربی و بازیکن خارجی ندارند. 
در چارچوب اتفاقات روی داده بعد از شکست ایران در پرونده ویلموتس و 
سایر پرونده های بین المللی در محاکم قضایی، این تصمیم به همه تیم های 

فوتبال ایران اختصاص یافت.
محرومیت ۴ ورزشکار دوپینگی کاهش یافت

  ایرنا- با اعالم س���تاد مبارزه با 
دوپینگ، محرومیت چهار ورزشکار ایرانی 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایرنا، بر اس���اس اعالم 
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ)نادو( شورای 
اس���تیناف این ستاد برابر قوانین آژانس 
بین المللی مب���ارزه با دوپینگ )وادا( و 
ایران نادو پس از بررس���ی پرونده چهار 
ورزشکار، محرومیت آنان را از چهار به 

دو سال تقلیل داد.
بدین ترتیب محرومیت مصطفی 
ماهی از فوتبال ۲۰ فروردین ماه ۱4۰۰، 
محرومیت ابوالقاسم عروجی از فوتسال ۱۸ آبان ماه ۱4۰۰، محرومیت سید احسان 
موسوی محمدی از وزنه برداری 4 اسفندماه ۱۳۹۹ و محرومیت سید فردین 

فالح شمسی از وزنه برداری چهارم دی ماه ۱۳۹۹ خاتمه می یابد.

وزی����ر ورزش و جوان����ان به 
اظهارات برخی نمایندگان مجلس 
مبنی بر این که جرایم و بدهی های 
فدراس����یون فوتب����ال باید از جیب 
 مسببان آن ها پرداخت شود واکنش

نشان داد.
مسعود سلطانی فر در گفتگو 
با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره 
اظهارات برخی نمایندگان مجلس 
مبنی بر این که جرایم و بدهی های 
فدراسیون فوتبال باید از جیب مسببان 
آن ها پرداخت شود، با تاکید بر این که 
تشخیص این موضوع برعهده مقامات 
قضایی است، اظهار داشت: بازرسی 
کل کش����ور در این زمینه پرونده ای 
تشکیل داده و مراحل نهایی جمع بندی 
پرونده در حال انجام است و پرونده 
برای اخذ تصمیم به مراجع قضایی 

ارسال خواهد شد.
وی با بیان ای����ن که »وزارت 
اطالعات و بازرس����ی کل کش����ور 
مدت هاس����ت که در این زمینه در 
حال کار هستند«، افزود: باید منتظر 
بمانیم و ببینیم که تشخیص و جمع 
بندی س����ازمان بازرسی کل کشور 
 و نهاده����ای امنیت����ی و نظارتی که 
دست اندرکار بودند چیست و نهایتًا 
مقامات قضای����ی در این زمینه چه 

تصمیمی می گیرند.
  وزیر ورزش صبح دیروز در 
حاش����یه جلسه هیات دولت با ابراز 
امیدواری در باره شکسته شدن حکم 
 )CAS ( فیفا در دادگاه عالی ورزش
با استفاده از همه ظرفیت های حقوقی 
و اجرایی کش����ور، درباره چگونگی 
عقد قرارداد با س����رمربی سابق تیم 
ملی فوتبال تصریح کرد: مردم مطمئن 
باشند که در چارچوب مقابله با فساد 
در ورزش با متخلفان یا متخطیان این 

ماجرا برخورد الزم انجام می شود.

آغازتحقیقات درب��اره قرارداد 
جنجالی ویلموتس 

حراس����ت وزارت ورزش ب����ا 
هماهنگی نهادهای نظارتی تحقیقات 
گسترده ای را درباره چگونگی انعقاد 
قرارداد جنجالی با مارک ویلموتس 
آغاز کرده اس����ت که بر این اساس 
در اولی����ن گام تعدادی از مطلعین 
و مرتبطین ب����ه این پرونده احضار 
ش����ده اند. به گزارش ایسنا، قرارداد 
جنجالی فدراس����یون فوتبال ایران با 
مارک ویلموتس س����رمربی بلژیکی 
س����ابق تیم ملی قوتبال ایران تاکنون 
ح����دود ۹ میلیون یورو برای فوتبال 
ایران هزینه در بر داشته است. مربی 
که با نتایج نه چندان خوب و حضور 
اندک در کشور، خسارت فراوانی را به 

فوتبال ایران وارد کرده است. 
ورود ج����دی نهادهای نظارتی 
ب����ه موضوع قرارداد ویلموتس پس 
از آن اتفاق افتاد که کمیته انضباطی 
فدراس����یون جهانی فوتبال )فیفا( در 
حکم����ی فوتبال ایران را 6 میلیون و 
۱۳7 هزار یورو جریمه محکوم کرد.

نهادهای نظارتی که پیش از این 
به موضوع قرارداد ویلموتس ورود 
ک����رده بودند، دیروز در اولین گام با 
احضار تعدادی از مطلعین و مرتبطین 
پرونده، روند تازه ای را برای پیگیری 
قضایی ای����ن موضوع آغاز کرده اند. 
روندی که به نظر می رسد در روزهای 
آینده هم ادامه خواهد داش����ت تا بر 
این اس����اس مدیران و متهمان اصلی 
انعقاد قرارداد عجیب فدراس����یون 
فوتبال با مارک ویلموتس پاسخگوی 

سوءمدیریت هایشان باشند.
حراست وزارت ورزش با تایید 
ای����ن موضوع تاکید کرد که با تمام 
متخلفان قرارداد مذکور در هر سطحی 
برخورد خواهد شد و در این راه هم از 

هیچ کوششی برای شناسایی متخلفان 
اصلی و احقاق حق نسبت به فوتبال 

کشور دریغ نخواهد شد.
 ق��رارداد ویلموتس از مصادیق 

ترکمانچای است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
هم در ارتباط با قرارداد س����رمربی 
سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: در 
این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه 
گزارش����اتی را ارائه کرده اند و شاید 
بت����وان گفت این قرارداد از مصادیق 

قراردادهای ترکمنچای بوده است.
  حجت االس����الم و المسلمین 
حسن درویشیان، در حاشیه مراسم 
رونمایی از سامانه گزارشگران فساد در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی 
در ارتباط با قرارداد ویلموتس و نامه 
دادسرا و سازمان بازرسی به تاج رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال برای معرفی 
اموال خودش برای جبران خسارت 

قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران اظهار داش����ت: درخواستی از 
سمت سازمان بازرسی ارسال نشده 
اس����ت، شاید خود دادسرا این کار را 
کرده باش����د . وي ادامه داد: از همان 
اول حسب گزارش ها اطالعاتی پیدا 
کردی����م و از همان روزهای اول به 
ق����رارداد ورود پیدا کردیم و پس از 
بررسی، اشکاالت قابل توجه شکلی 
و ماه����وی در قرارداد دیدیم. رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: 
در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه 
گزارش����اتی را ارائه کرده اند و شاید 
بت����وان گفت این قرارداد از مصادیق 
قراردادهای ترکمنچای بوده اس����ت. 
حتی مالیاتی که معمول است خود 
آن کس����ی که ذینفع است پرداخت 
کند را هم فدراسیون فوتبال بر عهده 

گرفته است.
 درویشیان گفت: خود این افراد 

هم بدهی های مالیاتی بسیاری داشته اند. 
پول آن را هم  چون خودشان نداشته اند 

از جای دیگری قرض کرده اند.
آقای��ان بایدغرامت ق��رارداد 

ویلموتس را بدهند
یك عضو پیشین هیات رئیسه 
فدراس����یون فوتبال هم می گوید که 
غرامت پرون����ده ویلموتس باید از 
حساب شخصی کسانی که این قرارداد 

را بستند پرداخت شود.
حس����ن غفاری در گفتگو با 
ایسنا، درباره شکست ایران در پرونده 
ویلموت����س و محکومیت پرداخت 
غرامت به س����رمربی بلژیکی که با 
درخواس����ت تجدیدنظر فدراسیون 
فوتب����ال در دادگاه حکمیت ورزش 
)CAS( همراه خواهد ش����د، گفت: 
درخواس����ت تجدیدنظر یك هزینه 
اضافه اس����ت که باید مبلغی را برای 
دادرسی به دادگاه پرداخت کنیم. کی در 
درخواست تجدیدنظر موفق شده ایم؟ 
در همه موارد شکست خورده ایم. با 
این که می دانیم در س����نوات گذشته 
در CASشکست خوردیم، باز هم 

این راه را می رویم.
 این عضو پیشین کمیته انتقالی 
فدراسیون فوتبال در واکنش به این 
خواسته عمومی که باید غرامت این 
قرارداد ضعیف از سوی عامالن آن 
یعنی مه����دی تاج و اعضای هیات 
رئیس����ه پرداخت شود نه از سوی 
فدراسیون و نهادهای دولتی، تصریح 
کرد: چرا باید مردم بیچاره پرداخت 
کنند؟ چرا مردم بیچاره که اطالعی 
از قرارداد نداشتند، این مبلغ هنگفت 
را بپردازند؟ باید بررسی شود که چه 
کسانی این قرارداد را نهایی کردند و 
همان نفرات هم غرامت را بپردازند.

غفاري تاکید کرد: تا روزی که 
به اش����تباهات خودمان اقرار نکنیم، 

اصالح پذیر نیس����تیم. هر موقع که 
گفتم اشتباه کردم، اصالحات شروع 
می شود. رفتار اعضای هیات رئیسه 
نش����ان می دهد که باز هم این مسیر 

اشتباه را می رویم.  
 وي اذعان کرد: وقتی این آقایان 
قبول نمی کنند که اشتباه کردند و به 
قولی طلبکار هم هستند، بدانید که 
ق����رارداد بعدی بهتر از این نخواهد 
بود. امیدواریم روزی برسد که افراد 

مسئولیت پذیر حضور داشته باشند.
غف����اری در واکنش به این که 
روند عقد قرارداد با ویلموتس حاکی 
از پنهان کاری رئیس فدراس����یون از 
سایر همکارانش در این فدراسیون 
دارد و بخش های حقوقی و بین الملل 
در جریان مذاکرات و نگارش قرارداد 
نبودند که این مسائل شایعات زیادی 
را ایجاد می کند، گفت: من امیدوارم که 
این طور نباشد ولی شواهد به گونه ای 
اس����ت که شاید نمی خواستند کسی 
از جریان قرارداد مطلع باشد. وقتی 
شواهد را کنار هم می گذارید متوجه 
می ش����وید که شاید اصال عمدی در 
این کار بوده و ش����اید کسی سودی 
برده است.  وي در واکنش به حضور 
مهدی تاج بدون هیچ یك از مدیران 
و کارمندان فدراس����یون در بروکسل 
برای عقد قرارداد که توس����ط بهروز 
زنجانی، جوان مقیم آلمان همراهی 
شده است گفت: مگر امکان نداشت 
قرارداد در دوبی امضاء شود؟ مگر شما 
می خواستید در محل کارتان استخدام 
ش����وید، به خانه تان آمدند؟ اگر یك 
مربی بیکار است و می خواهد برای 
یك کشور و تیمی کار کند، باید به 
مح����ل کارش برود و مذاکره کند نه 
این که باالترین شخص فدراسیون به 
بروکس����ل بلژیك برود. ما در همین 

ابتدای کار قافیه را باختیم.

14 پنجشنبه 30 مرداد 1399 - 30 ذي الحجه 1441 - 20 آگوست 2020 -  سال نود وپنجم - شماره 27635
ورزشي

اخبار كوتاه  خارجی وزیر ورزش و جوانان:اخبار كوتاه  داخلی

تكليف قرار داد ویلموتس را مقامات قضایی مشخص مي كنند

هدف مشترک پرسپولیس و استقالل در بازي آخر
  ایرنا- پرسپولیس در لیگ نوزدهم به تیم های تهرانی نباخته و استقالل 
هم تمام بازی های خود را با تیم های استان بوشهر با برد پشت سر گذاشته 

است.
  هفته پایانی رقابت های لیگ برتر امروز به اتمام می رسد. پرسپولیس 
باید در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپا برود و استقالل در بوشهر رو در 
روی شاهین قرار بگیرد. سرخابی های پایتخت پیش از جدال برابر یکدیگر 

در جام حذفی هدفی مشترک دارند.
پرسپولیس در این دوره و تا قبل از بازی با سایپا در پنج بازی برگزار 
کرده مقابل سه تیم تهرانِی دیگر لیگ، توانسته است به چهار برد و یك تساوی 
برسد و شکستی را در کارنامه خود نداشته باشد. سرخپوشان تهرانی با نتایج 
۲ بر یك و سه بر یك از سد پیکان گذشتند؛ مقابل استقالل یك بار با نتیجه 
یك بر صفر به برتری رسیدند و دیگر بار به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند. 
در برابر سایپا هم در دیدار رفت پیروزی ۲ بر صفر برای این تیم به دست 

آمد و باید دید در جدال برگشت چه نتیجه ای رقم می خورد.
اما اس���تقالل؛ این تیم در سه بازی قبلی خود مقابل نمایندگان بوشهر 
در لیگ نوزدهم به سه برد رسیده و هیچ امتیازی را از دست نداده است. 
استقالل ۲ بار با نتیجه ۲ بر صفر از سد پارس جنوبی جم گذشت و شاهین 
را در دیدار رفت و در حالی که سرمربی نداشت با نتیجه چهار بر یك از 
پیش رو برداش���ت تا امش���ب که با یك برد دیگر در برابر این تیم به آمار 

۱۰۰ درصد پیروزی برسد.

سربازان گمنام امام زمان )عج( طی اقدامات 
اطالعات���ی و عملیاتی به یك باند بزرگ قاچاق 

سالح و مهمات در استان البرز ضربه زدند.
 در اطالعی���ه مرک���ز رواب���ط  عمومی و

 اطالع رس���انی وزارت اطالعات در این زمینه  
آمده است:

»س���ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
کل اطالعات اس���تان البرز با اقدامات اطالعاتی 
و عملیاتی، اعضای باند بزرگ قاچاق س���الح و 
مهمات را شناس���ایی و مورد ضربه قرار داده و 

از ت���داوم فعالیت مجرمانه آنها ممانعت به عمل 
آوردند. این باند در اس���تان های البرز، تهران، 
کرمانشاه، لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 

آذربایجان غربی و کرمان فعالیت داشته است.
بر اس���اس اطالعات و مستندات پرونده، 
اعضای باند مذکور با سوء استفاده و جعل مکاتبات 
و عناوین وزارت اطالعات، نهادهای حاکمیتی، 
مراجع قضایی و ارگان های نظامی، اقدام به قاچاق 
سالح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و مشروبات 
الکلی، اخالل در نظام اقتصادی، قاچاق ارز، سکه، 

منسوجات طال و عتیقه نموده اند.
در این عملیات هوشمندانه بیش از ۲۰ نفر 
از اعضای اصلی باند مذکور با هماهنگی مراجع 
قضایی دستگیر و تعداد قابل توجهی سالح جنگی، 
کمری، شکاری، مهمات و خودروهایی با پوشش 

نظامی کشف و ضبط شد.
ملت ش���ریف و عزیز ایران اس���المی در 
صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از عناوین 
وزارت اطالعات، با ستاد خبری وزارت اطالعات 

به شماره ۱۱۳ تماس   بگیرند. «

قرعه کشی لیگ برتر کشتی در ابهام برگزاري مسابقات

 محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری 
استان تهران و سعید محمودی مدیرکل حفاظت 
محیط زیس���ت اس���تان تهران به همراه رسول 
جعفری رئیس دادگستری شهرستان ری، غالمرضا 
نوفرستی دادستان شهرری، مجتبی یزدانی معاون 
خدمات شهری ش���هرداری تهران، امیرحسین 
شمسی مدیرکل حقوقی ش���هرداری تهران و 
صدرالدین علیپور مدیرعامل س���ازمان مدیریت 
پسماند از مجتمع پردازش و دفع زباله آرادکوه 

بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران، صدرالدین علیپور در 
تشریح بازدید مقامات قضایی از مجتمع آرادکوه 
گفت: با توجه به این که موضوع آرادکوه همواره 
به عنوان یکی از موضوعات مورد مناقش���ه و 

بحث در حوزه محیط زیست و از جمله دالیل 
آلودگی های موجود در شهرری مطرح می شود 
و در این مورد بحث های زیادی در گرفته است، 
با حضور مقامات قضایی استان تهران و شهرری 
و مسئوالن محیط زیست استان تهران عالوه بر 
توضی���ح روند کار در آرادکوه تالش کردیم تا 
درباره برخی از مسائل توضیحات الزم را ارائه 
دهیم. وی ادامه داد: بازدیدکنندگان با روند کار در 
آرادکوه، حجم گسترده مسئولیت ها و ساماندهی 
شبانه روزی پسماندهای عادی و پزشکی آن هم 
در ش���رایط شیوع ویروس کرونا آشنا شدند و 
به گفته خودشان اقدامات صورت گرفته بسیار 
فراتر از تصورات آن ها بود و نسبت به گذشته 

پیشرفت قابل قبولی داشته است.
علیپور با تاکید بر این که مدیرکل حفاظت 

محیط زیس���ت استان تهران هم در این جلسه 
نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مجتمع 
آرادکوه مطرح کرد، گفت: قرار شد تا پس از این 
با برگزاری جلسات مختلف و طرح نظرات، برای 
بهبود فرایندهای موجود با یکدیگر همکاری کنیم. 
همچنین در این جلسه حاضران دریافتند که با 
توجه به وجود ۳۰ تا 4۰ کانون که می توانند منشا 
بوی نامطبوع باشند، بي ارزش کردن فعالیت های 

آرادکوه به هیچ عنوان منطقی نیست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تصریح 
کرد: نتیجه ای که از بازدید موثر مقامات قضایی 
و محیط زیس���تی حاصل ش���د، این بود که با 
کاهش حداقلی دف���ن و افزایش ظرفیت زباله 
سوزها و سایت کمپوست بتوانیم عملکرد موجود 

را ارتقا دهیم.

مراسم قرعه کشی بیستمین دوره 
لیگ برتر کش���تی آزاد و فرنگی جام 
یادگار امام در حالی برگزار ش���د که 
هنوز مجوزی برای برگزاری این رقابت 

ها صادر نشده است.
به گزارش ایس���نا، مراسم قرعه 
کشی بیستمین دوره لیگ برتر کشتی 
آزاد و فرنگی، جام یادگار امام صبح 
دیروز با حضور جمعی از پیشکسوتان، 
مسئوالن و نمایندگان تیم های حاضر در 
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد. قرعه کشی این رقابت ها در حالی 
با اصرار عجیب مسئوالن سازمان لیگ 
فدراسیون کشتی برگزار شد که هنوز 
هیچ مجوزی برای برگزاری این رقابت 
ها در ش���رایط خطرناک شیوع کرونا 

صادر نشده است.
از س���وی دیگر ب���ا توجه به 
مشکالت عدیده لیگ کشتی در سال 

گذشته و ناتوانی برخی تیم ها همچون 
هیات کشتی خراسان جنوبی حتی در 
پرداخت قراردادهای دو و سه میلیونی 
کشتی گیران و عدم تسویه این مبلغ با 
وجود گذشت یکسال، باز هم شاهد 
حضور این تیم ها در میان تیم های 

لیگ جدید هستیم. 
دیگر نکته عجیب انحالل بی سر 
و صدای تیم کشتی آزاد دریاچه ارومیه 

بود تا لیگ کشتی شروع نشده یکی از 
تیم ها انصراف بدهد.

سال گذشته هم بسیاری از تیم 
ها در میانه لیگ کنار کش���یدند. نام 
نماینده کرمانش���اه در میان تیم های 
حاضر در حالی به چشم می خورد که 
هنوز وضع کشتی گیران آن مشخص 

نشده است. 
اس���امی تیم های شرکت کننده 

و گروه بندی انجام ش���ده به شرح 
زیر است:

*کشتی آزاد: گروه الف: )۱۰ تیم(
گروه ال���ف: دانش���گاه آزاد 
اسالمی- اس���تقالل تهران- پاالیش 
نفت کرمانشاه- هیأت کشتی گلستان- 

شهرداری بجنورد
گروه ب: بازار بزرگ ایران- هیأت 
کشتی قائمشهر- پاس تهران- ستارگان 

ساری- ویزازون
*کشتی فرنگی: )۱۱ تیم(

گروه الف: هیأت کشتی سیرجان 
– فوالد اکسین خوزستان- آریوبرزن 

بهبهان- رعد پدافند ارتش
گروه ب: دانش���گاه اس���المی 
– صبانور کردس���تان- احتشام گستر 
خوزس���تان- هیأت کشتی خراسان 

جنوبی
گروه ج: بازار بزرگ ایران- هیأت 

کشتی یزد- شهدای مدافع حرم قم

 سومین کنگره بزرگداشت وزرا و کارمندان و دومین جشنواره ملي کارمند 
تراز انقالب اسالمي روز شنبه؛ با حضور سردار سالمي  فرمانده کل سپاه پاسداران 

در مرکز همایش هاي صدا و سیما برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ پاسدار رضا خسروی دبیر ستاد کنگره 
بزرگداشت   بسیج وزارتخانه ها و ادارات در هفته دولت در جمع خبرنگاران 
در تش���ریح برنامه های این کنگره اظهارداشت:امسال ایام سوگواری اباعبداهلل 
الحسین)ع( تقارن دارد با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر 
که می تواند الگویی برای کارمندان دولت در تاس���ی از امام حسین و شهیدان 
رجایی و باهنر باشد. دبیرستاد کنگره بزرگداشت هفته دولت بسیج ادارات و 
وزارتخانه ها افزود: سومین کنگره وزرا و کارمندان شهید دولت یکم شهریور 
به صورت مجازی با حضور سردار سالمي فرمانده کل سپاه پاسداران در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار می شود که در این برنامه با حضور خانواده 

هاي شهید دولت از ۱۰ خانواده شهید و ایثارگر دولت هم تجلیل می شود.
وی با بیان این که رسالت اصلی بسیج ادارات تحقق دولت اسالمی است، 
اضافه کرد: دومین جشنواره کارمند تراز انقالب اسالمی هم چهارم شهریور با 
سخنراني محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوراي اسالمي به صورت ویدئو 

کنفرانس و با دعوت و تجلیل از کارمندان شاخص برگزار می شود.
دبیرستاد هفته بزرگداشت هفته دولت بسیج ادارات و وزارتخانه ها در ادامه 
به اهمیت واالي کارمندان و کارگزاران دولت اشاره کرد و افزود: ما باید تالش 

کنیم که کارمندان در تراز انقالب اسالمي باشند.
خسروي با اشاره به این که از کارمندان شاخص که براساس معیارها و 
مالک هایي انتخاب شده اند براي حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده 

است،گفت:در این برنامه همچنین از تمبر یادبودی رونمایی خواهد شد. 
وي خاطرنش���ان کرد: برگزاری میز خدمت توس���ط بسیجیان ادارات و 

وزارتخانه ها هم از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.
دبیرستاد کنگره بزرگداشت هفته دولت در پایان نقش بسیج وزارتخانه ها و 
ادارات در برقراري ارتباط بین سازماني و استفاده از ظرفیت بسیجیان متخصص 
در زمینه ابتکارات و تولید قطعات را مورد تاکید قرار داد و افزود:خوشبختانه 
این کانال ارتباطي برقرار و ظرفیت هاي مربوطه به دولت معرفي شده است 
تا بتوانیم تحریم هاي دشمن را خنثي کنیم.ضمن این که قرار است نمایشگاه 

دستاوردهاي بسیجیان در هفته بسیج برگزار شود.

 کنگره وزرا و کارمندان تراز انقالب 
و شهدای دولت برگزار می شود

بقیه از صفحه 2
وي بیان کرد: ما یکی دو س���ال مقاومت کردیم و 
خواهیم کرد و به آنها هم فهمانده ایم که اشتباه کرده اند و 
آنها هم کامال این موضوع را فهمیده اند. کاخ سفید کامال 
متوجه اشتباه خود شده است منتها آنها راهی را رفته اند 
که اکنون در آن درمانده اند و اکنون پیدا کردن راه خروج 

برای آنها، کار بسیار سخت و مشکلی است.
 رئیس جمهوری با بیان این که در این شرایط اقتصادی 
دغدغه دولت، اول ثبات و آرامش اقتصادی است، گفت: 
ما می خواهیم اقتصاد کشور ما، دارای آرامش و ثبات باشد. 
مردم نسبت به هفته آینده و ماه و سال آینده دلشان قرص 

باشد و نگرانی نداشته باشند.
روحانی اظهار داشت: از طرفی ما در سال جهش تولید 
قرار داریم و می خواهیم روی تولید تکیه کنیم، ما امسال در 
کشاورزی، صنعت و همه بخش ها رشد تولید را می بینیم. 
در بخش صنعت در چهارماهه امسال نسبت به چهارماهه 
س���ال گذشته، ۹ درصد رشد تولید داریم که با توجه به 

شرایط کرونا و فشار و سخت بسیار مهم است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: در این شرایط سخت، 
روزی نبود که در کشور دچار خاموشی یا قطعی آب و 
گاز شویم یا بنزین و گازوییل نباشد. در بخش راه، جاده 
و حمل و نقل هم همه تالش کردند. این که شما می بینید 
که از بندر تا انبار و از انبار تا فروشگاه همه چیز سر جای 

خودش حرکت می کند به دلیل تالش همگانی است. 
 دولت قبل۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض کرد

روحانی اظهارداشت: افتخار دولت است که بگوید 
کشور را بدون نفت اداره می کند. سال گذشته حدود 4۳ 
میلیارد واردات داشتیم ولی به همان میزان هم صادرات غیر 
نفتی داشتیم و کشور را بر اساس صادرات غیرنفتی اداره 

می کنیم که در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
رئی���س جمهوری ادامه داد: اگ���ر به تاریخ قبل از 
انقالب بازگردید متوجه می شوید اگر یك زمان نفت نبود، 
چه می کردند؟ این را رصد کنید تا متوجه شوید که اتکا 
دولت ه���ای قبل از انقالب به نفت چقدر بوده و پس از 
انقالب چقدر شده است؟ زیرا در سال های گذشته زمانی 
بوده اس���ت که 4۰ تا 5۰ درصد بودجه کش���ور متکی به 
نفت بود ولی در س���ال ۹۹ فقط۱۰ درصد بودجه کشور 

متکی به نفت بوده است.

وي با یادآوری این که در ش���رایط سخت کشور را 
اداره می کنیم و برای مش���کالت بودجه، طراحی الزم را 
انج���ام دادیم، گف���ت: اگر قرار بود به جای فروش نفت 
مالیات در نظر بگیریم این برای مردم سخت می شد و باید 
در سال جهش تولید به نحوی مالیات در نظر می گرفتیم 

که اصل تولید صدمه نبیند.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت نمی خواهد از بانك 
مرکزی استقراض کند. دولت قبلی 5۰ هزار میلیارد تومان 
از بانك مرکزی برای مسکن استقراض کرد ولی ما به رغم 
برخورداری از این قدرت، دس���ت خود را در این هفت 
سال هیچ وقت به سوی بانك مرکزی دراز نکردیم و به 

دنبال پول پر فشار نبودیم.
رئیس جمهوری به راهکارهای دولت برای درآمدزایی 
اش���اره کرد و گفت: در چنین شرایطی برای اداره کشور 
باید اوراق منتشر می کردیم یا سهام یا نفت می فروختیم که 

هر سه کار در حال انجام است.
روحان���ی ادامه داد: 57 هزار میلیارد اوراق خزانه از 
ابتدای سال در حال فروش است و هر جا که الزم باشد 
باز خواهیم فروخت و ش���یوه ای قانونی است. همچنین 
س���هام دولتی هم در حال فروش اس���ت و خوشبختانه 
فروش سهام شرایط خوبی دارد زیرا معتقدیم اقتصاد باید 

به مردم واگذار شود.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان این که بازار بورس،  
بازار خوبی اس���ت و دولت ب���ا تاکید بر بانك مرکزی،  
شورای بورس و وزیر اقتصاد همیشه خواستار مراقبت این 
بازار بوده اند، بیان کرد: البته این مراقبت انجام می ش���ود 
ولی ذات بورس و اقتصاد به صورت خط مستقیم نیست 
بلکه شکستگی دارد ولی مهم این است که در طول سال 
این خط شکس���ته به سمت باال باشد و دولت این خط 

را حفظ می کند.
فروش سلف نفت

روحانی در ادامه به فروش سلف نفت اشاره کرد و 
توضیح داد: برای فروش نفت طرحی در نظر گرفته شد و 
در سه قوه هم این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و دولت این طرح را ۱۰۰ درصد به نفع کشور می داند و 

بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی این طرح تو دهنی به 
آمریکاست، زیرا آمریکا می خواهد نفت فروخته نشود ولی 

اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند،  طرح 
اجرایی آن را عملیاتی می کنیم؛ اگر هم موافقت نکردند 

پیگیر طرح های دیگر خواهیم شد.
خدمات بهداشتی ، رایگان به مردم ارائه می شود

رئیس جمهوري با اش���اره به این که از زمان شیوع 
ویروس کرونا خدمات بهداشتی زیادی به صورت رایگان 
به مردم ارائه شده است،  اظهار داشت: با کشورهای دیگر 
مقایسه کنید که برای مبارزه با کرونا چه میزان از آنها وجه 
نقد می گیرند؟ ولی دولت این خدمات را برای مردم و 
حتی اتباع بیگانه ساکن در کشور به صورت رایگان ارائه 

می دهد و بار کرونا بر دوش دولت است.
روحانی با بیان این که دولت در مبارزه با شیوع کرونا 
از نظر اقتصادی و تجهیزات، امکانات الزم را تامین می کند،  
گفت: خوشبختانه کادر متخصص،  فداکار و کاردان به خوبی 

عمل کردند و این روش را ادامه می دهند.
 رئی���س دول���ت تدبیر و امید  اضافه کرد: عالوه بر 
این برای کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدند، وام 
اختصاص یافت و در بخش مسکن هم برای کاهش اجاره 
بهاء و اعطای ودیعه مسکن قدم هایی برداشته شد. همچنین 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با همکاری وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارهای خوبی از اول مردادماه 

۹۹ اجرایی شده است.
روحان���ي ادامه داد: همسان س���ازی حقوق ۳ و نیم 
میلیون نفر بازنشسته جامعه کارگری انجام شده و احکام 
آنها از امروز)دیروز( اجرایی می ش���ود. بر همین اساس 
بازنشسته هایی که ۳۰ سال سابقه داشتند و حداقل دستمزد 
آنها یك میلیون و 6۰۰ هزار تومان بود، در همسان سازی 
حق���وق این مبلغ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تبدیل 

خواهد شد.
 وی ادامه داد: بازنشستگانی که ۳5 سال سابقه کار 
دارند حداقل دس���تمزد آنها از یك میلیون و 7۰۰ هزار 
تومان به مبلغ به ۳ میلیون می رسد. حتی حقوق بازنشسته 
هایی که ۲5 س���ال سابقه کار داشتند تا ۸۰ درصد اضافه 

می شود.
روحان���ی با تاکید بر این که برای تحقق این هدف،  
دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام را به تامین اجتماعی 
واگذار کرد،  خاطرنشان کرد: مردم بدانند برای تحقق این 
هدف، دولت گام مهمی برای جامعه کارگری برداشته که 

بسیارارزشمند است و در زمینه های دیگر هر کاری الزم 
باشد در حد توانی که داریم، انجام خواهیم داد.

وي در عین حال گفت: البته ما می دانیم که زندگی 
مردم به سختی می گذرد ولی دولت به صورت شبانه روز 
به فکر کاهش این س���ختی ها است و ان شاء اهلل دشمن 

شکست خواهد خورد و این شرایط ماندگار نیست.
  رعایت اصول بهداشتی در کنكور

 رئی���س جمهوري با بیان این که انتقال و برگزاری 
کنکور به زمان دیگر می تواند مشکالتی را ایجاد کند، اظهار 
داش���ت: ممکن است در پاییز، آنفلوآنزا شیوع پیدا کند. 
پیش بینی این که تاخیر موجب بهتر شدن وضع می شود، 
وجود ندارد. برگزاری کنکور با رعایت اصول بهداش���تی 
اس���ت مانند مردم که با رعایت اصول بهداشتی به خرید 
می روند، بیرون می روند و مسافرت می روند. اینها اشکالی 
ندارد اما اکنون که بحث کنکور مطرح می ش���ود، گویی 
آسمان به زمین می آید ولی ما با رعایت اصول بهداشتی 

عمل مي کنیم.
روحاني با بیان این که توصیه، خواهش و تاکید من 
از وزرای علوم و بهداشت این است که تمام مراقبت ها در 
روز کنکور رعایت شود، تصریح کرد: ما از نیروی انتظامی 
می خواهیم که به ما کمك کند. اجتماعات اگر نباش���د، 
خود کنکور مشکلی ندارد. فضایی است که افراد با فاصله 
نشسته اند. مساله اجتماع در ورود و خروجی است که اقوام 
و دوس���تان می آیند و می خواهند خداحافظی کنند و دعا 

بخوانند و در پایان کنکور بگویند آزمون چطور بود.
 جوانان سرمایه کشور و مدیران  آینده هستند

وي اضافه کرد: همه باید مراعات کنند. این جوانان 
برای ما مهم هس���تند. اینها سرمایه کشور و مدیران آینده 
هستند. همه باید مراقبت کنیم تا کوچکترین مشکلی از 

ناحیه کنکور برای آنها ایجاد نشود.
 رئیس جمهوري با بیان این که عزاداری مقدس و 
کنکوربرای ما مهم اس���ت، خاطرنشان کرد: جایی که بار 
مسئولیت بر دوش ماست، باید رعایت کنیم. صداوسیما 
نظارت کند و به محل های امتحان س���ر بزند و به مردم 
نشان دهد تا مردم اطمینان کنندکه فاصله یك متر و هشتاد 
سانت واقعا رعایت مي شود. ان شااهلل برگزاری عزاداری و 

کنکور مشکلی ایجاد نکند.

روحاني:  فروش سلف نفت  با موافقت ...

اشتغال به کار مددجویان کمیته امداد 
از طریق مراکز کاریابی

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
گفت: سامانه »تصمیم« با هدف کنترل 
و کاهش طالق از طریق افزایش نفوذ 
خدمات روان شناختی و ارائه خدمات 
یکپارچه در سراسر کشور، راه اندازی 
شده است. به گزارش روابط عمومی 
سازمان بهزیستی، فاطمه رضوان مدنی، 
با بیان این که سامانه »تصمیم« در تمام 
استان های کشور قابل دسترسی است، 
گفت: این سامانه در روزهای سه شنبه 
و چهارش���نبه هفته جاری در استان 
های کردستان، یزد، همدان، چهارمحال 
و بختی���اری، کهکیلویه و بویراحمد، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 
و منطقه کیش از استان هرمزگان هم 

به بهره برداری رسیدند.
مدنی ادامه داد: این س���امانه با 
هدف کاه���ش آمار طالق از طریق 
خدمات روانشناسی در سراسر کشور 
در همکاری با قوه قضاییه راه اندازی 

شده است.
ب���ه گفت���ه وی، متقاضی���ان 
 ط���الق ابتدا باید از طریق س���ایت
 zaman.behzisti.net اقدام به ثبت 
نام و دریافت کد رهگیری کنند و سپس 
از طریق سامانه تصمیم خدمات ارزیابی 
چند بعدی تشخصی )غربالگری( و 
ارجاع ب���ه خدمات تخصصی روان 
شناختی با هدف کاهش اقدام به طالق 
و در ص���ورت بروز طالق، کاهش 

عوارض آن را دریافت کنند.

 بازدید مقامات قضایی و محیط زیست استان تهران از مجتمع آرادکوه   

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت:  برگزاری 
هرگونه مراسم اربعین منوط به اعالم نظر وزیران 
بهداش���ت دو کشور ایران و عراق و همچنین 

مقامات و مسئوالن کشور عراق است.
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی وزارت 
کشور،  حس���ین ذوالفقاری در نشست ستاد 
اربعین، گفت: براساس گزارش های ارائه شده 
به علت شیوع بیماری کووید-۱۹ در دو کشور 
ایران و عراق، برگزاری هرگونه مراسم منوط به 
اعالم نظر وزرای بهداشت و درمان دو کشور و 
مقامات و مسئولین کشور عراق است. ضرورت 
دارد با پیگیری وزارت امور خارجه و س���تاد 
اربعین سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق 

بعد از مراسم محرم برنامه و نظر رسمی مقامات 
عراقی را دریافت و اعالم کنند. 

او ادامه داد: س���تاد مرک���زی اربعین و 
کمیته های مربوطه برنامه های زیرساخت را با 
جدیت اجرا می کنند و اگر مراس���م راهپیمایی 
اربعین برگزار نشود، زیرساخت های الزم برای 
س���ال های آینده ایجاد و اقدامات تکمیلی در 
س���ه استان مرزی خوزستان، ایالم و کرمانشاه 

انجام  می شود.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تصریح 
ک���رد: پیش بینی ه���ای الزم را برای هر نوع 
شرایط در ایام اربعین خواهیم داشت. همچنین 
برنامه ریزی هایی ب���رای حوزه های فرهنگی، 

تبلیغی و اطالع رس���انی بهداشتی و درمانی و 
نحوه اقدام موکب داران و مشارکت های مردم 

تعیین و اعالم می شود.
ذوالفقاری با اشاره به ضرورت هماهنگی 
کامل در سطوح مختلف داخل کشور و با دولت 
عراق گفت: باید از هرگونه اظهارنظر و یا اقدام 
خارج از تصمیمات خودداری شود تا موجب 

انتظارات غیر قابل تحقق در جامعه نشود.
جلسه بعدی ستاد پس از دهه اول محرم 
برگزار خواهد ش���د و دبیران کمیته ها، شرایط 
پیش���برد برنامه های جایگزی���ن را با در نظر 
 گرفتن جهات مختلف، در آن جلس���ه مطرح 

می کنند.

راه اندازی سامانه »تصمیم« برای کاهش آمار طالق

 معاون وزیر کشور: برگزاری مراسم اربعین مشروط به نظرضربه سربازان گمنام امام زمان)عج( به باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات
وزرای بهداشت ایران و عراق است

در گفتگ���وی تلفنی محمد 
ج���واد ظری���ف وزی���ر امور 
 خارج���ه و محمد حنی���ف اتمر
 سرپرس���ت وزارت امور خارجه 
افغانستان مذاکرات صلح، ضرورت 
مذاکره بین افغانی ها بدون مداخله 
خارجی و حفظ دس���تاوردهای 
۱۸سال گذشته و نیز آمادگی ایران 
ب���رای کمك به روند صلح مورد 

تبادل نظر قرار گرفت. 
در ای���ن گفتگوی تلفنی دو 
ط���رف در باره  موضوعات حوزه 
رواب���ط دو جانبه به ویژه  نهایی 
ش���دن قرارداد جامع   دو کشور 

رایزنی کردند.
وزیر امور خارجه  همچنین 
در پیامی ب���ه زبان عربی در صفحه 
توییتر خود نوشت: انتخاب برادر و 
دوست صمیمی آقای بدر بن حمد 
البوسعیدی به عنوان وزیر خارجه 
سلطنت عمان به جای برادر حکیم 
یوسف بن علوی را به وی تبریك 
می گویم. برای برادرمان بدر آرزوی 
موفقیت و استواری در این مسیر 
دارم و امیدوارم که در این ماموریت 
از برادرانش در ایران کمك بگیرد 
و برای برادرمان یوسف نیز آرزوی 

صحت و سالمتی دارم.

رایزنی تلفنی ظریف و سرپرست 
وزارت امور خارجه افغانستان

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :
در صنعت دفاعی، پش���توانه قوی و مستحکم 
نیروهای مس���لح در دفاع از استقالل و تمامیت 
ارضی کشور و صیانت از دستاوردها، ارزش ها 
و آرمان های بلند انقالب و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران است.
به گزارش ایس���نا، سرلشکر پاسدار محمد 
باقری رئیس س���تاد کل نیروهای مس���لح در 
پیامی به مناسبت ۳۱ مرداد سالروز صنعت دفاعی 
کش���ور، ضمن تبریك این روز به مس���ئوالن، 
جهادگ���ران، متخصصان و آحاد کارکنان خدوم 
و ارزش���مند صنعت دفاعی کشور، تاکید کرد: 
فرزن���دان متعه���د و متخصص ملت در حوزه 
دفاعی بیش از گذش���ته بر توسعه ظرفیت های 

دفاع���ی و بازدارندگی اقدام خواهند کرد.در این 
پیام تصریح شده است: صنعت دفاعی کشور در 
نیروهای مسلح و با پرچمداری وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با تالش مجدانه و مستمر 
نیروهای متخصص، جهادی و خبره در مس���یر 
خوداتکایی و خودکفایی گام های بلندی برداشته 
اس���ت به طوری که وضع امروز صنایع دفاعی 
کش���ور در تولید علم و به دست آوردن دانش 
طراحی، ساخت و تولید محصوالت پیشرفته و 
مدرن نظامی همچون ساخت هواپیماهای جنگنده، 
انواع پهپادها، موش���ك های بالستیك و نقطه زن، 
انواع رادارها، ماهواره و ماهواره برها، زیردریایی، 
ناوهای س���طحی و زیرسطحی، بالگردها، تانك 
 و نفرب���ر و س���ایر نیازهای دفاع���ی، الگویی 

الهام بخش برای شکوفایی سایر بخش های تولید 
به ویژه حوزه اقتصاد و صنعت شده است که در 
مقابله با ویروس کرونا گوشه ای از توانمندی های 
غیرنظامی خود را برای رفع نیازهای کش���ور به 
رخ جهانیان کشانید. علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی هم در توییتی به مناسبت روز 
صنعت دفاعی نوشت: صنعت دفاعی ایران مولود 
انقالب اسالمی و نماد مدیریت جهادی و مقاومت 
فعال اس���ت. راهبردی که بیش از دو دهه قبل 
بر اس���اس تدابیر رهبری در صنعت دفاعی پایه 
گذاری شد، روند تعالی آن و قدرت بازدارندگی 
کشور را علی رغم تحریم های بی سابقه، تاکنون 

حفظ کرده است.
۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی مبارک.

سرلشکر باقری:صنعت دفاعی پشتوانه قوی و مستحکم نیروهای مسلح است

مدیرکل کمیته امداد اس����تان 
تهران از اش����تغال به کار 7۰۲ نفر 
از مددجوی����ان تحت حمایت از 
طری����ق مراکز کاریابی خبر داد و 
گفت: این افراد در سه ماه گذشته 

مشغول به کار شدند.
به گ����زارش مهر، س����ید 
ابوالفض����ل پرپنچی با بیان اینکه 
کمیته امداد ایجاد اش����تغال برای 
مددجوی����ان تحت حمایت را از 
طری����ق کاریابی ها دنبال می کند، 
ادامه داد: در س����ه ماه گذش����ته 
)خ����رداد، تیر و مرداد( 7۰۲ نفر 
به کاریابی ها معرفی و مشغول به 

کار شدند.
وی با اشاره به اینکه کمیته 
امداد به منظور توانمندس����ازی و 
خودکفایی مددجویان و با توجه به 
نیازهای کارفرمایان، آموزش های 
الزم را در مراکز فنی و حرفه ای 
برای مددجویان پیگیری می کند، 
خاطرنشان کرد: مددجویان آموزش 
دیده به کارفرمایان، مؤسس����ات 
کاریابی و ش����رکت های خدماتی 

معرفی می شوند.

مدیرکل کمیته امداد اس����تان 
تهران به بسته های تشویقی در نظر 
گرفته شده برای کارفرمایان اشاره 
کرد و افزود: این بس����ته ها شامل 
پرداخت حق بیمه به کارفرمایان 
و تسهیالت قرض الحسنه است 
که با هدف ایجاد اش����تغال برای 
مددجویان تحت حمایت در نظر 

گرفته می شود.
پرپنچی اضافه کرد: پرداخت 
۲۳ درص����د حق بیمه کارفرما به 
مدت دو سال و همچنین پرداخت 
5۰ میلی����ون تومان تس����هیالت 
قرض الحسنه با اقساط 7 ساله و 
سود 4 درصد از بسته های تشویقی 
برای کارفرمایانی است که برای 
مددجویان تحت حمایت کمیته 

امداد شغل ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: هر کارفرما 
می تواند برای 4۰ نفر از مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد فرصت 
 شغلی ایجاد کند و به ازای هر نفر
5۰ میلی����ون تومان تس����هیالت 
قرض الحسنه با سود 4 درصد و 

اقساط 7 ساله دریافت کند.
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همكار ارجمند 

جناب آقاي دكتر ناصر سپهري
رياست محترم هيئت مديره بيمارستان كسري كرج

با نهايت تأس��ف فقدان برادر گراميتان را تسليت عرض 
نم��وده، بق��اي عم��ر بازمان��دگان را از خداوند متعال 

خواستاريم.
هيئت مديره
 مديرعامل و پزشكان بيمارستان كسري كرج

به نام خدا 
چهارده سال از پرواز روح بزرگ

 شادروان سرهنگ علي رئوفي گذشت.
همسر دلبند و پدر عزيزمان، 
با گذر زمان، ياد مهرباني ها و 
صحبت هاي شيرينت بيش 
از هميشه در اذهان ما نقش 
مي بن��دد تا فقدان حضورت 
را تحملّي باشد و اگر پروازي 
مق��ّدر براي م��ا، اميد ديدار 

دوباره ات در افالك.
بنا بر وصّيت مرحوم، هزينه 

مراسم سالگرد صرف امور خيريه خواهد شد.
همسرت گوهر و فرزندان 

اي غائب از نظر بخدا مي سپارمت
30مردادماه مصادف است با هشتمين سالگرد

 درگذشت خواهر و مادري مهربان
 مرحومه مغفوره شادروان  

 يادش گرامي، روحش شاد
برادر: حاج سيد رضا ساعي زنوزي

فرزند: محمدعلي اماني زنوز

»و تو به تنهائي يادگار تمام مهربانيها بودي«
سي ويكم اَمرداد ماه 1399 
مص��ادف ب��ا پانزدهمين 
س��الگرد پ��رواز ملكوت��ي 
مادر عزيزمان بانو افس�ر 
رمضاني ف�اح را گرامي 

مي داريم.
روانش شاد و دعايش فرا راه 

زندگيمان باد.
مهوش و زهره رمضاني فاح

همكار محترم جناب آقاي ولي زاده
نماينده روزنامه اطاعات در فومن

ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و 
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مي نمائيم و براي 
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

آرزومنديم.
ام�ور توزيع و فروش � س�ازمان شهرس�تانها � 
حمل ونقل � امور مش�تركين � آبونمان � شبكه 
اطاع رس�اني � امور توزيع و فروش كتاب � انبار 
كت�اب � مراكز فروش كتاب � س�اعت كنترل � 
ته�ران و حوم�ه � تعميرگاه � س�ازمان پخش � 
انبار برگش�تي � تكفروش�ي � توزي�ع داخلي � 

سرپرستي گيان

 

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى پرتو شمس تابان سهامى خاص
 به شماره ثبت 13742 و شناسه ملى 10320497005

 به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/02/31 
تصميم���ا� �يل �تخا� ش���د : 1 -كليه ص���و�� ها� مالى س���ا� منتهى به 
1398/12/29 ش���امل تر��نامه � صو�� سو� � �يا� �گر�� �جو� نقد تصويب 
گر�يد. 2 - موسسه حسابرس���ى � خدما� مديريت ��يا �هيافت به شناسه ملى 
10380076460 � ش���ما�� ثبت 36530 به عنو�� با��� �صلى ��قا� حسين 
هد�يى فر� به ش���ما�� ملى 0534430945 به عن���و�� با��� على �لبد� بر�� 
مد� يكسا� �نتخا� شدند 3 - ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى 

ها� شركت تعيين شد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بايجا� غربى
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���ميه 
(894263)

**********************
 آگهى تغييرات شركت گاز استان گلستان سهامى خاص

 به شماره ثبت 4199 و شناسه ملى 10700128270 
ب���ه �س���تنا� صو�تجلس���ه مجم���ع عموم���ى ف���و� �لع���ا�� م���و�� 
1398/11/13 تصميم���ا� �ي���ل �تخا� ش���د : س���رمايه ش���ركت �� مبلغ 
 (  762/068/000/000) مبل���غ  ب���ه   (  1/900/000/000/000) 
�يا� منقس���م به (7/620/680 ) س���هم يكصد هز�� �يالى �� �جر�� ما�� 141 
�صالحي���ه قانو� تجا�� مبنى بر كاهش س���رمايه �جبا�� � كاهش يافت � ما�� 

مربو� �� �ساسنامه �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� گرگا� 
(894289)

**********************
آگهى تغييرات  

شركت سپندار مذ پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 6059 و شناسه ملى 10700147513 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/04/09 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د : �قا� �مير جليلى بعنو�� �ئيس هيئت مدير� به كد ملى 0066503061 � 
�قا� پو�يا عسگر� بعنو�� عضو هيئت مدير� به كد ملى 2122589892 � خانم 
ند� فرخى بعنو�� نائب �ئيس هيئت مدير� به كد ملى0451674839� ش���بنم 
باقر� مر��نى بعنو�� مدير عامل � عضو هيئت مدير� به كد ملى 2064823344 
بر�� مد� ��س���ا� �نتخا� گر�يدند . كليه �سنا� � ����� بها��� � بانكى با �مضا� 
�ئيس هيئت مدير� � با مهر شركت معتبر خو�هد بو� � ساير نامه ها� ����� نيز با 

�مضا� �ئيس هيئت مدير� � مهر شركت معتبر مى باشد .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� گرگا� (894290)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت سپندار مذ پارس 
سهامى خاص  به شماره ثبت 6059 و شناسه ملى 10700147513 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1397/04/09 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : - تر��نامه حس���ا� �س���و� �يا� منتهى به سا� 
مالى95به تصويب �س���يد. - خانم ند� فرخ���ى باكدملى 0451674839 � �مير 
جليلى باكدملى 0066503061 �پو�يا عس���گر� باكدملى 2122589892 � 
ش���بنم باقر� مر��نى باكدملى 2064823344 بسمت �عضا� هيئت مدير� 
بر�� مد� ��س���ا� �نتخا� گر�يدند. �قا� نيما كالنتر� بسمت با��� �صلى 
به كد ملى 2092271148 � �قا� س���عيد ثمر بخش بسمت با��� على �لبد� 
به كد ملى 2092114956 بر�� مد� يك س���ا� مالى �نتخا� شدند. ���نامه 

كثير�النتشا��طالعا� جهت نشر �گهى ها� شركت تعيين گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� گرگا� (894310)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت توليدى كشاورزى دامپرورى ران سهامى خاص
 به شماره ثبت 11786 و شناسه ملى 10760065410 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/01/31 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر��نامه � حسا� س���و� ��يا� سا� مالى 1398 به 
تصويب �سيد - ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت 
تعيين گر�يد - موسسه حسابرسى مفيد ��هبر به شناسه ملى 10861836531 
بعنو�� با��� �صلى � موسس���ه حسابرس���ى ها�� بينا� به شناس���ه ملى 
10100387557 بعنو�� با��� على �لبد� ش���ركت بر�� مد� يكسا� مالى 

�نتخا� گر�يدند .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� گرگا� (894320)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت توليد مواد اوليه داروپخش شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 35892 و شناسه ملى 10101725603 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/03/25 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : 1 - صو�تها� مالى ش���ركت ش���امل تر��نامه �� 
تا�يخ 1398/12/29� بر�� س���ا� مالى منتهى به تا�ي���خ مزبو�� مو�� تصويب 
مجمع قر�� گرفت. 2 - موسس���ه حسابرس���ى ش���هو� �مين با شناس���ه ملى 
10103115616 بعنو�� حس���ابر� � با��� �صلى � موسس���ه حسابرسى 
 بهمند با شناس���ه مل���ى 10100174390 ب���ه عنو�� ب���ا��� على �لبد�
  بر�� مد� يك سا� �نتخا� گر�يد. 3- ���نامه �طالعا� بعنو�� ���نامه كثير �النتشا�
  جهت ��� �گهى � �طالعيه ها� ش���ركت بر�� مد� يك س���ا� تعيين گر�يد.

  4- شركت ����پخش به شما�� شناسه ملى 10100835286 � شركت سرمايه گذ��� 
����ئى تامين به شما�� شناسه ملى 10102543204 � شركت تو�يع ����پخش 
به ش���ما�� شناسه ملى 10101725582 � ش���ركت كا�خانجا� ����پخش به 
ش���ما�� شناسه ملى 10101823437 � شركت ش���يمى ����يى ����پخش به 
شما�� شناسه ملى:10101725563 به مد� �� سا� بعنو�� �عضا� هيا� مدير� 

شركت �نتخا� شدند .
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� (894473)

آگهى انتقالى شركت كشت و صنعت خاور دشت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1287 و شناسه ملى 10700077145 

ش���ركت ف���و� �� مرج���ع ثب���ت ش���ركتها � موسس���ا� غيرتج���ا�� 
على �با� به ش���ما�� ثب���ت 2154 ثبت ك���ه خالصه �� به ش���ر� �ير جهت 
�طال� عمو� �گهى مى گر��: به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئ���ت مدير� مو�� 
 1398/09/03 مح���ل ش���ركت �� گرگا� به شهرس���تا� على �ب���ا� كتو� �

 بلو�� �ما� �ضا(�) � شركت كشت �صنعت خا���شت كدپستى 4941913315 
�نتقا� يافت � �� مرجع ثبت شركتها � موسسا� غيرتجا�� على �با� تحت شما�� 

2154 به ثبت �سيد� �ست. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� گلستا�

 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� على �با� گرگا� 
(894393)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت توليد برق شمس سرخس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 306 و شناسه ملى 10860165612 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/02/31 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : - موسس���ه مهرگا� تر�� � همكا��� به شما�� ملى 
10380533929 ب���ه عنو�� با��� �صلى ��قا� محمد�ضا �خو�� به ش���ما�� 
مل���ى 4284162853 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� س���ا� مالى منتهى به 
1399/10/30 �نتخا� گر�يدند. - ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� 
�گهى ها� شركت تعيين شد. -صو�� ها� مالى منتهى به 1398/10/30 مو�� 

تصويب قر�� گرفت. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو�
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سرخس 
(894859)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت دانش تحكيم آرا بتن با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 12878 و شناسه ملى 14006250453 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� م���و�� 1398/02/15 
تصميم���ا� �ي���ل �تخا� ش���د :  �ق���ا� ��� �ضائ���ى عبا� �ب���ا� كليه 
990000 �ي���ا� س���هم �لش���ركه خ���و� �� �� صن���د�� ش���ركت ��يافت 
 نمو� � خانم �لهه عبا� ���� �س���تا��ئى كليه 10000 �يا� �� س���هم �لش���ركه

 خو� �� �� صند�� شركت ��يافت نمو� ��قا� مهر�� ��شنى بخش كليه 10000 
�يا� سهم �لشركه خو� �� �� صند�� ش���ركت ��يافت نمو� ��قا� محمدصا�� 
ميز�نى كليه 10000 �يا� � �� ش���ركت خا�� گر�ي���د �خانم مريم ميز�نى كليه 
10000 �يا� سهم �لش���ركه خو� �� �� صند�� شركت ��يافت نمو� � �� شركت 
خا�� گر�يد � منبعد هيچگونه سهم � سمتى �� شركت ند��� ��� نتيجه سرمايه 
شركت �� مبلغ 2030000 �يا� به 1000000 �يا� كاهش يافت � ما�� مربوطه 
�ساسنامه �صال� مى گر��.�سامى ش���ركا� �� طريق كاهش سرمايه بعد�� خر�� 
تعد��� �� ش���ركا حامد قربانى مبلغ 460000 �يا� � س���عيد پير� �يو�تلو مبلغ 
10000 �يا� �ناصر شكوهى مبلغ 450000 �يا� �على عاطفى كيا مبلغ 10000 
�يا� � سيد مهد� عزيز ���� مبلغ 10000 �يا� � مرتضى سبزعليا� مبلغ 10000 
�يا� � �يدين حيد�� مبلغ 10000 �يا� ���مين ش���يخى گرجا� مبلغ 10000 
�ي���ا� � �ئو� قنبر� ���� مبلغ 10000 �يا� �صبا مهاجر� مبلغ 10000 �يا� 

� مهد� �سولى ثابت مبلغ 10000 �يا� مى باشند. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895330)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت سحرخيزان آذرحميد سبالن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 11512 و شناسه ملى 10240142338 

 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1397/07/12 تصميما� �يل �تخا� شد :
 - �قا� ��� مير��يى پا�سا بش���ما�� ملى 3860086431 بسمت مديرعامل � 
عضو هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. -�قا� �ميدمير��يى پا�سا 
بش���ما�� ملى 3874092313 بس���مت �ئيس هيا� مدير� بر�� مد� ��سا� 
�نتخا� گر�يدند. -خانم مونا معبو�� بشما�� ملى 1289674841بسمت نائب 
�ئيس هيا� مدير� بر�� مد� ��س���ا� �نتخا� گر�يدند. .� شعبه شركت:�ستا� 
خر�س���ا� �ضو� مش���هد بلو�� چر�غچى چر�غچى 27 خيابا� بها�ستا� نبش 
بها�ستا� 7.5 كدپستى :9199683778 �يجا� گر�يد� �قا� ��� مير��ئى پا�سا 
به عنو�� مدير ش���عبه معرفى گر�يد  �كليه �سنا� ������ بها��� �تعهد�����قبيل 
چك�سفته �بر����كليه عقو��سالمى �قر���ها�با �مضا� مديرعامل �نائب �ئيس 
هيا� مدير� متفقا��نامه ها �مر�سال� عا�� ������ با �مضا� مديرعامل بتنهايى 

همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895331)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت دانش تحكيم آرا بتن با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 12878 و شناسه ملى 14006250453 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� مو�� 1398/02/15 تصميما� 
�يل �تخا� شد : حامد قربانى به شما�� ملى 1467443824 �سعيد پير� �يو�تلو 
به ش���ما�� ملى 1672192757 �ناصر شكوهى به شما�� ملى 1450445969 
�على عاطفى كيا به شما�� ملى 1461500419 �سيد مهد� عزيز���� به شما�� 
ملى 5049854253�مرتضى سبزعليا� به شما�� ملى 1465461531��يدين 
حيد�� به ش���ما�� ملى 1465830154���مين ش���يخى گرجا� به ش���ما�� 
ملى 1467355828��ئو� قنبر� ���� به ش���ما�� ملى 1465403000�صبا 
مهاجر� به ش���ما�� ملى 1450390730 � مهد� �سولى ثابت به شما�� ملى 
0076975381 ب���ه عنو�� �عضا� هيئت مدير� ب���ر�� مد� نامحد�� �نتخا� 

شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895333)

آگهى تغييرات  شركت دانش تحكيم آرا بتن با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 12878 و شناسه ملى 14006250453 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/02/14 تصميما� 
�يل �تخا� شد :  �قا� مهد� �سولى ثابت به كد ملى 0076975381 با پر��خت 
10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا ���مد. �قا� حامد قربانى به كد 
ملى 1467443824 با پر��خت 460000 �يا� به صند�� شركت �� �مر� شركا 
���مد. �قا� ناصر ش���كوهى به كد ملى 1450445969 با پر��خت 450000 
�يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� ش���ركا ���مد. �قا� ��مين شيخى گرجا� به 
كد ملى 1467355828 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� 
شركا ���مد. خانم صبا مهاجر� به كد ملى 1450390730 با پر��خت 10000 
�يا� به صند�� شركت �� �مر� ش���ركا ���مد. �قا� على عاطفى كيا به كد ملى 
1461500419 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� ش���ركا 
���مد.� �قا� س���يد مهد� عزيز ���� به كد مل���ى 5049854253 با پر��خت 
10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا ���مد. �قا� مرتضى سبزعليا� 
به كد مل���ى 1465461531 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� 
�مر� ش���ركا ���مد. �قا� �يدين حيد�� به كد ملى 1465830154 با پر��خت 
10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا ���مد. �قا� سعيد پير� �يو�تلو 
به كد ملى 1672192757 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� 
ش���ركا ���مد. �قا� �ئو� قنبر� ���� به كد ملى 1465403000 با پر��خت 
10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا ���مد. خانم مريم ميز�نى به كد 
ملى 2620105031 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا 
���مد. �قا� مهر�� ��شنى بخش به كد ملى 1450663885 با پر��خت 10000 
�يا� به صند�� شركت �� �مر� ش���ركا ���مد. �قا� محمدصا�� ميز�نى به كد 
ملى 2620166365 با پر��خت 10000 �يا� به صند�� ش���ركت �� �مر� شركا 
���مد�. �� نتيجه سرمايه ش���ركت �� مبلغ1000000�يا� به 2030000 �يا� 
�فز�يش يافت � ما�� مربوطه �ساسنامه �صال� مى گر��.* * �عضا� هيئت مدير� 
�� 2 نفر به 11 نفر �فز�يش يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد* �سامى 
ش���ركا�:با �فز�يش سرمايه با ���� تعد��� �� سهم �لشركه ��� �ضائى عبا� �با� 
مبلغ 990000 �يا� ��لهه عبا� ���� �ستا��ئى مبلغ 10000 �يا� � حامد قربانى 
مبلغ 460000 �يا� � س���عيد پير� �يو�تلو مبلغ 10000 �يا� � ناصر شكوهى 
مبلغ 450000 �يا� � على عاطفى كيا مبلغ 10000 �يا� �س���يد مهد� عزيز 
���� مبلغ 10000 �يا� �مرتضى سبزعليا� مبلغ 10000 �يا� � �يدين حيد�� 
مبلغ 10000 �يا� ��مين شيخى گرجا� مبلغ 10000 �يا� � �ئو� قنبر� ���� 
مبلغ 10000 �يا� �صبا مهاجر� مبلغ 10000 �يا� مهد� �س���ولى ثابت مبلغ 
10000 �ي���ا� �مريم ميز�نى مبلغ 10000 �يا� � مهر�� ��ش���نى بخش مبلغ 

10000 �يا� � محمدصا�� ميز�نى مبلغ 10000 �يا� مى باشند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895332)

**********************
آگهى تغييرات شركت سحرخيزان آذرحميد سبالن شركت سهامى 

خاص
 به شماره ثبت 11512 و شناسه ملى 10240142338 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1397/07/12 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : �لف- �ق���ا� ��� مير��يى پا�سا�بش���ما�� ملى 
3860086431 �خانم مونا معبو�� بش���ما�� ملى 1289674841 �قا� �ميد 
مير��يى پا�سا بشما�� ملى 3874092313 همگى بسمت عضو هيا� مدير� بر�� 

مد� ��سا� �نتخا� گر�يدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895334)

**********************
آگهى تغييرات شركت غرب فضا نورد مغان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2209 و شناسه ملى 14005218987
 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1396/02/01 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : 1 : �عضا� هيئت مدير� مرك���ب �� �فر�� �ير بر�� 
مد� 2 س���ا� �نتخا� گر�يدند : 1 - �قا� �ضا صا�قى پو� ���عتى به شما�� ملى 
1378316037 2 - �قا� على حنفى الهيجا� به ش���ما�� ملى 1709872977 

-3 -�قا� محبو� شا�كا� �قا به شما�� ملى 1729362788 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� پا�� �با� 
(895337)

**********************
آگهى تغييرات شركت غرب فضا نورد مغان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2209 و شناسه ملى 14005218987 
 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1396/02/01 تصميما� �يل �تخا� شد :

 1 - �ق���ا� �ضا صا�قى پو� ���عتى به س���مت �ئيس هيئت مدير� 2 - �قا� على 
حنفى الهيجا� به سمت مديرعامل � نائب �ئيس هيئت مدير� 3 - �قا� محبو� 
شا�كا� �قا به سمت عضو هيئت مدير� همچنين كليه ����� � �سنا� بها��� � تعهد 

��� شركت با �مضا� مديرعامل به تنهائى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� پا�� �با� 
(895338)

**********************
آگهى تغييرات شركت نسيم يدك سلدوز سهامى خاص
 به شماره ثبت 1093 و شناسه ملى 10980236630 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1398/11/07 
 تصميما� �يل �تخا� شد : 1- عمليا� � تر�� نامه سا� مالى 97 شركت تصويب شد

 2- عبا� �بر�هيمى كدملى 2909344495 - سيما �بر�هيمى كدملى2900122910 
 - �يال �بر�هيمى كدملى 2909112500 - سميه �بر�هيمى كدملى2909719601 -

 �� نا� �بر�هيمى كدملى2909861120 بسمت �عضا� هيئت مدير� بمد� �� 
سا� �نتخا� شدند 2- محمد نامد�� خسر�شاهى كدملى 2909084337 بسمت 
با��� �صلى � جعفر �لى پو� كدملى 2909654842 بسمت با��� على �لبد� 

بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� گر�يدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بايجا� غربى
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� نقد� 
(895388)

آگهى تغييرات 
شركت دانش تحكيم آرا بتن با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 12878 و شناسه ملى 14006250453 
 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/02/15 تصميما� �يل �تخا� شد : 
1 .مهد� �سولى ثابت به سمت مدير عامل � عضو هيئت مدير� 2. حامد قربانى به 
سمت �ئيس هيئت مدير� 3. ناصر شكوهى به سمت عضو هيئت مدير� 4. ��مين 
شيخى گرجا� به سمت عضو هيئت مدير� 5. صبا مهاجر� به سمت عضو هيئت 
مدير� 6. على عاطفى كيا به س���مت عضو هيئت مدير� 7. سيد مهد� عزيز���� 
به سمت عضو هيئت مدير� 8. مرتضى س���بزعليا� به سمت عضو هيئت مدير� 
9. �يدين حيد�� به س���مت عضو هيئت مدير� 10. سعيد پير� �يو�تلو به سمت 
عضو هيئت مدير� 11. �ئو� قنبر� ���� به س���مت عضو هيئت مدير� · به عنو�� 
�عضا� هيئت مدير� بر�� مد� نامحد�� �نتخا� شدند � كليه �سنا� � ����� بها��� 
� تعهد��� بانكى ش���ركت �� قبيل چك سفته � بر��� � عقو� �سالمى ����� عا�� 
� ����� با �مضا� �قا� مهد� �س���ولى ثابت همر�� با مهر شركت معتبر خو�هد بو�. 
محل شركت �� ���� قبلى به ���� جديد : ���بيل� شاهد � كوچه (شهيد محمد 
پو��حيمى) � بز�گر�� شهد� � پال� 0 � طبقه همكف�كد پستى : 5613813793 
تغيير يافت. �� نتيجه ما�� مربوطه �� �ساسنامه به شر� مذكو� �صال� گر�يد. 

����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بيل
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ���بيل 
(895339)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت نسيم يدك سلدوز سهامى خاص
 به شماره ثبت 1093 و شناسه ملى 10980236630 

 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/11/07 تصميما� �يل �تخا� شد :
 1- خان���م �يال �بر�هيمى كدملى 2909112500 بس���مت �ئيس هيا� مدير� 
� خانم س���يما �بر�هيمى كدملى 290122910 بسمت نائب �ئيس هيا� مدير� 
� خانم �� نا� �بر�هيمى كدملى 2909861120 بس���مت منش���ى هيا� مدير� 
�قا� عبا� �بر�هيمى كدملى 2909344495 بسمت عضو هيا� مدير� � خانم 
سميه �بر�هيمى كدملى 2909719601 بسمت عضو هيا� مدير� � بر�� مد� 
2 سا� �نتخا� شدند 2- �قا� عبا� �بر�هيمى كد ملى 2909344495 بسمت 
مديرعامل شركت بر�� مد� 2 سا� �نتخا� شد 3- كليه قر�����ها � �سنا� �سمى 
� تعهد��� بانكى �� قبيل چك� س���فته � بر�� � ����� بها��� � ����� عا�� � نامه ها با 

�مضا� �قا� عبا� �بر�هيمى مديرعامل � مهر شركت معتبر خو�هد بو�.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بايجا� غربى 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� نقد� 
(895390)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت پانا نقش جهان جى سهامى خاص
 به شماره ثبت 36603 و شناسه ملى 10860212350 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1398/11/27 
تصميما� �يل �تخا� ش���د :شاهر� �فر�س���يابى به كدملى 5279606685 � 
كدپس���تى 1958913531 � مرضي���ه طاه���ر� ��لت �ب���ا�� به كدملى 
1287005187 � كدپس���تى 8198637573 بترتيب بعنو�� با��� قانونى 
�صلى � على �لبد� بر�� س���ا� مالى منتهى به 98/12/29 �نتخا� شدند. ���نامه 
�طالعا� بعنو�� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت �نتخا� شد. 
عملكر� سا� مالى منتهى به 97/12/29 � تر��نامه � صو�تحسا� سو� � �يا� سا� 

مالى مذكو� مو�� تصويب قر�� گرفت.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �صفها�

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �صفها� 
(895465)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت فراز معادن انارك سهامى خاص
 به شماره ثبت 163 و شناسه ملى 10260042526 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/03/15 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر��نام���ه � صو�تها� مالى ش���ركت منتهى به 
1398/12/29 به تصويب �س���يد. موسسه معين مش���ا�� مجر� ( حسابد���� 
�س���مى) شما�� شناس���ه ملى 10320404190بعنو�� با��� �صلى � محمد 
�جائى �نا�كى با ش���ما�� ملى 1240088426 به سمت با��� على �لبد� بر�� 
سا� مالى 1399 �نتخا� شدند. ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى 

ها� شركت �نتخا� شد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �صفها�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� نايين
(895510) 

**********************
آگهى تغييرات

 شركت فراز صنعت خزر سهامى خاص
 به شماره ثبت 603 و شناسه ملى 10760103874 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� م���و�� 1399/03/19 
تصميم���ا� �يل �تخا� ش���د : 1 - موض���و� �يل به موضو� ش���ركت �لحا� � 
ما�� مربوطه �� �ساس���نامه به ش���ر� فو� �صال� گر�يد: �ج���ر�� پر��� ها� 
لول���ه گذ��� � خط �نتقا� �برس���انى � ش���بكه فاضال� � نص���ب � ��� �ند��� 
 تجهي���ز�� تصفيه خانه ها� �� � فاضال� � �يس���تگا� ه���ا� پمپا� � چا� ها�

 عميق � نصب �نشعابا� �� � فاضال� � تعمير � نگهد��� �يز� �نر�تو� � �نجا� كليه 
�مو� خدماتى � تامين نير�� �نس���انى ماهر � نيمه ماهر � كا�گر سا�� � پشتيبانى 
كليه �مو� �����. پس �� �خ���ذ مجو� ال�� �� مر�جع �يصال�� ثبت موضو� فعاليت 

مزبو� به منزله ثبت � �خذ پر��نه فعاليت نمى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند��� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� ��مسر 
(895622)

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى 
طاووس گشت اصفهان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 22970 و شناسه ملى 10260437895 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/06/03 � نامه ش���ما�� 
972/123/7366 مو�� 1397/07/22 ����� كل مير�� فرهنگى صنايع �ستى � 
گر�شگر� �س���تا� �صفها� � نامه شما�� 35616 مو�� 1397/06/21 سا�ما� 
هو�پيمايى كش���و�� تصميما� �يل �تخا� ش���د : على خير�للهى حسين �با�� 
به ش���ما�� ملى 1288888287 به س���مت �ئيس هيئت مدير� .� �فسانه خا�� 
�لمحى به ش���ما�� ملى 1290974225 به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير�. � 
����� مريخى پو� به شما�ملى 1282697560.به سمت مدير عامل � عضو هيئت 
مدير� بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� گر�يدند. كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� 
ش���ركت �� قبيل چك � س���فته � بر��� � قر�����ها � عقو��سالمى با �مضا� �ئيس 
هيا� مدير� همر�� با مهر ش���ركت معتبر مى باشد. مدير عامل مجر� مصوبا� 

هيا� مدير� مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �صفها�

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �صفها� 
(895666)

**********************
 شركت آهار پودر نوين سهامى خاص

 به شماره ثبت 3932 و شناسه ملى 14007511300 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/02/25 
 تصميما� �يل �تخا� شد : 1 -محسن نا��� حسن �با�� به شما�� ملى 2161545086 � 
 محمد حسين نا��� حسن �با�� به شما�� ملى2150562715 �محمد نا��� حسن �با��
 به شما�� ملى2161149687 بس���مت �عضا� هيئت مدير� شركت بر�� مد� 
��سا� �نتخا� شدند. 2- �ضا�بيع خو�� نو�هى به شما�� ملى 0941876101به 
س���مت با��� �صلى � سيامك ��بلى به ش���ما�� ملى 2161551460به سمت 
با��� على �لبد� شركت بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� شدند. 3-���نامه �سالت 
جهت ��� �گهى ها� س���اليانه شركت �نتخا� گر�يد. 4- محسن نا��� حسن 
�با�� به ش���ما�� ملى2161545086 به سمت مديرعامل �عضو هيئت مدير� � 
محمدحسين نا��� حسن �با�� به شما�� ملى2150562715 به سمت �ئيس 
هيئت مدير� � محمدنا��� حس���ن �با�� به ش���ما�� ملى 2161149687 به 
سمت نايب �ئيس هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند. 5-كليه ����� 
� �س���نا� �سمى �تعهد��� شركت � قر����� ها � ����� بها���بانكى � عقو� �سالمى 
با �مضا� مديرعامل به تنهائى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد � ����� عا�� � 
نامه ها � مكاتبا� ����� با �مضا� مديرعامل ��ئيس هيئت مدير� متفقا همر�� با 

مهرشركت معتبر خو�هد بو�.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� مركز� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�� (895690)

**********************
آگهى تغييرات شركت آب منطقه اى يزد سهامى خاص
 به شماره ثبت 2771 و شناسه ملى 10861628215 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1398/06/10 
تصميما� �يل �تخا� ش���د :1 -صو�تها� مالى منتهى به 1397/12/29 مو�� 
تصويب قر��گرفت. 2 -س���ا�ما� حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 به 
عنو�� حسابر� � با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى 1398 �نتخا� گر�يد3 
- ���نام���ه �طالعا� � ���نامه محلى پيما� يز� جهت ��� �گهى ها� �س���مى 

شركت �نتخا� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� يز�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� يز� (895699)

**********************
آگهى تغييرات شركت وطن كار ايالم شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2519 و شناسه ملى 10300049710 
به �س���تنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/03/11 تصميما� �يل �تخا� شد 
: 1 - سمت �عضا� هيئت مدير� تا تا�يخ 1401/03/11 به قر�� �يل تعيين گر�يدند: 
ليال ملكى به كد ملى 4501179546 به عنو�� �ئيس هيا� مدير� س���ا�� موحد� 
ب���ه كد ملى 4490272111 به عنو�� نائب �ئيس هيا� مدير� �مير على ��كر� فر� 
به كد ملى 6349923405 به عنو�� مديرعامل �عضو هيا� مدير� 2- كليه �سنا� � 
����� بها��� � تعهد��� شركت به �مضا� منفر� �قا� �ميرعلى ��كر� فر� همر�� با مهر 

شركت ����� �عتبا� مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �يال�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �يال� (895747)

**********************
آگهى تغييرات شركت وطن كار ايالم شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2519 و شناسه ملى 10300049710 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/03/11 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : 1 - �عضا� هيئت مدي���ر� تا تا�يخ 1401/03/11 به 
قر�� �يل �نتخا� گر�يدند: �ميرعلى ��كر� فر� به ش���ما�� ملى 6349923405 
ليال ملكى به ش���ما�� ملى 4501179546 س���ا�� موحد� به ش���ما�� ملى 
4490272111 2- نا�� فيضى به كد ملى 6349624408 به س���مت با��� 
�صلى�مصطفى حس���ينى به كدملى 6349959663 به سمت با��� على �لبد� 
� بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� ش���دند. 3- ���نامه �طالعا� جهت نشر �گهى 

ها� شركت �نتخا� شد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �يال�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �يال� (895748)

**********************
آگهى تغييرات شركت شهرا كيمه پارسيان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 10857 و شناسه ملى 10760383590 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/12/03 تصميما� �يل 
�تخا� شد : �لف)�� خصو� تغيير ����: محل شركت ������ قبلى : سا�� بلو�� كشا��� 
 ��بر�� كوچه ���ما� نبش كوچه فاطميه كد پستى : 4819673768 به ���� جديد :
 �ستا� ما�ند��� � شهرستا� س����ا�� � بخش مركز� � شهر سا��� محله مهدشت 
� كوچه گلبر� 1 � كوچه ش����هيد����� كريمى � پال� 0 � طبقه س����و� � كدپستى 
4813637924 �نتق����ا� يافت � ما�� مربوطه �ساس����نامه به ش����ر� فو� �صال� 

مى گر��. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند���

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�� 
(895857)



زاويه

کارشناس مسائل عمان، با اشاره به تغییراتی 
که اخیرا سلطان »هیثم بن طارق« در کابینه عمان 
ایجاد کرده از جمله تغییر یوسف بن علوی وزیر 
مسئول در امور خارجی این کشور گفت: تغییرات 
ایجاد شده در عمان بیش از اینکه سیگنال خارجی 
داشته باشد سیگنالی برای ساخت قدرت در عمان 
و برای مردم این کشور است. میر جواد میرگلوی 
بیات، در مصاحبه با ایسنا در ارتباط با تحوالت 

اخیر در عمان و اقدام پادشاه این کشور در ایجاد تغییرات گسترده در کابینه 
عمان اظهار کرد: به نظر می رسد این تغییرات بیش از این که دارای پیام  
خارجی باشد، دارای مصرف داخلی است.وی ادامه داد :همانطور که پیش از 
این عرض کرده بودم" هیثم بن طارق "نامحتمل ترین گزینه برای جانشینی 
سلطان قابوس بود و خودش هم فکر نمی کرد که به عنوان جانشین سلطان 
قابوس انتخاب شود و انتخاب این گزینه یک شوک به جامعه سیاسی عمان 
و تحلیلگران این حوزه وارد کرد. این کارشناس مسائل عمان خاطرنشان کرد: 
در این شرایط سلطان هیثم از ملزومات قدرت برخوردار نبود چراکه بسیاری 
از سران قبایل در عمان و همچنین چهره های موثر در جهان عرب با اسعد 
بن طارق آل سعید رابطه خوبی داشتند و تصور بر این بود که او جانشین 
سلطان قابوس خواهد شد، وقتی فردی با چنین قدرتی انتخاب نمی شود 
و یک گزینه غیر محتمل برای این سمت انتخاب می شود، پایه های قدرت 
فرد انتخاب ش���ده ضعیف خواهد بود و چه بس���ا که سلطان هیثم احتمال 
انجام کودتا علیه خود را نیز می دید ولی از آنجایی که ارتش و سیس���تم 
نظامی عمان وفادار به سلطان قابوس بود دوران گذار از قدرت تا حدودی 
در عمان بدون ایجاد مشکل خاصی انجام شد. میر گلوی بیات، با بیان اینکه 
جامعه عمان مدتی در شوک این انتخاب بود و طبیعی بود که سلطان هیثم 
در این مدت تغییری را در کابینه ایجاد نکند، افزود: از طرف دیگر سلطان 
قابوس ش���خصیت محبوبی دربین عمانی ها و همچنین جامعه بین المللی 
بود و تا دو ماه ش���خصیت های جهان برای همدردی با مردم عمان به این 
کشور سفر می کردند، دو ماهی که به نوعی ماه عسل سلطان هیثم بود بعد 
از اتمام این دوران این ضرورت وجود داشت که تغییراتی در دولت عمان 
ایجاد شود ولی کرونا و کاهش شدید قیمت نفت عمان این تغییرات را با 
تأخیر مواجه کرد در واقع این تغییرات در عمان باید ۶ماه پیش رخ میداد 
ولی ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن این موضوع را به تاخیر انداخت.
این کارشناس مسائل عمان با بیان این که شیوع ویروس کرونا در این کشور 
عربی، بحران اقتصادی  ایجاد کرد و سلطان هیثم مجبور شد که در عرصه 
اقتصادی، سیاست انقباضی را دنبال کند، چنان که  تعدادی از مهاجران نیز  
از این کشور اخراج شدند، افزود: کرونا و تبعات ناشی از آن باعث ایجاد 
نارضایتی هایی در بین مردم شد و این موضوعی است که سلطان هیثم از آن 
می ترسد، اگر این نارضایتی کنار روند تثبیت قدرتش در عمان رخ می داد، 
ممکن بود که او حتی پادشاهی عمان را از دست دهد لذا فرصت را غنیمت 
شمرد تا تغییراتی را در کابینه عمان ایجاد کند و در همین چارچوب ۱۱وزیر 

عمان تغییرات و چند وزارتخانه جدید ایجاد کرد
میر گلوی بیات افزود: سلطان هیثم، پسرش را نیز که پیش بینی می شود 
به عنوان ولیعهد انتخاب شود به عنوان وزیر وزارتخانه جدید تاسیس فرهنگ 
ورزش و جوانان انتخاب کرد.وی با تاکید بر اینکه تغییرات در کابینه عمان 
س���یگنالی برای س���اخت قدرت در این کشور و برای مردم عمان است و 
مصرف داخلی دارد، خاطرنشان کرد: تغییر یوسف بن علوی را نیز می توانیم 
در همین چارچوب تحلیل کرد و من فکر نمی کنم س���لطان هیثم با این 
تغییرات بخواهد سیگنالی را برای خارج از کشور بفرستد. این کارشناس 
مسائل عمان خاطرنشان کرد: در چند سالی که سلطان قابوس مریض بود 
یوس���ف بن علوی عماًل سیاس���ت خارجی عمان را در چارچوب مکتب 
سلطان قابوس طراحی و به پیش می برد، او در این سالها به  تصمیم ساز 
سیاست خارجی عمان تبدیل شده بود.وی با بیان اینکه از آن طرف سلطان 
هیثم دارای شخصیتی تازه کار است و تالش کرده هر شخصیت مستقل و 
قدیمی که ممکن است چالشی را در قدرت او ایجاد کند کنار بگذارد و ما 
در گذشته نیز  شاهداین گونه تصمیم ها بودیم، گفت: سلطان هیثم عالوه بر 
تغییر یوسف بن علوی، رییس مجلس الدوله عمان را نیز  تغییر داده است، 
سلطان هیثم می خواهد خود در عرصه سیاست خارجی عمان مطرح باشد 
تا یوسف بن علوی، چراکه عماًل طی این سالها نماینده سیاست خارجی 
عمان چه در ایران و چه در دیگر کشورها یوسف بن علوی شناخته شده 
است و سلطان هیثم  می خواهد بیش از این که یوسف بن علوی مطرح 

باشد  خود در این عرصه نقش آفرینی کند. 
وی با اعتقاد  بر اینکه سیاست خارجی عمان با تغییر وزیر امور خارجه 
این کشور تغییر نخواهد کرد، افزود: عمان به دلیل انزوای جغرافیایی، مذهبی و 
ضعف اقتصادی در منطقه شبه جزیره عربستان امکان اینکه بخواهند سیاستی 
را در پیش بگیرد که متحدان چون ایران و یا حتی اس���رائیل را از دس���ت 
بدهد، ندارد از دیگر سو مکتب سلطان قابوس مکتبی نیست که سلطان هیثم 
بتواند به راحتی از آن خارج شود چرا که این موضوع با اعتراض مردم این 
کشور، رو به رو می شود.میر گلوی بیات با بیان اینکه مکتب سلطان قابوس 
و مسائل ساختاری مورد اشاره باعث می شود که این کشور همچنان بعد از 
یوسف بن علوی سیاست خود در اساس خارجی را همانند قبل ادامه دهد، 
تصریح کرد: شخصیت جایگزین یوسف بن علوی شخصیتی تکنوکرات 
اس���ت و رابطه خوبی با ایران دارد، او فرد عاقلی اس���ت و بعید است که 

بخواهد تغییری در سیاست خارجی عمان به وجود آورد.
این کارشناس مسائل عمان با تاکید بر اینکه تغییر یوسف بن علوی 
دارای پیام خارجی نیست گرچه برخی از تحلیلگران و کاربران عربستانی 
از این تغییر خوش���حال هس���تند در مورد شخصیت یوسف بن علوی نیز 
گفت: او از علویان عمان است و حدود 45 سال در وزارت خارجه عمان 
حضور داشت و از سال ۱۹۹۷به عنوان وزیر مسئول در امور خارجه عمان 
انتخاب ش���ده اس���ت.وی افزود: یوسف بن علوی در یک دهه اخیر نقش 
بسزایی در سیاست خارجی عمان داشته و فردی خود ساخته است. فقدان 
یوسف بن علوی در سیاست خارجی عمان فقدان کمی نخواهد بود و احتماال 
مقامات عمانی پس از مدتی خواهند فهمید که یوسف بن علوی در عرصه 

سیاست خارجی عمان چه ارزشی داشته است. 
*ایسنا

چرا »یوسف بن علوی« برکنار شد؟
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30 ذي الحجه 1441 

20 آگوست 2020 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

13 و 08 دقيقه

19 و 47 دقيقه 

20 و 06 دقيقه

00 و 23 دقيقه

4 و 58  دقيقه

6 و 28 دقيقه

جمعه 31 مرداد   1399
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21 آگوست 2020 
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غروب آفتاب

اذان مغرب
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13 و 07 دقيقه
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20 و 05 دقيقه

00 و 23 دقيقه

4 و 59  دقيقه

6 و 29 دقيقه

سرویس خارجی: یگان های 
ارتش مالی که در یک کودتا اوضاع 
پایتخت این کش���ور را در دست 
گرفتند، رئیس جمهوری و نخست 

وزیر مالی را بازداشت کردند.
یگان های ارتش مالی با ورود به 
»باماکو« پایتخت این کشور،  تعدادي 
از مقامات این کشور را بازداشت 
کردند.خبرگزاری فرانسه به نقل از 
س���ران کودتا خبر داد که »ابوبکر 
ابراهی���م کیتا« رئیس جمهوری و 
»بوبو سیس���ه« نخست وزیر مالی 
توس���ط نیروهای ارتش بازداشت 
شدند. برخی منابع گفته اند که وزیران 
خارجه و دارایی و رئیس پارلمان نیز 
بازداشت شده اند. خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک هم گفت تعدادی از وزرا 
و افسران عالی رتبه بازداشت و به 
مکان نامعلومی منتقل شده اند. از 
سویی رئیس جمهوری مالی پس 
از بازداشتش از سوی کودتاچیان 
ارتش، از سمت خود استعفا کرد. 
»ابراهی���م ابوبک���ر کیتا« در 
نطقی تلویزیونی رس���ما استعفای 
خود را اع���الم کرد و گفت: من 
نمی خواهم با حضور در قدرت، 
خون های بیشتری ریخته شود. از 
سویی کودتاچیان پس از دستگیری 
رئیس جمهوری مالی، کمیته ملی 
برای نجات ملت تش���کیل دادند.
سران کودتای نظامی در مالی بعد 
از اعالم اس���تعفای رئیس جمهور 
بازداشت شده این کشور از مقامش، 
در نطقی تلویزیونی به مردم وعده 
برگزاری انتخاب���ات دادند. بنا بر 
گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران 
کودتای نظامی بعد از بازداش���ت 
رئیس جمهور این کش���ور و اجبار 

او به اس���تعفا، اعالم کردند که آنها 
یک دوره گذار سیاسی ایجاد و طی 
مدتی معقول، یک انتخابات معتبر 
برگزار خواهند کرد. »اسماعیل واگو« 
نایب رئیس ستاد فرماندهی نیروی 
هوایی مالی )از سران کودتا در مالی( 
ضمن اعالم این خبر در یک نطق 
تلویزیونی افزود: کمیته ملی نجات 
مردم تصمیم گرفته که در پیشگاه 
مردم و تاریخ مس���ئولیت بپذیرد. 
گفتنی است ابراهیم کیتا سال 20۱8 
برای یک دوره دیگر پنج س���اله 

ریاست جمهوری اش را آغاز کرد، 
اما به دنبال افزایش خشونت ها و 
درگیری ها توسط برخی گروه های 
مسلح این کشور و تشدید بحران 
اقتصادی، ب���ا مخالفت فزاینده ای 

روبرو شد.
این اق���دام کودتاچیان مالی 
واکنش ه���ا و محکومیت های بین 
المللی را به همراه داشته و دبیرکل 
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و 
اتحادیه آفریقا، آن را محکوم کرده 
و خواس���تار آزادی مسئوالن ارشد 

مالی شدند. در این راستا »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل اقدام 
کودتاگران ارتش مالی در بازداشت 
رئیس جمهور و نخس���ت وزیر و 
مسئوالن دولتی و نظامی این کشور 

را محکوم کرد. 
گوترش خواس���تار بازگشت 
فوری و بی قید و ش���رط »ابراهیم 
ابوبک���ر کیتا« رئیس جمهور مالی 
و اعضای هیات دولت ش���د و از 
همه طرف ه���ا از جمله نیروهای 
امنیتی این کشور خواست حداکثر 

خویشتنداری را خود نشان دهند. 
دبیرکل س���ازمان ملل همچنین بر 
حمایت کامل خود از اتحادیه آفریقا 
و مجموعه اقتصادی کش���ورهای 
غرب آفریقا برای رس���یدن به راه 
حل مسالمت آمیز و حل سیاسی 

بحران تاکید کرد. 
»استفان دوجاریک« سخنگوی 
سازمان ملل نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد ک���ه گوترش این اقدام را به 
شدت محکوم می کند و خواستار 
بازگشت فوری حاکمیت قانون در 

مالی اس���ت. همزمان برخی منابع 
دیپلماتیک اعالم کردند که شورای 
امنیت دیروز برای بررسی اوضاع 
کشور مالی نشست اضطراری برگزار 
کرد. اتحادیه آفریقا نیز دستگیری 
رئیس جمهور مالی و اعضای دولت 
این کشور به دست کودتاگران را 
محکوم کرد و خواستار آزادی فوری 

آنها شد.
اتحادی���ه آفریقا در بیانیه ای 
اعالم کرد: به ش���دت بازداشت 
»ابراهی���م ابوبکر کیت���ا« رئیس 
جمهور و همچنین نخست وزیر 
و س���ایر اعضای دولت مالی به 
دست کودتاگران را محکوم کرد و 
خواستار آزادی فوری آنان هستیم.
در این بیانیه انجام هر گونه تالش 
برای تغییر قانون محکوم شده است 
و از کودتاگران خواس���ته شده به 
استفاده از خشونت متوسل نشوند 
و به موسس���ه های کشور احترام 
بگذارند.همزمان مجموعه اقتصادی 
کشور های غرب آفریقا )ایکاس( 
نیز از بستن مرز های تجاری خود 
با کش���ور مالی پس از بازداشت 
رئیس جمهور این کشور به دست 
کودتاگ���ران خبر داد و در بیانیه ای 
اعالم کرد: تمامی نقل و انتقال های 
مالی میان کشور های عضو با کشور 
مالی و همچنین مش���ارکت این 
کشور در سیستم مرکزی گروه به 
حالت تعلیق در آمده است.ایکاس 
از کشور های عضو و کمیسیون های 
خود خواست تحریم هایی را علیه 
کودتاگران و شرکای آن ها در مالی 
اعمال کنند. گروه اقتصادی ایکاس 
شامل ۱5کشور غرب آفریقا از جمله 

مالی است. 

کودتای ارتش، دولت مالی را ساقط کرد

بایدن: ترور ژنرال سلیمانی، به خشونت در خاورمیانه دامن زده است
فارس: »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با نگارش 
یادداشتی در مجله فارین افرز گفت: ترور ژنرال 
قاس���م س���لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاس���داران انقالب اسالمی ایران باعث تشدید 
خش���ونت ها در منطقه شده است. بایدن درباره 
سیاست خود در قبال ایران هم نوشت: من به 
توافق هس���ته ای باز می گردم و از تعهدمان به 
دیپلماسی برای همکاری با متحدانمان در جهت قوی تر کردن و تمدید این 
توافق استفاده خواهم کرد. وی افزود: توافق هسته ای تاریخی که دولت اوباما 
بر سر آن مذاکره کرد مانع از دستیابی ایران به سالح هسته ای شد اما ترامپ 
در اقدامی عجوالنه این توافق را به کناری افکند و ایران را وادار کرد برنامه 

هسته ای اش را از سر بگیرد.
 حادثه تروریستی در یک بزرگراه آلمان

مهر: مردی ۳0 ساله که گفته می شود انگیزه های افراطی داشته، ضمن اخالل 
در تردد در یکی از بزرگراه های برلین پایتخت آلمان، پیش از بازداشت از سوی 
پلیس، چند تن را زخمی کرد. دادستانی برلین، از بازداشت مردی خبر داد که 
با بستن یکی از بزرگراه های این شهر، ضمن بند آوردن تردد خودروها، چندین 
نفر را زخمی کرد و مانع از کمک رس����انی به آنها می ش����د. به گفته دادستانی 
برلین، مهاجم مردی ۳0 ساله با انگیزه های افراطی است. در محل بروز این 

حادثه که تروریستی اعالم شده است، هیچ ماده منفجره ای کشف نشد.
 حکم عفو ترامپ برای یک فعال حقوق زنان، ۱۱۴ سال پس از مرگ!

فارس: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
برای »س���وزان بی آنتونی«، زنی که سال ۱8۷2 
به دلیل رأی دادن غیرقانونی دس���تگیر شده بود 
حک���م عفو صادر کرد. ترامپ گفت: »برای او 
هیچگاه حکم عفو صادر نش���د، چرا این همه 
طول کشیده اس���ت؟« آنتونی که ترامپ اعالم 
کرد برایش حکم عفو صادر کرده، س���ال ۱8۷2 
به دلیل رأی دادن، در حالی که رأی دادن زنان 

ممنوع بود دستگیر شد و دادگاهی در نیویورک، آنتونی را به دلیل آنکه به 
صورت غیرقانونی رأیش را به صندوق انداخته بود محکوم کرد. سوزان بی 

آنتونی، ۱۳ مارس  ۱۹0۶ فوت کرد.
 برگزاری رزمایش بزرگ روسیه با مشارکت 6000 نظامی

فارس: وزارت دفاع روس���یه از برگزاری رزمایشی بزرگ با مشارکت 
۶000 نیروی نظامی و انواع تجهیزات از جمله هواپیما، بالگرد و موش���ک 
انداز خبر داد. روس���یه اعالم کرد بیش از ۱000 تجهیزات نظامی از جمله 
خودروهای زرهی، تانک، موشک انداز و حدود ۳0 فروند هواپیما و بالگرد 

و پهپاد در این رزمایش حضور دارند.
 نخست وزیر اتیوپی، وزیر دفاع و 9 مقام ارشد را برکنار کرد

فارس: دفتر نخس���ت وزیری اتیوپی اعالم 
کرد که »آبی احمد« دیروز »لیما میجیرسا« وزیر 
دف���اع خود را برکنار کرد و »کنیا یادیتا« رئیس 
سابق امنیت منطقه اورومیا را جایگزین او کرد. 
نخس���ت وزیر اتیوپی همچنین ۹ نفر دیگر از 
مقامات ارشد این کشور از جمله دادستان کل و 
معاون وی و وزیر معدن را برکنار کرد. احتمال 
می رود که تغییر وزیر دفاع اتیوپی با اختالف این 

کشور با مصر بر سر سد النهضه مرتبط باشد. 

كوتاه از سراسر جهان

استقبال مردم مالي از نظاميان پس از كودتا عليه دولت 

 سرویس خارجی: مردم تونس 
با برگزاری تظاهرات اقدام امارات 
مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس���تی را محکوم کرده و 
خواس���تار اخراج سفیر امارات از 

تونس و قطع روابط شدند.
صدها تن از اعضای گروه های 
مدنی، انجمن ها و احزاب تونسی 
تظاهراتی را مقابل سفارت امارات 
در تونس برگزار کردند و در حالی 
که پرچم های فلسطین را در دست 
داشتند، پرچم رژیم صهیونیستی و 
تصاوی���ر »محمد بن زاید« ولیعهد 
ابوظب���ی را لگدمال کردند و آتش 
زدند. تظاهرکنندگان تونسی شعار 
می دادند »فلسطین فروشی نیست« 
و »بن زاید ننگی است که قدس را 
به دالر فروخت«. معترضان همچنین 
اتخاذ موضع قاطع دولت تونس در 
قبال عادی س���ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را خواستار شدند. در 
این حال »احمد الکحالوی« رئیس 
انجمن حمایت از مقاومت و مقابله 
با رژیم صهیونیس���تی در تونس 
ضمن محکوم کردن اقدام امارات 
مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، این اقدام را خطرناک 
و در راستای نابودی آرمان فلسطین 

توصیف کرد. 
وی تأکید کرد که ائتالف بین 
امارات و رژیم صهیونیستی تحت 
نظارت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری���کا که از آن به عنوان ائتالف 
راهبردی یاد می ش���ود، چیزی جز 
مقدمه برای اعالم معامله قرن نیست. 
وی از پارلمان تونس خواست سریعا 
طرح���ی را برای مجرم ش���مردن 
عادی س���ازی روابط با رژیم ارائه 
کند. »عصام الشابی« دبیرکل حزب 
»الجمه���وری« تونس هم گفت که 
مش���ارکت در تجمع اعتراض آمیز 
مقابل س���فارت امارات برای بیان 
موضع گروه های سیاس���ی تونس 
درباره آرمان فلسطین و حق ملت در 

تشکیل دولت مستقل بود. وی افزود 
که عادی سازی روابط امارات و رژیم 
صهیونیستی، خیانت ملی و خنجر 
از پشت به فلسطینیان و خدمت به 
مبارزات انتخاباتی ترامپ است. او 
گفت: حاکمان امارات حق ندارند 
برای سرنوشت ملت فلسطین که 
بیش از ۷0س���ال در راه آرمان خود 
جانفشانی کرده و خون ها داده اند، 
تصمیم بگیرند. حزب النهضه تونس 
نیز در بیانیه ای ضمن مخالفت با اقدام 

امارات، آن را اقدامی تحریک آمیز 
علیه ملت فلسطین، امت عربی و 
اس���المی و ملت های مبارز خواند. 
النهضه همچنین این موضع امارات 
را به ش���دت محکوم کرد و آن را 
نقض آشکار حقوق ملت فلسطین 
و خروج از اجماع عربی، اسالمی 
و مردمی برشمرد. جنبش الشعب 
و »التی���ار الدیمقراطی« تونس نیز 
در بیانیه هایی جداگانه اقدام امارات 
مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی با توطئه و همدستی 

اتحادیه عرب را محکوم کردند.
در این حال شماری از مردم و 
فعاالن کویتی نیز با برگزاری تجمع 
مقابل سفارت فلسطین در پایتخت 
کویت، مخالفت خود را با عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس���تی اعالم 
کردند. فعاالن کویتی پالکاردهایی 
در محکومیت عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی در دست داشتند 
و تأکید کردند که هر کس دست در 
دست رژیم اشغالگر بگذارد خائن 

اس���ت. الجزایر نیز در اعتراض به 
توافق عادی س���ازی روابط امارات 
با رژیم صهیونیس���تی، نام یکی از 
به  خیابان های پایتخت را از "دبی" 
"فلسطین" تغییر داد.فعاالن الجزایری 
ضمن ابراز خرسندی از این اقدام 
در شبکه های اجتماعی، تاکید کردند 
ک���ه این اقدام به نش���انه حمایت 
از فلس���طین و محکومیت توافق 

خیانتکارانه امارات انجام شد. 
برخی حامیان فلسطین عالوه 
بر این، اس���امی مغازه ها و مراکز 

نامگذاری  تجاری که به نام "دبی" 
شده بودند را هم به فلسطین تغییر 
دادند تا اینگونه مخالفت قاطع خود 
را با عادی سازی روابط ابوظبی با تل 
آویو نشان دهند. از سویی سودان هم 
سخنگوی رسمی وزارت خارجه این 
کشور را در پی اعالم عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی برکنار 
کرد. »حیدر بدوی صادق« سخنگوی 
رسمی وزارت خارجه سودان پیش 
از برکناری از منصبش در پیامی به 

»عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای 
انتقالی سودان و »عبداهلل حمدوک« 
نخست وزیر این کشور گفته بود: به 
ملت خود احترام بگذارید و آنچه 
را در پس پرده روابط با اس���رائیل 
جریان دارد، برای آنها آشکار کنید. 
همزمان وزارت خارجه سودان هم 
اظهارات سخنگوی مستعفی خود 
درباره رابطه این کشور آفریقایی با 
رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد. 
وزارت خارجه سودان تاکید کرد که 
خارطوم درباره هیچ نوعی از روابط 

با رژیم صهیونیستی مذاکره نکرده 
اس���ت. در چنین شرایطی رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین اقدام 
امارات در عادی سازی روابط با رژیم 
اش���غالگر قدس را خنجر از پشت 
دانست و گفت که توجیه این اقدام، 

نیرنگ و دروغ بزرگی است. 
»محمود عباس« در نشس���ت 
رهبران فلسطینی در »رام اهلل« گفت: 
فقط ما فلس���طینی ها هستیم که 
می توانیم به نمایندگی از فلسطینیان 
سخن بگوییم و فقط ما هستیم که 
می توانیم به نیابت، آرمان فلسطین 
را امضا کنیم. این درحالی اس���ت 
که خبرگ���زاری رویترز اعالم کرد 
»یوس���ی کوهن« رئیس دستگاه 
جاسوسی رژیم صهیونیستی که به 
امارات س���فر کرده بود با مشاور 
امنیت ملی این کش���ور دیدار کرد. 
»طحنون بن زاید« مشاور امنیت ملی 
امارات با کوهن رئیس موساد دیدار 
کرد.رئیس دستگاه جاسوسی رژیم 
صهیونیستی )موساد( دوشنبه این 
هفته وارد ابوظبی شد. در این حال 
منابع صهیونیست گزارش دادند که 
رئیس موس���اد در پایان سفرش به 
امارات، به بحرین می رود.روزنامه 
صهیونیستی »یدیوت آهارونوت« 
نوش���ت که یوسی کوهن پس از 
پایان س���فرش به ام���ارات در راه 
بازگش���ت به سرزمین های اشغالی 
ب���ه بحرین م���ی رود و با مقامات 
این کشور دیدار خواهد کرد. یک 
پایگاه خبری هم فاش کرد که پس 
از اعالم عادی س���ازی روابط میان 
تل آویو و ابوظبی، »گابی اشکنازی« 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با 
پنج تن از وزرای خارجه کشورهای 
عربی گفت و  گو کرده است. پایگاه 
خب���ری »وای نت« فاش کرد که از 
جمل���ه این افراد »عبداهلل بن زاید« 
وزیرخارجه امارات و »یوسف بن 
علوی« وزیرخارجه س���ابق عمان 

بودند.

تظاهرات مردم تونس  و کویت علیه  رژیم امارات 

مردم تونس خواستار قطع روابط كشورشان با امارات شدند

 سرویس خارجی: پایگاه نظامی 
آمریکا در »دیرالزور« واقع در شرق 
سوریه و در مرز عراق هدف حمله 

موشکی قرار گرفت.
در همین ارتباط، »مایلز کاگینز« 
سخنگوی ائتالف گفت که سه فروند 
موشک کوچک به نزدیکی پایگاه 
نظامی آمریکا در میدان کونیکو در 
دیرالزور اصابت کرد که این حمله 
موشکی هیچ گونه خسارات جانی 
و مادی نداشت. منابع خبری روسیه 
هم گزارش دادند که منش���أ این 
حمله موشکی مشخص نیست و 
معلوم نیست از سوی چه گروهی 
صورت گرفت. از س���وی دیگر، 
گروه موس���وم به »دیدبان حقوق 
بشر س���وریه« وابسته به معارضان 
اعالم کرد که چند موشک از منابع 
ناشناس به اطراف پایگاه آمریکایی 
در میدان گازی »کونیکو« واقع در 
شرق دیرالزور اصابت کرد که این 
حمله تلفات نداشت. دیدبان حقوق 
بشر سوریه در عین حال تاکید کرد 
که نیروهای ارتش سوریه مواضع 
نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( 
را در نزدیکی پایگاه آمریکایی در 
کرانه ش���رقی رود فرات و جنوب 
می���دان گازی کونیکو در ش���رق 

دیرالزور هدف قرار دادند. 
در چنین ش���رایطی یک مقام 
دفاعی آمریکا از برخورد و سقوط 
دو پهپاد آمریکا در ادلب )ش���مال 

غرب س���وریه( خبر داد. طبق این 
گزارش، اخبار و تصاویری از لحظه 
س���قوط دو پهپاد در شبکه توئیتر 
منتش���ر ش���د که در آنها گزارش 

 ش���ده بود یکی از دو پهپاد از نوع 
»Reaper ۹-MQ « کنترل از راه 
دور است. در این گزارش همچنین 
اشاره شد که این نوع پهپاد عمدتا 
به عنوان ی���ک هواپیمای قاتل و 

ش���کارچی شناخته می شود اما در 
عین حال قادر اس���ت به نظارت 
و جمع آوری اطالعات نیز بپردازد. 
خبر دیگر اینکه یک ژنرال روسی 

در استان دیرالزور کشته شد. منابع 
رسانه ای از انفجار یک بمب در مسیر 
گشتی نظامی روسیه در شرق سوریه 
خبر دادند. وزارت دفاع روسیه هم 
در بیانیه ای اعالم کرد که یک ژنرال 

روس براثر انفجار بمب در مس���یر 
حرکت کاروان نظامی روسیه جان 
باخت و دو نظامی دیگر این کشور 

هم مجروح شدند. 

در بیانیه وزارت دفاع روسیه 
آمده است که این ژنرال روسی به 
دلیل شدت جراحات جان خود را 
از دس���ت داد. هنور عامل کاشت 
بمب کنار جاده ای مشخص نشده 

و وزارت دفاع روس���یه گفته که 
تحقیق���ات در ای���ن زمینه را آغاز 
ک���رده اس���ت. در رویدادی دیگر 
مرکز موس���وم به »دیدبان حقوق 
بشر س���وریه« نزدیک به معارضان 
اع���الم کرد که ۷5خودروی نظامی 
حامل تجهیزات نظامی و لجستیک 
ترکیه وارد سوریه شد. مرکز موسوم 
به »دیدبان حقوق بش���ر سوریه« از 
ورود پن���ج کاروان نظامی ترکیه به 
شمال غرب سوریه خبر داد و افزود 
که این کاروانهای نظامی از گذرگاه 
»کفرلوس���ین« واقع در شمال ادلب 

وارد سوریه شدند. 
 به گفته دیدبان، این کاروانها 
شامل ۷5خودروی نظامی بود که حامل 
تجهیزات نظامی و لجستیک بودند. 
به گزارش این مرکز، با تداوم ورود 
کاروانهای ترکیه، تعداد خودروهای 
نظامی که از زمان آتش بس جدید، 
وارد ادلب شده اند، به 5450 خودرو 
می رس���د. دیدبان با اشاره به ورود 
۱۱ه���زار و 500نظامی ترکیه ای به 
س���وریه، همچنین اعالم کرد که از 
فوریه 2020تا کنون 8۷85 کامیون و 
خودروی نظامی ترکیه وارد سوریه 
ش���ده اند. رؤسای جمهور ترکیه و 
روسیه ۱5اسفند سال گذشته بعد از 
تشدید درگیری ها بین ارتش سوریه 
و گروه های تروریستی و ارتش ترکیه 
در ادلب، به توافق آتش بس در این 

استان دست یافتند.

حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

جمعی از اهالی ش���هر های حسکه و قامشلی 
با تجمع در میدان مرکزی این ش���هرها، حمله س���ه 
روز قب���ل بالگرد های آمریکایی ب���ه پایگاه ارتش 
س���وریه در حومه ش���هر قامشلی را محکوم کردند. 

تجمع کنندگان در ش���عار هایی خواهان فعال شدن 
مقاومت مردمی و همراهی با ارتش کشورش���ان به 
 منظور بیرون کردن اش���غالگران آمریکایی از خاک 

سوریه شدند.

 تجمع سوری ها در محکومیت حمله اشغالگران آمریکایی به ارتش سوریه

 سرویس خارجی: وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت 
که رئیس جمهوری فعلی این کشور باعث لطمه به حیثیت 

آمریکا در دنیا شده است.
ج���ان کری افزود: دونالد ترامپ به اعتبار آمریکا 
در دنی���ا لطمه وارد کرد؛ آنچه دونالد ترامپ وارث آن 
بود یک اقتصاد رو به رشد و دنیایی از احترام بود اما 
او اینها را به یک دنیای پرهرج و مرج به معنی واقعی 
کلمه تبدیل کرد و حاال کش���ور ما و دنیا به این دلیل 
در معرض خطرات بیش���تری قرار دارند. وزیر خارجه 
اسبق آمریکا تصریح کرد که فقدان رهبری از سوی کاخ 
سفید به ایجاد تفرقه در میان ملت آمریکا منجر شده و 
باعث ایجاد خأل قدرت در دنیا شده است. کری افزود: 
برای اولین بار تا آنجا که من  به عنوان یک فرد عادی 
می توان���م به خاطر بیاورم، ایاالت متحده آمریکا دیگر 
رهبر جهان آزاد نیس���ت و در حال حاضر دنیا با نبود 

رهبر جهان آزاد روبرو است. 
از سویی »بیل کلینتون« رئیس جمهور اسبق آمریکا 
هم طی اظهاراتی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دونالد 
ترامپ، گفت که دفتر کار ترامپ در کاخ سفید به مرکز 
بحران و هرج و مرج تبدیل شده است. وی در نشست 
کنوانس���یون ملی حزب دموک���رات از ترامپ به دلیل 
ساعت ها تماشای تلویزیون انتقاد کرد و گفت: اگر شما 
رئیس جمهوری می خواهید که تعریفش از این شغل این 
اس���ت که ساعت ها را صرف تماشای تلویزیون کند و 
افراد را در رسانه اجتماعی در هم بکوبد، او فرد مورد 
نظر شماس���ت. کلینتون گفت: در حالی که دفتر بیضی 
کاخ س���فید)دفتر کار ترامپ( باید یک مرکز فرماندهی 

باشد اما به یک مرکز بحران تبدیل شده است و در آنجا 
فقط هرج و مرج وجود دارد. همزمان مشاور امنیت ملی 
اسبق کاخ سفید هم در مصاحبه ای با دروغگو خواندن 
رئیس جمهور آمریکا گفت وی به روابط با دیگر کشور ها 
آس���یب زده و این کشور را ناالیق کرده است. »سوزان 
رایس« در مصاحبه ای دونالد ترامپ را دروغگو خواند و 
گفت همه جهان این را می دانند. رایس که مشاور امنیت 
مل���ی دولت »باراک اوباما« بود اذعان کرد که ترامپ در 
حال آسیب زدن به روابط آمریکا با دیگر کشورهاست. 
وی گف���ت: متحدان ما نمی دانند چه نظری در مورد ما 
داشته باشند. رایس افزود: رئیس جمهور آمریکا ما را ناالیق 
کرده است. در چنین شرایطی مشاور مستعفی امنیت ملی 
دولت ترامپ در مصاحبه ای ضمن ابراز نگرانی در مورد 
انتخاب مجدد ترامپ و آینده کشورش گفت که مردم 
آمریکا بهتر اس���ت برای چهار سال دیگر به وی اعتماد 
نکنند. »جان بولتون« در مصاحبه ای بار دیگر از دونالد 
ترامپ شدیداً انتقاد کرد.بولتون در این مصاحبه ترامپ را 
فردی توصیف کرد که حتی پیچیدگی های دولت آمریکا 
را درک نمی کند و افزود:  بدتر از این موضوع، آن است 
که ترامپ هیچ عالقه ای به یادگیری نشان نمی دهد. وی 
درباره پیروزی ترامپ برای دور دوم ریاس���ت جمهوری 
گفت: او اشتباهات بسیاری در دور اول ریاست جمهوری 
خود داشته است و من واقعاً نگرانم چه اتفاقی در دور 

دوم ریاست جمهوری او برای کشور خواهد افتاد. 
خب���ر دیگر اینکه جو بایدن رس���ماً نامزد حزب 
دموکرات ایاالت متحده برای رقابت با ترامپ در انتخابات 

ریاست جمهوری شد. 

جان کری: ترامپ حیثیت آمریکا را به باد داد

 سرویس خارجی: سفیر روسیه 
در بیروت اعالم کرد که آمریکایی ها 
همواره بر هدف گرفتن حزب اهلل و 
محور مقاومت لبنان اصرار دارند که 
این قابل قبول نیست و اگر موضع 
واشنگتن به همین منوال ادامه پیدا 
کند شکی نیست که تأثیرات منفی 

خواهد گذاشت .
»الکس���اندر زاسپکین« در پی 
رجزخوان���ی وزیر خارجه آمریکا 
علیه حزب اهلل پس از تش���کیل 
دادگاه ترور حریری، گفت که مسکو 
از ابتدا تشکیل دادگاه بین المللی در 
این خصوص را تأیید کرده اما هیچ 
دخالتی در امور مرتبط با آن نکرده 
است. وی ادامه داد، روسیه در این 
موضوع بر دو اصل ثابت تأکید دارد: 
نخست اینکه حکم، سیاسی نباشد 

و دوم اینک���ه صدور آن منجر به 
تنش در داخل لبنان نشود. زاسپکین 
تأکید کرد که تصمیم دادگاه نباید به 
مشکالت جدید در لبنان ختم شود. 
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آیا روسیه از تشکیل دولت وحدت 
ملی حمایت می کند یا خیر، گفت 
روس���یه به صورت سنتی از اصل 
دولت وح���دت در لبنان حمایت 
می کرده و هدف���ش این بوده که 
گروههای سیاسی اصلی بر روی یک 
برنامه مشترک و اهداف مشخص 
به توافق برس���ند و در اختالفات 
سردرگم نشوند و در حال حاضر 
هم بر تش���کیل دولت مورد قبول 
احزاب سیاسی در سریعترین زمان 

ممکن اصرار دارد. 
زاسپکین گفت: اما آمریکایی ها 

همواره بر هدف گرفتن حزب اهلل و 
محور مقاومت اصرار دارند و این 
قابل قبول نیست. وی در خصوص 
حضور ناوهای کشورهای غربی در 
سواحل لبنان پس از انفجار بیروت 
هم گفت واقعا هدف از این حضور 
را درک نمی کند. در این حال وزیر 
خارجه آمری���کا گفت: ما از رأی 
دادگاه اس���تقبال می کنیم، رأی که 
سلیم عیاش، عضو پیشین حزب اهلل 
را به خاطر نقش داش���تن در ترور 
رفیق حری���ری و 2۱نفر دیگر در 

بیروت، گناهکار شناخته است. 
این ادعای پمپئو در حالی است 
که دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده 
ترور حریری روز سه شنبه در الهه 
اعالم کرد که اعضای حزب اهلل در 

این ترور نقش نداشتند. 

 انتقاد روسیه از رویکرد خصمانه آمریکا نسبت به 
حزب اهلل لبنان

نخست وزیر پاکستان: هرگز اسرائیل را 
به رسمیت نخواهیم شناخت

س���رویس خارجی: نخست وزیر پاکس���تان  در واکنش به اقدام امارات 
برای عادی سازی روابط با تل آویو،در سخنانی با صراحت اعالم کرد: اسالم 
آباد هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت. »عمران خان« 
اظهارداشت: تا زمانی که اسرائیل از سرزمین های اشغالی خارج نشود پاکستان 
این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت، وجدانم چنین اجازه ای نمی دهد که 
این رژیم را به رسمیت بشناسم.به گفته عمران خان، اگر این رژیم را به رسمیت 
بشناسیم و تسلیم آن شویم، متعاقب آن باید از کشمیر هم خارج شویم. ما باید 
در مورد این رژیم و فلسطین به خدا پاسخگو باشیم.وی گفت: موضع پاکستان 
مطابق با حکم »محمدعلی جناح« بنیانگذار این کشور مبنی بر حمایت از ملت 
فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است.عمران خان تاکید کرد: پاکستان هرگز 
رژیم اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و این موضع تا زمان تشکیل کامل 

کشور فلسطین و اجرای راه حل تاسیس دو کشور برقرار خواهد ماند.

 ارتش آمریکا: کره شمالی 60 بمب اتمی 
در اختیار  دارد

س���رویس خارجی: ارتش آمریکا در گزارشی  با عنوان»تاکتیک های 
کره شمالی« ادعا کرد که کره شمالی ۶0 بمب اتمی و 5000 تن تسلیحات 

شیمیایی در اختیار دارد.
ارتش آمریکا در این گزارش اعالم کرد:بعید است این کشور زرادخانه 
خود را کنار بگذارد و از آن به عنوان بازدارنده در مقابل کشورهایی استفاده 
می کند که به دنبال تغییر رژیم این کشور هستند.در این گزارش آمده است: 
تخمین این که کره شمالی 20 تا ۶0 بمب اتمی دارد به این معناست که 
این کشور می تواند هر سال شش بمب اتمی جدید تولید کند. برآوردهای 
دیگری هم وجود دارد که می گویند کره شمالی تا پایان سال جاری میالدی 
۱00 بمب اتمی خواهد داشت. کره شمالی به این دلیل به دنبال تسلیحات 
اتمی است که رهبرانش فکر می کنند تهدید حمله اتمی مانعی بر سر راه 

دیگر کشورهایی است که به دنبال تغییر رژیم در این کشور هستند.
براس���اس این گزارش،ارتش آمریکا پیش بینی می کند که دولت  کره 
ش���مالی همچنین س���ومین دارنده عامل های شیمیایی است و تخمین زده 
می شود که بین 2500 تا 5000 تن مواد شیمیایی دارد. آنها بر این باورند که 
در یک وضعیت درگیری، این کشور به احتمال زیاد از تسلیحات شیمیایی 
خود استفاده می کند.ارتش آمریکا گفت:کره شمالی ظرفیت های نبرد سایبری 
خود را افزایش داده و مدیریت ۶000 هکر را در اختیار دارد که اکثرا در 

خارج از کشور فعال هستند.

سرویس خارجی:وزارت دفاع آمریکا در گزارش 
جدید خود اعالم کرد: طالبان افغانستان همچنان روابط 
خود را با القاعده حفظ کرده است و در برخی مواقع 
با همکاری یکدیگر به نیروهای امنیتی افغانستان حمله 
می کنن���د. پنتاگون در گ���زارش جدید خود به کنگره 
آمریکا  گفت:از تاریخ اول آوریل س���ال 2020 میالدی 
تا ۳0 ژوئن س���ال جاری، طالبان حمالت  خود را در 
س���طح باالیی برابر نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داده 
و بعضی از این حمالت با همکاری اعضای وابسته به 
القاعده انجام شده  است.همچنین در این گزارش آمده 
است :در صورت عملی شدن توافقنامه  دوحه از سوی 
طالبان، آمریکا متعهد است تمامی نیروهایش را تا ماه 

آوریل سال 202۱ از افغانستان خارج کند.
وزارت دفاع آمریکا گفت:طالبان پس از توافقنامه  

دوح���ه هیچ حمله ای  را در برابر نیروهای آمریکایی و 
ائتالف ناتو انجام نداده، اما سطح خشونت های این گروه 
در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با سه ماهه 
اول س���ال 2020 افزایش یافته است.در چنین شرایطی، 
رئیس جمهوری افغانس���تان در گفتگو با روزنامه تایمز 
نسبت به افزایش تجارت بین المللی مواد مخدر در اروپا 
و آمریکا پس از آزادی زندانیان طالبان هشدار داد.»اشرف 
غنی« هش���دار داد در صورت آزاد شدن آخرین گروه 
زندانیان طالبان تحت شرایط توافق صلح ایاالت متحده، 
موجی از مواد مخدر ممکن اس���ت به  انگلیس  وارد 
ش���ود. خبردیگر این که شمارتلفات حمالت موشکی 
به کابل درسالروزاستقالل این کشوربه سه کشته و ۱۶ 
زخمی افزایش یافت. این در حالی است که مسئولیت این 

حمالت را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت.

پنتاگون: طالبان افغانستان همچنان با القاعده ارتباط دارد

سرویس خارجی: همزمان با 
سفر»مولود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه به کاراکاس و دیدار 
وی با »خورخه آرئاس���ا« همتای 
ونزوئالیی خود به مناسبت هفتادمین 
سالروز روابط مشترک دو کشور،  
آنها چندین توافقنامه همکاری در 
زمینه های بهداشت، مسکن و تبادالت 
آموزشی فرهنگی امضا کردند.وزرای  

خارجه ونزوئالو ترکیه در نشستی به 
مناسبت هفتادمین سالروز روابط دو 
کشور  که با هدف تحکیم مناسبات 
راهبردی برگزار شد، توافقنامه های 
همکاری در زمینه بهداشت، آموزش، 
ورزش و مسکن بین دو کشورامضا 
کردند که طی آن مقرر ش���د ترکیه 
دو بیمارستان در ونزوئال تاسیس کند 
و تبادالت فرهنگی و آموزشی بین 

آنکارا و کاراکاس برقرار شود.
وزیر امور خارجه ونزوئال در 
این دیدار، با قدردانی از ارس���ال 
تجهیزات پزشکی ترکیه به ونزوئال 
برای غربالگری سریع کووید- ۱۹ 
و مقابل���ه با هم���ه گیری، گفت: 
درباره موضوعات مشترک گفتگو 
و توافقنامه هایی در راستای تقویت 

روابط دوجانبه امضا کردیم.

امضای چندین توافقنامه همکاری میان ترکیه و ونزوئال

سرویس خارجی:»محمد علی 
الحوثی« عضو ارشد انصاراهلل یمن 
ورئیس کمیته عالی انقالب  این کشور، 
تداوم تجاوزگری  و حمالت سعودی  
را عام���ل اصلی تمامی بحران های 
انس���انی  دریم���ن خواند.الحوثی 
درخصوص جنایات سعودی علیه 
یمنی ها  درتوئیتی نوشت:محاصره و 
تجاوز دشمنان عامل اصلی و اساسی 

تمامی بحران های انسانی یمن است. 
جنایاتی نظیر بمباران و تداوم محاصره 
برخی مناطق موجب شده است تا 
صده���ا هزار نفر از مردم یمن جان 

خود را از دست بدهند.
 وی در خص���وص آخرین 
وضعیت نفتکش صافر  نیز نوشت: 
در خصوص نفتکش صافر، شاهد 
واکنش های مثبت بین المللی بودیم و 

منتظر مشارکت سایر کشورها درباره 
این موضوع انس���انی و برآورد آنها 
در این خصوص هس���تیم.الحوثی 
گفت:ایفای نقش طرف سوم به غیر از 
سازمان ملل، جدیت این واکنش ها را 
نشان می دهد و مانع سرپوش گذاشتن 
بر فاجعه ای که متجاوزان آمریکایی، 
انگلیسی، سعودی و اماراتی عامل آن 

هستند، خواهد شد. 

انصاراهلل:سعودی عامل تمامی بحران های انسانی یمن است

 ترکیه:به دنبال تقابل با هیچ کشوری
در لیبی نیستیم

سرویس خارجی:سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه درسخنانی با بیان 
این که آنکارا نس���بت به امکان حل و فصل سیاس���ی بحران لیبی اطمینان 
دارد،اعالم کرد: کشورش به دنبال مواجه شدن و تقابل با هیچ کشوری در 
لیبی نیست. »ابراهیم کالین« اظهارداشت: آنکارا راه حل نظامی را در هیچ 

بخش از خاک لیبی ترجیح نمی دهد.
وی افزود: ترکیه نمی خواهد با هیچ کشوری در لیبی مواجه شود و مصر 
می تواند نقش سازنده ای در این کشور ایفا کند.کالین ادامه داد: آنکارا با ایده 
عاری سازی سرت و الجفره از سالح موافق است و این اقدام برای پایان 
دادن به درگیری ها مفید خواهد بود و اگر دولت مشروع لیبی )وفاق ملی( 
این طرح را با شروط قابل قبول تصویب کند، ما از آن حمایت می کنیم اما 
این اقدام باید عادالنه و شفاف باشد؛ چراکه این دو شهر شامل راه حل و 

فصل سیاسی بحران لیبی باشند.
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محرم متفاوت امسال
ــال نو قمرى (1442 ه.ق) و اول ماه  فردا آغاز س

محرم است؛ اما اين آغاز سال نو براى شيعيان، يادآور 

واقعه اى تلخ و جانگداز از سال 61 هجرى قمرى است 

كه در صحراى كربال و براى خانواده امام حسين (ع) 

و 72 تن از يارانش اتفاق افتاد.

ــهادت شهيدان  ــال 61، روز ش روز دهم محرم س

ــت و از آن زمان تا  ــارت بازماندگان آنهاس كربال و اس

ــال مى گذرد، بى وقفه ده روز اول  امروز كه 1381 س

ــتداران و پيروان پيامبر  ــط همه دوس ماه محرم توس

اسالم در سراسر جهان، با مراسم عزادارى به شيوه ها 

و زبان هاى گوناگون همراه بوده است و شرح مصيبت 

آنچه در كربال گذشته ، در نوحه ها و روضه ها و مويه ها 

ــكال مختلف،  و نواهاى مذهبى و آيينى محرم به اش

نمود يافته است.

اما امسال، به دليل شيوع كرونا شيوه عزادارى ها و 

روضه خوانى ها تغيير كرده  است و براى حفظ سالمتى 

عزاداران، محدوديت  هاى مختلفى از طرف مسؤوالن 

ــده  اند كه نه تنها اين مراسم  ــان تعريف ش و كارشناس

بلكه هر تجمع ديگرى را نيز ممنوع مى دانند.

بر اين اساس نه دسته عزادارى، نه روضه خوانى 

ــنتى مناطق  ــى، نه زنجيرزنى، نه آيين هاى س گروه

ــت. پس  ــف و نه صف هاى نذرى  خواهيم داش مختل

چطور عزاداراى كنيم؟ آيا محدوديت  هاى كرونا پيام 

ويژه اى براى ما دارند؟

خوب است براى پاسخ دادن به اين سؤال ابتدا چند 

راهكار كه براى محرم امسال پيشنهاد شده است را با 

هم بررسى كنيم و بعد به نتيجه و پاسخ برسيم.

* براى حفظ سالمتى خودمان و خانواده و عزيزان 

ــهريان و هموطنان و همنوعانمان در سراسر  و همش

جهان بايد زنجيره انتقال كرونا را قطع كنيم؛ برپايى 

هر مراسمى را تعطيل كنيم و به صورت خصوصى و 

ــات فضاى مجازى يا تلويزيون براى  ــردى از امكان ف

عزادارى استفاده كنيم.

ــالمتى خودمان و ديگران، بايد   * براى حفظ س

پختن نذرى  را ولو نسل اندر نسل چنين مى كرده اند، 

كنار بگذاريم و كار خير ديگرى را جايگزين كنيم.

ــان و ديگران،  ــالمتى خودم ــظ س ــراى حف  *ب

ــم خيابانى كه منجر به توقف  برگزارى هر نوع مراس

ــت حتى اگر به  ــود، ممنوع اس و تجمع و ترافيك  ش

ــد و مثال پخش  ــم عزادارى نباش ظاهر انجام مراس

مداحى باشد.

از همين سه اصل ساده مى توان نتيجه  گرفت:

اگر پيام عاشورا، همدلى و همدردى با مظلومان و 

دفاع از ستمديدگان و مبارزه با ظلم است؛ پس همين 

كه به خيابان نمى رويم تا يك نفر ديگر مريض نشود 

و  به كادر درمان كه خسته و در معرض خطر هستند، 

فشار بيشترى نيايد، يعنى ظلم نمى كنيم.

 همين كه شكل نذرى دادن را عوض مى كنيم و 

ــر ديگرى را جايگزين مى كنيم يا مواد غذايى  كار خي

ــعور  و آگاه  ــك توزيع مى كنيم، يعنى عزادار باش خش

به زمان هستيم.

كرونا به ما مى آموزد كه گاهى همدلى و همدردى، 

در دورى كردن است.

گاهى بهترين كمك و كار خير، پذيرفتن تغيير و 

دورى از تعصب است.

گاهى عزادارى و ذكر مصيبت، جلوگيرى از  خلق 

مصيبت  جديد و شيوع بيمارى است.

ــان بودن از  ــورا، انس ــى بهترين درس عاش گاه

ــرايط جديد  ــت و پذيرفتن ش راه تبعيت از قانون درس

است.
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على روستايى

افسانه شعبان نژاد

ال ال ال گل پونه
ببين شب نقره بارونه
به صد فانوس رويايى

چراغون گشته هرجايى

هزارون كهكشون داره
چه رازى آسمون داره
ال ال ال شب و مهتاب

نمى آيد به چشمم خواب

ال ال ال تو پروانه
بخواب اما تو دردانه

فداى اون دو چشمونت
الهى من به قربونت

ال ال ال گل ساعت
چرا دير كرده بابايت                                             

ببين گل هاى گلدون و
ببين مهتاب و ايوون و

چه ترسى داره تاريكى
به آغوشم كه نزديكى

كه من شيرم به بالينت
بخواب اى من به قربونت

الال، الال كبوتر
نزن در آسمان پر

كه مى خواهد بخواهد
گل زيباى مادر

الالال بچه آهو
نرو اين سو و آن سو
كه مى خواهد بخوابد

گل زيباى مادر

الال، الال، الالال
گلم خوابيده حاال
گلم خوابيده تا باز
الى الى مى گويم كه بخوابىبخندد صبِح فردا

غرق گل سرخ بشوى
ال به الى گل هاى سرخ
 خواب دنجى پيدا كنى

گردآورنده الاليى از اهر: رضا باالگر
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سوگل عصارى

ــت ندارد هيچ كس بوسش كند.  ــت. فقط حيف كه او دوس ــرهاى تپلوى لپ دار اس ــهيل از آن پس س

هميشه وقتى خاله آذر به خانه شان مى آيد، شكالتش را از هول قورت مى دهد و بدون اينكه خجالت 

بكشد، زير ميز ناهارخورى قايم مى شود تا بوسش نكند. 

ــد و  خاله آذر  ــهيل مي رس ــن تولد س قبل از اينكه ويروس كرونا همه مهماني ها را تعطيل كند جش

ــده اند. به همه خوش مى گذرد  ــهيل هم دعوت    ش ــت هاى س ــن به مهمانى مي آيد. دوس براى اين جش

ــهيل رو به مهمان ها مى كند و مى گويد: من امروز  ــهيل كيك تولد را مى آورد. س كه يكهو مامان س

مى خوام يه قصه از خودم تعريف كنم و  بعد شمع هاى روى كيك رو فوت مى كنم. سهيل با سرفه اى 

صدايش را صاف مى كند و يواش يواش شروع مى كند به تعريف كردن داستانش. 

ــش كنه. اما همه بوسش  ــت هيچكس بوس ــت نداش ــر بچه اى بود كه دوس  يكى بود يكى نبود. پس

مى كردن. پسر بچه هم هر دفعه ناراحت مى شد و پاهاشو به زمين مى كوبيد. وقتى مامانش فهميد، از 

اون روز به بعد ديگه اجازه نداد هيچكس پسرشو بوس كنه. 

قصه كه تمام مى شود، خاله آذر ذوق و شوق زيادى دارد. انگار كه يك نامه توى بطرى پيدا كرده 

باشد؛ نقشه يك گنج، توى يك جزيره دور افتاده ! محل گنج هم ضربدر خورده است !

 او   مى گويد : تو نويسنده بزرگى ميشى سهيل! 

ــهيل براى اين كار خاله آذر از تعجب چشم هايش گرد مى شود. او  ــش مى كند. س ــه تا بوس بعد دو س

وقتى به دور و برش نگاه مى كند، دوستانش را مى بيند كه روى مبل راحتى جلوى تلويزيون   نشسته اند. 

سهيل مى گويد: من يه نويسنده ميشم و فقط براى بچه ها داستان مى نويسم! 

بعد نفس عميقى مى كشد و شمع هاى روى كيك را فوت مى كند. 

«پوووووف !»

بچه ها خوشحال هستند و به آنها خوش مى گذرد.
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محسن اعال

ــود. كبوتر خود را محكم  ــت ب ــس ُپر از پَر هاى ريز و درش ــِف قف ك
ــودرا آزاد كند. ميله ها  ــايد بتواند خ ــاى قفس مى كوبيد تا ش ــه ميله ه ب
ــاد بودند و از جايشان تكان ــخت درخت شمش ــاخه هاى س  از جنس ش

 نمى خوردند. 
ــار قفس آمد و گفت: «طفلك بيچاره! اگر بدانى كه بيرون  ــرد كن م
ــت كبوتر   ــت، هرگز قفس را ترك نمى كنى.» مدتى  نگذش چه خبراس
ــد و به كبوتر زل زد و زير  بى حال كف قفس افتاد. پيرمرد كبوتر خم ش
ــت  قرار و  لب گفت:«چرا بِرو بِر به من نگاه مى كنى؟ چرا چند روز اس
ــيرم،  آرام ندارى؟ حتما فكر مى كنى من كه خودم در اين آپارتمان اس

معنى آزادى را نمى دانم.
 البته كه نمى دانم. خوش به حالت كه القل تو مزه آن را چشيده اى. 
من تمام عمر از آن محرومم. اما تو هم نمى دانى بيرون چه خبر است. 

پس آرام بگير!»
ــمت آشپزخانه رفت تا چايى  ــد و به س پيرمرد كالفه از قفس دور ش
بريزد و بيايد كنار قفس كبوتر روى ايوان بنشيند و هردو به آسمان زل 
ــمت قفس برگشت. اين  ــده بود كه دوباره به س بزنند. چند قدم دور  نش
ــينه كبوتر كه تند تند باال و پايين  ــد. به س بار مثل هر روز نبود. خم ش

مى رفت و از قلب هراسانش محافظت مى كرد نگاه كرد.
به اتاق رفت و لباس پوشيد. برگشت و قفس را در ميان دست هاى 

پينه بسته اش گرفت و از آپارتمان خارج شد.
ــارك روى نيمكت كنار هم بودند؛ هم  ــاعت بعد هر دو در پ ــم س ني
كبوتر هم پيرمرد. دستان لرزان مرد، در قفس را باز كرد. كبوتر جستى 

زد و از قفس گريخت. 
ــد.  مرد لبخندزنان به پرواز كبوتر خيره ش

برايش دست تكان داد.حاال هر روز پيرمرد 
ــان پارك و پرنده هاى  ــر و درخت و كبوت
ــم جمع  ــر دور ه ــر عص ــيارى ه بس
ــمت آسمان دست  ــوند و به س مى ش

تكان مى دهند و مى خندند. 

پس آرام بگير!
ــمت آشپزخانه رفت تا چايى  ــد و به س پيرمرد كالفه از قفس دور ش
بريزد و بيايد كنار قفس كبوتر روى ايوان بنشيند و هردو به آسمان زل 
ــمت قفس برگشت. اين  ــده بود كه دوباره به س بزنند. چند قدم دور  نش
ــينه كبوتر كه تند تند باال و پايين  ــد. به س بار مثل هر روز نبود. خم ش

مىرفت و از قلب هراسانش محافظت مىكرد نگاه كرد.
به اتاق رفت و لباس پوشيد. برگشت و قفس را در ميان دستهاى 

پينه بستهاش گرفت و از آپارتمان خارج شد.
ــارك روى نيمكت كنار هم بودند؛ هم  ــاعت بعد هر دو در پ ــم س ني
كبوتر هم پيرمرد. دستان لرزان مرد، در قفس را باز كرد. كبوتر جستى 

زد و از قفس گريخت. 
ــد.  مرد لبخندزنان به پرواز كبوتر خيره ش

برايش دست تكان داد.حاال هر روز پيرمرد 
ــان پارك و پرندههاى  ــر و درخت و كبوت
ــم جمع  ــر دور ه ــر عص ــيارى ه بس
ــمت آسمان دست  ــوند و به س مىش

تكان مىدهند و مىخندند. 
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فردا اول محرم است و مراسم عزادارى در سراسر 

ــيار متفاوت از سال هاى قبل آغاز  ــكلى بس ايران به ش

ــود. شيوع ويروس كرونا باعث شده است خيلى  مى ش

ــند و  ــال تعطيل باش از آيين هاى جمعى عزادارى امس

براى حفظ سالمتى خودمان و ديگران در خانه بمانيم 

و عزادارى كنيم.

ــت تا امسال،  اين نوع عزادارى، فرصت خوبى اس

ــم و عكس و مطالعه،  ــالل كتاب و فيل ــرم را از خ مح

ــنت ها و  ــى كنيم و كمى به ميراث فرهنگى و س بررس

آيين هاى نهفته در آن بپردازيم. 

كتابخوانى
ــته  ــاى «قصه هاى چهارده معصوم» نوش كتاب ه

ــته  ــورايى» نوش ــدى آذريزدى، « قصه هاى عاش مه

ــته طاهره ايبد،  ــورا» نوش فريبا كلهر، «بچه هاى عاش

ــين فتاحى و  ــته حس ــوم» نوش ــه، 14 معص  «14 قص

ــراى مطالعه  ــد گرگان ب ــته حمي ــنه لبان» نوش «تش

پيشنهاد مى شوند.

نواهاى محلى و سرودهاى آيينى
در جاى جاى ايران عزيز  بسته به منطقه جغرافيايى 

ــراى اقامه عزاى  ــعرهاى خاص ب ــات و ش آن، از نغم

ــود. به عنوان مثال  ــتفاده مى ش ــين (ع) اس امام حس

ــود  ــه در جنوب ايران خوانده مى ش ــعرى ك آهنگ ش

ــتفاده مى شود  ــمال ايران اس ــعر و آوايى كه در ش با ش

ــما مى توانيد با گوش دادن به  ــت. ش كامال متفاوت اس

ــاص مناطق مختلف ايران،  با نواها و  ــواع نغمات خ ان

سرودهاى محلى و قديمى ايران آشنا شويد.

تعزيه 
ــوان يكى از  ــه هنر تعزيه به عن ــه به اينك ــا توج ب

ــكو ثبت  ــازمان يونس آثار ميراث ناملموس ايران در س

شده، خوب است در اين باره كمى در اينترنت جستجو 

كنيد. تاريخچه آن را پيدا كنيد و ببينيد از كى و چطور 

ــت. سال هاى گذشته در برخى  ــده اس در ايران باب ش

ــتان ها گروه هاى تعزيه خوان برنامه  محالت و شهرس

اجرا مى كردند، اما امسال كه اين كار ممنوع اعالم شده 

است، شما مى توانيد فيلم هاى تعزيه خوانى را در آپارات 

دانلود كنيد و بينيد و درباره موسيقى و اصطالحات رايج 

و قديمى اين حوزه از جمله «شبيه خوانى» اطالعاتى 

به دست بياوريد. پيشنهاد مى كنم درباره تصوير برپايى 

مراسم تعزيه در «تكيه دولت» كه توسط كمال الملك 

نقاشى  شده، تاريخچه تعزيه، تكيه دولت و كمال الملك 

مطالبى را جستجو كنيد و بخوانيد.

پرده خوانى
امروزه در بسيارى از شهرهاى ايران، رستوران هاى 

ــى را گرفته اند، اما  ــاى قهوه خانه هاى قديم ــنتى ج س

ــه اى و  ــى هاى قهوه خان ــيارى از نقاش ــاى بس تابلوه

ــتوران ها آويخته  ــم نقالى قديم بر ديوار اين رس مراس

ــا وقتى به آنجا مى رويد، با ديدن  ــده اند كه چه بس ش

ــى كه پدربزرگ هايمان  ــا به ياد كافه هاي آن صحنه ه

مى رفتند بيفتيد.راستى هيچ وقت داستان آن تابلوها را 

از كسى پرسيده ايد؟ با توجه به اينكه پرده خوانى نوعى 

ــى  ــت و ارتباط تنگاتنگى با هنر نقاش اجراى نقالى اس

ــام در مناطق مختلف  ــه اى دارد و از قديم االي قهوه خان

ايران  اجرا مى شده و طرفداران زيادى هم داشته است، 

ــت درباره اين مراسم، اين تابلوها و نقاشى ها  خوب اس

نيز مطالعه كنيد.

نذرى دادن
ــته هاى دور در  ــذر كردن و  نذرى دادن، از گذش ن

فرهنگ ايران رواج داشته است، به ويژه در ايام  محرم 

و دهه اول. امسال به دليل شيوع كرونا، پخش غذاهاى 

نذرى ممنوع اعالم شده و وزارت بهداشت گفته است 

موارد ديگرى جايگزين شوند. 

به نظر شما حاال كه نذرى مى تواند، چيزى غير از 

خوراكى باشد، انجام دادن يك كار خوب يا توزيع يك 

ــىء را هم مى توان نذر كرد؟ با دوستانتان  ــيله يا ش وس

ــاره صحبت كنيد و ببينيد غير از  ــان دراين ب و خانواده ت

ــك، كتاب، ماسك، شوينده، كمك  مواد خوراكى خش

به نظافت باغچه هاى كوچه، تهيه داروى يك نيازمند، 

توزيع لوازم التحرير ميان دانش آموزان مناطق محروم 

يا تهيه شيرخشك يك كودك مستمند، چه چيزهاى 

ديگرى پيشنهاد مى كنند؟ حتما موارد جالبى به ذهنتان 

مى رسد كه تازگى دارند.

تصويرگرى
با الهام از قصه هاى مرتبط با وقايع ايام محرم چه در 

صحراى كربال، چه در دوران قديم، چه در سال هايى كه 

ــم مختلف شركت كرده ايد، نقاشى هاى  خودتان در مراس

ــته ها، عزادارى ها،  ــورايى بكشيد. نذرى دادن ها، دس عاش

ــتتان از واقعه عاشورا را تصويرسازى  پرچم ها، حتى برداش

كنيد. نقاشى هاى معروف از جمله تابلوي «عصرعاشوراى 

استاد فرشچيان» را هم ببينيد و بازتاب عاشورا و محرم در 

هنر نقاشى دوران مختلف را بررسى كنيد.  

ــت بدانيد كه تابلوي عصر عاشورا هم اكنون  خوب اس

ــهر مشهد نگهداري  ــتان قدس رضوي در ش در موزه آس

مي شود.

پرچم دست ساز
ــيار ديده و  ــى كه در ايام محرم بس ــى از نمادهاي يك

ــود، پرچم هاى عزاست. شما مى توانيد با  ــتفاده مى ش اس

تهيه پارچه مناسب و با استفاده از شابلون يا قالب، مهارت 

ــاخت و تهيه  چاپ روى پارچه را تجربه كنيد. مطمئنا س

پرچمى كه كار دست خودتان باشد، لذت دارد. 

سمانه آقائى آبچوئيه

محرم و ميراث فرهنگى 
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سالم تابستان!
ــايد  ــتان پيش رو كه ش ــات خود را از تابس ــتان خوب صفحه قاصدك كاغذى؛ قلم و كاغذ را برداريد و خاطرات و احساس دوس
ــت داريد بيفتند و روياها و آرزوها يا غم ها و حسرت ها  ــد، از اتفاقاتى كه دوس ــال هاى ديگر باش ــيوع كرونا متفاوت از س بخاطر ش

و نگرانى هايتان  بنويسيد و براى ما بفرستيد  تا با هم بخوانيم.
ــتيد؛ پيام تلفنى (اس ام اس) و واتس آپ فعال  ــت مطالبتان را فقط از راه هايى كه همينجا اعالم مى كنيم بفرس  الزم به ذكر اس

ــت ما نمى رسند.همچنين گروه سنى كودك تا نوجوان مخاطب اين صفحه هستند و مى توانند براى  ــابقات از اين طريق به دس ــخ مس ــته ها يا پاس ــت و نوش نيس
ما مطلب بفرستند يا در مسابقات شركت كنند. 

فريبرزلرستانى (آشنا)

ارتباط با صفحه قاصدك كاغذى: 
 @a�ab_mahtab_zamimeh  تلگرام:  با شماره تلفن  09108801675   يا

a�abmahtab@ettelaat.com :ايميل 
 تلفن:  29994581

آدرس پستى: تهران-  بلوار ميرداماد- خيابان مصدق جنوبى (نفت جنوبى سابق)-  ساختمان اطالعات- ضميمه آفتاب مهتاب- كدپستى 1549953111

نروز وجو و و ي

ـايد 
ههها 

پ فعال 
ن صفحه هستند و مىتوانند براى 

مسابقه ببين و بگو (عكس1)
ــد را  در يك  ــتان عزيز، به اين تصوير نگاه كنيد و آنچه به ذهن و زبانتان مى رس  دوس

يا دو جمله بنويسيد.

ــوند. براى ما مهم است كه شما  ــركت داده نمى ش ــابقه ش ــته هاى بلند در اين مس نوش

احساس يا برداشت تان را از اين عكس، ساده و كوتاه بنويسيد و براى ما بفرستيد.

ــان  ــس 2 را برايت ــالم و عك ــابقه را اع ــن مس ــج اي ــه نتاي ــن هفت ــتيم اي  مى خواس

ــم گرفتيم ضمن  ــه تصمي ــتيد ك ــا ما در ميان گذاش ــواردى را ب ــا م ــم. ام ــاپ كني چ

ــابقه را تمديد ــن مس ــر مهلت اي ــك هفته ديگ ــما ي ــت ش ــه خواس ــخگويى، ب  پاس

 كنيم:

ــت. ما مى خواهيم آنچه در اولين  ــابقه، تحليل عكس نيس هدف از اين مس  

نگاه به ذهنتان مى رسد را براى ما بنويسيد تا مهارت بديهه گويى، بالفاصله ابراز نظر 

كردن و در لحظه فكر كردن و نوشتن را با هم تمرين كنيم.

ــعار براى اين عكس نيست. ما نمى خواهيم  ــابقه، انتخاب ش  هدف از اين مس

جمالت سنگين و پرمعنى بنويسيد. دوست داريم ابراز احساسات صميمانه و خالصانه را 

با هم تمرين كنيم و ياد بگيريم هركس زبان خودش و بيان خودش را داشته باشد.

ــاده و كوتاه بگوييد،  اگر مى گوييم جمالت س

براى اين است كه هم ما و هم خودتان دريابيم چقدر 

توانايى خالصه گويى داريد و مى توانيد آنچه را در ذهن 

داريد، كوتاه و رسا و آشكارا به زبان آوريد.

ــى  ــردى در زندگ ــيار كارب ــارت بس ــك مه ــن ي اي

ــيار  بس ــن  ذه ــد  باي كار  ــن  اي ــراى  ب ــت.  اس

ــته ــيع داش ــيار وس ــى بس ــره واژگان ــالق و داي  خ

 باشيد. 

ــيارى خوانده و شنيده باشيد تا وقتى  يعنى كلمات بس

ــد، به راحتى  ــان را توضيح دهي ــد منظورت مى خواهي

ــاب كنيد و جمالت را  ــات را  انتخ ــب ترين كلم  مناس

بسازيد.

ــيارى  ــت خيلى كتاب بخوانيد و فيلم هاى بس ــيدن به اين توانايى، الزم اس  براى رس

ــالم كنيم  ــه اع ــج را ك ــم و نتاي ــن كار را مى كني ــابقه، همي ــن مس ــا در اي ــد. م ببيني

ــن عكس نظر ــالت متنوع درباره اي ــف با كلمات و جم ــراد مختل ــور اف ــد چط  خواهي

 داده اند.

ــى كمك نگيريد. باور كنيد چيز مهم يا  ــابقه از كس ــركت در اين مس  براى ش

سختى نيست. هرچه به ذهن خودتان مى رسد را برايمان بنويسيد. 

ــزى را بيان كنيد. اگر الزم  ــار اول يا در نگاه اول نتوانيد چي ــدارد كه ب ــرادى ن ــچ اي هي

ــت مى كنيد را ــد آنچه برداش ــر را ببينيد؛ بع ــه دفعات اين تصوي ــار و ب ــد ب ــت، چن  اس

بنويسيد.

ــت خودش را بگويد و ما چاپ كنيم تا  بخوانيم و دريابيم   مى خواهيم هركس برداش

ــت خودش را دارد كه گاهى با  ــنود، برداش هركس از اتفاقات و آنچه مى بيند و مى ش

ديگران متفاوت است و قرار نيست همه مثل هم ببينند يا فكر كنند يا حرف بزنند.

ــابقه است و نظرات ارسالى را  ــركت براى اين مس  اين هفته آخرين فرصت ش

هفته آينده چاپ مى كنيم.
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نيشابور پايتخت ايران شد
21 آگوست ســـال 441 ميالدى (30 مرداد ماه)، يزدگرد 
دوم شاه وقت ايران از سلسله ساساني تصميم گرفت كه 
براي نزديك بودن به شمال خاوري كشور و جلوگيري 
از ورود باقيمانـــده هون ها به فرارود (بخش شـــمال 
شرقي خراســـان بزرگ تر) موقتا پايتخت را از تيسفون 
 (نزديك بغداد) به نيشابور (از شهرهاي خراسان) منتقل

 كند.
پريسكوسمورخ نوشته است هون ها به هر تدبير و نقشه 
جنگي كه دســـت زدند تا وارد قلمرو ايران شوند موفق 

نشدند.
كشته شدن سردارى به دست سردار ديگر

ماكان كاكي، يكي از ســـرداران احياء استقالل ايران كه 
بر شمال كشور حكومت داشت 21 آگوست سال 940 
ميالدي (329 هجري قمري) در جنگ با ســـردار ديگر 
ايراني از ســـامانيان در منطقه رى، كشته شد و خبر كشته 
شدن او بوســـيله كبوتر نامه بَر كه بر پايش جمله «ماكان 
كاسمه (ماكان مانند اسمش شد يعني ديگر زنده نيست)» 
را بسته بودند به نصر ساماني در بخارا رسانده شد و اين، 
روزي غم انگيز در تاريخ وطن ما است كه يك ايراني به 

دست ايراني ديگر كشته مي شد.
تصفيه ادارات بعد از كودتاى 28 مرداد

30 مرداد 1332، اعالم شـــد كه بازداشت هواداران دكتر 
مصدق و مقامات منصوب از جانب او در سراسر كشور 
ادامه دارد و تا بامداد اين روز بيش از200 تن بازداشـــت 
شده اند و بسياري از مقامات دولتي بركنار شده و تصفيه 

ادارات ادامه خواهد داشت.
پس از اجرا شـــدن برنامه براندازى، بسياري از مقامات، 
 از جمله  ســـفير ايران در آمريكا، خـــود كناره گيرى

 كردند .
به گزارش رسانه ها در روز 30 مرداد سرلشكر زاهدي به 
ديدار آيت اهللا كاشاني رفت كه در جريان اين ديدار دكتر 
بقايي، شمس قنات آبادي، حائري زاده و نادعلي كريمي 

هم حضور داشتند. 
در همه شـــهرها حكومت نظامي برقرار بود. نشريات 
چپ گرا و ملي گرا از دو روز پيش از آن تعطيل شـــده 

بودند.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

.
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باشـــى كازاد  شـــو  عشـــق  اســـير 

غمـــش بـــر ســـينه نه تا شـــاد باشـــى

مـــى عشـــقت دهـــد گرمى و مســـتى

دگـــر افســـردگى و خـــود پرســـتى

ز يـــاد عشـــق، عاشـــق تازگـــى يافت

ز ذكـــر او بلنـــد آوازگـــى يافـــت

اگـــر مجنون نـــه مى زين جـــام خوردى

كـــه او را در دو عالـــم نـــام بـــردى؟

رفتنـــد فرزانـــه  و  عاقـــل  هـــزاران 

رفتنـــد بيگانـــه  عاشـــقى  از  ولـــى 

نـــه نامـــى مانـــد زيشـــان نى نشـــانى

داســـتانى زمانـــه  دســـت  در  نـــه 

بـــه گيتى گـــر چـــه صـــد كار آزمايى

هميـــن عشـــقت دهـــد از خـــود رهايى

متـــاب از عشـــق رو گر خود مجازيســـت

كـــه آن بهـــر حقيقـــى كارسازيســـت

جامى

مادر،  هميشه پشت و پناه و  تكيه گاه است /عكس از:داوود قهردار

حكم نخست وزيري رجايي صادر شد
طي حكمي از سوي دكتر ابوالحسن بني صدر 
رئيس جمهوري، آقـــاي محمدعلي رجائي بعنوان 
نخست وزير جمهوري اسالمي ايران منصوب شد. 

متن اين حكم به شرح زير است: 
بسم  اهللا الرحمن الرحيم 

جناب محمد علي رجائي 
با توجه به جريان گزينش شـــما و راي تمايل 
نمايندگان محترم به سمت نخست وزير جمهوري 

اسالمي ايران منصوب مي شويد...

ويرانه هاي قلعه تبديل به بيمارستان مي شود
كليه اراضي كه بـــر اثر تخريب خانه هاي قلعه 
ايجاد شده به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران واگذار 
مي گردد تا براي توسعه فعاليت هاي بيمارستان  فارابي و 

تأسيس مركز پزشكي مورد استفاده قرار گيرد. 
دكتر حســـن عارفي رئيس دانشـــگاه تهران 
صبح امروز در يك گفتگو با «بخش دانشـــگاهي 
اطالعات» اظهار داشـــت: ما از مدتها پيش در  فكر 
توسعه بيمارســـتان فارابي بوديم تا بتوانيم عالوه بر 
ارائه خدمات «چشم پزشكي» كه از اين نظر بيمارستان 
فارابي در درجـــه اول قرار دارد، امكانات درماني نيز 
براي بخش وسيعي از مردم جنوب شهر تأمين كنيم. به 
همين منظور تقاضا كردم تا اين زمين ها به بيمارستان 

فارابي اختصاص يابد. 

پاسداران نبايد در كار مسئوالن مملكتي دخالت كنند
حجت االســـالم محالتي نماينده امام در سپاه 
پاسداران انقالب اســـالمي در گفتگو با خبرگزاري 
پارس كه به مناسبت بزرگداشت هفته شهداي پاوه 
شركت كرده بود، ضمن تجليل از اين شهيدان جان 
بر كف و تأثير فداكاريهاي آنها در استقرار جمهوري 
اسالمي اعالم كرد كه ما مصمم هستيم با كمك برادران 
پاسدار سپاهي بســـازيم كه در پرتو قدرت آن ضد 
انقالب هرگز در مخيله خود حتي نتواند فكر توطئه 

را بكند. 
وي افـــزود: من فكر مي كنم بـــا برنامه جديد 
ايدئولوژيكـ  نظامي كه طرح آن در دست تهيه است، 
بتوان سپاه را بنحوي سازماندهي كرد كه تداوم بخش 

انقالب باشد. 
من از برادران سپاهي در سراسر كشور مي خواهم 
حتي المقدور وقت خود را صرف كارهاي جزئي نكنند 
و در كارهاي مربوط به مقامات مملكتي دخالت نكنند 
و بيشتر نيروهاي خود را در جهت مبارزه با ضد انقالب 

بكار برند و توطئه ها را خنثي سازند. 

برادران مجاهدين خلق به آغوش اسالم بازگرديد
آيت اهللا مشكيني اســـتاد حوزه علميه قم كه 
بدعوت سپاه پاســـداران انقالب اسالمي بروجرد، 
دايره ايده ئولوژيك و انجمن اسالمي پادگان مهندسي 
بروجرد براي ايراد سخنراني وارد اين شهر شده است 
طي ســـخناني در اجتماع مردم بروجرد در مسجد 
«امام خميني» روحانيون و ديگر اقشـــار مردم را به 

وحدت دعوت كرد. 
آيت اهللا مشكيني در قسمت ديگري از سخنانش 
گفت: اي آمريكا و اي اشغالگر سرزمين قدس به شما 
هشدار مي دهيم ديري نخواهد گذشت همين جوانها 
كه با سينه سپر كرده مقابل توپ و تانك نشستند نماز 
وحدت را در مسجد االقصي به امامت خميني كبير 
برگزار خواهند كرد، اي خواهران و برادران مجاهد 
خلق شـــما را نصيحت مي كنم در هر كجا هستيد به 

آغوش اسالم بازگرديد. 

جلسه نهايي محاكمه 4 فئودالي در كرمانشاه
كرمانشـــاهـ  دادگاه انقالب اسالمي: كرمانشاه 
ديروز اعالم كرد جلســـه نهايي براي رسيدگي به 
اتهامات كريم خان صفائي، شـــامارخان، سنجابي، 
اصغرخان  محمدخان بختيار ســـنجابي ساعت 9 
 صبح امروز در سالن تختي كرمانشاه تشكيل خواهد 

شد. 
دادگاه انقالب اسالمي كرمانشاه از كليه شاكيان 
و شهود و بويژه ايل سنجابي دعوت كرده است كه در 
اين جلسه براي اداي شكايات و شهادت هاي خود 

حضور بهم رسانند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشـنبه 30 مردادماه 1359 

(برابر با 10 شوال 1400، 21 اوت 1980) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 


