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   * رئيس سازمان حفاظت محيط زيست: اگر افزايش جمعيت را منوط 
به از دس�ت دادن منابع تجديدپذير کنيم، کار درس�تي نيست؛ اما اگر 
بگوييم افزايش جمعيت خواهيم داشت ولي منابع تجديدپذير را حفظ 
مي کنيم و اين منابع قرباني نمي شوند، در اين صورت اشکالي ندارد
 * ب�ه دلي�ل عدم درک سياس�ت توس�عه پاي�دار، با 40 س�ال تأخير
به توس�عه پايدار پرداختيم که بخش عمده اي از خس�ارت آن را هم 

متحمل شده ايم
* از س�ال 1397 ب�ه بع�د س�ازمان ديگ�ر مج�وز جديدي ب�راي درون 
 س�رزمين و مناطق�ي ک�ه مناب�ع آب ندارن�د، نداده اس�ت و ه�ر آنچه
از صنايع احداث مي شود مربوط به مجوزهاي پيش از سال 97 است

 * براي 40 تاالب با وزارت نيرو حقابه تعيين کرده ايم و اميدواريم 
تا پايان امسال براي بقيه تاالب ها حقابه تعيين شود  

* خودروهاي�ي ک�ه با اس�تاندارد ي�ورو 4 در ابتداي امس�ال مجوز 
ش�ماره گ�ذاري درياف�ت کردند توليد پارس�ال بودند، ام�ا به دليل 

نداشتن قطعه در سال 1399 تحويل مشتري شدند
  * انحص�ار خودروس�ازان، ب�اال رفتن انتظارات و نب�ودن امکانات 
و پايي�ن ب�ودن ت�وان مال�ي کش�ور،ارزان ب�ودن س�وخت و کاالي 
سرمايه اي شدن خودرو باعث افزايش تعداد خودروهاي فرسوده 

شده است
*11 ميليون موتورسيکلت در کشور داريم که بيش از 9/5 ميليون 
دس�تگاه آنها کاربراتوري هس�تند و هر يک به اندازه 8 خودرو هوا 

را آلوده مي کنند
  * کل آتش س�وزي جنگلي امس�ال هنوز به 2000 هکتار نرس�يده 
اس�ت،حال آنکه در 20 س�ال گذش�ته به طور متوسط ساالنه حدود 

15 هزار هکتار آتش سوزي داشتيم

صفحه2صفحه2

جهانگیري: حذف ارز دولتي، فشار زیادي

بر صنعت چاپ و مطبوعات آورده است

ظریف امروز در نشست آنالین شوراي امنیت 

سخنراني مي کند
 * معاون اول رئيس جمهوري: اجراي مصوبه پيشين شوراي اقتصاد به منظور احداث کارخانه 

توليد کاغذ از باگاس نيشکر در منطقه محروم شادگان بايد تسريع شود
 * بايد از سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي و عمومي و منابع داخلي براي توسعه کشور حمايت شود

* سخنگوي وزارت امور خارجه: نشست امروز شوراي امنيت درباره قطعنامه 2231 است 
* سيدعباس موسوي: آمريکايي ها در مقامي نيستند که برجام و دستاوردهاي آن را از بين ببرند 

* سند همکاري هاي جامع و راهبردي 25 ساله ايران و چين افتخارآميز است

دکترکالنتري: افزایش جمعیت
بایدمنوط به حفظ منابع تجدیدپذیر باشد

 * دس�تگاه قضاي�ي ب�راي هم�کاري در زمينه اصالح ش�رايط فعلي بازار و حوزه مس�کن 

آمادگي دارد

* همه بخش هاي قوه قضائيه بايد در تحول نقش آفريني کنند تا جريان تحول براي مردم 

ملموس شود

* قدردان تائيدات رهبر معظم انقالب در قبال رويکرد ضد فساد قوه قضائيه هستيم

 * هرگونه ناس�المتي در دس�تگاه قضايي بايد بزرگ تلقي و نس�بت به آن واکنش مناسب 

نشان داده شود

* الزمه موفقيت آميز بودن مبارزه با فس�اد، حفظ و تضمين س�المت اداري و س�ازماني 

دستگاه قضايي است

* گزارشگران فساد و ناهيان از منکر را مورد حمايت قرار مي دهيم

 * هيچ کارگاه و کارخانه اي در کشور نبايد دچار توقف توليد و تعطيلي شود

رئيس قوه قضائيه: لجام گسيختگي قيمت ها
قابل تحمل نيست

صفحه2صفحه2

*  رئي�س مجل�س: امروز بي�ش از هر چيز 

نيازمند ارتباط چهره به چهره و مس�تقيم 

با مردم هستيم

* تمامي مش�کالت ش�هر تهران به آب، هوا، 

خاک و آلودگي صوتي به عنوان موضوعات 

اساسي مرتبط مي شود

 * 81 درصد آلودگي هواي تهران مربوط به 

وسايل نقليه و خودروهاست

م�دون  و  برنامه ري�زي مش�خص  ب�ا   * 

مي تواني�م درم�دت 6 س�ال آلودگي هواي 

شهر را به حداقل ممکن برسانيم

* عل�ي القاص�ي مه�ر دادس�تان ته�ران: 
ب�راي اي�ن اف�راد ک�ه در ت�رور س�ردار 
س�ليماني مب�اش��رت، مب�ادرت و آمريت 
 داش�تن�د، از ط��ري�ق پلي�س بي�ن المل�ل

اعالم قرمز شده است
 * مس�ئوالن سياس�ي و نظام�ي آمري�کا
 و ديگ�ر دولت ها در زمره متهمانی هس�تند
 ک�ه ب�ه اته�ام قت�ل و اق�دام تروريس�تي

تحت تعقيب قرار گرفته اند  
 * تعقي�ب قضاي�ي دونال��د ترام�پ حت�ي 
 پس از پايان دوره مسئوليتش هم پيگيري

خواهد شد

قالیباف: کنترل آلودگي هوا

درگرو توسعه

حمل و نقل عمومي است

 36 نفر از عوامل ترور
سردارحاج قاسم سليماني 
تحت تعقيب قرارگرفتند

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

جوانا ميسي

تجربه پربار

 اجتماع

در گفتگو با اطالعات

گفته ها و نوشته ها

صفحه 11

گرامیداشت خدمات

یك عالم روحاني  به اهالي 

حصار  بوعلي شمیران موج سنگین کرونا!

صفحه2

آگهى دعوت به همكارى
وزارت نيرو، در راستاى راهبرد شايسته گزينى در 
دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاى برابر براى همه 

ــى و تخصصى خدمت گزارى ،  ــراد داراى صالحيت هاى عموم  اف
از متخصصين داوطلب واجد شرايط براى همكارى در سمت هاى 

زير دعوت به اعالم آمادگى مى نمايد:
1- مديركل دفتر آموزش، تحقيقات و فن آورى

2- رئيس موسسه تحقيقات آب
ــرايط احراز و وظايف مربوطه و همچنين  ــب اطالع از ش   براى كس
ــت، لطفاً از تاريخ 99/4/1  لغايت  99/4/15   تكميل فرم درخواس

به آدرس  www.moe.gov.ir  مراجعه فرمائيد.
وزارت نيـرو 961/م الف

آگهي مزايده عمومي 
دو دستگاه خودرو شامل بنز خاور 

808 و آتش نشاني ايسوزو
شركت كشت � صنعت نيشكر �هخد�

رجوع به صفحه13

نوبت ��� آگهي مزايده فروش

حدود 570 تن انواع پسته
شركت كشاورزي سيرجان بنياد

شما�� ثبت: 534رجوع به صفحه 13

آگهي مناقصه عمومي  (نوبت دوم ) 
ش�هر���� �بس�ر� �� نظر ���� پر��� تهيه نقشه 1/2000 �� حريم شهر �بسر� �� با 
�عتبا� 6/000/000/000 �يا� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي � �� محل �عتبا��� 
 ��خلي به ش���ركت ها� �يصال� ��گذ�� نمايد. لذ� متقاضيا� مي تو�نند ظر� مد�
10 ��� پس �� نش���ر �گهي نوبت ���� �س���نا� مناقصه �� �� �م���و� مالي ��يافت � �� 
مهلت قانوني به �بيرخانه ش���هر���� تحويل نمايند.   ساير �طالعا� به شر� �يل 
مي باش��د:   � هزينه ��� �گهي بر عهد� برند� مناقصه خو�ه���د بو�.   � متقاضيا� 
مي بايست جهت ش���ركت �� مناقصه مبلغ 300/000/000 �يا� �� به عنو�� سپر�� 
شركت �� مناقصه به صو�� نقد يا �سنا� خز�نه يا ضمانتنامه بانكي به حسا� سپر�� 
شهر���� ���يز نمايند.   � �� صو�تي كه برندگا� ��� � ��� � سو� حاضر به عقد قر����� 
نشوند� س���پر�� �نها به ترتيب ضبط مي گر��.   � محل تسليم پيشنها� ها �بيرخانه 

شهر���� مي باشد.   �  شهر���� �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
� ساير �طالعا� � جزييا� � شر� �ظايف �� �سنا� مناقصه موجو� �ست.

�� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر شما�� 6 - 02176374231 ��خلي 106 (��حد �مو� 
قر�����ها) �ما�� پاسخگويي مي باشد. 

سيد محمد رفيعي طباطبائي ـ     شهردار آبسرد 

شركت لوله گستر �سفر�ين �� نظر ���� پر�تكتو�ها� مو�� نيا� خو� �� با 
 مشخصا� مشر�حه �� جد�� �يل �� طريق برگز��� مناقصه يك مرحله ��
 خريد��� نمايد. متقاضيا� مي تو�نند با مر�جعه به سامانه ستا� به نشاني 
www.setadiran.ir جهت ��يت � ���ئه پيش���نها� � تو�يع سپر�� 
شركت �� مناقصه �قد�� نمايند. جهت ��يافت �طالعا� بيشتر با شما�� 
تلفن ها� (7217320)0583 (�ئي���س خريد) يا 05837217319 

(�بير كميسيو� معامال�) تما� حاصل نمائيد.
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شـرح كاال
تعداد/
جفت

توضيحات

1
پروتكتور نرومادگي

-PIN&BOX 133/8و" 
2/000

برابر با مشخصات 
فني درخواستي

2
پروتكتور نرومادگي

-PIN&BOX 95/8و"
1/600

برابر با مشخصات 
فني درخواستي

3
پروتكتور نرومادگي
-PIN&BOX 7 "

1/400
برابر با مشخصات 
فني درخواستي

 مهلت ��يافت �سنا� �� مو�خه: 1399/04/09 تا 99/04/13 
  مهلت ��سا� پاكت ها� پيشنها� تا: 99/04/24

  �ما� با�گشايي پاكت ها: 99/04/25 
مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه: 300/000/000 �يا�

كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

موضوع و شرايط مناقصه
 به شماره     2099001512000002

نوبت  ���

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

انفورماتيك روزنامه اطالعات

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

www.ettelaat.com

آگهـي مزايـده            
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل درنظر دارد بهره برداري 
و برداشت محصول فرعي كاپاريس مراتع حوزه شهرستان هاي پارس آباد 
و بيله سـوار مغان را طبق اسـناد منتشره در سامانه تداركات الكترونيك 
دولت (سـتاد) را به اشـخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، 
متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشـار تا پايان وقت اداري مورخ 99/4/12 

جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه ستاد مراجعه فرمايند.
اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان اردبيل

نوبت دوم

ت اول
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��    نوب

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
ــازى  ــعه و احداث و بهينه س شـركت توزيع نيروي برق اسـتان تهـران در نظر دارد اجراى پروژه هاى توس
شبكه هاى توزيع ( مسكن مهر / براساس طرح ) در محدوده منطقه برق پرند را با توجه  به شرايط مندرج  در اسناد از 

طريق برگزارى مناقصه عمومي يك مرحله اي به شرح ذيل به شركت هاى  واجد شرايط  واگذار نمايد .
توسعه � �حد�� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع بر�سا� طر� 

شماره 
ميزان تضمين شركت در منطقهمناقصه

ميزان تضمين شركت در منطقهشماره مناقصهمناقصه ( ريال)
مناقصه ( ريال)

622,000,000پرند502,550,00099/58پرند99/56
489,000,000پرند539,000,00099/59پرند99/57

ــركت هايى كه داراى رتبه بندى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور(داراى حداقل رتبه 5 نيرو ) و  لذا  از ش
ــابقه كاري مي باشند دعوت به عمل  گواهينامه ايمنى HSE از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و تجربه و س
ــنبه   مورخ  99/04/10  لغايت پايان  وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99/04/17 جهت  ــه ش مي آيد ، از روز س

خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
ــركت توزيع نيروي برق استان  ــركت ها مي توانند جهت دريافت اسناد  از طريق سايت ش ــناد : ش فروش اس
ــاس:  35081342، 33318591 و  ــدام نمايند.تلفن هاي تم ــانى: WWW.TVEDC.IR اق تهران به  نش

نمابر 33349048 
ــنبه    مورخ    99/04/31    به  دبيرخانه  ــاعت 10 صبح روز سه ش ــناد : حداكثر تا س - تاريخ تحويل (عودت) اس
ــركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى  مركزي ش

– جنب مترو تحويل نمايند.
ــنبه مورخ 99/04/31   ــناد از ساعت 13/30   روز سه ش ــايي پاكت هاى پيشنهاد : به شرح اس - تاريخ بازگش

درسالن جلسات شركت.  
ــروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ،  - به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقصه ، مش

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مي باشد.

ــه از  ــات  مناقص ــت و اطالع ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــه در اس ــات مربوط ــات و جزئي ــاير اطالع س
ــانى: ــه نش ــور ب ــزى كش ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري ــات  س ــاني مناقص ــالع رس ــگاه اط ــق پاي  طري

ــانى:  ــركت توانيربه نش ــاني ش ــگاه اطالع رس  HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پاي
HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.                       

      شركت توزيع نيروي برق استان تهران

ت اول
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��    نوب

آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره    99/55

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد انواع كابل مسى فشار ضعيف  ،به شرح 
ــخصات فنى اعالم شده در اسناد مناقصه و استانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و  جدول  ذيل  ، براساس مش

ملى از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو  مرحله اى از توليد كنندگان داخلى  تهيه نمايد . 
ميز�� سپر�� شركت 

�� مناقصه (�يا�) مقد��  ��حد  شر� كاال  شما�� 
مناقصه

1,516,000,000 300,000 متر كابل مسى پروتودور 6+6*1 فشار ضعيف 

99/55
1,948,000,000 200,000 متر كابل مسى پروتودور 6*4 فشار ضعيف 
706,000,000 30,000 متر كابل مسى پروتودور 10*4 فشار ضعيف 
132,000,000 2,000 متر كابل مسى پروتودور 16*4 فشار ضعيف 

3,553,600,000 ميزان سپرده شركت در مناقصه جهت كليه اقالم فوق 
ــنبه   مورخ  99/04/10  لغايت   پايان  وقت اداري  روز سه شنبه    ــناد : شركت ها  ميتوانند  ازروز سه ش فروش اس
مورخ  99/04/17  جهت خريد ودريافت اسناد  از طريق سايت شركت توزيع نيروي برق استان تهران به  نشانى: 
WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:  35081362، 33316238 و نمابر 33349048 
تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت   10  صبح روز سه شنبه   مورخ  99/04/31  به  دبيرخانه مركزي 
ــانى تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب  ــركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نش ش

مترو شهدا  تحويل نمايند.
ــنبه  مورخ  99/04/31  درسالن جلسات  شركت  ــاعت  14:00  روز سه ش ــايي پاكت هاى الف :س تاريخ بازگش

توزيع نيروى برق استان تهران . 
ــناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا ترتيب اثر داده  ــپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اس به پيشنهادهاي فاقد س

نخواهد شد.
هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران  مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــه از طريق پايگاه  ــات  مناقص ــت و اطالع ــناد مناقصه مندرج اس ــات مربوطه در اس ــاير اطالعات و جزئي س
ــانى: ــوري   به نش ــت جمه ــارت راهبردي رياس ــزي و نظ ــه ري ــت برنام ــات معاون ــاني مناقص ــالع رس  اط

 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: 
HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان  تهران

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با اخذ سپرده

RHP-7302507412-T21 : ��خو�ست شما��
موضوع آگهي: خريـد

SPARE  PARTS   FOR  OVAL  TURBINE  FLOWMETER

 بر�� كسب �طالعا� بيشتر به سايت �ين شركت
 WWW.BAORCO.IR مر�جعه نماييد.

روابط عمومي

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي
با اخذ سپرده

RHS-9948903-T17 :��خو�ست شما��
موضوع آگهي: خريد مورفولين

 بر�� كسب �طالعا� بيشتر به سايت �ين شركت
 WWW.BAORCO.IR مر�جعه نماييد.

روابط عمومي

(آگهي تجديد مناقصه عمومي)
شم��ا�� 2 - 99/026

شركت ايران ترانسفو
درنظـر دارد مقـدار حدود 70 تن انواع مقاطع فوالدي شـامل 
ميگرد، تسـمه، ناوداني، نبشـي و لوله فوالدي و... را از طريق 

مناقصه عمومي خريداري نمايد.
ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 12 -10 تماس حاصل نموده و حداكثر  33791320ـ  024 از س
ــناد و  ــبت به دريافت اس ــار آگهي نس ــدت 6 روز از تاريخ انتش ــرف م ظ
ــايت www.iran-transfo.com و يا  مشخصات كامل از طريق س
ــخ  اعزام نماينده خود به همراه  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس
ــفو در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده  ــركت ايران ترانس اقدام نمايد. ش

مختار است.
هزينه چاپ آگهي در روزنامه هاي تعيين شده به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجان، كيلومتر5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو

شركت ايران ترانسفو [واحد حراست]

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

ت اول
موضوع و شرايط مناقصه    نوب

به شماره 2099001512000003
ــورات مربوط به  ــر دارد كليه ام شـركت لوله گسـتر اسـفراين در نظ
ــرح كار  ــنگ زني داخلي و خارجى لوله هاي مورد نياز خود را مطابق با ش س
ــه يك مرحله اي  ــناد از طريق برگزاري مناقص ــده در اس ــتي ارائه ش پيوس
ــاني ــتاد به نش ــامانه س واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به س

ــپرده  ــنهاد و توديع س ــت رويت و ارائه پيش www.setadiran.ir جه
ــتر با شماره  ــركت در مناقصه اقدام نمايند ، جهت دريافت اطالعات بيش ش
ــا 05837217319  ــاي: 05837217342 (امور پيمانكاران) ي  تلفن ه

(دبير كميسيون معامالت) تماس حاصل نمائيد.
ـ   مهلت دريافت اسناد: از مورخه 1399/04/10 تا 99/04/14 

ـ   مهلت ارسال اسناد: تا 99/04/24 
ـ   زمان بازگشايي پاكت ها  : 99/04/25 

ـ    مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 550,000,000 ريال
كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين 

ــازمان توسعه و نوسازي  شـركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نمايندگي از س
معادن و صنايع معدني ايران در نظر دارد « انجام خدمات و عمليات آماده سازي، كاشت، 
حفظ، آبياري و توسعه فضاي سبز در كليه معادن تحت پوشش مجتمع معادن سنگ آهن 
فالت مركزي ايران» را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به شماره ثبت 
ستاد 2099001028000026 و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه با تضمين شركت 
ــت  در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) به مبلغ 1,098,857,000 (يك ميليارد و نود و هش
ــتصد و پنجاه و هفت هزار) ريال (واريز نقدي يا ضمانت نامه بانكي) برگزار  ميليون و هش
نمايد. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 99/04/10 و مهلت زماني 
ــاعت 17 مورخ 99/04/18 و آخرين مهلت ارائه  ــايت تا س ــناد مناقصه از س دريافت اس
پيشنهادها حداكثر تا ساعت 17 مورخ 99/09/28 مي باشد و جلسه بازگشايي پاكت ها 
ــركت در مناقصه  ــنبه مورخ 99/04/29 برگزار مي گردد. عالقه مندان ش صبح روز يكش
مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي با شماره هاي دفتر ثبت نام 
ــل نمايند و يا به  ــاس حاص ــز 27313131ـ021 تم 88969737 و 85193768 و مرك

آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

آگهي مناقصه عمومي 

يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي 

(فشرده) شماره 38-99/4ت

  روزنامه اطالعات
از سال  1340 تا بهمن سال1398
DVD هر سال شامل 12 عدد

قيمت هر  DVD  70/000  ريال

ش�ركت س�يما� بجنو�� ��نظر ���� نسبت به ��گذ��� كليه 
�مو� مربو� به �س���تخر��� با�گير� � حمل �لو�يو� �� معد� � 
با�گير� � حمل مو��معدني �� سايت كا�خانه سيما� بجنو�� �� 
طريق مناقصه عمومي � بر �سا� شر�يط مند�� �� �سنا� مناقصه 

به پيمانكا� �يصال� �قد�� نمايد. 
لذ� بدينوسيله �� كليه �شخا� حقيقي � حقوقي كه ����� سو�بق 
معتبر � �مكانا� مكفي � قابل قبو� �� �مينه فو� مي باشند �عو� 
به عمل مي �يد جهت ��يافت �سنا� مناقصه به سايت �ين شركت 
ب���ه ���� www.bojnourdcement.com � يا جهت 
كسب �طالعا� بيشتر به ���� �ير مر�جعه نمايند. ضمنا� مهلت 
تحويل پاكا� پيشنها� قيمت تا تا�يخ 1399/4/25 مي باشد. 

���� كا�خانه س���يما� بجنو��: كيلومتر 37 جا�� بجنو�� � 
مشهد� تلفن ها� 3 � 32231950 � 058 ��خلي 1230 

واحد بازرگاني شركت سيمان بجنورد 

آگهـي مناقصـه

# من _ ماسك _ مى �نم

صفحه2

صفحه13

 دغدغه دکتر میرمحمدی 
برای  خدمت  به قشر 

محروم

صفحه 3

دکتر محمدجواد ایروانی

يادداشت
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قاليباف: کنترل آلودگي هوا
درگرو توسعه حمل و نقل عمومي است

رئی���س مجلس با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز 
نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم هستیم، گفت: 
مالقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم موثر باشد، برای ما 
اثرگذار است و باعث می شود از فضای مردمی دور نشویم   و 

مشکالت آنان را فراموش نکنیم.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در  نشست مجمع 
نمایندگان اس���تان تهران  با بیان اینکه نمایندگان استان باید 
براساس مناطق تقسیم  شوندو به مشکالت مردم رسیدگی 

کنند، گفت:
تمامی مشکالت شهر تهران به آب، هوا، خاک و آلودگی 
صوتی به عنوان موضوعات اساسی مرتبط می شود. به عنوان 
مثال آلودگی هوا تا حد زیادی به وس���ایل حمل و نقلی و 
خودروها مربوط بوده و کنترل آلودگی ها در گرو  توسعه حمل 

و نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه براس���اس مطالعات انجام شده حدود 
81 درصد آلودگی هوای تهران مربوط به وس���ایل نقلیه و 
خودروهاس���ت ، تاکید کرد: اینکه برخی منشأ آلودگی ها را 
پاالیشگاه ها و کارخانه سیمان اعالم می کنند   غیرکارشناسی 
اس���ت.   معتقدم با برنامه ریزی مشخص و مدون می توانیم 
درمدت 6 س���ال آلودگی هوای ش���هر را به حداقل ممکن 
برسانیم. برقراری ارتباط ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف 
ضمن کاهش آلودگی هوا، توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارد و   
 افرادی برای سرمایه گذاری در این بخش اعالم آمادگی کرده اند

 و می توانیم در اولین گام از این ظرفیت استفاده کنیم. 
رئیس مجلس آلودگی صوتی ش���هر تهران را از جمله 
معضالت مهم پایتخت دانست و افزود: آلودگی های صوتی 
ش���هر ماننددستگاه  َفن  ، ش���بانه روز و بی وقفه در گوش 
شهروندان روشن است و باید برای کاهش آن برنامه ای داشته 
باشیم.وی با اشاره به آسیب های اجتماعی شهر تهران افزود: 
مواد مخدر، طالق و زنان سرپرست خانوار سه اولویتی است 

که باید برای کاهش آس���یب های اجتماعی به آنها پرداخته 
شود.

قالیباف به وجود 3000 هکتار بافت فرس���وده در شهر 
تهران اشاره کرد و افزود: بافت های فرسوده   به مناطق جنوبی 
تهران مربوط نمی شود  بلکه بسیاری از مناطق شمالی شهر 
همچون فرحزاد با این مش���کل روبرو هستند. طی مصوبه 
مجلس مقرر شد هر س���ال 10 درصد از بافت های فرسوده 
کشور اصالح شوند تا در نهایت طی 10 سال تمامی بافتهای 
فرسوده کشور احیا شود، اما در طول 7 سال  فقط 13 درصد 
از این بافت ها در کل کشور احیا شد در حالی که  41 درصد 
بافت های فرسوده تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی در 

این بازه زمانی اصالح و احیا شد.
رئیس قوه مقننه ، سنددار نبودن زمین های شهر تهران را 
از مشکالت دیگر پایتخت دانست و تصریح کرد: افراد بسیار 
زیادی در  مناطق 4 و 19 تهران زمین ها را به صورت قولنامه 
ای خریداری کرده اندو بیش از 20 س���ال است که در آنجا 
سکونت دارند وچون پروانه ساخت   به آنها داده نمی شود،   
ناچار به صورت شبانه، مخفیانه و خالف قانون اقدام با ساخت 

و ساز می کنند .
وی ادامه داد: برای حل مشکالت سنددار نبودن زمین ها 
الیحه ای را به شورای ش���هر تهران ارائه کردیم و مصوب 
شد افرادی که بیش از 30 سال زمین را تحت تصرف بدون 
معارض داشته باش���ند، به صورت رسمی متعهد شوند در 
صورت وجود مالک، رضایت آن را جلب کند و سپس پروانه 
ساخت دریافت کنند. معتقدم این موضوع باید به صورت طرح 
در مجلس هم بررسی و در صحن مجلس به قانون تبدیل شود 

تا تمامی مشکالت زمین های بی سند در کشور حل شود. 
قالیباف افزود: اگر در 4 موضوع مدرسه، محله، مسجد و 
منزل متمرکز شویم، بسیاری از مشکالت مربوط به شهر تهران 

حل خواهد شد.

معاون رئیس جمه���وری و رئیس 
س���ازمان حفاظت محیط زیست تصریح 
کرد: به دلیل عدم درک سیاس���ت توسعه 
پایدار،   با 40 سال تاخیر به توسعه پایدار 
پرداختیم که بخش عمده ای از خسارت 
آن را هم  دیده ایم.این که 400 دش���ت 
ممنوعه داریم که آب آنها تمام یا شور شده 
است نتیجه توسعه ناپایدار بوده و این مساله 
هزینه س���نگینی برای کشور و نسل های 

آتی دارد.
  دکتر عیس���ی کالنتری در گفتگو با 
خبرنگار »اطالعات«، در پاسخ به این سئوال 
که چرا از برنجکاری در غیر مناطق شمالی 
با قاطعیت جلوگیری نمی شود، تا بیش از 
این به منابع آبی کشور خسارت وارد نشود، 
گفت: این نتیجه سیاس���ت های نادرست 
گذشته است. دولت چند سالی است که 
به این نتیجه رسیده که تاالب ها باید حفظ 
شوند درحالی که دولت ها در گذشته فکر 
می کردند هر چه سدسازی شود و آبها مهار 
شوند، به نفع جامعه است چون اندیشه، 
اندیشه درست و پایداری نبود؛بنابراین نه 
اینکه دولت حریف نباشد بلکه دولت باید 
سیاست های گذش���ته را اصالح و حتی 
خسارت ها را پرداخت کند. مثال در گذشته 
عده ای فک���ر می کردند اگر آب به تاالب 
بختگان نرس���د اتفاقی نمی افتد پس بهتر 
اس���ت برنج بکاریم. اما پس از اینکه به 
مشکالت زیست محیطی برخورد کردند، 
متوجه شدند که چه خطرات بزرگتری در 
کمین آیندگان است. دستگاه های اجرایی 
هم ب���ه دلیل درآمد و منافعش���ان از این 

سیاست غلط حمایت می کردند. 
کالنتری تصریح ک���رد:  ضرورت  
توسعه پایدار   را دیر و حداقل با 30 تا  35 
سال تاخیر متوجه شدیم وآن را آغاز کردیم 
که در نتیجه بخش عمده ای از خسارت 
آن را هم خورده ایم. همین که اکنون 400 
دش���ت ممنوعه داریم که آب آنها  تمام یا 
شور شده است نتیجه توسعه ناپایدار بوده 
و این مساله هزینه سنگینی برای کشور و 

نسل های آتی دارد.
به گفته معاون رئیس جمهوری، این 
مش���کالت به دلیل عدم درک سیاست 
توس���عه پایدار بوده است. این علم نسبتا 
جدیدی بود که در دنیا از سال 1970 آغاز 
ش���دو   ما آن را نفهمیدیم و با دهها سال 

تاخیر به توسعه پایدار پرداختیم.
وی در پاس���خ به اینکه با توجه به 
بروز بحران آب در کش���ور ودشوارشدن    
س���کونت  در نزدیک به دو سوم  خاک 
ایران به دلیل این معضل ، چگونه می شو د 
سیاست   رشد جمعیت راعملی کرد ، گفت: 
اگر افزایش جمعیت را منوط به از دست 
دادن منابع تجدیدپذیر کنیم، کار درستی 
نیس���ت؛ اما اگر بگوییم افزایش جمعیت 
خواهیم داش���ت ولی منابع تجدیدپذیر را 
حفظ می کنیم و این منابع قربانی نمی شوند، 

در این صورت از نظر من اشکالی ندارد.
کالنتری تصریح ک���رد: بنابراین در 
سیاست افزایش جمعیت ابتدا باید ظرفیت 
کشور شناس���ایی شود، از جمله این که با 
در نظر گرفتن حداکثر بهره وری، چقدر 
امکان تولید غذا از منابع داخل وجود دارد؟ 
می توانیم در نظ���ر بگیریم که چون منابع 
محدودی داریم رشد جمعیت باید محدود 

شود. یا اینکه سیاستگذاری این گونه باشد 
که با   ارتباط دوستانه    و گسترده اقتصادی 
بادنیا  وایجاد  درآمد باالی ناش���ی ازاین  
ارتباط با جهان   کس���ری غ���ذا را ازاین 
طریق جبران  کنیم که در این صورت رشد 

جمعیت بال اشکال است.
صنعت فوالد بر مدار توس��عه در 

داخل سرزمین
معاون رئیس جمهوری همچنین به 
این پرسش که چرا اشتباه نیم قرن گذشته 
مبنی بر اس���تقرار صنعت فوالد در داخل 
سرزمین همچنان ادامه دارد و پس از یزد 
و اصفهان این بار در مناطق کم آبی  چون   
قزوین، زنجان و خراس���ان شاهد احداث 
صنعت فوالد و صنایع وابس���ته بسیار آب 
بر هستیم، پاسخ داد  : از سال 1397 به بعد 
سازمان دیگر مجوز جدیدی برای درون 
س���رزمین و مناطقی که منابع آب ندارند، 
نداده است و هر آنچه از صنایع   احداث 
می شود مربوط به مجوزهای پیش از سال 
97 است. به لحاظ قانونی هم نمی توانیم 
مجوزشان را لغو کنیم. درعین حال وزارت 
نیرو  مجوز تخصیص آب به این صنایع در 

مناطق فاقد منابع آبی رانمی دهد.
وی درباره  بارندگی های خوب دو سال 
اخیر و وضع  تاالب ها و دریاچه ارومیه هم  
گفت: خوشبختانه کارهای عمرانی دریاچه 
ارومیه به خوبی پیش می رودو امیدواریم   
امسال کارهای سخت افزاری و مهندسی 
آن تمام و یک میلیارد مترمکعب  آب جدید  
و جدا از آب های قبلی، وارد دریاچه شود.

به گفته کالنتری، ای���ن یک میلیارد 
مترمکعب آب به ترتی���ب از طریق 620 
میلیون مترمکعب از رودخانه زاب، 250 
میلیون مترمکعب از تصفی���ه خانه ها و 
120 میلیون مترمکعب هم از س���د سیلوه 
تامین می ش���ود. پیش از ای���ن هم 800 
میلی���ون مترمکعب از طریق صرفه جویی 
در کش���اورزی و1/5 میلیارد مترمکعب 
هم از رودخانه هایی ک���ه قبال به دریاچه 

نمی رسیدند، اختصاص یافته است.
با احتساب این یک میلیارد مترمکعب 
و همچنین بارندگ���ی در حوزه دریاچه 
ارومیه، امیدواریم س���االنه   1/3 میلیارد 
مترمکعب افزایش حجم آب داشته باشیم.
همچنین  با این اقدامات در س���ال 1406 
به تراز اکولوژیک 14/7 میلیارد مترمکعب 
خواهیم رس���ید و ای���ن   اولین دریاچه 
خشک شده دنیا خواهد بود که به از لحاظ 

اکولوژیکی احیا خواهد شد.
معاون رئیس جمه���وری ادامه داد:   
برای 40 تاالب هم با وزارت نیرو حقابه 
تعیین کرده ایم و امیدواریم تا پایان امسال 
برای  بقیه تاالب ها حقابه تعیین ش���ود به 
گونه ای که مانند بخش کشاورزی حقابه 

مشخص و قطعی داشته باشند. 
مثال اگر در س���الی آب رودخانه ای 
کم شد حقابه تاالب  حذف نشود بلکه به 
صورت اشتراکی با کشاورزی این کم آبی 
تقسیم شود. بنابراین باید از قربانی شدن 
تاالب ها جلوگیری کنیم و سهم آب ثابت و 

مشخص به آنها اختصاص یابد.
 مساله  خودروسازان

وی درباره تکلیف خودروس���ازان و 
تولید محصوالت با اس���تاندارد یورو 5 از 
ابتدای امسال و علت پالک شدن تعدادی 

خودرو با استاندارد یورو 4 در بهار امسال 
گفت: خودروهایی که با اس���تاندارد یورو 
4   در ابتدای امسال مجوز شماره گذاری 
دریافت کردند تولید پارسال بودند، اما به 
دلیل نداشتن قطعه در سال 1399 تحویل 
مشتری ش���دند.   همچنین برای 5000 
تاکسی مجوز شماره گذاری دادیم و اکنون 
خودروهای با  اس���تاندارد یورو 5 تولید 

می شوند .
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
درب���اره اینکه با وجود این همه خودروی 
فرسوده به خصوص خودروهای سنگین 
فرس���وده آیا می توان انتظار هوای پاک 
داشت، یادآور شد: متاسفانه به  کشوردارای 
خودروهای اسقاطی تبدیل شده ایم که چند  
علت دارد. نخست  به انحصار خودروسازان 
بر می گردد که اجازه واردات به خودروهای 

خوب و روز را   نمی دهند. 
باال رفتن انتظارات و نبودن امکانات و 
پایین بودن توان مالی کشور دیگر عوامل 
اسقاطی شدن بسیاری از  خودروها شده 

است. 
از آن س���و، در همه جای دنیا حتی 
کش���ورهای عقب مانده، خودرو ارزان 
و بنزین گران اس���ت اما در ایران ماجرا 
برعکس است. در کشورمان چون نگهداری 
و استفاده از خودرو ارزان بود، مردم حتی 
فرش زیر پایش���ان را فروختند تا خودرو 
بخرند. همچنین خودرو در ایران تبدیل به 
یک کاالی سرمایه ای شد که حتی 30 ساله 
آن هم دارای ارزش اس���ت و مجموع این 
عوامل ایران را تبدیل به کشور خودروهای 

اسقاطی کرده است.
کالنتری با اش���اره ب���ه اینکه هنوز 
هم بنزین 3000 تومانی معادل 13 سنت 
می شود که بسیار ارزان است، یادآور شد:  
سیاست هایمان ،هم برعکس سیاست های 
جهان بود هم برعکس منافع محیط زیست. 
همین اکنون هم یک خودروساز کشورمان 
به دادستان متوسل شده که واسطه شود تا 
خودروهای با همان استاندارد یورو 4 را 
تولید کند؛ طبق معمول هم اشتغال و تحریم 

بهانه است.
کالنتری ادامه داد: اکنون 11 میلیون 
موتورسیکلت در کشور داریم که بیش از 
9/5میلیون دستگاه آنها کاربراتوری هستند 
و هر یک به اندازه 8 خودرو هوا را آلوده 
می کنند. جالب اینکه اگر س���ازمان محیط 
زیست جدی نبود و سختگیری نمی کرد   
هنوز ه���م در حال تولی���د موتورهای 

کاربراتوری بودیم .
این مقام مسئول در سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: در دولت آقای روحانی 
یک سیاست پیگیری شد که به ازای یک 
خودرو  وارداتی باید پنج دستگاه خودرو   

فرسوده از  دور خارج شود. 
بعد از آن بود ک���ه وزارت صنعت   
دولت را قانع کرد ک���ه واردات خودرو 
انجام نش���ود لذا طرح از رده خارج کردن 
خودروهای اس���قاطی هم بر زمین ماند؛ 
همچنانکه  تولید موتورسیکلت برقی سالها  

بالتکلیف مانده است.
مع���اون رئیس جمه���وری تصریح 
کرد: فقر عمومی  ه���م در افزایش تعداد 
خودروهای اسقاطی موثر است. همچنین به 
خاطر میزان درآمد کم مردم توان جایگزینی 

با موتورسیکت نو یا خودرو  نو را ندارند 
لذا می بینیم  باتردد خودروهای فرس���وده 

هوای کالنشهرها آلوده است.
آتش سوزی جنگل ها

علت 750 مورد آتش سوزی جنگل ها 
در بهار امسال و نبود امکانات هوایی برای 
اطفای حریق آنها دیگر س���ئوالی بود که 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
پاس���خ به آن   گفت: کل آتش س���وزی 
جنگلی امس���ال هنوز ب���ه 2000 هکتار 
نرس���یده اس���ت ،حال آنکه در 20 سال 
گذش���ته به طور متوسط ساالنه حدود 15 
هزار هکتار آتش س���وزی داشتیم. حتی 
در س���وئد در مجاورت قطب ش���مال با 
هوای سرد در سال 2019 حدود 16 هزار 
 هکتار جنگل س���وخته است . در استرالیا 
2 میلیون و 400 هزار هکتار س���وخت 
درحال که  همه امکانات را هم دارند ولی 
باز هم آتش س���وزی می شود و خسارت 

برجا می گذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در پاسخ به اینکه منظور از طرح این سئوال 
بی امکانات بودن جنگل های کشور است و 
دلیل ضعف امکانات چیست، گفت: مقرون 
به صرفه نیس���ت که برای آتش سوزی 
ساالنه کمتر از 10 هزار هکتار، میلیاردها 
دالر هزینه تجهیزات اطفای حریق کرد. از 
طرفی در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس 
آتش را نمی توان ب���ا هلیکوپتر و هواپیما 
خاموش کرد زیرا به لحاظ عملیاتی کارایی 
محدودی دارند در حالی که می توان نیروی 

انسانی را به آن مناطق رساند .
کالنتری برلزوم باال بردن سطح  آموزش 
عمومی  مردم تاکید کرد و گفت:    باید به 
مردم آموزش دهیم که وقتی برای کمک 
به مهار آتش می آیند چگونه عمل کنند نه 
اینکه احساسی شوند و خود را بسوزانند! 
همچنی���ن   باید فرهنگ عمومی جامعه را 
برای نگهداری مناب���ع طبیعی جنگل باال 
ببریم. هرچه در این بخش سرمایه گذاری 

کنیم ،بسیار ارزشمند است.
    معاون رئیس جمهوری گفت : البته 
امروزه میزان  آگاهی و فرهنگ مردم خیلی 

بهتر از سه چهار دهه پیش شده است. 
اکنون سمن ها و رسانه ها بسیار زحمت 
می کش���ند و برای باال بردن سطح آگاهی 
مردم فعالیت می کنند و این کار ارزشمند 
است وگرنه اگر   دائما سخت افزارها را 
زیاد کنیم ولی فرهنگ مردم ضعیف باشد، 
چه سودی دارد؟ از طرفی، هلیکوپترهای 
ما  بسیار فرسوده هستند و   برای استفاده از 
آنها برای اطفای حریق بیشتر نگران سالمتی 
کادر پرواز هستم تا آتش سوزی جنگل ها.    
لذا بهتر است هزینه های سخت افزاری 
برای اطفای حریق منابع طبیعی را صرف 
آموزش مردم و همچنین مردم محلی کنیم. 
یا مثال رادیو تلویزیون   بیایند برنامه بسازند 
و مردم و جوامع محلی را آموزش دهند .

وی افزود: خوشبختانه آگاهی مردم 
افزایش یافته اس���ت، به گونه ای که اگر 
چوپانان امروز کشور مانند 30 سال پیش 
بودند آتش س���وزی ها باید 20 برابر 30 
 سال پیش می شد ، اما خوشبختانه می بینیم 
این گونه نیست و این به رشد فرهنگی مردم 

بر می گردد.
 گفتگو از: محمد داودبیگی

 مشموالن   دیپلمه پارسال  می توانند 
در كنکور  شركت كنند

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ترخیص سربازانی 
که در دانشگاه قبول شده اند با شروع کالس ها خبر داد و گفت: سربازان پیشتر با اعالم 

نتایج ترخیص می شدند.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور در گفتگو با مهر، اظهار داش���ت: تمام 
مشموالن وظیفه دیپلمی که سال 98 موفق به اخذ دیپلم شدند، امسال می توانند در 

کنکور سال 99 شرکت کنند.
وی ادامه داد: این افراد حداکثر یک هفته پس از کنکور باید سریعاً خودشان را 
به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.امیر رحیمي پور افزود: اگر این مشموالن در بازه 
زمانی یک هفته، خودشان را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نکنند، غایب محسوب 

می شوند و در صورت قبولی در دانشگاه نمی توانند وارد دانشگاه شوند.
وي تصریح کرد: روال کار بر این است که مشمول به خدمت سربازی می رود 
و دوره های آموزشی خود را می گذراند، هنگامی که نتایج اعالم شود، می تواند انتخاب 

رشته کند و سپس منتظر جواب دانشگاه بماند.
این مسئول ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: در بازه زمانی که فرد مشمول منتظر 
اعالم جواب دانشگاه است، دوره های سربازی را طی می کند و در صورت قبولی، این 

بازه زمانی در پرونده سربازی اش ذخیره می شود.

موج سنگين كرونا!
دكتر روحاني در آخرين جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا گفت: »طبق 
مصوبه س��تاد، در استان هاي داراي ش��هرهاي با وضعیت قرمز، با پیشنهاد 
ستاد استاني به وزير كش��ور و وزير بهداشت و موافقت رئیس جمهوري، 
محدوديت هاي الزم به مدت يك هفته اعم��ال  ودر صورت لزوم، تمديد 
مي شوند. براي مقابله با كرونا همه بايد اصول بهداشتي را رعايت كنند؛ راه 
دوم نداريم. محل تجمع، بدون رعايت اصول بهداش��تي، محل خطر شیوع 

كرونا است.«
وزير بهداشت به مردم اطالع داد و گفت: »در موج سنگین »كرونا« به سر 
مي بريم!« آمارهاي گزارش هاي خبري اخیر و اخبار ويژه كرونا همه از بازگشت 
مجدد به ش��رايط بحراني و موج جديد كرونا حكايت مي كنند. ديروز يكي 
از دوستان پزشك كه در بیمارستاني در تهران فعالیت دارد، از رشد مراجعه 
بیماران جديد و اشغال تخت هاي بیمارستاني خبر داد. دو خبر بد چند روزي 
است كه مدام از سوي مسؤوالن و رسانه ها منتشر مي شوند و در فضاي عمومي 
جامعه مي چرخند. اول: زوال حساس��یت  الزم درباره خطر و شیوع ويروس 
كرونا در جامعه، آن هم از س��وي درصد  بااليي از مردم؛ دوم، اعالم رسمي 
مراكز بهداشتي از وضعیت »قرمز« يا  »خطرناك« يا »هشدار« در چند استان و 
در چندين شهرستان! سخنگوي وزارت بهداشت ديروز گزارش داد: تاكنون 
232 هزار و 669 نفر در كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شده اند و 
با فوت 144 نفر طي روزهاي شنبه تا يك شنبه، شمار جان باختگان كرونا در 

كشور به  10 هزار و 508 نفر رسید.
وي اعالم كرد: »استان هاي خوزستان، كردس��تان، آذربايجان غربي، 
هرمزگان و كرمانشاه در وضعیت قرمز و استان هاي بوشهر، ايالم، آذربايجان 

شرقي و خراسان رضوي در وضعیت »هشدار« قرار دارند.«
اين دوخبر درباره  آينده نزديك رشد و فراگیري مجدد ويروس مرگبار 
كرونا در كشور و افزايش تعداد مرگ شهروندان و اعضاء خانواده و بستگان 
ما هش��دار جدي مي دهند قرار است از هفته آينده )15تیرماه( در مكان هاي 
عمومي، استفاده از »ماسك« اجباري شود. در تركیه، جريمه استفاده نكردن از 
ماسك در مكان هاي عمومي بیش از دو میلیون تومان، اعالم شده است. در 
ايران نیز قرار است جريمه اي تصويب و اعالم شود. مجموعه شرايط زنگ 
خطري دوباره است كه تا دير نشده مردم همت كنند از بازگشت فاجعه بار 
موج سنگین كرونا ممانعت و جلوگیري  شود. حفظ سالمت فردي و شايد 
مهم تر از آن تالش براي حفظ س��المت خانواده و جامعه، از وظايف بسیار 
مهم به لحاظ باورهاي ديني و ملي است. در اين شرايط حساس بايد از طريق 
رس��انه ها حراست از سالمت خود و جامعه را به مردم اطالع و آموزش داد؛ 
اگر چه در كنار آن برنامه ريزي دولت و مسؤوالن كه تا اينجاي كار به خوبي 
و با موفقیت انجام گرفته است، شرط الزم و مستمر اجراي وظیفه ومسؤولیت 
است. رهنمودهاي همراه هشدارها مفیدند اما تجربه مديريت جامعه آن هم در 
تنوع جمعیتي و گستردگي كشور، نشان مي دهد، الزم ولي كافي نیست. در اين 
مرحله و براي استمرار اجرايي برنامه ريزي هاي  بهداشتي، اعمال »آتوريته« نیاز 
است. دولت در  آستانه به صدا در آمدن زنگ خطر مجدد از هجوم ويروس 
كرونا، بايد براساس برنامه ريزي و تصمیم هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، اجراي 
»آتوريته« را نش��ان دهد. مردم هم خواهان آنند براي آرامش محیط زيست 
عمومي و روابط فردي و اجتماعي سالم عاري از »خطر مرگ« وارد میدان عمل 
شوند. اجراي اين مسؤولیت و استمرار آن، هم وجاهت قانوني دارد و هم مورد 
حمايت اكثريت قاطع مردم و جامعه است، وگرنه همانگونه كه در همین ستون 
محك نوشته شد، انتشار اخبار نگران كننده، آن هم به صورت روزانه به مردم، 
چاره و دواي درد نیست. اعالم هشدار هم تا حدودي تأثیر دارد اما نیاز به اقدام 
در میدان است و اين را مردم مي خواهند. تا رعايت مستمر اصول بهداشتي كه 
چندان هم پیچیده يا متعدد نیست اعمال نشود، از بحران عبور نخواهیم كرد و 

متأسفانه هشدارها به اعالم فاجعه خواهد رسید!
رهنمودهاي بدون اعمال آتوريته، سودي و نتیجه اي ندارد و مردم اقدام 

مي خواهند؛ اقدامي كه از مرگ فاجعه بار ممانعت كند!

 س���خنگوی وزارت امور خارجه از حضور 
و س���خنرانی ویدئو کنفرانسی وزیر امور خارجه   
در نشست امروزش���ورای امنیت درباره قطعنامه 

2231خبر داد.
»سید عباس موسوی« پیش از ظهر دوشنبه 
در نشست خبری با اصحاب رسانه،    ادامه داد: 
ظریف در روزهای گذشته با وزیران خارجه عمان 
و چین از طریق ویدئوکنفرانس صحبت کرد.  

 وی در م���ورد تهدید آمریکا مبنی بر فعال 
کردن مکانیسم ماشه تصریح کرد: آمریکایی ها حق 
و توان این کار را ندارند. آنها بدعهدی هایی کردند 
و اقدامات تخریبی  علیه برجام و نقض قطعنامه 
2231انجام دادند. آنها در مقامی نیستند که برجام و 

دستاوردهای آن را از بین ببرند.
این دیپلمات اف���زود: در رایزنی هایی که با 
اعضای ش���ورای امنیت داشتیم، آنها مخالف این 
رویه هستند. پیش بینی ما شکست آمریکا در این 
زمینه اس���ت. توصیه ما این است که آزموده را 

نیازمایند.
موسوی در مورد سند همکاری های جامع و 
راهبردی 25ساله ایران و چین و برخی اظهار نظرها 
دراین زمینه گفت: این موضوع جدید نیست. در 
سفر رئیس جمهوری چین به تهران اعالم شد که 
همکاری های دو کشور راهبردی است و سندی 
هم در آنجا امضا ش���د. یکی از بندهای آن سند، 
داشتن برنامه همکاری های راهبردی است که در 
سفر سال قبل ظریف به پکن، پیش نویس آن به 

چینی ها داده و تبادل نظر شد.
رئیس مرکز دیپلماس���ی عمومی و رسانه ای 
وزارت خارج���ه بارد همه گمانه زنی ها و مطالب 
منتشر شده در رس���انه ها در این باره یادآور شد: 
براس���اس نگاه راهبردی با دوستان خود، تالش 
می کنیم رابطه خود را در دراز مدت تعریف کنیم   
و به همین خاطر این سند امضا شده است. با سایر 
کشورهایی هم که رابطه دوستانه داریم براساس 
منافع مشترک و احترام متقابل چنین سندهایی را 

امضا می کنیم.
موسوی با بیان اینکه احساس می کنم سند 
به گونه ای است که در آینده به طور کامل منتشر 
شود، بیان کرد: همکاری های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی و... در این سند پیش بینی شده است که 
پس از نهایی شدن منتشر می شود. طبیعی است 
که همکاری های راهبردی ایران و چین دشمنانی 

داشته باشد که دست به فضاسازی بزنند  اما این 
سند افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور 

است.
 موسوی در مورد ادعای رئیس دولت نهم 
و دهم مبنی بر انجام مذاکره مخفیانه میان ایران و 
چین برای یک توافق 25ساله دیگر ابراز داشت: 
او خیلی متوجه این موضوع نبوده اس���ت. این 
قرارداد فعال در حد پیش نویس اس���ت که باید 
در پایتخت های دو کشور نهایی شود. وقتی این 
توافق نهایی شد، منتشر می شود. من وجود هر نوع 

مذاکره جدید را تکذیب می کنم.
موس���وی در پاسخ به پرس���ش ایرنا مبنی 
بر پیش���نهاد تروییکای اروپایی   برای  تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران تا سال 2023تصریح 
کرد: رویکرد غربی ها به ویژه آمریکایی ها در مورد 
توانمندی های دفاعی ایران، امنیتی سازی است که 
غیرقابل قبول اس���ت. ما نشان دادیم با تحریم و 
بی تحریم، در مورد توانمندی های دفاعی خود با 
کسی تعارف نداریم و این توانمندی ها   علیرغم 
همه تحریم های ظالمانه آنها به دست آمده است؛ 
چه تحریم هایی که توسط شورای امنیت بوده و چه 

تحریم های یکجانبه آمریکا یا اروپایی ها.  
رئیس مرکز دیپلماس���ی عمومی و رسانه ای 
وزارت خارجه ب���ا تاکید بر اینکه اروپایی ها کار 
عبثی انجام داده و به بیراهه می روند، خاطرنشان 
کرد: ادامه تحریم های تس���لیحاتی برخالف مفاد 
قطعنامه 2231اس���ت و آث���ار و تبعاتی دارد که 

کشورهای اروپایی و آمریکا باید پاسخگوی آن 
باشند  و عواقبش را بپذیرند. تعامل اروپا و آمریکا 
به خودش���ان ربط دارد ولی م���ا از حقوق خود 
نمی گذریم تا تعام���ل اروپا و آمریکا - که نوعی 

روابط ارباب رعیتی است- ادامه یابد.
وی در مورد واکنش ایران نسبت به تمدید 
احتمالی تحریم های تسلیحاتی خاطرنشان کرد: 
دو تا س���ه اقدام ویژه برنامه ریزی شده است  که 
بر حسب شرایط، تصمیم گیری می شود ولی فکر 
می کنم آنقدر عقل و درایت وجود داشته باشد که 

کار به آنجا نرسد.  
موسوی در مورد تالش های وزارت خارجه 
در  رفع تحریم های دارویی اظهار داش���ت: یکی 
از اقدامات اساسی در زمینه تحریم ها، ممنوعیت 
و تحریم  دارو و اقالم انساندوستانه است. تاکید 
کرده ایم   دارو و اقالم انساندوستانه نباید تحریم 
باشد و ادعای طرف آمریکایی هم این است که 
این اقالم تحریم نیست ولی تحریم های بانکی و 
ترانزیتی موجب شده است عمال راه ورود دارو به 

کشور بسته شود.  
این دیپلمات کشورمان با اشاره به رای دادگاه 
الهه تصریح کرد:  به مراجع قانونی مراجعه کردیم 
و رای هم گرفتیم، ولی به رغم ادعاها، موانع وجود 
دارد و جانبازان و بیماران خاص ما از دسترسی به 
داروهایی که برای حیات آنها اهمیت دارد، محروم 
هس���تند؛ اما پیگیری های وزارت خارجه هم در 
سطوح دوجانبه و هم مجامع بین المللی ادامه دارد 

و امیدواریم به نتیجه برسد .
وی خطاب به شرکت ها و دولت های اروپایی 
خاطرنشان کرد: روی س���خن ما با شرکت ها و 
دولت های اروپایی است که موضوع حقوق بشر 
برایشان اهمیت دارد ولی تحریم های آمریکا مانع از 
ورود داروها به کشور شده است  یا حداقل ورود 

این داروها به کشور را تسهیل نمی کنند.  
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد بیانیه 
تروییکای اروپایی پس از قطعنامه آژانس مبنی بر 
درخواست از ایران برای ادامه مذاکره ها یادآور شد: 
مواضع اخیر اروپایی ها را نمی پسندیم. مواضع آنها 
مذبذبانه اس���ت در حالی که عضو برجام هستند 
و ادعا می کنند که در پی حفظ برجام هس���تند 
اقداماتی می کنند ک���ه خالف روح و متن برجام 
است. قطعنامه ای را هم پیشنهاد می کنند که واکنش 

شدیدی نسبت به آن نشان دادیم.  
راه نج��ات برجام بازگش��ت همه به اين 

معاهده است
موسوی افزود: آنها می خواهند اقدامات بینابین 
انجام دهند. به کشورهای اروپایی توصیه می کنیم 
راه نجات برجام بازگشت همه به برجام است و 
اقدامات زیگزاگی و سیگنال فرستادن به دیگران،  
درست و سازنده نیست. آنها آمریکایی ها را خوب 

و بهتر از ما می شناسند.
رییس مرکز دیپلماس���ی عمومی و رسانه ای 
وزارت خارجه اضافه کرد: آمریکایی آنها را ابزار 
خود کرده و تهدیدهای خاصی کرده و اروپایی ها 

را وادار به کوتاه آم���دن می کنند ولی برای همه 
اعضای برجام بهتر اس���ت آنچه به دست آمده را 

اجرا کرده و از آن کوتاه نیایند.
موسوی در مورد طرح مجلس برای توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بیان کرد: وزارت 
خارجه هیچ مشکلی با طرح ها و لوایحی که تبدیل 
به قانون ش���وند، ندارد و آنها را اجرایی می کند. 
نظرات کارشناسی ما به دوستان منتقل شده است. 
در صورت نهایی ش���دن و تبدیل شدن به قانون، 
وزارت خارجه از اجرای این قانون استقبال کرده و 

آن را اجرا  می کند.
موسوی درباره آخرین پیگیری های وزارت 
ام���ور خارجه پیرامون  فوت قاضی منصوری در 
رومانی خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز ابهاماتی 
دارد. دولت رومانی به رغم درخواس���ت های ما 
ش���فاف عمل نکرده است؛ ولی وزارت خارجه، 
پلیس اینترپل و ق���وه قضائیه پیگیر این موضوع 
هستند و درخواست داریم دولت رومانی هرآنچه 
اتفاق افتاده است  را رسما و کتبا به وزارت خارجه 

اطالع دهد.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که 
همچنان خواستار روشن شدن ابعاد همه ماجرا 
هستیم، ابراز داش���ت: مجددا اعالم می کنم و از 
مقامات رومانی می خواهیم در اسرع وقت با توجه 
به پیچیدگی پرونده، ما را در جریان آخرین اخبار و 

ابعاد پرونده قرار دهند.
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معاون اول رئیس جمهوری 
با اشاره به اهمیت موضوع تأمین 
کاغذ برای رفع نیازهای داخلی 
گفت: اجرای مصوبه پیش����ین 
شورای اقتصاد به منظور احداث 
کارخان����ه تولید کاغذ از باگاس 
نیشکر در منطقه محروم شادگان 

باید تسریع شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه 
شورای اقتصاد با بیان این که   با 
توجه به حذف ارز دولتی برای 
واردات کاغذ، فشار فراوانی بر 
صنعت چاپ و نشر و مطبوعات 
کش����ور وارد شده است، گفت: 
باید با فراهم کردن شرایط تولید 
داخلی ،عالوه بر جلوگیری از 
خروج ساالنه میلیون ها دالر ارز 
از کشور، مانع از هدر رفت مواد 
اولیه باگاس در خوزستان شویم 
که ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها 
و ایجاد مشکالت زیست محیطی 

در منطقه هستیم.
وی ب����ا اش����اره به وضع  
س����رمایه گذاری در کشور با 
توجه به محدودیت های فعلی 
گفت: باید از س����رمایه گذاری 
شرکت های دولتی و عمومی و   
منابع داخلی برای توسعه کشور 

حمایت شود. 
معاون اول رئیس جمهوری 
با تأکید بر ض����رورت تجهیز 
دانشگاه های کشور به تجهیزات 
آزمایش����گاهی نوین، از سازمان 

برنامه و بودجه خواس����ت   به 
منظور پیشبرد طرح های مربوط 
به بهینه سازی مصرف سوخت و 
از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و 
در مدت یک ماه آینده به شورای 

اقتصاد ارائه کند.
در این جلس����ه که وزرای 
نیرو، نف����ت، علوم، تحقیقات و 
فناوری و سرپرس����ت وزارت 
صنعت معدن و تجارت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری 
حضور داش����تند با درخواست 
وزارت نیرو درباره س����رمایه 
گذاری از مح����ل منابع داخلی 
شرکت توانیر برای اجرای طرح 
تأمین زیرساخت صادرات برق 
به شهر زرنج افغانستان و بندر 
گوآدر پاکستان و نیز واگذاری 
کار به شرکت خارجی و خرید 
کاال و تجهی����زات برای اجرای 
مدرنیزاسیون )بازتوانی(،  پروژه 
نیروگاه بخار رامین اهواز موافقت 

شد. 
شورای اقتصاد همچنین با 
س����رمایه گذاری از محل منابع 
داخل����ی س����ازمان آب و برق 
خوزستان برای ترمیم و بهسازی 
سد و نیروگاه مسجد سلیمان و 
توسعه نیروگاه دز و نیز سرمایه 
گذاری از مح����ل منابع داخلی 
ش����رکت مادرتخصصی نیروی 

برق حرارتی به منظور احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی موافقت 
کرد. در این جلس����ه عالوه بر 
موافقت با طرح خرید تجهیزات 
آزمایش����گاهی دانشگاه شهید 
بهش����تی با استفاده از تسهیالت 
اصالحیه  با  خارجی )فاینانس( 
مصوبه مربوط به طرح کمک به 
جایگزینی و اسقاط یک میلیون 
دستگاه بخاری مرسوم )گازی 
و نفتی( با بخاری های گازسوز 
دودکش دار راندمان باال )هرمتیک 

هوشمند( موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع 
افزایش س����قف زمانی جداول 
واگ����ذاری و بازپرداخت طرح 
توس����عه یکپارچه میدان های 
مش����ترک نفتی غرب کارون و 
احداث خطوط لوله انتقال نفت 
خام و پایانه ه����ای صادراتی در 
بنادر بهرگان و جاسک و طرح 
توسعه جامع و یکپارچه اجرا و 
تکمیل فازهای 11 تا 24 پارس 
جنوبی و خطوط لوله سراسری 
)6، 9 و 11 انتقال گاز( موافقت 

کرد.
اصالح مجوز ماده 87 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات دولت در 
زمینه  طرح نگهداشت و پشتیبانی 
انبارها و مخازن و ساختمانهای 
اداری و تأسیسات پخش )مربوط 
به شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های )نفتی ایران( و نیز 

موافقت با درخواست ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به منظور 
احداث کارخانه تولید کاغذ در 
منطقه محروم شادگان از دیگر 
 مصوبات امروز شورای اقتصاد 

بود .
 ابالغ آيین نام��ه اجرايی 
س��اماندهی كارب��ری امالك 

آموزشی و ورزشی 
معاون اول رئیس جمهوری 
 آیین نامه ساماندهی و بهینه سازی
 کاربری بخش����ی از امالک و 
فضاهای آموزش����ی، ورزشی و 

تربیتی را ابالغ کرد.
 به گ����زارش مه����ر، این 
 آیین نامه اجرایی مطابق با بند )د(
 تبصره )9( م����اده واحده قانون 
بودجه س����ال 1399 کل کشور 
موض����وع در جلس����ه مورخ 
1399/4/4 هیئ����ت وزیران به 
تصویب رسید و به موجب آن 
به وزارت آم����وزش و پرورش 
اجازه داده می ش����ود با هدف 
ساماندهی، بهینه سازی و تبدیل 
به احسن کردن کاربری بخشی 
از امالک و فضاهای آموزشی، 
ورزشی و تربیتی خود، با رعایت 
مالحظات آموزش����ی و تربیتی، 
اس����تانداردهای شعاع دسترسی 
و تأمین سرانه فضای آموزشی، 
تربیتی و ورزش����ی با توجه به 
پیش بینی جمعیت دانش آموزی، 
نس����بت به احداث، بازسازی و 

 تکمیل فضاه����ای نیمه تمام و 
بهره برداری از آنها اقدام کند .

همچنین دانشگاه ها مجازند 
برای س����اماندهی و بهینه سازی 
کاربری بخش����ی از امالک و 
فضاهای آموزش����ی، ورزشی و 
تربیتی خ����ود واقع در محدوده 
توسعه شهرها، از طریق تبدیل 
به احس����ن و تغییر کاربری با 
هدف تجمیع در پردیس اصلی 
و در چارچوب طرح های جامع 
مصوب، نس����بت به احداث، 
بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه 
تمام برای  تامین سرانه استاندارد 
فضاهای آموزش����ی، ورزشی و 

تربیتی اقدام کنند.
وزارت آموزش و پرورش 
و دانشگاه های موضوع ماده این 
آیین نامه از پرداخت کلیه عوارض 
شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال 
امالک، اخذ گواهی بهره برداری، 
احداث، تخریب، بازسازی و سایر 
 عوارض شهرداری در اجرای این 

آیین نامه معاف هستند.
 پهنه های ب����زرگ از جمله 
پردیس های دانشگاهی، مشمول 

این آیین نامه نمی شوند. 
همچنین فروش اموال غیر 
منقول دولتی که در حال حاضر 
مازاد تلقی می شود، مشمول این 
آیین نامه نبوده و بر اساس قانون 
و آیین نام����ه اجرایی آن انجام 

می پذیرد.

جهانگيري: حذف ارز دولتي، فشار زیادي بر صنعت چاپ و مطبوعات آورده است

وداع خانواده شهدا و مردم مشهد با پيکر شهيد »نسيم افغانی« 
در حرم مطهر رضوی 

 36 نفر از عوامل ترور
سردارحاج قاسم سليماني تحت تعقيب قرارگرفتند

عضو كميسيون كشاورزی مجلس: مافيا پشت گرانی های 
اخيرمرغ وتخم مرغ است

مشهد –خبرنگار اطالعات: مراسم وداع با پیکر نسیم 
افغانی از شهدای دفاع مقدس در رواق بزرگ امام خمینی)ره( 

حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد.
این مراسم به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی با 
حضور محدود خادمان بارگاه منور رضوی و خانواده شهدای 
مدافع حرم افغانستانی در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رض���وی برگزار و به طور تصویری از تلویزیون های حرم 

مطهر برای زائران این بارگاه منور پخش شد.

پیکر این شهید طبق فرمان رهبر معظم انقالب در حرم 
مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده می شود.

بنا به این گزارش پیکر این شهید دفاع مقدس صبح 
دیروز با اس���تقبال خانواده های ش���هدا، به مشهد مقدس 

منتقل شد.
گفتنی است پیکر این شهید افغانستانی که در دوران دفاع 
مقدس به مناطق عملیاتی اعزام شده بود،چندی قبل در منطقه 

عملیاتی والفجر یک )فکه( تفحص و شناسایی شد.

سرویس خبر:  دادستان تهران از 
شناسایی 36 فردخارجي که در ترور 
شهید سپهبد سردار قاسم  سلیمانی نقش 
داشتند، خبر داد وگفت:  براي  این افراد 

اعالن قرمز صادر شده است.
علي  القاصی مهر با اش���اره به 
اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده 
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: 
36نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم 
مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم 
از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و 
دیگر دولت ها شناسایی شدند که توسط 
مقام قضایی برای آنها دس���تور جلب 
 و اع���الم وضع قرمز از طریق پلیس 
بین الملل صادر شده است.وی عنوان 
اتهام���ی این اف���راد را قتل  و اقدام 
تروریس���تی  اعالم کرد و افزود: در 
راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس 
جمهوري آمریکا قرار دارد و تعقیب 
قضایی او حتی پ���س از پایان دوره 

مسئولیتش هم پیگیری خواهد شد.

بازت��اب خبر در رس��انه های 
خارجی 

خبر اعالن قرمز پلیس بین الملل 
ایران برای دستگیری رئیس جمهوری 
آمریکا  بازتاب گسترده ای در رسانه های 

خارجی داشت.
خبرگزاری رویترز با اش���اره به 
صحبت های القاصی مهر نوش���ت که 
دستور دستگیری دونالد ترامپ در پی 
ترور قاسم سلیمانی صادر شده است.

ش���بکه سی ان بی سی به نقل از 
دادستان تهران نوشت که دستور تعقیب 
قضایی ترامپ و 35شخص دیگر توسط 
ایران صادر شده و این کشور در این 

زمینه از اینترپل یاری خواسته است.
ایندین اکپسرس هم با بازنشر این 
خبر نوشت: این تصمیم می تواند نشانگر 
تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا - که 
به طور یکجانبه از توافق هسته ای خارج 
شد- باشد.روزنامه نیویورک تایمز هم 
با پرداختن به این خبر اش���اره کرد که 

رئیس جمهوری آمریکا و 35شخص 
دیگر به اتهام »قتل« و »اقدام تروریستی« 
تحت تعقیب قضایی ایران قرار گرفته اند.
بیزینس اینسایندر هم تاکید کرد که ایران 
برای دستگیری رئیس جمهوری آمریکا 
از اینترپل تقاضای کمک کرده است.

روزنام���ه گاردین هم با تاکید بر 
این که دادستان تهران هویت شخصی 
غیر از ای���ن 36نفر به جز ترامپ را 
مش���خص نکرده است، اعالم کرد که 
اینترپل تاکنون به این درخواست پاسخی 

نداده است.
اورش���لیم پست هم در خبری 
کوتاه، حکم دستگیری دونالد ترامپ 

توسط ایران را اعالم کرد.
خب���ر تحت تعقیب قرار گرفتن 
ترامپ همچنین در رسانه های الجزیره، 
اکسپرس، ایندیپندنت، رادیو آزاد اروپا، 
نشنال، تلگراف، سی ان ان، دیلی میل، 
العربی���ه، فرانس 24،نیوزویک به طور 

گسترده منتشر شد.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس   در 
مورد افزایش قیمت مرغ گفت: طبق س���رنخ هایی که داریم 

مافیای داخلی اجازه دسترسی به این محصول را نمی دهد.
حجت االسالم احد آزادیخواه در گفتگو با ایسنا با اشاره 
به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ با بیان اینکه هیات رئیسه 
و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی هفته قبل جلسه ای 
در این باره تشکیل دادند و موضوع را بررسی کردند، اظهار 
داشت: تأمین نهاده های دامی در کشور با چالش های جدی 
مواجه شده است. بخشی از علت گرانی این دو کاال مربوط به 
واردات و بخش دیگری از آن سوء تدبیرهای داخلی است.

وی در مورد افزایش قیمت مرغ گفت: طبق سرنخ هایی 

که   داریم مافیای داخلی اجازه دسترس���ی به این محصول  
را نمی دهد. در حوزه نهاده های دامی ش���بکه به ش���دت 
مسمومی داریم که اجازه نمی دهد نهاده ها به دست تولیدکننده 
 برس���د. مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت مرغ و 

تخم مرغ شده است.
وی همچنین از »سرکشی کمیسیون کشاورزی به بنادر 
و گم���رکات« خبر داد و گفت: این سرکش���ی احتماال در 
اولین هفته بعد از تعطیالت مجلس اتفاق خواهد افتاد. نظر 
کمیسیون این است که کمیسیونی تخصصی در این موضوع 
تشکیل دهد و مسئله را از وزرات جهاد کشاورزی و وزارت 

خانه صنعت، معدن و تجارت پیگیری کند.

ظریف امروز در نشست آنالین شوراي امنيت سخنراني مي كند

 تکميل خطوط نيمه كاره مترو ۵۰ هزار 
ميليارد تومان هزینه دارد

 مدیرعامل شرکت مترو تهران   گفت: توسعه مترو در سال های گذشته متوقف 
نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، علی امام دیروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال 
خبرنگار ما، درباره اظهارات اخیر محسن هاشمي مبنی براین که در سه سال گذشته 
حتي یک کیلومتر تونل مترو ساخته نشده و هیچ پروژه  جدیدي هم کلنگ نخورده 
است ، گفت: حق با ایشان است چرا که در ابتدای مدیریت شهری جدید هم تاکید 
ش���ورا و سایر مدیران شهرداری بر این بود که از منابع محدود برای تکمیل خطوط 
قبلی هزینه شود و همان طور که گفتم خطوط نیمه کاره موجود حدود 50 هزار میلیارد 
هزینه دارد و این توقع در سال پایانی شورا وجود دارد که خطوط جدید افتتاح شود. ما 
این توقع را جدی گرفتیم اما طرح جامع مصوب ریلی در شهر تهران اواخر بهمن سال 

گذشته در شورای عالی ترافیک به تصویب رسید و دلیل تأخیر ما این بوده است.
وي ادامه داد:  باید بر اساس اسناد باالدستی مصوب، توسعه مترو را پیش ببریم؛ 
به همین دلیل تاکنون توسعه خطوط جدید فعال نشده است اما در نظر داریم در بین 
خطوط 8 -9-10 و11، ساخت خط 10به طول 42 کیلومتر را در ماه هاي آینده آغاز 
کنیم که از قنات کوثر شروع مي شود و پس از بزرگراه بابایی، بزرگراه صدر، نمایشگاه 
بین المللی، میدان کاج، میدان کتاب، بزرگراه نیایش و بزرگراه شهید خرازی به ایستگاه 

وردآورد ختم   شود.
 وی در باره منابع مالی توسعه خطوط مترو توضیح داد: تا پیش از این کمک های 
دولت و بودجه شهرداری برای ساخت مترو مورد توجه بوده که این منابع در سال های 
گذش���ته تضعیف شده است اما برای احداث خط 10 سرمایه گذاران اعالم آمادگی 
کرده اند.مدیر عامل مترو تصریح کرد:فکر مي کنم منظور رئیس شوراي شهر تهران   
افتتاح خط جدید است و این که گفته شد یک کیلومتر تونل حفاری نشده درست 
نبوده است چون در دوره جدید مدیریتی حدود 6/3 کیلومتر تونل برای ساخت خط 

6 حفاری شده است.
امام در ادامه درباره فعالیت های یک سال گذشته این شرکت، اظهار داشت: سال 
98 برای ش���رکت مترو سال ارزنده ای بود زیرا زحمات زیادی که براي خط 6 مترو 
کشیده شدو در 9 کیلومتر جنوبی توسعه یافت و 3 ایستگاه حدفاصل دولت آباد تا 
شهدا هم افتتاح شد.وی ادامه داد: امسال هم دو ایستگاه دیگر به خط 6 اضافه می شود 
که به این ترتیب با افتتاح سه ایستگاهی که پیش از این  به بهره برداری رسیده بود 

مجموع ایستگاه های افتتاح شده در این خط به 5 ایستگاه خواهد رسید.
  مدیرعامل شرکت مترو در باره برنامه های امسال شرکت، توضیح داد: اولویت 
ما تکمیل خطوط نیمه تمام خطوط 6 و 7 مترو و توسعه خطوط 3و4 خواهد بود، چرا 

که 64 کیلومتر خطوط مترو کامل نیست. 
امام خاطرنشان کرد: بر اساس نرخ امروز 50 هزار میلیارد سرمایه شهروندان در 
این خطوط نیمه تمام خاک می خورد و منطق حکم می کند این سرمایه ها تکمیل شود.

وی از افتتاح 6 ایستگاه با 7 کیلومتر مسیر در خط 6 مترو حد فاصل ایستگاه تربیت 
مدرس تا س���تاری خبر داد و گفت: 5 ایستگاه در خط 7 و یک ایستگاه در خط 3 
)ایستگاه اقدسیه( در سال جاری افتتاح خواهد شد و پرونده خط 3 به این ترتیب بسته 
می شود.امام در باره افزوده شدن قطارهای جدید به خطوط مترو، گفت: افزوده شدن 
70 دستگاه واگن از دوران قبل وعده داده شده بود که پرونده واردات آن به کشور بسته 

شده است و قطارهای جدید به خطوط اضافه می شود.
وی خاطرنش���ان کرد: در صورتی که منابع مالی از طریق اوراق مش���ارکت، 
مجتمع های ایستگاهی و بودجه های شهرداری تأمین شود 12 ایستگاه جدید افتتاح 
خواهد ش���د.  امام با اشاره به این که سال گذشته دولت از سهم 50 درصدی تأمین 
هزینه های مترو فقط 15 درصد پرداخت کرده است، اظهار داشت: قانون توسعه حمل 
و نقل عمومی، دولت را به تخصیص ساالنه 4 هزار میلیارد تومان موظف کرده که 
البته این بودجه هم تخصیص داده نشده است و به همین دلیل این شرکت بدهی های 
سنگینی به شبکه بانکی دارد.وي یادآور شد: وزارت نفت از محل یارانه صرفه جویی 
از سوخت، 160 میلیارد تومان به مترو پرداخت کرده است که این رقم مربوط به یارانه 

منتهی به تابستان 98 بوده و هنوز یارانه سال جدید پرداخت نشده است.
امام از افتتاح ایستگاه برج میالد در شهریور ماه هم خبر داد و گفت: به زودی 
ورودی مستقل ایستگاه نواب هم که تا پیش از این از ورودی ایستگاه خط دو استفاده 

می شد، افتتاح می شود.

دكتركالنتري: افزایش جمعيت بایدمنوط به حفظ منابع تجدیدپذیر باشد
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آیا گمان کردیم 
تنها گنه کاران پیش از ما 
مشمول آیات بال بودند؟ 

تنها ثمود و عاد 
از فرط بدکاری به زاری مبتال بودند؟ 

بار گناه رفتگان آیا 
سنگین تر از ما بود؟ 

یا خون ما رنگین تر از آنان؟ 
ما ماجرای رفتگان را داستان دیدیم 

ما سنگ باران عقوبت را 
اوهام عهد باستان دیدیم 
اما خدا با خرده ویروسی 

ناگه به ترسی سایه گستر مبتالمان کرد 
در چنگ کابوسی 

از مرگ هم بدتر، رهامان کرد 
شاید توانستیم 

از چنگ این ویروس بگریزیم 
شاید به کام مرگ بشتابیم 
اما خدا را شکر دانستیم 

چون ذره، ناچیزیم 
در دره های کهکشان، چون کرم شب تابیم

  افشین عال

کرونا 

مصطفی رحماندوست: شمارگان کتاب های کودک و نوجوان به ۵۰۰ نسخه رسیده است  يادداشت

 دغدغه دکتر میرمحمدی 
برای  خدمت  به قشر محروم

فقدان برادر عزیزم مرحوم دکتر سیدمحمد میرمحمدی، غم جانکاه و درد 
تسکین نیافتنی است. فقدان این مدیر دلسوز و زحمتکش نظام مقدس جمهوری 

اسالمی، بیش از پیش بر قلب دوستان و ارادتمندان وی سنگینی می کند. 
شاید هیچ گاه در مخیله اینجانب نمی گنجید که روزی بخواهم سطوری 
چند به یاد آن عزیز س���فر کرده مرقوم کنم در حالی که دکتر میرمحمدی 

رخت از جهان بربسته است . 
وقتی که دفتر دوستی و همکاری چهل ساله ام با آن مرحوم را ورق 
می زنم می توانم با قاطعیت شهادت بدهم که دکتر میرمحمدی نه تنها معتقد 
و دوستدار والیت فقیه بود، بلکه بر اساس اصول اعتقادی و مبانی مذهبی و 
ایدئولوژیک خود، اطاعت از رهبری را چه در زمان حضرت امام)ره( و چه 

در زمان مقام معظم رهبری واجب و الزم می دانست. 
دکتر میرمحمدی را بایستی از تبار همان راست قامتانی دانست که شهید 
بهشتی به درستی از آنان یاد کرده بود. راست قامتی که در تمام زندگی خود، 
با زر و زور و تزویر به مبارزه پرداخت و دراین راه از س���رزنش س���رزنش 

گران نهراسید و به اقبال دو روزه ی دنیا نیز دل نبست. 
صداقت آن مرحوم و صراحت همراه با قاطعیت ایشان زبانزد خاص و 
عام بود. یعنی نمی شد مقوله و موضوعی در پیشگاه وی طرح و بحث شود و 
آن مرحوم عقیده باطنی خود را درباره آن به درستی و خلوص بیان نکند. 

مرحوم دکتر میرمحمدی اهل مجامله نبود. هیچ گاه خود را اس���یر 
وابستگی های حزبی و جناحی نکرد و همواره آنچه حق و به صالح نظام 
و در مس���یر تبعیت از رهبری بود را س���رلوحه قرار داد  و برای اعتقاداتش 
نیز جانانه می جنگید و به جرات می توان گفت که برای اعتقادات خود نیز 

هماره هزینه هایی می پرداخت. 
اگر بخواهیم در دو جمله تمام نظام فکری دکتر میرمحمدی را بیان 
کنیم بایستی بگوییم نخست، مخالفت با اقتصاد لیبرالی و دیگری حمایت از 
محرومین و مستضعفین، شاکله و شالوده اصلی تمام نظام فکری، اجرایی و 

عقیدتی آن مرحوم را تشکیل می داد . 
شاید بتوان گفت که در اصل، آن مرحوم با اقتصاد لیبرالی نیز به خاطر 
حمایت از محرومین مخالفت می کرد چرا که معتقد بود در صورت تسلط 
اقتصاد جنگلی و اقتصاد یله و رها، آن قشری که ضربه و لطمه می بیند  و 
استخوان هایشان خرد خواهد شد همان محرومین و مستضعفانی هستند که 

به حق امام راحل  آنان را ولی نعمتان انقالب نامید. 
در تمام این سالیان آشنایی و رفاقت دیرینه با آن مرحوم، همواره یکی 
از دغدغه های دکتر میرمحمدی، خدمت رسانی به قشر محروم بود و از 
همین رو، مدام در حال تدارک طرح ها و برنامه هایی بود که با اجرای آنها 
بتواند یاری رسان قشر محروم و بی یار انقالب باشد. از ایجاد و تاسیس 
بنگاه های زود بازده گرفته تا تشکیل تعاونی ها و در دیگر سو، کارآ کردن 
نظام اداری و خدماتی کشور، همه و همه یک هدف اصلی داشت و آن هم 
یاری رساندن به طبقه محروم جامعه. طبقه ای که به عقیده دکتر میرمحمدی، 
صدایشان به سختی شنیده می شود و او ، خود و دیگران را مدام سفارش 

به شنیدن صدای ولی نعمتان انقالب می کرد. 
همچنان بسیار غمگین و اندوهگینم که در فقدان این یار دیرین رهبری 
و دوست و همکار شریفم قلم فرسایی کرده و یقین دارم که این چند سطر 
حق مطلب را ادا نکرده و توان به تصویر کشیدن چهره واقعی آن مرحوم 
و شمایی گزارش گونه از زندگانی پر از خدمت و ایثار و جهاد ایشان را 
ندارد ،اما به دلیل محدودیت رسانه ها به همین وجیزه اکتفا می کنم   و 
برای روح آن مرحوم آرزوی علو درجات و همنشینی با جد شهیدش ابا 

عبداهلل الحسین)ع( را دارم.

  دکتر محمدجواد ایروانی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

دبیر جایزه »ماه و سال« کتاب کودک و 
نوجوان با تشریح جزئیات برگزاری این رویداد 
گفت: شمارگان کتاب های کودک و نوجوان 
به۵۰۰نسخه رسیده است و امیدواریم با برگزاری 
این رویداد بتوانیم به تمامی دس���ت اندرکاران 
حوزه نش���ر کودک و نوجوان کمک کنیم تا 

دیگر شاهد چنین شمارگانی نباشیم. 
به گ���زارش خبرنگار م���ا، مصطفی 
رحماندوست در نشست مجازی با خبرنگاران، 
ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری دوباره این 
جایزه در کانون، اظهار کرد: انتخاب کتاب سال 
در کانون، قدمتی به اندازه عمر این مجموعه 
دارد و همواره از آغاز فعالیت کانون، کتاب های 
منتشر شده در طول سال در کمیته ای بررسی 
و برترین ها انتخاب می ش���دند و به مراکز و 

کتابخانه ها راه می یافتند . 
وی ادام���ه داد: کمی بعدتر این رویداد 
به شکل دوساالنه برگزار و تعداد جایزه های 
بیشتری در بخش های مختلف به پدیدآورندگان 
اهدا می شد تا این که از جشنواره کتاب کودک 
و نوجوان، فرزندی به نام فهرست کتاب های 
مناسب متولد شد و سازمان های فرهنگی دولتی 

و انجمن های غیر دولتی هر سال اقدام به انتشار 
فهرستی از کتاب های مناسب می کردند. 

دبیر جایزه ماه و س���ال کتاب کودک و 
نوجوان افزود: متأس���فانه در ۷سال اخیر این 
چراغ خاموش شد و امروز بسیار خوشحالیم 
که دوباره این رویداد به شکلی تازه تر در کانون 

برگزار خواهد شد. 
رحماندوست درباره مراحل و چگونگی 
برگ���زاری این روی���داد توضیح داد: هر ماه، 
کتاب هایی که به دبیرخانه می رسند، از سوی 
هیأت انتخاب بررسی و برترین ها برای داوری 
انتخاب می ش���وند و در نهایت هیأت داوران 
یک کتاب را به عنوان برتر ماه معرفی می کنند. 
در حال حاضر ۱۳۷۰عنوان به دبیرخانه رویداد 
ارسال شده اند که امیدواریم این تعداد با مراجعه 
حضوری و ثبت در س���امانه رویداد به تدریج 
افزایش پیدا کنند.  وی گفت: در پایان هر فصل 
از میان کتاب های برگزیده هر ماه، کتاب فصل 
و در پایان هر سال از میان کتاب های فصل، 
کتاب سال انتخاب می شود که به ترتیب جایزه 

مرغک سیمین و زرین دریافت می کنند. 
همچنی���ن جایزه خالقیت در هر ماه به 

یک فرد برای خالقیت در حوزه تألیف یا نشر 
و جایزه مهدی آذریزدی به کتاب بازنویس���ی 

منتخب اهدا می شود. 
رحماندوست با بیان این که کتاب های 
تمامی رشته ها در هیأت انتخاب مورد بررسی 
قرار می گیرند، یادآور شد: امسال این جایزه فقط 
به کتاب های شعر و داستان )ترجمه و تألیف( 
کودک و نوجوان اهدا می ش���ود، اما فهرستی 
از کتاب های مناسب برای آگاهی مخاطبان و 
خرید برای کتابخانه ها و مراکز فرهنگی هنری 

کانون از سوی دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال 
کودک و نوجوان منتشر می شود.  

به گفته  وی تعدادی از کتاب های منتخب 
این رویداد  پیش از اعالم اسامی برگزیدگان  
از س���وی کانون خریداری و به کتابخانه های 

کانون در سراسر کشور ارسال شده اند. 
 رحماندوس���ت با اشاره به این که این 
روی���داد می تواند به خانواده ها و مخاطبان در 
انتخاب کتاب، به نویس���ندگان برای نوشتن 
کتاب های بهتر و به ناشران و مسؤوالن کمک 
کند، اظهار امیدواری کرد این مسیر به  تشویق و 
حرکت به سوی تولید کتاب های بهتربینجامد. 

دبیر جایزه ماه و س���ال کتاب کودک و 
نوجوان کانون در عین حال از اهدای هولوگرام 
در سه سطح عالی، خوب و متوسط به منتخبان 
و برگزی���دگان این رویداد خبر داد و گفت: 
ناش���ران می توانند این هولوگرام را بر روی 

کتاب های خود ثبت کنند. 
وی تأکید کرد: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا جایزه فصل بهار سال ۱۳۹۹را نتوانستیم 
در موع���د مقرر اهدا کنیم، اما تالش می کنیم 
کتاب فصل بهار تا نیمه  مرداد و کتاب فصل 

تابستان تا نیمه آبان معرفی شود. 
رحماندوس���ت جایزه ویژه ناشران و 
تصویرگران را از دیگر بخش های این رویداد 
عن���وان کرد و توضی���ح داد: کتاب هایی که 
تصویرگری شاخصی داشته باشند یا ناشرانی 
که گرچه به نقطه  آرمانی نرسیده اما تالششان را 
در حوزه کتاب کودک و نوجوان انجام داده اند، 

می توانند نامزد دریافت این جایزه شوند. 
وی همچنین درباره اهدای جایزه فرصت 
طالیی برای نویسندگان و شاعرانی که تاکنون 
اثری از آنها منتشر نشده است در این رویداد 
گفت: کسانی که برای اولین بار دست به قلم 
شده اند، اگر اثرشان شاخص باشد می توانند 
این جایزه را از آن خود کنند؛ نویسندگان با 
تجربه نیز اگر اثری دارند که تاکنون منتشر نشده 

می توانند در این بخش شرکت کنند. 
رحماندوست جایزه مداد پرنده را جایزه 
بع���دی رویداد کتاب ماه و س���ال کودک و 
نوجوان برای نویس���ندگان و شاعرانی که در 
س���ال های اخیر در این حوزه پرکار بوده اند 
معرفی کرد که با انتخاب شورای سیاستگذاری 

اهدا خواهد شد. 

انتشار کتاب »خاندان حموئیان«  
کتاب »خاندان حموئیان«، بررسی 
کارنامه علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان 
حموئیان خراس���ان، شام و یزد، نوشته 
سیدسعید احمدپورمقدم است که توسط 
انتش���ارات میراث مکتوب منتشر شده  

است. 
این کتاب ۹ فصل دارد؛  فصل اول 
به آشنایی اجمالی با حموئیان می پردازد. 
در فص���ل دوم تراجم رجال این خاندان 
)مدخل اسامی و شرح احوال( آمده است. 
از فصل سوم تا هفتم، کارنامه حموئیان 
در باب عرفان و تصوف، فقه و حدیث، 
سیاست، ادبیات و طب و نجوم بررسی می شود. فصل هشتم کتاب شناسی این 

خاندان و فصل آخر هم درباره شجره نامه آل حمویه است.   
نویسنده در بخشی از مقدمه این اثر آورده است: »زیاد نیستند خاندان هایی 
که توانسته باشند با شکل دهی یک سنت فکری و نظام آموزشی خانوادگی، طی 
چندین قرن به تربیت رجال بزرگی در حوزه های متنوع دینی، ادبی و سیاسی و 
علمی بپردازند، بدون آن که لزوما در تمامی این قرون با نهادهای قدرت، ملوک 
و امرا رابطه مستقیمی داشته باشند. اینجاست که به روشنی، اهمیت حموئیان 
درک می شود؛ خاندانی که طی چندین قرن با پرورش رجال بزرگی در حوزه های 
تصوف، عرفان، فقه، حدیث، سیاست، ادبیات، طب و نجوم جایگاهی ممتاز را 
در تاریخ ایران و اسالم به خود اختصاص داده اند. این جایگاه  از قرن سوم )یا 
بنا به روایاتی از دوران ساسانیان( در صفحات تاریخ آشکار می شود و تا حدود 

قرن دوازدهم هجری ادامه می یابد.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: توصیه ها از روز اول 
و حتی قبل از ورود کووید۱۹ به ایران، رعایت بهداش���ت، 
شست وش���وی مداوم دست ها و استفاده از ماسک بوده و 
همچن���ان این موضوع در ایران و جهان اولویت و توصیه 

اصلی است. 
به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری افزود: برخی 
توصیه ه���ای غیرعلمی در فضای مجازی از جمله خوردن 
برخی مواد غذایی مشخص، مبنای علمی ندارند. بهتر است 
مردم به توصیه های وزارت بهداشت توجه کنند و از تمامی 
گروه های غذایی استفاده شود و افراد سبک زندگی خود را 
بر روال کرونا بچینند و به سالمت خود و خانواده شان بیشتر 

از گذشته توجه داشته باشند . 
روند صعودی در ۱۱ استان کشور 

بر اس���اس گزارش اپیدمیولوژی منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت، در هفته منتهی به ششم تیرماه، روند کشوری 
کووید۱۹تغییرات مختصر صعودی دارد و از طرفی هم روند 

صعودی یا شروع پیک در ۱۱استان گزارش شده است.  
به گزارش ایسنا، بنابر گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت 
بهداشت، در روند کشوری بیماری، تغییرات مختصر صعودی 
مشاهده می شود. روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در 
هفت استان )هرمزگان، کردستان، لرستان، خراسان جنوبی، 
کرمان، چهارمحال و بختیاری و تهران(، روند ثبات با تغییرات 
مختصر در سه استان )یزد، خوزستان و البرز( و روند صعودی 
یا شروع پیک در ۱۱استان )زنجان، آذربایجان غربی، ایالم، 
اصفهان، قزوین، فارس، خراسان رضوی، قم، گلستان، گیالن 
و مازندران( مشاهده شده است. همچنین به نظر می رسد پنج 
استان )کرمانشاه، بوشهر، آذربایجان شرقی، سمنان و مرکزی( 
اخیرا پیک اپیدمی را تجربه کرده اند و در پنج استان دیگر 
)اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، سیستان و 
بلوچستان و همدان( ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی 
از وضعیت اپیدمی را نمی دهد؛ ضمن این که یک اس���تان 

می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.  
۱۶۲جانباخته کرونا 

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت:تا ظهر۹تیر 
۱۳۹۹و بر اس���اس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۵۳۶بیمار جدید مبتال به کووید۱۹در کشور شناسایی و یک 
هزار و ۴۶۱مورد بستری شدند.  وی گفت: مجموع بیماران 
کووید۱۹در کشور به ۲۲۵هزار و ۲۰۵نفر رسیده است که 
متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته، ۱۶۲بیمار کووید۱۹جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۱۰هزار و ۶۷۰نفر رسید. 
الری ضمن تأکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت فردی و 
اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به ویژه 
در تجمعات و اماکن عمومی، گفت: استان های خوزستان، 
کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، 
خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان های 

ایالم، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. 
همچنین از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار موارد 
بیماری در تهران داریم که نگران کننده است. بی تردید این 
افزایش آمار، بازتاب عملکرد ما در بحث بازگش���ایی ها و 

رعایت پروتکل های بهداشتی است . 
وی بر پیوستن به پویش »من ماسک می زنم« تأکید کرد 
و گفت: یافته های علمی فعال بهترین راه برای پیشگیری از 

بیماری را استفاده از ماسک معرفی کرده اند. 
خطر کرونا برای کودکان 

مینو محرز، عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی 
گفت: خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست و 

تصور مصونیت کودکان از این ویروس اشتباه است. 

وی در گفتگو با ایرنا افزود: در ابتدای شیوع کرونا با 
توجه به گزارش هایی که از چین آمده بود، تصور می ش���د 
میزان ابتال به کرونا در بین کودکان کم است اما بعد مشخص 
ش���د که این تصور درست نیست و میزان ابتال به کودکان 
کم نیست و در مواردی کودکان با عالیم شدید به بیماری 
کووید۱۹مبتال می شوند و حتی در مواردی فوت می کنند.  

محرز ادامه داد: میزان شیوع کرونا در بین کودکان در 
ماه های گذشته بیشتر نشده اما میزان موارد شناسایی بیشتر 
شده است، به عنوان مثال بخش کرونا در بیمارستان کودکان 
مفید همیش���ه تعداد قابل توجهی کودک بدحال مبتال به 

کووید۱۹دارد. 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصریح 
کرد: در مجموع ابتال به بیماری کووید۱۹در کودکان نسبت به 
بزرگساالن کمتر است اما کودکان نیز می توانند مانند بزرگساالن 
به این بیماری مبتال شوند و عالیم ریوی و سایر عالیم این 
بیماری در کودکان نیز مشاهده می شود؛ البته همزمان با کرونا 
شاهد ابتالی کودکان به بیماری کاوازاکی در برخی مناطق 

کشور هستیم که عالیم ریوی شبیه کرونا دارد.  
کاهش همکاری مردم 

علیرضا دالوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران هم گفت: همکاری مردم برای پیش���گیری از انتقال 
ویروس کرونا کمی کاهش یافته است و این اتفاق باعث 
افزایش بروز بیماری و میزان بستری در بیمارستان ها خواهد 

شد و سیستم درمانی را دچار مشکل می کند. 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی با اشاره 
به افزایش روند بروز بیماری کرونا در سطح شهر تهران و 
تأکید بر مراجعه به موقع افراد مبتال یا دارای عالئم کرونا به 
مراکز بهداشتی و درمانی ویژه کرونا اظهار کرد: استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی از مهم ترین عوامل 
پیشگیری از کروناست که متأسفانه در مراکز بزرگ خرید، 
بازار، شرکت های خصوصی و حتی ادارات دولتی و وسایط 

نقلیه مثل مترو و اتوبوسرانی کمتر رعایت می شود. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر جدی 
گرفتن خطر کرونا تأکید کرد و افزود: شهروندان باید سعی 
کنند از ترددهای غیرضرور در سطح شهر و مراکز عمومی 
پرهیز و تا جایی که امکان دارد بحث فاصله گذاری را رعایت 
کنند؛ در غیر اینصورت محدودیت های جدی در سطح شهر 
اعمال خواهیم کرد و حتی ممکن است در بعضی از مراکز 

به سمت تعطیلی و پلمب برویم. 
  دالوری ب���ا بیان این ک���ه در کنترل اولیه اپیدمی و 
مهار کرونا مش���ارکت مردم، همکاری بین بخشی نهادها و 
س���ازمان های مختلف در کنار وزارت بهداشت عمده ترین 
دالیل کنترل ویروس بود، گفت: اگر خود مردم رعایت و 
همکاری نکنند قطعا با اپیدمی بیشتر روبرو خواهیم بود و 
ممکن اس���ت ضربات اقتصادی، اجتماعی و جانی زیادی 

برای مردم داشته باشد. 

مترو، بیشترین مرکز تجمعی تهران 
دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
کالنشهر تهران با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر 
شیوع کرونا در ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: مشخصا 
بیشترین مرکز تجمعی در شهر تهران مربوط به مترو و ناوگان 

حمل و نقل عمومی است. 
به گزارش ایسنا، وی مراکز خرید، فروشگاه های بزرگ، 
اداره ها و مراکزی که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام 
می دهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست 
و خاطرنشان کرد: به طورکلی شاخص مدت زمان حضور 
اف���راد، می���زان تراکم و فضای محیط می تواند خطر انتقال 
ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر 

افزایش دهد. 
زالی با اشاره به آخرین مبتالیان کرونا طی ۲۴ساعت 
گذشته منتهی به ۹مرداد گفت: تهران در ساعاتی که گذشت 
ش���رایط متفاوت تری را تجربه کرد و بالغ بر ۳۹۹بیمار در 
بخش های عادی بستری شده اند. این آمار بیانگر فاصله معنادار 
این رقم در مقایسه با روزهای گذشته است.  فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ادامه داد: ۱۲۲بیمار مبتال به 
کرونا در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند که در 

دو هفته گذشته این آمار جدید بسیار افزایش یافته اند. 
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود: 
۸,۶درصد بیماران مبتال به کرونا که به بخش های سرپایی 
بهداش���ت و درمان مراجعه کرده اند نیز نیاز به بستری در 

بخش های بیمارستانی داشته اند. 
 واکنش به اظهارات  "ضد واکسن" 

دکت���ر کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به اظهاراتی مبنی 
بر عدم تزریق واکسن برای کودکان در فضای مجازی، گفت: 
این اقدامات و اظهارات به نوعی مجرمانه بوده و نشر اکاذیب 

در جهت تشویش اذهان عمومی تلقی می شود. 
وی با اش���اره به اظهارات مطرح ش���ده از سوی یک 
فعال اینستاگرامی درباره عدم تزریق واکسن و انجام فرآیند 
واکسیناس���یون برای کودکان، گفت: اصل این رفتار، رفتار 
بیمارگونه ای است که فاقد هر گونه مستند و مدرک است و 
بر اساس اوهام و توهمات برخی است. این درحالی است 
که بزرگترین خدمت و سالمت بشریت در تمام دهه ها و 
قرون اخیر موضوع واکسیناسیون و ایجاد مصونیت در برابر 
بیماری های واگیر بوده است  جهانپور تاکید کرد: این اقدامات 
هم به نوعی مجرمانه است و به نوعی نشر اکاذیب در جهت 
تشویش اذهان عمومی تلقی می شود و رفتارهایی است که از 
سوی مراجع قضایی قابل برخورد خواهد بود و حتی دادستان 
به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند. به هر حال سالمت 
یک حق عمومی اس���ت و هر عامل یا فردی که س���المت 
جامعه را تحت الش���عاع قرار دهد، به عنوان مخل یک حق 
عمومی دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم ورود کرده 
و این موارد را پیگیری کند .  وی با اشاره به عوارض عدم 
انجام واکسیناسیون برای کودکان، اظهار کرد: قاعدتا هر گونه 
تاخیر، تعلل و عدم رعایت پروتکل های کشوری در زمینه 
واکسیناسیون قطعا و بدون تردید برای سالمت کودکان مضر 
خواهد بود و آنها را دچار عوارض جبران ناپذیری می کند و 

نمونه های آن هم در همه دنیا موجود است.  
جهانپور گفت: قطعا هیچ مانعی برای واکسیناس���یون 
کودکان وجود ندارد و حتی کرونا هم مانع از این نیس���ت 
که افراد با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی به 
مراکز بهداشتی مراجعه نکرده و واکسیناسیون فرزندان شان را به 
تعویق بیندازند. مسئولیت هرگونه تاخیر در این حوزه با والدین 

یا افرادی خواهد بود که به این مسائل دامن می زنند. 

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون

۲۶۴۱۸۱۴۱۲۸۴۷۱۷۹۸۲۳۸۸۳۳۰۹۹۱۶۹۰ایاالت متحده۱

۱۳۴۵۴۷۰۵۷۶۵۹۶۳۳۰۲۷۱۲۱۲۵۴۹۹۳۴برزیل۲

۶۴۱۱۵۶۹۱۶۶۴۳۹۳۶۳۱۴۵۹۳۴۲۷۸روسیه۳

۵۵۵۹۹۱۰۱۶۷۵۷۴۰۶۱۲۱۳۷۹۹۰۰۴۲۵هند۴

۳۱۱۹۶۵۴۳۵۷۵۴۵۹۶۶۴۲۶۷۸۸۴۱۰۷بریتانیا۵

۲۹۵۸۵۰۲۸۳۴۳۶۳۲۸۶۰۶۴۶۷۵۴۷۲۵اسپانیا۶

۲۷۹۴۱۹۹۳۱۷۸۴۷۶۲۸۳۳۲۹۶۷۳۶۴پرو۷

۲۷۱۹۸۲۵۵۰۹۱۴۲۲۹۲۸۸۱۹۱۱۵۰۴۸شیلی۸

۲۴۰۳۱۰۳۴۷۳۸۳۹۷۵۵۷۵۶۰۴۶۲۰۰۴ایتالیا۹

۲۲۵۲۰۵۱۰۶۷۰۲۶۸۲۱۲۷۸۳۹۸۳۰۷۰ایران۱۰

۲۱۶۸۵۲۲۶۶۴۸۱۶۸۲۲۰۷۱۲۸۹۲۱۹۰۵مکزیک۱۱

۲۰۶۵۱۲۴۱۶۷۹۳۵۱۹۲۲۰۸۳۸۰۵۸پاکستان۱۲

۱۹۷۲۳۹۵۰۹۷۲۳۳۹۶۰۸۴۳۳۱۶۸۱ترکیه۱۳

۱۹۵۱۰۴۹۰۳۰۲۳۲۹۱۰۸۸۳۷۸۲۷۸۸آلمان۱۴

۱۸۶۴۳۶۱۵۹۹۵۳۵۶۴۶۳۴۸۰۸۱۰۷عربستان سعودی۱۵

۱۶۲۹۳۶۲۹۷۷۸۲۴۹۶۴۵۶۶۵۲۷۲۹۵۹فرانسه۱۶

۱۴۱۸۰۱۱۷۸۳۸۶۱۱۱۱۶۴۶۷۶۷۰۱بنگالدش۱۷

۱۳۸۱۳۴۲۴۵۶۲۳۲۹۴۱۵۹۳۰۱۸۹۲آفریقای جنوبی۱۸

۱۰۳۲۵۰۸۵۲۲۲۷۳۶۲۲۶۳۷۷۳۹۷۹۸کانادا۱۹

۹۵۱۰۶۱۱۳۳۳۸۷۲۴۰۲۸۰۷۸۰۵قطر۲۰

۹۱۷۶۹۳۱۰۶۱۸۰۴۶۱۵۰۸۷۷۵۰۶کلمبیا۲۱

۸۳۵۱۲۴۶۳۴۵۸۳۱۴۳۹۳۲۳۷۷۶چین۲۲

۶۵۱۸۸۲۷۸۹۶۳۷۲۷۱۰۲۳۱۰۵۴۶مصر۲۳

۶۵۱۳۷۵۲۸۰۶۴۵۰۵۲۳۱۰۰۹۸۸۹۸سوئد۲۴

۶۱۷۹۰۳۸۷۶۵۳۹۴۱۹۴۴۹۳۳۱بالروس۲۵

 آخرین آمار 25 کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا

کرونا در 11 استان روند صعودی گرفت

معاون میراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگ����ی،  گردش����گری و 
صنایع دستی از موافقت دکتر حسن 
روحانی برای تحویل هدایای نفیس و 
ارزشمند اهدا شده به رئیس جمهوری 
 در دوره های مختلف به این وزارتخانه 

خبر داد. 
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی، 
گردش����گری و صنایع دس����تی، 
محمدحس����ن طالبیان گفت: پس 
از س����ال ها تالش، در پی پیشنهاد 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی برای تحویل آثار نفیس، 
فاخر و ارزشمند هدیه شده به رئیس 
جمهوری در دوره های مختلف به این 
وزارتخانه، دکتر حسن روحانی با این 
پیشنهاد موافقت کرد.  او ادامه داد: از 
این رو برای نخستین بار هدایای فاخر 

و نفیس اهدایی به رئیس جمهوری 
به عنوان اموال میراث فرهنگی ایران 
به امنای اموال وزارت میراث فرهنگی، 
گردش����گری و صنایع دستی تحویل 
خواهد شد.  طالبیان ضمن قدردانی 
از رئیس جمهوری برای موافقت با 
این اقدام فرهنگی و امیدواری برای 

تداوم این تصمیم و سنت فرهنگی 
در آینده، اظهار کرد: این اشیا و هدایا 
به محض تحویل در س����امانه جام 
موزه های کشور ثبت می شوند و پس 
از برنامه ریزی ه����ای الزم و طراحی 
فضای نمایشی، به زودی برای عموم 
مردم به نمایش گذاشته خواهند شد. 

موافقت دکتر روحانی برای تحویل هدایای نفیس 
ریاست جمهوری به وزارت میراث فرهنگی

وزیر علوم: زمان برگزاری هیچ یک از آزمون های کلیدی تغییر نمی کند  

جزئیات برگزاری »امتحان مجدد مجازی« دانشگاه آزاد 

برگزاری نشست »صائب و قهرمان« 

اشتیاق به زبان فارسی باید از کودکی در دانش آموزان نهادینه شود 

اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید سلیمانی در جشنواره تئاتر مقاومت 

وزی���ر علوم با تأکید بر این که 
زمان برگزاری آزمون های مرداد ماه 
سال جاری از جمله کنکور به هیچ 
عنوان تغییر نخواهد کرد، گفت: این 
حق داوطلبان است که سال آینده در 
دانشگاه ها حاضر باشند و اگر به هر 
دلیلی حق ورود به دانشگاه از این افراد 
ضایع شود، وزارت علوم نمی تواند 

مسؤولیت آن را بپذیرد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت 
علوم، دکتر منصور غالمی در گفتگو 
با ایسنا، درباره زمزمه های تغییر زمان 
برگزاری کنکور ، کارشناسی ارشد و 
دکتری وزارت علوم، تصریح کرد: به 
هیچ عنوان زمان برگزاری هیچ کدام 
از این آزمون ها تغییر نخواهد کرد؛ 
چرا که تمامی محاسبات برگزاری این 

آزمون ها در وزارت علوم اندیشیده 
شده است . 

وی با اشاره به این که آزمون های 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
خواهند ش���د، افزود: ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده به اندازه کافی توسط 
مراکز برگزاری آزمون فراهم شده اند 
و مسؤوالن برگزار کننده آزمون ها در 
روزهای نزدیک به هر یک از آزمون ها 

آموزش های الزم را خواهند دید. 
دکتر غالمی تأکید کرد: امسال 
دو بار زمان برگزاری آزمون های سال 
۹۹جابجا شد، در حالی که برای هر 
یک از این تاریخ ها، شرایط الزم از 
سوی سازمان سنجش آموزش کشور 
به منظور برگزاری بهتر آزمون فراهم 

شده بود. لذا آماده برگزاری آزمون ها 
در زمان های تعیین ش���ده هستیم و 
تغییر و جابجایی هر یک از آزمون ها 
موجب خواهد ش���د در سال آینده 
گروهی از داوطلبان امکان ورود به 

دانشگاه را نداشته باشند. 
  وزی���ر علوم در پایان گفت: ما 
نباید به دلیل این که احیاناً در سیستم 
احس���اس ضعف می کنیم یا این که 
دیگران به سیستم اعتماد ندارند، حق 
داوطلبان را نادیده بگیریم و برگزاری 
آزمون ه���ا را لغو کرده و مجددا به 
تعویق بیندازیم. تمامی تالش ما این 
است که آزمون ها آن طور که سازمان 
سنجش آموزش کشور اعالم کرده، 
به خوب���ی و با اطمینان باال برگزار 

شوند. 

معاون دانشگاه آزاد گفت: بنا داریم برای دانشجویانی 
که در امتحانات مجازی این نیمسال به اینترنت دسترسی 
نداش����ته اند، در تابستان یا ترم آینده امتحان مجدد برگزار 

کنیم. 
ج����واد علمایی در گفتگو با مهر از امکان برگزاری 
امتحان مجدد برای دانشجویانی خبر داد که به هر دلیلی 
نتوانسته اند در امتحانات مجازی شرکت کنند.  معاون دانشگاه 
آزاد توضیح داد: ممکن است دانشجو به هر دلیلی در زمان 
امتحان به اینترنت دسترس����ی نداشته یا وسیله مورد نظر 
)لپ تاپ( امکان شرکت در امتحانات مجازی را نداشته 
باشد. حتی ممکن است در زمان امتحان، اینترنت دانشجو 
قطع شود که البته باید بررسی های الزم در این خصوص 

صورت گیرد. 
وی افزود: باید امتحانات برگزار ش����وند و به پایان 
برسند تا تعداد دانشجویانی را که نتوانستند در هر امتحان 

شرکت کنند، برآورد کنیم. 

علمایی ادامه داد: برای زمان برگزاری امتحان مجدد 
دو گزینه احتمالی وجود دارد؛ نخس����ت این که اگر تعداد 
دانشجویان کم باشد در یک تاریخ مشخص، امتحان مجدد 
را برای دانشجویان برگزار کنیم و در حالت دوم، اگر تعداد 
درخواست ها زیاد باشد، احتماال امتحان را در ترم بعد برگزار 
خواهیم کرد و نمره امتحان برای همین نیمسال ثبت خواهد 
شد.  وی با اشاره به این که این موضوع قرار است در جلسه ای 
بررسی شود، خاطرنشان کرد: در نهایت گزینه ای را انتخاب 
خواهیم کرد که به نفع دانشجویان باشد؛ چرا که در شرایط 
کنونی برنامه ریزی ما برای کمک به دانشجویان است.  مهندس 
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی هم اعالم 
کرد: نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانشگاه آزاد 

اسالمی از ۱۵شهریورماه آغاز می شود.  
 همچنین ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسالمی از 
۲۸تیرماه آغاز و تا دوم مردادماه ادامه دارد و شروع کالس ها 

از چهارم تا ۳۰مردادماه به مدت ۴هفته خواهد بود. 

اولین آیین دیدار هنر و تجربه در سال ۱۳۹۹به فیلم سینمایی »یلدا« 
ساخته مسعود بخشی اختصاص دارد. 

آیین دیدار »یلدا« با همراهی عوامل فیلم، جمعی از س���ینماگران و 
اهالی رس���انه ساعت ۱۹پنج شنبه ۱۲تیرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود . 
اکران »یلدا« از سوم تیرماه در سینماهای هنر و تجربه آغاز شده است. 
داس���تان این فیلم درباره مریم کمیجانی، زن جوانی است که به دلیل قتل 
شوهرش به مرگ محکوم شده است. او در شب یلدا به استودیوی یک برنامه 
زنده تلویزیونی آورده شده است تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی مونا ضیا 
بخشیده شود، اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این برنامه، هر 

دو زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می دهد . 
»یلدا« به تهیه کنندگی علی مصفا و مشارکت مؤسسه فرهنگی مستقل 
بن گاه )مس���عود و محمود بخش���ی(، تولید مشترک ایران، فرانسه، آلمان، 

سوییس، لوکزامبورگ و لبنان است. 

آیین دیدار »یلدا« در خانه هنرمندان 

برگزار می شود 

یکصد و بیس���ت و ششمین 
نشس���ت از سلسله نشست های این 
مؤسسه، به مناسبت روز بزرگداشت 
صائب تبریزی و نود و یکمین سالگرد 
تولد اس���تاد محمد قهرمان با عنوان 

»صائب و قهرمان« برگزار می شود. 
در این نشس���ت که به صورت 
مجازی و با همکاری مرکز آثار مفاخر 
و اس���ناد دانشگاه فردوسی مشهد و 
مؤسس���ه فرهنگی هنری خردسرای 
فردوس���ی برگزار می شود، مصفطی 

جیحونی، شاهنامه شناس و متن پژوه، 
محمود عابدی، استاد دانشگاه خوارزمی 
و عضو پیوس���ته فرهنگستان زبان و 
ادب فارس���ی و محمدجعفر یاحقی، 
استاد دانشگاه فردوسی و عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن 
خواهند گفت و مدیریت این نشست 

نیز به عهده الوند بهاری است. 
۲۷ سال فعالیت به عنوان کتابدار 
در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، 
تبحر در سرودن غزل به سبک هندی و 

به زبان محلی تربت حیدریه، برگزاری 
جلس���ات انجمن ادب���ی در منزل 
شخصی از سال ۱۳۳۹، تألیفات ارزنده 
و تصحیح و چاپ دواوین شاعران، 
از نکات برجسته زندگی و خدمات 
این پژوهشگر ارجمند است.  نشست 
»صائب و قهرمان« ساعت ۱۹ امروز 
۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در بخش الیو )بخش 
زنده( صفحه اینستاگرام مؤسسه میراث 

mirasmaktoobمکتوب به نشانی
برگزار خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور پاسداشت 
زبان فارسی گفت: متاسفانه امروز کالس های ادبیات، انشاء، 
امالء و زبان فارس���ی خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد و 
این در حالی اس���ت که اش���تیاق به زبان فارسی را باید در 
دانش آموزان نهادینه کرد، عملکرد ضعیف در آن بخش باعث 
شده است که دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان های دیگر 

اشتیاق نشان بدهند. 
  در ابتدای چهارمین جلس���ه کارگروه دائمی شورای 
پاسداشت زبان فارسی، محمود شالویی مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در امور پاسداشت زبان فارسی گفت: متاسفانه 
در بخش های مختلف اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب 

و ... شاهد استفاده از واژگان بیگانه هستیم. 

مشاور وزیر در امور پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد: 
در مورد تلویزیون و عملکرد آنها ایرادات زیادی وجود دارد، 
متاسفانه شاهد هستیم در بسیاری از فیلم ها و تبلیغات صدا 
و سیما رعایت زبان و ادبیات فارسی وجود ندارد، یکی از 
راه کارها برای جلوگیری از وجود شرکت های تبلیغاتی با 
نام های غیرایرانی این است که هر دستگاهی در اولین مراجعه 
ارباب رجوع برای نامگذاری از ثبت هرگونه نام خارجی 
ممانعت کند.   در ادامه این جلسه حبیب الهی مشاور معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما بیان کرد: باتوجه 
به اهمیت زبان و ادبیات فارسی ضرورت انتخاب واژه های 
فارسی در تبلیغات اجباری است و چنانچه تبلیغاتی خارج از 

این قاعده عمل کند از پخش آن معذور خواهیم بود.

دبیر هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، از 
اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم 

اختتامیه این جشنواره خبر داد. 
به گزارش هنرآنالین، حمید نیلی با اعالم این خبر 
گف���ت: با توجه به اهمیت موضوع مقاومت و ضرورت 
ترویج سیره و روش چهره محبوب فرهنگ پایداری ایران و 
سیدالشهدای جبهه مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
در نظر داریم تا در آیین پایانی و اختتامیه جشنواره امسال، 
با اهدای جایزه حاج قاسم سلیمانی، از یک اثر برجسته و 

برگزیده تقدیر به عمل آوریم.
  مدیر عامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس افزود: 

تصمیم داریم این جایزه را برای دوره های بعدی جشنواره 
تئاتر مقاومت نیز نهادینه و تثبیت کنیم و پس از این، در 
پایان هر دوره از جش���نواره، این جایزه ویژه به یک اثر 
برگزیده تعلق گیرد تا به نوعی ادای دین، تعلق خاطر و 
همبستگی جامعه متعهد و فرهیخته تئاتر کشور با این سردار 

آسمانی ابدی شود.  
نیلی استقبال از جشنواره را بیش از انتظار ارزیابی و 
اعالم کرد: با توجه به درخواس���ت های مکرر هنرمندان و 
اهالی شریف تئاتر کشور، تصمیم گرفتیم مهلت ارسال آثار 
را در سه بخش صحنه ای، خیابانی و محیطی و دانشجویی 

تمدید کنیم. 

افتتاح نمایشگاه »درخت گردو«  
نمایشگاه عکس های فیلم »درخت گردو« در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. 

به گزارش ایلنا، آیین افتتاحیه مجموعه عکس های فیلم س���ینمایی »درخت 
گردو« که مجید طالبی عکاسی آن را بر عهده داشته است، به بهانه سالروز بمباران 
سردشت، یک شنبه ۸تیر با حضور مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 
و محمدحس���ین مهدویان کارگردان فیلم »درخت گردو« در گالری زمستان خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد.  این نمایشگاه تا ۲۳تیر همه روزه )به استثناء شنبه ها( از 

ساعت ۱۵الی ۲۰میزبان عالقه مندان است. 

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اى (نوبت اول)

ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� ب�ز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� توسعه 
�حد�� � �صال� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد���  عملياتى 

منطقه بر� سهر����   خو� �� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

بر� سهر����  نا� منطقه بر�
992110191شما�� مناقصه

�جر�� عمليا� توسعه �حد�� � �صال� � بهينه سا�� موضو� مناقصه
شبكه ها� تو�يع نير�� بر� 

مبلغ بر���� �نجا� كا� 
4,382,734,049 (�يا�)

مبلغ ضمانت نامه شركت 
000�000�384 �� مناقصه  ( �يا� )

�� ��� چها� شنبهمهلت فر�� �سنا�
   مو��  99/04/11 لغايت  ���  ��شنبه     16 /99/04 

تا�يخ ��يافت �سنا� 
تا ساعت 10 صبح  ���  شنبه   تا�يخ   99/04/28مناقصه �� مناقصه گر��

تا�يخ با�گشايي �سنا� 
ساعت 11 صبح  ���  شنبه تا�يخ  99/04/28مناقصه

محل تحويل � با�گشايي 
�سنا�

تهر�� � خيابا�  ����� �  خيابا� ميمنت  � تقاطع 
خيابا� طو�  سالن �جتماعا� منطقه بر� سهر���� 

� محل با�گشايى سالن جلسا� منطقه
نو� س�پر�� شركت �� مناقصه: به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين 
شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت 

تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� ش���عبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � 
تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � س���پر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� 
مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مبلغ فر�� �س�نا�: جهت شركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� به صو�� 
�لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نشاني

 

  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت ن���ا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد 
�سنا� نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مش���ر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� 
مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���ش���ته نير� ��معا�نت برنامه �يز� 
�نظا�� ��هبر�� �ياس���ت جمهو�� (س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز�) �لز�مى 

مى باشد. 
-��شتن گو�هينامه صالحيت �يمنى �� ����� كل تعا��� كا� � �فا� �جتماعى �لز�مى 

مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند�  مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
     روابط عمومي  
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ ( سهامي خاص )

آگهى ثبت نام از داوطلبان عضويت در هيأت مديره بانك گردشگرى (سهامى عام)

به شماره ثبت 392373 و شناسه ملى 10320435268

بدين �سيله به �طال�  س���هامد���� محتر� بانك گر�شگر� مى �ساند� تمامى سهامد���� حقيقى كه ���طلب عضويت 
�� هيأ� مدير� �ين بانك هس���تند� مى تو�نند بر �سا� ما�� 61� 63 � 64   �ساسنامه بانك ��خو�ست ���طلبى خو� �� 
همر�� با مش���خصا� كامل به  �نضما� تأييد كتبى ���ندگا� حد�قل 5 ��صد �� سها� بانك� حد�كثر تا �� ما� بعد �� تا�يخ 
چا� �ين �گهى به ����� سهامد���� � �مو� مجامع بانك گر�شگر� ��قع �� تهر��� ميد�� شيخ بهايى� ضلع شما� شرقى 
ميد�� شيخ بهايى� �بتد�� خيابا� سئو�� خيابا� ماهتا�� پال� 50� طبقه همكف جهت �قد�ما� قانونى � �خذ تأييديه 

ال�� �� بانك مركز� �.�.�� ��سا� نمايند.
  www.tourismbank.ir همچنين به �ستحضا� مى �ساند متن �ساسنامه  ��طريق تا�نما� �سمى بانك به نشانى

�� �ستر� عمو� قر�� ����.
هيأت مديره بانك گردشگرى
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نفت ، طال ، سكه و ارز

 

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

38/87 دالر 

41/30 دالر 

37/99 دالر    

40/19 دالر    

1767/98 دالر

 8450000 تومان

8800000 تومان

4453000 تومان

2453000  تومان

1292000 تومان

860000 تومان

4200 تومان 

18850/9 تومان

19052 تومان

4721/4 تومان

21187 تومان

21100 تومان

5193/6 تومان

2376/7 تومان

24857 تومان

1143/7 تومان

4854/6  تومان

5530  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(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

 روند پس رفت سطح آب دریای خزر که از چندی 
قبل آغاز شده، در ماه های اخیر تشدید شده است.

میانگین تراز آب دریای خزر در نیمه نخست سال آبی 
جاری )مهر ۹۸( معادل 27/33- متر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، ۱۵ سانتیمتر کاهش داشته است. 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، دامنه 
نوس���انی تراز آب این دوره، در مقایسه با دوره های مشابه 
اخیر بسیارکم بوده است و این مساله نشان می دهد شدت 
سیرکاهش���ی تراز آب در بهار و تابستان گذشته با شیب 
کمتری در دو فصل پایانی سال ۹۸ ادامه یافته و در پایان 

دی، روند افزایشی تراز آب آغاز شده است. 
براس���اس گزارش منتشر شده مرکز ملی مطالعات و 
تحقیقات دریای خزر، میانگین تراز سطح آب دریای خزر 
در فصل پاییز ۹۸ برابر با 27/33 - متر بوده و نس���بت به 
مدت مشابه سال قبل )پاییز سال ۹7( ۱۶ سانتیمتر کاهش 
یافته است.بررس���ی تغییرات تراز آب در این فصل نسبت 
به تابس���تان ۹۸ کاهش 2۶ سانتیمتری سطح آب را نشان 
می دهد.همچنین بررس���ی روند آبدهی رودخانه های مهم 
حوضه آبریز دریای خزر در دوره منتهی به نیمه نخست 
سال آبی ۱3۹۸-۹۹، حاکی از کاهش میزان کل آب ورودی 

از رودخانه های اصلی اس���ت.کاهش قابل مالحظه آبدهی 
رودخانه ولگا درسال 2۰۱۹ )2۰۵ میلیارد مترمکعب( نسبت 
به میانگین بلندمدت این رودخانه )2۴۰ میلیارد مترمکعب( 

درکاهش تراز آب دریای خزر تأثیرگذار بوده است. 
البت���ه این میزان کاهش از افت ش���دید آبدهی این 
رودخانه در س���ال های ۱۹۹۶ )۱7۶ میلیارد مترمکعب( و 

2۰۱۵ )۱۸2  میلیارد مترمکعب( کمتراست. 
میزان آبدهی ولگا در سال 2۰2۰ هم طبق پیش بینی 
مؤسسه آبشناسی و هواشناسی روسیه، کمتر از حد نرمال 
خواهد بود.عامل دیگر مؤثر در کاهش تراز آب به ویژه در 
سال های اخیر، روند افزایش دمای سطح آب است که به 
عنوان ش���اخصی در ارزیابی پتانسیل تبخیر از دریای خزر 

مورد مطالعه قرار می گیرد.
نتایج بررسی میانگین دمای سطح آب خزر در سال 
2۰۱۹ میالدی نشان داده است، متوسط دمای آب ۰/2 درجه 
س���انتیگراد نسبت به سال گذشته و یک درجه سانتیگراد 
نس���بت به میانگین بلند مدت، افزایش یافته است. تحلیل 
تغییرات دمای آب در دوره اخیر حاکی از روند افزایش���ی 
دمای آب خزر به ویژه در بخش های میانی و جنوب شرقی 

این دریا است.

سرویس اقتصادي � طرح هاي بزرگ آماده 
بهره برداري و همچنین طرح هاي نیمه تمام دولتي 
به صورت »قرارداد مشارکت« به بخش خصوصي 
و تعاوني و همچنین س���رمایه گذاران خارجي 

واگذار مي شود.
برهمین اس���اس، سازمان برنامه و بودجه 
جزئیات آیین نامه اجرایي تبصره۱۹ قانون بودجه 
که اخیراً توس���ط هیأت وزیران تصویب شده 

است را منتشر کرد.
 به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات، 
براساس این آیین نامه طرح هاي تملک دارایي هاي 
سرمایه اي جدید، طرح هاي نیمه تمام، طرح هاي 
تکمیل ش���ده و  طرح هاي آماده بهره برداري 
مش���مول موضوع ماده یک قانون برنامه ششم 
مي ش���وند در این آئین نامه گفته شده است: به 
منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع 
تبصره۱۹ قانون، اقدامات زیر حس���ب مورد با 
لحاظ فرآیند اجرایي دستور العمل ماده 27 قانون 

الحاق)2( انجام مي شود:
۱ � دستگاه اجرایي استفاده از منابع تعهد 
شده دولت، حسب مورد به صورت تسهیالت 
تلفیقي، یارانه س���ود ی���ا کمک از جمله براي 
استمالك زمین و تأمین بخشي از هزینه سرمایه 
در دوران احداث یا توسعه طرح )پروژه( را از 
محل دارایي هاي دستگاه هاي اجرایي تأمین کرده 
و در قالب گزارش، تصمیم به واگذاري و تهیه 
الگوي مالي آن را منظور مي  سازد دستگاه اجرایي 
همچنین موظف اس���ت شرایط و منابع تعهد 
شده دولت و همچنین گواهي ها و تضمین هاي 
قاب���ل ارائه به بخش هاي خصوصي، تعاوني و 
ش���هرداري ها و دهیاري ها و سایر حمایت هاي 
مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد 

فراخوان پروژه اعالم کند.
متقاضیان سرمایه گذاري هم براساس اسناد 
فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و 
اخذ گواهي هاي اعتباري متناسب با منابع موضوع 
بند دو ماده پنج این آیین نامه، پیش���نهاد خود را 
براي تأمین مالي طرح به دستگاه اجرایي مربوطه 

ارائه مي کنند.
ای���ن آیین نامه آورده اس���ت: پس از عقد 
قرارداد مش���ارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد 
قرارداد تأمین مالي انجام مي شود. همچنین پس از 
قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایي 

پروژه، منابع تعهد شده از سوي دولت متناسب با 
چارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالي 
در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایي حسب 
مورد قرار داده مي شود.از سوي دیگر، در اجراي 
جزء یک تبصره ۱۹ قانون، سازمان برنامه و بودجه 

اقدامات زیر را اجرایي مي کند:
۱ � کس���ر ۱۰درصد از اعتبارات تملک 
دارایي هاي س���رمایه اي ملي تمام دستگاه هاي 
اجرایي و اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي 

استان ها.
2 � ابالغ اعتبار به دستگاه اجرایي مربوطه و 

استان، تا یک ماه پس از تصویب آیین نامه.
تبصره � ش���وراي برنامه ریزي و توسعه 
اس���تان موظف اس���ت تا یک ماه پس از ابالغ 
اعتبارات اس���تاني، اعتبارات تبصره ۱۹ قانون را 

براي طرح هاي استاني توزیع کند.
3 � باتوجه به مکلف بودن دس���تگاه هاي 
اجرایي براي واگذاري طرح ها و توسعه مشارکت 
بخ���ش خصوصي و تعاوني، تخصیص اعتبار 
طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي مشمول 
تبصره ۱۹ قانون، منوط به تایید سازمان برنامه 

و بودجه است.
۴ � تعهدات تفاهم ش���ده در سال ۱3۹۹ 
سازمان برنامه و بودجه با دستگاه هاي اجرایي پس 

از انتخاب سرمایه گذار تخصیص مي یابد.
۵ � ارائ���ه گواهي تعه���دات قراردادهاي 
مش���ارکت با لحاظ فرآیند تصریح شده در بند 

)ن( تبصره)۵( قانون.
۶ � پیش بین���ي اعتبار براي ایفاي تعهدات 
تفاهم شده قرارداد مشارکت براي سال هاي آتي 

در لوایح بودجه سنواتي.
تبص���ره یک  � اعتبارات تبصره ۱۹ قانون 
صرفاً براي قراردادهاي  مشارکت قابل استفاده 
اس���ت و در صورت عدم انتق���اد قرارداد تا 
تاریخ ۱۴۰۰/۴/3۱ دستگاه اجرایي موظف است 
دریافتي ها را به خزانه داري کل کشور برگرداند.

براس���اس این آیین نامه، منابع مالي براي 
طرح هاي قابل مش���ارکت با استفاده از یک یا 

ترکیبي از موارد زیر تامین مي شود:
۱ � از محل بودجه کل کشور )منابع تعهد 

شده دولت( شامل:
ال���ف � اعتبارات ردیف مندرج در جدول 
شماره ۹ قانون بودجه و اعتبارات ابالغي طرح.

ب � از مح���ل درآمده���اي اختصاصي 
دستگاه هاي اجرایي تا سقف 2۰هزار میلیارد ریال 
براي خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره 

شده با تایید سازمان برنامه و بودجه.
2 � از محل تأمین منابع مالي توسط بخش 
خصوصي و تعاوني از طریق آورده آنها، تسهیالت 
بانکي، منابع بازار سرمایه، تسهیالت ارزي و ریالي 

صندوق توسعه ملي.
3 � تامی���ن مالي خارجي تا س���قف 3۰ 

میلیارد دالر.
در همین خصوص دستگاه اجرایي مي تواند 
تا س���قف 3۰درصد برآورد سرمایه مورد نیاز 
پ���روژه را به عن���وان کمک توجیه مالي پروژه 
منظور کند. در همین حال دستگاه هاي اجرایي 
مکلفند اطالعات طرح ها یا پروژه ها را در سامانه 

الکترونیک طرح ها درج کنند.
همچنین مي توانند براي تضمین تعهدات 
ق���رارداد و کمک به تأمی���ن  وثایق مورد نیاز 
س���رمایه گذار براي دریافت تسهیالت از بانک 
عامل، ان���واع تضمین ه���ا و گواهي ها را به 
سرمایه گذار ارائه کنند. مانند اجازه ترهین اموال و 
محل اجرا و درآمدهاي پروژه، ضمانت  وزارت 
اقتص���اد و تضمین خرید محصول پروژه براي 

سرمایه گذاران خارجي.
این آیین نامه آورده است: حق بیمه کارکنان 
ش���اغل در دوران اجراي قرارداد و مش���ارکت 
معادل ۶/۶درصد و همانند قراردادهاي پیمانکاران 

طرح هاي عمراني دولت خواهد بود.
در همین حال دولت مي تواند نس���بت به 
ارائه تضامین حاکمیتي براي تأمین مالي خارجي، 
موافق���ت با ترهین اموال و محل اجراي طرح 
و خرید تضمیني محصول اقدام کند. تعهدات 
دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ۹۹ 

در سال هاي آتي هم الزم االجرا است.
در این آیین نامه با اشاره به اینکه درآمدهاي 
ناشي از سرمایه گذاري بخش خصوصي و تعاوني 
در قراردادهاي مش���ارکت این قانون در کاربري 
اصلي پروژه از مش���وق هاي مالیاتي برخوردار 
اس���ت، آمده است: دستگاه اجرایي مجاز است 
براي طرح هاي یادش���ده در گ���روه 3 ماده 2 
قانون اجراي سیاس���ت هاي اصل ۴۴ از ظرفیت  
این آیین نامه و روش هاي مش���ارکت عمومي و 
خصوصي به عنوان یکي از روش هاي تامین مالي 

با حفظ مالکیت دولت استفاده کند. همچنین از 
طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي بزرگراهي، 
راه اصلي و ریلي در قالب قراردادهاي مشارکت 

در این تبصره استفاده شود.
همچنین متناسب با شرایط قرارداد مشارکت 
خرید تمام یا بخش���ي از محصول، پرداخت 
مابه التفاوت بهاي تمام شده محصول و پرداخت 
بهاي سرانه محصول طرح )پروژه( توسط سازمان 

برنامه و بودجه متعهد مي شود.
در همین حال استانداران موظف هستند با 
بازرسي طرح )پروژه( هاي ملي و استاني داراي 
ظرفی���ت واگذاري اقدامات الزم براي تفویض 
اختیار واگذاري به دستگاه اجرایي تابع استاني 

انجام دهند.
وزرا هم مکلف هستند ساختار متناسب با 
مشارکت عمومي و خصوصي را در ستاد وزارت 
متبوع، بدون افزایش نیروي انساني و پست هاي 
مصوب، ایج���اد و راهبري واحدهاي تابعه و 
تدوین اسناد و دستور العمل هاي بخشي مربوطه 
را برعهده بگیرند. در همین حال دس���تگاه هاي 
اجرای���ي موظفند اطالعات پروژه هاي در حال 
بهره برداري داراي درآمد و پروژه هاي نیمه تمام 
را براي واگذاري به روش مش���ارکت  عمومي 
و خصوصي، انتشار عمومي کنند.از سوي دیگر 
دستگاه هاي اجرایي مي توانند براي تودیع منابع 
مالي این تبصره که به صورت اوراق مالي اسالمي 
به بانک عامل ارائه شده استفاده کنند.بانک مرکزي 
ه���م براي ارائه خدمات مالي ارزي و ریالي و 
تسهیالت بانکي سازوکار همکاري بین بانکي 
متناس���ب با قراردادهاي مشارکت را باید ظرف 

دوماه ابالغ کند.
همچنین صندوق توسعه ملي باید ظرف 
س���ه ماه امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق 
براي ارائه تس���هیالت بلند مدت ریالي و ارزي 
به قراردادهاي مش���ارکتي فراهم آورد و پروژه، 
قرارداد مش���ارکت، تضامین و گواهي هاي آن 
را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد.از س���وي 
دیگر، سازمان بورس شرایط و ضوابط استفاده 
از ظرفیت هاي بازار س���رمایه براي تامین مالي  
قراردادهاي مشارکت، اعم از انتشار اوراق مالي 
اس���المي، اوراق بهادارسازي درآمدهاي آتي و 
تأسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و 
پس از تصویب شوراي عالي بورس ابالغ کند.

تشدید پس رفت سطح آب دریای خزر 

جزئيات واگذاري طرح  هاي دولتي به بخش خصوصي داخلي وخارجي اعالم شد

نخستین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی در سال جدید دیروز 
با حضور رئیس جمهوری در تهران 

برگزار شد.
حجت االس���الم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی در این نشست 
ب���ا قدردانی از تالش های وزارت 
ارتباط���ات و فناوری اطالعات و 
مرکز ملی فضای مجازی و دیگر 
دستگاه ها مانند وزارت بهداشت 
و درم���ان و آم���وزش و پرورش 
برای ارائه خدمات بس���یار ارزنده 
ب���ه مردم و جامعه در ایام مواجهه 
کشور با شیوع کرونا اظهار داشت: 
اس���تفاده از فض���ای مجازی در 
بخش های مختلف از جمله طرح 
غربالگری و امور آموزشی مدارس 
و دانشگاه ها کمک بزرگی به اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی و مقابله موثر 
با کرونا کرده اس���ت. وی گفت: با 
الکترونیک شدن بسیاری از خدمات 
مانند پرداخت قبوض آب، برق و 
گاز و بیمه درمانی در وقت وهزینه 

زندگی مردم بهره وری خوبی انجام 
شده است.

دکتر روحانی افزود: با توجه به 
ادامه  شیوع کرونا الزم است وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم، 
تحقیق���ات و فناوری اطالعات با 
بهره گیری از تجربیات و دستاورد 
تدریس دروس در صدا و سیما و 
فضای مجازی برنامه خود را برای 
سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا 
در صورت لزوم مورد بهره برداری 
ق���رار گیرد و اگر مصوبه ای برای 
اصالح و ارتقاء شبکه های آموزشی 
کشور نیاز است مرکز ملی فضای 
مجازی آن را بررسی و به شورای 

عالی ارائه خواهد داد. 
وی با بیان اینکه فاصله گذاری 
اجتماعی باید به عنوان یک اصل 
مهم مورد توجه همگان قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: بخش های مختلف 
و مهم���ی مانند اقتصاد و خدمات 
بای���د حتی االمکان از طریق دولت 
الکترونیک دنبال شود؛ برای توسعه 

ش���بکه ها به منظور دسترسی و 
استفاده همگان، مسئولیت سنگینی 
بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است که باید با همکاری 
دستگاه های خدماتی سریع تر انجام 

شود.
رئیس جمهوری افزود: ایجاد 
و دسترسی به شبکه  ملی اطالعات 
ام���ن و ارزان همواره مورد تاکید 
دولت بوده و باید در این راس���تا 

تالش کنیم.
وی همچنین ب���ا تجلیل از 
خدمات و نقش ارزنده دکتر الریجانی 
رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
در جلس���ات شورای عالی فضای 
مجازی، به دکتر محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس یازدهم که برای اولین 
بار در این جلسه حضور یافته بود، 

خوش آمد گفت. 
در این جلسه معماری، اجزا 
و فهرس���ت خدمات شبکه ملی 
اطالعات نهایی شد و به تصویب 
شورای عالی فضای مجازی رسید.

رئیس جمهوری: ایجاد شبکه  ملی اطالعات مورد تاکید 
دولت است 

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از اتخاذ دو تصمیم مهم بانکي و مالیاتي براي 

تولیدکنندگان توسط دولت خبرداد.
به گزارش ش���اتا، حسین مدرس خیابانی 
در مصاحب���ه با رادیو جوان گفت: دو تصمیم 
خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای 
تولیدی صورت گرفته که براین اس���اس، آن 
دس���ته از واحدهای تولیدی که تحت تملک 
بانک ها قرار گرفته بودند باید به صاحبان اصلی 
بازگردانده شوند؛ به این معنا که بر اساس ماده 
۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه 
شورای پول و اعتبار، بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری ملزم به فروش امالك و دارایی های مازاد 
خود هستند و چنانچه بانک ها اقدام به تملیک 
واحدهای تولیدی کرده باش���ند، مالک اولیه در 
صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعالم 
خواهد ش���د می تواند نسبت به بازپس  گیری 

واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.
وي گفت :همچنین در دستور العمل شورای 

پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر 
کاربری و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی 

تحت تملک خود را ندارند. 
سرپرس���ت وزارت صنع���ت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: در تصمیم دیگر درحوزه 
مالیاتی،چنانچه مؤدی مالیاتی )واحد تولیدی( در 
زمان معامله با ش���خص حقیقی یا حقوقی به 
تکالیف قانونی خود اعم از درج مش���خصات 
طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق 
ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتي در س���امانه اقدام کرده 
باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دالیلی 
در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار 
بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی )واحد تولیدی( 
نخواهد بود و مؤدی نمی بایس���ت در لیست 
مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

 وی خاطرنش���ان کرد: در حوزه مالیاتی، 
زمانی ک���ه یک تولیدکننده، معامله ای را برای 
ف���روش کاالی خود با یک فرد خاطی اعم از 
شرکت های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله 
در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، 

صورت داده اس���ت، باید جرایم تعریف شده 
را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالی که 
در زمان فروش کاال، فرد خریدار مساله مالیاتی 
نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد 
که این موضوع اصالح شود.مدرس خیابانی با 
بیان اینکه دولت تحت هر ش���رایطی ارز مورد 
نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، 
گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر ش���ده تا 
کاالهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت 
ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.
وی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل 
ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در 
این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به 
نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه های 
مختلف صنعتی کش���ور برگزار می شود، تامین 
ارز م���ورد نیاز مواد اولیه از روش های مختلف 
مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاست های 
بان���ک مرکزی و وزارت صنعت،توافقاتی میان 
صادرکنن���دگان و واردکنندگان برای تامین ارز 

مورد نیاز تولید صورت می گیرد.
وی راه نجات اقتصاد کش���ور را »تولید« 
دانست و گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری 
اقالمی مانن���د خودرو، لوازم خانگی و برخی 
از محص���والت صنایع معدنی از افزایش تولید 
برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق 
ش���ده که کشور با سخت ترین تحریم ها رو به 

رو است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: در مجموعه های 
تولیدی مش���اهده می شود که بخش عمده ای 
از ام���ور تولیدی و طراحی از س���وی جوانان 
ایرانی صورت می گیرد که در حوزه س���اخت 
داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و 
با ایده های خالقانه تحریم ها را تحت تاثیر قرار 
داده و آثار منفی آن را کاهش می دهند.سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال 
هدف گذاری برای س���اخت داخل قطعات و 
تجهیزات 3/2 میلیارد دالر است که با هر میزان 
تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشور یک پله 

کاهش می یابند.

اتخاذ 2 تصمیم مهم بانکي و مالیاتي براي تولیدکنندگان 

جلسه دیدار تعدادی از اعضای 
ات���اق بازرگانی ایران با معاون اول 
رئیس جمه���وری دیروز در تهران 

برگزار شد. 
دکتر اسحاق جهانگیری در این 
جلس���ه با تأکید بر اینکه تأمین ارز 
مورد نیاز کش���ور یکی از مهمترین 
اولویت های در دس���تور کار دولت 
است، گفت: دولت در تالش است 
ارز مورد نیاز کش���ور را تأمین کند 
و انتظ���ار داریم بخش خصوصی و 
صادرکنندگان کش���ور هم بازگشت 
ارز حاص���ل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور را به عنوان دغدغه 

ملی با جدیت دنبال کنند. 
وی از بخ���ش خصوصی و 
صادرکنن���دگان و واردکنندگان به 
عنوان خدمتگزاران کش���ور یاد کرد 
و با تأکی���د بر اینکه دولت اهتمام 
ج���دی دارد که از بخش خصوصی 
حمایت کند، افزود: باورم این است 
که بخش خصوصی باید به معنای 
واقعی محور اقتصاد کش���ور باشد 
و دول���ت هم در تالش اس���ت تا 
بخش خصوصی توانمند شود چرا 
که معتقدم هر چه بخش خصوصی 
توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و 

توسعه کشور است.
معاون اول رئیس جمهوری با 
تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی 
به عنوان حلقه وصل بخش خصوصی 
کشور با دولت خاطرنشان کرد: اتاق 

بازرگانی نماینده بخش خصوصی 
کش���ور اس���ت و انتظار داریم که 
ضمن گفتگو با بخش های مختلف 
دولت، راهکارهای عملیاتی برای حل 
مشکالت پیش روی صادرکنندگان، 
واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور 
ب���ه دولت ارائه ده���د.وی گفت: 
آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند 
که با اعمال تحریم های س���خت و 
هدفمند، اقتصاد کش���ور ما را دچار 
فروپاش���ی کنند اما به فضل الهی و 
درنتیجه مقاومت ملت بزرگ ایران 
و همت همه مس���ئوالن و بخش 
خصوصی این هدف آمریکایی ها با 

شکست مواجه شد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: عالوه 
بر تحریم ها، شیوع بیماری کرونا هم 
که بر بسیاری از اقتصادهای مطرح 
و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد کرده 
است، به اقتصاد کشور ما هم آسیب 
زد ولی اقتصاد ایران روی پای خود 
ایس���تاده و ان شاءاهلل بر مشکالت 
فائق خواهد شد و مهم این است که 
در این شرایط سخت همه ما تالش 
کنیم کشور با سرافرازی از این مرحله 
دشوار عبور کند.وی از اتاق بازرگانی 
ایران خواس���ت در جلسات خود با 
بان���ک مرکزی راهکارهایی را برای 
حل مشکالت ارزی صادرکنندگان و 
واردکنندگان، تدوین و هماهنگی های 
الزم را ب���رای رفع موانع پیش رو 

انجام دهند.

جهانگیری: بخش خصوصی بازگشت ارز 
حاصل از صادرات را با جدیت دنبال کند

هشتمین مرحله از یارانه معیشتی 
ساعت ۱2 امشب به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود.تاکنون هفت دوره 
از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت 
ش���ده که بر این اس���اس قرار است 
هشتمین مرحله آن امشب واریز شود.
گفتنی است: مبلغ پرداختی بابت طرح 
حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای 
یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰3 
هزار تومان، سه نفره ۱3۸ هزار تومان، 
چهار نفره ۱72 هزار تومان، پنج نفره 

و بیشتر 2۰۵ هزار تومان است.

یارانه معیشتی امشب 
واریز می شود

تدوین بسته حمایت مالی 
از متقاضیان خرید و اجاره 

مسکن ؛ هفته آینده  
 بسته حمایت مالی از متقاضیان 
خرید و تسهیالت اجاره مسکن هفته 

آینده تدوین می شود.
مهندس محمود محمودزاده 
معاون س���اختمان و مسکن وزیر 
راه و شهرس���ازی دیروز با اعالم 
این مطلب گفت: دولت بر اساس 
این مصوبه م���ی تواند زمین های 
۹۹ س���اله را دراختیار شرکت های 
اجاره داری حرفه ای، س���ازمان ها 
و نهاده���ای متقاضی قرار دهد تا 
مس���کن اجاره ای تولید کنند. این 
واحدها در هر ش���هر با اولویت 
کالنشهرها و شهرهای بزرگ ابزاری 
 برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

وی با اشاره به این که مصوبه بعدی 
در این رابطه فروش اقساطی زمین 
بود،گفت: در طرح ملی اقدام مسکن 
برخ���ی از زمین ها به صورت ۹۹  
س���اله در اختیار متقاضیان قرار می 
گیرد و برخی  هم در قالب فروش 
اقس���اطی، بر اساس مصوبه هیات 
دولت زمین ها به صورت ۱۰ ساله 
بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی 
روز قسط بندی می شوند. دو سال 
به عنوان تنفس دوران س���اخت در 
نظر گرفته شده و ۸ سال بعد باید 

اقساط را بپردازند.
محم���ود زاده با اش���اره به 
مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا برای 
ارائه مهلت تخلیه به مس���تأجران 
گفت: چنانچه مستاجری در دوره 
فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد 
با تشخیص دستگاه قضایی مشمول 
این مصوبه نمی شود و باید ملک 
را تخلیه کند. همچنین چنانچه مالک 
قصد فروش ملک را  داشته باشد، 
مستاجر 2 ماه فرصت دارد ملک را 

تخلیه کند. 
وی افزود: اگر مس���تأجر به 
نرخ هایی که ستاد ملی کرونا اعالم 
کرده، تمکین نکند، موجر می تواند 
حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به 
این معنا که اگر در تهران، مستأجر 
افزای���ش اجاره بهای 2۵ درصدی 
را نپذی���رد، موجر می تواند وی را 
مل���زم به تخلیه ملک خود کند اما 
اگر موج���ر بیش از 2۵ درصد از 
مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند 
از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه 

ملک خودداری کند.
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حقوقى) برگز�� مى گر��. لذ� ��خو�س���ت مى گر�� �� حضو� �� محل 
برگز��� مجمع خو����� نمو�� � هيئت مدير� �� �� برگز��� مجمع به 
شيو� �بالغى ستا� ملى مبا��� با كر�نا يا�� نمايند. همچنين سهامد���� 
محتر� جهت ��يافت �عو� نامه با �مو� س���ها� شركت به شما�� تما� 

11-03135210810  ��خلى 318 تما� حاصل نمايند .
بديهى �ست �مكا� مشاهد� �نالين مجمع �� طريق پيوندها� �يل � ��� 

سو�ال� خو� به صو�� �نالين �� طريق سامانه مذكو� ميسر مى باشد.
www.aparat.com ���سايت �پا *

 www.esfahansugar.com  �سايت شركت قند �صفها *
�ستو� جلسه :

1-�س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانونى ش���ركت � مربو� به 
عملكر� سا� مالى منتهى به 1398/12/29

2-تصويب صو�� ها� مالى  سا� مالى منتهى به 1398/12/29
3-�نتخا� با��� قانونى � حسابر� مستقل بر�� سا� مالى 1399

4-تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيئت مدير� 
5-تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

6-ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه باشد .
هيأ� مدير�
شركت قند�صفها� (سهامى عا�)

مديرعامل بانك پا�سيا�:
حسا� سر����� صا���� كشو�

 �� سو�جويا� جد�ست
مديرعامل بانك پا�سيا� با تاكيد بر لز�� با�گشت ��� حاصل �� صا���� 
به چرخه �قتصا�� كشو� �� شر�يط فعلى� گفت: حسا� سر����� صا���� 

كشو� �� سو�جويا� جد�ست.
به گز��� ���بط عمومى بانك پا�سيا�� كو�� پر�يزيا� ��با�� تبعا� 
عد� با�گش���ت ��� حاصل �� صا���� به چرخه �قتصا�� كش���و�� �ظها� 
��شت: ضر��� با�گشت ��� حاصل �� صا���� موضو� مهمى بر�� كشو� 
به �يژ� �� مقطع فعلى �ست. صا�� كنندگا� كه سر����� صا���� خدما� 
� كاال� �ير�نى به خا�� �� �ير�� هس���تند � بر�� س���ربلند� نا� �ير�� �� 
حا� تال� � فعاليت هس���تند عال�� بر �ينكه نقش يك فعا� �قتصا�� � 
���مد��ي���ى �� ���ند� بر�� �عتال� نا� �ير�� � �ير�نى �� عرصه بين �لمللى 

نيز فعاليت مى كنند.
�� با تاكيد بر �ينكه بايد منابعى كه به س���ختى بر�� صا���� تجهيز 
شد�� �� قالب ها� مختلف به كش���و� با�گر��ند� شو�� گفت: �� شر�يط 
فعلى كه برخى فش���ا�ها � محد��يت ها به ��سطه تحريم �ير�� �� سو� 
كشو�ها� غربى �جو� ����� �نتظا� مى ��� تا �� سو� صا��كنندگا� نيز 

��� شو�.
مديرعامل بانك پا�سيا� �� گفت �گو با خبرنگا� �يب�نا� با �شا�� به �ينكه 
بايد حس���ا� �فر�� سو�جو �� حرمت � موقعيت صا��كنندگا� ��قعى جد� 
 باشد� �فز��: برخى �فر�� صا��كنند� ��قعى نيستند � با �ستفا�� �� كا�� ها�
با��گانى �جا�� �� �� مزيت مربو� به مقر��� صا���تى �ستفا�� مى كنند 
كه بى شك �� صا��كنندكا� ��قعى جد� هستند � �ما صا��كنندگا� ��قعى 
عالقه مند به با�گش���ت ��� خو� به چرخه �قتصا� كشو� بو�� � به عنو�� 
حرفه �� ���شمند � مهم �� حا� فعاليت � ���� به با���ها� جديد هستند 
كه با توجه به �ين موضو� بايد ش���ر�يط صا��كنندگا� نيز ��� ش���و�. 
همچنين �ين فعاال� �قتصا�� نيز �� ظرفيت ها� موجو� �ستفا�� كنند � 
بر�� كمك به ش���ر�يط خا� كشو� ��� خو� �� �� قالب تجهيز��� كاال �... 
� ��� هايى كه بانك مركز� تعيين كر�� به كشو� با�گر��نند � منجر به 

خر�� �ين ��� �� كشو� نشوند.

�گهي �عو� سهامد���� جهت حضو� 
�� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه 

صاحبا� سها� شركت هو�پيمايي ماها� 
(سهامي خا�) به شما�� ثبت 2734 كرما� 

� شناسه ملي 10630109079
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� سها� ش���ركت هو�پيمايي ماها� (سهامي خا�) به 
شما�� ثبت 2734 � شناسه ملي 10630109079 يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� 
به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت كه �� ساعت 9 تا 10 
صبح ��� سه شنبه مو�� 1399/4/31 كه �� محل �قامتگا� قانوني شركت به ����: 
كرما� � بلو�� جمهو�� �س���المي � �نتها� بل���و�� حجا� �فتر مركز� طبقه همكف 

كدپستي 7618911711 برگز�� مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه عبا�� �ست ��:

1� �نتخا� با��سين شركت 
2� �نتخا� ���نامه ها� كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

3� تصويب تر��نامه� صو�� سو� � �يا� (صو�تها� مالي) سا� 1398 شركت 
مقا� �عو� كنند� 
هيأ� مدير� شركت هو�پيمايي ماها� 

 شـركت مديريت توليـد برق زرند به عنو�� �س���تگا� مناقصه گ���ز�� �� نظر ���� مناقص���ه عمومي با عنو�� 
«خريد 35 تن مو�� ضد �سو� � با����ند� خو��گي» �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگز�� نمايد. كليه 
مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� 
سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� 
�� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت 

�� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� �� سامانه تا�يخ 1399/04/09 مي باشد.
1ـ تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ 297,500,000 �يا� (��يس���ت � ن���و� � هفت ميليو� � پانصد هز�� �يا�) 
مي باشد كه مي بايست به صو�� ضمانت نامه بانكي يا �سيد ���يز نقد� به حسا� جا�� شما�� 0105831343009 

نز� بانك ملي �ير�� شعبه مركز� ��ند به نا� شركت مديريت توليد بر� ��ند ���ئه گر��.
 2ـ هزينه خريد اسـناد: مبلغ 200,000 �يا� (��يس���ت هز�� �يا�) �س���ت كه مي بايس���ت به حسا� جا��

بانك ملي �ير�� شعبه مركز� ��ند شما�� 0105831343009 به نا� شركت مديريت توليد بر� ��ند �� طريق ��گا� 
بانكي موجو� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت ���يز گر��.

3ـ مهلت فروش اسناد مناقصه: �� ��� پنج شنبه 99/04/12 لغايت 99/04/17
 4ـ مهلـت بارگذاري مـدارك به صورت الكترونيكي در سـامانه سـتاد: �خرين مهلت تحويل �س���نا�

ساعت 15 ��� يك شنبه مو�� 99/04/29 مي باشد.
5ـ آخرين مهلت تحويل پاكت هاي الف: ساعت 15 ��� يك شنبه 99/04/29 مي باشد.

6ـ تاريخ بازگشـايي پاكت ها: ساعت 9 ��� ��ش���نبه مو�� 99/04/30 �� محل سالن جلسا� شركت مديريت 
توليد بر� ��ند.

شرايط عمومي:
� به پيشنها�ها� فاقد سپر��� سپر�� ها� مخد��� سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير �� ترتيب 

�ثر ���� نخو�هد شد.
 � به پيش���نها�ها� فاقد �مضا�� مش���ر��� مخد�� � پيش���نها�هايي كه بعد �� �نقضا� م���د� مقر� �� فر�خو�� 

��صل مي شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
� هزينه چا� �گهي �� برند� مناقصه ��يافت مي گر��.

� شركت �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� مي باشد.
� ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

 �طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گ���ز�� جهت ��يافت �طالعا� بيش���تر ��خصو� �س���نا� مناقص���ه � ���ئه 
 پاكت ها� �لف: ���� �س���تا� كرما� � شهرس���تا� ��ند � ميد�� �ما� خميني � بعد �� پل ��� �هن � شركت مديريت 

توليد بر� ��ند � ����� تد��كا� � قر�����ها � تلفن: 31425581�034 مي باشد.
�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:

مركز ستاد: 41934ـ021
021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768ـ 

شركت مديريت توليد برق زرند 
فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي 

خريد 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگي 99/56

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه صاحبا� سها� ( نوبت ���)
شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� شما� (سهامى عا�)

به شما�� ثبت 2979 � شناسه ملى 10760142930
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� مى گر�� �� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه 
صاحبا� سها� (نوبت ���) ش���ركت كه ��� ساعت 10 صبح ���چها�شنبه مو�� 1399/4/25 
 �� محل نما�خانه پايانه با� نوش���هر ��قع �� نوش���هر � ش���مجا��� كيلومتر 2 كمربند� نوشهر
تلفن 52372322 –52372663  تش���كيل مى گر�� حضو� به هم �سانند . بر� ���� به جلسه 
2 س���اعت قبل �� شر�� جلسه �� محل فو� با ���ئه كا�� ملى � كا�� سها� يا بر� نمايندگى �� 

سهامد���� تو�يع مى گر��.
�ستو� جلسه :

1- بر�س���ى � �س���تما� گز��� هيأ� مدير�  �� مو�� فعاليتها � �ضع مالى شركت �� سا� مالى 
منتهى به  1398/12/29

2-  �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانونى شركت �� سا� مالى منتهى به  1398/12/29
3- بر�س���ى � تصويب تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� � عملكر� شركت �� سا� مالى منتهى به  

1398/12/29
4- �نتخا� هيا� مدير� شركت

5- �نتخا� حسابر� � با��� قانونى شركت 
6- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى شركت 

7- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى مى باشد(تعيين خط مشى �يند� شركت)
هيأ� مدير� شركت سرمايه گذ��� توسعه � عمر�� شما� (سهامى عا�)

�گهى مز�يد� عمومى 99/04
شركت تامين منابع �قتصا� پايد�� به 
عنو�� كا�گز�� �� نظر ���� ماشين �ال� ما��� 
مالك با �ضعيت موجو� � با مشخصا� مشر�� �يل �� �� طريق مز�يد� 
عمومى بفر�� برساند. متقاضيا� مى تو�نند �� تا�يخ 1399/04/11 
لغايت 1399/04/21 �� ساعت 8 صبح تا 16 هر ��� بجز �يا� تعطيال� 

�سمى به ���� �يل مر�جعه � ����� مز�يد� �� ��يافت نمايند.
1- قابل �كر �س���ت جلسه با�گش���ايى پيش���نها�ها ��� ��شنبه 
مو�� 1399/04/23 مى باش���د. سپر�� ش���ركت �� مز�يد� معا�� 
5 ��صد قيمت كل پيش���نها�� �� قالب چ���ك بانكى �� �جه بانك 
كش���ا����� كد 1206� شما�� حس���ا� جا�� 953609858 � به 
نا� ش���ركت تامين منابع �قتصا� پايد�� كا�س���ا�� گر��. مشخصا� 
 �TRS 1150   �مد �TESMEC ��ستگا�: يك �ستگا� ترنچر ما� 

سا� ساخت 2008� ساخت كشو� �يتاليا� ساعت كا� 6000 ساعت.
���� تهيه �س���نا� مز�يد�: 1- تهر��� ميد�� جها� (فاطمى)� �بتد�� 
خيابا� ش���هيد گمنا�� خيابا� جها� مهر� نبش بوعلى س���ينا غربى� 
پال� 7� طبقه ���� كدپس���تى 1431653561 � ش���ما�� تما� 

021-88981066
2- ���بايجا� غربى� كيلومتر 5 جا�� سلما�� بلو�� بسيج� �� به ��� 
س���ا�ما� جها� كشا���� ���بايجا� غربى� س���اختما� شما�� يك� 
شركت تالشگر�� نصر س���ا�� پايد��� �قا� حسن ���� با شما�� تما� 

32721714-041 � شما�� همر�� 09141415835
�ما� با��يد طي سه ��� �� تا�يخ ها� 1399/04/14 �  1399/04/16 

� 1399/04/18  �� ساعت 9 �لى 13 مى باشد.
محل با��يد �ستگا�:  ���بايجا� غربى� كيلومتر 5 جا�� سلما�� بلو�� 
بسيج� �� به ��� سا�ما� جها� كشا���� ���بايجا� غربى� ساختما� 
شما�� يك� شركت تالشگر�� نصر س���ا�� پايد��� �قا� حسن ���� با 

شما�� تما� 32721714-041 � شما�� همر�� 09141415835



رشد و ســـالمت بدن با تغذيه سالم ارتباط 
مستقيم دارد. تغذيه نه تنها بر رشد جسمي و ظاهر 
انســـان تأثير ميگذارد، بلكه بر نحوه احساس و 
برداشت ما از محيط، خلقوخو و رفتار ما نيز مؤثر 
است. اهميت وجود برخي مواد مغذي براي بدن به
ويژه ويتامينها، مواد معدني و پروتئينها، آن اندازه 
ضروري است كه در تغذيه و سالمت سلولهاي 
مغز دخالت دارند و بر اين اساس ميتوان با استفاده 
از تغذيه مناسب، از بروز برخي نارساييهاي عصبي 

و رواني انسان، پيشگيري كرد.
كارشناسان معتقدند، تغذيه كامل و كافي، باعث 
شادابي و تندرستي ميشـــود، بر طول عمر مفيد 
انسان ميافزايد، ناتواني و بيماري را كاهش ميدهد، 
زندگي را در نظر انسان خوشايند، سعادتآميز و 
رضايتبخش جلوه ميدهـــد و از پيري زودرس 
پيشـــگيري ميكند. از اينرو براي بهره مندي از 
تغذيهاي صحيح، بايد همه روزه از تمامي گروههاي 
غذايي شـــامل نان و غالت، گوشتها، لبنيات، 
ميوهها، سبزيها و گروه قندها و چربيها به تعادل و 

تناسب استفاده كرد. 
آنان ميگويند، در يك رژيم غذايي مناســـب 
بايد تغيير رفتارهاي غذايـــي، اعم از انتخاب نوع 
غذا، حجم وعدههاي غذايي، ساعات غذا خوردن، 
نحوه طبخ غذا، سرعت غذا خوردن و نيز گنجاندن 
فعاليت بدني و ورزش به عنوان يك برنامه روزانه 

مورد توجه باشد.

مردان و تغذيه سالم 
دكترپريسا ترابيـ  مدير برنامه تغذيه سالمندان 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي ميگويد: بر اساس گزارش مطالعه 
ملي بار بيماريها، در كشور ما اميد به زندگي در 
بدو تولد در مردان حداكثر 70ســـال برآورد شده 
اســـت. اين آمار در زنان حداكثر73 سال است. 
بار بيماريها و آســـيب در كشور در جنس مذكر 
براي همه سنين در سال 1382 نشان ميدهد تعداد 
سالهاي از دســـت رفته به علت مرگ زودرس 
و همچنين سالهاي سپري شـــده توام با ناتواني 
به ترتيب عوامل زير بيشـــترين آمار را به خود 
اختصاص داده اســـت: حوادث ترافيكي، باليا و 
حوادث غيرمترقبه، بيماريهاي ايسكميك قلب 
(آنژين صدري و سكته قلبي) (سقوط از ارتفاع يا 
در سطح، حوادث ناشي از تاثير نيروهاي مكانيكي 
بيجان و جاندار و...) همچنين آخرين مطالعات ملي 
موجود حاكي از آن است كه بار مراجعات به مراكز 
مختلف ارائه دهنده خدمات بدون در نظر گرفتن 
مراجعه به داروخانه و مراجعه براي مراقبتهاي 
جاري، براي همه سنين در مردان 4 بار و در زنان 7

بار در سال است. 
اضافه وزن و چاقي از عوامل مهم تعيين كننده 
سالمت هستند و به تغييرات منفي متابوليك مانند 
افزايش فشارخون، افزايش كلسترول خون و افزايش 
مقاومت در برابر انسولين منجر ميشود. اين عوامل، 
خطر بيماريهاي عروق قلب، سكته مغزي، ديابت 
و بسياري از انواع ســـرطان را افزايش ميدهند. 
سن ابتال به بيماريهاي قلبي در مردان پايينتر از 
زنان است. آمار باال و شيوع روزافزون ابتال مردان 
به بيماريهاي غيرواگير مرتبط با تغذيه همچون 
بيماريهاي قلبي و عروقي، ديابت، سرطان و فشار 

خون باال هشدار دهنده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه افزايش فشارخون 
و كلسترول، ارتباط نزديكي با مصرف بيش از حد 
غذاهاي چرب، شيرين و پرنمك دارد ميافزايد: 
مصرف چربيهاي حيواني و روغنهاي با اســـيد 
چرب اشباع و ترانس باال مهمترين خطر بيماريهاي 
قلبي و عروقي در كشور به شمار ميرود. در حال 
حاضر تغيير در عادات غذايي ســـبب شده مواد 
غذايي از جمله خرما، شـــير، ميوه و سبزي تازه، 

نان ســـبوس دار و ماهي جاي خود را به غذاهاي 
غيرخانگي و فســـت فودها كه حاوي كالري باال، 
چربي و شكر و فقير از كربوهيدراتهاي پيچيده 
هستند بدهند. مصرف قند و شكربه شكل ساده يا 

داخل نوشيدنيها بسيار باالست. 
مصرف يك ليتر نوشابه، 130 گرم قند اضافي 
وارد بدن ميكند كه سهم قابل توجهي را در انرژي 
دريافتي بدن و در نتيجه ابتال به اضافه وزن و چاقي 
تشـــكيل ميدهد. از طرف ديگر داشتن تمرينات 
ورزشي منظم و انجام ورزشهاي تحملكننده وزن 
(وزنه برداري) اثرات مفيدي بر سالمت استخوانها 
دارند. جز مواردي كه كم خوني فقر آهن در آنها 
تشخيص داده شده است، ساير مردان از مصرف 
مكمل آهن به اشكال مختلف مانند مولتي ويتامين 
مينرال يا نوشابههاي ورزشـــي حاوي آهن بايد 
اجتناب نمايند زيرا سبب تجمع آهن در بدن مردان 

ميشود.
مهمترين بيماريها و عوامـــل تهديدكننده 
ســـالمت كه در ميان مردان كشور ما شايع است 
عبارتند از سرطان پروســـتات، بيماريهاي قلبي 

عروقي، ديس ليپيدمي، چاقي و اضافه وزن. 
مدير برنامه تغذيه سالمندان دفتر بهبود تغذيه 
جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تاكيـــد ميكند: يكــي از مهمتريـــن عوامل غير 
تغذيهاي كه در بروز بيماريهاي مزمن نقش دارد 
كم تحركي است. از اينرو توصيه ميشود هر فرد 
حداقل 3 روز در هفتـــه و هر بار 45 دقيقه و يا 5

روز در هفته و هر بار 30 دقيقه ورزش كند. ورزش 
در سنين ميانسالي باعث افزايش توده استخواني 

ميشود. 
توصيه ميشـــود كه افراد برنامه ورزشـــي 
منظم، طوالني و متناوب داشته باشند. ورزش در 
بزرگساالن ميتواند شـــامل حركات نرم، سبك، 
آيروبيك (هوازي)، بدن ســـازي، راه رفتن تند و 
دويدن آرام باشـــد. انواع ورزشهايي كه با تحمل 
وزن همراه هستند و براي پيشگيري از استئوپروز 
(پوكي استخوان) در همه سنين توصيه ميشوند 
عبارتند از: پياده روي، دوي آهسته، نرمش آيروبيك، 

تنيس و پارو زدن.

زنان و تغذيه 
وي با اشـــاره به اين مطلب كه زنان به علت 
شـــرايط فيزيولوژيكي خاص، نياز به توجهات 
تغذيهاي ويژهاي دارند خاطر نشـــان ميكند: در 
بسياري از موارد با مراقبتهاي تغذيهاي پيشگيرانه و 
به موقع ميتوان عوامل خطر تغذيهاي را محدود و 
از بيماريهاي غيرواگيرشايع پيشگيري كرده يا آن را 
به تعويق انداخت. در سنين آخر ميانسالي نيز زنان 
نياز به توجهات خاص تغذيهاي دارند. به علت افت 
هورمون استروژن كه به ميزان 60 درصد در حدود 
50 سالگي اتفاق ميافتد عالئمي مانند گرگرفتگي 
بـــروز ميكند. كاهش توده اســـتخواني، افزايش 
كلسترول تام و LDL و كاهش HDl از عوارض 
اين دوره است. مصرف غذاهاي بر ايه گياهي كه 
حاوي فيبر محلول و فيتواستروژنها هستند از جمله 
غالت كامل مانند نانهاي سبوسدار، سبزيها و 
ميوهها، حبوبات، سويا براي كنترل عالئم منوپوز 

توصيه ميشود. 
 ،k ويتامين ،D مصرف منابع كلسيم و ويتامين
منيزيم براي حفاظت از سالمت استخوان ضروري 
است. بيماري قلبي، سرطان و سكته از بيماريهاي 
شايعي هستند كه در زنان منجر به مرگ ميشوند. 
افزايش وزن و مصرف غذاهاي چرب عامل خطر 
براي بيماريهاي قلبي و برخي از سرطانها مانند 
سرطان سينه هستند. در نهايت داشتن رژيم غذايي 
متعادل و مغذي (حاوي ريز مغذيها به ميزان كافي) 
و كم چرب كليد تغذيه سالم براي زنان ميانسال 

است. 

فعاليت بدني با تاكيد بر ورزشهاي هوازي، 
استقامتي و تمرينات تحملكننده وزن نقش محافظتي 
براي استخوان، قلب و عروق و روان دارد. توجه 
داشته باشـــيد كه ورزش بايد متناسب با وضعيت 

قلب و عروق فرد باشد. 
يكــي از مهمترين عوامـــل غير تغذيهاي 
كه در بـــروز بيماريهاي مزمـــن نقش دارد كم 
تحركي است. توصيه ميشـــود هر فرد حداقل 3
روز در هفته و هـــر بار 45 دقيقـــه و يا 5 روز 
در هفته و هر بـــار 30 دقيقه ورزش كند. ورزش 
در سنين ميانسالي باعث افزايش توده استخواني

 ميشود. 
توصيه ميشـــود كه افراد برنامه ورزشـــي 
منظم، طوالني و متناوب داشته باشند. ورزش در 
بزرگساالن ميتواند شـــامل حركات نرم، سبك، 

آيروبيك (هوازي)، بدن ســـازي، راه رفتن تند و 
دويدن آرام باشد.

انواع ورزشهايي كه بـــا تحمل وزن همراه 
هستند و براي پيشگيري از استئوپروز در همه سنين 
توصيه ميشوند عبارتند از: پياده روي، دوي آهسته، 

نرمش آيروبيك، تنيس و پارو زدن.

نيازهاي تغذيهاي كودكان 
دكتر ترابي در مورد نيازهاي تغذيهاي كودكان 
نيز ميگويد: از نيازهاي كودكان ميتوان به موارد زير 
اشاره كرد. انرژي: در دوران دبستان رشد كودكان 
به صورت نسبتاً يكنواخت ادامه دارد و سالهاي 
آخر دبستان مقارن با شروع جهش رشد به ويژه در 
دختران است. بنابراين، تامين انرژي مورد نياز در 

اين سالها بسيار ضروري است. ميزان انرژي مورد 
نياز كودكان مدرســـهاي، به دليل تفاوت در اندازه 
بدن، ميزان تحرك و ســـرعت رشد آنان متفاوت 
است و هر چه ميزان تحرك و فعاليت بدني دانش 
آموز بيشتر باشد طبعاً به انرژي بيشتري نياز دارد، 
كربوهيدراتها و چربيها منابع تامينكننده انرژي 

در تمام سنين از جمله سنين مدرسه هستند. 
در صورتي كه انـــرژي مورد نياز از اين منابع 
تامين نشود، پروتئين مصرفي كه بايد صرف رشد 
و ترميم بافتهاي بدن شـــود صرف توليد انرژي 

ميشود و نهايتاً رشد كودك مختل ميشود.
توصيههايي براي تامين انرژي: در وعدههاي 
اصلي غذايي ازگروه نـــان و غالت (تامينكننده 
كربوهيدرات) و چربيها كه مهمترين منابع تامين 

است استفاده شود.

پروتئين: پروتئين براي ســـاخت سلولها و 
بافتها و نگهداري و ترميم آنها مورد نياز است. 
براي افزايش ارزش غذايي بهتر است پروتئينهاي 
حيواني وگياهي به همراه يكديگر مصرف شود: مثل 
نان و تخم مرغ، نان وشير، شير برنج، ماكاروني با 

پنير، نان وپنير، نان و ماست. 
همچنين ميتوان دو نوع پروتئين گياهي را با 
هم مصرف كرد مثل عدس پلو، لوبياپلو، عدسي با 
نان، لوبيا با نان مصرف گردند. توصيههايي براي 
تامين پروتئين: در ميان وعدهها از موادي استفاده 
شود كه بخشـــي از پروتئين مورد نيـاز كودك را 
تامين كند مانند: نان و تخم مرغ، ســـاندويج مرغ، 
كتلت، انواع كوكوها (كوكوي سيب زميني، كوكوي 

سبزي) و شير و كيك. 

ويتامينهــا و امالح: ايـــن ريزمغذيها در 
واكنشهاي متابوليك نقـــش حياتي دارند و الزم 
است از طريق برنامه غذايي روزانه به بدن برسند. 
نياز به ويتامينها و امالح اغلب متناسب با انرژي 
دريافتي و يــا سايــر مواد مغذي است. برخي از 
ويتامينها و امالح در دوران رشـــد نقش اساسي 
دارند و كمبود آنها مــوجب اختالل رشد كودكان 
ميشود. شايعترين كمبود ويتامينها در اين سنين 
و شـــايعترين كمبود  D و Aكمبود ويتامينهاي

امالح كمبود يد، آهن، كلسيم و روي است. 

اهميت تغذيه سالمندان در دوره شيوع بيماري
مدير برنامه تغذيه سالمندان دفتر بهبود تغذيه 
جامعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
ميگويد: مهمترين توصيه تغذيهاي براي اين سنين، 

مصرف غذاهاي ساده و كم حجم است به شكلي 
كه تمامي نيازهاي فرد به مواد مغذي تامين گردد. 
نكته اساسي در برنامه غذايي سالمندان، مصرف مواد 
غذايي كم چربي و كم كلسترول مانند شير و لبنيات 
كم چرب، كاهش مصرف روغن، كره، خامه و.... 

كم نمك و پرفيبر براساس هرم غذايي است.
 بطور كلي با افزايش ســـن نياز به انرژي به 
علت كاهش تحرك بدني كم ميشوند و در دوران 
بيماري كرونا كه تحرك بدني كمتر هم شده است، 
براي محدود كردن دريافت انرژي، ضروري است 
غذاهاي كم حجم و غني از مواد مغذي بيشـــتر 
مصرف شود و مصرف مواد شيرين و چربيها نيز 
كاهش يابد. مصرف كافي منابع غذايي پروتئين براي 

تقويت سيستم ايمني بدن ضروري است.

 بنابراين ســـالمندان بايد پروتئين مورد نياز 
بدن خود را از منابع غذايي حاوي پروتئين مانند 
گوشـــتهاي كم چربي، مرغ، ماهي، سفيده تخم 
مرغ، فرآوردههاي لبني بدون چربي يا كم چربي) 
شير، ماست، پنير (تامين شود. حبوبات نيز از منابع 
گياهي پروتئين هســـتند كه اگر با غالت مصرف 
شوند تمامي نياز بدن به پروتئين را تامين ميكنند. 
به طور كلي مصرف روزانه حداقل 2 واحد از گروه 
گوشـــت و تخم مرغ و يك واحد حبوبات براي 

تامين پروتئين مورد نياز سالمندان ضروري است.
وي با بيان اين مطلب كه جذب كلســـيم و 
ويتامين D در سالمندان كاهش مييابد كه خود اثر 
مخربي بر سالمت استخوانها دارد و سبب افزايش 
احتمال شكستگيهاي استخواني ميشود ميافزايد: 
مصرف روزانه مكمل كلسيم يا كلسيم دوم صرف 
ماهانه مكمل 50 هزار واحدي ويتامين D مطابق با 
دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي ضروري است. 
عالوه بر آن، مصرف حداقل 2 واحد از گروه 
شير و لبنيات كه از منابع غني كل توصيه ميشود. در 
برخي افراد كه دچار عدم تحمل گوارشي شير تازه 
هستند، ضروري است روزانه جايگزينهاي شير 

مثل ماست و پنير استفاده شود. 
B12 در ســـالمندان توانايي جذب ويتامين
نيز كاهـــش مييابد. براي پيشـــگيري از كمبود 
اين ويتامين كه موجب تضعيف سيســـتم ايمني 
بدن ميشـــود، ضروري اســـت مقدار مناسبي 
از گوشت قرمز، ماهي، شـــير و تخم مرغ روزانه

 مصرف شود.
كمبود ويتامين B6 بـــه علل مختلف در اين 
سنين شايع ا ست زيرا با باال رفتن سن سوخت و 
ساز اين ويتامين افزايش و جذب آن كاهش مييابد. 
از طرف ديگر مصرف ناكافي گوشت دريافت اين 
ويتامين را نيز كاهش ميدهد. مصرف روزانه منابع 
غني اين ويتامين از جمله انواع گو شت، شير، تخم 
مرغ، حبوبات و غالت كامل) سبوس دار (به تامين 
اين ويتامين و تقويت سيستم ايمني بدن سالمندان 
كمك ميكند. آهن از ديگر ريزمغذيهايي اسنت 
كه در عملكرد سيستم ايمني بدن نقش موثري دارد. 
سالمنداني كه بدليل دريافت كم منابع غذايي آهن 
دچار كمبود آهن و كم خوني ميشوند، مقاومت 
كمتري در مقابل عفونتها و بويژه ويروس كرونا 
دارند. گو شت قرمز، مرغ، ماهي از منابع غني آهن 
هسنتند. حبوبات و زرده تخم مرغ، سبزيهايي مانند 
جعفري، برگ چغندر، برگهاي تيره كاهو، انواع 
خشكبار و مغزها نيز به تامين آهن مورد نياز بدن 

كمك ميكنند. 

توصيههاي تغذيه براي پيشگيري از بيماري كرونا
عملكرد سيســـتم ايمني بدن نقش مهمي در 
پيشگيري از بيماريهاي تنفسي ازجمله بيماري 
ويروس كرونا دارد. عامل ابتال يا پيشـــگيري از 
ابتال به اين ويروس بيماريهـــاي زمينه اي مثل 
ديابت و بيماريهاي ريوي، ميتواند ســـوء تغذيه 
و نداشتن تغذيه صحيح باشـــد. كمبود دريافت 
غذايي ويتامينهايي مثل ويتامين C و A با تضعيف 
سيستم ايمني بدن احتمال ابتال به بيماريها را افزايش 

C ميدهد. با مصرف روزانه منابع غذايي ويتامين
مثل مصرف سبزي و ساالد همراه با غذا، ميوههاي 
حاوي ويتامين C مثل پرتقال، نارنگي، ليموترش و 

C ليموشيرين، كيوي و سبزيهاي داراي ويتامين
مثل انواع كلم، گل كلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل 
دلمه اي از منابع غذايي خوب ويتامين C هستند. 
به عنوان مثال مصـــرف روزانه يك عدد پرتقال يا 
2 عدد نارنگي ويتامين C مورد نياز روزانه بدن را 
تأمين ميكند. هويج و كدوحلوايي و سبزيهاي 
سبز تيره مثل اسفناج، برگ چغندر وبرگهاي تيره 
رنگ كاهو هم از منابع خوب ويتامين A هستند. 

بطوركلي به منظور پيشگيري از ابتال به بيماري و
تقويت سيستم ايمني بدن مصرف روزانه 3 واحد
از گروه ســـبزيها (بجز سبزيهاي نشاستهاي) و
حداقل 2 واحد ميوه توصيه شـــود. كودكان زير
5سال، مادران باردار و ســـالمندان و بيماراني كه
داروهاي كورتني مصرف ميكنند بيشتر در معرض
خطر ابتال هستند و الزم است براي پيشگيري نكات

زير را رعايت نمايند.
ـ هر روز سبزي يا ساالد همراه با آب ليموترش

يا آب نارنج تازه استفاده كنند.
ـ از هويج و كدوحلوايي در غذاهاي روزانه

استفاده شود.
C ـ مصرف پياز خام به دليل داشتن ويتامين

همراه با غذا توصيه ميشود.
ـ از مصرف سوسيس و كالباس و ساير فست

فودها و غذاهاي چرب و سنگين اجتناب شود.
ـ استفاده از منابع پروتئين در غذاي روزانه مثل

حبوبات يا تخم مرغ حائز اهميت است.
ـ كمبود ريز مغذيهايـــي مثل آهن و روي
هم سيســـتم ايمني بدن را تضعيـــف ميكند. از
منابع غذايي اين 2 ريز مغذي مثل حبوبات بعنوان
جايگزين مناسب گوشت، شير و لبنيات و سبزيهاي

برگ سبز و انواع خشكبار بيشتر استفاده شود.
ـ از خوردن غذاهايي كه خوب پخته نشـــده
(مثل تخم مرغ عسلي و نيمرو، كبابهايي كه مغز

پخت نشدهاند) خودداري شود.
ـ از خوردن غذا و مايعات در مكانهايي كه از
نظر بهداشتي مورد اطمينان نيستند خودداري شود.
ـ در صورتي كه عالئم سرماخوردگي داريد، از
غذاهاي آبكي مثل سوپ و آش همراه با آب ليموي

تازه و مايعات گرم استفاده كنيد.
بخاطر داشته باشيد رعايت تعادل و تنوع در
برنامه غذايي روزانه، و حصول اطمينان از دريافت
كافي ريز مغذيها و پروتئين از برنامه غذايي روزانه
نقش مهمي در پيشـــگيري از ابتال به بيماريها از

جمله ويروس كرونا دارد.
ـ ضروري است برخي مواد غذايي ضروري
و پرمصرف از جمله لبنيات، ميوه و سبزي و نان
بصورت هفتگي تهيه و به روش مناسب و كامًال

بهداشتي در يخچال نگهداري شوند.
ـ حبوبات از جمله نخـــود، لوبيا، عدس و...
حداقل براي مصرف حدود يك ماه در منزل تامين

شده و بتدريج مورد استفاده قرار گيرد.
ـ ضدعفونـــي كردن ســـبزيها و ميوههاي
خريداري شده مطابق دســـتورالعملهاي وزارت

بهداشت، مورد توجه قرار گيرد.
ـ قدم زدن روزانه را در محيط منزل براي حفظ
عملكرد ماهيچهها و جلوگيري از تحليل عضالني
ناشي از كم تحركي با تواتر چندين بار در طول روز

بايد ادامه داد.
ـ با توجه به اينكه اين گروه ســـني معموال
مشكل اشتها، هضم و جذب دارند، بهتر است از
مواد با ارزش غذايي باال مانند مغزها بصورت پودر
شده داخل غذاها و يا بصورت مجزا استفاده شود
مانند اضافه كردن پودر گردو به غذاها كه هم غذا
را خوشمزهتر ميكند، هم نياز به جويدن ندارد، هم
هضم و جذب بهتـــري دارد و هم منبع خوبي از

امگا3 بعنوان ضد التهاب است.
ـ بجاي آب ميتـــوان موقتا از انواع آب ميوه
طبيعي نيز استفاده كرد كه عالوه بر افزايش تحمل
براي دريافت بيشتر مايعات، سبب دريافت بيشتر
مواد مغذي و آنتي اكســـيدانها و تقويت سيستم

ايمني ميشود.
ـ آموزشهاي ضروري در خصوص تغذيه
مناسب براي تقويت سيستم ايمني و حفظ سالمت

به سالمندان داده شود.

گروه گزارش
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آگهى مزايده
ميوه گالبى و سيب تابستانه فروش سردرختى

 –  –

شركت توسعه كشاورزى ميثاق پايدار شمال( سهامى خاص )  



اشاره: جهان امروز بهرغم كاميابيهاي بسيارش در 
وجوه مختلف، با موارد متعددي نيز روياروســـت كه 
موجبات نااميدي را فراهم كنند؛ اما آنچه انسان را پايدار 
و پابرجا نگه ميدارد، همانا «قدرت اميد» است كه عنوان 
كتابي شده به قلم جوانا ميسي و كريس جانستون در 
اينباره كه چگونه توان و اشتياق خود را براي زندگي در 
اين دنياي درهم ريخته افزايش دهيم. مؤلفان اين كتاب 
كه به همت كتاب پارسه روانه بازار شده، مقدمهاي هم 
براي متن فارسي نوشتهاند كه به عنوان نمونهاي از رنج، 
به «تحريمهاي اقتصادي عليه ايران» اشـــاره كردهاند و 
گفتهاند: «ستيزهجويي وحشيانه و بياساس سياستهاي 
ترامپ عليه ايران واقعاً دردناك است، چه رسد به آنها 
كه تحت تأثير تحريمها به سر ميبرند. ما واقف هستيم 
كه در اين زمانه، با توجه به مشكل روزافزون دسترسي به 
آب آشاميدني و زمين بارور، بنيان ساختارهاي اقتصادي 
در معرض خطر است...». نوشتار حاضر بخشهايي از 

فصل هفتم اين كتاب است.
***

 در يك افسانه كهن دانماركي، داستان مالقات دو 
پادشاه روايت ميشود. شاه اول به برج بلند كنگرهداري 
كه بخشـــي از قلعه اوست، اشاره ميكند و خطاب به 
شـــاه دوم ميگويد: «آن برج را ميبينيد؟» سپس ادامه 
ميدهد: «در سرتاسر قلمرو پادشاهيام، ميتوانم به هر 
كدام از رعايايم دستور دهم از برج باال برود و خود را 
از باالي آن به پايين بيندازد تا بميرد. من چنين قدرتي 
دارم؛ قدرتي كه همه مطيع آن هســـتند.» شاه دوم كه 
مهمان وي بود، نگاهي به اطراف انداخت، ســـپس به 
خانه محقر كوچكي در آن نزديكي اشاره كرد و گفت: 
«در سرتاسر قلمرو پادشاهيام، در هر شهر و روستايي 
ميتوانم درب هر خانهاي چون اين را بكوبم و از من 
استقبال خواهد شد. من چنين قدرتي دارم. ميتوانم بدون 
هيچ ترسي از بابت جانم، تمام طول شب را [بيرون از 

كاخ] سر كنم و خوابي خوش داشته باشم.» 
در اين داستان، شاه اول صاحب قدرت سلطهطلب 
بود و رويّه شـــاه دوم بر اساس قدرت تعاملگراست. 
وقتي مسير همكاري و مشاركت را دنبال كنيم، روابطي با 
كيفيت متمايز ظهور مينمايد و به تبع آن تجربه اجتماعي، 
غنيترين حاصل خواهد شـــد. در اينجا به رفاقت و 
اجتماع، به عنوان اَشكالي از ثروت مينگريم كه زندگي 
ما را غني ميسازد، امنيت ما را تقويت مينمايد و شالوده 

مستحكمي جهت اقدامات ما فراهم ميآورد.
تنهايي عالمگير

واژه اجتماع اغلب براي توصيف كســـاني به كار 
ميرود كه در محل مشخص زندگي ميكنند و يا نقاط 
مشتركي همچون شغل، فعاليت، يا پسزمينههاي قومي 
دارند؛ اما در محيطهاي شهري مدرن، مردمي كه حتي در 
يك ساختمان زندگي ميكنند، شايد هيچگونه ارتباطي با 
هم نداشته باشند. روانشناس آمريكايي، مورگان اسكات 
پك، ضمن اظهارنظر درخصوص فقدان انسجام اجتماعي 
فراگير در جوامع غربي، از تجربه بزرگ شدنش در يك 
واحد آپارتماني نيويورك ميگويد: ســـاختمان ما، يك 
خانه فشرده براي بيست و دو خانوار بود. من فاميلي 
خانوادهاي را كه در آن ســـوي البي سكونت داشتند 
ميدانستم، اما هيچ گاه اسم بچه  شان را نفهميدم، و در 
هفدهسالي كه آنجا بوديم، تنها يك بار وارد آپارتمانشان 
شدم. فاميلي دو خانواده ديگر ساختمان را نيز ميدانستم؛ 

اما با هجده واحد ديگر حتي صحبت هم نكردم.
خطر بيش از حد مرفه و خودبسنده بودن، اين است 
كه ما احساس نياز به همديگر را از دست ميدهيم. اگر 
هر خانوادهاي تمام مايحتاج مختص خودش را داشته 
باشـــد، ديگر چه حاجت به همسايگان؟ احتياْج مردم 

را به برقراري ارتباط و تماس با ديگران واميدارد. به 
همين دليل، گروههاي خوديار مانند «الكليهاي گمنام»1
به چنين تجلي ثمربخشـــي از اجتماع و رفاقت بدل 
شـــدهاند. اعضاي اين گروهها از طريق دردكشيدن به 
درســـتي اصل «من نميتوانم، ما ميتوانيم» پي بردهاند. 
"ســـختي" نقطه عطفي است اگر ما را به برقراري ارتباط 

با ديگران برانگيزد.
در كجا به دنبال رفع نياز به امنيت و يك زندگي 
رضايتبخش ميگرديم؟ طرح اصلي داستان ادامه وضع 
موجود، پيرامون پيشرفت فردي، از راه موفقيت اقتصادي 
اســـت؛ با اين فرض كه ما نيازهايمان را از راه كسب 
متعلقات بيشـــتر و بهتر مرتفع ميكنيم. داستان مذكور 
بيان ميكند مردم دارند در مســـيري پيش ميروند كه 
به جاي به كارگيري زمان، منابع و توجه در روابط و 
گروههاي اجتماعي، آنها را صرف حبابهاي كوچك 
خويش ميكنند؛ براي مثال در اياالت متحده نســـبت 
افرادي كه به هيچ كس اعتماد ندارند، در دهههاي اخير 
تقريبا به سه برابر افزايش يافته است. در حالي كه مردم 
نسبت به سي سال پيش به طور ميانگين از نظر مادي 
ثروتمندتر شدهاند. آمريكاييهاي امروزي تمايل كمتري 
به مالقات با دوستانشـــان دارند. در واقع يك تنهايي 
عالمگير مخفيانه و به دور از انظار در سرتاسر جهان 

صنعتي در حال گسترش است.
شبكههاي مبتني بر حمايت متقابل مزاياي فراواني 

دارند؛ از جمله كاهش ميزان بزهكاري، افزايش سطح 
اعتماد، تنزل ميزان خودكشي، كاهش خطر حمله قلبي، 
آمار پايين سكته مغزي و افسردگي كمتر. شبكه روابط 
حمايتي در يك محله در اصل شكلي از ثروت به نام 
«ســـرماية اجتماعي» است كه كيفيت زندگي را بهبود 
ميبخشـــد. متأسفانه به دليل تمايل به مصرفگرايي و 
فردگرايي افراطي، اين گنجينه رو به افول نهاده است. 
فرآيند تجزيـــه گروههاي اجتماعي يك چرخه خود 
تقويتكننده است؛ بدين ترتيب كه هر چه مردم بيشتري 
منزوي شوند و به درون حباب كوچك خود عقبنشيني 
كنند، محلههاي بيشتري از بين ميرود و مردم بيشتري 

از مشاركت اجتماعي دور ميمانند.
دنياي متفاوت، شدني است

هر از چندگاهي اتفاقي رخ ميدهد كه بيتوجهي و 

انزواي شايع در جامعه مدرن را از ميان برميدارد. ربكا 
سولنيتـ  نويسنده آمريكاييـ  در كتاب «بهشت ساخته 
شده در جهنم»، چنين حالتي را شرح ميدهد: در اكتبر 
سال 2003، به فاصله كمي پس از طوفان شديدي كه 
شهر را ويران كرده بود، وارد هاليفاكس ايالت نواسكوشيا 
شدم. مردي كه رانندهام بود، راجع به طوفان با من صحبت 
كرد. نه در مورد بادهاي غراني كه با ســـرعت بيش از 
صد و شصت كيلومتر در ساعت، درختان، بام خانهها و 
دكلهاي مخابراتي را ويران ساخت يا امواج بزرگي كه 
حدود سه متر ارتفاع داشت، بلكه در مورد همسايهها. او 
از چند روز اختالل امور و از هم پاشيدن اوضاع حرف 
ميزد. با اين حال شادي بهخصوصي در صحبتهايش 
بود. در محله آنها همه مردم از خانههايشان بيرون آمده 
بودنـــد تا با هم صحبت كنند، به هم كمك كنند، يك 
آشپزخانه عمومي موقت ترتيب دهند. از مناسب بودن 
وضعيت افراد پيرتر مطمئن شـــوند و اوقات را با هم 

بگذرانند. آنها ديگر با هم غريبه نبودند.
تمايل ذاتي بشـــر به دور هم بودن در شـــرايط 
اضطراري، حتي در مواقعي كه كمك به ديگران خطر 
جاني داشته باشد، به خوبي ثابت شده است. سولنيت 
در نتيجه تحقيقي پيرامون واكنش انســـان به فجايع و 
باليا، شرح ميدهد كه اين گونه اقدامات بسيار معمولتر 
از چيزي است كه غالبا گمان ميكنيم و بيش از آنچه 
تصـــور كنيم، رضايتبخش اســـت. وي با رجوع به 
تجربه شـــخصي خود از زلزله خليج سانفرانسيسكو 
در سال 1989 و تعامل لذتبخشي كه پس از آن در 
خود و ديگران يافته بود، مينويسد: جدايي از زندگي 
روزمره سبب شد تا آن حس غوطهوري در لحظه، و 
يگانگي با ديگران را داشته باشم. احساسي جديتر از 
شادي، اما عميقا مثبت. احساسي كه حتي كالمي براي 
بيانش نداريم. احساسي كه در آن، شگفتي در لفافهاي 
از سختي، لذت از درون اندوه، و شجاعت از دل ترس 
ميآيد. نميتوان از فاجعه اســـتقبال كرد، ولي ميتوان 
واكنشهـــاي عملي و رواني متعاقب آن را ارج نهاد... 
باليا پنجره خارقالعادهاي بر روي خواست اجتماعي و 

امكانات ميگشايد.
وقتي خوراك مطمئن بر روي ســـفره مهيا باشد، 
به كارگيري خالقيت يا هوش اجتماعي براي بقا الزم 
نيست؛ اما وضع در زمان فاجعه فرق ميكند. احساس 
نزديكي خطر، هوش و تمايالت هميارانه ما را به نحوي 
فعال ميسازد كه اليههاي جديدي از زندگي و اجتماع 
پديدار ميشوند. وقتي فروشگاهها را آب گرفته و نظام 
اجتماعي به هم ريخته اســـت، دست ياريدهنده يك 
همسايه يا يك غذاخوري خيريه، بسيار بيشتر از پول 
يا مقام به ما امنيت ميبخشد. وقتي به همديگر كمك 
ميكنيم، زندگيمان معنادارتر و رضايتبخشتر ميشود؛ 
پي ميبريم كه بهتنهايي نميتوانيم زنده بمانيم و موفق 
باشـــيم. اين موضوعي است كه هلنا نوربرگ هاج در 
روستاهاي منطقه لداخ شمال هند مالحظه كرد؛ براي آنها 

وابستگي متقابل، پايه و اساس عيني اصالت وجودشان 
بود، چون ميدانستند بقايشان وابسته به سرزمين و مردم 

اطرافشان است. 
وقتي با نگاهي نو به وابستگي متقابل مينگريم، 
آنچه ديده ميشود، چيزي همچون «مرد خودساخته» يا 
«زن خودساخته» نيست، بلكه مادام كه به ايفاي نقش 
در ســـاختن خودهايمان ميپردازيم، با همديگر و با 
جهان ساخته ميشويم. زماني كه طوفانها، سيالبها، 
و زمينلرزهها، توهمات خودبسندگي را ميزدايند، به 
مـــا يادآوري ميكنند كه چقدر نيازمند يكديگريم و تا 
چه حد متكي به مردم و شبكه وسيعتر حيات. وقتي 
در نظر داشته باشيم كه شايد روزي مردم ما را از زير 
آوار زلزله بيرون آورند، با آنها محترمانهتر رفتار خواهيم 
كرد. همچنين اگر اين را مد نظر قرار دهيم كه بدون 
وجود شبكة حيات، هستي نخواهيم يافت، در قبال ساير 

موجودات نيز با احترام رفتار ميكنيم.
تركيدن حباب آشنا

الزم نيست براي رسيدن به تجربه  اي غني از اجتماع 
كه ســـولنيت و ديگران توصيف كردهاند، چشم به راه 
يك فاجعه طبيعي باشيم. در كارگاههاي ما (نويسندگان 
كتاب) مرتبا چنين مسيري مشاهده ميگردد. زماني كه 
شركتكنندگان اندوه، نگراني و خشم خود را نسبت 
به ازهمگســـيختگي جهان بيان ميدارند، اين آگاهي 
شكل ميگيرد كه ما تماما در منطقه فاجعهزده زندگي 
ميكنيم. وقتي تراژدي آشـــكار جهان را از زبان يكي 
ديگر ميشنويم، اطمينان مييابيم كه تنها نيستيم و جز 
ما، ديگران هم به اين امور توجه ميكنند. بيان نگراني 
مشترك به وجود آورندة گروه اجتماعي است، همچنان 
كه خواســـت مشترك ما براي حضور يافتن و واكنش
نشان دادن نيز چنين ميكند. در كارگاهها اغلب تمريني 
به نام «آســـياب» را انجام ميدهيم كه شركتكنندگان، 
بيهدف در اتاق حركت ميكنند تا با اعالم سرپرست 
جلسه بايستند و به صورت اتفاقي دو به دو روبروي 
هـــم قرار گيرند. از آنها ميخواهيم اين احتمال را در 
نظر بگيرند كه فرد مقابل، قرباني فروپاشي جهاني باشد. 

با وجود سرطانهاي ناشي از تأثيرات زيستمحيطي، 
كالهكهاي هســـتهاي آماده شليك، و افزايش فجايع 
اقليمي، چنين احتمالي يك واقعيت ناراحتكننده است. 
سپس از شركتكنندگان ميخواهيم اين احتمال را در 
نظر بگيرند كه شخص مقابل در التيام و بازسازي جهان 
همكاري سرنوشتســـازي داشته باشد؛ اين احتمالي 

واقعگرايانه است. 
ايـــن فرايند از مخاطراتي كه با آن مواجهيم ولي 
در زندگي روزمره همچون شـــرايط عادي ناديدهشان 
ميگيريم، پرده برميدارد؛ لذا انديشه واهي و حباب پوچ 
ادامه وضع موجود براي لحظهاي از بين مي  رود. به عالوه، 
اين تمرين نشان ميدهد كه هر يك از ما ميتواند در 
بهســـازي جهان نقشي محوري ايفا كند. اگرچه معلوم 
نيســـت كه اقدامات ما تأثير قطعي و سرنوشتسازي 
داشته باشد، ليكن ميدانيم كه با حمايت همديگر احتمال 

نتيجهبخشي چنين اقداماتي بيشتر ميگردد. 
امروزه تأثير فروپاشي بر مردم جهان توزيع نامتوازني 
دارد، در حالي كه فجايع اقليمي زندگي ميليونها نفر 
را تباه كرده، ميليونها نفر ديگر راحت در خانههايشان 
نشســـتهاند و باور نميكنند كه مشكل چنداني وجود 

داشته باشد. 
هرچه فرايند فروپاشي جهان پيش رود، سختتر 
ميتوان از مواجهه با آن طفره رفت. متأســـفانه آگاهي 
مشترك نسبت به يك مسأله لزوما باعث گرد هم آمدن 
افراد در گروه اجتماعي حمايتي نميشود. وقتي خطر 
را درست نشناسيم و آن را به صورت مبهم و سربسته 
حس كنيم، چه بســـا منجر به بياعتمادي، خصومت 
و قرباني شـــدن ديگران گردد. مردم در ســـختيها يا 
همياري ميكنند يا متفرق ميشوند، يا از حباب كوچك 
خود خارج ميشـــوند يا بيشتر به داخل آن ميروند. 
راهي كه برميگزينيم، بسيار متأثر از نحوه درك ما از 
قدرت است. هرچه مردم و ملتها بيشتر الگوي قدرت 
سلطهطلب را اعمال كنند، براي حفظ قدرت و موقعيت 
برتر بيشـــتر به زور متوسل ميشوند. چنين ديدگاهي 
جهان را مملو از دشمناني ميسازد كه بايد در برابرشان 

از خود محافظت كنيم.
چهار سطح اجتماعي

الگوي تفكر مبتني بر تقسيم بشريت به ما و آنها، 
سالحي است كه همگي ميتوانيم در از كار انداختن 
آن مشاركت كنيم. براي تحقق چنين هدفي از دو ابزار 
استفاده ميكنيم: شفقت و بصيرت. اين ديدگاه ما را از 
تفكر دشمنساز بازميدارد و به ايجاد گروه اجتماعي 
رهنمون ميكند. براي اجتماع ميتوان چند سطح در نظر 
گرفت كه هر كدام تدريجا دايرة فهم ما را نســـبت به 
آنچه بدان تعلق داريم، از آن كسب ميكنيم، و به خاطر 
آن اقدام ميكنيم، بازتر ميسازد. اين سطوع عبارتند از:  
گروه اجتماعي آشنايان، گروه اجتماعي پيرامون،  اجتماع 
جهان بشري، اجتماع حيات بر روي زمين. در هر يك 
از اين سطوح ميتوان ابزار شفقت و بصيرت را به كار 
گرفت تا تفكري كه جهان را متالشي نموده و بشر را 

در مقابل هم قرار داده، نابود ساخت. 
«اجتماعسازي» فرايندي خودتقويتكننده است و 
از اين رو به التيام و بازسازي جهان كمك مينمايد و 
كيفيت زندگي را باال ميبرد. همچون شاه دوم افسانه 
كهن دانماركي، وقتي اطرافيان به جاي ترس، از ما استقبال 
كنند، شـــب را آسوده ميخوابيم. در ادامه، اين سطوح 

اجتماعي را به ترتيب از نظر ميگذرانيم. 
گروه اجتماعي آشــنايان: گروه كوچكي است كه 
اعضايش نام، عالئق مشـــترك و حتي مقاصد مشترك 
همديگر را ميدانند. چنين رابطهاي هميشه فوراً شكل 
نميگيرد. گاهي اعتمادسازي و ايجاد احساس راحتي 
با افراد گروه، نياز به گذشـــت زمان دارد. احســـاس 
پيوند ناشي از آرمان مشترك و پشتيباني متقابل، زمينه 
قدرتمندي براي همافزايي مهيا ميســـازد. اين سطح 

از اجتماع در داســـتانهاي ماجراجويي ديده ميشود 
و آن زماني اســـت كـــه ارادهاي ژرف از طريق گروه 
كوچك شخصيتهاي اصلي عمل ميكند و وفاداري 
خارقالعادهاي را ميانشـــان شكل ميدهد. پيوند ميان 
هري، هرميون و رون در سلسله داستانهاي هري پاتر2
ناشي از تشخيص و واكنش مشترك اين سه تن نسبت 
به خطري بزرگ اســـت. در داستان ارباب حلقهها نيز 
فرودو با متحدانش در گروه «ياران حلقه» مأموريتشان 
را به پايان ميرسانند و كارهاي دشواري كه به خاطر 
هم انجام ميدهند، گروه اجتماعي ناگسستني و پايداري 
خلق ميكند. چنين چيزي ممكن است به طريق مشابه 
در زندگي ما حادث شود، اگر با ديگران به قصد اهداف 
مشتركي قدم برداريم.                   
ادامه دارد

پينوشتها:
1ـ انجمني بينالمللي متشكل از معتادان به الكل است 
كه براي قطع مصرف الكل تالش ميكنند. اين جمعيت در 

سال 1935 در اياالت متحده بنيانگذاري شده است.
Harry potter ، مجموعه داســـتاني فانتزي به  2ـ
قلم نويسنده انگليسي، جوآن رولينگ،  است كه كارگردانهاي 
مختلف از سال 2001 تا 2011 مجموعه فيلمهايي بر اساس 

آن ساختندـ  م. 

 نظرها و انديشهها

دانشگاه محقق هر چه بيشتر 
موضعگيـــري كند، به همان ميزان 
هم حاصـــل كار بهتر خواهد بود. 
اگر مواضعي روشـــن و مهم اتخاذ 
نشود، ممكن است تحقيق به زيان 
گروههاي خاصي تعبير و تمام شود. 
بهترين راه براي مغتنم دانســـتن و 
درك طبيعـــت موضعگيري اين 
است كه نتيجه حاصله از آن را در 
قياس با حاصل كار محققاني قرار 
دهيم كه آنها را نميشناسيم. نقد به 
پژوهشگران در اسرائيل امكان داد تا 
تفسير صهيونيستي از ايده اسرائيل 
را به مثابه متني كه ميتواند زندگي 
و خوشبختي مردمان را هم تخريب كند و هم ارتقا دهد، مورد عمل 
قرار دهند. چكيده اين رويكرد اين بود كه قدرت صهيونيسمـ  چه به 
عنوان جنبش ملي در چشم برخي، و چه به عنوان جنبش استعماري 
مهاجر از نظر ديگرانـ  يك راوي قدرتمند است. در نتيجه اين رويكرد، 
احساســـات، عملكرد و شـــناخت انساني ميتواند به عنوان يك متن 
ادبي، كه در آن، هر كسي ميتواند توطئهها، قهرمانيها و تبهكاريها را 

بازشناسي كند، مورد بررسي و نقد قرار گيرد. 
از ديد نّقاد، صهيونيسم داستان قدرتمند يك انديشه است. در اين 
داستان، جايگاه هر فرد سرنوشت او را در زندگي واقعي در كشور يهود 
تعيين ميكند. اگر شما فلسطيني هستيد، در اين صورت در اين داستان 
تبهكاري رذل به حســـاب ميآييد؛ اما اگر يهودي مزراحي يا شـــرقي 
باشيد، يك خويشاوند بدوي محسوب ميشويد. مقايسه اين تعاريف و 
مصاديق، آنگونه كه در همه چيزـ  از تحقيق و پژوهش گرفته تا سينماـ
ديده ميشد، نخستين گام در كاربرد و پيادهسازي روش شناخت بود. 
دومين گام، كوششي بود كه براي ربط دادن فعاليتهاي سياسي عملي 
و راهبردهاي اعالم و تحميل شده از باال، به انجام ميرسيد. اين كار، با 
پنداشتهايي در فرهنگ عمومي و در فرهنگ باالي جامعه، همراه بود. 
بدين قرار اگر شما جزو به حاشيه راندهشدگان يا دشمنان بوديد، اين 
امر انعكاسي از روش و رفتار مراكز قدرت با شما، هم در مسائل دنيوي 
و هم در موضوعات مرتبط با اصالت وجود بود. اين امر بدين معنا بود 
كه قدرت تفسير ميتوانست هر وجه يا جنبه از زندگي را كشف كند، 
چه در محدودههايي نامتجانس همچون آگهيهاي بازرگاني در راديو، 
يا در شخصيتهاي طنزها و سريالهاي تلويزيوني، ادبيات كودكان و 
كتابهاي درسي، و چه در روزنامههاي سياسي دولتي، سخنرانيهاي 

سياستمداران و نظاير آنها.
عالوه بر اين، ميتوان با مراجعه به آنچه به صورت نوشته يا در 
فرم بصري موجود است، دريافت كه آيا از متون چيزي كاسته شده است 
يا خير. همانگونه كه ادوارد سعيد نشان داده است، طرز برخورد جين 
آستين و معاصرانش به مسأله استعمار، از فقدان ذكر ُكُلنيها در كتابها 
بهروشني حكايت ميكند. به همين ترتيب غيبت اعراب، فلسطينيها، 
يهوديان مزراحي و زنان در كارهاي پژوهشگران صهيونيست و نيز در 
فيلمها، موزهها، كتابها، جشنهاي ملي و عالئم و نشانهها، ديده شده 
است. آنچه در سالهاي 1990 نقد شد، بر خياالت و موهومات تكيه 
نداشت. در حقيقت آنچه ديده ميشد، نقد شد، بهگونهاي كه اين احساس 
بهوجود آمد كه روند تحقيق و بررسي فراتر از حوزه تحقيق مشروع 
پيش رفته است. در مجموع بررسي، تحليل و نقد اسناد و مدارك يك
نوع عمليات نجات مؤثر نسبت به صداهاي خاموش و غايب يا شنيده 
نشده در متون نوشته شده به دست حاكمان و غاصبان بود. با اين كار، 
تاريخ شفاهي به عنوان شيوه و منبع علمي مشروع، پذيرفته شد. به اين 
ترتيب حتي مردماني كه به واسطه بيسوادي يا فقدان امكانات ناشي از 
تخريب و انهدام سرزمينشان، نتوانسته بودند شاهد مكتوبي از رخدادها 
باقي گذارند، اكنون ميتوانستند تجربيات و مشاهدات خود را از طريق 

كارها و كتابهاي اين پژوهشگران روايت كنند.
با اين حال، پژوهشـــگر دانشگاهي، وظيفهاي بيش از اين، پيش 
رو دارد. اتخاذ موضع، كنش اجتماعياي كه در ســـالهاي 1990 وارد 
اسرائيل شد، وظيفهاي است كه پژوهشگر بايد بار آن را بر دوش كشد. 
موضعگيري به اين معناســـت كه شـــما مجبوريد خود را در موضعي 
قرار دهيد كه در روايت صهيونيستي ملي جاي نگيريد، بلكه عليه آن 
باشيد. وقتي شما از ادعاهاي ملي نسبت به يك گذشته، هويت و آينده 
جمعي و مشترك دفاع ميكنيد، در اين صورت وارد عرصه فعاليتهاي 
سياسي پيرامون هويت و نظم و نسق چندفرهنگي ميشويد. پر جنب و 
جوشترين نمونة دانشگاهي در اين مورد، در سالهاي 1970 در آمريكا 
بروز كرد. در آن ســـالها، فقط چند دانشگاهي آمريكايي در رخدادي 
درگير شدند كه به جنگهاي فرهنگي (يا جنگهاي پرديسهاي دانشگاهي) 
شـــهرت يافت. مباحثههاي داغ پيرامون هويت و يكســـاني و اتحاد و 
فعاليتهاي سياسي مرتبط با آن به عنوان ضوابط و معيارهاي مشروع 
براي ارزيابي موضوعاتي چون پذيرش در دانشگاه، ترفيع، تدوين برنامه 

تحصيلي، و كيفيت كار يا كتاب دانشگاهي تعيين شدند. 
در اسرائيل، دانشگاهيان كوشيدند از اين وضعيت پيروي كنند. آنها 
ميخواستند فلسطينيان، مزراحيها و فمينيستها را در اين راه نمايندگي 
كنند، حضورشـــان را در روايت ملي كشور اعالم و حتي جايي براي 
آنان در معيارهاي فرهنگي كشور باز كنند. آنها عقيدهاي محكم داشتند 
كه با نمايندگي كردن اين گروهها درون محيطهاي دانشگاهي اسرائيل، 
نهتنها بدرفتاري با آنها در گذشته و حال آشكار ميشود، بلكه نجات 
آنان از شر اين مصائب در آينده نيز تضمين خواهد شد. نخستين هدف، 
يعني نشان دادن محاكمات و عذابهاي تحميل شده بر گروههاي به 
حاشـــيه رانده شده، مظلوم، سركوفته و واپس رانده شده، در سطحي 
وسيع به دست آمد، دومين خواست و آرزو، يعني رهايي اين گروهها 
از شرارتها و زشتيها در آينده، اصال حاصل نشد. تنها گروهي كه 
در اسرائيل امروزي وضعيتي بهتر از سالهاي 1990 دارد، زنان هستند. 
فلسطينيان، يهوديان شرقي و بهويژه زنان فلسطيني و مزراحي، بخش 
كوچك و فراكسيوني شامل دههزار نفر از كارمندان دانشگاههاي اسرائيل 
تأسيس كردند. در اين تعداد، يك درصد فلسطيني، نُه درصد يهودي 

مزراحي و يك درصد زنان مزراحي حضور دارند.
بسياري از دانشگاهيان اسرائيل در راه دستيابي به حقيقت، فعال ضد 
صهيونيست ميشوند. با اين حال، براي بسياري از آنان، فعاليت سياسي 
فراتر از نوشـــتن مقاله و كتاب نميرود؛ چراكه ممكن است بهاي آن 
كار برايشان سنگين باشد. نوآم چامسكي نثري روان و روشن دارد. او 
سلطهپذيري دانشگاههاي آمريكايي را در رويارويي با ايدئولوژيهاي برتر 
و مسلط در آثار خود نشان داده است. در اسرائيل، خانم تانيا رينهارت 
به تبعيت از چامسكي، كتابي با نثري روان و روشن نوشته است. او در 
اين كتاب فرمانبرداري دانشگاههاي اسرائيل را از كارفرمايان و رؤساي 
سياسي خود به نمايش گذاشته است. عالوه بر اين، مشغوليت مضاعف 
چامسكي، كه هم زبانشناسي خبره است و هم مفسري باوجدان در 
مســـائل جهاني اســـت، از او سرمشقي ساخته است براي رينهارت و 
برخي همكارانش، نظير راشل جيورا و ميرا آريل در بخش زبانشناسي 
دانشـــگاه تلآويو. اين اشـــخاص به نفراتي از بخش فلسفه دانشگاه، 
مثل آنات بيلتسكي و آنات متار، كه فيلسوفان اخالقي حرفهاي بودند، 
پيوستند و بيعاطفگي دانشگاهيان اسرائيلي را نسبت به مسائل انساني، 
زير سؤال بردند و محكوم كردند. آنها حتي همكاري اين دانشگاهيان 
را با دولتهاي اســـرائيلي در زمينه اشغال و تبعيض عليه فلسطينيان، 
زشـــت و ننگين برشمردند و محكوم كردند. بيلتسكي نوشت: «ما به 
عنوان دانشگاهي، نبايد هرگز وظيفه سياسي خود را فراموش كنيم. ما 
موظفيم بدي، زشتي و شّر را در همه اشكالش ريشهكن كنيم. اشغال 
فلسطين مظهر اين شّر است. ما بايست به عنوان دانشگاهي، همواره با 
استادان و دانشجويان فلسطيني كه در شرايط بد سركوبي به سر ميبرند، 
احساس همدردي كنيم. ما بايد به عنوان دانشگاهي، همواره رضايتمندي 
ديگران را در اســـرائيل، نسبت به مسأله اشغال مورد انتقاد قرار دهيم. 
ما بايد به عنوان دانشگاهي، همواره محكوميت و قابل سرزنش بودن 

اشغال را فرياد كنيم.» 
با وجود اين، بيلتسكي از ايده تحريم دانشگاههاي اسرائيل حمايت 
نكرد؛ اما در همان حال، همكارش در دانشگاه تلآويو، آنات متار در 
بخش فلسفه، ضمن اينكه همچون او خواستار فعاليت هر چه بيشتر  
دانشگاهيان عليه اشغال بود، فراخوان جامعه مدني فلسطيني را هم كه 
مبني بر تحريم  فرهنگي بود، تأييد كرد و نوشت: «وقتي پرچم آزادي 
علمي برافراشـــته است، اين ستمگر است و نه ستمديده كه در جمع 
كساني قرار دارد كه اين پرچم را برافراشته ميدارد. اين آزادي علمي 
چيست كه اين همه جامعه علمي را به خود ميخواند؟ كي به كيفيت و 
چگونگي آزادي علمي در سرزمينهاي اشغالي اهميت داده شده است؟ 
از سوي ديگر، اعضاي جامعه دانشگاهي اسرائيل از حق خود براي تحقيق 
آنچه رژيم اسرائيل از آنان انتظار دارد، با ثبات كامل پاسداري ميكنند 
و فرماندهان سابق ارتش را به منصبهاي دانشگاهي منصوب ميكنند. 
دانشگاه تلآويو به اينكه 55درصد بودجه تحقيقاتياش را وزارت دفاع 
تأمين ميكند، به خود ميبالد و ميگويد آژانس پروژههاي تحقيقاتي 
پيشرفته دفاعي (APRAD) در بخش دفاعي اياالت متحده فقط 9درصد 

بيشتر از اين مبلغ براي تحقيقات مشابه تأمين بودجه ميكند!»

پساصهيونيسم چيست؟

تجربه پربار اجتماع

فلسفه تاريخ

فوكويامـــا از تحليلها پيرامون 
ارتباط ميان سرمايهدارى، مردمساالرى 
ليبرال و پديده تيموســـى «فرهنگ»، 
نتيجـــه مىگيـــرد كـــه در اصول 
«تفاوتهاى مهمى ميان دولتها باقى 
خواهد ماند»؛ زيرا اگرچه دنياى فعلى 
با پشت ســـر گذاردن اشكال قبلى 
اقتصادى پيشين، شاهد  سياســـىـ 
«پيـــروزى دولت جهانى و همگن» 
است، اما در عمل «تفسيرهاى احتمالى 
اشكال باقىمانده (يعنى سرمايهدارى 
و مردمساالرى ليبرال) همچنان متنوع 
مىماند.» خالصه اگرچه ممكن است 

پايـــان تاريخ از ديـــد نظرى به پيدايش واقعى نهايى «دولت جهانى و 
همگن» واحد اشاره كند، اما فوكوياما مىداند كه واقعيت امروز جهان 
شامل دولتهاى متفاوت متعدد، همچنان به مسير خود براى ورود به 

آينده ادامه مىدهد.
بدين دليل، حوزه روابط بينالملل، همچنان به مسير ورود به پايان 
تاريخ ادامه مىدهد و براين اســـاس، صحيحا به بررســـى آن انگيخته 
مىشـــود كه آيا به راســـتى ممكن است با تحريك صحنه جديدى از 
توسعه تاريخى (نظم باالتر يا گونه معكوسى از تاريخ، همانند نظريههاى 
دورى) پيششناخت آنها با برنهاد او در تعارض قرار گيرد. من مىگويم 
«صحيحا انگيخته شود»، زيرا اگرچه تاريخنويسان بهندرت به شيوه و در 
يعنى فلسفه نظرى تاريخـ  مىانديشند، اما از چند  جهت نگاه فوكوياماـ 
«قاعده كلى» كه اغلب به پذيرش آنها اذعان دارند، يك مورد، بدين قرار 
است: جنگ بزرگترين طاليهدار تغييرات تاريخى است كه به اين نكته 
فوريتى مضاعف مىدهد كه فوكوياما در ادغام مسأله روابط بينالملل در 

«پايان تاريخ» به چه ميزان موفق است.
روابط بينالملل و جنگ

فوكوياما در آغاز مىگويد كه اگر تاريخ در حقيقت تك جهتى است، 
پس معناى «دولت جهانى و همگن» از نظر افراد درون دولتهاـ  شناسايى 
برابر و الغاى اربابى و بردگىـ  بايد در مورد روابط ميان دولتها صادق 
باشد: يعنى پايان امپرياليسم و جنگهاى مرتبط با آن. (فوكوياما اغلب از 
«امپرياليسم» براى شمول هر فعاليت جنگافروزانه استفاده مىكند)؛ اما 
از بسيارى از نظريههاى سياست زور در روابط بينالمللى آگاه است كه 
ادعا مىكند «عدم امنيت ويژگى فراگير و دائمى نظم بينالمللى است، و 
اين به دليل خصيصة مطيعانه آشوبطلب نظام بينالمللى است. اينگونه 
فرضيات واقعبينانه ضرورت آمادگى دولت براى جنگ و نيز راهبردهاى 
اجتناب از آنـ  از جمله اتحاد و حفظ «توازن قدرت» را كه جنگ سرد 
نمونهاى از آن استـ  مقرر مىدارد. به دليل چنين سلطه «سياست زور» 
بر راهبردسازان بينالمللى است كه فوكوياما اشاره مىكند حتى بعد از 
آنكه شرايط موجد جنگ سرد تمام شد (با فروپاشى شوروى)، بسيارى 
بر از ميان رفتن اروپاى دوقطبى تأســـف خوردند و نگران دورهاى از 

بىثباتى بزرگ بودند.
فوكوياما اين دورنماى روابط بينالملل را مردود مىداند؛ زيرا از نظر 
او، بر اين مفهوم سادهلوحانه استوار است كه سرشت انسان و انگيزههاى 
جوامع هرگز تغيير نمىكند. او در تفسيرى متعارض از «حالت طبيعى» 
هابز، پيشـــنهاد مىكند كه «در نظم آشوبناك قديمى، مطلقا هيچ دليلى 
براى اين فرض وجود ندارد كه هر دولتى بايد از دولتى ديگر احساس 
تهديد كند»، مگر آنكه به ناچار باور داشته باشيم مردم و دولتها ذاتا 
ستيزهجويند. طبق نظر فوكوياما، چنين نيست. چيزى كه جنگ را در جوامع 
و ميان جوامع برمىانگيزاند، غريزه حفظ خود نيست، بلكه بيشتر عالقه 
به شناسايى به شكل عالقه به تحميل نظرات خود يا جامعه بر ديگرى 
است، يعنى مگالوتيمى. به ادعاى او، در تاريخ، جنگ خصيصهاى بسيار 
غالب بوده، زيرا برخى دولتها مانند افراد تيموسى غولآسا خواستار 
اذعان به ارزش يا حيثيتشان در زمينه  هاى سلسلهاى، دينى، ملىگرايانه 
و باورشناختى هستند و در ضمن اين فرايند، ديگر دولتها را مجبور 
مىسازند كه يا بجنگند يا تسليم شوند. پس اين «منبع اوليه امپرياليسم» 
و «زمينه غايى جنگ ميان دولتهاســـت، [يعنى] عالقه به شناسايى و 

نه حفظ خود». 
اما همه دولتها اينگونه رفتار نمىكنند. اگرچه ممكن است اين 
نظر درست باشد كه همه دولتها براى دستيابى به اهداف ملىشان در 
جستجوى قدرتاند، اما اين در حكم استفاده از مفهومى بسيار منعطف 
از «قدرت» است كه گويىـ  ضمن ادغام توسعه اقتصادى، استعمار و 
استعمارزدايى و حيثيتـ  درصدد سرقت هر ارزش تحليلى از آن است. 
اما چيزى كه روشن است، آنكه به حداكثر رساندن قدرت، بهخصوص 
در شـــكل نظامى آن، به هيچوجه ويژگى جهانى رفتار دولتها نيست 
و فوكوياما كانادا، اسپانيا، هلند و مكزيك معاصر را به عنوان چند مثال 

ذكر مىكند.
بنابراين او به جاى تفسير روابط بينالملل و تاريخ جنگ، تنها به 
عنوان يك «بازى قدرت» همهجاگير، به تأثير مفهوم مشروعيت و ارتباط 
آن با عالقه به شناسايى اشاره مىكند. مفهوم «احترام به خود» و عالقه 
به برخوردارى از احترام از جانب ديگران هميشـــه نقشـــى اساسى در 
رفتار دولتها ايفا نموده است؛ يا آنطور كه در برخى از موارد امروزين 
استعمارزدايى گفته مىشود، در جهت كاهش تهاجم و تسلط؛ يا همانند 
ايام قديمىتر، در جهت مشروعيتبخشى به ماجراجويىهاى استعمارى 
كه منطقشان تا تحقق يك امپراتورى جهانى گسترده مىشد. در مورد 
اخير، «تالش شاهزادگان براى برخوردارى از شناسايى جهانى ولى نابرابر، 
وسيعا مشروع تلقى شده است» و نمونهاى از عالقه به شناسايى برترى از 
ديگران (مگالوتيمى) است كه جوامع مبتنى بر اشرافساالرى را توصيف 
مىكند كه مدتها بر تاريخ حاكم بودند. جنگهايى كه در پى آنها واقع 
شد، تنها براى فتح سرزمينها نبود. برخى براى تحميل اعتقادات دينى 
بود، مانند سدههاى شانزدهم و هفدهم در اروپا. اين جنگها، وفق ديدگاه 
مشروعيتبخشى به آنها، در نهايت با «انقالب بورژوازى» خاتمه يافت 
كه: درصدد ارتقاى اخالق ترس بردگان از مرگ بر فضيلت اشرافى ارباب 
بود و بدان وسيله هدايت مظاهر ناخردگرايانه عالقه به شناسايى، مانند 
بلندپروازى شاهزاداگان و تعصب دينى به سوى انباشت نامحدود مال.  
خالصه صلح مدنى كه با ظهور نهايى جوامع تجارى ليبرال همراه 
بود، «منطقا مىبايســـت همتاى خود را در روابط ميان دولتها داشـــته 
باشد؛ زيرا استعمار و جنگ از منظر تاريخ محصول جوامع اشرافساالر 
بودند» و فوكوياما اشـــاره مىكند كه «خصيصه اساسا غيرجنگافروزانه 
جوامع ليبرال... در روابط فوقالعاده صلحآميزى مشهود است كه ميان خود 
حفظ مىكنند»، و به ذكر مطالعاتى مىپردازد كه مدعىاند «مواردى كه 
مردمساالرى ليبرال با ديگرى به جنگ بپردازد، معدود است». به نظر او، 
اين بدان روست كه «در اينگونه دولتها، عالقه به شناسايى برترى از 
ديگران (مگالوتيمى) خروجىهاى ديگرى غير از جنگ يافته است، يا در 
غير اين صورت تحليل رفته است». در حقيقت «خصيصه كامال بورژوازى 
زندگى در اروپاى امروز» به شكلى است كه بازگشت دولتهايشان به 

«رفتار قدرت بزرگ رقابتآميز سده نوزدهم» تصورناپذير است.
اما اين مانع از آن نيســـت كه مردمساالرىهاى ليبرال با رژيمهاى 
ناليبرال به جنگ بپردازند و البته اين دقيقا در سده بيستم اتفاق افتاد كه نشان 
داد «مخربترين جنگهاى تاريخ در حقيقت از زمان انقالب بورژوازى 
اتفاق افتاد». با اين توضيح كه حداقل پيشتر در همان سده، بهرغم انقالب 
ليبرالبورژوا كه اساسا در اروپا محقق شده بود، طبقات حاكم هنوز از 
اشراف بودند كه «برايشان مفاهيم عظمت و افتخار ملى جاى خود را 
به تجارت نداده بود»؛ اما فوكوياما دليل عميقترى را پيشنهاد مىكند كه 
«مستقيما از تاريخ عالقه به شناسايى اقتباس كرده است»؛ يعنى عالقه به 
شناسايى (تيموس) مىتواند «ميان اشكال قديمىتر شناسايى كه توسط 
بلندپروازى سلسلهها و اديان بازنمايى شده، و راه حل كامال امروزينى كه 
در دولت جهانى و همگن مىيابد، شكل ملىگرايى به خود گيرد».  

مورد اخير، نه تنها «ارتباط زيادى با جنگهاى» سده بيستم داشت، 
بلكه فوكوياما كه در اوايل دهه 1990 مىنوشـــت، ادعا مىكند احياى 
ملىگرايى همچنان به تهديد صلح اروپاى پساكمونيست ادامه مىدهد. 
بنابراين درك اين نيروى قدرتمند ضرورى اســـت. بهخصوص تلويح 
فوق كه اين تنها پديدهاى انتقالى است كه نهايتا در «پايان تاريخ» از ميان 

مىرود، موضوعى است كه كمر به بررسى آن مىبندد.
ملىگرايى

فوكوياما با اين ادعا آغاز مىكند كه ملىگرايى «پديدهاى مشخصًا
كشور متضمن «شناسايى متقابل و برابر»  امروزين است»؛ زيرا در يك
شهروندان است. با اينهمه، ملىگرايى كامال «خردگرايانه» نيست، زيرا 
حيثيتى كه ملىگرايان مىخواهند شناسايى شود، حيثيت جهانى انسان 
نيســـت، بلكه حيثيت گروهشـــان است».  بدين ترتيب اين سرآغازى 
براى جنگ باقى مىماند؛ زيرا بازنمايى هدايت ناقص «عالقه ارباب به 
شناسايى برترى از ديگران (مگالوتيمى)» است. اگرچه پيشتر گفته است 
يعنى عالقه به برتر شناخته شدنـ  اخالقا از حيات  كه «مگالوتيمىـ 
امروزين محو شده است»، اما به نظر مىرسد كه اين كل قضيه نيست. 
برخى دولتها هنوز «مانند افراد تيموسى غولآسا» عمل مىكنند و تحت 

تأثير ملىگرايى چنين مىكنند.
ادامه دارد

عالمي عامل
يادنامهاي از آيتاهللا ابراهيم اميني 

نجف  آبادي
به كوشش: محمدتقي انصاريان 

خوانساري
انتشارات انصاريان
چاپ اول: 1399

70هزار تومان 343 صـ 
مرحوم آيتاهللا ابراهيم اميني 
نجفآبادي در ســـال 1304 در 
نجفآباد متولد شد. در فروردين 
سال 1321 به قصد تحصيل علوم 
ديني به حوزه علميه قم رفت؛ اما 
بـــه دليل كميابي و گراني ارزاق به 
حـــوزه علميه اصفهان رفت و در 
طول اين مدت از شـــاگردان ميرزا 
علي آقا شـــيرازي بود. سال 1326
وارد قم شد و جزو شاگردان آيات 
عظام گلپايگاني، مرعشي نجفي، امام 
خميني، عالمه طباطبايي و حاج آقا 
رحيم ارباب بود و در درس اخالق 
امام و آقاحسين قمي شركت ميكرد 
و يكـــي از دوازده نفري بود كه 
پس از فوت آيتاهللا حكيم اعالميه 
مرجعيت امام را امضا كرد. وي از 
مبارزان بود و با همفكران خود در 
قم تشكلي ايجاد كرد كه بعدها هسته 
مركزي جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم را تشكيل داد.
در ماجراي بازداشـــت امام 
خمينـــي، از علمايي بود كه براي 
آزادي ايشـــان بـــه تهران رفت و 
در تهيه اطالعيهها و تشويق مردم 
براي راهپيمايي نقش داشت. آيتاهللا 
اميني بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
عضو جامعه مدرسين، عضو هيأت 

امناي دانشگاه امام صادق(ع)، عضو 
مجلس خبرگان و مجمع تشخيص 
مصلحـــت نظام و همچنين عضو 
شوراي بازنگري قانون اساسي بود. 
عضويت در شوراي عالي مجمع 
جهاني اهل بيت(ع) و امامت جمعه 
قم از ديگر مســـئوليتهاي او به 

شمار ميآيد.
از آيـــتاهللا اميني كتابهايي 
همچون: دادگستري جهان، اسالم 
و تعليـــم و تربيت، روزه تمرين 
واجب  مهمترين  پرهيـــزگاري، 
فراموش شده، همسرداري، انضباط 
اقتصادي، آموزش دين، آشنايي با 
اسالم، خداشناسي، بررسي مسائل 
كلي امامت، امامت و امامان(ع) و معاد 

در قرآن به يادگار مانده است.
كتاب حاضر در يازده بخش 
زير تهيه و تدوين شـــده اســـت: 
خاطراتي از آيتاهللا اميني، فعاليتها 
در خدمات اجتماعي آيتاهللا اميني، 
آيتاهللا امينـــي در آيينه كتابها، 
آيتاهللا امينـــي در آيينه مجالت، 
آيتاهللا امينـــي در آيينه مقاالت، 
كتاب يادنامه مفســـر كبير عالمه 

طباطبايي و مقالـــهاي از آيتاهللا 
اميني، روزنامه جمهوري اسالمي 
ايران، رهنمودهاي آيتاهللا اميني به 
طـــالب جوان، همايش تجليل از 
معلم اخالق «آيتاهللا اميني»، اسناد، 
مدارك و تصاوير مختلف از آيتاهللا 
اميني، پيام تسليت از طرف بزرگان 
و علما، تصاويري از هنگام تشييع 

و دفن آيتاهللا اميني.
در يكي از خاطرات اين كتاب 
آمده اســـت: «يكي از روزهايي كه 
آيتاهللا اميني به دفتر ما تشـــريف 
آوردند ضمن مذاكرات و صحبتهاي 
گوناگون، به مناسبتي فرمودند: روزي 
در يك مهماني همراه شـــماري از 
اطباي محترم سرسفره نشسته بودم. 
هنگامي كه مشـــغول غذاخوردن 
شـــديم، ديدم بيشتر آنها تند غذا 
ميخوردند، همراه غذا، آب و نوشابه 
ميخوردند، درست نميجويدند و 
همه چيز را با هم ميخوردند. من 
بـــه يكي از آنها در حالي كه بقيه 
ميشنيدند گفتم، شما آقايان اينهمه 
به ما مردم در وقت طبابت سفارش 
ميكنيد كه چگونه غذا ميل كنيد و 
غذا خوردن آدابي دارد كه در اسالم 
هم چنين است، ولي خودتان عمل 
نميكنيد؟ يكي از آنها جواب داد: 
مگر شما آقايان وقتي منبر تشريف 
ميبريد و يا كتاب مينويسيد و آن 
همه به مردم سفارش ديني و علمي 
و رفتـــاري ميفرماييد، خودتان به 
آن عمل ميكنيد؟ بحث با خنده و 
شوخيهاي ديگر به پايان رسيد.»

كسب رضايت والدين، حفظ 
قرآن، خودسازي، ترك گناه، حفظ 
زبان، نماز كارخانه انسانســـازي، 
ضـــرورت مشـــاوره در انتخاب 
علوم ديني، آمادگي براي تبليغ، از 

توصيههاي ايشان به طالب جوان بود 
كه براي همگان آموزنده است. 

قدرت اميد
جوانا ميسي، كريس جانستون

ترجمه بابك كاپري
چاپ اول: 1398

43هزار تومان 296صـ 
براي نااميدي از اوضاع جهان 
چند دليل ميتوان برشمرد؟ براي 
اميـــدواري به آينـــده چند دليل؟ 
بشـــر تا چند سال ديگر منابع غذا 
و انـــرژي در اختيـــار دارد و چه 
تضميني هست كه نوع بشردوست 
از تخريـــب زمين، هوا و هرگونه 
جنگافروزي بردارد؟ اگر پاسخهاي 
واقعي به اين پرسشها بدهيم، مانند 
اكثر نظرسنجيهايي كه در اقصي 
نقاط دنيـــا انجام گرفته، به نتيجه 
اميدبخشي نميرسيم. اما رسيدن 
به «اميد» يك نقطه شـــروع دارد. 
اين كتاب درباره همين نقطه شروع 
است. از واقعيتها فرار نميكند و 
يك يك آنها را برميشـــمارد، اما 

هدفش از بيان واقعيتها، شـــروع 
مبارزه با مشكالت است نه نوميد 

ايستادن و افسرده شدن.
ايـــن نقطه آغاز ســـفري 
شگفتانگيز است كه نيرومندمان 
ميســـازد و به هستي ما عمق و 
معنا ميبخشد. در پيشگفتار كتاب 
ميخوانيم: «قدرت اميد مانند هنر 
رزمي تاييچي يا باغباني يك كار 
عملي است. بايد آن را انجام داد، نه 
اينكه تنها در فكر داشت. فرايندي 
اســـت كه ميتـــوان آن را در هر 
شـــرايطي به كار برد و شامل سه 
مرحله كليدي اســـت: اول، درك 
روشـــني از واقعيت داشته باشيم. 
دوم، جهتي كه ساز و كار جهان را 
به سوي آرزوي ما هدايت ميكند 
و يـــا ارزشهايي را كه ميخواهيم 
متجلي شوند مشخص كنيم؛ و سوم، 
گامهايي برداريـــم كه خود ما، يا 
شرايط را در جهت مشخص شده 
حركت دهند. چون قدرت اميد لزومًا
متكي به خوشبيني نيست، آن را 
حتي در مواقعي كه احساس نااميدي 

ميكنيم نيز ميتوان به كار برد.»

فناوري نانو
سال نوزدهم، شماره يك فصلنامه 
«فناوري نانو» به صاحب امتيازي 
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، با اين 
مطالب منتشر شد: صادرات نانوي 
ايراني(صادرات كيسههاي بستهبندي 
نانو محصوالت كشاورزي ايراني 
به تركيه، ايران منســـوجات نانو به 
بـــازار اروپا صادر ميكند)، نانو در 
ايران: دوام باالي ماشين لباسشويي 
و ظرفشويي پاكشوما در محيطهاي 
مربوط، ساخت نانوسامانه تصفيه 
هـــوا كه به فيلتر نياز ندارد، رنگ 

نانو براي محافظت در برابر امواج 
الكترومغناطيســـي حل مشـــكل 
حرارت در صنايع با آئروژل ايراني، 
دستاورد يك شركت نوپا: كاهش 
هزينه توليد نفت با افزودني نانو، 
تـــالش براي ورود نقاط كوانترمي 
به صنعت توســـط يك شركت 
دانشبنيان، افزايش عمر كمپرسور 
توربيـــن رولزرويي با پوشـــش 
نانومتري در داخل كشور، گزارش 
خبري: بهرهبرداري از دستگاه نانو 
الياف ايراني در بزرگترين كارخانه 
توليد ماســـك جنوب غرب آسيا، 
گـــزارش عملكرد: ترويج فناوري 
نانو در سال 1398، كسب وكار نانو: 
تغيير از كســـب و كار پروژهمحور 
به كســـب و كار محصولمحور، 
پژوهش در ايـــران، محصوالت 
فناوري نانوي ايراني (سره الكترود 
جوش نقطهاي)، مقاالت: ابزارهاي 
پيشـــرفته براي ارزيابي ايمني نانو 
مواد، فرصتي كه نبايد از دســـت 
برود؛ فناوري نانو در كشـــاورزي، 
اخبار تجاري سازي، اخبار مديران، 

اخبار پژوهشگران.

*وقتي غذا در سـفره آماده اسـت، به كارگيري 
خالقيت و هوش اجتماعي براي بقا الزم نيست؛ 
امـا در زمان فاجعـه و احسـاس نزديكي خطر، 
تمايـالت همياري را فعال ميسـازد و اليههاي 
جديـدي از زندگـي و اجتمـاع پديدار ميشـود. 
وقتـي به هم كمك ميكنيم، زندگي معنادارتر و 

رضايتبخشتر ميشود

*مؤلفـان در مقدمـهاي كـه بـراي متن فارسـي 
نوشـتهاند، بـه عنـوان نمونـهاي از رنـج، بـه 
«تحريمهـاي اقتصـادي عليـه ايـران» اشـاره 
كردهاند و گفتهاند: سـتيزهجويي وحشـيانه و 
بياساس سياستهاي ترامپ عليه ايران واقعاً
دردناك اسـت، چه رسـد به آنها كه تحت تأثير 

تحريمها به سر ميبرند!
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گذرى بر ساختار اشتغال در كشور
شاخص هاي بازار كاردر زمستان 98

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد 
به موضوع شــاخص هاي بازار كار و 
ســاختار اشتغال در زمستان پارسال كه 
بخش اول آن را در شماره قبل مالحظه 
كرديــد و اينك بخش دوم و پايانى را 

مى خوانيد:
***

اشتغال از نظر اندازه بنگاه ها
نتايج مطالعات نشان مى دهد بنگاه هاي 
كوچك با توجه به وابستگى بيشتر به منابع 
داخلى براي تأمين ســـرمايه در گردش و 
همچنين لزوم پرداخت هزينه هاي جاري 
با تواتر كوتاه مدت، در معرض آســـيب 

هاي شديدتر هستند.
از مجمـــوع 8 / 23 ميليون نفرافراد 
شـــاغل كل كشور در سال 1397 بالغ بر 
4 / 15 ميليون نفر در بنگاههاي بســـيار 
كوچك ( 1 تا 4 نفر) شـــاغل هستند و 
درمجموع حدود 65 درصد اشتغال كشور 
را همين بنگاه هاي بسيار كوچك تشكيل 

مى دهند.
از اين بين سهم اشتغال چهار رشته 
فعاليت با اثرپذيري زياد تنها در بين بنگاه 
هـــاي يك تا 4 نفـــر كاركن حدود 4 / 
2 ميليون نفر اســـت و با در نظر گرفتن 
طيف وسيع تر يعنى اضافه كردن شاغالن 
دو رشـــته فعاليت با اثرپذيري نسبتاً زياد 
(هنر، سرگرمى و تفريح و حمل ونقل و 
انبارداري)،اين ميزان از اشتغال به نزديك 
3 ميليون نفر تنها در بين بنگاه هاي يك 

تا 4 نفر كاركن خواهد رسيد. 
همچنين آمار و ارقام نشان مى دهد 
كه 97 درصد از شـــاغالن كاركن مستقل 
مـــرد در بنگاه هـــاي زير 5 نفر كاركن 
شاغل هستند.در عين حال كه 98 درصد 
از كل شـــاغالن كاركن مســـتقل زن در 
بنگاه هاي زير 5نفر كاركن شاغل هستند.

سهم شاغالن در بنگاه هاي داراي يك تا 
4 كاركن در تمامى استان هاي كشور به 
جز اســـتان تهران هم بيش از 50 درصد 

است.
مشاغل رسمي و غيررسمي 

مشـــاغل غيررسمى بيش از مشاغل 
رسمى در معرض آسيب شوك ناشى از 
كرونا هستند زيرا در مشاغل رسمى رابطه 
كاري شـــاغل و بنگاه در چارچوب يك 
قرارداد با كارفرما تعريف مى شود كه غالبًا 
افراد تحت پوشـــش بيمه قرار مى گيرند. 
اين رابطه كاري به داليل مختلف پايدارتر 
از مشاغلى است كه قرارداد وپوشش بيمه 
براي نيروي كار وجود ندارد؛ اين در حالى 
اســـت كه به طور ميانگين 60 درصد از 
اشتغال كشور را مشاغل غيررسمى تشكيل 
مى دهند. چنانكه در سال 1397 معادل 62 
درصد زنان و 59 درصد از مردان داراي 

مشاغل غيررسمى بودند.
در همين زمينه گفته مى شـــود به 
ترتيـــب 35 درصد از مردان و 17 درصد 

از زنان شاغل در بخش
رســـمى،در بنگاه هاي يك تا 4 نفر 
كاركن مشـــغول به فعاليت هستند و 87 
درصد از مردان و 84 درصد اززنان شاغل 
در بخش غيررسمى، در بنگاه هاي يك تا 4 

نفر كاركن مشغول به فعاليت هستند.
سهم اشتغال غيررسمى در اكثر استان هاي 
كشـــورهم باالي 50 درصداســـت و به 
خصوص در استان هاي محروم و مرزي 
ازجملـــه آذربايجان غربى ( 73 درصد)، 
خراســـان شمالى( 72 درصد) ، مازندران 
( 71 درصد) و سيســـتان و بلوچستان، 
كرمانشاه و كردستان ( 70 درصد) بسيار 

باالست.
شاغالن جديد 

آمار و اطالعات نشان مى دهد طى 

سال هاي 1394 تا 1398 حدود 3 ميليون نفر 
به جمعيت شاغل كشور افزوده شده كه اين 
جمعيت جديد شاغل داراي ويژگى هايى
 هستند كه عمدتاً از كاهش تقاضاي ناشى 
ازبيماري كرونا آسيب خواهند ديد. اشتغال 
ايجاد شـــده اشتغالى است كه نه بخش 
دولتى يا شركتى و كارخانه اي،بلكه بخش 
غيرشـــركتى و با تمركز بر خدماتى مانند 
خرده فروشى و عمده فروشى، تعميرات، 
حمل ونقل،واســـطه گري، خدمات مواد 

غذايى و... ايجاد شده است.
در اين دوره كه تقاضاي نيروي كار 
جديد ازســـوي شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادِي متوسط و بزرگ بسيار محدود 
بوده اســـت، بخشى از جمعيت فعال به 
دليل نيازبراي تأمين معيشت، خود اقدام 
به ايجاد مشـــاغل و ارائه خدماتى براي 
گذران زندگى كرده اند. لذا اين مشـــاغل 

كه با وضعيت شـــغلى " كاركن مستقل"

طبقه بندي مى شـــود، داراي قرارداد به 
معناي متعارف بين بنگاه هاي اقتصادي و 
كاركنان خود نيستند و تحت پوشش بيمه 

قرار نمى گيرند.
اين گروه از شـــاغالن عمدتاًمشاغل 
تمام وقـــت ندارند و در موقعيت هاي 
شغلى ناپايداري مشغول هستند كه عمدتًا 
به تقاضاي خانوارها وحضور آنان در خارج 
از خانه وابســـته است. بنابراين انتظار مى 
رود كاهش تقاضاي رخ داده طى اســـفند 
وتداوم آن حداقل تا ارديبهشـــت سال 
1399 ســـبب از بين رفتن گسترده اين 

مشاغل شود.
بدين ترتيب ســـهم كاركنان مستقل 
از كل شـــاغالن در 12 استان (خراسان 
جنوبى، سيستان و بلوچستان، كردستان، 

مازندران، آذربايجان شـــرقى، لرستان، 
همدان، ايالم، كرمانشاه،آذربايجان غربى، 
كرمان و چهارمحال و بختياري) باالي 50 

درصد است. 
ساختار اشتغال به تفكيك بخش

از نگاه بخشى، بخش خدمات بيش 
از ساير بخش ها در معرض آسيب هاي 
ناشى از كرونا قرار گرفته است. به طوري 
كه در حال حاضر به طور متوســـط 50 
درصد اشـــتغال كشور مربوط به بخش 
خدمات است. در مراحل بعدي و تداوم 
بحران كرونا بخش صنعت درنتيجه كاهش 
تقاضـــا و افت فروش در بخش خدمات 

آسيب خواهد ديد. 
يكى از داليل آســـيب پذيري بيشتر 
بخش خدمات اين است كه غالباً نياز به 
حضور مشتري در محل ارائه خدمات دارد. 
همچنين از بين مشاغل بخش خدمات هم 
عمدتاً افراد خوداشتغال يا كاركنان مستقل 

در معرض شوك منفى تقاضاي ناشى از 
كرونا هستند، زيرا عمده مشاغل اين گروه 
به خصوص در بخش خدمات، با تقاضاي 
مصرفى و روزانه مردم در ارتباط هستند.

آمار و اطالعات نشان مى دهد حدود 
37 درصد از شـــاغالن بخش خدمات 

كاركن مستقل هستند.
همچنين 50 درصد از شاغالن بخش 
خدمات داراي اشتغال غيررسمى بوده و 
بيمه نيستند. در اين ميانمردان و زنان فاقد 
بيمه به ترتيب 42 درصد و 8 درصد از كل 
شاغالن بخش خدمات را تشكيل مى دهند.
 همچنين در بين استان هاي كشور، استان 
تهران بيشترين سهم ( 21 درصد) از اشتغال 

بخش خدمات را داراست. 
نتايج بررســـى ها نشان مى دهد 57 

درصد از اشـــتغال بخش خدمات براي 
بنگاه هاي داراي يك تا 4 كاركن اســـت 
و در بين شـــاغالن بخش خدمات بنگاه 
هـــاي يك تا 4 نفر كاركن و شـــاغالن 
كاركن مستقل، بيشترين سهم( 63 درصد) 
را دارند و شـــاغالن مزد و حقوق بگير 
بخش خصوصى، 30 درصد آن را تشكيل 

مى دهند.
در همين زمينه بايد گفت، استان هاي 
كردستان و لرستان به ترتيب با 48 و 46 
درصد بيشـــترين سهم از شاغالن كاركن 
مســـتقل از كل شاغالن بخش خدمات 
اســـتان را دارند.همچنين 24 درصد از 
شـــاغالن بخش خدمات در بنگاه هاي 
داراي يـــك تا 4 نفر كاركن داراي بيمه 
هستند و 76 درصد مابقى بيمه ندارند و 
از ايـــن 76 درصد، 10 درصد زن و 66 

درصد مرد هستند.
سهم اشتغال غيررسمى از كل اشتغال 

بخش خدمات در هر اســـتان هم نشان 
مى دهد كه اوالً در بيش از نيمى از استان هاي
 كشـــور، سهم اشتغال غيررسمى از كل 
اشـــتغال بخش خدمات باالي 50 درصد 
است. ثانياً استان هاي مازندران، خوزستان 
و آذربايجـــان غربى به ترتيب با 66 ، 58 
و 57 درصد بيشـــترين سهم از اشتغال 

غيررسمى بخش خدمات را دارند.
جمع بندي 

دليل شـــيوع ويروس كرونا از بـــه 
اوايل اســـفند سال 1398 از منظر تحليل 
شـــاخص هاي بازار كار، فصل زمستان 
1398، تفاوت هاي جدي با فصول پيش 
از آن داشـــته است. البته با توجه به آنكه 
پرسشنامه هاي طرح نيروي كار مركز آمار 
ايـــران در ماه ميانى هر فصل تكميل مى 
شود لذا وقايع رخ داده در بازار كاردرنتيجه 
شيوع ويروس كرونا خود را در آمارهاي 

اين فصل نشان نمى دهد.
بررســـى وضعيت بازار كار ايران در 
زمستان 1398 نشان مى دهد هرچند نرخ 
بيكاري كاهش 7 / 1درصدي نســـبت به 
زمســـتان 1397 داشته است با اين حال 
از جمعيت 3270 هزار نفري بيكاران در 
زمستان 1397 حدود 1 / 35 درصد موفق 
به يافتن شغل شده اند و مابقى يا همچنان 
بيكار مانده اند ( 8 / 36درصد) يا عمدتًا 
به دليل دلسرد شدن از يافتن شغل از بازار 

كار خارج شده اند (9/ 27 درصد).
نتايجمحاســـبات نشان مى دهد در 
صورتى كه اين افراد دلسرد شده همچنان 
در بازار كار باقى مى ماندند. نرخ بيكاري 
در زمستان 1398 به جاي 6 / 10 درصد 
اعالم شده توسط مركز آمار ايران به 6 / 13

 درصد مى رسيد.
همچنين رشـــد تعداد شاغالن هم 
كاهش قابل توجهى نسبت به سال هاي 
قبل داشته اســـت. به طوري كه در اين 
فصل حدود 52 هزار نفر به جمعيت شاغل 
اضافه شده است. ضمن اينكه اين افزايش 
اشتغال همت نها در بخش خدمات و آن 
هم در مناطق شـــهري رخ داده است و 
در ساير بخش ها با كاهش تعدادشاغالن 

روبه رو بوده ايم.
 اين موضوع در حالى است كه پس 
از شيوع بيماري كرونا بيشتر شاغالن آسيب 
ديده در بخش خدمات مناطق شـــهري 
بوده اند.در اين شـــرايط تحميل شوك 
پيش بينى نشده بيماري كرونا بر بازار كار 
كشور شرايط را بسيار بغرنج تركرده است. 
ضمن اينكه ساختار بازار كار كشور باعث 
شده تا اثر شيوع اين بيماري بر بازار كار 

تشديدشود.
نتايج مطالعات نشان مى دهد بنگاه هاي
 كوچك با توجه به وابســـتگى بيشتر به 
منابع داخلى برايتأمين سرمايه در گردش و 
همچنين لزوم پرداخت هزينه هاي جاري با 
تواتر كوتاه مدت، در معرض آسيب هاي

 شـــديدتر ناشى از شوك كرونا در كوتاه 
مدت هستند.

در حـــال حاضر از مجموع 8 / 23 
ميليون نفر افراد شاغل كل كشور در سال 
1397بالغ بر 4 / 15 ميليون نفر در بنگاه هاي 
كوچك (يك تا 4 نفر) شـــاغل هستند 
و درمجموع حدود 65 درصد اشـــتغال 
كشور را همين بنگاه هاي كوچك تشكيل 

مى دهند.
همچنين مشاغل غيررسمى بيش از 
مشـــاغل رسمى در معرض آسيب ناشى 
از شوك كرونا هستند.اين در حالى است 
كه 60 درصد اشـــتغال كشور را مشاغل 
غيررسمى تشكيل مى دهند و حتى سهم 
اشتغال غيررسمى در بسياري از استان هاي 

كشور باالي 70 درصد است.
از نگاه بخشى هم بخش خدمات بيش 
از ساير بخش ها در معرض آسيب هاي 
ناشـــى از كرونا قرار دارد. درحال حاضر 
به طور متوسط 50 درصد اشتغال كشور 
مربوط به بخش خدمات است. همچنين 

آمارها نشان مى دهد: 
* حدود 37 درصد از شاغالن بخش 

خدمات كاركن مستقل هستند.
*50 درصـــد از شـــاغالن بخش 
خدمات داراي اشـــتغال غيررسمى بوده 

و بيمه نيستند.
* 57 درصـــد از اشـــتغال بخش 
خدمات بـــراي بنگاه هاي داراي يك تا 
4 كاركن اســـت و در بين شاغالنبخش 
خدمات بنگاه هاي يك تا 4 نقر كاركن، 
شاغالن كاركن مستقل، بيشترين سهم (63) 
را دارندو شـــاغالن مزد و حقوق بگير 
بخش خصوصى 30 درصد آن را تشكيل

 مى دهند.
همچنيـــن يكى از مهمترين چالش 
هاي بازار كار ايران، عدم توازن منطقه اي 
در بين استان هاي كشوراست به طوري 
كه تفاوت نرخ بيكاري بين اســـتانى تا 
حدود 10 درصد مى رسد و اين تفاوت 
در نرخ بيكاريزنان و جوانان تحصيلكرده به 
مراتب بيشتر است؛ اين در حالى است كه 
استان هاي محروم، در اشتغال غيررسمى، 
ميزان اشتغال از ناحيه بنگاه هاي زير 5 نفر 
كاركن و همچنين وضعيت شغلى كاركن 
مستقل سهم بسيار بااليى دارند و با توجه 
به آسيب پذيري شديد اين موارد از شيوع 
بيماري كرونا و براي جلوگيري از افزايش 
عدم توازن منطقه اي پيشنهاد مى شود كه 
دولت بسته سياستى حمايتى ويژه اي براي 

اين استان ها تدوين و اجرا كند.
*منابـــع و مĤخذدر ســـايت مركز 

پژوهش هاى مجلس موجود است
تهيـــه و تدوين كننـــدگان: فاطمه 

عزيزخانى،
مهران بهنيا، آرش علويان
اين مطلب تلخيص شده گزارش
مركز پژوهش هاى مجلس است

با وجود وعده بازگشـــايى مـــرز هوايى ايران و 
تركيه و آغاز فروش بليت پرواز تهرانـ  استانبول، اما 
رئيس انجمن دفاتر مسافرت هوايى و جهانگردى ايران 
مى گويد: تردد مســـافران و گردشگران ايرانى به تركيه 

هنوز آزاد نيست.
به گزارش ايسنا، تركيه پس از رايزنى وزير خارجه 
كشـــورمان اعالم كرد مرز هوايى دو كشور از اول ماه 
اگوست برابر با 11مرداد باز مى شود. به دنبال اين توافق، 
فروش بليت مســـير تهرانـ  استانبول توسط يكى از 
ايرالين هاى داخلى براى ازســـرگيرى پروازها از تاريخ 
17تير آغاز شد، هرچند كه اين ايرالين در بيانيه اى سفر 
به تركيه را فقط براى شهروندان كشور تركيه، دارندگان 
اقامت دائم در اين كشور و دارندگان ويزاى كارى معتبر 
از اين كشـــور امكان پذير دانست و اعالم كرد: اسامى 
مســـافرانى كه براى ثبت نام و رزرو بليت اقدام كرده اند 

براى دريافت تاييديه به كشور تركيه ارسال  مى شود و در 
صورت تاييد نشدن اين مدارك، از ورود مسافر جلوگيرى 

مى شود و امكان استرداد بليت هم وجود ندارد.
تركيه كه همزمان با شيوع ويروس كرونا در ايران، 
مرزهاى زمينى و هوايى را مســـدود كرد، هنوز درباره 
گشايش مرزهاى مسافرى زمينى تصميم قطعى را اعالم 
نكرده است. از طرفى، حرمت اهللا رفيعى  رئيس انجمن 
دفاتر مســـافرت هوايى و جهانگردى ايران به ايســـنا 
مى گويد: حتى وضعيت بازگشـــايى مرز هوايى ايران و 
تركيه هم قطعى نيست، چرا كه ايرالين ترك تا به حال 
چندين بار تعليق پروازهاى اين مسير را تمديد كرده و 

تاريخ برقرارى پروازها را تغيير داده است.
وى معتقد اســـت: فروش بليت پروازهاى تركيه 
درحالى كه دولت اين كشور هنوز براى پذيرش مسافران 
ايرانى به تصميم قطعى نرسيده، بيشتر شبيه يك بازى 
اســـت، فقط براى اين كه مردم بليت بخرند. درحالى كه 
هيچ تضمينى براى اســـترداد وجه مسافران در صورت 

تعليق پرواز وجود ندارد.
رضا جعفرزاده ســـخنگوى سازمان هواپيمايى هم 
بدون اين كه به تاريخ دقيقى اشاره كند، گفته كه مرزهاى 

هوايى ايران و تركيه به زودى باز مى شود.
دولـــت تركيه از اول ماه جوالى (11تير) مرزهاى 
خود را به روى تعدادى از كشورها كه ويروس كرونا 
را كنتـــرل كرده اند، باز خواهد كرد. نام ايران هنوز در 
بين اين كشورها نيست؛ با اين حال از چند روز پيش 
فروش بليت تهرانـ  استانبول در برخى وب سايت هاى 
داخلى آغاز شده است. تركيش ايرالين هم اعالم كرده 
كه پروازهاى تركيه به تهران از 16جوالى (26تيرماه) از 
سر گرفته مى شود، هرچند كه وزير خارجه اين كشور 
تاريخ اول اگوست را براى بازگشايى مرز هوايى مشترك 

با ايران تعيين كرده است.
آمار وزارت فرهنگ و گردشـــگرى تركيه نشان 
مى دهد: ايران در ســـه ماه نخست سال 2020، پيش از 
مسدود شدن مرزهاى دو كشور به دنبال شيوع ويروس 
كرونا، جزء پنج كشور نخست بود كه بيشترين تعداد 
گردشگر را در تركيه داشت. شهروندان ايرانى براى سفر 
به تركيه نياز به ويزا ندارند، براى همين اين كشور از 

جمله مقاصد خارجى پرتردد به شمار مى آيد.
مهدى رضايى دبير كنسرســـيوم تركيه در انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مسافرتى با بيان كه مرزهاى تركيه 
هنوز به روى مسافران و گردشگران ايرانى باز نشده است، 
به ايسنا مى گويد: در وضع كنونى توافقى كه بين كشورها 
مى شود بيشتر در راستاى آرام كردن روح و روان است، 
مثال ايران و تركيه فعال توافق كرده اند روزانه يك پرواز 
ترك و يك پرواز ايرانى برقرار شـــود و پروازهايى كه 

احتماال يك سر خالى بروند. از طرفى فعال به آن دسته 
از اتباع ايرانى اجازه سفر به تركيه داده مى شود كه يا در 
اين كشور اقامت دارند يا جواز كار. در غير اين صورت 
مسافر را برمى گردانند. حتى همان افراد مجاز را هم اگر 
گواهى ســـالمت نداشته باشند يا كوچك ترين عالمت 

ويروس كرونا را داشته باشند، برمى گردانند.
وى تاكيد مى كند: شرايط سفر توريستى به تركيه 
هنوز مهيا نشده است و 90درصد هتل ها هنوز باز نشده 

و آماده پذيرش مسافر نيستند.
دبير كنسرســـيوم تركيه در انجمن دفاتر مسافرت 
هوايى و جهانگردى اســـتفاده از پروازهاى تركيه براى 
ترانزيت به كشـــور سوم را هم راه مطمئنى نمى داند و 
مى گويد: امكان دارد پروتكل كشور ثالث با تركيه يكسان 
نباشد و هنگام ترانزيت براى مسافر دردسر شود،  چنين 
ريســـكى را به آژانس ها پيشنهاد نمى كنيم. اين احتمال 
وجود دارد كه دفاتر يا نمايندگى ايرالين تركيه از پروتكل 
كشـــور ثالث خبر نداشـــته باشد يا اطالعات ناقص و 

نادرست در اختيار مسافر قرار دهند.
رضايى به آغاز فروش بليت پرواز تهرانـ  استانبول 
اشاره مى كند و مى افزايد: ايرالين ها به تازگى بخشى از 
بدهى هاى خود را تسويه كرده اند، با اين روشى كه در 
پيش گرفته اند ممكن است آسيب ديگرى به مردم وارد 
كنند، مثال مسافر بليتى را رزرو كند اما پرواز در تاريخ 
مقرر انجام نشود، باليى كه چندماه است سر مردم آمده، 
پنج ماه اســـت كه پول مسافر در جيب ايرالين مانده 
و نبود ســـاز و كار مناســـب باعث شده نتوانند گوش 
ايرالين هاى خارجى را بتابانند. متاسفانه در ادوار گذشته 
چنين بوده اســـت، از موضع باال براى احقاق حقوق 
شهروندان ايرانى اقدام نمى كنيم و علت آن را بايد در 

نبود سازوكارى الزام آور جستجو كنيم.

تردد مسافران ايرانى به تركيه آزاد نشده است 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (سهامي عام)

شماره ثبت 458282 و شناسه ملي 10100353165
بدينوســـيله از عموم صاحبان محترم سهام شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (سهامي عام) و يا نمايندگان و وكالي قانوني آنها دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه منتهي به 1398/12/29 شركت كه رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1399/04/25 در محل: مجتمع شهيد باهنر واقع در تهران، ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، روبروي كالنتري 133، خيابان فيضيه 

تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:

* استماع گزارش فعاليت هيات مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29.
* تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1398/12/29.

* انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30.
* انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

* تقسيم سود.
* تعيين پاداش هيأت مديره.

* تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره.
* ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

ســـهامداران محترم و يا نمايندگان و وكالي قانوني آنها مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و با مستندات مؤيد نمايندگان 
و وكالت، به منظور اخذ برگ ورود به جلســـه از بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 23 تيرماه 1399 به امور سهام شركت به نشاني تهران خيابان 

وليعصر نرسيده به پارك ساعي ساختمان سپهر ساعي شماره 407 مراجعه نمايند.
الزم به ذكر اســـت پيرو نامه شـــماره 440/050/پ/98 مورخ 98/12/26 مديريت محترم نظارت بر ناشـــران ســـازمان بورس و اوراق 
بهادار مبني بر بهره گيري از امكانات ســـايت و ســـاير روش هاي الكترونيكي بـــه منظور رفع مخاطرات از تجمعـــات عمومي، امكان 
 مشـــاهده مستقيم جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه به صورت زنده از طريق صفحه رســـمي گروه صنعتي مينو در آپارات به نشاني
 (https://www.aparat.com/khodkafaee/live) فراهم شده است ضمنا از كليه سهامداران محترمي كه از طريق فضاي مجازي 

برگزاري اين مجمع را دنبال ميكنند كمال تشكر را داريم.
هيأت مديره شركت
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (سهامي عام)

آگهي استفاده از حق تقدم خريد سهام جديد
افزايش سرمايه شركت داروپوش

 (سهامي خاص) به شماره ثبت 17550
بدينوســــيله به اطالع كليه سهامداران شــــركت داروپوش (سهامي خاص) به 
شماره ثبت 17550 و شناســــه ملي 10100613643 مي رساند از آنجايي كه 
حسب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/04/01، ضمن موافقت با 
افزايش ســــرمايه شركت به ميزان 209,700,000,000 ريال مقرر شد سرمايه 
قانوني شركت از مبلغ 40,300,000,000 ريال به مبلغ 250,000,000,000 
ريال از محل مطالبات حال شــــده ســــهامداران و آورده نقدي افزايش يابد و در 
نتيجه تعداد سهام شركت از 8/060/000 سهم پنج هزار ريالي به پنجاه ميليون 
ســــهم پنج هزار ريالي افزايش يابد و در اين راســــتا هر سهامدار به ازاي هر سهم 
5000 ريالي حق تقدم خريد تعداد 5/2 ســــهم جديد 50/000 ريالي را خواهد 
داشت. لذا حسب تكليف مقرر در ماده 166 اليحه اصالحي قانون تجارت با انتشار 
اين آگهي از كليه سهامداران دعوت مي شود ظرف مدت شصت روز از تاريخ نشر 
آگهي با حضور در محل دفتر مركزي شركت و تكميل فرم هاي مربوط، حق تقدم 

هيئت مديره شركتخود در خريد سهام جديد را اعمال نمايند.

آگهى تشكيل مجمع عمومى فوق العاده
 شركت معدنى دماوند (سهامى عام)

ثبت شده به شماره 47269 و شناسه ملى 10100924838
بدينوسيله به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت معدنى دماوند 
(ســـهامى عام) يا نمايندگان قانونى آنها مى رساند كه باتوجه به مجوز 
صادره به شماره 042-994/630974 مورخ 99/4/7 سازمان بورس 
و اوراق بهادار درخصوص افزايش ســـرمايه شـــركت ، جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده اين شـــركت در ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 
1399/4/22 در تقاطـــع بزرگراه چمران و خيابـــان وليعصر، هتل 

استقالل ، سالن ياس 2 برگزار مى گردد. 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 104/31 
مورخ 1398/12/20 ستاد ملى مبارزه با بيمارى كرونا و ابالغيه شماره 
440/050/ب/98 مورخ 98/12/26 ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار 
 مبنـــى بر اينكه «تا اطالع ثانوى برگزارى مجامع عمومى شـــركت ها

 صرفا در شرايطى كه حداكثر باحضور  15 سهامدار حقيقى و يا حقوقى 
تشكيل مى شـــود، امكان پذير مى باشـــد»، لذا ضمن تشكر از ساير 
سهامداران حقيقى و حقوقى درخواست مى گردد با مشاهده همزمان 
مجمع از طريق پيوند ذيل و عدم حضـــور فيزيكى، هيات مديره را در 

برگزارى مجمع در زمان مقرر يارى نمايند:
www.damavandmining.com 

دستور جلسه:

1-تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه شركت
2- اصالح اساسنامه شركت

3- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.
هيئت مديره
شركت معدنى دماوند  ( سهامى عام )

«آگهي مزايده»  (نوبت دوم) 
شـركت نسـاجي حجاب شـهركرد در نظر دارد ضايعات ناشي از توليد 
كارخانجات خود را به شرح ذيل از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش 

رساند: 
ـ انواع پارچه هاي تكه  اي خام و تكميل شده با وزن تقريبي 15 تن 

ـ انواع سرنخ و ته بوبين با وزن تقريبي 50 تن 
ـ انواع دوك مقوايي با وزن تقريبي 75 تن 

ـ انواع بشـــكه و ظروف پالســـتيكي در احجام مختلف به تعداد تقريبي 
60 عدد 

از متقاضيان محترم دعوت مي گردد حداكثـــر تا تاريخ 1399/04/24 با 
مراجعه به سايت شركت به آدرس https://hejabtextile.com (بخش 
 ساير/ آگهي مزايده) و يا تماس تلفني با شماره هاي 9ـ  88556657ـ  021 
(داخلي 120) ضمن اطالع از نحوه و شـــرايط حضور در مزايده، در ساعات 
اداري جهت رويت اقالم مورد نظر و ارائه پيشـــنهاد به آدرس اعالم شـــده 

مراجعه نمايند. 

               تاريخ انتشار:1399/04/10
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى

 شركت تعاونى مصرف كاركنان گمرك جمهورى اسالمى ايران
به شماره ثبت 37896 و شناسه ملى شركت:10100833153  (نوبت اول)

بدينوسيله از كليه اعضاى محترم شركت دعوت به عمل مى آيد كه در جلسه مجمع 
عمومى عادى نوبت اول كه رأس ســـاعت 16 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31در 
محـــل مجموعه فرهنگى رفاهى گمرك ايران واقـــع در كوى كارمندان گمرك در 

فرودگاه مهرآباد تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.
توضيح اينكه:  

1-اين جلسه با حضور حداقل نصف بعالوه يك كل اعضا تشكيل و رسميت مى يابد.
2-در صورتـــى كه حضور عضوى در مجمع به هر دليل ميســـر و امكان پذير نگردد 
مى تواند حق اعمـــال رأى خود را به عضو ديگر و يا نماينده تام االختيار خود واگذار 
نمايـــد كه در اين صورت به موجب مـــاده 16 و 19 آئين نامه نحوه برگزارى مجامع 
عمومى تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 رأى و هر شـــخصى غير عضو تنها يك 

رأى خواهد بود.
3-اعضاى متقاضى اعطاى وكالت به همراه وكيل خود حداكثر تا تاريخ 1399/04/29 
در محل شركت تعاونى مصرف حاضر  تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت برگ ورود 

به جلسه مجمع را دريافت  دارند.
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرسين
2- طرح و تصويب گزارش تغييرات اعضا و سرمايه شركت تا پايان سال 98

3- -طرح وتصويب صورت هاى مالى منتهى به سال1398 و اتخاذ تصميم نسبت به 
نحوه تقسيم سود و ذخاير و پرداخت پاداش كاركنان و هيأت مديره در سال 98 

4-طرح و تصويب دســـتورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق جلسه هيأت مديره و 
تصويب ميزان پرداخت آن

5-تعيين خط مشـــى و برنامه هاى آينده تعاونى و طرح تصويب بودجه پيشنهادى 
هيأت مديره براى سال 1399 

6-طرح و تصويب مشـــاركت و سرمايه گذارى در ساير شـــركت ها و اتحاديه ها و 
اعتبارات وام هاى درخواستى

7-انتخاب اعضاى اصلى و على  البدل بازرسان 
داوطلبان متقاضى سمت بازرســـى مى بايستى حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ 
انتشـــار آگهى دعوت مجمع درخواست كتبى خود را به همراه مدارك ذيل به دفتر 

تعاونى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
الف) فتوكپى كارت ملى و شناســـنامه   ب) حكم كارگزينى  ج) تكميل فرم مربوطه      

د) گواهى سوء پيشينه
هيئت مديره

آگهى مزايده فروش ماشين آالت و تجهيزات كارگاهى
شركت ساختمانى گسترش و نوسازى صنايع ايرانيان مانا در نظر دارد 
ماشين آالت و تجهيزات مشـــروحه ذيل را از طريق مزايده عمومى به فروش 
برساند . متقاضيان مى توانند جهت خريد اسناد مزايده از روز شنبه 99/04/14 
تا دوشـــنبه 99/04/16 از ســـاعت 9 الى 16 به دفتر مركزى شركت واقع در ، 
تهران خيابان شـــهيد مطهرى بين پل مدرس  و خيابان ميرعماد پالك 193 
مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با تلفنهاى 42565115 آقاى على  خواهش 

و 42565119 آقاى  كريمى  تماس  حاصل نمايند.

مقدارشرحرديف

1
ماشين آالت و تجهيزات كارگاهى شامل بيل مكانيكى، 

تاوركرين، ژنراتور،كمپرسور و چكش هيدروليكى 
7 دستگاه

7 دستگاهسوارى،وانت و آمبوالنس2

دو دستگاهمينى بوس و اتوبوس3

يك دستگاهموتور سيكلت4

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كارگزاري نگاه نوين 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 226216 شناسه ملي 10102673831

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كارگزاري نگاه نوين يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي گردد تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت، كه رأس ســـاعت 14 روز شنبه مورخ 1399/04/28 در محل شركت به نشاني: 
تهرانـ  ميدان ولي عصرـ  روبروي سفارت عراق نبش كوچه نصرـ  ساختمان 637ـ  طبقه 3ـ  واحد 304 تشكيل مي گردد 
حضور به هم رسانيد.دســتور جلسه:1ـ اســـتماع گزارش فعاليت هيات مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس 
مستقل شركت براي عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29. 2ـ بررسي و اتخاذ تصميم راجع به صورت هاي مالي، 
شـــامل ترازنامه و حساب سود و زيان منتهي به 1398/12/29 و سود قابل تقسيم.3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 
اصلي و علي البدل براي ســـال مالي 1399 و تعيين حق الزحمه ايشان.4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي 

1399.   5ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساالنه مي باشد.
هيات مديره شركت كارگزاري نگاه نوين(سهامي خاص)

آگهى مزايده 

شركت گســترش صنايع بلوچ (ســهامى خاص) در نظر دارد 
1 دستگاه وانت نيســــان مدل 1380 از طريق مزايده به فروش رساند.
متقاضيان مى توانند براى كســــب اطالعات بيشتر و دريافت ، تكميل 
و تحويل اســــناد مزايده تا پايان وقت ادارى1399/04/21 به آدرس: 
سيستان و بلوچستان ، ايرانشهر، كيلومتر 5 جاده بمپور تحويل نمايند. 

آگهي دعوت سهامداران به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت پاكينه شوي (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 47320 و شناسه ملي 10101861262 

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت پاكينه شوي (سهامي خاص) 
كه رأس ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 در شركت 
صنعتي ســـپنتا: واقـــع در بزرگراه فتح (جاده قديـــم كرج) كيلومتر 
 9 بعـــد از انبارهاي عمومي اداره برق خيابان شـــهيد باقري پالك 9، 
 كد پستي 1379857115 سالن مجامع تشكيل مي گردد، حضور بهم

 رسانيد. 
دستور جلسه: 

1ـ  انتخاب اعضاي هيأت مديره براي مدت 2 سال 
هيأت مديره شركت پاكينه شوي 

آگهي دعوت سهامداران به مجمع عمومي به طور فوق العاده 

شركت پاكينه شوي (سهامي خاص)
 به شماره ثبت 47320 و شناسه ملي 10101861262

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي شود در جلسه مجمع 
عمومي به طور فوق العاده شـــركت پاكينه شوي (سهامي  خاص) كه 
رأس ســـاعت 9 صبح روز سه شـــنبه مورخ 1399/04/24 در شركت 
صنعتي ســـپنتا: واقع در بزرگراه فتح (جاده قديـــم كرج) كيلومتر 
9 بعد از انبارهاي عمومي اداره برق خيابان شـــهيد باقري پالك9، كد 
 پستي 1379857115 ســـالن مجامع تشكيل مي گردد، حضور بهم 

رسانيد. 
دستور جلسه: 

1ـ نقل و انتقال سهام 
هيأت مديره شركت پاكينه شوي 

شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران در نظر دارد انجام خدمات جابه جايي 
مسافر توسط 24 دستگاه خودرو (انواع سمند يا پژو) با تأييد كارفرما به منظور سرويس دهي 
به اين شركت در سطح استان تهران و حسب مورد ساير استان ها به همراه يك نفر رزرويشن 
توزيـــع خودرو با توجه به اعالم نياز كارفرما را با شـــرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به 
پيمانكار واجد شـــرايط واگذار نمايد.   1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف يك ســـال از تاريخ 
نخستين ارجاع دســـتور كار   2ـ  مبلغ برآوردي مناقصه: مبلغ برآوردي تمام خدمات 
موضوع مناقصه معادل13/703/184/000 (ســـيزده ميليارد و هفتصد و سه ميليون و 
يكصد و هشـــتاد و چهار هزار ريال) مي باشد.   3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات 
جاري شركت   4ـ  مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه 
مي توانند حداكثر تا ســـاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 با معرفي نامه معتبر 
به دبيرخانه آبفاي منطقه چهار شـــهر تهران به نشـــاني خ بهشت، ضلع جنوبي پاركشهر 
مراجعه و نســـبت به دريافت اســـناد مناقصه اقدام نمايند.   5ـ  تاريخ و محل تحويل 
اسناد:  شركت كنندگان مي توانند پيشـــنهادهاي خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 
1399/04/28 به دبيرخانه آبفاي منطقه چهار شـــهر تهران در قبال اخذ رسيد تحويل 
نمايند.   6ـ  تاريخ و زمان بازگشــايي: جلسه كميسيون مناقصه ساعت 10:30 صبح 
روز يكشـــنبه مورخ 1399/04/29 خواهد بود.   7ـ  مبلغ تضمين شركت در مناقصه 
501/095/520 (پانصد و يك ميليون و نود و پنج هزار و پانصدو بيست) ريال مي باشد كه 
شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي 
در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه 
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران ارسال نمايند. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، 
سپرده هاي مخدوش، ســـپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب 
اثر داده نخواهد شـــد.   8ـ  به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي 
كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.   9ـ  مدارك 
مورد نياز: الفـ  معرفي نامه كتبي بـ  فيش بانكي به مبلغ 218/000 ريال به حســـاب 
جاري شـــماره 2ـ2205220ـ40ـ806 نزد بانك سامان شـــعبه بازار به نام شركت آب 
و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران   10 -زمان چــاپ آگهي: نوبت اول 99/04/10 و 
نوبت دوم 99/04/14   برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشـــنهادها مختار 
اســـت.  ســـاير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج اســـت.   سايت شركت آب و 
 فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران: http://t4ww.tppww.ir  سايت ملي مناقصات:

http:tender.nww.co.ir :سايت شركت مهندسي  http://iets.mporg.ir 
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 

شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران
(سهامي خاص) 

آگهي مناقصه عمومي
شماره 99/5

(يك مرحله اي)  نوبت اول 

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت صنعتى آما (سهامى عام) يا نمايندگان قانونى آنها ميرساند، جلسه مجمع عمومى 
عادى ساليانه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/23واقع در آدرس تهران كيلومتر 1/5 جاده مخصوص كرج بين بيمه 
دوم و سوم - نبش ايستگاه مترو بيمه (كارخانه نوآورى آزادى) پالك 31 برگزار ميگردد. لذا باتوجه به شيوع ويروس كرونا و ابالغيه شماره440/050/ب/98 
مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنى بر اين كه "تا اطالع ثانوى برگزارى مجامع عمومى شركت ها صرفاً در شرايطى كه حداكثر با حضور 
15 ســـهامدار حقيقى و يا حقوقى تشكيل ميشود، امكان پذير ميباشد" لذا ضمن تشكر از ساير سهامداران حقيقى و حقوقى درخواست ميگردد با مشاهده 

همزمان مجمع از طريق پيوند هاى ذيل و عدم حضور فيزيكى، هيات مديره را در برگزارى مجمع در زمان مقرر يارى نمايند.
https://www.aparat.com/ama.co/live 1- لينك آپارات  

ama-co.com 2- سايت شركت صنعتى آما 
ama_industrial_co 3- اينستاگرام  

     همچنين سهامداران محترم ميتوانند سواالت خود را به شماره 09383229343 از طريق واتس آپ اعالم نمايند.
دستور جلسه:

1-  استماع گزارش هيات مديره و حسابرس و بازرس قانونى در خصوص عملكرد سال مالى منتهى به 1398/12/29
2-  تصويب صورت هاى مالى شركت براى سال مالى منتهى به 1398/12/29
3-  اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالى منتهى به 1398/12/29

4-  تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضا غير موظف هيات مديره و كميته حسابرسى
5-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلى و على البدل قانونى شركت و تعيين حق الزحمه آنان.

6-  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت.
7-  ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه باشد.

سهامداران محترم همچنين مى توانند جهت رويت گزارش هاى مربوطه به سايت سازمان بورس (كدال) مراجعه نمايند.
هيات مديره شركت صنعتى آما (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت صنعتى آما (سهامى عام ) به شماره ثبت 7063 و شناسه ملى 10100322690
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مجمع عمومى عادى ساالنه 
و فوق العاده شـــركت در بورس 
كاالى ايران با حضور سهامداران 
اين شركت در مركز همايش هاى 

بين المللى رازى برگزار شد.
مديرعامل بـــورس كاالى 
ايـــران در اين مجمع، عالوه بر 
تشريح دستاوردهاى پارسال، اهم 
برنامه هاى بورس كاال در سال 99 

را تشريح كرد.
حامد سلطانى نژاد در ابتدا به 
پيـــام هيات مديره بورس كاال به 
سهامداران اين شركت اشاره كرد 
و گفـــت: بورس كاالى ايران در 
جهت تحقق رهنمودها و منويات 
مقام معظم رهبرى در سال 98 با 
شعار سال «رونق توليد» به عنوان 
بزرگترين بازار متشكل معامالت 
كااليـــى و اوراق بهادار مبتنى بر 
كاال در كشـــور با مجموع ارزش 
معامـــالت نزديك به 170 هزار 
ميليارد تومان تالش كرد ضمن 
تعامالت ســـازنده و نزديك با 
تمامى فعاالن اقتصادى و با معرفى 
ظرفيت هاى متعدد سخت افزارى 
و نرم افزارى بورس كاال به تالش 
عرصه هاى توليد، فعاالن بازارهاى 
مالى و تدوين كنندگان سياست 
هاى اقتصادى كشور، ابزارهايى 
راهگشا و تسهيل گر جهت رسيدن 
به رونق توليد در عرصه اقتصاد 

ملى ارائه كند.
وى با بيان اينكه بورس كاال 
در تالش اســـت تا به بزرگترين 
بازار كااليى متشـــكل منطقه و 
مرجع پايدار قيمت كاالهايى كه 
در توليد آن ها داراى مزيت هستيم 
تبديل شود، گفت: در بازار داخلى 
ضمن ايجاد دركى مشـــترك از 
توانمندى ها و ظرفيت هاى موجود، 
بورس كاال همچون ســـنوات 
گذشـــته به عنوان بسترى امن و 

قابل اتكا جهت پاســـخگويى به 
نيازهاى بازار فعاالن اقتصادى در 
جهت تحقق اهداف ســـال 98 

فعاليت كرد.
مديرعامل بـــورس كاالى 
ايران ادامـــه داد: بورس كاالى 
ايران كه در سال 97 رتبه نخست 
را در ميان بورس هاى كشـــور از 
نظر مجموع كل ارزش معامالت 
بـــه خود اختصاص داده بود، در 
ســـال 98 هم شـــاهد رشد 56 
درصدى ارزش مجموع معامالت 
بازار فيزيكى در مقايســـه با سال 
پيـــش از آن بوديم كه حكايت 
از تداوم فعاليت و رشـــد بازارها

 دارد.
سلطانى نژاد بيان كرد: بورس 
كاالى ايران در سيزدهمين سال 
فعاليت خود توانســـته به عنوان 
يكى از  مهمتريـــن اركان بازار 
سرمايه نقش پررنگ و اثرگذارى 
در اقتصاد كشـــور به خصوص 
در برآورده كردن نياز بخش هاى 
مختلـــف اقتصاد به ويژه صنايع 
فلزى، پتروشيمى و شيميايى ايفا 

كند.
به گفته وى، كشف قيمت 
بر مبناى عرضه و تقاضا، كاهش 
هزينه هاى مبادالت به واســـطه 
تسهيل دسترسى به اطالعات بازار، 
افزايش نقدشوندگى بر پايه ايجاد 
بازار ثانويه براى معامالت، ايجاد 
سازوكار تامين مالى و سوق دادن 
آن به سمت صنايع توجيه  پذير 
و همچنين ايجاد امكان پوشش 
ريســـك از جمله كاركردهاى 
بورس كاالى ايران در راســـتاى 
رونق اقتصادى و جهش توليد به 

شمار مى رود.
سلطانى نژاد اظهار داشت: در 
سال 99 كه با شعار «جهش توليد» 
نام گذارى شـــده بورس كاالى 

ايران درصدد است با به كارگيرى 
ظرفيت هـــا و توانمندى هاى 
خود در بازار ســـرمايه همچون 
گذشته سهم شايانى در حمايت 
از زنجيره توليد كشور از طريق 
ارتقا شفافيت، كارايى و سالمت 

بازار داشته باشد.
مدير عامـــل بورس كاالى 

ايران در ادامه به اهم دستاوردهاى 
سال 98 در بازارهاى مشتقه، مالى 
و فيزيكى اشـــاره كرد و گفت: 
راه اندازى قراردادهاى آتى پسته، 
ايجـــاد زيرســـاخت هاى الزم 
جهت مديريت ريسك لحظه اى
 قراردادهـــاى آتى و راه اندازى 
تابلوى آنالين جديد اختيار معامله 
از مهم ترين اقدامات بازار مشتقه 
بود؛ پذيرش و انتشار اوراق سلف 
موازى اســـتاندارد محصوالت و 
شـــركت هاى جديد، راه اندازى 
معامالت گواهى سپرده زعفران، 
زيره ســـبز و پســـته و پذيرش 
11 انبـــار براى اين محصوالت، 
پذيرش خزانه سكه طالى جديد 
و راه انـــدازى معامالت گواهى 
سپرده كااليى سكه طال و همچنين 
افزايش ظرفيت خزانه هاى سكه و 

تدوين دستورالعمل معامالت حق 
امتياز از مهمترين اقدامات بازار 

مالى در سال 98 بود.
سلطانى نژاد در ادامه استقرار 
سامانه جديد مديريت تضامين، 
ثبت 54 عرضه كننده جديد، انتقال 
سيســـتمى وجوه جرائم توسط 
اتاق پاياپاى، راه اندازى سيستم 

تسويه خودكار قراردادهاى نقدى، 
راه اندازى سيستم تسويه نقدى- 
اعتبـــارى و هماهنگى با بانك 
مركزى در زمينه امكان تســـويه 
ارزى را از مهمتريـــن اقدامات 
بازار فيزيكى و برگزارى نشست 
مشترك با اتاق بازرگانى ايران و 
عمان به منظور تسريع تجارت و 
ايجاد سكوى مشترك معامالتى و 
همچنين امضاى تفاهمنامه با اتاق 
بازرگانـــى بصره را از مهمترين 
اقدامات بازار بين الملل در سال 

98 دانست.
وى در ادامـــه بـــه ارزش 
معامالت بورس كاالى ايران در 
سال 98 اشاره كرد و گفت: ارزش 
معامالت بورس كاالى ايران در 
ســـال 98 به بيش از 169 هزار 
ميليارد تومان رســـيد و در بازار 

فيزيكى بيش از 26/3 ميليون تن 
انـــواع كاال به ارزش 137 هزار 

ميليارد تومان دادوستد شد.
سلطانى نژاد افزود: در تاالر 
محصوالت صنعتى و معدنى 9/7 
ميليون تن كاال به ارزش 61 هزار 
ميليـــارد تومان مورد معامله قرار 
گرفـــت و در تاالر محصوالت 
پتروشـــيمى 4/6 ميليون تن كاال 
به ارزش 42 هزار ميليارد تومان 
و در تـــاالر فرآورده هاى نفتى 
11/9 ميليـــون تن انواع كاال به 
ارزش 33 هـــزار ميليارد تومان 
معاملـــه و ارزش معامالت بازار 
مشـــتقه و مالى بورس كاال هم 
31/5 هـــزار ميليارد تومان ثبت 

شد.
سلطانى نژاد در ادامه برنامه هاى 
كالن سال 99 بورس كاال را اعالم 
كرد و گفت: راه اندازى معامالت 
اوراق خريد دين كااليى براى تامين 
مالـــى توليدكنندگان، راه اندازى

 قراردادهاى مشـــتقه و گواهى 
ســـپرده كااليى روى دارايى هاى 
پايه جديد، افزايش به كارگيرى 
قراردادهاى كشـــف پريميوم در 
جهت تسهيل برنامه ريزى و فروش 
توليدكنندگان محصوالت صنعتى، 
معدنى و پتروشيمى، راه اندازى 
معامـــالت مناقصه جهت تامين 
كاالى مورد نياز صنايع بزرگ و 
نهادهاى دولتى و غيردولتى داراى 
مصـــارف كااليى با حجم باال و 
تسهيل صادرات و كمك به تامين 
ارز مورد نياز كشـــور با توسعه 
معامـــالت در رينگ صادراتى 
از برنامه هاى كالن ســـال 99

 است.
وى ادامـــه داد: همچنيـــن 
توسعه و بهبود فرآيندهاى پيش 
از معامالت، معامالت و پس از 
معامالت بازارهاى فيزيكى، مشتقه 

و مالى، تدوين و پيگيرى تصويب 
دستورالعمل هاى جديد در جهت 
توســـعه بازارها و ابزارها، ارتقا 
درگاهها و ســـامانه هاى ارتباط 
و مشـــتريان، طراحى و تدوين 
مدل بازاريابى شـــركت، توسعه 
فرآيند هاى پذيرش و كنترل انبار 
و توسعه فرهنگ سرمايه گذارى و 
ارتقاى سواد مالى فعاالن بازار در 
حوزه كااليى از ديگر برنامه هاى 
مهـــم بورس كاال در ســـال 99 

است.
همچنين مجمع عمومى عادى 
ساليانه و فوق العاده بورس كاالى 
ايران  در محل سالن همايش هاى 
رازى برگزار شد و سهامداران با 
رأى اكثريت، عملكرد اين شركت 
را مورد تاييد قرار دادند و تقسيم 
ســـود 100 ريالى و افزايش 34 
درصدى ســـرمايه شركت را به 

تصويب رساندند.
در مجمـــع عمومى عادى 
ساالنه بورس كاال،   پس از ارايه 
گزارش هيات مديره براى سال 
مالى منتهى به 29 اسفند 1398 با 
تقسيم 100 ريال سود به ازاى هر 

سهم موافقت شد. 
ضمنا موسســـه حسابرسى 
فريوران راهبرد به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونى و بازرس 
على البدل موسســـه حسابرسى 
آرمـــان آروين پارس و روزنامه 
اطالعات و دنيـــاى اقتصاد به 
عنوان روزنامه رسمى كثيراالنتشار 

انتخاب شدند.
مجمـــع  در  همچنيـــن 
فوق العاده صاحبان سهام افزايش 
34 درصدى ســـرمايه شركت از 
186 ميليارد تومان به 250 ميليارد 
تومان از محل سود انباشته و ساير 
اندوخته ها به تصويب صاحبان 

سهام رسيد.

سازمان بورس كاهش 20 درصدى 
كارمـــزد معامـــالت را به مديران عامل 
بـــورس ، فرابورس ، ســـپرده گذارى 
مركزى، مديريت فناورى و رايان بورس 
اعـــالم كرد كه از اول مـــرداد اجرايى 

مى شود.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(ســـنا)، هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار با هدف كاهش هزينه هاى 
سرمايه گذارى، تشويق سرمايه گذاران 
فعال در بازار ســـرمايه و انجام اقدامات 
الزم به منظور حمايت از حقوق و منافع 
سرمايه ســـرمايه گذاران در بازار اوراق 
بهادار از طريق تخصيص كارمزد اركان 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه و صندوق 
سرمايه گذارى مشـــترك توسعه بازار 

سرمايه،كاهش و تخصيص كارمزد هاى
 اركان بـــازار از معامـــالت ســـهام 
و حـــق تقدم ســـهام در بورس اوراق 
بهادار تهـــران و فرابورس را تصويب

 كرد.
در همين رابطه محســـن خدابخش 
مدير نظارت بر بورس هاى ســـازمان 
بـــورس و اوراق بهادار ضمن بيان اينكه 
سهامداران از اول مرداد، 20درصد كمتر 
كارمزد مى پردازند به (ســـنا)، گفت: در 
جهـــت كاهش هزينه هاى معامالتى 20 
درصد از كارمزد كارگـــزاران، بورس، 
فرابورس و شـــركت سپرده گذارى و 

مديريت فناورى كاهش يافت.
وى ادامه داد: در هيات مديره سازمان 
بورس مصوب شـــد تـــا از كارمزد اين 

نهاد هم 20 درصد كاســـته شود كه در 
نخستين جلسه شورايعالى بورس مطرح 

مى شود.
خبـــر ديگر اينكـــه  پس از انتقال 
نماد شـــركت بورس انرژى به بورس 
اوراق بهادار تهران، معامالت اين شركت 
در تاالر شيشـــه اى در بازار دوم بورس

 آغاز شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازارسرمايه 
ايران، نماد معامالتى شركت بورس انرژى 
ايـــران براى اولين بار پس از پذيرش و 
درج نام شركت در فهرست شركت هاى 
پذيرفته شـــده در بورس اوراق بهادار 
تهران و با حضور سيدعلى حسينى مدير 
عامل بورس انـــرژى و على صحرايى 
مدير عامل بورس تهران به طور نمادين 

بازگشايى شد.
نمـــاد معامالتى «انرژى3» در بخش 
فعاليت هـــاى كمكى به نهادهاى مالى 
واسط، گروه فعاليت هاى كمكى واسطه 
گرى هاى مالى به جز تامين وجوه بيمه 
و بازنشستگى و طبقه فعاليت هاى مرتبط 
با اوراق بهادار به عنوان پانصد و سى و 
نهمين شـــركت پذيرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.
بر اين اســـاس بازگشايى اين نماد 
معامالتى از طريق حراج ناپيوســـته با 
اعمال يك مرحله پيش گشايش شروع 
و بـــا اجـــراى حراج ناپيوســـته پايان

  يافت.
پس از كشـــف قيمـــت در نماد 
معامالتـــى "انـــرژى3"، نماد معامالتى 

"انرژى1" مربوط به نهادهاى مالى بورس 
مربوط  انرژى و نماد معامالتى "انرژى2" 
بـــه فعاالن بورس انرژى هم آماده انجام 

معامله شدند.

برنامه هاى توسعه بورس كاال در سال 99 

كاهش 20 درصدى كارمزد معامالت بازار سرمايه

سهم دولت در رشد شاخص 
حمايت هاى دولت و ديگر اركان نظام، محبوبيت سرمايه گذارى در 

بورس را نسبت به ديگر بازارهاى موازى افزايش داده است.
على صادقين كارشناس بازار سرمايه در گفتگو با ايرنا به حمايت هاى 
دولت از بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت: در قالب صندوق هاى ETF اخبار 
خوبى در حال انتشار است، همچنين  در چند روز گذشته رهبر معظم انقالب 
دستور معافيت مالياتى شركت هايى را كه وارد بورس شدند را ابالغ فرمودند 

كه اين موضوع مى تواند تاثير شگرفى را در معامالت بورس داشته باشد.
صادقين اظهار داشـــت: سياست هاى حمايتى كه در پيش گرفته شده  
مانند افزايش سرمايه از محل آورده نقدى و تجديد ارزيابى باعث شده تا 
شـــركت هايى كه در بورس هســـتند منابع مالى بيشترى را جذب و اصالح 

ساختار مالى ساده ترى را در پيش بگيرند.
كارشـــناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در پيش گرفتن يك سرى از 
سياست هاى حمايتى مانند تبليغات و نيز سياست هاى مربوط به اصالح ساختار 
مالى كه دولت از طريق افزايش سرمايه به شركت ها مى دهد مهمترين اقداماتى 
است كه دولت به منظور حمايت از بورس در دستور كار قرار داده است.

وى معتقد اســـت: تصميم بانك مركزى براى كاهش نرخ سود بانكى 
بزرگترين حمايت عملى سياست گذاران پولى و مالى از بازار سرمايه بود.

كارشـــناس بازار ســـرمايه با بيان اينكه در نخستين مرحله از عرضه 
صندوق هاى ETF گروه بانكى ها و بيمه اى ها عرضه شدند و اكنون با بيش 
از 100 درصد بازدهى قابل معامله شدند، افزود: چشم انداز فعاالن بازار از 
عرضه صندوق هاى ETF، تالش دولت براى عمق بخشيدن به بازار است تا 
تامين مالى را به سمت بازار سرمايه پيش ببرد كه اين موضوع نشان مى دهد 
همچنان بورس يكى از گزينه هاى سرمايه گذارى و انتخاب فعاالن بازار براى 
سرمايه گذارى خواهد بود.وى افزود: در شرايط فعلى هيچ بازار جايگزينى 
مانند بورس كه بتواند بدون دغدغه سرمايه هاى خرد را در مقياس باال در خود 
جاى دهد و مبادالت ساده اى داشته باشد وجود ندارد؛ بنابراين بازار سرمايه 

بهترين گزينه سرمايه گذارى در مقايسه با بازارهاى جايگزين است.
صادقين خاطرنشان كرد: افزايش نرخ ارز در سامانه نيما، انتظار براى 
افزايش بيشتر قيمت ارز در سامانه نيما، بهبود قيمت هاى جهانى، عدم جايگزينى 
بازارهاى ديگر در مقايسه با بازارسرمايه و نيز حمايت همه جانبه حاكميت 
از بورس براى تامين مالى دست به دست يكديگر دادند تا بازار سرمايه در 

صدر جذب نقدينگى سرمايه گذاران حقيقى كشور قرار گيرد.
وى با بيان اينكه تسهيل ورود شركت ها به بورس از جمله اقداماتى است 
كه بهتر است دولت به منظور حمايت بيشتر از بورس در دستور كار قرار 
دهد، گفت: ارائه سهام دولتى و عمق بخشيدن به بازار سرمايه كه اكنون در 
قالب صندوق هاى ETF در حال انجام است بايد شدت بيشترى را به خود 
بگيرد.كارشناس بازار سرمايه گفت: عمق بخشيدن به معامالت بورس، تسهيل 
در واگذارى هاى دولتى به بورس، بهبود زيرساخت هاى معامالت و شفافيت 
بيشتر در اطالع رسانى بيشتر از مهمترين سياست هاى دولت تلقى مى شود.

صادقين به ركوردشكنى هاى اخير شاخص بورس در بازار اشاره كرد 
و گفت: افزايش قيمت ارز به عنوان تاثيرگذارترين عامل در خصوص رشد 
بازار سرمايه تلقى مى شود كه در كنار اين موضوع، انتظارات تورمى ايجاد 

شده در كشور در روند صعودى بازار بى تاثير نبوده است.
وى با تاكيد بر ديگر عوامل تاثيرگذار در افزايش پرشـــتاب شـــاخص 
بورس گفت: روند قيمت هاى جهانى كه تقاضاى آن به دليل شيوع ويروس 
كرونا كاهش يافته بود در حال بازگشت است؛ با توجه به چنين موضوعى 
انتظار داريم تا در تابستان فرآورده هاى نفتى، فوالد، سنگ آهن و پتروشيمى 
وضعيت بهترى پيدا كنند كه اين امر مى تواند به عنوان عاملى مثبت براى 
صنايع بورسى كشور تلقى شود.صادقين به حمايت همه اركان نظام از بازار 
سرمايه اشاره كرد و گفت: نمونه بارز حمايت هاى صورت گرفته از بورس 
عرضه هاى صندوق ETF است.وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه روند 
صعودى پرشتاب شاخص بورس ادامه دار است يا خير، گفت: تا زمانى كه 
قيمت ارز در ميان مدت صعودى باشد و قيمت هاى جهانى در مسير افزايشى 
قرار بگيرند و بازارهاى جايگزين بازار سرمايه از جذابيت حجمى و معامالتى 
نسبت به بورس برخوردار نباشند بازار بورس به روند صعود خود ادامه خواهد 
داد.كارشناس بازار سرمايه به احتمال وجود اصالح شاخص بورس در بازار 
اشاره كرد و افزود: با توجه به روند صعودى پرشتابى كه شاخص بورس 
تجربه كرد اصالح در بازار به صورت 100 درصد رخ خواهد داد اما امكان 
ريزش در بازار صفر است.وى با بيان اينكه بازار هر چه به كانال يك ميليون 
و 500 هزار واحد نزديك تر مى شود ممكن است با احتمال فشار عرضه در 
بازار روبرو شويم، گفت: به عقيده  فعاالن حرفه اى بازار، اين اصالح به نفع 
بازار است و فرصت خريد را در بسيارى از صنايع كه به صورت مداوم با 
صف خريد همراه هستند فراهم خواهد كرد و انتظار داريم شاخص بورس 

هر چه زودتر از سقف يك ميليون و 500 هزار واحد عبور كند.

تامين مالى با اوراق گام 
اوراق گام شـــكل پيشرفته و 
جايگزين ال ســـى داخلى است كه 
زمانى در كشور رواج داشت و امروز 
اين ابزار يكـــى از ابزارهاى خوبى 
است كه بانك مركزى دنبال مى كند 
و مى تواند اثر قوى بر عرضه اقتصاد 
داشته باشد و در گام اول به كاهش 

تورم كمك كند.
ويژگى اوراق گام نســـبت به 
ال سى داخلى اين است كه ال سى 
داخلى فقط يكبار گردش مى كرد در 
حالى كـــه اوراق گام مى تواند چند 

دست بين توليدكنندگان گردش كند و در نهايت مى تواند در بازار سرمايه 
قبل از اينكه بانك پول آن را پرداخت كند به پول تبديل شود.

سرپرســـت پژوهشـــكده پولى و بانكى با  بيان اين مطالب به تشريح 
مزيت هاى اوراق گام نسبت به ساير ابزارهاى تامين مالى توليد پرداخت و 

گفت: اثر تورم زايى اين اوراق نسبت به ساير ابزارها بسيار ناچيز است.
به گزارش پايگاه خبرى بازارسرمايه (سنا) و به نقل از صدا و سيما، 
دكتر شاپور محمدى با بيان اينكه طرح گام(گواهى اعتبار مولد) فرصتى براى 
تحقق شـــعار سال است، اظهار داشت: جهش توليد امسال يكى از اهداف 
اصلى بانك مركزى اســـت و براى اينكه اين هدف تحقق پيدا كند، بحث 

اوراق گام مطرح شده است.
وى درباره نحوه كاركرد اين اوراق گفت: اوراق گام به اين شكل عمل 
مى كند كه اگر يك توليدكننده به توليدكننده ديگرى بدهى داشته باشد، مى تواند 
لزوماً پول پرداخت نكند، بلكه از بانك هاى تجارى اوراق گام را دريافت كند 
و به توليدكننده طلبكار بدهد و آن توليدكننده نيز به توليد كننده قبل از خود 

كه مواد اوليه و تجهيزات را از آن خريده اوراق را ارائه كند.
سرپرست پژوهشكده پولى و بانكى ادامه داد: در نهايت بعد از سپرى 
شدن يك ششم زمان اوراق تا زمان سررسيد در نظام توليدى كشور مى تواند 
در بازار سرمايه تبديل به پول نقد شود كه اين كار كمك مى كند بدون اينكه 
خلق پول زيادى صورت بگيرد به چندين برابر بتوان بدهى توليدكنندگان را 

با يكديگر تسويه كرد و از اين جهت ابزار بسيار مناسبى است.
محمدى خاطرنشان كرد: اوراق گام شكل پيشرفته و جايگزين ال سى 
داخلى اســـت كه زمانى در كشـــور رواج داشت و امروز اين ابزار يكى از 

ابزارهاى خوبى است كه بانك مركزى دنبال مى كند. 
البته گواهى ســـپرده و تغيير كريدور نـــرخ در عمليات بازار باز هم 
تحوالت اخيرى است كه در بازار پول رقم خورده و مى تواند به ثبات پولى 

كشور كمك كند.
وى تاكيد كرد: قطعاً بانك مركزى در سياســـت هاى جديدى كه اجرا 
مى كند، مجهزتر و قوى تر از قبل خواهد بود و رويكرد بانك مركزى رويكردى 
تازه اى است كه جا دارد همه در پيشبرد اهداف بانك مركزى كمك كنند، 

چراكه به قوام و دوام نظام پولى كشور كمك خواهد كرد.
سرپرست پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى درباره ميزان اجرايى 
شدن اين طرح تاكنون نيز گفت: در حال حاضر بانك ها طرح گام را اجرايى 
كرده اند اما طبيعتا توليدكنندگان بايد به بانك مراجعه كنند و به جاى درخواست 

تسهيالت اوراق گام را از بانك ها درخواست كنند.
وى در توضيـــح عملكرد اوراق گام افـــزود: اين اوراق در واقع يك 
گواهى اعتبار است كه شركت توليدى وقتى آن را در اختيار گرفت مى تواند 
بـــه توليدكننده ديگرى بابت خريد مـــواد اوليه، تجهيزات و هر نيازى كه 
دارد ارائه دهد و آن شركت هم مى تواند در حلقه توليدى كشور آن را به 
گردش در بياورد و در نهايت توليدكننده آخر كه اوراق را دريافت مى كند، 
مى تواند اين اوراق را در بازار ســـرمايه بفروشـــد و كسانى كه خريدار اين 
اوراق هستند پول آن را تأمين مى كنند و در نهايت دارنده ورقه با مراجعه 
به بانك صادركننده، با يك سود معينى پول ورقه را دريافت مى كند و اين 

فرايند خاتمه مى  يابد.
محمدى اظهار داشـــت: مزيت اين اوراق نسبت به ساير ابزارها مانند 
تســـهيالت مستقيم اين اســـت كه قدرت خلق پول كمترى دارد، بنابراين 
تورم زايى در اين حالت بســـيار ناچيز بوده و ويژگى اوراق گام نســـبت به

 ال سى داخلى اين است كه ال سى داخلى فقط يكبار گردش مى كرد در 
حالى كه اوراق گام مى تواند چند دست بين توليدكنندگان گردش كند و در 
نهايت مى تواند در بازار سرمايه قبل از اينكه بانك پول آن را پرداخت كند به 
پول تبديل شود.وى تصريح كرد: در يك مرحله اوراق گام بعد از اينكه از 
دست توليدكنندگان به دست سرمايه گذاران بازار سرمايه رسيد مى تواند به پول 

تبديل شود بدون اينكه بانك صادر كننده اوراق گام، پولى داده باشد. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه  94 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

7650408809128060269رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

 ادامه در صفحه 9

اينجانب حسين رحيم زاده 
ميبدي مالك اتومبيل سواري 
پژو 206 با شماره پالك 64 

ايران881 د33 و با شماره موتور 
13588003035 و شاسي 

NAAP23FC49J156070 به 
علت فقدان اسناد فروش و برگ 
سبز تقاضاي رونوشت (المثني) 
اسناد مذكور را نموده است، لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 
پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

اينجانب محمدحسين احمدي 
بفروئي مالك اتومبيل سواري 
پژو206 آريان با شماره پالك 
64 ايران354د67 و با شماره 

موتور 15090011718 و شاسي 
NAAP41FD7BJ324217 به 
علت فقدان اسناد فروش و برگ 
سبز تقاضاي رونوشت(المثني) 
اسناد مذكور را نموده است، لذا 
چنانچه هركس  ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 
پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز پژو 206 مدل 1382 به شماره پالك 
82ـ661س45 و شماره موتور 10FSM84557567 و 
شماره شاسي 82646890 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (ساري)

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري سايپا 132 سفيد 

روغني مدل 89 به شماره پالك 
24ـ942ب48 و شماره موتور 
3737045 و شماره شاسي 

S1422289199895 متعلق 
به شهرام شهرآشوب ريشه 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. چادگان 

شناسنامه مالكيت سواري 
برليانس مدل 1396 به 

شماره انتظامي 174س11 
ايران71 به شماره موتور 

 BM15LF119786
و شماره شاسي 

 NAPH230AAH1000712
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز خودروي سواري پرايد به ش انتظامي 
347ط89 ايران82 مدل 98 به ش موتور 

M13/6414975 ش شاسي 3586716 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند قطعي منقول سواري پرايد مدل 
1386 پالك 467ص89 ايران 56 به شماره موتور 
1840159 شاسي S1412285029903 مفقود 

و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز كاميون باري فلزي 
كاويان مدل 1388 به 

شماره انتظامي 559ع65 
ايران79 با شماره موتور 

 EQ4BTAA3969774687
و شماره شاسي 

 KA5K1062C9G333673
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت 
BENELLI TNT249 مدل 1396 به 
شماره پالك اوليه 65477ـ697 و پالك 
ثانويه 84226ـ  697 و شماره شاسي 

N23DDBJDFH1J00288 و شماره 
موتور 0249N23121651 به نام 

اصغر بزرگي كازروني فرزند محمدكريم 
به شماره ملي 2280857898 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني سواريـ  هاچ بك 
ليفان تيپ X60 مدل 1392 
رنگ مشكي متاليك به شماره 

پالك 61ـ413د78 شماره موتور 
 LFB479Q121201955

و شماره شاسي 
 NAKSG4312DB105029
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بانه 

برگ سبز وانت پيكان رنگ سفيد 
شيريـ  روغني مدل 1392 شماره 
موتور 114F0059232 شاسي 
 NAAA36AA3DG625252
و پالك 218ج22ـ  83 متعلق به 
محسن محبي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
زرين دشتـ  غالمي 

پروانه اشتغال به كار مهندسي 
به شماره 00017ـ600ـ36ـ0 

و شماره عضويت 
12251ـ0ـ6ـ40 در رشته 

مهندسي عمرانـ  نقشه برداري 
به نام حميدرضا نظيري يان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

(قزوين)

برگ سبز سواري 
سايپا SAINA مدل 

97 سفيد روغني پالك 
69ـ 375د42 شماره 

 M15/8544229 موتور
شماره شاسي 

 NAS831100J5763290
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان 

 دفترچه قرارداد مسكن مهر پنج برگي در فاز 11 شهر پرديس 

با نام پروژه شـــركت كوزو پارس 10 با كد پروژه 697173، نام 

بلـــوك 1859، كد بلوك 250272، كـــد واحد 1061717 و 

شـــماره پرونده 1842224 مورخ 1391/04/26 متعلق به 

آقاي تورج شـــرافتي به شـــماره ملي 1551981742 فرزند 

اسمعيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت سواري 
تيبا 2 مدل 1395 به 

شماره انتظامي 369س44 
ايران71 و شماره موتور 

8277811 و شماره شاسي 
 NAS821100G1043865
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

كارت هوشمند ناوگان به 

شماره انتظامي 766ع84 

ايران19 به شماره 

كارت 3050610 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

(قزوين)

سند خانه اينجانب محمدابراهيم بزاز فرزند محمدجعفر با شماره ثبت در 
دفتر منطقه 8000 و شماره قطعه 2 و شماره تفكيك 538 و شماره پالك 
اصلي فاز F ميرمهنا و شماره قرارداد 812/191/9965 به مساحت 

48/30 مترمربع مفقود گرديده است. 

مفقودي برگ سبز پژو 405 مدل 
1388 رنگ نقره اي شماره پالك 

34ـ 381ج25 شماره موتور 
12488009587 شماره شاسي 
 NAAM0130A09E827071

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

 (رامهرمز)

كارت هوشمند كاميون ماز به شماره 
هوشمند 2478468 و به شماره 

پالك 83ـ 244ع35 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت ماشين كاميون مسقف فلزي بنز مدل 
1362 به شماره هاي پالك 62ـ 113ع74 موتور 

10081814 شاسي 55012972 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  (آمل)

سند كمپاني پژو سواري 405 جي ال ايكس دوگانه سوز مدل 1398 به 
رنگ خاكستري متاليك به شماره پالك 173ص48 ايران95 شماره موتور 
124K1343217 شماره شاسي NAAM11VE1KK190660 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. بم

سند كمپاني سواري پژو GLX 405 مدل 
89 پالك 515 ن33 ايران16 به نام علي 

جارياني موتور 321856 شاسي 992153 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

5 فقره مهارت گرافيك رايانه 
سمانه مقدم مربوط به سال 91 به 
كدملي 0078306701 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

برگه سبز پرايد 86 نوك مدادي به ش 
پالك 485س64ايران68 به ش موتور 

2051667 و ش شاسي 360256 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز كاميون باري 
فلزي ولوو ان 88 قرمز 

روغني مدل 1973 پالك 
59ـ 469ع65 شماره 

موتور 113899 شماره 
شاسي 022686 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

است. 
گرگان 

مفقودي برگ سبز و كارت موتور روان CG125 مدل 
1390 به شماره شاسي NEK***125A9003657 ش 
موتور *51017731* و شماره پالك 689ايران32413 
به نام كرمعلي كرمي جعفرلو مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387 
به شماره شاسي S1422287037745 ش موتور 
2663345 و شماره پالك 93ايران343ن71 به 
نام اسماعيل يوسفي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقودي برگ سبز خودرو وانت زامياد مدل 1389 
به شماره شاسي NAZPL140TBN291968 ش 
موتور 585935 و شماره پالك 73ايران274ل82 
به نام امين برومندي مفقود و فاقد اعتبار مي  باشد.

«كارت ماشين پژو پارس مدل 83 به نام مريم 
نادري گراغان با پالك 745ب28ايران11 و 
به شماره موتور 12483122561 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.»

كارت شناسايي كاميون باري 
فلزي بنز به رنگ سورمه اي 

روغني مدل 1973 به شماره 
پالك 63ـ657ع69 و شماره 

موتور 000000 و شماره 
شاسي 848637 به نام حسين 

رحماني مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كازرون

مفقودي
كليه مدارك تراكتور 
MF285 به شماره 
 C1,46,1 سريال
و شماره موتور 

LFW7493N مفقود 

گرديده اعتبار ندارد.
(خوربيابانك)

برگ سبز سواري پرايد مدل 98 به شماره پالك 
ايران28ـ 392ق61 به نام محمد زيوري احقر 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اسدآباد همدان

سند مالكيت راهور خودرو سواري پژو 206 مدل 
98 با شماره پالك: 20ايران876ن28 شماره 

شاسي: NAAP03EE9KJ750877 مفقود گشته 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري پژو پارس TU5 مدل 97 
به رنگ سفيدـ  روغني به شماره 

پالك 84ـ697س47 شماره موتور 
164B0197145 و شماره شاسي 
NAAN11FE9JH946900 به 

نام ايمان پورحسين سورويي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرعباس)

برگ سبز سواري هاچ بك پژو 207 مدل: 
1399 به شماره شاسي: KJ266356 به 
شماره پالك: 20ايران178و46 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت خودرو پژو 405 به ش 
شهرباني 21ايران364م39 به ش موتور 

12482010538 شاسي 82040708 بنام 
رحمت اهللا الماسي مفقود و فاقد اعتبار است.

كارت هوشمند راننده به شماره 
2486728 به نام حشمت اهللا 

اسدي اميرآبادي مفقود گرديده 
اعتبار ندارد.(شهركرد)

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو پرايد سواريـ  هاچ بك 
مدل 90 تيپ 111 ش پالك 

23ـ926ط32 رنگ نوك مدادي 
ـ متاليك ش م 4281268 ش 
 S5430090071064 ش
به نام محمد حقاني فر مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است. بادرود

كارت ملي هوشمند 

اينجانب خاطره 

رمضاني به شماره 

0059330651 در 

تاريخ 1399/3/29 

مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب كيوان مرادي به شماره 
129610/01 و كارت كيشوند اينجانب 

سارا راهي به شماره 129611/01 مفقود 
گرديده اند و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب بي تا آستانه به شماره 
102999/01 و كارت كيشوند اينجانب 

آئين منيري به شماره 102999/07 مفقود 
گرديده اند و از درجه اعتبار ساقط مي باشند.

كارت كيشوند اينجانب 
ابوالحسن گودرزي به شماره 

107662/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري ام وي ام 315 مدل 96 ايران82ـ836ن28 
شماره شاسي MVM477FJAH057103 شماره موتور 

NATBAMD8H1045997 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است. «قائم شهر»

كارت كيشوند اينجانب 
فيروزه بري نوبر به شماره 

122828/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 1385 
 S1412285909233 سفيد روغني موتور 1633185 شاسي
پالك 73ـ287ج36 مالك سمانه ياسايي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.پ الرستان

سند برگ سبز و كارت خودرو وانت آريسان 
سفيد رنگ بنام رحيمه اسدي به ش پالك 

983ق69ايران22 شاسي 7650733 موتور 
17252 مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ 
سفيد روغني مدل 1393 به 

شماره پالك 195ن85ايران20 و 
 139B0073842 شماره موتور

و شماره شاسي 
NAAN11FC2EK690397 به 
نام روح اهللا وهابي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز پرايد به شماره نيرو 
انتظامي 68ايران826ج98 
به نام خانم افروز فرزانهـ  
رنگ سفيد به شماره موتور 
4963377 شماره شاسي 

 NAS411100D1305817
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است.

كارت خودرو كاميون آتش نشاني ولوو اف12 قرمز 
روغني 80 پالك انتظامي 323 ع29 ايران 11 

شاسي WT823420 موتور 248216 (19تن) 
متعلق به شركت نفت پارس مفقود و اعتبار ندارد. 

كارت خودرو وانت دوكابين قرمز روغني 95 
پالك انتظامي 698 ل58 ايران 11 شاسي 

 FEA38885 موتور  NAGP2PC12GA234908
متعلق به شركت نفت پارس مفقود و اعتبار ندارد. 

آگهي مفقودي 
سند و برگ سبز خودرو وانت پيكان 
مدل 1389 به رنگ سفيدـ  روغني 

دوگانه سوز به شماره انتظامي 
64ـ  882ب51 و به شماره موتور 

11488107882 و به شماره شاسي 
NAAA46AA6AG100372 متعلق به 
فرهاد سلماني زاده عقدا مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد» 

آگهي مفقودي 
سند و كارت خودرو سواري پرايد 
مدل 1383 به رنگ سفيدـ  روغني 
به شماره انتظامي 54ـ  297ب16 و 
به شماره موتور 00706808 و به 

 S1412283231034 شماره شاسي
متعلق به محمدعلي زارع ميرك آباد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.«يزد» 

برگه سبز پژو 206 به شماره 

شاسي 83604086 موتور 

10FSM84632629پالك 

213ق94 ايران 10 مفقود 

شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

سند كمپاني وانت پيكان 
مدل 1384 به شماره پالك 

84ـ  233 ج77 با شماره 
موتور 11284041989 

و شماره شاسي 
12117895 به نام عيسي 

چمك مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

كارت و برگ سبز تراكتور 
399 دو ديفرانسيل مدل 
1394 به شماره پالك 45ـ  
636 ك16 با شماره موتور 

YAW3564C و شماره شاسي 
 N3HKTAA5DFHQ03779
به نام جوادپورمحي آبادي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز پرايد مدل 96 پالك 897ن77 
ايران 14 موتور M13 /5851419 شاسي 
NAS411100H1312985 به نام بهادر 

خضيرپور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز وانت پيكان مدل 
1389 به شماره پالك 

45ـ  964ل76 با شماره 
موتور 11489088875 

و شماره شاسي 
 NAAA46AA9BG169039

به نام صغري زارع مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو پارس مدل 1389 به شماره 
پالك 45ـ  678ب62 با شماره 

موتور 12489221631 
و شماره شاسي 

 NAAN01CA8BK479631
به نام محمدعلي كدورتي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز ميني بوس مدل 
1357 شماره پالك 51ـ  
391 ع 55 شماره شاسي 
402458 شماره موتور 
050761 به نام فرهاد 
غريبي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
سنندج 

شناسنامه خودرو مزدا 
تيپ 3 مدل 2014 به 

رنگ سفيد به شماره موتور 
17376 و شماره موتور 

Z6B24463 و شماره شاسي 
 JM7BLISZ2E1424918

به نام محسن زاد حسيني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.  آبادان 

برگ سبز خودرو سواري سايپا 132 مدل 1390 به 
شماره پالك ايران 98ـ  757 ب 93 به شماره موتور 

 S1422290282470 4194248 به شماره شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني و سند 
قطعي خودرو سواري پرايد مدل 

1383 به شماره پالك ايران 
53ـ  465 م 16 به شماره موتور 
00734709 به شماره شاسي 
S1412283295902 به نام 

سيد محسن سجادي جزي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

كارت شناسايي خودرو ليفان مدل: 1396 به 
 NAKNH4626HB103018 :شماره شاسي

به شماره پالك 22 ايران 881 ج 73 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز كاميون باري 
چوبي بنز ال 36/1918 
با شماره پالك 54 ايران 

164961 و با شماره 
موتور 055299 و 
شاسي 0656878 
مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي 
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس 

تيپ PARSTU5 به رنگ ســـفيدـ  روغني به شماره انتظامي 73ـ  727 

س 82 مدل 1394 به شـــماره موتور 164B0010190 و به شماره شاسي 

NAAN11FC9FK827658 متعلق به اينجانب زيبا شـــجاعي فرزند 

صفر به ش ش 16090 متولد فسا و به شماره ملي 2570161721 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(فسا) 

پروانه بهره برداري شركت تعاوني توليدي 
مرغ گوشتي شاهين جوجه آمل به شماره 

15058/005/ص مورخه 87/7/2 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (ساري)

برگ سبز سواري پرايد 
جي ال ايكس آي به رنگ نقره اي 

متاليك مدل 1387 دوگانه سوز به 
شماره شهرباني 15ـ641ص15ـ  
شماره موتور 2373697 و شماره 
 S1412287459222 شاسي
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
خسروشاهـ  ميرحسيني

كارت كيشوند اينجانب قاسم 
اسماعيلي رودآبادي به شماره 

101173/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد به شماره شهرباني 
 M13/6426553 241ط88ايران47 و شماره موتور
و شماره شاسي NAS411100L3596054 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد. پيشوا 

پروانه كسب شماره 6108ـ610 
مورخ 89/1/21 به نام آقاي 

يعقوبعلي حيدرزاده مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب محمد كيوانلو شهرســـتانكي مالك خودرو پـــژو405 جي ال ايكس 

مـــدل 1393 به رنگ نقره اي متاليك به شـــماره انتظامي ايران26ـ  677ط35 

به شـــماره شاســـي NAAM01CAXEK-641064  و به شماره موتور 

124K0433619 به علت فقدان اسناد فروش، سند كمپاني و برگ سبز تقاضاي 

رونوشت المثني اســـناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور را دارد ظرف مدت 10 روز 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.

آگهي مفقودي
سند كمپاني(برگ فروش) سواري 

پژو 405 جي الـ  آي به شماره 
پالك 18ـ  133د71 شماره موتور 
12484041882 شماره شاسي 

16206704 مدل 1384 رنگ نوك 
مداديـ  روغني به نام اينجانب فاطمه 

مختاري مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. سميعيان

برگ سبز خودرو تيبا2 مدل 
1397 به شماره پالك 38 
ايران 249 و 37 به شماره 
 M15/8568903 موتور

و شماره شاسي 
 NAS821100J1150367
به نام وحيد خوش راد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

برگ سبز و كارت و سند محضري موتورسيكلت 
مدل1394 شماره موتور 0501549SB157FMI پالك 
 NEZ***125B8402147 ـ 499ـ  24242 شماره تنه

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. مالير

اينجانب دكتر پروين فالحي مسئول فني نوبت كاري عصر مركز درمان 

سوء مصرف مواد نورسپيد به نشـــاني و پالك ثبتي كرجـ  حصارك باال 

سه راه پســـت خانه انتهاي بلوار آزادي نبش خيابان مدير روستا مجتمع 

بوعلي طبقه اول به پالك ثبتي 144/1512 بدينوســـيله اظهار مي دارد 

پروانه مسئول فني به شماره 2445556 مورخ 93/7/6 صادره از دانشگاه 

علوم پزشـــكي البرز مفقود گرديده و لذا از درجه اعتبار ساقط مي باشد از 

يابنده تقاضا ميشـــود آن را به صدور پروانه دانشگاه علوم پزشكي البرز 

تسليم نمايد.

برگ سبز و كارت خودرو پژو 405 نقره اي متاليك مدل: 
 NAAM01CA3AR506641 :1389 به شماره شاسي

به شماره پالك: 24 ايران633 ص35 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب 
سيدحسين موسوي فرزند 

سيديحيي به شماره دانشجويي 
9600374 رشته مهندسي 

عمران گرايش آب و سازه هاي 
هيدروليكي (كارشناسي ارشد) 
دانشگاه صنعتي شاهرود مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. شاهرود



زرين شـــهرـ  خبرنگار اطالعـــات: رئيس 
دادگستري شهرستان لنجان گفت:شعبه نهم شوراي 
حل اختالف زرين شـــهر به منظور حل اختالف 
پرونده هاي زندانيان و صلح و سازش و رضايت از 

شاكيان، راه اندازي شده است.
داود خوشـــنويس در حاشـــيه ميز خدمت 
دادگســـتري شهرســـتان لنجان با بيان اينكه شهيد 
بهشـــتي و ياران باوفايش با نثار خون پاك خود، 
نظام مقدس جمهوري اسالمي را بيمه كردند، افزود: 
بـــا توجه به اهميت انجام كارهاي جهادي در قوه 
قضائيه ما نيز تصميم گرفتيم در اين روز در قالب 
ميز خدمت قبل از برگزاري نماز جمعه به صورت 

چهره به چهره به بررسي مشكالت قضايي شهروندان 
شهرستان لنجان بپردازيم، تا بتوانيم با توجه به قوانين 
تعريف شـــده موانع احتمالي را كه برسر راه روند 
رسيدگي قضايي وجود دارد، رفع كنيم تا در نهايت 
كارها به نحو احسن و با دقت قابل قبول و سرعت 

خوب به سرانجام برسد.
وي با اشاره به نگاه دادگستري شهرستان لنجان 
به كاهش اطاله دادرسي ها ادامه داد: سال هاست كه 
دادگســـتري با تعداد باالي ورودي پرونده ها مواجه 
است و شهرستان لنجان نيز از اين مسئله مستثنا نبوده 
و متاسفانه امسال 62 هزار پرونده وارد دادگستري و 
شوراهاي حل اختالف شهرستان لنجان شده است. 
خوشـــنويس اضافه كرد: به 90 درصد پرونده هاي 

ورودي رسيدگي شده اما با توجه به وجود برخي 
موضوعـــات كه در برخـــي پرونده ها وجود دارد 
اين پرونده ها نيازمند بررســـي و نظرات كارشناسي 
بيشتر بودكه اين مسئله سبب طوالني تر شدن روند 

بررسي ها شده است.
رئيس دادگستري شهرستان لنجان از راه اندازي 
شعبه نهم شـــوراي حل اختالف زرين شهر خبر 
داد و گفت: براي كاهش جمعيت زندانيان شـــعبه 
اختصاصي صلح و سازش آنان راه اندازي شده است، 
كه پـــس از ورود زندانيان بالفاصله پرونده اي در 
شعبه نهم با تقاضاي زنداني تشكيل و با برگزاري 
جلسات مختلف تالش مي شود كه جرايم مالي به 

صلح و سازش ختم شود.
وي از برخورد جدي دادگســـتري شهرستان 
لنجـــان با زمين خواران خبر داد و خاطرنشـــان 
كرد: دادگستري شهرســـتان لنجان براساس قانون 
بـــا تصرفات غيرقانوني و تجاوز به اراضي ملي از 
جمله تغيير كاربري اراضي كشاورزي و ساخت و 
ســـازي هاي غير مجاز در بستر رودخانه زاينده رود 
برخورد جدي خواهد داشت، از اين رو از كساني 
كه به اراضي ملي دست اندازي كرده اند، مي خواهيم 
كه در گام نخســـت خودشان اقدام به رفع تصرف 
كنند و چنانچه به اين موضوع توجه جدي نداشته 
باشـــند، با برخورد جدي دادســـتاني و دادگستري 

مواجه خواهند شد. 
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زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: 
مديـــر كل راهـــداري و حمل و 
نقل جاده اي سيستان و بلوچستان 
گفت: تعمير و بازســـازي بيش از 
160 دستگاه ماشين آالت سنگين 
و نيمه ســـنگين راهـــداري اين 
استان با استفاده از توان نيروهاي 
متخصص بومي، منجر به ميلياردها 
تومـــان صرفه جويي اقتصادي و 
رونق اشتغال تخصصي در صنعت 

راهداري شده است.
ايوب ُكرد اظهار داشت: با توجه 
به اينكه ضريب فرسودگي ماشين 
آالت راهداري به دليل ماموريت هاي 
متعدد و همچنين عمر باالي اين 
دســـته از ناوگان، از اصلي ترين 
معضالت در ارائه خدمات راهداري 
محسوب مي شود، تعمير، بازسازي 
و نوسازي ماشين آالت، گزينه بسيار 
مناســـبي براي افزايش عمر كاري 

آن ها به شمار مي رود. 
وي افزود: تحريم هاي ظالمانه 
كشورهاي استكباري و مشكالت 
اعتباري، ســــبب بروز اختالل در 

روند واردات ماشين آالت سنگين 
و نيمه سنگين راهسازي و راهداري 
شده است كه اين اداره كل با توجه 
به اهميت التزام عملي به فرمايشات 
رهبر معظم انقالب در خصوص 

اقتصــــاد مقاومتي، با بهره گيري از 
توان نيروهاي متخصص بومي در 
سيســــتان و بلوچستان، از حدود 
2 ســــال گذشته تاكنون تعمير و 
نوسازي ماشين آالت راهداري را 

با همكاري بخش خصوصي مورد 
توجه قرار داده اســــت كه در اين 
خصوص با نظارت و مديريت اداره 
ماشين آالت و تجهيزات راهداري 
اين اداره كل اقدامات ارزشمندي 

در زمينه تعمير، بازســــازي و در 
مواردي نوسازي كامل انجام شده 
است كه در اين بين، تعمير اساسي 
برخي ماشين آالت قديمي و نادر 
در كشــــور، بسيار شاخص بوده، 
به طوري كــــه مورد توجه ويژه 
وزير راه و شهرســــازي نيز قرار 

گرفته است.
وي تعمير بيل مكانيكي كامال 
فرسوده را از جمله شاخص ترين 
اقدامات در تعمير ماشــــين آالت 
راهداري استان ذكر كرد و افزود: 
اين بيل مكانيكي به دليل فرسودگي 
و عمــــر بيش از 30 ســــال جزو 
ماشــــين آالت اسقاطي به شمار 
مي رفت كه با نوســــازي و هزينه 
مبلغي معادل فقط 10 درصد ارزش 
روز آن، كامًال نوســــازي شده و 
قابل اســــتفاده است و امسال نيز 
مقرر شــــده است كه 11 دستگاه 
ماشــــين آالت راهداري سيستان 
و بلوچستان شــــامل انواع لودر، 
بولدوزر، بيل مكانيكي و كاميون، 

تعمير و بازسازي شود.  

پيشرفت قرچك بر مبناي سند توسعهباز سازى 160 دستگاه ماشين آالت راهداري سيستان و بلوچستان
 انجام مي گيرد

قرچكـ  خبرنگار روزنامه اطالعات: فرماندار شهرستان قرچك 
اظهار داشت: مشكالت شهرستان قرچك براساس اولويت بندي بايد 
حل شود و پيشرفت منطقه بر مبناي سند توسعه ابالغي خواهد بود. 
بهمن خطيبي در جلسه شوراي اداري شهرستان با تبريك هفته قوه 
قضائيه و دهه كرامت افزود: اتحاد و انسجام قوا در نظام جمهوري 

اسالمي موهبتي براي مسئوالن و مردم است.
وي همچنيـــن با تبريك روز اصناف گفت: در زمان درگيري 
با بيماري كرونا همكاري اتحاديه ها و صنوف توانســـت خيلي از 

مشكالت را كنترل كند.
خطيبي افزود: همه دستگاه ها هم براي رفع مشكالت منطقه و 
هم تحقق شعار سال و مقابله با بيماري كرونا بايد به صورت جهادي 
تالش كنند وهيچ كوتاهي از ادارات در اين زمينه پذيرفته نيست . 
وي مبارزه جدي با ساخت و سازهاي غير مجاز را مهم دانست و 
گفت: اعتبارات مربوط به عوارض آاليندگي نيز بايد به شهرستان 

قرچك اختصاص يابد. 

 شركت گاز البرز در اجراي مسئوليت هاى 
اجتماعي، پيشرو است

كرجـ  خبرنگار اطالعات: حســـين تقي نژاد، مديرعامل شركت گاز 
استان البرز با بيان اينكه اگر سازماني وظايف خود را به درستي انجام دهد، 
مســـئوليت خود را به انجام رســـانده است گفت: در كنار وظايف اگر به 
جامعه نيز خدمت شود، مسئوليت اجتماعي محسوب مي شود و ما بايد به 

اين نكته دقت داشته باشيم كه تصميمات ما بر جامعه اثر مي گذارد.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مسئوليت هاي اجتماعي 
شركت گاز استان البرز افزود: شركت گاز استان البرز در خصوص مقاوم 
سازي تاسيسات گازي مدارس كه متولي اجرايي آن سازمان مقاوم سازي 

است، مشاركت و همكاري دارد. 
وي تاكيد كرد: اين شركت با عضويت و فعاليت در نهادهاي اجتماعي، 
محيط زيســـت، منابع طبيعي و بحث هاي آلودگي هوا تالش هاي خوبي 
مي كند و در حال حاضر نيز كمپين هاي كمك هاي مومنانه شـــكل گرفته 
است كه كمك هاي نقدي خود را جمع آوري مي كنند و در اختيار افراد 
نيازمند قرار مي دهند.   تقي نژاد اظهار داشـــت: زمينه ســـازي براي امضاء 
تفاهم نامه شـــركت گاز استان البرز و ستاد مركزي معاينه فني ساختمان 
كشـــور با هدف استفاده از امكانات يكديگر براي رفع مشكالت مردم و 
باال بردن ضريب ايمني مصرف گاز يكي ديگر از برنامه هاي در دســـت 
اقدام اين شـــركت اســـت.  همچنين تفاهم نامه همكاري هاي شركت گاز 
استان البرز و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان منعقد شده است 
براي جبران بخشي از تخريب هاي طرح خط انتقال 36 اينچ بوئين زهراـ  
كرج، باهدف توسعه همكاري هاي بين بخشي و در زمينه بهره برداري از 
توانمندي ها و مسئوليت هاي اجتماعي، شركت گاز استان براي مشاركت در 
احيا و توسعه فضاي سبز منابع طبيعي استان به ويژه در بخش بيابانزدايي، 
نســـبت به كاشـــت، مراقبت و آبياري در سطح 70 هكتار نهال كاري به 

مدت 2 سال همكاري كند.  

مقابله با مصرف موادمخدر عزم 
جدي مي طلبد

يزدـ  خبرنگار اطالعات: دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر 
اســـتان يزد گفت: براي ريشـــه كني قاچاق موادمخدر به عزم جدي نياز 

است. 
ســـيدمصطفي كرباسي، در نشست خبري رؤساي كميته هاي شوراي 
هماهنگي مبارزه با موادمخدر اســـتان يزد كه به مناســـبت هفته مبارزه با 
موادمخدر برگزار شد، افزود: برآوردها نشان مي دهد كه در كشور 2 ميليون 
و 800 هزار معتاد مصرف كننده مســـتمر وجود دارد و عالوه بر آن، يك 
ميليون و 600 هزار نفر يعني معادل 5,4 درصد جمعيت كشور به صورت 

تفنني اقدام به مصرف موادمخدر مي كنند.
وي با بيان اينكه بر اين اســـاس با جمعيت آشـــكار و نهان در زمينه 
مصرف موادمخدر مواجه هستيم، عنوان كرد: در استان يزد براساس تعداد 
مراجعان به كمپ ها و مراكز درمان اعتياد، به نظر مي رسد كه بين 2,9 تا 
3 درصد جمعيت استان، به طور مستمر موادمخدر مصرف مي كنند. كرباسي 
بيـــان كـــرد: ترك اعتياد زمان بر و نيازمند همه موارد از دارو تا روانكاوي 
اســـت و همه اينها بايد در كنار هم انجام شـــود و به طور قطع ظرف يك 

سال و 2 سال نمي توان به نتيجه رسيد. 

  برخورد قاطع دستگاه قضا با ساخت و سازهاي غير مجاز
 در بستر رودخانه زاينده رود

ايالم رتبه برتر كشور در كاهش هدررفت برق را كسب كرد
ايــــالمـ  خبرنگار اطالعات: 
مديرعامل شركت توزيع نيروي 
بــــرق ايالم گفت: در ارزيابي هاي 
صورت گرفته از ســــوي  وزارت 
نيرو، استان ايالم رتبه برتر كشوري 
را در زمينه كاهش تلفات برق در 

سال گذشته كسب كرد.
هادي شـــيرخاني افزود: در 
نشســـتي كه به صورت ويديو 
كنفرانـــس با حضور وزير نيرو، 
معـــاون وزير نيرو در امور برق 
و مديرعامل توانير برگزار شـــد، 
پيرامون ارزيابي شـــركت ها بر 
مبناي ميـــزان تلفات برق بحث 
شد كه از شـــركت توزيع برق 
استان ايالم به عنوان شركتي كه 

توانســـته است رتبه برتر كاهش 
تلفات را كســـب كند، نام برده 
شده است. وي با بيان اينكه اين 
ارزيابي در سال 98 اجرايي شده 
است، افزود: در اين راه تدابيري 
از جمله تست بيش از 61 هزار 
دستگاه كنتور، تعويض كنتورهاي 
دستكاري شده ، راكد و مكانيكي 
به تعداد 15 هزار دستگاه، نصب 
يك هزار و 700 كنتور قرائت از 
راه دور، نصب 107 دستگاه ترانس 
كوچك و كـــم تلفات طراحي 
و اجرايي شـــده است. مجموع 
اقدامات سبب شد سال گذشته 
از هزار و 609 ميليون كيلووات 
انرژي خريداري شـــده هزار و 

432 ميليون كيلووات ساعت برق 
فروخته شـــود، در حالي كه اين 
ميزان فروش در ســـال ماقبل آن 
در مجمـــوع هزار و 307 ميليون 
كيلووات ســـاعت بود و هزار و 
517 ميليون كيلووات ساعت برق 
خريداري شده است، كه مقايسه 
2 عدد انرژي خريداري شده و به 
فروش رفته بيانگر كاهش تلفات 
انرژي در سال 98 است كه يكي 
از شـــاخص هاي اصلي ارزيابي 
شـــركت توزيع بوده كه استان 
ايالم در ســـال 98 در اين بخش 
ممتاز شناخته شده كه مورد تقدير 
مديران ارشد وزارتخانه و شركت 

توانير قرار گرفته است.  

تلقيح موفقيت آميز داروي النزوپرازول با پليمرها 
در دانشگاه كاشان

كاشان ـ خبرنگاراطالعات: 
محققان دانشـــگاه كاشان موفق 
به تلقيـــح موفقيت آميز داروي 
«النزوپرازول» با پليمرها از طريق 
فناوري دي اكســـيد كربن فوق 

بحراني شدند.
عضو هيات علمي دانشكده 
مهندسي و سرپرست تيم تحقيقاتي 
دانشگاه كاشان  در اين زمينه گفت: 
داروي «النزوپـــرازول» با هدف 
كاهش مقدار اسيد توليد شده در 
معده و براي بيماري هايي مانند 
زخم معده و روده، بيماري هاي 
گوارشي، التهاب مري ساينده و 
سندروم زولينگرـ اليسون مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
غالمحسين صديفيان افزود: 
يكي از مشكالت كنوني دارو آن 
است كه حالليتش در محيط بدن 
كم و مقدار آن 0/044 ميلي گرم 
بر ميلي ليتر است و هدف از انجام 
پژوهش جديد، افزايش حالليت 
اين دارو از طريق نانو ذره كردن 
و تلقيـــح همزمان آن در 2 پليمر 
محلول در آب بود كه اين روش 
در زمره فناوري هاي سبز محسوب 
مي شـــود كه مشكالت مرسوم و 
روش هاي سنتي مانند استفاده از 
حالل هاي ســـمي و سيستم هاي 

ناپايدار را در پي ندارد.

عضو هيات علمي دانشكده 
مهندسي  دانشگاه كاشان اضافه 
كرد: اندازه ذرات دارو در روش 
جديد از مقياس چند ميكرومتر 
نزديك بـــه 100 نانومتر كاهش 
يافـــت و از جملـــه مزيت هاي 
استفاده از اين فناوري مي توان به 
انجام عمليات در دماي پايين و 
كاهش زمان فرايند تلقيح اشاره 
كرد.بـــه گفتـــه وي، اين روش 
در حال حاضر در آزمايشـــگاه 
سياالت فوق بحراني و نانوفناوري 
دانشگاه كاشان براي انجام امور 
تحقيقاتي مورد اســـتفاده قرار 

مي گيرد.

آغاز عمليات اجرايي آبرساني پايدار 
به 18 روستاي اسفراين

خبرنـــگار  ـ  بجنـــورد 
اطالعات:عمليات اجرايي آبرساني 
پايدار به 18روســـتاي اسفراين با 
جمعيت حدود9500 نفر، با حضور 
نماينده مردم شهرستان و مسئوالن 

استاني و شهرستاني آغاز شد.
مديرعامل شـــركت آب و 
فاضالب خراســـان شمالي در 
آييـــن كلنگ زني اين طرح اظهار 

داشت:
آبرساني اين روستاها پيش از 
يكپارچه سازي شركت هاي آب 
و فاضالب روســـتايي و شهري 
از محل ســـد «بيدواز» و از ضلع 
جنوبي شهر اسفراين برنامه ريزي 

شـــده بود كه اكنون با يكپارچه 
سازي شـــركت آب و فاضالب 
و بـــا بازبيني در اجراي آن، اين 
پروژه از مسيري كوتاه تري انجام 

مي شود.
غالمحسين ســـاقي افزود: 
بر اســـاس اين طرح، آبرساني 
به مجتمع هاي كوشكي و سينان 
از منبع ســـيدجمال الدين شهر 
اســـفراين در فاصله 3 كيلومتري 
روستاي سينان انجام مي شود كه 
مي شود گفت اين پروژه با صرفه 
جويـــي 100 ميليارد ريالي يكي 
از مهمترين دستاوردهاي يكپارچه 
سازي آبفاي شهري و روستايي در 

استان خراسان شمالي خواهد شد. 
با بهره برداري از اين پروژه بيش 
از 6هزار نفر ساكنين روستاهاي 
مجتمع، از مزاياي آب شرب سالم 
بهره مند مي شوند، اعتبار اجراي 
اين طرح  60 ميليارد ريال است 
و از محل صندوق توســـعه ملي 

تامين مي شود.
همزمان بـــا آغاز عمليات 
اجرايي اين طرح، پروژه آبرساني 
پايدار و باكيفيت شهرك سلمان 
فارســـي اسفراين به بهره برداري 
رسيد.با بهره برداري از اين طرح 
نيز 600 خانوار اين شهرك از آب 
پايدار و باكيفيت بهره مند شدند.

حمايت دولت از جذب دانش آموختگان 

دانشگاه هاي هرمزگان در طرح كارورزي
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: بيش از 2 ميليارد تومان كمك هزينه طرح 

كارورزي به كارورزان هرمزگان پرداخت شد.
مديركل تعاون،كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با بيان خبر باال گفت: يكي 
از سياســـت هاي فعال بازار كار، طرح كارورزي فارغ التحصيالن دانشگاهي 
اســـت كه دولت با پرداخت كمك هزينه اين دوره و بيمه مسئوليت مدني 
به مشـــموالن، از اين طرح حمايت مي كند. هادي ابراهيمي افزود: از زمان 
اجراي اين طرح كه از اواخر ســـال 96 آغاز شـــده است تاكنون، دولت به 
صـــورت متمركـــز 2 ميليارد و 400 ميليون تومان كمك هزينه كارورزي به 
كارورزان فارغ التحصيل دانشگاهي استان هرمزگان پرداخت كرده است. وي 
اظهارداشـــت: تاكنون 9 هزار و 200 فارغ التحصيل در هرمزگان در ســـامانه 
كارورزي ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 3 هزار و 490 نفر واجد شرايط 
هســـتند كه 2هزار و 300 نفر كارورز براي دوره آموزش كارورزي انتخاب 

و مشغول به فعاليت شده اند.
 طرح كارورزي با هدف جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار در مقاطع 
تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در همه رشته هاي دانشگاهي بر 

حسب نياز بنگاه هاي اقتصادي وتعاوني وكارفرمايان در حال اجراست .

استاندار خراسان شمالي:برقرارى  پرواز 

بجنورد به عشق آباد قطعي شد 
بجنوردـ  خبرنگار اطالعات: استاندار خراسان شمالي از اعالم آمادگي 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران(هما) براي برقراري 2 پرواز هفتگي 

از بجنورد به عشق آباد و بالعكس خبر داد. 
محمدعلي شـــجاعي با اعالم اين خبر افزود: ايجاد و توســـعه مراودات با 
كشورهاي آسياي ميانه از جمله تركمنستان از جمله سياست هاي توسعه اي استان 
اســـت.  وي افزود: برقراري پروازهاي مستقيم از بجنورد به عشق آباد مي تواند 
ضمن آسان سازي آمد و شد به تركمنستان و ديگر كشورهاي آسياي مركزي، 
فصل جديدي در برنامه هاي توســـعه اســـتان و كشور ايجاد كند.  وي ادامه داد: 
پس از سفر سال گذششته به تركمنستان و امضاي تفاهم نامه هاي مختلف، اجرايي 
شدن آنها در دستور كار جدي استان قرار گرفت كه در نشست با رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، برقراري پروازهاي هفتگي 
بجنوردـ  عشق آباد و بالعكس قطعي شد.  طي مكاتبه اي از سوي معاون مديرعامل 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران خطاب به استاندار خراسان شمالي، عمليات 

اجرايي برقراري اين پروازها از فرودگاه بين المللي بجنورد آغاز شده است.

نيازمنديها

  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت صنايع شيميائي بهاباد (سهامي خاص)

شماره ثبت238117 تهران 
و شناسه ملي 10102789842 سرمايه 300 ميليون ريال

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت صنايع شيميائي بهاباد دعوت مي شود تا در جلسه 

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 99/04/25 

در محل قانوني شركت تهرانـ  خيابان شهيد مطهريـ  خيابان ميرعمادـ  كوچه چهارمـ  

پالك12ـ  واحد11 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني

2ـ  رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به 98/12/29

3ـ  انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل و روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي ها

4ـ  ساير موارد احتمالي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.

هيئت مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ميخ پرچ البرز 
(سهامي خاص) شماره ثبت 53 تاكستان 

و شناسه ملي 10861399432
بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود كه در 
جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 
1399/04/31 در محل كارخانه شركت واقع در تاكســـتانـ  كمربندي قزوينـ  ميدان 

دادگستريـ  خيابان كمربندي تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس شركت 
2ـ طرح و تصويب بيالن مالي عملكرد سال 1398
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به پاداش هيأت مديره 
4ـ تعيين حق الزحمه بازرس اصلي شركت 

5ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1399
6ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

7ـ طرح ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد. 
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت توليدي پرچ ساز به شماره ثبت 47253

شناسه ملي 10100924671
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توليدي پرچ ساز و يا نمايندگان 
قانوني آنها دعوت مي شـــود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در 
ساعت 15 روز سه شـــنبه 1399/04/24 در محل دفتر مركزي شركت برگزار 

مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال 
منتهي به 1398/12/29 و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مذكور 

ـ انتخاب بازرسين قانوني شركت 
ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عادي ساليانه مي باشد. 
هيأت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت شهرقند 
سهامي خاص شماره ثبت 233 شناسه ملي 1010833524

كدپستي 3393174793
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت شهدقند دعوت مي شود در مجمع عمومي 

عادي ساليانه شركت كه رأس ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 در محل 

شركت واقع در استان تهران شهرستان پاكدشت بخش شريف آباد دهستان شريف آبادـ  

آبادي شهرك صنعتي عباس آباد محله شهرك صنعتي عباس آباد خيابان عندليب كوي 

6/3 بلوار فردوسي پالك 1847 طبقه همكف تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس شركت 

2ـ تصويب ترازنامه و صورت مالي سال 1398

3ـ انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل براي مدت يك سال 

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 

5ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. 

هيئت مديره

تاريخ نشر 99/4/10

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
شـــركت تعاوني مسكن شماره 3 وزارت فرهنگ و ارشاد اســـالمي از كليه اعضاء محترم 

تعاوني دعوت مي نمايد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم كه رأس ساعت 

17 روز پنج شـــنبه مورخ 1399/4/26 در آدرس: خيابان بهشتي اول خيابان بخارست 

كوچه پژوهشگاه2 پالك18 واحد5 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ  استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان تعاوني.

2ـ  رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارشهاي مالي سال1398

3ـ  بررسي و تصويب بودجه سال1399

4ـ  انتخاب بازرسان

مكان بررسي وكالتنامه ها دو ساعت قبل از تشكيل مجمع عمومي در محل برگزاري مجمع 

توسط هيئت مديره و بازرسان انجام خواهد شد.
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع عمومي 
فوق العاده شركت رهنماي طب نوين (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 220548 و شناسه ملي 10102618503
بدين  وسيله از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد 
تا در جلسه مجمع عمومي عادي ســـاليانه و مجمع عمومي فوق العاده شركت كه 
به ترتيب رأس ســـاعت 8 صبح و 10 صبح روز سه شنبه 1399/04/24 در آدرس 
شهرري شهرك انقالبـ  خيابان گلها كوچه هفتم حسيني پالك20 طبقه منفي 

يك تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (ساعت 8 صبح):

1ـ قرائت و استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني در مورد ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29.

2ـ  تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29.
3ـ  انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل شركت.

4ـ  انتخاب هيئت مديره جديد شركت.
5ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار شركت.

6ـ  تعيين شارژ ساليانه و تعيين جريمه تاخير پرداخت شارژ در سال جاري.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده (ساعت10صبح):

1ـ  انحالل شركت.
هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 
شركت سهامي خاص توليدي صنايع رنگ و رزين پارس 

الوان «هاويلوكس» به شماره ثبت 12823
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا 
در جلسة مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در ساعت 11 صبح روز دوشنبه 
مورخ بيست و سوم تيرماه 1399 در محل شركت واقع در: تهرانـ  كيلومتر 10 جاده 

مخصوص كرج تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شـــركت در خصوص عملكرد 
سال مالي 1398

2ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و سود و زيان عملكرد سال مالي 1398
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد زيان انباشته سنواتي شركت 

4ـ انتخاب اعضاء هيئت مديره 
5ـ انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي 1399

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت در سال مالي 1399
7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. 

هيئت مديره شركت سهامي خاص 
توليدي صنايع رنگ و رزين پارس الوان 
«هاويلوكس»

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت توسعه صادرات صنعتي (سهامي خاص)

به شماره ثبت: 131448 و شناسه ملي: 10380229496
بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شـــركت توسعه صادرات صنعتي 
(ســـهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد، در مجمع عمومي عادي ساليانه اين 
شركت براي ســـال مالي منتهي به 98/12/29 رأس ساعت 8:00 روز شنبه 
مـــورخ 1399/04/21 در محل تهرانـ  كيلومتر 9 جـــاده مخصوص كرجـ  
روبه روي شركت پارس خودروـ  شركت سازه گستر سايپا، طبقه پنجمـ  سالن 

كنفرانس حضور به هم رسانيد. 
دستور جلسه مجمع:

1ـ استماع گزارش حسابرس مســـتقل و بازرس قانوني و گزارش هيأت مديره 
شركت براي عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29

2ـ بررسي و تصويب صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 1398/12/29
3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1399/12/29

4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 
5ـ ساير مواردي كه اتخاذ تصميم آن در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. 

هيئت مديره 
شركت توسعه صادرات صنعتي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)
عضو محترم شركت تعاوني مسكن اعضاي هيأت 
علمي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران 

احتراماً، بدينوســـيله از ســـركار/جنابعالي عضو محترم دعوت مي شود تا در 

مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول اين شركت تعاوني كه رأس ساعت 15 روز 

پنجشنبه مورخ 99/04/26 در سالن آمفي تئاتر دانشكدة مهندسي مكانيك 

واقع در دانشكده فني (پرديس شماره2)ـ  خيابان كارگر شماليـ  باالتر از تقاطع 

جالل آل احمد تشكيل مي شود حضور به هم رسانيد. 

ضمنًا يادآوري مي نمايد:
ـ در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميســـر نباشد، مي تواند حق 

حضور و اعمال رأي از سوي خود را به نمايندة تام االختيار خود واگذار نمايد كه 

وكالت نامه ها در محل برگزاري مجمع بررسي مي گردد. 

دستور جلسه:

1ـ تمديد مدت فعاليت تعاوني 

2ـ طرح و تصويب اساسنامه جديد 

رئيس هيئت مديره

از اعضاي محترم اين شـــركت تعاوني دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم كه ساعت 16 روز سه شـــنبه مورخ 1399/04/24 در محل باشگاه بانك مسكن (پرديس فرمانيه) واقع در خيابان شهيد 
لواســـاني (فرمانيه سابق) پالك68 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند. توجه: در صورتي كه هر يك از اعضا نتوانند در مجمع فوق حضور يابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي به يك 
نماينده تام االختيار واگذار نمايد. تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر ســـه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي مي باشـــد و در اين صورت تائيد نمايندگي تام االختيار با آقاي يعقوب صحت عضو هيئت مديره و مديرعامل 
تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 10 روز از انتشـــار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مؤيد عضويت در تعاوني وكارت شناسايي معتبر در محل دفتر 

شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي و اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تائيد و ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش حسابرس قانوني (موسسه حسابرسي احراز ارقام)
2ـ  قرائت گزارش بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال 1398 هيأت مديره تعاوني

3ـ  ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره و تغييرات اعضاء و سرمايه
4ـ  بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي سال 1398

5ـ  بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال 1399
6ـ  انتخاب موسسه حسابرسي احراز ارقام به عنوان حسابرس قانوني براي سال 1399

7ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار اصلي و علي البدل براي سال 1399
8ـ  تعيين خط مشي و اهداف آينده شركت تعاوني

9ـ  ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه تقسيم سود عملكرد سال 1398 و بررسي و اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي محترم
10ـ  اتخاذ تصميم درخصوص پرداخت مبلغي به كليه كاركنان غيربيمه اي شركت از محل سود سال 1398 در صورت داشتن حداقل 6 ماه سابقه كار در سال مذكور و تداوم همكاري تا زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه

11ـ  اختصاص مبلغ 10/000/000/000 ريال از محل سود سنواتي به منظور تقسيم بين سهامداران گرامي به تناسب ميزان سهام موجود در پايان سال 1397
12ـ  تعيين و تصويب حق حضور در جلسات هيأت مديره

13ـ  طرح و تصويب پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و كاركنان دفتري
14ـ  انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل براي سال 1399 (از طريق اخذ رأي كتبي)

توضيح: متقاضيان كانديداتوري بازرس قانوني حداكثر طي مدت 10 روز از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري به دفتر شركت ثبت نام و تقاضاي خود را ارائه و ثبت نام نمايند.
هيأت مديره

شركت تعاوني خدماتي، پشتيباني بازنشستگان بانك مسكن
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

تاريخ: 1399/4/10

برگ سبز كمپاني موتورسيكلت 
آپاچي 150 به شماره 

 *C1J5107992* موتور
و شماره شاسي 

N2G***150J9416901 به 
شماره شهرباني 35774ـ129 
به نام ابراهيم مهديزاده سراج 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

شناسنامه مالكيت سواري تيبا2 به ش 
 NAS821100G1072364 شاسي
به ش پالك ايران75ـ134د35 بنام 
رويا رودابي مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پژو پارس پالك 112ل41ايران25 
شاسي NAAN01CE9KH226280 موتور 

124K1414785 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

برگ سبز و برگ كمپاني، سواري 
پژو 405 جي ال ايكس اي 1/8 
مدل 1385 خاكستري متاليك 

شماره موتور: 12485110301 
شماره شاسي: 24226522 

بنام: محمد مقيميان شماره ملي 
0010248234 پالك: ايران38ـ 
473س94 مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگه سبز 

پرايد 132 به شماره شاسي 

 NAS421100K1264139

 M13 /6378377 شماره موتور

پالك 818ب85 ايران 30 

مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

اصل سند فاكتور فروش خودرو 
سواري ليفان ايكس 50 مدلك 
1395 به شماره انتظامي: 11 

ايران 875 م 78 به شماره شاسي: 
NAKSG4528FB103892 و شماره 
 LF479Q2B2150701251 :موتور
به رنگ طوسي روشنـ  متاليك مفقود 
گرديده است و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت پالس DTS180i مدل: 
 NE0***180A8940482 :1389 به شماره تنه
به شماره پالك: 114/39946 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني موتورسيكلت آپاچي 150 مدل: 1395 
به شماره تنه: N2G**150J9513805 به شماره 

موتور: C1A6120659 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني كاميون كمپرسي 
6 تن تيپ الي پي 32/608 

مدل 1363 رنگ نارنجي 
شماره موتور 1088052 

شماره شاسي 55039463 
به شماره پالك 51ـ  287 ع 75 
به نام الهام شكراللهي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
سنندج 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو پارس مدل 1395 

به شماره پالك ايران 49ـ  
472 ب 27 به شماره موتور 

164B0119630 به شماره شاسي 
 NAAN11FEXGH741577
به نام ناصر رسولي نژاد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

كارت پرسنلي اينجانب مرضيه 
عليكاهي به شماره 801016 مربوط 
به شركت هواپيمايي ماهان مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

آگهي مي شود دفترچه 
پروانه وكالت كانون وكالي 
دادگستري مركز متعلق به 
اينجانب علي اكبر منتظري 
فرزند محمدعلي به شماره 
25201 همراه با دفترچه 
تمبر سازمان امور مالياتي 
سرقت گرديده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگه سبز هيونداي سوناتا 

YF2400 به شماره موتور 

G4KEAA514266 شاسي 

 KMHEB41C1BA194532

پالك 998س86ايران38 

مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري پرايد مدل 

1383 به شماره انتظامي 
425ص36ايران46 به 

شماره موتور 00629590 
و شماره شاسي 

 S1412282171245
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

اصل سند كمپاني و برگ سبز پرايد مدل 79 رنگ 
نوك مدادي پالك 65ـ674ل26 شماره موتور 
 S1412279668504 00187709 شاسي

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودي
سند كمپاني سواري پژو تيپ 
PARSXU7CNG مدل 92 
به شماره انتظامي ايران79ـ  
929ص34 به شماره موتور 

124K0254687 و شماره شاسي 
 NAAN21CA6DK170236
مفقود گشته از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كارت هوشمند خودرو  
ايسوزو يخچالدار 

NPr70L به شماره 
موتور 832971 و 

شماره انتظامي 266ع69 
ايران62 متعلق به 

شركت آريس آمل مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند برگ كارخانه موتورسيكلت 
آپاچي 180 شماره شهرباني 17849 
ايران132 بدنه 9516441 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

كارت ملي ريحانه 
اكبري فرزند يداهللا 

متولد 1305 به شماره 
شناسنامه 701 كدملي 

4568940117 از 
مورخ 99/4/1 مفقود  
و فاقد اعتبار مي باشد. 

شاهرود

سند كمپاني و برگ سبز كارت و كارت سوخت سواري پرايد مدل 
 S14122866051551386 ش موتور 2131656 ش شاسي
پالك 65 ايرانـ  215ط85 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. زرند كرمان

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو سواري پژو405 مدل 
1389 به شماره پالك 559 

ج91 ايران96 به شماره 
موتور 12488350667 

و شماره شاسي 
 NAAM01CA6R504933
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت ملي شماره 0759683522 
متعلق به اينجانب جان محمد خادم 

فرزند كردو متولد 39/10/6 مفقود 
و فاقد اعتبار است. اسفراين

برگ سبز سواري پي كي مدل 1384 پالك 
963م76 ايران99 شماره شاسي 048626 

شماره موتور M131042289 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. مالير

آگهى تغييرات شركت ايران فناورى اطالعات و ارتباطات 
گسترش سهامى خاص

 به شماره ثبت 266148 و شناسه ملى 10861833222 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/02/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : احســـان واعظى جزئى كد ملى 0081967527 به 
نمايندگى از شركت مركز گسترش فناورى اطالعات( مگفا ) شناسه 
ملى10100858030 به ســـمت رئيس هيات مديره- مسعود على 
اكبرزاده ممقان كد ملى 0060361328 به نمايندگى از شركت تام 
ايران خودرو شناســـه ملى10101800644 به سمت عضو هيات 
مديره ومديـــر عامل- حامد طيبى كد ملـــى 0074756877 به 
نمايندگى از شركت ايران خودرو شناسه ملى 10100360794 به 
ســـمت نائب رئيس هيات مديره منصوب گرديدند. اختيارات هيات 
مديره در بندهاى 6 – 28 ، -7 28 ، -17 28 ، -19 28 ، -20 28 طبق 
اساسنامه به مديرعامل شـــركت تفويض گرديد كليه اوراق بهادار و 
اسناد تعهد آور از قبيل : چك – بروات – سفته – و ساير اوراق تجارى 
با امضاء ثابت مديرعامـــل و يكى از اعضاء هيات مديره به همراه مهر 

شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840532)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت داده ورزى فراديس البرز 

سهامى خاص به شماره ثبت 220341 و شناسه ملى 
 10102616398

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1398/12/21 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و صورتهاى 
مالى براى ســـال مالى منتهى بـــه 30/ 09/ 1398 تصويب گرديد. 
موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت آزموده كاران (حسابدار 
رسمى) شناســـه ملى 10100468600 به سمت بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى بهراد مشار (حســـابدار رسمى) به شناسه ملى 
10840017999 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال براى 
سال مالى منتهى به 30/ 09/ 1399 انتخاب گرديدند - اعضاى هيات 
مديره به مدت دو سال به قرار زير انتخاب گرديدند: - شركت خدمات 
انفورماتيك (سهامى عام) به شناسه ملى 10101455520 - شركت 
ملى انفورماتيك (سهامى خاص) به شناسه ملى 10861525594 
-شركت خدمات انفورماتيك كيش (سهامى خاص) به شناسه ملى 
10861525896 - شـــركت خدمات انفورماتيك فراديس گستر 
كيش (ســـهامى خاص) به شناسه ملى 10861567216 - شركت 
خدمات انفورماتيك نوين كيش (ســـهامى خاص) به شناسه ملى 
14000082886 - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى 

هاى شركت براى سال مالى آتى تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840535)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت صنايع پتروشيمى انديمشك 
سهامى خاص به شماره ثبت 519038 و شناسه ملى 

 14007224881
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1398/12/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان براى ســـال مالى منتهى بـــه 1398/10/30 مورد تصويب 
قرار گرفت. موسسه حسابرســـى رايمند و همكاران با شناسه ملى 
10100505999 بعنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى دش 
و همكاران با شناســـه ملى 10100171271 بعنوان بازرس على 
البدل شـــركت براى ســـال مالى منتهى به 1399/10/30 انتخاب 
گرديدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثير االنتشـــار شركت 

انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840536)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت كناف گچ سهامى خاص

 به شماره ثبت 24231 و شناسه ملى 10100696963
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/01/05 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام شركت به ” كانيار گچ نوين ” تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840537)

آگهى تغييرات شركت الستيك خوزستان شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 84847 و شناسه ملى 10101293177 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : تعداد اعضاى هيئت مديره مركب از 3 
نفر مى باشـــد كه در مجمع عمومى عادى يا عادى به طور فوق العاده 
انتخاب ميشـــوند در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح 

اصالح گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840538)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت صنايع پمپ آبارا سهامى خاص

 به شماره ثبت 110117 و شناسه ملى 10101538475 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 25100000000 
ريال به مبلغ85100000000 ريال منقســـم به 851000 سهم 
100000 ريالى با نام از محل مطالبات حال شده افزايش يافت. ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش 

سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840539)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت منحله اعمار سهامى خاص ( 
در حال تصفيه ) به شماره ثبت 64920 و شناسه ملى 

 10101098977
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1399/01/20 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : عملكرد مالى مدير 

تصفيه براى سال مالى 98 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840540)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت آرتميس دانا پايه 

شركت سهامى خاص به شماره ثبت 337215 
و شناسه ملى 10103774017 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1398/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : تراز نامه وحساب سود 
وزيان منتهى به ســـال 1397 بتصويب رسيد . موسسه حسابرسى 
انديشـــمند تدبير به شناسه ملى 10100608069 و آقاى غالمرضا 
خواجوى داراى كد ملى 0651619841 بترتيب بعنوان بازرســـان 
اصلـــى و على البدل شـــركت براى مدت يك ســـال مالى انتخاب 

گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840541)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت احداث كنترل شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 110668 و شناسه ملى 10101543933 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/04/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى و خدمات مديريت 
هشت به شناسه ملى10100196786 بعنوان بازرس قانونى و آقاى 
 ابوالفضل شيرازى قلعه نو به شماره ملى 0049948407 بعنوان بازرس
 على البدل براى سال مالى منتهى به 29/12/1398 تعيين شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840542)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت كانى فرآوران زمان سهامى خاص 
به شماره ثبت 458832 و شناسه ملى 14004322043 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/08 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : مركز اصلى شـــركت به: اســـتان تهران - منطقه 
15 ، شهرســـتان تهـــران ، بخش مركزى ، شـــهر تهـــران، محله 
عباس آباد-انديشـــه ، خيابان سهروردى شـــمالى ، خيابان شهيد 
حسين ميرزائى زينالى شـــرقى ، پالك 50 ، طبقه اول ، واحد 2 كد 

پستى1568645851 انتقال يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(840543)
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كاشان - خبرنگاراطالعات: فرماندار ويژه كاشان 
با اشاره به ظرفيت هاي اين شهرستان، اجراي تدابير 
و تمهيداتي  براي تســـهيل در واردات كاال به اين 

منطقه را خواستار شد.
علي اكبـــر مرتضايي قهرودي در ديدار مديركل 
گمركات استان اصفهان گفت: برخي مواد اوليه كه 
از خارج به كشور وارد مي شود، خيلي دير در اختيار 
صاحبـــان صنايع قرار مي گيرد و گمرك بايد براي 
برطرف كردن اين مشكل، چاره انديشي كند.وي يادآور 
شد: گمرك كاشان در حال حاضر فعال است اما تنها 

كار صادرات كاال از اين منطقه را انجام مي دهد.
فرمانـــدار ويژه كاشـــان همچنيـــن بر لزوم 
سرعت بخشي به طرح ساختمان گمرك اشاره كرد و 
افزود: دستگاه هاي اجرايي شهرستان آماده هر گونه 
همكاري در اين زمينه هستند. پيشتر زمين 10 هزار 
مترمربعى براي ساخت گمرك كاشان اختصاص يافت 
اما تمهيدات مورد نياز منجمله براي فعال سازي بخش 

واردات در آن هنوز فراهم نشده است.
مديركل گمركات استان اصفهان نيز در اين ديدار 
اظهارداشـــت: 84 هزار تن كاال به ارزش 48 ميليون 

دالر در 3 ماهه نخست امسال از شهرستان كاشان به 
خارج از كشور صادر شد كه به نسبت مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزن 67 درصد و به لحاظ ارزش 
11درصد رشـــد داشت.رسول كوهستاني با اشاره به 
اينكه صادرات شهرستان كاشان از 15 استان بيشتر 
اســـت، بيان كرد: علت اصلي كاهش صادرات در 
اين مدت آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
و به ويژه بسته شدن مرزها بوده است.وي همچنين 
علت تاخير در واردات برخي كاالها به كشور را نيز 
مشكالت مربوط به فقدان دريافت اسناد و تخصيص 

ارز عنوان كرد.
مديركل گمركات اســـتان اصفهان به تاخير در 
اجراي طرح ساختمان گمرك كاشان اشاره و كرد و 
گفت: هنوز راه هاي دسترسي به آن مشخص نشده 
اســـت.به گفته وي، افزون بر 921 هزار تن كاال در 
مجموع با ارزش تقريبي 294 ميليون دالر در 3 ماهه 
نخست ســـال جاري از استان اصفهان به خارج از 
كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشـــته به لحاظ ارزش 50 درصد و از نظر وزني 

44 درصد رشد منفي داشته است.

واردات كاال از گمرك كاشان بايد تسهيل شود

گرماى طاقت فرسا و خطر مرگ 
ماحصل بى مهرى مسئوالن در كمپ سيلزدگان هرمزگان

ســـرويس شهرســـتان ها: 
روســـتا هاى «زاج» و «داربست» 
در ســـيل 20دى 98هرمزگان به 
شدت آســـيب ديدند و ساكنان 
اين دو روســـتا كـــه 150خانوار 
و بالغ بر 700نفر مى شـــوند، در 
چادر هاى هالل احمر اسكان داده

 شدند.
به گزارش ميـــزان، اكنون با 
فرا رســـيدن فصل تابستان و نبود 
وســـايل خنك كننده آن هم در 

گرماى نزديك به 50درجه جنوب و 
وجود فقط يك انشعاب برق كه تنها 
كفاف روشنايى چادر ها را مى دهد، 
گرمازدگى و مشـــكالت پوستى،  
مردم اين دو روستا به ويژه كودكان 
كه كماكان چادر نشين هستند رنج
مى دهد، به گونه اى كه اهالى براى 
رهايى از گرما به ساخت كپر هاى 

سنتى روى آورده اند.
وفور عقرب و رتيل در محل 
اسكان آنها هم سالمت هموطنانمان 

كـــه همچنان قربانـــى بى مهرى 
مسئوالن هستند را با خطر مواجه 

كرده است.
 بدليل قرار گرفتن اين محل 
در بين شهرســـتان هاى جاسك، 
بشاگرد و سيريك و نبود مديريت 
متمركز و پراكنده بودن ارگان هاى 
خدماتى و دولتى مربوطه در ســـه 
شهرستان، متاسفانه خدمات رسانى 
به اين آســـيب ديـــدگان انجام

 نمى شود.

سرويس شهرستان ها: سه نفر از نيروهاى داوطلب 
مردمــــى كه براى جلوگيرى از نابودى مراتع پاوه بر اثر 
آتش سوزى، به ناچار با امكانات اوليه براى اطفاى حريق 

اقدام كرده بودند، جان خود را از دست دادند.
 فرماندار شهرستان پاوه در استان كرمانشاه جزئيات 
مرگ ســــه نفر از نيروهاى مردمى داوطلب هنگام مهار 

آتش سوزى مراتع اين منطقه را تشريح كرد.
پرويز ايده پور كه فرماندهى عمليات اطفاى حريق 
ارتفاعات منطقه حفاظت شــــده «بوزين و مرخيل» را 
برعهده دارد، گفت: ساعت 16 يكشنبه به همراه بخشداران 
نوسود و باينگان و شمارى از همكاران راهى ارتفاعات 
«ماسان» در حد فاصل ارتفاعات بوزين به سمت رودخانه 

سيروان شديم.
وى با بيان اين كه پيش از حضور ما نيروهاى محيط 
زيســــت، هالل احمر، منابع طبيعى و مردم بومى براى 
خاموش كردن آتش در منطقه حضور يافته بودند، ادامه 
داد: شمارى از اين نيروها پيش از رسيدن ما به منطقه براى 

خاموش كردن آتش راهى ارتفاعات شده بودند.
فرماندار پاوه با بيان اين كه چند ساعت بعد وزش 
باد شديد از سمت رودخانه سيروان به سمت مركز آتش 
شــــروع شد، افزود: با توجه به جنگلى و صعب العبور 

بودن منطقه و پوشــــش گياهى بسيار گسترده وزش باد 
منجر به ايجاد حريق گسترده در منطقه شد كه سه نفر 
از افرادى كه در منطقه حضور داشتند به دليل گستردگى 
آتش و ارتفاع باالي  شعله ها در قسمت جنوبى صحنه 

آتش سوزى گرفتار آتش شدند.
وى ادامه داد: پس از اين كه شــــعله هاى گسترده 
آتــــش از محل حضور اين افراد عبور كرد و در منطقه 
دود غليظ مشاهده شد، شمارى از نيروهاى امدادى راهى 
منطقه شــــدند اما متاسفانه با پيكر بى جان اين عزيزان 
مواجه شــــدند.در اين حادثه «مختارخندانى» از مؤسسان 
انجمن ژيواى شهرستان پاوه، «ياسين كريمى» عضو كميته 
عملياتى اين انجمن و همچنين «بالل امينى» از نيروهاى 

مردمى جان خود را از دست دادند.
آتش ســــوزى پنجشنبه گذشته در منطقه بوزين و 
مرخيل آغاز شد و نيروهاى امدادگر و مردمى توانستند 
تا غروب شنبه آتش را مهار كنند.اما شادى مردم عمرش 

كوتاه بود و آتش دوباره زبانه كشيد.
طى يك ماهِ گذشــــته، احسان عزيزى و البرز زارعى 
هم در عملياِت اطفاى حريق، جان خود را از دســــت 
داده اند.پيكرهاى سه مدافع طبيعت در بين حزن و اندوه 

مردم پاوه و اورامانات تشييع شدند.

3 دوستدار طبيعت  قربانى كمبود  امكانات اطفاى حريق شدند 

قزويـــن - خبرنگار اطالعات 
:  وزير راه و شهرسازى گفت: فاز 
نخست  ساخت جاده اصلى قزوين 
-الموت - تنكابن سال آينده به بهره 

بردارى مى رسد.
محمد اســـالمى در سفر يك 
روزه به اســـتان قزوين و در ديدار 
از قطعات 1، 2 و 3 پروژه قزوين- 
المـــوت - تنكابن افـــزود  : اين 
پـــروژه از طرح هاى مهم راهبردى 
و حلقـــه اتصال راه هاى جنوب به 
شمال كشـــور محسوب مى شود. 
وى خاطر نشـــان كرد : اين پروژه  
شامل 2 منطقه است ، بخش نخست 
آن مســـير 15 كيلومترى از تنكابن 
بـــه الموت و  از قزوين تا الموت 
به طول 162 كيلومتر اســـت . وى 
تاكيد كرد: تالش مى شـــود در فاز 
نخســـت حدود 80 كيلومتر از راه 
قزوين  - تنكابن با سرعت بيشتر 

به بهره بردارى برسد .
اســـالمى با بيان اين نكته كه 
براى تكميل اين پروژه به 2 هزار و 
500 ميليارد تومان اعتبار نياز است،  
اظهار اميدوارى كرد :  مشـــكالت  
زيست محيطى بخش دوم اين پروژه 
نيز حل شده است و با تجديد نظر در 
برخى مسائل و تكميل مطالعات اميد 
است به منظور كاهش هزينه هاى 
اجرايى  با سرعت بيشترى تكميل 
شـــود . وزير راه و شهر سازى در 
ادامه با اشـــاره به وضعيت مناسب 
حوزه راه اســـتان قزوين گفت : با 
توجه به اينكه اين اســـتان از كانون 
هاى ترانزيتى كشور محسوب مى 
شود براى وزارت راه و شهرسازى 

از اهميت قابل توجهى دارد .
اسالمى توسعه راه هاى روستايى 
را بر اساس تعداد جمعيت پذيرى 

آن ها ذكر كرد و افزود : با توجه به 
اينكه بيشتر روستا هاى استان قزوين 
از اســـتعداد گردشگرى و توليدى 
برخوردار هســـتند اهتمام ويژه اى 
بـــراى تخصيص منابع مالى به اين 
حـــوزه صورت مى گيرد . وى در 
مورد ساماندهى نيروهاى قرار دادى 
وزارت راه و شهرســـازى كاركنان 
عوارضى ها توضيـــح داد : براى 
نيروهاى قرار دادى اين وزارتخانه 
با سازمان امور استخدامى در حال 
رايزنى هستيم و وضعيت ساماندهى 
نيروهـــاى قرار دادى عوارضى هم 

درحال پيگيرى است .
آسفالت راه هاى روستايى با 

باالى 50 هزار نفر جمعيت
وزير راه و شهر سازى در ديدار 
از جاده راه رجايى دشـــت و ديدار 
از شـــركت كندوان پارس مجرى 
طرح روكش آسفالت منطقه الموت 
گفت : در شرايط كنونى منابع مالى 

به گونه اى تقسيم مى شود  كه راه 
هاى اولويت دار هر چه ســـريعتر 
تكميل شوند و به بهره بردارى برسند 
. محمد اســـالمى با بيا اين مطلب 
كه تمامى راه هاى روستايى باالى 
50 خانوار تا سال آينده آسفالت مى 
شـــوند، افزود : اعتبارات مورد نياز 
براى آسفالت راههاى روستايى از 
محل منابع وزارتخانه و استانى تامين 

مى شود .
وى بـــا ذكـــر اين مطلب كه 
هر گونه عقـــب ماندگى در زمينه 
راه هاى روســـتايى بايد به وسيله 

راهدارى ها و ادارات راه و شهرسازى 
پيگيرى شـــوند، خاطر نشان كرد : 
اولويت بعدى وزارت راه و شـــهر 
سازى آسفالت روستاهاى جمعيت 
باالى 20 خانوار است . او در مورد 
تجهيز ماشين آالت راهدارى ها نيز 
گفت : در اين زمينه تعدادى دستگاه 
و ماشـــين آالت به  راهدارخانه ها 

اختصاص داده شده است .
همچنين كلنگ احداث 1200 
واحد مســـكونى اقدام ملى مسكن 
استان قزوين با حضور وزير راه و 
شهر ســـازى در شهرك مسكونى 
مهرگان قزوين به زمين زده شد .

امير رضايى ، مشاور طرح قطعه 
الموت - تنكابن  نخست قزوين – 
نيز در اين بازديد اظهار داشـــت: 
جاده قزويـــن - تنكابن به عنوان 
مسير ارتباطى استان هاى قزوين و 
مازندران است و  عمليات طراحى 
آن مربوط به قبل از سال 85 بر مى 

گردد. وى ادامه داد: در ابتداى طرح، 
2 قطعه آن به صورت محدود و با 
منابع استانى انجام شد و از سال 85 
بـــه بعد نيز اعتبارات ملى براى آن 
به تصويب رسيد. همچنين در سال 
88 اعتبارى از محل فروش ســـهام 
به ميزان 450 ميليارد تومان براى اين 
طرح در نظر گرفته شـــد و بعد از 

آن ادامه پروژه به شركت راه منتقل 
و مطالعات آن بازنگرى شد ،  اين 
طرح از سال 90 با ترك تشريفات 
به قرارگاه خاتـــم االنبيا واگذار و 
اولويـــت اتمام آن نيز از  كيلومتر 
صفـــر تا 62 به عنوان قطعه اول در 

نظر گرفته شد.
اين مســـئول يادآور شـــد: 
بهره بردارى از اين پروژه به 3 هزار 
و 250 تا 5 هزار ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد و در قطعه نخست آن نيز 2 
پل طراحى شده ،  اما  احداث نشده 
است. وى يادآور شد: از كيلومتر 33 
تا 45 اين قطعه نخســـت با مشكل 
رانش زمين روبه رو هستيم كه بايد 
براى آن نيز برنامه ريزى هاى الزم 
صورت گيرد. جاده اصلى در دست 
احداث قزوين - الموت - تنكابن به 
طول 162 كيلومتر و در پنج قطعه 
در حال ساخت است كه 96 كيلمتر 
اين مسير در استان قزوين واقع شده 
است و با بهره بردارى از آن شاهد 
كاهش 180 كيلومتر از جاده كنونى 

خواهيم بود. 
جاده مزبور از حاشيه آزادراه 
قزوين - كرج بعد از شهرك صنعتى 
كاســـپين آغاز مى شود و با عبور 
از گردنه اهللا آباد، تونل شـــيركوه و 
روستاهاى شهرك وآتان در بخش 
رودبار الموت شرقى، از منطقه سه 
هزاربه شهرستان تنكابن در استان 

مازندران وصل مى شود.
بـــا بهره بردارى از اين پروژه 
ارتباطى عالوه بر كاهش مسير، زمان 
ســـفر و ترافيك، مسير قزوين و 
مازندران به هم نزديك تر شـــده 
و همچنين باعث صرفه جويى در 
مصرف سوخت به ميزان 100 ميليون 

ليتر در سال خواهد شد.

رونمايى از تنديس سپهبد شهيد قاسم سليمانى در دلگانفاز نخست جاده قزوين – تنكابن سال آينده به بهره بردارى مى رسد

زاهدان - خبرنگار اطالعات: تنديس سپهبد شهيد قاسم سليمانى صبح 
ديروز در مراسمى با حضور مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
سيستان وبلوچستان، فرماندار و نماينده ايرانشهر در مجلس شوراى اسالمى در 

شهر دلگان رونمايى شد.
ســـردارغالم نبى كوهكن مديركل حفظ آثار و نشـــر دفاع مقدس استان 
سيستان و بلوچستان در اين مراسم با تقدى و تشكر از شهردارى گلمورتى 
براى ساخت اين تنديس گفت: نخستين تنديس رونمايى شده از سردار دل ها 
در استان سيستان و بلوچستان در شهر گلمورتى مركز شهرستان دلگان نصب 
و  رونمايى شده استكه اميدواريم  ساير شهردارى ها با الگو پذيرى از  اقدام 
شهردارى گلمورتى به ساخت و نصب اينگونه تنديس ها اقدام كنند .شهردار 
گلمورتى هم گفت: باتوجه به مطالبه مردم شهر گلمورتى و به پاس احترام به 
رشادت ها و دالورى هاى سردار دل ها و ياران باوفايش، تصميم به ساخت 
بوستانى به نام بوستان مقاومت و نصب تنديس اين شهيد بزرگوار در آن گرفته 
شد.محمد دينارزهى افزود: عمليات ساخت بوستان مقاومت از 2ماه قبل آغاز 
شد و تاكنون 80درصد پيشرفت فيزيكى داشته و اكنون در مرحله پايانى ساخت 
قرار دارد كه در تالشيمتا 2  ماه آينده تمامى مراحل ساخت اين بوستان به پايان 
برسد و شهروندان گلمورتى از آن استفاده كنند.مجتبى شجاعى فرماندار دلگان 
هم با تقدير از اين اقدام پسنديده شهردارى گلمورتى گفت: قصد داريم بزودى 
موزه دفاع مقدسرا هم در دلگان راه اندازى كنيم كه اين اقدام كمك موثرى در 

آشنايى مردم با رشادت ها ودالورى هاى شهيدان خواهد كرد.
پرداخت ديه فوت شدگان از كرونا در برنامه هاي 

دورهمي ،  بر عهده صاحب مجالس است
سرويس شهرستان ها: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي فسا در استان 
فارس گفت: بر اساس هماهنگي هايي كه اين دانشگاه با مقامات قضايي اين شهرستان 
انجام داده است، در صورتي كه فردي از شركت كنندگان در مجالس دورهمي به 
كرونا مبتال شود، عالوه بر تامين هزينه درمان چنين فردي از سوي صاحب مجلس، 
در صورت فوت او به دليل اين بيماري، ديه كامل آن نيز بر عهده برپاكننده اين 
مجالس است.    دكتر جالل كريمي اظهار داشت: با توجه به اين تصميم، از اين 
پس در صورت برگزاري هرگونه مجلس عروسي، ترحيم و تولد حتي به صورت 
خانگي، در صورتي كه فردي در جريان برگزاري اين مراسم  به كرونا مبتال شود، 
تمامي هزينه هاي درمان و عوارضي كه در زمينه بيماري براي وي پيش مي آيد، 
تا رسيدن به بهبودي كامل بر عهده صاحب مجلس است. وي ادامه داد: افزون بر 
اين، صاحبان مجالس عروسي و عزاداري در شهرستان فسا بايد ديه فردي را كه 
به دليل شركت در اين گونه مجالس به كرونا مبتال شده و بر اثر اين بيماري فوت 
كرده است، پرداخت كنند  .   كريمي با اشاره به تشديد بحران كرونا در شهرستان فسا، 
براي قطع زنجيره انساني انتقال اين ويروس بر خودداري شهروندان از برگزاري 

مراسم جمعي و دورهمي تأكيد كرد. 
يزد از نظر كسري مخازن آب در رتبه ششم قرار دارد

يزد- خبرنگار اطالعات: مديرعامل آب منطقه اي يزد با بيان اينكه اين استان 
از نظر منابع آبي چندان غني نيست گفت: يزد  همچنين از نظر كسري مخازن 
آب در ميان 31 اســـتان كشـــور در جايگاه ششم قرار دارد كه نگران كننده است. 
محمدمهدي جواديان زاده در نشست خبري آنالين خانه مطبوعات استان يزد با 
گراميداشـــت هفته صرفه جويي در مصرف آب و برق افزود: در ســـال آبي 96 - 
97كسري مخازن آب استان يزد 315ميليون متر مكعب بوده و در سال گذشته 
كه وضعيت بارش ها بهتر شده، به 267 ميليون متر مكعب رسيده  است و اين 
موضوع نشان مي دهد كه سهم آب هاي زيرزميني خيلي باال نيست.وي  با بيان اينكه 
سهم يزدي ها از آب هاي تجديدپذير بسيار اندك است افزود: ساالنه 130 درصد 
از منابع آب تجديدپذير استان استفاده مي شود كه به همين دليل مخازن با كسري 

و كمبود آب روبه رو هستند. 

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
استان همدان گفت: مقدار بدهي اين شركت از مشتركان 110 ميليارد 
تومان بود كه به دليل گســـترش ويروس كرونا و تعطيلي مشـــاغل به 
120 ميليارد تومان رسيده كه از اين مبلغ 40 ميليارد تومان مربوط به 

دستگاه هاي اجرايي است. 
شـــيرزاد جمشـــيدي در جمع خبرنگاران از افزايش 20 درصدي 
نيروگاه هاي خورشيدي استان خبر داد و افزود: اين تعداد از 5 نيروگاه 
در سال 97 به 6 نيروگاه در سال 98 رسيده و ظرفيت نيروگاه هاي استان 

همدان هم نسبت به سال 97 معادل 51 درصد افزايش داشته است. 
وي با اشاره به طرح هاي تشويقي شركت برق اعالم كرد: به مشتركان 
خانگي كه پيك مصرف خود را از ابتداي خرداد تا پايان شهريور مديريت 
كنند، تخفيف تعلق مي گيرد. دستگاه هاي دولتي هم بايد در ساعت پيك 
مصرف، دست كم 10 درصد صرفه جويي در مصرف برق داشته باشند 
و مقدار مصرف آنها به طور هفتگي محاسبه و با مدت مشابه سال گذشته 

مقايسه و در صورت مصرف بيشتر برخورد مي شود. 
وي از 22 هزار و 901 مشـــترك پرمصرف در استان همدان خبر 
داد و افزود: اين افراد ضمن پرداخت جريمه تابســـتان بايد 16 درصد 
بيشتر از ساير مشتركان يعني در مجموع 23 درصد بيشتر نسبت به سال 

گذشته هزينه مصرفي پرداخت كنند. 

دستگاه هاي اجرايي همدان 40 ميليارد تومان 
به شركت برق بدهي دارند

بالل امينىياسين كريمى مختار خندانى

    به اطالع مى ر ساند به استناد مصوبة مجمع عمومى فوق  العاده شركت مادر تخصصى 

توسعه معادن و صنايع معدنى خاور ميانه (سهامى عام)، مورخ 1399/03/12 و با مجوز 

شمارة 027- 994/626326 مورخ 1399/03/12 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر 

گرديد سرماية شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ  35،500،000،000،000 

ريال به مبلغ 45،200،000،000،000 ريال، منقســـم به 45،200،000،000 سهم 

1,000 ريالى به شرح زير افزايش يابد:

1)سرمايه فعلى شركت:     35،500،000،000،000 ريال

2) مبلغ افزايش سرمايه:     9،700،000،000،000 ريال

3) مبلغ سرمايه پس از افزايش:    45،200،000،000،000 ريال 

4) ارزش اسمى هر سهم:     1,000 ريال

5) تعداد سهام عرضه شده:     9،700،000،000 سهم   

6) نوع سهم:  عادى با نام

7) محل افزايش سـرمايه: افزايش سرماية شـــركت از محل و به تفكيك زير انجام 

خواهد شد:

*9،700،000،000،000   ريال از محل مطالبات حال شـــده ســـهامداران و آورده 

نقدى،

8) موضـوع افزايـش سـرمايه: جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت در افزايش 

سرمايه شركت هاى   سرمايه  پذير.

9)به هر صاحب ســـهم، در ازاى هر100 سهم متعلقه در تاريخ 1399/03/12، تعداد 

 27 حق تقدم خريد ســـهم جديد تعلق مى گيرد. بديهى اســـت تعداد دقيق سهام و 

حق  تقدم  هاى متعلقه هر سهم در گواهينامة حق  تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم 

خواهد شد. 

10) سهامدارانى كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى به علت تغيير آدرس و 

يا به هر دليـــل، گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مى توانند جهت دريافت 

گواهينامة مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهى مراجعه نمايند.

11) مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهى 

مى باشد.

12) سهامداران محترمى كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد 

براساس موارد بيان شدة زير اقدام نمايند: 

 * ســـهامدارانى كه به موجب گواهى حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده 

و يا مطالبات آنان، بهاى ســـهام جديد را تأمين نمى  كند، مى بايست ظرف مهلت مقرر 

بهاى ســـهام يا مابه التفاوت آن را  از طريق شناســـه پرداخت كه شامل كد ملى براى 

اشـــخاص حقيقى و شناسه ملى براى اشـــخاص حقوقى مى  باشد، به حساب شمارة 

2-543210-8100-380 اين شـــركت نزد بانك پاسارگاد شعبة كوى فراز واريز و 

رسيد بانكى مربوطه را به انضمام گواهينامة حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت 

استفاده از حق تقدم، با پست سفارشى به نشـــانى تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، 

نبش خيابان رشـــيدى، پالك 8، كدپستى 1997744111 ارسال نموده و يا مدارك 

را به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خيابان رشيدى، پالك 8 تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.

 * ســـهامدارانى كه به موجب گواهينامة حق تقدم خريد سهام جديد، داراى مطالبات 

به ميزان بهاى ســـهام جديد مى باشند، مى بايســـت ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل 

گواهى حق تقدم، مبنى بر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست 

سفارشـــى به نشانى تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خيابان رشيدى، پالك 8، 

 كدپســـتى 1997744111 ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس تهران، سعادت آباد، 

بلوار فرهنگ، نبش خيابان رشـــيدى، پالك 8، كدپستى 1997744111 تحويل و 

رسيد دريافت نمايند.

تذكر: عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاى اسمى، به منزله عدم 

استفاده از حق تقدم مى  باشد.

13) در صورت عدم تمايل به مشـــاركت در افزايش ســـرمايه، سهامداران مى توانند 

در مهلت تعيين شده براى پذيره نويسى نســـبت به واگذارى حق تقدم خود از طريق 

فرابـــورس ايران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معاملة مكرر حق تقدم خريد ســـهام 

شركت، خريداران نهايى مى بايســـت قبل از پايان مهلت پذيره نويسى نسبت به واريز 

بهاى ســـهام جديد و ارسال مستندات به شـــرح بند 12 اقدام نمايند. بديهى است در 

صورت عدم ارسال مستندات ياد شـــده يا عدم واريز بهاى اسمى، سهام جديد به آن ها 

تعلق نخواهد گرفت. 

14) حق تقدم ســـهامدارانى كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و 
همچنين پاره سهم هاى ايجاد شده، توسط شركت از طريق فرابورس ايران عرضه و مبلغ 

حاصل از فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكارى سهامداران 

منظور خواهد شد.

نكات مهم:
مســـوولّيت صحت و قابليت اتكاى اطالعات اعالمية پذيره نويسى بر عهدة ناشر 

است.

 ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقى ناشر، مسوول 

جبران خســـارت وارده به سرمايه گذارانى هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به 

دليل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشى از فعل يا ترك فعل آن ها 

باشد، متضرر گرديده اند.

 ثبت اوراق بهادار نزد ســـازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از 

رعايت مقررات قانونى و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتى بوده 

و به منزلة تأييد مزايا، تضمين ســـودآورى و يا توصيه و سفارشى درمورد شركت ها يا 

طرح هاى مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمى باشد.

 با توجه به زمان برگزارى مجمع عمومى عادى ساليانة شركت، اين افزايش سرمايه 

تا تاريخ برگزارى مجمع عمومى عادى نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت خواهد رسيد. 

 ســـاير افرادى كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در فرابورس را دارند جهت 

كسب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، مى توانند به سايت اينترنتى شركت 

به آدرس www.midhco.com مراجعه و يا با شمارة تلفن 27340- 021تماس 

حاصل نمايند. 

گزارش توجيهى هيأت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونى 

در اين خصوص و همچنين بيانية ثبت ســـهام جديد در ســـايت اينترنتى شركت به 

آدرس www.midhco.com و سيســـتم جامع اطالع رســـانى ناشران به آدرس 

www.codal.com در دسترس مى باشد.

هيأت مديره 

آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه 
شركت مادر تخصصى توسعه معادن و صنايع معدنى خاور ميانه (سهامى عام)

ثبت شده به شمارة 310643 و شناسه ملى 10103500247     



گفته ها و نوشته ها

گراميداشت خدمات يك عالم روحاني
 به اهالي حصار  بوعلي شميران

آيت اهللا دكتر سيد محمد تقي حكيم 
نهم تيرماه 1305 شمسي در شوشتر ديده 
به جهان گشود و از سال 1312 تا 1319

دوره ابتدايـــي و ادبيات عرب را در همان 
شـــهر گذراند و سپس از سال 1321 تا 
1328 در حوزه علميه قم دروس ســـطح 
را خواند و آنگاه از ســـال 1329 به مدت 
2 سال به حوزه علميه نجف اشرف مشرف 
شد. ايشان پس از تكميل دروس سطح، در 
درس خارج اصول آيتاهللا العظمي خويي 
و درس خارج فقه آيتاهللا العظمي حكيم 

شركت كرد. ايشان پس از برگشت از نجف اشرف در سال 1331 به مدت
8 سال در اهواز در مدرسه علميه آل طيب، جنب مسجد چيتساز و همچنين 
در منزل به تدريس ادبيات عرب، منطق، فلســـفه و اصول فقه پرداخت و 
بيش از نيم قرن است كه به تهران نقل مكان كرده و به دعوت اهالي حصار 
بوعلي شميران، امامت جماعت مسجد جامع را پذيرفته و در ضمن تدريس 
در دانشگاه و حوزه نيز جزو برنامههاي روزانه ايشان است. استاد همچنين 
با تأسيس كتابخانه عمومي، درمانگاه خيريه و كانونهاي فرهنگي و آموزشي 

كمكهاي شاياني به مردم اين منطقه كردهاند.
آيتاله حكيم در پيش گفتار كتاب نفيس «هشتاد سال زندگي با مردم» 
مينويسند:« در اين اواخر عمر بر آن شدم تا مغز كار ميكند و آن خاطرات 
محو نشدهاند و تا نوشتهها از بين نرفتهاند، هر چه از زندگي خود از دوران 
كودكي، تحصيلي و طلبگي تا حال به ياد دارم، بنويسم و از يادداشتهايم 
نيز كمك بگيرم و اســـتفاده كنم. اين زندگي نامه حاضر محصولي از آن 
ذهنيات و نوشـــتارها اســـت.» برخي از نوشتههاي آيتاهللا سيد محمد تقي 

حكيم از اين قرار است: 
حقوق زن در دين اسالم (ترجمه)، حقوق و حدود آزادي زن در اسالم 
(ترجمه)، مناسك يا راهنماي اعمال حج، راهنماي تجزيه و تركيب و قواعد 
صرف و نحو عربي، سخنان حضرت موسي بن جعفر(ع)، پدر و فرزند و 
ترجمه انگليســـي آن، فلسفه و اسرار حج، درسهايي از مكتب امام صادق 
(ع)، قرآن از زبان قرآن، چگونه قرآن بخوانيم؟، دقايق التوحيدفينهجالبالغه، 
زندگينامه قاضي نوراهللا مرعشي شوشتري، آسمان هدايت، به سوي بهشت، 
تربيت و اخالق در اسالم، رساله فيصاله الجمعه، زندگي و شخصيت علمي 

و عرفاني حاج سيد علي شوشتري و هشتاد سال زندگي با مردم.
روحاهللا مهر پارسا

در دنياي خشن امروز كه نشانه استيالي تكنيك بر 
روان انسان است، صنايع دستي، دميدن روح لطيف به 
زندگي است. انسان تا هست،  لطافت روح و آرامش 
را ميخواهد و صنايع دســــتي اين نياز مبرم انسان را 

برآورده ميسازد. 
صنايع دستي، حاصل انديشه ملتها و دستاورد 
هنرهاي آموخته از نسلي به نسل ديگر است و بنابراين 
تنها كااليي براي مبادله نيســــت؛ بلكه خصوصيات 
فرهنگي و ويژگيهاي قومي، از طريق اين كاال مبادله 
ميشــــود و نوعي ارتباط فرهنگي در ميان جامعهها 

پديد ميآورد.
صنايع دستي در جهان معاصر به عنوان «صنايع 
خالق» به شمار ميرود؛ يعني صنايعي كه به واسطه 

خالقيت، هويت توليد ميكند.
هرجا كه سخن از خالقيت، سازندگي و زيبايي 
به ميان ميآيد، خواه ناخواه موضوع هويت هم مطرح 
ميشود. بنابراين، هر كسي ميكوشد تا شناسنامه قومي 
و ملي خود را در اثري كه ميسازد، متبلور كند. آثار 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي، بيش از هر اثر ديگري، 

به انتقال «زيبايي شناسي اصيل قومي» وفادار بوده اند 
و به همين دليل اســــت كه موزهها شكل گرفتهاند تا 
آن هويــــت را در گذر زمــــان حفظ كنند از اين رو 
هنرمندان صنايع دستي با فرمها، رنگها و شمايل در 
واقع پنجرههايي را به سوي «احساسات» و «انديشه» 
يك قوم و ملت باز ميكنند و به همين دليل ميتوان 
صنايع دســــتي را هويت منقــــول يك قوم و ملت 
دانســــت كه آن را از يك نســــل به نسل ديگر منتقل 

ميكند.
در اين صنايع مردمي، "زيبايي شناسي فولكلور" 
ُكدگذاري شده است و جالب اين كه در دنياي امروز، 
به اين مقوله توجه ويژهاي ميشــــود؛ گويي مردم از 
زيبايي شناسيهاي پيچيده و تكلف زا خسته شدهاند 
و ميكوشند تا به سمت زيبايي شناسي بومي، روان، 
سليس و مردمي حركت كنند. به تعبيري، صنايع دستي، 
هنري دموكراتيزه شــــده و برخاسته از تجربه زيست 

مردم است.
از ســــوي ديگر انســــان امروزي كمتر مجالي 
براي  شناخت تمامي فرهنگها و اقوام دارد؛ اما ذهن 

كنجكاوش هر روز آرزوي شناخت فرهنگي جديد را 
در سر ميپروراند و از اين رو ديدن صنايع دستي و 
هنرهاي كاربردي را ميتوان يكي از جذابترين راهها 
براي شناخت اقوام دانست؛ چرا كه اين آثار از اعماق 
فرهنگ و باورها خلق ميشــــوند. هنرمند خالق، با 
دلبستگي قومي و ملي و با عشق به بافِت فرهنگي خود، 
شروع به خلق اثرش ميكند تا آرزوهاي سرزمينش را 

به نمايش بگذارد.
از ســــال 1970 به بعد يعني تقريبا از پايان قرن 
بيستم ميالدي، به چند دليل ارزشگذاري مجددي در 
ارتباط با صنايع دستي صورت گرفت كه  نخستين دليل 

واكنش به صنعتي شدن مفرط جامعه بود. 
در دنيايــــي كــــه همه چيز صنعتي اســــت، به 
تدريــــج گرايش به طبيعــــت در برابر جهان صنعتي 
برجسته شد. در اين دوره است كه ميتوان به نوعي 
بازگشــــت به طبيعت را  نظاره كرد و به همين دليل 
صنايعي كه به طبيعت نزديكتر بودند، ارزشــــگذاري 

شدند. 
عامــــل دوم، اهميت يافتن «زندگي روزمره» بعد 

از جنگ دوم جهاني است؛ تا پيش از آن، شعار كّلي 
اين بود كه هنر پديدهاي لوكس است و هر پديدهاي 
مربــــوط به زندگي روزمره نيســــت؛ اما پس از اين 
دوره، تالش براي زيباســــازي اشياي زندگي روزمره 

نيز برجسته شد.
عامل سوم به نيمه دوم قرن بيستم بازمي گردد؛ 
يعنــــي دورهاي كه همه جنبشهاي آزاديبخش پيروز 
شدند و اعالم كردند كه  در كنار استقالل سياسي و 
جغرافيايي از غرب، بايد «تاريخ هنرمان» را هم مستقل 
و آزاد ســــازيم. براين اساس، اقدام به نوشتن مجدد 
تاريــــخ هنر خــــود كردند و پس از اين دوره بود كه 

صنايع دستي وارد تاريخ هنر شد.
در توضيــــح عامل چهارم بايد گفت؛ آن چه كه 
تفكيك «زيبا» و «مفيد» را زير ســــوال ميبُرد، «بازار» 
بود. جهاني شدن صنعت گردشگري باعث شده بود 
مرزها از ميان بروند و هنرهاي دســــتي كه از محلي 
بودن رنج ميكشــــيدند، با جهاني شدن عموميت پيدا 

كنند.
دكتر ابراهيم جعفري

تأملي بر صنايع دستي و فرهنگ و قوميتها

درباره مردي مينويسم كه 53 بهار را بيشتر نديد، سال 1307 والدتش 
بود و هفتم تير ماه 1360 در معبدي كه خودش ساخته بود، به شهادت 

رسيد. نام عزيزمان سيدمحمد و شهرتش حسيني بهشتي بود. 
اگر با او محشور بوده باشي و در مدرس آداب و اخالق و كالس 
عشـــق و عقيدهاش نشســـته باشي، قامت بلندش و چهره نورانياش و 
نجابت و هيبت و وقارش و بزرگواري و بزرگمنشياش و داد و دهش 
اين سيد خندان، هر روزه برايت تداعي ميشود و بايد 39 سال گذشته 
را بازشناسي و بازخواني و بازنويسي كني و روش و منش او را بشناسي 
و بشناساني. او در انتخاب واژهها و استخدام كلمات با دقت و درايت 
لب به سخن ميگشود و قلماش بر صفحات يادگاري ماندگار مينوشت 
و با هر زباني لغات منتخب را اداء ميكرد؛ فارسي، عربي، انگليسي و يا 

آلماني را! و اما برخي از خاطرهها و ويژگيهاي او.
ـ پروفســـوري آلماني در نشست علمي وين اطريش گفت: آقاي 
بهشـــتي را در هامبورك ديدم، زبانهاي انگليســـي و عربي را خوب 
ميدانســـت، تعجبم از اســـتعداد زبانآموزي او است كه پس از 6 ماه 
كتابهاي ماركس را از متن آلماني با دانشمندان آن به بحث و مناظره 

ميپرداخت. 
ـ وزارت امور خارجه به مناسبت اولين سالگرد انقالب از همه سفراي 
خارجي دعوت كرده بود و مسئوالن ايراني هم حضور داشتند. جلسه 
بيش از حد طول كشيد و مهمانان خسته شده بودند و كسي نميتوانست 
اين مشكل را به نحوي حل كند. دكتر بهشتي به برگزاركنندگان جشن 
گفت نگران نباشيد، به طرف در خروج سالن رفت و ضمن تشكر از 
حضورشان با افراد ديپلمات به زبان خودشان انگليسي و عربي و آلماني 

رفع نگراني كرد.
ـ با همكاري دكتر بهشتي مرحومان دكتر گلزاده غفوري، شهيد دكتر 
باهنر و آقاي برقعي مسئوليت تدوين كتاب تعليمات ديني را در آموزش 
و پرورش برعهده داشتند شهيد بهشتى به دوستانشان توصيه كردند اسامي 
شما سه نفر به عنوان تدوينكنندگان كتاب چاپ شود، ولي اسمي از من 
نيايد چون ممكن است ساواك مشكالتي براي شما فراهم كند و ما را 

از برنامهريزي براي نسل آينده و مقصد الهيمان، دور سازند. 
ـ مرحوم حجتاالسالم مروي رئيس كميته انتظامي قضات و امام 
جماعت مسجد قباي تهران برايم نقل كرد كه روزي آيتاهللا بهشتي در 
كاخ دادگستري مرا خواست و گفت آقاي مروي، به اين شهر كه مركز 
يكي از استانها است در اسرع وقت برويد و قاضي و حاكم شرع را 
به دستور من عزل كنيد و به اطالع همگان برسانيد كه شنيدهام با وسيله 
نقليهاي كه دادگستري با راننده در اختيارتان گذاشته است، به هنگام پياده 
شدن كيف و وسايلتان را به آقاي راننده ميدهيد تا به دفتر كارتان بياورد، 
آن بنده خدا گماشته شما نيست، راننده دستگاهي از اين نظام است و 

شما صالحيت قضاوت نداريد، چون از عدالت خارج شدهايد!
ـ در يكي از سفرها به محل سخنراني كه در مسجد بزرگ شهر 
بود رســـيديم كه دوستان به آقاي دكتر بهشتي گفتند همه جبهه متحد 
ضد انقالب منطقه از همه شهرها جلوي مسجد جمع شدهاند تا به شما 
اهانت كنند، لطفاً از درب خروجي وارد شويد آيتاهللا بهشتي با صالبت 
هميشـــگي و صداي دلنشـــينش گفت: حتماً از در ورودي اصلي وارد 
مسجد ميشويم، چون اين بندگان خدا از هر گروه و جبهه و جناحي 
رنج ســـفر را به جان خود خريدهاندو آمدهاند در حضور مردم به من 
فحش و ناسزا بدهند، من راضيم عقدههاي خود را بگشايند و ما بايد 
با حضورمان به آنان بگوييم كه فريب دشمنان خارجي، دوستان نادان 

داخلي و عوامل نفوذي بر عليه ايران مستقل را نخوريد. 
ـ پس از فرار بنيصدر به پاريس، همســـر و مشـــاور امور زنان او 
به منزل يكي از دوستان بنيصدر پناهنده شده بود و كساني به مرحوم 
آيتاهللا موسوي اردبيلي مراجعه كردند و نامه جلب اين 2 نفر را گرفتند 
و دستگيرشان كردند. خبر به آيتاهللا بهشتي كه رسيد، فوري به آقاي 
دادستان تلفني گفتند همسر ايشان مقصر نيست و مرتكب جرمي نشده 
است، سريعاً ايشان را آزاد كنيد، واال مجبورم خودم اين كار را انجام دهم 

و از جنابعالي به خاطر دخالت اجباريم، عذرخواهي ميكنم!
اين بود گزارش گونهاي از خاطراتم از مربي 53 سالهام كه از سال 
1347 با او بودم كه هم دبير زبان انگليسي ما بود و هم مدير مدرسه 
ما. اميدوارم كه بتوانيم به كمك تمامي عزيزان، دانشنامه هفتم تير 1360

را تهيه كنيم تا نسل آينده با بهشتيان سالهاي اول انقالب اسالمي بيشتر 
آشـــنا شـــوند و بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز در اين مهم يار و ياور 

بازماندگان واقعه مولمه انقالب سوم باشد.
محمدحسن اصغرنياـ  مسئول بنياد جانبازان هفتم تير 1360
حزب جمهوري اسالمي 

خاطراتي از آيتاهللا شهيد بهشتي

رانندگي در تهران مسأله پيچيدهاي است كه وجوه 
گوناگون زيستي، رواني و اجتماعي دارد و براي اينكه 
راننـــده عادي بتواند با كمترين صدمات و مخاطرات 
رانندگي كند، رعايت قواعدي ضروري است كه بيشتر 
آنهـــا جنبه رواني و رفتاري دارد كه به برخي از آنها 

اشاره ميكنيم. 
همانطور كه روميان باستان ميگفتند «قراردادها 
براي پارهكردن نوشـــته ميشود» ،بخش عمدهاي از 
راننـــدگان تهراني هم عقيده دارند قوانين راهنمايي و 
رانندگي براي زيرپاگذاشتن وضع شده است، بنابراين 
اگر در خيابان يكطرفه ديديد كه رانندهاي از ســـمت 
روبـــرو و بر خالف مقررات ميآيد، تعجب نكنيد و 
برآشفته نشويد؛ بلكه با نهايت مدارا و احترام خود را 
از ســـر راه او كنار بكشيد تا با شما گالويز نشود و 
شيشـــه خودروي شما را نشكند، زيرا اينكه بخواهيد 
به اين شهروند تذكر بدهيد كه خالف ميآيد و نبايد 
اين كار خطرناك را انجام دهد بيفايده است، زيرا اگر 
او به منطق آگاه و پايبند بود، اصوالً خالف نميكرد. 
ميگويند فردي حين عبور از رودخانه، مردي را ديد 
كه بر شـــكم دراز كشـــيده است و از رودخانه آب 
ميخورد. اين فرد از روي خيرخواهي و بر حســـب 
فرهنگ آن زمان گفت: برادر، اينطور آب نخورد ،عقلت 
كم ميشود. ديگري سرش را باال آورد و پرسيد: عقل 
چيست؟ رهگذر پاسخ داد: ببخشيد، با شما نبودم! 

شـــايد براي شما زياد پيش آمده باشد كه براي 
رســـيدن به قراري در جســـتجوي جاي پارك براي 
خودروي خود مدت طوالني ســـرگردان بودهايد كه 
جايي پارك كنيد كه خالف نباشد، سپس زماني كه 
پس از انجام كار و مراجعت، قصد ورود به پاركينگ 
منزل را داريد، ميبينيد كه خودرويي روي پل پاركينگ 
شما متوقف شده است و روي آن چادر هم كشيدهاند! 
زمانيكـــه پس از صـــرف وقت زياد و رفتن به اين 
ســـو و آن سو و پرس و جو از همسايگان صاحب 
خودرو را پيدا ميكنيد، با خونسردي ميگويد: يك كار 
كوچك داشتم، چند دقيقهاي ماشين را آنجا گذاشتم، 
چيزي نشده است كه! برحسب ضرب  المثل قديمي؛ 

«عاقل به كنار رود تا پل ميجست/ ديوانة پابرهنه از 
آب گذشت».

شما در بزرگراهي كه حداكثر سرعت مجاز آن 
80 كيلومتر در ساعت است، رانندگي ميكنيد، ناگهان 
ميبينيد كه خودرويي از پشت سر شما با زدن چراغ 
و بوقهاي ممتد دستور ميدهد كنار برويد تا ايشان 
عبور كند! جلوي شـــما خودروي ديگري با حداكثر 
سرعت مجاز حركت ميكند و سمت راست شما نيز 
خودروي ديگري با ســـرعت مجاز در حركت است، 
البد ميگوييد من كه با ســـرعت قانوني 80 كيلومتر 
مـــيروم و به مـــن ربطي ندارد كه فردي ميخواهد 
برخالف مقررات ســـريعتر برود. اشتباه ميكنيد! ربط 
دارد، هر طور شـــده اســـت با نهايت احترام كنار 
برويد تا راننده متخلف بتواند سريعتر برود، زيرا در 
غيـــر اينصورت راهي پيدا ميكند و جلوي شـــما 
ميپيچد و با كم كردن ناگهاني ،سرعت شما را مجبور 
ميكند سريعاً ترمز كنيد تا از تصادف با او جلوگيري 
شود. جاي گاليه نيست، در واقع شما حق اين راننده 
محتـــرم را براي زير پا گذاشـــتن قانون نبايد نديده

 بگيريد! 
اگر راننده جلويي به ســـمت چپ راهنما زد و 

سپس ناگهان به راست پيچيد، مبادا كه ناراحت شويد، 
او از حـــق خود براي دهن كجي به ديگر رانندگان 
استفاده ميكند! اگر با دنده عقب ميخواهيد در جاي 
خالي خودروي خود را پارك كنيد، اما ناگهان رانندهاي 
از پشـــت سر خودروي خود را در آن محل متوقف 
ميكند ابداً ناراحت نشويد، او طبق قانون رفتار كرده 

است و البته قانون جنگل! 
اگـــر ديديد در يك خيابـــان باريك خودروها 
ســـه پشته پارك كردهاند، مبادا آزرده شويد. آنها كار 
فوري و ضروري دارند؛ ميخواهند بستني بخرند يا 
پيتزا بخورند، كار خالف كه نميخواهند انجام دهند! 
يك گروه ويژه كه اگر مايل به حفظ سالمت جسمي 
و رواني خود هســـتيد بايد با آنها در هر صورت با 
فرمانبرداري رفتار كنيد، موتورسواران محترم هستند كه 
اصوالً قوانين رانندگي شامل حال آنان نميشود، بنابراين 
حركت در مسيرهاي خالف، عبور از عرض خيابانها 
و حركت در پيادهروها، رفتارهاي عادي موتورسواران 
متخلف است. اگر آنان فرمان دادند جلوتر يا عقبتر 
برويد تا بتوانند با راحتي مسير خالف را طي كنند، 
بالفاصله اطاعت كنيد، در غير اينصورت حق مسلم 
آنان است كه با الفاظ ويژه شما را مخاطب قرار دهند  

وحتي با لگد گلگير خودروي شما را نوازش كنند و 
يا آينه بغل آن را بشكنند!

البته تسليمشدن به قانونشكني رانندگان متخلف 
شما را آزرده و خشمگين ميكند، فشار خونتان را 
بـــاال ميبرد، قند و چربيهاي خونتان باال ميرود و 
تكرار اين موضوع در درازمدت شما را به بيماريهاي 
روانـ  تني از قبيل پرفشاري خون، ديابت، بيماريهاي 
عروقي قلب و دهها بيماري ديگر مبتال ميكند، اما در 
مقابل از درگيريهاي بدني و پرخاشگريهاي لفظي 
و خسارت ديدن خودروهايتان و مرگ خود بر اثر 

ضرب و جرح، پيشگيري كردهايد!
آيا راه ديگري هم وجود دارد؟ بلي، وجود دارد. 
در امتحانات نظري براي گرفتن گواهينامههاي رانندگي 
سؤالهايي درباره تعادل رواني متقاضي گنجانده شود 
و اگر پاسخها نشاندهنده عدم تعادل روحي و رواني 
متقاضي بود، با او مصاحبه باليني انجام شـــود و اگر 
ضروري بود، فرد نامتعادل از دســـتيابي به گواهينامه 
رانندگي محروم شود و تا زماني كه وضعيت بهنجار 
پيدا نكرده باشد، اجازه امتحان مجدد رانندگي را نداشته 
باشد. بسياري از جرائم رانندگي توسط افرادي كه مواد 
محرك يا مخدر رواني يا الكل استفاده ميكنند، انجام 
ميگيـــرد.   بنابراين نه فقط آزمون براي اعتياد براي 
متقاضيان گواهينامههاي رانندگي بايد انجام شود، بلكه 
ضروري است كساني هم كه مرتكب جرائم رانندگي 
ميشوند، بالفاصله از نظر وجود مواد مخدر و الكل 
در خونشان بررسي شوند و نه فقط مجازات قانوني 
بـــراي رانندگي حين مصرف مواد براي آنان به اجرا 
درآيد، بلكه گواهينامههايشـــان هم تا زمان حصول 
اطمينان از عدم مصرف آتي مواد و رفع اعتياد، ضبط 

و توقيف شود. 
حضـــور مأموران راهنمايي و رانندگي در معابر 
عمومي بايد افزايش يابد و به قانونشكني در اسرعوقت 

پاسخ مناسب داده شود. 
بديهي است آموزش زندگي اجتماعي و ضرورت 
اطاعت از قوانين راهنمايي و رانندگي بايد از دوران 
كودكي به صورتهاي مستقيم و غيرمستقيم آموخته 
شود تا همه مردم از آرامش وسالمت بيشترى بهرهمند 

شوند. 

رانندگاني كه بيمارند و خود نميدانند 
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  دكتر فرُبد فدائيـ  روانپزشك 

اعتماد ملت و دولت
 به يكديگر در شرايط كرونايي! 

اين روزها به دليل آينده نامعلوم جهان پساكرونا و بالتكليفي دنياي كرونائي
همه ما از همدلي و همراهبودن و يكيشدن سخن ميگوئيم، اما كمتر در عمل
آنرا نشـــان ميدهيم، شـــايد دستمان خالي است، ولي ديديم و شنيديم، همين
يا خيابان در كمك به همنوع سالخورده خود دستان خالي حتي در مسير كوچه
و يا انساني ناتوان، با گرفتن بار دستي او و همراهي آنان تا در منزل نيز همدلي
خود در اين روزهاي ماتم گرفته جهاني نشان داده اند. حكايت همه آدمهاي نيك
در گوشه و كنار گيتي و اين اعتماد در اجتماع و اعتماد متقابل آحاد مردم به
شركتها و دولتها و ملتها اگر به وجود بيايد و رشد كند، اجتماعي زندهتر

و سالمتر و جامعهاي پوياتر خواهيم داشت. 
در 2 ماه زندگي كرونايي در انگلستان كه مردم آن  حق بيمه خودروهايشان
را هر ماه بايد بپردازند و آن هم با توجه به نوع، مدل، حجم موتور و سيستم
خودروهايي است كه خود در نظر ميگيرند و با محاسبات مخصوص از 90 تا
300 و حتي 500 پوند است،  به دليل عدم استفاده از خودروها و تعطيلي كسب
و كارها و زندگي و در نتيجه به صفر رسيدن حوادث جادهاي و خسارتهاي
شهري، شركتهاي بيمه اعالم كردهاند كه چون به سود 1 ميليارد پوندي رسيدهاند،
براي همراهي و همدلي با مردم، حق بيمه خودروها در ايام كرونايي را به آنان
عودت ميدهند كه براي من اين خبر بيشتر به يك شوخي ميماند تا واقعيت،
زيرا در اين اوضاع اقتصادي شركتهاي توليدي ما براي سودآوري و درآمدزايي
بيشتر، گوي سبقت را از يكديگر ميربايند و اين درآمد را به حساب اندوخته
و سود خود به حساب ميآورند، اين حركت از هر شركت و دولتي باشد، فكر
ميكنيد كه در نهايت چه اتفاقي ميافتد؟در چنين شرايطي از ياد نبريم  كه با
وجود اعتماد و اعتقاد عمومي است كه ملتها به خواستهاي اجتماعي و رفاه
عمومي ميرسند، به اميد روزي كه همه ما در ايران عزيز به اعتماد كامل و متقابل

ملت و دولت به يكديگر برسيم و در آينده بهتري زندگي كنيم. 
سيد محمد قواميـ  بازنشسته هواپيمايي ُهما

آگهي دعوت از بستانكاران شركت پخش محصوالت پارس  كندر(سهاميخاص)
به شماره ثبت 202680 و شناسه ملي 10102443892 (نوبت سوم)

مدير تصفيه شركت پخش محصوالت پارس كندر  - محمد مرزبان 

مركز پزشكي آموزشي و درماني شـهداي تجريش

منطقه عملياتيموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
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بولتون به معافيتهاى هستهاى ايران پرداخت: 
مجموعه ديگر معافيتها كه باعث اختالفات بىپايان 
شده بود، معافيتهاى هستهاى بود كه امكان كمك 
و همكارى كشورهاى غربى در ارتباط با عناصرى 
از برنامه هستهاى غيرنظامى ايران را فراهم مىكرد. 
در پى از سرگيرى تحريمهاى ايران در نوامبر سال 
2018، وزارت خارجه به دليل اعتراضات شـــوراى 
امنيت ملى آمريكا 7نمونه از اين معافيتها را صادر 
كرد. گرچه همه اين معافيتها به يك اندازه در ترفيع 
كار هستهاى ايران جدى نبودند، اما نماد سياسى آنها 
بد بود.وى افزود: با رسيدن مه 2019و زمان پايان اين 
تحريمها، به دنبال توافقى داخلى در دولت بوديم تا 
دســـتكم تعدادى از اين معافيتها را لغو كنيم و 
دوره معافيت براى موارد باقى مانده را هم به 90روز 
كاهش دهيم. تالشهايمان آنقدر كه من اميدوار بودم 
نتيجـــه نداد، عمدتاً به اين دليل كه وزارت خارجه 
جنگى را با سنگربندى براى حفظ هر تعداد از اين 
معافيتها كه مىتوانست، به راه انداخته بود. با اين 
حـــال اوايل مه به دو مورد از معافيتها پايان داده 
شد و به اين ترتيب تعداد آنها 5مورد شد و همه 
آنها هم به لحاظ مدت و دامنه محدود بودند. قبل 
از آن كه من دولت را ترك كنم منوشين و وزارت 
خزانهدارى به مركز مقاومت در برابر اين معافيتها 
تبديل شـــده بودند. آنها اصرار داشتند كه لغو اين 
معافيتها به منافع مهم چين و روسيه آسيب خواهد 
زد، بنابراين بايد تمديشان كنيم. من، منوشين و پمپئو 
25ژوئيه درباره اين مسئله مقابل ترامپ در اتاق بيضى 
بحث كرديم، ســـرانجام نگرانىهاى منوشين درباره 
چين و روسيه موثر افتاد و من مغلوب شدم. پمپئو 

اما در اغلب اوقات ساكت بود.
جان بولتون  در بخشى از كتاب خاطرات دوران 
حضورش در كاخ سفيد، به روايت نقش موثر خود 
در خروج واشنگتن از توافق هستهاى ايران و فضاى 
ايـــن كاخ و موضع مقامات دولت آمريكا پيش از 
اعالم اين تصميم پرداخته است.روايت بولتون نشان 
مىدهد او حتى زمانى كه هنوز به ســـمت مشاور 
امنيت ملى آمريكا منصوب نشـــده بود، در گرايش 
دولت اين كشور به سمت خروج از توافق هستهاى 
ايران نقش موثرى ايفا كرده اســـت. وى در كتاب 
«اتاقى كه اتفاق آنجا افتاد» اين طور روايت مىكند: 
درباره موضوع ايران اصرار كردم كه ترامپ در مسير 
خروج از توافق هستهاى پيش برود و توضيح دادم 
كه چرا اســـتفاده از زور عليه برنامه هستهاى ايران 
مىتواند تنها راهحل بادوام باشد.در ماه ژوئيه ترامپ 
بايد پايبندى ايران به توافق هستهاى را تاييد مىكرد. 
به نوشـــته بولتون، تصميم ترامپ در نخستين تاييد 
پايبندى هم اشـــتباه بود و حاال او در آستانه تكرار 
اين اشتباه قرار داشت.بولتون از همان زمان دست به 
كار شد و به گفته خودش، مقالهاى كه براى نشريه 
«هيل» نوشت و در 16ژوئيه روى وبسايت آن قرار 
گرفت، باعث نزاعى در كاخ سفيد شد كه كل روز 
در جريان بود. با وجود تاييد تعهد ايران از ســـوى 
آمريكا كه «هربرت مكمستر» مشاور امنيت ملى وقت 
و «اســـتيو منوشين» وزير خزانهدارى در كنفرانسى 
مطبوعاتى خبرنگاران را از آن آگاه كردند، بولتون به 
نقل از منبعى آگاه از آشفتگى در شوراى امنيت ملى 

آمريكا خبر داده است. 
به نوشـــته بولتون، روزنامه «نيويورك تايمز» به 
نقل از يك مقام كاخ ســـفيد از جدالى حدود يك 
ساعته بين ترامپ در يك طرف و جيمز متيس (وزير 
وقت دفاع)، ركس تيلرسون (وزير وقت خارجه) و 
مكمســـتر در طرف ديگر درباره مسئله تاييد تعهد 
خبر داد كه چيزى كه او درباره آشفتگى شنيده بود 
را تاييد مىكرد.ترامپ در نهايت تسليم شد اما نه با 
رضايت و بعد از آن درباره گزينههاى ديگر پرسيد 
كه مشاورانش به او گفتند گزينه ديگرى وجود ندارد. 

«اســـتيو بنن» (استراتژيست ارشد و مشاور ترامپ) 
در پيامى به بولتون از موثر واقع شدن مقالهاش در 
برانگيختن ترامپ عليه ايران خبر داد.بولتون نوشت: 
ترامپ بعداً از نحوه مديريت اين مسئله به من شكايت 
كـــرد بخصوص از وزرات خارجه كه براى او حق 
انتخابى قائل نشـــده بود. بعد در اشـــاره به آخرين 
مكالمه من با تيلرســـون گفت «شنيدم چيزهايى كه 
ركس (تيلرسون) با تو درباره آن حرف زده كارساز 
نخواهد بود. موقعيت نصفه و نيمه در آنجا را قبول 
نكن. اگر بهت چيز خيلى خوبى پيشنهاد كرد، خوبه، 
هرچى، اما در غير اين صورت فقط صبر كن. خبرت 

مىكنم. بايد بروم او را هفته آينده درباره (مســـئله) 
ايران ببينم .»

وى افزود: بعد از آن در پيامى به بنن گفتم كه 
قصد دارم طرحى را درباره چگونگى خروج آمريكا از 
برجام بنويسم. بعد از مدتى از تحويل اين طرح به بنن 
متوجه شدم هيچ نشانهاى از توجه به راهبرد خروج 
من در كاخ ســـفيد وجود ندارد. بنابراين خواستار 
ديدار با ترامپ شدم، (مادلين) «وسترهوت» (دستيار 
شخصى ترامپ) پيشنهاد كرد اول تيلرسون را ببينم، 
كه براى هر دوى ما بيهوده بود.او در ادامه مىنويسد 
كـــه به هيچ وجه حاضر نبود بگذارد طرحش عليه 
برجام فراموش شود، پس از سردبير نشريه «نشنال 
ريويو» مىخواهد آن را چاپ كند. به نوشته بولتون، 
وقتى او در اواخر اوت اين كار را كرد، «محمدجواد 
ظريف»، وزير خارجه ايران خيلى ســـريع طرح را 
محكوم كرد و آن را «شكستى فجيع» براى واشنگتن 
خواند. به گفته بولتون، اين واكنش به وى نشان داد 
كه در مسير درستى حركت مىكند. اين مقام سابق 
كليدى كاخ سفيد در ادامه نوشت: بعد از آن «جرد 
كوشنر» (مشاور ترامپ) از من دعوت كرد 31اوت 
در كاخ سفيد درباره طرح صلح خاورميانه و مسئله 
ايران با او ديدار كنم. بعد از وقفه طوالنى، مىدانستم 
اين ديدار تصادفى نبوده اســـت.بولتون كه به گفته 
خودش مدتى بود كه موفق به ديدار ترامپ نشـــده 
بود، با نزديك شدن موعد تاييد سوم پايبندى ايران 
به تعهداتش در برجام، كه هر 90روز بر اساس قانون 
بايد انجام مىشد، و پس از  آن كه كاخ سفيد اعالم 
كرد ترامپ 12 اكتبر سخنرانى مهمى خواهد داشت، 
تصميم گرفت مالحظه را كنار گذاشته و از دستيار 
شـــخصى ترامپ بخواهد قرار مالقاتى براى وى با 

ترامپ ترتيب بدهد.
به نوشـــته بولتون، آن زمان گفته مىشـــد كه 
تيلرســـون ترامپ را «احمق» خوانده و بعد هم با 
خونسردى اين مسئله را تكذيب نكرده است. شايعه 
شـــده بود كه كلى هم قصد استعفا از رياست ستاد 
كاركنان كاخ سفيد را دارد و قرار است پمپئو جانشين 
او شـــود. شايعه ديگرى هم بود كه پمپئو جانشين 
مكمستر خواهد شد.به گفته بولتون، وى اما همچنان 
روى مسئله ايران متمركز بود و مقاله ديگرى براى 
هيل نوشت با اين اميد كه يك بار ديگر اين اقدام 
روى ترامـــپ تاثير بگذارد و به قول خودش، جادو 
عمل كند. رســـانهها گزارش مىدادند كه مشاوران 
ترامپ از وى خواستهاند پايبندى ايران را تاييد نكند 
اما آمريكا را هم از توافق خارج نكند. بولتون نوشت: 
مـــن اين را خودتحقيرى مىديدم اما حاميان توافق 

آنقدر نااميد بودند كه حاضر شده بودند فقط براى 
حفظ توافق، امتياز مهمى بدهند.به گفته بولتون، ترامپ 
در مكالمه با وى گفت: تو و من درباره آن توافق با 
هم (همنظر) هستيم، تو شايد كمى از من سختتر 

باشى، اما ديد ما يكسان است.
بولتون نوشت: در پاسخ گفتم  از گزارشهاى 
رســـانهاى متوجه شدم كه ممكن است تعهد ايران 
را تاييد نكند، اما همچنان در توافق بماند. گفتم كه 
اين دســـتكم قدمى رو به جلو است و از ترامپ 
خواستم كه درباره اين مسئله در زمان مناسب بيشتر 
صحبت كنيم.ترامـــپ گفت: صد در صد. مىدانم 

ديدگاه تو چيســـت. چيزى كه مىگويى  را خيلى 
دقيق دنبال مىكنم.

بولتون ســـپس از ترامـــپ مىخواهد كه در 
ســـخنرانىاش بگويد توافق ايران تحت بررسى و 
بازبينى تمام وقت قرار دارد و هر زمان ممكن است 
آمريكا به اين توافق پايان بدهد (بنابراين نياز نيست 
كه 90روز براى قدم بعدى در جهت پايان آن صبر 
كرد و به اين شكل خيلى راحت مسئله را از تاييد 
پايبندى ايران به سمت خروج از برجام برد). او سپس 
به ترامپ گفت كه از چه كلماتى در سخنرانىاش 
اســـتفاده كند كه ترامپ هم آنها را به افراد حاضر 

در اتاقش ديكته كرد.
ترامپ در ادامه نظر بولتون را درباره قرار دادن 
نام سپاه پاسداران جمهورى اسالمى ايران در فهرست 
سازمانهاى تروريستى خارجى جويا شد تا بتواند بر 
آن فشار وارد كند، وى ترامپ را در اين خصوص 

هم تشويق كرد. بولتون نوشت: ترامپ گفت كه شنيده 
اين اقدام ايران را بسيار ناراحت خواهد كرد و ممكن 
است دست به اقدام تالفىجويانه عليه نيروهاى آمريكا 
در عراق و ســـوريه بزند كه بعدها فهميدم موضع 
متيس بوده اســـت. بولتون اين بحث را گمراهكننده 
خوانده و نوشته حتى اگر متيس در اين خصوص 
درست مىگفت، پاسخ، حمايت بيشتر از نيروهايمان 
يا خروجشان از منطقه براى تمركز بر تهديد اصلى 
يعنى ايران بود. بولتون مىنويسد در صحبتهاى آتى 
هم به ترامپ مىگفته كه توافق ايران اصالح شدنى 
نيست و ترامپ به او اطمينان مىداده كه از برجام 

خارج خواهد شـــد.او مىگويد در صحبتهايش با 
ترامـــپ تاكيد مىكرده كه بايد چگونگى مهار ايران 
بعد از خروج آمريكا از برجام و همچنين حفظ اتحاد 

فرا آتالنتيك را بررسى كرد. 
بولتون نوشته كه قبل از ورود او به كاخ سفيد 
اروپايىها چيزى درباره خروج از زبان دولت آمريكا 
نشنيده بودند، زيرا مشاوران ترامپ تقريباً يكپارچه در 
مقابل خروج آمريكا از برجام مقاومت مىكردند.وى 
بعد از انتصاب به عنوان مشاور امنيت ملى كاخ سفيد 
در ديدار با اعضاى شوراى امنيت ملى آمريكا به آنها 
گفت كه بايد ظرف يك ماه مقدمات خروج از برجام 
را فراهم كنند و اين كه مذاكرات جارى با بريتانيا، 
فرانسه و آلمان به اصالح توافق منتهى نخواهد شد 
.بولتون نوشت: حرفهاى من براى كاركنان شوراى 
امنيت ملى آمريكا كه تا آن زمان به شدت در تالش 
براى حفظ توافق بودند، تازگى داشـــت. تمركز من 

مسئله ايران بود و فرصت 12مه براى اعالم تصميم 
درباره معافيتهاى تحريمى، زمان خوبى بود براى 
القاى مسئله خروج. نمىدانستم آيا پمپئو بعد از پشت 
سر گذاشتن روند سخت تاييد، هنوز عصبى است 
يا اين كه همچنان با افرادى در وزارت خارجه كه 
از تصميم خروج آشفته شده بودند، درگير است يا 
خير. نگران بودم كه حالت عصبى پمپئو باعث تاخير 
بيشتر شـــود.بولتون در ادامه به مذاكرات ترامپ با 
سران اروپايى طرف برجام و اعالم تصميم خروج 
آمريكا از برجام پرداخته اســـت. وى درباره ديدار 
«امانوئل ماكرون» رئيسجمهور فرانسه با ترامپ در 

كاخ سفيد نوشت: ترامپ بعداً به من گفت كه براى 
ماكرون توضيح داده كه ما از توافق خارج مىشويم. 
ماكرون ســـعى كرد او را متقاعد كند كه اين كار را 
نكند اما موفق نشد.ماكرون بعد از مذاكره دونفره با 
ترامپ، در اتاق كابينه كاخ سفيد در حضور ديگران 
هم كوشيد با طرح 4مادهاى درباره برجام به ترامپ 
اطمينانخاطر بدهد. ماكرون گفت كه هيچ كس اين 
توافق را كافى نمىداند اما گفت كه بايد در جهت 
توافقى جامع بر اســـاس اين 4ماده كار كرد.بولتون 
نوشت: ترامپ در اين جلسه نظر من را درباره توافق 
ايران پرسيد، گفتم نمىتواند مانع دستيابى ايران به 
سالح هستهاى شود و راهى براى اصالح اشكاالت 

پايهاى آن وجود ندارد. 
بولتون همچنين گفت كه طرح ماكرون چيزى 
اســـت كه بايد بعد از خروج از برجام و بازگشت 
تحريمها كه منوشـــين براى برگرداندن آنها اعالم 

آمادگى كرد، مورد بررســـى قرار گيرد. ترامپ هم 
گفت كه ترجيح مىدهد به يك توافق جديد برسد 
تا اين كه توافق بد قبل را اصالح كند. بولتون نوشت 
ماكرون در تماسى كه بعد از اين مالقات با ترامپ 
داشت به وى گفت كه مايل است براى رسيدن به 
توافق جديد به سرعت وارد عمل شوند، اما ترامپ 
در پاسخ چيزى نگفت .بولتون در كتاب خود افزود: 
آمادگىهـــا براى ترك توافق ايران با اعالم موافقت 
متيس در 25آوريل، گامى بزرگ به ســـمت جلو 
برداشت. متيس گفت «اگر تصميم خود براى خروج 
را گرفتهايد، من هم با آن كنار مىآيم». با اين حال 

وى در هر فرصتى مخالفت خود با خروج را اعالم 
مىكرد كه سرانجام ترامپ با قاطعيت به او گفت كه 

نمىتواند در اين توافق بماند. 
در نشست ترامپ با «آنگال مركل» صدراعظم 
آلمان در تاريخ 27آوريل، او هم او از ترامپ خواست 
در توافق بماند كه با بىتفاوتى وى مواجه شـــد. 
ترامپ نتانياهو را هم از فكرش درباره ايران آگاه كرد 
و گفت كه اســـرائيل بايد بتواند در عموم از توافق 
انتقاد كند، كارى كه نتانياهو  پيش از آن هم سخت 
مشغول انجامش بود.روز شنبه 5مه ترامپ و «ترزا مى» 
نخستوزير وقت انگليس در تماس تلفنى بىنتيجه 
درباره ايران صحبت كردند. «بوريس جانسون» وزير 
خارجه وقت انگليس هم به واشنگتن سفر كرد تا 
مذاكرات را ادامه دهد. آن شـــب هم متيس سندى 
طبقهبندى شده را براى بولتون فرستاد و بار ديگر با 
خروج مخالفت كرد، اما خواستار جلسهاى سطح باال 
براى بحث در اين خصوص نشـــد .بولتون نوشت: 
مىخواستم به او بگويم كه مخالفتش به تاريخ خواهد 
پيوست اما از گفتن آن خوددارى كردم. پنتاگون كه از 
مخالفت صريح وارد جنگ چريكى شده بود، همچنان 
از گفتن برنامه عملىاش در صورت خروج آمريكا 
از برجام خوددارى مىكرد.به نوشته بولتون، ترامپ 
سرانجام در توييتى نوشت كه قصد دارد تصميمش 

درباره توافق ايران را از كاخ سفيد اعالم كند .
بولتون: خروج آمريكا از برجام، شادترين لحظه 

كارى من بود
مشاور پيشين امنيت ملى كاخ سفيد با دمدمى 
مزاج خواندن رئيسجمهور آمريكا، مدعى شد خروج 
اين كشـــور از توافق هستهاى ايران، فرحبخشترين 
لحظه زمان حضور وى در اين سمت بود.به نوشته 
وبگاه فاكسنيوز، بولتون به موضوع ايران نيز پرداخته 
و مدعى شده سياست چهارده ماه اول دولت ترامپ 
در قبال ايران، «تفاوت چندانى» با سياســـت «باراك 
اوباما» رئيسجمهورى پيشـــين آمريكا نداشت .وى 
با بيان اينكه در زمان پيوســـتنش به تيم ترامپ در 
آوريل 2018، آمريكا هنوز در توافق هستهاى ايران 
بود، تصميم ترامپ به خروج از برجام را «شادترين 
لحظه زمان حضور» در دولت ترامپ توصيف كرده و 
به طنز گفت كه بهتر بود همان موقع استعفا مىداد.
مشاور پيشين امنيت ملى كاخ سفيد با بيان اينكه 
ترامپ سياست تند خود عليه ايران را زير پا گذاشت، 
افزود:  ما فشار عظيمى به ايران وارد كرديم اما در 
واپسين روزهاى فعاليت كارى من، ترامپ هنوز هم به 
دنبال آن توافق بود، مىخواست با  ايرانىها  مالقات 
كند.بولتون سپس گفت: سيگنالهاى درهم ترامپ، 

باعث شد آن تغييرى كه  مىخواهيم  در تهران رخ
دهد، بسيار بسيار دشوار شود، اگر نگوييم غيرممكن.
رئيسجمهور آمريكا در سال 2018، عليرغم پايبندى
ايـــران به برجـــام به صورت يكجانبه از اين توافق
هستهاى خارج شد و فشارها به ايران را به اميد وادار
كردن اين كشور به بازگشت مجدد به ميز مذاكره و
موافقت با توافقنامه مورد قبول آمريكا تشديد كرد
اما اين سياســـت فشار حداكثرى عليه ايران نه تنها
نتيجهبخـــش نبود بلكه واكنش معكوس ايران را به
همراه داشـــت و ايران گامهايى را در جهت كاهش
تعهداتش ذيل برجام در واكنش به بدعهدى طرفين

اروپايى اين توافق برداشت.
  ترامپ از ژاپن خواســت ميان ايران و آمريكا

ميانجيگرى كند
مشاور امنيت ملى سابق كاخ سفيد در بخشى
از كتاب خود نوشـــته كه رئيسجمهورى آمريكا از
نخستوزير ژاپن خواسته بود كه ميان واشنگتن و
تهـــران ميانجيگرى كند كه البته اميدى به موفقيت
اين مأموريت نداشـــت .«جان بولتون» مشاور امنيت
ملى ســـابق كاخ سفيد در بخشى از كتاب جنجالى
اخير خود تصريح كرده اســـت كه «دونالد ترامپ»
رئيسجمهور آمريكا سال گذشته ميالدى (2019)، از
«آبه شينزو» نخست  وزير ژاپن درخواست كرده بود كه
ميان واشنگتن و تهران ميانجيگرى كند كه البته اميدى
نداشت كه آبه بتواند در اين مأموريت موفق عمل كند.
آبه شينزو در ژوئن 2019 (خرداد 98) به ايران سفر
كرد و در آن زمان يكى از مقامهاى وزارت خارجه
ژاپن در محل سفارت ژاپن در تهران اعالم كرد كه
آبه شينزو در سفر به تهران به دنبال ميانجيگرى بين
ايران و آمريكا نيست و صرفا به دنبال تعميق روابط
ايران و ژاپن اســـت.با اين حال آنطور كه در خبر
رويترز آمده است، بولتون در كتاب خود در خصوص
سفر نخستوزير ژاپن به تهران نوشته است كه بعد
از آنكه آبه موفق نشد در مأموريت ميانجيگرى ميان
واشنگتن و تهران موفق عمل كند، ترامپ در تماسى
تلفنى به وى گفت كه نبايد از شكست كامل در اين

مأموريت احساس كناه كند.
بولتون همچنين در كتاب خود نوشته است كه
ترامپ انتظار نداشته است كه نخستوزير ژاپن در
اين مأموريت موفق شود و به همين دليل از نتيجه
سفر وى به تهران به هيچ عنوان متعجب نشده است
.مشاور امنيت ملى سابق كاخ سفيد در كتاب خود
در اين خصوص اينگونه نوشته است: وى (ترامپ)
به آنچه كه در حقيقت در ذهنش بود، روى آورد و
گفت كه واقعا اين تالش (آبه براى ميانجيگرى ميان
واشنگتن و تهران) را تقدير مىكند اما در حقيقت
مسئلهاى كه شخصاً براى وى اهميت بيشترى دارد
اين است كه ژاپن محصوالت كشاورزى بيشترى از
آمريكا خريدارى كند.بولتون در كتاب خود ياددآورى
كرده است كه در ابتدا در جريان درخواست ترامپ
از آبـــه براى ميانجيگرى ميان آمريكا و ايران نبوده
است.وى در اين خصوص نوشت:براى من روشن
بود كه ترامپ، آبه را وارد نقشى مىكند كه احتماالً

به شكست منتهى مىشود.
در ســـفر آبه شينزو به ايران، آيتاهللا خامنهاى
رهبر ايران  به نخستوزير ژاپن تأكيد كرده بود كه
ايران باآمريكا وارد مذاكره نخواهد شد. مقام معظم
رهبرى در آن سفر به آبه فرمودند:شخص ترامپ را
شايسته مبادله هيچ پيامى نمىدانم و هيچ پاسخى هم
به او ندارم و نخواهم داد.عليرغم آنكه در زمان سفر
آبه هيچ اشارهاى به نقش ميانجيگرى وى نشده بود
اما نخســـتوزير ژاپن در ديدار با «حسن روحانى»
رئيسجمهور ايران تصريح كرده بود كه به هرقيمتى
بايد مانع از افزايش تنشها در منطقه غرب آسيا شد
و تأكيد كرد كه ژاپن تمايل دارد، نقش حداكثرى در

اين زمينه ايفا كند. 

روايت بولتون از عصبانيت ترامپ به خاطر توافق برجام
بخش دوم و پايانيآرزوهاى برباد رفته بولتون براى حمله آمريكا به ايران

tctn@irefco ir آگهــي
فراخوان 
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تاكيد رئيس مجلس بر به روزرساني قوانين 
مرتبط با ماموريت هاي ناجا

سرويس خبر: رئیس مجلس شورای اسالمی درديدار فرمانده ناجا 
بر به روزرساني قوانین مرتبط با ماموريت هاي ناجا تاكید كرد.

محمد باقر قالیباف دراين نشس����ت با  تشکر از عملکرد نیروی 
انتظامی، به ضرورت توجه بیشتر به ارتقاء و تقويت اين نیرو اشاره و 
تاكید كرد: مجلس برای به روز رسانی قوانین مرتبط با مأموريت های 

ناجا از آمادگی الزم برخوردار است.
سردار حسین اش����تری فرمانده نیروی انتظامی هم دراين ديدار  
با ارائه گزارش����ی   وضع امنیتی كش����ور را مطلوب توصیف و بر 
ضرورت توجه مجلس يازدهم به معیش����ت مردم و همچنین مقابله 
 جدی با قاچاق كاال در جهت اجرايی ش����دن جهش تولید در كشور

 تاكید كرد.
رئيس پليس بين الملل ايران :

 منتظر توضيح پليس رومانی درباره  مرگ 
قاضی منصوری هستيم

س����رويس حوادث:  رئیس پلیس بین الملل ايران  درباره آخرين 
اقدام����ات ايران در پرونده مرگ قاضی غالمرضا منصوری از متهمان 
پرونده فس����اد اقتصادی اكبر طبری گفت: با توجه به تحت نظر بودن 
مته����م، پلیس رومانی بايد توضیح دهد كه چه اتفاقی برای منصوری 

رخ داده كه منجر به مرگ وی شده است.
سردار هادي شیرزاد با بیان اين كه منتظريم تا شرح ماوقع برای 
ما ارسال شود تا با هماهنگی قوه قضائیه ساير اقدامات را انجام دهیم، 
افزود: درخواس����ت پروفايل دی ان دی جنازه منصوری را داده ايم و 

تاكنون در پرونده مرگ او هیچ فردی دستگیر نشده است.  

 برگزاري 2 جلسه دادگاه متهمان
فساد ارزي و عظيم خودرو 

سرويس حوادث:  دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم كالن 
ارزی به رياس����ت قاضی مسعودی مقام و دومین جلسه رسیدگی به 
پرونده شركت عظیم خودرو در شعبه سوم دادگاه كیفری يک استان 

تهران به رياست قاضی كاشانکی برگزار شدند.
 در جلس����ه متهمان كالن ارزي قاضی خطاب به متهم اسدبیگی 
گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق كاركنان است. شما منابع ديگری 
هم داريد و از آن می توانید حقوق را پرداخت كنید ولی تا ش����ما را 
احضار می كنیم حقوق كاركنان را دو ماه عقب می اندازيد. از وقتی كه 
در ارديبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب 

انداخته ايد و اين كار را برای فشار به دادگاه انجام می دهید.
در ادامه اين جلس����ه ، بصیرانی  و كحال زاده ديگر متهمان اين 

پرونده در جايگاه قرار گرفتند  واز خوددفاع كردند.
همچنین در دومین جلسه رسیدگی به پرونده شركت عظیم خودرو 

، شکات به طرح شکايت هاي خود  پرداختند.

 فعاليت موسسه سفيران علم سيناتكس غير مجاز است 
 س���رويس خب���ر: وزارت عل���وم ، تحقیقات و ف���ن آوري فعالیت 
موسسه اي به نام سفیران علم سیناتکس در اهواز را غیر مجاز اعالم كرد.

براساس اعالم دبیر كل كانون موسسات و شركت هاي خدمات 
اعزام دانشجو به خارج از كشور به دادگستري استان خوزستان ، برابر 
بررسي هاي انجام گرفته توسط وزارت علوم فعالیت موسسه ياد شده 

در شهر اهواز غیر مجاز است.

سرويس خبر:رئیس قوه قضائیه با بیان اينکه شرايط 
فعلی بازار و لجام گسیختگی قیمت ها در حوزه مسکن امر 
قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئوالن 

مختلف در اين زمینه تاكید كرد.
آيت اهلل س���ید ابراهیم  رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه،با اشاره به  آمادگی دستگاه قضايی برای 
همکاری در اين زمینه افزود: اصالح شرايط فعلی يک 
كار انقالبی و جهادی را می طلبد. چند س���ال است كه 
موضوع مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته و اكنون كه 
اقداماتی در حال انجام است،تدابیر بايد شکل جهشی داشته 
باشد تا بتواند مشکل مردم را رفع كند و از گرفتاری های 

مردم بکاهد.
وی تاكید كرد: مردم بايد احس���اس كنند كه مساله 
مسکن و قیمت های لجام گسیخته ای كه در بازار شاهد 
هس���تند، با كنترل ، قیمت گذاری و نظارت بر بازار از 

ناحیه دولتمردان دنبال می  شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به بیانات رهبر 
معظم انقالب كه در ارتباط تصويری با رئیس و مسئوالن 
عالی قضايی و همچنین رؤسای كل دادگستری های سراسر 
كشور ايراد شد، با يادآوری موضوع تحول، اظهار داشت: 
همه بخش های قوه قضائیه بايد در تحول نقش آفرينی 
كنند تا جريان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، 
مس���ئوالن و همکاران در قوه قضائیه احساس كنند كه 

تحول در حال ايجاد است.
رئیس���ي با اشاره به تاكیدات معظم له در رابطه با 
رويکرد مبارزه با فساد در قوه قضائیه و با بیان اين كه 
قدردان تائیدات ايشان در قبال رويکرد ضد فساد قوه قضائیه 
هستیم، ادامه داد: مساله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ 
بلکه امری مستمر است كه به طور پیگیر دنبال می شود.

لذا دادسرا ها و شعبی كه پرونده های اقتصادی را رسیدگی 
می كنند و دادگاه هايی كه در امر مبارزه با فساد اقتصادی، 
پرونده هايی را مورد رسیدگی قرار می دهند، با قوت بايد 

كار خودش���ان را ادامه دهند و بر اساس تاكیدات رهبر 
معظم انقالب، حق و عدالت، محور كار آن ها در تصمیم 

سازی ، تصمیم گیری ، پیگیری و اقدام باشد.
وی با تاكید بر اين كه مس���اله رسیدگی به مفاسد 
اقتصادی موضوع موسمی، مقطعی و تشريفاتی نیست، 

بلکه امری واقعی است كه همواره بايد با قوت ادامه يابد 
تا س���المت نظام اداری در كشور  را تضمین كند، ادامه 
داد: بدون ترديد الزمه مبارزه با فساد اقتصادی، سالمت 
درون دستگاه قضايی است و ارتقای سالمت درون دستگاه 
قضايی و حفظ س���المت آن يک الزام است كه به هیچ 

عنوان نبايد از آن غفلت كرد.
رئیس قوه قضائی���ه خطاب به كاركنان و قضات 

دس���تگاه قضايی، اظهار داشت : هرگونه ناسالمتی در 
دستگاه قضايی بايد بزرگ تلقی و نسبت به آن واكنش 

مناسب نشان داده شود.
رئیسی حفظ سالمت دستگاه عدلیه را يک الزام و 
ضرورت دانست و افزود: الزمه موفقیت آمیز بودن مبارزه 

با فس���اد آن است كه سالمت اداری و سازمانی دستگاه 
قضايی كامال حفظ و تضمین شود.

وی همچنین با اشاره به تاكید رهبر معظم انقالب در 
ارتباط با گزارشگران و اعالن كنندگان فساد و ناهیان از 
منکر گفت: ناهیان از منکر بايد بدانند نظام حقوقی كشور 
پشتیبان آن هاست. گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد 
حمايت قرار می گیرند و به لحاظ حقوقی و قضايی مجموعه 

قضايی حامی آن هاست و هیچکس نبايد متعرض آن ها شود 
و اقدامشان مورد حمايت و پیگیری قرار می گیرد.

حمایت قوه قضائیه از تولید
رئیس���ی در ادامه به موضوع حمايت از تولید اشاره 
كرد و افزود: هیچ كارگاه و كارخانه ای در كش���ور نبايد 
دچار توقف تولید و تعطیلی شود و همچنان كه همت 
انجام گرفته در سال 98 سبب شد كه با موفقیت كارگاه ها 
و كارخانه هايی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین 
قوت اين برنامه امسال  هم دنبال می شود. امسال  هم 
كمک دس���تگاه قضايی به دولتمردان و مسئوالن در اين 
میدان آن اس���ت كه مس���اعدت كنند كه هیچ كارگاه و 
كارخانه ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا 

وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به هفته حقوق 
بشر آمريکايی، اظهار داشت: ماهیت حقوق بشر آمريکايی 
ام���روز بر همه مردم آمريکا و مغرب زمین و اروپا و بر 
ملت های مستضعف عالم روشن شده است كه چگونه 
حقوق انسان را ضايع و حق حیات ، آزادی ، عدالتخواهی 
و ح���ق خواه���ی را در نطفه خفه می كند و مردم را آزار 
می دهد و قتل و غارت و كشتار راه می اندازد؛ ولی مدعیان 
حقوق انسان در آمريکا و اروپا نسبت به  دستگیری های 
گسترده در اين كشور ها و تضییع حقی كه بصورت روشن 

انجام می گیرد، دم بر نمی آورند.
رئی���س قوه قضائیه گفت: آن ها تصور می كنند كه 
می توانند فشار هايی را به ما هم وارد كنند و سه كشور 
اروپايی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد 
می دهند. ما اين سه كشور را به خوبی می شناسیم. اين ها 
همان هايی هستند كه بعد از شهادت سردار سلیمانی، از 

آمريکا حمايت كردند.
 وی با تاكید بر اين كه بايد به اين كشور ها بی اعتماد 
بود، ادامه داد: موضوعی كه امروز بايد مورد اعتماد قرار 

گیرد، داشته های ملت بزرگ ايران است.
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پاسخ سازمان بهشت زهرا)س( درباره تعيين محل دفن متوفيان
با سالم، احتراماً نظر به درج پرسش يکي از شهروندان تهراني 
در س����تون پیام هاي مردمي روزنامه اطالعات مورخه ۱399/3/۲7 كه 
مربوط به س����ازمان بهش����ت زهرا)س( بوده است، بدينوسیله پاسخ 
شهروند محترم ارسال مي شود، موجب امتنان است كه پاسخ زير را 

جهت تنوير افکار عمومي درج نمايند.
به اس����تحضار ش����هروندان محترم مي رساند: تعیین محل دفن 
متوفیان بر عهده خانواده متوفي مي باشد و در موارد خاص، بزرگان، 
هنرمندان و نام آوران و مش����اهیر اين س����رزمین تعیین محل دفن بر 
عهده سازمان و دستگاه متولي است، به نحوي كه به طور مثال اگر 
متوفي از هنرمندان كش����ور باشد، تعیین محل دفن بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي است. ضمنا براي دفن در مقبره خانوادگي 
يا اختصاصي نیز الزم است خانواده متوفي و يا دستگاه مربوطه اقدام 
نمايد، لذا سازمان بهشت زهرا)س( در اين خصوص تنها متولي ارائه 
خدمات مناسب و همراهي و تکريم خانواده هاي داغدار است و در 
اين مورد هم طبق نظرسنجي هاي انجام شده 98 درصد رضايتمندي 

از خدمات اين سازمان در بین شهروندان وجود دارد.
رضا پورناصرانيـ  معاون امور اجتماعي و فرهنگي و روابط 
عمومي 

پاسخ مسؤوالن

جلوي قاچاق كاالهاي لوكس خارجي به كشور  را بگيرند
علیرغم اعمال تحريم هاي جديد و قطع روابط تجاري با برخي 
از كشورها، تبلیغات و فروش كاالهاي لوكس و گرانقیمت خارجي 
در بعضي از فروشگاه هاي برند و فروش هاي اينترنتي، خیلي بیشتر 
از گذش���ته رونق دارد. اگر واقعا تحريم هس���تیم و براي تهیه داروها 
و وسايل پزشکي خارجي مشکل تهیه ارز داريم، پس اين همه كاال 
چگونه و از چه راهي وارد كش���ور مي شود؟ چرا دولت و مسئوالن 
با قاچاقچیان كاالهاي خارجي و دالالن بازار آن با وجود برخورداري 

از تجهیزات و فناوري هاي پیشرفته مقابله نمي كنند؟
هموطن

بانك مركزي سود سپرده گذاري هاي بانكي را افزايش دهد
رشد افسار گسیخته قیمت طال و ارز و كاهش چشمگیر ارزش 
پول ملي كش���ورمان طي يک س���ال و چند ماه گذشته واقعیتي انکار 
ناپذير است بانک مركزي به جاي افزايش نرخ سود سپرده گذاري هاي 
مردم در بانک ها كه منجر به كاهش نقدينگي هاي سرگردان مي شود، 
با كاهش نرخ اين سود به سرازير شدن نقدينگي هاي مردم به بازارهاي 
طال و ارز كمک مي كند كه تورم زا است كه در اين میان بهتر است 
نماين���دگان محترم مجلس براي مقابله با كاهش ارزش پول ملي و 

ممانعت از چاپ اسکناس هاي بدون پشتوانه همت كنند.
خواننده روزنامه اطالعات

از مراحل پرداخت وام مستاجران بكاهند
طرح اعطاي تس���هیالت وام به مس���تاجران از سوي دولت به 
منظور كمک به آنان براي رفع مش���کالت رهن و اجاره مسکن، در 
اين آش���فته بازار مسکن، مي تواند تا حدي كارگشا باشد، اما پروسه 
طوالني دريافت وام، معرفي ضامن و س���پردن چک در اين زمینه و 
كاغذ بازي هاي آن، براي مس���تاجراني كه حکم تخلیه خانه هايشان 
صادر شده است و زمان اندكي براي آن دارند، چندان موثر نیست. 
اي كاش در پرداخت وام به مستاجران اولويت بندي و شرايط جابجايي 

آنان نیز لحاظ شود.
مستاجري از پاكدشت)استان تهران(

دولت براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام ساختماني اقدام كند
واگذاري اراضي حاشیه شهرها به افراد براي انبوه سازي و افزايش 
تراكم از تسهیالت جديد وزارت راه و شهرسازي براي خانه دار شدن 
مس���تاجران اس���ت، حال آن كه اين قبیل كارها مي تواند باعث سوء 
استفاده قانون گريزاني شود كه با تخلف در ساخت و سازها هم به 
دولت و هم به متقاضیان خريد مسکن ضرر مي  رسانند. به نظر من 
اين طرح تا اجرايي شدن باتوجه به ماه هاي پاياني دولت تا سال آينده 
قابل اجرا نیست، حال آن كه بهتر است دولت براي تکمیل مسکن 

مهر و تکمیل پروژه هاي نیمه كاره رها شده در شهرها اقدام كند.
متقاضي مسكن از تهران

كنترل تورم در اولويت برنامه هاي اقتصادي قرار گيرد 
 رش���د ۲00 درصدي قیمت مس���کن طي ۲ س���ال گذشته و

 75 درصد افزايش دوباره كمیسیون معامالت مسکن در سال جاري 
باعث افزايش نجومي قیمت زمین و مسکن در مناطق گوناگون شهر 
تهران شده است و افزايش نرخ تورم از معضالت مهم و تأثیرگذار 
بر اين بازار است كه بهتر است قبل از اجراي طرح هاي مهار قیمت 
مس���کن، ابتدا تصمیماتي براي كنترل تورم و گراني هاي دالر و طال 
در كشور اتخاذ شود. تا زماني كه دولتمردان نظاره گر كاهش ارزش 
پول ملي هستند، بايد منتظر اوضاع نامناسب و غیرقابل كنترل تورم 

در كشور باشیم.
گیالوندي 

ضرورت ارتقاي همكاري هاي جهاني براي كنترل تورم
با توجه به اين كه افزايش يا كاهش قیمت دالر در اختیار دولت 
و بخش خصولتي به دلیل عرضه و يا كاهش عرضه آن ها در بازار 
اس���ت، جا دارد تصمیمات بنیادي درباره كنترل بازارهاي شان اتخاذ 
ش���ود كه در اين ارتباط ارتقاي همکاري ها با سازمان هاي اقتصادي، 
مالي و بانکي بین المللي براي كاهش التهاب بازار و نیز موكول كردن 
حذف 4 صفر از پول ملي به چند س���ال آينده مي تواند موثر باش���د. 
نمايندگان مجلس هم بهتر است با تصويب قوانین جديد مانند تساوي 
ديه زن و مرد در مورد جرائم عمدي، باعث تعامل بیش���تر مردم با 

حکومت شوند. 
بانوي پژوهشگر 

مشكل افزايش حق بيمه و معاينه فني خودروها
افزايش حق بیمه خودرو و معاينه فني در كنار افزايش نجومي 
قیمت خودروها از جمله معضالت رانندگان و به ويژه كساني است 
كه با خودروهايشان امرار معاش مي كنند. هزينه هاي گزاف زندگي و 
مبالغ باالي اقساط خودروهاي تولید داخلي مانع تعويض خودروهاي 
فرس���وده و پرخرج براي اغلب رانندگان ش���ده است چرا دولت و 
مسئوالن وزارت صنعت براي كاهش قیمت خودروهاي داخلي همت 

نمي كنند؟
فواد كاسب 

تشديد دوباره فيلتر تلگرام برچه اساسي است؟
تشديد دوباره فیلتر شدن شبکه اجتماعي تلگرام از سوي وزارت 
ارتباطات و فن آوري اطالعات بدون اطالع رس���اني به مردم، باعث 
خسارت هاي فراواني به شاغالن فعال در اين شبکه شده است. براي 
دسترس���ي آس���ان به بازار كار اينترنتي و درآمد زايي با استفاده از اين 
شبکه پرطرفدار، از مسئوالن ذي ربط خواهان رفع فیلترينگ آن هستیم. 
با توجه به فضاي ناامن و وجود ش���بکه هاي غیر اخالقي فعال در 
اينستاگرام، بهتر است امکانات دسترسي به شبکه تلگرام را كه امنیت 

بیشتري دارد براي جوانان مهیا كنیم. 
تلفن به خط ارتباطيـ  كرج 

ضميمه آفتاب مهتاب براي كودكان بسيار مفيد است
علیرغم نظر خواننده اي در س����تون خط ارتباطي كه چاپ ضمیمه 
آفتاب مهتاب را براي روزنامه اطالعات جايز نمي دانست و صرفاً نظر و 
عقیده شخصي خود را مطرح كرده بود. مي خواهم بگويم كه اين ضمیمه 
فوق العاده خواندني است و مطالب مفید بسیاري براي ارتقاي فکري كودكان 
كشورمان چاپ و منتشر مي شود به عنوان خواننده قديمي اطالعات مطالعه 
اين ضمیمه را عالوه بر كودكان و نوجوانان، به والدين براي مهارت آموزي 

به فرزندان و داشتن كودكاني مستعد و مستقل پیشنهاد مي كنم. 
بانوي خواننده روزنامه اطالعات 

اشد مجازات براي مجرمان كالن اقتصادي
فرار مفسدان اقتصادي و پناهنده شدن آنان به كشورهاي بیگانه 
در فاصله زماني اندكي پس از دس���تگیري برخي از اختالسگران و 
همدس���تان آنان، تأسف بار است. چرا بايد اين افراد به راحتي اموال 
و سرمايه هاي ملي را به تاراج ببرند و در كشورهاي بیگانه با خیال 
راحت روزگار بگذرانند؟ از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار مي رود 
كه پرونده مجرمان كالن اقتصادي را كه چند سالي است در زندان و 
يا خارج از كشور بدون اجراي احکام قطعي بسر می برند، به جريان 
بیندازند و با اعمال اشد مجازات براي آنان، باعث جلب اعتماد بیشتر 

مردم به دستگاه قضا شوند. 
تلفن به خط ارتباطي 

ایمیل خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زير جلب می    كنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بیان كنند .
* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

با تشكرـ سرویس ارتباطات مردمی

تلفن 22226090
رئيس قوه قضائيه: لجام گسيختگي قيمت ها  قابل تحمل نيست

اظهارات دادستان نظامی استان تهران درباره  جزئيات سانحه هواپيماي اوكراينی 
سرويس حوادث: دادستان نظامی استان تهران در ديدار با جمعی از 
خانواده های شهدای سانحه هواپیمای اوكراينی و شماری از وكالی آنان 

برای نخستین بار جزئیاتی از اين سانحه را تشريح كرد.
غالم عباس تركی گفت: بامداد روز سانحه، با توجه به احتمال حمله 
هوايی آمريکا به ايران، بخش نظامی برای تأمین امنیت پرواز ها به بخش 
غیرنظامی كنترل فضای كشور اطالع می دهد كه تنها پرواز هايی مجاز به 
برخاستن از باند فرودگاه ها هستند كه از قبل توسط شبکه پدافند شناسايی 

شده و مجوز پرواز آن ها توسط اين شبکه صادر شده باشد.
وی افزود: بر اين اساس، در زمینه رويه برخاستن هواپیما های خروجی 
در فرودگاه های تهران تغییری ايجاد می شود و همه  پرواز ها بايد با اجازه 
و پس از شناسايی توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز می كردند 
و در همه پرواز هايی كه تا زمان وقوع س���انحه و بعد از انجام ش���ده اين 

رويه برقرار بوده است.
دادستان نظامی استان تهران در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره علت 
عدم توقف پرواز ها در شب و روز حادثه گفت: مطابق دستورالعمل های 
موجود اگر حمله هوايی دشمن خارجی به كشور قطعی باشد بايد فرمان 
توقف پرواز ها صادر ش���ود كه برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله 
مراتب، فقط احتمال حمله و تهديد وجود داشته است. لذا مراجع مسئول 
مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر كنترلی اكتفا كردند  و آسمان بر روی پرواز ها 

به طور كامل بسته نشده است.
تركی گفت: ساعت 5و 5۲دقیقه واحد كنترل تقرب مراقبت پرواز با 
مركز كنترل فضای كشور تماس گرفت و درخواست صدور مجوز كرد 
كه اين مركز يک دقیقه بعد درخواست را به مركز هماهنگی اعالم كرد و 
نهايتا با تأئید مركز در ساعت ۶و ۱۲دقیقه، خلبان مجوز پرواز را از برج 

مراقبت فرودگاه امام خمینی )ره( دريافت كرد.
تركی ادامه داد:  س���اعت ۶و ۱۲دقیقه، هواپیما در ارتفاع ۶00متری 

هدف موشک پدافند هوايی گرفته و سقوط می كند.
دادس���تان نظامی تهران با اعالم اين كه دادسرای نظامی در بررسی ها 
به يکسری از خطا ها رسیده است، يکی از خطا های تاثیرگذار و عمده در 

اين سانحه را چنین عنوان كرد: سامانه سیاری كه موشک شلیک كرده پس 
از راه اندازی مجدد به دلیل شرايط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین 
نمی كند و همین اشتباه فاحش موجب می شود كه سمت اهداف شناسايی 
شده توسط سامانه با اختالفی حدود ۱05درجه توسط اپراتور مشاهده شود 
و اين خطا، مبنای يک سلسله اشتباهات ديگر قرار می گیرد و در نتیجه 

سامانه پدافندی دچار اشتباه می شود.
تركی افزود: اين خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب می شود 
اپراتور سامانه پدافند هوايی هواپیما را به عنوان هدفی كه از ناحیه شمال 
غربی در حال نزديک شدن به تهران است و محل و سمت حركت آن، 
ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده كند و خط 
سیر هواپیما با خط سیری كه كاربر مشاهده می كرده متفاوت بوده است.

وی افزود: كاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسايی شده را 
به مركز هماهنگی مربوط اعالم می كند، ولی پاسخی دريافت نمی كند و 
اطالعات ثبت شده نشان می دهد كه پیام سامانه دفاعی با مركز هماهنگی 
مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دريافت پاسخ، متأسفانه كاربر اقدام به 

شلیک كرده در حالی كه اين قطع ارتباط فقط در حد چند ثانیه بود.
تركی ادامه داد: كاربر سئوال را می پرسد و منتظر پاسخ نمی شود و بر 
اساس تشخیص خودش، شلیک را انجام می دهد و انتشار خبری مبنی بر 
شلیک موشک كروز در سامانه ناشی از مشاهدات نور های پرتاب شونده 
در مناطق مرزی توسط ديده بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه هم مزيد 

بر علت می شود.
وی با بیان اين كه سامانه ها به عنوان واحد های عملیاتی پايین دستی، 
ارتباطی با برج مراقبت نداشته اند و صرفا برابر دستورالعمل ها بايد برای 
تش���خیص اهداف مشکوک از مركز باالدستی استعالم و كسب تکلیف 
می كردند، افزود: در س���انحه هواپیمای اوكراينی، هیچ دس���توری مبنی بر 
شلیک از سوی شبکه به سامانه های پايین دستی صادر نشده است و در 
زمان وقوع سانحه، وضع سامانه های پدافندی تحت مقررات »آتش محدود« 
بوده است نه آتش به اختیار. بنابراين صرفا بايد با اخذ مجوز از شبکه، 

شلیک انجام می گرفت.

تركی با اش���اره به اين كه تش���خیص نهايی متخاصم بودن هدف با 
شبکه است نه سامانه گفت: خطای فاحشی كه اينجا اتفاق افتاد اين بود 
كه س���امانه بدون اخذ اجازه از ش���بکه، اقدام به شلیک كرد. اپراتور اين 
سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهديد كننده شناسايی كند بايد به 
مراكز باالدس���تی خودش كه همان ش���بکه پدافندی است اعالم و پس از 

دستور شبکه اقدام كند.
وی با بیان اين كه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و 
بررسی كارشناسان حاكی است كه يکی از اين موشک ها تاثیری بر روی 
هواپیما نداشته و موشک ديگر در نزديکی هواپیما منفجر شده است ، تاكید 
كرد: ۲۶ثانیه فاصله شلیک های اول و دوم بوده  است، ولی متاسفانه در اين 
فاصله زمانی هم، كاربر برای شلیک دوم از شبکه كسب مجوز نمی كند.

دادستان نظامی استان تهران با تاكید بر اين كه يک خطا گاهی يک 
فاجعه غیرقابل جبرانی را رقم می زند، اظهار داشت: اعتقاد كارشناسان اين 
اس���ت كه اگر كاربر س���امانه احتیاط الزم را انجام می داد و از تجربه اش 
اس���تفاده می كرد، اين سانحه قابل پیشگیری بود. افرادی كه مجموعه اين 

خطا ها را مرتکب شدند كسانی هستند كه بازداشت شدند.
وی درباره بازخوانی جعبه های س���یاه گفت: جعبه های س���یاه بر اثر 
سانحه آسیب فیزيکی ديده و بازخوانی آن ها پیچیدگی فنی خاص خود 
را دارد. بعد از برگزاری چندين جلس���ه، مقرر ش���د كه جعبه های سیاه را 
به البراتور مجهز در خارج از كش���ور ارس���ال كنیم كه دقیقا با همه گیری 
ويروس كرونا در سراسر جهان مقارن شد و طرف خارجی اعالم كرد كه 
البراتور های ما امکان پذيرش جعبه سیاه را تا زمان فروكش كردن ويروس 
كرونا ندارند.اكنون البراتور های فرانسه برای دريافت جعبه های سیاه اعالم 
آمادگی كردند كه با تش���خیص سازمان هواپیمايی كشوری به اين كشور 

ارسال خواهد شد.
خبر ديگر اين كه حجت  االسالم والمسلمین بهرامی  رئیس سازمان 
قضايی نیروهای مس���لح از ارائه درخواس���ت برگزاری نشست با رئیس 
جمهوري برای پرداخت غرامت و خسارت به خانواده های شهدای هواپیمای 

اوكراين خبر داد.

�گهي مز�يد� فر�� پسته
شـركت كشاورزي سـيرجان بنياد �� نظر ���� حد�� 570 تن �نو�� پسته �� محصو� توليد� خو� �� �� 
طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند� بدينوس���يله �� �شخا� حقيقي � حقوقي كه تمايل به خريد ���ند 
�عو� به عمل مي �يد جهت ��يت نمونه محصوال� ���ئه ش���د� بر�� فر�� � �خذ بر� ش���ر�يط شركت 
�� مز�يد� حد�كثر تا تا�يخ 99/4/15 همه ���� بجز �يا� تعطيل �� س���اعا� ����� به �فتر ش���ركت ��قع �� 
سيرجا�� بلو�� سيدجما� �لدين �سد�با��� شركت كشا���� سيرجا� بنيا� مر�جعه � يا با شما�� تلفن ها� 
42305430 � 42304403�034 ��حد با��گاني شركت � شما�� همر�� 09131456552 مدير با��گاني 
تما� � يا به س���ايت www.pistachio-tooka.ir مر�جعه � پيشنها�ها� خو� �� حد�كثر تا ساعت 14 
��� ��شنبه مو�� 99/4/16 تحويل �بيرخانه شركت نمايند. �ما� برگز��� مز�يد� ��� ��شنبه 99/4/16 ��� 

ساعت 15 �� محل �فتر مركز� شركت مي باشد.
ضمنا� ليست �قال� پسته مو�� فر�� � همچنين شر�يط فر�� �� مو�� 99/4/9 �� سايت ��� مي گر��.

شركت كشا���� سيرجا� بنيا� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت كشا���� مكانيز� �صفها� كشت (سهامي عا�)  

به شما�� ثبت 30515 � شناسه ملى 10260036466
عملكر� سا� مالى منتهى به 29 �سفند 1398

به �طال� كليه سهامد���� محتر� مى �ساند� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه 
�ين شركت �� ساعت 09:30 صبح ��� سه شنبه مو�� 1399/04/31 �� محل 
موسس���ه خيريه على � حسين همد�نيا� به ����: �صفها�� خيابا� عبا� �با�� 
پال� 238 برگز�� مى گر��. به �س���تحضا� مى �ساند حسب �بالغيه ستا� ملى 
مبا��� با بيما�� كر�نا � سا�ما� بو�� � ����� بها���� مجمع با حضو� حد�كثر 15 
نفر �� س���هامد���� حقيقى � حقوقى برگز�� خو�هد شد. لذ� با تشكر �� سهامد���� 
محتر� ��خو�س���ت        مى گر�� ضمن مشاهد� همزما� جلسه مجمع �� طريق 
���� https://www.aparat.com/esfahankesht/live به صو�� غير 
حضو��� س���و�ال� � نظر�� خو� �� �� طريق ���� پست �لكتر�نيكى شركت 
به نش���انى esfahankesht1366@gmail.com مطر� تا نسبت به 

پاسخگويى �� مطابق ضو�بط مجمع �قد�� گر��.
�ستو� جلسه:

1-قر�ئت گز��� هيا� مدير�� حسابر� مستقل � با��� قانونى.
2-بر�سى � تصويب صو�� ها� مالى منتهى به1398/12/29 .

3-�تخا� تصميم �� خصو� ميز�� � نحو� تقسيم سو� سا� 1398 .
4-�نتخا� حسابر� � با��� قانونى.

5-�نتخا� ���نامه كثير�النتشا�.
6-تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيا� مدير�.

7-تعيين پا��� هيا� مدير�.
هيا� مدير� 8-ساير مو��� �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه.

شركت كشا���� مكانيز� �صفها� كشت (سهامي عا�)

(�گهي مز�يد� �مو�� منقو� نوبت ���)
�� ��ستا� �جر�� پر�ند� كالسه 980451 ش���عبه سو� �جر�� �حكا� مدني ���گستر� قز�ين محكو� 
عليه �قايا� علي �صغر � مهد� باباقصابها محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 370/000/000 �يا� بابت �صل 
خو�سته به �نضما� ساير هزينه ها � نيم عشر ��لتي �� حق صند�� ��لت بابت ���نامه � �جر�ئيه صا��� �� 
ش���عبه 12 ���گا� عمومي حقوقي قز�ين �� حق �قا� محمد كشا���� � با عنايت به معرفي ما� �� طر� 
محكو� له جهت �ستيفا� حقو� خو� بد�� تقاضا� توقيف �مو�� � ملك محكو� عليه / شخص ثالث �� نمو�� 
سپس تقاضا� فر�� �� �� �� طريق مز�يد� كه به شر� � ميز�� �يل كا�شناسي شد� � پس �� طي مر�حل 
قانوني � عد� پر��خت محكو� به توس���ط محكو� عليه �ين �جر� قصد ���� �� تا�يخ 99/5/5 ��� يكشنبه 
��� ساعت 10 صبح �� محل خيابا� ��نشگا� جنب پا�� �لغدير �جر�� �حكا� مدني ���گستر� قز�ين 

�مو��/ ملك �يل �لذكر �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
مشخصا� ما� مو�� مز�يد�: 6 ��نگ ملك ��قع �� قز�ين خيابا� ��� �هن � نبش كوچه حا� كرما � ��بر�� 
�� �تنبا� س���ر��� متعلق به �قا� مهد� باباقصابها ملك تعرفه ش���د� يكبا� منز� تجا�� � مس���كوني 
مي باش���د كه تحت پال� ثبتي باقيماند� 2615�2614�2598 �صلي بخش سه قز�ين� �يل ثبت 1769 
صفحه 377 �فتر 16 بو�� � حس���ب محتويا� پر�ند� � گز��� كا�ش���نا� ثبتي به شما�� 3/98 مو�� 
1398/4/10� مساحت عرصه بر�بر 214 مترمربع مي باش���د. ساختما� مذكو� شامل �ير�مين (�نبا�) � 
همكف (تجا��) � طبقه ��� (مس���كوني) � قديمي سا� � ����� قدمت باال� 30 سا� مي باشد. همكف 
شامل شش با� مغا�� مي باش���د. حسب �ظها��� همسايگا� 1� مغا�� كفاشي (سرقفلي �� ��گذ�� شد� 
�ست) 2� مغا�� ساند�يچي (سرقفلي �� ��گذ�� شد� �ست) 3� سه با� مغا�� �يگر� �هن � �جا�� ���� شد� 
� يك مغا�� � �ير�مين �� تصر� مالك مي باش���د مسكوني طبقه ��� �� تصر� مستاجر بو�� كه ����� 
ها� � پذير�يي � چها� خو�� � �� با� �شپزخانه با كابينت فلز� � �� سر�يس �ستشويي � تو�لت � حما� 

مي باشد� نما� ساختما� سيماني �ست.
� � نتيجه كا�شناس���ي: با عنايت به مو��� فو� �لذكر � موقعيت قر��گير� � نو� كا�بر� � مس���احت � 
قدمت بنا � پس �� كس���ر مبلغ مربو� به سرقفلي مغا�� ها� ��گذ�� شد� (مغا�� كفاشي به مساحت حد�� 
7 مترمربع � مغا�� س���اند�يچي به مساحت حد�� 19 مترمربع) � ساير عو�مل موثر ���� كل ملك بر�بر 
18/500/000/000 �يا� (يك ميليا�� � هش���تصد � پنجا� ميليو� توما�) تعيين � �عال� مي گر��. ال�� 

بذكر �ست ���يابي �نجا� شد� بد�� لحا� هرگونه �يو� � تعهد�� �حتمالي ملك مي باشد.
ش���ر�يط مز�يد�:  طالبين � خريد���� مي تو�نند ظر� پنج ��� قبل �� �ما� مز�يد� �� �مو�� �گهي ش���د� با 
هماهنگي �ين �جر� با��يد نمايند. مز�يد� حضو�� بو�� � ��� س���اعت �� محل �عالمي برگز�� مي گر��. 
كساني مي تو�نند �� مز�يد� ش���ركت نمايند كه ��ال منع قانوني ند�شته � �� ثاني 10% قيمت پيشنها�� 
خو� �� �� طريق ��يافت چك بين بانكي تضمين شد� �� كليه بانكها به حسا� (14002751513) شناسه 
حقوقي ���گستر� قز�ين �� ��� مز�يد� به همر�� فر� شركت �� مز�يد� � چك ���يز� � با ���ئه �صل � كپي 
كا�� ملي �� ��خل پاكت ش���ركت نمايند. ما� مو�� مز�يد� به كسي فر�خته مي شو� كه باالترين قيمت 
پيشنها�� �� ��شته � 10% مبلغ پيشنها�� خو� �� ���يز كر�� باشد كسي كه �� مز�يد� �خال� نمايد مطابق 

مقر��� با �يشا� برخو�� مي گر��. (فاصله قانوني نشر �گهي بيشتر �� يكما� � كمتر �� �� ��� نمي باشد)
ش���ر�يط خريد��: كسي به عنو�� خريد�� مز�يد� ش���ناخته مي شو� كه بد�� نسبت به پر��خت 10% مبلغ 
پيشنها�� به صو�� چك بانكي تضمين شد� �قد�� � سپس حد�كثر تا يك ما� �� �ما� �نجا� مز�يد� مهلت 
���� تا مابقي مبلغ مز�يد� �� به حسا� سپر�� ���گستر� ���يز نمايند. �نتقا� سند �� �مو�� غيرمنقو� � 
يا تس���ليم ما� �� �مو�� منقو� منو� به ���يز بها� مز�يد� �� موعد مقر� � همچنين تاييد مز�يد� �� سو� 
���گا� محتر� صا��كنند� �جر�ييه مي باش���د. �� صو�� عد� تاييد مز�يد� كليه مبلغ ���يز� مس���تر� 
مي ش���و�. �� صو�� عد� ���يز �لباقي مبلغ مز�يد� �� مهلت قانوني � يا �عال� �نصر�� �� س���و� خريد�� 
10% ���يز� پس �� كسر هزينه ها� مز�يد� به نفع ��لت ضبط مي گر��. خريد�� حق هيچ گونه �عتر�ضي 
�� نخو�هد ��ش���ت تش���ريفا� مز�يد� با �عايت قانو� �جر�� مدني �جر�� خو�هد شد. به �ستنا� ما�� 131 
قانو� �جر�� �حكا� مدني �� ص���و�� نبو� خريد�� طلبكا� نيز مي تو�ند �� قبا� طلب خو� �� �مو�� مو�� 

مز�يد� �� قبو� نمايد.
������ �جر�� �حكا� مدني ���گستر� قز�ين � محمد �حمد�

مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر 
نو� تضمين شركت �� مناقصه: ضمانت نامه بانكي (معتبر)

كسر �� خالص مطالبا� نز� �مو� مالى 
���يز �جه نقد به شر� �سنا� مناقصه

 مبلغ خريد �س�نا� : 500,000 �يا� �� �جه ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� بوش���هر به ش���ما�� حس���ا� 0102973305002 بانك صا���� 
شعبه ميد�� �ما� (��)

تا�يخ فر�� �سنا� : 99/4/11  لغايت 99/4/16
محل تحويل �سنا� : �مو� تد��كا�  شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر – تلفن :07731282204

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

 

ساير �طالعا� � جزييا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

ضمنا� مي تو�نيد �ين �گهي �� �� سايت �ينترنتي WWW.Tavanir.org.ir   � پايگا� ملى مناقصا� مشاهد� نماييد.
تاريخ بازگشايي پاكت هاى الف و بآخرين مهلت تحويل پاكت هامحل تامين اعتبارمبلغ تضمين (ريال)شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

داخلى99/412,064,000,000 م نخريد انواع پايه سيمانى گرد 1
حداكثر تا ساعت 10

99/04/29
ساعت 11

99/04/29

          مدير تد��كا� � �نبا�ها                                                            مدير  ���بط عمومى
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر                                شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

شركت تو�يع 
نير�� بر� 
�ستا� بوشهر

آگهـي
مناقصه عمومى 
دو  مرحله اى 
(نوبت دوم)

1�  �ستگا� مناقصه گز��: شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي ��بسته به سا�ما� �تكا 
2� موضو� � ميز�� مناقصه: حفاظت فيزيكي �� مز��� مناطق �يلم � بي  سي � باغا� صفي �با�� 
سبيلي � گله � كمپ ها� �جر�يي � ����� شركت �� �سعت پيش بيني شد� �� طو� سا� 1399
3� مبلغ سپر��: 6,000,000,000 �يا� قابل ���يز به حسا� جا�� جا� 1830913018 نز� بانك ملت

4� مهلت � محل ��يافت �س��نا� مناقصه: �� ��� چها�ش���نبه مو�� 1399/04/11 لغايت 
پايا� �قت ����� 1399/04/15 به نش���اني: ��فو� � پشت كو� س���و� شعبا� � مقابل پا�گا� 
 ش���هيد مصطفي خميني(��) � �فتر مركز� ش���ركت شهيد بهش���تي � كميسيو� معامال�

(061)42443802� 6
5� مهلت تحويل �سنا� به مناقصه گز��: �� ��� ��شنبه مو�� 1399/04/16 لغايت پايا� �قت 

����� مو�� 1399/04/25 مي باشد.
6�  �ما� با�گش���ايي پاكت ها� �لف � � � ���يابي مناقصه گر�� �� تا�يخ 1399/04/26 مي باشد � 
پس �� بر�سي � ���يابي ش���ركت كنندگا� با�گشايي پاكت � مناقصه گر�� ��جد شر�يط �� تا�يخ 

99/04/28 مي باشد.
7�  هزينه �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

8�  ��شتن مجو� فعاليت �تبه خدما� حفاظتي � مر�قبتي �� پليس پيشگير� ناجا �لز�مي �ست.
 9� هزينه فر�� �سنا�: مبلغ 500/000 �يا� قابل ���يز به حسا� جا�� 1567944079 بانك ملت
كميسيو� معامال� شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي

سا�ما� �تكا �گهي مناقصه �� مرحله �� به شما�� 99/1 (مجد�)
حفاظت فيزيكي �� مز��� � باغا� � كمپ ها� 

�جر�يي � �����  (نوبت ���)

�گهي �عو� �عضا� پيوسته �نجمن علمي بتن �ير��� ثبت شد� به شما�� 30937 
� شناسه ملي 10320845312 جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� ساليانه (نوبت ���)

بدين �س���يله با توجه به عد� حصو� نصف به عال�� يك �عضا� پيوس���ته مطابق ما�� 10�3 �ساسنامه �� كليه 
�عضا� پيوس���ته �نجمن علمي بتن �ير�� �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� 
�� ��� سه ش���نبه مو�� 1399/04/31 ساعت 18:00 �� س���الن �جتماعا� شهيد شيرمحمد� مركز تحقيقا� 
 ���� مسكن � شهرس���ا�� ��قع �� تهر�� � بز�گر�� شيخ فضل �هللا نو�� � جنب شهر� فرهنگيا� � خيابا� نا�گل 

خيابا� شهيد مر�� � خيابا� حكمت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه:  1� �ستما� � �سيدگي به گز��� هيا� مدير�� خز�نه ��� � هيا� با��سا� 2� بر�سي � تصويب 
تر��نامه � بو�جه �نجمن � تعيين ميز�� حق عضويت س���االنه 3� تعيين ���نامه كثير�النتشا� 4� ساير موضوعاتي 

هيا� مدير� �نجمن علمي بتن �ير��كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� �ست.

«�گهي فقد�� سند مالكيت»
�قا� لطيف غفو�� با ���ئه يك بر� �ستش���ها� محلي كه به تأييد �فتر گو�هي �مضا� �فتر 13 بانه �سيد� 
مدعي �س���ت كه سند مالكيت شش���د�نگ عرصه � �عيا� يك با� خانه ����� پال� 388 فرعي �� 338 
فرعي �� 5 � �صلي ��قع �� قطعه 10� ش���هر بوئين  سفلي� بخش 7 شهرستا� بانه كه سند مالكيت �� به 
نا� مش���ا��ليه صا�� � تسليم گر�يد�� كه بر �ثر س���هل �نگا�� مفقو� گر�يد� �ست لذ� به �ستنا� �صال� 
تبص���ر� يك �صالحي ما�� 120 �ئين نامه قانو� ثبت � �صالحيه ها� بعد� �� مر�تب �� يك نوبت �گهي 
مي شو� تا هركس مدعي �نجا� معامله مي باش���د ظر� مد� 10 ��� پس �� �نتشا� �گهي مر�تب �� كتبا� 
ب���ه �ين ����� �عال� � �� غير �ين صو�� بر�بر مقر��� جا�� �لمثني س���ند مالكيت مذكو� به نا� متقاضي 

كيو�� محمو�� - �ئيس ثبت �سنا� � �مال� شهرستا� بانه صا�� خو�هد شد.

�گهي مز�يد� عمومي �� �ستگا� 
خو��� شامل بنز خا�� 808 

� �تش نشاني �يسو��  (نوبت ���)
ش�ركت كشت � صنعت نيشكر �هخد� �� نظر ���� �� �ستگا� خو��� 
با مش���خصا� مند�� �� �ين �گهي �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند 
متقاضي���ا� مي تو�نند بر�� هركد�� �� خو���ها با ���يز مبلغ 200/000 �يا� به 
حسا� مهرگستر شما�� 30165570 بانك كشا���� به نا� شركت � يا پر��خت 
نقد� به �مو� مالي شركت جهت ��يافت �سنا� مز�يد� � ��يت خو���ها حد�كثر 
تا مو�� 99/4/17 به نش���اني: �هو�� � كيلومتر 23 جا�� �غاغله شركت كشت 
� صنعت نيش���كر �هخد� � ����� �مو� قر�����ه���ا � فر��� به مديريت با��گاني 
(با ش���ما�� تما� 5�06133136094) مر�جعه نمايند. ضمنا� كليه هزينه ها� 

كا�شناسي � چا� �گهي �� ���نامه به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.
1� شما�� مز�يد� 2�2�7111�99 خو��� �يسو�� �تش نشاني مد� 1395

2� شما�� مز�يد� 4�2�7111�99 خو��� بنز خا��808 مد� 1375
شركت كشت � صنعت نيشكر �هخد�

نوبت ���
شهر���� كاشا�

�گهي تجديد مناقصه عمومي (مرحله ���) 99/31
ش��هر���� كاشا� �� نظر ���� عمليا� مشر�حه �يل �� �� طريق مناقصه عمومي به �شخا� حقوقي ��جد شر�يط 
����� تجربه � گو�هي صالحيت پيمانكا��� تجهيز��� ماشين �ال�� �مكانا�� تخصص� تو�نايي فني� مالي � مديريتي 

مطابق شر� خدما� مند�� �� ساير �سنا� � مد��� مناقصه ��گذ�� نمايد.

شرح مناقصهرديف
مبلغ برآورد اوليه

 پيمانـ  ريال
سپرده شركت 

در مناقصهـ  ريال
مدت پيمان

1
حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز 

منطقه چهار
48,368,305,830

4,050,000,000

15 ماه

2
حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز 

منطقه پنج
15 ماه45,101,092,489

 * مهلت ��يافت �سنا� حد�كثر تا تا�يخ 99/04/19 مهلت قبو� پيشنها�ها حد�كثر تا تا�يخ 99/04/21 � با�گشايي 
پاكت ها �� مو�� 99/04/22 مي باشد. 

* س���پر�� شركت �� مناقصه به صو�� ضمانتنامه بانكي با �عتبا� حد�قل سه ماهه يا سپر�� نقد� �� �جه شهر���� 
كاشا� 

* هرگا� برندگا� ��� تا س���و� مناقصه� حاضر به عقد قر����� �� مهلت مقر� نشوند� سپر�� شركت �� مناقصه �يشا� 
به ترتيب ضبط خو�هد گر�يد.

* كليه هزينه ها� چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باش���د � ش���هر���� �� �� يا قبو� هريك �� پيش���نها�ها 
مختا� �ست.

* ساير �طالعا� � جزئيا� �� �سنا� مناقصه ��� شد� �ست.
شهر��� كاشا� � سعيد �بريشمي ���تلفن: 55440055(031)

�گهي مز�يد� شما�� 1/99 خو���
يك سا�ما� ��لتي �� �ستا� �يال� �� نظر ���� �مو�� مشر�حه �يل �� �� طريق مز�يد� 

عمومي به فر�� برساند.
متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� � ليست 
كامل �مو�� �� �ما� � محل �عالمي مر�جعه � يا جهت كسب �طالعا� با شما�� تما� 

33351255 با كد 084 تما� حاصل نمايند.
� تعد�� 10 �ستگا� خو��� سبك 

�ما� با��يد: به مد� سه ��� ����� �� ��� شنبه مو�� 99/4/14 تا ��شنبه تا�يخ 
99/4/16 �� ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00

مهلت �نصر��: 99/4/16 
تا�يخ با�گشايي پاكت ها: 99/4/16

محل با��يد � ��يافت پيش�نها�: �يال�� �نتها� بلو�� ش���هيد صد�قي� جنب 
پا�� هفت تير� ساختما� شو��� هماهنگي مبا��� با مو�� مخد� �يال� 

ضمن���ا� با��يد كنندگا� محتر� جهت �طال� �� �ما� مز�يد� �س���تا� ها مي تو�نند به 
سايت www.dchq.ir �� صفحه �صلي � منو �صلي � بخش مز�يد�� مناقصه مر�جعه 

نمايند.
� كليه هزينه ها� جانبي �� قبيل: عو��� س���االنه شهر����� ماليا� مشاغل � نقل � 

�نتقا� سند �... به جز هزينه خالفي به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.

�گهي مناقصه عمومي
ش�ركت كلر پا�� (س�هامي عا�) ��نظر ���� يك �ستگا� 
�يز� �نر�تو� با تو�� 825KVA � مشخصا� STAMFORD با 
 �� change over �صل � يك �ستگا� تابلو� CUMMINS �موتو
�� طريق برگز��� مناقصه عمومي خريد��� نمايد. لذ� �� كليه �شخا� 
حقيقي يا حقوقي كه �مكا� تأمين � تحويل �� ���ند� �عو� مي گر�� 
�� تا�يخ ��� �گهي به مد� �� ��� نس���بت به ��يافت �سنا� مناقصه 
� تحويل پيش���نها�ها �قد�� نمايند. ضمنا� �� صو�� نيا� به �طالعا� 
 بيشتر به ���� �ير مر�جعه � يا با شما�� تلفن 36300103 � 041

�مو� تد��كا� تما� حاصل فرمايند.
تبريز: كيلومتر 20 جا�� تبريز � تهر��� جنب پليس ���� �بتد�� جا�� 

باسمنج� شركت كلر پا�� � ��حد �بيرخانه 
تلفن تما�: 36300609 � 041 ��خلي 170

 آگهي مناقصه (نوبت دوم)
شهر���� سا�� �� نظر ���� بيمه تكميلي پرسنل شهر���� � سا�ما� ها� 
��بس���ته �� �� طريق مناقصه عمومي به نمايندگي بيمه ها� ��جد شر�يط 
��گذ�� نمايد. لذ� ���طلبا� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند �� تا�يخ 99/4/10 تا 
99/4/21� ضمن �خذ شر�يط مناقصه �� �بير كميسيو� معامال� شهر���� 
پيش���نها� خو� �� �� پاكت ممهو� شد� سربسته تا تا�يخ 99/4/22 تحويل 

�بيرخانه شهر���� نمو�� � �سيد ��يافت نمايند. 
1� قيمت بر���� ��ليه مبلغ 11/543/850/000 (يا��� ميليا�� � پانصد � 
چهل � سه ميليو� � هشتصد � پنجا� هز��) �يا� به صو�� مقطو� مي باشد. 
2� مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه 577/192/500 (پانصد � هفتا� � هفت 
ميليو� � يكصد � نو� � �� هز�� � پانصد) �يا� �ست كه بايد به حسا� شما�� 
111711289001 نز� بانك ملي شعبه مركز� سا�� ���يز يا ضمانتنامه 
بانكي �� �جه ش���هر���� سا�� باش���د. (�صل فيش يا ضمانتنامه پيوست 

پيشنها� �لز�مي �ست.)
3� تا�يخ با�گش���ايي � قر�ئت پيشنها�ها� �س���يد� ��� 99/4/23 ��� 

ساعت 14 ��محل �بيرخانه كميسيو� معامال� شهر���� خو�هد بو�. 
4� برندگا� ��� � ��� � سو� مناقصه به ترتيب هرگا� حاضر به �نعقا� قر����� 

نشوند سپر�� �نا� ضبط خو�هد شد. 
5� شهر���� سا�� �� �� يك يا كليه پيشنها�ها� �سيد� مختا� �ست. 

6� س���اير �طالعا� � جزئيا� مربو�� �� �س���نا� مناقصه مند�� �ست � 
��صو�� نيا� متقاضيا� مي تو�نند با ش���ما�� تلفن 42222820 � 086 

تما� حاصل نمايند. 
سيدمهدي حسيني  - شهردار ساوه 



رسانه بلژیکی: تست کرونای یونس دلفی مثبت اعالم شد
با اعالم یك رسانه بلژیکی، مهاجم 
ایرانی تیم فوتبال شارلوای بلژیك به 

کرونا مبتال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و 
به نقل از سایت hlnبلژیك، در حالی 
که تمرینات تیم فوتبال شارلوای بلژیك 
در شهر کامن آلمان پیگیری می شود، 
تست کرونای دو بازیکن این تیم یعنی 
یون���س دلفی از ایران و ممدو فال از 

سنگال، مثبت اعالم شد.البته نتیجه تست مودو دیانیه، دیگر بازیکن تیم شارلوا 
که به همراه فال از سنگال به بلژیك سفر کرده بود، منفی اعالم شده با این 
وجود این بازیکن هم در قرنطینه خانگی قرار دارد.گفتني است که تست علی 
قلی زاده، دیگر بازیکن تیم که همراه دلفی به بلژیك آمد و اکنون در اردوی 

شارلوا به سر می برد منفی شده است.
رکورد شکنی آتاالنتا در تاریخ سری آ

با پیروزی آتاالنتا مقابل اودینزه، 
این تیم  رکورد بیش���ترین گل زده در 
یك فصل سری آ را با ۸۰ گل به نام 

خود ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، در هفته بیست 
و هش���تم مسابقات سری آ آتاالنتا در 
ورزشگاه خانگی اودینزه موفق شد با 
نتیجه 3 بر 2 این تیم را شکست دهد. 
شاگردان گاسپرینی با این پیروزی 54 
امتیازی شدند و همچنان در رتبه چهام 
جدول قرار دارند. این درحالی اس���ت که گاس���پرینی و شاگردانش پیش از 
این هم با 77 گل زده بهترین خط حمله سری آ را در این فصل در اختیار 
داشتند. با احتساب این 3 گل، آتاالنتا درحالی که 1۰ هفته به پایان این فصل 
از مسابقات سری آ مانده است با ۸۰ گل ، درتاریخ اسکودتو رکوردار بیشترین 

گل زده در یك فصل از مسابقات سری آ شده است.
۶ دوئل پایانی رئال مادرید و بارسلونا

رئال مادرید و بارسلونا که برای 
قهرمانی در اللیگا رقابت می کنند تنها 
شش بازی برای کسب جام پیش رو 
دارند.به گزارش ایس���نا و به نقل از 
آس، بارسلونا با تساوی برابر سلتاویگو 
در باالئیدوس به نظر می رس���د از فتح 
قهرمانی در اللیگا دور شده است. اکنون 
رئال مادرید با دو امتیاز بیش���تر از تیم 
کاتاالنی شانس بیشتری برای قهرمانی 
در ای���ن رقابت ها دارد. تیم زین الدین 

زیدان از هفته سی ام صدرنشین است. سفیدپوشان با 3امتیازی که برابر اسپانیول 
به دست آوردند اکنون 71 امتیازی هستند و با فاصله دو امتیازی نسبت به 
بارسا شش هفته را پیش رو دارند )1۸ امتیاز باقی مانده است(. هر دو تیم 3 

بازی خانگی و 3دیدار خارج از خانه خواهند داشت.
سفیدپوشان باید برابر ویارئال، ختافه و اتلتیك بیلبائو بازی کنند که این تیم ها 
برای کسب سهمیه رقابت های اروپایی تالش می کنند. همچنین باید با تیم انتهای 
جدولی لگانس نیز بازی کنند. از طرفی بارسا برابر اتلتیکو مادرید و ویارئال قرار 

می گیرد و همچنین باید مقابل اسپانیول انتهای جدولی قراربگیرد.
حضور ۴۰ تیم در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا

فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با حضور 4۰ تیم از 
شرق و غرب قاره کهن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز تکلیف ادامه مسابقات فصل 
جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مشخص نشده است، کنفدراسیون قاره 
کهن جدول زمانبندی فصل آینده را مشخص و اعالم کرده است. AFCدر 
تازه ترین موضع گیری خود بر نظر قبلی تاکید و اعالم کرده است اگر تیمی 
از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهد پیامدهای بدی در انتظارش 
خواهد بود و با جریمه مالی شدید مواجه خواهد شد.روزنامه الوطن نوشته بر 
اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا  مسابقات فصل آینده)2۰21( با حضور 
4۰ تیم در 1۰ گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد که قرار است قرعه کشی 

این دوره از مسابقات ماه دسامبر سال 2۰21 برگزار شود.

سرمربیان و بازیکنان تیم های باشگاهی در فوتبال و 
فوتسال زنان در حالی از مشخص نشدن تاریخ برگزاری 
مسابقات گالیه می کنند که سازمان لیگ هنوز نتوانسته 

تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرد.
به گزارش ایرنا،لیگ فوتبال و فوتسال زنان مدتی 
است که بدلیل کرونا تعطیل شده و خبری هم از تصمیم، 
مسووالن سازمان لیگ برای برگزاری این رقابت ها نیست.

فصلی که از نظر سرمربیان فوتسال تیم های باشگاهی، 
دوران ش���گفتی ها بود و به اعتقاد سرمربیان فوتبال هم 
یکی از منظم ترین فصل ها در طول تاریخ لیگ برتر زنان 
محسوب می شد. اما شگفتی سازی و منظم بودن لیگ با 
بحران کرونا به پایان رسید و هنوز سرمربیان و بازیکنان 
در انتظار تصمیم سازمان لیگ هستند تا وضعیت خود 

را برای ادامه حضور در لیگ، مشخص کنند.
خیلی از بازیکنان فوتسال از بالتکلیفی خسته شده اند 
و حتی عنوان کرده اند که هر هفته یك تصمیم به آنان 
ابالغ می شود و باید با چمدانی در دست به محل تمرین 
بروند و در نهایت با منتفی شدن تصمیم قبلی به شهر 
خود باز گردند. فوتبالیست ها هم عنوان کرده اند که برخی 
از باشگاه ها با آنان مذاکره کرده اند اما چون وضعیت لیگ 
مشخص نیست، نمی توانند تصمیمی برای ماندن یا رفتن، 
بگیرند.در کنار آن، بالتکلیفی سرمربیان و نیز باشگاه ها 
و صرف هزینه های زیاد از مش���کالت پیش رو است.  
چیزی تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال و فوتسال 
باقی نمانده اما هنوز تکلیف این رقابت ها مشخص نیست 
و اگر هم ادامه یابد، باید هزینه زیادی صرف تس���ت 
کرونای بازیکنان ش���ود.جدای از این مسایل، بیشترین 
ترکیب چهار تیم راه یافته به مرحله پلی آف فوتسال را 
ملی پوشان تشکیل می دهند که اما این بالتکلیفی به تیم 
ملی هم رس���یده و سبب شده تا تاریخ دقیق برگزاری 

اردوها مشخص نشود.
سازمان لیگ هم در جلسه ای تاریخ برپایی مرحله 
حذفی را به 13 تیر موکول کرد اما با قرمز اعالم شدن 
وضعیت کرونا در خوزستان از این تصمیم منصرف شد 
و در نهایت در جلسه دوم، زمان برپایی این رقابت ها 

را تا پایان این بحران اعالم کرد.
این در حالی است که مسابقات فوتسال و فوتبال 
مردان در حال برگزاری اس���ت. اگرچه تفاوت زیادی 
میان ورزش زنان و مردان از نظر نبود پخش تلویزیونی 
و حامیان مالی وجود دارد اما اگر خوزستان در وضعیت 
قرمز بس���ر می برد چرا هنوز تصمیم در مورد برگزاری 

لیگ فوتسال زنان قطعی نشده است؟
در این میان از نظر رده بندی، تیم ش���رکت ملی 
حفاری اهواز در صورت برگزار نشدن مرحله پلی آف، 
قهرمان لیگ می شود و نظر »مینا بارانی« سرمربی تیم این 
بود تا لیگ برتر با اعالم قهرمانی آنان خاتمه یابد. اما در 
صورت اعالم قهرمان این موضوع به ضرر سه تیم دیگر 
سایپا، هیات فوتبال خراسان و مس رفسنجان است، زیرا 
شانس قهرمانی را از دست می دهند و به غیر از سایپا، 

سرمربیان 2 تیم دیگر موافق ادامه مسابقات هستند.
از مدعیان قهرمانی لیگ فوتسال زنان هم که بگذریم، 

وضعیت لیگ فوتبال زنان کامال مشخص است. شهرداری 
بم به عنوان قهرمان و وچان کردستان در جایگاه نایب 
قهرمان لیگ قرار دارند. سرمربیان هم با یکدیگر به توافق 
رسیدند تا چهار دیدار پایانی لیگ را ادامه ندهند، زیرا 
برگزاری آن تغییر چندانی در وضعیت تیم ها در جدول 
ایجاد نمی کند. آنان مطمئن هستند که سازمان لیگ موافق 
ادامه مس���ابقات نیست اما نمی دانند که چرا تصمیمات 

قطعی خود را در این زمینه اعالم نمی کند.
اعتراض دختران فوتبالیست به بالتکلیفی لیگ

بازیکن���ان تیم های مختلف فوتبال بانوان با انتقاد 
از بی توجهی مسئوالن به تعیین تکلیف وضعیت لیگ 
خواس���تار اعالم تصمیم قطعی در مورد ادامه مسابقات 
شده اند .در این راستا چند تن از بازیکنان تیم های مختلف 
فوتبال با ایسنا به گفت وگو پرداخته واین بالتکلیفی را 
نشانه ی بی توجهی مسئوالن ورزشی فوتبال به وضعیت 
بان���وان قلمداد کرده اند که به وجهه فوتبال بانوان در 

جامعه خدشه وارد می کند.
زهرا قنبری، بازیکن تیم شهرداری بم کرمان و خانم 
گل فوتبال بانوان در سال ۹7 دراین مورد، گفت: اینگونه 
وجهه فوتبال بانوان زیر س���وال می رود. توقع حرفه ای 
شدن، داریم و باید در تصمیم گیری هایمان هم حرفه ای 
عمل کنیم؛ نزدیك به 4 ماه از تعطیلی لیگ گذش���ته، 
وضعیت لیگ های مردان مشخص شده اما نمی دانم چرا 
تصمیم قطعی در مورد لیگ بانوان اعالم نمی شود تا از 
این بالتکلیفی خارج شویم.خیلی از مربیان و بازیکنان 
خواستار اعالم پایان لیگ هستند. پول در فوتبال بانوان 
آنقدر نیس���ت که امکان رعایت پروتکل های بهداشتی 
را داشته باشیم. در شرایطی که اختالف امتیاز تیم های 
صدر جدول مشخص است و موافق پایان لیگ هستند، 
امیدوارم سریع تصمیم گرفته شود تا تیم ها برای فصل 

آینده برنامه ریزی کنند.
هاجر دباغی، بازیکن تیم س���پاهان اصفهان که در 
حال حاضر با 27 گل در صدر جدول گلزنان سال ۹۸ 
قرار دارد با بیان اینکه کسی در مورد وضعیت لیگ به 
ما جواب نمی دهد، ادامه داد: منتظر هستیم تا فدراسیون 
تعیین تکلیف کند. هر چه باشگاه ها فشار می آوردند، اما 
متاسفانه تصمیم رسمی را اعالم نمی کنند.او معتقد است 
که اگر دغدغه باشگاه ها و بازیکنان برای مسئوالن ورزشی 

مهم بود، زودتر تکلیف لیگ را مشخص می کردند .
زهرا خواجوی، بازیکن تیم وچان کردس���تان و 
رکوردار گل نخوردن در فوتبال ایران هم بحث احترام 
به بانوان فوتبالیست را پیش کشید و گفت: تا وقتی ما 
زنان به هم احترام نگذاریم، دیگران هم برای ما احترام 
قائل نمی شوند، تکلیف لیگ دو، سه و رده های نوجوانان 
و جوانان مردان مش���خص شده است اما هنوز تکلیف 
لیگ برتر ما معلوم نیست. این بی نظمی ها کیفیت لیگ 
بعد را هم پایین می آورد.این بازیکن که برای فصل آینده 
خود چند پیشنهاد دارد می گوید از آنجایی که در اختیار 
تیم وچان کردستان است، نمی تواند به پیشنهادهای خود 
فکر کند و معتقد است سایرین هم تکلیف خود را برای 

لیگ فصل بعد نمی دانند.

14 سه شنبه 10 تير 1399 - 8 ذي القعده 1441 - 30 ژوئن 2020 -  سال نودوچهارم - شماره 27592
ورزشي

اخبار كوتاه  خارجی بالتکليفی فوتبال و فوتسال زنان علي رغم برگزاري ليگ هاي مرداناخبار كوتاه  داخلی

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به 
مشکالت اساسنامه این فدراسیون گفت: فیفا الزاماتی دارد 
که باید رعایت کنیم و تنها چاره حل این مشکل،ورود 

رئیس جمهور به موضوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسالمیان در مورد 
آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و اتفاقات 
پیرامون آن گفت: بحث اساسنامه 1۰ تا 12 سال است 
که بین فیفا و فدراسیون ایران رد و بدل مي شود. فیفا 
2۰۹ عضو دارد که یکی از اصولی که فیفا در پذیرش 
اعضا دارد این است که ماهیت فدراسیون باید خصوصی 
باش���د. البته نه اینکه دور از قوانین کشور باشد. مثل 
اتاق های بازرگانی که کار می کنند و در خدمت کشور 

هستند اما ماهیت آنها دولتی نیست.
وی ادامه داد: نباید خوشحال باشیم که همه چیزمان 
دولتی اس���ت. اینکه ما کارها را بدهیم به مردم اتفاق 
بدی در کش���ور نیست. جنگ را چه کسی اداره کرد. 
نیروهای داوطلب مردمی در جنگ ایستادند. تاکید مقام 
معظم رهبری هم این است که این بخش ها را به اهلش 
واگذار کنیم. تاکید فیفا این اس���ت که نهاد خصوصی 
باشد. این مشکل را به وزارت ورزش و دولت منعکس 
کرده ایم. این چیزی نیست که فدراسیون بتواند تصمیم 
بگیرد. نیاز به الیحه دارد که برود به مجلس. نمی شود 
2۰۸ عضو فیفا یك چیزی را بپذیرد و ما نه. به نظر 

من چیز بدی هم نیست.
محمود اسالمیان خاطرنشان کرد: انتظارم از دولت 
و ش���خص رئیس جمهور این است که ورود کند به 
این ماجرا. به خاطر سوء مدیریت ها مشکالت زیادی 

در کش���ور داریم. مردم دلشان به فوتبال خوش است 
که نباید برای این بخش هم مشکل ایجاد کنیم. نباید 
اصرارداشته باشیم به این که 2۰۸ بی خود می کنند و ما 

داریم درست عمل می کنیم.
وی افزود: االن فوتبال ما تهدید می شود پس باید 
این مشکل را حل کنیم و بعد از آن افرادی که برای 
فوتبال کشور زحمت می کشند تصمیم خواهند گرفت. 
االن اولویت ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است.فیفا نهاد 
عمومی غیردولتی را قبول ندارد. ما از این موضوع دفاع 

کردیم اما فیفا قبول ندارد.
عضو فدراسیون فوتبال در مورد ضعف دیپلماسی 
ورزشی در فوتبال هم گفت: این موضوع کامالً متفاوت 
است. مثل اینکه االن کرونا آمده و می گویند باید همه 
ماسك بزنند بعد ما بگوییم برویم یکی را پیدا کنیم که 
البی کند تا ما ماسك نزنیم! مگر می شود؟ فیفا الزاماتش 

مشخص است و همه باید رعایت کنند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اعالم 
کرد که به دلیل حفظ شأن مربیان تیم ملی 
و دوری آنها و تیم ملی از حواشی، بهتر 
است آنها در لیگ برتر تیم داری نکنند.

به گزارش خبرگزاری تس���نیم، در 
روزهای گذش���ته غالمرضا محمدی از 
فدراسیون کش���تی درخواست کرد که 
مربیان تی���م ملی در لیگ برتر حضور 
نداشته باشند که این تصمیم مورد موافقت 

فدراسیون کشتی قرار گرفت.
این در حالی است که پیش از این 
اعالم شده بود طبق آیین نامه لیگ، فقط 
مدیر و سرمربی تیم های ملی بزرگساالن 
که به صورت رسمی با فدراسیون قرارداد 
دارند، مجوز حضور در لیگ را ندارند و 

این ماجرا شامل حال مربیان تیم ملی که در 
مدت تعطیلی اردوهای تیم ملی حقوقی از 
فدراسیون دریافت نمی کنند، نمي شد.بعد 
از اعالم خبر مجاز بودن فعالیت مربیان 
تیم های ملی در لیگ برتر، این موضوع 
مورد انتقاد برخی از مربیان لیگ برتری 

قرار گرفت ودر نهایت سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد تصمیم  گرفت که مربیان تیم 
ملی در لیگ برتر حضور نداشته باشند.

محمدی در این رابطه به تس���نیم 
گفت: به صورت مکتوب از فدراسیون 
خواستم که مربیان تیم ملی در لیگ برتر 
نباشند تا شأن و جایگاه شان حفظ شود 
و تمرکزشان روی برنامه های تیم ملی 
باش���د چون به این شکل از حاشیه هم 
دور خواهیم بود.هرچند این حق قانونی 
آنها بود که وقتی حقوقی از فدراس���یون 
نمی گیرند، بتوانند در لیگ حضور داشته 
باش���ند، اما خواستیم این اتفاق نیفتد و 
فدراسیون کشتی هم با این درخواست 

موافقت کرد.

بیش از نیمی از مردم و ساکنان شهر توکیو مخالف برگزاری 
بازی های المپیك در سال 2۰21 هستند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از سایت bangkokpost، بر اساس نظرسنجی منتشر شده در 
روز دوشنبه، بیش از نیمی از ساکنان توکیو معتقد هستند که المپیك 
سال 2۰2۰ نباید سال آینده برگزار شود. آنها معتقدند که باید تأخیر 
در برگزاری بازی ها بیشتر شده یا این رقابت ها به خاطر ترس از 
کرونا به طور کامل لغو شود.این نظرسنجی که توسط دو سازمان 
خبری ژاپنی انجام شده بعد از آن صورت گرفت که کارشناسان 
بهداشت هشدار دادند حتی یك سال تأخیر ممکن است برای 
برگزاری ایمن بازی های المپیك کافی نباشد. در نظرسنجی انجام 

شده ، 51.7 درصد از پاسخ دهندگان امیدوارند که بازی ها در 
سال 2۰21 دوباره به تعویق بیفتد یا لغو شود، در حالی که 4۶.3 
درصد می خواهند المپیك در این سال برگزار شود.در میان مخالفان 
بازی های المپیك 2۰21، 27.7 درصد گفته اند که می خواهند این 
بازی ها به طور کامل لغو شود، در حالی که 24 درصد ترجیح 
می دهند بازی ها با تعویق دوم مواجه شود.همچنین از بین کسانی 
که گفته اند که می خواهند بازی های سال آینده برگزار شوند، 
31.1 درصد گفته اند که این رویداد باید به صورت مقطعی از 
جمله بدون تماش���اگر صورت بگیرد، در حالی که 15.2 درصد 

می خواهند یك المپیك تمام عیار را ببینند.

محمدی: مي خواهم شأن مربیان ملی حفظ شوداسالمیان: رئیس جمهوري به »اساسنامه« فوتبال ورود کند

مخالفت نیمی از ساکنان توکیو با برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱

 مجمع عمومى موسسه بيمه متقابل كيش برگزار شد

موسسه  بيمه متقابل كيش 

موسسه بيمه متقابل كيش 

صورت سود وزيان

 سال مالى منتهى به 30 بهمن  1398
        

تجديد ���ئه شد�

سا� مالى منتهى به سا� مالى منتهى به 1398/11/30يا���شت
1397/11/30

�يا� �يا� 

238,212,359,963 805,079,844,760 19حق بيمه صا���

(17,764,333,734)(13,525,788,147)(�فز�يش) �خير� حق بيمه

220,448,026,229 791,554,056,613 ما���حق بيمه صا��� به �خير� حق بيمه

(217,796,976,509)(611,985,137,707)20حق بيمه  ��گذ���

2,651,049,720 179,568,918,906 حق بيمه صا��� سهم نگهد���

(32,151,875,269)(30,381,862,171)21 خسا�� پر��ختنى

(727,893,730,000)(472,656,414,000)13(�فز�يش) �خير� خسا�� معو�

(760,045,605,269)(503,038,276,171)خالص هزينه خسا��

�فز�يش سهم بيمه گر�� �تكايى �� �خير� خسا�� 
745,183,954,625 318,522,619,575 معو�

(14,861,650,644)(184,515,656,596)هزينه خسا�� سهم نگهد���

7,738,782,052 259,912,650 22 ���مد كا�مز� � كا�مز� منافع �تكايى

4,471,818,872 4,686,825,040 23  ساير ���مدها � هزينه ها� بيمه ��

00حاصل عمليا�

109,762,697,290 61,348,866,429 24 ���مد سرمايه گذ��� �� محل ساير منابع

(35,970,861,514)(69,426,003,115)25 هزينه ها� ����� � مالى

73,791,835,776 (8,077,136,686)سو� (�يا�) عملياتى

1,400,000 141,180,000 26 ساير هزينه ها � ���مدها� غير بيمه ��

73,793,235,776 (7,935,956,686) سو� (�يا�) سا� نقل به �خير� مشا�كت سپر��

گر�� حسا� �خير� سپر�� مشا�كت

73,793,235,776 (7,935,956,686)سو� (�يا�)  سا� نقل به �خير� مشا�كت سپر��

763,912,323,624 837,705,559,400 �خير� سپر�� مشا�كت �� �بتد�� سا�

837,705,559,400 829,769,602,714 �خير� سپر�� مشا�كت ��پايا� سا�

يا���شتها� توضيحى همر�� بخش جد�ئى ناپذير صو�� ها� مالى �ست.

موسسه  بيمه متقابل كيش 

ترازنامه

در تاريخ 30 بهمن ماه 1398
              

تجديد ���ئه شد�

1398/11/301397/11/30يا���شتبدهيها � �خايرفنى1398/11/301397/11/30يا���شت����ييها

�يا��يا� �يا��يا�

بدهيها� :����ييها� جا��:

43,630,390,38430,104,602,237 12 �خير� حق بيمه428,253,075,634 156,558,875,657 4 موجو�� نقد

1,478,113,262,8651,005,456,848,865 13 �خير� خسا�� معو�548,158,800,000 472,269,900,000 5 سرمايه گذ��� كوتا� مد�

491,053,123,747673,690,314,877 14 بستانكا��� تجا�� 1,414,734,446,926 2,315,446,223,701 6 حسابها � �سنا� ��يافتنى تجا��

13,821,598,43011,829,704,899 15 بستانكا��� �عضا766,992,862,125 1,085,515,481,700 7 سهم بيمه گر�� �تكايى �� �خاير فنى

21,001,912,22516,915,446,929 16 ساير بستانكا��� 104,963,392,407 210,935,437,361 8 ساير حسابها � �سنا� ��يافتنى

1,728,340,346,118758,745,070,412 17 �ند�خته تسعير ���36,482,151,751 330,123,899,288 9 ����ييها� ثابت مشهو�

837,705,559,400 829,769,602,714 18 �خير� سپر�� مشا�كت62,818,776 55,818,776 10 ����ييها� نا مشهو�

  34,800,000,000 34,824,600,000 11 ساير ����يى ها

  

3,334,447,547,619 4,605,730,236,483 جمع بدهيها � �خاير3,334,447,547,619 4,605,730,236,483 جمع ����ييها

يا���شتها� توضيحى همر��� بخش جد�ئى ناپذير صو�� ها� مالى �ست.

مجم�ع عموم�ى موسس�ه بيمه متقاب�ل كيش ب�ا حضو� كليه موسس�ين 
صبح ��� 1399/03/25 �� س�الن كنفر�نس ش�ركت مل�ى نفتكش �ير�� 

برگز�� شد � صو�� ها� مالى منتهى به 30 بهمن 1398 به تصويب �سيد.

تمجید فدراسیون جهانی تنیس روي میز از عالمیان ها
فدراسیون جهانی تنیس روی میز 
در گزارشی به تمجید از برادران عالمیان 

پرداخت.
به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز در سایت خود نوشت: 
نوشاد و نیما عالمیان دو برادر هستند 
که نوش���اد در نوامبر 1۹۹1 و نیما در 
دسامبر 1۹۹2 در بابل متولد شده اند. آنها 
توانسته اند در یك دهه گذشته تبدیل به 
چهره های شناخته شده تنیس روی میز شوند. نوشاد و نیما در سبك بازی خود 
بسیار متفاوت هستند. نوشاد چپ دست و نیما راست دست است.نوشاد در 
بك هندهای قوی و ابتکاری که در بازی از خود نشان می دهد، شاخص است. 
او بیش از هر بازیکن دیگری در صحنه بین المللی  برای حفظ توپ در بازی 
تالش می کند.نیما عالمیان شاید به اندازه بردار بزرگترش قوی نباشد اما ثبات  

و شور و نشاطی که در مسابقه دارد از ویژگی های خاص او است.
تداوم صدر نشیني مقتدرانه پرسپولیس در لیگ برتر

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال 
در حال���ي پس از تعطیلي چندماهه به 
خاطر کرونا  از روز یکش���نبه آغاز شد 
که پرسپولیس با بردي مقتدرانه همچنان 
ب���ه عنوان اصلي ترین مدعي قهرماني 
با اختالفي قابل توجه با س���ایر مدعیان 
در صدر جدول باقي ماند.سرخ پوشان 
پایتخت موفق شدند پیکان را 3 بر یك 
شکست بدهند و همچنان یکه تاز میدان 

قهرماني باشند.
در دیگر بازي ها تراکتورسازي برابر نساجي مازندران یك بر صفر شکست 
خورد،شهرخودرو حریف خود ذوب آهن را 2 بر یك مغلوب کرد،تقابل صنعت 
نفت آبادان با پارس جنوبي جم با نتیجه 2بر یك به نفع نفتي ها خاتمه یافت 
و شاهین شهرداري بوشهر هم برابر نفت مسجد سلیمان به تساوي2 بر2 رسید. 

ادامه  بازي هاي این هفته هم دیشب برگزار شد.
ستاد مبارزه با کرونا به  کشتی  مجوزفعالیت نداد

نشس���ت ستاد مبارزه با کرونا در 
ورزش در حالی دیروز برگزار شد که باز 
هم مجوز آغاز فعالیت به کشتی به عنوان 

ورزش پر برخورد داده نشد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست 
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش با حضور 
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت و 
اعضای این ستاد در فدراسیون پزشکی 
ورزش���ی برگزار شد که علیرضا دبیر 
رئیس فدراس���یون کشتی هم در این 
نشست حضور داشت.در این نشست در خصوص آغاز فعالیت کشتی از جمله 
رقابتهای لیگ برتر این رشته هم بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت 
با توجه به توضیحات ایرج حریرچی، کشتی باز هم در صف انتظار برای آغاز 
فعالیت های خود باقی ماند.حریرچی در عین حال گفت: بر آن هستیم با مهیا شدن 

شرایط، فعالیت در حوزه قهرمانی ورزش را به حالت عادی باز گردانیم.
استراتژی مشارکت زنان در جنبش پارالمپیک تدوین شد

با حضور معاون توسعه زنان وزارت ورزش، استراتژی حضور هر چه 
بیشتر زنان در جنبش پارالمپیك تدوین شد.

به گزارش ایرنا،سومین جلسه کمیسیون بانوان کمیته ملی پارالمپیك با 
حضور اعضای این کمیسیون،  مهین فرهادی زاد  معاون توسعه ورزش بانوان 
وزیر ورزش و  طاهره طاهریان  نایب رییس کمیته ملی المپیك، در محل کمیته 

ملی پارالمپیك برگزار شد.
این نشس���ت با دس���تور جلسه دریافت نقطه نظرات در خصوص آیین 
نامه کمیسیون زنان، ارائه گزارش راهبردی کمیته زنان IPCو ارائه گزارش از 
آمارهای حضور زنان در جنبش پارالمپیك برگزار شد. در این نشست اعضا در 
خصوص تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور مشارکت هر 
چه بیشتر بانوان در جنبش پارالمپیك، راهکارهایی طرح  و پیرامون آن بحث 
و تبادل نظر کرده و مصوبات این جلسه به هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیك 

جهت تایید، ارائه خواهد شد.
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��االر پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجالس 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

15

اناهلل و انااليه راجعون
عاقبت از ما غبار ماند

زنهار تا ز تو بر خاطري غبار نماند
سعدي شوريده بي قرار چرايي

در پي چيزي كه برقرار نماند
با ان��دوه ف��راوان پرواز ملكوت��ي اس��تاد ارجمندمان 
ش��ادروان پروفسور دكتر فريده زيني استاد دانشگاه 
علوم پزش��كي تهران از فرهيختگان جامعه پزش��كي 
و پي��رو راس��تين ائمه معصومي��ن )س( و از خانواده ي 
بنيانگ��ذاران جامعه فرهنگي آذربايج��ان را به اطالع 
همكاران، دوس��تان و آشنايان مي رساند. بنا به وصيت 
صري��ح ايش��ان كليه هزينه ه��اي مربوط ب��ه هرگونه 

گردهمايي صرف امور خيريه خواهد شد.
دكتر علم�ي، زيني، مظفري�ان، علوي تبريزي، 
دكتر ش�هرزاد و ش�هرام دادگر و دكتر سيامك 

يوسفي سياهكلرودي 
و ساير دوستان و بستگان

بنام ايزد يكتا
فلك آخر ربودي دلبر ما را

گل ما چيدي و بر هم زدي كاشانه ما را
ب��ا كمال تاثر دكتر فريده زيني در خاک آرام گرفت. 

روحش شاد         
منصوره علوي تبريزي

هو121
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند
درگذش��ت ش��ادروان حاج مرتض�ي تحصيلي را به 
خاندان محترم ايشان و كليه بستگان صميمانه تسليت 

عرض مي نمائيم.
بازماندگان ش�ادروان حاج عبدالصالح جواهريان

سركار خانم دكتر شهرزاد احمدزاده
درگذش��ت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و براي آن مرحوم از درگاه خداوند 
متعال آمرزش و براي ش��ما و س��اير بازماندگان صبر و 

هيات مديره و مديرعامل بردباري خواهانيم.
شركت داروسازي آريا )سهامي خاص(
استاد محترم، جناب آقاي دكتر كورش شميمي

مديرعامل محترم بيمارستان تهران
با كمال تأسف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده شادي روح آن مرحوم و تسلي 

بازماندگان را از خداوند منان خواستاريم.
هيئت مديره، پزشكان و پرسنل بيمارستان تهران

جناب آقاي دكتر كورش شميمي
رئيس هيئت مديره انجمن كارفرمائي 

بيمارستان هاي خصوصي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيب��ت وارده را به جنابعالي و 
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض نموده و از خداوند 
متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت مي نمايم.
انجمن كارفرمائي بيمارستان هاي خصوصي

بنام ايزد يكتا
با اندوه فراوان درگذش��ت خانم  دكتر فريده زيني را 
بجامعه پزش��كي خصوصا به همس��ر محترمشان دكتر 
اسماعيل علمي و دختر عزيزشان دكتر مژگان علمي و 
خانواده دادگر و مظفريان تس��ليت گفته آرزوي صبر و 

جوهرزاده � والفي � امينيآرامش مي كنيم.         
با كمال تأسف و تألم درگذشت شادروان مهندس يداهلل 
خوئي را در خارج از كش��ور به اطالع كليه بس��تگان، 

آشنايان، دوستان و همكاران محترم مي رساند.
پريوش شميمي )همسر(، فراز خوئي، طناز خوئي، 

كاميار بلور فروشان
خانواده هاي:   ش�ميمي، خوئي، بلور فروشان، الطافي، 

لطفي، محرز، صدقي و ساير خانواده هاي وابسته

همكار گرامي جناب آقاي عرب سرخي
با كمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامي تان را به شما 
و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از ايزدمنان 
ب��راي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت مي نمائيم.
اداره كارپردازي

خانواده محترم زارعي
با كمال تأس��ف از درگذشت شادروان منصور زارعي 
معلم��ي فرهيخته و صاحب منصب عالي رتبه اس��بق 
وزارت آم��وزش و پرورش و عضو س��ابق هيئت مديره 
كانون بازنشس��تگان وزارت آم��وزش و پرورش اطالع 
حاصل ش��د. درگذش��ت اين فقيد س��عيد را به همسر 
ارجمندشان و فرزندان و بستگان محترم تسليت عرض 
نم��وده و غفران الهي براي آن ش��ادروان و س��عادت و 
سالمت و طول عمر با عزت براي بازماندگان را از خداوند 

بزرگ مسئلت مي نمائيم.
كانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش

جناب آقاي واعظ قمصري
مديرعامل محترم شركت

 پرداخت الكترونيك سامان كيش
درگذشت والده محترم را تسليت عرض نموده، غفران 
الهي براي آن مرحومه و صبر و شكيبايي براي جنابعالي 

و ساير بازماندگان مسئلت داريم.
رجائي سلماس�ي � صالحي امي�ري � نيك نژاد � زوار

مهتاب و مهيار عزيز 
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خاندان 
داغدار محمودي تس��ليت عرض نموده و در اين اندوه 
بزرگ خود را شريك مي دانيم و از خداوند متعال بقاي 

عمر بازماندگان را خواستاريم. 
تهمينه و شاهد

بازگشت همه به سوي خداست
جناب آقاي دكتر محمدحسين لشگري

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر فوت مادر همس��ر گراميتان را 
تسليت عرض نموده، آمرزش روح آن مرحومه و تسلي 

خاطر بازماندگان را از درگاه احديت خواهانيم.
پزشكان و كاركنان بيمارستان آزادي

به اطالع می ر س���اند به اس���تناد مصوبة مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/02 و مجوز شمارة 053-984/539217 مورخ 98/07/02 س���ازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ  80 ميليارد ریال به 
مبلغ 200  ميليارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 80،086،562 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده 
 از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش س���رمایه، تعداد 39،913،438 سهم 1.000ریالی اس���تفاده  نشدة  سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة  139930409035000812 مورخ1399/04/03   

ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع اصلی
1(توس���عه و عمران بخش های مس���کن ، ساختمان ، عمران شهری و روستایی ،صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنين صنایع وابسته به بخش صنعت ساختمان و خرید و فروش امالک و اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی ، 

احداث مجتمع های گردشگری و مجتمع های کشت و صنعت در داخل و یا خارج کشور وفق ضوابط و مقررات.
2(هرگونه مش���ارکت در طرح ها و پروژه ها در راس���تای فعاليت اصلی شرکت و شرکت های  مشاوره یا پيمانکاری و ساخت و ساز  مسکن و همچنين توليد کنندگان مصالح ووسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و 

روستایی و نيز شرکت های گردشگری ،  صنعتی ، بازرگانی ،کشاورزی و سایر شرکت های توليدی.
 3( عرضه خدمات تحقيقی ،پژوهشی ، مشاوره ای در زمينه امور فنی ،مدیریت  برای ایجاد مجتمع های مسکونی ،تجاری ،اداری و خدماتی و سایر فعاليت های مربوط به سایر فعاليت های مربوط به سایر فعاليتها در راستای فعاليت اصلی شرکت 
4(مبادرت به کليه امور واردات و صادرات کاالها و خدمات و تجارت داخلی و خارجی و انجام هر نوع عمليات فنی ،بازرگانی و مالی و انجام هر نوع عمليات فنی ،بازرگانی و مالی و انجام  کليه معامالت در قالب مقررات در راس���تای 

فعاليت اصلی شرکت.
ب- موضوع فرعی 

5( انجام کليه معامالت در قالب مقررات جاری کشور و مبادرت به انجام کليه عمليات زیربنایی و روبنایی در کليه ابعاد و تعاریف موجود ،که به طور مستقيم یا غير مستقيم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفيد بوده و یا در جهت 
اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 6(خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در شرکتها در قالب اوراق بهادار و اوراق مشارکت و یا  واحد های کشاورزی و صنایع تبدیلی  ساختمانی و ایجاد و راه اندازی شعب یا نمایندگی در داخل و خارج کشور و مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی.
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت کدپستی: 

آدرس : قزوین، خيابان خيام شمالي، نبش کوچه شقایق، پ 566 ، ساختمان محراب، طبقه سوم، واحد 6  شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ) سهامی عام ( کد پستي : 3413874647 – شرکت فاقد شعب است.
3( سرمایة فعلی شرکت80،000،000،000 ریال

4( موضوع افزایش سرمایه: سرمایه در گردش
5( محل افزایش سرمایه: آورده نقدی

6( مبلغ افزایش سرمایه: 120.000.000.000ریال 
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش:  000،000،000 ، 200 ریال

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام:  عادی بانام ، شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. 

10( ارزش اسمی هر سهم:  1،000 ریال
11( مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت:  80،086،562،000 ریال

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 39،913،438 سهم
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

سمت به  طور کاملکد ملیشماره شناسنامهنام پدرنمایندهشناسۀ ملی اشخاص حقوقیشمارۀ ثبت اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی یا حقوقی

رئیس هیئت مدیره-غیرموظف422602750422272اسماعیلعلی عبدالعلی زاده30088110103399068شرکت مهندسی آباد بوم امید

نائب رئیس هیئت مدیره-غیرموظف819351460817184نعمتفرهاد فضلعلی زاده365210861423349شرکت زمرد بنای قزوین

عضو هیئت مدیره- غیرموظف5084323404018سیداحمدسید کاظم مجابی22096114000118166سازمان همیاری شهرداری های استان قروین

عضو هیئت مدیره-غیرموظف18434322166199محمدحسنحمیدرضا شکوهیان17610980026707موسسه میثاق رزم آوران

عضو هیئت مدیره-غیرموظف105459838282اسمعلیمنصور عظیمی23764510102785283     شرکت صحت گستر آریا

عضو علی البدل50174321389992مختارمسعود بهرامی68910861436268شرکت ساختمانی مبنا بنا قزوین

عضو علی البدل612092038311حسین*********علیرضا زارع

مدیر عامل- خارج از هیئت مدیره2914322046738جواد*********مهدی سلطانیه

14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
درکلية مجامع عمومي، صاحبان س���هام می تواند ش���خصاً، یا وکيل یا قائم مقام قانوني اش���خاص حقيقی، و نماینده یا نمایندگان ش���خص حقوقی، صرف نظر از تعداد س���هام خود به ش���رط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی 

حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هریك سهم فقط یك رأي خواهد داشت.
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: 

تقسيم سود طبق ماده 90 اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام جایز خواهد بود . براساس ماده 51 اساسنامه وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق 

قانون تجارت انجام می ش���ود . به پيشنهاد هيئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکيل سایر اندوخته ها کنار گذاشته  شود. براساس ماده 53 اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات 
مادة 52 منحل گردد، تصفية امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. 
17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.

18( مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است .
19( مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده منتهی به 1398/06/31 ، بدهی های جاری و غيرجاری 
ش���رکت به ترتيب برابر با 462،828  ميليون ریال و 19،057 ميليون ریال می باش���د و جمع کل بدهی 481،885 ميليون ریال می باشد. همچنين بر اساس یادداشت 14 همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده مزبور بدهي هاي 

احتمالي )حصه بلندمدت تسهيالت مالی( برابر با17،966ميليون ریال مي باشد . شرکت مطابق یادداشت 27 صورتهای مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.
20( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 1399/04/10 آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ          1399/05/08 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یك سهم و حداکثر 39،913،438 سهم

22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی خرید کل حق تقدم استفاده نشده ظرف 5 روز پایانی عرضه عمومی سهامی خاص شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

23( روزنامۀ کثیراالنتش�ار: روزنامة کثيراالنتش���اری که اطالعيه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامة اطالعات و والیت  می  باشد. همچنين اعالمية مذکور در روزنامه  های جهان اقتصاد  و کار و کارگر ) بر اساس 
مفاد مادة 177 الیحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نيز منتشر می  گردد. 

24( چگونگی پذیره نویس�ی: با توجه به ثبت ش���رکت عمران و س���ازندگي اس���تان قزوین )س���هامی عام( نزد س���ازمان بورس و اوراق بهادار پذیره نویس���ي س���هام این ش���رکت تماما از طریق ش���بکه کارگزاري 
 انج���ام خواهد ش���د . متقاضيان پذیره نویس���ي مي توانند در مهلت تعيين ش���ده براي پذیره نویس���ي با مراجعه به ش���رکت هاي کارگزاري عضو فرابورس ایران نس���بت به ارائه تقاضاي س���فارش خرید اق���دام نمایند . 

ضمنا خریداران حق تقدم فوق مي بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارة 2117357867 به  نام شرکت عمران و سازندگي استان قزوین )سهامی عام(، نزد بانك تجارت  شعبة وليعصر قزوین کد شعبه 21170
26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمية پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارة ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری قزوین تسليم شده  است. همچنين گزارش توجيهی 
هيئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بيانية ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.qazvindc.ir  و سامانه جامع انتشار اطالعات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس 

و اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران: 

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

6.28 5.026.000 ارگان دولتی موسسه میثاق رزم آوران

5.75 4.598.790 سهامی خاص شرکت فوالد البرز تاکستان

4.11 3.289.944 سهامی خاص شرکت زمردبنای قزوین

3.80 3.042.793 ارگان دولتی سازمان همیاری شهرداری های استان قروین

80.06 64.042.473 سایر

100 80.000.000 جمع

28( نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت :  شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد )سهامی خاص( متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده ظرف مدت 5 روز پایانی 
مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.

نکات مهم:
* مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطالعات اعالمية پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.

* ناشر، شرکت تأمين سرمایه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و یا به دليل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه که 
ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی بوده و به منزلة تأیيد مزایا، تضمين سودآوری ویا توصيه و سفارشی 
درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

* پذیره  نویسان می  توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالميه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خيابان مالصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه  ای 

هیئت مدیرۀ
شرکت عمران و سازندگي استان قزوین )سهامی عام(

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام 

شرکت عمران و سازندگي استان قزوین )سهامی عام(
ثبت شده به شماره  9706  با شناسه ملی 10861480172

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت سيمان طبس گلشن )سهامي خاص(

سال مالي منتهي به 1398/9/30
شماره ثبت 223543 و شناسه ملي 10102647656

بدینوسيله از کليه سهامداران شرکت سيمان طبس گلشن )سهامي خاص( 
و یا نمایندگان قانوني آنها  دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده که در س���اعت 9 صبح روز دوش���نبه مورخ 1399/4/23  
 در محل : تهران- ش���هرک قدس  )غرب(- بلوار فرحزادي- خيابان س���پهر

پالک 206 تشکيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلس�ه: 1- استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني شرکت 
2-تصویب صورت هاي مالي براي س���ال مالي منته���ي به 1398/9/30  
 3-انتخ���اب حس���ابرس و بازرس قانون���ي و تعيين حق الزحمه ایش���ان

4-انتخاب روزنامه کثيراالنتشار 5-سایر موارد  
هیئت مدیره شرکت سیمان طبس گلشن

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت آفرينش هاي نوين ساختمان 

»سهامي خاص« 
شماره ثبت 200266 و شناسه ملي 10102420278 
از کليه صاحبان س���هام ش���رکت آفرینش هاي نوین س���اختمان 
»س���هامي خاص« یا نمایندگان قانوني آنان دعوت مي ش���ود تا در 
جلس���ه مجمع عمومي فوق العاده که در س���اعت 4 بعد ازظهر روز 
دوشنبه مورخه 30 تيرماه 1399 در محل قانوني شرکت به آدرس: 
خيابان وليعصر � روبه  روي پارک س���اعي کوچه آبشار � شماره 21 

تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند: 
1� افزایش س���رمایه تا ميزان پنجاه ميليارد ریال )از محل س���ود 

انباشته و آورده نقدي( و اصالح ماده 6 اساسنامه. 
هیئت مدیره 
شرکت آفرینش هاي نوین ساختمان »سهامي خاص« 

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه 
شركت كارگزاري سيماب گون )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 159194 و شناسه ملي 10102018864 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطالعات ش���ماره 27582 مورخه 1399/03/27 و مجوز ش���ماره 
121/113910 مورخه 1399/03/24 س���ازمان بورس و اوراق به���ادار و مصوبه مجمع عمومي 
فوق العاده افزایش س���رمایه در تاریخ 1399/04/07 مقرر گردید س���رمایه شرکت از محل آورده 
نقدي س���هامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ     105 ميليارد ریال به 150 ميليارد ریال 

منقسم به 150/000/000 سهم با نام 1000 ریالي به شرح ذیل افزایش یابد: 
1� سرمایه فعلي شرکت: 105 ميليارد ریال 
2� مبلغ افزایش سرمایه: 45 ميليارد ریال 

3� مبلغ سرمایه پس از افزایش 150 ميليارد ریال 
4� ارزش اسمي هر سهم 1000 ریال 

5� محل افزایش سرمایه: آورده نقدي سهامداران 
6� موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالي به منظور اعطاي مجوزهاي جدید 

7� هر یك از سهامداران به نسبت سهام خود داراي حق تقدم خرید سهام جدید مي باشند که مبلغ 
مربوطه باید به حساب جاري 4 � 50440 � 40 � 849 نزد بانك سامان شعبه سي تير کد 849 واریز 

و فيش مربوطه را به امور مالي شرکت تحویل نمایند. 
8� مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید 60 روز از تاریخ انتشار این آگهي مي باشد.

9� در صورت عدم اس���تفاده از حق تقدم در مهلت مذکور مطابق اساس���نامه و قانون تجارت عمل 
هیئت مدیره خواهد شد. 

»آگهي دعوت صاحبان سهام شركت رتبه  بندي اعتباري 
برهان )سهامي خاص( به شماره ثبت 519769 

و شناسه ملي 14007261376 به مجمع عمومي عادي ساالنه 
از کليه سهامداران محترم ش���رکت رتبه بندي اعتباري برهان )سهامي خاص( دعوت 
مي ش���ود تا در جلسة مجمع عمومي عادي س���االنه صاحبان سهام که رأس ساعت 
15 روز ش���نبه 1399/04/21 در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان مطهري، 
خيابان کوه نور، بن بست دوم، پالک 11، واحد 4 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 

موضوعات جلسه به شرح زیر است: 
1. استماع گزارش هيئت مدیره راجع به عملکرد سال مالي منتهي به 1398/12/29.

2. استماع گزارش س���االنة بازرس و حسابرس شرکت براي س���ال مالي منتهي به 
1398/12/29. 3. بررس���ي و تصميم گي���ري در خصوص صورت هاي مالي س���ال 
مالي منتهي به 1398/12/29.  4. رس���يدگي و تصویب معامالت موضوع ماده 129 
 اصالحيه قانون تجارت.  5. تصميم گيري در مورد عملکرد هيات مدیره و تقسيم سود.  
 6. انتخاب حس���ابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه آن ها.  
7. انتخ���اب روزنامه کثيراالنتشارش���رکت.  8. تعيين پ���اداش و حق حضور اعضاي 

هيئت مدیره. 
9. سایر اموري که در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.

هیئت مدیره 

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
)آگهي نوبت اول( 

مؤسس�ه س�ازندگي نصر � در نظر دارد اجراي عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ریزي تا پایان س���قف اول ایستگاه ميدان 
پانزده خرداد را به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نماید لذا از متقاضيان دعوت به همکاري به عمل مي آید. 

نام و نش�اني مناقصه گزار: مؤسسه سازندگي نصر � مش���هد � ميدان فردوسي � بلوار شهيد صادقي � بلوار ارشاد � ساختمان 26 � 
 09153028428 � 37671491

 تضمي���ن ش���رکت در مناقص���ه مطاب���ق آئين نامه تضمي���ن معام���الت دولتي ب���ه ش���ماره 123402 م���ورخ 94/09/22 
به مبلغ 2/948/316/796 ریال 

مح�ل، زمان و مهلت دریافت اس�ناد: امور قراردادهاي مؤسس���ه سازندگي نصر، از روز چهارش���نبه 99/04/11 الي سه شنبه 
99/04/17 از ساعت 7:30 الي 14:00 مهلت تحویل پيشنهادها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 99/4/29 

زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها: دوشنبه 99/04/30 � مؤسسه سازندگي نصر مبلغ برآورد اوليه: 58/966/335/917 ریال 
کليه هزینه هاي آگهي و ثبت قرارداد بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت آفرينش هاي نوين ساختمان »سهامي خاص« 

شماره ثبت 200266 و شناسه ملي 10102420278 
از کليه صاحبان سهام شرکت آفرینش هاي نوین ساختمان »سهامي خاص« 
یا نمایندگان قانوني آنان دعوت مي ش���ود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساالنه شرکت که در س���اعت 3 بعد ازظهر روز دوشنبه مورخ 1399/4/30 
در محل قانوني ش���رکت به آدرس � خيابان وليعصر � روبروي پارک ساعي � 

کوچه آبشار � شماره 21 تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: 

1� استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس و تصویب آن. 
2� بررسي و تصویب ترازنامه و سایر صورت هاي مالي سال 1398.

3� انتخاب اعضاي هيئت مدیره. 
4� انتخاب بازرس قانوني. 

5� تعيين روزنامه کثيراالنتشار. 
6� سایر موارد در راستاي مفاد اساسنامه. 

ضمناً چنانچه هر یك از سهامداران محترم داوطلب عضویت در هيئت مدیره 
یا بازرس قانوني شرکت مي باش���د تقاضا دارد مراتب تمایل عضویت خود را 
حداکثر تا روز قبل از تشکيل مجمع به همراه کپي آخرین مدرک تحصيلي و 
کارت ملي براي شرکت آفرینش هاي نوین ساختمان )سهامي خاص( ارسال 

فرمایند.
هیئت مدیره 
شرکت آفرینش هاي نوین ساختمان »سهامي خاص« 

ش�رکت آلومینیوم المهدي در نظر دارد نس���بت به طراحی، خرید و نصب 
یك دس���تگاه برج خنك کننده کوره های القایی بهمراه لوله کشی های مورد نياز 
در پروژه ميله گذاری شرکت آلومينيوم المهدی مطابق مشخصات فنی مندرج در 
اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدین وسيله از کليه متقاضيان داراي 
صالحيت دعوت مي ش���ود جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت المهدي به 

آدرسwww.almahdi.ir  مراجعه و فایل مربوطه را دانلود نمایند.
توضیحات:

- آخرین مهلت ارائه پيش���نهادها:  ت���ا پایان وقت اداری روز یکش���نبه مورخ 
 99/05/05

- ضمانت نامه: تضمين شرکت در مناقصه مبلغ 300.000.000 )سيصد ميليون( 
ریال مي باش���د که مي بایست به صورت ضمانت نامه بانکي حداقل سه ماهه قابل 

تمدید ارائه شود. 
- محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کيلومتر 18 جاده اس���کله شهيد 
رجائ���ي، بلوار صنعت، ش���رکت آلومينيوم المهدي، دبيرخانه ش���رکت. تلفن: 

33595021-076  دورنگار: 076-33595550
- کليه پاکت های مناقصه می بایس���ت بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه 
روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فني مناقصه به صورت مهر و امضا شده از 

سوي شرکت کنندگان الزامي است.
- مضافاً اینکه به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش، فاقد امضا و پيشنهادهایي که بعد 

از مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت آلومینیوم المهدی

ALMAHDI ALUMINIUM CO.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

شركت كشت و صنعت لونك قزوين )سهامی خاص( 
به شماره ثبت  3816  و شناسه ملي 10861424870

بدین وس���يله از کليه سهامداران و یا نمایندگان قانونی س���هامداران  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
 عمومی عادی به طور فوق العاده ش���رکت کش���ت و صنعت لونك قزوین )سهامی خاص( به شماره ثبت  3816 
 و شناسه ملي :10861424870   که مورخ  1399/05/01 راس ساعت 10  به نشانی:  قزوین بلوار شمالي ک 10پ35 

کد پستی:  3413867663  تشکيل می گردد، حضور به هم رسانيد.  
 دس�تور جلس�ه : 1-   انتخ���اب اعض���ای هيئ���ت مدی���ره  2- انتخاب بازرس���ان اصلی و عل���ی البدل 

3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
هیئت مدیره  شرکت



سال نود  و چهارم

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ )مؤسسه اطالعات(
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي

سر دبير: عليرضا خاني
نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ) نفت   سابق(  

ساختمان اطالعات – كد پستي 1549953111 )تهران(
پست تصويري تحريريه 22258022

تلفن: 29999
نمابر آگهي ها  21 و22258019

تلفن پذيرش آگهي ها 22258014-18
http://www.ettelaat.com :نشاني اينترنت
ettelaat@ettelaat.com :پست الكترونيكي

http://www.ettelaat.com/ftp/manshoor.pdf :منشور اخالقی

 آلمان: دوران روابط خوب اروپا 
و آمریکا به سر آمده است

 س���رویس خارجی: وزیرامور خارجه آلمان اعالم کرد:دوران روابط 
خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است و حتی بر روی کار 
آم���دن یک رئیس جمهوری دموکرات در ایاالت متحده هم موجب بهبود 

این روابط نخواهد شد.
 »هایکو ماس« در مصاحبه ای گفت: هرکس باور دارد که روابط بین دو 
سوی اقیانوس اطلس با روی کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات  در آمریکا 

به حالت سابق بازمی گردد، تغییرات ساختاری را دست کم گرفته است.
وی تأکید کرد: حتی اگر »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری کنونی آمریکا 
دیگر بر سر کار نباشد، هرگز روابط برلین و واشنگتن مانند سابق نخواهد 
بود. وزیر امور خارجه آلمان گفت: برلین اکنون این آمادگی را ندارد که اتحاد 
دیرپای خود با واشنگتن را کاماًل کنار بگذارد. ماس افزود: روابط فراسوی 
اقیانوس اطلس بسیار مهم هستند. این روابط مهم باقی خواهند ماند و تالش 

می کنیم اطمینان حاصل کنیم که این روابط آینده ای خواهند داشت. 
ازسویی، نتایج نظرسنجی جدید نشان می دهد که بحران کرونا به کاهش 
قابل توجه اعتماد اروپایی ها به نقش رهبری آمریکا در جهان منجر شده است. 
به گزارش گاردین، بیش از ۶۰ درصد پاس���خ دهندگان به این نظرس���نجی 
در کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و پرتغال گفته اند اعتمادی به 
آمریکا ندارند.از طرفی چین در واکنش به اعمال محدودیت ویزا از سوی 
آمریکا برای مقامات چینی به بهانه نقض حقوق بش���ر در هنگ کنگ، در 
اقدامی تالفی جویانه اعالم کرد: برای مقامات آمریکایی محدودیت صدور 
ویزا اعمال می کند.  در چنین شرایطی،پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از چند 
نفر از نزدیکان دونالد ترامپ در گزارشی اعالم کرد: رئیس جمهوری آمریکا 
در روزهای اخیر به این تش���خیص ناخوشایند رسیده که بازنده انتخابات  
2۰2۰ است.پولیتیکو نوشت:  ترامپ در بحبوحه افزایش نظرسنجی هایی که 
نتیجه بدی را برای او پیش بینی می کنند و هش���دارها از س���وی برخی از 
وفادارترین متحدانش درباره این که او رئیس جمهوری یک دوره ای خواهد 

بود، به این نتیجه رسیده است.
در این حال نشریه هیل با استناد به نظرسنجی و گزارش  در ایالت های 
مختلف آمریکا از  اوضاع نامناسب دونالد ترامپ رئیس جمهوری در کارزار 
انتخاباتی در برابر جو بایدن خبر داد. هیل نوشت: نتایج نظرسنجی ها حاکی 
است که بایدن در فلوریدا، میشیگان، وینسکانسین و پنسیلوانیا بیش از شش 
امتیاز  از ترامپ جلو افتاده است. از سویی کاهش محبوبیت دونالد ترامپ در 
آخرین نظرسنجی های صورت گرفته برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
منجر به وحشت شدید رژیم صهیونیستی به عنوان مهم ترین متحد وی شد. 
در همین رابطه روزنامه صهیونیستی معاریو با تحلیل این مساله بدون 
آن که نگرانی تل آویو را از این مس���اله مخفی کند از احتمال شکس���ت یا 
حتی کناره گیری ترامپ س���خن گفت.به گفته این روزنامه ،در پی سقوط 
بسیار زیاد محبوبیت دونالد ترامپ ، احتمال وقوع شگفتی در این انتخابات 
و کناره گیری رئیس جمهوری و نامزد فعلی جمهوریخواهان در انتخابات 
پاییز آینده افزایش پیدا کرده است. در همین حال »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی سابق آمریکا، دونالد ترامپ را »خطرناک« خواند و گفت: او نباید برای 

بار دوم به عنوان رئیس جمهوری کشورش انتخاب شود.

 شهادت کودک 2 ساله یمنی 
در تازه ترین جنایت سعودی ها

 سرویس خارجی: ائتالف متجاوز سعودی  در تازه ترین حمالت خود 
علیه غیرنظامیان بی گناه یمنی، شهر »الحدیده« را هدف حمله خمپاره ای 

قرار داد که در پی آن یک کودک دوساله یمنی به شهادت رسید.
 شبکه خبری المسیره، اعالم کرد: در حالی که سلسله جنایت های 
ضد حقوق بش���ری عربس���تان و متحدان آن در یمن همچنان ادامه 
دارد،متجاوزان س���عودی منطقه »الخمسین« واقع در شهر الحدیده  را 
هدف حمله خمپاره ای قرار دادند که به دنبال این حمله یک کودک  دو 
ساله یمنی به نام »اوصال شکری« به شهادت رسید.به گفته المسیره در 
این حمله همچنین شماری از غیرنظامیان یمنی به شدت زخمی شدند.  
همچنین طبق اعالم رس���انه های عربی، مناطق مسکونی در استان های 
مأرب، الجوف و البیضاء هدف سنگین ترین حمالت جنگنده های سعودی 
قرار  گرفتند. دراین حال اعضای دفتر سیاسی انصاراهلل و احزاب مخالف 
جنگ علیه یمن در پایان نشس���ت مش���ورتی خود،با صدور بیانیه ای 
اعالم کردند: که توقیف کشتی های حاوی مشتقات نفتی یمنی ها توسط 

سعودی محکوم است.

 سرویس خارجی: سازمان ملل 
خواستار تهیه فهرست اقدامات متقابل 
اتحادی����ه اروپا در واکنش به طرح 
الحاق کرانه باختری توس����ط رژیم 

صهیونیستی، شد.
نماینده ویژه س����ازمان ملل در 
امور فلس����طین خواستار تهیه پیش 
نویس اقدامات مقابله ای در واکنش 
به طرح الحاق کرانه باختری ش����د. 
"مایکل لینک" طی بیانیه ای از اتحادیه 
اروپا خواس����ت در صورت اجرایی 
ش����دن طرح الحاق کرانه باختری، 
اقدام����ات موثر و عملی علیه رژیم 
صهیونیستی اتخاذ کند. وی در بیانیه ای 
خطاب به دفتر کمیسیون عالی حقوق 
بشر سازمان ملل نوشت که منتقدان 
سیاس����ت خارجی اتحادیه اروپا در 
قبال اقدامات اسرائیل، از سستی و 
رخوت این نهاد ناراضی هستند. این 
مقام سازمان ملل تاکید کرد هیچ چیز 
به اندازه تهیه فهرس����تی از اقدامات 
متقاب����ل در واکنش به طرح الحاق 
نمی تواند اعتراض نسبت به اسرائیل 
و طرح الحاق را به رخ بکشد. وی 
خواس����تار تعلیق یا کاهش تمامی 
توافقات اروپا با رژیم صهیونیستی از 
جمله توافق هورایزن 2۰2۰شد. لینک 
از اتحادیه اروپا خواست با فشار بر 
رژیم صهیونیستی، این رژیم را ملزم 
ب����ه پایبندی به توافقات بین المللی 
ک����رده و به محاصره نوار غزه پایان 
دهد. همزمان، حزب کارگر انگلیس 
خواستار آن شد که در صورتی که 
رژیم صهیونیستی طرح الحاق کرانه 
باختری به سرزمین های اشغالی را 
اجرایی کند واردات کاال هایی که در 
شهرک های صهیونیست نشین تولید 
شده اند به انگلیس ممنوع شود. رژیم 
صهیونیستی در نظر دارد در چارچوب 
طرح ادعایی صلح خاورمیانه که از 
سوی رئیس جمهوری آمریکا ارائه 
شد، دامنه اشغالگری های خود را به 
۳۰درصد از کرانه باختری گسترش 

دهد، اقدامی که قرار است فردا اول 
ژوئیه اجرایی شود، اما تاکنون موجی 
از مخالفت های بین المللی را به همراه 

داشته است.

در چنین شرایطی رسانه های 
اسرائیلی به شکست تالش های این 
رژیم برای تغییر موضع پادشاه اردن 
نسبت به طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری و دره اردن به اراضی 
اش����غالی اذعان کردند. باراک رافید، 
روزنامه نگار اسرائیلی فاش کرد که 

اردن به رئیس موس����اد اطالع داده 
که تل آویو درصورت اجرای طرح 
الحاق، با پاسخ بی سابقه اردن مواجه 
خواهد شد. چند منبع دیپلماتیک نیز 

به ش����بکه المیادین گفتند که ایمن 
الصفدی، وزیر خارجه اردن پیامی را 
از طرف عبداهلل دوم، پادشاه کشورش 
تقدیم محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین کرده که در آن 
بر ثبات موضع اردن نسبت به مسأله 
الحاق و عمق روابط با فلسطینی ها 

تأکید کرده است. از سویی رسانه های 
اس����رائیلی اعالم کردند که بنیامین 
نتانیاهو، نخس����ت وزیر این رژیم 
فردا چهارشنبه اجرای طرح الحاق 

بخش هایی از کرانه باختری را اعالم 
نمی کند و تنها کنفرانس مطبوعاتی 
نمایش����ی را برگزار می کند و طرح 

مذکور را اجرا نخواهد کرد. 
رسانه های رژیم صهیونیستی به 
نقل از آنچه منابع بلندپایه خواندند 
از احتمال تعویق اجرای طرح اعمال 

سلطه جدید این رژیم بر بخش هایی 
از کران����ه باختری خبر دادند و به 
نقل از منابع بلندپایه اعالم کردند که 
اختالفاتی میان دو دیپلمات آمریکایی 

درباره ط����رح الحاق وجود دارد و 
انتظار می رود اجرای این طرح هفته ها 
یا ماه ها به تعویق افتد.شبکه المیادین 
به نقل از رس����انه های صهیونیستی 
گزارش داد که اختالفاتی میان »جرد 
کوشنر« داماد ترامپ و طراح معامله 
قرن با »دیوید فریدمن« سفیر آمریکا 

در تل آویو درباره طرح الحاق ایجاد 
شده است.در این حال نخست وزیر 
رژیم صهیونیس����تی ضمن تاکید بر 
تصمیم خود ب����رای اجرای طرح 
اشغال ۳۰ درصدی کرانه باختری، 
مدعی شد که آماده نشستن بر سر میز 
مذاکره با فلسطینی ها است. بنیامین 
نتانیاهو گفت که اشغال بخش های 
بزرگ����ی از اراض����ی خصوصی 
فلسطینی ها در کرانه باختری، بخشی 
از هر توافق آتی سازش خواهد بود. 
نتانیاهو طی اظهاراتی در نشس����ت 
»مسیحیان  ویدئوکنفرانس سازمان 
متحد برای اسرائیل« مدعی شد که 
اجرای طرح اشغال کرانه باختری نه 
تنها باعث تضعیف صلح در منطقه 
نخواهد شد بلکه آن را ارتقا داده و 
مقدمات رسیدن به توافق سازش را 

فراهم می کند. 
وی با ادعای آماده بودن برای 
مذاکره با فلسطینی ها، اظهار داشت: 
فلسطینی ها را تشویق می کنم فرصت 
دیگری را از دس����ت ندهند و یک 
قرن دیگر را برای نابود کردن اسرائیل 
هدر ندهند. آنها باید بنش����ینند و با 
حس����ن نیت مذاکره کنند، آنها باید 
برای مذاکره درباره سازشی تاریخی 
آماده باش����ند، که می تواند صلح را 
برای اس����رائیلی ها و فلسطینی ها به 
همراه داش����ته باشد، اسرائیل برای 
چنین مذاکراتی آماده اس����ت و من 
برای چنین مذاکراتی آماده هس����تم. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان 
اینکه بس����یاری از کشورهای عربی 
در منطقه امیدوارند فلس����طینی ها با 
اس����رائیل وارد مذاکره شوند، افزود: 
طی یک دهه گذشته به سختی کار 
کردم تا روابط با همسایگان عرب 
اسرائیل را تعمیق کنم، که بسیاری 
از آنها توافق صلح رسمی با اسرائیل 
ندارند. نتانیاهو همچنین وعده داد که 
به تالش برای بهبود روابط تل آویو با 

کشورهای عربی ادامه دهد.

سازمان ملل: در صورت الحاق کرانه باختری، اروپا اقدامات عملی علیه اسرائیل اتخاذ کند

شکست حزب مکرون در انتخابات شهرداری های فرانسه
فارس: رسانه ها از پیروزی چشمگیر حزب 
سبزها و ائتالف چپ های فرانسه در دور دوم 
انتخابات محلی شهرداری ها خبر دادند. احزاب 
مخالف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه 
موفق شدند پس���ت شهرداریها در شهرهای 
بزرگ این کشور از جمله لیون، استراسبورگ 
و بسانس���ون را از آن خود کنند و در برخی 
شهرهای دیگر از جمله بوردو، مارسی و نانسی 

نیز پیشتاز هستند. نامزدهای نزدیک به حزب میانه »جمهوری به پیش« 
که متحد مکرون محسوب می شوند در شهرهای اصلی فرانسه حتی یک 

کرسی را نیز کسب نکردند. 
 مخالفان در تایوان، ساختمان پارلمان را تسخیر کردند

ایسنا: گروهی متشکل از 2۰ قانونگذار از اصلی ترین حزب مخالف 
در تایوان موسوم به »کومینتانگ« در اعتراض به آنچه ظلم دولت و نامزدی 
یک مشاور نزدیک به رئیس جمهورشان در یک سمت عالی رتبه خواندند، 
پارلمان این جزیره خودگردان را اشغال کردند. به دنبال این تحوالت و 
تالش نمایندگان حزب حاکم برای ورود به پارلمان و عبور از موانع، زد 

و خوردهایی به وقوع پیوست.
 استعفای مشاور امنیت ملی انگلیس در اعتراض به مدیریت 

مقابله با کرونا
تسنیم: رسانه های انگلیسی از استعفای 
مشاور امنیت ملی این کشور از مقام خود خبر 
دادند.»مارک سدویل« طی نامه ای به نخست 
وزیر انگلیس، از دو سمت خود به عنوان وزیر 
مشاور کابینه و مشاور امنیت ملی انگلیس کناره 
گیری کرد .س���دویل 55 ساله از سال 2۰18 
وزیر مشاور کابینه و از سال 2۰17 نیز مشاور 
امنیت ملی انگلیس بود.به گفته منابع رسانه ای، 
تنش میان مشاوران جانسون در مورد مدیریت مقابله با ویروس کرونا 
یکی از دالیل کناره گیری سدویل است.در این حال »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگلیس گفت: وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور 

یک فاجعه است و کشور ما شوکی عمیق را تجربه کرده است.
 سازمان ملل خواستار نجات غیرنظامیان در درگیری های 

میانمار شد
ایرنا: س���ازمان ملل با اشاره به تش���دید درگیری ها میان ارتش و 
شورش���یان در میانمار، خواستار اقدام فوری برای نجات غیرنظامیان در 
شمال غربی این کشور شد و از درگیری های شدید در شهرک راتهائونگ 
واقع در ش���مال غربی اس���تان راخین میانمار ابراز نگرانی کرد. سازمان 
ملل در بیانیه ای اعالم کرد، این منطقه بیش از 1۰هزار غیرنظامی را در 
خود جای داده است. سازمان ملل ضمن درخواست اقدام فوری برای 
نجات غیرنظامیان، از طرف های درگیر خواست به قوانین بین المللی و 

بشردوستانه احترام بگذارند. 
 »فون در الین«: اروپا در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان 

جنگ جهانی است
تسنیم: رئیس کمیسیون اروپایی با تاکید بر 
اینک���ه اروپا در عمیق ترین بحران اقتصادی از 
زمان جنگ جهانی قرار گرفته، خواستار توافق 
هر چه سریع تر کشورهای اروپایی درباره طرح 
بازس���ازی اقتصادی اروپا به دلیل بحران کرونا 
ش���د. "اورزوال فون در الین"، درباره انتظار از 
ریاس���ت دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا که از 
اول ماه جوالی آغاز می ش���ود تاکید کرد: این 

یک شانس بزرگ است که آلمان حاال در این بحران عمیق ریاست دوره ای 
اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد .

 انتخابات ریاست جمهوری لهستان به دور دوم کشیده شد
ایس���نا: آندژی دودا، رئیس جمهوری کنونی لهستان موفق شد در دور 
نخست انتخابات ریاست جمهوری با 41/8 درصد آرا نفر اول شود و رقیبش 
نیز ۳۰/4 درصد آرا را به دست آورد. آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان و 
رقیبش رافائل ترزاکوفسکی، از حزب اپوزیسیون این کشور هیچ کدام نتوانستند 
بیش از 5۰ درصد آرا را در دور اول به دست آورند و حاال باید منتظر رقابت 
برای دور بعدی این انتخابات باشند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 
لهستان با حضور 11 کاندیدا برگزار شد. این دو رقیب حاال باید در دور دوم 

انتخابات که 12 ژوئیه برگزار می شود، با هم روبرو  شوند.
 لوکاشنکو: جنگ آمریکا و چین برای سلطه بر جهان است

ش����فقنا: رئیس جمهوری بالروس گفت 
اخت����الف آمریکا و چین به خاطر تالش آنها 
برای تقس����یم قدرت و سلطه بر جهان است. 
الکس����اندر لوکاشنکو افزود: نبرد خطرناکی به 
خاطر تقس����یم جهان آغاز شده است و دولت 
جدید و قدرتمندی در نقشه سیاسی جهان ظاهر 
شده که می خواهد به یکه تازی سیاسی آمریکا 
پایان دهد و این دولت، چین است. وی ادامه 
داد: آمریکا این نگرانی را دارد که چین به قدرت هسته ای مستقلی تبدیل 
شود که به اکتشاف فضا بپردازد و سالح های جدیدی را بسازد و این به 

یکه تازی آمریکا پایان می دهد.
تنش در روابط ترکیه با اتریش به دلیل حمایت وین از »پ.ک.ک«

سرویس خارجی:وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای با اشاره به تظاهرات 
چهار روزه نیروهای طرفدار گروه تروریستی »پ.ک.ک« در وین، اعالم 
کرد: برای اعالم نگرانی خود از این وضع  و به دلیل حمایت اتریش از 
این گروه، سفیر این کشور را برای پاسخگویی در این باره احضارخواهیم 
کرد.وزارت خارجه  ترکیه با اشاره به حمایت برخی کشورها از جمله 
اتریش از تروریست های »پ.ک.ک«گفت: وین چند روزی است که شاهد 
اعتراضات طرفداران پ ک ک است که این بی صداقتی را در روند مقابله 
با تروریس���م نشان می دهد.  این وزارتخانه تاکید کرد: ترکیه در داخل 
و خارج از مرزهایش با تروریسم در حال مبارزه و نتیجه گرفتن است، 
کمک به  تبلیغات گروه تروریستی »پ.ک.ک« و چشم پوشی از استفاده 

از نمادهای  این گروه در تظاهرات آنها را اصاًل نمی پذیریم. 

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطالعات
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

13 و 08 دقیقه

20 و 24 دقیقه 

20 و 45 دقیقه

00 و 15 دقیقه

4 و 06  دقیقه

5 و 52 دقیقه

مردم فرانسه در محکومیت طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه 
باختری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کردند.در همین 
راستا، صدها نفر در پاریس تجمع کردند و با سردادن شعارهایی ضمن 

اعالم همبستگی با ملت فلسطین، طرح اشغالگرانه رژیم صهیونیستی را 
محکوم کردند.همزمان صدها تن نیز در بلژیک در مخالفت با طرح  اسرائیل 

برای الحاق کرانه باختری تظاهرات کردند.

 تظاهرات مردم فرانسه علیه طرح اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی

 س���رویس خارجی: نخست 
وزی���ر عراق چن���د روز پس از 
حمله نیروهای امنیتی این کشور به 
مقر »کتائب حزب اهلل« وابس���ته به 
الحشدالشعبی در بغداد که به دستور 
مستقیم وی صورت گرفت، ابراز 

پشیمانی و تاسف کرد.
»محمد کریم« نماینده ائتالف 
الفتح عراق اعالم کرد که »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر این کشور 
به فراکسیون های سیاسی اعالم کرده 
که نسبت به دستورش برای حمله به 
مقر الحشدالشعبی در منطقه الدوره 
بغداد متأس���ف است. وی افزود: 
الکاظمی اعالم کرده که در جریان 
برخی اطالعات نبوده و اطالعات 
غل���ط و ناقص به وی داده بودند. 
این نماینده عراقی خاطرنشان کرد: 
عملیات حمله ب���ه مقر نیروهای 
الحشدالشعبی تحت نظارت آمریکا 
صورت گرفت و بخشی از کودتای 
ن���رم در عراق به ش���مار می رود 
ک���ه آمریکا برای اجرای آن تالش 
می کند. وی افزود: آگاهی و بیداری 
رهبران سیاس���ی این نقشه آمریکا 
را در راستای اختالف افکنی میان 
نیروهای الحشدالشعبی و نهادهای 
امنیتی خنثی کرد. الزم به ذکر است 
گروه های سیاس���ی عراق خواستار 
موضع شفاف و روشن نخست وزیر 
این کشور در قبال عملیات علیه مقر 

الحشدالشعبی شده اند. 
در ای���ن حال »عدنان فیحان« 

رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان 
عراق جزئیاتی از حوادث مربوط به 
عملیات امنیتی اخیر علیه مقر امنیتی 
وابسته به نیروهای الحشد الشعبی 
عراق و دس���تگیری برخی اعضای 
آن را ف���اش کرد.فیحان گفت: روز 
جمعه گذش���ته نیروهای مبارزه با 
تروریسم عراق به یکی از پایگاههای 
رسمی وابسته به الحشد الشعبی در 
منطقه الدوره بغداد وارد ش���دند و 
پس از سوال و بررسی گفتند برای 
دستگیری گروهی آمده اند که اقدام 
به حمله موش���کی به منطقه سبز 
بغداد و س���فارت آمریکا می کنند. 
فیح���ان با بیان اینکه این اطالعات 
از طرف آمریکایی ها وارد ش���ده و 
از جانب عراق تایید نشده است به 
دلیل اینکه شواهدی وجود ندارد که 
نشان دهد حتی یک بار از این مکان 
موش���ک شلیک شده باشد، افزود: 
براساس اطالعات اولیه، این منطقه 
یک منطقه نظامی اس���ت و طبیعی 
اس���ت که در آن سالح و موشک 

وجود داشته باشد. 
رئیس ائتالف صادقون افزود: 
پ���س از این حادثه با فرمانده کل 
نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم 
و فرماندهی الحشد الشعبی که هیچ 
اطالعی از وقوع آن نداشتند، تماس 
گرفته شد. این عملیات برخالف 
ضوابط دستگاههای امنیتی انجام شد 
و همین موضوع باعث ش���ک و 
سوء ظن نزد فرزندان الحشدالشعبی 

به دلیل حمله به یک مقر رس���می 
ش���د که نزد فرماندهی عملیات 
مشترک اثبات شده هست. فیحان 
افزود: الکاظم���ی پیش از این از 
فالح الفیاض رئیس الحشد الشعبی 
و هادی العامری رئیس ائتالف الفتح 
خواس���ته بود برای متوقف کردن 
شلیک موشک به سفارت آمریکا 
مداخله کند اما الحشد و گروههای 
زیرمجموعه آن تاکید کردند که این 
اقدامات کار این گروهها نیس���ت 
و بارها به صورت مس���تقیم و غیر 
مستقیم و از طریق رسانه ها اعالم 
کرده اند که مسئول موشک پرانی به 
منطقه سبز نیستند زیرا منتظر نتایج 
گفتگوهای دولت عراق با آمریکا 
و اج���رای تصمیم مجلس مبنی بر 
اخراج نیروهای خارجی از کشور 
هس���تند. از سویی یکی از رهبران 

الحشدالشعبی کشورهای غربی و 
عرب حوزه خلیج فارس را به تالش 
برای انتقام گرفتن از الحشد از طریق 
انتش���ار شایعه ها و ایجاد فتنه میان 
عراقی ها متهم کرد.علی الحسینی 
گف���ت: آمریکا و همپیمانان غربی 
و عربی اش در ش���ورای همکاری 
خلیج فارس به دنبال انتقام گرفتن از 
الحشد الشعبی هستند به این دلیل که 
طرح هایشان برای ایجاد دودستگی 
در عراق را ناکام گذاشت و توانست 
داعش را که ساخته دست آن هاست 
به رغم حمایت مالی و تسلیحاتی 

شکست بدهد.
وی افزود: طی سه روز گذشته 
جنگ رسانه ای واضح کشورهای 
غرب���ی و عرب خلیج فارس علیه 
الحش���د الشعبی از طریق پیام های 
نادرست رسانه ای و انتشار شایعه ها 

و ایجاد فتن���ه با هدف توهین به 
فرماندهان و نیروهای الحشد برمال 
شده است اما تمامی دستورکارهای 
محور ش���ر و جبهه باطل شکست 
خورده زیرا الحش���د الشعبی یک 
نیروی ملی قوی اس���ت که نه تنها 
خ���ون خود را داده بلکه هرچه در 
توان داش���ته برای حمایت از مردم 
عراق تقدیم کرده اس���ت؛ الحشد 
الش���عبی باقی می ماند اما آمریکا 
دی���ر یا زود از عراق خارج خواهد 
شد.خبر دیگر اینکه نماینده ائتالف 
الفت���ح در پارلمان عراق از رایزنی 
رهبران سیاسی شیعه این کشور در 
منزل هادی العامری درباره سه محور 
مهم مربوط به تحوالت جاری کشور 
خبر داد. »محمد البلداوی« گفت: 
در نشس���ت منزل العامری، درباره 
چند مسأله از جمله نگرانی درباره 
وضعیت بهداشت در مناطق جنوبی 
کشور و بحران اقتصادی جاری و 
عدم رضایت از اشتباهات صورت 
گرفته در جریان عملیات نیروهای 
مبارزه با تروریسم در منطقه الدوره و 
دستگیری شماری از اعضای الحشد 
الشعبی رایزنی شد و حاضران در 
این نشس���ت درباره نحوه اقدام 
نخس���ت وزیر و سرویس مبارزه با 
تروریسم در عملیات الدوره ابراز 
نارضایتی کردن���د و این اقدام را 
تحولی خطرناک برای ایجاد مشکل 
میان سرویس های امنیتی زیر نظر 

دولت، توصیف کردند.

نخست وزیر عراق: دستور حمله به مقر الحشد الشعبي را بر اساس اطالعات غلط صادر کردم 

 س���رویس خارجی:حمل���ه 
تروریستی مسلحانه  چهار مهاجم به 
ساختمان  بورس و اوراق بهادار در 
شهر کراچی  پاکستان منجر به کشته 

شدن شش تن شد.
رسانه  های پاکس���تانی اعالم 
کردند:چهار مهاجم مسلح ، ورودی 
س���اختمان بورس و اوراق بهادار را 
ب���ا نارنجک منفجر کردند و پس از 
تیراندازی به داخل ساختمان یورش 
بردن���د. منابع خب���ری گفتند: این 
مهاجمان پس از ورود به ساختمان 
بورس با نیروهای امنیتی درگیر شدند. 
به گفته ای���ن منابع، در حمله افراد 
مسلح به ساختمان بورس در کراچی، 
ش���ش  شهروند پاکستانی از جمله 
چهار پلیس کشته و هفت تن زخمی 
شدند. عابد علی حبیب، مدیر اوراق 
بهادار پاکستان نیز گفت: این حمله 
تاسف برانگیز در اوراق بهادار پاکستان 
رخ داد و مهاجمان  از پارکینگ وارد 
ساختمان شدند و به هرکسی که سر 
راه بوده، شلیک کردند. در این حال 
پلیس ش���هر کراچی از کشته شدن 
تمامی تروریست هایی که به ساختمان 
بورس این شهر حمله کرده بودند خبر 
داد.طبق اعالم پلیس، سه تروریست 
پیش از ورود به س���اختمان بورس 
کشته شدند و یکی از تروریست ها 

نیز موفق شد به ساختمان بورس وارد 
ش���ود اما در راهروی ورودی هدف 
گلوله قرار گرفت. پس از این حمله 
تروریستی نیروهای امنیتی تمام منطقه 
را محاصره کردندو به بازرسی رفت 
و آمدهای مشکوک پرداختند.این در 
حالی است که منابع خبری پاکستان 
گزارش دادند: گروه تروریستی ارتش 
آزادیبخش بلوچستان  مسئولیت حمله 

به بازار بورس در ش���هر »کراچی« 
پاکستان را برعهده گرفت. 

 در خبر دیگری،س���خنگوی 
ارتش پاکس���تان از  سرنگونی یک 
پهپاد جاسوسی دیگر هند در نزدیک 
خط کنترل مرزی دو کش���ور خبر 
داد.»بابر افتخار« اعالم کرد: این نهمین 
پهپاد جاسوسی هند است که طی سال 
میالدی جاری توسط ارتش پاکستان 

هدف قرار گرفته و ساقط می شود.
وی اظهار داشت: پهپاد جاسوسی هند 
حریم پاکستان را نقض کرده و 85۰ 
متر وارد خاک اس���الم آباد شده بود.
سخنگوی ارتش پاکستان گفت: رفتار 
هند در مرزها زیر پا گذاشتن قوانین 
بین المللی است و این کشور پاسخ 
کوبنده ای از ارتش پاکستان دریافت 

خواهد کرد.

حمله تروریستی به ساختمان بورس »کراچی« پاکستان با 6 کشته

 س���رویس خارج���ی: مردم 
لبنان در اعتراض به مداخله سفیر 
آمریکا در امور داخلی این کشور، 
مقابل وزارت خارجه لبنان تجمع 

اعتراض آمیز برگزار کردند.
دهه���ا تن از مردم لبنان بنا به 
دعوت گروه ه���ای ملی و فعاالن 
جامعه مدنی، در مخالفت با سخنان 
مداخله جویانه »دورتی شیا« سفیر 
آمریکا در بیروت، تظاهرات کردند.

معترضان ضمن مخالفت با اظهارات 
سفیر آمریکا، بر گزینه مقاومت و عدم 
چانه زنی بر سر آن تأکید کردند.طبق 
گزارش شبکه المیادین، معترضان 
همچنین تصاویر سفیر آمریکا در 
بیروت را لگدمال کردند. معترضان 
لبنانی همچنین شعار می دادند »ما از 
آمریکا که شریک تحریم اقتصادی 
علیه لبنان است، انتظاری نداریم.« 
این تظاهرات همزمان با احضار سفیر 
آمریکا به وزارت خارجه لبنان در 
اعتراض به اظهارات اخیر او علیه 

حزب اهلل برگزار شد.
همزمان با این تظاهرات، ده ها 
موتور س���وار وابسته به حزب اهلل 
لبنان نی���ز در اقدامی نمادین علیه 
اظهارات خصمانه اخیر سفیر آمریکا 
علی���ه حزب اهلل، رژه رفتند. گفتنی 
اس���ت »دورتی شیا« سفیر آمریکا 
در بیروت روز جمعه گذش���ته در 
اظه���ارات تلویزیونی ادعا کرد که 
حزب اهلل مانع حل بحران اقتصادی 

لبنان است و »سید حسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل، ثبات لبنان را تهدید 
می کند.پس از این اظهارات »محمد 
مازح«  قاضی پرونده های اضطراری 
در منطقه »صور« در جنوب لبنان با 
صدور حکمی سفیر آمریکا را از هر 
گونه اظهار نظر رسانه ای منع و هر 
رسانه لبنانی یا خارجی در لبنان را 
از هرگونه مصاحبه با سفیر آمریکا به 

مدت یک سال ممنوع کرد.
خبر دیگر اینکه منابع خبری 
از درگیری نیروهای امنیتی لبنان با 
معترضان و زخمی شدن شماری 
از معترض���ان در این درگیری ها 
خبر دادند.شهرهای مختلف لبنان 
شاهد تظاهرات مردمی علیه اوضاع 
نابسامان اقتصادی بود.ده ها معترض 
لبنانی با تجمع در منطقه "انطلیاس" 
در شرق بیروت شعارهایی علیه طبقه 
سیاسی حاکم در کشورشان و اوضاع 
نابسامان اقتصادی لبنان سر دادند.

معترضان در بیروت قصد مسدود 
کردن اتوبان انطلیاس را داشتند که 
با مقابله نیروهای ارتش این کشور 
مواجه شدند و درپی درگیری این 
نیروه���ا و معترضان، حدود 1۰تن 

مجروح شدند.
در شهر طرابلس در شمال لبنان 
نیز راهپیمایی هایی در محکومیت 
کاه���ش ارزش لیره لبنان در مقابل 
دالر، برگ���زار ش���د.معترضان در 
طرابلس خواستار نافرمانی مدنی و 

بستن مغازه ها و فروشگاه ها شدند.
در رویدادی دیگر ش���بکه سعودی 
»الحدث« مدعی ش���د که هنگام 
بازدید »سعد حریری« رئیس جریان 
»المس���تقبل« لبنان از منطقه »بقاع« 
)در ش���رق لبنان( یک موشک در 
5۰۰متری وی منفجر شد.دفتر سعد 
حریری هم در واکنش به این خبر 
اعالم کرد که خبر ش���بکه الحدث 
به صورت کلی درس���ت است اما 
برای جلوگیری از بهره برداری، آن 
هم در سایه تنش های فعلی، تصمیم 
حریری پنهان کردن این موضوع و 
منتظر ماندن برای نتایج تحقیقات 
دستگاه های امنیتی بود.این درحالی 
است که اداره کل نیروهای امنیت 
داخل���ی لبنان نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد: پیرو خبر منتشره درباره پیش 
آمدن حادث���ه امنیتی برای کاروان 
حری���ری در هنگام حضور وی در 
منطقه بقاع، اعالم می شود که یکی 
از شهروندان شیئی عجیب در آسمان 
مشاهده می کند که بر زمین می افتد 
و ای���ن موضوع همزمان با حضور 
حری���ری در این منطقه بوده که به 
اطالع وی رس���ید. همزمان شبکه 
»ال بی س���ی« لبنان گزارش داد: 
اطالعات اولیه حاکی از آن اس���ت 
که این موضوع ناش���ی از انفجار 
مخزن سوخت یک پهپاد بوده که 
با فاصله از کاروان حریری در حال 

پرواز بود.

مردم لبنان در اعتراض به دخالت های سفیر آمریکا به 
خیابان ها آمدند

 س���رویس خارجی: افراد مسلح ناشناس 
خط لوله انتقال نفت خام از میدان نفتی "التنک" 
در حومه دیرالزور ش���رقی را  به خط "المالح " 

منهدم کردند.
این اقدام باعث انفجار عظیم و آتش سوزی 
چند ساعته و متوقف شدن انتقال نفت شد .پس 
از این عملیات خرابکارانه، گشتی های نیروهای 
اشغالگر چند ملیتی که از آن ها به عنوان ائتالف 
بین المللی تحت رهبری آمریکا یاد می ش���ود، به 
صحنه انفجار رس���یدند و با همکاری نیروهای 
"آسایش" وابسته به کردهای موسوم به "نیروهای 
دموکراتیک سوریه " )قسد(، با ایجاد موانع جاده ای 

از همه ش���هروندان که در مجاورت انفجار قرار 
داشتند، بازجویی کردند.

گفتنی اس���ت بیشتر میادین نفتی در شمال 
ش���رقی سوریه تحت کنترل ستیزه جویان گروه 
دموکراتیک سوریه و نیروهای اشغالگر آمریکایی 
که نفت س���وریه را به سرقت می برد، قرار دارد.

ساکنان شمال شرق س���وریه بارها با برگزاری 
تظاهرات گس���ترده ضمن محکوم کردن حضور 
نیروهای خارجی، خواستار خروج اشغالگران و 

عوامل آن ها از این منطقه شده اند.
خبر دیگر اینکه معاون وزیر خارجه سوریه 
با بیان اینکه کش���ورهای همسایه سوریه هم به 

اندازه دمش���ق از قانون تحریم های آمریکا علیه 
سوریه موسوم به »سزار« تأثیر می پذیرند، گفت به 
نفع این کشورهاست که به هماهنگی ها با دمشق 
ادام���ه دهند. فیصل المقداد گفت: به نفع رهبران 
و ملت های کش���ورهای عرب همجوار سوریه 
اس���ت که به هماهنگی های سیاسی و اقتصادی 
خود با دمشق ادامه دهند زیرا ما در کنار یکدیگر 
قادر خواهیم بود این مشکالت را که اسرائیل و 
آمریکا پشت آن قرار دارند، پشت سر بگذاریم. 
وی افزود: دمشق با اشغال ساختمان های دولتی 
در شمال شرق کشور به دست نیروهای سوریه 

دموکراتیک مخالف است. 

افراد مسلح ناشناس خط لوله انتقال نفت در دیرالزور سوریه را منفجر کردند 

حمله موشکی طالبان به  منطقه »سنگین« در 
هلمند افغانستان با 25 کشته

س���رویس خارجی:حمله موش���کی طالبان به شهرستان »سنگین«  در 
والیت هلمند افغانستان منجر به کشته شدن 25 غیرنظامی  این کشورشد. 
»مجاهداهلل صفاری« سرپرست والیت هلمند گفت: در این حمله موشکی  
25 غیرنظامی افغان کشته شده و 1۹ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.  »روح اهلل 
باسط« فرماندار شهرستان سنگین والیت هلمند نیز گفت:این حمله در منطقه 
تحت کنترل گروه طالبان رخ داد . وی  از جان باختن شماری غیرنظامی در 
نتیجه حمالت موشکی طالبان به بازار این شهرستان، خبر داد.روح اهلل باسط 
افزود:دسترسی مستقیم به منطقه وجود ندارد و آمار تلفات این حمله از منابع 
محلی به دست آمده  و ممکن است آمار تلفات بیشتر شود. وی همچنین 
گفت: طالبان چندین موشک را به یک قرارگاه نیروهای امنیتی شلیک کرد 
که اصابت یکی از موشک ها  به بازار این شهرستان  منجر به قربانی  شدن 
غیرنظامیان شد.در همین حال، »زمان همدرد« سخنگوی پلیس هلمند، نیز 
گفت: یک انفجار در بازار شهرستان سنگین صورت گرفته است.به گفته او، 

در این انفجار 1۰ نفر کشته و حدود 2۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
 در خبر دیگری طالبان  افغانستان ضمن رد گزارش ها مبنی بر حمایت 
روسیه از این گروه اظهارداشت: هیچ کشوری در دنیا به این گروه کمک 
تس���لیحاتی نکرده و منسوب کردن دستاوردهای آنها به دیگران نیز توجیه 
ناکامی های غرب در افغانستان است. از سویی،دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در واکنش به جنجالی که مطلب نیویورک  تایمز به وجود آورده  است 
و به تحرکات روسیه علیه سربازان آمریکایی در افغانستان اشاره دارد، تاکید 

کرد: جامعه اطالعاتی ایاالت متحده این موارد را فاقد اعتبار دانست.

بقيه از صفحه ۲
موسوی درباره احضار سفیران ایران و ترکیه در 
بغداد پس از انجام حمالت در اقلیم کردستان عراق 
پس از س���فر ظریف به ترکیه، ابراز داشت: مبارزه با 
تروریست ها در دستور کار مشترک همه کشورهای 
منطقه از جمله ایران، ترکیه و عراق است. من بحث 
هماهنگی را خبر ندارم ولی طبیعی اس���ت ایران از 
مرزهای خود دفاع کرده و هر کجا تروریستی النه کرده، 

آنجا را پاکسازی کند.  
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این زمینه 
از نزدیک با مقامات عراقی در تماس و ارتباط هستیم. 
آنها از گذشته در جریان فعالیت های ما و گروهک های 
تروریستی شناس���نامه دار در منطقه هستند. همزمانی 
اقدامات ایران و ترکیه در مبارزه با تروریست ها با سفر 
ظریف احتماال اتفاقی بوده ولی همه کشورهای منطقه 

عزم جدی در مبارزه با تروریست ها دارند.
موس���وی در مورد حضور و فعالیت آزادانه 
گروهک های تروریستی در اروپا بیان کرد: یکی از 
مسائل اصلی ما با کشورهای اروپایی،   پناه دادن به 
تروریست های شناسنامه دار در چند کشور اروپایی 
اس���ت و به آنها در پناه دادن به تروریست های 

شناسنامه دار هشدار داده ایم.  
وی اضافه کرد:   از این مساله تعجب می کنیم 
چراکه زمانی ،این گروهک ها در لیست تروریستی 
آن کشورها بودند اما به ناگهان از این لیست خارج  
و به گروه های عادی تبدیل می شوند. ما آنهارا از 

پناه دادن تروریست ها بر حذر داشته ایم.
س���خنگوی وزارت امور خارجه به سفر 
سرپرس���ت وزارت خارجه افغانستان به تهران 
در صدر یک هیات بلندپایه اشاره کرد و افزود: 
رایزنی های خوبی میان طرفین انجام ش���د که از 
جمله آن، نزدیک ش���دن دو کش���ور به امضای 
سند راهبردی همکاری های جامع دو کشور بود. 
همچنین مس���ائل جاری دو کشور مورد بررسی 
قرار گرفت. موس���وی در مورد اصابت بمب از 
پاکستان به یکی از روستاهای مرزی ایران یادآور 
شد: من از این موضوع خبری ندارم ولی آن را 

پیگیری می کنم.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفر 
نخست وزیر عراق به تهران بیان کرد: از هر گونه 
سفر مقامات کشورهای دوست و همسایه به ایران 
استقبال می کنیم. برنامه چندین سفر به کشورها 
و همچنین سفر مقامات ما به کشورهای همسایه 

هنوز نهایی نشده است.
ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله 

کند
موسوی در مورد حمالت انجام شده به مقر 
نیروهای حش���د الشعبی از سوی مقامات دولتی 
عراق گفت: تحوالت داخلی عراق به آنها ارتباط 
دارد و ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله 
کند اما حشدالشعبی یک نیروی مردمی است که با 
نظر مرجعیت شکل گرفته و به نیروی رسمی این 

کشور تبدیل شده است.  
س���خنگوی وزارت امور خارجه  ادامه داد: 
اطمینان داریم دولت و ملت عراق از پس این موارد 
برمی آیند  و موضوعات داخلی خود را مدیریت 
می کنند و عراق را به سمت آرامش و ثبات پیش 
خواهند برد. وی درباره مسائل اخیر درآمریکااظهار 
داشت: جنایات و حقوق بشر آمریکایی مختص 
به تیرماه نیس���ت و در همه ایام وجود دارد. از 
ت���رور نافرجام رهبر معظم انقالب، ترور حزب 
جمهوری اسالمی، فاجعه سردشت، مورد هدف 
قرار دادن هواپیمای ایرانی و ترور شهدای محراب 

از نمونه های ضد حقوق بشری است. 
موسوی در مورد اعالم خودمختاری ایالت 
کنتاکی و رویکرد ایران نسبت به انتخابات ریاست 
جمه���وری آمریکا، گفت: ایران بنای مداخله در 
امور کشورهای دیگر را ندارد. مسائل انتخاباتی 
آمری���کا به ما ارتباط و اهمیتی ندارد. آنچه برای 
ما اهمیت دارد، رویکرد آنها نس���بت به ایران و 
منطقه است که براس���اس آن اقدامات خود را 

تنظیم می کنیم.  
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
از نظر انسانی و حقوق بشری، تحوالت آمریکا 
برای مردم ایران مهم است، اظهار داشت: کشوری 
که داعیه حقوق بشر دارد و ساالنه گزارش حقوق 
بشر در مورد کشورهای دیگر می دهد، به صورت 
علنی حقوق بشر و حقوق سیاهان را در کشور 
خودش زیرپا گذاشته و ما در این کشور با نقض 

سیستماتیک حقوق بشر روبه رو هستیم.
موس���وی در پاسخ به سئوالی درباره روابط 
ایران با ونزوئال گفت: این روابط رسمی و عادی 
اس���ت و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای 
دیگر ندارد. به عنوان دو کش���ور مس���تقل که 
روابطی از گذش���ته داشتیم به روابط عادی خود 
ادامه می دهیم و اقداماتی که اخیرا صورت دادیم 
از دید م���ا چیز خارق العاده ای نبوده و تجارت 

عادی بین ایران و یک کش���ور در نقطه ای دیگر 
از جهان بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه 
روابط ایران و ونزوئال خوشایند برخی کشورها از 
جمله آمریکا نیست، اظهار داشت: هر دو کشور 
تحت فش���ار و تحریم هستند. اما این روابط به 
آنها ربطی ندارد.  اراده دو کشور بر این است که 
روابط عادی دو کشور در همه مقاطع به ویژه در 
حوزه اقتصادی ادامه داشته باشد.  گفت وگوها و 
رایزنی ها بین دو کش���ور ادامه دارد و سفری در 
پیش است که اگر نهایی شود انجام خواهد شد و 
چیز ویژه ای نیست که کسی را نگران کند و ایران 

با دوستان خود در حد اعال تعامل می کند. 
منافقين گروهک تمام شده است

موسوی در پاسخ به سئوالی درباره گروهک 
تروریستی منافقین و فعالیت آزادانه آنها در آلبانی 
گفت:    این گروهک پیر و فرتون  را در حد 
و اندازه ای نمی بینیم که توان خود را صرف این 
گروهک از هم پاشیده در اروپا کنیم. تومار آنها 
پس از جنگ درهم پیچیده ش���ده و جز سر و 
صدایی که در برخی رسانه ها و دروغ پراکنی در 
برخی شبکه های اجتماعی نه اثرگذاری دارند و 

نه برای ما مساله بزرگ و مهمی است.  
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
به اروپایی ها درباره سوابق این افراد و گروهک 
هش���دار داده ایم، اظهار داشت:   درباره پناه دادن 
به این افراد که دستش���ان به خون زن و مرد و 
پیر و جوان ایرانی و عراقی آغشته است، هشدار 
داده ایم و نسبت به عواقب حضور این افراد که 
ممکن است خطراتی را متوجه امنیت داخلی آنها 

کنند، بیان کردیم.  
موس���وی اضافه کرد: امیدواریم کشورهای 
اروپایی قدری به خودشان بیایند و تامل کنند که 
با چه کسانی تعامل می کنند اما در مجموع از نظر 

ما گروهک منافقین تمام شده است.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در 
مورد آخرین وضع   رسیدگی به پرونده اسداهلل 
اس���دی هم تصریح کرد: این پرونده در دستور 
پیگیری است و وکالی خوبی در حال کار روی 
موضوع هستند. ما برخی مسائل را علنی نمی کنیم 
چراکه می تواند در روند دادرس���ی اخالل ایجاد 
کند. ما پیگیر این موضوع هس���تیم و در تالش 
هستیم که همه ش���هروندان ایرانی و دیپلمات 

کشورمان آزاد شوند.

ظریف امروز  در نشست آنالین شورای امنیت سخنرانی می کند

مزدوران سودانی برای حمایت از نیروهای 
ژنرال حفتر وارد لیبی شدند

 س���رویس خارجی:ش���ماری از مزدوران سودانی در راستای حمایت از 
نیروهای  وابس���ته به ژنرال خلیفه حفتر وارد ش���هر »الکفره« در جنوب شرق 
لیبی ش���دند.  در همین رابطه منابع محلی در ش���هر الکفره در جنوب شرق 
لیبی از ورود شمار زیادی از مزدوران سودانی به جنوب شهر »اجدابیا« برای 
کمک به نیرو های موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی  ژنرال خلیفه حفتر، 
خبر دادند.به گفته این منابع محلی ، شمار زیادی از مزدوران سودانی که به 
جنوب شهر اجدابیا رسیده بودند، به مزدورانی از جمهوری چاد پیوستند تا 
به محور های غربی شهر سرت و پایگاه هوایی الجفره اعزام شوند تا مواضع 
نیرو های خلیفه حفتر را تقویت کنند.همچنین شماری از این مزدوران هم به 

منطقه هالل نفتی لیبی اعزام خواهند شد.  
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گفتگو با هنرمند نقاش گیالنی« حسین آقایی پور»؛ مبتکر نگاهی نو در نقاشی

نقاشی بر اساس نقشه جھان و  جاده  ھا
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ترجمه پذيري شعر

* بسياري از محققان ادبيات در اين روزگار برآنند كه 
شعر قابل ترجمه به زبان ديگر نيست زيرا هويت شعري هر 
كالم به زبان آن بسته است و چون زبان دگرگون شود شعر 
ــريح  ــير و تش از ميان مي رود و همچنين گفته اند: ما در تفس
 (We crime to dessect) ــعر، آن را هالك مي كنيم ش
ــود حتي  ــعر هالك مي ش ــد كه در ترجمه نيز ش و افزوده ان
ــد و  ــعري باش اگر مترجم خود نيز صاحب ذوق و قريحه ش
ترجمه اي آهنگين و شاعرانه از شعري در زبان ديگر به دست 

دهد، باز آن شعر متعلق به مترجم خواهم بود.
چنان كه بسياري از ترجمه هاي رباعيات خيام به قلم 
فيتزجرالد را از اصل نيز قوي تر دانسته  اند و آنها را رباعيات 
ــي اثر  فيتز جرالد خوانده اند و درباره ترجمه ُهِمر به انگليس
ــت اما  ــاندر پوپ منقدان گفته اند كه ترجمه اي زيباس الكس

ُهِمر نيست.
اين سخنان با آنكه از نگاهي راه به جايي مي برد اما با 
حقيقت دمساز نيست. زيرا آنچه هويت اصلي شعر را تشكيل 
مي دهد و عظمت شاعر در آن است همان چيزي است كه 
در يك ترجمه خوب به جا مي ماند. آنچه در ترجمه از ميان 
مي رود نقشي در ماهيت شعر ندارد. مي بينيم كه در گذرگاه 
ــيار شاعران و نمايشنامه نويسان بزرگ شهره  تاريخ چه بس
آفاق شده اند و آثارشان را در همان ترجمه ها به گفته سعدي 

چون كاغذ زر مي برند.
خانم اميلي ديكنسن و والت ويتمان دو شاعر اعجوبه 
ــقان و شيفتگان بسيار  ــر جهان عاش و نادره آمريكا در سراس
ــان در زبان  ــياري از آنان جز ترجمه اي از ايش دارند كه بس
خود نخوانده اند. شاعران حقيقي از وراي هفت ترجمه جمال 
ــان مي دهند. به گفته  ــود را به خواننده فهيم نش ــال خ و كم

حافظ:
 اشـك حـرم نشيــن نهانخانـه مـرا

زان سوي هفت پرده به بازار مي كشي
ــته  ــنايي چندان نداش ــي آش اگر گوته كه با زبان پارس
ــي حافظ به آن همه ذوق و  از ترجمه هاي آلماني و انگليس
ــراب حافظ آنچنان مست  ــيده و از ش ــور و حال رس وجد و ش
ــته  ــار بزرگ ترين ميخانه جهان دانس ــه او را معم ــده ك ش
ــعر از طريق  ــت، مي توان فهميد كه زيبايي و حكمت ش اس
ــي نه كلمات عيني از دلي به دل ديگر راه  ــاي ذهن تصويره
ــاعرانه با كلمات ديگر  مي يابد. از آنكه تصويرهاي بديع ش
قابل بيانند و آنچه در شعر اهميت دارد همين تصويرهاست 

كه رمزهاي حقايقند.
جان كيتس احساس ژرف خود را از ترجمه جرج چپمن 
از ُهِمر در غزلي شاعرانه بيان كرده است. اين غزل حكايت 
از آن دارد كه پيش از ترجمه جرج چيمن ترجمه برجسته و 
ــي در دست نبوده  ــه و ايلياد به زبان انگليس دلربايي از اوديس
ــرزمين  ــا با ترجمه چپمن، جان كيتس، چنانكه گويي س ام
تازه اي را كشف كرده، براي اول بار با شكوه و زيبايي اشعار 

ُهمر ديدار كرده است:
و چه بسيار ُملك ها و شهرها ديدم/ و گرد جزيره هاي 
ــو، گرديدم/ و  ــران دلباخته آپول ــگاه خنياگ ــري،/ جاي باخت
ــه  ــنيدم از آن اقليم بيكران / كه ُهِمر، حماس حكايت ها ش
ــت؛/ اما هيچ گاه از  ــاهي داش ــمند، برآن پادش ــراي هوش س
آرامش پاك و ژرف آن اقليم نسيمي به من نرسيد / تا خواندم 
ــتاخ و بي پروا، از ُهِمر روايت  كتاب جرج چپمن را / كه، گس
مي كرد. / آنگاه چنان احساس كردم/كه گويي اخترشناسي 
مشتاق مسير سياره اي نو را تا خانه اش دنبال مي كند./ يا در 
آن حال به كورتز، فاتح دالور و تنومند مكزيك، مانند بودم/ 
ــمان تيزبين عقاب گونش، / به  كه خيره و خاموش، با چش
ژرفاي اقيانوس آرام ديده دوخته بود/ و در حالي كه يارانش 
ــي دور،/ و زباني خاموش، در هم نگاه مي كردند،/  به حدس

چشمش به قله اي در بلنداي تنگه پاناما افتاد.

گنجينه آشنا
دكتر حسين الهى قمشه اى

شعر قابل ترجمه

ادامه دارد
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                                                نگاهى به رمان«هر دوست داشتنى عشق نيست»،نوشته زهرا كيانى

                                                

 محمدرضا حيدرزاده

                
اين روزها به شدت 
احساس تنهايى مى  كنم. 
ــچ  هي ــى  ب و  ــاكت  س
ــزه  اى براى زندگى.  انگي
ــا خاطره دارم از  يك دني
ــمت  ــته اى كه قس گذش
ــم آن را تلخى هاى  اعظ
زندگى احاطه كرده اند و 
انگار خيال به سر آمدن و تمام شدن هم ندارند، كه در 

حال ريشه انداختن به همه ابعاد زندگى اند.
ــى در زندگى  ــرات مخّرب ــدوه، تأثي ــى و ان بيتاب
ــدر نامرد كه در  ــت. آن ق ــاى نامردى اس ــد. دني دارن
ــت، تنهاترت مى كند. و  ــدوه، با گرفتن عزيزان اوج ان
ــاس تنهايى و دلتنگى  ــدت احس من اين روزها به ش
ــت و دلم به هيچ كارى نمى رود، دلم از  مى  كنم. دس
ــت  ــت رفته انگار. تنهايى ام به قدرى بزرگ اس دس
ــى تواند آن  ــواده ام هم نم ــور خان ــى حض ــه بزرگ  ك

را پر كند.
بد خواب شده ام و با خيال هاى آشفته مدام در 
حال نبردم. منى كه روزگارى خواب و خيالم از عشق 
لبريز بود، حاال از هر چه كه انگيزه ى عشق و زندگى 

باشد تهى شده ام و اين اتفاقى نيست.
خواب و خيالم شده اند كابوس هاى بى وقفه و 
ــبانه كه مدام به بغض هاى ويرانگرى تبديل  مكرر ش
مى شوند تا راحت تر و بى دردسرتر بتوانند مرا از پاى 
درآورند. و من نمى دانم اين كابوس ها تا چه زمانى مرا 
در زندگى همراهى خواهند كرد؟. كاش كسى بود كه 
دركم مى كرد. كسى كه مى توانستم راحت مقابلش 

بنشينم و حرف بزنم.
ــى خواهم. ــوزى نم ــم نمى خواهم.دلس  ترح

هاى وسواس گونه ى خواهرم و دلواپسى  هاى  نگرانى  
ــى را مى خواهد كه  ــى خواهم. دلم كس ــرادرم را نم ب
ــم و او گوش كند،نه اين  ــيند روبرويم، من بگوي بنش
ــنود، گوش كند بى هيچ قضاوتى. و من خالى  كه بش

شوم. سبك شوم.
ــه وقت دلتنگى  ــى را مى خواهد كه ب ــم كس  دل
بى هيچ احساس دلسوزى، بى آن كه بخواهد نصيحتم 
ــنهاد بدهد، فقط آن لحظه كنارم  كند يا راه حلى پيش
ــد تا من حس عميق همدلى را در  ــد. كنارم باش باش

نگاهش ببينم، طورى كه بدون هيچ حرف و كلمه  اى 
بهترين حس را به من بدهد.

به خواهرم نمى توانم بگويم. مى دانم كه جمله 
اول به دومى نرسيده،برايم دل خواهد سوزاند و مرثيه 
ــا هربار ديدنم،  ــد كرد. همين طورى ب ــرايى خواه س
چشمانش تر مى شوند. و انگار اين تنها رسالتى است 
اش  ــى به عهده   ــدر و مادرم زندگ ــد از مرگ پ ــه بع ك
گذاشته است. به برادرم هم نمى توانم بگويم.مى دانم 
كه دل نگرانى هايش كار دستم خواهد دا. همسرش 
ــايد نتواند حال دلم را  ــم با تمام نزديك بودنش ش ه

بفهمد....

***
رمان«هردوست داشتنى عشق نيست»نوشته 
ــمان، روانه بازار  ــارات پرس ــط انتش زهرا كيانى، توس
ــمت به  ــت.اين رمان از دو زاويه، قس ــده اس كتاب ش
قسمت، زندگى دخترى دانش آموز و بزرگسالى همان 
دختر را روايت مى كند. دخترى كه اسير وسوسه هاى 
ــود براى ازدواج در آينده، كه  ــت برادرش مى ش دوس
ــر جوان و حضور در جبهه هاى  ــربازى رفتن پس با س
ــى گيرد و همه وجود  ــكلى ديگر به خود م ــگ، ش جن
ــا اميدوار به  ــود اخبار جبهه و جنگ، ام ــر مى ش دخت

بازگشت اوست.

ــام دارد، به  ــر كه«ياس» ن ــه دخت ــى ك  در حال
ــت داشتن  ــكوفه هاى بهار زندگى اش عطر دوس ش
ــد، پسر دوست داشتنى او، يكباره سر از ژاپن  مى پاش
ــتر و ساختن يك  ــب درآمد بيش در مى آورد براى كس

زندگى خوب و خوشبختى دختر چشم به راه....
ــر محجوب و  ــد كه پس ــم خبر مى رس ــد ه بع
ــتگانش ازدواج كرده  ــوب او با دختر يكى از بس محب

تا دنيا بر سر«ياس»آوار شود.
ــال ها بعد،دختر همه ويرانى هاى حزن آور  س
ــده  ــتخدام ش ــركت اس را فراموش كرده و در يك ش
ــد به روى  ــم امي ــروز خود، چش ــز از دي ــراى گري و ب
ــود تغيير  ــد، اما تقدير را مگر مى ش ــاز مى كن ــردا ب  ف

مسير داد؟...
ــك  ــل ي ــالب، در مقاب ــان انق او روزى در خياب
ــت ويترين و خبر رونمايى  ــى، رمانى را پش كتابفروش
ــفارش  ــنده اش مى بيند. بعداً س آن را با حضور نويس
خريد آن را مى دهد كه با امضاى نويسنده به دستش 
ــه آشنا شدن  ــد. او رمان را مى خواند و وسوس مى رس
ــتر با نويسنده باعث ارتباط ميان آن دو در دنياى  بيش

مجازى مى شود، اما.....
ــون  ــه تاكن ــى ك ــان هاي ــى در رم ــرا كيان زه
ــتن، با  ــت كه براى خوب نوش ــان داده اس نوشته،نش
ــه الزم را در ايجاد  ــى توان، جاذب ــر عاطفى م عناص
ــتان،  ــس يگانگى ميان خواننده كتاب و راوى داس ح

ايجاد كرد.
ــال با رمان«سهم من از تو»با مضمون  او پارس
واقعه ويرانگر زلزله بم در كرمان، رتبه رمان پرطرفدار 
ــنجى روزنامه اطالعات از شصت  ــال را در نظرس س
ــب كرد كه موفقيت مهمى براى اين  ــنده، كس نويس

نويسنده است.
ــال 1352 در تهران است  زهرا كيانى، متولد س
ــال 1385 آغاز  ــتن را به صورت حرفه اى از س و نوش
ــال 87 نوشت، اما  ــتين رمان خود را در س كرد. نخس
ــر داشت، موفق به چاپ  ــكالتى كه ناش به داليل مش

و انتشار آن نشد.
با اين وجود، به تالش خود ادامه داد و در سال 
ــت كه توسط انتشارات  1396 رمان«ميمنت»را نوش
ــوم خود،  ــد. او حاال با رمان س آرينا روانه بازار كتاب ش
ــب كرده  ــندگان كس ــگاه خاصى در ميان نويس جاي

است.

ــى  ــدف اصل ه
ــا دراينجا، معرفى و  م
ــنهاد كتاب است.  پيش
ــه  ــم ب ــا مى خواهي م
شما در انتخاب كتاب 
ــب براى  ــك كنيم تا يك كتاب خوب و مناس كم
مطالعه انتخاب كنيد و از خواندن آن لذت ببريد. تا 
چند نوبت هم قصد داريم به معرفى رمان بپردازيم 
ــما   و بزرگ ترين و بهترين  رمان هاى دنيا را به ش

معرفى كنيم.
ــى از مهم ترين  ــا»، يك ــو بارگاس يوس «ماري
ــكاى  ــر آمري ــان معاص ــان و مقاله نويس رمان نويس
ــت كه  ــندگان جهان اس جنوبى و از معتبرترين نويس
ــان خوبى بخوانى،  ــعر خوب يا رم ــر ش مى گويد:«اگ
ــد؛ در وجدان تو،  ــو مى مان ــود ت ــزى از آن در وج چي
ــاى مختلف به تو كمك  ــو، و از راهه ــخصيت ت در ش

مى كند.»
ــوت، داستان نجيب زاده اى ميان  رمان دن كيش
ــب و روز كتاب ها و داستان هاى  ــت كه ش ــال اس س

ــن زمينه حتى يك كتاب  ــد و در اي ــى مى خوان پهلوان
ــد. همه  پهلوانان  ــم وجود ندارد كه او نخوانده باش ه
ــد و ماجراهايى كه بر سر آنها  ــواليه ها را مى شناس و ش

آمده است، از بر دارد.
 حال در دورانى كه ديگر پهلوانى رونق ندارد،دن 
كيشوت تحت تاثير كتاب ها و تخيالت ذهنى خودش 
تصميم مى گيرد زره بپوشد، كالهخود بر سر بگذارد، 
ــوار بر اسب ناتوان تر از  ــت بگيرد و س ــير به دس شمش
خودش، عدالت را در دنيا برقرار كند و از مظلومان در 

ــتمگر دفاع كند. در اين  برابر حاكمان ظالم و س
راه مهترى هم براى خود اختيار مى كند و اين دو 

دست به ماجراجويى هاى بسيارى مى زنند.
ــان از ابتداى قرن هفدهم تاكنون،  ــن رم اي
ــى زبان مختلف  ــتر از س بيش از هزار بار به بيش
ــوروى از سال 1917  ــر گرديده و تنها در ش منتش
ــرف، پنجاه مرتبه و هر بار در 900000  ــه اين ط ب
ــخه و به چهارده زبان ترجمه و تجديد چاپ  نس

شده است.
فرازي از رمان دن كيشوت:

ــوان افعى را به خاطر زهرى كه در دهان  نمى ت
ــى شود، سرزنش  ــبب مرگ كس دارد، ولو آن زهر مس
كرد. چون طبيعت است كه آن زهر را به او داده است. 
ــده ام، نبايد  ــر اين كه زيبا آفريده ش ــز به خاط ــرا ني م
ــى  ــرزنش كرد. زيبايى در وجود زن نجيب، به آتش س
ــيرى كه  ــترس دور بماند و به شمش مى ماند كه از دس
در گوشه اى افتاده باشد. وقتى كسى به آن دو نزديك 

نشود، نه آتش مى سوزاند و نه شمشير مى برد.

   زندگی با احساسات بر باد رفته
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دلنوشته های آهان آهان دار

محبوب صالح عال

در انتظار شما، در آینه قدم می زنم!

محبوب من! آن روزها را به خاطر داريد كه شانه 

به شانه هم در باغ هاى ارديبهشت قدم مى زديم؟من  
پشـــت غارغار كالغ ها پنهان مى شدم. نسيمى شما را 

در آغوش خود مى فشرد.
محبــوب مــن! آن روزها غروب، درميان ما چه 

رپ رپه اى داشت.
محبــوب من! اكنون چه روزگارى شـــده. چه 

روزگارى كه مى دانم سرنوشـــت مرا هم گمراه كرده 
است. زيرا كه دراين سالها خودم ديده ام.......

 چايى تلخ را به ما
 قند به اين و آن دهد

محبوب من! دنبال شما مى گردم. در ال به  الى 

نســـيم ها دســـت مى برم و پشت و روى امواج دريا، 
و ال به الى آوازهاى مردى كه پشـــت به آســـمان 

ايستاده است.

محبوب من! من هم آواز شما را مى خوانم. دريا 

ساكت است. مردى كه پشت به آسمان ايستاده، سكوت 
مى كند. من هم ساكت مى شوم. نگاه مى كنم. مى بينم 
دريا خوابش برده اســـت. اينجا تنها منم. جاى خالى 

شما و مردى كه پشت به آسمان ايستاده است.
محبوب من! من از روزى كه به دنيا وارد شده ام، 

شـــب و روز در كنار كســـانى بوده ام كه دوستشان 
داشته  ام. تنها از شما هميشه دور بوده ام.

محبوب من! من همه دارايى عاطفى ام را هزينه 

دوست داشتن شما كرده ام.
محبوب من! عمر به دو دوره تقســـيم مى شود. 

دوره اول، يـــك لحظـــه بـــود. دوره دوم، يك عمر 
دوست داشتن شما!

محبوب من! زيبايى شما سرانه زيبايى درهستى 

را باال برده است.
محبوب من! شـــهرها بزرگ شـــده اند. به همين 

خاطر، خوشبختى را به بيرون شهرها برده اند. جايى 
كه در دسترس كسى نباشد.

محبوب من! خوشـــبختى من همچنان كنار نگاه 

شماست.
محبوب من! انســـان شـــناس ها عقيده دارند كه 

هيچكس بيشـــتر از يك نفر نيست. اشتباه نمى كنند، 
اما استثناهايى وجوددارد. مانند من كه در انتظارشما، 
در آينه قدم مى زنم. يك نفرم آما تنها نيســـتم. نياز 

ما، شما، هوا، عدالت، آب و نان است.
محبوب من! شـــما كه باشـــيد، من فقط به هوا 

 و عدالـــت نيازمندم. زيرا عاشـــق بى آب ونان زنده 
 مـــى  ماند، اما بدون شـــما، هـــوا و  عدالت، زندگى 

ميسر نيست.
                   ادامه دارد 

به چه کار آیدت زگل طبقی ؟
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به چه كار آيـدت ز گـل طبقـى؟
از گلستــان مــن ببــر ورقــى

گل همين پنج روز و شش باشـد
وين گلستان هميشه خوش باشد
پيش از شروع اين قسمت،اين قطعه را از سعدى شيرين سخن آوردم 
كه ياد آورى كنم بحث اين شماره ما به ذكر چگونه ساخته شدن برنامه هاى 
راديويى«گل هاى جاويدان»كشيده مى شود كه خيلى ها اين برنامه را با اين 
ــنك به ياد دارند كه در ابتداى هربرنامه  ــعدى و صداى خانم روش ابيات س
ــراغ بخش به جا مانده ديگرى از  ــت مى رويم س ــد.حاال نخس پخش مى ش
زندگى و نظرات مرحوم«داود پيرنيا» مؤسس و بنيانگذار برنامه گلهاى راديو 

ايران درباره اين برنامه معروف.

«گل»آقاى ژان ژاك روسو به من 
در شماره قبل با اشاره به نقل بخشى كوتاه از زندگى مرحوم داود پيرنيا، 
ــيقى اصيل  ــخصى اش به موس برايتان توضيح دادم كه او به خاطرعالقه ش
ايرانى،همه مشاغل و فعاليت هاى دولتى را كنار گذاشت و خود را دربست در 

اختيار توسعه برنامه هاى موسيقيايى راديوى نوپاى آن روزگار گذاشت.
ــته هاى آن مرحوم و صحبت هايى كه ديگران درباره او  همه آثار و نوش
گفته اند، حكايت از آن دارد كه اين مرد بزرگ بى ادعا؛يعنى داود پيرنيا،يكى 
از خدمتگزاران بزرگ موسيقى و ادب ايران در دوره معاصر است.ارزش واالى 
خدمات او،به خصوص از آن جهت است كه وي مبدع و مبتكر روشى بود كه 
قبل از او كسى به آن توجهى نداشت و آن، تلفيق شعر و موسيقى به گونه اى 

نو و كمك گرفتن از يكى براى تفهيم و تاثير ارزش ديگرى بود. 
مؤسس برنامه راديويى گلها درمورد تأسيس اين برنامه وعالقه اش به 
ــيقي، دريك مصاحبه گفته است:«ازاوان كودكي،عالقه بسياري به گل،  موس
ــه دبير ادبيات،تكليفي  ــتم. به خاطر دارم،زماني ك ــوص گل الله داش ــه خص ب
ــوي، تفسيري  ــنده فرانس ــاعر و نويس داد تا بر قطعه اي از«ژان ژاك روسو»ش
بنويسم؛ وقتي براي چندمين بار آن قطعه را خواندم، از خانه همسايه آهنگي 
ــو» شباهت داشت. رابطه آن  ــيد كه از نظر مفهوم با قطعه«روس ــم رس به گوش
ــايه رفتم و پس از  ــغولم كرد كه به خانه همس ــعر و آهنگ به اندازه اي مش ش
ــيدم. گفتند اسم اين آهنگ «تنهايي»كه  ــم آن آهنگ را پرس عذرخواهي، اس

يكي از آثار غيرمشهور«شوپن»است.
 

ايجاد برنامه گلها
 بارديگر در اينجا ياد آورى مى كنم كه در سال 1334 فكر ايجاد برنامه اى

ــوى داود  ــعر بود،از س ــيقى اصيل ايرانى، همراه با ش  به نام گلها كه حاوى موس
ــتخوش هرج و مرج شده بود  ــيقى راديو دس ــد. تا آن زمان موس پيرنيا مطرح ش
ــيقى عربى، تركى، هندى و غيره را  و رو به زوال مى رفت. مخلوطى از موس
ــيقى ايرانى بود، بدون هيچ كيفيت  ــابقه موس كه فاقد محتواى فرهنگ با س
صحيحى عرضه مى كردند. برنامه هاى گلها به همت و كوشش داود پيرنيا و 
موسيقيدانان و استادان برجسته، دوره اى ديگر از موسيقى ايرانى را آغاز كرد 

و جايگاه واقعى هنر وهنرمند در آن مشخص است.
 مرحوم پيرنيا در مصاحبه اى درباره برنامه  گل ها چنين گفته است:

«معانى و مفاهيم،وقتى با بيانى لطيف ادا شد، بر دل مى نشيند و هرگاه 
ــعرش مى ناميم و اين  ــود كه ش در قالب نظم در آيد و موزون گردد، آن مى ش
ــد،  ــيده  باش ــرى كه تمدنش از نظر معنوى به درجات عالى نرس از عهده بش
ــت نيز  ــعر ما كه از نظر كيفيت و كميت در دنيا بى نظير اس ــت. ش ــاخته نيس س
ــاندن  ــت و من شناس ــه دار ايران اس يكى از نمودارهاى تمدن عميق و ريش
ــران را افتخارى بزرگ مى دانم و به  ــر تمدن و مفاخر هنر اي ــه مظاه ــن گون اي
ــن كار عالقه مندم و براى آن اهميت قائلم كه از هرآنچه غير آن  ــه اي ــدرى ب ق
ــته ام و تا زمانى كه بتوانم به گلها، خاصه  ــته ام و به آن دل بس است،بگسس
ــته ام و  ــقى كه تا به خاطر دارم، در دل داش ــق مى ورزم. عش گلهاى ايران عش

همواره در تزايدش ديده ام.»
ــخص،متمايز  ــله برنامه مش برنامه گلها از نظر نوع و اجرا به چندين سلس
مى شود: گلهاى جاويدان، گلهاى رنگارنگ، برگ سبز، يك شاخه گل، گلهاى 
ــى هر كدام از اين برنامه ها به نقل از  صحرايى و گلهاى تازه. اينك به بررس

نوشته هاى پژوهشگرى به نام على هاشمى مى پردازيم كه نوشته است.
 

برنامه گلهاى جاويدان
ــت و در اين برنامه خبرى از  اين برنامه فاخر به مدت 45 دقيقه بوده اس
اجراى تصنيف و اركستر نيست. گاه در اين برنامه، اشعارى به صورت ضربى 
اجرا مى شده است. در برنامه هاى گلهاى جاويدان، يك يا دو خواننده شركت 
مى كردند كه به اجراى آواز مى پرداختند. در مورد اين برنامه عده اى معتقدند 
كه سطح آن از ديگر برنامه هاى گلها باالتر بوده و حتى عده اى معتقدند اين 
برنامه ها مخصوص طيف خاصى از جامعه اعم از موسيقيدانان،اساتيد دانشگاه 
ــاير برنامه هاى گلها متوجه مى شويم اين  ــت كه با پژوهش در س و.... بوده اس

خصيصه در ساير برنامه هاى گلها نيز مشهود است.
ــاعران متقدم و گذشته  ــعار ش در برنامه هاى گلهاى جاويدان، اكثراً از اش
ــاز و آواز، شرح و  ــيارى از برنامه ها قبل از اجراى س ــده و در بس ــتفاده مى ش اس
ــته متقدم توسط دانشمندانى از قبيل  ــاعران برجس گفتارى در مورد يكى از ش
ــتادان: دكتر لطفعلى صورتگر،على دشتى،دكتر ضياء الدين سجادى،رهى  اس
ــود.  ــان يا گوينده برنامه قرائت مى ش معيرى، داود پيرنيا و ... با صداى خودش
ــداى برنامه، محمد  ــكل بوده كه در ابت ــرم اجراى برنامه به اين ش ــكل و ف ش
شيرخدايى قطعاتى را در مخالف سه گاه با ساز قره نى(كالرينت)مى نواخته و 
ــگى برنامه هاى گلهاى جاويدان بوده  ــه گاه، آرم هميش در واقع اين مخالف س
ــعدى را قرائت مى كند(كه در صدر  ــپس گوينده برنامه، دو بيت از س ــت. س اس

مطلب آمد)و در واقع اين بخش نيز جزئى از آرم برنامه است.

ــت، اين گفتار  ــاعران اس در برنامه هايى كه حاوى گفتارهايى در مورد ش
توسط خود نويسنده و يا گوينده برنامه قرائت مى شود و در اكثر برنامه ها اين 
ــه تار «استاد احمد عبادى» و يا نى «استاد حسن كسايى»همراه  ــمت با س قس
است. سپس نوازنده هاى ديگرى تك نوازى و يا هم نوازى مى كنند و نوبت 
ــد كه گاه در برنامه هايى دو خواننده مختلف اين  ــاز و آواز برنامه مى رس به س
قسمت را اجرا مى كنند. چند برنامه اوليه گلهاى جاويدان به فرمى كه شرحش 

رفت نبوده است. مرحوم داود پيرنيا در مصاحبه اى چنين مى گويد:
ــدم، طى مذاكره اى  ــال 1334 كه به همكارى با راديو دعوت ش «در س
ــنهاد كردم.  با دكتر پرويز عدل، برنامه اى ادبى به نام گلهاى جاويدان را پيش
ــات اجازه مى داد،فراهم  ــدودى كه وضع آن روز اداره تبليغ ــا ح ــايل كار ت وس

گرديد.»
 ادامه دارد
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ــاش؛ متولد و  ــت نق «حسـين آقايـى پور»، هنرمند ى اس
ــاكن شهر زيباى رشت. هرچند كه مديرمنابع انسانى يك شركت  س
خصوصى است،اما اين ظاهر كار است. اودر اوقات فراغتش به نقاشى 
وعكاسى مى پردازد و در همين مسير، تالشي مجّدانه براى آموختن 

بيشتر هنرهاى تجسمى نيز دارد.
ــي پي  ــگردي خاص را در نقاش ــيوه و ش اين هنرمند نقاش، ش
ــه هاي گوگل و خطوط  ــى هايش اغز نقش گرفته كه ديدن دارد. نقاش
ــان دهد و  ــت. گويي كه مي خواهد نگاهش را به مردم نش جاده هاس
ــى متفاوت در موضوعى روزمره و در  بگويد چگونه مى توان با نگرش

دسترس، چيزهاي متفاوتى را به تماشا نشست.
 مى خواهد نشان دهد كه چگونه جاده هايى را كه براى رسيدن 
به مقصد است، براى مقصد ديگرى هم مي توان انتخاب كرد و نتيجه 
اش را پيش روى مخاطب به نمايش گذاشت. مجالي پيش آمد تا با 
او به گفت و گويي با همان حال و هواي سرسبز شمال بنشينيم كه 

در ادامه، مي خوانيد و مي بينيد.

1- چـه مـدارج تحصيلى را طـى كرديد و اكنون به 
چه كارى مشغوليد؟

ــى  ــاخه مهندس ــته تحصيلى ام تجارت الكترونيك زير ش رش
كامپيوتر بوده، هرچند  به دليل اشتغال در بازار كار، دانشگاه را نيمه 
ــتم و در چند  ــه در زمينه هنر مطالعه داش كاره رها كردم، اما هميش
سال اخير نيز در دوره هاى آموزشى شركت كردم. مثال  در خصوص 
عكاسى  از دوره پايه تا پيشرقته عكاسى را طى كردم كه آموزش هاى 
آن ، در نگاهم به نقاشى نيز مفيد بود. استاد عكاسى ام آقاى «كريم 
ملك مدنى» يكى از عكاسان برجسته كشور بودند كه آموزش هاى 

مفيد و كاملى را از ايشان گرفتم. 

2- از چه سنى به نقاشى عالقه مند شديد و از كى 
به طور رسمى، به نقاشى پرداختيد؟

ـ يادم مى آيد كه در چهارده سالگى، پرتره اى از خودم را نقاشى  ـ 
كردم كه هنوز هم آن را دارم. اما پيش و بعد از آن تا پنج سال پيش 

حتى فكر نمى كردم كه روزى به نقاشى عالقه مند شوم. 
ــيد و خواستم  آن را  ــال پيش ايده اى به ذهنم رس حدود پنج س
ــتم. براى همين به  ــى نداش اجرايى كنم، اما تجربه اى در زمينه نقاش
چند تن از دوستان هنرمندم مراجعه كردم و از آنها راهنمايى خواستم. 

ــود. در نهايت تصميم گرفتم با راهنمايى  ــان عجيب ب ــده ام برايش اي
ــى، كارم  ــتر در مورد نقاش آنها و با تكيه به حس خودم و مطالعه بيش

را شروع كنم. 
نقاشى را يك كار حسى مى دانستم. پس ترجيح دادم  طورى آن 
را شروع كنم كه  برايم لذت بخش باشد. قرار گرفتن در يك سبك 

و سخت گرفتن برايم در آن مرحله مناسب نبود.به خصوص نياز به 
كارى داشتنم كه حس خوبى برايم ايجاد كند. آن زمان قصدم ارائه 
كار در جايى  نبود و قصدى هم براى فروش تابلو نداشتم كه ذهنم 
ــروع به كار كردم و با تجربياتى هم كه در  ــد. از اينرو ش ــغول باش مش
ــتم، تقريبًا از همان پنج سال پيش، قلم در دست شدم.  ــى داش عكاس

اما اينكه نقاش شده باشم را هنوز نمى توانم بگويم.
ــه هنرهاى  ــادى را در زمين ــات زي ــر، مطالع ــالهاى اخي  در س
ــركت كردم. هرچند  ــته ام و در دوره هاى مختلفى نيزش تجسمى داش
ــتم،  ــى ها كه در حال ارائه آن هس ــرى از نقاش در خصوص اين س

همچنان به روش اولم نقاشى مى كنم.  

3- سـبك و سـياق شـما در نقاشى چيست و از چه 
مواد و مصالحى براى اين كار استفاده مى كنيد؟

ــوم  دارم، ارائه نگاه  ــن از نقش زدن بر روى ب ــه م ــى ك ـ  هدف
ــتى است. نگاهى كه از ديد من  ــخصى ام از پيرامون و جهان هس ش
ــتراك گذارى آن از طريق خطوط بر روى  ــود و به اش دنيا ديده مى ش
بوم است. هر كسى در زندگى اش آگاهى هايي از اطراف و پيرامون 
ــى دارد. ديد من نيز به دنياى  ــگاه خود نيز داليل ــراى ن ــود دارد و ب خ
پيرامون، آن گونه است كه در كارهايم نشان مى دهم. متفاوت ديدن 

دنياى اطراف، نگاه من است.
 به نظرم،هركسى مى تواند حسى را كه به جهان پيرامون خود 
دارد،با هر وسيله اى كه بدان عالقه مند است،به ديگران منتقل كند. 
شخصى با نقاشى يا عكاسى،  شخصى با مجسمه يا معمارى؛ يا هر 
ــود. كسى را نمى توان به خاطر نوع   ــق انجام مى ش فعاليتى كه با عش
و روش ارائه حسش، زير سؤال برد. مهم اين است كه  آن اثر، حس 

مفيدى و نه الزامًا حس خوبى، در ديگران ايجاد كند. 
هنرمند كسى است كه براى مردم كار مى كند و تالشش ايجاد 
تفكر در مخاطب است. هنرمند واقعى، بُعدهاى مختلفى در اثر خود 
ارائه مى دهد تا از مخاطب عام تا مخاطب خاص، پيام او را دريافت 
ــت و مردم بهترين قاضى در  ــى متفاوت اس كنند. ژرفاى هنر هركس

اين خصوص هستند.
 من نيز به همين نسبت، دلم مى خواست براى مردم حس خوب 
ــى اين بوم ها و  ــى كه خودم در زمان نقاش و مفيدى ايجاد كنم. حس
ــتم موضوعى را نيز  ــتم. در ضمن، مى خواس ظهور اين چهره ها داش
ــت. مى خواستم  ــى هايم از  خطوط جاده هاس به آنها منتقل كنم. نقاش
نگاهم را به مردم نشان دهم و بگويم كه چگونه مى توان با نگاهى 
ــان  ــتم نش متفاوت در موضوعى روزمره، چيز متفاوتى ديد. مى خواس
ــت،  ــيدن به مقصد اس ــه چگونه جاده هايى را كه براى رس ــم ك ده
ــردم و نتيجه اش را پيش روى آنها  ــد ديگرى انتخاب ك ــراى مقص ب

بگذارم.
جاده ها درطول ساليان زياد و هركدام  به حسب نياز مردم هر 

ــى هايم اين خطوط جاده هاست كه  ــكل گرفته اند. در نقاش ــهر ش ش
ــهر،چه پرتره اى طراحى كنم.  ــى مى كند تا براى هر ش ــرا راهنماي م
ــت. خيابان هايى  كه سال ها  ــى هايم يك خيابان اس هرخط در نقاش
ــب و ارابه ها  زير قدم هاى تند و آرام مردم  بوده و روزى  در آنها اس
ــين ها  ــان مى رفتند و امروز بوق و دود ماش با صداى تق تق سم هايش

ــال ها هم  ــتند و س ــت. جاده هايى كه هنوز هس جاى آنها را گرفته اس
خواهند ماند.

ــتم  ــتى  كمى تغيير دادم و خواس  اما من نقش آنها  را در هس
پرتره هاى  بوم مرا از شهرها بسازند. تصاويرى كه رودر روى مخاطب 
ــود  بماند و به او نگاه كند.  پرتره اى كه در ذهن مخاطب ماندگار ش
تا وقتى نام يك شهر را مى شنود، نقش و صورت شهر، پيش رويش 
ــاختمان و  ــانى، بهتر از نماى س ــد. مردم با چهره و صورت انس باش
خيابان هاى شلوغ، ارتباط مى گيرند. من تالشم اين است كه مخاطب 

كارهايم، نام هر شهر را با چهره آن شهر به خاطر بسپارد. 
ــتم  ــتان را تمام نكردم. از مخاطبم خواس  اما اين جاى كار، داس
ــى هايم را كشف كند. داستانى كه درزمان نقاشى به  ــتان نقاش تا داس
ــهر در ذهنم شكل  ــد تا تصوير آن ش آن فكر مى كردم و باعث مى ش
ــورى فكر  ــتان س ــهراردبيل، به داس ــى ش بگيرد. مثًال در زمان نقاش
ــه اى كه بعد از شكست عشقى، مجنون  ــق پيش مى كردم. دختر عاش
مى شود و سال ها در جاده ها و كوچه هاى شهر اردبيل زندگى مى كند. 
از قدم هاى او تصوير دختر غميگنى را نقاشى كردم كه  اشك هايش 
ــه جاى  ــك هايش در نقش ــده و  تصوير اش بر روى قلبش جمع ش
ــى ها براى خودش  ــت. هر كدام از نقاش ــورابيل اردبيل اس درياچه ش
ــاس اتفاقات، خاطره ها، اشخاص و گاهى نيز تخيل  ــتانى بر اس داس

شخصى ام دارد.
 اين داستان ها را براى اين گذاشتم كه مردم بعد از ديدن تابلوها 
ــكوت هر بهانه اى براى گفتگو  در مورد آن گفتگو كنند. در عصر س
ــى هايم را مردم  ــت. دلم مى خواهد وقتى تصاويرو نقاش غنيمت اس
ــتان هاى آن گفتگو كنند. براى  مى بينند، به وجد بيايند و درباره داس
ــى هايم را نمى گويم. به ببيننده اين اختيار  ــتان تمام نقاش همين، داس
را مى دهم تا داستان خود را از نقاشى هايم خارج كند.همان طور كه 

از او مى خواهم تصاوير خودش را از نقشه ها خارج كند. 
اين نقاشى ها از مجموعه نقاشى هاى شهرى من است و براى 
ــتفاده كرده ام. اما مجموعه هاى ديگرى  آن از بوم و رنگ روغن اس
ــاخت  را نيز آماده كرده ام  كه مواد و متريال هاى مختلفى براى  س

در آنها استفاده شده است. 

4- ويژگى نقاشـى هاى شـما چيسـت و چگونه از 
نقشـه هاى گوگل و خطوط موازى جاده ها براى ترسـيم 

نقاشى به صورت شمايل آدمى، بهره مى بريد؟
ــ كاركرد جاده وهمچنين نقشه مشخص است. افراد ديگرى 
نيز بوده اند كه به طرق مختلف از نقشه براى فعاليت هاى خود بهره 

گرفته اند. تصميمم براى استفاده از نقشه و خطوط جاده ها، پيدا كردن 
يك پرتره براى شهر بود. مى خواستم تصويرى از هر شهر ايجاد كنم 
ــاختمان ها، جاده ها و بناها به ياد بياوريم،  ــهرها را نه با نام ها، س تا  ش

بلكه وقتى اسم شهرى را مى شنويم،چهره آن شهر را ببينيم.
ــهر را انتخاب مى كنم و كمى در مورد  ــى،اول يك ش براى نقاش
تاريخچه و داستان هاى آن مطالعه مى كنم. حتى گاهى تاريخ شفاهى 
ــه آن نگاهى مى اندازم  ــتجو مى كنم و بعد  به نقش ــهر را جس يك ش
ــريع  ــمم مى آيد، دقت مى كنم. گاهى س و به  تصاويرى كه به چش
ــد. گاهى هم  ــود و گاهى نيز طول مى كش تصويرى در آن پيدا مى ش
هيچ تصويرى در آن زمان نمى بينم.  مدتى صبر مى كنم  و در زمانى 

ديگر، دوباره سراغ نقشه آن شهر مى آيم.
ــر، آن را عالمت گذارى مى كنم و از  ــدا كردن تصوي ــد از پي  بع
ــه، جاده هايى را كه انتخاب كرده ام، به روى بوم منتقل  درون نقش
ــردن اندام صورت، به آن  ــزى مى كنم و با اضافه ك ــگ آمي ــد رن و بع
ــوس پايتخت ليتوانى،  ــهر ويليني ــانه ش چهره مى دهم. مثًال در افس
ــد كه گرگى  ــبى«گديميناس» در خواب مى بين ــت كه ش ــده اس آم
ــخ  وينليوس ــب تاري ــد و از آن ش ــه اى زوزه مى كش ــزى روى تپ  فل

 آغاز مى شود.
ــى كردم  كه گرگى  ــاهى را با لباس خواب نقاش  من نيز پادش
ــيدن است.  ــان از تپه در حال زوزه كش ــانه او به نش فلزى  بر روى ش
ــى هايم به خطوط جاده ها بستگى دارد، خيلى از فرم هاى  چون نقاش
غيرمتعارف در صورت و بدن نقاشى هايم شكل مى گيرد. من از اين 
نقص ها، نه تنها ناراحت نشدم و اصالح نكردم، بلكه آنها را به طراحى 
اندام صورت نيزارتباط دادم و سعى كردم از اين نقص ها براى همگون 

سازى نقاشى هايم بهره ببرم. 

5- آيا مى شود از شما به عنوان مبتكر اين شيوه از 
نقاشـى نام برد يا اينكه قبل از شـما نيز كسـانى ديگر از 

اين مدل نقاشى ارائه داده اند؟
ــود به راحتى ادعاى  ــت كه  ديگر نمى ش ــ دنيا آنقدر بزرگ اس
اول بودن را داشت. حتى جايى خوانده بودم كه وقتى فكر و ايده اى 
ــد حداقل 17 نفر ديگر به آن  فكر  ــما مى آيد، در آن واح ــه ذهن ش ب
مى كنند. حاال از اين 17 نفر چند نفر اين فكر و ايده را به فعل تبديل 
ــت. كارم استفاده از خطوط جاده ها و خيابان ها  ــخص نيس كنند، مش
براى ايجاد يك پرتره براى شهر و انتقال آن بر روى بوم به صورت 
ــال پيش، اين كار  ــت.  از 5 س ــهر اس ــى براى هر ش يك پرتره نقاش
ــت كه قبل و بعد از من،  ــم و چندان برايم مهم نيس ــام مى ده را انج

ــد. چون از انجام آن لذت مي برم.  ــى اين كار را انجام داده باش كس
ــم كه به اين  ــى باش ــايد هم اولين كس ولى تاكنون چيزى نديدم و ش

صورت اين كار را انجام داده ام.  

6- براى آموختن شـگردها و شـيوه هاى نقاشـى، 
آيـا كالس و كارگاه آموزشـى هـم در گيـالن رفته ايد يا 
اينكه به صورت خودجوش و جوششى، به اين هنر روى 

آورديد؟ 
ــيد،  ــروع كار و اوايل، زمانى كه اين ايده به ذهنم رس ــ در ش
ــروع  به كار كردم.  ــا ديد و نگاه خودم ش ــم و ب ــى نرفت كالس خاص
ــى گذرانده ام،  ــم كه  يك دوره كامل را براى نقاش ــم بگوي نمى توان
ــتم كه در يادگيرى ام خيلى  ــتان هنرمندى داش اما در اين بين، دوس
كمك كردند. همانند سركار خانم ريسمانچى و آقاى عماد صالحى 

و چند تن ديگر از دوستان.
ــه اى  ــى هاى نقش ــى هاى جديدم نيز كه متفاوت از نقاش  نقاش
ــتر در آنها شگردهاى نقاشى رعايت شده،اما در خصوص  ــت، بيش اس
ــتم همچنان مثل اول كار،از رنگ هاى  ــى هاى نقشه اى،خواس نقاش

خام و تند و نقص در اندام صورت ها استفاده كنم.
ــه داراى انحناها و پيچ و تاب هاى غيرطبيعى   تصاويرم هميش
بوده اند و آنها را دوست دارم. ابروهاى  نامنظم، صورت هاى كشيده يا 
فرم هاى عجيب لباس. اين من نبودم كه فرم صورت ها را مى ساختم، 
ــرم مى دادند و تنها آنها را  ــوده اند كه به صورت ها ف ــا ب ــه جاده ه بلك

مى ديدم. 

7- فقط نقشه شهرها را به شكل پرتره مى كشيد يا 
كه خود مناظر طبيعت، همچون طبيعت سرسبز گيالن را 

هم براى نقاشى  مّد نظر داريد؟ 
 در حال حاضر، تجربه ام در نقاشى خيلى بيشتر از زمانى شده 
كه نقاشى را آغاز كردم. نقاشى هاى نقشه اى من مربوط به مجموعه 
ــت.  نقاشى هاى ديگرى نيز انجام مى دهم و  تصوير چهره شهرهاس
ــاده مى كنم.  در طراحى هاى رئال،  ــاى ديگرى را نيز آم مجموعه ه
ــتفاده كنم، اما تجربه پايدارى  ــعى كردم از طبيعت و مناظر هم اس س
برايم نبود و ترجيح مى دهم از طبيعت، بيشتر عكس بردارى كنم. 

8- تاكنون آيا آثار خلق شده خود را در نمايشگاهى 
در معرض تماشـاى مردم و مخاطبان هنر نقاشـى، قرار 

داده ايد؟ در كجا؟
ــ بعد از پايان سرى اول نقاشى ها، در نمايشگاه هاى مختلفى 

شركت داشتم. هدفم  نمايش كارهايم به مردم  بود. اين كه از ديدن 
آن لذت ببرند. براى همين در نمايشگاه هاى مختلفى شركت كردم. 
بيش از ده نمايشگاهم گروهى بود و در شهرهاى مختلف؛ از جمله 
ــد. اما تاكنون  ــته ش ــتانبول و ُرم به نمايش گذاش تهران، پاريس، اس
ــت، تهران، انزلى و  ــتم كه در رش ــگاه انفرادى نيز داش چهار نمايش

منطقه آزاد انزلى برگزار شده است.
ــته باشم،  ــى هاى جديد هم داش ــگاهى از نقاش  قرار بود نمايش
ــور، انجام آن به تعويق افتاد.  ولى با ورود بيمارى كوويد 19 به كش
اما از آنجايى كه نمى شد كسى به نمايشگاه بيايد، ديوار خانه خودم 
ــزان كردم. در  ــى ها را از آن آوي ــرى كردم و نقاش ــه گال ــل ب را تبدي
ــه ديگران از طريق  ــودم را راه انداختم و ب ــه گالرى»خ نتيجه«خان

مجازى اين اجازه را دادم تا نقاشى هايم راببينند. 
ــما دعوت  ــگاهم نيز ذكر كردم كه ش ــه نمايش ــوت نام در دع
ــى هايم را  ــاى مجازى،نقاش ــد از طريق فض ــا مى تواني ــتيد، ام نيس
ــت و همين  ــبختانه اين كارم بازخوردهاى خوبى داش ببينيد. خوش
ــتان  ــگاه در خانه نيز مورد توجه بعضى از دوس ايده برگزارى نمايش
ــده و با اينكه  قرار گرفت. حاال اتاق خانه ام تبديل به ديوار ملل ش
ــه بيرون نرفتم، ولى تمام ملل در اتاقم  ــودم از خان ــن دوران، خ در اي

حضور داشتند. 

9- شـنيده ايـم كـه بعضى از نقـوش را به صورت 
گردبنـد و گردن آويز هم سـاخته ايـد كه نوعى ديگر از 
تلفيق نگاه نقاش شما با اشكال ديگر هنرهاى تجسمى و 

صنايع دستى است؟
ــنگفرش خيابان هاست.  ــى هايم از خطوط جاده ها و س ــ نقاش
ــت. معلم و  ــيارى از انسان هاس خيابان هايى كه جاى قدم هاى بس
دانش آموز، كودك و  بزرگسال،زن و مرد،پزشك و بيمار،آدم خوب 
ــت حتى ذاتًا متضاد  و آدم بد و مجموعه اي از آدمها كه ممكن اس
ــتركى را درون اين خيابان ها برداشتند و  ــند؛ اما قدم هاى مش هم باش

هر كدام مقصدى در سر داشتند.
 حتى آنهايى هم كه سرگردان اين خيابان ها بودند، به هر حال 
از آن گذشتند. جاده ها هميشه هستند، اما كمتر كسى جاده اى را كه 
در آن قدم زده يا او را به مقصد رسانده و راه رفتن او را تسهل كرده 
و براى رسيدن به مقصد او را راهنمايى كرده،به يادش مى ماند. مثل 
ــاى ديگر كه به ما بزرگترين كمك ها را مى كنند و ما  ــى از چيز ه خيل

اغلب آنها را نمى بينيم. 
ــوند و به  ــنگفرش خيابان ها را طال كردم تا بهتر ديده ش پس س
ــهر، انسان ها را به مقصد  ــود. اين مويرگ هاى درون ش آنها توجه ش
ــن خيابان ها گرفتم و نگاه  ــن نيز مقصد ديگرى از اي ــاند و م مى رس
ــى ديگر از آن  ــردم و در نهايت طرح ــن خيابان ها ك ــه اي ــرى ب ديگ

استخراج نمودم. 

ــى هايم بگويم كه باز  ــتم با اين كار،به ببيننده نقاش  مى خواس
ــما هربار  ــت.هرچند بار كه بخواهيد. ش ــر در نگاه هس ــت تغيي فرص
ــيد. همانطور كه در آينده تصميم دارم  ــته باش مى توانيد نگاه نو داش
ــنگفرش  ــايد با اين كارم س ــم. ش ــته باش نگاه هاى ديگرى نيز داش

ــال آموزش ديگرهنرهاى  ــا را طال كردم،اماهمچنان درح خيابان ه
تجسمى هستم تا بتوانم با تلفيق آنها،فكرهايم را بهتر منتقل كنم. 

10-چـرا تابلوهاى نقاشـى شـما برچسـب قيمت 
ندارند؟ قصد فروش آنها را نداريد؟

ــى مى كنم و از انجام آن لذت مى برم.  ــ براى دل خودم نقاش
ــى مى گذرد و اين حس  ــتر روزهاى تعطيل و جمعه هايم به نقاش بيش
ــويى ديگر،عالقه مند  ــت. از س خوبى كه دارم، برايم لذت بخش اس
ــردم كارهايم را ببينند و لذت ببرند. هزينه هاى زندگى ام نيز  ــودم م ب

از شغلم تهيه مى شود و نقاشى، شغلم نيست. 
 وقتى از نمايشگاه ديگران بازديد مى كردم يا خودم در نمايشگاه 
ــى از توجه مردم به غير  ــركت مى كردم، مى ديدم كه بخش گروهى ش
از تابلوى نقاشى،به قيمت تابلو هاست. احساس كردم بخشى از لذت 
ــى قيمت مى كنند. براى همين  ــى، صرف بررس خود را از ديدن نقاش
ــى ام برچسبى براى قيمت نگذارم  ــگاه نقاش تصميم گرفتم در نمايش

و فرصت لذت بردن را از ديدن نقاشى ها از مردم نگيرم.
ــت و الزامًا دليل بر صحيح بودن آن  ــخصى من اس  اين نظر ش
نيست. خيلى از هنرمندان به صورت حرفه اى در اين زمينه فعاليت 

دارند و شغل اصلى آنها هنر است. 

11-از نگاه نقشـه بين و نقش پرداز و نقاش شـما، 
جهـان پـس از كرونا به چه شـكلى خواهـد بود و دوران 

پساكرونا چه ويژگى هايى خواهد داشت؟
ــان پيش از كرونا  ــس از كرونا  هيچگاه مانند جه ــان پ ـــ جه ـ
نخواهد شد. ميزان  تأثيرگذارى اين بيمارى، فراتر از هر چيزى بوده 
كه تاكنون براى بشريت اتفاق افتاده  است. حتى اگر دارو و واكسن 

آن توليد شود، تغييرات ماندگار خواهد بود. 
ــايد پس از پايان اين بيمارى  يا مهار آن، خيلى زود خاطره  ش
ــل  ــود و نس ــيارى از مردم  كمرنگ يا حتى پاك ش اش در ذهن بس
بعدى كه پس از آن بيايند، چند خطى در كتاب هاى مرتبط بخوانند. 
اما تغييراتى كه در سيستم هاى بهداشتى، آموزشى، اقتصادى و غيره 
ــه خواهد ماند. حتى اگر  به وجود خواهد آمد، ديگر پس از آن هميش

منشأ اين تغييرات فراموش شود. 
ــد؟ اگر خيلى فانتزى به  اما جهان پس از كرونا چگونه بايد باش
ــگاه كنيم، انگار اين بيمارى از آينده آمده و آيندگان براى  ــوع ن موض
ــال  ــن، به جاى ترميناتور يك ويروس به زمان حال ارس ــات زمي نج
كرده اند. زمين حال خوبى نداشت و كرونا بر خالف تمام مشكالتى 
ــان ها درس هاى  ــت به نجات زمين زد و به ما انس كه ايجاد كرد، دس

بزرگى داد.
 براى طبيعت فرصت احياى خود را داد و كارى را كه شايد سى 
سال حاميان محيط زيست نمى توانستند انجام دهند، ظرف چندماه 

ــايد  ــت و ش انجام داد. كرونا ترميناتور آيندگان براى زمان حال اس
ــال كنند. اما زمانى كه ما  درمان آن را هم آيندگان بايد براى ما ارس
ــراى تمام آن چيزهايى كه كرونا مفيد بوده، خودمان  فهميديم،بايدب

تالش كنيم و دست  از نابودى زمين برداريم. 

نقاشی بر اساس نقشه جهان و جاده ها
 مريم فتحي



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     گفتگو با هنرمند نقاش گيالنى« حسين آقايى پور»؛ مبتكر نگاهى نو در نقاشى

هرنهای تجسمیهرنهای تجسمی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات

سه شنبه 10 تير 1399- سال نودوچهارم - شماره 27592

                       
 

ــاش؛ متولد و  ــت نق «حسـين آقايـى پور»، هنرمند ى اس
ــاكن شهر زيباى رشت. هرچند كه مديرمنابع انسانى يك شركت  س
خصوصى است،اما اين ظاهر كار است. اودر اوقات فراغتش به نقاشى 
وعكاسى مى پردازد و در همين مسير، تالشي مجّدانه براى آموختن 

بيشتر هنرهاى تجسمى نيز دارد.
ــي پي  ــگردي خاص را در نقاش ــيوه و ش اين هنرمند نقاش، ش
ــه هاي گوگل و خطوط  ــى هايش اغز نقش گرفته كه ديدن دارد. نقاش
ــان دهد و  ــت. گويي كه مي خواهد نگاهش را به مردم نش جاده هاس
ــى متفاوت در موضوعى روزمره و در  بگويد چگونه مى توان با نگرش

دسترس، چيزهاي متفاوتى را به تماشا نشست.
 مى خواهد نشان دهد كه چگونه جاده هايى را كه براى رسيدن 
به مقصد است، براى مقصد ديگرى هم مي توان انتخاب كرد و نتيجه 
اش را پيش روى مخاطب به نمايش گذاشت. مجالي پيش آمد تا با 
او به گفت و گويي با همان حال و هواي سرسبز شمال بنشينيم كه 

در ادامه، مي خوانيد و مي بينيد.

1- چـه مـدارج تحصيلى را طـى كرديد و اكنون به 
چه كارى مشغوليد؟

ــى  ــاخه مهندس ــته تحصيلى ام تجارت الكترونيك زير ش رش
كامپيوتر بوده، هرچند  به دليل اشتغال در بازار كار، دانشگاه را نيمه 
ــتم و در چند  ــه در زمينه هنر مطالعه داش كاره رها كردم، اما هميش
سال اخير نيز در دوره هاى آموزشى شركت كردم. مثال  در خصوص 
عكاسى  از دوره پايه تا پيشرقته عكاسى را طى كردم كه آموزش هاى 
آن ، در نگاهم به نقاشى نيز مفيد بود. استاد عكاسى ام آقاى «كريم 
ملك مدنى» يكى از عكاسان برجسته كشور بودند كه آموزش هاى 

مفيد و كاملى را از ايشان گرفتم. 

2- از چه سنى به نقاشى عالقه مند شديد و از كى 
به طور رسمى، به نقاشى پرداختيد؟

ـ يادم مى آيد كه در چهارده سالگى، پرتره اى از خودم را نقاشى  ـ 
كردم كه هنوز هم آن را دارم. اما پيش و بعد از آن تا پنج سال پيش 

حتى فكر نمى كردم كه روزى به نقاشى عالقه مند شوم. 
ــيد و خواستم  آن را  ــال پيش ايده اى به ذهنم رس حدود پنج س
ــتم. براى همين به  ــى نداش اجرايى كنم، اما تجربه اى در زمينه نقاش
چند تن از دوستان هنرمندم مراجعه كردم و از آنها راهنمايى خواستم. 

ــود. در نهايت تصميم گرفتم با راهنمايى  ــان عجيب ب ــده ام برايش اي
ــى، كارم  ــتر در مورد نقاش آنها و با تكيه به حس خودم و مطالعه بيش

را شروع كنم. 
نقاشى را يك كار حسى مى دانستم. پس ترجيح دادم  طورى آن 
را شروع كنم كه  برايم لذت بخش باشد. قرار گرفتن در يك سبك 

و سخت گرفتن برايم در آن مرحله مناسب نبود.به خصوص نياز به 
كارى داشتنم كه حس خوبى برايم ايجاد كند. آن زمان قصدم ارائه 
كار در جايى  نبود و قصدى هم براى فروش تابلو نداشتم كه ذهنم 
ــروع به كار كردم و با تجربياتى هم كه در  ــد. از اينرو ش ــغول باش مش
ــتم، تقريبًا از همان پنج سال پيش، قلم در دست شدم.  ــى داش عكاس

اما اينكه نقاش شده باشم را هنوز نمى توانم بگويم.
ــه هنرهاى  ــادى را در زمين ــات زي ــر، مطالع ــالهاى اخي  در س
ــركت كردم. هرچند  ــته ام و در دوره هاى مختلفى نيزش تجسمى داش
ــتم،  ــى ها كه در حال ارائه آن هس ــرى از نقاش در خصوص اين س

همچنان به روش اولم نقاشى مى كنم.  

3- سـبك و سـياق شـما در نقاشى چيست و از چه 
مواد و مصالحى براى اين كار استفاده مى كنيد؟

ــوم  دارم، ارائه نگاه  ــن از نقش زدن بر روى ب ــه م ــى ك ـ  هدف
ــتى است. نگاهى كه از ديد من  ــخصى ام از پيرامون و جهان هس ش
ــتراك گذارى آن از طريق خطوط بر روى  ــود و به اش دنيا ديده مى ش
بوم است. هر كسى در زندگى اش آگاهى هايي از اطراف و پيرامون 
ــى دارد. ديد من نيز به دنياى  ــگاه خود نيز داليل ــراى ن ــود دارد و ب خ
پيرامون، آن گونه است كه در كارهايم نشان مى دهم. متفاوت ديدن 

دنياى اطراف، نگاه من است.
 به نظرم،هركسى مى تواند حسى را كه به جهان پيرامون خود 
دارد،با هر وسيله اى كه بدان عالقه مند است،به ديگران منتقل كند. 
شخصى با نقاشى يا عكاسى،  شخصى با مجسمه يا معمارى؛ يا هر 
ــود. كسى را نمى توان به خاطر نوع   ــق انجام مى ش فعاليتى كه با عش
و روش ارائه حسش، زير سؤال برد. مهم اين است كه  آن اثر، حس 

مفيدى و نه الزامًا حس خوبى، در ديگران ايجاد كند. 
هنرمند كسى است كه براى مردم كار مى كند و تالشش ايجاد 
تفكر در مخاطب است. هنرمند واقعى، بُعدهاى مختلفى در اثر خود 
ارائه مى دهد تا از مخاطب عام تا مخاطب خاص، پيام او را دريافت 
ــت و مردم بهترين قاضى در  ــى متفاوت اس كنند. ژرفاى هنر هركس

اين خصوص هستند.
 من نيز به همين نسبت، دلم مى خواست براى مردم حس خوب 
ــى اين بوم ها و  ــى كه خودم در زمان نقاش و مفيدى ايجاد كنم. حس
ــتم موضوعى را نيز  ــتم. در ضمن، مى خواس ظهور اين چهره ها داش
ــت. مى خواستم  ــى هايم از  خطوط جاده هاس به آنها منتقل كنم. نقاش
نگاهم را به مردم نشان دهم و بگويم كه چگونه مى توان با نگاهى 
ــان  ــتم نش متفاوت در موضوعى روزمره، چيز متفاوتى ديد. مى خواس
ــت،  ــيدن به مقصد اس ــه چگونه جاده هايى را كه براى رس ــم ك ده
ــردم و نتيجه اش را پيش روى آنها  ــد ديگرى انتخاب ك ــراى مقص ب

بگذارم.
جاده ها درطول ساليان زياد و هركدام  به حسب نياز مردم هر 

ــى هايم اين خطوط جاده هاست كه  ــكل گرفته اند. در نقاش ــهر ش ش
ــهر،چه پرتره اى طراحى كنم.  ــى مى كند تا براى هر ش ــرا راهنماي م
ــت. خيابان هايى  كه سال ها  ــى هايم يك خيابان اس هرخط در نقاش
ــب و ارابه ها  زير قدم هاى تند و آرام مردم  بوده و روزى  در آنها اس
ــين ها  ــان مى رفتند و امروز بوق و دود ماش با صداى تق تق سم هايش

ــال ها هم  ــتند و س ــت. جاده هايى كه هنوز هس جاى آنها را گرفته اس
خواهند ماند.

ــتم  ــتى  كمى تغيير دادم و خواس  اما من نقش آنها  را در هس
پرتره هاى  بوم مرا از شهرها بسازند. تصاويرى كه رودر روى مخاطب 
ــود  بماند و به او نگاه كند.  پرتره اى كه در ذهن مخاطب ماندگار ش
تا وقتى نام يك شهر را مى شنود، نقش و صورت شهر، پيش رويش 
ــاختمان و  ــانى، بهتر از نماى س ــد. مردم با چهره و صورت انس باش
خيابان هاى شلوغ، ارتباط مى گيرند. من تالشم اين است كه مخاطب 

كارهايم، نام هر شهر را با چهره آن شهر به خاطر بسپارد. 
ــتم  ــتان را تمام نكردم. از مخاطبم خواس  اما اين جاى كار، داس
ــى هايم را كشف كند. داستانى كه درزمان نقاشى به  ــتان نقاش تا داس
ــهر در ذهنم شكل  ــد تا تصوير آن ش آن فكر مى كردم و باعث مى ش
ــورى فكر  ــتان س ــهراردبيل، به داس ــى ش بگيرد. مثًال در زمان نقاش
ــه اى كه بعد از شكست عشقى، مجنون  ــق پيش مى كردم. دختر عاش
مى شود و سال ها در جاده ها و كوچه هاى شهر اردبيل زندگى مى كند. 
از قدم هاى او تصوير دختر غميگنى را نقاشى كردم كه  اشك هايش 
ــه جاى  ــك هايش در نقش ــده و  تصوير اش بر روى قلبش جمع ش
ــى ها براى خودش  ــت. هر كدام از نقاش ــورابيل اردبيل اس درياچه ش
ــاس اتفاقات، خاطره ها، اشخاص و گاهى نيز تخيل  ــتانى بر اس داس

شخصى ام دارد.
 اين داستان ها را براى اين گذاشتم كه مردم بعد از ديدن تابلوها 
ــكوت هر بهانه اى براى گفتگو  در مورد آن گفتگو كنند. در عصر س
ــى هايم را مردم  ــت. دلم مى خواهد وقتى تصاويرو نقاش غنيمت اس
ــتان هاى آن گفتگو كنند. براى  مى بينند، به وجد بيايند و درباره داس
ــى هايم را نمى گويم. به ببيننده اين اختيار  ــتان تمام نقاش همين، داس
را مى دهم تا داستان خود را از نقاشى هايم خارج كند.همان طور كه 

از او مى خواهم تصاوير خودش را از نقشه ها خارج كند. 
اين نقاشى ها از مجموعه نقاشى هاى شهرى من است و براى 
ــتفاده كرده ام. اما مجموعه هاى ديگرى  آن از بوم و رنگ روغن اس
ــاخت  را نيز آماده كرده ام  كه مواد و متريال هاى مختلفى براى  س

در آنها استفاده شده است. 

4- ويژگى نقاشـى هاى شـما چيسـت و چگونه از 
نقشـه هاى گوگل و خطوط موازى جاده ها براى ترسـيم 

نقاشى به صورت شمايل آدمى، بهره مى بريد؟
ــ كاركرد جاده وهمچنين نقشه مشخص است. افراد ديگرى 
نيز بوده اند كه به طرق مختلف از نقشه براى فعاليت هاى خود بهره 

گرفته اند. تصميمم براى استفاده از نقشه و خطوط جاده ها، پيدا كردن 
يك پرتره براى شهر بود. مى خواستم تصويرى از هر شهر ايجاد كنم 
ــاختمان ها، جاده ها و بناها به ياد بياوريم،  ــهرها را نه با نام ها، س تا  ش

بلكه وقتى اسم شهرى را مى شنويم،چهره آن شهر را ببينيم.
ــهر را انتخاب مى كنم و كمى در مورد  ــى،اول يك ش براى نقاش
تاريخچه و داستان هاى آن مطالعه مى كنم. حتى گاهى تاريخ شفاهى 
ــه آن نگاهى مى اندازم  ــتجو مى كنم و بعد  به نقش ــهر را جس يك ش
ــريع  ــمم مى آيد، دقت مى كنم. گاهى س و به  تصاويرى كه به چش
ــد. گاهى هم  ــود و گاهى نيز طول مى كش تصويرى در آن پيدا مى ش
هيچ تصويرى در آن زمان نمى بينم.  مدتى صبر مى كنم  و در زمانى 

ديگر، دوباره سراغ نقشه آن شهر مى آيم.
ــر، آن را عالمت گذارى مى كنم و از  ــدا كردن تصوي ــد از پي  بع
ــه، جاده هايى را كه انتخاب كرده ام، به روى بوم منتقل  درون نقش
ــردن اندام صورت، به آن  ــزى مى كنم و با اضافه ك ــگ آمي ــد رن و بع
ــوس پايتخت ليتوانى،  ــهر ويليني ــانه ش چهره مى دهم. مثًال در افس
ــد كه گرگى  ــبى«گديميناس» در خواب مى بين ــت كه ش ــده اس آم
ــخ  وينليوس ــب تاري ــد و از آن ش ــه اى زوزه مى كش ــزى روى تپ  فل

 آغاز مى شود.
ــى كردم  كه گرگى  ــاهى را با لباس خواب نقاش  من نيز پادش
ــيدن است.  ــان از تپه در حال زوزه كش ــانه او به نش فلزى  بر روى ش
ــى هايم به خطوط جاده ها بستگى دارد، خيلى از فرم هاى  چون نقاش
غيرمتعارف در صورت و بدن نقاشى هايم شكل مى گيرد. من از اين 
نقص ها، نه تنها ناراحت نشدم و اصالح نكردم، بلكه آنها را به طراحى 
اندام صورت نيزارتباط دادم و سعى كردم از اين نقص ها براى همگون 

سازى نقاشى هايم بهره ببرم. 

5- آيا مى شود از شما به عنوان مبتكر اين شيوه از 
نقاشـى نام برد يا اينكه قبل از شـما نيز كسـانى ديگر از 

اين مدل نقاشى ارائه داده اند؟
ــود به راحتى ادعاى  ــت كه  ديگر نمى ش ــ دنيا آنقدر بزرگ اس
اول بودن را داشت. حتى جايى خوانده بودم كه وقتى فكر و ايده اى 
ــد حداقل 17 نفر ديگر به آن  فكر  ــما مى آيد، در آن واح ــه ذهن ش ب
مى كنند. حاال از اين 17 نفر چند نفر اين فكر و ايده را به فعل تبديل 
ــت. كارم استفاده از خطوط جاده ها و خيابان ها  ــخص نيس كنند، مش
براى ايجاد يك پرتره براى شهر و انتقال آن بر روى بوم به صورت 
ــال پيش، اين كار  ــت.  از 5 س ــهر اس ــى براى هر ش يك پرتره نقاش
ــت كه قبل و بعد از من،  ــم و چندان برايم مهم نيس ــام مى ده را انج

ــد. چون از انجام آن لذت مي برم.  ــى اين كار را انجام داده باش كس
ــم كه به اين  ــى باش ــايد هم اولين كس ولى تاكنون چيزى نديدم و ش

صورت اين كار را انجام داده ام.  

6- براى آموختن شـگردها و شـيوه هاى نقاشـى، 
آيـا كالس و كارگاه آموزشـى هـم در گيـالن رفته ايد يا 
اينكه به صورت خودجوش و جوششى، به اين هنر روى 

آورديد؟ 
ــيد،  ــروع كار و اوايل، زمانى كه اين ايده به ذهنم رس ــ در ش
ــروع  به كار كردم.  ــا ديد و نگاه خودم ش ــم و ب ــى نرفت كالس خاص
ــى گذرانده ام،  ــم كه  يك دوره كامل را براى نقاش ــم بگوي نمى توان
ــتم كه در يادگيرى ام خيلى  ــتان هنرمندى داش اما در اين بين، دوس
كمك كردند. همانند سركار خانم ريسمانچى و آقاى عماد صالحى 

و چند تن ديگر از دوستان.
ــه اى  ــى هاى نقش ــى هاى جديدم نيز كه متفاوت از نقاش  نقاش
ــتر در آنها شگردهاى نقاشى رعايت شده،اما در خصوص  ــت، بيش اس
ــتم همچنان مثل اول كار،از رنگ هاى  ــى هاى نقشه اى،خواس نقاش

خام و تند و نقص در اندام صورت ها استفاده كنم.
ــه داراى انحناها و پيچ و تاب هاى غيرطبيعى   تصاويرم هميش
بوده اند و آنها را دوست دارم. ابروهاى  نامنظم، صورت هاى كشيده يا 
فرم هاى عجيب لباس. اين من نبودم كه فرم صورت ها را مى ساختم، 
ــرم مى دادند و تنها آنها را  ــوده اند كه به صورت ها ف ــا ب ــه جاده ه بلك

مى ديدم. 

7- فقط نقشه شهرها را به شكل پرتره مى كشيد يا 
كه خود مناظر طبيعت، همچون طبيعت سرسبز گيالن را 

هم براى نقاشى  مّد نظر داريد؟ 
 در حال حاضر، تجربه ام در نقاشى خيلى بيشتر از زمانى شده 
كه نقاشى را آغاز كردم. نقاشى هاى نقشه اى من مربوط به مجموعه 
ــت.  نقاشى هاى ديگرى نيز انجام مى دهم و  تصوير چهره شهرهاس
ــاده مى كنم.  در طراحى هاى رئال،  ــاى ديگرى را نيز آم مجموعه ه
ــتفاده كنم، اما تجربه پايدارى  ــعى كردم از طبيعت و مناظر هم اس س
برايم نبود و ترجيح مى دهم از طبيعت، بيشتر عكس بردارى كنم. 

8- تاكنون آيا آثار خلق شده خود را در نمايشگاهى 
در معرض تماشـاى مردم و مخاطبان هنر نقاشـى، قرار 

داده ايد؟ در كجا؟
ــ بعد از پايان سرى اول نقاشى ها، در نمايشگاه هاى مختلفى 

شركت داشتم. هدفم  نمايش كارهايم به مردم  بود. اين كه از ديدن 
آن لذت ببرند. براى همين در نمايشگاه هاى مختلفى شركت كردم. 
بيش از ده نمايشگاهم گروهى بود و در شهرهاى مختلف؛ از جمله 
ــد. اما تاكنون  ــته ش ــتانبول و ُرم به نمايش گذاش تهران، پاريس، اس
ــت، تهران، انزلى و  ــتم كه در رش ــگاه انفرادى نيز داش چهار نمايش

منطقه آزاد انزلى برگزار شده است.
ــته باشم،  ــى هاى جديد هم داش ــگاهى از نقاش  قرار بود نمايش
ــور، انجام آن به تعويق افتاد.  ولى با ورود بيمارى كوويد 19 به كش
اما از آنجايى كه نمى شد كسى به نمايشگاه بيايد، ديوار خانه خودم 
ــزان كردم. در  ــى ها را از آن آوي ــرى كردم و نقاش ــه گال ــل ب را تبدي
ــه ديگران از طريق  ــودم را راه انداختم و ب ــه گالرى»خ نتيجه«خان

مجازى اين اجازه را دادم تا نقاشى هايم راببينند. 
ــما دعوت  ــگاهم نيز ذكر كردم كه ش ــه نمايش ــوت نام در دع
ــى هايم را  ــاى مجازى،نقاش ــد از طريق فض ــا مى تواني ــتيد، ام نيس
ــت و همين  ــبختانه اين كارم بازخوردهاى خوبى داش ببينيد. خوش
ــتان  ــگاه در خانه نيز مورد توجه بعضى از دوس ايده برگزارى نمايش
ــده و با اينكه  قرار گرفت. حاال اتاق خانه ام تبديل به ديوار ملل ش
ــه بيرون نرفتم، ولى تمام ملل در اتاقم  ــودم از خان ــن دوران، خ در اي

حضور داشتند. 

9- شـنيده ايـم كـه بعضى از نقـوش را به صورت 
گردبنـد و گردن آويز هم سـاخته ايـد كه نوعى ديگر از 
تلفيق نگاه نقاش شما با اشكال ديگر هنرهاى تجسمى و 

صنايع دستى است؟
ــنگفرش خيابان هاست.  ــى هايم از خطوط جاده ها و س ــ نقاش
ــت. معلم و  ــيارى از انسان هاس خيابان هايى كه جاى قدم هاى بس
دانش آموز، كودك و  بزرگسال،زن و مرد،پزشك و بيمار،آدم خوب 
ــت حتى ذاتًا متضاد  و آدم بد و مجموعه اي از آدمها كه ممكن اس
ــتركى را درون اين خيابان ها برداشتند و  ــند؛ اما قدم هاى مش هم باش

هر كدام مقصدى در سر داشتند.
 حتى آنهايى هم كه سرگردان اين خيابان ها بودند، به هر حال 
از آن گذشتند. جاده ها هميشه هستند، اما كمتر كسى جاده اى را كه 
در آن قدم زده يا او را به مقصد رسانده و راه رفتن او را تسهل كرده 
و براى رسيدن به مقصد او را راهنمايى كرده،به يادش مى ماند. مثل 
ــاى ديگر كه به ما بزرگترين كمك ها را مى كنند و ما  ــى از چيز ه خيل

اغلب آنها را نمى بينيم. 
ــوند و به  ــنگفرش خيابان ها را طال كردم تا بهتر ديده ش پس س
ــهر، انسان ها را به مقصد  ــود. اين مويرگ هاى درون ش آنها توجه ش
ــن خيابان ها گرفتم و نگاه  ــن نيز مقصد ديگرى از اي ــاند و م مى رس
ــى ديگر از آن  ــردم و در نهايت طرح ــن خيابان ها ك ــه اي ــرى ب ديگ

استخراج نمودم. 

ــى هايم بگويم كه باز  ــتم با اين كار،به ببيننده نقاش  مى خواس
ــما هربار  ــت.هرچند بار كه بخواهيد. ش ــر در نگاه هس ــت تغيي فرص
ــيد. همانطور كه در آينده تصميم دارم  ــته باش مى توانيد نگاه نو داش
ــنگفرش  ــايد با اين كارم س ــم. ش ــته باش نگاه هاى ديگرى نيز داش

ــال آموزش ديگرهنرهاى  ــا را طال كردم،اماهمچنان درح خيابان ه
تجسمى هستم تا بتوانم با تلفيق آنها،فكرهايم را بهتر منتقل كنم. 

10-چـرا تابلوهاى نقاشـى شـما برچسـب قيمت 
ندارند؟ قصد فروش آنها را نداريد؟

ــى مى كنم و از انجام آن لذت مى برم.  ــ براى دل خودم نقاش
ــى مى گذرد و اين حس  ــتر روزهاى تعطيل و جمعه هايم به نقاش بيش
ــويى ديگر،عالقه مند  ــت. از س خوبى كه دارم، برايم لذت بخش اس
ــردم كارهايم را ببينند و لذت ببرند. هزينه هاى زندگى ام نيز  ــودم م ب

از شغلم تهيه مى شود و نقاشى، شغلم نيست. 
 وقتى از نمايشگاه ديگران بازديد مى كردم يا خودم در نمايشگاه 
ــى از توجه مردم به غير  ــركت مى كردم، مى ديدم كه بخش گروهى ش
از تابلوى نقاشى،به قيمت تابلو هاست. احساس كردم بخشى از لذت 
ــى قيمت مى كنند. براى همين  ــى، صرف بررس خود را از ديدن نقاش
ــى ام برچسبى براى قيمت نگذارم  ــگاه نقاش تصميم گرفتم در نمايش

و فرصت لذت بردن را از ديدن نقاشى ها از مردم نگيرم.
ــت و الزامًا دليل بر صحيح بودن آن  ــخصى من اس  اين نظر ش
نيست. خيلى از هنرمندان به صورت حرفه اى در اين زمينه فعاليت 

دارند و شغل اصلى آنها هنر است. 

11-از نگاه نقشـه بين و نقش پرداز و نقاش شـما، 
جهـان پـس از كرونا به چه شـكلى خواهـد بود و دوران 

پساكرونا چه ويژگى هايى خواهد داشت؟
ــان پيش از كرونا  ــس از كرونا  هيچگاه مانند جه ــان پ ـــ جه ـ
نخواهد شد. ميزان  تأثيرگذارى اين بيمارى، فراتر از هر چيزى بوده 
كه تاكنون براى بشريت اتفاق افتاده  است. حتى اگر دارو و واكسن 

آن توليد شود، تغييرات ماندگار خواهد بود. 
ــايد پس از پايان اين بيمارى  يا مهار آن، خيلى زود خاطره  ش
ــل  ــود و نس ــيارى از مردم  كمرنگ يا حتى پاك ش اش در ذهن بس
بعدى كه پس از آن بيايند، چند خطى در كتاب هاى مرتبط بخوانند. 
اما تغييراتى كه در سيستم هاى بهداشتى، آموزشى، اقتصادى و غيره 
ــه خواهد ماند. حتى اگر  به وجود خواهد آمد، ديگر پس از آن هميش

منشأ اين تغييرات فراموش شود. 
ــد؟ اگر خيلى فانتزى به  اما جهان پس از كرونا چگونه بايد باش
ــگاه كنيم، انگار اين بيمارى از آينده آمده و آيندگان براى  ــوع ن موض
ــال  ــن، به جاى ترميناتور يك ويروس به زمان حال ارس ــات زمي نج
كرده اند. زمين حال خوبى نداشت و كرونا بر خالف تمام مشكالتى 
ــان ها درس هاى  ــت به نجات زمين زد و به ما انس كه ايجاد كرد، دس

بزرگى داد.
 براى طبيعت فرصت احياى خود را داد و كارى را كه شايد سى 
سال حاميان محيط زيست نمى توانستند انجام دهند، ظرف چندماه 

ــايد  ــت و ش انجام داد. كرونا ترميناتور آيندگان براى زمان حال اس
ــال كنند. اما زمانى كه ما  درمان آن را هم آيندگان بايد براى ما ارس
ــراى تمام آن چيزهايى كه كرونا مفيد بوده، خودمان  فهميديم،بايدب

تالش كنيم و دست  از نابودى زمين برداريم. 

نقاشی بر اساس نقشه جهان و جاده ها
 مريم فتحي



ــراي  ــاعر و ترانه س «عليرضـا راهب»، ش
ــناي همروزگار ما، در بامداد پنجشنبه، پنجم  نام آش
تيرماه به دليل ابتال به ويروس كرونا و در اثر ايست 
ــا راهب در 27 دى 1346  ــت. عليرض قلبي درگذش
ــس از پايان  ــود و پ ــده به جهان گش ــران دي در ته
ــطه و دبيرستان در رشته  تحصيالت ابتدايى، متوس
ــد و همزمان به شعر  ــگاه تبريز ش حقوق، وارد دانش

گفتن هم روى آورد.
 وى شعر را به خصوص از سال هاى دهه 60 خورشيدى آغاز كرد 
ــي ونداد، در عرصه برگزاري  ــر نيز با راه اندازي كانون ادب ــه اخي و در ده
انجمن هاي ادبي، حضوري ملموس و مؤثر داشت. از راهب دو مجموعه 
ــتكان عرق چهل گياه» منتشر  ــپيد «عشق پاره وقت» و «دو اس ــعر س ش

شده است. يادش گرامي باد.
 

وقتى در انتظار تو هستم
سخت مى تپد

فشرده مى شود قلبم
كوچك مى شود

به اندازة صفحة اين ساعت مچى.

جنگل
رد پاى باران است

ويرانه
ردپاى
طوفان

من ردپاى تو ام
هميشه پشت در خانه ات

تمام مى شوم.

تغذيه و مطالعه 
يك زندگي خوب 

ما غذا را با غصه هاي تمام جهان 
مي خوريم و سير مي شويم 

صبحانه با گزارش جنون گاوي 
ناهار 

با آگهي حراج و مزايده 
يك لقمه 

بعد يك ليوان 
نفت خام درياي شمال 

بشكه اي 35 دالر 
ما سفره نداريم 

روي روزنامه غذا مي خوريم!

ــواره يكى از  ــاه، از ديرباز، هم ــعر كوت ش
ــى  ــى ترين گونه هاى ادبى زبان فارس اصل
بوده است. صاحب نظران يكى ازكهن ترين 
نمونه هاى شعر فارسى را شعرهاى كوتاه و 
ــه مصرعى «خسروانى» مى دانند كه در  س
ــت و خنياگران  ــانيان رواج داش دوران ساس
ــاز و آواز  ــعار هجايى را همراه با س ــن اش اي

مى خواندند.
ــه هاى  ــا، نمون ــروانى ه ــا از آن خس  ام
ــت. هرچند  ــيار اندكى به جاى مانده اس بس
ــث در كتاب  ــوان ثال ــاد مهدى اخ ــده ي زن
ــيوه اين قالب  ــه ش ــرد...» ب ــا س «دوزخ ام
ــش قطعه شعر در  ــى، ش ــعر فارس كهن ش
 اوزان عروضى نگاشت و آنها را نوخسروانى 

ناميد.
ــاه در تاريخ  ــعر كوت ــت ش حكاي
ــعر عروضى فارسى نيز چشمگير  ش
ــايد كمتر  ــت. ش ــه اس ــل توج و قاب
ــى سراغ داشته  ــعر فارس مخاطب ش
ــاعران بزرگى مانند  ــيم كه با ش باش
ــام و باباطاهر عريان  حكيم عمر خي
آشنايى نداشته باشد و رباعيات خيام 
ــاى باباطاهر را نخوانده  و دوبيتى ه
ــعرهاى كوتاهى كه بخش  باشد. ش
قابل توجهى از ميراث ارزشمند شعر 

فارسى به شمار مى روند.
ــر اين  ــه ديگ ــب توج ــه جال نكت
ــه و  ــرى به گوش ــه اگر س ــت ك اس
ــرزمين پهناور ايران بزنيم و  كنار س
ــى و ادبيات  ــگ هاى محل در فرهن
ــتجو كنيم؛  ــفاهى آن مناطق جس ش
ــعر كوتاه يكى و شايد اصلى ترين  ش

ــعر بومى نواحى مختلف ايران  گونه ش
محسوب مى شود كه در اين ميان مى توان 
ــعر سه مصرعى «سه خشتى» عشاير  به ش
ــان اشاره كرد. يا شعر  ــمال خراس ُكرمانج ش

كوتاه ليكو در مناطق جنوب شرق ايران.
ــى نيز، شعر  ــعر مدرن فارس در دوران ش
ــعر نو  ــپيد، همگام با ش ــاه نيمايى و س كوت
ــتاب پيش آمده  ــى، گاه كند و گاه پرش فارس
است و در چند دهه اخير با اقبال قابل توجه 

مخاطبان و مؤلفان مواجه شده است. 
ــپيد و نيمايى،  ــعر كوتاه س تا جايى كه ش
ــاعران پيشكسوت و  ــيارى از ش در كتب بس
جوان، حجم قابل توجهى از اشعار را به خود 
اختصاص داده و حتى مجموعه هاى شعرى 
بسيارى كه تنها اشعار كوتاه شاعران را دربر 
ــخوان  ــالها روى پيش ــى گيرد، در اين س م
ــت. هرچند،  ــى ها قرار گرفته اس كتابفروش
ــنايى شاعران و مخاطبان با قالب  برخى، آش
وارداتى «هايكو» را در اقبال سال هاى اخير 

به شعر كوتاه بى تاثير نمى دانند.
ــعر كوتاه، امروزه يكى  ــت، ش هرچه هس
ــى به  ــعر فارس از جدى ترين گونه هاى ش
شمار مى رود و اين حضور چشمگير، نياز به 
بررسى دقيقتر كارشناسان عرصه ى ادبيات 
ــت نگارنده قصد دارد به  دارد. در اين يادداش
بازخواني شعري كوتاه از اكبر اكسير بپردازد 
تا در شماره هاي آتي اشعاري از ديگر كوتاه 
سرايان براي بازخواني انتخاب و در معرض 

نگاه شما قرار گيرد.

«صفر را بستند
كه ما به بيرون زنگ نزنيم

از شما چه پنهان
ما از درون زنگ زديم!» 

(اكبر اكسير)
ــند  ــي از معضالت جهان مجازي، س يك
ــعار به نام افرادي مشهور  خوردن برخي اش
ــت كه روحشان هم از سرودن اين اشعار  اس
ــعر مذكور بايد  ــاعر اصلي ش خبر ندارد و ش
جان بكند تا ثابت كند كه شعر از آن اوست، 
ــود آب رفته را  كه در اكثر اوقات هم نمي ش
به جوي برگرداند. از قضا اين معضل بيشتر 

گريبانگير كوتاه سروده هاست.
ــه قرباني اين  ــاعران ك ــي از اين ش  يك

ــده؛  ــاي مجازي ش ــب دني ــاري عجي بيم
ــير، شاعر شوخ طبع آستارايي  اكبرخان اكس
ــت كه چندي پيش تعدادي از شعرهاي  اس
كوتاهش در فضاهاي اينترنتي به نام زنده ياد 
حسين پناهي منتشر و با سرعتي سرسام آور، 
ــه به صفحه، در جهان مجازي تكثير  صفح

شد.
 جالب است كه اگر شعرهاي مذكور اين 
ــدني اند –كه قاعدتًا  قدر خواندني و تكثيرش
ــام زنده ياد  ــرا پيش از آن كه ن ــتند- چ هس
ــود، روي  ــراينده درج ش پناهي به عنوان س
ــت كه  ــد؟! اينجاس ــت حلوا حلوا نمي ش دس
ــه  عميق تري  مي فهميم اين معضل از ريش
آب مي خورد و ظاهراً اهالي دنياي مجازي، 
ــراينده حساس اند و كيفيت  ــتر به نام س بيش
ــعار در درجه  دوم و يا چندم اهميت قرار  اش
دارد. و اگر تك سرفه اي از يك چهره  مشهور 
ــود، به همان اندازه در  ــر ش و محبوب منتش
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، 
ــخص  ــاهكار ادبي را به نام آن ش كه يك ش

منتشر كنيم. 
ــته است اين  ــير، هرچند توانس اكبر اكس
ــام خود  ــواص به ن ــر خ ــعار را در محض اش
برگرداند، اما بسياري از كاربران شبكه هاي 
ــي زير بار نمي روند و هنوز معتقدند  اجتماع
ــر متعلق به  ــعر ديگ ــعر و چند ش كه اين ش
ــچ صراطي  ــت و به هي ــاد پناهي اس زنده ي

مستقيم نمي شوند.

ــاعراني  ــير يكي از ش  بگذريم. اكبر اكس
است كه در دو دهه  اخير تمامي توان خود را 
صرف سرودن شعر كوتاه كرده است و شعر 
ــير در تعريف  خود را «فرانو» مي نامد. اكس
ــعر «فرانو»؛ كوتاهي،  ــه مختصات ش و ارائ
ــاده، پيام چند وجهي  طنز، زبان محاوره و س
ــي داند كه تمامي  ــات آن م و ... را از ضروري
يا بخشي از اين ويژگي ها را در اكثر قريب به 
اتفاق شعرهاي اكسير مي توان ديد، از جمله 
ــعري كه براي اين شماره انتخاب   همين ش

شده است.
ــروع  ــي عاميانه ش ــا اصطالح ــعر ب ش
مي شود:«صفر را بستند». به نوعي مطابق با 
مانيفست شعر«فرانو»، بسط و گسترش يك 

ــا اصطالح عاميانه، منجر به خلق  تركيب ي
يك موقعيت شعري مي شود. اصطالحي كه 
كمتر كسي پيدا مي شود كه با آن آشنا نباشد 
و از يك مختصات اجتماعي-اقتصادي خبر 

مي دهد.
 مسدود كردن صفر تلفن تا راوي امكان 
ــراري ارتباط با جهان بيرون- بيرون از  برق
شهر، بيرون از كشور و ...- را نداشته باشد. 
ــاعرانه و ايجاد  ــاعر با يك چرخش ش و ش
ــرار دادن «درون» در مقابل  ــك تضاد و ق ي
«بيرون»، بستن صفر را قطع ارتباط راوي با 

جهان بيرون از خود تداعي مي كند.
ــاًال  ــم احتم ــزاره  دوم، دور از چش  و در گ
ــدودكنندگان، راوي و هم كيشان راوي  مس
ــا از درون  ــد كه چه باك، م ــالم مي كنن اع
ــگ زديم. يكي  ــرار كرديم و زن ــاط برق ارتب
ــت  ديگر از ويژگي هاي فرانو –طبق مانيفس
ــتفاده چندگانه و ايهام وار از واژگان  آن- اس
ــعر، اين  ــت كه در اين ش و اصطالحات اس
ــالح «زنگ زدن» قابل  ــرد براي اصط كارب

تصور است. 
ــگ زدن  ــه، زن ــي ديگرگون و در خوانش
ــردن در مقابل  ــاي ارتباط برقرار ك ــه معن ب
ــيدن  ــاي پوس ــه معن ــزات ب ــگ زدن فل زن
ــرد. و در اين  ــرار مي گي ــن ق ــن رفت و از بي
ــته   ــه خواس ــدودكنندگان ب ــش، مس خوان
ــا از درون زنگ زديم و ــيده اند و م ــود رس  خ

 پوسيديم!

سبزينه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات
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شعرى كه كوتاه نمى آيد!

  سوگ نوشته

دو استكان عرق چهل گياه تا مرگ

1 

2 

3

 عبدالصابر كاكايي



ببينيد كى دارم عرض مى كنم؛ اگر نصف همين توجهى كه بعضى از ما ملت به جراحى پالستيك 
براى زيباترشدن«خود»مان داريم، به فرهنگ پالستيك اختصاص مى داديم؛ اآلن با محيط زيست 

زيباترى مواجه بوديم. و مثل باباطاهرمرحوم،مى زديم زيرهرچه آواز كه:
به هرجا بنگرم؛كوه و در و دشت                                                     نشان از قامـت رعنا تو بينـم

ــد، به كوه و  اگر اين فرهنگ رعايت مى ش
در و دشت و دريا كه نگاه مى كرديم؛ فقط قامت 
زيباى طبيعت بى نظير خدا را مى ديديم؛ نه ظروف 
پالستيكى يكبار مصرف و بطرى نوشابه و سرنگ 
آمپول تزريق شده و نايلون چيپس و چيتوز خورده 
ــده و دستة چتر  ــمارتيز بلعيده ش ــده و جعبة اس ش
ــتفاده شده و دندان مصنوعى عمه ليالى فوت  اس
شده و.... امثال اين اضافات و خزعبالت صادره شده 
را. بيخود نيست كه مى گويند توليد 5/1 ميليون تن 

پالستيك در جهان در سال 1950، به 200 ميليون تن در سال 2002 رسيده است. حاال هم كه 2015 است و البد 
 چندميليون تن ديگر به مبلغ اضافه شده كه اگر كسى از كرة مريخ به زمين آمد؛ خيال نكند كه زمينى ها پيشرفت

 نكرده اند. 
اگر به موازات افاضات خود، مواظب اضافات خود هم بوديم؛ از خشكى ما اين قدر آت و آشغال 
ــفركرده به كيش  ــاية س ــر از دريا و اقيانوس در نمى آورد كه دمپايى همس ــدنى، س جورواجور حل نش
ــاحل  ــده و جهت معالجه به س ــه فارس در آورند كه دچار دردمعده ش ــكم نهنگ خليج هميش ما را از ش

مراجعه كرده است.
«نهنگ آن به كه با دريا ستيـزد»                                           به شرطى كه از آن چيزى نخيزد!
چه چيـزى بدتـراز ايـن آشغــالى                                           كه ملـت تـوى اقيانـوس ريـزد؟

اگر شما اطالع دقيق داشتيد كه براى بازگشتن يك كيسة نايلونى به آغوش طبيعتـ  كه يعنى 
دوباره جزئى از آن شودـ  حدود 1000 سال وقت الزم است كه نه من و شما در دنيا هستيم،نه نوه هاى 
ما؛ آن وقت شايد به اين راحتى كيسة نايلونى ميوه ها و تخمه هايتان را از داخل ماشين مدل باالى 
ــين،داريد  ــمت جاده و بيابان هاى اطراف آن پرت نمى كرديد. آنهم در حالى كه داخل ماش خود به س
راجع به مهمترين مسائل منطقه و جهان صحبت مى كنيد و موضع مى گيريد. و خوشحالم كه شنيدم 

روز 21 تير را به عنوان«روز خريد بدون كيسة نايلونى» نامگذارى كرده اند. 
در تأييد عرايض ما: « بر اساس گفته هاى مديرسازمان تحقيق دربارة زباله  هاى پالستيكى، 
زباله هاى پالستيكى به راحتى حيوانات دريايى را آلوده و مسموم مى كنند؛زيرا آنها اين مواد را به جاى 
غذا اشتباه مى گيرند و مصرف مى  كنند. در معدة برخى از اين حيوانات، مقادير زيادى پالستيك ديده 

شده و اين زباله ها هرسال بيش از يك ميليون مرغ دريايى و يكصدهزار پستاندار را مى كشد.»
به نقل از منابع موثق
بستة پيشنهادى پالستيكى: اين مديريت سازمان تحقيق دربارة زباله  هاى پالستيكى،بايد 
ــان و اين سازمان قرار مى گيريم تا حاال كه  ــد؛ فلذا ما نيز در كنار ايش ــختى بوده باش ــغل جديد و س ش

زمين گرفتار اپيدمى پالستيك شده؛ ما نيز به سهم خود، راهكارهايى عرضه كنيم:
ــتيك را از زندگى مان خارج  1ـ حذف تدريجى پالسـتيك: تا جايى كه امكان دارد، پالس
ــه  هاى كاغذى بريزيم. البته  ــايرخوراكى هاى خود را داخل كيس ــابق، ميوه ها و س كنيم. مثًال مثل س
اينجورى باز ممكن است نسل درخت ها بر بيفتد، كه خب براى اين معضل هم خدمت خواهيم رسيد 
ــازها، همينطورى خودجوش،فاتحة  ــاز و بفروش ها و برج س و راهكار خواهيم داد. نه كه تا اآلن بس

بسيارى از درختان را نخوانده اند. الكى مثًال ما اطالعى نداريم!
2ـ روز جمع آورى پالسـتيك: در جمع آورى ديش هاى ماهواره كه خوب عمل كرديم 
ــتيك هاى مضّر و بى  مصرف هم يك روزى را  و جواب هم داد؛ در خصوص جمع آورى انواع پالس
ــوؤالن داد؛  ــتيك بالمصرف آورد تحويل مس ــه پالس اعالم كنيم تا در آن روز مثًال هركس يك كيس
ــويق  ــت خالى برنگردد و تش ــود يا كه يك چيزى باالخره جايزه بگيرد كه دس يا يارانه اش دوبرابر بش

شود برود بازهم پالستيك جات جمع كند.
3ـ جريمة پالستيك اندازان: با استفاده از دوربين هاى سطح جاده و خيابان  ها، شهروندان 
ــيم تا هركس بى مالحظگى كرد و يك چيز پالستيكى انداخت  ــته باش ــدت زيرنظر داش عزيز را به ش
ــتند در خانه اش تا آبرويش  ــط خيابان يا بيابان؛ بالفاصله دوربين ها عكس وى را بگيرند بفرس وس
ــاز و زباله انداز بى فرهنگ  ــغال س ــم يك آش ــايه برود و منبعد به او به چش پيش زن و بچه و در و همس

نگاه كنند؛يعنى چپ چپ!
4ـ دلواپسى پالستيكى: گروههاى مختلف اجتماعى كه دغدغة حال و آينده و عاقبت به 
ــن به شدت نسبت  ــوند و روز روش ــدن مردم جامعه را دارند؛ خيلى خودجوش وارد گود عمل ش خير ش
ــت و نظافت،نشانة ايمان و يك  ــى كنند. مگر كه بهداش ــدن زمين، اظهار نگرانى و دلواپس به كثيف ش
ــهاى  ــت؟... پس تا كى نگران و دلواپس برخى بى ايمانى ها و كمرنگ بودن بعضى ارزش ارزش نيس
اين مدلى نباشيم؟.... با شمايم.... نه خير؛ با خود شما!...(ناقال همچين حواسش را به چپ و راستش 

معطوف مى كند كه نه انگار مخاطب حرف ها و عرايض معقول ماست!) 

از فرمايشات ما !

جراحی فرهنگ پالستیک

طنزستان
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از وزير صنعت، معدن و تجارت ، رؤساى كارخانجات 
مفخم خودروسازى ايران خودرو و سايپا و شوراى قيمت 
ــما چه پنهان، بعد از  ــت، از ش گذارى خودرو پنهان نيس
انتشار اظهارات شاد جناب آقاى محجوب نماينده تهران 
ــت و قيمت خودروهاى  ــوص عدم تحمل كيفي در خص
ــه آن با صنعت خودروى  ــط مردم و مقايس داخلى توس
ژاپن، شنيده شده  كه «اكيو تويودا»،  رئيس فقيد شركت 
ــن ترمز تليت كرده و روزى  ــا، نان بربرى در روغ تويوت
سه وعده تناول مى كند و هر كس هم بخواهد مانعش 

شود، جيغ مى كشد! 
هرچند چنين قياسى در دنيا مسبوق به سابقه نيست 
و به  قولى:«از قياست گريه آمد خلق را!»؛ ولى تحقيقات 
ــان مى دهند كه داليل ايراد  ميدانى و چاله ميدانى نش

چنين اظهارتى از سه حال خارج نيست:
1ـ يا اين نماينده با سابقه مجلس از معنى و تفسير 

كلمه كيفيت آگاه نيست؛
2ـ يا تا به حال خودروى داخلى نخريده است؛

ــى از صنعت فوق پيشرفته خودرو  3ـ ويا اينكه كس
سازى كشور ژاپن، چيزى به اين بزرگوار نگفته است كه 
خدا خير داده،  همچنان خودروسازى داخلى را مى نوازد و 

معتقد است كه:«يل خودروسازان و شيران تويى!»

ــد:«چه  ــت از اين بنده خدا بپرس   يعنى يك نفر نيس
گويى، چه سازى، چه پاسخ دهى؟». مرد حسابى! پرايدى 
ــاوى  ــمت نامس ــه با كوچكترين تصادف، به چند قس ك
تقسيم مى شود و در صورتى 70 ميليون تومان مى ارزد 
ــبوردش باشد(!)؛ بعد  ــتكم 65 ميليون داخل داش كه دس

شما از تحمل كيفيت و قيمت صحبت مى كنيد؟!
 در ژاپن اگر شركت ها چنين خودرويى توليد كنند، 
رئيس كمپانى اگر از  هاراگيرى جان سالم به درد ببرد، 
فرمان خودرو را از پهنا توى حلقش مى كنند تا اين چنين 

با جان مردم بازى نكند! 
اى كاش حاال كه ايرانى ها به سالمت شان اهميت 
مى دهند و قرار است فرانچسكو همه سهم رب تبرك را 
براى پدر خوانده و مافيا بخرد، سهم بازار اين ارابه هاى 
ــب از نظر آقاى محجوب را  ــت و با قيمت مناس ــا كيفي ب
هم يكجا بخرد و به جاى جوجه هاى يكروزه در بيابان 
هاى اطراف تهران چال كند و خيال مردم را بابت نسل 

كشى داخلى راحت كند. 

با اين وجود بايد اذعان كرد كه صنعت خودروسازى 
ــگفتانه هاى  ــاهكار ها و ش ــور ما هنوز يكى از ش در كش
ــوب مى شود. چرا  ــر دنيا محس نظام اقتصادى در سراس
ــن خودروهاى كم طمطراق و پر مدعا، در مژه  ــه همي ك
ــوند و مردم براى خريد  بر هم زدنى پيش فروش مى ش
چهار چرخى كه نوع،مدل،قيمت،رنگ بدنه، بيمه، تاريخ 
ــل، محل تحويل، قيمت نهايى و اجزاى باقيمانده  تحوي
روى بدنه آن مشخص نيستند، صف مى كشند و براى 
ثبت نام  چنين خودروهاى سوفسطايى هم بايد متوسل 
ــيرينى هم  ــوند و پول چايى و ش ــطه ها ش به برخى واس
بپردازند! به هر روى، از قديم هم گفته اند:«به حد خويش 

هر نقصى كمال است.»
  حاال در كشور ما صنعت خودرو و خودرو ها، بيش 
ــر توليد كنندگان  ــتند و اين تقصي ــد باكماالت هس از ح
ــت و مردم هم بايد كمتر اِن قلت بياورند و  داخلى نيس

اين كماالت را تحمل كنند. 
در خاتمه با عنايت به اين كه صنعت خودرو سازى 
ــترى دارد، چند راهكار  نياز به حمايت جانى و مالى بيش
سوفسطايى و فلك فرسا در خصوص رونق اين صنعت 

افاضه مى كنيم؛ على بركت اهللا: 
الف) الزام مسئوالن به استفاده از خودروهاى داخلى: 
به منظور تقويت بيشتر صنعت خودروسازى 
ــنامه اى صادر شود و همه مسئوالن،  بخش
ــس و خانواده  ــدگان مجل ــران و نماين مدي
ــتفاده از خودروهاى داخلى   هاى آنها به اس

( با اولويت پرايد) ملزم شوند. 
ــه قطعه به قطعه: در راستاى  ب) مقايس
ــه مردم در خصوص عدم تفاوت هاى  توجي
ماهوى بين خودرو هاى داخلى و خارجى و 
استاندارد بودن محصوالت داخلى ، پيشنهاد 
ــه زنده تلويزيونى با  ــود در يك برنام مى ش
حضور كارشناسان، تك تك قطعات مختلف 
اين خودرو ها با يك خودروى ميلياردى مثل 
بى ام و يا بنز، مقايسه شوند و مردم متوجه 
شوند كه خودرو هاى توليد داخل هيچ چيز 

كمتر از خودروهاى روز دنيا ندارند.
 از فرمان و بوق و ترمز و كوئل و دلكو 
گرفته تا صندلى و آينه و قالپاق و الستيك 
ــر مدل خودرو  ــك و ... تازه اگ ــاس و ج زاپ
ــال كنند، كت و شلوار  ــماره ارس را به سرش
ــه فرد به آدرس  ــته بندى منحصر ب ــم در بس ــودرو ه خ

شان ارسال مى گردد. 
ــازى تصادف: در اين روزهاى طاليى  ــبيه س پ) ش
ــانه ملى كه در برنامه هاى تبليغاتى در مقابل انظار  رس
ــبزى و جوهر  ــا بيننده، لكه چاى و قورمه س ــون ه ميلي
خودنويس را از روى لباس ها پاك مى كنند، پيشنهاد مى 
شود در حمايت از صنعت خودرسازى داخلى هم جناب 
ــاى خودروسازى داخلى مملكت، دسته  محجوب و رؤس

جمعى در يك برنامه تلويزيونى حضور پيدا كنند.
ــتن داخل  ــى، با نشس ــانه مل ــاط رس ــگاه در حي  آن
ــاعت، به  ــرعت 10 كيلومتر در س خودروى پرايد، با س
ــى پور خيلى  ــول عادل فردوس ــن وبه ق ــورت نمادي ص
ــى، گلدانى، تنه  ــك ميله واليبالى، نهال درخت ــو، با ي ِمل
ــته  ــابهى، تصادف مختصرى داش ــى يا چيز مش بامبوي
ــكان اجازه دادند، در صورت تمايل،  ــند؛ بعد اگر پزش باش
ــتان راجع به استاندارد هاى 85 گانه، كيفيت  در بيمارس

و ايمنى خودروهاى داخلى اظهار نظر نمايند! 

صد مرسدس به گرد پرایدت نمی رسد!
 وحيد حاج سعيدى رضا رفيع



رابطه من با امام رابطه فرزند است
 با پدر و هم رابطه مريد است با مراد

آقاي رئيس جمهوري در مصاحبه اي با صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران نظرات خود را در 
مورد پاكسازي در ادارات، تورم و مشكل مسكن و 

بيكاري بيان كرد.
ايشان در قسمتي از سخنان خود اظهار داشتند: 
رابطه من با امام هم رابطه فرزند اســـت با پدر، هم 
رابطه مريد است به مراد و او ستون اين انقالب است. 
اظهاري كه ميكنند و بياني كه ميكنند براي اين است كه 
موانعي از پيش پا برداشته شود و آنطور كه من فهميدم 
ايشان مي خواستند يك موانعي از پيش پاي ما برداشته 

شود و بتوانيم قاطع تر و سريعتر عمل كنيم. 
حذف عالمت شيروخورشيد سرخ از اتحاديه صليب سرخ 

جهاني درخواست شد
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 

امروز اطالعيه اي به شرح زير صادر كرد:
دولت جمهوري اسالمي ايران به منظور جلوگيري 
از تعدد عالئم مشـــخصه بين المللي براي كارهاي 
امدادي و خيريه و كمك به متحد الشكل ساختن اين 
عالئم شناخته شـــده رسماً به مقامات صليب سرخ 
بين المللي اطالع داد كه از حق انحصاري خود دائر 
بر اســـتفاده از شيروخورشيد سرخ به عنوان يكي از 
سه عالمت رسمي اتحاديه بين المللي صليب سرخ 
صرف نظر نموده و از اين به بعد از عالمت هالل احمر 
كه مورد قبول كليه كشورهاي اسالمي است براي امور 

خيريه و امداد استفاده خواهد كرد.
در يكسال گذشته 31 اثر و بناي تاريخي ارزشمند محو

 و نابود شده است
سازمان باستانشناسي كشور بمنظور معرفي و 
شناســـاندن ميراث هاي فرهنگي، اتخاذ روش هاي 
انقالبي جهت حفظ و نگهداري آثار باستاني و همسو 
ســـاختن باستانشناسي با هدفهاي انقالب فرهنگي 
اسالمي ســـميناري تحت عنوان باستانشناسي در 
راســـتاي انقالب ترتيب داده است كه بمدت 5 روز 
از تاريخ شـــنبه 14 تيرماه در محل موزه ايران باستان 

برگزار مي شود.
همزمان با برپائي اين ســـمينار يك نمايشگاه 
عكس از آثار ويران شده نيز ترتيب داده ميشود كه در 
آن انهدام، تخريب و انفجار بناهاي ارزنده تاريخي در 

يكسال گذشته به نمايش گذاشته ميشود.
در يكسال گذشته 31 اثر و بناي تاريخي محو 
و نابود شـــده است و ابعاد اين فاجعه چنان دردناك 
بوده است كه رهبر كبيرمان امام خميني را نيز نگران 
ساخت و ايشان در پيامي به آقاي حبيبي وزير فرهنگ 
و آموزش عالي مواظبت از آثار باســـتاني را تأكيد 

فرمودند.
صادق طباطبائي مامور رسيدگي به مسائل سينماها شد

بدنبال درخواســـت دكتر حسن حبيبي وزير 
فرهنگ و آموزش عالي براي رســـيدگي به مسايل 
سينماهاي كشـــور كه طي نامه اي به رئيس جمهور 
تقاضا شده بود، دكتر بني صدر، دكتر صادق طباطبايي 

را مامور بررسي وضع سينماها كرد. 
دكتر طباطبايي در گفتگويي درباره انتصاب جديد 
خود به مسئوليت رسيدگي به وضع سينماها گفت: 
بعد از فرمان رياست جمهوري عليرغم مشكالت و 
اشـــتغاالت بسيار زيادي كه بر دوش دارم و عليرغم 
اظهاراتي كه گفته ميشود نخست وزيري در غيبت 
نخست وزير چكار ميكند و با توجه به حسن نيت 
و حسن ظن كه دكتر حبيبي وزير فرهنگ و آموزش 
عالي نسبت به اينجانب دارند ناچار به پذيرش اين 

ماموريت شدم.
شاه مخلوع جراحي شد

قاهرهـ  خبرگزاري فرانسهـ  شاه مخلوع بامداد 
روز دوشنبه بار ديگر در بيمارستان نظامي «معادي» 

تحت عمل جراحي قرار گرفت.
درباره جزئيـــات اين عمل هيچگونه گزارش 
رسمي انتشار نيافته اســـت، ولي يك منبع آگاه در 
قاهره گفت: پزشـــكان در اين عمل غده چركي را 
كـــه در ريه چپ بيمار بود خارج كردند. حســـني 
مبارك معاون رئيس جمهوري مصر نيز بنوبه خود 
 اظهار داشت كه حال مزاجي شاه سابق رضايت بخش

 است.

تمامـي مطالـب از روزنامه اطالعات روز سه شـنبه 10 تيرمـاه 1359 

(برابر با 18 شعبان 1400، اول ژوئيه 1980) نقل شده است.

 سه شنبه 10 تير  1399- سال نود وچهارمـ    شماره  27592

 نافرماني مصريان از حكمرانان ايراني خود
يكم جوالى ســـال 425 پيش از ميالد، برحكمران 
ايراني مصر مسلم شده بود كه آتني ها بار ديگر به تحريك 

مصريان بر ضد امپراتوري ايران دست زده اند. 
نافرماني مصريان در ســـال 425 پيش از ميالد كه 
سومين نافرماني ايشان در طول وابستگي به ايران بود؛ با 
اعزام نيروي اضافي از فارس امروز و كرمان از طريق دريا 
سركوب شد و آتني ها از مصر اخراج و ممنوع الورود به 

آن سرزمين شدند.   
حكم محكمه تجديد نظر ارتش درباره اسالميون چپگرا

راديو دولتى ايـــران دهم تيرماه 1345 حكم محكمه 
تجديد نظر ارتش را در مورد شـــمارى از مخالفان شاه كه 
دستگير شـــده بودند به صورت خبر پخش و از آنان به نام 
اسالميون چپگرا يادكرد. به گزارش راديو، دو تن از محكوم 
شدگان دكتر كاظم سامى كرمانى و حبيب اهللا پيمان بودند كه 
هركدام به دو سال زندان محكوميّت يافته بودند. راديو اسامى و 

ميزان محكوميت پنج تن ديگر را نيز اعالم داشت.
زادروز بازي هاي المپيك 

 بازي هـــاي المپيك از يكم جوالي ســـال 776 
پيش از ميالد آغاز شـــد و برگزارى آن به طور منظم تا 
سال 393 ميالدي كه به فرمان «تئودوسيوس» امپراتور روم 
ممنوع شد، ادامه يافت. دور جديد بازي هاي المپيك از 

سال 1896 از سر گرفته شده است. 
تاسيس اتحاديه بين المللي پُست 

اتحاديه بين المللي پُســـت  كه در سال 1874 با 
تاســـيس آن موافقت شده بود از يكم جوالي 1875 كار 
خود را آغاز كرد كه از 1948 به صورت يك آژانس وابسته 

به سازمان ملل فعاليت مي كند و 189 عضو دارد.
مرگبارترين نبرد تاريخ بشر

يكم جوالي 1916 و در جريان جنگ جهاني اول، 
 نبرد سم  با تعرض نيروهاى انگليسى به سنگرهاى آلمانى ها
 در حاشيه شمالي رود ُســـم آغاز شد كه در همان روز 
20 هزار نظامى انگليسي به دســـت آلماني ها كشته و 
حـــدود 40 هزار تن ديگر زخمي شـــدند. اين نبرد تا 
18 نوامبر آن سال ادامه يافت و ضمن آن تلفات فرانسه 
حدود 200 هزار، انگلستان 420 تا پانصد هزار و آلمان 

465 هزار بود.   

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

چهل سال پيش در همين روز 

.
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ك

م

ا

د

قاب امروز

 سرايه

مــــن آن مرغم كه دامم دانه توســــت
فســــون وحشــــتم افســــانه توست

تويــــى كاســــباب كارم ســــاز كردى
در نعمــــت بــــه رويم بــــازى كردى

كرامت كــــردى از خدمت پســــندى
بــــه توفيــــق ســــجودم ســــربلندى

به راهت ســــرمه ســــا كــــردى جبينم
كشــــيدى ســــرمه چشــــم راه بينم

زبانــــم را بــــه ذكــــر خود گشــــادى
دلــــم را ذوق يــــاد خويــــش دادى

بــــه شــــكر آن شــــكرگفتا رى ام ده
ز تلخــــى رســــته شــــيرين كارى ام ده

بــــه بــــد گفتن زبــــان مــــن مگردان
زبــــان مــــن زيــــان مــــن مگــــردان

ز كلكــــم گــــر جهد حــــرف خطايى
كــــزان پيش آيــــدم چــــون و چرايى

خــــط عفــــوم بر آن حــــرف خطاكش
چــــو كلكم زان ميفكن در كشــــاكش

جامى

فرش چالشتر چهارمحال و بختيارى به دليل اصالت رنگ يكى از صنايع جهانى است     /عكس از:مريم آل مومن


