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زعفران

طالی سرخ ایران

اقتصادي

* وزیر خارجه خطاب به پمپئو: كافي است، قطعنامه 2231 را 
بخواني. حتي بولتون كه رئيس�ت را قانع كرده بود تا به تو 
دس�تور دهد »به مشاركت آمریكا در برجام خاتمه دهي« این 

قطعنامه را خوانده بود
* كساني كه اسرائيل اولویت نخستشان است، فقط منطقه ما 
را نابود نكرده اند، بلكه به مردم خودشان هم خيانت كرده اند، 

فقط براي آنكه رأي بياورند
* نماینده دائم ایران در آژانس اتمي: 22 درصد از بازرسي هاي 

آژانس در سطح جهان در ایران انجام شده است
* ای�ران ش�فافترین برنام�ه صلح آميز هس�ته اي را در ميان 

كشورهاي عضو دارد 
 * ب�راي حف�ظ تمامي�ت آژان�س، اعضاي آن بای�د از هرگونه 

اعمال فشار به این نهاد به طور جدي پرهيز كنند 
 * آمری�كا ب�ه 6200 كاله�ك هس�ته اي مجه�ز اس�ت كه نيمي

از سالح هاي هسته اي موجود جهان را تشكيل مي دهد
* رژیم اسرائيل همچنان بزرگترین نگراني امنيتي در منطقه است 
* مدی�ركل آژان�س اتم�ي: آژان�س اطالعات زی�ادي را درباره 
كشورها دریافت مي كند اما براساس تمامي آنها عمل نمي كند  
* دبيركل سازمان ملل: شوراي امنيت مي تواند قطعنامه هاي 
ش�ورا را تعبير و تفس�ير كند و ما مطابق آنچه ش�ورا گفته 

باشد عمل مي كنيم 
 * »مای�ك پمپئ�و« : روز دوش�نبه، قطعنامه ه�اي جدی�دي
در ش�وراي امنيت وضع خواهد ش�د و ما قصد داریم از همه 

كشورها بخواهيم كه از آنها حمایت كنند

رئیس مجلس با انتقاد از اقدام برخی از کشورهای 
منطقه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعالم 
کرد: حکام خیانتکار منطقه از امروز شریک تمامی جنایات 

صهیونیست ها از گذشته تاکنون هستند.

به گزارش ایس���نا ، در بیانیه محمد باقر قالیباف 
آمده است:

آنچه در منطق���ه و در نمایش های تلویزیونی
بقیه در صفحه 2
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رهبر معظم انقالب درگذشت حاج علي شمقدري
را تسلیت گفتند

مقتدا صدر: هرگونه تالش اسرائیل براي عادي سازي 
روابط با عراق، پایان نتانیاهو را رقم خواهد زد

* اینجانب در بيش از نيم قرن آشنائي با این برادر با ایمان و پرتالش، همواره او را در جبهه ي 
حق، به پایداري و غيرت و صدق و وفا شناخته و از او جز نيكي و مجاهدت ندیده ام 

* » پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت« با انتشار تقریظ رهبر انقالب بر »مربع هاي قرمز« برگزار مي شود

* رهبر جریان صدر : به نتانياهو و صهيونيست ها درباره آمدن به سرزمين معصومان هشدار مي دهم 
* جنبش »سرایا وعداهلل« در بحرین براي مقابله با رژیم صهيونيستي اعالم موجودیت كرد 

* ترامپ: عربستان خواهان پيوستن به توافق عادي سازي روابط با اسرائيل است

ظریف: هیچ اتفاق جدیدي علیه ایران
در شوراي امنیت رخ نخواهد داد

* بسياري از دولت هاي منطقه سالهاست كه دست هاي به خون آغشته ظالم صهيونيست 
را با اشتياق فراوان مي بوسند و بر صورت هاي رنجور و داغدیدة مردم مظلوم فلسطين 

چنگ مي زنند
* آنچه اتفاق افتاد صرفاً روي كاغذ آوردن ننگ و زش�تِي س�الها دش�مني حاكمان برخي 

كشورها با مردم فلسطين و آرمان قدس شریف بود 
* روابط آنها با دش�من صهيونيس�تي در همة زمان ها عادي و دوس�تانه بوده است و این 

صرفاً داغ ننگي است كه با لبخند رضایت بر پيشاني آنها كوبيده شده است

قاليباف: حكام خيانتكار منطقه شريك 
تمامي جنايات صهيونيست ها هستند
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 * ابت�الي همزم�ان به ه�ر دو ویروس به ویژه 
در افراد مس�ن و داراي بيماري هاي زمينه   اي و 

كودكان به نتایج ناگواري منجر خواهد شد 
* س�خنگوي وزارت بهداش�ت: م�وارد ابتال به 

كووید- 19 همچنان در حال افزایش است 
* تعداد شهرس�تان هاي قرمز از 88 شهرس�تان 
به 109 و ش�مار درگذشتگان در یك شبانه روز 

به 144 نفر رسيد 
* دكتر اكبر فتوحي اس�تاد اپيدميولوژي دانشگاه 
علوم پزش�كي تهران: شواهدي از موج سوم كرونا 
مشاهده مي شود، باید در كنار استفاده از ماسك از 
حضور در فضاهاي بسته و پرجمعيت و همچنين 

تماس نزدیك با دیگران پرهيز كنيم

* اقتص�ادي كه در س�ال هاي اوليه دهه 80 
با 20 ميليارد دالر واردات اداره مي ش�د در 
اواخ�ر دهه 80 به 80 ميلي�ارد دالر واردات 

وابسته شد
* روند توس�عه نيافتگ�ي در دوران دولت 
تدبير و اميد با همان شيب دولت احمدي نژاد 

ادامه پيدا كرده است
* راهكارهای س�ه قوه برای مبارزه با فقر 

به فقيرپروری منجر شده است

سازمان نظام پزشكي:

بازگشایي مدارس
و دانشگاه ها خطر جدي 

براي شیوع كروناست

فرشاد مؤمني:

89 درصد افراد
زير خط فقر شاغل

يا بازنشسته اند

مع�ارف
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گفتگو با آیت اهلل سیدمصطفی
محقق داماد

اسالم
و محیط زیست
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یادداشت سردبیر

باِرگران
عليرضا خاني
افزایش سرس��ام آور قيمت خودرو گویی با انفجار افزایش بهای 
تقریباً همه چيز ، اهميت خود را از دس��ت داد. افزایش انفجاری 
قيمت طال و ملک و مستغالت و خودرو و دیگر کاالهای سرمایه ای 
در مسيری طبيعی به افزایش بهای مواد غذایی رسيد و اخيراً بحران 

کره را بوجود آورده است.
ممکن است ابتدا به ساکن این طور به نظر برسد که افزایش بهای 
خانه و خودرو چه ربطی به قيمت تخم مرغ و کره دارد. مسئوالن 
اقتصاد خوانده می دانند که دارد. اتفاقاً در اصول علم اقتصاد در بحث 
عرضه و تقاضا مبحثی وجود دارد که نشان می دهد کمبود عرضه 
به نسبت تقاضا ، موجب افزایش شاخص قيمت می شود و افزایش 
معنی دار ) قابل توجه( شاخص قيمت یک کاال می تواند به افزایش 
بهای سایر کاالها بينجامد. مثال کالسيک این مبحث ، رابطه »کره« و 
»تانک« است. کره و تانک دو کاالیی هستند که به نظر می آید هيچ 
ارتباطی با هم ندارند. یکی محصولی دامی است و دیگری نظامی. اما 
افزایش معنی دار قيمت تانک قطعاً به افزایش بهای کره می انجامد. 
جالب اس��ت که این مبحث قریب یک قرن اس��ت در کالس های 
اقتصاد تدریس می شود و تعجب است از آنها که از گران شدن کره 

در پی گران شدن خودرو تعجب کرده اند.
ریيس جمهوری روز چهارشنبه گفتند اعتراف می کنم که قيمت 
کاالها در بازار غيرعادالنه و غيرمنصفانه است و همه دستگاه های 
نظارتی باید به کمک بيایند تا قيمت ها کنترل شوند. البته قيمت کاالها 
غيرعادالنه و غيرمنصفانه است اما کاماًل طبيعی است. ریشه گرانی 
خانه و خودرو و تخم مرغ و کره و همه اقالم دیگر ، در یک اتفاق 
است: کاهش مستمر ارزش پول ملی. وقتی قيمت های فعلی را با 
بهای ارز مقایسه کنيد ، قيمت ها در قياس با قيمت های جهانی کاماًل 
طبيعی به نظر می رسد. ) قطعاً منظور از طبيعی بودن، رضایت بخش 
بودن نيست( فی المثل بهای پراید 110 ميليونی و پژو 200 ميليونی 
را وقتی با بهای دالر 27 هزار تومانی و س��که 12 ميليونی قياس 
می کنيم متوجه می شویم قيمت این خودروها کاماًل طبيعی است و 
اصاًل حباب ندارد. خودرویی در اندازه پژو و سمند هر جای دیگر 
دنيا نيز دست کم 7 هزار دالر می ارزد . وقتی این عدد را در قيمت 

27 هزار تومانی ضرب کنيم می بينيم قيمت طبيعی است.
گرانی همانطور که با تورم فرق دارد با گرانفروشی هم فرق دارد. 
سازمان تعزیرات اعالم کرده ما نمی توانيم با گرانی مقابله کنيم بلکه 
فقط می توانيم با گرانفروشی مقابله کنيم. این حرف درستی است. 
گرانی هيچ ارتباطی با تعزیرات ندارد. ریش��ه گرانی در س��ازوکار 
اقتصاد است. اقتصاد نيز اسير مسائل غامض و تودرتوی تحریم و 
کروناست. با سقوط ارزش پول شاخص بهای همه کاالها و خدمات 
افزایش می یابد و یافته است. آنها که مستقيم و بی واسطه به دنيای 
خارج وابسته اند فوراً گران می شوند و آنها که با واسطه به خارج 
وابس��ته اند کمی دیرتر. اقالم غذایی و دامی در زمره گروه دوم اند 
که اینک نوبت گرانی ش��ان رسيده است. ممکن است سئوال شود 
که اگر همه این اتفاقات طبيعی است پس مشکل کجاست؟ قطعًا 
مس��اله اول که علت العلل همه مس��ائل است ، یعنی سقوط ارزش 
پول ملی طبيعی نيس��ت و نباید رخ می داد که داد. اما بعد از آن، 
گرانی سلسله وار همه کاالها و خدمات طبيعی است مگر کاالهایی 
که با ارز دولتی تامين می شوند که تعدادشان بسيار ناچيزاست. برای 
همين است که بازگرداندن بهای کاالهایی که به ارز دولتی وابسته 
نيستند به قبل، نه تنها با دستگاه های نظارتی بلکه با هيچ قدرت و 

قوه ای امکان ندارد.
اما مشکل اصلی مردم در این اوضاع، کاهش شدید قدرت خرید 
است. کاهش قدرت خرید برای آنان که درآمد ثابت دارند) کارگران 
و کارمندان( و برای آنها که درآمد ناپایدار دارند ، در این ميان بسيار 

سهمگين و ویرانگر است.
دولت ، همانطور که گفته شد، هرگز نخواهد توانست بهای کاالها 
را به قبل برگرداند و تجربه ماه ها و سال های اخير نيز گواه این سخن 
است. مگر سلطان طال دستگير و محاکمه نشد ، مگر سلطان خودرو و 
سایر سالطين شناسایی نشدند؟ مگر انبارهای کاالهای متعدد احتکار 
شده از پوشک تا لوازم خانگی کشف و ضبط نشدند؟ مگر نتيجه 
جز ادامه گران ش��دن همه این اقالم ، بدون حتی اندک درنگی در 
این شتاب شد؟ بنابراین بهتر است دولت با پرهيز از تکرار شعارهای 
تهی شده از معنا ، به فکر جبران عاجل قدرت خرید مردم تنگدست 
و فرودست ، با هر روش ممکن باشد. مردم تنگدستی که به غایت 
بردبار و شریفند، اما ُگرده نحيف و رنجورشان ، رمق کشيدن این 

بار ناعدالتی را تا ابد ندارد.

لطفاً كرونا را 
جدي تر بگیرید!

صفحه 2
سید مسعود رضوي

یادداشت

ش�ركت كا�خانجا� پا�� �لكتريك( س�هامى ع�ا�)  �� نظر ���� 
ب�ر�� �فز�ي�ش به�ر� ���� ��تق�ا� كيفي�ت � تو�نمن�د س�ا�� 
نير�� �نس�انى ش�اغل � �� طري�ق پيا�� س�ا�� فر�ين�د مديريت 

عملكر�� مناقصه عمومى يك مرحله �� برگز�� كند.
�جو� به صفحه7

�گهى مناقصه عمومى
12

�گهي مناقصه عمومي 
شما��  1120-99-35 

(نوبت ���)
ــام خدمات ذيل را از طريق  شـركت نفـت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انج
برگزاري مناقصه عمومي بر اساس آيين نامه معامالت شركت ملي نفت ايران با شرايط 

زير به پيمانكار ذيصالح واگذار نمايد:
ــامانه دائمي (سد هنويز) حفاظت از  ش�ر� پر���:  زمان بر بودن عمليات احداث س
مستحدثات واقع در منطقه پارس 2 عسلويه و لذا احتمال وقوع سيالب هاي ناشي از 
بارش هاي شديد فصلي در دوره احداث سامانه ياد شده، موجب شد كه شركت نفت 
ــارات سنگين به ابنيه، تاسيسات  ــدن خس و گاز پارس به منظور جلوگيري از وارد ش
ــايت دو، تمهيدات  ــيت موجود در محدوده كريدور س و خطوط لوله  LPG و كاندنس
ــتحدثات  ــامانه حفاظت موقت از مس و تدابير موقت را اتخاذ نمايد. بنابراين احداث س
ــيالب هاي فصلي و  ــت بندر تمبك و كريدور خطوط لوله در برابر س واقع در باالدس
ــتم پخش سيالب به گونه اي كه پايداري  ــيل و سيس مديريت و تحويل آرام آن به مس
ــوند، در شرح كار مناقصه  ــت محيطي و ايمني در نظر گرفته ش عوامل اقتصادي، زيس

حاضر است.
شر�يط مناقصه گر: 

1- داراي گواهينامه تشخيص صالحيت پايه يك در رشته آب يا ساختمان و ابنيه.
2- داراي حداقل دو پروژه مشابه و يا عمراني/سيويلي فعال طي سه سال گذشته.

ــده در پروژه  هاي سايت يك و دو پارس  ــتقر و كارگاه تجهيز ش 3- داراي امكانات مس
جنوبي متناسب با شرايط پروژه.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه به مبلغ پنج ميليارد ريال به صورت وجه نقد و يا 

ضمانت نامه بانكي يكي از بانك هاي معتبر داخلي (به جز بانك سرمايه).
ــط سازمان  ــده توس ــي ش ــركت و صورت هاي مالي حسابرس ــنامه ش 5- ارائه اساس

حسابرسي وحسابداران رسمي ذيصالح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
ــردد بالفاصله پس از چاپ  ــرايط دعوت مي گ ــخاص حقوقي واجد ش ــه اش 6- از كلي
ــاني اينترنتي ــتاد) به نش ــامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (س ــق س ــي از طري  آگه

WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ 
كد كاربري و رمز عبور نسبت به ارايه اسناد رديف هاي 1 الي 5 فوق ظرف مدت يك 

هفته اقدام نمايند.
ــامانه تداركات  ــي از طريق درگاه س ــوان ارزيابي كيف ــل برگزاري فراخ ــه مراح كلي

الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تا�يخ تحويل مد��� مربو� به ��يف ها� 1 �لي 5 فو� : ظرف مدت هفت 

روز پس از درج آگهي.
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه:  مناقصه گراني كه حسب ارزيابي كارفرما حائز شرايط 
ــامانه ستاد  ــناد مناقصه از طريق س ــند مجاز به دريافت اس رديف هاي 1 تا 5 فوق باش

خواهند بود.
ــماره تلفن هاى ــان مي توانند با ش ــتر، متقاضي ــات بيش ــاز به اطالع ــورت ني  در ص

5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شركت نفت � گا� پا��
���بط عمومي

  شماره مجوز:
 1399,3215 

شركت ملي نفت �ير��
شركت نفت � گا� پا��

�گهى تجديد مناقصه عمومي يك  مرحله �� 
شما�� : 2099005014000027

ــبت  ــماره  2099005014000026  در نظر دارد نس جمعيت هالل احمر جمهوري اسـالمي ايران پيرو مناقصه ش
ــامانه  ــرح جدول ذيل از طريق برگزارى مناقصه  عمومى يك مرحله اي و از طريق س به خريد اقالم  مورد نياز خود به ش
تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
ــتاد) به آدرس ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــايى پاكت ها از طريق درگاه س ــت ها به صورت فيزيكى) و بازگش ــه پاك ــر ارائ ــالوه ب  (ع
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  99/6/30 مى باشد.
نوع تضمينتضمين شركت در فرايند ارجاع كارتعدادواحدموضوعرديف

ضمانت نامه بانكى650/000/000 ريال8900شعلهخريد چراغ والور 1
- مهلت زمانى دريافت اسناد از سايت:  حداكثر تا ساعت 19 مورخ 99/7/2 

- مهلت زمانى ثبت پيشنهاد در سامانه :  حداكثر تا ساعت 19 مورخ  99/7/12 
- زمان تحويل فيزيكى پاكت ها: تا پايان ساعت ادارى مورخ  99/7/13

- زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 10  مورخ  99/7/14
ــيد ياسمي- ساختمان صلح جمعيت هالل احمر-   نشـانى و شـماره تماس : تهران- خيابان ولي عصر(عج)- باالتراز خيابان ميرداماد- نبش خيابان رش

طبقه اول- دبيرخانه كميسيون معامالت و تلفن 021-85632044
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934  دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

معا�نت توسعه منابع �نساني �  پشتيباني
جمعيت هال� �حمر جمهو�� �سالمي �ير�� 1989/ م الف

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�  نوبت ���
�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� 

شما�� 2099005380000033
ــتان مركزي به نشاني : اراك،  ــركت توزيع نيروي برق اس ــركت و نشاني : ش 1. نام ش
ــاس 32226033- 086- ــا تلفن تم ــتيباني ب ــي صدر، امور پش خيابان امام موس

ــامانه تداركات  ــي زير را از طريق س ــر دارد مناقصه عموم 08632228038 در نظ
ــركت هاي داراي گواهينامه صالحيت  الكترونيك دولت برگزار نمايد.لذا از كليه ش
ــته ابنيه از  ــكاري از اداره كار و رفاه اجتماعي و گريد 4 پيمانكاري در رش ايمني پيمان
ــد، دعوت به عمل مي آيد در صورت  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باش س
ــناد مناقصه اقدام نمايند. ضمنا كليه مراحل برگزاري  ــبت به دريافت اس تمايل نس
ــايي  ــنهاد مناقصه گران و بازگش ــا ارائه پيش ــناد مناقصه ت ــه از دريافت اس مناقص
ــتاد) به آدرس ــك دولت(س ــداركات الكتروني ــامانه ت ــا از طريق درگاه س  پاكت ه
ــران در صورت  ــت مناقصه گ ــد و الزم اس  www.setadiran.ir انجام خواهد ش
ــايت هاي مذكور و دريافت گواهي امضاي  عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در س

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
2. شرح مختصري از خدمات

شرح خدماترديف
 احداث كانال بتني اراك 16

3-  سپرده شركت در مناقصه  به مبلغ 1,193,704,855 ريال مي باشد ،مناقصه گران 
ــات  ــه بانكي ،ضمانت نامه موسس ــورت ضمانت نام ــوق را به ص ــت مبلغ ف مي بايس
ــده توسط امور مالي شركت توزيع،  بيمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد ش

ــماره 14005103651  ــده بانكي يا واريز وجه به حساب جاري ش چك تضمين ش
به نام شركت توزيع نيروي برق استان مركزي بانك مسكن شعبه مركزي ارائه نمايند.

ــد از انقضاى  ــنهادهايي كه بع ــدوش و پيش ــروط، مخ ــنهادهاي فاقد امضا، مش ــه پيش 4-  ب
ــپرده هاي  ــپرده، س ــنهادهاي فاقد س ــود و هم چنين به پيش مدت مقرردرفراخوان واصل ش
مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-  مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 5 روز كاري 
مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500000 ريال فيش واريزي در وجه سپهر بانك صادرات به 

شماره 0101852918003 شعبه ميدان شهدا .
6-مهلت وبازگشايي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 9 روز شنبه 

مورخ  19/ 07/ 99 زمان بازگشايي ساعت  11 روز شنبه مورخ 99/07/19مي باشد.
ــايي: اراك، ميدان دارايي، خيابان امام موسي صدر، شركت  7- محل تحويل و بازگش
ــتان مركزي ،واحد دبيرخانه .محل بازگشايي :سالن كنفرانس  توزيع نيروى برق اس

شركت توزيع نيروي برق استان مركزي.
8- مبلغ برآوردي مناقصه 24,790,161,805ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــتاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس  ــامانه س اطالعات تماس س

02141934 دفتر ثبت نام: 33245248- 086
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� مركز�

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نمايندگي از سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران در نظر دارد « �نجا� 10 هز�� متر عمليا� حفا�� 
مغز� گير� �� محد��� ها� �كتش�افي �س�تا� ها� �صفها� � خر�سا� 
جنوبي � كرما� » را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به شماره 
ثبت ستاد 2099001028000049 و با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه با تضمين 
ــركت در مناقصه به مبلغ 4/554/000/000 ريال (چهار ميليارد و پانصد و پنجاه  ش
ــار  و چهار ميليون) ريال (واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي) برگزار نمايد. تاريخ انتش
ــاعت 10 صبح مورخ 99/06/29 و مهلت زماني دريافت اسناد  ــامانه س مناقصه در س
مناقصه از سايت تا ساعت 17 مورخ 99/07/09 و مهلت ارائه پيشنهادها حداكثر تا 
ساعت 17 مورخ 99/07/19 مي باشد و جلسه بازگشايي پاكت ها صبح روز يك شنبه 
مورخ 99/07/20 برگزار مي گردد. عالقه مندان شركت در مناقصه مي بايست جهت 
ــماره هاي دفتر ثبت نام 41934 و  ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي با ش
85193768 و مركز 27313131-021 تماس حاصل نمايند و يا به آدرس اينترنتي 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��
 همر�� با   ���يابي كيفي (فشر��) 

شما��   99/6-85 �

   نوبت ���
شما�� مجو�: 3258� 1399

�گهي عمومي ���يابي كيفي مناقصه گر�� 
 مناقصه يك مرحله ��  شما�� 99/440� � �

��يافت همزما� مد��� � سو�بق متقاضيا� � پاكت پيشنها�
 (به صو�� فشر��)

موضو�: خدما� حر�ست � نگهباني �� چا� ها � كالسترها� 
غر� منطقه نفتي ���خوين

ــركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از  ش
ــركت هاي واجد صالحيت داخلي (پيمانكار) تأمين نمايد. لطفاً جهت  طريق ش
ــتر و چگونگي حضور در اين مناقصه به وب سايت شركت  ــب اطالعات بيش كس

نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه فرماييد.
ــيون مناقصات 88724256-021 تماس  در صورت نياز با شماره تلفن كميس

���بط عمومي شركت نفت � گا� ���ند�� حاصل فرمايند.

شركت ملي نفت �ير��
شركت نفت � گا� ���ند��

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

راِز راز
تفسير  دكتر ديناني  برگلشن راز

تأليف: كريم فيضي
قطع وزيري ،   435 صفحه چاپ پنجم

ــفة اسالميـ  ايراني است كه از  ــن راز يكي از متون اصيل عرفان و فلس گلش
ديرباز مورد توجه متفكران و دانشوران بوده است. با اين حال، شروح زيادي 
به اين كتاب نوشته نشده است. استاد دكتر ديناني، بعد از تفسير رباعيات 
خيام در هستي و مستي و تفسير غزليات شمس در شعاع شمس و تفسير 
غزليات حافظ در حافظ معنوي، اين بار به تفسير مثنوي گلشن راز پرداخته 
و با شيوه اي فلسفي ديدگاه هاي عرفاني شيخ محمود شبستري را تحليل 

كرده است.
براساس نظريات «راز راز» جايگاه فلسفي شيخ محمود شبستري از حكيم 
مالصدرا باالتر است، همچنان كه منزلت عرفاني او از محي الدين ابن عربي 

واالتر به نظر مي رسد. دكتر ديناني اثبات مي كند كه «گلشن راز» اثري در تراز اسفار اربعة صدرالمتألهين است. 
از اين رو، اصول فلسفه، عرفان و اخالق و حكمت اسالمي را از خالل ابيات اين منظومه جاودانه استخراج مي كند.

ــيرها، بركات عدم بر وجود، جهان وارونه، قانون جذب،  ــت: راز اختالف تفس برخي از مباحث اين كتاب به قرار زير اس
رمز مطلق، مشرق جان، اوج صيرورت و...

انتشارات اطالعات منتشر كرد

�گهي ��مو� ����� كا��مو�� �كالت سا� 1399 
كانونها� �كال� ���گستر� �ير�� منتشر شد. 

جهت كسب �طالعا� بيشتر به نشاني �ينترنتي 
www.scoda.ir مر�جعه نماييد.

�تحا�يه سر�سر� كانونها� �كال� ���گستر� �ير�� (�سكو��)

جنا� �قا� �كتر صالحي �مير�
فقدان اندوهبار اخوي گرامي تان را صميمانه خدمت 
 جنابعالـي و خانـدان محتـرم تسـليت مي گوييم. 

ما را در غم خود شريك بدانيد.
��ستد���� شما �� مؤسسه �طالعا�

صفحه2صفحه2

افتتاح ساختمان جدید بیمارستان رازيـ   تهران

بهره برداري از 26 پروژه رفاهي و بهداشتي دركشور
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حضرت آی���ت اهلل خامنه ای در 
پیامی درگذشت  حاج علی شمقدری 

را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

با تأثر ف���راوان اطالع یافتم که 
دوست و همراه قدیمی، مرد مؤمن و 
انقالبی و متشرع، پدر شهید و برادر 
شهید، مرحوم آقای حاج علی آقای 
شمقدری رحمت اهلل علیه دارفانی را 

وداع کرده است.
اینجانب در بی���ش از نیم قرن 
آشنائی با این برادر با ایمان و پرتالش، 
هم���واره او را در جبهه ی حق، به 
پایداری و غی���رت و صدق و وفا 
شناخته  و از او جز نیکی و مجاهدت 

ندیده ام، رحمت و رضوان خدا بر او 
باد. وظیفه میدانم که به همسر مؤمن و 
صبور و فرزندان صالح و مکّرم و نیز 
به دیگر بازماندگان و همه ی دوستان و 
آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض کنم 
و حشر او با شهیدان و بندگان صالح را 

از خداوند مسألت نمایم.
سیّدعلی خامنه ای/ ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

 انتش��ار تقریظ ب��ر کتاب 
مربع های قرمز

در آس����تانه  چهلمین سالگرد 
آغاز دفاع مقدس، »نهمین پاسداشت 
ادبیات جه����اد و مقاومت« همراه با 
انتش����ار تقریظ رهب����ر انقالب بر 
کتاب »مربع های قرمز« از س����وی 
مؤسسه  پژوهشی-فرهنگی انقالب 

اسالمی برگزار خواهد شد.

این مراس����م  امروز در جوار 
مزار شهدای دفاع مقدس  با حضور 
جمع محدودی از پیشکسوتان جهاد 
و مقاوم����ت و فعاالن حوزه   ادبیات 
 و هن����ر دفاع مقدس، ب����ا رعایت 
دستور العمل های بهداشتی در گلزار 
شهدای بهشت زهرا سالم اهلل علیها 

برگزار می شود.
کتاب»مربع های قرمز«، خاطرات 
شفاهی حاج حسین یکتا ست که به 
قلم خانم زینب عرفانیان تدوین و 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 

شده است.
این مراسم به صورت زنده از 
سایت و صفحات پایگاه اطالع رسانی
KHAMENEI.IR در شبکه های 

اجتماعی پخش خواهد شد.

محمدجواد ظریف، پنچشنبه شب در توییتی خطاب به 
همتای آمریکایی خود نوشت :»پمپئو! بازهم اشتباه می کنی.

هیچ اتفاق جدیدی در ۲۰سپتامبر رخ نمی دهد.
کافی است، قطعنامه ۲۲۳۱را بخوانی .حتی بولتون که 
رئیست را قانع کرده بود تا به تو دستور دهد "به مشارکت 
آمریکا در برجام خاتمه دهی" این قطعنامه را خوانده بود.
به تعبیر بولتون:- فرایند "س���اده"، خودکار یا سریع نیست 
بلکه به صورت تعمدی، "پیچیده و طوالنی مدت" طراحی 

شده است .
وزیر امور خارجه درتوییت دیگری  نوشت: کسانی 
که اسرائیل اولویت نخستشان است، فقط منطقه ما را نابود 
نکرده اند، بلکه به مردم خودشان هم خیانت کرده اند، فقط 

برای آنکه رأی بیاورند.
ظریف با اش���اره به اظهارات اخیر ترامپ که دامادش 
را رهب���ری فوق العاده برای اس���رائیل خوانده و گفته بود 
حضور آمریکا در خاورمیانه فقط به خاطر اسراییل است، 
نوشت:تازه ترین اعترافات ترامپ در خصوص؛ اینکه وفاداری 
خانواده اش واقعا به کجاست؛  دلیل اینکه هفت تریلیون دالر 
پول به زحمت درآمده مالیات دهندگان آمریکایی و آن همه 

جان قربانی شدند.
کسانی که اسرائیل اولویت نخستشان است، فقط منطقه 
ما را نابود نکرده اند، بلکه به مردم خودش���ان هم خیانت 

کرده اند، فقط برای آنکه رأی بیاورند.
دبیرکل سازمان ملل هم در پی ادعاهای اخیر مقامات 
آمریکا علیه ایران در ش���ورای امنیت، گفت که باید طبق 
تعبیری که ش���ورای امنیت از قطعنامه هایش ارائه می دهد 

عمل کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردو پوینت،  
آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران گفت: شورای امنیت 
سازمان ملل است که می تواند قطعنامه های شورا را تعبیر و 
تفسیر کند و ما مطابق آنچه شورای امنیت گفته باشد عمل 

می کنیم.
این اظهارات گوترش در پی ادعاهای نابجای چند وقت 
اخیر مقامات امریکایی علیه ایران در شورای امنیت مطرح 

شده است.
دراین حال ،رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اظهارات 

تهدید آمیز خود علیه ایران را تکرار کرد.
به گزارش ایسنا، شبکه فاکس نیوز ویدیویی از سخنرانی 
دونالد ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت ویسکانس���ین 
 منتشر کرده که در آن ترامپ بار دیگر بر اساس گزارش ها

 و ادعاهای بی اساس اخیر مبنی بر وجود طرحی انتقامجویانه 
از سوی ایران برای ترور سفیر واشنگتن در آفریقای جنوبی 
به خاطر اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار 
شهید قاسم سلیمانی، اظهاراتی تهدید آمیز علیه ایران مطرح 
ک���رد.او که پیش از این هم چنین تهدیدی علیه ایران را در 
صفحه توییترش مطرح کرده بود، گفت که »ضربه ای به آنها 
وارد خواهیم کرد که هزار برابر سخت تر از قبل باشد«.ترامپ 
همچنین در این گردهمایی بار دیگر مدعی شد در صورتی 
که دوباره به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب ش���ود 

ظرف یک هفته با تهران به توافق می رسد.
وزیر خارجه آمریکا هم  با تکرار ادعای بازگش���ت 
 تحریم های سازمان ملل علیه ایران در روز دوشنبه، گفت :

واشنگتن از همه کشورهای جهان می خواهد که تابع قطعنامه 

شورای امنیت باشند.
»مایک پمپئو« طی سفر به کشور سورینام واقع در شمال 
آمریکای جنوبی، گفت: ای���االت متحده انتظار دارد  همه 
کشورهای جهان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی 

بر بازگشت تحریم ها علیه ایران پیروی کنند.
به نوشته وبگاه ش���بکه »صدای آمریکا«، پمپئو طی 
نشست خبری مشترک با »چان سانتوخی« رئیس جمهوری 
س���ورینام، توضیح داد: »ایاالت متحده مصمم است تمام 
قطعنامه های ش���ورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و در 
روز دوشنبه، قطعنامه های جدیدی از شورای امنیت وضع 
خواهد شد و ما قصد داریم از همه کشورها بخواهیم که از 

آنها حمایت کنند«.
وی با بیان اینکه انتظارات آمریکا از کشورهای جهان 
درباره بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، »ساده و 
مشخص« است، افزود: »انتظار داریم همه کشورها به نحو 

مطابق با احکام سازمان ملل رفتار کنند«.
دراین چارچوب،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهای خود علیه ایران مدعی ش���د که ترامپ به 
جای دادن پول به ایران، متحدان آمریکا در منطقه را تقویت 

کرد.
به گزارش ایس���نا، مورگان اورتگاس گفت: یکی از 
دالیلی ک���ه توافق های اخیر امارات متحده عربی و بحرین 
با اس���رائیل حائز اهمیت است این که دونالد ترامپ چهار 
سال پیش سیاست کامال متفاوتی را در مورد خاورمیانه در 

پیش گرفت.
او در بخشی از مصاحبه تلویزیونی خود با نیوزمکس 
گفت: پرزیدنت ترامپ به جای دادن میلیاردها دالر به ایران، 
متحدانمان در حوزه خلیج فارس و اسرائیل را تقویت کرد و 
دست به اقدامات قاطعی برای برقراری صلح در خاورمیانه 

زد.
اورتگاس در این مصاحبه گفت: ترامپ سیاست دولت 
قبلی در برابر رژیم جمهوری اسالمی را رد کرد و در عوض 
اقدامات قاطعی به منظور برقراری صلح در منطقه انجام داد  
که انتقال س���فارت آمریکا به قدس و شناسایی بلندی های 

جوالن از جمله آن اقدامات بوده است.
دراین حال،وزیر روابط بین المللی آفریقای جنوبی از 
ادعای مطرح شده در نشریه پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای 

ترور سفیر واشنگتن در آفریقای جنوبی اظهار تعجب کرد.
به گزارش ایس���نا به نقل از شبکه SABCآفریقای 
جنوبی، نالدی پاندور  در گفتگوی اختصاصی با این شبکه 
گفت که هیچ اطالعی از این موضوع پیش از گزارش این 

نشریه نداشته است.
 وی در این باره گفت:  در بیانی���ه آیاندا دلودلو وزیر 
امنیت کشور اطمینان داده ایم که آفریقای جنوبی باور دارد 
دیپلمات ها در کشور ما امنیت دارند و اگر نیازی به اقدامات 

دیگری باشد، انجام خواهد شد.
او در ادامه گفت: این اظهارات علنی بس���یار عجیب 
بودند و البته دوستان ما در ایران هم به اندازه ما شگفت زده 
هستند. از این متعجب هستم که چرا ایران که یک دوست 
بسیار خوب برای آفریقای جنوبی است باید یک اقدام مهیب 
با چنین ماهیتی را در کشوری انجام دهد که دوست خوبی 
برای آن بوده اس���ت. فقط می توانم آن را عجیب توصیف 

کنم.

رهبر معظم انقالب درگذشت حاج علی شمقدری 

را تسلیت گفتند

ظريف: هيچ اتفاق جديدي عليه ايران در شوراي امنيت رخ نخواهد داد

رئیس جمهوري روز پنجشنبه 
در بیست و چهارمین هفته از افتتاح 
طرح های مهم ملی کش���ور با شعار 
 تدبیر و امید ب���رای جهش تولید، 
۲۶ پ���روژه مل���ی وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و راه و شهرسازی و جمعیت هالل 

احمر را افتتاح کرد.
در این مراس���م، بهره برداری از 
بیمارستان پوست رازی و ساختمان 
جامع پیوند بیمارستان مسیح دانشوری 
در تهران، بیمارس���تان بیماری های 
تنفس���ی در زابل، ط���رح تکمیلی 
بیمارستان آیت اهلل خویی در آذربایجان 
 غربی، طرح توس���عه بیمارس���تان 
خاتم االنبیا نطنز، بیمارستان شفا سقز، 
بیمارستان بهشهر و بیمارستان تالش و 
همچنین طرح توسعه و تقویت شبکه 
امداد و نجات کشور، ۷ مرکز بهداشت، 
 درمان و توانبخش���ی و ۱۴۰۰ خانه

 هالل به طور رسمی آغاز شد.
 برای اجرای ای���ن ۲۶ پروژه 
۹۸۹ میلیارد توم���ان اعتبار صرف 
شده اس���ت و با بهره برداری از این 
طرح ها ۳۹۲۹ اش���تغال پایدار ایجاد 

خواهد شد.
سخنان رئیس جمهوري 

 رئیس جمهوري در این مراسم 
تاکید کرد که روند توس���عه بخش 
بهداشت و درمان کشور در سال ۹۹ با 
وجود همه فشارهای اقتصادی، نه تنها 
کند نشده است بلکه مصمم هستیم 
بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی را تا 

ماه های اولیه سال آینده افتتاح کنیم.
س���خنان  کام���ل    مت���ن 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 

روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مفتخرم هفته افتتاح طرح های 
ملی ما، امروز با افتتاح طرح هایی بود 
که موجب رفاه و آس���ایش مردم به 
ویژه در این شرایط خاص می شود که 
در حال مقابله و جنگ با یک ویروس 

خطرناک کرونا هستیم.
خدمت مردم عزیز و بزرگوار 
ایران عرض می کنم که باوجود همه 
فش���ارهای اقتصادی، روند توسعه 
بهداشت و درمان در سال ۹۹ نه تنها 
کاهش نیافته است بلکه همان طور 
که وزیر بهداش���ت و درمان اعالم 
کردند، امس���ال مصمم هستیم بیش 
از ۱۰ هزار تخت بیمارس���تانی را تا 
پایان سال و ماه های اولیه سال آینده 

افتتاح کنیم.
با توجه به این که در کشور به 
طور معم���ول ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ تخت 
 حداکثر در سال به افتتاح می رسید ،
 این رقم برای امس���ال و علی رغم 
فشارهای اقتصادی، یک رقم بسیار 
خوبی اس���ت. امروز بیش از روزها 
و س���ال های قبل  نیاز به بهداشت 
و درمان و تخت های بیمارس���تانی 
احساس می شود. این که موفق شدیم 
۸ طرح مهم بیمارستانی و درمانی با 
۱۴۰۰ تخت بیمارستانی و همچنین 
تخت مراقبت های ویژه و تجهیزات 
بیمارستانی را در یک روز افتتاح کنیم، 
حائز اهمیت است و نشان می دهد 
دولت دوازدهم تا آخرین روزهای 
خدمت، همچنان مسأله طرح تحول 
سالمت را به عنوان یک اولویت مهم 

مدنظر دارد.
به نظر من یک���ی از افتخارات 
دول���ت یازده���م و دوازدهم که 
در تاریخ این کش���ور باقی خواهند 
ماند، تالش پیگی���ر دولت، بخش 
خصوصی و همه مردم برای ساخت 
و تجهیز بیمارستان ها بوده است و ما 
اگر بازس���ازی و نوسازی طرح های 
بیمارستانی را در کنار ایجاد تخت ها 
در کنار هم بچینیم، به اندازه کل کار 
درمانی که در تاریخ ایران تا سال ۹۲ 
انجام گرفته در این ۷ - ۸ سال، کار 
انجام گرفته است و تکمیل خواهد 
شد و این موجب شادمانی ما است.

البته می دانیم که همه تجهیزات، 
تخت، بیمارستان و همچنین وسایل 
تشخیصی فرع است و آنچه که در 
بخش درمان اهمی���ت دارد، بخش 
نیروی انسانی شامل پزشکان مجرب، 
پرستاران و بخش های پیراپزشکی و 
بخش های دیگر درمان کشور است.

 این نیروی انس���انی است که 
خ���وب می فهمد، خ���وب درس 
می خواند و مه���ارت پیدا می کند و 
در روز سختی ها، فداکاری و خودش 
را آماده می کند ب���رای این که مردم 
سالم باشند اما خودش رنج و زحمت 
مي کشد و حتی جانش را فدا مي کند. 
به همه پرستاران و پزشکان و کادر 
درمانی درود می فرستیم و همچنین 
طلب علو درجات می کنیم برای همه 
شهیدانی که در این دوران هفت ماهه 
جان عزیز خودشان را فدای سالمت 

ملت عزیز ما کردند.
می دانی���م ام���روز در کنار 
سخت افزارها شاهد یک تحول بزرگ 

در بخش درمان و بهداشت هستیم.
بیمارستان،  تخت، مراقبت های 
وی���ژه، تجهیزات و هم���ه را جزو 
س���خت افزار می دانم و آنچه مهم 
است، فناوری ها، دانش و علم است 
که دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز 
تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان ما 
می سازند و آن بخش نرم افزاری است 
و امروز در بخش کرونا، ش���بانه روز 
کشور ما در یک بخش برای درمان 
بیم���اران و در بخش دیگر در زمینه 
تحقیقات برای داروی شفابخش که 
در اختیار پزش���کان ما در آینده قرار 
بگیرد و هم واکس���ن مورد نظر که 
می تواند از عزیزان ما در سراسر کشور 
حفاظت کند ک���ه در هر دو بخش 

امروز تالش پییگیری انجام می شود و 
ما ان شاء اهلل به نقاطی که مورد نظر ما 

است، می رسیم.
در اینج���ا از بخش خصوصی 
هم تش���کر می کنم که در برخی از 
بیمارستان ها، براي واردکردن برخی از 
تجهیزات، در کنار بخش دولتی فعال 
هستند؛ این کار، کار بسیار ارزشمند و 

مهمی است که انجام می گیرد.
از هالل احمر کشور هم تشکر 
می کنم. ای���ن ۱۴۰۰ خانه  هالل که 
امروز افتتاح شد، برای امداد، نجات و 
روز مبادا و حوادث غیرمترقبه بسیار 

مهم است.
همه مردم ما باید آماده باشند. اگر 
خانه های هالل ما در سراسر کشور 
بتواند آموزش ه���ای الزم ابتدایی و 
ارائه کمک ه���ای اولیه را به عزیزان 
ما مخصوصاً جوان ها، دانشجویان، 
دانش آموزان و مردم خیر ما بیاموزند، 
در روز سختی و مبادا می بینیم قبل از 
این که امدادگر رسمی به داد برسد، 
همه مردم آن روستا و شهر، امدادگر 
هس���تند و وارد صحنه می شوند و 

تالش و کمک می کنند.
مجددا بر فعالیت اردوگاه های 
هالل برای جوان ها در فصل تابستان 
تأکید می کنم. البته امس���ال به خاطر 
کرونا این کار در دس���ترس نیست 
اما در سال هایی که امکانپذ یر است 
باید کاری کنیم در اردوهای تابستانی 
جوان های م���ا کاماًل به مهارت های 
مورد نیاز در زمین���ه امداد و نجات 
مجهز شوند تا در شرایط خاصی که 
برای کشور پیش می آید، کمک کنند. 
ضمن این که این اردوگاه ها می تواند 
نشاط برای جوان های ما درست کند 
و آنان را با برخی وظایفش���ان آشنا 

سازد.
در نکت���ه آخر صحبت امروزم 
می خواهم تأکید کنم در بهداشت و 
درمان و سالمت مردم، درست است 
پزشک، کادر درمانی، دارو، امکانات 

تشخیصی همه اینها سر جای خودش 
مهم اس���ت، اما فرهنگ مردم، اولین 
مسأله اس���ت، مردم باید در فرهنگ 
زندگی شان بهداشت را بیاموزند و 
عمل کنند، مردم باید مهارت های الزم 

را در زمینه بهداشتی پیدا کنند.
آنچه می تواند ما را از بیماری 
حراس���ت کند، کارهای بسیار ساده 
اس���ت؛ آن قدر س���اده که آدم فکر 
نمی کند. غذا به موقع و به اندازه الزم 
خوردن، استراحت  در موقع مناسب و 
مراعات بهداشت از آن جمله است. 
سالمت، تنها سالمت جسم نیست، 
س���المت روان، معنویت، اخالق و 

نشاط است.
ام���روز می بینی���م ق���درت 
جسمی آنهایی که دارای نشاط هستند، 
در برابر بیماری ها بیش���تر است و 
می توانن���د از خودش���ان به خوبی 
حراست کنند. امیدوارم خداوند در این 
دوران بسیار سخت پیش رو در فصل 
پاییز و زمس���تان که در کنار بیماری 
کرونا و احتماال آنفلوآنزا، مشکالتی 
داریم م���ا را یاری کند تا بتوانیم این 
روزهای سخت را بگذرانیم و پزشکان 
و پرستاران و مدافعان سالمت را یاری 
کنیم تا با کمک هم ان شاء اهلل با افتخار 
و آبرومند همان ط���ور که تا امروز 
بوده،  عبور کنیم. البته ما از کشورهای 
پیش���رفته جهان، طبق آمار و ارقام ، 

عقب نبودیم.

ایثار پزشکان و پرستاران کمتر از 
دیگران نبوده که بیشتر بوده، امیدوارم 
مردم ما هم هم���ه توجهات الزم را 
به اصول بهداشتی داشته باشند تا ما 
بتوانیم با افتخار بیش���تر این ماه های 

پرخطر را از سر بگذرانیم.
ان شاء اهلل

۱۴۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی 
تا اردیبهشت ماه افتتاح می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش���کی هم دراین  مراسم   گفت: 
امسال برای اولین بار مصمم هستیم 
که ۱۰ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی 
را به مجموعه تخت های بیمارستانی 
کش���ور اضافه کنیم و حدود ۱۴۰۰ 
پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی 
تا هفته سالمت در اردیبهشت ۱۴۰۰ 

افتتاح می شود.
  س���عید نمکی ، افزود: امروز 
هش���ت پروژه ب���ا اولویت مناطق 
محروم به وسعت حدود ۱۲۴ هزار 
مترمربع و ۱۴۰۰ تخت بیمارستانی 
افتتاح می شود.وی ادامه داد: هیچکس 
بر این باور منصفانه تردید ندارد که 
در دولت تدبی���ر و امید اتفاقاتی که 
در توسعه زیرساخت های سالمت و 
ماندگاری کادر پزشک و پیراپزشک 
در مناطق محروم افتاد، از دوران های 

ماندگار در نظام سالمت است.
وزیر بهداشت اظهار داشت: با 
پویش »ره سالمت« با وجود درگیری 
س���نگین در برابر توفان س���نگین 
کووید ۱۹، توس���عه زیرساخت ها و 
طرح تحول نظام سالمت را از قلم 
نینداختی���م و دنبال کرده ایم و امروز 
۱۴۰۰ تخت بیمارس���تانی را افتتاح 
می کنی���م، در حالی که در طول تمام 
سال های قبل از دولت تدبیر و امید 
بیش از ۱۴۰۰ تخت در طول سال به 

تخت های کشور اضافه نمی شد.
نمکی گف���ت: در پروژه هایی 
که امروز)پنجشنبه( افتتاح می شود، 
به جز دو پروژه که در تهران اس���ت 

شامل مرکز پوست رازی با ۲۱ هزار 
و ۵۰۰ مترمربع و ۱۷۶ تخت و مرکز 
جامع پیون���د حضرت مهدی )عج( 
 در بیمارستان مس���یح دانشوری با 
۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع و ۱۰۰ تخت 
بیمارستانی، بقیه در نقاط محروم و 

کمتر توسعه یافته هستند.
وی اظهار داش���ت: با هدایت 
ریاس���ت جمهوری، توسعه کیفی 
نظام سالمت مثل پرونده الکترونیک 
سالمت، دورا پزشکی، نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیک، هر خانه 
یک پایگاه سالمت، پزشکی خانواده و 
نظام ارجاع را در دست اجرا داریم و 
تا پایان دولت این توسعه کیفی را در 
نظام سالمت با شدت دنبال می کنیم.

 وزیر راه و شهرس���ازی هم در 
این مراسم از تجهیز و بهره برداری از 
شش بیمارستان دیگر، حداکثر تا پایان 

دولت دوازدهم خبر داد.
محمد اس���المی ، افزود: این 
بیمارستان ها در شهرستان های تربیت 
حیدریه، جهرم، گچساران، مهدی شهر 
سمنان، تکاب و خمین به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی بیان  کرد: ام���روز چهار 
بیمارستان در شهرستان های لنگرود، 
سراوان، زرند و تویسرکان با تجهیزات 
و مش���خصات روز تحویل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

شده است.

روحاني انتخاب نخست وزیر 
جدید ژاپن را تبریک گفت

رئیس جمهوري ب���ا تبریک 
انتخاب آقای "س���وگا یوشیهیده" 
به عنوان نخس���ت وزیر ژاپن، ابراز 
امیدواری کرد که روابط دوس���تانه 
جمهوری اس���المی ایران و ژاپن و 
همکاری های مشترک در حوزه های 
مختل���ف به وی���ژه در عرصه های 
اقتصادی و تج���اری، بیش از پیش 

گسترش یابد.
متن پیام تبریک حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی به 
نخست وزیر ژاپن به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای سوگا یوشیهیده

نخست وزیر ژاپن
انتخ���اب جناب عالی به عنوان 
نخست وزیر کشور دوست ژاپن را 

صمیمانه تبریک می گویم.
فرصت را مغتنم شمرده از جناب 
آقای آبه شینزو، نخست وزیر سابق 
ژاپن که نقش مهم و تأثیرگذاری در 
پیشبرد روابط جمهوری اسالمی ایران 

و ژاپن داشتند، قدردانی می کنم.
رایزنی های مس���تمر مقامات 
جمهوری اس���المی ایران و ژاپن به 
ویژه در سال ۲۰۱۹ میالدی به مناسبت 
نودمین سالگرد برقراری روابط سیاسی 
که با بازدید متقابل سران دو کشور 
از پایتخت های یکدیگر مصادف شد، 
فصل نوینی را برای گسترش هر چه 
بیشتر روابط در تمامی زمینه های مورد 

عالقه دو کشور گشود. 
امی���دوارم در پرت���و رهبری 
جناب عالی، روابط دوستانه جمهوری 
اسالمی ایران و ژاپن و همکاری های 
مشترک در حوزه های مختلف به ویژه 
در عرصه های اقتصادی و تجاری، 

بیش از پیش گسترش یابد.
سیاست جمهوری اسالمی ایران 
همواره کمک به پیش���برد صلح و 
امنیت، احت���رام و پایبندی متقابل به 

تعهدات و توافقات بین المللی بوده 
است؛ بر همین اس���اس امیدوارم 
رایزنی ها و تشریک مساعی جمهوری 
اسالمی ایران و ژاپن همچون گذشته 
در موضوعات منطقه ای و بین المللی 

ادامه یابد.
سالمتی و موفقیت آن جناب و 

بهروزی مردم ژاپن را آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
رئیس جمهوري در جلس��ه 
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله 

با کرونا
رئیس جمهوري در پی گزارش 
کمیته درمان ستاد ملی مقابله با کرونا 
از افزایش نسبی آمار مبتالیان و افراد 
بس���تری در برخی مناطق از جمله 
تهران، اظهار داشت: این آمار گواهی 
بر صحت مصوبات و پروتکل هایی 
است که س���تاد ملی مقابله با کرونا 
تاکنون تصویب کرده است و برای 

اجرا ابالغ شده اند.
حجت االس���الم و المسلمین   
روحانی ، روز پنجش���نبه در جلسه 
روسای کمیته های ستاد ملی مقابله 
ب���ا کرونا، تاکید ک���رد: باید ضمن 
بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای 
دقیق مصوبات س���تاد ملی مقابله با 
کرونا به ویژه در باره   ضرورت پرهیز 
از س���فرهای غیرضروری و برپایی 
تجمعات و تاکی���د بر رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی، این نکات 
و دستورالعمل ها در اربعین حسینی و 
مراسم سوگواری ماه صفر، بیش از 

پیش مورد مراعات قرار گیرد.
وي همچنین با اشاره به گزارش 
کمیته های آموزش و درمان از شروع 
سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها 
و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تاکید کرد که حفظ س���المت دانش 
آموزان و دانشجویان اولویت نخست 
اس���ت و در همین زمینه قرار است 
کالس ه���ا در چارچوب ش���رایط 
هر منطقه، ب���ه صورت حضوری و 

غیرحضوری برگزار شود.
رئیس جمهوري از وزیر آموزش 
و پرورش و وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی خواست بر رعایت 
دس���تورالعمل ها نظارت الزم اعمال 
ش���ود و مدیران مدارس، مسئول 
رعایت کامل دستورالعمل ها هستند و 
باید از رعایت دستورالعمل ها اطمینان 

حاصل کنند.
 روحان���ی در همین ارتباط به 
انتشار برخی اخبار غیرصحیح از میزان 
ابتالی دانش آموزان به بیماری کرونا 
در دوره کوتاه بازگش���ایی مدارس 
اش���اره و تاکید کرد که با توجه به 
زمان کوتاهی ک���ه از آغاز فعالیت 
مدارس و دانشگاه ها گذشته است، 
هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان آمار 
مبتالیان در محیط های آموزشی وجود 
ندارد و اخبار منتشره ناصحیح و بیشتر 

گمانه زنی است.
وي به کمیته اطالع رس���انی و 
تبلیغات س���تاد ملی مقابله با کرونا 
ماموریت داد ضمن رایزنی با رسانه ها، 
اثرات انتشار این گونه اخبار جعلی بر 
ایجاد نگرانی در خانواده ها و تشویش 

در جامعه، گوشزد شود.
 رئیس جمه���وري به گزارش 
مقدمات���ی کمیته درم���ان از طرح 
غربالگری شرکت کنندگان در قبل و 
بعد از کنکور اش���اره کرد و اظهار 
داشت: این گزارش که بیانگر برگزاری 
کنکور در سالمت کامل است، نشان 
می دهد ک���ه کاری بزرگ و موفق با 
هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا 
و وزارتخانه های بهداشت، درمان و 
آموزش پزش���کی و علوم و فناوری 

انجام گرفته است.
روحاني افزود: برگزاری کنکور 
در سراسر کشور با رعایت حداکثر 
پروتکل های بهداشتی و کمترین میزان 
ابتال، از جمله کارهای درخش���ان و 
بزرگ دولت در مدت ش���یوع این 
بیماری بوده اس���ت و این مدل از 
برگزاری کنکور، دارای قابلیت ارائه 
در عرصه بین المللی است به گونه ای 
که هم س���المت جسمی و روانی و 
هم آینده دانش آموزان و دانش پژوهان 

تضمین شود.

بقیه ازصفحه اول
و انتخاباتی در حال وقوع است، برای مردم 
جهان علی الخصوص امت اسالمی، جوانان 
عرب و مردم مظلوم فلسطین تازگی ندارد. 
بس���یاری از دولت های منطقه سالهاست که 
دست های به خون آغشته ظالم صهیونیست را 
با اشتیاق فراوان می بوسند و بر صورت های 
رنجور و داغدیدۀ مردم مظلوم فلسطین چنگ 

می زنند. 
آنچه اتفاق افتاد صرفا روی کاغذ آوردن 
ننگ و زشتِی سالها دشمنی حاکمان برخی 
کشورها با مردم فلس���طین و آرمان قدس 
شریف بود، روابط آنها با دشمن صهیونیستی 
در همۀ زمان ها عادی و دوستانه بوده است و 
این صرفا داغ ننگی است که با لبخند رضایت 
بر پیش���انی آنها کوبیده شده است. دشمن 
صهیونیست و آمریکای تروریست، این لباس 
ننگین و زشت را بر تن حاکمان واداده کرده اند 
و آنها را مقابل چش���مان مسلمانان جهان در 

کوچه ها و خیابان ها می چرخاند تا همه مطمئن 
شوند که عاقبت دوستی با دشمنان خدا جز 

خفت و خواری و زبونی نیست. 
حکام عرب! مگر نشنیده اید که خداوند 
در خصوص دوستی با دشمنانی که مسلمانان 
را از خانه هایش���ان بیرون می کنند و آنها را 
 ُ می کشند چه فرموده است؟ »إِنََّما یَنَْهاُکُم اهلَلّ
یِن َوأَْخَرُجوُکْم مِْن  َعِن الَِّذیَن َقاتَُلوُکْم فِی الِدّ
دِیَارُِکْم َوَظاَهُروا َعَلی إِْخَراِجُکْم أَْن تََولَّْوُهْم 
الُِموَن« چه  َوَم���ْن یَتََولَُّهْم َفُأولَئَِک ُه���ُم الَظّ
ظلمی از این آش���کارتر و چه دشمنی از این 

خون ریزتر؟
رهبر معظم انق���الب حضرت آیت اهلل 
خامنه ای باره���ا بر این موضع تاکید کرده اند 
که هیچ راه حلی بدون مردم فلسطین وجود 
نخواهد داش���ت و این قاعده ای همیشگی و 
پابرجاست. فلس���طین خون جاری در رگ 
جوانان مسلمان است؛ فلسطین پارۀ تن اسالم 
است؛ فلسطین شرافت و غیرت جوانان عرب 

سراسر منطقه است و آنکه به فلسطین ظلم 
می کند نه از اس���الم بویی برده است نه از 

شرافت و غیرت و انسانیت.
یوم النکبۀ ثانی را رقم زدند و بدانند که از 
امروز رسماً شریک تمام جنایات های غاصبان 
جنایتکار صهیونیست هستند از بالفور تا یوم 
النکبۀ؛ از صبرا و شتیال تا جنگ ۲۲روزه. شما 
هیچگاه ایستادگی نکرده اید که حاال بخواهید 
تسلیم شوید. بدانید که اّن اهلل یُدافع عن الذین 
آمنوا. شکس���ت دشمنان خدا قطعی است و 
پیروزی از آن مردان خداست. مردم فلسطین 
و امت اسالمی بدون هیچ شکی و طبق وعدۀ 
تخلف ناپذیر خداوند پیروز خواهند بود و 

شما دوزخیان زمین و آسمان ها هستید.
پیام وزارت خارجه

وزارت امور خارجه  در پیامی توییتری به 
زبان های عربی و انگلیسی   به مناسبت سالروز 
قتل عام صبرا و ش���تیال تاکید کرد: هرگونه 
راهکاری از جمله معامله قرن که خواسته های 

ملت فلسطین را در نظر نگیرد، باطل است.  
قتل عام صبرا و ش���تیال نتیجه »روز نکبت« 
بود و معامله قرن نیز روز نکبت دوم اس���ت 
که هدف اشغال دائمی سرزمین های فلسطین 
را دنبال می کند. هر راهکاری که خواسته ها 
و آرای فلس���طینیان را نادیده بگیرد، باطل و 

پوچ است.
کش���تار صبرا و َشتیال در جریان جنگ 
داخلی لبنان در ۱۶تا ۱۸س���پتامبر ۱۹۸۲در 
اردوگاه پناهندگان فلس���طینی در لبنان روی 
داد که در آن شبه نظامیان فاالنژ لبنانی تحت 
حمایت و دستور ارتش رژیم صهیونیستی، به 
دو اردوگاه صبرا و شتیال یورش بردندو بین 
۷۰۰ تا ۳۵۰۰زن، کودک و مرد فلسطینی را 

قتل عام کردند.
روز نکبت،سالگرد بیرون راندن صدها 
هزار فلس���طینی و اعالم موجودیت رژیم 
صهیونیستی در ۱۴مه ۱۹۴۸میالدی و یک روز 
عزا برای فلسطینیان و حامیان فلسطین است .

 وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: تالش های ضدایرانی آمریکا 
به بن بست منتهی می شود.

به گزارش مهر، س����رگئی الوروف در مصاحبه اختصاصی 
با خبرگزاری اس����پوتنیک افزو د: آمریکایی ها در تالشند   تمام 
گفتگوهای مربوط به مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا را به مسیرهای 

ضد ایرانی سوق دهند.
وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه دولت کنونی آمریکا تالش 
می کند ایران را اهریمن و مایه شرارت )!( جلوه دهد، گفت: ادعا 
می ش����ود که ایران اصلی ترین مشکل کل منطقه )خلیج فارس( و 
همچنین سایر مناطق جهان است؛ همچنین تهران به نوعی متهم به 

دخالت در امور داخلی کشورهای مربوطه نیز می شود.
الوروف گفت: این یک رویکرد بدون چش����م انداز و ناامید 
کننده بوده و راهی منتهی به بن بست است. این رویکرد بدون چشم 
انداز و ناامید کننده است زیرا مشکالت و مسائل را تنها با توافق میان 
همه طرف ها می توان به طور پایدار و مطمئن حل کرد؛ اما تمام منطق 
کنونی سیاست آمریکا بر این موضوع استوار است که تمام تالش ها 
باید معطوف مجازات و بازداشتن ایران شود و فقط تغییر حکومت 
ایران است که اجازه می دهد کل منطقه سرانجام آزادانه نفس بکشد. 

این راه به بن بست منتهی می شود.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه تحریم هایی که با اعمال 
آنها می خواهند ایران را خفه کنند، هیچگاه موثر نبوده و نخواهد 
بود، تصریح کرد: ای����ران بارها آمادگی خود را برای گفتگو اعالم 
کرده اس����ت و این آمادگی برای گفتگویی که نمی تواند مبتنی بر 
ضرب االجل هایی باشد که طرف آمریکایی به طور دوره ای آن را 
مطرح می کند، همچنان وجود دارد و ما آماده کمک به آغاز چنین 

گفتگویی خواهیم بود.
وی در ادامه اضافه کرد: ما همواره با کش����ورهای اروپایی و 
چین از توافق برجام برای حل و فصل مسئله هسته ای ایران که در 
سال ۲۰۱۵توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و 
اکنون آمریکایی ها دوباره با پیروی از سیاست اهریمن جلوه دادن 
ایران در همه زمینه ها در حال تخریب آن هستند، دفاع می کنیم. اکنون 
بحث در شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد، ۱۳کشور از ۱۵کشور 
عضو آن مخالف شدید تالش ها برای از بین بردن برجام و مقصر 

دانستن ایران در هر اتفاقی هستند.
وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه »ریانووستی«هم 
گفت که مسکو آماده است   برای برقراری گفتگو بین ایران و ایاالت 

متحده، کمک کند.
الوروف با یادآوری  اینک����ه تحریم های آمریکا علیه ایران 

فایده ای نداشته و نخواهد داشت، تاکید کرد که تالش های واشنگتن 
برای ایجاد گفت وگو درباره مشکالت خاورمیانه و شمال آفریقا،در 

یک مسیر ضد ایرانی، بی ثمر خواهد بود.
بر این اس����اس، وی مشکل را در تالش دولت آمریکا برای 
»اهریمن سازی« از ایران دانس����ت و توضیح داد: »همواره ایران را 
مش����کل اصلی در تمام منطقه جلوه دادند، حتی در مناطق دیگر 
جهان، ایران را به نحوی به دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر 

متهم کردند«.
وزیر خارجه روسیه با ناامیدکننده خواندن این رویکرد آمریکا 
در قبال ایران، اظهار داشت: مشکالت را فقط می توان با رفتار قابل 
اعتماد و با ثبات آن هم از طریق توافق هایی بین تمام طرف ها حل 
کرد. لکن تمام منطق کنونی سیاست آمریکا بر مبنای این واقعیت 
است که ایران باید مرکز تمام تالش ها برای مهار، تنبیه یا تغییر دادن 

رژیم آن قرار بگیرد«.
وزیر خارجه روسیه، درباره برخی تنش زایی ها در منطقه خلیج 
فارس و تالش آمریکا برای سوءاستفاده از این فرصت گفت: » طرح 
امنیت خلیج فارس را به شورای همکاری خلیج فارس و همکاران 
ایرانی خود ارائه کردیم و آنها و تعدادی از اعضای شورا آمادگی خود 

برای گفتگو در این باره را اعالم کردند«.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: انفجار در تاسیسات هسته ای شهید 
احمدی روش���ن )نطنز( نتیجه خرابکاری بود و 
ما نسبت به چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار 

می دهیم.
به گ���زارش  مهر، کاظ���م غریب آبادی در 
نشست فصلی شورای حکام، با تشریح مواضع 
 ایران درباره گ���زارش پادمانی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتم���ی، گفت:   ایران، اهمیت 
باالیی برای امنیت هس���ته ای قائل است. در این 
زمینه، توجه شما را به یک موضوع مهم درباره 
انفجار اخیر در تأسیسات هسته ای شهید احمدی 
روشن )نطنز( جلب می کنم که همانطور که قباًل 
اعالم ش���د، نتیجه خرابکاری بود. ما نسبت به 
چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار می دهیم. این 
اقدامات بدخواهانه باید توسط آژانس و اعضای آن 

قویاً محکوم شوند.
وی با استناد به قطعنامه های آژانس درباره 
خرابکاری در تاسیسات هسته ای کشورهای عضو 
و یادآوری مسئولیت آنها، افزود: در قطعنامه های 
مختلف کنفرانس عمومی تأکید شده است  هرگونه 
حمله مسلحانه و تهدید علیه تاسیسات هسته ای 
اختصاص داده شده به مقاصد صلح آمیز و تحت 
پادمان، نقض اصول منش���ور ملل متحد، حقوق 
بین الملل و اساس���نامه آژانس تلقی می شود.در 
همین چارچوب، ایران حق خود می داند تا ضمن 
حفاظت از تاسیسات هسته ای خود، به هر شیوه ای 
که صالح می داند، واکن���ش الزم را نیز به این 

تهدیدات به طور مقتضی اتخاذ کند .
س���فیر   ایران اضافه کرد: چنین اقدامات 
بدخواهانه، تأثیرات منفی بر برنامه هسته ای ایران 
نخواهد گذاشت، بلکه به عنوان انگیزه ای برای 

تسریع پیشرفت هایش خواهد بود.
ایران شفافترین برنامه هسته ای را دارد

وی با بیان اینکه این حقیقت که ۲۲درصد 
از بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران 
انجام شده است، نشان می دهد ایران شفافترین 
برنامه صلح آمیز هسته ای را در میان کشورهای 
عضو آژانس دارد، افزود: هر چند الزم است آژانس 
بر فعالیت های جاری تمرک���ز کند، اما ایران به 
طور داوطلبانه درخواست آژانس برای رسیدگی به 

موضوعات احتمالی پادمانی را پذیرفت.
س���فیر ایران اظهار داشت: در همین زمینه، 
گزارش فعلی مدیرکل مبین گام هایی اس���ت که 
ایران و آژانس برای رسیدن به یک فهم مشترک در  
موضوعات مورد نظر و همچنین یافتن راه حل های 

قابل قبول برای آنها برداشته اند.
غریب آبادی با بیان اینکه دو طرف توافق 
داریم که به منظور غلبه بر موانع احتمالی، ابتدا باید 
یک محیط سازنده برای آن ایجاد شود که قطعًا 
بر مبنای حسن نیت متقابل شکل خواهد گرفت، 
افزود: سطح گسترده کنونی همکاری میان ایران 
و آژانس به سادگی به دست نیامده است  و نباید 
 اجازه داد که به س���ادگی به وسیله منافع سیاسی 

کوته بینانه تعدادی اندک تضعیف شود.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت چارچوب های 
حقوقی در همکاری ایران و آژانس، تاکید کرد: 
باید توجه داشت همان متون حقوقی که حقوق 
آژانس را مقرر می دارند، حدود و مرزهای اعمال 
چنین حقوقی را مشخص کرده اند، در همین رابطه، 
سئواالت یا درخواست های آژانس باید مبتنی بر 
دالئل معتبر قانع کننده و اطالعات و ارزیابی های 

مستقل خود آژانس باشد.
وی با اشاره به کارشکنی ها علیه همکاری های 
ایران و آژانس، افزود: برای حفظ تمامیت آژانس، 
اعضای آن باید از هرگونه اعمال فشار به آژانس، به 

طور جدی پرهیز کنند.
با احترام به این حدود و کنار گذاش���تن 
اطالعات ادعایی و ساختگی بود که زمینه همکاری 
میان ایران و آژانس، فراهم شد. در همین زمینه  از 
آنجا که آژانس اطالعات در دسترس خود را تا 
به امروز بررسی و تجزیه و تحلیل کرده ، بنابراین  
تائید کرده است هیچ سئوال   یا درخواست دیگری 
برای دسترسی به اماکنی به جز آنهایی که توسط 

ایران اعالمر شده اند، ندارد .
 آمری��کا مجه��ز ب��ه ح��دود ۶۲۰۰

کالهک هسته ای
وی با اشاره به ادعاهای آمریکایی ها درباره 
برنامه هسته ای ایران، اظهار داشت: آمریکا و رژیم 
صهیونیستی  برای سالیان متمادی با هدف انحراف 
جامعه بین المللی و آژان���س، از احتمال بمب 
هسته ای و فعالیت های به اصطالح پنهانی ایران 

صحبت می کنند، در حالی که نه فقط تاکنون از این 
بمب خیالی خبری نبوده ، بلکه ایران کشوری است 
که بیشترین شفافیت را در تعامالت خود با آژانس 
با پذیرش یک پنجم کل بازرس���ی های آن دارد.
نماین���ده دائم ایران در آژانس   تاکید کرد:   ایران 
مواضع خود را قویاً در مخالفت با س���الح های 
هسته ای و ضرورت امحای کامل آنها اظهار داشته 
اس���ت. در مقابل، آمریکا اکنون مجهز به حدود 
۶۲۰۰کالهک هسته ای است که نیمی از سالح های 
هس���ته ای موجود در جهان را تشکیل می دهد و 

برای نابودی چندباره جهان کافی است.
وی بیان کرد: آمریکا نه فقط گامی ملموس در  
اجرای تعهد خود تحت ماده ۶ ان. پی. تی  به منظور 
خلع سالح برنداشته ، بلکه برخالف تعهدات خود 
تحت ماده ۱ این معاهده، این سالح ها را به دیگر 

کشورها نیز انتقال داده است.
غریب آبادی با اش���اره به رفتار متناقض 
کش���ورهای عضو آژانس نسبت به تسلیحات 
هسته ای اس���رائیل، گفت: رژیم صهیونیستی 
که تنها غیر عضو معاهده عدم اشاعه در منطقه 
 خاورمیانه اس���ت، به معاه���دات دیگر ناظر 
بر مقوله سالح های کش���تار جمعی نپیوسته و 
همچنان بزرگترین نگرانی امنیتی در منطقه است. 
این رژیم دارای انواع س���الح های کشتار جمعی 
است، به درخواست های مکرر جامعه بین المللی 
و آژانس بین الملل���ی انرژی اتمی برای پذیرش 
پادمان ها و بازرس���ان آژانس جواب رد داده   و 
مکرراً همسایگان خود را تهدید و به آنها حمله 

می کند.
وی از اعضای شورای حکام پرسید: آیا با این 
وصف، این به تمسخر گرفتن تمامی معاهدات خلع 
سالحی و کنترل تسلیحات نیست که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با چنین سوابق تاریکی، صحبت 

از نگرانی های پادمانی در مورد ایران می کنند؟
غریب آبادی افزود: برای حفظ رژیم پادمان و 
همچنین تمامیت آژانس، جامعه جهانی نباید درباره 
وضع آمریکا و رژیم اسرائیل و تهدیدات آنها که 
متوجه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است، 
همچنان س���کوت کند و نظاره گر باشد.قویاً از 
آژانس انتظار می رود مأموریت خود را به شیوه ای 
حرفه ای، مستقل، و بی طرفانه و به دور از هرگونه 

فشار یا مداخله انجام دهد.
مدیر کل آژانس: سطح مورد نیاز همکاری 

با ایران را داریم
مدیر کل آژانس اتمی هم با مهم دانستن توافق 
با تهران برای دسترسی به دو مکان مورد نظرآژانس 
درایران ، گفت: اکنون سطحی از همکاری با ایران 
به دست آمده   که نیاز بود و بازرسان این سازمان 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
»رافائل گروسی« روز پنجشنبه طی مصاحبه 
با برنامه »هارد تاک« شبکه »بی بی سی«، گفت: »من 
از ایران خواستم اجازه دهد بازرسان ما به دو مکان 
دسترسی پیدا کنند. آنها نمی خواستند به همین دلیل 
ما به بن بست کشیده شدیم که حل نشد. به نظرم 
افراد نگران بودند که این می تواند به دیگر مناقشات 
درباره ایران اضافه کند. مهم بود که این مش���کل 

حل شود«.
وی با مهم دانستن گفتگوی مستقیم با ایران 
در این زمینه، توضیح داد: »آنها در استقبال از ما با 
محبت بودند. من با رئیس جمهور  ی، وزیر خارجه   
و دیگران در آنجا صحبت کردم. ما توانستیم به یک 

توافق برسیم«.
مدیر کل آژانس اتمی در پاسخ به اتهام زنی های 
مجری شبکه بی بی سی درباره برنامه هسته ای ایران 
در چارچوب ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی 
که قصد داشت با اجبار او را مجبور به پذیرش 
نقش صهیونیست ها در ارائه اطالعات درباره دو 
مکان مورد نظر در ایران کند، اظهار داش���ت که 
نمی تواند چنین چیزی را تائید کند، زیرا آژانس به 
صورت معمول اطالعات زیادی را از طرف های 
مختلفی دریافت می کند اما بر اس���اس تمام آنها 

عمل نمی کند.
گروسی درباره توافق آژانس با ایران برای 
دسترس���ی به این دو محل تصریح کرد: »افراد 
ما توانستند فعالیت های بازرسی خود را مجدداََ 
برقرار کنند... ما توانستیم به یک محل دسترسی 
داشته باشیم و در چند روز آینده به مکان دوم نیز 
دسترسی خواهیم داشت... این توافق مهم بود اما 
هنوز ماجرا به پایان نرسیده است... چیزی که به 
آن رسیدیم، بازگشت به فعالیت های عادی بود که 

باید می داشتیم«.
بقیه در صفحه ۱۴

يادداشت

لطفاً كرونا را جدي تر بگيريد!

از شگفتي هاي کش��ور ما یکي هم آن است که مجلس شوراي 
اسالمي و نمایندگان اکثریِت مطلِق شهرها و مناطق مختلف کشورمان، 
با وجود این همه مشکالت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و باالتر 
از همه، گسترش بي سابقة پاندمي و فراگیرِي کووید ۱9 درمیان مردمان 
تمام شهرهاي کشورمان، از دور و نزدیک، کماکان در فکرِ استیضاح 
وزرا هس��تند. و در این زمینه هم رفتارهاي غیر متعارفي دارند. مانند 
ندادن رأي اعتماد به وزیر پیشنهادي صمت که گزینه مناسبي بود یا 
غیرعلني کردن جلسة پرسش از وزیر بازرگاني. این در حالي است که 
مي توانند در مساعدت با مردم و حتي دولت، کمک هاي مناسب تقنیني 

و روشنگر داشته باشند . 
اما اگر این مسائل دیگر به عادات متعارف براي نهادهاي مختلف 
کشورمان بدل شده، چیزهایي هست که نمي توان از کنار آن به سادگي 
گذشت و هیچگاه در لفظ و عمل، تعارف برنمي دارد؛ چه رسد به آن 

که بخواهد با ساده انگاري به امري متعارف بدل شود. 
فراگیر ش��دِن کرونا به نحوي که تمامِ تخت ه��اي اورژانس و 
آي سي یو و ظرفیت بیمارستان ها اشباع شده است، زنگ خطر بزرگي 
اس��ت که با توجه به در پیش بودِن دو دورة احتمالِي با عنواِن پیِک 
اپیدمي، خسارات هنگفتي به جان و زندگي شهروندان وارد مي آَوَرد. 
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد که دیگر مناطق زرد و سفید و رنگهاي 
آرامش بخش نداریم و تمامي شهرها و شهرستانها شرایط قرمز دارند! 
یعني هیچ کس در حاش��یه امن نیست. اما پرسشي داریم این که آیا 
مسئوالن از نمایندگان مجلس تا رئیس دولت، نمي دانند که جان مردم 
ما و هر انساني چنان بهایي دارد که با هیچ ثمني قابل محاسبه نیست. 
آن هم مردمي که از مال و جان و آبروي خود براي کش��ور و انقالب 

مایه گذاشتند. 
با وجود این همه مش��کالت که نه قابل انکار است و نه کسي 
مي تواند با شعارهاي رنگین و سنگین یا وعده هاي شیرین آنها را از یاد 
ببرد و نادیده بگیرد،  پیشنهاد مي کنیم که اولویت بندِي سریعي صورت 
گیرد و در صدر این اولویت ها، بحران کرونا و دفاع سراسري مانند یک 
مانور درآستانة یک حادثه و فاجعة بزرگ، در دستور کار قرار گیرد. 
اطالع رساني گسترده صورت گیرد و به مردم تفهیم شود که شرایط قرمِز 
سراسري یعني چه؟! و چگونه جان تک تک ایرانیان و عزیزانشان در 
محاصرة مخاطره اي غیرقابل انکار است. تمامي دستگاه هاي بهداشتي، 
نظامي و انتظامي، آموزشي و فرهنگي و خصوصا وسایل ارتباط جمعي 
در اختیار دولت قرار گیرد تا این برنامة سراس��ري را تا پایان امسال، 
حداقل با دادن هشدار و آموزش هاي الزم و هشیار نگه داشتِن اکثریت 
مردم، به نقطه اي برساند که حداقِل تلفات در جنگ با این دشمِن پنهان 

را داشته باشیم.

سید مسعود رضوی

آغاز بهره برداري از 26 پروژه ملي رفاهي و بهداشتي دركشور

دكتر قاليباف: حكام خيانتكار منطقه شريك تمامي جنايات صهيونيست ها هستند

وزير خارجه روسيه: تالش های ضدايرانی آمريكا به بن بست می رسد

غريب آبادی: انفجار نطنز يك خرابكاری بود؛نسبت به اين ماجراجويی  هشدار می دهيم

 دستور رئيس جمهوري برای رسيدگی
 به گرانی تخم مرغ

 معاون اول رئیس جمهور نوشت: » به دستور رئیس جمهوري به 
علت گرانی تخم مرغ جلسه ای را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های 
ذیربط برگزار و تصمیمات الزم را گرفتیم که امیدوارم آثار مثبت آن در 

روزهای آینده روشن شود.«
 به گزارش جماران، اسحاق جهانگیری ، در حساب توییتری خود 
نوشت: »مساله تورم و گرانی و راهکارهای مقابله با آن سازوکارهای خاص 
خود را دارد که به طور مستمر در دستور کار تیم اقتصادی دولت و ستاد 

اقتصادی دولت در حضور رئیس جمهوري محترم می باشد.
  به دستور رئیس جمهوري به علت گرانی تخم مرغ جلسه ای را 
برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط برگزار و تصمیمات الزم را 

گرفتیم که امیدوارم آثار مثبت آن در روزهای آینده روشن شود.«

بحث افزایش قیمت برق صنعتی متعلق به امروز نیس���ت و معتقدم باید 
در فضای کارشناسی حول آن بحث کرد و درنهایت با رعایت تمامی جوانب 

تصمیم گرفت.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفتگوی اختصاصی با فارس ضمن اش���اره 
به درخواست سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای افزایش قیمت برق 
صنایع، با اشاره به این نکته که بسیاری از کشورهای جهان به منظور حمایت از 
تولید خود، هزینۀ برق صنعتی را با نرخ کمتری نسبت به برق خانگی دریافت 
می کنند، گفت: در س���ال جهش تولید، توجه به تولید داخل از طریق کاهش 
قیمت نهاده های تولید باید مد نظر دستگاه های سیاست   گذار برای تصمیم گیری 
باشد.وی با اشاره به صنایعی که محصوالت خود را به خارج از کشور صادر 
می کنند، گفت: تصمیم گیری در ارتباط با تعیین قیمت برق فروشی به صنایعی 
که محصوالت خود را صادر می کنند نیازمند بررسی است اما این قیمت باید به 
نحوی تامین شود که یارانه دولتی با در نظر گرفتن مباحث کارشناسی به صنایع 
اختصاص یابد.اردکانیان در تشریح راهکارهای موجود به منظور خارج کردن 
صنعت نیروگاهی از شرایط موجود، تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که صنایعی 
خاص، از یارانه های ویژه ای برخوردار شوند و تخصیص این منابع باید با توجه 

به سیاست های حمایتی به دقت صورت پذیرد. 
 خبر دیگری حاکیست: مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی هم 
با اشاره به وضعیت خرید برق از فروشندگان بازار، گفت: درآمدهای بازار برق 
در پنج ماهه ابتدایی امس���ال رشد ۲۱درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه 

کرده است.
به گزارش تس���نیم، محسن طرزطلب با اش���اره به اینکه ظرفیت فعلی 
نیروگاه های کش���ور به بیش از ۸۴ هزار و ۳۱۰ مگاوات رس���یده است، ادامه 
داد: در ۶ ماهه ابتدایی امسال، میزان تولید نیروگاه های کشور با افزایش چهار 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ۱۸۴ هزار میلیارد کیلووات 

ساعت عبور کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه ۱۶۵ هزار میلیارد کیلووات ساعت از این رقم مربوط 
به نیروگاه های حرارتی بوده است، گفت: نیروگاه های حرارتی کشور از ابتدای 
س���ال تا پایان تیر به عنوان دوره اوج بار موفق به افزایش ۱۱ درصدی تولید 

انرژی شده اند.

وزير نيرو: قيمت برق صنايع نيازمند 
كار كارشناسی است 



نشس���ت مجازی روز شعر و ادب، به دعوت 
 انجم���ن آث���ار و مفاخر فرهنگی و به مناس���بت 
27 ش���هریور ماه، سالروز درگذشت استاد شهریار 
و روز ادب فارسی، روز پنجشنبه، 27 شهریور ماه 

برگزار شد. 
به گزارش خبرنگارما، سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی این روز را تبریک 
گفت. در بخش هایی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آمده است: »زبان، مظهر وحدت و همبستگی 
و تحکیم مبانی ملت و پاسداشت آن، موجب استقالل 

ملی و تاریخ این کشور چندین هزار ساله است. 
زبان مادری سرزمین فرهنگ مدار و هنر پرور 
ما، ایران، سرش���ار از جلوه های احساس و عواطف 
انسانی و تجلی گاه فرهنگ، دین،آئین، اسطوره، تاریخ 
و هویت ملی ماست که آشنایی با  زوایای گوناگون 

آن برای هر فارسی زبانی شایسته و نیکوست.  
شعر فارسی، عصاره رنج و لذت، بیم و امید، 
پژمردگی و بالندگی، بیداد و داد و عشق و بندگی 
اس���ت که با الهام شاعرانه، به دیوان و دفتر و زبان 
مشترک شاعران این مرز و بوم نقش بسته است. از 
پس قرن ها و اعصار، س���پهر ادب فارسی در مقابل 
گزند تند بادهای حوادث، مقاوم مانده و از کرانه های 
فرا رود تا نیل و سند و گاهی میان اروند و هیرمند و 
آسیای میانه و تا چین و ماچین رواج و رونق یافته 

و مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است. 
از سوی دیگر شیرینی زبان و ادب فارسی، شعر 
ما را به زبان هنر نزدیک تر ساخته و از رهگذر این 
مصاحبت و بهره گیری از نظم و ایجاز، آفاق را سیر 
کرده و حقایق ازلی � ابدی را در این گنبد مینایی 

صال زده است. 
در تاریخ معاصر سرزمین ما، دوران دفاع مقدس 
که اکنون در آستانه چهلمین سال این حماسه دوران 
س���از هستیم، نقطه ای الهام بخش برای شاعران و 
ادیبانی بوده که در کنار ذوق هنری، دغدغه اجتماعی 
و عرق ملی و میهنی شان به جوش و خروش آمد. 
آنان که دفتر و دیوان خود را با سروده هایی از جنس 
ایثار و شهادت آذین بستند و نام خود را بر جریده 
عاشقی جاودان ساختند. شهریار سخن، استاد محمد 
حسین بهجت تبریزی در زمره این نام ها بود که در 
ده���ه پایانی عمرش آثاری ماندگار از عظمت روح 

فداکاری مردمان ایران اسالمی آفرید. 
با گرامیداشت بیس���ت و هفتم شهریور، روز 
بزرگداشت شعر و ادب فارسی که به نام این شاعر 
و غزل سرای برجسته و دل سوخته مزین است، این 

روز را به اهالی شعر و ادب تهنیت می گویم.« 
دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی در این نشست مجازی بیان کرد: امروز را 
گرامی می دارم که سالروز درگذشت استاد شهریار، 
از بزرگترین شاعران معاصر کشورمان است و ارج 
می نهم ارزش کسانی را که در تاریخ فرهنگ ایرانی 
ما، نه صرفا به زبان ش���عر، که به زبان نثر هم این 

زبان را پاس داشتند. 
وی ادامه داد: پرسشی در جهان اندیشه و فلسفه 
وج���ود دارد ک���ه  زبان در قاموس فرهنگ و معنا، 

امر عرضی محس���وب می شود یا ذاتی؟ اگر اثبات 
کردید که امرعرضی است، آن گاه زبان مانند جامه ای 
می شود که آن را بر تن می کنید و می تواند فرم ها و 
رنگ های مختلف داشته باشد و در طول زمان هم 
دچار فرسودگی و کون و فساد شود و شما تغییرش 
دهید. اگر زبان جزو ذات محسوب شود، آن وقت با 
معنا یک نسبت ذاتی پیدا می کند، به قسمی که اگر 

زبان نباشد، آن معنا ظاهر نمی شود. 
بلخاری افزود: تفکر غالب این اس���ت که این 
نسبت، عرضی است و به همین دلیل هم در جهان 
زبان های مختلف داریم. اما نظر دیگری هم وجود 
دارد که بین معانی خاص و زبان، به یک ارتباط ذاتی 
قائل است. من از جمله کسانی هستم که به دیدگاه 
دوم اعتقاد دارم و معتقدم نسبت زبان با معنا، یک 
نس���بت کامال ذاتی است. مهمترین دلیلم هم قرآن 
اس���ت. تأکید خداوند در قرآن بر انزال عربی این 
کتاب مقدس، دلیل بر نسبت ذاتی میان زبان و معنا 
است. شدت این تأکید، بیانگر آن است که اگر این 
زبان نبود، اصال ظاهرا قرآن نازل نمی شد. اگر زبان 
یک امر عرضی است، چرا خدای قرآن اصرار دارد 

که این باید به زبان عربی نازل می شد؟ 
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ادامه داد: 
اگر نسبت ذاتی را بین زبان و معنا قائل شدیم، بحثی 
درباره جایگاه زبان فارس���ی در هویت ایرانی پیش 
می  آید. اگر به 1400 سال گذشته نگاه کنیم، می بینیم 
زبان عربی زبان دین ما بود و بسیاری از کتاب های 
فلسفی ما به این زبان نوشته شده  اند، زبان فقهی ما 

هم عربی بود. 
وی گفت: زبان عرفانی ما فارسی است و به 
همین علت با شعر نسبت دارد. اگر در تأمالت عرفانی 
هزار سال گذشته بنگریم می بینیم مهمترین آثار عرفانی 
در فرهنگ ایرانی به زبان فارسی نوشته شده است. 
وقتی وارد جهان رساله های تمثیلی می شویم، از همان 
زمان زبان فارسی، عهده دار ظهور معانی عرفانی و 

نکات  ظرایف عرفانی می شود . 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: زبان فارسی 
حامل عرفان ماست و عرفان فارسی، جز با تسلط 
به این زبان، ممکن نیست. ممنونیم از زبان عربی که 
بار فلسفه و فقه و کالم ما را به دوش کشید اما بار 
عرفان ما را زبان فارسی به دوش کشیده و این زبان، 
حامل همان معنی ای شد که در اندیشه ما ایرانیان، 
مقدس بود. حقیقت جمیل، جز در ظرف جمیل ظاهر 
نمی شود. عرفان زیبا، در ذات این زبان، جمال یافت 

که با آن انس یافت.  مهمترین کتاب ما در قلمروی 
عرفان، »تذکره االولیا«، فارسی است. 

وی تصریح کرد: مهمترین نقش زبان فارسی 
را در فرهنگ ایرانی این می دانم که عهده دار حمل 

زیبایی های عرفانی ما ایرانیان شد. 
دکتر میرجالل لدین کزازی، استاد زبان و ادبیات 
فارسی، در این نشست گفت: هر سرزمینی، فرازنایی 
فرهنگی دارد، ستیغی هنری. فرازنای فرهنگی ایران و 
ستیغ هنری آن، بی هیچ گمان و گزافه، سخن است؛ 
آفرینشی است که در زبان روی می دهد، به ویژه در 
ایران نو، ایران پس از اسالم. هرچند شکوه و شگرفی 
و واالیی سخن پارسی پیشینه و پشتوانه دارد در این 

هنر در درازنای تاریخ و فرهنگ ایران. 
وی ادامه داد: ایران همواره سرزمین سپند سخن 
بوده است. جهانیان ما را به پاس این هنر می شناسند 
و ارج می نهند. از سوی دیگر، این روز همراه شده 
است با روز یکی از سخنوران ایرانی، روان شاد شهریار. 
من اگر بخواهم این سخنور را با برترین و بنیادین ترین 
ویژگی او بازنمایم، بی درنگ و دریغ می توانم گفت 
که او در روزگار ما مردمی ترین سخنور ایران است 
و هیچ یک از س���خنو ران هم روزگار را از این دید 

نمی توانیم با شهریار همسنگ و همپا بدانیم. 
کزازی بیان کرد: بختی اس���ت بزرگ برای هر 
س���خنور که در روزگار زندگانی خویش، گواه آن 
باش���د که سروده های او را مردم در کوچه و بازار 
بر زبان می رانند یا بر پایه سروده های او خنیاگران، 
آهنگسازان، آهنگ هایی را می آفرینند. این بخت را 
شهریار دارا بود. در روزگار زندگانی خویش، گواه 
آن بود که ببیند سروده های او گسترشی پردامنه در 
ایران و در پاره ای دیگر از سرزمین ها یافته است زیرا 
او به زبان آذری نیز می سرود. سروده های آذری او 
در سرزمین هایی که بدین زبان سخن می گویند بسیار 

دلپسند می افتاد و هنوز نیز می افتد. 
این اس���تاد ادبیات اظهار کرد: چرا شهریار در 
این روزگار، سخنوری مردمی شد؟ پاسخی که من 
بدین پرسش می دهم این است: زیرا زبانی که او در 
سخنوری به کار می گرفت، زبانی بود روشن و رسا 
و در بیشینه سروده های او، مردمی. حتی گاه، پاره ای 
از بیت ها در سروده های او، می توان گفت که یکسره 
بدین زبان در پیوسته آمده است. از همین روی، آشنای 
همگان بود، در دل مردم جای می گرفت، در یادشان 
می  ماند. من برآنم که راز گرامی داش���تن شهریار از 
سوی ایرانیان این روزگار، زبان آشنای او بود؛ زبانی 

که با شور درون وی همراه می شد. شهریار یکی از 
برترین نمونه هاست در این دستان دالویز پارسی که 

»آن سخن که از دل برمی آید، بر دل می نشیند. « 
دکتر اصغر دادبه، استاد فلسفه، کالم و ادبیات، در 
این نشست گفت: سخنانم را با کسی که به حق این 
روز باید به نام او باشد آغاز کنم، با آن ابیات معروف 
فردوسی:»بس���ی رنج بردم در این سال سی/ عجم 
زنده کردم بدین پارس���ی/ بناهای آباد گردد خراب/ 
ز باران و از تابش آفتاب/ پي افکندم از نظم کاخي 
بلند/ که از باد و باران نیابد گزند/ نمیرم از پس که 

من زنده ام/ که تخم سخن را پراکنده ام«. 
وی ادامه داد: در این سال ها معموال این بحث 
مطرح ش���د که چرا این روز به نام زنده یاد شهریار 
نامیده شده است، آن هم روز درگذشت او و نه روز 
تولدش. من نخست عرض کنم که عالقه جدی به 
شهریار و شعرش دارم. نخستین بار که در این باب 
از من س���ؤال شد پاسخ دادم که اگر شهریار زنده 
بود، بی  تردید نخستین کسی بود که به این نامگذاری 
اعتراض می کرد زیرا او خوب می دانست که اهمیت 

بزرگان ادب کالسیک یعنی چه. 
دادبه تأکید کرد: این بدین معنا نیست که شهریار 
شاعر بزرگی نیست، هست ولی باید این روز، به نام 
فردوس���ی بزرگ نامگذاری می شد که پیشرو، رهبر 
و ولی نعمت همه سرایندگان است. اگر به هر دلیل 
نمی خواس���تند این روز را به نام فردوسی نامگذاری 
کنند، باید به نام فردوسی ثانی، یعنی سعدی، نامگذاری 
می کردند. با احترام تمام به شهریار، این دو بزرگ، 
بدون تردید، شایس���ته آنند که این روز به نام آنها 

نامگذاری شود. 
این استاد ادبیات افزود: چرا چنین نامگذاری هایی 
ص���ورت می گیرد؟ این نامگذاری ها دو وجه دارد: 
یکی وجه مثبت و یکی منفی. وقتی سعی می کنیم 
چیزی را به یاد بیاریم، آیا معنی اش آن نیست که آن 
چیز در حال فراموش شدن است؟ اکنون عنایت به 
شعر و ادب، که اسباب آبرو و هویت ماست، چنان 
که باید مورد توجه نیست. در گذشته که آموزش، 
توسط یک مال و با خواندن قرآن آغاز می شد، در 
پی آن گلستان یا دیوان حافظ می خواندند. در مدارس 
جدید بعدی هم آن سنت به نوعی ادامه پیدا کرد و 
م���ن به یاد دارم که در دوران ابتدایی، تفریح بچه ها 

مشاعره کردن بود. 
وی افزود: زبان، اساس و بنیاد هویت ملی است. 
اگر قرار اس���ت که ما باشیم، باید زبان ملی مان را 

حفظ کنیم. اهل فلس���فه از هیوال )ماده( و صورت 
)حقیقت شیء( حرف می زنند. این فرمول را به یاد 
داشته باشیم: هویت ملی، مثل آن ماده مبهم است. 
وقتی زبان ملی بر آن عارض شد، تعین و تشخص 
پیدا می کند. زبان پارسی، حقیقتی است که بر هویت 
ملی عارض می شود و به آن معنا می بخشد. وقتی 
مس���أله ای تا به این حد اهمیت دارد، نباید آن را 
فراموش کنیم.  دادبه خاطرنش���ان کرد: زبان و ادب 
فارس���ی برای ما اهمیت حیاتی دارند. یادمان باشد 
زبان وقتی اهمیت پیدا می کند که پشتوانه ادبی داشته 
باشد. به همین علت همه شاعران ما اهمیت دارند. 
اینها زبان را غنا بخشیدند. اگر ما امروز این گنجینه 

عظیم را نمی داشتیم، زبانمان مهم نبود . 
دکتر حسن انوری، استاد زبان و ادبیات فارسی 
هم در این نشس���ت بیان کرد: زبان فارسی یکی از 
زبان های مهم عالم است. اولین اهمیت این زبان این 
است که زبان فارسی، زبان ارتباط اقوام مختلف ایرانی 
است. زبان فارسی، تنها زبان کشور ایران نیست، بلکه 
زبان چند کشور است. سومین اهمیت این زبان آن 
است که آثار مهم جهانی بسیاری به زبان فارسی به 

نگارش درآمده است. 
وی افزود: زبان فارسی، زبانی است که در آن 
حماسه بزرگی مثل شاهنامه فردوسی خلق شده است. 
اهمیت دیگر زبان فارسی در این است که در طول 
تاریخ تداوم داشته است. تداوم تاریخی این زبان از 
سه هزار سال پیش به این طرف، مشخص است. از 
قدیم ترین آثار باقیمانده زبان فارسی، کتیبه بیستون 
اس���ت. از دوران ساسانی و اشکانی هم کتاب های 
زیادی باقی مانده است. اهمیت دیگر زبان فارسی 
این است که روزگاری زبان بین المللی بوده و آثار 
مهمی به این زبان به وجود آمده است. عده زیادی از 
شاعران زبان فارسی در هند ظهور کردند. در بالکان هم 

شرح هایی برآثار مهم فارسی نوشته شده است. 
انوری ادامه داد: اهمیت دیگر زبان فارسی در این 
است که زبانی است که در آن پسوندها و پیشوندهای 
متعددی وجود دارد که زبان را آماده ساخت لغات 
جدید و گسترش زبان می کنند. زبان فارسی زبانی 
لطیف و ظریف است. بعضی زبان ها زمخت هستند 
و لطافت در آنها احس���اس نمی شود. شعر در زبان 

فارسی به نهایت اوج خود رسیده است. 
دکتر مهدی محقق، مصصح و شارح کتب ادبی 
و فلس���فی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در این 
نشست گفت: یکی از ممیزات زبان و ادب فارسی، 

ش���عر فارسی اس���ت. پیش از اسالم شعر با وزن 
عروضی نبود. بعد از اسالم، شعرا با اوزان عروضی 
شعر می گفتد. شعر در ادبیات فارسی همیشه مقام 

خاصی داشته است . 
وی افزود: شعر آن قدر اهمیت دارد که پیامبر 
اکرم، شعر حسان ابن ثابت را از سماع می فهمیدند. 
در گذشته به شعرای قوی، حسان العجم می گفتند، 
یعنی در میان فارسی زبان ها، شعرا برجسته بودند. نابغه 
زبیانی، از ش���عرای عرب، مبتال به دندان درد شد و 
پیغمبر برای شفای او دعا کردند. پیغمبر اکرم ردای 
خود را به عنوان صله به کعب ابن زبیر اعطا کردند. 
می بینیم که شعر نزد پیغمبر هم مقام خاصی داشت. 

دکتر جواد نوروزی، رئیس بنیاد بین المللی استاد 
ش���هریار، بیان کرد: در روزهای اخیر با همکاری 
شهرداری تهران موزه استاد شهریار را در ساختمان 

پارک بهجت آباد افتتاح خواهیم کرد . 
وی افزود: در بنیاد فرهنگی اس���تاد شهریار، 
فصلنامه مطالعات شهریارپژوهی را منتشر می کنیم. 
حدود 300 کتاب در این حوزه به چاپ و نش���ر 
رسانده ایم. همچنین در بنیاد فرهنگی استاد شهریار، 
از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا درباره استاد 

شهریار حمایت خواهد شد. 
محمود شالویی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس���المی و دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی نیز 
در این مراسم گفت: زبان فارسی سرشار از معرفت 
است و نمی توان در حوزه ادبیات فارسی شعری را 
سراغ گرفت که از حکمت اندیشه و دانش نشأت 
نگرفته باشد، به ویژه زمانی که به دوره های گذشته 
نگاه می کنیم و زوایای فکری و فرهنگی بزرگان را 
مورد بررسی قرار می دهیم به خوبی متوجه می شویم 
چیزی که امروز به  عنوان شعر با آن روبرو هستیم 

چکیده ای از حکمت است. 
وی افزود: ش���عر هیچگاه خالی از اندیشه های 
حکیمانه نبوده و هیچ شاعری به عنوان شاعر محض 
تلقی نمی شده و هر کسی چیزی گفته از اموال فکری 
و معرفتی خود آن را تراوش بخشیده و در اختیار ما 
قرار  داده است و بهترین معارف و معانی در قالب 
شعر منتقل شده است و اگر شعر نبود این همه عاطفه 

و احساسات عمیق وجود نداشت . 
دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی گفت: زبان 
فارسی این امکان را فراهم کرده است که برای بیان 
زبان و احساسات زبان شعر به عنوان هنرمندانه ترین 

زبان گفتاری به کار گرفته شود. 
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حکمت نهج البالغهنشست مجازی روز شعر و ادب فارسی درانجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد  

بپرهیزید از خشم و تهاجم کریم، چون گرسنه 

باشد و از خشم و حملة فرومایه، چون سیر شود.

س���تاد مرکزی مدیریت بحران 
س���ازمان نظام پزشکی در بیانیه ای 
تاکید کرد: با نزدیک شدن به آغاز پاییز، 
نگرانی جامعه پزشکی و مردم ایران 
از بابت خطر اپیدمی آنفلوانزا به یک 
مسأله حاد و مبرم تبدیل شده است . 
به گزارش مه���ر، دراین بیانیه 
آمده است: اکنون پزشکان در سراسر 
جهان، نگران همزمان شدن و همراهی 
 اپیدمی فصل���ی آنفلوانزا و پاندمی 
کووید - 1۹هس���تند. از آنجایی که 
نش���انه های بالینی آنفلوانزا شبیه به 
نشانه های شایع کووید - 1۹ است، 
نشانه ها و عالئم آنفلوانزا می توانند با 
ایجاد مشکل در تشخیص و از طریق 
مبتالیانی که بیماری ایشان تشخیص 
داده نشده و تحت قرنطینه و اجرای 
دستورالعمل های مربوطه قرار نگرفته اند، 
خطر گس���ترش و سرایت بیماری 

کووید - 1۹را افزایش دهند . 
از سوی دیگر، هر گاه شخصی 
با آلودگی توسط هر کدم از ویروس ها 
دچار »آنفلوانزا«  یا »کووید 1۹« شود، 
تا اندازه ای تضعیف و گرفتار خواهد 
شد که به سادگی میزبان مساعدی برای 

ویروس دیگر باشد. 
آنچه که مس���لم است: ابتالی 
همزم���ان به هر دو ویروس می تواند 
پیش آگهی بالینی بدتری داشته و به 
خصوص در افراد مس���ن و دارای 
بیماریی های زمینه ای و نیز کودکان به 

نتایج ناگواری منجر شود. 
یادآور می شود که نشانه های بالینی 
مش���ترک این دو بیماری عبارتند از 
تب، احس���اس تب و حرارت، لرز، 
درد بدن، س���رفه یا تنفس مشکل و 
کوتاه شدن نفس ها. برای تشخیص 
افتراقی باید به عالئم و نش���انه های 
بالینی اختصاصی کووید - 1۹مانند از 
دس���ت دادن حس بویائی  یا نماهای 
اختصاصی در سیتی اسکن ریه ها  یا 

تستPCR استناد شود. 

در شرایط فعلی، نگرانی جامعه 
پزشکی این است که مراجعات مبتالیان 
به آنفلوانزا، به بیمارس���تان ها و مراکز 
درمانی، روند خدمت رسانی به بیماران 
کووید 1۹و فرآیندهای پیشگیری را 

دچار اختالل جدی کند . 
در این بیانیه آمده است :مخاطرات  
معینی که هم اکنون در کش���ورهای 
نیمکره شمالی و از جمله ایران مطرح 
اس���ت، این است که در اکثر مناطق، 
مساله بازگشایی مدارس و فضاهای 
تحصیلی، حضور کودکان، نوجوانان و 
جوانان، به همراه آموزگاران، استادان 
و کادره���ای اداری و فنی در مدارس 
و دانشگاه ها، یک تهدید جدی برای 
ش���یوع بیشتر بیماری کووید - 1۹به 

شمار می رود. 
دربخش���ی دیگر از این بیانیه 
آمده است:شواهد موجود از نیمکره 
جنوبی که اپیدمی همزمان آنفلوانزا و 
کووید 1۹را تجربه کرده اند، نش���ان 
می ده���د که بهتر اس���ت با توضیح 
علمی مس���ائل و تأکید بر مقررات 
فاصله گذاری اجتماعی )اس���تفاده از 
ماس���ک- شستشوی دست ها با آب 
و صابون- خودداری از مسافرت های 
غیر ضروری- خودداری از اجتماعات 
و …( از وحش���ت ورود به فصل 
آنفلوانزا در رسانه ها کاسته شود زیرا 
انتظار می رود با یاری مردم و فاصله 
گذاری اجتماعی، اپیدمی آنفلوانزای 
خفیف تری نسبت به سال های گذشته 

داشته باشیم. 
همچنین واکسیناسیون بر علیه 
آنفلوان���زا ،به خصوص در گروه های 
پر خطر، حلقه مهمی در جلوگیری 
از حدت و ش���دت اپیدمی آن است. 
در حال حاضر وزارت بهداشت اقدام 
عملی نسبت به خرید و تهیه واکسن 
آنفلوانزا را آغاز کرده و در دس���ت 
اجرا دارد. مساله مهم مدیریت نحوه 
توزیع واکسن و نظارت بر دسترسی و 

دریافت افرادی است که در گروه های 
پر خطر قرار دارند. 

دربخش پایانی این بیانیه تاکید 
ش���ده است: بازگش���ایی مدارس، 
دانشگاه ها، پادگان ها و امثالهم باید با 
احتیاط کامل و پس از بررس���ی تمام 
جوانب و وضعیت همه گیری ویروسی 
در هر منطقه، کمک گرفتن از نظرات 
کارشناسی مسئوالن و فعاالن بهداشتی 
و درمانی کش���ور انجام شود. بسیار 
ضروری است که برنامه ریزی علمی 
و تأمی���ن امکانات و ملزومات انجام 
شود، سپس به فکر بازگشایی کامل 
و بازگش���ت به روش های حضوری 
باشیم. در تعدادی از کشورهای اروپایی 
نیز تعجیل در بازگش���ایی مدارس و 
دانشگاه ها به بن بست برخورد کرده و 
بار دیگر به روش های غیر حضوری 

روی آورده اند. 
افزایش نسبی موارد ابتال 

دکتر سیما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت هم از افزایش موارد 
ابتال و بستری کووید - 1۹و همچنین 
افزایش تعداد شهرستان های قرمز کرونا 

خبر داد. 
وی گفت: ما شاهد افزایش نسبی 
در موارد ابتال و بس���تری در اغلب 

استان های کشور هستیم. 
وی تاکید کرد: طی هفته گذشته 
تعداد شهرستان های با وضعیت قرمز از 
۸۸شهرستان به 10۹شهرستان افزایش 
یافته است و شهرستان های وضعیت 
هشدار از ۹0شهرستان به 107شهرستان 

رسیده است. 
وی اف���زود: فرام���وش نکنیم 
ه���ر جریان اجتماع���ی که با نقض 
فاصله گذاری اجتماعی توام باش���د 
می تواند تاثیر بسزایی در انتقال ویروس 

کرونا داشته باشد. 
دکتر س���یما س���ادات الری با 
بیان اینکه در24س���اعت منتهی به 
ظهر2۸شهریور  و بر اساس معیارهای 

قطعی تشخیصی، 304۹  بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹در کشور شناسایی 
ش���د گفت : 1۵۹3نفر از آنها بستری 

شدند.  
به گفت���ه وی، مجموع بیماران 
کووید1۹در کش���ور به 41۶هزار و 

1۹۸نفر رسید. 
س���خنگوی وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه متاسفانه در طول این 
مدت 144بیمار کووید1۹جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 23هزار و ۹۵2نفر رسید، 
اظهار کرد: بر اساس آخرین اطالعات 

کرونا در کش���ور، استان های تهران، 
مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان 
رضوی، آذربایجان ش���رقی، کرمان، 
خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و 
قزوین در وضعیت قرمز واستان های 
آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، 
هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
گلستان و خوزس���تان در وضعیت 

هشدار قرار دارند. 
افزایش آمار در تهران 

اکبر فتوحی استاد اپیدمیولوژی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در 
نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، گفت: در کشور 
شواهدی از موج سوم احتمالی مشاهده 
می شود و متأسفانه اگر این روند ادامه 
پیدا کند به این معنی است که موج 
س���وم در سطح باالتری از موج دوم 
آغاز شده و الزم است برای این موج 
در بیمارستان ها آمادگی الزم را ایجاد 
و در زمینه کنترل مرگ ناش���ی از آن 

تالش جدی کنیم. 
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، با بیان اینکه استفاده از 

ماسک مهم است اما به تنهایی کافی 
نیست، افزود: با وجود اینکه درصد 
اس���تفاده مردم از ماسک طی دو تا 
سه ماه اخیر وضعیت پایداری داشته 
است، باز هم شاهد پیک های بیماری 
هستیم. لذا الزم است در کنار استفاده 
از ماسک از حضور در فضاهای بسته 
و پرجمعیت و همچنین تماس نزدیک 

با دیگران پرهیز کنیم.  
بیش از ۳۰ میلیون مبتال 

شمار مبتالیان به کرونا در جهان 
تاصبح جمعه به 30میلیون و 3۵7هزار 
و 14۶نفر رسیده و مرگ ۹۵0هزار و 
۶2۹نف���ر نیز در اثر این بیماری تأیید 

شده است. 
به گزارش ایسنا، بنابر تازه ترین 
آمارها،  22میلیون و 4۶هزار و 404نفر 
از مبتالیان به کووید-1۹تاکنون بهبود 

یافته اند. 
رون���د افزایش آمار مبتالیان به 
بیماری کووید-1۹ک���ه تاکنون در 
213کش���ور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد . 
آمریکا با بیش از ۶.۸میلیون مبتال 
و 202هزار قربانی تاکنون، همچنان در 
صدر فهرس���ت کشورهای درگیر با 

بیماری کووید-1۹قرار دارد. 
هند و برزیل نیز با بیش از چهار 
میلیون مبتال هم اکنون پس از آمریکا به 
لحاظ موارد ابتال به ترتیب جایگاه دوم 

و سوم را در جهان دارند. 
معت��ادان در اولویت دریافت 

واکسن  
جمال فرهمندیان رئیس کانون 
سراس���ری انجمن های صنفی مراکز 
س���رپایی درمان اعتیاد کشور درباره 
شایعاتی مبنی بر اینکه معتادان کرونا 
نمی گیرند، گفت: با وجود این شایعات، 
تا این لحظه از نظر علمی مبتال نشدن 
معتادان به کرونا ثابت نشده است و 
حتی پژوهشی توسط کمیته پژوهشی 

کانون انجام شده است که نشان می دهد 
نه تنها مصرف مواد مخدر و دخانیات 
هیچ اثر محافظتی در برابر ابتال به کرونا 
ندارد بلکه ریسک ابتال و حتی بستری 

در بیمارستان را باال می برد. 
وی ادامه داد: متاس���فانه ما به 
عنوان کانون سراسری نمی توانیم از 
لحاظ توزیع ماس���ک، الکل یا مواد 
ضدعفونی کننده ب���ه درمانگران یا 
معت���ادان کمکی کنی���م و ای کاش 
در این حوزه سیس���تم های دولتی و 
خیران کمک هایی مانند توزیع اقالم 
 بهداشتی را برای مددجویان در نظر 

بگیرند. 
فرهمندیان در ادامه به یکی دیگر 
از چالش های حوزه درمان اعتیاد در 
دوران کرونا اشاره کرد و افزود: یکی 
دیگر از چالش هایی که با آن مواجه 
هستیم بحث واکسن آنفلوانزا در مرحله 
اول اس���ت که پیشنهاد می شود برای 
درمانگران اعتیاد و مددجویان این مراکز 
سهمیه ای از واکسن آنفلوانزا در نظر 

گرفته شود.  
پیامد توزیع واکسن آنفلوانزا  

س���ید علی فاطمی نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران، توزیع واکسن 
آنفلوان���زا ب���ا کارت ملی را با بروز 
مشکالتی همراه دانست و تاکید کرد: 
مشخص نیست چطور می توان کنترل 
کرد که یک نف���ر از چند داروخانه 
واکس���ن نگیرد و بازار سیاه ایجاد 

نشود؟! 
وی با اشاره به ادعای مسئوالن 
س���ازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه 
قرار است داروخانه ها در ابتدا واکسن 
آنفلوانزا را در اختیار سالمندان باالی 
۶۵س���ال قرار دهند، گفت: تا زمانی 
که سامانه جامعی برای ثبت دریافت 
واکسن با وارد کردن کد ملی اشخاص 
وجود نداشته باشد، صرفاً دیدن کارت 
ملی مراجعه کننده نمی تواند مشکلی 

را حل کند .

سازمان نظام پزشكي:  بازگشایي مدارس و دانشگاه ها خطر جدي براي شیوع کروناست 

تعداد کل  کشور
مبتالیان

تعداد کل 
مرگ و میرها

تعداد کل مبتالیان 
در هر میلیون

تعداد کل مرگ و 
جمعیتمیرها در هر میلیون
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آخرین آمار 20 کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا

 هیچ  گزارشی از ابتالی دانش آموزان 
به کرونا وجود ندارد 

وزیر آموزش و پرورش گفت: تاکنون از هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر 
ابتالی دانش آموزانش به کرونا دریافت نکرده ایم. 

به گزارش مهر، محسن حاجی میرزایی در جمع خبرنگاران، در خصوص 
تعیین تکلیف وضعیت حق التدریس ها و نهضتی ها گفت: موضوع نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش بسیار پیچیده است چرا که همواره تعهداتی متوجه آموزش 
و پرورش می ش����ود که خارج از خواس����ت ماست اما در مقررات و مصوبات 
مختلف عمل به آن متوجه ما می شود بنابراین به عنوان یک دستگاه اجرایی 

متعهد به اجرای مقررات بیرونی هستیم. 
وی افزود: در قانون پیش بینی شده است که معلمان حق التدریس، پیش 
دبستانی و آموزشیاران طی شرایطی به استخدام در بیایند و این شرایط برای 
آموزشیاران منوط به پذیرش در آزمون استخدامی است. در آزمون برگزار شده 
عده ای حد نصاب قبولی را کسب نکرده اند که بنا بر قانون مقرر شد تا آنها را به 
کار نگیریم و این موضوع باعث شد، آنها اعتراض کنند اما برای کاهش مسائل 
و مشکالت این افراد اصالحیه پیشنهادی تهیه کردیم و در دستور کار هیات 
دولت است و سعی داریم شرایطی را برای پذیرفته نشدگان دوره آموزشی در 
نظر بگیریم تا آنها امسال بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.  وی از استخدام و 
تبدیل وضعیت 2۵هزار نفر در آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد و 
گفت: این میزان تعداد ردیفی است که امسال به آموزش و پرورش اختصاص 
داده شده است و مابقی در سال آینده تعیین تکلیف می شوند و تاکنون در اجرای 
قانون کوتاهی نکردیم و بخشی از افراد هم پیش بینی شده بود که اگر در آزمون 
مردود شوند قطع همکاری داشته باشیم که در حال رایزنی برای رفع این مشکل 
هستیم.  وزیر آموزش و پرورش در خصوص چگونگی نظارت بر نحوه استفاده 
از محتوای الکترونیکی که جدا از شبکه شاد در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، 
گفت: در ابزار شاد همه خدمات آموزش رسمی کشور را برای همه افراد ارائه 
می کنیم، همچنین به هیچ محتوای دیگری نیاز نیست، اکنون هم تمام محتوای 

پایه اول تا دوازدهم تولیدشده و روی شاد در حال بارگذاری است. 
وی ادامه داد: براس����اس اعالم رئیس جمهور استفاده از شاد رایگان شده 

است و همین موضوع مزیت باالیی برای کاربران به شمار می آید. 
حاجی میرزایی درباره ساماندهی مهدهای کودک با بیان اینکه این فضاها فقط 
کارکرد مراقبتی ندارد، اظهار کرد: کارکرد آموزشی و تربیتی مهدهای کودک هم 
مهم است چرا که در این سنین، شکل گیری هویت کودک و دوره تاثیرگذاری 
روی زندگی صورت می گیرد، پس اقدام ما، قطعاً آموزشی و پرورشی خواهد 
بود.  وی اضافه کرد: نظارت بر مهد کودک ها و ارائه استانداردهای الزم بر عهده 

آموزش و پرورش است و ما مصمم هستیم وظیفه را به خوبی اجرا کنیم. 
وی در خصوص تصمیم گیری برای فعالیت و تعطیل شدن مدارس طی 
هفته های آینده اظهار کرد: ما بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت تهیه کرده 
است، کار را دنبال می کنیم و اگر زمانی شیوع گسترده بیماری را داشته باشیم و 

از سوی وزارت بهداشت ما را منع کنند، مدارس را تعطیل می کنیم. 
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها در تیترهای اصلی خود 
نوش����ته بودند که وزیر بهداشت نامه ای مبنی بر تعطیل کردن مدارس به بنده 
نوش����ته است؛ که اساساً صحت ندارد. و آموزش و پرورش همه فعالیت های 
خود را با هماهنگی وزارت بهداشت و منطبق بر دستورات ستاد ملی کرونا 
برنامه ریزی می کند.  وی ادامه داد: تاکنون از هیچ مدرس����ه ای گزارشی مبنی بر 
ابتالی دانش آموزانش به کرونا دریافت نکردیم و یک مورد ویدئو هم که در 
فضای مجازی پخش شده بود، دانش آموز به دلیل افت قند خون بیهوش شده 

بود که به اشتباه به موارد دیگر اشاره شده بود. 

نحوه ارزیابی پایان ترم دانشجویان 
علوم پزشكی

 درمان نابینایی با یک چشم بیونیک  
محققان استرالیایی در حال آماده سازی آزمایش های بالینی یک "چشم 
هستند که مستقیما با یک تراشه در مغز مرتبط است و می تواند  بیونیک" 

نابینایی را درمان کند. 
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه "موناش" بیش از 
10سال روی تولید یک چشم بیونیک کار کرده اند که سیستم بینایی بیونیک 

Ó"جناری���س")Gennaris( نام گرفته و می تواند از تراش���ه های "نورالینک"
) Neuralink( ایالن ماسک نیز موفقیت آمیزتر باشد. 

محققان این پروژه در حال آماده سازی استفاده از این چشم روی انسان 
هستند. 

چشم بیونیک "جناریس" شامل یک قسمت کاله مانند مجهز به دوربین 
و فرستنده و نرم افزار و مجموعه ای از قطعات مربعی ۹x۹میلی متر است که 

در مغز کاشته می شود. 
مطالعات انجام ش���ده روی دستگاه نشان از عملکرد موفقیت آمیز آن 
 روی گوس���فندان داش���ته و اینکه هیچ اثر س���وئی بر سالمتی آن ها ایجاد 

نکرده است.

نح���وه ارزیابی پای���ان ترم 
دانش���جویان علوم پزشکی برای 
ترم مهرماه س���ال ۹۹اعالم شد. در 
این دس���تورالعمل تاکید شده است 
با تخلفات محرز شده دانشجویان 
در استفاده نابجا از ارزشیابی مجازی 

برخورد می شود. 
به گزارش مهر،بر اس���اس این 
دس���تورالعمل باتوجه به برگزاری 
درس های تئوری به صورت مجازی، 
برنامه ریزی به گونه ای انجام ش���ود 
که با تقسیم نمره آزمون پایان ترم، 
س���نجش دانشجویان در طول ترم 
تحصیل���ی و از طریق آزمون های 
میان دوره ای انجام شود و براساس 
مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سهم 
ه���ر کدام از آزمون های میان ترم و 
پایان ترم در سهم نمره نهایی تعیین 

خواهد شد. 
برنامه ریزی درسی به گونه ای 
باشد که دانشجویان ملزم به فعالیت 
غیرحض���وری ب���وده و با تعیین 
وظایف و تکالیف درسی، پیشرفت 

دانشجویان در درس های ارائه شده، 
ارزیابی شود. 

دربخشی دیگرازاین دستورالعمل 
آمده اس���ت: با توجه به تجربیات 
ذی قیمتی که در ترم جاری به دلیل 
ش���رایط کرونا در حوزه آموزش 
مجازی کس���ب شده است، توصیه 
می شود آزمون های مجازی صرفًا 
در قالب سئواالت بسته به عنوان تنها 
گزینه ارزش���یابی پایان ترم طراحی 
نشود.  درهرحال استاد درس حق دارد 
در صورت تردید جدی نس���بت به 
نتای���ج آزمون ی���ک یا چند نفر از 
دانشجویان، قبل از نهایی کردن نمره 
دانشجو نسبت به انجام ارزیابی های 
تکمیلی اقدام کند.  همچنین تخلفات 
محرز ش���ده دانشجویان در استفاده 
نابجا از آموزش و ارزشیابی مجازی 
باید به صورت مس���تند به کمیته 
انضباطی دانشگاه منعکس شود تا با 
برخورد قانونی با هر گونه تخلف، 
زمینه و انگیزه رفتارهای غیرمتعارف 

به حداقل برسد. 

دکتر جواد نوروزیدکتر محمود شالوییدکتر اصغر دادبهدکتر حسن انوری دکتر حسن بلخاریدکتر میرجالل لدین کزازیدکتر مهدی محقق دکتر سیدعباس صالحی



فصل نقل و انتقال مس���کن در 
کشور فردا در حالی به پایان می رسد 
که وعده دولت ب���رای اعطای وام 
ودیعه به مستأجران هنوز محقق نشده 
و تقریبا اغلب متقاضیان دریافت این 

وام بالتکلیف هستند.
مهندس محمد اس���المی وزیر 
راه و شهرس���ازی پریروز اعالم کرد: 
از مجم���وع 1/5 میلیون نفر متقاضی 
دریافت تس���هیالت ودیعه مسکن، 
تاکنون 1۲۰هزار متقاضی برای دریافت 
وام به بانک ها معرفی ش���دند ولی 
تسهیالت به 1۲هزار متقاضی پرداخت 

شده است.
وی در خصوص جلسه ای که 
هفته پیش با بانک ها برای تسریع در 
پرداخت وام مذکور برگزار شد، گفت: 
در این جلسه مقرر شد تا بانک ها در 
پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین 
ارایه تس���هیالت به طرح اقدام ملی 
مسکن تسریع کنند تا مستاجران زودتر 
بتوانند به ودیعه مورد  درخواست خود 

برسند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین 
در خص���وص ضمان���ت های وام 
ودیعه مس���کن اعالم کرد: در جلسه 
با بانک ها مقرر شد تا مطابق مصوبه 
ستاد ملی کرونا عمل شود؛ بدین معنا 
که ب���رای وام های 15میلیون تومان 
بدون ضامن و تنها با ضمانت خود 
ش���خص وام گیرنده تسهیالت وام 
مسکن پرداخت شود و برای وام های 
۳۰و 5۰میلیون تومانی با یک ضامن 

پرداخت تسهیالت انجام شود. 
وی توضی���ح داد: با توجه به 
مش���ارکت بانک ها در تامین منابع 
تسهیالتی طرح اقدام ملی مقرر شد 
جلس���اتی اختصاصی با هریک از 
بانک ها برگزار شود و در خصوص 
چگونگی تخصیص منابع و چگونگی 
پرداخت، نتیجه ای واحد اتخاذ شود. 
همچنین مقرر ش���د تا در کنار بانک 
مسکن، سایر بانک ها با تمامی قدرت 
در حوزه مس���ئولیتی بخش مسکن 
کمک دهنده باشند و تعداد بیشتری از 
متقاضیان برای اخذ تسهیالت مسکن 

پوشش داده شوند.
اسالمی افزود: نتیجه فعلی برنامه 
اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران 
قابل قبول و رضایت مند نیست. در 
عین حال با فشاری که بانک مرکزی 
به سیستم بانکی کشور آورده امیدواریم 

سرعت پرداخت این تسهیالت افزایش 
یابد.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
وی همچنین در خصوص بررسی های 
انجام شده برای استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه در جهت کمک به حل چالش 
مسکن گفت: ابزارهای مختلفی برای 
تأمین مالی بخش مس���کن از طریق 
بازار سرمایه، در مرحله بررسی هستند 
که ازجمله ای���ن ابزارها در بورس 
کاال می توان از اوراق س���لف موازی 
اس���تاندارد، انتشار اوراق خرید دین 
مصالح ساختمانی، صندوق های امالک 
و مستغالت و بازار تهاتری ملک و 
راه اندازی تابلوی مصالح، نام برد که 
استفاده از این ابزارها در حال بررسی 
اس���ت و در آینده ای نزدیک، به ویژه، 
اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، 

عملیاتی خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی در مورد 
طرح فروش متری مسکن و انتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد مسکن 
در بورس کاال، اظهار داش���ت: اوراق 
سلف موازی استاندارد مسکن دارای 
مزایا و کارکردهای متعددی اس���ت 
ک���ه ازجمله آن ها، امکان تأمین مالی 
برای فعاالن ساخت وساز و اطمینان 
از فروش، امکان خرید مسکن پیش 
از ساخت در یک بازار رسمی برای 
خانوارها، دسترسی به انجام معامالت 
از سراسر کشور، امکان سرمایه گذاری 
به صورت متری در مسکن و تضمین 
اجرای تعهدات س���ازندگان توسط 
ش���رکت بورس کاال بوده است که 
خرید مس���کن پیش از ساخت در 
بازار رسمی و امکان خرید متراژهای 
متفاوت از واحدهای مسکونی، ریسک 
افزایش قیمت مسکن برای افرادی که 
توان خرید واحد مسکونی کامل را 

ندارند، پوشش خواهد داد.
وی در مورد می���زان آمادگی 
دستگاه های متولی مسکن برای فراهم 
کردن شرایط ورود سازندگان به بازار 
اوراق سلف موازی استاندارد مسکن 
چیست؟گفت:  انتشار این اوراق هم 
برای خریداران )خانوارها( و هم برای 
سازندگان مزایای متعددی به همراه 
دارد. ازجمله این مزایا برای سازندگان 
تأمین مالی پروژه ها و همچنین اطمینان 
از فروش واحدهای در دست تولید 
آن هاست و به نظر می رسد جذابیت 
کافی برای ورود س���ازندگان به این 

بازار وجود دارد.
اس���المی در ادامه با اشاره به 
وضعی���ت اوراق خرید دین بر پایه 
معامالت نسیه مصالح ساختمانی به 
 عنوان یکی از طرح های در دس���ت 
بررسی وزارت راه و شهرسازی گفت: 
دستورالعمل ها و ضوابط الزم برای 
اجرایی شدن این ابزار توسط شرکت 
بورس کاال تهیه شده است که پس از 
اعالم نظر و تصویب نهایی آن توسط 
هیات مدیره سازمان بورس عملیاتی 
خواهد شد. مزایای این اوراق، تأمین 
مالی تولیدکنندگان مصالح، عبور از 
رکود با جذب سرمایه های عمومی و 

کمک به خریداران و همچنین افزایش 
نقدشوندگی مطالبات است.

وی در مورد س���ازکار فعالیت 
صندوق امالک و مس���تغالت اظهار 
داش���ت: به منظور عملیاتی ش���دن 
صندوق های سرمایه گذاری امالک و 
مستغالت، بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه 
اجرایی ماده 14 قانون س���اماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مس���کن، 
مقرر شده که سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضوابط و مقررات موردنیاز برای 
راه ان���دازی این صندوق ها را تهیه و 
تصوی���ب کند. در همین چارچوب، 
پیش نویس این ضوابط توسط سازمان 
بورس تهیه شده اما هنوز به تصویب 

نهایی نرسیده است.
در همین حال، معاون وزیر راه و 
شهرسازی هم دیروز از ساماندهی بازار 
اجاره مسکن خبر داد و گفت: اکنون 

نوبت بازار خرید و فروش است

محمود محمودزاده در گفتگو با 
مهر درباره سرنوشت عرضه مسکن 
در بورس اظهار داشت: بورس امالک 
بحث���ی بود ک���ه وزارت اقتصاد آن 
را پیگی���ری می کند و وزارت راه و 
شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی 
دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره 
ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه 
و شهرسازی پیگیری می کند، موضوع 
صندوق های زمین و ساختمان است.

وی در خصوص صندوق های 
زمین و ساختمان تصریح کرد: اصالح 
آئین نامه اجرایی قانون صندوق های 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن را از هیات وزیران اخذ 
کرده ای���م و در حال حاضر در حال 
به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا 
بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم. هدف از 
اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری 
زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه 
و عرضه باالی مسکن و پروژه های 

خدماتی مکمل مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی درباره عرضه زمین 
متعلق به این وزارتخانه واقع در شهر 
جدید پردیس که ماه گذشته در بورس 
کاال عرضه ش���د، افزود: قرار است 
دس���تگاه هایی که زمین مازاد دارند و 
آن را ب���رای فروش عرضه می کنند، 
برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی 
شفاف رخ دهد، به بورس کاال می آید. 
این نوع عرضه قرار است جایگزین 
فروش حراج و مزایده شود که قباًل 

در روزنامه ها آگهی می شد.
وی درباره نقش دولت و وزارت 
راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن 
و گرانی های اخیر این بخش گفت: 
موضوع مس���کن یک موضوع چند 
متغیری و چند بعدی است؛ هیچ گاه 
نمی توان بازار مسکن را با یک روش 
مدیری���ت کرد؛ مثالً صرفاً با افزایش 
تولید مس���کن نمی توان مشکالت 
موج���ود در این بازار را رفع کرد یا 
اینکه صرفاً با سختگیری های نظام 
مالیاتی نمی توان بازار را کنترل کرد، 
بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل 

بازار مسکن در پیش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت 
راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره 
مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید 
کرد: ارزیابی های ما نشان می دهد این 
برنامه ها قابل قبول بوده و توانس���ت 
بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در 
حوزه خرید و فروش مسکن هم ما 
پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم 
مصوب شود، تا حدود زیادی می توانیم 
بازار خرید و فروش مس���کن را هم 
کنت���رل کنیم؛ البته باید این را هم در 
نظر داشت که بازار مسکن یک بازار 
ترکیبی است و از متغیرهای مختلف 

نقش پذیری دارد.
وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین 
موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای 
رقیب و موازی مسکن است؛ چون 
به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن 
و مل���ک همواره یک پس انداز بوده 
است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر 

به وجود می آید، سرریز آن بالفاصله 
وارد بازار مس���کن می شود؛ این یک 
واقعیت است و تکرارهایی که برای 
این اتفاق در سال های پس از انقالب 
رخ داده، می تواند بگوید که دقیقاً بعد 
از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، 
سرریز آن وارد بازار مسکن می شود 
و مج���دداً پس از مدتی این چرخه 

تکرار می شود.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی 
درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر 
گرانی های اخیر این بازار یادآور شد: 
ب���ا توجه به اینک���ه در تهران دیگر 
زمین���ی تحت مالکیت دولت وجود 
ن���دارد تا با افزایش تولید، به کنترل 
قیمت ه���ا کمک کنیم، این اتفاق در 
حال رخ دادن در ش���هرهای جدید 
پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و 

ساز انبوه مسکن است.
وی اف���زود: در حال حاضر در 
چارچوب طرح اقدام ملی مسکن و 
دیگر پروژه های مسکنی که در حال 
اجرا هستند، هم در شهرهای جدید 
اطراف تهران و هم شهرس���تان های 
اس���تان تهران عدد قابل مالحظه ای 
از مس���کن در دست ساخت است؛ 
سیاست شهرسازی ما این است که 
کالنشهرهای مان را توسعه ندهیم؛ 
چون در غیر این صورت نقطه توقف 
ندارد و ما هر چه قدر کالنشهرها را 
توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید 
برای س���اخت مسکن در آنها وجود 

دارد.
دبیر شورای عالی مسکن درباره 
آخرین وضعی���ت الیحه مالیات بر 
عایدی سرمایه گفت: مسئولیت تهیه 
ای���ن الیحه بر عهده وزارت اقتصاد 
اس���ت و مراحل نهایی خود را در 
کمیسیون اقتصاد دولت می گذراند؛ 
پ���س از آن به صحن دولت آمده و 

نهایتاً به مجلس ارسال می شود.
وی در خص���وص اج���رای 
قان���ون مالیات بر خانه های خالی و 
وظایفی ک���ه قانون در زمینه اجرای 
این قانون بر عهده دولت گذاش���ته 
است، اظهار داشت: هم ماده 54مکرر 
قانون مالیات های مستقیم )مالکیت بر 
خانه های خالی( و هم ماده 15قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید مسکن 
مبنی بر اخذ مالیات از زمین های خالی 
را وزارت راه و شهرسازی در دست 
اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی 

می توانیم بحث س���رمایه گذاری در 
بخش مسکن را هدفمند کنیم.

به گفته محمودزاده، با طرح ها 
و لوایح���ی که در دولت و مجلس 
در خصوص کنترل بازار مس���کن با 
ابزارهای مالیاتی تصویب می ش���ود، 
می توانیم روند صعودی قیمت مسکن 

را در ماه های آتی کنترل کنیم.
وی ادامه داد: ما س���ه استراتژی 
اصلی را در حوزه مسکن در وزارت 
راه و شهرسازی تدوین کرده ایم که 
یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه 
گذاری در بخش مسکن از بازار مسکِن 
مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه 
اسکان و همچنین بسته های مالیاتی در 
حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، 
موضوع افزایش تولید است؛ غیر از 
طرح اقدام ملی مسکن که طرح های 
اجرایی آن در حال پیگیری اس���ت، 
تفاهمنامه های متعددی با دستگاه های 
مختلف به امضا رس���انده ایم و برای 
گروه های هدف متعدد در حال کار 
هستیم و به زودی عملیات اجرایی 
این تفاهمنامه ها شروع می شود که یک 
وضعیت عمرانی خیلی قوی در کشور 

ایجاد خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی 
استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی 
را ح���وزه اجاره داری عنوان و اظهار 
داش���ت: در این حوزه دو پیشنهاد 
مصوب داریم که مربوط به ش���رایط 
کرونایی ب���ود؛ موضوع اجاره داری 
حرف���ه ای را هم به عنوان یک اقدام 
جدید ساختاری در دست اقدام داریم 
که مراحل نهایی آن طی ش���ده و تا 
چند روز آینده به هیأت دولت ارسال 

می شود.
وی در خص���وص طرح اخیر 
کمیسیون عمران مجلس )جهش تولید 
مس���کن( که قرار است این هفته به 
عنوان طرح دو فوریتی به صحن علنی 
بیاید و بر اس���اس آن، وزارت راه و 
شهرسازی مکلف به ساخت ساالنه 
۲میلیون واحد مسکونی می شود، گفت: 
به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد 
ما قبالً هم در کش���ور، اجرای آن را 
تمرین کرده بودیم؛ هم ساختار نیروی 
انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح 
ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی 
تولید می شود و موجود است؛ کار، کار 
بسیار بزرگی است و مشارکت همه 

بخش های کشور را می طلبد.
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اس����تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی با اس����تناد به گزارش اخیر 
مرکز پژوهش های مجلس در مورد 
جمعیت فقیر در ایران تصریح کرد: 
5۹درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰درصد 
فقرای ایران بازنشسته هستند؛ یعنی 
۸۹درصد فقرای ایران کار طاقت فرسا 
می کنند اما با درآمد حاصل از کار، قادر 
به جبران تأمین حداقل نیازها نیستند. 
علت این است که مصرف ها در ایران 
صنعتی شده و فقرا نمی توانند با پول 
وارداتی را  خود، مصرف های صنعتی ِ

تأمین کنند.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی 
در نشست انجمن علمی - دانشجویی 
مدیریت صنعتی دانش����گاه عالمه 
طباطبایی با موضوع »صنعت زدایی 
در یک دهه اخیر کشور« که به صورت 
الیو در اینس����تاگرام انجمن علمی-

دانشجویی مدیریت صنعتی برگزار 
شد، ضمن انتقاد از در نظر گرفتن نظام 
صنعتی به عنوان »یک فعالیت انتزاعی«، 
صنعتی شدن را فرایندی معرفی کرد 
ک����ه با همه ابع����اد حیات فردی - 
اجتماعی بشر درگیر است و بر آنها 

تأِثیر گذاشته و تأثیر می پذیرد.
وی با مطرح کردن »بنیه تولیدی« 
و »نظام توزیعی« به عنوان کانون اصلی 
توضیح دهن����ده فالکت یا ارتقاء و 
توسعه نظام ملی افزود: از سال1۳۶۸به 
این طرف ما با س����هل انگاری ها و 
غفلت های بزرگی رو به رو بوده ایم. 
از نقطه عطف س����ال 1۳۸4تا امروز 
خطاها و سهل انگاری ها آثار عملی 
خود را به نمایش گذاش����ته است. 
هیچ عنصری جز تسری این غفلت ها 
قدرت توضیح دهندگی این را ندارد 
که چرا نظام تصمیم گیری ما قادر به 
حل و فصل مسائل خود نیست. اگر 
این مسئله را خوب بفهمیم، می توانیم 
برای مشکالت مان راهکارهایی پیدا 

کنیم.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
تهران با اعالم این که از 1۳۸4تا امروز 
با پدیده صنعت زدایی رو به رو بوده ایم 
یعنی نه تنها در صدد جبران غفلت های 
تاریخی خود برنیامده ایم بلکه کشور 
را به سمت قهقرایی فاجعه ساز سوق 
داده ای����م تصریح کرد:حرف من این 
است که اگر فهمی از توسعه در ایران 
وجود می داشت، دانشگاه ها و نهادهای 
تصمیم گیری و نظارتی باید وضعیت 
فوق العاده اعالم می کردند اما در کمال 
تأسف، باید بگوییم که تا امروز حتی 
یک مقاله در این مورد نوشته نشده 
است. از 1۳۸5تا 1۳۹5بی سابقه ترین 
صنعت زدایی در ایران رخ داده است 
و هیچ سخنرانی یا کار علمی در مورد 

علل این واقعه وجود ندارد. 
وی افزود: به همین خاطر است 
که کشوری مثل آمریکا از براندازی در 
ایران سخن می گوید چرا که می داند 
به خاطر صنعت زدایی، شرایطی پیش 

آمده که می تواند برنامه های براندازانه 
را پیش ببرد. به همین خاطر اس����ت 
ک����ه آمریکا به راحتی از برجام کناره 
می گی����رد با اینک����ه می داند برایش 

بی آبرویی به وجود می آید.
مومنی اضافه کرد:ناتوانی در حل 
مشکالت، ناشی از یک بحران اندیشه ای 
است. ما قادر به اولویت بندی مسائل 
خود نیستیم. مسکوت ماندن روند 
صنعت زدایی از نظر من مش����کوک 
است. بر اساس گزارش های رسمی، 
از 1۳۸5ت����ا 1۳۹۰ حدود ۶۲1هزار 
میلیارد دالر ارز وارد اقتصاد ما شده 
است یعنی صنعت زدایی ما ناشی از 
کمبود ارز نیس����ت. به همین خاطر 
مشکوک است. یعنی وقتی نفت را با 
قیمت بشکه ای 14۰دالر می فروختیم، 
ب����ه جای تقویت بنیه تولیدی خود، 
برنامه هایی برای سقوط بنیه تولیدی 

ریختیم.
وی صنعت زدای����ی را از چند 
جهت دیگر مشکوک دانست و اظهار 
داش����ت: ما کسانی را در داخل زیر 
ذربین می گذاریم که در اصل ضرری 
برای ما ندارند و برعکس به کسانی 
پر و بال می دهیم که کشور را به طرز 
فاجعه آمیزی وابسته کرده اند. تمرکز ما 
روی عطش های بی پایان مصرف های 
وارداتی بوده اس����ت.  اقتصادي که 
در س���ال هاي اولیه دهه ۸۰ با ۲۰ 
میلیارد دالر واردات اداره مي شد، 
در اواخ���ر دهه ۸۰ به ۸۰ میلیارد 
دالر واردات وابس���ته شد. تحمیل 
وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج 

اقتصاد ما را شکننده کرده است.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
تهران در ادامه س����خنانش رویکرد 
اقتص����ادی دولت های ای����ران را با 
ایدئولوژی عقیدتی آنها مقایسه کرد 
و تأکی����د کرد: تزریق ۲۰۰میلیاردی 
ارز به اقتص����اد در دولتی تصویب 
شده که به ظاهر ضدامپریالیست ترین 
و ضد صهیونیست ترین دولت ایران 
بوده است. مسئوالن آن دولت آنقدر 
ایران را بدون مسئله دیده بودند که 
ماجرای هولوکاست هفتاد سال قبل 
را پیش کشیده و می گفتند که حتی 
اگر طرفین دعوا کوتاه بیایند، ما کوتاه 

نمی آییم.
 ب����ه ای����ن عل����ت در مورد 
صنعت زدایی تعبیر مش����کوک را به 
کار می بندم. کسی که بخواهد واقعا 
شمش����یر را از رو برای امپریالیسم و 
صهیونیسم بکشد، باید وابستگی خود 
را به دنیای خارج کم کند. اما دولت 
وقت برنامه ای را به کار برد که برای 
تحقق رشد ۸درصدی، میزان عمق 
بخشی به وابستگی ذلت های ایران به 
اندازه حرکت از 1۶/5 میلیارد دالر به 

۲۰۰میلیارد دالر در سال بود.
وی در ادامه با اس����تناد به آمار 
و ارقام رس����می مدعی شد که روند 
توسعه نیافتگی فوق در دوران دولت 

تدبیر و امید با همان ش����یب دولت 
محمود احمدی نژاد ادامه پیدا کرده 
است. اسناد بانک مرکزی گویای آن 
اس����ت که روند صنعت زدایی در 
س����ال های ۹۳تا ۹۶هم ادامه داشته 
است. سهم صنعت از جی.دی.پی در 
سال ۹۳ از 14/۹ درصد به 1۳درصد 
در سال ۹۶رسیده است. این در حالی 
است که در سال های اخیر با ارزان تر 
شدن قیمت نفت، فساد بیشتر، برقرار 
شدن تحریم های بی سابقه و چیزی 
به نام همگیری کرونا ویروس مواجه 

شده ایم.
این اقتصاددان در ادامه در مورد 
از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری 
صنعتی سخن به میان آورد و با استناد 
به اس����ناد بانک مرکزی گفت: رشد 
سرمایه گذاری بخش خصوصی از 
۸/۲ درصد در سال ۹۳ به ۶/5درصد 
در سال ۹۶رسیده است. این داده ها در 
سال های اخیر بسیار تکان دهنده تر شده 
است تا آنجا که حتی سرمایه گذاری 
بخش دولتی روی ماشین آالت هم 
سقوط کرده است. گزارش های بانک 
مرکزی می گوید که بر اساس قانون های 
برنامه توسعه، رشد سرمایه گذاری بر 
ماشین آالت باید ۲۰درصد باشد در 

حالی که 1/۹درصد است.
وی تصریح کرد: راهکار س����ه 
ق����وا در ایران برای مبارزه با فقر هم 
سفله پرورانه است. ریشه های این نوع 
برخورد به اواسط دهه 1۹۶۰مربوط 
می شود. کارشناسان در همان زمان 
استدالل کردند که باید به جای شیوه 
س����فله پرورانه، شیوه های مبتنی بر 
عزت نفس فق����را را پیاده کنیم که 
متأُس����فانه هنوز در ایران امروز جا 

نیفتاده است.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
ته����ران به امتداد روند مش����کوک 
صنعت زدایی در دولت تدبیر و امید 
اشاره کرد و مدعی شد که برجام در 
اصل به این هدف بوده که در دوران 
پس����ا برجام به رشد توسعه صنعتی 
برسیم اما در بعضی موارد دولت آقای 
روحانی رکورد واردات دوره احمدی 
نژاد را شکس����ته است. صنعت این 
روزها خود به مهملی برای رانت بدل 
شده است. سهم صنایع معدنی از کل 
ارزش افزوده بخش صنعتی از حدود 
۳۰درصد در سال 1۳۷۰به ۷۰درصد 

در سال ۹5رسیده است.
وی در پایان این نشس����ت به 
فص����ل آخر آخرین کتابش با عنوان 
مدارای نجیبانه مردم ایران نس����بت 
به فقر اش����اره کرد و ضمن اعالم 
خطر در مورد فقر گفت: مردم ایران 
صرفه جویی های خود را در سه حوزه 
موارد پروتئینی، مواد لبنی و نشاسته ای 
رسانده اند. در اقتصاد سیاسی معنای 
این نوع صرفه جویی را رسیدن کارد به 
استخوان می دانند. نجابت مردم ما زیاد 

اما تاب تحملشان محدود است. 

فرشاد مؤمني: 89 درصد افراد زير خط فقر شاغل يا بازنشسته اند

تالش وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار معامالت و اجاره مسکن
قم - امام جمعه قم، با اشاره 
به اینکه امروز میراث گرانبهاي 
حماسه کربال به رسم امانت به 
ما رسیده است، گفت: امام امت، 
شهدا و ملت والیتمدار ما از این 
مکتب، درسي سازنده گرفتند و 
نظام مقدس جمهوري اسالمي را 
برپا و رژیم ستمگر ۲5۰۰ ساله 

شاهنشاهي را سرنگون کردند. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید 
محمد سعیدي در خطبه هاي نماز 
جمع���ه  که به صورت مجازي  
بیان شد، تاکید کرد: امروز وظیفه 
همه ما اس���ت که با استحکام 
بخشي پایه هاي اعتقادي خود بر 
اس���اس درس آموزي از معارف 
دین و  از جمله صحیفه سجادیه 
و پیروي از رهبر معظم انقالب،  
به وظایف دیني و شرعي خود 

عمل کنیم . 
وي در بخش دیگر سخنان 
خود، با بیان ویژگي ها و زندگي 
گهربار امام سجاد)ع( گفت: امام 
س���جاد)ع( مردم را به وظایف 
خودشان آش���نا کردند و براي 
اصالح جامعه آن روز فراخواندند 
و تفکر اصیل اس���المي را براي 

جامعه تبیین کردند تا زمینه ایجاد 
یک اصالح و حکومت اسالمي 
را، ولو در درازمدت فراهم کنند  . 
روشي که امام سجاد)ع( پي گرفته 
بودند، روش مستمر اولیاي الهي 
از پیامبران و جانش���ینان آنان در 

طول تاریخ بوده است. 
وي تأکید کرد: خطبه هاي 
امام سجاد)ع( و حضرت زینب 
کبري)س( در کوفه و شام یکي 
از جریان هاي روشنگرانه اي بود 
که توانس���ت، بني امیه و یزید را 
رسوا کند و موجب تحول عظیمي 
در مردم شود و تغییر و تحولي 
ایجاد شد که جریان ها و قیام هاي 
بعدي برخي از مردم و گروه ها 
نشانگر و نتیجه این حرکت بود، 
که در  چنین شرایطي بزرگترین و 
مهم ترین مسئولیت امام سجاد)ع(، 
احیاي اسالم ناب محمدي)ص( 
و تبیین جایگاه امامت و رهبري 
اهل بی���ت)ع( بود و با جهالت 
سیاسي و مذهبي و تحریف هاي 
بني امیه مب���ارزان و مجاهداني 
را در عرصه هاي مختلف تربیت 
مي کردند  . تولیت آستان مقدس 
حض���رت فاطمه معصومه)س( 

گفت: امام س���جاد)ع( همواره 
در میان مردم، حماس���ه کربال و 
مظلومیت حضرت سیدالشهدا)ع( 
را یادآوري و ستم هاي بني امیه و 

یزیدیان را افشا مي کردند  . 
وي با اش���اره به عظمت 
کتاب »صحیفه سجادیه« از امام 
چه���ارم)ع( گفت: دعاهاي امام 
س���جاد)ع( در واقع رویدادهاي 
عصر ایش���ان است که در قالب 
دعا، این ها را تفس���یر و تبیین 
کرده اند و راه برون رفت از مسائل 
و مش���کالت را در قالب دعا به 

مردم نشان مي دادند.  
 وي گف���ت: ائمه اطهار)ع( 
در زمان ها و ش���رایط متفاوت با 
انس���ان ها و مکتب هاي مختلفي 
روبرو بودند و براي هریک از این 
رویدادها متناسب با آن، راهکار 
و برنامه داشتند . نماینده ولي فقیه 
در اس���تان قم با بیان اینکه نتایج 
کارهاي امام سجاد)ع( در آینده 
و عصر ما به خوبي ظاهر ش���ده 
است، اظهار داشت: امور فرهنگي 
و اموري که به س���اخت و ساز 
روحیه مردم برمي گردد، زمانبَر 

است  .

 امام جمعه قم: امور فرهنگی برای تاثیر گذاری 
نیازمند زمان است

همزمان با ش���روع نخستین بارش پاییزه در نیمه 
شمالی کشور از امروز دمای هوا در 1۰ استان به نحو 

محسوسی کاهش می یابد.
سازمان هواشناس���ی کشور اعالم کرد: بر اساس 
نقشه های همدیدی و آینده نگری از اواخر امروزبتدریج 
سواحل دریای خزر شاهد افزایش موقتی دما خواهند 
بود ولی از فردا با شمالی شدن جریانات روی دریای 
خزر در استان های واقع در سواحل شمالی و برای مناطق 
اردبیل رشد ابر، وزش باد، رگبار باران و گاهی وزش باد 

شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.
 بر اساس گزارش این سازمان، بارش های اخیر در 
استان گیالن و غرب مازندران از شدت بیشتری برخوردار 
خواهد بود و دامنه آنها از روز دوشنبه به برخی مناطق 
استان های اردبیل و گیالن و روز سه شنبه به  ویژه در 
ساعات بعدازظهر به مناطق شمالی استان آذربایجان غربی، 

آذربایجان شرقی، اردبیل و گیالن خواهد رسید.
همچنین چهارشنبه آینده با عبور سامانه بارشی از 
نوار شمالی کشور در برخی مناطق استان های واقع در 
ش���مال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر و ارتفاعات 

البرز مرکزی شاهد وزش باد، کاهش نسبی دما بین 5 تا 
۷ درجه، ابرناکی و بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق 

و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.
گزارش خبرنگار ما حاکیس���ت: سال آبی جاری 
فردا خاتمه می یابد و از روز دوشنبه سال آبی جدید 

آغاز خواهد شد.
بر اس���اس آمارهای منتشر از سوی وزارت نیرو 
میانگین بارش های کش���ور در سال آبی جاری )از اول 
مهر 1۳۹۸ تاکنون( از ۳۲۰ میلی متر فراتر رفته است. این 
درحالیس���ت که  پارسال و در همین بازه زمانی بطور 
متوسط ۳/ ۳41میلی متر در سطح کشور بارندگی ثبت 
شده بود. میانگین بارش های امسال نسبت به دوره مشابه 
پارس���ال ۷درصد رشد منفی نشان می دهد. بارش های 
امس���ال در عین حال نسبت به میانگین دوره متوسط 
درازمدت 51س���اله رشد ۲۸درصدی و نسبت به دوره 
11ساله اخیر رشد ۳۸درصدی دارد.کارشناسان معتقدند 
که بارش های پائیزی امسال کمتر از میانگین خواهد بودو 
مردم باید آمادگی بیشتری برای روبرو شدن با شرایط 

کم آبی و بحران آب داشته باشند.

آغاز بارش های پائیزه در نیمه شمالی کشور  

رئیس مرک���ز مطالعات پایش و بهبود 
فضای کس���ب وکار وزارت اقتصاد با اشاره 
به فرایندهای درنظر گرفته شده برای صدور 
مجوزهای مختلف در کشور با هدف بهبود 
محیط کس���ب وکار گفت: سامانه پیشخوان 
مجوزهای کش���ور دریچه یکپارچه تعامل 

حاکمیت با صاحبان کسب وکار است.
به گزارش تسنیم، علی فیروزی در گفتگو 
با تسنیم در توضیح اقدامات صورت گرفته 
برای کاهش تع���داد مجوزها گفت: مجوز 
فی نفس���ه فسادزا است و اصال مهم نیست 
ای���ن مجوز را چه کس���ی بدهد. به محض 
اینکه ما اجازه یک کاری را دس���ت فردی 
می دهیم، بالقّوه به این نقطه و فساد می رسیم 
و هر لحظه باید احتمال دهیم که فساد اتفاق 
بیفتد. مهم هم نیس���ت مجوز مربوط به چه 

موضوعی است.
وی افزود: ما دیگر مجوزهای خلق الساعه 
نخواهیم داشت. یعنی دیگر هر کسی نمی تواند 
ش���ب بخوابد و صبح مجوزی برای خودش 
خلق کند، زیرا متقاضی دیگر با سیستم های 
ساختاری درون حاکمیت کاری ندارد و فقط 

از کالن حاکمیت مجوز  می گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر مجوزی که در 
سامانه مجوزها نباشد، مجوز رسمی جمهوری 
اس���المی نیست، گفت: این اتفاق باعث این 
می شود که مِن متقاضی به دنبال این نخواهم 
بود که مجوز دامپروری، کتاب یا هر موضوع 
دیگری را باید از چه کسی دریافت کنم، زیرا 
هر مجوز رس���می که در جمهوری اسالمی 
وجود دارد، در این مرکز اس���ت و اگر نبود، 
مجوز رسمی جمهوری اسالمی نیست و قانون 
می گوید که دیگر فردی حق ندارد این مجوز 

را طلب و صادر کند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
فضای کسب و کار گفت: ما برای سامان دادن 
به نظام مجوزدهی در واقع یک راهبرد کوتاه 
مدتو  پایه ای اولیه داشتیم که باید زمان، هزینه، 
مراح���ل، مدارک و همچنین مجوزها را کم 
می کردیم. یک راهبرد میان مدت همداریم که 
بین این دو مرحله است و نقاط مشترک دارد 
که همین ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور 
اس���ت و در آخر هم  یک راهبرد بلندمدت 
داریم. البته باید دیدگاه  ما نسبت به مجوزدهی 
در کش���ور عوض شود. اصال چه معنی دارد 
ک���ه من هرکاری می خواهم انجام دهم  باید 
مجوز بگیرم؟ مثال من می خواهم  یک مغازه ای 
بزنم اصال چرا باید برای این موضوع مجوز 
داشته باشم و مجوز آن را هم باید از فردی 
اخذ کنم که اصال تمایلی برای گسترش این 

بازار ندارد!؟
وی در ادام���ه با عنوان این موضوع که 
هم اکنون درگاه ملی مجوزهای کش���ور به 
آدرس G4b.irراه اندازی شده است، گفت: 
در تیر ماه س���ال گذشته صدور یک مجوز 
صنفی 5۶ روز طول می کشید، این عدد امسال 
به ۸ روز رس���یده است زیرا ما با استفاده از 
سیستم رصدکنندگی این درگاه متوجه شدیم 
بیش���ترین مشکلی که زمان صدور مجوز را 
طوالنی می کند، گواهی ماده 1۸۶ س���ازمان 

امور مالیاتی است. 
فیروزی گفت: افراد تا به س���ازمان امور 
مالیاتی بروند و گواهی را دریافت کنند، بین 
15 تا ۳۰ روز طول می کشد که ما این موضوع 
را الکترونیک و درقالب گواهینامه های پنهان 
پیاده سازی کردیم.  با این اوصاف دیگر شما 
حتی نمی دانید که گواهی بدهی مالیاتی شما 
گرفته می شود. شما در خواست مجوز صنفی 
می دهید اما اتوماتیک برای شما گواهی بدهی 
هم گرفته می شود و در صورت بدهکار بودن 
به شما اعالم می شود، شما هم موظف هستید 

به آن بدهی رسیدگی کنید.
وی با اشاره به خط قرمزهای این مرکز 
گفت: یک اصل اساسی و خط قرمزی که ما 
برای خودمان داریم این اس���ت که در حوزه 
تخصصی مراجع صدور مجوز ورود نمی کنیم. 
در نتیجه کار تخصصی را دس���تگاه خودش 
انجام می دهد و ما در ورودی درخواس���ت 
مردم را دریافت می کنیم و مردم هم می آیند 
ثبت نام  می کنند و خودش���ان اعالم می کنند 
که به دنبال کدام  مجوز هستند. مجوزی که 
می خواهند باید در لیست مجوزهای رسمی 
کش���ور باشد یعنی اگر مجوزی غیر رسمی 
باشد و دستگاهی سرخود تولید کرده باشد، 

در اینجا دیده نخواهد شد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کس���ب و کار ادامه داد، قبال هیات 
مقررات زدایی اعالم کرده است که این مجوز 
باید این مدارک، شرایط، ضوابط و هزینه را 
داشته باشد و طی این مدت باید صادر شود 
که همه اینها هم اکنون در شناسنامه  مجوز ها در 
همین درگاه)g4b( شفاف آورده شده است.
وی در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در 
کن���ار هیات مقررات زدایی گفت: عالوه بر 
دبیرخانه هیات مقررات زدایی که در وزارت 
اقتصاد مستقر است و متولی این حوزه است، 
از قض���ا وزارت اقتصاد وظایف دیگری هم 
برای بهبود محیط کسب و کار دارد، یعنی یک 
نقش آن هیات مقررات زدایی و نقش دیگر 
آن بهبود محیط کسب و کار است. در حال 
حاضر  اقدامات صورت گرفته هم بر روی 
شاخص، هم بر روی رقابت پذیری و هم  بر 

روی حقوق مالکیت است.
این مقام مس���ئول افزود، یکی از دالیلی 
که این هیات باید در وزارت اقتصاد باش���د، 
این است که زمانی که ما به نظام مجوزدهی 
کشورهای دیگر مراجعه می کنیم، سازمان امور 
مالیاتی آن کشورها مجوزهای اصلی کسب 
و کاره���ا را صادر می کنند؛ در این میان این 
موضوع را هم یادمان باشد که در بسیاری از 
کشورها تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی در 

واقع یک سازمان است.
وی در ادام���ه گفت: ارزش ذاتی یک 
 مجوز با احتس���اب برگه  کاغذ و  جوهر آن 
حداکث���ر 5۰ هزار تومان اس���ت اما امروزه 
مجوز یک  نانوایی ۸۰۰ میلیون تومان است. 
این موضوع واقعا خنده دار اس���ت. با چنین 
ش���رایطی چرا هیات انتظار داشته باشد یک 
دستگاه اینقدر خوب شده باشد که در کمترین 
زمان کار را راه اندازد؟ هیچ زمان این اتفاق 

نخواهد افتاد. حتی با فرض اینکه این اتفاق 
رخ دهد، چه کسی ضمانت می کند این دستگاه 
خاموش و روش���ن نشود؟ ما به بانک هم که 
میرویم یک خ���ط در میان به ما می گویند 

سیستم قطع است.
فیروزی با اشاره به حضور دالالن و خرید 
و ف���روش مجوز گفت: ما در بحث مجوز 
دالل هایی داریم که کارشان خرید و فروش 
مجوز اس���ت؛ می گویند چرا مبنا را بر روی 
برائت نمی گذارید؟ خیلی مشخص است زیرا 
درباره  دستگاه های اجرایی بحث برائت نیست 
و مبنا احراز صالحیت آن دستگاه است. برخی 
دستگاه ها بعد از یک سال حتی جواب منفی 

هم به درخواست مجوز مردم نداده اند.
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته 
در راستای شفاف سازی گفت: هم اکنون در 
G4B)درگاه ملی مجوزهای کشور( داشبورد 
وی���ژه  مردم را قرار داده ایم. در همین درگاه 
قسمتی وجود دارد که در آن گفته شده است 
که تا این لحظه چه تعداد در خواست مجوز 
آمده، چه تعداد مجوز صادر ش���ده و ما به 
ازای آن هم چه تعدادی اس���تعالم دریافت 

شده است.
به گفته رئی���س مرکز مطالعات پایش 
و بهبود فضای کس���ب و کار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سامانهِ " سام" درخواست 
مجوز را از مردم گرفته و به دستگاه های اجرایی 
تحویل می دهد و استعالمات اولیه مرتبط با 
مجوزهای بین دس���تگاه های اجرایی تبادل و 
نهایتاً مجوز صادر شده به درخواست کننده 

مجوز می رسد. 
وی اضافه کرد: سامانه مذکور به دنبال 
این است که متقاضیان مجوز بدون سردرگمی، 
مجوزهای خود و اس���تعالمات مربوط به آن 
را از نقط���ه قابل پایش عمومی از حاکمیت 
درخواس���ت کنند. با شناسایی گلوگاه ها و 
موانع موجود در ش���بکه مجوزدهی کشور 
که با ش���اخص های کمی نظیر مدت زمان 
صدور مجوز، هزینه صدور مدارک دریافتی 
از متقاضی���ان و تعداد اس���تعالمات مرتبط 
برای مجوزها ضمن ایجاد وحدت رویه در 
صدور، عملکرد دستگاه های اجرایی سنجیده 

می شود.
 به گفته فیروزی، سامانه "سام" به عنوان 
بخش���ی از پنجره واحد کسب و کار کشور 
در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یک 
سیستم اطالعاتی تحت وب و قابل دسترسی 
در ه���ر زمان و مکان اس���ت که به عنوان 
عامل توانمندساز در نظر گرفته شده است و 
دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار از طریق این سامانه 
وظای���ف قانونی خود را در زمینه نظارت بر 
زمان بندی و وضعیت فرآیند صدور مجوزهای 
کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی انجام 
می دهد. وی افزود: ضمن اطالع رس���انی به 
متقاضیان دریافت مجوزها، در صورت بروز 
مشکل در فرآیند صدور مجوز در مدت زمان 
تعیین شده توسط قانون اقدامات الزم برای 
رفع مش���کالت موجود بر س���ر راه صدور 
مجوزهای کسب و کار انجام می شود.در حال 

حاضر بالغ بر ۸55 هزار درخواس���ت مجوز 
ثبت شده که از این تعداد مجوز 51 درصد 
آنها صادر ش���د. همچنین از این تعداد بالغ 
بر ۸4۸ هزار درخواس���ت مجوز صنفی ثبت 
ش���ده که به ۶۳ درصد آن یعنی 5۳۸ هزار 
و ۹۲۹ درخواس���ت پاسخ داده شد و از این 
تعداد هم بالغ بر 44۳ هزار و ۷۸4 درخواست 

صادر شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کسب و کار در خصوص سامانه "یاور" 
هم گفت: میز مشاوره کسب و کار یاور ضمن 
ارائه مشاوره تخصصی کسب و کار با توجه 
ویژه به کسب و کارهای کوچک و متوسط و 
همچنین کسب و کارهای نوپا، آموزش های 
کاربردی و پاسخ های سریع به موقع و راه گشا، 
درخواست مشاوره در حوزه های تخصصی 
مانند ثبت شرکت، مالیات، گمرک، اصناف، 
بیمه، اخذ تس���هیالت و سایر موضوعات را 
از مردم دریافت و توس���ط کارشناسان خبره 
س���تادی و استانی به صورت استناد پذیر و 

غیرقابل انکار پاسخ می دهد.
وی تاکید کرد، مشاورین مکلفند ظرف 5 
روز کاری  پاسخ الزم را به سواالت مردم ارائه 
کنند. با این حال میانگین پاسخ ها در زمان 
بیش���تری انجام می شود که با هدف گذاری 
صورت گرفته به مدت تعیین ش���ده دست 
خواهیم یافت. همچنین در تیر سال ۹۸ مدت 
زمان پاس���خگویی به سواالت مردم توسط 
دس���تگاه های اجرایی ۹1 روز بوده که این 
عدد در تیر ۹۹ به 4 روز تقلیل یافته است. 
در حال حاضر تعداد کل مشاوره های ثبت 
شده ۲۲۷۹ مورد بوده است که از این تعداد 
به ۲۰۲1 مورد مشاوره پاسخ داده شده که ۸۹ 

درصد تحقق یافته است.
گفتنی است، تا کنون کل شکایات ثبت 
ش���ده ۹۷۰ مورد بوده که به ۷5 درصد آنها  
پاس���خ داده ش���ده است. همچنین از سوی 
دس���تگاه های استانی به ترتیب اردبیل با 14 
شکایت ثبت شده و 1۰۰ درصد پاسخ داده 
ش���ده، خراسان شمالی با 1۲ شکایت ثبت 
شده و 1۰۰ درصد پاسخ داده شده، خراسان 
جنوبی با 5 شکایت ثبت شده و 1۰۰ درصد 
پاس���خ داده شده و کردستان با ۲۰ شکایت 
ثبت شده و ۹1 درصد پاسخ داده شده بهترین 

عملکرد در پاسخگویی را داشتند. 
استانهای خراسان شمالی با میانگین ۹ 
روز، خراس���ان جنوبی با میانگین 1۷ روز و 
آذربایجان شرقی با میانگین 1۸ روز بهترین 
عملکرد را در زمان پاس���خگویی داش���تند.
بیشترین شکایات ثبت شده در استان تهران 
با 15۳ شکایت، اصفهان ۸5 شکایت، فارس 
۶5 شکایت، قم و کرمان هر کدام 5۷ مورد 
شکایت ثبت شده است. به ترتیب دستگاه های 
دارای بیش���ترین شکایت نیز مربوط به اتاق 
اصناف ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صنعت معدن تجارت و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی هس���تند. همچنین ضعیف ترین 
عملکرد پاسخگویی مربوط به استان زنجان با 
۲5 درصد، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 

غربی با 4۲ درصد است. 

وزارت اقتصاد: درگاه ملی مجوزهای کشور راه اندازی شده است

 در حالیکه قیمت انواع خودرو در بازار با وجود رکود سنگین حاکم بر 
معامالت همچنان باالست و با نوسان بهای ارز، دستخوش نوسانات شدید 
می ش���ود، دولت درصدد است با عرضه 15۰هزار خودرو شش ماهه دوم 
امسال توسط دو خودرو ساز از طریق فروش فوق العاده و همچنین حذف 
شرط نداشتن پالک فعال خانوار برای حضور در قرعه کشی خودروسازان 

به کنترل قیمت ها در بازار کمک می کند.
 به گزارش خبرنگار ما، دالالن و واس���طه ها چنان در بازار خودرو 
جوالن می دهند که گویی هیچ مکانیزمی برای کنترل سوداگری آنها وجود 
ندارد. از طرف دیگر دامنه نوس���انات قیمت به قدری زیاد شده که اغلب 
فروش���ندگان خودرو تمایلی به عرض���ه در بازار ندارند و خریداران هم 

سردرگم و مستأصل شده اند.
آین آش���فتگی بقدری مشهود و آزاردهنده شده که رئیس جمهوری 
را در جلس���ه اخیر هیأت دولت به صدور دس���تور ساماندهی فوری بازار 

خودرو وادار کرد.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: هم اینک بهای هر دستگاه پراید 1۳1 
  4۰5GLX در بازار به بیش از 1۰۳ میلیون تومان افزایش یافته و بهای پژو
هم از 1۷۶ میلیون تومان فراتر رفته است. پژو ۲۰۶ تیپ دو هم که پیش 
از نوروز امس���ال حداکثر ۶5 میلیون تومان قیمت داش���ت، اکنون کمتر از 

1۸۸ میلیون تومان نیست.
 از طرفی دیگر بهای سمند ال ایکس از 5۳ میلیون تومان در نوروز 
امس���ال به بیش از 1۷5 میلیون تومان رس���یده و هر دستگاه ساینا که قبل 
از عی���د ن���وروز 45 میلیون تومان بود، اکنون 1۳5 میلیون تومان خرید و 

فروش می شود.
در همین زمینه مهندس جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در واکنش به نوسانات شدید قیمت در بازار خودرو و اقدامات 
صورت گرفته برای کنترل قیمت ها گفت: در شش ماهه دوم امسال 15۰هزار 
خودرو توسط دو خودرو ساز به فروش می رسد که بخشی از این فروش، 

فوق العاده است و به کنترل قیمت در بازار کمک می کند.
وی افزود: ایران خودرو 11۰هزار و س���ایپا 4۰هزار دس���تگاه خودرو 
را تا پایان س���ال به صورت پیش فروش و فروش فوق العاده در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می دهد.
سرپرست وزارت صنعت ادامه داد: با توجه به این که همچنان نحوه 
توزیع از طریق قرعه کشی است، برای کسانی که ثبت نام می کنند، شرط 
خاصی در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام 1۰درصد مبلغ را در 

حسابی واسط قرار دهند.
وی تاکیدکرد: این کار با هدف این که کسانی که واقعاً نیاز به خرید 
خودرو دارند اقدام به ثبت نام کنند، ایجاد شده است و در واقع می خواهیم 
از این که برخی افراد می خواهند ش���انس خود را برای دریافت خودرو 

امتحان کنند، جلوگیری کنیم.
از سوی دیگر، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت با اشاره 
به واگذاری 15۲هزار خودرو هر ۲هفته یک بار تا پایان س���ال، از حذف 
شرط نداشتن پالک فعال خانوار برای حضور در قرعه کشی خودروسازان 

خبر داد.
س���هیل معمار باش���ی در خصوص جزئیات طرح های فروش ویژه 
خودروسازان، افزود: افزایش فروش فوق العاده یکی از برنامه ها برای کمک 
به تثبیت آرامش در بازار خودرو است که در همین راستا با دستور سرپرست 
وزارت صنعت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد عرضه خودروها در قالب 

فروش فوق العاده افزایش یابد.
وی یکی از ش���روط واگذاری خ���ودرو در این طرح ها را پرداخت 
1۰درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت نام دانست و تصریح کرد: 
برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط 

منعقد شده است.
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
خصوص ادامه داد: این مبلغ در هنگام ثبت نام به حساب واسطی که توسط 

شرکت های خودروساز اعالم می شود، باید واریز شود.
معمارباشی در خصوص تجدید نظر در شرط نداشتن پالک فعال خانوار 
برای ثبت نام خودرو هم اضافه کرد: نداش���تن پالک فعال خانوار یکی از 
محدودیت هایی بود که قباًل به عنوان شرط ثبت نام در طرح فروش فوق العاده 
مدنظر بوده است که در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب 

مشکالتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد.

حذف شرط نداشتن پالک فعال خانوار 
برای شرکت در قرعه کشی خودروسازان 

قیمت جدید تخم مرغ از  واحد 
مرغداری تا مصرف کننده برای تنظیم 

بازار این کاال اعالم شد.
دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد 
کشاورزی دیروز اعالم کرد: بر اساس 
تصمیم اتخاذ شده، قیمت تخم مرغ 
از درب مرغداری هر کیلو 1۲هزار 
توم���ان، قیمت برای مصرف کننده 
ه���ر کیلو 14 هزار و 5۰۰ تومان و 
ع���وارض صادراتی به ازاء هر کیلو 

۲5۰۰ تومان تعیین شد.
وی با اش���اره به اینکه قیمت 
هر شانه تخم مرغ 1۸۰۰گرمی برای 
مصرف کننده حدود ۲۶هزارتومان 
خواهد بود، از اتخاذ تمهیدات الزم 
برای بازگش���ت قیمت تخم مرغ 
ب���ه حالت تعادل خبر داد و گفت: 
ص���ادرات بی رویه، بازار تخم مرغ 

را ب���ه هم ریخته و موجب افزایش 
قیمت شده است.

خاوازی اظهار داش���ت: در 
کش���ور به اندازه کافی تولید تخم 
مرغ داریم و س���االنه یک میلیون 
و ۳۰هزار تن تخم مرغ در کش���ور 
تولید می ش���ود که ۶۰هزار تن آن 
مازاد بر مصرف داخلی اس���ت. اما 
در هفته های اخیر تقاضای صادرات 
زیاد بوده و صادرات بی رویه، بازار 
تخم مرغ را به هم ریخته و موجب 
افزایش قیمت شده است.وی گفت: 
در همین راستا رئیس جمهوری به 
معاون اول دستور پیگیری دادند و 
در نهایت مقرر ش���د صدور مجوز 
صادرات تخم مرغ در اختیار وزارت 
جهادکشاورزی باشد تا بین تولید و 
صادرات توازن ایجاد شود. خاوازی 

با اش���اره به تأمین منابع مالی برای 
واردات نهاده های مورد نیاز دامداران 
و مرغداران گفت: حداکثر تا 1۰روز 
آینده بارهای عظیم نهاده مخصوصًا 
کنجاله س���ویا وارد کشور می شود 
و به س���رعت در اختیار دامداران و 
مرغداران قرار می گیرد. این نهاده ها 
نیاز دامداران و مرغداران را به طور 
کامل برطرف کرده و واردات آن ها 

به طور مستمر ادامه می یابد.
وزیر جهاد کش���اورزی گفت: 
برنامه مفصلی برای توزیع نهاده های 
دامی داریم که قوه قضائیه، تعزیرات 
و نهاده���ای نظارت���ی با ما در این 
خصوص همکاری می کنند و گرم به 
گرم نهاده هایی که امروز وارد کشور 
می شود را می توانیم رهگیری کنیم 

که به کجا رفته است.

قیمت جديد تخم مرغ برای تنظیم بازار اعالم شد

 بخشی از منابع تحقق بودجه 
س���ال 14۰۰ از مالیات  و بخش 
دیگری از محل واگذاری سهام های 
دولت از طریق بورس تامین خواهد 

شد.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه ضمن اعالم این مطلب، 
با اش���اره به اینکه در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی 
اصل 44قانون اساسی، خروج دولت 
از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل 
دولت به سیاس���تگذار و هدایتگر 

اقتصادی تصریح شده است، گفت: 
امس���ال بخشی از سهام دولت در 
ش���رکت های دولتی متناسب با 
نیازهای بورس را عرضه کردیم و 
منابع قابل توجهی که از این محل به 
دست دولت رسید را در طرح های 

عمرانی صرف می کنیم.
از  یک���ی  اف���زود:  وی 
س���ال  بودجه  جهت گیری های 
آینده هم تداوم این عرضه هاست 
 و بنابرای���ن در س���ال آین���ده 
هم س���هام ش���رکت ها را واگذار 
خواهیم کرد ت���ا مالکیت دولتی 

تقلیل یابد و منابع آزاد ش���ده را 
در تملک دارایی های س���رمایه ای 
دیگ���ر و طرح های عمرانی هزینه 

خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه  
ین اقدام را گامی در جهت سیاست 
مقابل���ه با رکود در بودجه س���ال 
14۰۰کشور دانست و با اشاره به 
اینکه سیاست های مالی سال آینده 
انبساطی خواهد بود، افزود: برای 
تحقق این سیاست و جهت گیری 
کالن بودجه سال آینده باید منابع 

پایدار درآمدی پیش بینی شود.

بخشی از منابع تحقق بودجه ۱4۰۰ از مالیات  و واگذاری 
سهام  دولت تامین می شود

دستور سرپرست وزارت صنعت برای 
تشديد نظارت و کنترل قیمت ها 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه ای 
به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این سازمان 
خواس���ت، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت ها با اهتمام جدی در 

اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.
ب���ه گزارش فارس به نق���ل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
دس���تور جعفر س���رقینی آمده است: از آنجا که در شرایط حساس کنونی، 
علی رغم فراوانی کاال در بازار و ش���رایط مناسب تولید در کشور مشاهده 
می شود برخی از اشخاص سودجو با احتکار کاال و عدم عرضه به موقع 
و عدم رعایت قیمت ها به هر طریقی موجب کمبود کاال و افزایش کاذب 
قیمت ها شده اند؛ لذا به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن 
برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ضرورت 
دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری 
دستگاه های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان های نظارتی، 
اتحادیه های صنفی، بس���یج اصناف و سایر تشکل ها و دریافت گزارشات 
و شکایات مردمی از طریق سامانه 1۲4، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل 

قیمت ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.

«�صالحيه �گهى �عو� مجمع عمومى عا�� 
به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� 
شركت سهامى عا� گلوكو���»

به شما�� ثبت  14012 � شناسه ملى 10861655731
بر�� سا� مالى منتهى به1399/06/31 

پير� �گهى چا� ش���د� �� تا�يخ 1399/06/20 �� خصو� جلس���ه 
مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� س���ها� �� س���اعت 
10/00 صبح ��� س���ه ش���نبه م���و�� 1399/07/01 ���� محل 
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تغيير مى يابد.
هيا� مدير� شركت سهامى عا� گلوكو���



اين روزها رسيدن به تناســـب اندام و داشتن 
بدني خوش فرم آرزوي بســـياري از جوانان است 
و اين در حالي است كه بســـياري از آنان به دنبال 
سريعترين راه براي كاهش وزن به هر روشي متوسل 
ميشوند از عملهاي جراحي كاهش وزن گرفته تا 
مصرف انواع  قرص. متاسفانه در حال حاضر تبليغات 
زيادي  در  شـــبكههاي ماهوارهاي و فضاي مجازي 
در مورد اســـتفاده از قرصهاي غير مجاز الغري 
حاوي شيشه وجود دارد كه عليرغم هشدارهاي مكرر 
ســـازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي همچنان مورد استفاده جوانان قرار

ميگيرد.  
كارشناســـان معتقدنـــد، برخـــالف باور 
مصرفكنندگان، شيشه ماده مخدري قوي و بسيار 
اعتياد آوري اســـت كه وابستگي شديد جسماني و 
رواني  براي فرد به وجود مـــيآورد و نه تنها اين 
ماده الغر نميكند، بلكه اعتياد و مشكالتي همچون 
افسردگي، بي خوابي، توهم و غيره را نيز براي مصرف 

كنندهها به وجود ميآورد. 
آنان ميگويند، اين داروهاي غير مجاز كه با انواع 
و اقسام نامهاي مختلف در بازار وجود دارند الغري 
غير طبيعي و بيمارگونهاي را در فرد بوجود ميآورند 
كه بعد از مدتي باعث از دســـت دادن عضالت و 

تحليل قواي بدن و بدهيكلي در فرد ميشود. 

تاريخچه مصرف شيشه
«آمفتامين » كه به اختصار «مت» خوانده ميشود، 
دارويي اســـت محرك روان كه براي بيماراني كه 
مشكل خواب يا كاهش تمركز دارند، تجويز ميشود 
و نيز به صورت غير قانونـــي به عنوان مواد مخدر 
مورد استفاده قرار ميگيرد. كريستال «مت» شكل قابل 

استنشاق «مت» است.

آمتامفتامين اولين بار در سال 1893 ميالدي در 
كشور ژاپن و از مادهاي به نام «افدرين» ساخته شد 
كه بعدها در جنگ جهانـــي دوم تحت نام ديگري 
مورد اســـتفاده اعضاي ارتش آلمان، از باالترين تا 
پايينترين ردهها قـــرار ميگرفت و نيز به صورت 
شكالت و براي افزايش هوشياري، در ميان خلبانان 
نيروي هوايـي توزيـع ميشد. جالب است بدانيد كه 
پزشك اختصاصي آدولف هيتلر از سال 1942 ميالدي 
تا زمان مرگ او، براي جلوگيري از افسردگي و رفع 
خستگي روزانه ميزان مشخصي «مت» به هيتلر تزريق 
ميكرد ، اين احتمال وجـــود دارد كه بروز عالئمي 
شبيه  پاركينسون در سالهاي آخر زندگي او به واسطه 
مصرف اين ماده بوده باشد. بعد از دهه 50 ميالدي 
مصرف دارويي «مت» در امريكا افزايش پيدا كرد و 
پزشكان براي درمان بي خوابي، پاركينسون، الكليسم و 

چاقي مفرط آن را تجويز ميكردند.
اما از دهه 80 به بعد سوءاســـتفاده از «مت» در 
آمريكا بسيار شايع شد و در 5 سال اول قرن بيست و 
يكم با فراگير شدن مصرف اين ماده در ميان نوجوانان 
و زنان شهرهاي كوچك، به يك فاجعه ملي تغيير 

شكل داد.

«شيشه» از سال 1384 وارد ايران شد و تبليغات 
دروغين در خصوص نبود اعتيادآورى آن، افزايش 
ميزان مصرف توسط جوانان را در پي آورد. اين ماده 
صنعتي به دليل مصرف آسان و بي بو و بي دود بودن، 
مورد استقبال برخي از معتادان قرار گرفته و متأسفانه 
به علت خاصيت بي اشتهايي كه ميآورد، موج بااليي 
از مصرف را در ميان بعضـــي از زنان عالقهمند به 

الغري نيز ايجاد كرده است.

تبليغات ناسالم 
علي غالميـ  دبير كانون سراسري انجمنهاي 
صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشوردر مصاحبه 
با رســـانههاي گروهي در مورد داروهاي الغري كه 
موجب كاهش وزن و اشتها ميشوند هشدار داده  و 
ميگويد: هر مادهاي كه موجب كاهش وزن سريع 
ميشود به طور حتم مخدر آمفتامين جزيي از تركيب 

آن است.
وي درباره فروش داروهاي الغري توسط برخي 
از عطاريها ميافزايد: برخي از عطاريها نسبت به 
فروش داروهاي الغري اقدام ميكنند و متأســـفانه 
عدهاي فريب تبليغات را ميخورند و آن را خريداري 
ميكنند. چنانچه دارويـــي گياهي در درمان الغري 
يا كاهش اشتها مؤثر باشـــد با توجه به نياز بازار به 
طور حتم دانشكده طب سنتي به همراه شركتهاي 
داروسازي بر روي آن مطالعات جامع انجام ميدهند 
و اگر آن دارو بيخطر و مؤثر باشد توليد ميكنند و 
اين گونه نيست كه در توليد داروي الغري يا كاهش 
اشـــتها دانش عطاريها از متخصصان طب سنتي و 

داروسازي بيشتر باشد.
دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز 
سرپايي درمان اعتياد كشور خاطر نشان ميكند: طي 
بازديدهايي كه از عطاريهاي غير مجاز و همچنين 

آزمايشاتي كه روي قرصهاي الغري غيرمجاز كشف 
شده از عطاريها كه باعث كاهش وزن سريع ميشد 
انجام شد، نشان داد داروهاي الغري به ويژه داروهايي 
كه موجب كاهش اشتها ميشـــوند، ماده مؤثرشان 
آمفتامين است؛ جدا از اينكه ديده شد اين نوع داروها 

به صورت كامًال غير بهداشتي توليد ميشوند.
وي با بيان اينكه ماده آمفتامين موجب كاهش 
اشتها ميشود، تأكيد ميكند: حدود 50  سال پيش 
آمفتامينها به عنوان داروي الغري و كاهنده اشتها 
مورد استفاده قرار ميگرفت ، اما پس از مدتي با توجه 
به عوارض و ايجاد وابستگي در مصرفكنندگان، از 

چرخه درمان خارج شد.
غالمي درباره ماده آمفتامين ميگويد: آمفتامينها 
در دستهبندي مخدرها و جزو مواد محرك قرار دارند 
كه شيشه نيز در همين گروه ردهبندي ميشود و در 

واقع ماده اوليه توليد شيشه آمفتامين است. 
وي تصريح ميكند: مصرف داروهاي الغري 
موجب وابســـتگي فرد به مصرف دارو خواهد شد 
و در واقع همه تخريبهايي كه در مصرف شيشـــه 
وجود دارد به ميزان كمتر در مصرف اين داروها نيز 
قابل رويت است. البته به طور كلي مصرف محركها 

بسته به نوع داروها و طريقه مصرف، ميزان متفاوتي 
دوپامين آزاد ميكند و ميزان وابستگي ذهني و رواني 
آن در هر فرد متفاوت است. تأثير داروهاي آمفتامين 
بر بدن افراد بسيار نگرانكننده است، زيرا زماني كه 
افراد داروهاي مختلف الغري را تجربه ميكنند اما 
به نتيجهاي نميرسند، به محض مصرف اين داروها، 
سريع الغر ميشوند و به زعم باال بودن تأثيرپذيري 
آن، در مصرف آن افراط ميكنند و جدا از اينكه به 
محض قطع دارو چاقي مجدد بازميگردد عوارض 
شديد مغزي و جســـمي و رواني براي بيمار ايجاد 

ميكند كه بعضي از آنها غير قابل درمان است.  
دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز 
سرپايي درمان اعتياد كشور با اشاره به اين مطلب كه 
وابستگي شديد در مصرف داروهاي آمفتامين در زنان 
بيشتر مشاهده ميشود ميگويد: داروهايي كه موجب 
الغري سريع و بياشـــتهايي ميشوند به طور حتم 
داراي ماده آمفتامين است كه اين ماده موجب تخريب 

ســـريع رفتاري و عملكردي خواهد شد، لذا افراد 
نسبت به تبليغاتي كه درباره كاهش اشتها و الغري 
سريع اين داروها ميشود هوشيار باشند و بدانند كه 

اين داروها  بسيار خطرناك است.
وي تأكيد ميكند: هنـــوز دارويي كه موجب 
الغري سريع شود و مورد تأييد مجامع علمي باشد 

توليد نشده است. 

عوارض مصرف شيشه براي الغري
علي سعادتـ  پزشك عمومي در مورد عوارض 
و پيامدهاي ناخواسته مصرف شيشه ميگويد: مصرف 
شيشـــه عوارض زيادي با خود به همراه دارد، به 
طوري كه فرد مصرف كننده فراموش ميكند هدفش 
از مصرف شيشه الغر شدن بوده است و نه تنها به 
مصرف آن اعتياد پيدا ميكنـــد بلكه به راحتي هم 

نميتواند آن را ترك كند.  
وي ميافزايد: مهمترين عامل مصرف شيشـــه 
تبليغاتي مبني بر شادي آور بودن آن است كه باعث 
شده جوان امروز در راه كسب لذت كاذب و تحت 
تأثير گروه همتا به مصرف شيشه بپردازد و يكي از 

داليل شيوع مصرف شيشه مخصوصاً در بين خانمها 
تبليغاتي بود كه در جهت الغري و زيبايي از سوي 
توليدكنندگان شيشه انجام گرفت، در كنار آن باورهايي 
مثل اينكه شيشـــه اعتياد آور نيست و يا شيشه زيبا 
ميكند باعث اغفال جوانان شده است.  شايد برخي 
توانسته باشند با شيشه الغر بشوند، اما الغري ناشي 
از مصرف شيشه آنطور كه عموم فكر ميكنند منجر به 
زيبايي و سالمت نميشود. شيشه پروتئينهاي بدن را 
از بين ميبرد و موجب از دست رفتن مقدار زيادي از 
آب بدن ميشود. به اين صورت عالوه بر از بين بردن 
چربيها، عضالت بدن را نيز از بين ميبرد. الغري 
با مصرف شيشه موجب بدهيكلي و بدشكلي بدن 
ميشود چرا كه عضالت بدن از بين رفته اند. از دست 
دادن ويتامينها و پروتئينهاي مورد نياز بدن موجب 
آسيب به موهاي سر، سياهي و  گودي زير چشم و 
ديگر تغييرات بدني ميشوند. بي اشتهايي ناشي از 
مصرف شيشه تا 48 ســـاعت ادامه دارد، اما بعد اين 

ساعات فرد به شدن دچار پرخوري شده و با خواب 
زياد آسيب بيشتري به اندامهاي خود ميزند.

اين پزشك عمومي با بيان اين مطلب كه الغري 
ناشي از مصرف شيشـــه آن چيزي نيست كه افراد 
تصور ميكنند و به اندام ايده آل نميرسند خاطر نشان 
ميكند:  بهترين راه براي رسيدن به اندام متناسب و 
ايده آل، ورزش و تغذيه مناســـب است.  شايد اين 
روش زمان بر باشـــد، اما اين الغري با اين روش 
دوام دارد و اعتماد به نفس فرد را تا حد چشمگيري 

افزايش ميدهد.
وي ميگويد:  مصرف قرصهايي كه به اســـم 
قرص الغري در بـــازار از طريق اينترنت يا ماهواره 
يا توســـط افراد نابلد به عنوان نمونه در آرايشگاهها 
به فروش ميرســـد به هيچ عنوان توصيه نميشود. 
مصرف حتي يك عدد از ايـــن قرصها ميتواند 
عوارض جســـمي و روحي در پي داشته باشد.  به 
همين دليل جوانان در هر وزن و حالتي كه هستند، به 

هيچ عنوان از اين داروها استفاده نكنند.
عالئم سوءمصرف شيشه 

دكتر رضا حســـينيـ  روانپزشـــك در مورد 

شيشه به گزارشـــگر روزنامه اطالعات ميگويد: 
شيشـــه از تركيبات «آمفتامين» يا «مت آمفتامين» در 
آزمايشگاههاي غيرقانوني ساخته ميشود و قرص 
اكستاسي نيز از تركيبات همين مواد است. شيشه در 
حقيقت «هيدروكلرايد مت آمفتامين» است كه عالوه 
بر شيشه به آن «آيس» يا «كريستال» هم گفته ميشود. 
وي با بيان اين مطلب كه شيشـــه به 4 صورت 
كشيدني، از طريق بيني، خوردني و يا تزريق ممكن 
است مورد سوءمصرف قرار گيرد، ميافزايد: براي 
كشيدن شيشه از پايپ شيشهاي كه مخصوص اين كار 
است، مانند المپ و چراغ خودرو استفاده ميكنند. 
چند نشانه بارز براي اعتياد به شيشه وجود دارد كه از 
آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد: نامنظم شدن 
ســـاعات خواب و بيداري، تغيير رفتارهاي ناگهاني 
و بيعلت، گشاد شـــدن شديد مردمك هاي چشم، 
خونريزي يا خشـــكي يا پوسته پوسته شدن لبها 
و بيني، بدبو شدن دهان، به وجود آمدن زخمهايي 

در دســـتها و صورت، پوسيدگي و ريختن سريع 
دندانها، كاهش شـــديد وزن و بياشتهايي مرضي، 
ظهور مشـــكالت مزمن بيني يا ســـينوسها، افت 
تحصيلي يا پيشـــرفت غيرمنتظره تحصيلي و تغيير 
ناگهاني جمع دوســـتان از افراد معمولي به معتادان 

موادمخدر يا توزيعكنندگان آن. 
اين روانپزشك يادآوري ميكند: سوء مصرف 
شيشه ترشـــح دوپامين، ســـروتونين و «نور اپي 
نفرين» را در سيناپسهاي عصبي در مغز به شدت 
افزايش ميدهد و منجر به تحريك سلولهاي مغز

 ميشود. 
شخصي كه به سوءمصرف شيشه روي ميآورد 
در ابتدا عاليم بسيار خوبي را تجربه ميكند. ولى   بر 
اثر مصرف ماده مخدر شيشه تغييرات و آسيبهايي 
در مغز انسان ايجاد ميشود كه به 4 گروه اصلي قابل 
تقسيم است كه عبارتند از تخريب مدارهاي مغزي 
و ايجاد وابستگي و اجبار به مصرف مواد؛ تخريب 
سيســـتمهاي توليد انرژي و انگيزه در مغز؛ اختالل 
در سيســـتمهاي مغزي درك واقعيت و آسيب به 
توانمنديها و پردازشهاي مغزي. مدارهايي در مغز 

انســـان وجود دارند كه به طور طبيعي او را وادار به 
خوردن، آشاميدن و رفتارهاي جنسي ميكنند. شيشه، 
اين مدارها را در كنترل خود ميگيرد و باعث ميشود 
فرد مصرفكننده «ولعي غيرقابل كنترل» و «اجباري 

شديد براي مصرف» پيدا كند. 
وي ميافزايد: مصرفكنندگان شيشه در ابتداي 
مصرف، انرژي، توان روحي و انگيزه بااليي احساس 
ميكنند، اما مدتي پس از فعاليـــت بيش از اندازه 
سيســـتمهاي توليد انرژي و انگيزه در مغز، آنها را 
ويران ميسازد. در اين شـــرايط فرد مصرفكننده 
احساس ميكند بدون مصرف شيشه، توان و انگيزه 
انجام هيچ كاري را ندارد. او ممكن است چيزهايي 
ببيند (براي مثال احســـاس كند فردي او را تعقيب 
ميكند) يا بشنود (براي مثال صداي همسايهها را كه 
بر ضد او توطئه ميكنند) كه در واقع وجود خارجي 
يا واقعي ندارند. علت اين اختالل در ادراك (توهم) و 
يا وجود باورهاي غيرواقعي (هذيان)، آسيب رسيدن 
به نواحي مغزي تشـــخيصدهنده واقعيت در فرد 

مصرفكننده است. 
دكتر حســـيني در مورد درمان اعتياد به شيشه 
يادآوري ميكند: براي درمان، بر اساس مدت، مقدار، 
نوع و روش مصرف ممكن است فرد به درمانهاي 
دارويي به صورت بســـتري و يا به صورت سرپايي 
نياز داشته باشد. بعد از آن اختالالت روانپزشكي بيمار 
بايد توسط روانپزشـــك آشنا به درمان سوءمصرف 
موادمخدر، مورد بررسي و درمان قرار گيرد و به دنبال 
آن و يا به طور هم زمان، آموزش خانواده، آموزش 
مهارتهاي بهبودي اوليه و پيشگيري از بازگشت و 

رفتار درماني انجام گيرد. 
عاليم آسيبهاي مغزي 

اين روانپزشك با اشاره به اين كه مصرف شيشه 
ميتواند با ايجاد آسيب در سلولهاي مغزي باعث 
تخريب توانمنديهاي مغزي شـــود، ميافزايد: اين 

آسيب ميتواند با عاليم زير بروز پيدا كند. 
اختالل در حافظه: آســــيبهاي مغزي ناشي 
از مصرف شيشه ميتواند باعث اختالل در حافظه 
بهخصــــوص در مورد وقايع نزديك شــــود؛ مثًال
ممكناست به ياد نياورد ديروز به چه كسي چك

داده يا مبلغ اين چك چقــــدر بوده، يا حتي ديروز 
ناهار چه خورده است. گاهي فرد فراموش ميكند 
كه وســــايل خود را كجا گذاشتهاست و بعضي از 
صبحها مدتي را صرف پيدا كردن ســــوييچ ماشين 

خود ميكند. 
اختالل در توجه: انسان بهطور طبيعي ميتواند 
توجه خود را بـــر روي وقايع مختلف اطراف خود 
متمركز يا آنكه در آِن واحد به چند موضوع مختلف 
توجه كند. براي مثـــال، به هنگام رانندگي عالوه بر 
توجه به جاده با تلفن همراه صحبت كند و چيزي هم 
بخورد! مصرف شيشه باعث ميشود عالوه بر كاهش 
قدرت توجه، جابهجايي اين توجه به وقايع مختلف 
پيرامون نيز سخت شود و به همين دليل ممكن است 

توجه فرد مصرفكننده مدتي طوالني درگير گوشي
تلفن همراه يا اجزاي يك وســـيله الكترونيك مانند
دستگاه ضبط صوت شود. در اين شرايط مصرفكننده
به اصطالح روي موضوع خاصي «كليد» كرده است. 
اختالل در برنامهريزي: الزمه انجام بسياري از
كارهاي اقتصادي، برنامهريزي براي روزها و هفتههاي
بعد و اجراي اين برنامههاست. مثًال فرد برنامهريزي
ميكند كه فـــردا 100 عدد از فالن مدل تلفن همراه
را بخرد و روز بعد آنها را به آقاي فالني بفروشـــد.
مصرف شيشه با تخريب نواحي جلويي مغز، امكان
برنامهريزي و اجراي مرحله به مرحله برنامهها را از
مصرفكنندگان ميگيرد و مجموعه اين اختالالت
مغزي باعث ميشود مصرفكننده شيشه بعد از چند
سال ديگر نتواند فعاليتهاي اقتصادي و شغلي خود
را ادامه دهد و از اين رو دچار ورشكستگي ميشود. 
دكتر حسيني در مورد علل شكست درمان اعتياد
به شيشه ميگويد: يكي از علل اصلي موفقيتآميز
نبودن درمان اعتياد به شيشـــه در بسياري از مراكز
درماني، توجه نكردن به ابعاد مختلف اين بيماري و
برنامهريزيهاي درماني اختصاصي براي هر كدام از

اين مشكالت است. 

راههاي رسيدن به تناسب اندام 
ـ اين هميشـــه كاهش وزن نيست كه اهميت
دارد، اگر بدن خود را دوست داريد و ميخواهيد از
آن مراقبت كنيد، ورزش كنيد و درست غذا بخوريد.
عادتهاي غذايي سالم را به برنامههاي روزانه ي خود
وارد كنيد و سعي كنيد هر روز، هر چند به مدت كم
ورزش كنيد. ورزش و غذاي كافي شما را از درون و

بيرون سالم ميكند.

ـ الزم نيست به مدت طوالني ورزش كنيد
براي اينكه نتايـــج بهينـــهاي از تمرينهاي
ورزشـــي خود ببينيد، الزم نيست به مدت طوالني

 ورزش كنيد. 
تمرينهاي كه داراي سرعت كم و استراحت در
ميان تمرينها هستند هم ميتوانند به تناسب اندام شما

كمك كنند.
ـ به تمرينهاي ورزشي خود جنبه سرگرمي و

تفريح بدهيد.
داليل مختلفي بـــراي انجام حركات قدرتي
وجود دارد امـــا اين موضوع لزوما به معناي رفتن
به باشـــگاه و انجام تمرينهاي سخت و خشك
ورزشـــي نيســـت. براي مثال وزنه برداري براي
برخي از افراد كار ســـختي محسوب ميشود و
لزوما به تناســـب اندام كمك نميكند. اگر وزنه
برداري را دوست نداريد، حركات مفرحتري چون
پيالتس، تمرين با كـــش مقاومتي و ورزشهاي
دسته جمعي انجام دهيد. حتي ميتوانيد به حركات
خود كمي جنبه ســـرگرمي دهيد و يا پينت بال

بازي كنيد.(شليك گلوله ژالتينى)
بيتا مهدوي
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* علي غالميـ  دبير كانون سراسري انجمنهاي صنفي مراكز سرپايي درمان 
اعتياد كشور: طي بازديدهايي كه از عطاريهاي غير مجاز و همچنين آزمايشاتي 
كه روي قرصهاي الغري غيرمجاز كشف شده از عطاريها كه باعث كاهش وزن 
سريع ميشد انجام شد، نشان داد كه داروهاي الغري به ويژه داروهايي كه 
موجب كاهش اشتها ميشوند، ماده مؤثرشان آمفتامين است؛ جدا از اينكه ديده 

شد اين نوع داروها به صورت كامًال غير بهداشتي توليد ميشوند

* علي سعادتـ  پزشك عمومي: مصرف شيشه عوارض زيادي با خود به همراه 
دارد، به طوري كه فرد مصرف كننده فراموش ميكند هدفش از مصرف شيشه 
الغر شدن بوده است و نه تنها به مصرف آن اعتياد پيدا ميكند بلكه براحتي هم 

نميتواند آن را ترك كند
* دكتر رضا حسينيـ  روانپزشك: مصرفكنندگان شيشه در ابتداي مصرف، 
انرژي، توان روحي و انگيزه بااليي احساس ميكنند، اما مدتي پس از فعاليت 
بيش از اندازه سيستمهاي توليد انرژي و انگيزه در مغز، آنها را ويران ميسازد

وسواس پر خطر الغر شدن
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اشاره: اهميت محيط زيست و محافظت از آن روز به 
روز نمايانتر ميشود. تخريب گستردة بومزيست، آثارش 
را در چهار گوشه جهان نشان ميدهد و از اين رو عالمان 
ديني از منظر دين به موضوع پرداختهاند كه يكي از آنها 
دكتر محقق داماد اســـت. گفتگوي حاضر كه پيشـــتر در 
«مفاخر ماندگار» به چاپ رسيده است، به همين موضوع 

اختصاص دارد. 
جناب عالى مدتهاســت كه به بحث «اســالم و بحران 
محيطزيست» توجه داريد و در اين باره ضمن تأليف كتاب و 
مقاله، در مجامع ملى و بينالمللى به ايراد سخنرانى مىپردازيد. 
نكته مهم در انديشه شما اين است كه بحران محيطزيست را 

بحران اخالقى ميدانيد. چرا؟
همانطـــور كه بيان كرديد، تأكيد كردهام كه بـحران 
محيطزيست در جهان امروز در حقيقت يك بحران اخالقى 
اســـت و راهحلى اخالقى مىطلبد و مستلزم تالش براى 
دســـتيابى بـه اصولى اخالقى است كه تنظيمكنندة نحوه 
دخالت بشر در محيط زيست گردد. اين بحران امـر تازهاى 
نيست و همواره مساعى عـديدهاى مـتوجه اين امر بوده 
كه بحران محيطزيست  اســـت؛ بهخصوص از دهة 1960
به شـــكل حادى بروز نمود. كنفرانس سازمان ملل متحد 
در خصوص محيطزيست كه در ژوئن 1972 برپا گرديد، 
زمينههاى تحقيق و تنظيم امور را در اين مسير بـنياد نهاد 
و افرادى چون «سيمنز» به نحوى ماهرانه جنبههاى مختلف 
مربوط به اصوال خالقى را در بحث از محيطزيست مورد 
توجه قرار دادند. وى با اشاره به آثار كسانى چون: بلك، 
بولدينگ، توينبى و براون، به اين نتيجه رسيد كـه آرمان 
توســـعة مستمر كه نسلهاست بدون شك سؤال راهنماى 
سرمايهدارى پروتستان بوده، بايد از نو مورد ارزيابى قرار 
گيرد. به نظر وى، زمان آن فرا رسيده است كه اخالق و 
علم درهم ادغام شوند تا رهنمودى بـراى عملكرد فـردى 
و جمعى فراهم آيد؛ رهنمودى كه صرفا نظر بر توليد هرچه 

بيشتر كاال در كشورهاى توسعه يافته نداشته باشد. 
«وايـــت» در بررســـى ريشـــههاى تاريخى بحران 
محيطزيست، دريافت كه جهانبينى فعلى حاكم بر رابطة 
ـ مسيحى در  يهودى آدمى بـا بـوم طبيعى وى به سنت
غرب كه مشـــوق بهرهبردارى بشر از طبيعت بدون هيچ 
محدوديتى بوده اســـت، بازمىگردد. او در ادامة استدالل 
خـــود مىگويد علم و فنّاورى معاصر، هر دو آنچنان با 
معتقدات و تعاليم فعلى در جهان مسيحى داير بر سلطة بر 
طبيعت پيوند دارند كـه هـيچ راهحلى و گشايشى در اين 
زمينه ميسر نيست، مگر آنكه در پى دين ديگرى باشيم يا 
مسيحيت را از نو بازشناسيم. وايت اين حكم را كه ادعا 
مىشود از مسيحيت گرفته شده اسـت و پيروان آن معتقدند 
طبيعت جز اينكه در خدمت آدمى باشد، منطق ديـگرى 

ندارد، بهشدت رد مى  كند. 
«توين بى» نيز نســـبت به همين وجه از بهرهورى
بىروية آدمى از محيطزيست سخت ابراز آزردگى مى كند 
و حتى گام را فراتر نهاده و بـراى دفـع اين شـر، به عوض 
اديان توحيدى، به نوعى فلسفة «همهخدائى» يا «وحـدت 
وجودى طبيعى» روى مىآورد. هم وايت و هم توين بى 
ظاهراً نظريات خود را بر اين پايه بنا نهادهاند كه چنانچه
اين معنا از سوى مـسيحيت و يـهوديت تـبليغ نشده بود 
كه زمين صرفا براى استفادة بشر به وجود آمده، مĤالً آدمـى
عـملكردى شايستهتر از خود نشان مىداد و در نتيجه با 
طبيعت در صلح و صفا مىبود و اينچنين بىرحمانه منابع 

آن را مورد هجوم قرار نمىداد. 
اين طـرز تـفكر، مبتنى بر آن است كه انسان از فطرتى
خطاناپذير برخوردار است و از اميال خودپسندانهاى همچون 
آزمندى و تجملخواهى در جهت ســـلطهجويى اقتصادى 
و سياســـى برى است. با اين حال به نظر مىرسد هر دو 
مؤلف اين حقيقت تاريخى را ناديده انگاشتهاند كـه آدمى 
در پيـشـــرفت مادى، شالودة  اخالقى فلسفة زندگى را از 
دست داده است و اين امر حتى در جوامعى كه طبيعت را 

مقدس مىدانستهاند نيز به وقوع پيوسته است. 

در مقاله «ريشــههاى تاريخى بحران زيستمحيطى ما» 
اثر لين وايت، او سرمنشأ اين بحران را يهوديت و مسيحيت 
دانســته است؛ چراكه اين دو، بشر را به اصطالح لوس كرده 
و چنين القا كردهاند كه جهان از آن بشر است و او مىتواند 
تا آنجا كه بايد، از آن بهرهبردارى كند؛ نگاه اســالم به اين 

عرصه چگونه است؟
براى فهم نظر اسالم نسبت به محيطزيست بايد سه 
مطلب را خوب لمس كرد: خدا و رابطه او با جهان، انسان 
و طبيعت. در مقولة «خدا و رابطه او با جهان» بايد گفت: 
شـــايد برخى «توحيد» را كه اصل اوليه از اصول بنيادين 
اســـالم و كليه اديان توحيدى است، صرفا به اصل اثبات 
صانـــع و يكتائى محدود بدانند؛ در حالى كه مهمترين و 
شايد پيچيدهترين مسأله از مسائل الهيات، نه اصل اثبات 
صانع، بلكه رابطه ازلى و ابدى او با جهان اســـت. سؤال 
اصلى اين است كه: خدا در جهان چگونه تصرف مىكند؟ 
ارتباط او چگونه اســـت؟ شايد برخى چنين بينديشند كه 
اثبات صانع براى جهان اصلىترين مسأله الهيات است. در 
حالى كه براى اثبات صانع به هر حال هر گروهى داليلى 
اقامـــه كردهاند. حكيمان و متكلمان براهيني نظير «برهان 

امكان و وجوب»، «برهان نظم»، «برهان صديقين»، «برهان 
محرك نخستين» اقامه كردهاند؛ ولى با همة اينها، آنچه تبيين 
و دركش چندان آســـان نيست، رابطه جهان با خداست. 
حقيقت اين رابطه چيســـت و چگونه رابطهاى است؟ آيا 
جهان صرفا در اصل ايجاد و حدوث اوليه، نيازمند خداوند 
است؟ ابن سينا حتى از قول برخى متكلمان نقل مىكند 
كـــه آنان «رابطه خدا و جهان» را «رابطه صانع و مصنوع» 
و «فاعل و مفعول» مىدانســـتند و درست همان احكام و 
آثار را بر آن بار مىكردند. آنان فكر مىكردند خدا همانند 

بنّاست و جهان همانند بنا. 
اروپائيان قرن هفدهم خدا را به سازندة ساعت تشبيه 
مىكردنـــد و تمثيل مـــورد عالقه بويل در مورد جهان و 
آفريدگار، ساعت مشهورى در استراسبورگ بود؛ در حالى كه 
چنين نيست. حضور پروردگار در سراسر ذرات موجودات 
نزد حكيمان مسلمان حضورى دائم است. بطالن اين پندار 

را فارابى، ابنسينا و بعدها غزالى مبين كردهاند. 
اما در مقوله «انســـان»؛ براى شناخت نگاه اديان الهى 
به انســـان بايست به كتب مقدس مراجعه كنيم. در كتب 
مقدس قرآن، تورات و انجيل، داستان و يا به تعبير برخى، 
اسطورة خلقت انسان بيان شده كه بسيار با اهميت و داراى 
پيامهاى بسيار است. البته متون كتب مقدس در اين زمينه 

با يكديگر برابر نيستند، اندكى مختلف  اند.
در قرآن مجيد انسان «خليفة خدا»ست. در سوره بقره 
چنيـــن آمده: و إذ قال ربك للملئكه إنى  جاعٌل فى األرض 
خليفه: ياد كن آنگاه كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من 
در زمين جانشـــينى خواهم گماشت. قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك: 
[فرشتگان] گفتند آيا در آن كسى را مى گمارى كه در آن 
فساد انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو 
[تو را] تنزيه مى كنيم و به تقديست مى پردازيم. قال إنّى  أعلم 
ما ال تعلمون: فرمود من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد. 
و عّلم آدم األسماء كلها: [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم 
آموخت. ثم عرضهم على المالئكه فقال أنبونى بأسماء هؤالء 
ان كنتم صادقين: سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و 
فرمود: اگر راست مى گوييد، از اسامى اينها به من خبر دهيد!

قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم: 
گفتند منزهى تو، ما را جز آنچه [خود] به ما آموختهاى، هيچ 
دانشى نيست؛ تويى داناى حكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم: 
فرمود اى آدم، ايشان را از اسامى آنان خبر ده! فلّما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى  أعلم غيب السماوات و األرض 
و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون: چون [آدم] ايشان را از 

نامهايشان خبر داد، فرمود: آيا به شما نگفتم كه من نهفتة
آســـمانها و زمين را مى دانم و آنچه را آشكار مى كنيد و 

.(33 ـ (بقره، 30 آنچه را پنهان مى داشتيد، مى دانم؟»
به موجب آيات قرآن مجيد، انسان در بهشت مرتكب 
لغزش شـــد، ولى خداوند به وى توبه را آموزش داد. او 
توبه كرد و خداوند توبهاش را پذيرفت. پس از پذيرفتن 
توبـــه، او را براى خود برگزيد: «فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم: سپس آدم از پروردگارش 
كلماتى را دريافت نمود و خدا توبه او را بپذيرفت، زيرا 
توبهپذير و مهربان است.» (بقره، 37) جاي ديگر در همين 
باره ميفرمايد: «و عصى آدم ربه فغوى: آدم به پروردگارش 
عصيـــان ورزيد و بيراهه رفت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه و 
َهدى: سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و 
[وى را] هدايت كرد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض 
عــدو: فرمود همگى از آن [مقام] فرود آييد، در حالى كه 

بعضى از شما دشمن بعضى ديگر است. فإّما يأتينّكم منّى 
ُهدًى فمن اتبع هداَى فال يضل و ال يشقى: پس اگر براى شما 
از جانب من رهنمودى رســـد، هر كس از هدايتم پيروى

كند، نه گمراه مى شـــود و نه تيرهبخت. و من أعرض عن 
ذكرى فإّن له معيشًه ضنكا و نحشره يوم القيمه أعمى: و هر 
كـــس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت زندگى تنگ [و 
سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور 

  .(124 ـ مى كنيم.» (طه، 121
به موجب آيات فوق خداوند در بهشت توبه آدم را 
پذيرفته و نيز خداوند عصيانكارى بشررا در ذات او نهاده، 
ولى او را قابل هدايت و  انتخاب كردن راه سعادت دانسته 
است. مستفاد از آيات آن است كه خداوند در همان بهشت 
آدم را «مجتبـــى» و «مصطفى» قرار داده و او را «برگزيده» 
اســـت. هبوط به معناى نزول وجودى است، ولى هبوطى 
اســـت كه در نظام آفرينش پيشبينى شده است. به ديگر 
ســـخن اگر آدم عصيان نمىكرد، اصوال طرح آفرينشش 
عملى نمىشـــد. موجودى بود همانند ساير مالئكه كه به 
صورت بىاختيار تسبيح حق مىگويند و نه از روى اختيار. 
اما بشر عاصى، ولى تائب است كه مورد توجه الهى است 
و از همين جهت كه عصيانكار و توبهكن است، خليفهاهللا 
و داراى امانت الهى است. حال البته توبه را عرفا ناشى از 
عشق به حق گرفتهاند كه در آدم وجود دارد، ولى در ملك 

وجود ندارد. حافظ ميگويد: 
جلوهاى كرد رخت ديد، ملك عشق نداشت 

عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد 
اين بيان قرآن است؛ ولى همين مقوله در انجيل به اين 

بيان نيست. در مسيحيت انسان به دنبال مقابله با خدا و 
برابرى با وى و ذاتا شرير و گناهكار است. تلقى ناصوابى 
بر اثر تحريف در كتابهاى تورات و انجيل رخ داده و آن 
اين است كه اين درخت، «درخت معرفت» معرفى شده و 

خوردن آدم از آن مايه ارتقاى او بوده است. 
رابطه انســان با طبيعت در قرآن كريم چگونه بيان شده 

است؟
در ميان كتب مقدس آسمانى، نگاه قرآن به رابطه انسان 
با طبيعت، بسيار جالب توجه است؛ قرآن به نحو اجمال به 
پنج اصل بسيار مهم و جالب توجه اشاره مىكند: نخستين
كه طبيعت مخلوق خداست، بنابراين نبايد  اصل اين است
كرد:  كرد، بلكه فقط براى خداوند بايد سجده آن را سجده
«و من آياته الليل و النهار و الشــمس و القمر: از نشـــانههاى
او، شـــب و روز و خورشيد و ماه است.» بيدرنگ ادامه 
ميدهد: «ال تسجدوا للشمس و ال للقمر: به خورشيد و ماه 
سجده مبريد، و اسجدوا 
هللا الــذى خلقهن ان كنتم 
ايّاُه تعبدون: به خداوندى
كه آنها را آفريده است، 
ســـجده كنيد اگر او را 
مى پرستيد.» (فصلت، 37). 
كه بسيار   اصل دوم
مهم اســـت، اين است
كه جهان آيه و نشـــانه
خداست: سنريهم آياتنا فى 
ما آيات خود را  اآلفــاق:
در جهان نشان مىدهيم.» 
(فصلت، 53). آيه و نشانه بودن جهان را به دو گونه مىتوان
تفسير كرد. تفسير اول، كالمى است و همه متكلمان هم در 
بارهاش حرف زدهاند؛ به اين معنا كه شما از نشانه، يعنى از 
اثر پى به مؤثر ببريد، يا از معلول به علت پى ببريد؛ مثال 
كسى را روى زمين مىبينيد، درمىيابيد كه از اينجا رد پاى

عبور كرده است. در اين تفسير، جهاْن آية خداوند يعنى 
نشانه وجود خداست. بين آيه و صاحبش، جدايى و تمايز 
است: آيه چيزى است و صاحب آيه چيز ديگر؛ ولى آيه 

داللت بر وجود صاحب آيه مى كند. 
تفســـير ديگر تفسير عرفانى است. در عرفان اسالمى
كه جهان هســـتى اســـت، صفات حق تعالى است و  آيه
نه تنها نشـــانه او. به عبارت ديگر، همه جهان اســـما و 
صفات حق تعالى اســـت و خداوند از اســـما و صفاتش
كه نور و  كه خورشيد از صفاتش جدا نيست، همان  گونه
گرمى و درخشـــندگى است، جدا نيست. حق تعالى نيز 
يعنـــى موجودات عالم، نمايانندة حقاند و نه چيزى جدا 
از حقيقت. آنچه ما ببينيم، از يك نگاه موجودات هستند 
و جداى از حق و از نگاه ديگر، هستى و خداوند است. 
يك كه انسان از انديشههايش جدا نيست و به همانگونه
يك معنا انسان معنا انسان همان انديشههايش است و به
چيزى است و انديشه  هايش چيز ديگر، رابطه آيه و نشانه
يا اسما و صفات با حق تعالى نيز همين  گونه است. يكى 
از جمالتى كه در دعاى كميل بيانگر همين معناى باالست، 
وجز با همين تفســـير امكان بيان ندارد، اين جمله است: 
«و بأسمائك التى مألت أركان كل شئ» (اي خدا، تو را به 

نامهايت سوگند كه اركان هر چيزي را آكنده است). 
و اما اصل ســـوم اين اســـت كه بشر مأمور به حفظ 
و آبادانى زمين است. نكته بسيار عجيب و جالبى است،
مىفرمايد: «هو الذى انشأكم من االرض و استعمر كم فيها: او 
هموست كه شما را از زمين پديدار كرد و شما را در آن 
به آبادانى گمارد.» (هود، 61). به موجب اين آيه، خداوند 
آبادانى و عمران زمين را به بشر واگذار كرده است؛ يعنى
گفته اين زمين، مســـتعد آبادانى و بهره  بردارى است و تو 
كه اى بشر، بايد آن را آباد كنى. عبادت انسان اين است
در زميـــن آبادانى ايجاد كند، براى اينكه به حيات طيبه و 

رزق طيب برسد. 
چهارمين اصل اين اســـت كه طبيعت متعلق به كل 
كامل بشريت را در نظر  بشـــريت اســـت. قرآن، وحدت
مىگيرد و مىگويد: اين طبيعت به همه انســـانها تعلق
دارد. اين اصل را مىتوانيم به عنوان اصل «مشترك بودن
طبيعت در ميان همه بشريت»، در نظر بگيريم. كل بشر، 
نه فقط بشر امروزى و كنونى، بلكه همه نسلهاى بشرى
كه در گذشته بودهاند و در آينده خواهند بود. نسل بشر از 
صفت بخشندگى خداوند و رحمانيت واسعة  او داراى حق
مىشوند و در نتيجه، در بهره  مندى از مواهب طبيعى همه 
آنها با هم شريكاند. از اين مطلب نتيجه گرفته مىشود كه
ما حق نداريم بيش از نياز خود از مواهب طبيعت برداشت

كنيم و آن را از بين ببريم. 
پنجمين اصل قرآنى نيز عبارت اســـت از: ممنوعيت
نابود ساختن گياهان و جانوران. در سوره بقره، آيهاى است
كه در باره اخالق قدرتمندان بيان شـــده است. مىفرمايد: 
كســـانى هســـتند كه وقتى به قدرت مىرسند، كارى جز 
فساد و نابودى انجام نمىدهند، حرث و نسل، درخت و 
موجود زنده، همه چيز را از بين مىبرند: «و اذا تولّى سعى
فى االرض ليُفسد فيها و يُهلك الحرث و النسل و اهللا اليحب
كه الفساد: نتيجه قدرتمند شدن او چيزى جز اين نيست
در زمين تباهي كند و كشت و نسل را به هالكت برساند 

و خداوند تباهكارى را دوست ندارد.» (بقره، 205).
اما انســـانهاى ديگرى هم وجود دارند كه وقتى به
قدرت مىرسند، خود را قربانى بشريت مىكنند، خود را 
فداى آنهائى مىكنند كه مديريت آنها را برعهده دارند «و 
من الناس من يشرى نفسه أبتغاء مرضات اهللا واهللا رئوف بالعباد: 
از ميان مردم، كســـى اســـت كه جان خود را براى طلب 
خشـــنودى خدا مى فروشد و خدا نسبت به [اين] بندگان 

مهربان است.» (بقره، 207).
از اين اصول پنجگانه چه نتيجهگيرى مىتوان كرد؟

با توجه به اصول ذكر شـــده، مىتوانيم چنين نتيجه 
بگيريم كه از نظر تعليمات قرآن، بشر در مورد طبيعت آزادى 

مطلق ندارد. رابطه انسان با طبيعت، از يك سو «حق» است
و از سوى ديگر «تكليف». حق دارد كه از طبيعت بهرهمند
شود؛ ولى متقابال مكلف است كه در حفظ آن بكوشد و از
هر گونه فساد و خرابى آن را محافظت و نگاهبانى نمايد.

و نيز مكلف است كه آن را آباد كند. 
«فســـاد در زمين» از نظر قرآن، معناى وسيعى دارد
و قلمرو آن، هم شـــامل جنبه مادى اســـت و هم شامل
ابعاد معنوى. قرآن كريم تمام زشتىهاى اخالقى را داخل
در «فســـاد در زمين» قرار داده است: جنگها، خونريزىها،
ســـتمگرىها، بىعدالتىها همه داخل در «فساد در ارض»
اســـت؛ متقابال صلح و دوســـتى و ارج نهادن به كرامت
انسانى، آبادى زمين است. قرآن مجيد انسانهاى كامل را
كه آنان را «بندگان رحمن» ناميده، چنين توصيف مىكند:
«و عباد الرحمن الذين يَمشون َعلى االرض هونا و اذا خاطبهم
الجاهلون قالوا سالما: بندگان [خاص خداي] رحمان، كسانى
هســـتند كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مى روند؛ و
كه جاهالن آنها را مخاطب ســـازند [و ســـخنان هنگامى
نابخردانه گويند]، به آنها بدرود مى گويند [و با بى اعتنايى

و بزرگوارى مى گذرند].» (فرقان، 63). 
انســان در عمل چگونه مىتواند بار «امانت الهى» را بر
دوش كشد در حالى كه قادر است زمين را تباه كند و چگونه
مىتواند در مقام جانشين و خليفة تمامعيار و كامل در زمين
افســاد ننمايد بلكه باالتر از آن، در زمين صلح و هماهنگى

ايجاد كند؟
پاسـخ ايـن سؤال در مفهوم «عبوديت» نهفته است؛
يعنى الزم است در خصوص جايگاه انسان در عالم هستي،
يك قيد ثانوى از تعاليم قرآنى بر مفهوم خليفهاللهى آدمى
افزوده شـــود تا بتوان تصوير كاملى از منظر اســـالمى در
خصوص انـسان به دست آورد و آن «عبد» بودن اوست؛
كمال انسانيت خود كه انسان را قادر مىسازد تا به صفتى
برسد و بدان لحاظ بتواند خليفة خدا گردد. خليفهاى كه
بر زمين حكم مىراند، مـطابق امـيال و خواستههاى خود
فرمان نمىراند، بلكه مطابق احكام الهى حكم مىراند. او
در آن صورت مىتواند نمايندة ذات بارى تعالى باشد كه از
محدوديت انگيزههاى شخصى گذر كرده و ارادة خود را
كامال تسليم ارادة ذات خداوند بنمايد. قرآن پيامبر اسالم(ص)
را قبل از هر چيز، «عبد» خداوند معرفى كرده اســـت و
مسلمانان در نماز همواره او را بـه همين عنوان مىخوانند:
«عبده و رسوله: بندة خدا و فرستادة او» و به موجب نصوص
قرآنى، مســـلمانان بايد شيوة رسولاهللا(ص) را پيروى كنند؛
بنابراين كساني كه از شيوة آن حضرت پيروى مىكنند، قبل
از هر چيز بايد عبد و بندة خداوند باشند تا بتوانند اميدوار

باشند كـه خليفه و جانشين او گردند. 

نكته مهم اين اســـت كه انسان صرفا زمانى مىتواند
خليفة خداوند باشد و بر آفرينش به نيابت از او حكم براند
كه با تأسى بـه رسول خدا(ص)، عبداهللا باشد و ارادة خود
را تســـليم خداوند نمايد و روى زمين با صلح و صفا و
آرامش زيست كند و با كائنات و محيط خود هماهنگ و
موزون باشد. قرآن مىگويد: «بندگان خداوند مهربان، آنانند
كه روى زمين آرام مىزيند.» چنانچه آدمى به هدايت الهى
تن ندهد، بندة خداى مهربان نخواهد بود و نمىتواند در
مقام خليفهاللهى انجام وظيفه كند و در آن صورت، به عوض
ايجاد صلح و آرامش و تعادل و انســـجام با محيطزيست
خود، تخم فساد خواهد افشاند و به تعبير قرآن «مفسد فى

االرض» خواهد شد. 
براى جمعبندى اين گفتگو اجازه دهيد بپرسم كه: آيا با
همه تأكيدات قرآن كريم و آنچه در انديشه اسالمى پيرامون
اهميت محيطزيست آمده و قابل استنباط است، آيا مسلمانان

واقعا بر اساس اصول اسالمى زيست مىكنند؟
 هرچند امروز مســـائل و مشكالت محيطزيستى در
جهان اسالم به همان اندازه مطرح است كه در جهان غرب،
و اگرچه به ظاهر چنين مىنمايد كه نظر اسالم نسبت به
طبيعت و جهان با نظرى كه دنياى غرب برپاية آن بشريت
را دچار بحران زيستى ساخته است چندان تفاوتى ندارد،
ولى تعمق بيشـــتر مىتواند اين حقيقت را آشكار سازد
كه نگاه اســـالم به طبيعت، با ديدگاه غرب در چند قرن
اخير بسيار متفاوت است. اگر نظر اسالم چندان روشن و
آشكار نيست، به اين دليل است كه تمدن اسالمى از قرن
هجدهم به بعد تحت تأثير تمدن غربى سـخت دگرگون
شـــده است و حقيقت اين است كه جهان اسالم بيش از
آنكه اسالمى باشد، زير پوشش تمدن و فرهنگ غربى پنهان
شده است. اگر مىبينيم معضالت محيطزيستى در نواحى
اســـالمى نيز وجود دارد، اين امر حاكى از آن نيست كـه
جامعة اسالمى مطابق آرمانها و اصول اسالمى خود زيست
مـىنمايد، بلكه دال بر آن است كه از اصول و آرمانهاى
خود به دور افتاده اســـت. نظر اسالم بايست علىالقاعده
براى غرب از اهميت شايانى برخوردار باشد، چرا كه نظر
اســـالم نسبت به محيطزيست برتقدس عالم طبيعت كه
آفريدة خداى ابراهيم است و يهوديان و مسيحيان همه به
او معتقدند، استوار است. بنابراين اسالم يادآور چيزى است
كه غرب به بركت اديـان ابراهيمى كـه اسالم نيز در   زمرة 
آنهاســـت، از آن بهرهمند بوده، ولى امروزه آن را از دست

داده است. 
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در شناخت مثنوي معنوي
(شناسنامه، ساختار، سبك، محتوا

 پژوهشها و نسخهها)
مهدي ساالري نسب 

انتشارات فرهنگ معاصر 
چاپ اول: 1398

95 هزار تومان  538صـ 

مثنوي معنوي در جهان خواننده دارد و مقصود از كتاب 
حاضر معرفي كتاب «مثنوي معنوي» است در شش فصل به 
شماره دفاتر مثنوي، با نظر به مطالب تاريخي، ساختاري و 
محتوايي، و با معرفي اجمالي مهمترين شروح و پژوهشها 

و نسخههاي خطي و چاپي موجود از آن.
دو فصل به بررسي قشر و مادة مثنوي اختصاص دارد، 
به عبارت ديگر اين معرفي با اوليترين اطالعات سجّلي يا 
شناسنامهاي آغاز ميشود، از قبيل نام و نسب مثنوي، تعداد 
و ســـاختار دفاتر، اعالم متن و در نهايت چكيدهاي از هر 
شش دفتر. دو فصل مياني به بحث صورت و محتواي مثنوي 
اختصاص دارد: در فصل سوم گفتاري درباره سرچشمههاي 
فكري و فرهنگي و سپس شّمهاي از بنياديترين اصول و 
بينشهـــاي مثنوي ميآيد و فصل چهارم مهمترين عناصر 
ســـاختاري و هنري و مختصات زباني، واژگاني و روايي 

آن را برميشمارد. 
دو فصل آخر، باز از جهت ديگر بازگشـــتي است به 
موضوعات بيروني و جنبي: فصل پنجم به شروح مثنوي، 
تحقيقات صورت گرفته دربارة آن و ترجمههاي مثنوي به 
زبانهاي ديگر اختصاص مييابد و در فصل ششم نسخههاي 

خطي و چاپي كتاب معرفي ميشود. 
در پيشگفتار كتاب آمده است: «نيت نويسنده بر اين 
بوده كه اين رســـاله در عين كوتاهي، به قدر امكان وافي 
باشد كه هم مبتديان را ياريگر افتد و هم منتهيان را كارآمد. 
مقصود آن است كه در اين دور كوهپيمايي در سلسله جبال 
مثنوي و رسيدن به قله رفيع آن، خواننده بتواند تصويري 
كلي و حتيالمقدور جامع از مجموع اين سلســـله جبال 
به ذهن بسپارد و از همه وجوه الزم براي شناسايي كامل 
آن، اجماالً اما به روشني آگاهي يابد. البته پيداست آنان كه 
ميخواهند كوه را به كمال بشناســـند و با فراز و فرودها، 
و ريز و درشت آن الفت و آشنايي يابند، خود بايد مدتي 

مديد در آن اقامت كنند و با آن محشور شوند. 
به اين ترتيب نوشـــته حاضر در بعضي از بخشـــها، 
گردآوري و تلخيص و تحليل وجوهي از مثنوي با نظر به 
تحقيقات موجود است و در برخي ديگر، مباحث، ديدگاهها 
و نكات تازهاي را پيشرو مينهد كه ذكر تك تك اين موارد 
ضرورتي ندارد، اگر نكتهاي نو در شرح موضوعات و مباحث 
يا روشي تازه در طرح و دستهبندي مطالب در اين رساله 

باشد، مثنويشناسان خود بدان پي خواهند برد.»
درآمدي بر مبناي حديثي بيانيه گام دوم انقالب

حجتاالسالم دكتر محمدحسين مدبر 
نشر مصلي، جهرم 

چاپ اول: 1399
20هزار تومان 72صـ 

رهبر معظم انقالب در زماني كه سردمداران كفر جهاني 
وعده پايان انقالب را قبل از رسيدن به چهل سالگياش داده 
بودند، بيانيه «گام دوم انقالب اسالمي» را صادر فرمودند. 
معظمله در اين بيانيه با مرور انقالب اسالمي، وارد دومين 
مرحله خودسازي و جامعهپردازي و تمدنسازي شدهاند؛ 
گام دومي كه بايد در چارچوب نظريه «نظام انقالبي» و با 
تالش و مجاهدت جوانان ايران اســـالمي به سوي تحقق 
آرمان ايجاد تمدن نوين اســـالمي و آمادگي براي طلوع 

خورشيد واليت برداشته شود.
ايـــن بيانيه در عين انقالبي بودن، بســـيار عالمانه و 
منصفانه نگاشته شده و ضمن دفاع منطقي از راه پيموده 
شده، كاستيها و فاصله طوالني تا بايستهها و آمادگي براي 

تصحيح خطاها در آن پذيرفته شده است.

رهبر معظم انقالب پس از نگارش و انتشار اين بيانيه، 
به آيتاهللا شيخ مهدي شبزندهدار(ره) چنين فرمودند: «من 
روي اين بيانيه خيلي زحمت كشـــيدم؛ من بناي اين را 
ندارم كه اگر چيزي نوشتم و يا مطلبي را كه ميگويم، از 
ديگران درخواست كنم كه روي آن، كار مطالعه كنند؛ ولي 
راجع به اين (بيانيه) ميگويم اين كار را بكنيد.» از جمله 
كارهاي شايستهاي كه برروي اين بيانيه، پس از انتشار آن 
صورت گرفت، تبيين مباني قرآني آن توسط حجتاالسالم 
والمســـلمين محسن قرائتي بود و اكنون كتاب حاضر با 

محتواي مباني حديثي اين بيانيه عرضه شده است.

سازمان بافضيلت
(با تكيه بر آراي مك انيتاير و فرامرز قراملكي)

عبدالحسين اميدينيا
نشر رهام انديشه
چاپ اول: 1398
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ايـــن ايده كلي وجود دارد كه همه از وضعيت فعلي 
خود احساس نارضايتي دارند و لذا دوست دارند كه زندگي 
بهتري داشته باشند. نوشتار حاضر در واقع تالشي است در 
اين جهت؛ در جهت پرداختن به چيستي و چگونگي زندگي 

خوب و بهتر، اما از رهگذر نظام «سازمان بافضيلت».
در اين پژوهش با تركيب آراي انديشمند اخالق سازماني، 
دكتر احد فرامرز قراملكي و فيلسوف نامدار فضيلت، مك

انيتاير، به نظريه و نظام «سازمان بافضيلت» نگاه دقيق شده 
است؛ قراملكي بر فضيلت مركب «مسئوليتپذيري حقگرا» 
تأكيد دارد و مك انيتاير بر فضائل «عدالت، شـــجاعت، 

صداقت، درستي و پايداري» با ساختاري مشخص.
اين كتاب در دو مقدمه، شـــش فصل و سه پيوست 
تدوين شـــده اســـت: فصل اول به شرح و بسط اخالق، 
فضيلت، اخالق فضيلت و ســـاير مفاهيم همبسته آنها از 
جمله نقدها و پاسخهاي اخالق فضيلت، تقريرهاي اخالق 

فضيلت و نيز چيستي فضيلت ميپردازد. 
فصل دوم به توصيف ســـازمان و اخالق ســـازماني 
اختصـــاص دارد. در اين دو فصل آرا و نظريههاي دكتر 
فرامرز قراملكي بيش از ســـاير نظريهها به عنوان محور 

پژوهش، محل ارجاع بوده است.

در فصل سوم كه در واقع بخش مرجع اين پژوهش
اســـت، مســـتقال آراي مك اينتاير درباره ســـاختن يك
ســـازمان بافضيلت و نيز شـــناخت، كاربست، اثربخشي
و توصيـــف فضيلتهاي ســـازماني مدنظر او، به اضافه
الزامات و پيش شـــرطهاي ساختن چنين سازماني آورده

شده است.
در فصل چهارم تالش شده كه اصول و ويژگيهاي
يك نظام آموزشـــي «اخالق سازماني فضيلتگرا» مطرح
و چيستي و چگونگي تعليم فضيلت در سازمان بررسي
ميشـــود. در فصل پنجم، مســـتقًال به شرح و توصيف
فضيلتهاي اصلي مورد نياز يك سازمان بافضيلت پرداخته

شده است.
نهايتاً در فصل ششـــم، باب طرح موضوعي باز شده
اســـت كه خود ميتواند پژوهش مســـتقلي باشد؛ سبك

زندگي سازماني.

توحيد صفاتي
اين توحيد نزد اخص خواص، 
بدين معناســـت كه هيچ حسني جز 
حسن خدا و هيچ علمي جز علم او 
و هيچ قدرتي جز قدرت او نيست. 
از اين رو گفته شده معني «الحمدهللا» 
اين است كه هر ستايشگري، در واقع 
پروردگارش را ميستايد و اگر ستايش 
او متوجه ديگري باشد، بيآنكه خود 
آگاه باشد، خداي متعالي را ميستايد؛ 
زيرا هيچ فضلي جز فضل او نيست 
و فرمانروايي آسمانها و زمين از آن 
اوست و همه چيز به سوي او بازميگردد. در بخش پيش رواياتي در 

باره توحيد صفاتي آمد و اينك دنباله آنها:
امير مؤمنان حضرت علي(ع) فرمود: «الحمدهللا الذي اعجز االوهام أن 
تنال اال وجوده: ستايش، مخصوص خدايي است كه گمانها جز اذعان 
به وجودش، از معرفتي فراتر درباره او ناتوانند، و حجت العقول عن أن 
تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه و الشكل: و عقلها را به تخيل ذات او 
راهي نيست. چه، او را شبيه و شكلي نتواند بود. بل هو الذي لم يتفاوت 
في ذاته و لم يتبعض بتجزيه العدد في كماله: بلكه او هموست كه نه در 
ذاتش تفاوت اســـت، و نه در كمالش اجزايي قابل تجزيه و شـــمارش 
وجود دارد. فارق االشياء ال علي اختالف االماكن به تفاوت اشيا با يكديگر 
واقف است، نه به خاطر تفاوت مكان آنها. و تمكن منها ال علي الممازجه: 
در جهان وجود دارد، بيآنكه در مكاني بگنجد. و علمها البأداه ال يكون 
العلم اال بها: به تمام موجودات علم دارد، بيآنكه نيازمند وسايلي باشد 
كه علم داشـــتن بندگانش در گرو آن وســـايل است. و ليس بينه و بين 
معلومه علم غيره: بين او و معلوماتش علم ديگري واسطه نيست. ان قيل: 
«كان»، فعلي تأويل أزليه الوجود: اگر گفته ميشود «خدا بوده است»، بنا بر 
تأويل ازليت وجود اوست. و ان قيل: «لم يزل»، فعلي تأويل نفي العدم: و 
اگر گفته ميشود «خدا پيوسته هست»، بنا بر تأويل نفي عدم از ساحت 
كبيرا:  اوست. فسبحانه و تعالي عن قول من عبد سواه و اتخذ الها غيره ُعلّواً
پس خداوند از سخن كسي كه غير او را بپرستد و جز او را به خدايي 

برگزيند، بسيار منزه و واالتر است.» (بحاراالنوار، ص221).
سرلوحة دين، شناخت       باز امامعلي(ع) فرمود: «اول الّدين معرفته:
خداست. و كمال معرفته، التصديق به: و كمال شناختش، تصديق به وجود 
اوســـت. و كمال التصديق به، توحيده: و كمال تصديقش، يگانه دانستن 
اوست. و كمال توحيدُه، االخالص لهو كمال يگانهدانستنش، اخالص براي 
اوست. و كمال االخالص له، نفي الصفات عنه: و كمال اخالص براي او، 
نفي كردن صفات از ساحت اوست. لشهاده كل صفه أنها غير الموصوف : 
زيرا هر صفتي، گواه آن است كه چيزي به جز موصوف است. و شهاده 
كل موصوف أنّه غير الصفه: و هر موصوفي، گواه بر آن است كه چيزي 

به غير از صفت است.
فَمن وصف اهللا سبحانه، فقد َقَرنه: پس هر كه خداي پاك و منزه را 
[با صفتى زايد بر ذات] توصيف كند، او را قرين چيزى دانسته است.
و َمن قَرنه، فقد ثَنّاه: و كســـي كه براي او قريني قرار دهد، او را دو تا 
دانســـته اســـت. و َمن ثنّاه، فقد جزاه: و هر كه او را دو تا بداند، او را 
داراي جزء دانسته است. و من جزاه، فقد جهله: و كسي كه او را داراي 
اجزا بداند، او نشناخته است. و من جهله، فقد اشاَر اليه: و كسي كه او را 
[درست] نشناسد، به او اشاره ميكند. و من أشار اليه، فقد َحّده: و هر كه 
به او اشاره كند، او را محدود كرده است. و من حّدُه، فقد َعّده: و كسي 
كه او را محدود كند، او را به شمارش درآورده است. و من قال «فيم»، 
فقد ضمنه: و هر كه بگويد: «خدا در چيست؟» او را در ضمن چيزى 
درآورده است. و من قال «عالَم» فقد أخلي منه: كسي كه بگويد: «خدا بر 

چيست؟» برخي از مكانها را از وجودش تهي دانسته است.
كائن ال عن حدث: خداوند هميشـــه بوده است نه آنكه پديد آمده 
باشد. موجود ال عن عدم: هستى داشته نه آنكه از نيستى سرچشمه گرفته 
باشد. مع كل شيءٍ، ال بُمقارنه : با همه چيزي هست، نه با پيوستگى. و 
غير كل شئ ال بمزايله: و غير از هر چيزي هست، نه آنگونه كه از آن 
جدا باشد. فاعل البمعني الحركات و االله: كننده است نه بدان معنى كه 
حركت كند و ابزارى به كار گيرد. بصيٌر إذ منظور اليه من خلقه: بينا بوده و 
هست آنگاه كه هيچ يك از آفريدگانش نبودهاند تا ديده شوند. متوحٌد إذ 
ال سكن يستأنس به و ال يستوحش لفقده: يگانه است زيرا مونسى نيست كه 

با او انس گيرد و از نبودش احساس تنهايى كند.»(نهجالبالغه، خطبه1)
اقسام توحيد عبادي

توحيد عبادي چند نوع است:
الف) توحيد در عبادت: به اين معني كه انسان جز خدا را نپرستد و 
كردار و گفتارش، گوياي اين مطلب باشد كه: «اياك نعبد و اياك نستعين: 

تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميجوييم.» (حمد، 5).
ب) توحيد در اطاعت: به اين معني كه انسان جز به فرمان خدا يا 
كسي كه پيروي از او در راستاي اطاعت از حق باشد، گردن ننهد: «من 
يطع الرسول فقد اطاع اهللا: هر كس پيامبر را اطاعت كند، از خدا اطاعت 

كرده است.» (نساء، 80).
پيروي از هواي نفس، شرك است، چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: 
«افرأيت من اتخذ الهه هويه: آيا ميبيني كســـي را كه هواي نفســـش را 

خداي خود قرار داده؟» (جاثيه، 23).
اطاعت از شيطان شرك است؛ خداوند ميفرمايد: «الم اعهد اليكم يا 
بني آدم ان ال تعبدوا الشيطان: اي فرزندان آدم، آيا با شما عهد نبستم كه 
شيطان را نپرستيد؟» (يس، 60). بدين ترتيب هر طاعتي كه در راستاي 
اطاعت از حق نباشد، شرك است. خداوند ميفرمايد: «اّن الشياطين ليوحون 
الي اوليائهم ليجادلوكم و ان اطعتموهم انّكم لمشركون: اهريمنان دوستان 
خود را وسوسه ميكنند كه به دشمني با شما برخيزند و اگر شما هم، 

از آنان پيروي كنيد، مشرك خواهيد بود.» (انعام، 121).
ج) توحيد در خلوص: كسي كه عباداتش را براي غير خدا به جا 
آورد، كافر و ناموحد است و كسي كه براي خدا و غير او به جا آورد، 
مشرك و ناموحد و در هر دو حال، رياكار است، عالوه بر آنكه اعمالش 
باطل است، مرتكب گناهي بزرگ نيز شده است. خداوند متعال ميفرمايد: 
«يا ايها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالَمنَّ و االذي كالذي يُنفق ماله رئاء 
الناس و ال يُؤمن باهللا و اليوم االخر: اي كساني كه ايمان آوردهايد، صدقات 
خود را با منت نهادن و آزار دادن، تباه مكنيد، مانند كسي كه مال خود 
را به خاطر خودنمايي نزد مردم، انفاق ميكند و به خدا و روز قيامت 

ايمان نياورده است.» (بقره، 264).
هر كس براي خدا و كســـب رضاي او عمل كند، موحد اســـت 
و رســـيدن به اين خلوص، دشـــوار و خطير است. از نظر اهل دل، اگر 
كســـي نيتش انجام دادن كار براي خدا و كســـب رضايت او باشد، اما 
انگيزهاي غير الهي داشـــته باشـــد، مثال هدفش دست يافتن به غير دنيا 
و آخرت باشد، اگرچه ريا نيست و او در زمره مخلصان است، اما از 
آاليش شـــرك نيز پيراســـته نيست و حتي بنا به نظر منسوب به شهيد 
ثاني و ســـيد بن طاووس، عملش باطل است. اگر اين انتساب صحيح 
باشد، ظاهراً مراد آن دو بزرگوار از بطالن عمل، عدم مقبوليت آن نزد 
خداست، نه عدم صحت آن، بلكه ميتوان گفت كه عدم قبول آن نيز 
ممكن نيست، زيرا خداوند خود فرموده است: «ان هذا لهو الفوز العظيم. 
لمثل هذا فليعمل العاملون: اين است همان سعادت و رستگاري بزرگ. 
پس آنان كه سعي و عمل ميكنند بايد مثل اين بهشت جاوداني سعي 

.(61 ـ كنند.» (صافات، 60
به هر حال از امامان عليهمالســـالم منقول است كه به درگاه الهي 
عـــرض كردهاند: «ما عبدتّك خوفــاً من نارك، و ال طمعا في جنتك، بل 
وجدتك اهال للعباده فعبدتّك: تو را نه به خاطر بيم از آتش و نه به سبب 
طمع به بهشت، عبادت ميكنم، بلكه تو را شايسته پرستش يافتم، پس 

عبادت كردم.» بحث در اين باره دامنهدار است.
اقسام توحيد افعالي

توحيد افعالي نيز چند نوع است:
الف) توحيد در خالقيت: خداوند در اين باره ميفرمايد: «قل اهللا خالق 
كل شئ: بگو خداوند، آفريننده همه چيز است.» (رعد، 16). نظير اين آيه 
در قرآن مكرر آمده است. در جايي ديگر ميفرمايد: «و اهللا خلقكم و ما 
تعلمون: 24 خدا شما را آفريد و آنچه را كه ميسازيد.» (صافات، 96). در 
آيه ديگر ميفرمايد: «و اين تصبهم حسنه يقولوا هذه من عنداهللا و ان تصبهم 
سيئه يقولوا هذه من عندك: اگر خوشي و نعمتي بدانان برسد، ميگويند 
از جانب خداست و اگر رنجي برسد، ميگويند از توست. قل كل من 
عنداهللا فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا: اي پيامبر بگو همه چيز از 
جانب خداست. چرا اينان از فهم سخن دورند؟ ما اصابك من حسنه فمن 
اهللا و ما اسابك من سيئه فمن نفسك: هر نيكي كه به تو برسد از خداست 
79). در اين نوع از توحيد افعالي،  و هر بدي از خود توست.» (نساء، 78ـ
نوعي الهام به نظر ميرسد. چگونه ميشود بر طبق داللت ظاهري آيه 
اول، تمام اعمال انسان منسوب به خدا باشد؟ اين معنا باعث توهم اعتقاد 
به جبر ميشود. همچنين آيه دوم، تصور نوعي تناقض را دامن ميزند، 
زيرا در ابتداي آن ميفرمايد: بگو همه چيز از جانب خداست، ولي در 
انتهاي آن ميفرمايد: هر نيكي به تو رسد از جانب خداست و هر بدي 
به تو برسد، از جانب خود توست. به اين ترتيب چگونه بايد به آن سؤال 

پاسخ داد و توهم وجود اين تناقض را برطرف كرد؟
ادامه دارد

اسالم و محيطزيست

قرآن وحدت است.  كل بشريت  به  متعلق  *طبيعت 

اين مىفرمايد:  و  مىگيرد  نظر  در  را  بشريت  كامل 

را  اصل  اين  دارد.  تعلق  انسانها  همه  به  طبيعت 

مىتوانيم به عنوان اصل «مشترك بودن طبيعت در 

ميان همه بشريت»، در نظر بگيريم. كل بشر، نه فقط 

بشر امروزى و كنونى، بلكه همه نسلهاى بشرى كه

بودهاند و در آينده خواهند بود در گذشته

طبيعت  مورد  در  بشر  قرآن،  تعليمات  نظر  *از 

از  طبيعت،  با  انسان  رابطه  ندارد.  مطلق  آزادى 

«تكليف».  ديگر  سوى  از  و  است  «حق»  سو  يك 

حق دارد كه از طبيعت بهرهمند شود؛ ولى متقابال 

مكلف است كه در حفظ آن بكوشد و از هر گونه 

فساد و خرابى، آن را محافظت و نگاهبانى نمايد. 

و نيز مكلف است كه آن را آباد كند 
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تلخ است ديدن اين وضعيت كه توليدات خاص كشور، 
فله اى روانه چند كشور شده و در آنجا با برند و بسته بندى 
آنها صادرات مجدد شـــده و درآمدهاى اصلى نصيب شان 
مى شود. از اين رو توقف صادرات فله اى اين محصوالت از 
جمله زعفران به تعريف پروژه اى در سطح ملى با همكارى 
بنگاه هاى اقتصادى، مجلس و دولت براى برندســـازى در 

بازارهاى جهانى نياز دارد.
  زعفران به عنوان يكى از محصوالت با ارزش  كشاورزى 
همواره مورد توجه فعاالن اين بخش بوده است. طالى سرخى 
كه صادرات خام، فرآورى نشده و بدون معرفى ايران به عنوان 
كشور صادر كننده نگرانى هايى را براى فعاالن اقتصادى ايجاد 
كرده است. اين نگرانى ها در جلسه اخير رهبر انقالب اسالمى 
و هيات دولت هم مطرح و به خام فروشى محصوالت مختلف 

صادراتى از جمله زعفران انتقادهايى وارد شد.
يك فعال اقتصادى معتقد اســـت براى توقف صادرات 
فله اى زعفران، به تعريف پروژه اى در سطح ملى با همكارى 
"بنگاه هاى اقتصادى، مجلس و دولت" براى برندسازى زعفران 

در بازارهاى جهانى نياز داريم.
فرهاد سحرخيز در اين رابطه مى گويد: برندسازى يك 
فرآيند علمى اســـت. در واقع هر فردى كه كارت بازرگانى 
دارد و مى توانـــد صادرات انجـــام دهد، لزوماً به راحتى در 

برندسازى موفق نخواهد شد.
وى در خصوص نگاه علمى به فرآيند برندسازى زعفران 
ايرانى تصزيح مى كند: وقتى كارى علمى باشـــد، يعنى ما 
نيـــاز داريم آن را بياموزيم و از تجربه برندهاى مطرح دنيا 
در محصوالت مشـــابه ملى شان درس بگيريم . همان طور كه 
محصول ملى ما زعفران است، كشورهاى ديگر هم تجربه هايى 
در زمينه محصوالت خود دارند. به  عنوان مثال الزم اســـت 
ببينيم كشورهاى ديگر در رابطه با قهوه يا شكالت به عنوان 
محصول ملى خود چه اقداماتى انجام داده اند. شـــركت ها و 
بنگاه هاى اقتصادى بايد خود را به دانش برندسازى تجهيز 

كنند و با صرف زمان و تجربه اين علم را بياموزند.
اين كارشـــناس بازار زعفـــران درباره نقش بنگاه هاى 
اقتصادى در برندسازى اين محصول مى گويد: مى توان بنگاه 
اقتصادى را يكى از رئوس مثلث طاليى برندسازى محصول 
ملى زعفران دانســـت. اگر رئوس اين مثلث تكميل شـــود، 
زعفران ايران خواهد توانســـت با برند ايرانى در بازارهاى 

جهانى عرضه شود.
وى به تجارب جهانى در اين زمينه اشاره كرده و تاكيد 
مى كند: به عنوان مثال در تجربه هيوندا به عنوان توليد ملى 
كشور كره جنوبى مى بينيم كه دولت ، پشت محصوالت ملى 
قرار مى گيرد و حمايت هاى كالن مى كند تا بنگاه هاى اقتصادى 
ارزش آفرين شوند. اين تجربه مشابهى است كه در كشورهاى 

مختلف تكرار شـــده است؛ بنابراين براى برندسازى عالوه 
بر اينكه آموزش دانش برندســـازى بايد اولويت بنگاه هاى 

اقتصادى  باشد، به  حمايت دولت نياز داريم.
سحرخيز درباره نقش مجلس در پرهيز از خام فروشى 
زعفـــران مى گويد: در كنـــار حمايت دولت، اراده ديگرى 
به عنوان رأس ســـوم قرار مى گيرد و آن مجلس اســـت.  
قانون گذار بايد اين نگرش را داشته باشد كه بنگاه هاى بخش 
خصوصـــى را حمايت و حضـــور در مجامع بين المللى را 

برايشان تسهيل كند.
وى درباره نقش مجلس در برندسازى زعفران به عنوان 
يك محصول ملى در بازار جهانى ادامه مى دهد: مجلس در 
دو حوزه مى تواند به اقدام ملى براى برندسازى زعفران ايران 
در بازار جهانى كمك  كند. حوزه اول، مسائل روزمره اى است 
كه صادركنندگان با آن مواجه اند. جلوگيرى از خام فروشى، 
برندسازى و همه اين صحبت ها مربوط به  زمانى است كه 

بتوانيم كاال را صادر كنيم.
اين فعال بخش خصوصى اضافه مى كند: فرآيند بازگشت 
ارز صادركنندگان با ورود مجلس تســـهيل خواهد شد. در 
واقـــع بايد نگاه به  فردى كه محصولى مانند زعفران ايرانى 
را صادر مى كند با فردى كه محصوالت پتروشيمى را صادر 
مى كند، متفاوت باشد. زيرا در يك طرف، خام فروشى صد 
درصدى و در طرف ديگر يك محصول برندســـازى شده 

داراى ارزش افزوده قرار دارد.
وى حـــوزه دوم ورود مجلـــس به موضوع زعفران را 
معطوف به تأكيد رهبرى براى جلوگيرى از خام فروشى اين 
محصول دانسته و مى گويد: اين، دستور كار مشخصى براى 
مجلس است كه بتواند برنامه اى مدون با زمان بندى مشخص 
براى زعفران طراحى كند و از كارشناسان اين حوزه كمك 

بگيرد و در اين حوزه منشأ اثر باشد.
سحرخيز تاكيدمى كند: مجلس مى تواند دولت را مكلف 
كنـــد در بودجه به صورت كالن، منابعى را براى محصول 
زعفران در مقياس كلى و نه براى يك بنگاه خاص در نظر 
بگيـــرد. اين اقدامات، بين بنگاهى كه تالش مى كند زعفران 
را با برند ايرانى در نقاط مختلف دنيا به فروش برســـاند با 
صادركننـــده اى كه اين محصول را به صورت فله اى به خارج 
از كشور مى فرستد، تفاوت ايجاد مى كند و نگرش جديدى 
را درباره اهميت زعفران به عنوان يك محصول ملى به وجود 

مى آورد.
وى دربـــاره نقش دولت در توقف خام فروشـــى اين 
محصول مى گويد: سازمان توسعه تجارت مى تواند به عنوان 
بهترين نماينده دولت، تســـهيل گر پروژه ملى زعفران باشد. 
عالوه بر اين، سفيران ما در كشورهاى خارجى مى توانند در 

اين موضوع نقش داشته باشند.

اين كارشناس بازار زعفران با يادآورى ظرفيت هاى پيش 
روى مجلس و دولت در زمينه برندســـازى و جلوگيرى از 
خام فروشى زعفران مى افزايد: تاكنون اقدام اثربخشى در اين 
زمينه انجام نشده است. ما به عنوان بخش خصوصى در يك 
فرآيند دشوار و با صرف هزينه و اختصاص زمان توانستيم 
زعفران ايرانى را به بازار جهانى معرفى كنيم تا جايى كه در 
برخى از كشـــورها برند ايرانى زعفران در فروشگاه ها قابل 
دسترس است. با اين حال گاهى پشت سد كشورهايى كه با 

آنها چالش هايى در سطح كالن داريم، متوقف مى شويم.
وى با اشاره به تأثير برجام بر بازارهاى هدف زعفران 
ايرانى تصريح مى كند: تا پيش از خروج آمريكا از برجام، 
در بيشـــتر فروشـــگاه هاى كشورهاى حوزه خليج فارس و 
خاورميانه و همچنين فروشـــگاه هاى آمريكايى و كانادايى 
زعفران با برند ايرانى در دسترس بود. پس از خروج آمريكا 
از برجام و مشـــكالت پيش آمده، شاهد پيامدهاى منفى بر 

بازار محصوالت ايرانى بوديم.
ســـحرخيز اضافه مى كند: با وجود اينكه ســـهم بازار 
در بســـيارى از كشورهاى هدف همچنان حفظ شده  است 
اما چالش روابط ديپلماتيك مى تواند آســـيب جدى بر اين 

حوزه وارد كند.
وى به اهميت تحقيقات بازار در برندســـازى جهانى 
زعفران ايرانى اشاره كرده و مى گويد: با وجود چالش هاى 
پيش رو، ما به عنوان بخش خصوصى توانســـتيم با تعريف 
پروژه براى بررســـى بازار هدف، نياز بازارهاى جهانى را از 
جنبه هاى مختلفى مانند طراحى و نوع بسته بندى تحليل كنيم. 
بـــه  عنوان مثال ويژگى هاى بازار ژاپن، امارات متحده عربى 
و كانادا با يكديگر متفاوت اســـت و تحقيقات بازار به ما 
كمك كرده تا با شناخت اين ويژگى ها، با پرهيز از صادرات 
فله اى و با برند ايرانى به آنها ورود كنيم. اين مباحث علمى 
با آموزش به نسل بعد در مراكز علمى كاربردى قابل انتقال 
هستند و مى توانند در توقف خام فروشى اين محصول ملى 

در بازارهاى جهانى مؤثر باشند.
در همين زمينه همچنين رئيس كميسيون كشاورزى اتاق 
بازرگانى ايران معتقد است كه دولت مى تواند حمايت خود 
از فعـــاالن بـــازار زعفران را در قالب يك طرح جامع با در 
نظر گرفتن همه جوانب به ويژه مباحث مربوط به توســـعه 

مصرف و ساماندهى بازارهاى هدف عملياتى كند.
به گزارش پايگاه خبرى بورس كاال، على شريعتى مقدم 
در خصوص اوضاع صنعت زعفران به بورس كاال مى گويد: 
نكته بسيار مهمى كه در خصوص بازار زعفران وجود دارد 
اين اســـت كه صادرات اخيرا با مشـــكالت جدى مواجه 
شـــده؛ البته مسير صادرات محصوالت كشاورزى از جمله 
زعفران طى دو ســـال گذشته ناشى از تحريم هاى ظالمانه 

و مقررات و تعهدات ارزى تغيير كرده و قاچاق محصولى 
مانند زعفران كه سبك، كم حجم و در عين حال ارزشمند 
بوده و از قابليت حمل هوايى برخوردار اســـت، مى تواند 

بسيار گسترده باشد.
وى مى افزايد: به همين دليل، در كنار مزيت هاى حمل 
آسان زعفران، آسيب هايى از اين جهت به دليل ماهيت اين 
كاال به كشـــاورز وارد مى شود. مهمترين آسيب آن هم اين 
است كه زعفران به عنوان كااليى كه تجارت فله اى و قاچاق 
آن كار پيچيده اى نيست، در برخى بازارهاى واسطه اى با 
قيمت هايى خيلى پايين تر از نرخ واقعى معامله مى شود. 
اين امر مانعى در مقابل رسيدن سود به كشاورز و همچنين 

رشد صادرات آن به صورت بسته بندى و با ارزش افزوده 
و سدى در مقابل رشد فعاليت واحدهايى است كه در اين 
حوزه سرمايه گذارى صنعتى كرده اند و مى توانند تضمين 
كننده درازمدت براى ايجاد كشـــاورزى و بازار پايدار براى 

محصول زعفران باشند.
رئيس كميسيون كشاورزى اتاق ايران سير نزولى قيمت 
زعفران را ناشـــى از افزايش توليد و عدم افزايش مصارف 
در بازارهاى داخلى و بين المللى دانسته و تصريح مى كند: 
توليد زعفران در ســـال زراعى گذشته حدود 500تن بوده 
كه با موجودى سال هاى قبل از آن پيش بينى مى شود در 
ســـال زراعى پيش رو هم توليد زعفران بين 15تا 20درصد 

نســـبت به پارسال رشد يابد كه اين افزايش توليد هم خود 
مانعى در مقابل رشد قيمت ها تلقى مى شود.

وى تاكيد مى كند: آنچه كه مهم است،زعفران از جنبه 
ارزشـــى و درآمدى مزيت هايى براى خانوارهاى روستايى 
به ويژه در مناطق محرومى دارد كه با خشكســـالى هايى و 
اقليم ســـخت و درآمد پايين مواجه هستند. اما بايد در نظر 
داشت كه فرآورى زعفران كارى پر زحمت است؛ چرا كه 
بايستى 170هزار عدد گل در مزرعه اى كه دو تا سه سال از 
زمان كاشت پياز آن مى گذرد، جمع آورى شود تا يك گرم 
زعفران خشك به دست آيد. ضمن اينكه در زمان برداشت، 
كشـــاورزان زعفران كار براى چيدن گل و جداســـازى گل 
برگ ها از زعفران با كمبود كارگر مواجه هســـتند و هزينه 
كارگر كه در سال هاى گذشته حدود 10هزار تومان بود، طى 
سال اخير به 40تا 50هزار تومان افزايش پيدا كرده است. از 
اين رو، براى توليدكننده خيلى مهم است كه محصولش را 
به قيمت منصفانه اى عرضه كرده و حاصل دسترنجش در 

بازارهاى بين المللى هم ارزان فروشى نشود.
شـــريعتى مقدم با تاكيد بر اينكه به دليل ســـبك و كم 
حجم بودن زعفران، اين محصول با قاچاق گســـترده همراه 
اســـت، مى گويد: طى دو سال اخير به دليل موضوع تعهد 
ارزى، صادركنندگان واقعى و اصيل به حاشيه رفته و يكسرى 
واســـطه هايى كه در حوزه صادرات وجود داشـــته بر بازار 
زعفران مســـلط شـــده اند. پس اگر بخواهيم كار اصولى و 
واقعى براى حمايت از كشـــاورزان انجام دهيم، اقدام براى 
افزايش مصارف و بازارهاى هدف زعفران است؛ زيرا آنطور 
كه در حوزه توليد اين محصول توسط آحاد توليدكنندگان 
سرمايه گذارى شده، در حوزه مصرف و بازارهاى آن كمتر 

كار شده است.
وى اظهار مى دارد: عالوه بر اين، بايد در نظر داشت 
كه شـــركت هاى تجارى و صنعتى فعال در اين حوزه هم 
به تنهايى توان فعاليت گســـترده براى معرفى در بازارهاى 
جهانـــى بـــه دليل هزينه هاى باالى آن را ندارند؛ آن هم در 
شـــرايطى كه درآمدها در اين حوزه به شـــدت كاهش پيدا 
كرده است؛ چراكه به عنوان مثال از حدود 300تن زعفرانى 
كه از طريق صادرات به فروش مى رسد، كمتر از 7درصد 
آن به صورت بسته بندى صادر مى شود كه ارزش افزوده 
بيشـــترى دارد. اما مابقى آن به صورت ماده خام از كشـــور 
خارج مى شود كه قيمت آن در بسيارى از بازارها با بازار 
ايران يكسان بوده يا داراى تفاوت اندك است و كشاورزان 

ايرانى از سود آن محروم مى مانند.
ايـــن فعال بازار زعفران ادامـــه مى دهد: در بازارهاى 
واســـطه اى همچون امارات، هنگ كنگ يا اســـپانيا هم كه 
تاجران، زعفران ايرانى را به مشتريان اصلى مى فروشند، به 

دليل مشكالت مربوط به نقل و انتقال پول و قوانين ناشى
از تحريم، پولشـــويى و مالياتى كه حاكم بر تجارت جهانى
اســـت، خريداران واقعى نمى توانند محصول زعفران را از
شـــركت هاى اصلى ايرانى خريدارى كنند و در اين ميان
تنها فعاليت و درآمد يكسرى واسطه گرى ها به اوج خود

رسيده است.
وى در ادامه تاكيد مى كند: بعد از افزايش مصرف كه
يك راهبرد جدى است، موضوع ساماندهى بازار و رسيدن
به قيمت هاى متعادل هم نكته مهم ديگرى است كه مطرح
بوده تا قيمتى منصفانه هم براى توليدكننده و هم براى مصرف
كنندگان تعيين شود؛  در اين زمينه بايد از ظرفيت هاى بورس

كاال بيشتر بهره برد.
شـــريعتى مقدم مى افزايد: در كنار برنامه ريزى براى
افزايش مصرف و توســـعه بازارها، شركت هايى هم كه در
كار تجارت و بازرگانى زعفران هستند هم به دليل سرمايه
گذارى هاى خوبى كه در حوزه آزمايشات، توليد محصوالت
جانبى و بســـته بندى داشته اند، بايد فعال تر شوند؛ چراكه
گردش كار اين واحدها مى تواند به توليد، تجارت و صادرات
زعفران قوام و دوام و پايدارى ببخشد و با اين اقدام مى توان

از فعاالن اين حوزه حمايت كرد.
وى تاكيـــد كرد: اعتقـــاد دارم حمايت از فعاالن اين
حوزه بايد در قالب يك طرح جامع با در نظر گرفتن همه
جوانب به خصوص بحث توسعه مصرف و ساماندهى بازار

صورت گيرد.
رئيس كميســـيون كشـــاورزى اتاق ايران با بيان اينكه
برخى اقدامات توســـعه اى از طريق تشكل هاى مختلف،
اتاق بازرگانى، كميسيون كشاورزى و شوراى ملى زعفران در
حال پيگيرى است، مى گويد: به عنوان مثال صادركنندگان از
حدود يكسال پيش پيگير اين موضوع بوده اند كه نيم درصد
از درآمد صادراتى خود را در صندوقى براى توسعه مصارف
زعفران و انجام امور تحقيقاتى در حوزه هاى ســـاماندهى
بازار و تجارت زعفران متمركز كنند. اما متاســـفانه مصوبه
اين طرح در مراحل سخت و تو در توى بروكراسى كميته
ها و نهادها هنوز نهايى و ابالغ نشده است؛ با اين حال ما
همچنان از وزارت صنعت و جهاد كشاورزى و سازمان توسعه
تجارت ايران پيگير آن هستيم. چرا كه اين موارد داوطلبانه
مى تواند به توســـعه بازار زعفران و افزايش ارزش افزوده
اين بازار كمك كند و به نظر مى رســـد اين قبيل اقدامات
در راســـتاى حمايت از زعفران كاران بايد جدى تر دنبال

 شود.

در تهيه اين مطلب از ايرناپالس
و پايگاه خبرى بورس كاال استفاده شده است

* مى توان بنگاه اقتصادى را يكى از رئوس مثلث طاليى 

برندسـازى محصول ملى زعفران دانسـت. اگر رئوس 

اين مثلث تكميل شود، زعفران ايران خواهد توانست با 

برند ايرانى در بازارهاى جهانى عرضه شود.

 

* دولت مى تواند حمايت خود را از فعاالن بازار زعفران 

در قالب يك طرح جامع بـا در نظر گرفتن همه جوانب به 

ويژه مباحث مربوط به توسـعه مصرف و ساماندهى 

بازارهاى هدف عملياتى كند. 

زعفرانزعفران؛؛ طالى سرخ ايران طالى سرخ ايران

1- شركت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصات عمومى به شرح موضوعات مندرج در جدول ذيل اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند 
جهت دريافت اســـناد مناقصه، در ســـاعات ادارى از تاريخ 1399/06/29 لغايت 1399/07/05 (به جزء روزهاى پنجشنبه ، جمعه و تعطيالت رسمى) 
به نشانى تهران– سعادت آباد- بلوار دريا- خيابان مطهرى شمالى- كوچه ساحل دوم شرقى- انتهاى كوچه-پالك 37- دفتر پشتيبانى- تلفن 23036333 

مراجعه و پيشنهادهاى خود را نيز حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه تاريخ 1399/07/19 به دبيرخانه شركت تحويل نمايند.

مبلغ تضمين شركت در مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهموضوع مناقصهرديف

255,000,000ريال99/08/ن-ميك مرحله اىخريد و تحويل دستكش ايمنى1

195,000,000ريال99/09/ن-مدومرحله اىخريد و تحويل لباس كار2

2- نوع تضمين شـركت در مناقصه: ســـپرده تضمين شركت در مناقصه مى بايســـت به صورت الف- ضمانت نامه بانكى از بانك هاى مورد تاييد 
مناقصه گزار يا ب- چك رمزدار بانكى در وجه شـــركت نفت پاســـارگاد يا ج – واريز وجه نقد به شـــماره حســـاب 91277124 نزد بانك ملت به نام 

شركت نفت پاسارگاد باشد.
3- مدت تحويل موضوعات مناقصه: از زمان ابالغ قراردادها به مدت يكسال مى باشد. 

4-  محل تحويل: مطابق با مندرجات اسناد مناقصه كارخانه هاى شركت نفت پاسارگاد مى باشد.
5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مجاز شركت(اشخاص حقوقى) به همراه كارت شناسايى معتبر.

6- به پيشـــنهادهاى فاقد امضا، فاقد تضمين شـــركت در مناقصه، مشـــروط، مخدوش و پيشـــنهادهايى كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر 
داده نخواهد شد.

*   هزينه آگهى به تناسب به عهده برندگان مناقصه مى باشد.
*   درج اين آگهى هيچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمى نمايد.

اقاقدد موموضوضوعاعات تمنمندردرج جدردر ججدودول لذيذيل ل داداردرد ننسبسبت تبهبه ببرگرگزازارىرى ممناناقصقصاتات ععمومومىم ببه هشرشرح ح نظنظر ر گاد ددر ر

آگهى مناقصه
   شركت نفت پاسارگاد

 1- مزايده گزار : شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران به نشانى تهران ميدان جهاد شماره 12 به شماره ثبت: 25520 و شناسه: 10100709826
2- موضوع مزايده: فروش 5 واحد ملك به شرح جدول ذيل:

ف
دي

ر

كاربرينوع ملك
عرصه 

(مترمربع)
اعيان 

(مترمربع)
توضيحاتنشانيقيمت پايه (ريال)

1
ملك پالك ثبتى 
 729/1528

473/459/058/825/000
ياسوج – خيابان شهيد محمد منتظرى پايين تر از 

چهار راه هالل احمر - كوچه شفاعت يك (معروف به 
كوچه خورى ها) فرعى 1

داراى انشعاب برق –آب –گاز

2
ملك پالك ثبتى 

729/1162

طبقه همكف 
تجارى

طبقه باال 
مسكونى

29438024/150/000/000
ياسوج-خيابان شهيد منتظرى-پايين تر از چهار 

راه هالل احمر
داراى انشعاب آب –برق- گاز

3
ملك پالك ثبتى 
 303/2306

ياسوج-ميدان انقالب (عدل)خيابان جوانمردان 315110027/370/000/000
 داراى 5 طبقه  و 8 واحد مجزا  هر واحد داراى يك 

 انشعاب گاز-يك انشعاب آب-يك انشعاب برق
سيستم سرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج و رادياتور

4
ملك پالك ثبتى 

601/2698
15448/4142532/340/680/000

ياسوج بزرگراه ياسوج به اصفهان –مادوان سفلى 
نرسيده به زندان مركزى ياسوج ضلع جنوبى بزرگراه

داراى كليه امتيازات و انشعابات

5
آپارتمان مسكونى 

به پالك ثبتى 
3/4725

271/14110/000/000/000مسكونى
تهران –نياوران-كاشانك-خيابان زينعلى-

كوچه سوم - پالك 3
داراى انشعاب آب- برق- گاز و تلفن

3- زمان، مهلت و نشــانى دريافت اسناد: متقاضيان مى توانند اسناد مزايده را از تاريخ بارگذارى و همچنين انتشار آگهي نوبت اول به مدت 7 روز تا مورخ 99/7/2 از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 
نشانى www.setadiran.ir و يا مراجعه مســـتقيم به نشانى تهران- خيابان فاطمي- نبش حجاب- شماره 225- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان شماره 2)- طبقه چهارم- دبيرخانه كميسيون 

معامالت به همراه معرفى نامه دريافت نمايند.
4- هزينه تهيه اسناد : واريز مبلغ 500/000 ريال به حساب بانك مركزى به شماره شـــبا IR 750100004001058204005911 و شناسه 397058282294210055910000000000 قابل واريز در كليه 

شعب بانك ها به صورت پايا. 
5-  مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه از تاريخ تحويل پاكت ها مى باشد.

6- مبلغ و نوع تضمين شــركت در مزايده: واريز وجه نقد معادل 5% (پنج درصد) مبلغ پايه كارشناسى به حساب شماره IR 390100004001058206373747 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به 
نام شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و يا ضمانت نامه بانكي بالقيد و شرط 3 ماهه با تمديد اعتبار 3 ماه ديگر.

7- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ســـاعت 10 روز يكشنبه مورخ 99/7/13 در محل شركت به نشاني: تهران- خيابان فاطمي- نبش حجاب- شماره 225- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (ساختمان 
شماره 2)- طبقه دوم سالن جلسات خواهد بود. 

8- نحوه تكميل و تنظيم پاكت هاى مزايده: مزايده گران مى بايست بر طبق شرايط و دستورالعمل شركت در مزايده نسبت به تكميل و تنظيم و ارسال پاكات اقدام نمايند.
9-  زمان و نحوه ارســال پاكت هاى مزايده: مزايده گران مى بايست اسناد مزايده را شامل پاكت هاى الف و ب و ج در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir درج و در عين حال پاكت هاى 
مذكور را ظرف مدت 10 روز از آخرين روز تحويل اســـناد تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/7/12 به نشانى تهران- ميدان جهاد- شـــماره 12- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران - طبقه هفتم - دبيرخانه 

محرمانه حراست تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
10- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) با شماره ذيل تماس حاصل نمايند. مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت 

نام ساير استان ها، در سايت سامانه بخش «ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» موجود است.

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

(نوبت دوم) آگهى مزايده عمومى
 فروش 5 واحد ملك

شـركت كارخانجات پارس الكتريك ( سهامى عام) 

در نظر دارد با برگزارى مناقصـــه عمومى يك مرحله اى 
جهـــت افزايـــش بهـــره ورى و كارآيى و اثربخشـــى 
فرآيند هـــاى ســـازمانى و ارتقاى كيفيـــت ، قابليت ها و 
توانمندى هاى نيروى انسانى شـــاغل در مجموعه اقدام 
به " اســـتقرار يا پياده ســـازى فرايند(مديريت عملكرد     

Managmentperformance  ) نمايد.

لذا بدينوسيله از شركت ها و موسســـاتى كه در اين زمينه 
داراى مجوزهـــا و گواهـــى نامه هاى الزم بـــوده و داراى 
رزومه قوي و  مستند هستند دعوت مى شود براى مذاكره و 
ارائه پيشـــنهاد با شماره تلفن  44905103 تماس گرفته و 
حداكثـــر ظرف مدت 7 روز كارى از زمان چاپ آگهى جهت 
دريافت اسناد مربوطه به شـــركت پارس الكتريك واقع در 
كيلو متر 11 بزرگراه شهيد لشگرى( جاده مخصوص كرج)، 

مديريت پشتيبانى در طبقه دوم مراجعه نمايند.

آگهى مناقصه عمومى

آگهى شناسايى توليد كنندگان لوله و اتصاالت 
U-PVC (پوش فيت)

شركت كيميا آبرسان ياور زمين (كاريز) ســـرمايه گذار و مجرى پروژه شبكه فاضالب شهر سيرجان در نظر دارد 
نسبت به شناســـايى توليد كنندگان لوله و اتصاالت U-PVC (پوش فيت) مورد نياز اجراى انشعابات شبكه فاضالب 

شهر سيرجان اقدام نمايد.
 لذا بدينوسيله از توليد كنندگان واجد شـــرايط كه تمايل به همكارى با اين شركت را دارند دعوت مى شود حداكثر تا تاريخ 
99/07/10 رزومه كامل خود را به آدرس ايميل karizsirjan.co@gmail.com و يا به آدرس پســـتى سيرجان بلوار 
مالك اشـــتر خيابان منتظرى پالك 45 كد پستى:7816965475 ارسال نمايند و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با 

شماره 03442252797 داخلى 121 واحد فنى و داخلى 122 واحد بازرگانى تماس حاصل فرمايند.
*اين شركت پس از بررسى مدارك، در صورت نياز بازديد فنى از كارخانه توليد كننده خواهد داشت.

آگهى مناقصه خريد تاور كرين
شـركت تعاونـى مسـكن انجمـن دندانپزشـكان عمومـى ايـران در نظر 
دارد2دســـتگاه تاور كرين 12 تن با سال ساخت 2006 ميالدى و باالتر با(كيفيت 
خوب)خريدارى نمايد. لذا متقاضيان شامل اشخاص حقيقى و يا حقوقى درصورت 
تمايل مى توانند از تاريخ 1399/06/29 تا تاريخ 1399/07/01  از ســـاعت 9 تا 15 با ارائه معرفى نامه  و 

اصل و كپى كارت ملى با مراجعه به آدرس پروژه نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
آدرس دريافت اسناد: تهران – شهرك گلســـتان (منطقه 22 شهردارى) – بلوار زينعلى(كاج) 

بلوار اقاقيا – مابين مجتمع هانا و نگين گلستان –  پروژه اميركبير  تلفن : 44742081

باسمه تعالي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت گروه پزشكي و بهداشتي كسري (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 22686

بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه پزشكي و بهداشتي كسري دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي عادي 
ساليانه كه در ســـاعت 9 صبح روز جمعه 1399/7/11 در محل شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پالك25، 
طبقه دهم، سالن كنفرانس بيمارستان كسري كه با رعايت شـــيوه نامه هاي ابالغي جهت پيشگيري از كرونا، برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:

1) استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
2) بررسي و تصويب ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي منتهي به اسفند1398

3) انتخاب اعضاي كميته هاي بيمارستان
هيئت مديره شركت گروه پزشكي و بهداشتي كسري

باسمه تعالي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه پزشكي و بهداشتي كسري (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 22686

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت گروه پزشكي و بهداشتي كســـري دعوت به عمل مي آيد تا در مجمع عمومي 
فوق العاده كه در ساعت 11 صبح روز جمعه 1399/7/11 در محل شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پالك25، 
طبقه دهم، سالن كنفرانس بيمارستان كسري كه با رعايت شـــيوه نامه هاي ابالغي جهت پيشگيري از كرونا، برگزار مي گردد، 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
1) افزايش سرمايه از طريق فروش سهم بيمارستان به متخصص پروكتولوژي آقاي دكتر سعيد درخشاني

2) اصالح ماده 5 اساسنامه و ميزان سرمايه
هيئت مديره شركت گروه پزشكي و بهداشتي كسري

آگهي مناقصه 
99/03

شركت پالسكوكار سايپا در نظر دارد عمليات سرويس اياب و ذهاب 
كاركنان خود را از مبدا تهران و كاسپين قزوين به مقاصد مد نظر، به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان فرصت خواهند 
داشـــت از تاريخ درج آگهي لغايت تاريخ 99/07/07 جهت دريافت 
و عودت اسناد مناقصه به نشـــاني: تهران كيلومتر 19 بزرگراه فتح، 
مجتمع صنعتي سازه گستر ســـايپا، شركت پالسكوكار سايپا واحد 

تأمين و تدارك، آقاي يعقوبيان مراجعه نمايند.
تلفن جهت هماهنگي: 46074177ـ021 داخلي 150

روابط عمومي 

آگهى تغييرات شركت توليدى فن آورى تجهيزات پزشكى عطا طب نوين
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 221555 

و شناسه ملى 10102628415 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس::تهران، محله آرارات خيابان 
آفتاب خيابان آرارات پالك 24 طبقه چهارم واحد 5 كدپستى 1994983559 - 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (929466)

********************
آگهى تغييرات شركت واسپارى سپهر صادرات سهامى خاص
 به شماره ثبت 395597 و شناسه ملى 10320469474 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/27 و مجوز 
شـــماره 288458/ 97 مورخ 20/ 8/ 1397 بانك مركزى تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: موضوع فعاليت شركت به نحو ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شد: ·”موضوع فعاليت شركت عبارت است از تامين مالى مشترى از طريق 
تهيه كاال اعم ازمنقول و غير منقول توسط شـــركت و واگذارى آن به مشترى 
صرفا در قالب يكى از قرارداد هاى اجاره به شـــرط تمليك و فروش اقساطى در 
چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا،آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مربوط . 
ماده مربوط به تابعيت و مركز اصلى شركت به نحو ذيل در اساسنامه اصالح شد: 
· ”تا بعيت شركت ايرانى است ومركز اصلى شركت در استان تهران، شهر تهران 
به نشانى خيابان باهنر، بعد از تقاطع كامرانيه، نبش كوچه پونك پالك 132 كد 
پســـتى 1936974799 واقع است. هرگونه تغيير نشانى مركز اصلى شركت در 
شهر مذكور مســـتلزم تصويب هيات مديره و تاييد قبلى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران اســـت.انتقال مركز اصلى شركت به هر شهر ديگر در داخل كشور 
منوط به تصويب مجمع عمومى فوق العاده و تاييد قبلى بانك مركزى جمهورى 
اســـالمى ايران مى باشد. اساسنامه جديد مشـــتمل بر 124 ماده و 18 تبصره 

تصويب و جايگزين اساسنامه قبلى شركت شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (929469)

********************
آگهى تغييرات شركت خدمات بيمه اى مهر فاخته سهامى خاص

 به شماره ثبت 194643 و شناسه ملى 10102365314 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/06/02 ومجوز شماره 
98/515883مورخ1398/06/13بيمه ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى 1397 به تصويب رسيد. آقاى غالمرضا مرتضائى 
نيا به شـــماره ملى 0043750966 به ســـمت بازرس اصلى و بهزاد بابايى به 
شـــماره ملى 0321317718 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يكسال 
انتخاب شـــدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (929470)

********************
آگهى تغييرات  شركت فوالد سپهر سبالن سهامى خاص

 به شماره ثبت 446049 و شناسه ملى 10240126594 
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/07/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرســـى و خدمات مديريت حسابرسان 
نوانديش شناســـه ملى 10100644122بســـمت بازرس اصلـــى و آقاى مجيد 
ســـيدخوش روزى به ش.م 1465866663 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
يك ســـال مالى انتخاب گرديدند . منوچهر انصـــارى فرد به ش.م 1465784853 
به ســـمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره و غالمرضـــا انصارى فرد به ش.م 
1465294449 به ســـمت رئيس هيئـــت مديره و محمدرضا انصـــارى فرد به 
ش.م 1461075599 به ســـمت عضو هيئت مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب 
شـــدند. كليه اســـناد مالى و اوراق بهادار و تعهدآور شـــركت از قبيل چك ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و كليه عقود اســـالمى با امضاء منوچهر انصارى فرد (به ســـمت 
 مديرعامـــل- نائب رئيس ) و غالمرضا انصارى فرد (به ســـمت رئيس هيئت مديره ) 

متفقاً همرا با مهر شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (933156)

**********************
آگهى تغييرات  شركت فرآيند صنعت كيان شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 465066 و شناسه ملى 14004619025
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/17 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد: طراحى مشاوره محاسبه نظارت و اجرا و تعمير و نگهدارى كليه پروژه هاى صنعتى 
 عمرانى اعم از فلزى و بتنى ابنيه سبك و سنگين و تاسيسات برقى و مكانيكى و نيروگاه ها
 احداث خطوط انتقال آب و فاضالب نفت و گاز و پتروشيمى انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقيقى و حقوقى شـــركت در مناقصات و مزايدات دولتـــى و خصوصى اخذ وام و 
تسهيالت بانكى به صورت ارزى و ريالى اخذ و اعطاى نمايندگى و ايجاد شعب در داخل 
و خارج از كشـــور خريد و فروش واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى در 

صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران
(933157) 
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شـــركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه 
وجوه (سمات) اعالم كرد: رفع ممنوعيت از فروش براى 
بيش از 140 هزار سهامدار حقيقى و حقوقى سجامى شده 
به صورت مكانيزه (الكترونيك و غيرحضورى) انجام شده 

است.
به گزارش روابط عمومى شركت سپرده گذارى مركزى، 
اين شركت به منظور احترام به حقوق شهروندى در نظام 
ادارى و به اعتبار چشم انداز خود به عنوان سازمانى «چابك، 
هوشـــمند، قانون مدار و پاسخگو» خود را مكلف به ارائه 

خدمات به موقع، سريع و آسان به ارباب رجوع مى داند.
در اين زمينه به جهت ارتقاء رضايت مندى سهامداران 
بازار سرمايه، رفع ممنوع المعاملگى نوع S (يك سهامدار 
امكان معامله را به داليل مختلف در بازار سهام از دست 
مى دهد) براى سهامدارانى كه از سال 97 تا 31 تير امسال 
در سامانه سجام تاييد هويت و سجامى شده اند، به صورت 
گروهى انجام شد و نيازى به مراجعه حضورى سهامداران به 

منظور رفع ممنوع المعاملگى نوع «S» وجود ندارد.
ســـازمان بورس و اوراق بهادار ســـال 91 در جهت 
حفاظت از دارايى راكد سهامداران با تصويب دستورالعملى 
اعالم كرد: تمام كدهاى سهامدارانى كه در طول مدت دو سال 
با ارزش دارايى بيشتر از 50 ميليون تومان اقدام به فروش 

سهام نكرده باشند، ممنوع المعامله S مى شوند.
سهامدارانى كه مشمول ممنوع المعامله s مى شوند، اجازه 

فروش ندارند اما خريد براى اين افراد بالمانع است.
يك كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه روند بورس 
در بلندمدت متعادل و افزايشى خواهد بود، گفت: اصالح 
شاخص بورس در دوره هاى زمانى مختلف بايد انجام شود 
تا به مرور قيمت ها جذاب و تقاضا در بازار شكل بگيرد.

محمد نوربخش در گفتگو با ايرنا به افت معامالت 
اخير بورس اشاره كرد و افزود: نمى توان انتظار داشت كه 

كليت معامله بورس با برگزارى جلسه شوراى عالى بورس 
و تصميم هاى اتخاذ شده در اين جلسه ها تغيير روند دهد 

و در مسير صعودى قرار گيرد.
وى اظهار داشت: با چنين تصميم هايى مى توان تا حدى 
ترس سرمايه گذارى در اين بازار را كاهش داد اما اين موضوع 

نيازمند برخى موارد است كه بايد رعايت شود.
نوربخش با بيان اينكه بازار ســـرمايه نيازمند روندى 
طبيعى است كه بايد طى شود، افزود: بازار در چند وقت 
گذشته رشد بسيار زيادى را تجربه كرد و سهامداران سود 
زيادى در اين بازار داشـــتند اما از زمانى كه افراد عادى با 
تصميم هاى هيجانى اقدام به سرمايه گذارى در بورس كردند، 
بازار نياز به اصالح پيدا كرد و اكنون الزم است اين مسير 

به طور حتم طى شود.
به گفته كارشناس بازار سرمايه، اين اصالح بايد انجام 
شود تا به مرور قيمت ها جذاب و تقاضا در بازار شكل بگيرد. 
وى اظهار داشت: برخى از سهم ها در بازار با رشد حبابى 
همراه شده بودند و قيمت آنها ديگر ارزش سرمايه گذارى 
در اين بازار را نداشت، هر چقدر كه سهم بزرگتر باشد و 
حباب آن بيشتر شود، تبعات باالترى را با خود در بازار به 

همراه خواهد داشت.
نوربخش با بيان اينكه گاهى ممكن است حباب قيمتى 
در برخى از سهم هاى كوچك ايجاد شود كه مطمئن هستيم 
حباب ايجاد شده در اين سهم ها نمى تواند چندان تاثيرى 
را بر روند معامله بازار ايجاد كند، گفت: زمانى كه كل بازار 
وابسته به برخى از سهام بزرگ در بازار شوند، بايد اينگونه 
سهام در يك بازارى با دامنه نوسان باز، بازگشايى شوند تا 
در يك روز همه منفى هاى آن جبران شـــود و بعد از آن، 

بازار روند طبيعى خود را در پيش بگيرد.
كارشناس بازار سرمايه گفت:  روند منفى اخير بازار ناشى 
از انتشار خبر شايعه بازگشايى نماد سهام پااليشى ها بود كه 

به شدت روند بازار را تحت تاثير قرار دادند.
وى افزود:  برخى از ســـهم ها با چنان رشد پرشتابى 
در بازار همراه بودند كه بازگشايى آنها با دامنه نوسان باز 

نمى تواند ضربه زيادى به آن سهم وارد كند.
نوربخش با بيان اينكه برگزارى جلسه نمى تواند تاثير 
مثبتى را بر روند كلى بازار داشته باشند، اظهار داشت: فعاالن 
بازار بايد اجازه دهند تا روند طبيعى بورس از طريق افت 

و خيزها و برخى از تحليل ها شكل بگيرد.
كارشـــناس بازار سرمايه با اشار به اينكه روند بورس 
در بلندمدت، متعادل و افزايشى خواهد بود، گفت: اكنون 
شاهد سهام خوبى در بازار براى خريد هستيم و با توجه به 
نرخ كنونى دالر، سهام دالر محور، مانند سهام پتروشيمى، 
فلزى و معدنى، در بازار رشـــد خواهند كرد. وى گفت: 
رشد سهام دالرى محور، مشروط به تخليه حباب آنها است 
و بازار به راحتى تحت تاثير اين ســـهام مى تواند به روند 

تعادلى بازگردد.
نوربخش با اشاره به تاثير به كار گرفتن اوراق اختيار 
تبعى بر معامالت بازار گفت: اين اوراق نوعى بيمه سهام 
است كه ضمانتى را در اختيار سهامداران قرار مى دهد، در 
صورتى كه معامله آن سهم چندان مطلوب نباشد، براى ناشر 

آن اوراق ريسك بزرگى را ايجاد خواهد كرد.
يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم گفت: تغيير قوانين 
بورس با محدود كردن دامنه نوســـان، هيچ كمكى به بازار 
نمى كند و ممكن است سهامدار تصميمات هيجانى بگيرد.

حسن قاسمى در گفتگو با خبرگزارى صدا و سيما با 
اشاره به اينكه ناهماهنگى در بخش هاى اقتصادى دولت و 
جذابيت ساير بازارها، باعث افت شاخص بورس شده افزود: 
يكى از عوامل اصلى كاهش شديد قيمت سهام اين است 
كه سرمايه گذار در كوتاه مدت به بازار سرمايه نگاه مى كند 
و در اين بازه، اگر به سود نرسد خارج مى شود و به بازارى 

مى  رود كه سود بيشترى در كوتاه مدت بدست آورد.
وى ادامه داد: بايد درباره مسائل مرتبط با بورس نهاد هاى 
مشخصى ابراز نظر كنند و هر شخصى نبايد درباره بورس 
و سرمايه هاى مردم نظرى بدهد، اين موضوع باعث ريزش 

سريع بازار مى شود.
قاسمى درباره تغيير در دامنه نوسان گفت: در شرايط 
هيجانى بازار، تغيير در دامنه نوسان باعث تصميمات غير 
منطقى مى شود و به سرمايه گذارهيچ كمكى نمى كند، چون 
اتفاق خاصى در اقتصاد كشور رخ نداده است، با برداشت 
دامنه نوسان و يا كاهش آن به 2 درصد ممكن است سهم 
ريزش بيشترى داشته باشد، چون برخى از سهم ها كه بدون 
دامنه نوسان بازگشايى شدند، قيمت آن سهم تا 70 درصد 

ريزش داشته است.
وى با اشاره به اينكه در بازار سرمايه بازار گردان حرفه اى 
وجود ندارد گفت: بازارگردانى بايد حرفه اى و گسترده شود 
و در روز هايى كه صف خريد است بايد آن سهم را حمايت 
كند. وى افزود: بازار سرمايه بازارى نيست كه هر روز انتظار 
رشد داشته باشيم و بايد سرمايه گذارى در بورس را به مانند 
قلكى بنگريم كه پول هاى خرد را وارد اين بازار مى كنيم تا 

در بلند مدت از سود آن استفاده شود.
وى با بيان اينكه سرمايه گذاران در شرايط منفى بازار 
نبايـــد مدام بازار را رصد كنند گفت: افرادى كه تازه وارد 
بازار مى شـــوند با رصد كردن بازار، دلهره و نگرانى شان 
بيشتر مى شود،آن ها بهتر است از قبل براى كاهش ريسك و 

استرس، از صندوق هاى سرمايه گذارى استفاده كنند.
وى تاكيد كرد: افراد حرفه اى هم در زمان افت بازار 
متضرر مى شـــوند، اما اين موضوع باعث فروش سهامشان 
نمى شود، تسلط بر شرايط روحى و روانى بسيار مهم است، 
چون بورس بازار بلندمدت است، نبايد به صورت روزانه 

انتظار كسب بازدهى داشته باشيم.

ســـخنگوى كميســـيون اصل 90 در توضيح نشست اين كميسيون با 
مديران و كارشناسان بورس، گفت: مسووالن نبايد در موضوع بازار سرمايه 
كه تخصصى است، صحبت هاى غيرتخصصى كنند، اين نوع صحبت كردن 

انتظار بازار را باال مى برد.
به گزارش ايرنا، على خضريان با اشاره به نشست كميسيون اصل 90 
گفت: در اين جلسه مشكالت سهامداران بازار سرمايه در مورد كاهش ارزش 
سهام و سهامداران خرد با حضور اعضاى كميسيون اصل 90، قاليباف اصل 
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، معاونان سازمان بورس، كارشناسان حقيقى 

و حقوقى و تعدادى از صاحب نظران و استادان دانشگاه بررسى شد. 
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: نصراهللا پژمانفر رئيس كميسيون اصل 90 در اين 
جلسه گفت كه بازار سرمايه در ماه جارى به دليل كاهش ارزش سهام، دچار 
بحران شد و شاهد كوچ سرمايه در سطح وسيع از اين بازار بود و ادامه اين 
وضع ممكن است بازارهاى واسطه گرى و داللى تحت تاثير قرار دهد و 

رشد تورم را به دنبال داشته باشد.
خضريان اظهار كرد: با توجه به وظايفى كه بر عهده سازمان بورس است، 
بسته اى از سواالت كه در كميته اقتصادى كميسيون اصل 90 تهيه شده بود، 
مطرح و مقرر شد اين سواالت ظرف يك هفته توسط رييس سازمان بورس 

به كميسيون پاسخ داده شود تا بررسى هاى بعدى صورت گيرد.
نماينده مجلس بيان كرد: همچنين قرار شد ساير اعضاى كميسيون اصل 
90 در صورتى كه ســـواالتى به شـــكل مشخص در مورد طرز كار، رفتار و 
عملكرد سازمان بورس در اتفاقات اخير دارند به كميسيون اصل 90 به طور 
مكتوب ارائه كنند تا در بسته تكميلى كميته اقتصادى كميسيون قرار گيرد. 

خضريان با بيان اينكه در اين نشست، كارشناسان حقيقى و حقوقى از 
جمله مركز پژوهش هاى مجلس ديدگاه هاى خود را مطرح و ارائه كردند، 
گفت: همچنين در اين جلسه بيان شد هدف اقدامات دولت و سازمان بورس 
بايد ايجاد ثبات در بازار سرمايه باشد، بنابراين تاكيد شد كه از اقداماتى كه 
مجددا موجب رشد حبابى بازار مى شود اجتناب گردد، اين اقدامات شامل 
اجتناب از برداشت از صندوق توسعه ملى و تعليق ماده 16 و 17 قانون رفع 

موانع توليد، مى شود.
سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس افزود: از سوى ديگر بايد اقداماتى 
صورت بگيرد تا موجب اطمينان در ســـهامدار خرد شـــود، در اين جلسه 
راهكارهاى كمكى براى فروش سهام به سهامداران خرد مطرح شد تا به جاى 
كسانى كه چند صد ميليون تومان سهام خود را مى فروشند، سهامداران خرد 
از اين فرصت استفاده كنند، اين راه كار تحت عنوان حذف «سرخطى زدن» 
مطرح شد. نماينده مجلس بيان كرد: همچنين پيشنهادى در ارتباط با بيمه سبد 
سرمايه گذارى ارائه و قرار شد در اين باره بحث هاى تكميلى صورت گيرد، 
در اين راهكار قواعدى براى سهامدار خرد در نظر گرفته مى شود تا ريسك 
سبد خود را كاهش دهد و در عين حال از بيمه سبد خود بهره ببرد و در 

صورت افت ارزش سهام خود، بتواند اصل سرمايه خود را حفظ كند.
خضريان در ادامه توضيح داد: براى عمق بخشى به بازار سرمايه هم 
پيشنهاد شد تا پروژه هاى عمرانى و اقتصادى كه از بازدهى خوبى برخوردار 
هستند از جمله سهام شركت هاى پتروشيمى در قالب صندوق پروژه، به 
سهامداران در بازار سرمايه عرضه شود تا هم نقدينگى بازار را جذب كند و 
هم عمق بخشى در بازار صورت بگيرد. كم اعتمادى فعاالن حقوقى در بازار 
سرمايه نسبت به وعده هاى مسئوالن دولتى، كه منجر به كاهش تقاضاى سهام 
و افزايش عرضه سهام شده است، يكى ديگر از داليلى كه زمينه سقوط بازار 
سرمايه بيان شد.  افزايش سريع شناورى سهام عدالت مشموالن مستقيم در 
بازار سهام، افزايش عرضه سهام، رشد شديد قيمت هاى سهام طى ماه هاى 
گذشته و ذخيره سود كسر شده توسط فعاالن بازار كه افزايش ارزش سهام 

در بازار را فراهم كرده از ديگر موارد اشاره شده در اين جلسه بود.
خضريان همچنين اظهار كرد: درباره چند راهكار در جلسه صحبت شد، 
از جمله  تصريح در افشا با اهميت مثبت شركت هاى سرمايه پذير، فروش 
مابقى سهام عدالت مشموالن مستقيم به صورت بلوكى، تسهيل اجرايى يا 
مقرراتى به ويژه افزايش سهام خزانه توسط شركت هاى پذيرفته شده در بازار 
سرمايه، كنترل فروش و محدوديت شديد در عرضه سهام توسط نهادهاى 
حقوقى بزرگ شركت هاى مادر مثل تامين اجتماعى، ستاد اجرايى فرمان 
امام (ره)، بنياد مستضعفان، صندوق بازنشستگى، سازمان خصوصى سازى و 

غيره و الزام آنها به بازارگردانى سهام شركت هاى زير مجموعه.
در ادامه هم دستور بازارگردانى مورد تاييد مسووالن سازمان بورس قرار 

گرفت و مقرر شد به عنوان يك راهكار روى آن بيشتر كار شود.
سخنگوى كميسيون اصل 90 تاكيد كرد: موضوع بورس در اين كميسيون 
در جريان است و اميدواريم با ظرفيت نظارتى مجلس و بررسى طرز كار 
سازمان بورس و عملكرد آنها طى يكسال گذشته و سياست گذارى كالن 

آنها كمك كند زمينه امنيت سرمايه مردم در بورس فراهم شود.

انتظار بازار را باال نبريمرفع ممنوعيت فروش براي 140 هزار سهامدار

انقالب در بازار سرمايه

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: 
سرمايه گذاران اگر تحمل كنند و با نگاه 
بلندمدت به سرمايه گذارى در بورس 
نگاه كنند، به طو حتم مى توانند بازدهى 
بيشترى را از اين بازار نسبت به ساير 

بازارها كسب كنند.
على اسالمى در گفتگو با ايرنا 
به روند اين روزهاى معامالت بورس 
اشاره كرد و گفت: بازار سهام تا چند 
وقت گذشـــته به دليل جريان ورود 
گسترده نقدينگى به صورت روزانه 
بـــه اين بازار و افزايش نرخ دالر در 
مسير صعودى پرشتابى قرار گرفت كه 
همه را حيرت زده كرد. به گفته وى، 
اين عوامل در كنار ديگر عوامل جانبى 
مانند محدوديت هاى ايجاد شده در 
بازار موازى، باعث هدايت سرمايه ها 

به سمت بازار سرمايه شدند.
 اســـالمى اظهار داشت: رشد 
دالر، افزايش ريالى ارزش جايگزينى 
شركت ها و افزايش سودآورى برخى 
از بنگاه ها كه محصوالت صادراتى يا 
محصوالتى كه وابستگى مستقيم به 
قيمـــت ارز دارد را با خود به همراه 
داشـــت و منجر به رشد بازار سرمايه 
شد.كارشناس بازار سرمايه به عوامل 
تاثيرگذار در ورود دوباره نقدينگى و 
تداوم رشـــد در اين بازار تاكيد كرد 
و گفت: بازار براى تداوم رشـــد خود 
نياز به محرك هـــاى جديد دارد كه 

اين محرك ها مى توانند همچنان جريان 
ورود نقدينگى از سمت سرمايه گذاران 
حقيقى به سمت بازار سرمايه باشد اما 
به دليل بزرگ شدن اندازه بازار، قدرت 
ورود پول جديد به بازار ســـرمايه به 
حدى نيست كه توان داشته باشد منجر 

به رشد بيشتر بازار سرمايه شود.
وى اظهار داشت: اين بازار نياز 
به محرك هـــاى جديد دارد كه اين 
محرك ها مى توانند افزايش حمايت 
دولت، بهبود فضاى كســـب و كار 
و بهبود فضاى سياســـى و اجتماعى 
را با خود به همراه داشـــته باشد و از 

طرفى كمك كننده به رشد دوباره بازار 
سرمايه باشند.

اسالمى با بيان اينكه بازار سرمايه، 
بازارى بلندمدت است و سرمايه گذارانى 
كه وارد اين بازار مى شوند بايد بدانند 
كه در حال سرمايه گذارى در بازارى 
بلندمدت هستند، افزود: تجربه سال هاى 
گذشـــته به بازار سرمايه نشان داده 
همواره بازده بلندمدت بازار سرمايه از 
ساير بازارها مانند دالر، ارز، خودرو 
و مسكن باالتر بوده اما طبيعى است 
كه در اين بازدهى بلندمدت در برخى 
از مقاطع، بازده بازار سرمايه از ساير 

بازارها كمتر باشد.
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: سرمايه گذاران اگر تحمل كنند و با 
نگاه بلندمدت به اين بازار نگاه كنند، 
به طو حتم مى توانند از سرمايه گذارى 
در اين بازار بازدهى بيشترى را نسبت 

به ساير بازارها كسب كنند.  
اســـالمى اظهار داشت: بازار 
سرمايه به دليل هوشمند بودن، در يك 
مقطع چند ماهه و به صورت موقتى به 
دليل نوسان هايى كه در اين بازار ايجاد 
مى شود و تاثيرپذيرى كه از ريسك ها 
دارد، بازدهى كمترى نسبت به ساير 

بازارها را كسب مى كند اما به طور قطع 
در بلندمدت بازده متوسط بازار نسبت 

به ساير بازارها بيشتر خواهد بود. 
وى سهامداران تازه  وارد را مورد 
خطاب قـــرار داد و گفت: در چند 
وقت اخير سهامداران تازه وارد بيشتر 
از ديگر سرمايه گذاران متضرر شدند كه 
توصيه به سرمايه گذاران غيرحرفه اى و 
تازه  وارد سرمايه گذارى از طريق ابزار 
واسط مانند صندوق سرمايه گذارى 
شركت هاى ســـبدگردان است زيرا 
مديريـــت دارايى اين افراد  از طريق 

كارشناسان حرفه اى انجام مى شود.
اسالمى افزود: سهامداران تازه 
 وارد بهتر اســـت بخشى از پس انداز 
خود كـــه در كوتاه مدت به آنها نياز 
ندارند را در بورس ســـرمايه گذارى 
كنند، اين اتفاق باعث مى شود تا بتوانند 
ســـهامداران غيرحرفه اى و تازه  وارد 
با نگاه بلند مدت در بازار ســـرمايه 
ســـرمايه گذارى كنند. همچنين يك 
كارشـــناس ديگر بازار سرمايه، ثبات 
شـــرايط در بازار سهام را منوط به 
كنترل و به ثبات رسيدن مهمترين نماگر 

اقتصاد يعنى تورم دانست.  
ولى نادى قمى در گفتگو با پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا)، اظهار داشت: 
تركيب تورم و ناپايدارى نماگرهاى 
اقتصادى با فضاى ترس حاكم بر بازار 
ســـهام شرايطى را به وجود آورد كه 

سرمايه گذاران تمايل قبلى به ماندن 
در بازار سهام نداشتند و با بروز رفتار 
هيجانى به دارايى خود آسيب زدند.

وى با بيان اينكه اين رفتار هيجانى 
طى ماه هاى قبل در سمت تقاضاى 
خريد بود، افزود: سرمايه گذاران بدون 
توجه به قدرت سودآورى شركت ها 
و صرفا بر مبناى پتانسيل رشد قيمت 
ها كه عمدتا بر اساس شايعات رقم 
مى خورد، اقدام به ســـرمايه گذارى 
مـــى كردند. ولى نادى قمى ادامه داد: 
شـــايعات مربوط به تجديد ارزيابى 
دارايى هـــا باعث ايجاد صف هاى 
طوالنى خريد براى شركت هايى مى شد 
كـــه يا برنامه اى براى چنين اقدامى 
نداشتند يا تجديد ارزيابى دارايى ها هيچ 
تاثيرى بر جريان هاى نقدى عملياتى 

آنها نداشت.
وى تصريـــح كرد: اصوال براى 
پذيرش تجديد ارزيابى دارايى ها بايد 
دو شرط گذاشته مى شد، نخست اينكه 
تجديد ارزيابى صرفا براى شركت هاى 
زيان  ده قابل پذيرش است و دوم اينكه 
تجديـــد ارزيابى از محل دارايى هاى 
مالى امكان پذير نيست، اين موضوع 
مى توانست توجه سرمايه گذاران را 
بـــه عوامل بنيادى تعيين كننده قيمت 
سهام معطوف كند؛عواملى كه در حال 
حاضر هم كمتر مورد توجه سهامداران 

هيجانى قرار دارد.

نگاه سهامداران به بورس بايد بلند مدت باشد

وقتى مردم وارد بازار سهام شده اند و سهام شركت ها به آن ها واگذار 
شده است، دولت ديگر نمى تواند در مكانيسم قيمت گذارى توليدات شركت ها 
همانند روال قبل دخالت كند، چراكه مردم زيادى سهامدار پااليشگاه ها، پتروشيمى 
ها، فوالدى ها و شركت هاى توليدى در حوزه هاى مختلف شده اند و دخالت 
دولت بر قيمت كاالها برابر است با اجحاف در حق ذى نفعان پرشمار شركت 
هاى توليدى كشور يعنى مردم.به عنوان مثال حق نداريم به ايران خودرو بگوييم 
فالن محصول خود را در بازار 100 ميليون تومان بفروش، در شـــرايطى كه 
همـــان محصـــول در بازار 200 ميليون تومان قيمت مى خورد؛ اين كار يعنى 
براى منفعت رســـاندن به 20 تا 30 هزار نفر از خودروى ارزان بايد در حق 
هفت تا هشت ميليون سهامدار ايران خودرو اجحاف كنيم كه با ورود عامه 
مردم به بازار سهام، اين رويداد غيراقتصادى به مرور از اقتصادمان كنار خواهد 
رفت. همچنين نمى توانيم براى محصولى همچون كاشى و سيمان و فوالد كه 
در آن مازاد توليد داريم قيمت گذارى كنيم.  در حال حاضر متاسفانه برخى 
وزرا در تعيين قيمت و روش حراج محصوالت در بورس كاال نظر مى دهند 
اما در آينده اى نزديك به دليل سهامدارى شمار زيادى از مردم كشورمان بر 
شركت هاى توليدى، وزرا از نقش حاكميتى و تصميم گيرى براى اداره بنگاه 
ها به نقش اصلى خود يعنى سياست گذار مبدل مى شوند و اين اتفاق يكى 
از مزاياى بزرگ انقالب بازار سرمايه براى اقتصاد ايران است.در حوزه انقالب 
بازار سرمايه، دغدغه اى كه وجود دارد اين است كه دولت هنوز آمادگى كامل 
براى همسو شدن با اصالحاتى كه اين انقالب براى اقتصاد به ارمغان مى آورد 
را ندارد. به عبارتى دولت از انقالب بازار سرمايه عقب تر است و يا بايد به 
سرعت سياست هاى خود را با آن تطبيق دهد يا آنكه جريان موج مردم در 
بازار سرمايه، دولت را وارد به پذيرش اين اصالحات مى كند چراكه مردم از 
اين پس ذينفع مستقيم در حوزه بازار سهام هستند و براساس قانون هم دولت 
بايد محافظ جان و مال و ناموس مردم باشد.  به اين ترتيب دولت بايد نگهدار 
ثروت و دارايى مردم باشـــد و همين عامل هم باعث مى شـــود تا تضادهاى 
رفتارى دولت در حوزه قيمت گذارى دستورى كاالها ديگر بروز نكند. تجربه 
سال هاى اخير بارها به ما گوشزد كرده است كه دونرخى شدن بازارها، يعنى 
توليد رانت در اقتصاد؛ براى مثال وقتى در بورس كاال قيمت مواد اوليه را به 
اجبار پايين نگه مى داريم اما همان ماده اوليه بيرون بورس نرخى به مراتب 
باالتر دارد، اين رويداد هيچ حاصلى براى توليد ندارد و برچيده شدن اين نگاه 
به مدد انقالب بازار سرمايه، نويدبخش روزهاى روشن براى توليد كشور است. 
با همه اين تفاسير بايد اعالم كرد كه در جريان حركت انقالب بازار سرمايه، به 
يكسرى افراد و تفكر به عنوان موانع خواهيم رسيد كه اين افراد راهى نخواهند 
داشت جز آنكه خودشان و تفكرشان را با اصالحات اقتصادى همسو كنند.  
دليل اين تاكيد هم آن است كه 40 تا 50 ميليون سهامدار عدالت به همراه هفت 
تا هشت ميليون سهامدار جديد وارد بازار سهام شده اند و مسووالن بايد در 
قبال تصميم هاى اشتباه خود پاسخگوى اين شمار باالى سهامدار شركت ها 
باشند. به اعتقاد بنده اين چرخه ورود مردم به بازار سرمايه بايد توسعه يابد و 
حتى بچه ها در سنين كودكى در دوران مدرسه بايد با قواعد بازار سرمايه آشنا 
شوند تا بتوانيم به يك بورس عميق و قابل حرف در صحنه هاى بين المللى 
تبديل شويم. موضوع مهمى كه پتانسيل باالى بازار سهام ايران براى رشد و 
توســـعه را نشـــان مى دهد، بررسى ارزش بازار است.  در حال حاضر ارزش 
بازار ســـهام ايران بين 300 تا 400 ميليارد دالر اســـت، در شرايطى كه ارزش 
بازار شركت هايى مثل اپل و آمازون به تنهايى چند برابر ارزش كل بورس 
ما مى باشد، به عبارتى بورس ايران با كل صنايع بزرگ پتروشيمى، پااليشى، 
بانكدارى، فوالدى، معدن، فلزى، سيمان و... حدود 400 ميليارد دالر ارزش دارد. 
اين بررسى نشان مى دهد كه بازار ما در سطح بين المللى داراى ارزش بااليى 
نيست و بسيار جاى رشد دارد كه براى تحقق آن دو عامل بايد عملياتى شود.  
نخست همان موضوعى كه در ابتدا ذكر شد، دولت نبايد در زمينه درآمد بنگاه 
ها و قيمت تمام شده محصوالتشان بى انصافى كند و اجازه دهد شركت هايى 
از قبيل فوالد مباركه و فوالد خوزستان و... براساس رقابت محصوالتشان را در 
بورس كاال و در شفافيت به فروش برسانند.  عامل دوم كه بايد به آن توجه 
كنيم اينكه بازار سرمايه همانند طبيعت، داراى اكوسيستم است و همه اجزاى 
اين اكوسيستم از قبيل نهادهاى بازار سرمايه و اركان آن بايد هر يك وظايف 
خود را به درستى انجام دهند، فعاليت هاى اين اكوسيستم در چند سال اخير 
در حال اصالح اســـت و معتقدم با توجه و صبورى و به مدد انقالب بازار 
سرمايه، شاهد تنظيم اين اكوسيستم خواهيم بود.  در پايان به سهامداران توصيه 
مى كنم كه در كنار ورود به بازار سهام و سرمايه گذارى، اگر صبورى را چاشنى 
اين سرمايه گذارى كنند از حضور در اين بازار لذت خواهند برد چراكه زمان 

حكومت بازار سرمايه براى اقتصاد كشور فرارسيده است. 
*كارشناس بازار سرمايه

يادداشت بورسىيادداشت بورسى

عسگرى مارانى*

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

اصل كارت هوشمند كاميون ولوو 
ان10 به شماره پالك فعلي 828ع78 
ايران91 قبلي 875ع38 ايران59 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند مالكيت برگه كمپاني پيكان وانت مدل 
1383 شماره پالك ايران28 -719 ج71 شماره موتور 
11283105955 شماره شاسي 83920376 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. مالير

برگ سبز پژو 206 رنگ سفيد مدل 87 پالك 
75ـ 949ب84 موتور 14187011338 

شاسي NAAP31EG48J205429 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي احمدميرعباسي به شماره 
9513065140 دانشگاه كردستان رشته 
بيوتكنولوژي ، زيست فناوري، مفقود و از 

اعتبار ساقط است. سنندج

كارت دانشجويي فاطمه شباني منور 
به شماره 93174021 دانشگاه علوم 

پزشكي رشته دندان پزشكي مفقود و از 
اعتبار ساقط مي باشد. سنندج

پروانه تاكسيراني خودرو پژو 405 به شماره 
پالك: 33 ايران362ت77 به شماره ملي: 

0056560648 به نام سعيد حسني مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب درسا خان زاده ياجلو به شماره 
0023299398 در رشته حسابداري بازرگاني مقطع 
كارداني صادره از دانشگاه غيرانتفاعي رسام مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز موتورسيكلت KTM-RC249 مدل 
 N3CJYN400JMJ00061 :1397 به شماره تنه

به شماره پالك: 82828/136  مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پاژن مدل1385 به شماره 
پالك 11ـ 155ي24 و شماره موتور 
GSAT4831380 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساري

اصل سند كمپاني پژو پارس مدل85 به شماره پالك 
769س97 ايران91 موتور 12484253252 
شاسي 19343830 به نام زينب پناهي حاجي 

خواجه لو مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

اصل برگ سبز سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل1386 
به شماره انتظامي ايران20ـ 586د85 به شماره موتور: 
 s1412286171395 2080733 به شماره شاسي

مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز كاميونت ون به شماره شهرباني 
335ب13 ايران25 شماره موتور 206459 
و شاسي D06302 به نام محمدحسن وحداني 
مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

اصل برگ سبز كاميون كشنده ولوو ان 12 مدل 
1983 به شماره پالك 532ع73 ايران18 موتور 

TD121G31089303 شاسي 10638014130  
مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

اصل سند كمپاني و برگ سبز ريو مدل86 رنگ 
سفيد پالك 65ـ 727د43 موتور 1024895 
شاسي NAS61002271126460 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

اصل پروانه بهره برداري به شماره 
60755 مورخ 1397/03/19 متعلق 

به شركت سازه هاي فلزي شهريار مفقود 
گرديده و فاقد ارزش مي باشد.

برگ سبز خودرو ساينا مدل 1396 به شماره شاسي 
 M/158486487 و شماره موتور NAS831100H5743084

به شماره پالك 955ب81 ايران66 به نام هومن زماني كدملي 
2161879499 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
خودرو سواري پرايد تيپ جي تي ايكس 

آي مدل 1388 رنگ سفيد روغني 
شماره موتور 3128156 شماره 

شاسي S1412288341357 شماره 
پالك ايران48ـ  197ب12 به نام 

محمدجعفر رنجبر بوشهري فرزند اكبر 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوهـ  خالقي

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) و كارت مشخصات  

وانت آريسان مدل 1395 
رنگ سفيد شماره پالك 771 
ج76 ايران19 شماره شاسي 

 NAAB66PEXGV652822
شماره موتور 118J0018683 به 
نام شهرام مرادي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو سواري پرايد جي تي 
ايكس آي با شماره شاسي 
S1412285785579 و 
شماره موتور: 1443447 

با شماره پالك: 12 
ايران117ق62 به نام رمضان 
صبوري فرد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري پرايد
 مدل 1385 به رنگ 

نوك مدادي به شماره موتور 
1647963 و شماره شاسي 

 S1412285244427
و شماره انتظامي ايران 

67ـ  261ب59 به نام علي 
عجمين مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز و پالك موتور 
سيكلت نامي CG125 قرمز 
مدل 1387 شماره موتور 
CE0105174 شماره تنه 

 NBE***125A8702820
پالك 87475/693 مالك 

حسين تابناك مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

برگ سبز نيسان پاترول مدل 
1367 به رنگ سفيد روغني 
به شماره موتور 007168 و 

 35P704391 شماره شاسي
و شماره انتظامي

 ايران67ـ  248ص33 
به نام رايان قاراخاني سيركي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. 

برگ كمپاني پژو پارس 
XU7 به شماره شاسي: 
 NAAN01CE3HH838385

به شماره پالك:
 10 ايران412ي72 

به شماره موتور: 
 124K1088941

مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري پژو 206 

آريان مدل 1386 به شماره 
پالك 17ـ  971ق43 و شماره 
شاسي 18907789 و شماره 

موتور 13385010317 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 اروميهـ  ناصر وكيلي يكان

سند كمپاني، برگ سبز و سند قطعي 
خودرو سواري هيونداي سانتافه 

2400 مدل 2014 به شماره پالك 
87ـ  249ب88 و شماره موتور 

G4KEDU239998 و شماره شاسي 
KMHSU81CDEU267397 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  سيدعليرضا خادم دين زنجاني

برگ كمپاني سند فروش 
كشنده12FH(6×4) شركت 
سايپا ديزل به شماره شاسي: 

 TV2AN60D35T856335
و شماره موتور: 478252 با 

شماره پالك 31 ايران637ع37 
به نام محمدرضا گودرزي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري 
تيبا به شماره شاسي: 

 NAS811100J5793856
و شماره موتور: 

M15/8597095 به شماره 
پالك: 77 ايران961ق33 به 
نام مجيد رضا جاسم پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

 110S برگ كمپاني ام وي ام
مدل 95 به شماره شاسي: 

 NATEBAPMXG1000596
به شماره پالك: 88 
ايران772ص44 
به شماره موتور: 

 MVM371FBHG000579
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

سند مالكيت سواري پرايد 
سواري تيپ 132 به مالكيت: 

عليرضا ترابي كدملي: 
0603183182 رنگ: سفيد 
مدل: 1388 شماره شاسي: 

S1422288133561 شماره 
موتور: 3251640 شماره پالك: 

982ق17 ايران10 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو سواري 
رنو ساندرو اشپ با شماره شاسي: 
 NAPBSRBYNK1119306

و شماره موتور:
 K4MC697-R120401 

به شماره پالك: 
35ايران265ي17 به نام سيمين 

سروي مغانلو مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگ سبزـ  سند كمپاني خودرو 
هيونداي سانتافه2400 

به شماره شاسي: 
 KMHSU81BDH7807980

با شماره موتور: 
G4KJHA971143 و شماره 

پالك: 76 ايران717 ج22 به نام 
صاحب جاللي پور مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند كمپاني خودرو 

سواري سمندLX به رنگ سفيدـ  
روغني مدل 1393 به شماره انتظامي 

54ـ  542ط 14 و به شماره موتور 
147H0066576 و به شماره شاسي 
NAACR1HS7EF568553 متعلق 
به صفرعلي جهان بخشي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد))

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو وانت آريسان مدل 1395 

به رنگ سفيد دوگانه سوز به شماره 
انتظامي 54ـ  274ق33 و به شماره موتور 

118J0029130 و به شماره شاسي 
NAAB66PE7GV664958 متعلق به 
خديجه جالليان علي آبادي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ((يزد)) 

برگ پروانه تردد و شناسنامه 
خودرو يك دستگاه سواري كوپه 

سيستم شورلت تيپ كامارو 
مدل2013 به رنگ نقره اي به 

شماره پالك 21895 و شماره موتور 
D9154986 و شماره شاسي 

2C1FE1E34D9154980 به نام 
محسن سعيداوي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديد.

برگ سبز+ سند كمپاني خودرو سواري 
كار جيلي به رنگ مشكيـ  روغني ـ  
مدل 2014 به شماره شهرباني، 

ايران93ـ  374 ج21 به شماره موتور: 
JLD4G24DAJC00465 و شماره 

 L108DBZ52E3078724 :شاسي
به نام شهره يزدان پناه مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
حسينيـ  آباده

برگ سبز خودرو سواري 
سيستم سايپا تيپ CNG تيبا 

مدل 1397 به شماره پالك 
359ن38 ايران34 شماره موتور 
M15/8592081 شماره شاسي 
NAS81200J5792038 به نام 
معصومه مطوري مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. 
بهبهان

سند كارخانه (كمپاني) سواري چري 
Tigg05 مدل 1395 قهوه اي صدفي 
پالك 59ـ  621ب61 شماره موتور 

MWM484FTAG007962 شماره 
 NATGBATLXG1004878 شاسي

به نام علي ساور عليا شماره ملي 
2122427507 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. گرگان

سند كمپاني (فاكتور فروش) 
خودرو سواري هاچ بك پژو206 

سال ساخت 1381 به شماره پالك 
ايران43ـ  675ي93 به شماره 
موتور10FSE33826139 به 

شماره شاسي IN81609062 به 
نام وحيد خدادادي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
اصفهان

سند كمپاني وانت پيكان 1600 
مدل1393 سفيد شيري روغني 
پالك 59ـ 454د69 شماره موتور 
118P0081417 شماره شاسي 
 NAAA36AA1EG679151
به نام محمد چاري داد شماره ملي 

4979818609 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان

سند كمپاني(فاكتور فروش) 
خودرو سواري ام و ي ام X33 مدل 

1392 به شماره پالك ايران53 
ـ921س36 به شماره موتور 

 MVM484FAFA020725
به شماره شاسي 

NATGBAXK5A1020429 به نام 
عباس محب رسول مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. اصفهان

كليه مدارك شامل سند كمپاني و فاكتور 
فروش خودرو، برگ سبز (شناسنامه 

مالكيت) و كارت شناسايي متعلق به خودرو 
كاميون بنز ده تن(فك پارس) به شماره 
شاسي 37435216574630 و شماره 
موتور 35593210057325 متعلق به 

شركت صنايع گچ خوزستان به شناسه ملي 
10420092652 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري هاچ بك سايپا 
تيپ تيبا2 مدل 1396 رنگ 
سفيد روغني شماره پالك 

24ـ  339ج76 شماره موتور 
M15/8398666 شماره شاسي

NAS821100H1083164 به نام 
حسين بشير رومزي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه و سند كمپاني 

خودرو سواري سيستم پژو تيپ 
پارس ئي ال ايكس شماره موتور: 
12683000939 شماره شاسي: 

 83828363 شماره پالك:
 73ـ 735 ج15 به نام محمد جواد 

محسني فرد فرزند زينل مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك

ســـند كمپاني خودرو تيگو5ـ  چري مدل 1396 به 

شماره پالك ايران15ـ  975د58 و به شماره موتور 

MVM484FTAH023155 و شـــماره شاســـي 

NATGBATL4H1019622 به نام ابراهيم عزيزي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (تبريز)

اصل ســـند كارخانه (كمپاني) و اصل برگ ســـبز خودرو 
ســـواري پرايد صبا جي تـــي ايكس مـــدل 1382 رنگ 
يشمي متاليك شـــماره موتور 00596075 و شماره شاسي 
S1412282148790 بـــه نام الهه نوربخـــش حبيب آبادي 
فرزند اصغر داراي شـــماره ملـــي 1287424449 صادره 
از اصفهـــان به شـــماره انتظامـــي 13ـ  355 ل75 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ســـاقط مي باشـــد. فريدونشهر

كارت خودرو ماكسيما 
به رنگ سفيد
 به شماره پالك

 ايران 66ـ  993ل37 
مدل 1390 

به شماره شاسي 
 NAPLE2A3301024236

و شماره موتور 
 VQ30015859Q

به نام شركت حمل و 
نقل پتروشيمي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و كارت خودرو سواري سمند 
مدل 1385 به شماره شاسي 14567141 ش موتور 

12485188387 و شماره پالك 63 ايران534ص82 به نام 
فربود اميري فارس مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1392 
به شماره شاسي NAAM11CA6DR916254 ش موتور 
124K0197857 و شماره پالك 93 ايران 193س75 به 

نام سيف اله تبسم حقيقي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1379 به 
شماره شاسي S1412279663119  ش موتور 

00190298 و شماره پالك 83 ايران226 و 12 به نام 
هوشنگ شهوند نژاد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

استخدام فو رى 10 نفر

در بخش اداري بازرگاني 

5م ثابت+ پورسانت+ ناهار

4 4 2 0 6 3 9 6

فروشنده خانمكارمندفروشبازارياب

 و كرج
ى تهران

بوم

آگهي دعوت شركت مسكن سازان سايه گستر خزر(سهامي خاص) 
به شماره ثبت 547085 و شناسه ملي 10760291126 

بدينوسيله از كليه سهامداران اين شـــركت دعوت به عمل مي آيد تا در 
جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در تاريخ 99/7/12 
رأس ســـاعت 9:00 به نشاني محل قانوني شـــركت تشكيل مي گردد، 
 حضور به هم رسانند.  دستور جلسـه: ـ  انتخاب و تعيين سمت مديران
 ـ  تعيين وضعيت حق امضا ـ  انتخاب بازرسين ـ  تصويب ترازنامه و حساب 

هيئت مديرهسود و زيان سال مالي 1398

مدرك پروانه پايه2 نظام مهندسي 
اينجانب محمدقاسم زاده فرزند محمود 
ش.ش 585 عضويت 103047818 

پروانه 01030057976 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده خواهشمند است به آدرس 
ذيل ارسال نمايد. تهرانـ  خ هالل 

احمرـ  خ كمپاني بن بست افشار پالك 
1/8 واحد1

آگهى تغييرات  شركت صنايع دام و طيور سينا سهامى خاص
 به شماره ثبت 42066 و شناسه ملى 10100874395 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1393/12/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى فريبرز غفارى نژاد با شماره 
ملى 0049846418 به ســـمت بازرس اصلى و آقاى فرامرز غفارى نژاد با 
شماره ملى 0053505050 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال 

مالى تعيين شدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران 
(933164)

**********************
آگهى تغييرات  

شركت صنعتى و معدنى باويل بهپر سهامى خاص
 به شماره ثبت 391990 و شناسه ملى 10320420653 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/04/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالى منتهى 
به 1397/12/29به تصويب رســـيد. آقاى جمشـــيد محصص به شماره 
ملـــى 0053465717 بعنوان بازرس اصلى و آقاى ابوالفضل اســـديان 
 كوهستانى به شـــماره ملى 2181174636 به عنوان بازرس على البدل
 براى مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديد . روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران 
(933165)

**********************
آگهى تغييرات  شركت سپهران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 46847 و شناسه ملى 1010092066 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان محمود معزى داراى كد 
ملى : 0045335745 به سمت رئيس هيات مديره و محمد عليمحمدى 
داراى كد ملى 5729815549 به ســـمت مديرعامل وعضو هيات مديره 
 و آقـــاى نويد عليمحمدى بعنوان نايب رئيـــس هيئت مديره براى مدت
 2 ســـال انتخاب گرديدند. آقاى محمد حسين ميالنى سبزوار به شماره 
ملى 0033863237 بعنوان بازرس على اصلى و خانم نرگس يوسفى مقدم 
بعنوان بازرس على البدل  به شـــماره ملـــى 0072440333 براى مدت 
يكســـال مالى انتخاب گرديدند . حساب ســـود و زيان و تراز مالى منتهى 
به 1396/12/29 به تصويب رســـيد . كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و 
قراردادهاى شـــركت از جمله چك،سفته، برات و عقود اسالمى و اسنادى 
كه براى شركت ايجاد و تعهد نمايد و همچنين اوراق عادى و ادارى با امضاء 
منفرد مديرعامل و رئيس هيات مديره هريك به تنهايى همراه با مهرشركت 

معتبر خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران 
(933166)

**********************
آگهى تغييرات  شركت دايا به آرا سهامى خاص

 به شماره ثبت 186885 و شناسه ملى 10102289397 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان 

شركت منتهى به سال 97 مورد تصويب قرار گرفت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران 
(933167)

**********************
آگهى تغييرات 

 شركت پارسا پيشرو درمان شتاب سهامى خاص
 به شماره ثبت 359341 و شناسه ملى 10104073927 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات 
مديريت آرمان بصير به شناســـه ملى 10320601565 به سمت بازرس 
اصلى براى بقيه مدت تصدى تا تاريخ 1398/12/29 انتخاب گرديد. روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت براى انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران 
(933168)

آگهى تغييرات  موسسه غير تجارى فرهنگى و ورزشى جهادگران
 به شماره ثبت 10413 و شناسه ملى 10100421848 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : محل موسسه غير تجارى در واحد ثبتى تهران به آدرس استان 
تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، محله شهرك 
قدس(غرب) - درختى ، بلوار شـــهيد برادران نورانى(پارك) ، خيابان درختى ، 
پالك 95 ، طبقه همكف وكدپستى1468883111 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933170)

**********************
آگهى تغييرات  شركت مجتمع متخصصين پوست مهرگان تهران
 سهامى خاص  به شماره ثبت 168364 و شناسه ملى 10102108866

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: سرمايه نقدى شركت مبلغ 75900000000 ريال منقسم به 
253 سهم بانام هريك به ارزش 300000000 ريال مى باشد. و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذكور اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933171)
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قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز زراعي و باغي 
در شهرستان لنجان 

زرين شــــهرـ  خبرنگار اطالعات: رئيس امور اراضي شهرستان لنجان 
از قلع و قمع 6 هكتار از مســــتحدثات غيرمجاز زراعي و باغي در حريم 
شــــهر «چرمهين» اين شهرستان خبرداد. در اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون 
حفظ كاربري اراضي زراعي حكم قطع و قمع مستحدثات غيرمجاز زراعي و 
باغي در حريم شهر «چرمهين» با حضور سبكتكين رئيس اداره امور اراضي 
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان لنجان و نماينده دستگاه قضايي شهرستان 
و مامورين انتظامي، اجرا شد. با اجراي اين حكم حدود 6 هكتار از اراضي 
زراعي و باغي آزاد شد و به وضع سابق برگشت. تغيير كاربري ها در اراضي 
باغي و زراعي شهرستان لنجان در قالب ديوار كشتي، بنا و محوطه سازي و 

دپوي مصالح و آالچيق بوده است. 

يزد نيازمند 36 پايگاه جديد اورژانس است
يزدـ  خبرنگار اطالعات: رئيس ســــازمان اورژانس اســــتان يزد گفت: 
يزد نيازمند 36 پايگاه اورژانس جديد شامل 14 پايگاه شهري و 21 پايگاه 

جاده اي است.
احمد دهقان به مناسبت سالروز تأسيس مركز فوريت هاي پزشكي افزود: 
در حال حاضر 56 پايگاه شهري و جاده اي و يك پايگاه اورژانس هوايي در 
استان يزد مشغول خدمات رساني به مردم هستند و تعداد پايگاه هاي اورژانس 
در استان يزد بر اساس استانداردهاي تعريف شده بايد به 90 واحد برسد كه 
بر اين اساس در حال حاضر استان يزد نيازمند 36 پايگاه جديد اورژانس 

شامل 14 پايگاه شهري و 21 پايگاه جاده اي است.
دهقان عنوان كرد: براي 90 درصد پايگاه هاي مورد نياز زمين تأمين شده 
است و در مواردي نيز به دليل عدم امكان مالي براي دولت به منظور ساخت 

پايگاه و تجهيز آن، خيران وارد عمل شده اند.
رئيس سازمان اورژانس استان يزد يادآور شد: در 90 درصد پايگاه هاي 
در حال احداث از پتانسيل و ظرفيت خيران براي ساخت و تجهيز استفاده 
شده است.وي با اشاره به اينكه هم اكنون ميانگين رسيدن نيروهاي اورژانس 
بر بالين بيماران، در شهرها 7 دقيقه و در جاده 12 تا 15 دقيقه است، افزود: 
تالش ما اين است كه اين استانداردها رعايت شود.دهقان اظهار داشت: بيشترين 
علت درخواست كمك و خدمات از اورژانس در استان يزد مربوط به بيماران 
قلبي و عروقي و سپس حوادث ترافيكي است و سقوط از ارتفاع، سوختگي، 
مسموميت ها و به ويژه مسموميت با منواكسيد كربن به خصوص در فصل 
سرما، مسموميت هاي دارويي و غرق شدگي نيز از ديگر مواردي است كه از 

اورژانس براي رسيدگي به آنها درخواست كمك مي شود. 

واگذاري سيم كارت دانش آموزي شاد 
در استان گلستان

گرگانـ  خبرنگار اطالعات:  واگذاري سيم كارت دانش آموزي شاد در 
ديدار غالمعلي شهمرادي مدير مخابرات منطقه گلستان  با گوهري راد مديركل 

آموزش و پرورش اين استان  به بحث و تبادل نظر گذاشته  شد. 
شهمرادي با تاكيد بر اينكه خدمات مخابراتي مي بايست به طور يكسان 
در اختيار مردم استان قرار گيرد افزود: مقرر شده است به تمامي دانش آموزان 
در مقاطع مختلف تحصيلي سيم كارت دانش آموزي شاد واگذار شود.وي 
افزود: دانش آموزان با فعالسازي اين سيم كارت مي توانند به راحتي به سامانه 
شاد وصل و از برنامه هاي آموزشي آن بهره مند شوند. وي با اشاره به اينكه 
اين ســــيم كارت هم به دانش آموزان و هم به معلمان اختصاص مي يابد، 
استفاده از آن را رايگان دانست و گفت: اينترنت مورد نياز براي اتصال به 
سامانه شاد به وسيله سيم كارت دانش آموزي شاد رايگان است و هيچ گونه 
هزينه اي در بر نخواهد داشت.شــــهمرادي گفت: بر اســــاس آمار ارسالي از 
سوي آموزش و پرورش استان، به تعداد خواسته شده سيم كارت شاد در 
اختيار آنان قرار خواهد گرفت و هيچ گونه محدوديتي از سوي مخابرات 

وجود نخواهد داشت. 
*پلمب 5 مركز غيرمجاز جمع آوري ضايعات

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري گلستان از  پلمب 
5 مركز غيرمجاز جمع آوري ضايعات در   استان خبر داد.

حجت االسالم مهدي قاسمي وناجمي در كارگروه پيشگيري از سرقت 
استان گلستان گفت: بر اساس مصوبه اين كارگروه پليس اماكن همه مراكز 
خريد و فروش ضايعات اســــتان را رصد و 5 مركز غيرمجاز جمع آوري 
ضايعات را پلمب كرد. همچنين مراكز خريد و فروش موظفند مشخصات 
فروشنده و نشاني او را در دفتر يادداشت كنند تا اگر اموال دزدي در ميان 
ضايعاتي كه مي خرند وجود داشت، امكان رديابي و شناسايي سارق فراهم 
شود و اگر اموال سرقتي در مراكز خريد ضايعات كشف شود كه مشخصات 
فروشنده آن در دفتر ثبت نشده باشد، خود صاحبان مراكز به عنوان سارق 

معرفي خواهند شد.

ســـرويس شهرستان ها: وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در پيامي به  
آئين بزرگداشت استاد شهريار و روز 
ملي شعر و ادب در مقبره الشعراي 
تبريز گفت: زبان مادري سرزمين 
فرهنـــگ مـــدار و هنر پرور ما و 
ايران، سرشار از جلوه هاي احساس 

و عواطف انساني است. 
در پيام ســـيدعباس صالحي 
كه از ســـوي مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي، در 
مراسم گراميداشت استاد شهريار 
قرائت شد، آمده است: زبان مادري 
ما تجليـــگاه فرهنگ، دين، آئين، 
اســـطوره، تاريخ و هويت ملي ما 
است كه آشنايي با زواياي گوناگون 
آن، براي هر فارسي زباني شايسته 

و نيكوست. 
صالحي ادامه داده است:زبان، 
مظهر وحدت و همبستگي و تحكيم 
مباني ملت و پاسداشت آن، موجب 
اســـتقالل ملي و تاريخ اين كشور 

چندين هزار ساله است. 
وزيـــر فرهنگ ادامه مي دهد: 
شعر فارسي، عصاره رنج و لذت، 
بيـــم و اميد، پژمردگي و بالندگي، 
بيداد و داد و عشق و بندگي است 
كه با الهام هاي شـــاعرانه، بر ديوان 
و دفتر و زبان مشترك شاعران اين 

مرز و بوم نقش بسته است.
 از پس قرن ها و اعصار، سپهر 
ادب فارســـي در مقابل گزند تند 
بادهاي حوادث، مقاوم مانده و از 
كرانه هاي فرا رود تا نيل و سند و 
گاهي ميان اروند و هيرمند و آسياي 
ميانـــه و تا چين و ماچين رواج و 
رونق يافته و مرزهاي جغرافيايي را 

درنورديده است. 
از سوي ديگر شيريني زبان و 
ادب فارسي، شعر ما را به زبان هنر 
نزديكتر ســـاخته و از رهگذر اين 
مصاحبـــت و بهره گيري از نظم و 
ايجاز، آفاق را سير كرده و حقايق 
ازلـــي ابدي را در اين گنبد مينايي 

صال زده است. 
صالحـــي مي افزايد: بي ترديد 
شعر فارسي در تاريخ هزاران ساله 
خـــود به زيباترين و ماندگارترين 
شـــكل، رسالت عشق و عرفان و 

توحيد را با اوزان زيبايي شناسانه 
در جهـــان آفاق و انفس به گوش 
دو جهان رسانده است؛ همچنان كه 
زبان و ادبيات، افزون بر بهره هاي 
شنيداري، در انتقال مفاهيم علمي و 

حكمي نيز مؤثر بوده است.
در تاريخ معاصر سرزمين ما، 
دوران دفـــاع مقدس كه اكنون در 

آستانه چهلمين سال اين حماسه 
دوران ســـاز هســـتيم، نقطه اي 
الهام بخش براي شاعران و اديباني 
بوده كه در كنار ذوق هنري، دغدغه 
اجتماعي و عرق ملي و ميهني شأن 
بـــه جوش و خروش آمد. آنان كه 
دفتر و ديوان خود را با سروده هايي 
از جنس ايثار و شهادت آذين بستند 
و نام خود را بر جريده عاشـــقي 

جاودان ساختند.   
شهريار سخن، استاد محمد 
حســـين بهجت تبريزي در زمره 
اين نام هـــا بود كه در دهه پاياني 
عمرش آثاري ماندگار از عظمت 
روح فداكاري مردمان ايران اسالمي 
آفريد. وزير فرهنگ ادامه داده است: 
با گراميداشـــت بيســـت و هفتم 
شهريور، روز بزرگداشت شعر و 
ادب فارســـي كه به نام اين شاعر 
و غزلســـراي برجسته و دلسوخته 
مزين اســـت، اين روز را به اهالي 

شـــعر و ادب تهنيت مي گويم و 
فرصت را مغتنم مي شمارم و پيرو 
تأكيدات و دغدغه هاي مقام معظم 
رهبـــري (مدظله العالي) كه خود 
دل در گروي اين زبان شـــيرين 
داشـــته و همواره به صيانت از آن 
توصيه نموده اند، يادآور مي شـــوم 
كـــه قدر اين موهبت الهي و ذوق 

و قريحه شاعرانگي را كه يكي از 
خصيصه هاي ارزشمند هر ايراني 
اســـت، پاس بداريم و در رونق و 
رواج آن تالش كنيم و در مراقبت 
و محافظت از اين گوهر كم نظير، 

از هيچ كوششي دريغ نورزيم. 
شــاعري متعلق بــه همه 

بشريت 
استاندار آذربايجان شرقي هم در 
آئين بزرگداشت استاد شهريار و روز 
ملي شعر و ادب در مقبره الشعراي 
تبريز با بيان اينكه شهريار شاعري 
جهاني و متعلق به همه بشـــريت 
است و نبايد او را محدود به يك 
منطقه كرد، گفت: انديشه فراملي و 
طرفداري از ارزش هاي انساني از 

ويژگي هاي شعر شهريار است. 
پورمحمدي،  محمدرضـــا 
افـــزود: ديـــن داري، انس با قرآن 
و عشـــق به ائمه اطهار در شـــعر 
شهريار موج مي زند. وي با اشاره به 

اينكه مقبره الشعراي تبريز بيش از          
400 ســـخنور و شاعر نامي را در 
قلب خود جاي داده است، افزود: 
ملك الشـــعراها و شاعران بزرگ، 
ســـال هاي پاياني عمر خود را در 
تبريز زندگي مي كردند، به اين اميد 
و آرزو كه در مقبره  الشـــعرا دفن 

شوند. 

استاندار آذربايجان شرقي افزود: 
سرخاب جايي است كه موالنا، پس 
از شوريدگي و دلباختگي به ساحت 
شمس تبريزي، وصيت مي كند كه 
بر مزار او، مشـــتي از خاك كوي 
سرخاب و مقبره الشعرا بريزند تا در 
روز بازپسين بر دست راست گيرد 

و ترنّم شمس سر دهد. 
پورمحمدي با بيان اينكه اينجا 
تبريز و آذربايجان است كه هر گاه 
جان ايران به ســـردي مي گراييد، 
چون خورشيدي تابناك به آن گرمي 
مي بخشيد، گفت: در همه تحوالت 
ايران و تاريخ مبارزات آزاديبخش، 
نظير انقالب مشروطيت و انقالب 
اسالمي ايران، تبريز الهام بخش بوده 

و ايران مديون آذربايجان است. 
وي، قلب مردمان آذربايجان 
را مملو از عشـــق به ايران دانست 
و گفت: تبريز اسطوره تاريخ است 
و از اين رو اســـتاد شهريار بعد از 

بي مهري ها، تصميم مي گيرد به شهر 
خود آمده و شهريار خود باشد. 

پورمحمدي از برگزاركنندگان 
اين مراسم باشكوه كه سبب شدند 
در اين شرايط كرونا، روز ملي شعر 
و ادب فارسي و بزرگداشت مقام 
اســـتاد شهريار در سكوت سپري 

نشود، قدرداني كرد. 
بازگشايي بخش تكميل شده 

محوطه مقبره الشعرا  
مراسم بزرگداشت استاد سيد 
محمد حسين شهريار به همت ستاد 
برگزاري كنگره ملي شـــعر و ادب 
ايـــران و با همكاري انجمن ادبي 
تبريز، همزمان با روز ملي شعر و 

ادب برگزار شد.
اين مراسم با حضور چهره هاي 
ادبي، علمي و مســـئوالن ارشـــد 
كشـــوري و استاني، شعر خواني 
و بازگشـــايي بخش تكميل شده 

محوطه مقبره الشعرا همراه بود. 
  طراحي تمبر بزرگداشــت 

استاد شهريار  
مدير ارشد يكتا نوين تمبر شركت 
ملي پست جمهوري اسالمي ايران 
گفت: تمبر بزرگداشت استاد محمد 
حسين بهجت تبريزي متخلص به 

شهريار طراحي شده است. 
 به گـــزارش خبرنگارما در 
تبريز مجيد نوتاش   در تشـــريح 
چگونگي طراحي تمبر بزرگداشت 
اســـتاد شـــهريار افزود: اين تمبر 
همزمان با 27 شـــهريور مصادف 
با روز شعر و ادب فارسي و روز 
بزرگداشت استاد شهريار در واحد 
طراحي و گرافيك يكتا نوين تمبر 

طراحي شده است.
وي ادامه داد: اين تمبر توسط 
استاد جمال حسيني، يكي از اساتيد 
هنر نقاشي تبريز، نقاشي پرتره شده 
اســـت؛ طراحي اين تمبر با هدف 
تبيين نقش ارزنده اين شاعر پرآوازه 

ايراني اسالمي است. 
وي افزود: اســـتاد شهريار به 
گردن همه ايرانيان و ادب دوستان 
كشـــور حق دارد و مجموعه يكتا 
نوين تمبر افتخار مي كند كه در گام 
نخست اقدام به طراحي اين اثر فاخر 

كرده است.     

شهريار شاعري جهاني و متعلق به بشريت است
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پيام به آيين بزرگداشت استاد شهريار:  

  سرويس شهرستان ها: آيين 
گراميداشت حجت االسالم سيد 
عباس موسويان عضو فقيد شوراي 
فقهي بانك مركزي عصر پنج شنبه 
با حضـــور جمعي از طالب و 
فضالي حوزه در صحن مدرسه 

علميه فيضيه قم برگزار شد. 
در ايـــن آيين كه نمايندگان 
دفاتر مراجع تقليد و علما، جمعي 
از طلبه ها و روحانيان حوزه علميه 
قم و قشـــرهاي مختلف مردم 
حضور داشتند، ياد آن عالم رباني 

گرامي داشته شد.  
  پـــس از قرائت آيه هايي از 
كالم اهللا مجيـــد و ذكر مصيبت، 
رئيس موسسه پژوهشي حكمت 
و فلسفه طي ســـخناني اظهار 
داشـــت: تا زماني كه روزگاري 
باقي است، عالمان ديني نيز باقي 
هستند، ولو جسم آن ها زير خاك 
باشد. حجت االسالم عبدالحسين 
خســـروپناه با تأكيد بر باال بودن 
مقام شـــهيدان اضافه كرد: پيامبر 

اسالم تأكيد كرده اند كه مقام عالم 
درجه اي از شـــهيد برتر است، 
مصداق بارز علما اهل بيت (ع) 
هســـتند، اما قطعاً علمايي كه در 
اين مكتب درس خوانده اند نيز 
مخاطب اين روايت محســـوب 
مي شـــود.   خسروپناه يادآور شد: 
علمي كه همراه با تفكر اســـت، 
براي جامعه نافع و همراه با عمل 
است، علم حكمت دارد و مرحوم 
موسويان نيز از علمايي است كه 
تمامي اين ويژگي ها را براي علم 

خود داشته است.
 رئيس موسســـه حكمت و 
فلسفه گفت: آن مرحوم در تنقيح 
فقه االجتماع نقش مهمي داشت 
و در ايـــن زمينه آثار بزرگي را 
تاليف كرد و بيش از 30 ســـال 
كوشيد تا در حوزه اقتصاد نقش 

مهمي داشته باشد.
 وي اضافه  كرد: حجت االسالم 
موسويان در بانكداري اسالمي 
صاحب نظر بـــود و بانكداري 

اســـالمي كه عقود شـــرعي را 
رعايت نمي كنند، مشـــكل هاي 
فراوان براي مردم و كشور ايجاد 
كرده است. خســـروپناه ادامه داد: 
آن مرحوم در 3 دانش فقه، علم 
اقتصاد و تفسير صاحب نظر بود 
و رهبر معظم انقالب فقدان ايشان 
را ضايعه بزرگ دانســـتند. وي با 
بيان اينكه سياستگذاري ابزار و 
ساختار مالي نيز از حوزه هايي بود 
كه مرحوم موسويان دنبال مي كرد، 
يادآور شـــد: مرحوم موسويان 
پاسخگو، خالق و الگوساز بود 
و با تمامي علم و دانشـــي كه 
داشـــت، سر تا پا تواضع بود و 
فـــارغ از بذل علمي داراي بذل 
مالـــي و منصبي نيز بود. حجت 
االسالم ســـيد عباس موسويان 
عضو انجمن اقتصاد حوزه علميه 
قم و عضو شـــوراي فقهي بانك 
مركزي نوزدهم مردادامســـال به 
دليل ابتال به ويروس كرونا درقم 

دار فاني را وداع گفت. 

برگزاري آيين بزرگداشت حجت االسالم موسويان در قم  

بندرعبــــاسـ  خبرنــــگار 
اطالعات:  مديركل كميته امداد 
استان هرمزگان گفت: امسال شور 
عاطفه هــــا در قالب مرحله دوم 
پويش ملي «ايران همدل» با هدف 
گذاري متفاوتي در ارتباط با تأمين 
مايحتاج تحصيلي دانش آموزان 
نيازمند تحت حمايت اين نهاد 
از 22 شــــهريور تا 11 مهر ماه 

برگزار مي شود.
علي الهياري در نشســــت 
خبري گفت: نزديك به سه دهه 
است كه برنامه جشن عاطفه ها با 
هدف تامين ملزومات تحصيلي 
دانش آموزان نيازمند و محروم 
در آستانه سال تحصيلي توسط 
كميته امداد و با همكاري خوب 

و مؤثر بســــيج، صدا و سيما و 
آموزش و پرورش در سراســــر 
كشــــور اجرا شده است، اما در 
ســــال جاري به دليل شــــرايط 
خاص از شــــيوع بيماري كرونا، 
رويداد ملي «شــــور عاطفه ها» با 
هدف گذاري هاي متفاوتي نسبت 
به ســــال هاي گذشــــته برگزار 
مي شود.الهياري اظهار داشت: در 
حال حاضر 44 هزار دانش آموز 
نيازمند تحت حمايت كميته امداد 
هســــتند كه در تالش هستيم با 
توجه به محدوديت منابع دولتي 
از طريق هم افزايي و مشاركت 
خيريــــن در «شــــور عاطفه ها» 
اقدام هاي اثربخشي در ارتباط با 
تحقق عدالت آموزشي و تأمين 

دانش آموزان  تحصيل  مايحتاج 
انجام دهيم.وي گفت: رويكرد 
اصلي «شــــورعاطفه ها» در سال 
جــــاري، كمك به تهيه و تأمين 
تبلت يا گوشــــي هوشمند براي 
دانش آموزان نيازمند با هم افزايي 
و مشاركت مردم و خيرين است 
كه بر همين اســــاس با توجه به 
برنامه ريزي هاي انجام شده در 
صورت تأمين 50 درصد هزينه 
خريد هــــر تبلت دانش آموزي، 
معادل يك ميليون و 400 هزار 
تومان از محل مشــــاركت هاي 
مردمــــي و كمك هاي خيرين و 
مابقي توســــط كميته امداد براي 
خريد اين تبلت هاتأمين خواهد 

شد.

حمايت كميته امداد هرمزگان از 44 هزار دانش آموز نيازمند

اروميـــهـ  خبرنگاراطالعـــات: بخش 
عمده اي از وضعيت پايدار بيماري كرونا در 
استان مرهون تالش و همكاري سازمان هاي 
مـــردم نهاد و گروه هاي مردمي و جهادي در 
اقناع مردمي، كمك هاي مومنانه و تامين اقالم 

بهداشتي است. 
استاندار آذربايجان غربي اين مطلب را 
در مراسم روز ملي تشكل ها و مشاركت هاي 
اجتماعي كه با حضور معاون مشاركت هاي 

اجتماعي ســـازمان امور اجتماعي كشور و 
نمايندگان برخي تشـــكل هاي اســـتاني در 
استانداري برگزار شد، اعالم كرد و گفت: به 
همه مديران ابالغ شده است ضمن همكاري 
شأن و جايگاه سازمانهاي مردم نهاد را حفظ 
كنند و اگر مديـــري همكاري هاي الزم را 
نداشت، سازمان هاي مردم نهاد اطالع بدهند. 

محمدمهدي شهرياري مشاركت اجتماعي 
را مصداق امنيت ملي، نشـــاط اجتماعي و 

جلب رضايت عمومـــي براي حفظ منافع 
ملي دانست و گفت: با تحقق مشاركت هاي 
اجتماعي ســـرفصل هاي مهمي مانند ايمني 
جامعه، كاهش خطر پذيري و نشاط اجتماعي 

تحقق مي يابد. 
شـــهرياري با قدرداني از همراهي مردم 
در رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، آن را 
مصداق عيني مشاركت هاي اجتماعي دانست 
و گفت: مردم و سازمان هاي مردم نهاد براي 

كنترل بيماري كرونا تالش هاي قابل تقديري 
در حوزه هاي تامين اقالم بهداشـــتي و ضد 
عفوني كننده، بسته هاي معيشتي و آگاه سازي 

عمومي از خود نشان دادند. 
استاندار آذربايجان غربي نقش سازمان هاي 
مردم نهاد در آگاه ســـازي اجراي مراسم ماه 
محرم با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، 
چيره نشـــدن باور بي تفاوتي و عادي شدن 

شرايط كرونايي را بسيار برجسته دانست. 

استاندار آذربايجان غربي: مديران موظف به رعايت شأن و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد هستند

آگهى تغييرات  شركت واسپارى حكمت ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 496495 و شناسه ملى 14006069491 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/11/08 و مجوز شماره 99/20308 
مورخ 1399/2/2 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت 
حامى كشـــت ايرانيان به شناســـه ملى 140037005256به نمايندگى سيدحميد 
حســـينى به كدملى 0041237153 به سمت عضو هيئت مديره - شركت بانك حكمت 
ايرانيان سهامى عام به شناســـه ملى 10100451588 به نمايندگى مهرزاد مينوئى به 
كدملى 2200077025 به ســـمت رئيس هيئت مديره - شركت مهندسى پيما عمران 
نيرو سهامى خاص به شناســـه ملى 10102355080 به نمايندگى يوسف حسين نژاد 
لنگرودى به كدملى 2217944762 به ســـمت مديرعامل و عضو هيئت مديره - شركت 
گروه كاركنان حكمت ايرانيان ســـهامى خاص به شناســـه ملى 10320898926 به 
نمايندگى جليل بى نظير به كدملى 6189802982 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
- شركت تامين انرژى برق ايرانيان تابان به شناسه ملى 14005837380 به نمايندگى 
شهرام ســـالمتى خياوى به كدملى2619842387 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند. كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره و در غياب هر يك ازآن ها با امضاء نائب رئيس هيئت مديره به همراه مهر شـــركت 
معتبر خواهد بود و كليه قراردادهاى اجاره به شـــرط تمليك و فروش اقســـاطى با كليه 
مشتريان، قراردادهاى شرايط عمومى، مكاتبات مرتبط با مراكز تعويض پالك جهت نقل 
و انتقال و ســـاير مكاتبات عادى و مراسالت با امضا مدير عامل داراى اعتبار مى باشد. فك 
رهن و تعويض پالك خودروها پس از ايفاى تعهد و تسويه حساب بدهى مشتريان با امضاى 
مفرد مديرعامل و يا هر يك از اعضاى هيئت مديره به عنوان نماينده شـــركت واسپارى 
حكمت ايرانيان (سهامى خاص) بر اساس نامه رسمى با امضاء و مهر معتبر شركت به پليس 
راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمى طرف همكارى معرفى مى گردند داراى اعتبار است. ضمنا 
صاحبان امضاى مجاز مذكور مى توانند مشترى ذينفع را با امضاى خود به عنوان نماينده 
شركت جهت انتقال سند خودرو (صرفا در دفاتر اسناد رسمى طرف همكارى با شركت) 
فك رهن و تعويض پالك خودروهاى تسويه شده و فك رهن اسناد و امالك مورد وثيقه بعد 
از تسويه حساب بدهى را به پليس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمى طرف همكارى معرفى 
نمايند. ارسال اظهارنامه به دواير قضايى دادگســـترى بابت مشتريانى كه بدهى معوق 
دارند نيز با امضاى مديرعامل و يا هر يك از اعضاى هيئت مديره مجاز مى باشـــد، و هيئت 
مديره اجراى بندهاى 10 و 13 و 17 و 21 (ماده 34 اساسنامه) از اختيارات خود را به طور 
كامل به مديرعامل تفويـــض نمودند. انجام معامالت كوچك اعم از خريد، امضاء قرارداد 
مربوطه و پرداخت تا سقف مورد اشاره در آئين نامه معامالت مصوب هيئت مديره و امضاء 

قرارداد پرسنلى را به مديرعامل تفويض نمودند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933169)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صرافى انصار سهامى خاص

 به شماره ثبت 423264 و شناسه ملى 10320743975 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/12/04 و مجوز بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران بشماره 99/50788مورخ 99/0/2/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : ترازنامه، صورت ســـود وزيان ســـال مالى منتهى به 30/ 09/ 1398 مورد 
تصويب قرار گرفت. مؤسســـه حسابرسى و خدمات مديريت ارقام نگرآريا به شناسه ملى 
10100617632 به عنوان بازرس اصلى و مؤسســـه حسابرسى و خدمات حافظ گام به 
شناســـه ملى 10100484035 به عنوان بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت براى يكسال مالى 
تعيين گرديد. شركت بانك انصار به شناســـه ملى 10320255230 ، شركت ايرانيان 
اطلس به شناسه ملى 10101048347 و شركت فناوران اطالعات انصار به شناسه ملى 

10862094950 . به مدت دوسال به عنوان هيأت مديره انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933172)

**********************
آگهى تغييرات  شركت كارگزارى دنياى نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 244925 و شناسه ملى 10102855894 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/03 و مجوز شماره 
122/64091 مورخ 1399/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ، سرمايه شركت از مبلغ 
 40 ميليارد ريال به مبلغ 150 ميليارد ريال منقسم به 150000000 سهم 1000 ريالى
 با نام از طريق مطالبات حال شده و نقدى افزايش يافته و مبلغ 104000000000 ريال 
بموجب گواهى شـــماره 0042/98/953 مورخ 1398/12/19 بانك كار آفرين شعبه 
بهاران پرداخت گرديده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از 

لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933173)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صنايع پنتان شيمى سهامى خاص
 به شماره ثبت 174468 و شناسه ملى 10102168580

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/06 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مالى و مديريت ايران مشهود به 
شناسه ملى 10100322973 و خانم مليكا امير مرادى به شماره ملى 0078569621 به 
ترتيب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند.

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933174)

آگهى تغييرات  شركت اميد آسايش دورانديش شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 453915 و شناسه ملى 14004042326 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/01/27 و مجوز شماره 
99/5331 مورخه 99/3/6 بيمه البرز تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ســـرمايه شركت از 
مبلغ 1200 ميليون ريال به مبلغ 3 ميليارد ريال منقســـم به 250000 سهم 12000 
ريالى با نام كه تماما از طريق نقدى طبق گواهى شـــماره 18 مورخ 99/1/28 بانك سپه 
شعبه سيد جمال الدين اســـد آبادى تهران تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشـــرح فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر 

تكميل امضا گرديد .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933188)

**********************
آگهى تغييرات  شركت پارس گستر مينو سهامى خاص

 به شماره ثبت 349060 و شناسه ملى 10103919380 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1399/02/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و صورت عملكرد و ســـود و زيان ســـال مالى منتهى به تاريخ 
1398/12/29 شـــركت مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى اطمينان بخش و 
همكاران حسابداران رسمى با شناســـه ملى10320853349به عنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى و خدمات مالى و مديريت ايران مشهود حسابداران رسمى با شناسه 
ملى 10100322973به عنوان بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب گرديدند. 

روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933189)

**********************
آگهى تغييرات  شركت دايازمان سنج شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 186883 و شناسه ملى 10102289378 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/09/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى جليل ادهمى به شـــماره ملـــى1729827411 به 
 ســـمت بازرس اصلى و آقاى على قاضى به شماره ملى 0069328218 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 

منتهى به سال 97 مورد تصويب قرار گرفت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933190)

**********************
آگهى تغييرات  شركت به پخش سهامى عام

 به شماره ثبت 15137 و شناسه ملى 10103652024 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/01/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : رضا 
بختيارى با كدملى 3979583791 به جاى رضا ابوالحسنى با كد ملى 0071409416 به 
نمايندگى از شركت صنعتى بهپاك به شناسه ملى 10100503545 بعنوان رئيس هيات 
مديره - بهروز پورمحمدى رودســـرى با كدملى 2691040259 به نمايندگى از شركت 
صادراتى توسعه صنايع بهشهرزرين به شناسه ملى10101952529  بعنوان  مديرعامل 
و نايب رئيس هيأت مديره - ســـيدعلى بيات با كدملى 0322067308 به نمايندگى از 
شـــركت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشـــهر به شناسه ملى 10860308036 
 بعنوان  عضو هيات مديره - عباس پارسا سيرت به كد ملى 1757419047 به نمايندگى از 
شركت توسعه صنايع بهشهر به شناسه ملى10100539090 به سمت عضوهيأت مديره 
انتخاب گرديدند. كليه اوراق بهادار و اســـناد تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، برات 
و قراردادهاى شـــركت با امضاء متفق مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره و در غياب 
مديرعامل با امضاى رئيس هيئت مديره و يكى از اعضاء هيأت مديره به همراه مهر شركت و 

نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مديرعامل به همراه مهر شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933191)

**********************
آگهى تغييرات  شركت اميد آسايش دورانديش شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 453915 و شناسه ملى 14004042326
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/01/23 و مجوز شماره 99/5331 
مورخه 99/3/6 بيمه البرز تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - كليه ســـرمايه تعهدى شركت 
توسط صاحبان ســـهام پرداخت گرديده است. پيرو آگهى تاسيس اين شركت با شماره 
مكانيزه 139330400901012072 مورخ 93/2/17 پنجاه درصد ســـرمايه شركت 
به مبلغ 600,000,000 ريال طى گواهى بانكى بشـــماره 22/230/35 مورخ 93/2/17 
نزد بانك تجارت واريز گرديد كه اين مبلغ در آگهى تاسيس اشتباهاً 1,200,000,000 

ريال چاپ شده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933192)

**********************
هيات مديره محترم شركت پترو شيمى آبادان سهامى عام 

به شماره ثبت 10716 و شناسه ملى 10100430706 
با توجه به بررســـى مدارك و مســـتندات ارائه شده و نيز صورتجلســـه هيئت مديره 
مـــورخ1399/02/28 و مجوز شـــماره 008 - 997/559541 مورخ 1399/02/27 و 
-052 984/559541 مورخ 1398/07/02 ســـازمان بورس و اوراق بهادار و در اجراى 
 ماده 176 اليحه اصالحى موادى از قانون تجارت بدينوســـيله اجازه انتشـــار اعالميه 

پذيره نويسى طى شماره مكانيزه 139930400901024544 صادر مى گردد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933193)

آگهى تغييرات  شركت توسعه ونوسازى صنايع گداختار سهامى خاص
 به شماره ثبت 221572 و شناسه ملى 10102628584 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/02/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موسســـه حسابرس معتمد پارسيان به شناسه ملى 14005658942 و داود 
 گيلى به شماره ملى 0532371682 به ترتيب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل

 براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به اسفند ماه 
ســـال 1398 به تصويب مجمع رسيد. افراد ذيل به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت 
دو ســـال انتخاب شدند : آقاى پيام خليلى به شماره ملى 0532345002 به سمت مدير 
عامل و رئيس هيئت مديره ، خانم ليال پيرحياتى روزبهانى به شماره ملى 0069257851 
به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره ، خانم حديثه خليلى به شماره ملى 0534755089 

 به سمت عضو هيئت مديره . كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل – چك –
 ســـفته – برات- قراردادها و عقود با امضاء مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره متفقاً 
 همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933194)

**********************
آگهى تغييرات  شركت توسعه صنايع پالستيك ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 48147 و شناسه ملى 10100933451
  به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/06/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 - آقاى بيوك آقا صحاف امين به كدملى 1370654391نماينده شركت ايران دريپ به 
ســـمت عضو و رئيس هيأت مديره - آقاى ابوالحسن برادران مقيمى به سمت عضو و نائب 
رئيس هيأت مديره به كد ملى 0931260396 - آقاى على اكبر رامين افشـــار به سمت 
عضو هيأت مديره و مديرعامل به كد ملى 0040948951 - آقاى محمد صفارى به سمت 
عضو هيـــأت مديره به كد ملى 0032246374 -آقاى بهرام صدقيانى به ســـمت عضو 
هيأت مديره به كد ملى 0793131863 انتخاب شدند. - امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار 
و اوراق بانكى از جمله چك ، ســـفته ، بروات ، عقود قراردادها با امضاء مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره متفقاً با حق توكيل به غير و در غياب مديرعامل با امضاء قائم مقام مديرعامل و 
رئيس هيأت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاء نائب رئيس هيئت مديره همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933195)

**********************
آگهى تغييرات  شركت كشاورزى و دامپرورى هامون سپهر سهامى خاص

 به شماره ثبت 235116 و شناسه ملى 10102760640 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/02/05 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محل شركت به نشانى : اســـتان تهران، منطقه 15، شهرستان تهران، بخش 
مركزى، شهر تهران، محله قائم مقام ســـنايى، كوچه بهادرى، خيابان خردمند شمالى، 
پالك 105.1، واحد 4، كدپستى 1585973418 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933196)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ايران آروين سهامى خاص

 به شماره ثبت 46928 و شناسه ملى 10100921489
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/03/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـــركت با امضاء مديرعامل ويكى از اعضاى هيات مديره 

همراه با مهر شركت و ساير مكاتبات با امضاء مدير عامل معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933197)

**********************
آگهى تغييرات  شركت توسعه خودرو كار سهامى خاص(درحال تصفيه)

 به شماره ثبت 136948 و شناسه ملى 10101800703
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/03/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : عملكرد مدير تصفيه منتهى به 29 اسفندماه 1398 به تصويب رسيد. موسسه 
حسابرســـى آزمودگان به شناسه ملى 10100252339 به عنوان ناظر تصفيه براى يك 
ســـال مالى انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933198)

**********************
آگهى تغييرات  شركت پاياب طرح شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 364585 و شناسه ملى 10860081075
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/03/10 
تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى بهراد جبارپور به شـــماره ملى 1379201004 به 
ســـمت رئيس هيئت و مديرعامل، آقاى سيدمحمد نورآذرشـــنگل آباد به شماره ملى 
1379201381 به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى بهزاد جبارپور به شماره ملى 
و 1378251131 به سمت عضو هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . كليه 
اسناد و مدارك فنى و نامه هاى ادارى با امضاى مديرعامل و يا نايب رئيس هيئت مديره هر 
يك به تنهايى - قراردادها، موافقتنامه ها و مقاوله نامه ها با امضاى هر يك از اعضاى هيئت 
مديره با مهر عادى شـــركت و كليه اسناد و اوراق بهادار بانكى و غير بانكى و چكهاى بانكى 
و ســـفته ها و اسناد ثبتى و ملكى با امضاى مديرعامل با حق توكيل به غير و مهر برجسته 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933199)

آگهى تغييرات  شركت جهان شيل سهامى خاص
 به شماره ثبت 143508 و شناسه ملى 10101864780 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : عبارت ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: 
توليد و تهيه كليه محصوالت و فرآورده هاى دريايى و فعاليت هاى تجارى مرتبط با منابع 
داخلى و خارجى-توليد و تهيه كليه كاالهاى مجاز- انجام كليه امور تجارى اعم از صادرات و 
واردات و ترخيص كاالهاى مجاز- همكارى ومشاركت با كليه اشخاص حقيقى و يا حقوقى 
ايرانى و غير ايرانى در محدوده موضوع شركت- اخذ و تاسيس شعب و يا نمايندگى در مورد 
موضوع شركت در داخل و يا خارج از كشور- اخذ تسهيالت مالى و اعتبارى بصورت ارزى 
 و ريالى از بانك ها و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى- تشويق و تسهيل امور سرمايه گذارى
 براى اشـــخاص حقيقى وحقوقى از طريق عرضه خدمات مشـــاوره اى- سرمايه گذارى 
مستقيم يا مشاركت در ايجاد ، توسعه و راه اندازى طرح ها و شركتهاى توليدى-خدماتى. 
تكثير و پرورش انواع آبزيان ( ميگو و ماهى و... ) عمل آورى، فرآورى و بسته بندى ماهى و 
ميگو- طراحى، اجرا، نظارت و احداث مزارع پرورش ميگو و ماهى- واردات و صادرات انواع 
غذاى ميگو و ماهى- توليد، فروش، توزيع و پخش مواد اوليه خوراك دام و طيور، مكمل ها 
و خوراك دام و طيور، كنســـانتره هاى خوراكى دام و طيور، داروهاى دامپزشكى-شركت 
در نمايشگاه هاى بين المللى-انجام كليه امور مرغدارى، دامدارى و كشاورزى و عمليات 
بازرگانى مربوطه پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح، واردات دام زنده و فرآورده هاى دام 
و طيور، نهاده هاى خوراك دام و طيور، داروهاى دام و طيور و تجهيزات مرتبط (در صورت 

ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوز هاى الزم). 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933175)

**********************
آگهى تغييرات  شركت توسعه آينده آرام سهامى خاص

 به شماره ثبت 512748 و شناسه ملى 14006925746 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1398/12/15 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزيان منتهى به 98/9/30 بتصويب رسيد . روزنامه 
كثيراالنتشاراطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. موسسه حسابرسى 
فراز مشاور با شناسه ملى10100218400 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
رازدار باشناسه ملى10100129086به سمت بازرس على البدل، به مدت يكسال مالى 

انتخاب گرديدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933176)

**********************
آگهى تغييرات  شركت گروه صنعتى ايران دريپ سهامى خاص

 به شماره ثبت 15862 و شناسه ملى 10100580154 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1399/02/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
اعظم رفيعى به شماره ملى 0036564664 (خارج از سهامداران و اعضا هيات مديره) به 
جاى سيد ابوالحسن برادران مقيمى به شماره ملى 0931260396 به عنوان مديرعامل 
تا پايان دوره هيات مديره شـــركت انتخاب گرديد. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شـــركت از جمله چك، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضاء مديرعامل و رئيس هيات 
مديره متفقاً و يا مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره متفقا همراه با مهر شـــركت معتبر 

خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933177)

**********************
آگهى تغييرات  شركت برنتز خاورميانه سهامى خاص

 به شماره ثبت 485526 و شناسه ملى 14005530940 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و خانم زهرا بابايى بشماره ملى 
0558918794 بسمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشانى محل تصفيه تهران خيابان 

وليعصر، خيابان فرشته، شماره 87، واحد 2، كدپستى 1965716711 مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933178)

**********************
آگهى تغييرات  شركت در حال تصفيه نويد گستر توسعه مبين سهامى خاص

 به شماره ثبت 434995 و شناسه ملى 10320850819 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/06/16 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : عملكرد مالى مدير تصفيه منتهى به سال 1397 به تصويب رسيد . موسسه 
حسابرســـى صالح انديشان به شناسه ملى 10100523660 به سمت ناظر تصفيه براى 
ســـال مالى منتهى به 1398/12/29 انتخاب گرديد. آقاى محمدرضا نياستى كد ملى 

2279316031 به عنوان مدير تصفيه انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933179)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صنعت غذايى بناء سهامى خاص

 به شماره ثبت 296178 و شناسه ملى 10103331560 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصميمات ذيل 
 اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : شهرستان تهران ، بخش مركزى ، 
 شـــهر تهران، عباس آباد-انديشه ، خيابان شهيد جواد سرافراز ، خيابان دهم ، پالك 15 ، 
طبقه سوم ، واحد 303 كد پستى 1586877934 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933180)

آگهى تغييرات  شركت آريو آزما سهامى خاص
 به شماره ثبت 222719 و شناسه ملى 10102639687

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - منطقه 
 19 ، شهرستان شـــميرانات ، بخش مركزى ، شهر تجريش، محله چيذر ، خيابان چيذر ،

 بن بست شهريار ، پالك 8- ، طبقه سوم ، واحد 10 كد پستى1938975967 تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933181)

**********************
آگهى تغييرات  شركت توسعه ونوسازى صنايع گداختار سهامى خاص

 به شماره ثبت 221572 و شناسه ملى 10102628584
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسســـه حســـابرس معتمد پارســـيان به شناسه ملى 
14005658942 و داود گيلى به شماره ملى 0532371682 به ترتيب به سمت بازرس 

اصلى و بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933182)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملى 10101335408 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/04/31و تنفس هاى 
مربوطه تصميمات ذيل اتخاذ شد : سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 
به عنوان بازرس قانونى سال 1398 شركت انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933183)

**********************
آگهى تغييرات  شركت اميد آسايش دورانديش شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 453915 و شناسه ملى 14004042326
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/01/24 و مجوز شماره 
99/5331 مورخه 99/3/6 بيمه البرز تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى 
پردازش حساب هونام (حســـابداران رسمى) با شـــماره ثبت 39132 به شناسه ملى 
14006003961 به عنوان بازرس اصلى و آقاى حســـن صادقى خياوى به شماره ملى 
1660185688 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
ترازنامه و حســـاب سود و زيان شركت منتهى به سال هاى 1396 و 1397 مورد تصويب 

قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933184)

**********************
آگهى تغييرات  شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران 

شركت سهامى خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملى 10101335408
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : يك تبصره به ماده (36) اساسنامه شركت الحاق گرديد: تبصره: سود و زيان 
حاصل از تســـعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى شركت، درآمد يا هزينه تلقى نمى گردد. 
مابه التفاوت حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير 
دارايى ها و بدهى هاى ارزى منظور شـــود. در صورتى كه در پايان سال مالى مانده حساب 
ذخيره مزبور بدهكار باشـــد. اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور مى شود و 
چنانچه مانده حساب ذخيره تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى در پايان سال مالى از مبلغ 
سرمايه ثبت شـــده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد به عنوان افزايش سرمايه شركت ملى 

نفت ايران در شركت منظور مى شود.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933185)

**********************
آگهى تغييرات  شركت صنعت پخش غدير سهامى خاص

 به شماره ثبت 342850 و شناسه ملى 10103888691 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: شـــركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاى هادى محبى 
بشـــماره ملى 0589914278 به سمت مديرتصفيه انتخاب گرديد. نشانى محل تصفيه 
شـــركت به آدرس: تهران- خيابان احمد قصير - كوچه پنجم پالك 15واحد 3 كدپستى 

1513718615تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933186)

**********************
آگهى تغييرات  شركت مهندسين مشاور خدمات زمين فيزيك 

شركت  سهامى خاص به شماره ثبت 104203 و شناسه ملى 10101480970 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/06/02 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 
تعيين شـــد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 97 به تصويب رسيد آقاى 
احمد عالءالدينى به شـــماره ملى 4899596103 به سمت بازرس اصلى و خانم الهام 
شـــهرابى فراهانى به شماره ملى 0075355914 به سمت بازرس على البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب شدند .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933187)
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تاكيد استاندار خراسان شمالى بر آماده سازي 
طرح آمايش كشاورزى 

بجنوردـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار خراسان شمالى گفت:طرح 
آمايش كشاورزى بايد آماده و صددرصد كار اجرايى شود.  

محمد على شجاعى در كارگروه اقتصادى، اشتغال و سرمايه گذارى 
استان افزود: تنها راه رونق كشاورزى، توسعه حضور بخش خصوصى است 

و اين استان نيازمند نسخه پيشرفت و واحدى در اين حوزه است.
شجاعى تاكيد كرد: در حوزه كشاورزى براى هر هكتار زمين، آب 
نداشته اختصاص مى دهيم در حالى كه بايد براى آن زمين مهندس ناظر 
وجود داشـــته باشـــد تا كشاورز از تغيير الگوى كشت آگاه شود.وى به 
اهميت صندوق هاى توســـعه بخش كشاورزى اشاره كرد و گفت: اين 
صندوق، مختص حوزه كشـــاورزى اســـت اما تاكنون به درستى از آن 

استفاده نشده است. 
وى نقش تعاونى ها را مهم دانســـت و گفت: نقش تعاونى ها در 
اقتصاد ما ضعيف است و بايد به سمت كشاورزى عمده رفت نه خرد 
و در اين مسير فعال شدن تعاونى ها بسيار مهم است و بايد براى همگان 

تكليف شود. 

نمايشگاه بين المللى معدن آذر ماه 
در زاهدان برگزار خواهد شد

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار 
سيســـتان گفت:  نمايشگاه بين المللى معدن، صنايع و فرآورده هاى مواد 
معدنى، ماشين آالت و تجهيزات وابسته به آن از 23 تا 26 آذر امسال با 
حضور جمعى از مهمانان خارجى و داخلى در زاهدان گشايش خواهد 

يافت.
 ماندانا زنگنه افزود: معدن يكى از مهمترين بخش ها و ظرفيت هاى 
استان به شمار مى رود و سيستان و بلوچستان در اين حوزه از ظرفيت هاى 
فراوانى بهره مى برد كه در اين زمينه اقدامات قابل توجهى از ســـوي 
سازمان ها و شركت هاى ايميدرو، تهيه و توليد مواد معدنى، سازمان زمين 
شناسى و برخى سازمان هاى ديگر در خصوص اكتشافات و استخراج 

معادن مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر آن برخى نهادها هم براى سرمايه  گذارى در اين بخش از 
ظرفيت هاى سيستان و بلوچستان اعالم آمادگى كرده اند و ستاد اجرائى 
فرمان حضرت امام (ره) سرمايه گذارى 2 هزار ميليارد تومانى در اين 

بخش انجام خواهد داد.
زنگنه افزود: با توجه به ظرفيت هاى سيستان و بلوچستان در بخش 
معادن و نگاه كارخانه هاى بزرگ كشور به اين استان براى معرفى كامل 
ظرفيت هاى منطقه برگزارى يك رويداد بزرگ احساس نياز مى شد، به 
همين منظور مقرر شد رويدادى با عنوان معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى 
حوزه معادن با حضور مديران و مهمانان ملى و سرمايه گذاران خارجى 
برگزار و در كنار آن هم نمايشگاهى با همين عنوان با حضور برخى از 

شركت ها و سازمان هاى مطرح در حوزه معادن داير خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: تكميل زنجيره توليد براى دستيابى به محصوالت 
و خدمات با ارزش افزوده باال، دســـتيابى به آخرين فن آورى هاى نوين 
و ارائه ماشـــين آالت معدنى و راه ســـازى، افزايش توليد مواد اوليه مورد 
نياز واحدهاى توليدى به صورت مستمر و قابل اطمينان، توسعه صنايع 
باالدستى و پايين دستى معدنى و صنايع معدنى به منظور افزايش صادرات، 
انتقال و ارتقاى دانش و فناورى، توســـعه تكنولوژى ســـاخت داخل با 
رويكرد بومى سازى و ارتقاى سطح ايمنى معادن به همراه تجهيز معادن 
و كارخانجات و رفع كمبود ماشين آالت به همراه توسعه سرمايه گذارى 
و رفع موانع حوزه معدن، صنايع معدنى و فرآورده هاى معدنى را مى توان 

از مهمترين اهداف برگزارى اين نمايشگاه عنوان كرد.

انتخاب مسير جايگزين براي كاهش ترافيك 
در ايوان غرب  

ايــــوان غربـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره راهداري وحمل ونقل 
جاده اي  ايوان غرب گفت: براي پاســــخگويي به مطالبات  مردم شــــريف 
شهرستان و باتوجه به اينكه ايوان غرب فاقد كمربندي است خيابان هاي22 
بهمن، كارگر و كميته امداد به صورت موقت به عنوان مسير جايگزين كمربندي 
و اين كاهش  بار ترافيكي شهر انتخاب شده است و اكنون وضعيت اين 

خيابان ها در شأن مردم شهرستان ايوان نيست.
نظري افزود: اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ايالم اقدام 
به روكش آسفالت اين مسير كرده و هم اكنون عمليات روكش آسفالت خيابان 

كارگر ايوان غرب شروع شده، است.
وي اضافه كرد: كار ريگالژ و روكش 3 كيلومتري مسير خيابان هاي كارگر، 

22 بهمن و كميته امداد امام خميني (ره) بوسيله اين اداره انجام مي شود. 

كرمان –خبرنگار اطالعات: 
مدير كل بنياد حفظ آثار و نشـــر 
ارزش هـــاى دفاع مقدس گفت: 
امسال برنامه هاى ويژه اى در قالب 
98 سرفصل به مناسبت چهلمين 
ســـالگرد دفاع مقدس در استان 

برگزار مى شود.
سرهنگ محمود مهدوى فرد 
در جمع خبرنگاران با بيان اين كه 
برنامه هاى چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس از ســـوم خرداد آغاز شده 
است و در ايام هفته دفاع مقدس 
(31 شهريور تا 6 مهر)هم برنامه 
هاى ويژه اى برگزار مى شود، ادامه 
داد: رهبر معظم انقالب به مناسبت 
فرارســـيدن هفتـــه دفاع مقدس 
سخنرانى خواهند داشت كه اين 
برنامه به  طور زنده از شـــبكه هاى 

تلويزيونى پخش مى شود.
مهدوى فرد بـــا بيان اين كه 
در اين هفته از پيشكسوتان دفاع 
مقدس اســـتان كرمان تجليل به 
عمـــل مى آيد، به رونمايى از 50 
عنوان كتاب دفاع مقدس در استان 
كرمان در اين هفته اشـــاره كرد و 
افزود: برنامه تلويزيونى پالك 40 
توسط صدا و سيماى استان كرمان 
تهيه و توليد شده است كه به  طور 
زنـــده از موزه دفاع مقدس كرمان 

پخش مى شود.
درادامه اين نشست جانشين 
ســـپاه ثاراهللا استان كرمان با  بيان 
ايـــن كه در طول اين هفته افتتاح 
خانه محرومان در 11 شهرســـتان 
هم انجام مى شـــود، تاكيد كرد: 
افتتاح چشـــمه بهداشتى ساخته 
شده توسط بســـيج و گروه هاى 
جهادى، افتتاح دو مدرسه، افتتاح 
ساختمان دو حوزه مقاومت هم از 
ديگر برنامه هاى هفته دفاع مقدس 
در استان كرمان است. همچنين دو 

طرح آبرسانى انتقال آب روستايى ، 
زمين ورزشى روباز در حاشيه شهر 
كرمان و در محله اهللا آباد مورد بهره 

بردارى قرار خواهند گرفت.
جانشين ســـپاه ثاراهللا استان 
كرمان با بيـــان اين كه بازديد از 

مـــوزه دفاع مقدس كرمان در ايام 
هفته دفاع مقدس رايگان اســـت 
و در اين مـــوزه روايتگرى دفاع 
مقدس انجام مى شـــود، افزود: در 
دوران هشـــت سال دفاع مقدس 
تمامى اقشار مردمى و دستگاه هاى 
ادارى و غيردولتى اســـتان نقش 
داشتند. بســـيارى از برنامه هاى 
هفته دفاع مقدس به  طور مشترك 
توســـط يگان هاى سپاه، ارتش و 
ناجا برگزار مى شـــود  كه تجليل 
از سربازان نمونه استان به ميزبانى 
نيروى انتظامى استان هم در دستور 

كار است.
نظرى با بيان اين كه در تمامى 
مدارسى كه باز هستند زنگ ايثار 

و مقاومت نواخته مى شود و ميثاق 
نامه با شـــهدا قرائت خواهد شد، 
افزود: در جهت ترويج مكتب حاج 
قاسم سليمانى 5 هزار وصيت نامه 
شهيد سليمانى بين دانش آموزان 

توزيع مى شود. 

وى در ادامـــه از برگزارى 
رزمايش كمك هـــاى مومنانه به 
مناســـبت هفته دفاع مقدس در 
مصلى بزرگ امام على(ع) شـــهر 
كرمـــان خبـــر داد و تاكيد كرد: 
اين رزمايش كار مشـــتركى بين 
نيروهاى مســـلح مستقر در استان 

كرمان است. 
جانشين ســـپاه ثاراهللا استان 
كرمان با بيان اين كه اعزام تيم هاى 
پزشكى به مناطق محروم و حاشيه 
شـــهر كرمان هم به  طور مشترك 
توســـط تيم هاى پزشكى از سپاه، 
ارتش و نيـــروى انتظامى برگزار 
خواهد شـــد، ادامـــه داد: تجليل 
از بانـــوان ايثارگر در دوران دفاع 

مقدس آخرين برنامه سپاه است كه 
در هفته دفاع مقدس در جوار مزار 
مطهر حاج قاسم برگزار مى شود.

معاون هماهنگ كننده قرارگاه 
منطقه اى جنوب شرق ارتش هم 
بـــا بيان اين كه نمايشـــگاه دفاع 

مقدس در پايگاه هوانيروز كرمان 
برپا مى شود، تاكيد كرد: حضور تيم 
پروازى بالگردى در اين نمايشگاه 

جزو برنامه هاست.
حمزه اى ادامه داد: تجليل از 
پيشكســـوتان دفاع مقدس ارتش 
در ايـــام هفته دفاع مقدس برگزار 
مى شـــود و  رژه موتورى مشترك 
ارتش، سپاه و نيروى انتظامى در 
شهر كرمان از بيت الزهرا(س) به 
سمت گلزار شهداى كرمان اجرا 

خواهد شد.
وى با بيان اين كه خاطرات و 
معارف جنگ تحميلى بايد به نسل 
جوان منتقل شود، افزود: كمك هاى 
مومنانـــه ارتش در ايام هفته دفاع 

مقدس در بين نيازمندان و آسيب 
ديدگان كرونا توزيع مى شود.

حمـــزه اى با اشـــاره به اين 
كـــه ديدار با خانواده شـــهدا از 
اولويت هاى برنامه هاى ارتش در 
هفته دفاع مقدس اســـت، افزود: 
ســـخنرانى قبل از خطبه هاى نماز 
جمعه در شهر كرمان توسط امير 
غالمعليان فرمانده قرارگاه منطقه اى 
ارتش جمهورى اسالمى به مناسبت 
هفته دفاع مقدس انجام مى شود.

همچنيـــن خواجويى معاون 
هماهنگ كننـــده نيروى انتظامى 
استان با بيان اين كه تامين امنيت 
تمامى برنامه هايى كه در هفته دفاع 
مقدس در اســـتان برگزار مى شود 
بر عهده نيروى انتظامى اســـت ، 
افزود : ايـــن برنامه ها با رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشتى برگزار 

مى شود.
وى با اشـــاره به اين كه آيين 
تجليل از ســـربازان نمونه استان 
كرمان با محوريت نيروى انتظامى 
برگزار مى شـــود، تاكيد كرد: اين 
برنامه با همكارى ســـپاه و ارتش 
اجرا مى شود واز شمارى از سربازان 
نمونه اســـتان كه در عرصه هاى 
مختلف اثرگذار بوده اند، تجليل به 

عمل مى آيد.
معاون هماهنگ كننده نيروى 
انتظامى اســـتان كرمان با بيان اين 
كه در هفته دفاع مقدس كمك هاى 
مومنانه مـــورد تاكيد رهبر معظم 
انقالب توســـط مجموعه نيروى 
انتظامى بين نيازمندان توزيع خواهد 
شد،افزود: مواسات و همدلى ايجاد 
شده در كشور بعد از بيانات رهبر 
معظم انقالب بسيار گسترده شد و 
از ابتداى اجراى اين طرح تاكنون 
در دو مرحلـــه كمك هاى مومنانه 

در استان را داشته ايم.

اعالم برنامه هاى ارتش ، سپاه و ناجا به مناسبت  هفته دفاع مقدس در كرمان

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار سيستان و 
بلوچســـتان  در شوراي اداري و جشنواره شهيد رجايي 
اظهار داشـــت: دولت تدبير و اميد خدمات بســـياري به 
سيستان و بلوچستان ارائه كرده و اين در حالي است كه 
درآمد دولت از محل فروش نفت در سال گذشته فقط 
8 ميليارد دالر بوده و در ســـال هاي قبل تر اين رقم 120 

ميليارد دالر بوده است.
احمدعلي موهبتي افزود: 9 درصد صادرات كاال از 
كشور از طريق مرزهاي سيستان و بلوچستان انجام مي شود  
و در سال جاري نيز با توجه به بسته شدن بازارچه هاي 
مرزي، صادرات بيشـــتري نسبت به ديگر مناطق كشور 

صورت گرفته است. 
وي ادامه داد: ســـند آمايش ســـرزميني سيستان و 
بلوچستان و توسعه سواحل مكران سال گذشته تكميل 
شده و سند آمايش شهرستان هاي اين استان نيز در حال 
تكميل شدن است. استاندار سيستان و بلوچستان بيان كرد: 
28 درصد عمليات ترانزيتي در بندر شهيد بهشتي انجام 
شده و همچنين يك ميليون تن كاال از اين محل تا كنون 
وارد شده كه نشان مي دهد سرمايه گذاري بيش از يك 
ميليارد دالري دولت در اين منطقه اثر گذار بوده است.

وي با اشاره به راه آهن چابهارـ  زاهدان اظهارداشت: 
ماهانه 300 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش اختصاص 
مي يابد و اقدامات خوبي در اين زمينه در حال انجام است.

موهبتي در حوزه مرز دريايي، هوايي و زميني منطقه آزاد 
چابهار گفت: پيشـــنهاد الزم براي ارتقاي مرزهاي منطقه 
آزاد چابهـــار ارائـــه و اين مرزها از 14 هزار به 82 هزار 

كيلومتر مربع رشد پيدا كرده است.
وي به فرودگاه بين المللي چابهار اشاره كرد و گفت: 
اين فرودگاه يكي از مكان هاي پيشرفته و مجهز در سطح 
استان و كشور است كه با پيشرفت بسيار مناسبي در حال 
انجام اســـت، مساحت اين فرودگاه 2هزار و 800 هكتار 
است و 220 دستگاه ماشين آالت در اين فرودگاه مشغول 
به كارند. وي افزود: تا سال  1400 گاز به چابهار خواهد 
رسيد و در حوزه شمال استان نيز گاز رساني در وضعيت 
مطلوبي قرار دارد. وي درباره ساخت مدرسه در سيستان 
و بلوچســـتان گفت: ســـال  92 اعتبارات دولت در اين 
بخش  12ميليارد تومان تخصيص يافته و كمك خيران 
4 ميليارد تومان بوده، در حالي كه اين رقم در سال 98 
به 108 ميليارد تومان و كمك هاي خيران و 470 ميليارد 

تومان با 100 درصد تخصيص توسط دولت انجام شده 
و امســـال نيز 750 ميليارد تومان براي مدرسه سازي در 

اين استان پيش بيني شده است.
موهبتي بيان كرد: هيچ روســـتايي در سيســـتان و 
بلوچستان از آب هوتك ها استفاده نمي كند و كساني كه 
در بطري ها آب براي رئيس جمهوري ارســـال مي كنند به 
جاي اين كارها طرح سه فوريتي براي تخصيص اعتبار 

به بخش آب و راه اين استان ارائه كنند. 
معاون توسعه مديريت و منابع استانداري سيستان و 
بلوچســـتان نيز اظهارداشت: اصالح نظام اداري در قالب 
8 برنامه كلي در اسفند  92 اعالم و به دنبال آن اجراي 
برنامه 3 ســـاله به دستگاه اجرايي ملي و استاني تكليف 
شـــده است. ثريا ســـيدزاده ادامه داد: از جمله مهمترين 
برنامه ها مي توان به توسعه دولت الكترونيك، صيانت از 
حقوق مردم و ســـالمت اداري، مديريت سرمايه انساني، 
مهندســـي و نقش ساختار دولت نام برد.وي تاكيد كرد: 
اين موارد مبنايي اســـت براي تغيير مسير اصالحات در 
شكل نظام مند و شفاف و در نتيجه رضايت مندي مردم 

و مسئوالن است.
رئيس ســـازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و 
بلوچستان در ادامه اين نشست گفت: همه ساله دستگاه 
اجرايي تالشگر و برتر در حوزه هاي عمومي و خصوصي 

معرفي مي شوند.
مهرداد عرب اول ادامه داد: 5 دستگاه اجرايي از ميان 
مجموع دستگاه هاي اجرايي سيستان و بلوچستان باالترين 
امتياز عمومي و اختصاصي را به خود اختصاص داده اند 
كه در گروه آموزش، پژوهش و فرهنگ، اداره كل ورزش 
و جوانان، گروه توليدي و خدماتي، اداره كل استاندارد، 
گروه زيربنايي و توسعه زيرساخت ها، برق منطقه اي، گروه 
سالمت و رفاه اجتماعي، بيمه سالمت، گروه عمومي و 
قضايي واداره كل امور اقتصادي و دارايي معرفي شدند، 
همچنين سازمان حج و زيارت گروه آموزش، پژوهش و 
فرهنگي و سازمان ثبت اسناد گروه حوزه عمومي و قضايي 
2 دستگاه اجرايي هستند كه بيشترين درصد رشد امتياز 2 
ساالنه عمومي و خصوصي را داشته اند. مديريت درمان 
تامين اجتماعي، اداره كل راه و شهرسازي و اداره حمل 
و نقل و راهداري 3 دستگاه اجرايي هستند كه اقدام هاي 
برجسته انجام داده اند.  در پايان اين مراسم از دستگاه هاي 

برگزيده سيستان و بلوچستان تجليل شد. 

عبور 9 درصد صادرات كشور از مرزهاي
 سيستان و بلوچستان

فرماندار كاشان: حفظ محيط زيست بر كيفيت زندگي اثر مستقيم دارد 
كاشانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار ويژه شهرستان 
كاشان گفت: زندگي بشر به محيط زيست وابستگي 
مستقيم دارد و ايجاد هر گونه ناهنجاري در اين سيستم 

طبيعي بر كيفيت زندگي اثرگذار است. 
علي اكبر مرتضايي در نشست با رئيس و كاركنان 
اداره حفاظت از محيط زيســـت شهرستان كاشان بيان 
كرد: در روزگاري كه صنعتي شدن و مشكالت ناگزير 
آن، با سرعت بر عرصه هاي طبيعي تاثير مي گذارد و 
محيط آسايش و سالمت مردم را تنگ تر مي كند، بر 
حساسيت و اهميت اين حوزه بيش از پيش افزوده 

مي شود.
 وي از خدمات مدير ســـابق و اقدامات انجام 
گرفته اخير در اداره حفاظت از محيط زيست كاشان 
قدرداني كرد و اظهارداشت: محيط زيست حوزه اي فني 
و تخصصي است و با توجه به محدوديت امكانات 
و گســـتره محدوده جغرافيايي شهرستان كاشان، بايد 
اذعان داشت كه كاركنان اين اداره سختي هاي ويژه اي 
را تحمل مي كنند و اين اهتمام موجب شـــده است 
شهرستان كاشان با وجود شهرك ها و نواحي صنعتي به 
عنوان متراكم نقطه صنعتي كشور، تنوع آب و هوايي و 
استقرار در حاشيه كوير، محيطي مطلوب براي زندگي 
به شمار مي آيد. مرتضايي قهرودي پس از آگاهي از 

مشكالت اداره محيط زيست  كاشان در زمينه نيروي 
انساني، خودرو، تجهيز ساختمان و دوربين هاي مجهز 
تأكيد كرد: به دليل اينكه كاشـــان منطقه اي برخوردار 
محسوب مي شود، متأسفانه خيلي از اعتبارات به اين 
شهرستان تخصيص نمي يابد، در صورتي كه اين يك 
داروي غيردقيق اســـت. وي اضافه كرد: ما با گستره 
جغرافيايي وسيع، جمعيت و واحد هاي صنعتي بيشتر 
متعاقباً مشـــكالت بيشتري داريم كه البته تالش شده 
است در يك سال گذشته از طريق آمايش سرزمين 
اين نقيصه برطرف شود. فرماندار كاشان گفت: رعايت 
مقررات قطعاً در دستور كار است، اما اولويت بهره گيري 
از دانش و تجربه براي ارائه راه حل و كمك به حفظ 

واحد توليدي است. 
مســـعود خاندايي معاون برنامه ريزي و توسعه 
فرمانداري كاشان نيز گفت: هر ساله اعتبارات خوبي 
براي حفاظت محيط زيســـت كاشان پيش بيني شده 
است كه بايد دقت بررسي شود دليل تجميع اين همه 
مشكالت چيست؟ تأكيد كرد: روند تخصيص و جذب 
بودجه در كميته برنامه ريزي رصد مي شود و بودجه اي 
كه به هر دليل جذب نمي شود، در سال هاي آتي به 
اولويت  هايي اختصاص مي يابد كه دستگاه هاي متولي 

توان جذب و هزينه كرد آن را دارند. 

همدانـ  خبرنگار اطالعات: 
موزه تخصصي كوهنوردي همدان 
براي نخستين بار در غرب كشور 
به پيشـــنهاد انجمن كوهنوردان 

استان راه اندازي شد.
رئيس فدراسيون كوهنوردي 
كشـــور در آيين افتتـــاح موزه 
كوهنـــوردي همـــدان گفت: 
كوهنوردي همدان ريشه در تاريخ 
دارد و جـــزو افتخارات ارزنده 
ورزش كشور به شمار مي رود. 

رضا زارعي بيان كرد: ورزش 
كوهنوردي استان همدان از جايگاه 
ارزنده اي در سطح كشور برخوردار 
اســـت و كوهنـــوردان بزرگ و 
پرافتخاري را از اين اســـتان در 
شمار نام آوران اين ورزش داريم 
و اولين ايرانيان فاتحان اورست 

نيز از اين استان بوده اند. 
وي با تمجيد از ايجاد موزه 

كوهنوردي در همدان تاكيد كرد: 
خوشبختانه يكي از غني ترين آثار 
مشـــهود، در موزه همدان است 
كـــه بايد در نگهداري آنها تالش 

شود.
ورزش  مديـــركل  زارعي 
و جوانـــان همـــدان نيز گفت: 
مستندســـازي فعاليت ها و آثار 
ارزشـــمند تاريخ ورزش همدان 
در دســـتور كار است. محسن 
جهانشير افزود: همكاري و تعامل 
با صدا و ســـيما و مركز اســـناد 
غرب كشـــور را انجام داده ايم تا 
بتوانيم آثار ارزشمند ورزش استان 
را جمع آوري و در سطح گسترده 

معرفي كنيم.
 مـــوزه كوهنوردي همدان 
نيـــز يكي از اقدام هاي مهم براي 
جمع آوري اسناد و آثار ارزشمند 
تاريخ ورزش همدان است كه به 

خوبي شكل گرفت، همدان تاريخ 
غني در رشته كوهنوردي دارد و از 
همين رو برخورداري از اين موزه 

مهم و ضروري بوده است.
رئيس هيـــأت كوهنوردي 
و صعودهاي ورزشـــي همدان 
هم گفـــت: اين موزه تخصصي 
كوهنوردي به وســـعت 200 متر 
مربع در مجموعه ســـنگنوردي 
فرهاد همدان داير شـــده است. 
عليرضـــا گوهري بيـــان كرد: 
50  ميليون تومان اعتبار براي ايجاد 
اين موزه هزينه شده كه تمامي آن 
از محل كمك هاي خانواده بزرگ 
كوهنـــوردي همدان جمع آوري 
شـــده است. در اين موزه اسناد، 
كتاب هـــا، عكس ها و وســـايل 
قديمي و گرانبهاي كوهنوردان به 
نمايش گذاشـــته شده است، اين 
آثار مربوط به سال 1330 تاكنون 

است و قدمت برخي وسايل نيز 
به سال 1320باز مي گردد.

*اســتان همدان امســال 
30  هزار نوآموز دارد

مديركل آموزش و پرورش 
استان همدان با بيان اينكه امسال 
289 هزار دانش آموز در ســـطح 
استان به مدرسه مي روند، گفت: 
30 هـــزار نو آمـــوز داريم كه 
تاكنون 24 هزار نفر آنها سنجش 
شده اند. محمد پورداود در نشست 
خبـــري به صورت آنالين با بيان 
اينكه 15 شهريور تمامي مدارس 
اســـتان همدان باز هستند، اظهار 
كرد: امسال 289 هزار دانش آموز 
در 2 هـــزار و 570 كالس درس 
حاضر شـــده اند و 22 هزار معلم 
نيز امر تعليم و تربيت را بر عهده 
دارند و با اشـــاره به اينكه كمبود 
چشـــمگيري در نيروي انساني 

وجود ندارد، بيان كرد: امسال يك 
هزار فرهنگي بازنشسته مي شدند 
كه 640 نفر از آنها قبول كرده اند 
همكاري  هاي خود را ادامه دهند 
و بـــا جذب بيش از 300 نيروي 
جديد، كمبود نيروي انســـاني به 

حداقل ممكن رسيده است. 
پـــورداود اضافـــه كـــرد: 
دانش آموزاني كه تبلت و گوشي 
همراه هوشمند ندارند شناسايي 
شـــده اند كه به كمك دولت و 
خيرين براي حل اين مشكل آنها 
تمهيداتي انديشيده شده است. وي 
به دانش آموزان با نيازهاي ويژه 
اشـــاره كرد و يادآور شد: براي 
اين دانش آموزان نيز درسنامه هاي 
ويـــژه اي تدارك ديده ايم و حتي 
اگر الزم باشـــد معلم به صورت 
انفرادي در منزل به آنها آموزش 

خواهد داد.

افتتاح موزه كوهنوردي در همدان

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روزشنبه 1399/6/29

آگهي مناقصه عمومي 
شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

روابط عمومي پتروشيمي مارون
 * ذكر شماره تقاضا در subject ايميل ارسالى الزامى مى باشد

ضمنًا متقاضيان مي توانند متن آگهي فوق را در سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد
آخرين مهلت ارسال

پيشنهادها توسط فروشندگان 
آخرين مهلت دريافت اسناد شماره تقاضا شماره مناقصه نوع مناقصه موضوع رديف

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Kaminian@mpc.ir به آدرس ايميل

3 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم 

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990008 99-T-227 مناقصه عمومى هگزان 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Kaminian@mpc.ir به آدرس ايميل

 3 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990322 99-T-228 مناقصه عمومى DIMETHYL DISULFID (DMDS) 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Kaminian@mpc.ir به آدرس ايميل

 3 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990321 99-T-229 مناقصه عمومى
WASH WATER AND PROCESS WATER PH 

NEUTRALIZER
3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Kaminian@mpc.ir به آدرس ايميل

 3 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990323 99-T-230 مناقصه عمومى
Gasoline Poliymerization Inhibitor / 

PETROFLO 20Y603
4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Kaminian@mpc.ir به آدرس ايميل

 3 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-981141 99-T-231 مناقصه عمومى CARBON ACTIVATED for MEA Unit 5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990305 99-T-232 مناقصه عمومى P/F"FAUDI" CARTRIDGE FILTER 6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Braeesi@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  3 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990163 99-T-233 مناقصه عمومى "ARCA" POSITIONER 7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Skavianpour@mpc.ir به آدرس ايميل

 5 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-981343 99-T-234 مناقصه عمومى RADIO 128 CANAL MOTOROLA  MT77 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Mmohebifar@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970840 99-T-235 مناقصه عمومى CASTABLE REFRACTORY 9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
Mmohebifar@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-990002 99-T-236 مناقصه عمومى
"JUMO" INDICATING TEMPERTURE TYPE 

8501,
10

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sghanavati@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-981058 99-T-237 مناقصه عمومى
P/F"SES"FIRE ALARM CONTROL PANEL / 

CPU CARD
11

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sghanavati@mpc.ir به آدرس ايميل

10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم 

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-98147 99-T-238 مناقصه عمومى
COMPLET ASSEMBLY / "MASONEILAN" 

DIGITAL LEVEL TRANSMITTER
12

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sghanavati@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-980341 99-T-239 مناقصه عمومى
"FLOWSERVE"CONTROL VALVE WITH AC-

TUATOR CLASS 300 / control valve 1"
13

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sghanavati@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970812 99-T-240 مناقصه عمومى
PARTS FOR "ARGUS" BALL VALVE / BALL 

VALVE
14

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
sghanavati@mpc.ir به آدرس ايميل

 10 روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  5 روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970813 99-T-241 مناقصه عمومى
PARTS FOR "ARGUS" BALL VALVE / parts 

for ball valve
15

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت بازرگانى صبا بيمه ايرانيان( سهامى خاص)

به شماره ثبت 127931 
و شناسه ملى 10101713168

بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران شـــركت بازرگانى صبا بيمه 

ايرانيان مى رســـاند مجمع عمومى عادى ســـاليانه سال مالى منتهى 

به 1399/03/31  شـــركت راس ســـاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 

1399/07/09 در محل شـــركت به نشـــانى تهران- بلوار ميرداماد- 

خيابان نفت شمالى- كوچه دوم- پالك 6- طبقه 5 برگزار مى گردد.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هيات مديره،حسابرس و بازرس قانونى شركت براى 

عملكرد سال مالى منتهى به 1399/03/31.

2. تصويب صورت هاى مالى سال مالى منتهى به 1399/03/31

3. انتخاب بازرس قانونى اصلى و على البدل و حسابرس شركت.

4. انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت.

5. انتخاب اعضاى هيات مديره.

6. ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه باشد.

هيـات مديـره شـركت بازرگانـى صبـا بيمه 
ايرانيان(سهامى خاص)

آگهى تغييرات  شركت مشاوران انرژى تهران (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 1428 و شناسه ملى 10101294771 

به اســــتناد صورتجلســــه هيأت مديره مورخ 1398/07/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
شــــركت گروه مپنا (سهامى عام) به شناســــه ملى 10101431259 به نمايندگى آقاى 
مجتبى غروى به شــــماره ملى 0383564050 به ســــمت رئيس هيأت مديره، شركت 
توسعه نفت و گاز مپنا (سهامى خاص) به شناسه ملى 10103681084 به نمايندگى آقاى 
 محمد رضا پارسا پور به شــــماره ملى 0055858694 به سمت نايب رئيس هيأت مديره،
 شــــركت نير پارس (سهامى عام) به شناســــه ملى 10103858892 به نمايندگى آقاى 
امير حســــين ايزد دوستدار به شماره ملى 0041274792 و آقايان اسفنديار عالءالدين به 
شــــماره ملى 1971095923 و محمد باقر غنى زاده خوب به شماره ملى 2295814642 
به ســــمت اعضاى هيأت مديره و آقاى حميد رضا عطارد به شماره ملى 0059270047 
(خارج از اعضاى هيأت مديره و خارج از ســــهامداران) به سمت مدير عامل براى بقيه مدت 
تصدى هيأت مديره انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اســــناد بهادار و تعهدآور شركت و چكها 
با امضاى مشــــترك مدير عامل يا رئيس هيأت مديره به همراه يكى از اعضاى هيأت مديره 
همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. بخشى از وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح ذيل 
به مدير عامل تفويض گرديد : 1 - نمايندگى شــــركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات 
دولتى و مؤسسات خصوصى 2 - تدوين چارت سازمانى شركت و بازنگرى آن بر حسب نياز با 
اخذ مصوبه از هيأت مديره و استخدام و ترخيص نيروهاى شركت بر اساس چارت مصوب و 
همچنين بر حسب عملكرد كاركنان 3 - تعيين شغل (مسئوليتها و اختيارات)، حقوق مزايا 
ترفيع، تشويق، تنبيه، اعالم خاتمه خدمت و ساير مورد مرتبط با مسائل پرسنلى كاركنان 
4 - تحليل محيط كسب و كار و تدوين استراتژى هاى سازمان و مصوب نمودن آن در هيأت 
مديره. همچنين طرح ريزى اهداف و برنامه هاى دســــتيابى به آنها با تأمين منابع مورد نياز 
5 - شناســــايى فرآيندهاى سازمان و تعيين شاخص هاى پايش و اندازه گيرى آن 6 - نصب 
و عزل كليه مديران، مأموران و كاركنان شــــركت -7 تنظيم و مصوب نمودن بودجه ساليانه 
شركت در هيأت مديره و كنترل درآمد و هزينه هاى جارى شركت بر اساس بودجه مصوب 
8 - عقد تفاهم نامه هاى مقطعى (MOU) با ديگر شركت ها و ارگان ها براى پشبرد پروژه 
ها 9 - افتتاح حساب به نام شــــركت نزد بانكها و مؤسسات اعتبارى و همچنين مبادرت به 
امانت گذارى هر نوع اســــناد و مدارك و وجوه در صندوق هاى دولتى و خصوصى و استرداد 
آنها با اخذ مجوز از هيأت مديره 10 - دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت شامل اصل 
و بهره و متفرعات آن 11 - تحصيل اعتبار از بانكها، شــــركتها و مؤسسات مالى و اعتبارى و 
هر نوع اســــتقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت با رعايت ميزان بهره و كارمزد مصوبه 
بانكهــــا با اخذ مصوبه از هيأت مديره 12 - اقامه هرگونــــه دعوى اعم از حقوقى و كيفرى و 
دفاع از دعوى مطروحه له و عليه شــــركت و حق به كارگيرى نيروى الزم، نظير استفاده از 
كارشناسان و وكيل در مقاطع مختلف و بر حسب نياز 13 - تنظيم صورت ديون و دارايى ها 
و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد ســــود و زيان و ارائه به بازرس و حسابرس شركت بر 
اساس مقررات قانون تجارت 14 - تنظيم روابط و مناسبات داخلى و خارجى در جهت نيل 
به اهداف و پشبرد امور 15 - مبادرت به تقاضا و اقدام براى ثبت هرگونه عالئم تجارى با اخذ 
مصوبه هيأت مديره 16 - اجاره، استجاره و واگذارى و فسخ اجاره و تقاضاى تعديل اجاره بها 
و دفاع از اين نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاى تجديد 
نظر در رأى صادره يا اجراى آن -17 ارجاع دعوى داورى و تعيين داور و به طور كلى استفاده 
از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشــــيه از قانون داورى 18 - احداث هرگونه ساختمان 
كه مورد نياز شركت باشد پس از تصويب طرح توسط هيأت مديره 19 - تفويض اختيارات 
الزم براى انجام امور فنى و ادارى شركت به اشخاص حقيقى و حقوقى 20 - تنظيم و اجراى 

آيين نامه و دستورالعمل هاى اجرايى در سطوح مختلف شركت حسب نياز. 
حجت اله قلى تبار سرپرست ثبت شركتها و مؤسسات غير تجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى پرديس (933162)

آگهى تغييرات  شركت صنعتى و معدنى توسعه فراگير سناباد سهامى خاص
 به شماره ثبت 323908 و شناسه ملى 10103616471

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/12/28 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : هيئت مديره 
مطابق ماده 40و 44 اساســـنامه شـــركت برخى از اختيارات خود را به شرح زير به مدير عامل با حق توكيل 
تفويض نمود: نمايندگى شـــركت در برابر اشـــخاص و كليه ادارات دولتى و موسســـات خصوصى ، نصب و 
عزل كليه مامورين و كاركنان شـــركت و تعيين شغل و حقوق و دســـتمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين 
ساير شـــرايط اســـتخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث آنها ، 
افتتاح حســـاب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانك ها و موسســـات ، دريافت مطالبات شركت و پرداخت 
 ديـــون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات ، تعهد، ظهرنويســـى، قبولى،پرداخت و واخواســـت اوراق تجارى ، 
مبـــادرت به تقاضا و اقدام بـــراى ثبت هرگونه عالمتى و تجارتى واقدام ، تحصيل اعتباراز بانكها و شـــركت 
ها و موسســـات و هرنوع اســـتقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميـــزان و بهره و كارمزد يا 
هرگونه شـــرايطى كه منقضى باشـــد ، اقامه هر گونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى و دفاع به شرح تفضيل 
در متن اساســـنامه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اســـناد ، تعيين ميزان استهالك ، تنظيم خالصه 
دارائى و قروض شـــركت هر شـــش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شـــركت ، تنظيم صورت دارايى و ديون 
شـــركت پس از انقضاى ســـال مالى و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حســـاب سود، زيان شركت 
 طبق ماده 232 اليحه قانونى اصالح قســـمتى از قانـــون تجارت ، دعوت مجامع عمومى و عادى و فوق العاده 
و تعيين دســـتور جلسه آنها ، تصويب كليه آيين نامه ها و دســـتورالعمل هاى شركت مطابق آيين نامه هاى 

شركت فوالد خوزستان .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933158)

آگهى تغييرات  شركت معجزه سبز سالمتى سهامى خاص
 به شماره ثبت 543791 و شناسه ملى 14008455261 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/01/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمد 
قباديان به كد ملى 4710393885 به ســـمت مدير عامل شـــركت براى مدت دو سال انتخاب 
گرديد. كليه اسناد ، اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933159)

**********************
آگهى تغييرات  

شركت خدمات و تجارت بم خودرو شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 256123 و شناسه ملى 10102964058 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/06/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: ســـرمايه شـــركت از مبلغ 200000000000ريال به مبلغ400000000000ريال منقسم به 
400000000ســـهم 1000ريالى با نام كه مبلغ 140000000000ريال آن از محل مطالبات حال 
شده و مبلغ 60000000000ريال از محل سود انباشته تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح و ذيل ثبت در تاريخ فوق الذكر از لحاظ افزايش سرمايه تكميل امضاء گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933161)

آگهى تغييرات
شركت پخش دارويى اكسير سهامى خاص

 به شماره ثبت 335154 و شناسه ملى 10103719981 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1399/02/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : تراز نامه و حساب سود و زيان سال منتهى به 1398/12/29 مورد تصويب قرار 
گرفت موسسه حسابرسى بهراد مشار با شناسه ملى 10840017999 بعنوان بازرس اصلى 
و موسسه حسابرســـى آبتين روش آريا با شناسه ملى10320729344 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثير 
االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. اشخاص حقوقى زير به مدت دو سال 
بعنوان اعضاى هيات مديره شركت انتخاب شـــدند شركت دارو پخش به شماره شناسه 
ملى 10100835286 شركت توزيع دارو پخش به شماره شناسه ملى 10101725582 
شركت داروسازى اكسير به شماره شناســـه ملى 10100999659 شركت كارخانجات 
دارو پخش به شماره شناسه ملى 10101823437 شركت داروسازى ابوريحان به شماره 

شناسه ملى 10100402567 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران
(933160)

آگهى تغييرات  
شركت بازار آتى آرا سهامى خاص

 به شماره ثبت 430219 و شناسه ملى 10320821514
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/06/13 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : آقاى حافظ كمال هدايت به شـــماره ملى 0044424639 به سمت رئيس 
هيأت مديره آقاى امين جالل پور به شـــماره ملـــى 2993931571 به نمايندگى 
از شركت ســـرمايه گذارى پارس تدبيرپاريز (به شناســـه ملى 10630165490 
) بـــه عنوان عضوهيـــأت مديره آقاى مجتبى حســـنعلى عراق به شـــماره ملى 
0532875176 بـــه نمايندگى از شـــركت مديريت ســـرمايه آرمان روشـــن 
 ارگ (به شناســـه ملـــى 10630175350 ) به عنوان نايب رئيـــس هيأت مديره
 و مدير عامل تعيين گرديدند. كليه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، 
سفته، قرارداد و نظاير آن با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره همراه با مهر 
شركت و در غياب مدير عامل با امضاء رئيس هيأت مديره با يكى از اعضا هيأت مديره 
همراه با مهر شـــركت داراى اعتبار مى باشد. اسناد عادى و نامه ها با امضاء مدير عامل 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت هاو موسسات غيرتجارى تهران (933163)
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مشهد - خبرنگار اطالعات: 
توليت آســـتان قدس رضوى بر 
ضرورت توجه بيشـــتر به معارف 
رضـــوى در آثـــار ســـينمايى و 
تلويزيونى تأكيـــد كرد و گفت: 
فيلمها و ســـريالهايى با موضوع 
امام رضا(ع) بايد ســـاخته شود، 
امروز بســـيارى از آموزههاى امام 
رضا(ع) مورد نياز جامعه و نســـل 
جوان ما و پاســـخگوى بسيارى از 

شبهات است.
حجت االســـالم والمسلمين 
احمـــد مروى در ديـــدار مديران 
ارشد رسانه ملى كه در حرم مطهر 
رضوى انجام شـــد، افزود: شعاع 
نورانى و مبـــارك وجود مقدس 
حضـــرت رضا(ع) و گنجينه كالم 
ايشان مىتواند فطرتهاى بشريت 
را تحـــت تأثير قـــرار دهد و اگر 
فاصلهاى بين مردم و سخنان ائمه 
اطهار(ع) مشاهده مىكنيم، دليلش 
ضعف ما در انتقال صحيح كالم و 

معارف اهل بيت(ع) است.
وى فعاليتهـــاى فرهنگى و 
معرفتى را محور اقدامات آســـتان 
قدس رضوى معرفى كرد و ادامه 
داد: هـــدف اصلى آســـتان قدس 
رضـــوى كار فرهنگى و باال بردن 
معرفت دينى زائران است، ما اين 
سخن امام رضا(ع) كه مى   فرمايند 
«َرِحَم اّهللاُ َعبْدا اَْحيا أْمَرنا» را شعار و 
محور فعاليتهاى خود قرار دادهايم 
و براى دستيابى به اين هدف دست 
نياز به سوى اهالى رسانه، فرهنگ، 

انديشه و هنر دراز مىكنيم. 
مروى با بيان اين كه خادمى 
امام رضا(ع) صرفاً منحصر به حضور 
در حرم مطهر و به تن كردن لباس 
خادمى نيست، تاكيد كرد: هركسى 
در هر مكان و به هر نحوى براى 
تحقـــق معارف رضوى در جامعه 
گام بردارد خادم حضرت رضا(ع) 
است، لذا از دست اندركاران رسانه 
ملـــى مىخواهم خود را خادم اين 
دستگاه نورانى بدانند.همچنين از 
همه اهالى رســـانه دعوت مىكنم 
كه خود را در آســـتان قدس سهيم 
بدانند و نسبت به مسائل اين آستان 
مقدس بى تفاوت نباشند، صاحب 
اصلى اين بارگاه مقدس، حضرت 
رضا(ع) است و ما همه اينجا نوكر 
هستيم كه بايد براى امام رضا(ع) 

كار كنيم .
 لزوم استفاده از ابزار هنر براى 

ترويج آموزههاى اسالمى
توليت آســـتان قدس رضوى 
در ادامه بر اهميت استفاده از ابزار 
مؤثـــر هنر براى ترويج آموزههاى 
اسالمى تأكيد كرد و گفت: معارف 
دينى در صدا و سيما بايد متناسب 
با قالبها و اقتضائات اين رســـانه 
و همراه با جذابيت بخشـــى در 
قالبهاى هنرى باشد تا بتواند در 
مخاطبان به ويژه نسل جوان، نفوذ 

و تأثير داشته باشد.
وى با اشـــاره بـــه برخى 
فعاليتهاى فرهنگى آستان قدس 
رضـــوى در ورود به عرصه هنر، 
گفت: اجراى تئاترهايى با مضامين 
معارف رضـــوى در اطراف حرم 
مطهـــر را آغاز كردهايم، چراكه در 

طول تاريخ تعزيه خوانى و شـــبيه 
خوانىها در انتقال مفاهيم اسالمى 

تأثيرگذار و مؤثر بوده است.
مـــروى با بيـــان اين كه در 
حوزههاى مختلف هنرى از قبيل 
فيلم، سريال و پويانمايى كارهايى 
با موضوع حضرت رضا(ع) انجام 
شـــده است اما جا براى كار بسيار 
بيشـــترى وجود دارد، تاكيد كرد: 
بخش اعظم معـــارف رضوى و 
زندگـــى حضرت رضا(ع) مغفول 
مانده اســـت؛ امروز بســـيارى از 
آموزههـــا و مناظرات امام رضا(ع) 
در حوزههاى توحيد، معاد، عدالت 
خداونـــد و ...، مورد نياز جامعه و 
نسل جوان ما و پاسخگوى بسيارى 
از شبهات امروز است، منتهى بايد با 
ادبيات روز و در قالب تئاتر، فيلم 
و ... منتقل شود تا براى نسل جوان 

خسته كننده نباشد.
توليت آســـتان قدس رضوى 
در بخش ديگرى از ســـخنانش به 
نقش تأثيرگذار رسانه ملى در تعميم 
فرهنگ احسان، انفاق، نذر و وقف 
اشاره كرد و ادامه داد: صدا و سيما 
با تشريح خدمات، بستر سازي و 
تمهيد مقدمات مىتواند نقش تعيين 
كنندهاي بر فرهنگ سازى و ترويج 
فرهنگ وقف، نذر و حســـنات در 

جامعه ايفا كند.
وى با اشـــاره به كمكهاى 
آستان قدس رضوى به محرومان 
سراســـر كشور و ورود به عرصه 
يارى رســـانى بـــه هموطنان در 
حوادث و بالياى طبيعى از جمله 
زلزله كرمانشـــاه، سيل آق قال و 
لرستان، ايجاد اشتغال در سيستان و 
بلوچستان و غيره، تاكيد كرد: آستان 

قدس در فعاليتهاى اقتصادى نگاه 
سوداگرى ندارد و هرچه موقوفات 
و نـــذورات مردم به اين آســـتان 
مقدس بيشتر شود، خيرات به نام 
امام رضا(ع) در كشور بيشتر خواهد 

شد.
گفتنى اســـت در ابتداى اين 

ديدار دكتر سيد مرتضى ميرباقرى 
معاون سيماى سازمان صدا و سيما 
و شـــمارى از مديران شبكههاى 
مختلف سيماى جمهورى اسالمى 
به بيـــان ديدگاهها و نقطه نظرات 

خود پرداختند. 
*طرح نوسازى بافت اطراف 
حرم مطهر رضوى به مرحله نهايى   

رسيد
عمليات اجرايى پروژه ره باغ 
حضرت زهرا (س) در مراسمى با 
حضور استاندار خراسان رضوى و 
مســـئوالن قضايى و شهرى مشهد 

آغاز شد.
اســـتاندار خراسان رضوى 
در آيين آغـــاز اين پروژه گفت: 
طرح جديد نوســـازى و بهسازى 
بافت اطراف حرم مطهر حضرت 
امـــام رضا (ع) با اجماع نخبگان و 
مسئوالن استان توسط مشاور تهيه و 
در مراحل نهايى تصويب در شوراى 
عالى شهرسازى و معمارى است.

عليرضا رزم حســـينى با بيان 
اين كه به ســـرانجام رساندن طرح 
نوســـازى 20 ساله منطقه ثامن از 
اولويت هاى اين استان است،ادامه 
داد: شوراى عالى شهرسازى معتقد 
اســـت هر 10 سال بايد طرح ها 
بازنگرى شود لذا جلسات مرتبط 
برگزار و در ســـتاد تدبير اســـتان 
هم هماهنگى ها با دادگســـترى و 

دستگاههاى مرتبط انجام شد.
استاندار خراسان رضوى گفت: 
طبق اعالم شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى مقرر شده است مشاور 
طرح و مديريت اســـتان با اجماع 
نخبگان و مسئوالن مرتبط، بازنگرى 

طرح جديد نوسازى بافت اطراف 
حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) 
را براى تصويب به شـــوراى عالى 

شهرسازى ارائه دهد.
وى افزود: انســـجام مديريتى 
در ايـــن باره وجود دارد و مىتوان 
اختالف در خصوص اين طرح را 

رفع و با مديريت دادگسترى استان، 
طرح جديد نوسازى بافت اطراف 
حرم مطهر رضوى را با مشـــورت 

همه نهايى كرد.
رزم حسينى ادامه داد: در ستاد 
تدبير استان هم مديريت پروژه براى 
نهايى كردن طرح به دادگســـترى 
واگذار شـــده است تا مشكالت 
اصلى رفع و در چند ماه آينده اين 
طرح در شوراى عالى شهرسازى 

تصويب شود.
محمدرضـــا حيدرى رئيس 
شوراى اسالمى شهر مشهد هم 
در ايـــن مراســـم با بيان اين كه 
عزم مديريت شـــهرى در دوره 
فعلى اين است كه زيرساختهاى 
طرح اطراف حرم بهبود يابد،ادامه 
داد:64 هـــزار متر مربع فضاى 
ســـبز در ايـــن دوره در ره 
باغ ها و اطراف حرم مطهر ايجاد 
شده است.در اين بافت همچنين 
67هزار متر مربع پياده راه سازى، 
71هزار متر مربع شـــوارع اصلى 
و 4600متر مربع فضاى مذهبى 
ايجادشـــده كه اين نشان از عزم 
جدى مجموعه استان براى مشهد 
است.وى ادامه داد: طى 20سال  
كـــه طرح 50درصد پيشـــرفت 
فيزيكى داشـــته است، مهمترين 
نكتـــهاى كه ما بر آن تاكيد داريم 

موضوع زيرساختهاست.
ضرورت همافزايى مديران

رئيس كل دادگسترى خراسان 
رضوى هم گفـــت: فعاليتهاى 
عمرانى اطراف حرم مطهر بيشتر و 
بهتر از گذشته شكل گرفته است 

و از تمامى بخشهايى كه در اين 
زمينه فعاليت داشـــتهاند، قدردانى 

مىكنم.
غالمعلى صادقى افزود: همه 
دست به دست هم دادند تا اين مهم 
به نتيجه برسد  و همه مصمم هستند 
كه فعاليتهاى عمرانى نســـبت به 
گذشته ســـرعت بيشترى بگيرد، 
چنين فعاليتهايى نشان دهنده هم 

افزايى در استان است.
رئيس كل دادگسترى خراسان 
رضوى ادامـــه داد: اميدواريم در 
بخشهاى ديگر و ادامه حركتهاى 
عمرانى همين همفكرى و توافقات 
شكل گرفته ادامه پيدا كند و بافت 
اطراف حرم از ركود چند ساله خود 

خارج شود.
 نگاه دراز مدت در تعريف 

پروژه ها
همچنين نائب رئيس مجلس 
شـــوراى اسالمى در آيين عمليات 
اجرايـــى پـــروژه ره باغ حضرت 
زهرا(س) گفت: منابع مالى بسيارى 
متعلق به مردم و بيت المال، امانت 
دست ماست كه گاهى ديده مىشود 
نگاه درازمدت در تعاريف پروژه ها 

ديده نمى شود.
اميرحسين قاضىزاده هاشمى 
افـــزود: قطعا نيـــت ها خير بوده 
اســـت و همه افراد در پست هاى 
مختلف به اين مهم توجه دارند كه 
تصميماتى بگيرند كه بعدها از آنها 

به نيكى ياد شود.
وى با بيـــان اين كه تعداد 
زيادى طـــرح و برنامه مى بينيم 
كـــه ابتدا با ســـر و صداى زياد 
رســـانه اى ، امـــا بعدا با صدمه 
عمومى عيان مى شود، ادامه داد: 
موضوع طرح توسعه حرم يكى از 
آن هاست، بنده در مقام قضاوت 
نيستم؛ولى به مردمى كه به من  به 
عنوان قانونگذار اعتراض مى كنند، 
چه پاســـخى بدهم؟  بعد 40سال 
بايد گفتمانى در كشور راه بيفتد 
كه برنامه ها را با كمك آن با نگاه 

درازمدت پىريزى كنيم.
قاضىزادههاشمى ادامه داد: 
مشـــهد طى 30 ســـال گذشته، 
وســـعت پنج برابرى پيدا كرده 
است ، آن كسى مى تواند صاحب 
انديشـــه باشد كه براى اين شهر 
افق 100ساله را ببيند. ما اميدواريم 
اين پروژه با رشد سرعت ساالنه 
2.5درصد در بســـتر مناسب ترى 

فراهم شود.
وى با بيان اين كه بنده مخالف 
رشد و پويايى نيستم اما نگاه هاى 
موقت همـــواره به برنامه هاى ما 
صدمه زده اســـت، افزود: تعيين 
تكليف گودهاى شهر مشهد و ايجاد 
ره باغ هاى اطراف حرم و... جاى 

تشكر از شهردار مشهد دارد.

توليت آستان قدس رضوى: بخش اعظم معارف رضوى مغفول مانده است  رئيس اتاق ايران: بيش از 15هزار صادركننده، ارزي
 به كشور بازنگرداندهاند 

سرويس شهرستانها: رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي 
ايران گفت: بر اساس اعالم اخير بانك 
مركـــزي 15هزار و 366 صادر كننده 
هيچ ارزي به كشور بازنگردانده  اند، 
اما اين مســـاله به نحوي در جامعه 
انعكاس يافته اســـت كه گويي همه 
اين افراد داراي كارت بازرگاني فعال 
بودهاند. در حالي كه بيشتر آنها كارت 
بازرگاني فعال نداشتهاند يا بدون  آن 

بودهاند.
غالمحسين شافعي در نشست 
كارگروه توســـعه صادرات خراسان 
رضوي افزود: از مجموع صادركنندگاني 
كه ارز به كشور بازنگرداندهاند 5 هزار 
و 109 نفر از افراد حقيقي يا حقوقي 
كارت بازرگاني داشتند كه از اين تعداد 
3 هزار و 181 نفر از كارت بازرگاني 
فعال برخوردار بودند و 10هزار و 257

نفر كارت بازرگاني نداشتند.
وي تجربه رفع تعهدات ارزي در 
اين كشور طي 3دهه گذشته را تلخ 
دانست و ادامه داد: اين روش به  جز 
اين كه صادركنندگان حرفهاي را خانه 
نشين و صادركنندگان غيرحرفهاي را 
وارد اين زيرزمين كند، چيز ديگري 
نخواهد داشـــت و اكنون نيز گرفتار 

آن شدهايم.

رئيس اتاق بازرگاني خراســـان 
رضـــوي هم با اشـــاره به كاهش 
11/5 درصدي ســـرمايهگذاري در 
بخش ماشـــين آالت كشور در سال 
1398 در مقايسه با سال 1397 افزود: 
امســـال در حوزه واردات شـــاهد 
كاهش شـــديد بخش ماشين آالت 
در خراســـان رضوي هستيم و اين 
موضوع باعث سرمايهگذاري در بخش 

توليد ميشود.
شـــافعي مشكل دوم در حوزه 
واردات را تاميـــن مواد اوليه وارداتي 
بخش توليد دانست و افزود: بحران 
مواد اوليه، بحران اشتغال را به دنبال 
دارد و تأثيـــرات اجتماعي حاصل از 
ريزش اشتغال در واحدهاي توليدي 
چندين برابر نرخهاي بيكاري است كه 

درباره آنها صحبت ميكنيم.

وي ادامـــه داد: فعاالن بخش 
خصوصي و صاحبان مسئوليت در 
تشـــكلها بيش از آن كه مشكالت 
بخش دولت را عنوان كنند رســـالت 
بزرگتـــري در خصـــوص تدوين 
راهحلهاي منطقي و اصولي و ارايه 
بسته آن به دولت دارند و بايد در اين 

زمينه بيشتر بكوشند.
رئيس اتاق بازرگاني خراســـان 
رضوي اظهار داشت: درخت اقتصاد 
كشـــور دچار كرم ريشه خوار شده 
اســـت، اما متأسفانه در حال حذف 
شـــاخههاي درخت هستيم، حال آن 
كه بايد ريشه را درمان كنيم و براي 
درمان ريشه مسائل هم به دنبال اتخاذ 

سياستهاي مطلوب باشيم.
شافعي در مورد راهآهن خواف 
ـ هرات اظهار داشـــت: گمرك ايران 
آماده اســـت تا گمركات مرزي را به 
بخش خصوصـــي واگذار و الگوي 
تركيه را در ايران پياده كند و از اين 
رو فعـــاالن بخش خصوصي در اين 

زمينه بايد آماده باشند.
وي ادامه داد: كشورهاي اطراف 
ايران به ترانزيت كاال در كشـــورمان 
توجه جدي دارند و اگر به ســـرعت 
عمل نكنيم، با رقباي ســـختي در 

ترانزيت كاال مواجه خواهيم شد.

توسعه پايدار گردشگري با احياي 
محلههاي قديمي قزوين

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: بازآفريني هويت محلههاي قديمي با احياء 
خانههاي تاريخي زمينه رونق اقتصادي شهر قزوين را فراهم ميكند.

مديركل ميراث فرهنگي، گردشـــگري و صنايعدستي استان قزوين 
در جلســـه بررســـي وضعيت خانههاي تاريخي قزوين براي تبديل به 
واحدهاي گردشـــگري گفت: احياء خانههاي تاريخي شهر قزوين زمينه 
افزايش  ظرفيت گردشـــگرپذيري در محلههاي  قديمي اين شـــهر را 

فراهم ميكند.
عليرضا خزائلي احياء محلههاي قديمي را يكي از راهكارهاي اصلي 
توســـعه پايدار گردشگري دانست و افزود: احياي ارزشهاي تاريخي و 
حفاظت از هويت محلههاي قديمي به ويژه خانههاي تاريخي به عنوان 

يكي از عناصر ارزشمند موجود در اين محلهها به شمار ميآيد.
وي  ادامه داد: اين خانهها از طريق مرمت و تغيير كاربري بهعنوان 
اقامتگاههاي سنتي، سراهاي گردشگري، خانههاي خالق صنايعدستي و يا 
مراكز فرهنگي براي حضور گردشگران آمادهسازي ميشوند تا عالوه بر 
جذب گردشگران، تأثير بسزايي در رونق اقتصادي شهر و افزايش كيفيت 

زندگي ساكنين داشته باشند. 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشـــگري و صنايعدستي استان قزوين 
تأكيد كرد: اين ادارهكل براي همراهي با سرمايهگذاران از طريق بستههاي 
تشـــويقي وزارت ميراث فرهنگي، گردشـــگري و صنايع دســـتي مانند 
مرمتهاي مشاركتي و ارائه تسهيالت براي مرمت و بهرهبرداري از اين 

بناها آمادگي دارد. 

ساخت واحدهاي مسكوني براي 
كارگران فاقد مسكن در چادرملو

يزدـ  خبرنگار اطالعات: شركت معدني و صنعتي چادرملو ساخت 
واحدهاي مسكوني براي كارگران و كاركنان فاقد مسكن در شهرستانهاي 

اردكان و بهاباد را در دستور كار خود قرارداد.
مديرعامل چادر ملو در جلسه با مديران و مشاوران شركت، پيشنهاد 
تشكيل تعاوني مسكن كارگران و كار كنان فاقد مسكن شاغل در مجتمعهاي 
معدني و صنعتي در شهرستانهاي اردكان و بهاباد را ارائه كرد و گفت: 
اين اقدام براي تأمين امنيت شـــغلي و آرامش رواني كارگران تالشـــگر 
كه نقش عمدهاي در توليد واقتصاد كشـــور دارند، انجام ميگيرد. ناصر 
تقي زاده افزود: از متوليان امر در شهرستانهاي اردكان و بهاباد درخواست 
واگذاري زمين مناسب شهري كردهايم و به مجرد واگذاري آن، عمليات 

ساخت هزار واحد مسكوني را آغاز ميكنيم.

دانش آموزان از ماسكهاي فيلتردار 
استفاده نكنند

همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس دانشگاه علوم پزشكي ابن سينا 
همدان گفت: دانشآموزان به هيچ وجه از ماســـكهاي فيلتردار استفاده 
نكنند، چرا كه به دليل ضرورت استفاده طوالني مدت ماسك در مدرسه، 
آنها دچار سرگيجه و تنگي نفس ميشوند و اين عالوه بر آسيب رسيدن 

به سالمت دانشآموزان، يادگيري آنها را نيز مختل ميكند.
رشـــيد حيدري مقدم در ســـتاد مقابله با كرونا اظهار كرد: حضور 
نيافتن مادران باردار در مدرســـه بايد بخشـــنامه شود و براي پيشگيري از 
هر تجمعي هم درخواست ميشود همه كالسهاي فوق برنامه و ورزش 

صبحگاهي لغو شود.
وي افزود: از مســـئوالن آموزش و پرورش درخواســـت ميكنيم تا 
اطالع رساني كامل از خوداظهاري، سالمت دانش آموزان را انجام دهند، 
زيرا نگراني دانشگاه علوم پزشكي سالمت فرهنگيان و دانش آموزان است 
و به همين دليل افرادي كه عالئمي دارند بايد در ســـايت سالمت، خود 
اظهاري كنند تا همان روز همكاران ما با آنان تماس بگيرند همچنين هر 
يـــك از دانشآموزان، معلمان يا كاركنان مدارس كه بيماريهاي زمينهاي 
نظير آســـم، تنگي نفس و نقص سيســـتم ايمني دارند، نبايد در مدارس 
حضور يابند. دانش آموزان بايد ُمهر، سجاده، تسبيح و چادر شخصي به 
همراه داشته باشند و همراه آوردن وسايل الكترونيكي، كتاب و جزوههاي 

كمك آموزشي به حداقل ممكن برسد.
حيدري مقدم با بيان اينكه بايد سطلهاي زباله مناسب در مدارس 
وجود داشته باشد، اضافه كرد: از مديران مدارسي كه پروتكلهاي بهداشتي 
را رعايت نكردهاند درخواست ميشود تا زماني كه نواقص را رفع نكردهاند، 

از طريق فضاي مجازي كالسها را برگزار كنند.

15 درصد تماسها با اورژانس تبريز مزاحمتهاي تلفني است
 تبريز- خبرنگار اطالعات: رئيس مركز مديريت حوادث 
و فوريتهاي پزشكي آذربايجانشرقي، گفت: 10 تا 15 درصد 
تماسهاي روزانه با  اورژانس، مربوط به مزاحمتهاي تلفني 

است.
فرزاد رحماني بهمناســـبت فرا رسيدن چهل و پنجمين 
ســـالروز تاسيس اورژانس در كشور و گراميداشت روز ملي 
اورژانـــس با گاليه از ايجاد برخي مزاحمتها براي اورژانس 
و ايجاد ماموريتهاي كاذب، اظهار كرد: ماموريتهاي كاذب 
سبب تعطيل شدن چندين ساعته يك پايگاه ميشود و سالمت 
بيماران را در صورت نياز به خدمات فوري اورژانس و احياء 

قلبي، به خطر مياندازد.
وي، 10 تـــا 15 درصد تماسهاي روزانه با اورژانس را 
مربـــوط به مزاحمتهاي تلفني عنوان كرد و گفت: بهطوري 
كه  يك نفر، يكهزار و 200 بار مزاحم اورژانس شده است. 
شمارههاي مزاحمان اورژانس توسط امور حقوقي، قوه قضائيه 

و امور ارتباطات زيرساخت، پيگيري و قطع ميشود.
رحمانـــي از ابتالي قطعي 67 نفر از كاركنان اورژانس 
آذربايجانشـــرقي به كرونا خبر داد و بيان كرد: 8 نفر از اين 
تعداد در بيمارستانهاي استان بستري شده بودند و شهيد عباس 
انصاري از پرســـنل اورژانس سراب بود كه حين انتقال بيمار 
مبتال از شهرستاني به شهرستان سراب به كرونا مبتال شد و پس 

از هفتهها مبارزه با اين بيماري به شهادت رسيد.
رحماني از احداث پايگاه اورژانس نزديك بازار تبريز را 
يكي از الزامات براي كالنشهر تبريز عنوان كرد و گفت: در 
صورت بروز اتفاقي در يكي از تيمچههاي بازار تبريز، انتقال 
بيماران با برانكارد چندان ممكن نيســـت  و نيازمند احداث 
پايگاه در اين محل هستيم. وي متذكر شد: اورژانس بانوان در 
تهران و شيراز وجود دارد و ما هم آماده راهاندازي آن در تبريز  
هستيم. مجوز ايجاد اورژانس بانوان امسال دريافت و اولين دوره 

آموزش تكنسينهاي خانم نيز آغاز شده است.
 وي علـــت 45 درصـــد از تماسها بـــا اپراتور مركز 
فوريتهاي پزشكي را  تروما و تصادفات عنوان كرد و ادامه 
داد: علت بقيه تماسها به بيماران قلبي، تنفســـي، كرونايي و 

مسموميتها و ساير موارد مربوط ميشود و 75 الي 80 درصد 
از بيماران به بيمارستان انتقال مييابند و 15 درصد از آنها در 

صحنه درمان ميشوند.
رحمانـــي از اختصاص آمبوالنس به پايگاههاي جديد و 
در دست احداث خبر داد و گفت: با آزادسازي 110 دستگاه 
آمبوالنس در ســـال 97 از منطقه آزاد ارس و توزيع آن در 
پايگاههاي اورژانس سطح استان، توانستيم نياز به آمبوالنسهاي 

جديد را تامين كنيم.
وي از افزايش 30 درصدي تماس با مركز فوريتهاي 
پزشكي آذربايجانشرقي طي سالجاري نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد و تأكيد كرد: سال گذشته تعداد تماسهاي 
روزانـــه با اپراتور مركز اورژانس تبريز 900 مورد و ســـاير 
شهرستانها 300 مورد بود كه امسال به حدود 3هزار و 200

مورد تماس روزانه در كل استان افزايش يافته است.
تعداد تماسها در خصوص كرونا نيز  در روزهاي اوليه 
شيوع بسيار زياد بود، اما پس از راهاندازي سامانه، 4هزار و 30

تعداد تماسها كمتر شد.
وي با اشاره به عملياتمتعدد پرسنل اورژانس براي نجات 
مادران باردار در فصل زمســـتان در روستاهاي صعبالعبور 
آذربايجانشرقي و  بهويژه در شهرستانهاي هشترود، بستانآباد 
و چاراويماق، ورزقان بيان كرد: دهياران ميتوانند با كمك به 
اورژانس، محلي را كه به تائيد هوانيروز هم برسد براي هليكوپتر 

اورژانس در نظر بگيرند. 
ســـخنگوي اورژانس آذربايجانشرقي نيز در ادامه اين 
نشست از رسانهها خواست، قبل از شروع فصل سرما و افزايش 
موارد مسموميت با گاز مونواكسيد كربن، اطالعرسانيهاي الزم 

را در اين خصوص انجام دهند.
وحيد شادينيا ادامه داد: رسانهها به رسالتشان در زمينه  
ارائه نكات آموزشي و پيشگيري نيز عمل كنند و مردم را با 
خدمات و وظايف اورژانس آشنا سازند. مردم ميتوانند انتقادات، 
پيشنهادات و رضايت خود از عملكرد پرسنل اورژانس را به 
سامانه 190 گزارش دهند و از راهنمايي كارشناسان مستقر در 

خصوص كمبودهاي دارويي نيز بهرهمند شوند.
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آگهى تغييرات شركت پيشرو توسعه قرن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 409860 و شناسه ملى 10320612936

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929460)

********************
آگهى تغييرات شركت ترمينال آرين سهامى خاص
 به شماره ثبت 71110 و شناسه ملى 10101160383

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929461)

********************
آگهى تغييرات شركت چاپ وانتشارات اسوه سهامى خاص

 به شماره ثبت 91790 و شناسه ملى 10101361163

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929462)

********************
آگهى تغييرات

 شركت مهندسى و توسعه انرژى پايدار سهامى خاص
 به شماره ثبت 123524 و شناسه ملى 10101669968

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929463)

********************
آگهى تغييرات

 شركت تحقيقات و طراحى خانه طراحان سهامى خاص
 به شماره ثبت 212692 و شناسه ملى 10260342033

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929464) 

********************
آگهى تغييرات

 شركت درسا پردازه سهامى خاص
 به شماره ثبت 194247 و شناسه ملى 10260537435

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929465)

آگهى تغييرات شركت آلومتك سهامى عام
 به شماره ثبت 11477 و شناسه ملى 10100453064

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تهران (929467)

muniversity1259@gmail.com

info@gmei ir
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آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 

بهطور فوقالعاده بانك رفاه كارگران 
(سهامي عام) به شماره ثبت 7453 شناسه ملي 10100334245

هيات مديره بانك رفاه كارگران (سهامى عام)
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پيشنهاد چاپ عكس مريم ميرزاخاني برروي جلد كتاب هاي رياضي
حدود 2 هفته از بازگشايي مدارس كشور گذشته است، اما فرزندم 
در دوره متوس���طه دوم هنوز كتاب هاي درس���ي سال جديد تحصيلي را 
دريافت نكرده است. ايكاش مسئوالن تهيه و توزيع كتاب هاي درسي به 
جاي تصميمات غيركارشناسي براي حذف عكس دختران از روي جلد 
كتاب، به فكر توليد و توزيع به موقع كتاب هاي درس���ي قبل از ش���روع 
س���ال تحصيلي بودند. همچنين جا دارد وزارت آموزش و پرورش براي 
جبران س���هل انگاري حذف تصوير دختران از كتاب درس���ي، با توجه به 
موفقيت و پيشرفت زنان كشورمان در رده هاي گوناگون علمي و فرهنگي 
عك���س مريم ميرزاخاني نابغ���ه رياضي جهان را برروي جلد كتاب هاي 

درسی رياضي چاپ كند.
مادر دانش آموز دوره دوم متوسطه
فراواني تعطيالت رسمي احتمال شيوع بيشتر كرونا را افزايش مي دهد

ب���ه دلي���ل عدم توجه برخي از افراد در مورد پرهيز از س���فرهاي 
غيرضروري در شرايط شيوع بيماري كرونا و افزايش آمار مبتاليان به آن 
در كش���ور، بهتر اس���ت دولت و مجلس براي كاهش تعطيالت رسمي و 
ب���ه وي���ژه تعطيالت چند روزه تا از ميان رفتن ويروس كرونا اقدام كنند، 
لغو اين تعطيالت باعث مي ش���ود مسافرت ها به نحو چشمگيري كاهش 
يابد و از انتش���ار بيماري در كل كش���ور پيشگيري به عمل آيد. متأسفانه 
بس���ياري از مردم ش���يوع كرونا را جدي نمي گيرند و به فكر مشكالت و 

كار طاقت فرساي كادر درمان كشور نيستند.
شهروندي از تهران 

بانك مركزي به تأمين وام وديعه مسكن مستأجران كمك كند
حدود 2 ماه از بخشنامه دولت براي پرداخت كمک وديعه مسكن به 
مستأجران از سوي بانک ها در كل كشور مي گذرد، اما هنوز دستورالعمل 
آن به بانک هاي شهرستان خلخال ابالغ نشده است و مستأجران عليرغم 
اين ك���ه م���دارك مورد نياز دريافت وام را آماده كرده اند، موفق به دريافت 
آن نمي شوند، از بانک مركزي تقاضا داريم با تأمين اعتبارات كافي براي 

بانک ها در شهرستان ها، مشكالت مستأجران را حل كنند.
مستأجري از خلخال )استان اردبيل( 

كودكان كار كه در جشنواره فيلم ونيز درخشيدند
از خواندن خبر اهداي جايزه فستيوال جهاني فيلم »ونيز« به روح اهلل 
زماني و ش���ميال ش���يرزاد، كودكان كار كه از دستفروشي در مترو به اين 
موفقيت جهاني رس���يده اند، بسيار خوشحال شدم از آقاي مجيد مجيدي 
كارگردان فيلم »خورش���يد« هم كه امكان حضور اين كودكان در فيلم را 
فراهم آورده اس���ت سپاسگزارم. موفقيت جهاني اين 2 بازيگر خردسال 
در يكي از مهمترين جشنواره هاي بين المللي فيلم نشان داد كه نوجوانان 
و جوانان كشور اگر امكان پيدا كنند، حتي در شرايط سختي كه كودكان 
كار دارند، مي توانند استعدادهايشان را به خوبي نشان دهند و براي ملت 

افتخار آفرين باشند.
از عالقه مندان سينما 

افزايش تعداد اتوبوس هاي ميدان قيامـ  ميدان رسالت
تعداد اتوبوس هاي مسير ميدان قيام � ميدان رسالت خيلي كم است، تا 
آنجا كه فاصله رسيدن آن ها به ايستگاه به نيم ساعت هم مي رسد. از شركت 

واحد اتوبوسراني تقاضاي افزايش اتوبوس هاي اين خط را داريم.
مسافر شركت واحد 

سؤال درباره توزيع نامتعادل واحدهاي مسكوني!
سؤالم از مسئوالن اقتصادي و بخش مسكن اين است آيا عدالت حكم 
مي كند كه يک نفر در كشور صدها واحد آپارتماني داشته باشد، آن وقت 

يک جوان براي ازدواج از يک خانه كوچک هم محروم باشد؟
شهروندي از اصفهان 

شركت قطارهاي مسافري رجاء پاسخ دهد
در انتهاي فيش حقوقي بازنشستگان شركت قطارهاي مسافري رجاء 
مبلغي تحت عنوان »ساير كسور« به مبلغ 95 هزار تومان كسر مي شود كه 

تقاضا داريم شركت ياد شده در اين باره توضيح دهد.
بازنشسته شركت رجاء 

مشكالت معيشتي مردم و سفرهاي خارجي مسئوالن فوتبال!
در ش���رايطي كه مش���كالت معيشتي مردم را رنج مي دهد، برخي از 
مسئوالن فوتبال به سفرهاي خارجي مي روند و با مصاحبه هاي پي درپي، 
مي كوش���ند خود را مطرح كنند كه در اين ارتباط مي توان گفت »يكي 

مي ُمرد ز درد بي نوايي، يكي مي گفت آقا فوتبال مي خواهي!«.
تلفن به خط ارتباطيـ  چالوس 

مقايسه تعداد دانشجويان در روسيه و ايران!
خبرگزاري ها از آغاز سال جديد تحصيلي، يک ميليون و 100 هزار 
دانشجو در روسيه خبر داده اند كه بايد پرسيد چرا چنين كشور پهناوري 
با 140 ميليون نفر جمعيت فقط به تعداد ياد ش���ده دانش���جو دارد، اما در 
كش���ور ما با 80 ميليون نفر جمعيت حدود 5 ميليون دانش���جو سرگرم 
تحصيل اند؟ به نظر من تعداد دانش���جويان در ايران بايد به حدود يک 
ميلي���ون نف���ر كاهش يابد و 4 ميليون نفر ديگر به فعاليت هاي توليدي و 

صنعتي هدايت شوند.
هموطن 

لزوم ممنوعيت سفر غير بومي ها در تعطيالت چند روزه!
با تشكر از نويسنده مقاله »در سفرهاي غيرضروري از كرونا شكست 
مي خوريم«، صفحه گفته ها و نوشته هاي روزنامه اطالعات 11 شهريورماه 
ب���ه نظر من اگر در تعطي���الت چند روزه جلوي ورود افراد غيربومي و 
غيرساكن به شهرهاي شمالي كشور گرفته شود و اين برنامه تداوم يابد، 
مسافران ياد شده مزاحم اهالي اين شهرها نخواهند شد و از شيوع بيشتر 

ويروس كرونا هم پيشگيري به عمل خواهد آمد.
شيخ االسالميـ  رشت 

بدون كنكور چگونه مي توان نيازهاي كشور را تأمين كرد؟
خواننده اي در خط ارتباطي دليل خودكشي يک جوان پس از شركت 
در كنكور سراسري را به عنوان يک پديده منحوس آموزشي دانسته بود، 
حال آن كه اگر كنكور در كار نباش���د، هزاران پزش���ک و مهندس و ديگر 
متخصصان مورد نياز كشور چگونه انتخاب مي شوند و آموزش مي بينند؟ 
از خوانندگان محترم روزنامه انتظار مي رود در مورد پيام هايش���ان اول به 

خوبي بينديشند و سپس اظهار نظر كنند! 
خواننده روزنامه اطالعات 

پيشنهاد تجهيز بيشتر گشت هاي نيروي انتظامي
در ش���رايطي كه س���ارقان حرفه اي از پيش���رفته ترين و مجهزترين 
موتورسيكلت ها براي انجام مقاصد شوم شان استفاده مي كنند، موتورسيكلت هاي 
بسياري از مأموران زحمتكش گشت نيروي انتظامي در سطح شهر متأسفانه 
بهترين كيفيت و تجهيزات روز جهان را ندارد كه ضروري است با تأمين 
بودجه و امكانات الزم، وسايل و تجهيزات بهتر و پيشرفته تري در اختيار 
اين عزيزان قرار گيرد و در ضمن با تجديد نظر در قانون كاربرد سالح، 
دست مأموران نيروي انتظامي براي مقابله با اشرار خطرناك بازتر شود و 
همچنين تعبيه جليقه هاي ضدگلوله و دوربين در لباس هاي خدمت تمامي 

آنان ضرورت دارد.
هموطن قدردان زحمات نيروي انتظامي 

آيا استخدام مربي خارجي ارزش اين همه هزينه را دارد؟ 
اين روزها صفحه هاي ورزش���ي تمام���ي روزنامه ها درباره آمدن يا 
نيامدن »استراماچوني« مربي ايتاليايي مورد نظر تيم فوتبال استقالل است 
كه اخبار ضد و نقيض در اين باره هواداران اين تيم را در فش���ارهاي 
روحي و رواني قرار داده اس���ت. با توجه به گفته يكي از اعضاي هيات 
رئيس���ه سازمان ليگ، »اس���تراماچوني« براي بازگشت به استقالل حداقل 
قرارداد 2 ميليون دالري مي خواهد و براي هر روز تاخير در اين قرارداد 
ه���م 10 هزار دالر جريمه طلب كرده اس���ت، كه بايد ديد آيا پرداخت 
اين هزينه س���نگين ارزش اس���تخدام يک مربي خارجي را دارد، آن هم 
در شرايطي كه هنوز طلب 500 هزار دالري »شفر« مربي سابق استقالل 

پرداخت نشده است؟
از طرفداران تيم هاي باشگاهي 

شرايط زندگي بازنشستگان هر روز سخت تر مي شود 
ارائه حقوق و مزاياي نزديک به 30 ميليون تومان و كمک وديعه مسكن 
 200 ميليون توماني به نمايندگان مجلس يازدهم در برابر حقوق هاي دريافتي

 2 ميليون توماني بيش����تر بازنشس����تگان تامين اجتماعي؛ آيا عادالنه است؟ 
نمايندگاني كه براي احقاق حق و حقوق و رفع مش����كالت معيش����تي ملت 
به عنوان نماينده آنان انتخاب شده اند، با اين تفاوت فاحش رفاه و آسايشي 
كه نسبت به مردمان عادي دارند، چگونه مي توانند سختي ها و گذران زندگي 
افراد ضعيف و كم  درآمد جامعه را احس����اس كنند؟آنان  آيا از شنيدن اخبار 
گراني هاي سرسام آور و فشارهاي رواني حاصله از آن به آحاد مردم با خبر 
هس����تند؟ متاس����فانه شرايط زندگي براي بسياري از اقشار جامعه و به ويژه 
بازنشستگان تامين اجتماعي روز به روز سخت تر و طاقت فرساتر مي شود!

گودرزيـ  بازنشسته تامين اجتماعي 

ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .
* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی

تلفن 22226090 سرويس خبر: دو معاون وزيربهداشت ،  درمان و 
آموزش پزشكي در هشدار جدي مبني بر لزوم استفاده  
از ماسک و رعايت فاصله گذاري اعالم كردند كه كل 
كشور دروضع قرمز كرونايي قرار گرفته است و قدرت 
كشندگي  كوويد 19 بيشتر شده است و  اكنون كودكان 

مي توانند ناقالن اين ويروس به بزرگساالن باشند.
  اي���رج حريرچی معاون كل وزارت بهداش���ت، 
درمان و آموزش پزشكی درتبريز با بيان اين كه ديگر 
رنگ بندی كرونايی معنايی ندارد، افزود: ديگر رنگ های 
قرمز، نارنجی و سبز معنی ندارد و كل كشور در حالت 
قرمز و هش���دار قرار دارند كه در صورت ادامه اين 
روند آمار كش���ته های ناشی از ابتال به ويروس كرونا، 

به 45 هزار نفر هم خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، وی با بيان اين 
كه انفجار كرونايی در برخی شهرها اتفاق افتاده است،  
افزود: در شهر تبريز از زير 40 بستری روزانه به 1۶0 
بستری رسيده ايم و آمار بستری بيماران در قم هم از 

روزانه 10 نفر به 1۶0 نفر رسيده است.
معاون كل وزارت بهداش���ت ادامه داد : درصورت 
استفاده 95 درصدی از ماسک و كاهش 50 درصدی 

ترددها شمار جانباختگان كاهش خواهد يافت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تبريز  هم 
با بيان اين كه 9 شهرستان استان در وضع  قرمز قرار 
دارند، افزود: ش���مار مبتاليان و فوتی ها طی روزهای 

اخير افزايش يافته است.
عباسعلی درستی گفت: هر تجمعی سبب افزايش 
آمار مبتاليان می ش���ود و قطعا طی روزهای آتی در 

مدارس موارد مثبت كرونا مشاهده خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تبريز تاكيد 
كرد: با وجود رعايت 70درصدی پروتكل های بهداشتی 
از س���وی مردم، اتفاقات هفته های گذش���ته از جمله 
افزايش مس���افرت ها به استان، عدم رعايت پروتكل ها 
از س���وی برخی مردم در روزهای گذشته و حوادث 
مرتب���ط با قهرمانی تراكتور دليل افزايش آمار ابتال به 

كرونا در استان است.
معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  
سپس  گفت: موارد بستری در يک هفته گذشته بسيار 
افزايش داش���ته و در برخی شهرها از جمله تهران دو 

برابر شده است.
 حريرچی افزود: بيماری كرونا مانند دريای مواجی 
است كه با امواج متعدد آن روبرو هستيم و چند ماه 
است مرگ باالی 100 نفر در روز را تجربه می كنيم. 
به نحوی كه اكنون 35 هزار و 500 نفر بستری هستند 
كه در مقايس���ه با موج اول گسترش كرونا 10 درصد 

افزايش داشته است.
معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
با بيان اين كه در نيمه دوم فروردين و ارديبهش���ت 
ماه ميزان تماس افراد با يكديگر و تردد ها به نصف 
كاهش يافته بود ادامه داد: اما اكنون اين رقم 12 تا 14 
درصد ش���ده است و مردم در مقايسه با پارسال يک 
 دهم فاصل���ه گذاری اجتماعی را رعايت می كنند كه  
 پي���ش بينی می كني���م در 5 ماه آينده ميزان  رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی به زير 5 درصد كاهش يابد.

وی با بيان اين كه اس���تفاده از ماسک و رعايت 
فاصل���ه گذاری اجتماعی دو روش جلوگيری از ابتال 
به كرونا اس���ت ، تاكيد كرد: اكنون اس���تفاد از ماسک 
در كل كشور حدود 50 درصد است البته در اداره ها 
حدود 70 تا 80 درصد از ماسک استفاده می كنند كه 
اگر روند فعلی ادامه داشته باشد آمار جانباختگان  و 

افراد بستری افزايش خواهد داشت.

معاون كل وزير بهداشت ادامه داد: بيشتر استان هايی 
كه مس���افرتی هستند مانند مازندران، گلستان، گيالن، 
خراس���ان رضوی آذربايجان شرقی، قم و اصفهان در 
وضع قرمز قرار دارند و در حقيقت مس���افرت ها اين 

وضع را تشديد می كند.
معاون كل وزير بهداشت با بيان اين كه استقبال 
دانش آموزان از بازگش���ايی مدارس 10 تا 20 درصد 
بوده اس���ت، ادامه داد: رئيس سازمان بهداشت جهانی 
اعالم كرده اس���ت در مناطقی كه كرونا گسترش دارد 

مدارس تعطيل شوند.
وی با بيان اين كه اگر شيوه نامه ها رعايت نشود 
دانش آموزان عامل قابل توجه انتقال كرونا در جامعه 
می ش���وند، افزود: موارد س���رپايی 5 تا 7 روز، موارد 
بستری 2 تا 3 هفته و موارد مرگ و مير 4 تا ۶ هفته 
پس از ابتال به كرونا خود را نش���ان می دهد بنابراين 
خبر هايی كه درباره مرگ يا بس���تری دانش آموزان به 

علت كرونا منتشر می شود، درست نيست.
قدرت كشندگی كوويد 19بيشتر شده است 

قاس���م جان بابايی معاون درمان وزارت بهداشت 
هم از افزايش قدرت كش���ندگی و س���رايت پذيری 
ويروس كوويد 19 خبر داد و گفت: ابتالی گروه های 
سنی پايين در حال افزايش است و كودكان می توانند 

ناقالن كرونا به بزرگساالن باشند.
 وی در نشس���ت ستاد بحران استان قم، افزود: 

ويروس كرونا متمايز از ويروس های ديگر است و بسيار 
پيچيده عمل می كند. تشخيص به موقع و مراقبت های 
پزشكی تنها راه درمان اين بيماری است و هيچ كدام از 

داروها و واكسن های مورد ادعا تأئيد نمی شود.
جان بابايی افزود: طی 10 ماه گذش���ته نه فقط 
قدرت كوويد 19 كمتر نش���ده، بلكه قدرت و ميزان 
كش���ندگی و سرايت پذيری آن بيشتر  هم شده است. 

درباره  واكسن فعاًل نبايد نقطه اميدی داشته باشيم چرا 
كه بس���ياری از كشورها نگاه اقتصادی به اين موضوع 
دارند. بايد بدانيم كه با كارهای پيش���گيری و مراقبتی 

می توانيم در جهت مديريت ويروس عمل كنيم.
ج���ان بابايی درباره وضع كودكان با بيان اين كه 
ابتالی گروه های سنی پايين در حال افزايش است و 
كودكان می توانند ناقالن كرونا به بزرگس���االن باشند، 
ادامه داد: در كشور شاهد روند كاهشی ويروس بوديم 
اما متأسفانه مسافرت ها و بعضاً برخی تجمع ها موجب 
ش���د تا اين ويروس در س���طح كشور بار ديگر روند 
صع���ودی به خود بگيرد ك���ه اگر حد فاصله گذاری 
اجتماعی رعايت نشود ،هيچ گريزی جز درگيری بخش 
زيادی از مردم با كرونا وجود ندارد و اگر كوويد 19 
را به درستی مديريت كنيم می توانيم در فصل سرد سال 
از شمار مرگ  وميرهای ناشی از بيماری های ويروسی 

و تنفسی جلوگيری كنيم.
 جان بابايی همچنين در س����فر به شهرس����تان 
مرزی نهبندان در خراسان جنوبی از بيمارستان شهيد 

آتشدست ديدن كرد.
وی در اين بازديد روند فعاليت و خدمات رسانی 
در بخش های مختلف بيمارس����تان اين شهرستان را 

مورد بررسی قرار داد.
 آغاز مطالعات درمان كرونا در كشور

معاون پژوهش و فن آوری وزارت بهداش����ت، 

درمان و آموزش پزشكی هم با بيان اين كه پرداختن 
به صلح می تواند ايجاد همه گيری ها را در دنيا كنترل 
كند، افزود: در اين شرايط تنها صلح و مفاهمه است 

كه می تواند نجات بخش ملت ها و مردم باشد.
رضا ملک زاده در نشست مقدماتی دومين همايش 
بين المللی س����المت برای صلح در ش����يراز كه به 
صورت وبينار برگزار شد با بيان اين كه ابتالی يک 
ميليارد نفر به بيماری كرونا در ش����رايطی فعلی دور 
از ذهن نيست، تاكيد كرد: مهمترين علت به وجود 
آمدن همه گيری ها ،كاهش تنوع زيس����تی است و با 
 احترام به آموزه های زيس����ت محيطی می توان جلوی 

همه گيری ها را گرفت.
وي  با بيان اين كه احتماال350 ميليون نفر در 
پی ابتال به اين بيماری نياز به بستری پيدا كنند، تاكيد 
كرد:شايد تا يكسال آينده واكسن قابل اعتماد كرونا 
در جامعه توزيع نشود و همه كشورها را هم درگير 

اين موضوع كند.
معاون پژوهش و فن آوری وزارت بهداش����ت، 
درمان و آموزش پزشكی يكی از مهمترين علل همه 
گيری ها را تخريب محيط زيس����ت دانست و تاكيد 
كرد: نابودی جنگل ها و عادی شدن تجارت حيوانات 
وحش����ی عامل اصلی همه گيری ها از جمله كرونا 
اس����ت، به گونه ای كه20 ميليارد دالر صرف تجارت 

حيوانات وحشی در چين شده است.
وي ب����ا بيان اين كه اي����ران در زمينه ارتباط با 
كشورها برای دستيابی به صلح تالش قابل توجهی 
داش����ته است، ادامه داد:  با كشورهای متخاصم مثل 
آمريكا در اين زمينه همكاری علمی داشته ايم ، يک 
تيم مش����ترك برای مطالعات س����رطان در اين زمينه 
داريم و تا اين موضوع را رفع كنيم و راه حل ارائه 
دهيم؛ مش����كل س����رطان در ايران در شرايط تحريم 
مورد بررس����ی قرار گرفت و با همكاری بين المللی 
كشورها از جمله آمريكا در اين زمينه دستاوردهای 

خوبی به دست آمد.
معاون پژوهش و فن آوری وزارت بهداش����ت 
ب����ا تاكيد بر اين كه ما با مهمترين مراكز علمی دنيا 
در ارتباط هستيم ،افزود: با آمريكا ، كانادا ، آلمان و 
انگلستان دراين زمينه همكاری علمی متقابل داريم. 
سازمان بهداشت جهانی از همه كشورها از جمله ايران 
دعوت كرد تا مطالعات را توسعه دهند ، در ايران هم 
تيم درمانی خاص كرونا ايجاد ش����ده و همه مراحل 

قانونی برای فعاليت اين تيم اخذ شده است.
به گفته وي، ۶5 محقق ايرانی در 29 اس����تان 
آماده شده اند و مطالعات درمان كرونا را آغاز كرده اند 
و ايران دراين زمينه بيشترين مشاركت را با اروپا و 

آمريكای جنوبی داشته است.
مل����ک زاده با بيان اين مي����زان مطالعات درباره 
ويروس كرونا در ايران حتی از فرانس����ه و س����اير 
كشورها بيشتر است، افزود: تحقيقات روی داروهای 
جديد كه در راه  است ادامه دارد و در شرايط فعلی، 
وارد مطالعات بين المللی ش����ده ايم و تفاهم كرده ايم 
تا زمينه س����از صلح و دوستی  و همچنين همكاری 

بين المللی باشيم.

معاون وزيربهداشت: ابتالی دانش آموزان به کرونا حتمی خواهد بود حاج علی شمقدری يار ديرين انقالب 
در مشهد مقدس درگذشت

سرويس شهرستان ها: حاج علی 
شمقدری، يار ديرين رهبر معظم انقالب  
و توليت حسينيه مرحوم  آيت اهلل حاج 
سيد جواد خامنه ای در مشهد مقدس 

درگذشت.
او مرد روزهای حماسه و حادثه 
دوران پرفراز و نشيب انقالب اسالمی، 
پيرغالم مجالس توسل و ذكر و اقامه 
عزای حضرت سيدالشهداء)ع(، فعال 
فرهنگی محافل قرآن و عترت روزهای 
دور مشهد مقدس و طاليه دار مبارزه 
و قيام در سال های اوليه نهضت تاريخی 
حضرت امام خمينی)ره( در خراسان 

بود.
حاج علی شمقدری ظهر پريروز  
در سن 85سالگی بر اثر ابتال به كرونا 

دار فانی را وداع گفت.
پيام هاي  تسليت  

رئيس قوه قضائي���ه در پيامی 
 درگذش���ت خ���ادم با س���ابقه امام 
رضا )ع( و توليت حسينيه مرحوم آيت 
اهلل حاج سيد جواد خامنه ای مشهد را 

تسليت گفت.
 متن پيام آيت اهلل رئيسی به اين 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اِنّا هلل َو اِنّا اِلَيهِ راِجعون

رحل���ت خادم باس���ابقه حرم 
رضوی و يار خراس���انی مقام معظم 
رهبری، ابوالشهيد، مرحوم "حاج علی 
ش���مقدری" دل های ما را اندوهگين 
ك���رد. آن مرحوم ك���ه از خادمان نام 
 آشنای آستان قدس حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( بود و پيرغالمی سيد و 
ساالر شهيدان را باالترين مقام و منصب 
و افتخار خود می دانست، از چهره های 
 پيش���تاز نهض���ت تاريخی حضرت 
امام )ره( بود كه در تمام دوران پر فراز 
و نش���يب انقالب اسالمی حاضر شد 
و در اي���ن راه ابراهيم وار فرزند عزيز 

خويش را تقديم انقالب كرد.

اينجانب كه در دوران خدمتگزاری 
در آس���تان قدس شاهد تقوا، تعهد و 
صدق و صفا از مرحوم ش���مقدری 
بودم، درگذشت اين خادم با اخالص 
امام رض���ا )ع( و يار و همراه امام و 
رهبری را به خاندان معزز ايشان، مقام 
معظم رهبری، دوستان و همكارانش در 
آستان قدس رضوی تسليت می گويم 
و برای بازماندگان صبر و اجر و برای 
آن مرحوم رحمت الهی و علو درجات 

مسئلت دارم.
رئيس مجلس شورای اسالمی 
هم به اين مناسبت پيام تسليتی صادر 

كرد.
در بخشی از پيام محمدباقر قاليباف 
آمده اس���ت: ايشان يار و ياور ديرين 
دوران پرنشيب و فراز انقالب و رهبر 
معظم انقالب و از چهره های شاخص 
دوران نهضت اس���المی و مبارزات 
ستمشاهی در منطقه خراسان بودند و 
در س���ال های پس از انقالب اسالمی 
هم���واره در محافل فرهنگی و قرآنی 

حضوری فعال و موثر داشتند.
بنا به اين گزارش همچنين نماينده 
ولی فقيه در خراسان رضوی با صدور 
پيامی درگذشت حاج علی شمقدری 

را تسليت گفت.
در بخش���ی از پيام آيت اهلل سيد 
احمد علم الهدی، آمده است: اين فقيد 
سعيد از پيشكسوتان انقالب و از ياران 
وفادار رهبر معظم انقالب در مبارزات 
با رژيم طاغوت بود و از ابتدای پيروزی 
انقالب اسالمی تاكنون در حركت های 
جهادی و در اقدامات انس���انی برای 
مس���تضعفان و قشرهای آسيب پذير 

فعاليت های شايانی داشت.
اس���تاندار خراسان رضوی هم 
درگذش���ت حاج علی شمقدری را 
تسليت گفت. عليرضا رزم حسينی در 
پيام خود آورده است: خبر درگذشت 
مرحوم آقای حاج علی ش���مقدری، 
پدر ش���هيد مهدی شمقدری و برادر 
ش���هيد رضا شمقدری موجب تاثر و 
تالم فراوان ش���د.  ايشان از چهره های 
ماندگار دوران انقالب اسالمی بود و 
در استان خراسان رضوی نقشی مهم در 
عرصه مبارزات عليه رژيم ستم شاهی 
داشت. اينجانب فقدان آن مرحوم را به 
خانواده محترمشان تسليت عرض می 
كنم و ضمن آرزوی صبر و اجر برای 
بازماندگان، از درگاه خداوند متعال برای 

ايشان علو درجات را مسالت دارم.

جان بابایی ،معاون وزیر بهداشت از بیمارستان شهید آتشدست نهبندان دیدن کرد

 رئيس پليس تهران :اراذل و اوباش منتظر 
شديدترين برخورد باشند

 سرويس خبر: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد 
قاطع پليس با افرادی كه امنيت عمومی جامعه را دچار خدشه 
می كنند خبر داد و گفت: اراذل و اوباش منتظر شديدترين 

برخورد پليس باشند.
س���ردار حسين رحيمی با اشاره به دستگيری اراذل و 
اوباش منطقه تهرانپارس در تهران ، افزود: پليس مقابل مجرمان 
و اوباش كوتاه نمی آيد . يكی از خواسته های متعدد و مكرر 
مردم از پليس برخورد قاطع، جدی و قانونی با افرادی است 

كه امنيت عمومی جامعه را دچار خدشه می كنند.
وی افزود: اين گروه از اوباش كه دس���تگير ش���دند، 
رفتارشان از روی اقدامات مذبوحانه بود كه به طور جدی 
امني���ت عمومی جامعه؛ معابر، خيابان ها، تفرجگاه ها را به 

چالش كشيده بودند.

رئيس پليس تهران با بيان اين كه ما به مردم وعده داده 
ايم تا سخت ترين برخورد را با مجرمان به ويژه با اين گروه 
از افراد كه امنيت عمومی جامعه را دچار خدشه می كنند؛ 
داشته باشيم، افزود: در اين روزها هماهنگی بسيار خوبی را 
با دستگاه قضايی داريم و پيرو تاكيدات رئيس  قوه قضائيه، 
پليس وارد عرصه شده است .تمامي مجرمان و اوباش كه 
گردن كش���ی و عربده كشی می كنند بدانند كه شديدترين 

برخوردها را بر اين افراد اعمال خواهيم كرد.
بنا به اين گزارش صبح پريروز جمعي از اوباشي كه در 
منطقه تهرانپارس با ورود به يک فروشگاه اقدام به تخريب  و 
اوباشگري كرده بودند ، دراين منطقه چرخانده شدند وازمردم 
عذرخواهي كردند. اين افراد كه سابقه دار هم هستند، تحويل 

مراجع قضايي شدند.

صدور حكم بدوی حادثه تروريستی اهواز
 س���رويس خب���ر:  رأی بدوی پرونده حادثه تروريس���تی اهواز صادر

 شد.
دادستان نظامی استان تهران دراين باره گفت :  در اين حادثه عوامل جنايتكار 
وابسته به گروهک های تكفيری با تيراندازی های بی هدف، جمعی از مردم را به گلوله 
 بستند كه در  نهايت با تيراندازی نيرو های نظامی و انتظامی حاضر در صحنه به هالكت

 رس���يدند.   غالمعباس تركی افزود: اين افراد فريب خورده فكر می كردند 
كه با اين جنايت می توانند اقتدار نيرو های مسلح را خدشه دار كنند، اما اين 
حادثه عزم مدافعان امنيت را برای اضمحالل گروه های تكفيری راسخ تر كرد 

و بساط آنان را برچيد.
وی درباره نتايج رسيدگی به اين پرونده تاكيد كرد: همان گونه كه رئيس 
س���ازمان قضايی نيرو های مس���لح در ديدار با جمعی از خانواده های شهدای 
اين حادثه تروريس���تی تأكيد كرد، از همان ابتدا رس���يدگی دقيق و قاطع به 
 قصور و تقصير ها در وقوع اين حادثه در دستور كار دادسرای نظامی تهران 
ق���رار گرف���ت.  در مورد ش���ماری از متهمان كه مرتكب كوتاهی ش���ده 
 بودن���د، پرون���ده ب���ا صدور ق���رار و كيفرخواس���ت به دادگاه ارس���ال 
شد. تركی گفت: جلسات محاكمه شماری از متهمان، هفته قبل به پايان رسيد 
و حكم بدوی هم صادر شد كه البته اين حكم قابل اعتراض است، همچنين 
در جريان تيراندازی چند مفر از مهاجمان كش���ته و زخمی ش���دند و پس از 

آن موضوع هم چند نفر دستگير شدند.
 بنا به اين گزارش در حمله تروريست های تكفيری -صهيونيستی هنگام 
رژه نيروهای مس���لح در 31ش���هريور 1397در اهواز جمعی  از شهروندان و  

هموطنانمان به درجه رفيع شهادت نائل شدند.

 پيكر های مطهر ۲ شهيد دوران دفاع مقدس

 در وطن آرام می گيرند

مسئول  خبر:   س���رويس 
ايثارگران س���پاه فجر اس���تان 
فارس گف���ت: پيكرهای مطهر 
شهيدان باباجان عابدی و سعيد 
رحيمی پس از 32س���ال دوری 
از وط���ن، در ش���هر داريون و 

 شهر فسا به خاك سپرده خواهند 
شد.

سرهنگ پاسدار محمد باقر 
معينی با بيان اين كه مراسم استقبال 
از پيكرهای مطهر شهدا ساعت 
هش���ت صبح فردا در فرودگاه 

بين المللی شهيد دستغيب شيراز 
برگزار می شود، افزود: پيكرهای 
مطهر اين شهدا پس از برگزاری 
مراسم استقبال به معراج شهدای 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس منتقل خواهد شد كه 
پيكر شهيد باباجان عابدی صبح 
چهارش���نبه دوم مهر  در گلزار 
شهدای داريون به خاك سپرده 

می شود.
 معين���ی ب���ا تاكيد بر اين 
كه مراس���م اس���تقبال و تشييع 
اين ش���هدا ب���ا رعايت كامل 
پروتكل های بهداشتی برگزار می 
شود، ادامه داد: پيكر پاك شهيد 
س���عيد رحيمی هم بعد از ظهر 
دوشنبه 31شهريور در شهرستان 
 فسا تش���ييع و به خاك سپرده 

خواهد شد.  

  انهدام شبكه جعل هويت برای دريافت IELTS در يك آموزشگاه زبان
 سرويس حوادث: جانشين رئيس پليس تهران  از انهدام 
شبكه اي  كه اقدام به دريافت مدرك IELTSبا شيوه متقلبانه 

برای متقاضيان يک آموزشگاه زبان كرده بودند، خبر داد.
سردار حميد هداوند افزود: مدتی قبل و به دنبال كسب 
خبرهايی درباره فعاليت يک ش���بكه  جاعل مدارك هويتی 
زير پوشش آموزشگاه زبان در حوالی پارك ساعی، رسيدگی 
به موضوع در دس���توركار ماموران پايگاه سوم پليس امنيت 

عمومی تهران بزرگ قرار گرفت و مشخص شد مشتريان اين 
آموزش���گاه اغلب كسانی هستند كه قصد شركت در آزمون 
زبان انگليس���ی IELTS و قبولی در آن را دارند اما به علت 
قرار گرفتن در س���طوح پايينی دانش زبان، امكان قبولی آنان 

بسيار ضعيف است.
وی ادامه داد: بررسي ماموران همچنين نشان داد كه اعضای 
اين شبكه با افتتاح آموزشگاه زبان و وعده قبولی تضمينی در 

آزمون، مدارك هويتی مراجعه كنندگان را جعل و افراد مسلط 
به زبان را به جای آنان به محل های آزمون معرفی و در ازای 

آن مبالغ كالنی را هم از متقاضيان دريافت می كردند.
هداوند با بيان اين كه مجوزهای قضايی برای دستگيری 
اين افراد اخذ شد، ادامه داد: ماموران   پنج نفر از اعضای اين 
شبكه را  در عملياتی دستگير و متهمان  به جرم خود اعتراف 

كردند كه تحقيقات دراين پرونده ادامه دارد.

  

گازگرفتگی در مخزن سوخت جان 3 نفر را گرفت
سرويس حوادث:  سخنگوی اورژانس آذربايجان شرقی گفت: سه نفر به 
دليل گازگرفتگی داخل مخزن روغن س���وخته در شهرستان بستان آباد جان 

خود را از دست دادند و يک نفر راهی بيمارستان شد.
وحيد شادی نيا با بيان اين كه حادثه هنگام  تميز كردن مخزن حاوی 
روغن سوخته در شهرستان بستان آباد رخ داد،افزود: پس از اعالم وقوع اين 
حادثه به سامانه اورژانس 115بستان آباد، 2 گروه از امدادگران اورژانس عازم 
محل در جاده انباردان روستای گورچين شدند. سه مرد 54،32و 35ساله در 
اين حادثه به دليل گازگرفتگی داخل مخزن جان باختند و يک نفر توس���ط 

اورژانس به بيمارستان استاد شهريار بستان آباد انتقال يافت.
گفته می شود اين افراد برای كمک به نخستين  فرد گرفتار وارد مخزن 

شده بودند كه جان باختند.
 ۲جوان در رودخانه ارمند چهارمحال و بختياری غرق شدند

 سرويس حوادث: مديركل دفتر مديريت بحران استانداری چهارمحال و 
بختياری از مرگ 2جوان در رودخانه ارمند شهرستان خانميرزا خبر داد.

مرتضی زمان پور با بيان اين كه 2جوان اهل لردگان از توابع چهارمحال و 
بختياری بودند، افزود: ابتدا يكی از اين جوانان هنگام شنا در رودخانه ارمند 
غرق ش���د و نفر دوم كه برای كمک به او وارد اين رودخانه ش���د هم جان 

خودرا ازدست داد كه  اجسادشان تحويل پزشكي قانوني شد.
وی تاكيد كرد: اين 2نفر كه 22و 23ساله بودند، غرق شدند و نفر سوم 

از سوی مردم محلی نجات پيدا كرد.
  توزيع  300بسته غذايی بين مردم توفان زده نيمروز 

سرويس خبر: مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان  گفت: 
300بسته غذايی72ساعته در روستاهای توفان زده نيمروز توزيع شد.

عليرضا ميربها الدين افزود: نيروهای هالل احمر همزمان با وقوع توفان 
و وزش باد ش���ديد همراه با گرد و خاك در ش���مال سيستان و بلوچستان با 

حضور در منطقه خدمات رسانی به مردم را آغاز كردند.
وی با بيان اين كه 1350 خانوار آسيب ديده از توفان سه روستای نيمروز 
توسط نيروی های هالل احمر خدمات امدادی را دريافت كردند، ادامه داد: 
نيروهای هالل احمر در تمامی شهرستان های شمال استان در آماده باش قرار 

هستند تا در صورت نياز به مردم آسيب ديده خدمات ارائه كنند.
 كشف ۲۲00  كيلوگرم ترياک در چابهار

سرويس حوادث:  فرمانده مرزباني ناجا از ناكامي قاچاقچيان و كشف 
بيش از 2 تن موادمخدر توسط دريابانان پايگاه درياباني چابهار خبر داد.

س���ردار احمدعلي گودرزي گفت: دريابانان استان سيستان و بلوچستان 
چندی قبل با انجام اقدامات گسترده اطالعاتي به سرنخ هايي از فعاليت يک 
شبكه  بزرگ و حرفه اي قاچاق موادمخدر در حوزه  درياي عمان دست يافتند 
و  پس از كار اطالعاتي هدفمند و برنامه ريزي عملياتي دقيق، با اجراي طرح 
مهار و گماردن كمين هاي ويژه موفق شدند اين محموله سنگين موادمخدر را 
كشف كنند. وي افزود: سوداگران مرگ كه قصد داشتند محموله موادمخدر 
را به وسيله يک دستگاه خودرو به عمق كشور منتقل كنند زماني كه خود را 

در محاصره مأموران ديدند قصد فرار داشتند كه مأموران پس از صدور فرمان 
ايس���ت، برای متوقف كردن خودرو با رعايت قانون بكارگيري سالح اقدام 
به تيراندازي كردند و در نهايت پس از تعقيب و گريز طوالني، قاچاقچيان 
عرصه را بر خود تنگ ديدند و با به جا گذاشتن خودرو حامل موادمخدر، 
از محل متواري شدند. گودرزي با بيان اين كه شناسايي و دستگيري متهمان 
اي���ن پرونده در دس���تور كار ق���رار دارد، ادامه داد: در اين عمليات 2 تن و 
200 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك كشف و يک دستگاه خودرو  تويوتا 

هايلوكس هم توقيف شد.
 تصادف كاميون با چند دستگاه خودرو سواری در گيالوند

سرويس حوادث: كاميون بنز به علت بريدگی ترمز پس درهم كوبيدن 
پنج خودرو در منطقه گيالوند در مسير خود سرانجام از حركت بازايستاد.

اين حادثه صبح ديروز در سراشيبی گيالوند رخ داد و خوشبختانه تلفات 
جانی نداشت اماخسارت مالی سنگينی به جا گذاشت.

  نجات مرد ۲۲ ساله از عمق 35 متری چاه
س���رويس حوادث: سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از سقوط يک 

كارگر به داخل چاه 35متری خبر داد.
س���يد جالل ملكی گفت: صبح ديروز يک مورد حادثه س���قوط در چاه 
 در خيابان آذربايجان نرس���يده به خيابان ارديبهش���ت به سامانه 125سازمان 

آتش نشانی اعالم شد كه ماموران دو ايستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل حادثه يک س���اختمان در حال س���اخت بود كه در 
قس���مت حياط آن چاهی به عمق 30 تا 35متر حفر ش���ده بود.  ظاهراً حفر 
 اين چاه برای آزمايش خاك بود و فردی 22 س���اله  هنگام عبور به علت

 بی احتياطی داخل چاه سقوط كرده بود.
ملكی گفت: نجاتگر آتش نش���ان با ورود به چاه اين فرد را كه آس���يب 
خيل���ی كم���ی هم ديده بود از عم���ق چاه خارج كرد. جالب اين كه  وضع 
جسمی اين فرد به قدري خوب بود  كه پس از خارج شدن از آتش نشانان 

خواست تا دمپايی و تلفن همراهش را هم از چاه خارج كنند.
 س���خنگوی سازمان آتش نشانی تهران همچنين با اشاره به يک حادثه
 آتش سوزی،گفت:اين حادثه در يک كارگاه توليدی تريكو در خيابان جمهوری 

اتفاق افتاد كه  با تالش امدادگران آتش سوزی مهار شد.
   100 فقره سرقت لوازم داخل خودرو با موتورسيكلت »وسپا«

سرويس حوادث: معاون مبارزه با سرقت وسائل نقليه پليس آگاهی 
تهران از دستگيری يک سارق حرفه ای كه با يک دستگاه موتورسيكلت 

اخبار  كوتاه
وسپا 100 فقره سرقت لوازم داخل خودرو مرتكب شده بود، خبر داد.

 س���رهنگ  س���يد شمس الدين ميرزكی  افزود: سارق به نام  فرزام  
50 س���اله با 8 فقره س���ابقه كيفری در بازجويی ها  به 100 فقره سرقت 
لوازم خودرو اعتراف و اظهار داشت، با پرسه زنی به وسيله موتورسيكلت 
وس���پا در محدوده های ش���مال شهر تهران با شناسايی سوژه ها كه اكثراً 
مقابل مراكز خريد، كافه ها و رستوران ها بودند، در يک فرصت مناسب 
صندوق عقب خودرو را تخريب و محتويات را به س���رقت می بردم و 
به مالخر به قيمت ناچيزی می فروختم و پول حاصله را صرف زندگی 

می كردم.
 زندان 80 ساله آبادان تعطيل شد

سرويس خبر:  زندان قديم احمد آباد آبادان به دستور رئيس سازمان 
زندان هاي كشور تعطيل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها،  پيرو سفر رئيس سازمان 
زندان ها به اس���تان خوزس���تان و بازديد از پروژه در حال ساخت زندان 
جدي���د آبادان، دركمتر از دو ماه با انجام كار مضاعف و همت جهادی، 

زندان جديد آبادان افتتاح شد.
پروژه ساخت اين زندان در شهرستان آبادان با وقفه 18ساله كه ناشی 
از عدم تامين به موقع اعتبارات بود ، در س���فر اخير به اس���تان خوزستان 
و بررسی ميدانی روند اجرای پروژه و با دستورات الزم، با اقدام موثر و 
جهادی اداره كل زندان های استان شتاب گرفت و فاز نخست آن تكميل 

وپس از انتقال زندانيان، زندان قديم تعطيل شد.
زندان قديم آبادان با قدمت 80ساله فاقد كاربری زندان بود و گنجايش 

و ظرفيت آن برای نگهداری زندانيان مناسب نبود.  
 8 نفر در تصادف جاده سرخس جان باختند

 س���رويس حوادث: مس���ئول روابط عموم���ی مديريت حوادث و 
فوريت های پزش���كی دانش���گاه علوم پزشكی مشهد گفت: تصادف دو 
دستگاه خودرو وانت نيسان و پژو 405با يكديگر در جاده مشهد - سرخس 

،8 كشته به جا گذاشت.
محمد عليش���اهی با بيان اين كه اين تصادف در س���ه راهی صالح 
آباد رخ داد، ادامه داد: تمامی سرنش���ينان اين دو خودرو بر اثر ش���دت 

جراحت جان باختند.
ادامه تالش ها برای مهارآتش سوزی در لنده

س���رويس حوادث: فرماندار لنده گفت: آتش سوزی كوه سفيد لنده در 
حال گسترش است و تالش برای مهار آن به كمک مردم و نيروهای منابع 

طبيعی و محيط زيست ادامه دارد.
موسوي  با بيان اين كه اين آتش سوزی از پنجشنبه  آغاز و همچنان 
زبانه می كشد، افزود: سه اكيپ از امدادگران منابع طبيعی استان برای مهار 
آتش سوزی به منطقه كوه سفيد لنده اعزام شدند كه با توجه به كوهستانی و 
سخت گذر بودن منطقه يک فروند بالگرد از هوانيروز استان فارس پس از 
سوخت گيری در فرودگاه ياسوج به منطقه اعزام شد تا نيروهای تازه نفس 

را برای مهار آتش انتقال دهد.  
مديركل منابع طبيعی كهگيلويه و بويراحمد هم با بيان اين كه علت آتش 
سوزی عامل انسانی است، گفت: هنوز ميزان خسارت وارده به جنگل ها و 

مراتع منطقه كوه سفيد مشخص نيست.
حكمتيان افزود: 40نفر از نيروهای امدادی ديروز به همراه چند دستگاه 

دمنده به منطقه اعزام شدند و در حال تالش برای مهار آتش هستند.
توفان  »سالی« سيل را به جورجيا و كارولينا برد

آمريكا:توفان سالی  )Sally( با بارش های بی سابقه و باال آوردن سطح 
آب در ايالت های جورجيا و كارولينای جنوبی و شمالی در آمريكا خسارات 
فراونی به جا گذاش���ت و زندگی را برای ده ها هزار نفر از س���اكنان مناطق 

ساحلی مختل كرد.
  اين توفان كه پيش از حركت به س���مت مركز و ش���مال كرانه شرقی 
آمريكا در 2 ايالت فلوريدا و آالباما س���يل، پيش روی آب، س���قوط دكل های 
برق، تخريب جاده ها و زير آب رفتن خانه های مس���كونی را س���بب شده 
بود،  پنجش���نبه  به ايالت های جورجيا، كارولينای شمالی و جنوبی رسيد و 

جان يک نفر را گرفت.
صدها هزار نفر هم به علت س���قوط دكل های برق ،با خاموشی مواجه 

شدند.
در آالباما عالوه بر تائيد كشته شدن يک نفر در شهر اورنج بيچ، يک 
نفر ديگر هم در يک ش���هر كوچک س���احلی در جنوب غربی اين ايالت 

ناپديد شده است.
در ش���هر پنس���اكوال كه در نزديكی اورنج بيچ است سيل خيابان ها را 
فراگرفت  به نحوی كه در مركز تجاری شهر ارتفاع آب به يک متر رسيد.

 فرماندار خرمشهر: زائران اربعين به سمت مرز شلمچه حركت نكنند
س���رويس خبر:  معاون اس���تاندار و فرماندار ويژه خرمشهر گفت: مرز 
بين المللی شلمچه به روی مسافران بسته و عبور مسافر و زائر از آن ممنوع 

است.
محمد حيدری تاكيد كرد: به دليل شرايط خاص امسال و شيوع بيماری 
كووي���د 19 در اي���ران و عراق، امكان حضور زائران خارجی اربعين در اين 
آيين امكان پذير نيست. مرزشلمچه بسته است و زائران از حركت به سمت 

خرمشهر و به ويژه مرز شلمچه خودداری كنند.
وی با اشاره به اتخاذ تدابير الزم برای جلوگيری از نزديک شدن زائران 
به پايانه مسافری خرمشهر و خروج احتمالی آنها از مرز، گفت: اجازه خروج 

از مرز به كسی داده نخواهد شد.
 بنا به اين گزارش طی چند روز گذشته  تصاويری از حضور ازدحام 
برخي زائران كه تصور مي كنند مي توانند ازمرز عبور كنند و به عراق بروند، 

در فضاي مجازي به نمايش درآمده است. 
  توقف مزايده فروش  شركت فرآورده های شيالتی بندرعباس   

س���رويس خبر: دادستان عمومی و انقالب مركز استان هرمزگان از 
توقف مزايده فروش ش���ركت فرآورده های شيالتی بندرعباس »كارخانه 

كنسرو تن ماهی بندرعباس« خبر داد.
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، مجتبی قهرمانی در اين باره اظهار 
داش���ت: با توجه به وصول گزارش های متعدد و درخواست های مكرر 
مردم و كارگران شركت فرآورده های شيالتی بندرعباس مبنی بر جلوگيری 
از فروش كل سهام اين شركت در مزايده و براساس بازديد به عمل آمده 
از اين كارخانه، بررس���ی اس���ناد و مدارك موجود و همچنين سوابق اين 
ش���ركت كه با قدمتی ۶0 ساله، به عنوان نخستين كارخانه توليد كنسرو 
تن ماهی كشور و منطقه خليج فارس به فعاليت مشغول است، به منظور 
جلوگيری از هرگونه اخالل در روند توليد اين ش���ركت معتبر با دستور 

قضايی روند فروش و مزايده اين شركت متوقف شد.



رکورد سرگئی بوبكا پس از ۲۶ سال شكسته شد
دوپالنتیس  آرماند 
رکورد جهانی پرش با 
نیزه جهان را پس از ۲۶ 

سال شکست.
به گزارش ایسنا، 
در جری���ان رقابت های 
لیگ الماس رم ، آرماند 
دوپالنتی���س در ماده 
پرش با نیزه توانس���ت 
با پرشی به ارتفاع ۶.۱۵ 

متر، رکورد جهانی این ماده را جابه جا کند.رکورد پیشین پرش با نیزه 
جهان با ۶.۱۴ متر در اختیار سرگئی بوبکا از اوکراین بود که در سال 

۱۹۹۴ به ثبت رسید.
توافق نهایی سامان قدوس با باشگاه برنتفورد

سامان قدوس بازیکن تیم ملی 
فوتبال ایران تست های پزشکی خود 
را قبل از انتقال به تیم برنتفورد انگلیس 

در فرانسه پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سامان 
قدوس هافبک - مهاجم ایرانی تیم 
فوتبال آمیان فرانس���ه بعد از تجربه 
کردن یک فصل پر فراز و نش���یب 
تصمیم به انتقال به »چمپیونشیپ« 
انگلیس و ب���ازی در تیم برنتفورد 
گرفت که  رئیس باش���گاه آمیان نیز 
خبر حضور قدوس در تیم برنتفورد را تایید و اعالم کرد قرارداد مربوطه، 
احتماال به زودی بس���ته می شود.سایت »فوتبال اینسایدر« نیزبه نقل از 
یک منبع خبری در باشگاه برنتفورد، نوشت: »قدوس تستهای پزشکی 
را در فرانسه پشت سر گذاشته است و قرار است به زودی این انتقال 

نهایی و تکمیل شود.«
پوچتینو: آرزوی مربیگری در رئال را دارم

سرمربی سابق تاتنهام اعالم کرد 
همیش���ه آرزوی مربیگر ی در رئال 
را داشته است.به گزارش خبرگزاری 
فارس، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی 
سابق تاتنهام در جدیدترین مصاحبه اش 
اعالم کرد مربیگری در رئال مادرید 
آرزوی همیشگی اش است.پوچتینو 
در مصاحبه با رادیو»کادنا سر« اسپانیا، 
گفت: مربیگ���ری در رئال مادرید 
آرزوی همیش���گی ام است. رئال 
مادرید بهترین باش���گاه دنیاست و 

تاریخ بزرگی دارد. درباره گرت بیل باید بگویم او بازیکن بزرگی است 
چون ۴ بار قهرمانی در اروپا کار هر بازیکنی نیست اما در شرایط کنونی 
بارسلونا و رئال مادرید افت کرده اند و به نظرم لیگ جزیره یک گام 
جلوت���ر از اللی���گا قرار دارد. وي افزود: به نظرم بهترین مربی دنیا پپ 

گواردیوال  و بهترین بازیکن هم مسي است.
علی علیپور هفته آینده در پرتغال

رئیس باشگاه ماریتیمو از صدور 
روادی���د پرتغال برای مهاجم فصل 
گذشته تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
رئیس باشگاه ماریتیمو در گفت وگو 
با رسانه پرتغالی dnoticiasاظهار 
داش���ت: علی علیپور بیش از ۲ ماه 
منتظر روادید پرتغال برای س���فر به 
این کشور بودکه من فکر می کنم او 
روادید خود را دریافت کرده و اوایل 
سفر کند.گفتني است که  هفته آینده قادر خواهد بود به جزیره "مادریا" 
تیم فوتبال ماریتیمو اولین بازی خود را در فصل جدید رقابت های لیگ 

پرتغال فردا  برابر سانتاکالرا برگزار خواهد کرد.

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي
بد�� �خذ سپر��

RHP-9622111036-T34 :��خو�ست شما��
موضو� �گهي: 

خريد �يگ سند بالست
بر�� كسب �طالعا� بيشتر به سايت �ين شركت 

WWW. BAORCO. IR مر�جعه نماييد.
���بط عمومي � بين �لملل 

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي
با �خذ سپر��

RHS-9947301-T34 :��خو�ست شما��
موضو� �گهي :  

خريد شيلنگ بخا� فشا� قو�
  بر�� كسب �طالعا� بيشتر به سايت �ين شركت 

WWW. BAORCO. IR مر�جعه نماييد.
���بط عمومي � بين �لملل
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شير���  خيابا� ���� ��� 13� فرعي 13/5� پال� 182 (شركت توليد نير�� بر� فا��) كدپستي 7143673769 ��سا� يا تسليم نمايند. 
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�لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.          بديهي �ست به پيشنها�ها� ��صله خا�� �� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت � همچنين به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد��� نامرتب � 

كالسه بند� نشد� � عد� ��سا� ضمانت نامه (پاكت �لف) به صو�� فيزيكي � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��صل شو�� به هيچ عنو�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
ساير �طالعا� مو�� نيا� به شر� �يل �عال� مي گر��: 

1� تا�يخ �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه ستا�: �� ��� يكشنبه مو�� 1399/06/30 به مد� 2 ��� كا��.
2� مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: تا ساعت 19 ��� ��شنبه مو�� 1399/06/31.

3� مهلت ��سا� پيشنها�: تا ساعت 12 ظهر ��� شنبه مو�� 1399/07/12.
4� تا�يخ با�گشايي پيشنها�ها (پاكت ها� �لف � � � �): ��� يكشنبه مو�� 1399/07/13 ��� ساعت 9 صبح مي باشد. 

5� مد� �نجا� كا�: �� �ما� مبا�له قر����� تا پايا� سا� 1399 مي باشد. 
6� مبلغ � نو� ضمانت نامه شركت �� فر�يند ��جا� كا� (شركت �� مناقصه): مبلغ 905/799/000 �يا�� تضمين معتبر مطابق با �نو�� تضمين ها� مند�� �� �خرين �يين نامه تضمين 

معامال� ��لتي � به پيشنها�ها� فاقد تضمين� سپر�� ها� مخد�� يا كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي � نظاير ��� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 
7� مهلت �عتبا� قيمت پيشنها�� مناقصه گر�� مي بايست 180 ��� �� تا�يخ ���ئه پيشنها� قيمت باشد. 

بديهي �س���ت ���ئه مد��� ��خو�ستي هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. ضمنا� جهت هر گونه پاسخگويي به سو�ال�� مناقصه گر�� مي تو�نند با شما�� 
تلفن 32251757 � 071 �قا� مهند� جعفرپو� تما� حاصل نمايند. 

� �طالعا� تما� سامانه ستا�: تلفن مركز ��هبر� � پشتيباني: 41934 � 021 مي باشد. 
 www.tpph.ir :شركت توليد نير�� بر� فا������ �� سايت

«�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��
 به شما�� 13 � 99  (تجديد شد�)»  (نوبت ���)

شركت توليد نير��
 ب��ر� ف��������ا��

 (سهامي عا�)

شركت فوال� غدير ني �يز (سهامي خا�) �� نظر ���� �نتخا� پيمانكا� EPC به منظو� �حد�� � ��� �ند��� 
خط �نتقا� �� �� سد چشمه عاشق به مجتمع فوال� غدير ني �يز به طو� تقريبي 47 كيلومتر �� �� طريق مناقصه 

عمومي به پيمانكا� ����� صالحيت ��گذ�� نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ��جد شر�يط �عو� به عمل مي �يد.
� ��شتن حد�قل �تبه 3 �� �شته �� � تأسيسا� �لز�مي مي باشد.
� تا�يخ فر�� �سنا�: �� 29 شهريو� ما� لغايت 5 مهرما� 1399

� �ما� تحويل پيشنها�ها تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 17 �با� ما� 1399 مي باشد.
� محل تحويل پاكت ها صرفا� �� محل �فتر تهر�� ش���ركت فوال� غدير ني �يز به ����: ش���هر� غر� � بلو�� 

فرحز��� � خيابا� سپهر � پال�34 � طبقه 3 � ��حد 302 � تلفن: 02188365194
� هزينه ��يافت �سنا�: ���يز مبلغ 500/000 �يا� به حسا� شما�� 0220459460003 نز� بانك ملي �ير�� 

به نا� شركت فوال� غدير ني �يز (غيرقابل �ستر���)
� ���ئه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 15/000/000/000 (پانز�� ميليا��) �يا� �� �جه شركت فوال� غدير ني �يز 

با �عتبا� 3 ماهه با قابليت يكبا� تمديد
� �عتبا� پيشنها�ها 3 ما� �� تا�يخ تحويل پيشنها�ها � يكبا� قابل تمديد با �ختيا� مناقصه گز�� 

� محل �نجا� كا�: �س���تا� فا��� شهرس���تا� ني �يز� كيلومتر 50 جا�� ني �يز � سيرجا�� شركت فوال� غدير 
ني �يز تلفن 07153854123

� محل فر�� �سنا�:
1� كا�خانه: �ستا� فا��� شهرس���تا� ني �يز� كيلومتر 50 جا�� ني �يز � سيرجا�� شركت فوال� غدير ني �يز � 

تلفن: 07153854123 فكس: 07153854016
 2� �فت���ر تهر��: ش���هر� غر� � بلو�� فرح���ز��� � خيابا� س���پهر � پال� 34 � طبق���ه 3 � ��حد 302 �

 تلفن: 02188365194 � فكس: ��خلي 119
� �ين شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

� هزينه �نتشا� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.
�مو� با��گاني شركت فوال� غدير ني �يز 

�گهي مناقصه عمومي
 �� مرحله �� شما�� 104030

درخشش هافبک ایرانی تیم فوتبال برایتون 
در دیدار مقابل پورتس���موث در رسانه های 

انگلیس بازتاب پیدا کرد.
به گزارش باش���گاه خبرنگاران جوان، 
علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی تیم فوتبال 
برایتون در پیروزی چهار بر صفر این تیم برابر 
پورتسموث در جام اتحادیه یک گل زد و یک 
پاس گل داد و پس از مدت ها نیمکت نشینی 
یک بار دیگر توانس���ت کیفیت خود را نشان 
دهد که این درخشش در رسانه های انگلیس 

بازتاب یافت.
روزنامه آرگوس نوش���ت: جهانبخش با 
این بازی خود را به ترکیب اصلی تیم تحمیل 

می کند.
روزنامه تلگراف انگلیس نیز نوشت: وینگر 
ایران���ی ب���ا یک گل و یک پاس گل در جام 
اتحادیه مدعی حضور در ترکیب اصلی برایتون 
در دیدار روز یکش���نبه برابر نیوکاسل است.
علیرضا جهانبخش فصل جدید لیگ برتر را با 
نیمکت نشینی در دیدار برابر چلسی آغاز کرد، 
ام���ا با یک گل زیبا و کمک به تیمش برای 
راهیابی به دور سوم جام اتحادیه، شانس خود 

را برای حضور در ترکیب اصلی در دیدار روز 
یکشنبه برابر نیوکاسل باال برد.

نشریه محلی ِش���راب شایر استار هم 
نوش���ت: علیرضا جهانبخش که پس از انتقال 
۱۷ میلیون پوندی از آلکمار به برایتون در سال 
۲۰۱۸، بیشتر بازیکن حاشیه نشین بوده است 
در این دیدار درخشید به طوری که گراهام پاتر 
سرمربی برایتون از عملکرد این بازیکن ۲۷ ساله 
ابراز رضایت کرد و از حضور او در بازی های 

لیگ برتر در فصل جدید خبر داد.
روزنامه ایندیپندنت ش���هر برایتون نیز 
نوشت: جهانبخش الهام بخش پیروزی برایتون 
در جام اتحادیه مقابل پورتس���موث بود.او که 
در ۲ سال اخیر بیشتر بازیکن تعویضی بوده 
اس���ت از انتهای محوطه جریمه در دقیقه ۵۴ 
توپ را به سقف دروازه پورتسموث کوبید تا 
به گراهام پاتر توانمندی ها و استعداد خود را 

یادآوری کند.

سایت اس���کای اسپورت نیز با نمایش 
گل جهانبخش نوش���ت: جهانبخش در دیدار 
برایتون برابر پورتسموث در جام اتحادیه ها با 
گلی تماشایی و عالی از انتهای محوطه جریمه 

برتری این تیم را تضمین کرد.
روزنامه ورس���ینگ هرالد هم نوشت: 
جهانبخش با نمایشی عالی در پیروزی چهار بر 
صفر برابر پورتسموث در آستانه قرار گرفتن در 

ترکیب اصلی این تیم در لیگ برتر است.
روزنام���ه بولتون نیوز هم با اش���اره به 
درخشش جهانبخش در دیدار برابر پورتسموث 
او را شایسته حضور در ترکیب اصلی برایتون 

در لیگ برتر دانست.
جهانبخش: این بهترین بازی من در برایتون 

نبود   
بازیکن ایرانی تیم برایتون ابراز امیدواری 
کرد بتواند در فصل جاری، بیش���تر به میدان 

برود.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای اسپورت، 
علیرض���ا جهانبخش، هافبک تیم ملی فوتبال 
ایران و برایتون بعد از انتخاب به عنوان بهترین 
بازیکن زمین در بازی برابر پرتسموت گفت: 

خوشبختانه توانستیم با ارائه یک بازی خوب 
برنده شویم و به دور بعد رقابت ها صعود کنیم 
و خوشحالم که توانستم برای تیمم گلزنی کنم. 
مهم برنده شدن تیم بود. یک سری بازیکن جوان 
هم در ترکیب تیم به میدان رفتند و به آنچه که 
می خواستیم رسیدیم. درباره گلی هم که به ثمر 
رس���اندم باید بگویم که دیدم در سمت چپ 
فضای خالی وجود دارد و به همین خاطر آن جا 
رفتم و توانستم از این فضا استفاده و شانس 

خود را امتحان کنم و شوت بزنم.
بازیک���ن تیم ملی فوتبال ایران در بخش 
دیگری از س���خنانش، گف���ت: این فصل 
فرصت های جدیدی در اختیار من می گذارد. 
ای���ن بهترین بازی من در برایتون نبود و قبال 
هم در بازی هایی برای تیم به خوبی بازی کرده 
ب���ودم. از همان فصل اول در برایتون به دنبال 
بهتر ش���دن و پیشرفت و نشان دادن خود در 
تمرینات تیم بودم و فقط به یادگیری و بهتر 
ش���دن شرایط فکر کردم و امیدوارم در فصل 
جدید نیز فرصت هایی بیش���تر برای بازی در 
اختیار من قرار بگیرد و بتوانم از این فرصت ها 

استفاده کنم.

پیروزی الشرطه عراق برابر االهلی عربستان در لیگ 
قهرمانان، هم امکان حذف استقالل را زیاد کرد و هم شانس 

این تیم برای سرگروهی را زنده نگه داشت.
به گزارش ایرنا، روزپنجشنبه در چارچوب ادامه لیگ 
قهرمانان آسیا ۲ تیم الشرطه عراق و االهلی عربستان دیدار 
برگش���ت خود را در گروه اول برگزار کردند. جدالی که 
در پایان با برتری ۲ بر یک نماینده عراق به اتمام رسید تا 

معادالت این گروه سه تیمی پیچیده تر شود.
با نتیجه ای که به دس���ت آمد االهلِی از پیش صعود 
کرده همچنان ۶ امتیازی باقی ماند و نتوانست اولی خود 
را مسجل کند؛ این تیم عربستانی نخستین شکست خود را 
در این گروه تجربه کرد. در سوی مقابل، تیم الشرطه با این 
پیروزی ارزشمند، هم نخستین بُردش را دشت کرد ، هم 
چهار امتیازی شد وهم موقتا جای استقالل را در رده دوم 

گرفت؛ البته با یک بازی بیشتر.
حاال استقالل بعد از ۲ بازی استراحت به خاطر انصراف 
تیم الوحده امارات، باید فردا  به مصاف الشرطه برود و سپس 
در دوم مهرماه با االهلی عربستان پیکار کند. شاگردان مجید 
نامجو مطلق برای صعود باید تیم عراقی را حتما شکست 
دهند چون این نتیجه، صعود استقالل به یک هشتم نهایی 
را پیش از دیدار آخر قطعی و البته نتیجه مس���اوی مقابل 
الشرطه کار را سخت می کند. آبی ها در آن صورت باید در 
هفته پایانی، االهلی را شکست بدهند تا در شرایط مساوی، 
تفاضلشان با الشرطه مقایسه شود و یک تیم به مرحله بعدی 
راه پیدا کند. پیروزی الشرطه هم که تکلیف گروه را پیش 
از انجام بازی آخر مشخص می کند و نماینده ایران حذف 
خواهد شد. نکته مثبتی که پیروزی پنجشنبه شب الشرطه 
مقابل االهلي عربس���تان داشت این بود که شاگردان مجید 
نامجو مطلق این فرصت را دارند تا با کسب ۲ پیروزی برابر 
رقبایشان در این گروه اول شوند و در مرحله بعدی به تیم 
دوم گروه دوم برخورد کنند. اتفاقات گروه دوم نشان می دهد 
که یکی از۲ تیم پاختاکور ازبکستان و شباب االهلی امارات 
به احتمال زیاد در آن گروه، دوم خواهند شد و در صورتی 
که استقالل دوم شود احتماال باید با الهالل عربستان، مدافع 

عنوان قهرمانی دیدار داشته باشد.
خط و نشان الشرطه اي ها براي آبي پوشان

بازیکن گلزن و سرمربی تیم الشرطه عراق پس از بازی 
برابر االهلی، برای اس���تقالل خط و نشان کشیدند. بعد از 
پیروزي الشرطه برابر االهلي عربستان، عبدالغنی شهد سرمربی 

تیم الش���رطه درباره رویارویی با استقالل اظهار داشت: هر 
بازی، ویژگی های خاص خود را دارد. باید در مسابقه بعدی 
در برابر استقالل تا لحظه آخر بجنگیم چون بدون تردید 
کادر فنی استقالل در ۲ بازی با االهلی، ما را زیرنظرداشته 

و آنالیز کرده است.
وی همچنین درباره تاریخچه باشگاه استقالل خاطرنشان 
کرد: این را قبول ندارم که تاریخ باشگاه بر کسب نتایج کنونی 
تاثیر می گذارد. به نظرم فوتبال با علم روز پیش می رود و 
هر تیمی که آماده تر باشد و بهتر عمل کند نتیجه مطلوب را 
کسب خواهد کرد. ما سه بازی متوالی را انجام دادیم ولی 
استقالل در استراحت بوده است. از طرفی این خوب است 
که ما بازی آخر خود را انجام می دهیم و فقط در دیدار با 

استقالل نیاز به یک تساوی داریم.
مازن فیاض زننده گل دوم و پیروزی بخش الشرطه در 
برابر االهلی هم قبل از رویارویي با استقالل، گفت: بازی با 
االهلی حاال مربوط به گذشته است و خود را برای بازی با 
استقالل ایران آماده می کنیم. همه تمرکز ما روی بازی با این 
تیم است تا بهترین نمایش را داشته باشیم و با کسب نتیجه 
مطلوب، صعودمان به دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا را قطعی کنیم.
گفتني است که در این گروه، الوحده امارات انصراف 

داده و االهلی عربستان با ۶ امتیاز صدرنشین است. الشرطه 
و استقالل هم به ترتیب چهار و یک امتیاز دارند.

دیاباته با استقالل تمرین می کند
مدیر رسانه ای تیم فوتبال ضمن تشریح آخرین وضعیت 
تیم استقالل در محل برگزاری لیگ قهرمانان در قطر تاکید کرد 

شیخ دیاباته با وجود نامه اخیرش در اردو حضور دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زرندی با تأکید 
بر روحیه باالی تیمی در میان بازیکنان تیم استقالل، تصریح 
کرد: ۳-۲ روز اول چند نفر از بازیکنان کنار ما نبودند اما 
حاال که همه ملحق شده اند شرایط بهتر شده است و همه 
در تالش هستند بهترین اتفاق برای استقالل در لیگ قهرمانان 
رقم بخورد.زرندی در خصوص ش���رایط تیم استقالل در 
جدول لیگ قهرمانان خاطرنشان کرد: درست است که اگر 
تیم الوحده بود می توانست از االهلی و الشرطه امتیاز بگیرد 
اما در این صورت ما هم در شرایط مسابقه قرار می گرفتیم، 
اما االن که تیم ها هر س���ه روز یک بار بازی دارند خس���ته 
می شوند، در حالی که استقالل اصالً بازی نکرده و بدون 
خستگی آماده دیدارش است. این یک برگ برنده و امتیاز 

مثبت برای ما به حساب می آید.
مدیر رس���انه ای استقالل در مورد شیخ دیاباته و نامه 
وی به باشگاه مبنی بر پرداخت مطالباتش هم گفت: این 

نامه به دست باشگاه رسیده که تاریخ آن برای ۹ شهریور 
است و فرصتی که داده بود تا ۲۴ شهریور بود.البته بخشی 
از مطالبات دیاباته پرداخت ش���ده و این بازیکن که بارها 
معرفت خود را نشان داده، همین االن هم در اردوی استقالل 
حضور دارد و با دیگر بازیکنان تمرین می کند و فکر نمی کنم 

مشکل خاصی باشد.
اعتراض رس��می ایران به تغییر نام خلیج فارس توسط 

AFC
در پ���ی تغییر نام »خلیج فارس« در اظهارات حمید 
مطهری در توییتر AFC، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای 
به دبیرکل کنفدراس���یون فوتبال آسیا خواستار اصالح این 

موضوع شد.
به گزارش ایسنا، حمید مطهری، مربی پرسپولیس در 
نشس���ت خبری پیش از دیدار با التعاون عربستان از واژه  
خلیج فارس  استفاده کرد اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
انعکاس اظهارات مطهری، به جای  خلیج فارس  فقط از 
واژه »خلیج« اس���تفاده کرد که به همین دلیل تعداد  بسیار 

AFC زیادی از کاربران ایرانی توییتر نسبت به این اقدام
معترض شدند. فدراسیون فوتبال ایران نیز با ارسال نامه ای 
به این نهاد بین المللی فوتبال در آسیا خواستار اصالح متن و 
استفاده از واژه قدیمی و درست »خلیج فارس« شد.فدراسیون 
فوتبال در این رابطه نوشت: »در نامه مهدی محمدنبی، دبیرکل 
فدراسیون فوتبال از ویندزور جان خواسته شده نسبت به 
اصالح متن منتشره در حساب رسمی توییتر لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۰ و نوشتن نام خلیج فارس در متن خبر مربوط به 
اظهارات مربی تیم پرسپولیس در نشست خبری ، دستورات 

الزم به بخش ذی ربط داده شود.«
حذف زودهنگام شهرخودرو

شهرخودرو با قبول شکست دوباره مقابل االهلی امارات 
از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا بازماند.

دیدار برگش���ت تیم های فوتبال شهر خودرو ایران و 
 االهلی امارات در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه برگزارشد که با شکست 
یک بر صفر شهر خودرو همراه بود.پدرو )۸۳( تک گل این 
بازی را برای االهلی امارات به ثمر رساند.شهرخودرو با قبول 
شکست چهارم در چهارمین هفته از بازی های این فصل از 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ خداحافظی زودهنگامی با این مسابقات 
داشت تا مهدی رحمتی سرمربی جدید این تیم راه خود را 

برای موفقیت در لیگ برتر ایران دنبال کند.
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اخبار كوتاه  خارجی بيم و اميد استقالل براي صعود در ليگ قهرمانان قاره كهناخبار كوتاه  داخلی

بقیه از صفحه 2
وی در پاس���خ به سئوالی درباره تغییر سطح 
هم���کاری ایران بعد از توافق اخیر با آژانس، تاکید 
کرد: »من سطحی از همکاری را که نیاز داشتم، اکنون 
دارم... سطحی از همکاری را داریم که به بازرسان 
اجازه می دهد فعالیت کنند و چیزی را که می خواهیم 

ببینیم، خواهیم دید«.
مجری ش���بکه بی بی س���ی که آشکارا لحن 
تحریک آمیز ضد ایرانی داشت، با متهم کردن ایران 
به تالش برای س���اخت سالح اتمی، از مدیر کل 
آژانس اتمی پرسید که ایران اکنون به ساخت بمب 
اتمی نزدیک تر است یا دورتر؛ و او نیز اینگونه پاسخ 
داد: »این سوال را نمی توان با بله یا خیر پاسخ داد... 
سنجه های مختلفی داریم. اگر بخواهید میزان ذخایر 
اورانیوم غنی شده را در نظر بگیرید، می توانید نتیجه 
بگیرید که آنها اکنون مواد بیشتری نسبت به زمان 
خروج دولت آمریکا از توافق، دارند«. گروسی ادامه 
داد: »بعضی اوقات این سنجه ها می تواند متفاوت باشد 
و افراد را س���ردرگم کند. اما چیزی که من به شما 
می گویم این است که ما آنجا هستیم تا بررسی و 
راستی آزمایی کنیم که ایران سالح اتمی تولید نمی کند«. 
وی با بیان اینکه آژانس اتمی بخشی از توافق هسته ای 
ایران نیست، اظهار داشت: »به همین دلیل است که 

ما راس���تی آزمایی می کنیم و زمانی که اجازه ندهند 
کارمان را انجام ندهیم، بلند جار می زنیم و خواستار 
دسترسی مورد نیاز می شویم تا مانع نزول وضعیت 

به نقطه بدون بازگشت شویم«.
مدیرکل آژانس اتمی در پاسخ به تالش مغرضانه 
مجری بی بی سی برای متهم کردن ایران به فعالیت های 
شرورانه و ادعای »ُمرده بودن« توافق هسته ای، گفت: 
»وظیفه من نیست که این را ]که برجام مرده است[ 
بگویم... من باید بی طرف باش���م، همانطور که به 
ایرانی ه���ا و به جهانیان اعالم کردم، من جدی اما 
منصف هستم. پس نمی توانم سیاسی شوم و بگویم 
که مثال برجام خوب یا بد اس���ت، یا مثال تحریم 

بله یا خیر!«
در حالی که گروسی مهمان این برنامه بود و قرار 
بود او صحبت کند اما مجری بی بی سی بیشتر زمان 
این مصاحبه ۲۴دقیقه ای را با اتهام زنی ها و ادعاهای 
مشخص و خصمانه علیه ایران اشغال کرده و سعی 

کرد به اظهارات گروسی جهت ضد ایرانی بدهد.
گروسی در واکنش به اتهام زنی مجری بی بی سی 
ب���ه خود درباره جانبداری او از ایران و حمایت از 
توافق هسته ای و همچنین تهدید آمریکا به برداشتن 
حمایت خود از وی، پاسخ داد: »درسته من بین در 
و دیوار مانده ام اما این ویژگی شغل من است... شغل 

من، ناظر هسته ای بودن است... همین امسال، زمانی که 
نتوانستم دسترسی به این مکان ها )در ایران را( بگیرم 
و گزارش آن را به آژانس دادم، من را با الفاظی مانند 
کالنتر یا چیزهای دیگر خطاب کردند. اما من محکم 
بودم، اکنون توافقی به دست آورده ام و خود شما به 
 من گفتید که روحانی می گوید بهترین روابط را باهم

 داریم«.
بیانیه تروئیكاي اروپا

پیش از این مصاحبه، سه کشور آلمان، انگلیس و 
فرانسه طی بیانیه ای مشترک درباره توافق فعالیت های 
پادمانی اِن پی تی که در نشست اخیر شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت ش���د، از ایران 

خواستند توضیحات الزم را به آژانس ارائه کند.
تروئیکای اروپا در بیانیه ای با استقبال از بیانیه 
مشترک اخیر میان ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواستار شفاف سازی ایران در زمینه پاسخ به 

سئوال های پادمانی آژانس شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی هیات 
آلمان در وین، تروئیکای اروپا )آلمان، فرانس���ه و 
انگلیس(  در بیانیه ای درباره معاهده پادمانی آژانس 
بین الملل���ی انزژی اتمی با ایران ضمن قدردانی از 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس برای ارائه گزارشی 
درباره معاهده پادمانی ایران و تالش برای مشارکت 

در مذاکراتی مهم در راستای شفاف سازی اطالعات 
مربوط به درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت 
معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی، گفتند: ما از بیانیه 
مشترک ایران و آژانس در ۲۶ اوت استقبال می کنیم. 
این بیانیه راه را برای طی کردن یک روند قانونی رو 
به جلو در راس���تای حل و فصل مسائل مروبط به 
اقدامات اجرایی در زمینه پادمانی که از سوی آژانس 
مشخص شده است و به سوی اجرای تعهدات قانونی 
ایران برای ایجاد دسترسی به محل های مشخص شده 

از سوی آژانس، هموار می کند. 
تروئیکای اروپا در ادامه این بیانیه اظهار کردند: 
ما به اظهارات دلگرم کننده ایران درباره قصدش برای 
تقویت بیشتر همکاری با آژانس و این که دسترسی 
به یکی از محل های مش���خص شده پیش از این 
انجام شده و تاریخ دسترسی به محل دوم مشخص 
شده اس���ت، توجه داریم. آن ها در ادامه گفتند: ما 
از ایران می خواهیم کامال بیانیه مش���ترک را اجرایی 
کرده و در تاریخی که با آژانس بر سر آن موافقت 
 ش���ده است، دسترسی کامل به محل دوم را ایجاد 
کند. این سه کشور عالوه بر این مطرح کردند: ما از 
ایران می خواهیم اطالعات و توضیحات درخواست 
ش���ده از س���وی آژانس را که برای پاسخ به تمام 

سوال های پادمانی مورد نیاز است، ارائه دهد.

غریب آبادی: انفجار نطنز یک خرابكاری بود؛ نسبت به این ماجراجویی  هشدار می دهیم

معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشور در گفتگو با قائم مقام وزارت 
کشور ترکیه گفت: دو کشور نیازمند 
تقویت همکاری های دو جانبه برای 
مب���ارزه با عوامل برهم زننده نظم 
و امنیت در جدار مرز مش���ترک 

هستند.
ب���ه گزارش مهر، حس���ین 
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور روز چهارشنبه گذشته 
در تماس تلفنی با »محترم اینجه« 
قائم مقام وزارت کشور جمهوری 

ترکیه گفتگو کرد.
قائ���م مقام وزارت کش���ور 
جمهوری ترکیه در این گفتگوی 
تلفنی ضمن اشاره به نشست اخیر 
ش���ورای عالی راهبردی ایران و 
ترکیه ک���ه به میزبانی تهران و به 
شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
گفت: امیدوارم نتایج برگزاری چنین 
نشست هایی به تقویت هرچه بیشتر 
همکاری های دو جانبه دو کشور به 
ویژه در زمینه تامین امنیت رفاه و 

آسایش دو ملت منتهی شود.
 محت���رم اینجه ضمن تقدیر 
از عملیات نظامی اخیر ایران علیه 
مواضع گروهک های تروریس���ت 
بیان کرد: امیدوارم با تداوم چنین 
عملیات های���ی هدف دولت های 
متخاصم در بی ثبات سازی منطقه 
و از بین بردن ارتباط دو کش���ور 
با استفاده ابزاری از گروهک های 

معاند و تروریست خنثی شود.
ذوالفق���اری معاون امنیتی و 
انتظامی وزارت کشور هم با اشاره 
به ای���ن که همکاری های نزدیک 
دو کش���ور مانع از سوء استفاده 
تروریست ها و برهم زنندگان نظم 
و آرامش دو کش���ور خواهد شد، 
بیان ک���رد: اقتدار امنیتی و نظامی 
جمهوری اسالمی ایران پیام روشنی 
است برای تمامی جنایتکاران که 
علیه امنیت و منافع دو کشور اقدام 

می کنند.
وی همچنی���ن تصریح کرد: 
همان گونه ک���ه در بیانیه پایانی 
گفتگوی ویدئو کنفرانسی روسای 

جمهوري دو کشور ذیل نشست 
شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه 
هم اش���اره شد، دو کشور نیازمند 
تقویت همکاری های دو جانبه و 
تعریف مکانیسم مشارکتی در جهت 
مبارزه با تمامی عوامل برهم زننده 
نظم و امنیت در جدار مرز مشترک 

هستند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشور در همین زمینه افزود: ایران 
در پایش نقاط مرزی مش���ترک و 
مقابله با عوامل تروریست منطقه 
ک���ه در صدد بره���م زدن روابط 
دوستانه دو کشور هستند، مماشات 
نمی کن���د. ذوالفقاری گفت: ما به 
کشور دوست و برادر ترکیه اطمینان 
می دهیم که در مبارزه با تروریسم، 
جرائم سازمان یافته، قاچاق سالح 
و مهمات و قاچاق انس���ان جدی 

هستیم.
همچنین در بخش دیگری از 
این گفتگو معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور به برخی مشکالت 
حادث ش���ده کنسولی به ویژه در 
دوران بح���ران بیماری کووید ۱۹ 

اشاره کرد.
وی در همی���ن رابطه گفت: 
متاسفانه توقف پروازهای مستقیم 
بین دو کش���ور مشکالتی را برای 
افرادی که ضرورت س���فر دارند، 
ایجاد کرده اس���ت. همچنین بر 
اساس برخی گزارشات، جمعی از 
اتباع ترک فعال در مباحث تجاری، 
بازرگان���ی و صنایع به دلیل بروز 
بحران همه گیری ویروس کرونا 
قادر به سفر به ایران نیستند که این 
موضوع موجب گله مندی برخی از 
مدیران صنایع و کارخانجات کشور 

شده است.
 قائم مقام وزارت کشور ترکیه 
هم با تشکر مجدد از قاطعیت ایران 
در مبارزه با عوامل تروریسم و برهم 
زننده نظم و امنیت دو کشور، وعده 
داد که موضوع برقراری پروازهای 
بین دو کشور را در جلسه شورای 
مل���ی بهداش���ت ترکیه مطرح و 

پیگیری کند.

رایزني ایران و ترکیه براي برقراري 
امنیت مرز های مشترک  

بودجه ۵۱۵ میلیاردتومانی صندوق حمایت و بازنشس���تگی آینده ساز 
تصویب شد.به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در جلس���ه ویژه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و جمش���ید انصاری معاون رئیس جمهوری رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی برگزار شد، بودجه صندوق حمایت و بازنشستگی 
آینده ساز به تصویب رسید.شایان ذکر است: اساسنامه صندوق حمایت و 
بازنشستگی آینده ساز در اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهوری ابالغ 
شده بود.در این جلسه محمد نیکفر رئیس صندوق حمایت و بازنشستگی 
آینده ساز گزارش کاملی از وضعیت پوشش بیمه ای، مالی و بودجه ای شامل 
مناب���ع و مصارف صندوق ارائه کرد.در ادامه آیین نامه چگونگی انتخاب 
ارکان، تشکیل جلسات و اداره امور دبیرخانه صندوق حمایت و بازنشستگی 
آینده ساز بررسی شد. همچنین روند مربوط به منابع ورودی و خروجی های 
اعضا، تبصره های ناظر بر اجرای بودجه سال ۹۹ و بررسی و تصویب برنامه 

و بودجه امسال این صندوق در این جلسه به بحث گذاشته شد .

تصویب بودجه صندوق حمایت و 
بازنشستگی آینده ساز

بازتاب گسترده درخشش جهانبخش در رسانه های انگلیسی

بیانیه های جدید بانک های 
مرکزی آمریکا و انگلیس باعث 
سقوط ش����اخص بورس های 

جهانی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از 
رویترز، احتمال طوالنی شدن 
رویکرد فعلی بانک های مرکزی 
به معامله گران این سیگنال را 
فرس����تاده است که باید خود را 
آماده مواجهه با یک دوره احیای 
طوالنی و سخت کنند. گزارشات 
جدید حاکی از آن است که اکثر 
مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا 
انتظار دارند سیاست های پولی 
و مالی فعلی تا سال ۲۰۲۳ ادامه 

پیدا کنند.
ب����ه گ����زارش خبرنگار 
ما دی����روز در پایان معامالت 
آخر هفته وال اس����تریت، همه 
شاخص ها نزولی بودند تا جایی 
که هر سه شاخص اصلی بورسی 
در س����طح پایین تری از روز 
قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانستریال اوریج« با 

۰/۶۷ درصد ریزش نس����بت به 
روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و  

۹۰۱/۹۸ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« 
با ۰/۴۷  درصد کاهش تا سطح 
۳۳۳۵/۰۳ واحدی پایین رفت 
و دیگر ش����اخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« 
با ۰/۳۶ درصد ریزش در سطح 
۱۰ ه����زار و ۹۱۰/۲۸ واحدی 

بسته شد.
در معامالت بورس های 
اروپای هم ش����اخص "فوتسی 
بورس لن����دن با ۰/۴۷   "۱۰۰
درصد ریزش نس����بت به روز 
قبل و در سطح ۶۰۴۹/۹۲  واحد 
بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" 
بورس فرانکفورت در آلمان هم با 
کاهش ۰/۳۶ درصدی و ایستادن 
در س����طح  ۱۳ هزار و ۲۰۸/۱۲ 
واحدی به کار خود خاتمه داد 
و ش����اخص "کک ۴۰" بورس 
پاری����س با افت ۰/۶۹ درصدی 
در سطح ۵۰۳۹/۵۰ واحد بسته 

شد. در مادرید شاخص "ایبکس 
۳۵" ۰/۳۵ درصد پایین رفت و 

به ۷۰۸۶/۲۰ واحد رسید.
در آسیا هم شاخص "نیک 
بورس توکیو ژاپن با  کی ۲۲۵" 
ریزش ۰/۶۷ درصدی تا سطح 
۲۳ ه����زار و ۳۱۹/۷۹ واحدی 
پایین رفت. ش����اخص "هانگ 
بورس هنگ کنگ  س����نگ" 
۱/۵۶درص����د پایین رفت و در 
سطح ۲۴ هزار و ۳۴۰/۵۸ واحد 
بسته ش����د. در چین شاخص 
"ش����انگهای  کامپوزیت" افت 
۰/۵۳ درص����دی را تجربه کرد 
و در س����طح ۴۶۳۲/۷۱ واحد 

بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند 
پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس 
سیدنی با ۱/۲۲ درصد کاهش 
و ایس����تادن در سطح ۵۸۸۳/۲۲   
واحدی به کار خود خاتمه داد. 
در بین دیگر شاخص های مهم 
آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن 

نزولی بود.

بورس های جهانی قرمز پوش شد

پیشنهاد هاي حدادي از لیگ چین   
ملی پوش ۲/۱۸ س���انتی متری 
بس���کتبال ایران با انتقاد از کنار رفتن 
نماینده ماهشهر از لیگ برتر در مورد 
وضعیت خود گفت: دو پیش���نهاد از 
لیگ باشگاهی چین دارم. به گزارش 
خبرن���گار مهر، حامد حدادی با بیان 
اینکه دو پیشنهاد از لیگ چین دارد، 
خاطرنشان کرد: »سی چو آن« یکی از 
تیم هایی است که برای فصل جدید 
مسابقات به من پیشنهاد داده است. 
از یک تیم دیگر هم پیشنهاد دارم اما به نظرم پیشنهاد »سی چو آن« بهتر 
است، البته هنوز تصمیم نهایی را نگرفته ام.ملی پوش بسکتبال در ادامه ، 
گفت: به خاطر فعالیت ۵ ساله در لیگ NBAو طبق قوانین،هنوز حقوق 
می گیرم. فکر می کنم یک قانونی هم وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از 

۵۰ سالگی هم حقوق بازنشستگی به بازیکنان تعلق می گیرد.
موافقت وزیر ورزش با بازنشستگی مدیرکل تهران

مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تهران اعالم ک���رد وزیر ورزش با 
بازنشستگی او موافقت کرده است.

رضا گل محمدی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس ، اظهار داشت: 
من تقاضای بازنشستگی داشتم که 
وزی���ر ورزش از تاریخ اول آبان با 
این موضوع موافقت کرد. البته این 
نکته را بگویم من بازنشس���ته نبودم 
و یک سال و نیم دیگر وقت داشتم 
اما از وزیر ورزش خواس���تم با این 

موضوع موافقت کند که بعد از ۸ ماه پیگیری مورد موافقت قرار گرفت.
وي افزود: این ۴ سالی که در تهران بودم برایم کافی است و حاال باید 
یک جوان پرانرژی بیاید و کارها را در دست بگیرد. این موضوع مانند 
یک دوی امدادی اس���ت، ۱۰۰ متر من دویدم و حاال باید فرد دیگری 

بیاید. همه باید برای رفاه مردم کار کنیم.
لژیونر جوان والیبال  راهي پرتغال شد   

کمیل اکبری لژیونر جدید والیبال 
ایران برای شرکت در تمرینات تیمش 

راهی پرتغال شد.
ب���ه گزارش ایلنا ، کمیل اکبری 
لژیونر ۱۹ ساله والیبال کشورمان که 
چندی پیش به تیم  کاستلومایا پورتو 
پیوسته بود برای شرکت در تمرینات 
تیمش، بامداد دیروزاز طریق فرودگاه 
بین المللی امام خمینی راهی پرتغال 
شد.کمیل اکبری سابقه حضور در تیم 
ملی نوجوانان و تیم شهروند اراک در 
لیگ برتر را در کارنامه خود دارد و در رقابت های قهرمانی آسیا با تیم 

ملی، مقام سوم را کسب کرد.
گفتني اس���ت که تیم کاس���تلومایا پورتو، جزو چهار تیم برتر لیگ 

پرتغال و دارای رنکینگ جهانی ۱۷۰ است.
پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس بسته نشده است

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اعالم کرد فیفا هنوز نامه ای مبنی 
بر بسته شدن پنجره نقل  و انتقاالتی این باشگاه ارسال نکرده است.

به گزارش ایسنا، پس از این که باشگاه پرسپولیس نتوانست در فرصت 
تعیین شده یعنی ۱۱ سپتامبر )۲۱ شهریور( مطالبات برانکو ایوانکوویچ 
را بپردازد، همه منتظر بودند بر اساس تهدید فیفا، پنجره نقل وانتقاالتی 

پرسپولیس  بسته شود.
اما مدیر روابط عمومی باش���گاه پرسپولیس ضمن عذرخواهی از 
هواداران پرسپولیس درباره پرونده برانکو اظهار کرد: بر اساس استعالمی 
که انجام دادیم، تا این لحظه نامه ای از س���وی فیفا مبنی بر بس���ته شدن 
پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس  به فدراسیون فوتبال و باشگاه ارسال نشده، 
بنابراین پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس  فعال به طور رسمی ،بسته نشده 

و ما منتظر تصمیم فیفا هستیم.
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خانواده محترم هنجني 
 ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر درگذش��ت اس��تاد گرانقدر 
جناب آقاي دكتر علي اصغر هنجني را تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت و غفران 

الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
دكتر حسن خطيبي 

خانواده محترم استاد گرامي 
جناب آقاي دكتر علي اصغر هنجني

با كمال تأسف درگذشت استاد گرانقدر را به آن خانواده 
محترم، جامعه پزش��كي و به همكاران بيمارستان آريا 

تسليت مي گويم.
»دكتر مسلم بهادري«

خاندان محترم و گرانقدر بيده
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت نابهنگام عزيز گرانمايه 
پدر � همس��ر و برادر مهربان روانش��اد مجتبي بيده را 
خدم��ت خاندان معزز تس��ليت عرض نموده از خداوند 
متع��ال براي آن مرحوم آمرزش و براي خاندان محترم 

طول عمر با عزت مسئلت داريم.
فرزام ديوانيـ  بهنام ديوانيـ  طهمورث ديواني 

ـ محمد شفيعي و فرامرز بي وند

سركار خانم هما رمضاني و 
جناب آقاي مهندس قائم الصباحي

درگذشت جناب آقاي حسن رمضاني برادر گراميتان 
را از صميم قلب تس��ليت گفته و بقاي عمر و س��امت 

بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت مي نمائيم.
هيئت مديره و كاركنان شركت ايران فسفات

ش��ادروان ن��اكام  ج��وان  جانس��وز   درگذش��ت 
 سـيدمهدي صحـت بخش را به اطاع دوس��تان و 
آش��نايان مي رس��اند، به سبب ش��يوع ويروس كرونا و 
رعايت موازين بهداشتي هزينه برگزاري مراسم صرف 

امور خيريه مي شود.
مـادر دلسـوخته و خانواده هـاي صحت بخش، 

فيروزبه، استاوندي، غياثي و ديگر بستگان

يادبود دكتر افشين محمدي 
يك ش��هريور سياه و سرد و 

سنگين 
غريبانه از اين ويرانه رفتي.

چو ش��مع جان ت��و تا انتها 
سوخت 

ره��ا از پيله ه��اي پروان��ه 
رفتي.

افشين عزيزم از اينكه دريا 
تو را با خود برد هرگز از خانواده 
دور نيستي و من همچنان در 

آرزوي ديدارت هستم تا موجي مرا به تو رساند.
مادرت اخالقي و خانواده محمدي 

آگهی تغییرات  شرکت اکسیس بینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 175771 و شناسه ملی 10102181360 

 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- علی ارزیلی با ش���ماره ملی 1380710278 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و میترا مشتاق گوهری با شماره ملی 1379034728 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933200(

**********************
آگهی تغییرات  موسسه ندای رسای سیرنگ

 به شماره ثبت 45156 و شناسه ملی 14007730563
  به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محمد خس���روی به ش���ماره ملی 1292934591 به عنوان رئیس هیات مدیره وبابک 
خسروی دارانی به ش���ماره ملی 1288254172 به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور موسس���ه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضای مش���ترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933201(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران کاچیران 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39607 و شناسه ملی 10100850111 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حس���اب سود و زیان سال مالی اسفند ماه 1398 مورد 
تصویب مجمع قرار گرفت. موسس���ه حسابرسی رایمند و همکاران )حسابرسان رسمی( 
به شناسه ملی 10100505999 بعنوان بازرس اصلی آقای حامد طبیبی به شماره ملی 
0380961776 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . اعضاء 
اصلی و علی البدل هیأت مدیره ش���رکت بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
آقای س���ید مهدی میر سجادی به ش���ماره ملی 0058774831 آقای علی ورشوچی 
به ش���ماره ملی 0064406628 آقای علی صفر پوربه شماره ملی 3250780278 به 
س���مت عضو اصلی هیات مدیره و آقای سید محمد حسین س���بزواری به شماره ملی 
4723106707 عضوعل���ی البدل اول و آقای علی قائد امینی هارونی به ش���ماره ملی 
0451358376 عض���و علی البدل دوم برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند . روزنامه 

کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933202(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت صنعت پخش غدیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 342850 و شناسه ملی 10103888691

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/03/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقای مهدی نیکونام بشماره ملی0041827392 بسمت بازرس اصلی 
وآقای ابوالقاسم خادمی بش���ماره ملی 1819408035بسمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب ش���دند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 
1396/12/29به تصویب رس���ید. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های 

قانونی شرکت تعیین گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933203(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند سهامی خاص

 به شماره ثبت 329880 و شناسه ملی 10103694379
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامبیز امجدی نیک به ش���ماره کد ملی 
2594202193 به نمایندگی از ش���رکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ) سهامی عام ( 
به شناسه ملی 10100353165بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمودرضا فیروزمند 
به ش���ماره کد ملی 2002062005 به نمایندگی از ش���رکت قاسم ایران به شناسه ملی 
10100984757 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محس���ن طریقی به شماره کد 
ملی 1753759218 به نمایندگی از ش���رکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان 
)س���هامی خاص( به شناسه ملی 10102509615 بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بابک 
مش���یدی با کد ملی 2002135908 به عنوان مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره 
کلیه اس���ناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و یک عض���وء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933204(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت سینا گستر پیشرفته سهامی خاص
 به شماره ثبت 212498 و شناسه ملی 10102539277

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 97/12/29 

به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933205(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت کشت و صنعت دام دشت سینا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 204224 و شناسه ملی 10102459115 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب 
رسید. روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای 
فریبرز غفاری نژاد با ش���ماره ملی 0049846418 به سمت بازرس اصلی و آقای فرامرز 
غفاری نژاد با ش���ماره ملی 0053505050 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی تعیین شدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933206(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت مهندسی و ساختمان آرماتور پردیس سهامی خاص

 به شماره ثبت 415029 و شناسه ملی 10320671664 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : تعداد اعضای هیئت مدیره به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساس���نامه 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933207(

**********************
آگهی تغییرات  انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران 

به شماره ثبت 35423 و شناسه ملی 14004719999 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1395/07/29 و مجوز 
ش���ماره 3/218982 مورخه 95/10/6 وزارت علوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدرضا 
صالحی امیری 2160053155 و سید محسن میر 0323320120 و عباسعلی قیومی 
4569712177 و فاطمه عزیزآبادی فراهانی 0052997200 و ش���هرود امیرانتخابی 
2630827453 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محس���ن قدمی 0041597796 
و روزیتا س���پهرنیا 0039432300 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و روناک 
احمدی پور 3240048221 به عنوان بازرسی اصلی و سید رضا طیبی 0532270401 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933208(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت کرسی کار فراساز شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 142186 و شناسه ملی 10101851764 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش���رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء آقای محسن ساکی و خانم آزاده موسوی تواما همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933209(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت سالمت الکترونیکی تامین سهامی خاص

 به شماره ثبت 463722 و شناسه ملی 14004555553 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضای ذیل بعنوان هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند : شرکت مشاور مدیریت خدمات ماشینی تامین شناسه ملی 10101336280 
شرکت مهندسی فرآیند پردازان فراسو شناس���ه ملی 10103627536 آقای علیرضا 
زنجانیان کد ملی 3871261386آقای اش���کان جمشیدوند کد ملی 0451253541 

اقای محمد علی لسان طوسی کد ملی 0043750044 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933210(

آگهی تغییرات  شرکت نمایندگی های کشتیرانی بنیاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 85521 و شناسه ملی 10101299816 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/31 و مجوز شماره 11414 / ص 99 
مورخه 1399/3/27 سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضاایالتی با 
کدملی5198149020 به جای مجیدکربالئی صفرلواسانی باکدملی 0042643821 
به نمایندگی شرکت سیاحتی ومراکزتفریحی پارسیان با شناسه ملی 10104034520 
به س���مت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ب���رای مابقی دوره تصدی هیات مدیره 
انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشامل چک ، سفته، بروات وغیره باامضاء ثابت 
 مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود. کلیه نامه ها 
ومکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل ودرغیاب ایش���ان باامضاء یکی ازاعضاء هیات مدیره 

همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933211(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت ساران سازان آذرخش سهامی خاص
 به شماره ثبت 517478 و شناسه ملی 14007159353 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 
گردید : فعالیت بهره برداری ونگهداری فنی از تاسیسات تولید برق ونیروگاههای برق آبی 

) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم (. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933212(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت مهندسی همپا سهامی خاص

 به شماره ثبت 113660 و شناسه ملی 10101573158
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدی���ره به قرار ذیل برای 
مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی 2619570360 - آقای 
حمید الیاس پاپش���تی کدملی 2121307397 - ش���رکت پاکراد مکانیک شناس���ه 
مل���ی 10100772004 به نمایندگی آقای مهندس غالمعلی رس���ولی تزنگی کدملی 
2295798991 - شرکت تهران پرشیا شناس���ه ملی 10101272426 به نمایندگی 
آقای مهندس س���ید سعید س���جاد پور کدملی2991257350 - شرکت صنعت زمان 
شناس���ه ملی 10101238155 به نمایندگی آقای مهندس سعید منوچهریان کدملی 
1219302627 - ش���رکت آبارگستر شناسه ملی 10101770479 به نمایندگی آقای 
مهندس منصور پیروی کدملی2296566510 )عضو علی البدل( - ش���رکت مهندسی 
فون آرون شناس���ه مل���ی 10100775410 به نمایندگی آقای مهندس عباس���علی 
آذربایجانی کدملی 1287591892 )عضو علی البدل( - ترازنامه و حس���اب و س���ود 
و زیان ش���رکت برای سال مالی 1397 به تصویب رس���ید. - موسسه حسابرسی تالش 
ارقام حس���ابداران رسمی شناسه ملی 10100560383 بسمت بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی شناس���ه ملی 10100528627 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال انتخاب شدند . - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933213(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت تامین ترابر ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 462704 و شناسه ملی 14004510911 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی 10103928600 به 
سمت بازرس اصلی - آقای ساویز شهنواز به شماره ملی 0068604051 به سمت بازرس 
علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به 

98/9/30 بتصویب رسید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933214(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص

 به شماره ثبت 313314 و شناسه ملی 10103492170 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : نام ش���رکت به گسترش الکترونیک تدبیر ایران تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933215(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت سالمت الکترونیکی تامین سهامی خاص

 به شماره ثبت 463722 و شناسه ملی 14004555553 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/10/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای حمید واشقانی فراهانی به شماره ملی 0057049807 بنمایندگی مشاوره مدیریت 
خدمات ماش���ینی تامین به شناسه ملی 10101336280 به سمت رئیس هیات مدیره 
اقای علیرضا زنجانیان به شماره ملی 3871261386 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
تعیین سمت گردیدند آقای عبداله حسن نژاد کدملی 0043759696 به مدت 2 سال به 
 عنوان مدیر عامل منصوب گردید. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از جمله چک ها سفته ها 
بروات و قرارداد ها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت و در غیاب رئیس مدیره باامضا یکی از اعضای هیات مدیره آقای جمشیدوند 

یا آقای زنجانیان متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933216(

**********************
آگهی تغییرمحل شرکت مهندسی توان تجهیز جهان آزما 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5988 و شناسه ملی 14006613760 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به اس���تان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، 
ش���هر اصفهان، محله ابر ، خیابان اریسون ، کوچه یاس 5 ، پالک 9 ، طبقه دوم و کدپستی 
8159113611 انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهریار )933217(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت کاال گستران بهارستان سهامی خاص
 به شماره ثبت 413026 و شناسه ملی 10320652229 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود وزیان س���ال منتهی به سال 1398/12/29 به 
تصویب رس���ید. الهه غفاری با کد ملی 0074567098 بعن���وان بازرس اصلی و کبری 
عبدلی مدوار با کد ملی 0493218750 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال 
مالی تعیین گردیدند . روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933218(

**********************
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن ترجمان صاحب قلم

 درتاریخ 06/03/1396 به شماره ثبت 41743 به شناسه ملی 14006793330
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع : فعالیتهای غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی در موضوع اجتماعی در 
راستای حمایت از اقشار اسیب پذیرو اسیب دیده نیازمند ، افراد کم توان و ناتوان ذهنی و 
 جسمی با کمک گرفتن از نقش فرهنگی” ترجمه” با ترجمه مقاالت، بروز رسانی اطالعات ، 
تفس���یر، هم افزائی فرهنگی و اطالع رسانی به گروه های هدف و هر مجموعه ای که نیاز به 
ترجمه اطالعات ودست یابی به تجربیات دیگران در هر کجای دنیا که مورد نیاز سازمان 
خود و درپیشبرد اهداف سازمان ها بتواند کمک کننده باشد ) درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ( مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران-
شهر تهران-کش���اورز-کوچه ش���هید برادران معظم-کوچه ارژنگ-پالک 10 -طبقه 
همکف-واحد 10 - کدپس���تی 1415813974 دارایی موسسه : 1000000 ریال می 
باشد. اولین مدیران موسسه برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند : آقای سید 
سینا میرعربشاهی به ش���ماره ملی 0011291583 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل خانم نس���یم بادسیما به ش���ماره ملی 0012586641 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو اصلی آقای کوروش جعفری به شماره ملی 0045767602 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی آقای علی زرگریان به ش���ماره ملی 0049818562 به 
س���مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی آقای حجت اله مهاجری به شماره 
ملی 0059313226 به س���مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای ش���اهرخ 
مختاری ش���فائی به شماره ملی 0079544940 به س���مت عضو هیئت مدیره - عضو 
اصلی خانم مهس���ا رئیس محمدیان به شماره ملی 0077557204 به سمت خزانه دار و 
عضو هیئت مدیره - عضو اصلی دارندگان حق امضا : کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر 
انجمن معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساس���نامه آگهی به موجب مجوز 

شماره 8160 / 22 / د مورخ 1395/09/13 استانداری تهران صادر گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933219(

آگهی تغییرات  شرکت روناک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 198297 و شناسه ملی 10102401208 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات مدیره به 3 الی 7 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933220(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت مهندسی همپا سهامی خاص

 به شماره ثبت 113660 و شناسه ملی 10101573158 
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ش���رکت پاکراد مکانیک شناس���ه ملی 10100772004 به نمایندگی آقای غالمعلی 
رسولی تزنگی کدملی 2295798991 بس���مت رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعت 
زمان شناس���ه ملی 10101238155 به نمایندگی آقای س���عید منوچهریان کدملی 
1219302627 بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره - آق���ای ابراهیم ابراهیمی کدملی 
2619570360 بس���مت عضو هیئت مدیره - ش���رکت تهران پرش���یا شناسه ملی 
10101272426 به نمایندگی آقای سید س���عید سجاد پور کدملی2991257350 
بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حمید الیاس پاپشتی کدملی 2121307397 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - شرکت آبارگس���تر شناسه ملی 10101770479 به 
نمایندگی آقای منصور پیروی کدملی 2296566510 بس���مت عضو علی البدل هیئت 
مدیره - ش���رکت مهندسی فون آرون شناسه ملی 10100775410 به نمایندگی آقای 
عباسعلی آذربایجانی کدملی 1287591892 بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: 
چک، بروات، س���فته، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 
هیئ���ت مدیره باتفاق مدیرعامل و یا آقای ابراهیم ابراهیمی) عضو هیئت مدیره ( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933221(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 338505 و شناسه ملی 10103778614
 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: اقدام به خرید و فروش و سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی داخل و خارج از 
کشور، عملیات اقتصادی و بازرگانی اعم از تهیه، تأمین، خرید و فروش، خدمات بازرگانی، 
واردات و صادرات کلیه اقالم معدنی، تجهیزات، ماش���ین آالت معدنی، عمرانی و صنعتی 
از داخل و خارج از کش���ور، انواع تولیدی فلزی، مواد غذایی،مواد نفتی و انواع محصوالت 
پتروشیمی، ارائه خدمات مشاوره تخصصی در امور بازرگانی و سرمایه ای، اخذ نمایندگی 
کاال در داخل و خارج از کش���ور، تأسیس نمایندگی و شعب در سایر نقاط داخل و خارج از 
کشور در رابطه با فعالیتهای مرتبط با دیگر شخصیتهای حقوقی و حقیقی چه تولیدی چه 
بازرگانی یا تجاری و آنچه که امکان معامالت مجاز زمینه های فوق را داشته باشد از داخل 
و خارج از کشور امکانپذیر باشد صورت گیرد، اقدام و انجام عملیات اکتشاف، استخراج و 
به���ره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی پس از اخذ مجوزهای الزم در داخل و خارج 
از کشور و همچنین انجام عملیات مذکور بصورت مشارکت با سایر افراد حقیقی و حقوقی 
و خرید و بهره برداری کارخانجات در جهت اهداف ش���رکت، شرکت در کلیه مزایده ها و 
مناقصه های دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی و انعقاد قراردادهای تأمین، فرآوری و 
پیمانکاری با شرکتها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی زمینه ها. ) در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم ( .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933222(

**********************
آگهی تغییرات  انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران به 

شماره ثبت 35423 و شناسه ملی 14004719999 
به استناد صورتجلس���ه هیات مدیره مورخ 95/8/5 و مجوز شماره 3/218982 مورخه 
95/10/6 وزارت علوم تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - آقای عباسعلی قیومی به شماره ملی 
4569712177 به س���مت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطم���ه عزیز آبادی فراهانی به 
ش���ماره ملی 0052997200 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میر 
0323320120 به س���مت خزانه دار انتخاب شدند - کلیه اسناد تعهدآور با امضای دکتر 
عباس���علی قیومی ) رئیس هیات مدیره ( یا دکتر خانم فاطمه عزیز آبادی فراهانی ) نائب 
رئیس هیئت مدیره (و سید محسن میر خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با 

امضای عباسعلی قیومی یا فاطمه عزیز آبادی فراهانی معتبر خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933223(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 338505 و شناسه ملی 10103778614 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1398/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - تراز نامه و حس���اب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 
1398 مورد تصویب قرارگرفت. - موسس���ه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی 
10100142093 به عنوان بازرس اصلی و آقای حس���ن محمدی دولت آبادی با کد ملی 
 1283621290به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
- روزنامه کثیراالنتشار اطالعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933224(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص
 به شماره ثبت 166915 و شناسه ملی 10102094449 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترکیب 
اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی بش���رح ذیل تعیین سمت گردیدند. سیدشهرام 
موحدی به کد ملی 0051332515 به نمایندگی از ش���رکت گروه فن آوا به شناس���ه ملی 
10102411479 بسمت رئیس هیئت مدیره. و افشین شالچی به کد ملی 0046570012 
به نمایندگی از ش���رکت تعاونی فرااس���تانی پیام تک فاوا به شناسه ملی 10320468279 
بس���مت نائب رئیس هیئت مدیره و علی رمضانی به کد ملی 1060952831 به نمایندگی 
از ش���رکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 10102561765 بس���مت عضو هیئت مدیره و 
محمدرضا قوی به کد ملی 0081305729 به نمایندگی از ش���رکت فن آوا موج به شناسه 
ملی 10102662553 بس���مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود زرساو به کد ملی 
0044893515 به نمایندگی از شرکت ارتباطات نیک مهام به شناسه ملی 14008557640 
بسمت عضو هیئت مدیره اختیارات مدیر عامل: هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل 
تفویض نمود. نمایندگی ش���رکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی 
و مؤسس���ات خصوصی. - تعیین میزان استهالک ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم 
خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. 
- پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هیأت مدیره و همچنین مجامع عمومی 
 عادی سالیانه و فوق العاده. - پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های 
 شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه فن آوا. - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های 
ش���رکت و انجام اقدامات الزم برای اداره امور شرکت. - همکاری و ارائه تسهیالت الزم جهت 
انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس. - دریافت مطالبات شرکت. - تنظیم گزارش سه ماهه 
و شش ماهه حسابرسی شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب 
در هیأت مدیره و ارائه به بازرس قانونی - تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره ،کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره از 
یک طرف و نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء از طرف دیگر متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر اس���ت و اوراق عادی و مراسالت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933225(

**********************
آگهی تغییرمحل موسسه مشاوره حقوقی و وکالت نرجس مشهدی آقائی

 به شماره ثبت 51 و شناسه ملی 10861658559 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/05 وبموجب نامه شماره 
20/9564/ث مورخه 95/6/31 مر کز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضاییه ادرس 
 موسسه به تهران -خیابان کریم خان زند -خیابان خردمند شمالی -روبروی کوچه دهم -پالک 105 

طبقه 2 واحد 3 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری دماوند )933226(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت گروه تجاری خانه سفید آریان پارسا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 498043 و شناسه ملی 14006157886 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
ناصر شیرازیها با کد ملی 0042462177 بعنوان رئیس هیات مدیره ، آقای امیر حسین 
تب���را با کد ملی 0049680102 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ، آقای مهدی مهربانی با 
کد ملی 0054939577 به س���مت عضو هیات مدیره و آقای غالمرضا مهربانی با کد ملی 
0053599330 بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اس���ناد و 
اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادهای تعهدآور مالی ، با امضاء مدیر عامل 
و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر 
از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر 

عامل یا یک نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933227(

آگهی تغییرات  شرکت بهارفیروز شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 74889 و شناسه ملی 10101197818

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
 تهران، محله امیرآباد ، خیابان فجر 1 ، خیابان شهید سیدعباس قدس میرحیدری )27( ،

 پالک 30 ، طبقه سوم ، واحد غربی کد پستی 1438763567 تغییر یافت .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933228(

**********************
آگهی تغییرات  موسسه خیریه عین الیقین

 به شماره ثبت 21580 و شناسه ملی 10103431912
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 و مجوز شماره 1714/02/03/0
2/1/516/5709/97736198 مورخ 97/7/7 ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میریوسف 
موس���وی دولت آباد کد ملی 1582399360 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - 
فضل اله شاهرخی کد ملی 0569666376 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - سیدعلی 
موس���وی دولت آبادی کد ملی 0060049103 بس���مت خزانه دار - محمدحس���ین 
کالنتر کد ملی 4723640665 بسمت منش���ی - محمدرضا پورعلم لنگرودی کد ملی 

2708288172 بسمت عضو اصلی انتخاب شدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933229(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت خدمات مسافرتی ارگ جدید شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 134993 و شناسه ملی 10101782080 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/06/30ومجوزهای 33471مورخ 
1398/7/13 سازمان هواپیمایی کش���وری و982303/23318 مورخ 1398/7/20 
 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران ذیل اتخاذ شد : عمران ارگ
 به شناس���ه ملی 10101435252 به نمایندگی آقای مس���عود فاضل به شماره ملی 
0039913031 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای س���یدعلی پاکدامن به شماره ملی 
0049532154 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مزینانی به شماره 
ملی 0032906900 به عنوان عضو هیئت مدی���ره و مدیرعامل و آقای علی غمخوار به 
ش���ماره ملی 0381521702به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد میراسماعیلی 
به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق بهادار، تعهدآور ، چکها و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با دو امضاء از امضاء هیئت 
مدیره و مهر ش���رکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضای )آقای شهریار آدابی 

مجدآبادی( و مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933230(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت کاغذ سنگی رهام سهامی خاص

 به شماره ثبت 483266 و شناسه ملی 14005442517
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی���ل انتخاب گردیدند: آقای 
غالمحس���ین داور پناه به شماره ملی 2802682636 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره - آقای یداله داور پناه به شمارملی 2802181841 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- خانم بولینه حریری به شماره ملی 2802049471 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای مجید حریری به شماره ملی 2802304631 
)خارج از س���هامداران( به س���مت قائم مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند. - آقای سجاد 
اکبر عطار به ش���ماره ملی 0058849521 به سمت بازرس اصلی وآقای جعفر محمدی 
دودرانی به شماره ملی 0080353592 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933231(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت توسعه پیشتازان فن آوری طال سهامی خاص

 به شماره ثبت 440439 و شناسه ملی 10320880466 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1395/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای علی بخش جهانبخش بش���ماره ملی 0045973350 به سمت رئیس هیأت مدیره 
و آقای داود روزبهانی به ش���ماره ملی 5579126281 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره 
 و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
 س���فته ، براوات ، قراردادهای عقود اس���المی با امضای رئیس هیات و مدیر عامل متفقاً 
همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933232(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت صنایع سیمان شهرکرد سهامی خاص

 به شماره ثبت 169164 و شناسه ملی 10102116630
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 
مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی 10861836531 
بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1398 انتخاب گردید . روزنامه کثیراالنتشار 

اطالعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933233(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت طراحی و مهندسی کلبه زیبای سبز ماهک 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 467162 و شناسه ملی 14004693026 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای داود قاسمی به شماره ملی 0078940389 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حامد افراسیابی به شماره ملی 0070357013به 
س���مت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس���ناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933234(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت توسعه مدیریت ارتباطات سبز شرکت سهامی خاص 
)در حال تصفیه ( به شماره ثبت 251853 و شناسه ملی 10102923006 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : - مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390 و شماره ثبت 
2035 به عنوان ناظر تصفیه برای س���ال مالی منتهی به 98/12/29 انتخاب شد - اقای 
عبدالرضا دولت شاهی با کد ملی 0042717361 برای سال مالی منتهی به 98/12/29 
بعنوان مدیر تصفیه انتخاب و نش���انی محل تصفیه تهران خیابان پیروزی خیابان پرواز 

کوچه نظامی پالک 9 کد پستی 1735734996 می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933235(

**********************
آگهی تغییرات  صندوق قرض الحسنه حضرت ثامن االئمه خ نیروی هوایی

به شماره ثبت 11361 و شناسه ملی 10100449635 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/10 و مجوز شماره 
2015 مورخ 1398/09/30 س���ازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
س���رمایه صندوق از مبلغ ده میلیونریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933236(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت پارس مس کاو سهامی خاص

 به شماره ثبت 434233 و شناسه ملی 10320847390
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود حسینی کدملی0041298454 به سمت رئیس 
هیئت مدیره وآقای فرهاد مرادی قش���الق جوب کدملی 3732442152 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره وخانم گویا صباغیان پیرو کدملی 0068313659 به س���مت عضو 
هیئت مدیره وآقای رضا حامدی کدملی 0870310674 به س���مت مدیر عامل ) خارج 
از هیئت مدیره( برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. خانم پرستو حیدری احمدوندی 
کد ملی 3255421624 به س���مت ب���ازرس اصلی، وآقای محم���د گودرزی کدملی 
4120046273 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه 
اسناد واوراق بهادار وتعهد آور شرکت به امضا مشترک مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933237(

آگهی تغییرات  شرکت تک آوران شرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 241102 و شناسه ملی 10102818563

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت سامان س���رمایه دنا به شناسه ملی 10320824690 - شرکت 
گسترش بازرگانی استوار سینا به شناسه ملی 14005284840 - شرکت تجارت استوار 
پارس به شناسه ملی 14005297978 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند موسسه حسابرس���ی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به 
عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 

به 1398/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933238(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت نگین گنجینه ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 359881 و شناسه ملی 10104075382 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 98/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت . موسس���ه حسابرس���ی مفید راهبر به ش.م 10861836531 به 
عنوان بازرس قانونی برای یکس���ال مالی گردید. روزنامه اطالع���ات به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . شرکت سامان سرمایه دنا شناسه 
ملی 10320824690 به نمایندگی آقای محمد پیرانی باندر با کد ملی6279741826 
و شرکت گسترش بازرگانی استوار س���ینا شناسه ملی 14005284840 به نمایندگی 
آقای محمد رضا ساروقی با کد ملی 0066101158 و شرکت تجارت استوار پارس شناسه 
ملی 14005297978 به نمایندگی آقای س���ید نعمت اله حس���ینی اصیل با کد ملی 
0939735679 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933239(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت فراز و فرود اقتصاد آینده سهامی خاص

 به شماره ثبت 442395 و شناسه ملی 10320897851
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مورد 
تصویب قرار گرفت. -آقای سید محسن رضوی برزکی با کد ملی1260925315 ، آقای 
محمد مهدی پور س���لیمانی با کد ملی 0491410301 ، آقای سید علی اکبر طباطبایی 
با کد ملی 0066657156 برای دو س���ال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب 
شدند. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی 10861836531 به عنوان بازرس 
قانونی برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933240(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت نگین گنجینه ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 359881 و شناسه ملی 10104075382 

 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 ش���رکت سامان سرمایه دنا شناس���ه ملی 10320824690 به نمایندگی آقای محمد 
پیرانی باندر با کد ملی6279741826 به س���مت رئیس هیات مدیره ، شرکت گسترش 
بازرگانی اس���توار سینا شناس���ه ملی 14005284840 به نمایندگی آقای محمد رضا 
س���اروقی با کد ملی 0066101158 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تجارت 
اس���توار پارس شناسه ملی 14005297978 به نمایندگی آقای سید نعمت اله حسینی 
اصیل با کد ملی 0939735679 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. 
تمامی قراردادها، اوراق و اس���ناد بهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره 
با مهر ش���رکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری و س���ایر موارد با امضاء مدیر عامل همراه 
مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت 

دارای اعتبار است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933242(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت توسعه اقتصاد فردا سهامی خاص

 به شماره ثبت 236366 و شناسه ملی 10102772894 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/01 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ ش���د : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 15 ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، ش���هر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید 
خال���د اس���المبولی ، خیابان پنجم ، پ���الک 18 ، طبقه چهارم ، واحد 13 کد پس���تی 

1513644337 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933243(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت توسعه اقتصاد فردا سهامی خاص

 به شماره ثبت 236366 و شناسه ملی 10102772894 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای امیررضا طحان طرقی با کد 0075742640 به س���مت رئیس هیات مدیره و آقای 
عباس برزگر با کد ملی 2708974262 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسین 
صبوری اصل با کد ملی 0056920881 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب 
گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات 
مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیر عامل همراه 

مهر شرکت دارای اعتبار است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933244(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت پویا ارزش دماوند سهامی خاص

 به شماره ثبت 430441 و شناسه ملی 10320824707
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم به شناسه ملی 10100367159 
با نمایندگی آقای غالمرضا قدیمی با کد ملی 1380161339 به س���مت رئیس هیات 
مدیره و ش���رکت توسعه اقتصاد فردا به شناسه ملی 10102772894 با نمایندگی آقای 
سعید رضا موسائیان س���بحانی با کد ملی 4323386249 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و شرکت نگین گنجینه ایرانیان به شناسه ملی 10104075382 با نمایندگی آقای 
سعید قربانی کد ملی 1360304411 به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید قربانی با 
کد ملی 1360304411 به سمت مدیرعاملی انتخاب گردیدند . تمامی قراردادها، اوراق و 
اسنادبهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر 
شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. 
مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیر عامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933245(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت فناوران اطالعات انصار سهامی خاص

 به شماره ثبت 190617 و شناسه ملی 10862094950
 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بانک انصار با شناسه ملی 10320255230 و شرکت 
لیزینگ انصار با شناس���ه ملی 10102767968 و شرکت ایرانیان اطلس با شناسه ملی 

10101048347 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933247(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت خانه سازی پارس مان سازه سهامی خاص

 به شماره ثبت 299368 و شناسه ملی 10103374332 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - محسن شهادی فر به شماره ملی 0052603784 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
 مصطفی شهادیفر به شماره ملی 0054314054 به نمایندگی از شرکت مهندسی سازگان 
گس���تر به شناسه ملی 10101424451 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و حسین اصل س���لیمانی به شماره ملی 2709264781 به نمایندگی از شرکت تجارت 
کاالی س���بز پارس مان به شناس���ه ملی 10103227452 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء آقای 
محسن ش���هادیفر و یا آقای مصطفی ش���هادیفر هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. - رقیه امینی به ش���ماره ملی 4322937268 به سمت بازرس اصلی و 
کوروش ابراهیمی به شماره ملی 0055249752 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 

به تصویب ر سید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933246(

**********************
آگهی تغییرات  شرکت گروه مهندسین سیس وی سهامی خاص

 به شماره ثبت 41032 و شناسه ملی 10100864110 
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 14 - شهرستان 
تهران -بخش مرکزی - ش���هرتهران - محله نظامی گنجوی - کوچه پله پنجم شرقی - 
خیابان آبش���ار- پالک 21 - ساختمان س���یس وی -طبقه همکف - واحد3 ، کدپستی 

1434713564 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تهران )933248(



 سرویس خارجی: رهبر جریان 
صدر عراق ضمن محکومیت توافق 
س���ازش برخی کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی، در خصوص برخی 
اخبار منتشر شده مبنی بر بازگشایی 
س���فارت مجازی عراق در تل آویو، 
به نخس���ت وزیر رژیم صهیونیستی 

هشدار داد.
»مقتدا صدر« در متنی مکتوب 
به »بنیامین نتانیاهو« نخست  وزیر رژیم 
صهیونیستی هشدار داد و گفت: »از 
عبداهلل مقتدا صدر به دشمن خداوند 
)نتن به معنای  بنیامین "نت���ن یاهو" 
آلوده در زبان عربی(؛ درباره آمدن به 
سرزمین معصومان یعنی عراق به تو 
هشدار می دهم. مبادا به فکر بازگشایی 
سفارت مجازی عراق در تل آویو یا 
بدتر از آن بازگشایی این سفارت در 
عراق بیفتی زیرا مطابق با آیات قرآن، 
آن روز روز پایانی ت���ان خواهد بود«.

صدر ادامه داد: »پس از این مسئله، به 
مستضعفان مشرق و مغرب این کره  
خاکی می گویم که عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی ذلت و خواری 
خداوند آن  است. "هیهات منا الذله" 
را از م���ا دور ب���دارد. بدانید که ما 
ش���هدای انقالب سنگ  را فراموش 
نخواهیم کرد و فلسطین در وجدان 

ما زنده  است«. 
ای���ن واکنش مقت���دا صدر به 
اخباری اس���ت که چندی پیش در 
برخی از ش���بکه های مجازی عراقی 
دست به دست شده بود. در برخی از 
این شبکه ها، تصویری از یک سایت 
غیررسمی با عنوان »سفارت مجازی 
عراق در اس���رائیل« منتشر شده بود. 
در ای���ن س���ایت، دو جمله به زبان  
انگلیس���ی و عربی نوشته شده بود 
»سفارت مجازی عراق در اسرائیل«.

در چنین شرایطی جنبش سرایا وعداهلل 
در بحری���ن ضمن اعالم موجودیت 
علیه سازش با رژیم صهیونیستی، از 
تشکیل گروهی موسوم به »شهدای 
ق���دس« خبر داد ک���ه هدف از آن، 
مقابله با حضور صهیونیس���ت ها در 
بحرین است. جنبش سرایا وعداهلل طی 
بیانیه ای اعالم کرد که به نیابت از سایر 
گروه های مقاومت در بحرین، برای 
مقابله با صهیونیست ها در این کشور 
اقدام به جذب نیرو برای پیوس���تن 

به گروه ش���هدای قدس می کند. در 
این بیانیه آمده اس���ت: ما در سرایا 
وعداهلل و س���ایر گروه های مقاومت 
اسالمی در بحرین، عاشق رویارویی 
با دشمن صهیونیستی و مقاومت در 
برابر سیاس���ت های استکباری که به 
دنبال تحمیل هیمنه خود بر مردم و 
امت ماست، هستیم. جنبش مقاومت 
سرایا وعداهلل توافق بحرین و امارات 
با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد 
و گفت که هدف از عادی س���ازی 
روابط باطل با دش���من صهیونیستی، 
تکمیل سیطره غده سرطانی بر پیکر 
امت اسالمی اس���ت و این توافق، 
میوه گندیده سال ها خیانت دولت های 
صهیونیست   صفت به باورها و اراده 

ملت های آزاده است. 
این جنبش خاطرنشان کرد که 
ادام���ه این روند منجر به آغاز تبادل 
نمایندگی دیپلماتیک و تعامل تجاری، 
فرهنگی و حضور امنیتی در کشوری 

خواهد شد که پر از مراکز و پایگاه های 
نظامی خارجی اس���ت که چیزی به 
نام حاکمیت ملی برای بحرین باقی 
نگذاشته اند. در بیانیه جنبش بحرینی 
س���رایا وعداهلل تأکید شده که مردم 
این کشور برای مقابله با عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی نقش مهمی 
خواهند داشت و اجازه نخواهند داد 
دش���من صهیونیستی حضور خود 
را در اراضی پ���اک بحرین تثبیت 
کند. در چنین شرایطی یک انجمن 
مردم���ی اماراتی در فضای مجازی 
از جمع آوری بی���ش از دو میلیون 
امضاء در مخالفت با سازش با رژیم 
صهیونیستی خبر داد. انجمن اماراتی 
»مقاومت علیه سازش« از جمع آوری 
بی���ش از دو میلیون امضاء از میان 
کارب���ران جهان عرب در مخالفت با 
سازش خبر داد و در صفحه توئیتر 
خود نوشت که تا کنون بیش از دو 
میلیون امضاء در حمایت از مس���أله 

فلسطین و رد »سازش لعنتی« جمع 
آوری کرده است. در صفحه توئیتر 

این انجمن، تحت هشتگ »الشعوب_
ضد_التطبیع« )مردم علیه سازش( دو 
سایت جداگانه به انگلیسی و عربی 
برای جمع آوری الکترونیکی امضای 
م���ردم وجود دارد. در این حال یک 
معارض معروف اماراتی با بیان اینکه 
حامیان عادی س���ازی روابط با رژیم 
صهیونیس���تی در امارات کم تعداد 
هستند، از سرکوب شدید مخالفان 
س���ازش در این کشور سخن گفت. 
»حمد الشامسی« معارض و افشاگر 
اماراتی مقیم ترکیه گفت که حامیان 
عادی س���ازی روابط با اسرائیل در 
امارات بسیار اندک هستند، اما همین 
تعداد کم در تمامی برهه ها و رخدادها 
به شدت فعال شده و به حمایت از 
سیاست های حکومت می پردازند. 

الشامس���ی که خود به ۱۵سال 
زندان در امارات محکوم شده است، 

تأکید کرد که مردم امارات احساس 
قلبی باالیی با مسأله فلسطین دارند. 
ب���ه گفته وی دلی���ل اینکه مخالفان 
سیاست های حکومت ساکت هستند، 
به هزینه های سنگینی که در صورت 
ابراز مخالفت باید بپردازند، اش���اره 
کرد و گفت ک���ه هر فرد معارض 
در صورت مخالفت با س���ازش با 
رژیم صهیونیستی به ۱۰سال حبس و 
غرامت یک میلیون درهمی محکوم 
می ش���ود. از سویی حزب اهلل لبنان با 
محکوم ک���ردن توافق ننگین حکام 
بحرین و امارات برای عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس���تی، آن را 

خیانت به مسئله فلسطین خواند. 
فراکسیون پارلمانی حزب اهلل در 
بیانیه ای اعالم کرد توافق ذلت باری را 
که بر حکام امارات و بحرین برخالف 
اراده ملت هایشان تحمیل شد، محکوم 
و آن را خیانت به مس���ئله فلسطین 
قلمداد می کنیم. خبر دیگر اینکه دیروز 

جمعه روز خشم در سراسر فلسطین 
در محکومیت تواف���ق خیانت  بار 
امارات و بحرین، اعالم شد. رهبری 
واحد مقاومت مردمی فلسطین طی 
فراخوانی دیروز جمعه را روز خشم 
در محکومیت توافق امارات و بحرین 
برای عادی س���ازی روابط با اسرائیل 
اعالم کرد.از ائمه جمعه فلسطین در 
این فراخوان درخواست شده بود که 
به خیانت حاکمان کشورهای عربی 
به مساله فلس���طین و عادی سازی 
روابط آنها با اس���رائیل در خطبه های 
نماز جمعه پرداخته ش���ود. همچنین 
پرچم های س���یاه هم در محکومیت 
توافق خیانت بار امارات و بحرین با 
رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف 

فلسطین برافراشته شد.
در چنین شرایطی رئیس جمهور 
آمریکا گفت: عربستان سعودی هم 
نهایتاَ به توافق عادی س���ازی روابط 
با اس���رائیل می پیوندد. دونالد ترامپ 
مدعی ش���د که چهار کشور دیگر 
خواس���تار عادی سازی روابطشان با 
اسرائیل هستند که در این زمینه با سران 
دو کشور رایزنی کرده است. همزمان 
رئیس سازمان جاسوسی موساد هم 
عادی سازی روابط با عربستان را در 
آینده نزدیک بعید ندانست. »یوسی 
کوه���ن« گفت: امید زیادی دارم که 
توافق با عربس���تان نیز به زودی در 
دست بررسی قرار بگیرد. این درحالی 
است که بر خالف ادعای امارات مبنی 
بر توقف طرح اشغال کرانه باختری 
در پی توافق سازش، »دیوید فریدمن« 
سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی از 
اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک 
خبر داد. فریدمن که از معماران اصلی 
توافق سازش میان بحرین و امارات 
با رژیم صهیونیستی محسوب می شود 
گفت که طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری اجرا خواهد شد و در 
حال حاضر ش���یوع ویروس کرونا و 
برخی مشکالت دیپلماتیک این مسأله 

را به تأخیر انداخته است. 
او در عی���ن حال گفت: تغییر 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در دس���ت بررسی است و در فکر 
جایگزی���ن کردن »محمد دحالن« از 
رهبران جدا ش���ده از جنبش فتح به 

جای »محمود عباس« هستیم.

سال نود  و پنجم
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مقتدا صدر: هرگونه تالش اسرائيل براي عادي سازي روابط با عراق، پايان نتانياهو را رقم خواهد زد

هک سایت وزارت کشور بحرین با تصویری از سپهبد شهید سلیمانی

ابنا: جنبش جوانان بحرین در اعتراض به عادی س���ازی روابط رژیم 
آل خلیفه با رژیم صهیونیستی، سایت وزارت کشور بحرین را هک کردند. 
جنبش جوانان بحرین اعالم کردند: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
خیانت است و بحرینی ها مخالف عادی سازی روابط با این رژیم هستند. 
جنبش جوانان بحرین با انتشار پستی در توییتر در اعتراض به عادی سازی 
روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی نوشت: این جنبش پایگاه اینترنتی 
وزارت کشور رژیم آل خلیفه را هک کرد و تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی 

فرمانده نیروی قدس ایران را در صفحه اصلی این پایگاه قرار داد.
 رزمایش ارتش چین در تنگه تایوان برای دفاع از حاکمیت خود

فارس: وزارت دفاع چین از آغاز رزمایش در نزدیکی تنگه تایوان با 
هدف دفاع از حاکمیت خود خبر داد. در بحبوحه تنش های پکن با دولت 
تایوان و افزایش دخالت های آمریکا در موضوع تایوان، ارتش چین دیروز 
رزمایشی را در نزدیکی تنگه تایوان آغاز کرد. »رِن گوکیانگ« سخنگوی 
وزارت دفاع چین با انتقاد از نزدیک شدن تایوان به آمریکا، گفت: این 
 رزمایش اقدامات ضروری و معقوالنه ای در مواجهه با وضعیت کنونی در 

تنگه تایوان و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی چین است.
 دستور آماده باش »لوکاشنکو« به ارتش بالروس

ایسنا: همزمان با رزمایش ناتو در مرزهای 
بالروس، رئیس جمهوری بالروس اعالم کرد 
که ارتش کشورش را در حالت آماده باش کامل 
قرار داده و تمامی مرزها با لهس����تان و لیتوانی 
را بس����ته است. الکساندر لوکاشنکو گفت: ما 
مجبوریم ارتش را در هشدار باال قرار دهیم و 
مرزهای غربی خود با لیتوانی و لهستان را ببندیم. 
رئی����س جمهوری بالروس گفت، نمی خواهم 

بالروس و لهستان و لیتوانی به صحنه عملیات نظامی تبدیل شود.
 تظاهرات هزاران فرانسوی علیه »مکرون«

مهر: هزاران فرانسوی در اعتراض به سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
رئیس جمهوری این کشور، در شهرهای مختلف فرانسه علیه دولت »امانوئل 
مکرون« تظاهرات کردند. معترضان، به سیاس���ت های اقتصادی و اجتماعی 
دولت مکرون و اخراج کارکنان در جریان ش���یوع ویروس کرونا اعتراض 
کردند. مردم معترض با اشاره به لزوم حمایت دولت از کارکنان اخراج شده 
و ش���رکت هایی که به دلیل همه گیری کرونا دچار شرایط سخت شده اند، 

شعارهایی ضد مکرون و دولت او سر دادند.
کشته شدن 2نظامی ارتش ترکیه در حمله  موشکی »پ.ک.ک«

ایرنا: وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد:عناصر »پ.ک.ک« به یک پایگاه 
این کشور در شمال عراق حمله موشکی کردند که بر اثر آن دو نظامی 
ارتش این کشور کشته شدند. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای گفت: عناصر 
»پ.ک.ک« یک پایگاه نظامی ارتش  ترکیه را در منطقه عملیات موسوم 
به »پنجه ببر« در شمال عراق هدف حمله موشکی  قرار دادند که بر اثر 

آن دو نظامی ترکیه ای کشته و یک تن دیگر مجروح شد.
 سئول: کره شمالی در تدارک آزمایش موشک بالستیک 

از زیردریایی است
ایسنا:  نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش کره جنوبی درباره آزمایش موشکی 
پیونگ یانگ از اعماق دریا هشدار داد و اعالم کرد: کره شمالی در تدارک آزمایش 
موشک بالستیک از زیردریایی است.»وون این چول«گفت: کره شمالی ممکن 
است اولین موشک بالستیک زیر دریایی خود را ماه آینده میالدی در سالگرد 

تاسیس حزب کارگران، حزب حاکم بر این کشور، آزمایش کند.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطالعات
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

12 و 58 دقيقه

19 و 05 دقيقه 

19 و 23 دقيقه

00 و 16 دقيقه

5 و 27  دقيقه

6 و 51 دقيقه

دهه دوم و طوفاني قرن حاضر با ضربه اي سنگین که همان ترور سپهبد 
قاسم سلیماني بود شروع شد. با این حال ضربه بزرگتري در سراسر دهه 
پیش رو در انتظار ایاالت متحده آمریکا است: گرایش بي اندازه رقابت بزرگ 
نوین در اوراسیا، که آمریکا را درگیر مبارزه و رقابت بر علیه روسیه، چین 
و ایران )سه شاخه و نقطه تقاطع ائتالف اوراسیا( مي کند. هر کنش حاد و 
صاحب استعداد تغییردادن نتیجه نهایي در ژئوپلیتیک و جغرافیاي اقتصادي 
دهه پیش رو باید در ارتباط با این برخورد استثنایي و طوالني تجزیه و 
تحلیل شود. دولت پنهان و بخش هاي حیاتي طبقه حاکم ایاالت متحده 
کاماًل در وحشت به سر مي برد که چین پیش از این به لحاظ اقتصادي از 
وضعیت »کشوري کلیدي و ضروري« هم گذر کرده است و روسیه نیز 
از نگاه نظامي همین حالت را دارد. پنتاگون رسماً این سه شاخه و نقطه 

تقاطع اوراسیایي را به عنوان »تهدید« تلقي مي کند. 
فنون جنگ ترکیبي � شیطنت دائمي ذاتي براي نمایش دادن شرارت 
و تهدید کنندگي دیگران با ش���عار محدود سازي و کنترل »تهدید« چیني، 
»خصومت و ضدیت« روس���یه و »حمایت از تروریس���م« ایران، بسط و 
توسعه خواهد یافت. افسانة »بازار آزاد« همچنان در تحمیل موانع تحریمي 
غیرقانوني گسترش خواهد یافت و از طریق توصیفي غیرمستقیم و در لفافه 
به عنوان »قوانین و مقررات« تجاري جدید تعریف مي شود. با این حال 
چنین عملکردي براي منحرف ساختن اذهان از شراکت راهبردي چین � 
روسیه کافي نخواهد بود. جهت آشکارساختن معناي این شراکت باید درک 
کنیم که پکن آن را در قالب گسترش و توجه به سوي یک »عصر نوین« 
توصیف مي کند. این امر متضمن یک برنامه ریزي دراز مدت راهبردي است؛ 
در کنار تاریخ کلیدي 2۰4۰ که صدمین سالگرد تأسیس چنین نوین است. 
في الواقع افق طرح هاي چندگانه ابتکار عمل »یک جاده یک کمربند« )راه 
ابریش���م جدید(، دهه 2۰4۰ اس���ت، زماني که پکن انتظار دارد تا به طور 
کامل یک الگوي جدید چند قطبي از شرکا/ کشورهاي مستقل در سراسر 
اوراسیا و فراتر از آن تعبیه کرده باشد که همگي از طریق یک هزارتوي 
به هم پیوسته از کمربندها و جاده ها به یکدیگر اتصال مي یابند. طرح روسیه 
� اوراسیاي بزرگ � تا حدودي پژواک کمربند و جاده )راه ابریشم جدید( 
است و با آن ادغام خواهد شد. کمربند و جاده، اتحادیه اقتصادي اوراسیا، 
سازمان همکاري شانگ هاي و بانک سرمایه گذاري زیرساختاري آسیا همگي 

در جهت چشم اندازي مشابه همگرایي دارند. 
سياست واقع گرايانه

بنابراین »عصر جدید« آنطور که چیني ها تعریف کرده اند و در ابعاد 
وسیعي بر هماهنگي و همکاري نزدیک روسیه و چین در تمام بخش هاي 
مبتني است. »ساخت چین 2۰2۵« در برگیرندة مجموعه هایي از پیشرفت هاي 
غیرمنتظره علمي- فني است. در همین حال، روسیه خود را به عنوان یک 
منبع فنآورانه بي نظیر تسلیحات و سامانه هایي تثبیت کرده است که چیني ها 

هنوز توانایي هماوردي با آن را ندارند.
در آخرین نشست بریکس)BRICS( در برازیلیا، رئیس جمهوري چین 
شي جین پینگ به والدیمیر پوتین گفت که »وضعیت کنوني بین المللي 
با بي ثباتي و عدم قطعیت، چین و روس���یه را وا مي دارد تا همکاري و 
هماهنگي راهبردي نزدیک تري برقرار کنند.« پوتین در پاسخ اظهارداشت: 
»در وضعی���ت کنون���ي، هر دو طرف باید ب���ه حفظ ارتباطات راهبردي 
نزدیک تر ادامه دهند.« نتیجه این است که پس از پنج قرن سلطه غرب � 
که از قضا به سقوط و انحطاط جاده ابریشم باستاني منجر شد � منطقه 
مرکزي و حیاتي چین را با یک انفجار و گام محکم به صحنه بازگرداند 

و برتري اش را اثبات کرد. 
مخاطرات جنوب غرب آسيا

ترور هدفمند سپهبد سلیماني به خاطر تمام اثرات منفي دراز مدتش 
تنها یک حرکت در صفحه شطرنج جنوب غرب آسیاست. آنچه سرانجام 
در مخاطره قرار مي گیرد یک جایزه کالن اقتصادي جغرافیایي است: یک 
پل زمیني از خلیج فارس تا مدیترانه شرقي. تابستان گذشته، یک موافقت 
سه جانبه بین ایران � عراق � سوریه به عمل آمد که مقرر مي دارد »هدف 
از مذاکرات فعال س���اخت ظرفیت عملکرد و مسئولیت ایراني � عراقي 
� س���وري و کریدور حمل و نقل به عنوان بخش���ي از یک طرح جامع تر 
جهت احیا نمودن جاده ابریشم است .«هیچ کریدور اتصالي راهبردي  تري 
نمي تواند وجود داشته باشد که قابلیت همزمان اتصال متقابل به کریدور 
حمل و نقل بین المللي ش���مال � جنوب، اتصال ایران � آس���یاي مرکزي 
� چین در تمام مس���یر تا حوزه اقیانوس آرام و گس���ترش بندر الذقیه به 
سمت مدیترانه و اقیانوس اطلس را عرضه کند. در واقع آنچه در افق دید 
قرار دارد زیر مجموعه اي از کمربند و جاده در جنوب غرب آسیاس���ت، 
ایران یک نقطه تالقي مهم این کمربند است، چین در ابعاد وسیعي درگیر 
بازس���ازي سوریه خواهد ش���د، و پکن � بغداد قراردادهاي متعددي در 
نظر دارند و یک صندوق بازسازي عراقي چیني دخیل در بازسازي زیر 
س���اخت تارهاي عراق تأمین مي شود.نگاهي سریع به نقشه، »پشت پرده« 
مخالفت ایاالت متحده براي ترک عراق راعلیرغم اعالم مجلس و نخست 
وزیر عراق آشکار مي سازد: جلوگیري از ایجاد و تکوین این کریدور به 
هر وسیله اي که امکان پذیر باشد. به ویژه هنگامي که شاهد هستیم تمام 
جاده ها و مسیرهایي که چین در سراسر آسیاي مرکزي مي سازد نهایتا چین 

را با ایران مرتبط کند. 
هدف نهایي: اتصال و پیوند  شانگهاي به شرق مدیترانه � از راه زمیني 
و در طول و سراسر منطقه حیاتي مرکزي چین. به همان اندازه که بندر 
گوادر در دریاي عمان نقطه اتصال اصلي و اساسي کریدور اقتصادي چین 
� پاکستان و بخشي از راهبرد چند عنصري و چند روشي از دیدگاه ها و 
مسیرهاي متعدد چیني ها براي »رهایي از مسیر عبوري تنگه ماالکا« است، 
هندوستان نیز با ایران همراهي مي کند تا طرحي مشابه گوادر را از طریق 
بندر چابهار در دریاي عمان پیاده کند. از همان اندازه که پکن مي خواهد 
دریاي عمان را از طریق کریدور مزبور به سین کیانگ متصل کند هندوستان 
قصد دارد تا از طریق ایران به آسیاي مرکزي و افغانستان دسترسي یابد. 
با این حال ممکن است سرمایه گذاری، هند در چابهار سرانجام پیدا 
نکند چون دهلي نو هنوز هم در این چالش بسر مي برد که آیا تنگه ماالکا 
� تنگه اي میان سرماترا و شبه جزیره ماالیا  که اقیانوس  هند را به دریاي 
چین جنوبي متصل مي سازد � از مهم ترین گذرگاه هاي دریاي جهان شناخته 
مي شود، نزدیک به یک چهارم از محموله هاي نفت خام دنیا از این تنگه 
عبور مي کند. در واقع این تنگه پاشنه آشیل چین برای صادرات، واردات 

انرژي و در کل تجارت آن کشور شمرده مي شود. 
نبرد اعصار

کتابي جدید به نام »تأثیر عمل کمربند و جاده چین« نوشته جرمي 
گارلیک استاد دانشگاه اقتصادي پراک به این مطلب اذعان دارد که درک 
معناي »کمربند و جاده« بي نهایت دش���وار است. تالشي بي اندازه جدي 
براي تئوریزه کردن پیچیدگي  بسیار عمیق طرح مزبور است � به ویژه با 
در نظر گرفتن رویکرد منعطف تلفیق کننده عقاید مختلف چین در قبال 
سیاست گذاري که براي غربي ها کاماًل آزاردهنده و مزاحم است.تضاد موجود 
با روایت »تحلیل گران« ایاالت متحده در به تصویر کشیدن شرارت و تهدید 

مسیر زمیني »کمربند جاده« پررنگ و خیره کننده است.
سیاست گذاران سلطه به خود زحمت نمي دهند تا دریابند که چرا و 
چگونه طرح »کمربند و جاده« در حال برپایي یک الگوي نوین جهاني 
است. نشست ناتو در )دسامبر 2۰۱9( و در شهر لندن چند شاخص نمایانگر 
ارائه داد. ناتو به صورتي غیرقانوني سه اولویت ایاالت متحده را پذیرفت به 
سیاست تهاجمي تر نسبت به روسیه، مهار چین )منجمله نظارت و مراقبت 
نظامي(، و نظامي کردن فضا � چرخشي از دکترین کنترل کامل بر تمام ابعاد 
فضاي نبرد لذا ناتو به داخل راهبرد »هندوپاستیک« کشیده خواهد شد � 
که به معناي مهار چین است و از آنجا که ناتو بازوی تسلیح شده اتحادیه 
اروپاست این مضمون رساند ولي مي شود که ایاالت متحده بر چگونگي 
انجام تجارت اروپا با چین � درهر سطحي � مداخله مي کند. مسکو، پکن 
و تهران کاماًل از مخاطرات آگاهند. دپیلماتها و تحلیل گران روي این روند 
سه گانه و سه وجهي کار مي کنند تا یک تالش هماهنگ بهم پیوسته براي 
حمایت و حفاظت از یکدیگر در مقابل تمام شکل هاي جنگ ترکیبي � 

منجمله تحریم ها � که بر ضد هر کدام اجرا گردد، به عمل آورند. 
از دید ایاالت متحده، این واقعه در واقع نبردي براي بقاست � لیه 
تمامي فرآیند ادغام و یکپارچگي اوراس���یا، جاده ابریشم جدید، شراکت 
راهبردي روسیه � چین، تلسیحات مافوق صوت روسي ترکیب شده با 
دیپلماسي انعطاف پذیر، انزجار عمیق و طغیان برضد سیاست هاي ایاالت 
متحده در سراسر جنوب )جهان سوم، کشورهاي در حال توسعه و کمتر 
توسعه یافته(، سقوط تقریباً )اجتناب ناپذیر دالر ایاالت متحده، آنچه قطعي 
است، این امپراتوري )آمریکا( در سکوت و آرامش به محاق نمی رود. همه 

باید براي نبرد اعصار آماده باشیم.

نبرد اعصار براي توقف ائتالف اوراسیا
وحيد راد فراهاني

يادداشت

صده����ا تن از م����ردم بحرین با وجود آماده باش نیروهای امنیتی در 
مناطق مختلف این کشور در ششمین شب متوالی با برپایی راهپیمایی به 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعتراض کردند. بحرینی ها با حمل 

دست نوشته هایی با مضمون "مرگ بر آمریکا و اسرائیل"، "نه به عادی سازی 
روابط با رژیم اشغالگر" و ملت بحرین هرگونه جاپای اسرائیل در منطقه را 

مردود می داند"، به عادی سازی روابط منامه با تل آویو اعتراض کردند.

 ادامه اعتراض بحرینی ها به توافق خائنانه با رژیم صهیونیستی

سرویس خارجی: منابع خبری 
از انفجار بمب در داخل یک موسسه 
آمریکایی آموزش زبان انگلیسی در 

شهر نجف اشرف خبر دادند.
پلیس نجف خبر وقوع انفجار 
را تأیید ک����رد و گفت این حادثه 
تلفات نداش����ت و تنها باعث وارد 
آمدن خس����ارات مادی شد. پلیس 
با بیان اینکه این موسسه آمریکایی 
واقع در شهرک الغدیر، با یک وسیله 
انفجاری هدف قرار گرفت، اعالم 
کرد که دستور تحقیق درباره آن را 
صادر کرده است. ساعاتی قبل تر هم 
مناب����ع خبری از انفجار چند بمب 
در مسیر حرکت کاروان تجهیزات 
نظام����ی آمریکا در مرکز عراق خبر 
داده بودن����د. این انفجار در نزدیکی 
شهر »ِحله« مرکز استان بابل رخ داد. 
برخی منابع این انفجار را س����ومین 
حمل����ه به کاروان نظامی آمریکا در 
عراق طی 24ساعت گذشته دانستند. 
دو روز قبل نیز بخش نظامی سفارت 
آمری����کا در بغداد )پایگاه نظامی در 
داخل سفارت( هدف حمله موشکی 

قرار گرفته بود. 
حمالت موشکی به پایگاه های 
آمریکا در عراق و در برخی موارد با 
بمب های کنار جاده ای به کاروان های 
نظامی، باعث شده آمریکا برخی از 

این پایگاه ها را ترک کرده و نیروهای 
خود را در چند پایگاه متمرکز کند. 
وزارت دفاع آمریکا این اواخر اعالم 

کرد ک����ه نیروهای نظامی خود در 
عراق را از ۵۰۰۰ به ۳۵۰۰نیرو کاهش 
داده است و تا چند سال دیگر این 

نیروها از عراق خارج خواهند شد. 
در چنین شرایطی یک گروه مسلح 
عراقی با صدور بیانیه ای، حمالت 

روز پنجشنبه گذشته علیه کاروان های 
نظامی����ان ائتالف آمریکا در عراق را 
برعهده گرفت. گروه تازه تأس����یس 

»قاصم الجبارین« با صدور بیانیه ای 
مسئولیت حمله به کاروان نظامیان 
ائتالف بین المللی آمریکا در دومنطقه 

در این کشور را برعهده گرفت. گروه 
قاصم الجبارین اعالم کرد که در مسیر 
دوکاروان نظامی ائتالف آمریکا طی 

روز پنجشنبه در بغداد بمب هایی کار 
گذاشته بود. 

این عملیات مشخصاً در منطقه 
اللطیفه واق����ع در جنوب بغداد و 
ابوغری����ب در غرب پایتخت عراق 
ص����ورت گرف����ت. در جریان این 
عملیات، تجهیزات نظامیان ائتالف 
آمریکا نابود ش����د. خبر دیگر اینکه 
مناب����ع عراقی گزارش دادند که در 
پایگاه هوایی »اسپایکر« در شمال این 
کشور انفجاری بزرگ رخ داد. پایگاه 
خبری »شفق نیوز« در این خصوص 
گ����زارش داد که یک انبار مهمات 
جنگی در پایگاه هوایی اس����پایکر 
منفجر شد. یک منبع امنیتی در این 
خصوص به شفق نیوز گفت که این 
انفجار در ساختمان محل نگهداری 
تجهیزات باقی مانده از زمان جنگ 
در پایگاه اسپایکر به وقوع پیوست 
و به دنبال این انفجار، س����اختمان 
یاش����ده فروریخت و انفجار باعث 
آتش سوزی در علفزارهای اطراف 

ساختمان شد. 
در این حال بدالخالق مدحت 
العزاوی عضو کمیته امنیتی و دفاعی 
پارلم����ان عراق فاش کرد که گروه 
تروریستی داعش در اطراف استان 
صالح الدی����ن در مرز با دیاله رژه 

نظامی بر پا کرد. 

حمله به یک موسسه آمریکایی در نجف اشرف

نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند سه مخفیگاه 
پر از س���الح و تجهیزات داعش را در اس���تان دیاله 
شناسایی و منهدم کنند که از آن تحت عنوان زرادخانه 
داعش در این منطقه یاد می ش���د. در این مخفیگاهها 

تجهیزات لجس���تیک، پزشکی، سالح نیمه سنگین و 
س���بک، خمپاره، وسایل ساخت بمب دست ساز و 
لباسهای نظامی که داعش بری حمله به نیروهای امنیتی 

استفاده می کرد، کشف و ضبط شد.

 انهدام زرادخانه داعش در شرق عراق توسط الحشد الشعبی

 س���رویس خارجی: نتایج یک نظرسنجی نشان 
داد که در انتخابات س���ال جاری آمریکا ۵4 درصد از 
آمریکایی های آس���یایی تبار از نامزد حزب دموکرات و 
۳۰ درصد از انتخاب مجدد رئیس جمهور این کش���ور 

حمایت می کنند.
در حالی که تنها دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا باقی مانده، نتایج یک نظرسنجی نشان داد که بیش 
از نصف آمریکایی های آسیایی تبار، از»جو بایدن« رقیب 
دموکرات رئیس جمهور این کشور حمایت می کنند. به 
نوشته پایگاه اینترنتی شبکه »اِن بی سی نیوز«، نتایج این 
نظرسنجی که با همکاری سه موسسه انجام شد نشان 
می دهد که ۵4درصد آسیایی-آمریکایی ها به بایدن رأی 
می دهند. در مقابل، ۳۰درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی حاضر هستند در انتخابات پیش رو از »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا حمایت کنند. ۱۵درصد از 
شرکت کنندگان نیز در حال حاضر در این خصوص به 

جمع بندی نرسیده اند. 

با این حال به گفته مدیر یکی از موسسات برگزار 
کننده این نظرس���نجی، میزان حمایت رأی دهندگان از 
نامزد دموکرات ها نسبت به انتخابات سال 2۰۱۶کاهش 
یافته اس���ت. وی افزود ترامپ حتی میان پناهجویان و 
مهاج���ران تفرقه انداخته و از اصطالح »مهاجر خوب 
و مهاجر بد« استفاده می کند. در نظرسنجی انجام شده 
در 2۰۱۶، ۷9درص���د از این بخش از جمعیت آمریکا 
حامی »هیالری کلینتون« نامزد دموکرات ها و ۱۸درصد 

حامی ترامپ بودند. 
در این حال رئیس جمهور آمریکا ضمن اعتراض 
به عدم ارسال به موقع برگه های رأی برای شهروندان 
آمریکایی ساکن خارج از این کشور گفت، ممکن است 
نتایج دقیق انتخابات هرگز به طور دقیق مشخص نشود. 
دونالد ترامپ گفت، به دلیل حجم وس���یع و بی سابقه 
برگه های رأی تحمیلی که قرار است برای رأی دهندگان 
فرستاده شود، امسال  نتایج انتخابات سوم نوامبر ممکن 

است هرگز به طور دقیق مشخص نشود.

پیشتازی »بایدن« در میان رأی دهندگان آسیایی تبار

سرویس خارجی: سخنگوی 
نیروهای مس���لح یم���ن از حمله 
پهپادی ارتش این کش���ور وابسته 
به انص���اراهلل ،به فرودگاه »ابها« در 
عربستان سعودی خبر داد. »یحیی 
سریع« اعالم کرد: نیروهای ارتش  
یمن فرودگاه »ابها« عربستان سعودی 
را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

وی در توئیتی با اعالم این خبر 
افزود: در این حمله موفق، پهپادهای 
دوربُرد »صماد ۳« یک هدف نظامی 
مهم را در فرودگاه بین المللی ابها واقع 
در جنوب غربی عربستان سعودی 
هدف قرار دادند.س���ریع گفت: این 

حمله در پاسخ به تشدید تجاوزات 
ائتالف متجاوز یمن به سرکردگی 
عربس���تان صورت گرفت.درچنین 
شرایطی،عضو شورای عالی سیاسی 
یمن شروط نیروهای مقاومت این 
کشور را برای پذیرش راهکار حل 
بحران یمن مطرح کرد.»محمد علی 
الحوثی« اعالم کرد: ما با هر راهکاری 
که ائتالف متجاوز سعودی از طریق 
سازمان ملل به دنبال تحمیل کردن آن 
باشد مخالفیم.وی افزود: سازمان ملل 
از ائتالف متجاوز سعودی جانبداری 
می کند و هرگونه راهکار ارائه شده 
برای حل اوضاع یمن باید متعادل 

باشد.الحوثی گفت: بازگشت یمن 
به اوضاع طبیعی خود قبل از آغاز 
تجاوز به این کشور یک مسأله حیاتی 

برای مردم یمن است.
وی افزود: باید حقوق کارمندان 
یمنی همچون گذشته پرداخت شده 
و اش���غالگران از این کشور بیرون 
بروند و اس���را آزاد ش���ده و روند 
بازسازی یمن آغاز شود. این شروط 
ما برای موافق���ت با راهکار حل 
اوضاع کشور است.الحوثی ادامه داد: 
همچنین یمنی ها باید بتوانند بدون 
مداخالت خارجی، امور داخلی خود 

را حل و فصل کنند.

حمله پهپادی انصاراهلل یمن به فرودگاه »ابها« عربستان

س���رویس خارجی: روزنامه 
گاردین در گزارشی از دستیابی به 
اس���نادی درباره احتمال بی نیازی 
عربستان به اورانیوم خبر داد و اعالم 
ک���رد: منابع اورانیوم دولت ریاض 
برای ساخت بمب اتمی کافی است.

گاردین از دستیابی به اسنادی خبر 
داد ک���ه حاکی از احتمال بی نیازی 
عربستان به منابع اورانیوم مورد نیاز 
برای تولید سوخت هسته ای و در 
نهایت سالح اتمی است.این نشریه 
در گزارش���ی از دستیابی به برخی 
اس���ناد محرمانه خبر داد که گفته 
می شود از سوی زمین شناسان چینی 
تهیه شده است که در برنامه انرژی 

اتمی عربس���تان سعودی مشارکت 
دارند.براساس این گزارش ،آنگونه 
که از اس���ناد نشان می دهند ذخایر 
معادن اورانیوم عربستان احتماالً به 
حدی غنی هستند که می تواند راه 
این کش���ور برای ساخت سوخت 
هس���ته ای و در نهایت سالح اتمی 
را هموار کنند.انتشار چنین گزارشی 
نگرانی ها در باب تمایل ریاض به 
برنامه تولید تسلیحات هسته ای را 
به ش���دت افزایش می دهد.به گفته 
گاردین طبق این اس���ناد، محققان 
چینی ذخایر قابل استفاده اورانیوم 
عربس���تان را حدود 9۰ هزار تُن 
ارزیابی کرده اند که از س���ه سایت 

اصلی در مرکز و شمال غرب این 
کشور، قابل بهره برداری است.دراین 
گزارش آمده است:البته برای اثبات 
ارزش ذخایر و محاسبه دقیق میزان 
آنها به تحقیقات بیشتری نیاز بوده 
اما با استناد به داده های فعلی، منابع 
اورانیوم عربس���تان سعودی بسیار 
بیش���تر از سوخت مورد نیاز تعداد 

معدودی نیروگاه هسته ای است.
»مارک هیبس« عضو ارش���د 
موسسه »کارنگی« در این باره هشدار 
داد: »اگر توسعه سالح اتمی را در 
نظر داش���ته باشید بهترین کار این 
اس���ت که برنامه هسته ای خود را 

بومی تر کنید. 

هشدار حزب مجلس وحدت مسلمین نسبت گاردین: منابع اورانیوم عربستان برای ساخت بمب اتمی کافی است
به تحرکات تروریستی در پاکستان

سرویس خارجی: مسئوالن ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان  
در نشستی خبری  در اسالم آباد درباره تحرکات  تروریستی در کشورشان 
هشدار دادند. جمعی از مسئوالن ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین سیاسی 
پاکستان با ابراز نگرانی از تالش جریان  تکفیری علیه فضای اتحاد و برادری 
در جامعه این کشور هشدار دادند: قدرت های خارجی با ایجاد بحران ساختگی 
به نام خشونت های فرقه گرایانه درصدد بی ثبات کردن پاکستان هستند.معاون 
دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین و برخی از اعضای شورای سیاسی 
آن ،موج جدید تحرکات تروریس���تی، حمالت فرقه گرایانه و نفرت پراکنی 

توسط برخی از عناصر افراطی این کشور را محکوم کردند.
عالمه »سید احمد اقبال رضوی« با اشاره به طرح ننگین سازش با رژیم 
صهیونیستی و همدستی امارات و بحرین با دشمنان اسالم به ویژه فلسطین، 
گفت: قدرت های استکباری برای منحرف کردن افکار عمومی از خیانت به 
فلسطین و سایر ملت های مظلوم منطقه، طرح هرج و مرج در بالد اسالمی 

به ویژه تخریب فضای وحدت در پاکستان را کلید زده اند.

طالبان:ایجاد حکومت ائتالفی با دولت 
کابل، مارا غرق می کند

سرویس خارجی: یکی از اعضای ارشد هیات گفتگوکننده طالبان اعالم 
کرد: نظامی کنونی افغانستان کاماًل »فاسد و ناتوان« است و ایجاد یک حکومت 
ائتالفی با دولت اشرف غنی مانند کشتی در حال غرق شدن است، ما را 
نیز غرق خواهد کرد. این عضو ارشد گروه طالبان  در مصاحبه ای به شبکه 
سی بی اس  گفت: حاال نوبت طالبان است. رژیم افغانستان را برای سه تا 
پنج سال به  ما واگذار کنید. طالبان با جامعة جهانی به ویژه آمریکا همکاری 
می کنند. ما ثابت می کنیم همان طوری که یک دشمن سرسخت بوده ایم، در 
آینده یک همکار استوار و قابل اعتماد خواهیم بود.»عباس استانکزی« معاون 
رئیس هیات مذاکره کننده طالبان هم در مصاحبة جداگانه با سی بی اس تأکید 
کرد: جامعة جهانی نباید عصبانی باشد.وی گفت: در ازای برخورد با طالبان 
به عنوان یک نهاد سیاسی مشروع در افغانستان، ما این بار خوب ظاهر شده 

و در برابر قوانین بین المللی بیش تر مسؤول خواهیم بود.

سرویس خارجی: فائز السراج رئیس دولت  وفاق 
مل����ی لیبی همزمان با گفتگوی طرف های درگیر در این 
کشور،از آمادگی خود برای استعفا درپایان ماه اکتبر خبر 
داد. »فایزالس����راج« با استقبال از گفتگوها بین طرف های 
درگیر  در لیبی، گفت: قصد دارد چند هفته دیگر از این 
سمت استعفا دهد. رئیس دولت وفاق ملی لیبی مستقر 
در طرابلس، از آمادگی خود برای استعفا از این سمت 

در پایان ماه میالدی اکتبر خبر داد.
السراج  در نطق تلویزیونی گفت:همزمان که شاهد 
نشست ها و مشاوره ها بین لیبیایی ها هستیم، استقبال خود 
را از این گفتگوها اعالم می کنیم و امیدواریم مقدمه ای برای 
مصالحه بیشتر باشد.وی با درخواست از کمیته مذاکره کننده 

برای ایفای نقش در تشکیل یک قدرت اجرایی  در راستای 
انتقال مسالمت آمیز قدرت، اظهارداشت: تمایل خود برای 
تحویل دادن قدرت در پایان ماه اکتبر را اعالم می کنم تا 
کمیته مذاکرات بتواند فرایند ها را تکمیل کند.  در همین 
حال، س����ازمان ملل از تصمیم رئیس دولت وفاق ملی 
لیبی برای کناره گیری از قدرت استقبال کرد و از جامعه 
جهانی خواست به حاکمیت ملی احترام بگذارد.  سفارت 
آمریکا در لیبی نیز اعالم کرد: ما شجاعت سیاسی السراج 
برای کنار رفتن از منصبش را ارج می نهیم.در این حال 
»رج����ب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه تصریح 
کرد: آنکارا از اعالم استعفای فائز السراج، رئیس شورای 

ریاستی لیبی ناخرسند است.

رئیس دولت قانونی لیبی از آمادگی خود برای استعفا خبر داد

آگهى شناسايى و ارزيابى پيمانكار 99-136
PP موضوع: تعويض فيدر پودر پليمر واحد

شركت پتر�شيمى شا�ند (سهامى عا�) �� نظر ���� �نجا� پر��� تعويض فيد� پو�� پليمر ��حد PPبه شركت ها� ��جد 
شر�يط �كر شد� �� بند ( �لف ) ��گذ�� نمايد.

ش���ر� كا�:  تعويض �ستگاهها� فيد� پو�� پليمر بخش �كتس���ر��� ��حد پلى پر�پيلن �قد�� نمايد� �ين مجموعه شامل سه 
�ستگا� فيد� پو�� � سيستم كنتر� مربوطه به شر� �يل مى باشد:

WELGH-BELT-FEEDER 0 – 10000 KG/H K-TRON

LOSS-IN-WEIGHT FEEDER 0 – 600 KG/H K-TRON

CORIOLIS FEEDER 0 -100 KG/H K-TRON

CONTROL SYSTEM K-10 S  K-TRON
�لف) مد��� مو�� نيا�:

*تصا�ير �ساسنامه � ثبت شركت � �خرين تصميما� مند�� �� ���نامه �سمى.
* نمو��� (چا��) سا�مانى �فر�� كليد� � مديريت پر��� به همر�� سو�بق �نا�.

* تصوير شناسنامه � كا�� ملى (پشت � ��) صاحبا� �مضا� مجا�.
* تصوير گو�هى نامه ثبت  نا�  مؤ�يا� مالياتى (كد �قتصا��) � ���ئه شناسه ملى � كد پستى � شما�� تلفن تما�.

* ���ئه مد��� �تبه پيمانكا�� �� مر�جع معتبر ��لتى مند�� �� "سامانه �طالعا� عو�مل نظا� فنى � �جر�يى كشو�" مربو� به سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� با �عتبا� �مانى.
* ���ئه فهرست سو�بق كا�ها� مرتبط �نجا� شد� �� سا� �خير � نيز كا�ها� �� �ست �نجا� مرتبط با موضو� پر��� به همر�� قر�����ها� گو�هى پايا� كا�� مفاصاحسا� � �ضايت نامه مرتبط با �ين كا�ها.

* ���ئه صو�� ها� مالى حسابرسى شد� بر�� سه سا� �خير � نيز گو�هى نامه ها� معتبر �يگر� كه بنيه مالى متقاضى �� بر�� �نجا� موضو� �ين پر��� تائيد نمايد.
توجه: �� صو�� نقص � عد� تكميل مد��� مذكو�� تقاضا� مربوطه بر�سى نخو�هد شد. همچنين ���ئه مد��� هيچ گونه حقى بر�� متقاضيا� �يجا� نخو�هد كر�.

 كا�فرما �� �� � يا قبو� متقاضيا� بد�� هيچ گونه پاسخ گويى مختا� خو�هد بو�. 
�  مهلت ���ئه ���مه �� تا�يخ چا� �گهى لغايت پانز�� ��� (به غير �� پنج شنبه � جمعه) �� ساعت 9 �لى 15 مى باشد .

� ���� محل ���ئه ���مه : تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر�� مير��ما�� خيابا� تابا� غربى� پال� 68 شركت پتر�شيمى شا�ند �مو� حقوقى � پيمانها � تلفن 82122543 � 021 
���بط عمومي � �مو� بين �لملل
   شركت پتر�شيمي شا�ند

آگهى شناسايى و ارزيابى پيمانكار 99-135
موضوع: ارتقاء TCC نيروگاه 

شركت پتر�شيمى شا�ند (س��هامى عا�) �� نظر ���� �نجا� پر��� ��تقا� TCC نير�گا� �� مطابق با �طالعا� مد��� � �سنا� فنى پر��� 
با�عايت كليه �ستاند���ها� بين �لمللى مو�� قبو� شركت پتر�شيمى شا�ندبه شركت ها� ��جد شر�يط �كر شد� �� بند ( �لف ) ��گذ�� نمايد.

 (ALSTOM) مربو� به يك �� ��حد ها� پنجگانه نير�گاهى TURBIN CONTROL CENTER(TCC) ش���ر� كا�:  مجموعه 
خو� شامل كابينت كنترلى ( SPEEDTRONIC MARK IV) سيستم ها� كنتر� �نر�تو� � تحريك � مجموعه حفاظت �لكتريكى � 

ساير سيستمها مرتبط به �� مى باشد �� بطو� يكپا�چه بر�� �سانى نمايد.
�لف) مد��� مو�� نيا�:

* تصا�ير �ساسنامه � ثبت شركت � �خرين تصميما� مند�� �� ���نامه �سمى.
* نمو��� (چا��) سا�مانى �فر�� كليد� � مديريت پر��� به همر�� سو�بق �نا�.

* تصوير شناسنامه � كا�� ملى (پشت � ��) صاحبا� �مضا� مجا�.
* تصوير گو�هى نامه ثبت  نا�  مؤ�يا� مالياتى (كد �قتصا��) � ���ئه شناسه ملى � كد پستى � شما�� تلفن تما�.

* ���ئه مد��� �تبه پيمانكا�� �� مر�جع معتبر ��لتى مند�� �� "سامانه �طالعا� عو�مل نظا� فنى � �جر�يى كشو�" مربو� به سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� با �عتبا� �مانى.
* ���ئه فهرس���ت سو�بق كا�ها� مرتبط �نجا� شد� �� سا� �خير � نيز كا�ها� �� �س���ت �نجا� مرتبط با موضو� پر��� به همر�� قر�����ها� گو�هى پايا� كا�� مفاصاحسا� � 

�ضايت نامه مرتبط با �ين كا�ها.
* ���ئه صو�� ها� مالى حسابرسى شد� بر�� سه سا� �خير � نيز گو�هى نامه ها� معتبر �يگر� كه بنيه مالى متقاضى �� بر�� �نجا� موضو� �ين پر��� تائيد نمايد.
توجه: �� صو�� نقص � عد� تكميل مد��� مذكو�� تقاضا� مربوطه بر�سى نخو�هد شد. همچنين ���ئه مد��� هيچ گونه حقى بر�� متقاضيا� �يجا� نخو�هد كر�.

 كا�فرما �� �� � يا قبو� متقاضيا� بد�� هيچ گونه پاسخ گويى مختا� خو�هد بو�. 
�  مهلت ���ئه ���مه �� تا�يخ چا� �گهى لغايت پانز�� ��� (به غير �� پنج شنبه � جمعه) �� ساعت 9 �لى 15 مى باشد .

 � ���� مح���ل ���ئه ���مه : ته���ر��� خيابا� �ليعص���ر� باالتر�� مير��ما�� خيابا� تابا� غربى� پال� 68 ش���ركت پتر�ش���يمى ش���ا�ند �مو� حقوق���ى � پيمانها � 
تلفن 82122543 � 021 

���بط عمومي � �مو� بين �لملل
   شركت پتر�شيمي شا�ند



شباهت ها و تفاوت هاي

آنفلوآنزا    و كرونا

فوايد خوردن
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وقتي پاييز در پيش است و هوا تا اين 

حد لطيف و خنك، نمي توان از لذت پياده روي 

و گشت و گذار در شهر چشم پوشي كرد. با 

اين حال، سالمتي در هر شرايطي حرف اول 

را مي زند و توصيه ما به شما باز هم كم كردن 

ترددهايتان در شهر و خانه ماندن و سرگرم 

شدن با كتاب است. اين هفته هم سه پيشنهاد 

كتاب براي شما و اعضاي خانواده تان داريم 

كه خواندنشان خالي از لطف نيست. 

. . .كتاب كودك

احساس هاي خرگوشي 
اگر كودكي زير سن دبســـتان داريد پيشنهاد 

 مي كنيـــم كتاب «احســـاس هاي خرگوشـــي» را

براي او بخوانيد.

 اين كتاب كودكان را در قالب چهار داســـتان با 

احساس هاي غم، شادي، ترس و خشم آشنا كرده و 

به كودكان كمك مي كند تا احساســـات خود را درك 

كنند و بپذيرند هركس در هر زماني ممكن است درگير 

چنين احساساتي شود.

سپس كتاب به كودك پيشنهاداتي مي دهد تا بتواند احساسات خود را به شكلي مناسب و قابل قبول به 

اشتراك بگذارد.

 اين كتاب به كودكان و حتي والدين آن ها مي گويد احساس ترس، ناراحتي و عصبانيت، احساساتي عادي 

هستند، اين اتفاق براي همه  ما مي افتد و هيچ احساسي تا ابد به همان شكل باقي نمي ماند. 

«تريس موروني» نويسنده كتاب احساس هاي خرگوشي با تصاوير جذاب و گاهي طنزآميز شخصيت 

دوست داشتني خرگوش كوچولو، به خوبي احساسات مختلف را براي مخاطبان بازسازي مي كند.

 اين كتاب با ترجمه هايده كروبي و توسط انتشارات نردبان به قيمت 40 هزار تومان به فروش مي رسد. 

خدايا

به جاى آن ستم كه  ستمكار بر من روا داشته، 

تو عفو و بخشـــايش خود بر من ارزانى  دار. و به 

جاى سوء رفتار او رحمت خود بر من عطا فرماى 

كه  هر مكروهى در برابر خشـــم تو ناچيز اســـت و 

هر مصيبتى در برابر غضب  تو سهل. 

اى خداوند... آنگونه كه در دل من ستمديدگى 

را نكوهيده داشته اى  مرا هم توفيق ده كه به كسي 

ســـتم نكنم. شـــكايت جز به تو به ديگر كسي نبرم 

و از ديگـــرى جـــز تو داورى نجويم. هرگز مباد كه 

چنين كنم. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست 

و دعـــاى مرا بـــه اجابت پيوند و دادخواهى مرا با 

دگرگون ساختن  ستمگر قرين فرماى. 

دعاي چهاردهم صحيفه سجاديه

يك تكه آسمان

شباهت ها و تفاوت هاي

آنفلوآنزا و كرونا

از همان روزهاي ابتدايي شيوع كرونا پزشكان و مسئوالن بهداشت 
ــدار  ــرد هش ــور درباره همزماني اين بيماري و آنفلوآنزا در فصول س كش
ــتر از آنچه فكر  ــتانه پاييز قرار داريم و كرونا بيش مي دادند. حاال كه در آس
ــتر هم شده است.  ــده اين ترس و نگراني بيش مي كرديم ميهمان مان ش
ــدار داده و گفته  ــور هش ــوم كرونا در كش به خصوص اينكه درباره موج س
مي شود اين موج سنگين تر از موج هاي قبلي خواهد بود. اما راهي وجود 

دارد كه در صورت بيماري متوجه شويم كرونا گرفته ايم يا آنفلوآنزا؟
آنفلوآنزاهايي كه هر سال ميهمان مي شوند

آنفلوآنزا را سال هاي سال است كه در فصل هاي سرد داريم. بيماري 
ويروسي كه گاهي منجر به مرگ هم مي شود اما اينكه بيماري ناآشنايي 
نيست و برايش واكسن هم وجود دارد باعث مي شود كمتر از آن بترسيم. 
كرونا برخالف آنفلوآنزا هم ناآشناست هم بدون واكسن. اما در عين حال 
عالئم و شرايط آن شباهت هاي زيادي هم با آنفلوآنزا دارد و همين ماجرا 

همزماني اين دو بيماري در پاييز و زمستان را ترسناك مي كند.  
دكتر پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
ــروع فصل  ــاله و با ش درباره همزماني كرونا و آنفلوآنزا مي گويد: «هر س
سرما و پاييز بيماري آنفلوآنزا شيوع پيدا مي كند و معموًال بين 3 تا 4 ماه 
ــرايط  ــتيم كه در برخي موارد منجر به بروز ش با اين بيماري درگير هس
ــويه از  ــود. در حال حاضر دو س حاد بيماري و يا حتي فوت بيماران مي ش
ــويه  A  يا همان  ــت كه س ويروس آنفلوآنزا در حال چرخش در جوامع اس
ــت و يكيH3N2 و ديگري  ــويه اس H1N1 معروف مربوط به اين س

آنفلوآنزاي  B  با دو زيرگونه است.» 
به گفته او آنفلوآنزا  B  معموًال با بيماري و اپيدمي محدودتري بروز 
پيدا كرده و نسبت به آنفلوآنزا  A  شدت كمتري دارد هرچند آنفلوآنزا  B  هم 
 H1N1  به خصوص  A  مي تواند بيماري شديد ايجاد كند، ولي آنفلوآنزا

عمدتا منجر به بروز بيماري هاي شديد و حتي مرگ بيمار مي شود.  
بيماري آنفلوآنزا براي كساني كه دچار بيماري هاي زمينه اي مانند 

بيماري هاي قلبي، ريوي، ديابت و بيماري هاي كليوي هستند خطرناك تر 
ــاده  ــاير افراد خطر مرگ بر اثر اين بيماري ظاهراً س ــت و بيش از س اس

تهديدشان مي كند.  
كرونا در اين مورد هم با آنفلوآنزا شبيه است هرچند كه در اين چند 
ــتن بيماري زمينه اي بر اثر  ماه موارد زيادي ديديم كه افرادي بدون داش

كوويد19 جان باختند.  
آنفلوآنزا گرفتم يا كرونا؟

آنچه ماجراي همزماني كرونا و آنفلوآنزا را ترسناك مي كند شباهت 
ــت پزشكان در تشخيص  ــت. اينكه حتي ممكن اس عالئم دو بيماري اس
ــتباه شوند و درمان درست  ــت يا كرونا دچار اش بيماري و اينكه آنفلوآنزاس

و دقيقي انجام نشود.  
ــابه  ــي هم به اينكه عالئم بيماري آنفلوآنزا معموًال مش دكتر طبرس
ــاره كرده و مي گويد:  «با اين حال تفاوت هايي نيز در اين  ــت اش كروناس
عاليم وجود دارد؛ به عنوان نمونه عاليم آنفلوآنزا ناگهاني بوده و در اكثر 
افراد با تب، بدن درد شديد و سر درد بروز مي كند؛ در حالي كه بروز كرونا 
ــد؛ به عبارت ديگر بروز بيماري  در اكثر افراد مي تواند همراه با تب نباش
ــده و بعد ممكن است تب نيز بروز  ــروع ش كرونا در ابتدا با عاليم ديگر ش
ــت و بعد از دو يا  كند، ولي در آنفلوآنزا تب جزو عاليم غالب بيماري اس
سه روز سرفه اضافه مي شود. برخي عاليم كمك كننده ديگر هم وجود 
ــتر در  ــهال بيش ــايي و يا اس ــت دادن حس بويايي و چش دارد؛ مثًال از دس

كرونا ديده مي شود تا در آنفلوآنزا.» 
اما فقط آنفلوآنزا نيست. در فصل هاي پاييز و زمستان سرماخوردگي 
ــت كه عالئم اين بيماري هم شباهت هاي زيادي  ــايع اس ــيار ش هم بس
ــرماخوردگي مي تواند مردم را  ــال هر س ــا و آنفلوآنزا دارد و امس ــا كرون ب
ــي درباره اين مساله مي گويد: «تمييز دادن عالئم  ــاند. دكتر طبرس بترس
سرماخوردگي از كرونا دشوار است هرچند كه در سرماخوردگي آبريزش 
بيني و عطسه، عالئم غالب است و تب نادر بوده و در صورت بروز، خفيف 

است. همچنين طول دوره اين بيماري بيشتر از 3، 4 روز نخواهد بود.» 
ــت. مانند  ــا در هر دوره با عاليم مختلفي همراه بوده اس ــه كرون البت
ــايع نبود اما در تابستان بسياري  ــي كه ابتدا چندان ش ــكالت گوارش مش
ــهال به مراكز درماني مراجعه  ــتفراغ و اس ــكالتي مانند اس از افراد با مش

مي كردند و آزمايش ها نشان مي داد به كرونا مبتال شده اند.  
ــاس آن  ــت كه مي توان براس طول دوران بيماري هم از نكاتي اس
ــي مي گويد  ــت يا آنفلوآنزا. آنطور كه دكتر طبرس فهميد بيماري كروناس
ــت اما بيماري كرونا  ــزا معموًال پنج روزه اس ــاري آنفلوآن ــول دوره بيم ط
ــد. البته موارد عارضه دار آنفلوآنزا هم  معموًال 2 تا 3 هفته طول مي كش

ممكن است بين 2 تا 3 هفته فرد را درگير  كند. 
نجات با تزريق واكسن و رعايت پروتكل

ــت كه مي تواند مانع از  ــيون عليه آنفلوآنزا تنها راهي اس واكسيناس
ابتالي همزمان اين بيماري و كرونا شود و به كاهش بار بيماري كمك 
 كند. به خصوص براي كساني كه داراي بيماري زمينه اي هستند و امسال 

خطر بيشتري آنها را تهديد مي كند. 
ــرطان، بيماري قلبي،  ــارخون، س عالوه بر افراد مبتال به ديابت، فش
ريوي، كليوي و كبدي مزمن و افراد داراي نقص ايمني امسال به شكل 
ــال و زير پنج سال و زنان باردار  ــود افراد باالي 65 س جدي توصيه مي ش
ــش  ــن تا 40 درصد پوش ــن آنفلوآنزا را تزريق كنند. اين واكس حتما واكس
ــاني كه بيماري زمينه اي ندارند  حفاظتي دارد و به گفته متخصصان كس

براي تزريق آن در اولويت نيستند.  
به همين دليل كساني كه بيماري زمينه اي ندارند و واكسن آنفلوآنزا 
نمي زنند همچنان بايد نكات بهداشتي را رعايت كنند و در پاييز و زمستان 
بيشتر حواس شان به اين نكات باشد. دكتر طبرسي مي گويد: «در اين 6 
ماه مردم حتمًا بايد بيش از گذشته به دستورالعمل هاي محافظتي از جمله 
ــك، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و عدم حضور در تجمعات  زدن ماس

و محيط هاي سربسته توجه كنند.» 

  يگانه خدامى
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. . . كتاب بزرگسال

خاطرات خفته 
خاطرات خفته، آخريـــن رمان پاتريك موديانو، 

نويســـنده معروف فرانسوي است؛ كتابي كم حجم و 

موجز كه در فصل بندي هاي كوتاه به اسرار و خاطرات 

راوي كتاب، كه نويسنده مسني است، مي پردازد.

راوي صميمانه از خاطرات جواني اش مي گويد. 

زمان داستان بين گذشته و حال در رفت و آمد است. 

راوي از آشنايي اش با زن هاي مرموز مختلف در گذشته 

و تاثير هريك از آنها بر زندگي اش مي گويد. اين زن ها نقاط اصلي داستان هستند و در واقع نوشتن خاطرات 

خفته هم به سبب حضور آنها در دوره هايي از زندگي او نوشته مي شود. مثل تمام آثار ديگر موديانو، در اين رمان 

هم كودكي دوران رهاشدگي و بيگانگي از پدر و مادر است.

خواننده با خواندن اين كتاب همراه راوي به خيابان ها و كافه هاي پاريس كشيده مي شود. جايي كه پر 

شده از آدم هاي عجيب و اضطراب و دلهره. خاطرات خفته به همان سبك هميشگي نويسنده اش، معمايي و 

رازگونه است و مي تواند نمونه خوبي باشد براي شناختن سبك نويسندگي موديانو.

 كتـــاب را نازنين عرب ترجمه كرده و نشـــر نگاه در 108 صفحه با قيمـــت 12500 تومان به چاپ

رسانده است. 

. . . كتاب نوجوان

پرنده قرمز
كتاب پرنده قرمز نوشته آستريد لينگرن درباره 

دو كودك توانا به نام ماتيو و آنا اســـت كه در برابر 

سختي هاي زندگي ايســـتادند و به يكديگر كمك 

كردند. 

آنها در پي از دســـت دادن پدر و مادرشان، به 

مزرعه اي فرستاده مي شـــوند. مزرعه دار ظالم در ازاي 

خوراكي اندك، آنها را به كارهاي ســـخت وامي دارد. 

متيو و آنا اميدوار هستند كه با رسيدن زمستان و رفتن به مدرسه روزگار بهتري داشته باشند اما در مدرسه هم 

پس از چند روز متيو به خاطر ورجه ورجه كردن چوب مي خورد و كودكان به خاطر غذاي فقيرانه تحقيرشان 

مي كنند. 

روزي در اوج نااميدي و اندوه پرنده اي قرمز را مي بينند... پرنده قرمز آنها را به سرزميني مي برد كه برخالف 

دنياي آنها پر از شادي و رنگ و روشنايي است و مادري مهربان را مي يابند كه از آن ها مراقبت مي كند. 

آن هـــا مي تواننـــد همـــه روز را بـــازي كنند. اين كتاب را انتشـــارات موسســـه پژوهشـــي 

 تاريـــخ ادبيات كودكان با ترجمه زهره قاييني منتشـــر كـــرده و به قيمت 30 هـــزار تومان به فروش

 مي رساند.

ــيدم ولي موفق شدم رضايت نامه را  ــي كه كش آن روز با تمام استرس

ــت اردو اضافه كنم. از آن روز، تا روز اردو  ــم خودم را به ليس ــانم و اس برس

لحظه شماري مي كردم.

ــيد. يكي از  ــت و باالخره روز اردو رس آن روزها مثل برق و باد گذش

عجيب ترين رسوم مدرسه ما، گرفتن امتحان در صبح روز اردو است.

ــاي جمع كردن  ــب آن اردو به ج ــم، من هم ش ــق همين رس ــر طب ب

ــتم. در تمام  ــيمي خواندن بودم ولي تمركزي نداش ــغول ش چمدانم، مش

ــه اين بودم كه فردا اين موقع  ــدن، در حال فكر كردن ب ــول درس خوان ط

ــغول گوش دادن به آهنگ مورد  ــته ام و مش روي دومين طبقه  تخت نشس

عالقه ام هستم.  

شب به هر صورتي بود، سر و ته درس را هم آوردم و سراغ چمدانم 

رفتم. در كمدم را باز كردم و لباس هاي مورد عالقه ام را بيرون كشيدم و 

ــه عدد شال.  ــلوار به همراه چهار تا بلوز و دو تا مانتو و س ــه تا ش تا كردم. س

همه را به زور در چمدانم چپاندم.

ــرعت ممكن در چمدان  ــترين س ــايل ضروري ديگر را هم با بيش وس

گذاشتم. حس هميشگي «يك چيزي جا مانده است» سراغم آمد و براي 

ــردم. چيزي جا نمانده بود يا حداقل من،  ــار همه چيز را چك ك ــن ب صدمي

چيزي به ذهنم نمي رسيد. پتو را كنار زدم و دراز كشيدم. 

ــه  ــدم. زودتر از هميش ــراي اولين بار، قبل از مامان بيدار ش ــح ب صب

صبحانه ام را خوردم و با هيجان تر از هميشه به مدرسه رفتم. 

داشتن امتحان شيمي، آن هم در روز اردو، بزرگترين ضدحال است 

ــت روزم را خراب كند. برعكس  ولي آن روز انگار، هيچ چيزي نمي توانس

ــيدم، تمام  ــي كه مي رس ــه، كه بعد از خروج از امتحان، به اولين كس هميش

ــردم؛ آن روز بالفاصله بعد از خروج با تمام  ــاش چك مي ك ــان را باه امتح

سرعتم به حياط دويدم و به سراغ دوستانم رفتم.  

يكي ديگر از رسوم ما، در صبح روز اردو، توضيح دادن تمام محتويات 

كيف اردويمان براي همديگر است؛ وقتي به دوستانم رسيدم و وارد بحث 

ــم بود: لباس و هندزفري و  ــغول به جا آوردن اين رس ــتي مش ــدم، هس ش

بيسكويت و مالفه.

 واي! ديشب براي صدمين بار چمدانم را چك كرده بودم ولي چطور 

به ذهنم نرسيده بود كه مالفه بردارم.

ــت روي مالفه هاي خوابگاه بخوابم و ترجيح مي دادم تا  امكان نداش

ــه با صداي به خودم  ــينم. در همين فكرها بودم ك ــت بنش ــح روي تخ صب

آمدم. «پريسا بيا ديگر!»  

ــدن درهاي اتوبوس ازدحام شديدي پشت  ــه قبل از باز ش مثل هميش

در عقب ايجاد شده بود. نمي دانم چرا هميشه، صندلي هاي عقب اتوبوس 

ــا، اولين حس خوب  ــيدن به اين صندلي ه ــدار دارند؛ ولي رس ــدر طرف اينق

اين سفر بود.

ــد دوباره تمام دغدغه هايم را كنار بگذارم و فقط  ــي كه باعث ش حس

به سفر فكر كنم.

مطمئنم تا چند سال ديگر، دانشمندان ثابت مي كنند كه جو اتوبوس 

مخصوصا صندلي هاي آخر آن است، كه باعث مي شود همه ناراحتي هايت 

را كنار بگذاري و فقط به خوشي هايت فكر كني.  

ماندن در اين جو زياد طول نكشيد و خيلي زودتر از آنچه فكرش را 

مي كردم، به ايستگاه قطار رسيديم و سوار قطار شديم.

آهنگ خواندن با صداي بلند، به همراه تذكر شنيدن از مدير، معاون 

و معلم تمام طول راه ما را سرگرم كرد. 

ــتگي زياد ولي پر از حس خوب  ــب با خس ــاعت هفت ش در نهايت، س

وارد ايستگاه راه آهن يزد شديم.  

آن شب مجبور شدم با كاپشن و كاله بخوابم. شب عجيبي بود ولي 

به سختي اش مي ارزيد. صبح زود بيدار شدم. بيدار بيدار كه نه! فقط مغزم 

بيدار شده بود، ولي چشمانم خسته تر از آن بودند كه باز بشوند.

ــاعت چهار صبح بود. اولين  ــب زنده داري تا س  اين هم از عوارض ش

برنامه سفر بازار قديم يزد بود.

طبق برنامه اي كه داده بودند؛ ساعت 8 صبح وارد ازدحام هميشگي 

ــتيم  ــدم. اين بار بقيه زودتر جنبيدند و ما نتوانس ــت در عقب اتوبوس ش پش

بليط صندلي هاي آخر را بگيريم.  

ــتم  ــه بعد با صداي خانم قرباني از خواب پريدم. به  دوس ــد دقيق چن

ــته بود نگاه كردم و گفتم: «چي مي گفتند؟» نگان جواب  كه كنارم نشس

ــي هايمان را با خودمان توي  داد: «چيز مهمي نبود، فقط مي گفتند گوش

ــيم  ــاعت ده، دم در اتوبوس باش ــت و س ــلوغ اس بازار نبريم چون خيلي ش

براي حركت به سمت بادگيرها» سري تكان دادم و كيف پولم را از كيفم 

بيرون كشيدم.

كيفم را روي صندلي قرار دادم و همراه بقيه از اتوبوس خارج شدم.

طعم قطاب
    نوشته: پريسا رزازي

قسمت دوم
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خانه و آشپزخانه4

. . . پيشنهاد سر آشپز

خوراك خان پســـند يك غذاي خوشـــمزه تركيه اي است كه 

از گوشـــت و بادمجان تهيه مي شـــود و همانطور كه نامش نشـــان 

مي دهد، غذايي مجلل، لذيذ و اعياني به شـــمار مي رود. اين غذا 

طعـــم لطيفـــي دارد و مي تواند به عنوان غذاي اصلي يا غذاي دوم 

سرو شود. خوراك خان پسند را با نان مي خورند.

 مواد الزم: 
1 كيلوگرم گوشت بدون استخوان 

پياز و گوجه فرنگي  هر كدام 1 عدد
2 قاشق  روغن   

1/5 قاشق   رب گوجه فرنگي  
آب      2/5 پيمانه
بادمجان     1 كيلوگرم

كره      1 قاشق سوپ خوري
115 پيمانه آرد   

شير      2 پيمانه
به ميزان الزم آب ليمو، نمك و فلفل 

فلفل كبابي     6 عدد

طرز تهيه: 
پيـــاز را خـــرد كرده و با روغن تفت دهيد تا طاليي شـــود. 

گوشـــت را به اندازه خورشـــي درشـــت، خرد كرده و به پياز اضافه 

كنيد و تفت دهيد.

حـــاال رب گوجه فرنگـــي، فلفـــل و آب را اضافه كرده و اجازه 

دهيـــد گوشـــت با حرارت ماليم بپـــزد. بادمجان را در فر يا روي 

اجاق كبابي كرده و بعد از پوست كندن كمي آب ليمو به آن اضافه 

كنيد تا سياه نشود.

در ظرفـــي آرد را بـــا كـــره تفت داده تا بوي خامي آن از بين 

برود. بعد شير را ريخته و هم بزنيد تا غليظ شود.

بادمجان ها را ساطوري كرده و به سس سفيد اضافه كنيد و 

نمك و فلفل بزنيد. مايه بادمجان را در ظرف مورد نظر كشيده و 

روي آن گوشـــت را ريخته و با گوجه فرنگي و فلفل كبابي تزئين 

و سپس سرو كنيد. 

خوراك خان پسند

نان چرب
نان چرب يك غذاي خوشـــمزه و محبوب خوزســـتاني اســـت كه در شوشتر و دزفول پخته 

مي شود و تركيبي از مرغ و لپه و نان لواش است.  

مواد الزم:
لپه     1 پيمانه

400 گرم پياز   
500 گرم مرغ   

نان (لواش)    5 عدد
1 پيمانه كره   

به مقدار الزم نمك و فلفل  
به مقدار الزم  زعفران   

طرز تهيه: 
در ظرفي مناســــب كمي روغن ريخته و لپه را در آن تفت دهيد و بعد به همراه نمك آب 

پز كنيد. مرغ خرد شده را هم جداگانه ابتدا تفت داده و بعد آبپز كرده و ريش ريش كنيد. كره 

را در تابــــه ريختــــه و بعــــد حــــرارت را ماليم كرده و پيازها را حلقه حلقه كرده و در آن تفت دهيد 

تا طاليي شــــود. ســــپس لپه و مرغ را آبكش كرده و اضافه كنيد و همراه زعفران، نمك و فلفل 

روي حرارت ماليم هم بزنيد. حاال نان لواش را در ديس گذاشــــته و مواد تابه را روي آن خالي 

كرده سطح نان را با مواد بپوشانيد. 

نكته:
اين غــــذا را با 

قرمز هم  گوشــــت 

مي توان پخت.

صــــورت  در 

تمايل مي توانيد كمي 

كشمش يا زرشك هم 

روي غذا بپاشيد. 

مي توانيد نان ها 

را روي هــــم بگذاريد 

و مواد را يكجا بريزيد 

يا اينكه براي هر كس 

نان جداگانه در بشقاب 

گذاشــــته و روي آن 

مخلفات بريزد. 

. . . آشپزي محلي

شيريني اسپانيايي
اگر دوست داريد حال و هواي عصرانه هايتان را كمي عوض كنيد پخت اين شيريني سنتي 

اسپانيايي به نام «چروس» را به شما توصيه مي كنيم. 

مواد الزم:
شكر       2 قاشق

نصف قاشق چاي خوري نمك   
يك سوم فنجان كره   

1 فنجان آرد   
تخم مرغ     2 عدد

1 قاشق چاي خوري وانيل   
يك چهارم فنجان شكر   

1 قاشق چاي خوري دارچين  
طرز تهيه: 

كره، شـــكر، نمك و يك فنجان آب را در تابه اي بريزيد و روي حرارت قرار دهيد تا كره 

ذوب شده و مواد شروع به جوشيدن كند. تابه را از روي حرارت برداريد و آرد را بيافزاييد و با 

قاشق چوبي خوب مخلوط كنيد تا خميري يكدست درست شود. دو عدد تخم مرغ را در ظرفي 

ديگر بشكنيد و هم بزنيد تا باز شود، وانيل را افزوده و مخلوط كنيد. سپس به خمير افزوده و 

خوب ورز دهيد تا به خورد آن برود. خمير را داخل قيف بريزيد، ســـيني فر را با كاغذ روغني 

بپوشانيد و خمير را به شكل هاي دلخواه داخل سيني بريزيد. سپس آنها را به مدت 10 الي 12 

دقيقه در فري كه با دماي 220 درجه ســـانتي گراد گرم شـــده بپزيد. در پايان براي چند دقيقه 

گريل را روشـــن كنيد تا شـــيريني ها برشـــته شـــوند. دارچين و پودر شكر را مخلوط كرده و وقتي 

شيريني ها را از فر خارج كرديد در اين مخلوط بغلطانيد و سرو كنيد.

. . .دنياي شيرين
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5 تندرستی

ــت كه 80 درصد افراد  ــايع اس كمر درد عارضه اي ش
ــوند.  حداقل يك بار در طول زندگي خود به آن مبتال مي ش
ــيگاري،  ــه وزن و چاقي، افراد س ــان به اضاف ــان، مبتالي زن
ــخاصي كه رضايت شغلي ندارند،  ــالمندان، اش مضطرب، س
افرادي كه بيشتر نشسته كار مي كنند و كساني كه كارشان 
سنگين و با جا به جايي اشيا همراه است، بيشتر در معرض كمر 
درد قرار دارند.  بيشتر كمر دردها اگر چه اغلب مشكلي جدي 
نيست و خود به خود بهبود پيدا مي كنند، اما در صورت آسيب 
به ديسك بين مهره اي ممكن است كمردرد دردسرساز شود. 
ديسك بين مهره اي با افزايش سن تغيير پيدا مي كند. تحرك 
ستون فقرات هنگام انجام فعاليت هاي روزانه، خم و راست 
شدن هاي مكرر، حمل كردن اجسام سنگين، زمين خوردن 
و تصادف كردن از جمله مواردي هستند كه موجب مي شوند 
تغييرات سالمندي در ديسك بين مهره اي شدت پيدا كنند. 

نخست هسته ديسك كه حالت ژالتيني دارد، توانايي 
ــك كم آب  ــت مي دهد و ديس خود را براي جذب آب از دس
ــده سپس هسته ديسك سخت تر و ضخيم تر  (ِدهيدراته) ش
مي شود تا حدي كه به اليه هاي بيروني ديسك كه هسته را 
در بر گرفته اند، شباهت پيدا مي كند، بنابراين ديسك خاصيت 
جذب شوك را از دست مي دهد؛ با استمرار فشار هاي روزانه، 
ــك ضعيف مي شود و  ــده و ديس ــك پاره ش اليه هاي ديس
ــد) و بخش هاي غضروفي و  كالپس مي كند. (فرو مي پاش

استخواني مهره ها تحت فشار قرار مي گيرند. 
نخستين نشانه هاي كمر احساس درد در وسط گودي 
ــن 20 تا 30 سالگي به  ــياري اوقات از س ــت كه بس كمر اس
ــتن يا ايستادن طوالني مدت و انجام  ــده، با نشس بعد آغاز ش
فعاليت سنگين تشديد مي شود و فرد در كمر احساس خشكي 
مي كند، اما اين خشكي و درد با استراحت برطرف مي شود. 
ــيده و خود به  ــت از كمردرد چندين روز طول كش ــن حال اي
ــس از چند روز برمي گردد؛  ــود، دوباره پ ــود برطرف مي ش خ
پزشكان به اين نوع از كمر درد، كمر درد راجعه مي گويند. در 
برخي موارد درد به قسمت اطراف كمر، لگن و ناحيه سريني 
ــار پيدا مي كند.  استراحت به معناي سبك تر كردن  هم انتش
ــتين پيشنهاد براي بهبود كمر درد  فعاليت هاي روزانه، نخس
است. البته استراحت مطلق در رختخواب منسوخ شده چون 
ــكي بيشتر ديسك و  ــتر عضالت و خش در تحليل رفتن بيش
ــت و عوارضي كه پس از  ــاختار هاي اطراف مهره موثر اس س
استراحت مطلق گريبان گير فرد مي شود بيش از يك كمر درد 
مكانيكي ساده است.  اگر با كاهش ميزان فعاليت و استراحت 
نسبي، كمر درد برطرف نشد، بيمار به فيزيوتراپيست ارجاع 
داده مي شويد و تنها يك تا سه درصد از كمردردها بعد ها به 

جراحي نياز پيدا مي كنند. 

عالئم هشدار دهنده ديسك كمر

ــات بدون اين كه زمان زيادي از غذا  ــي اوق گاه
ــته باشد باز احساس گرسنگي داريم.  خوردنمان گذش
ــغوليت ذهني دائمي با  ــنگي و مش در واقع اين گرس
غذاها و طعم  باعث مي شود به سمت پرخوري برويم. 
اما هر گرسنگي اي به معناي نياز بدن ما به مواد غذايي 
ــت. گاهي گرسنگي عوارض برخي بيماري ها يا  نيس

شرايط خاص بدن است كه در ادامه مي خوانيد: 
ــاني كه دچار افسردگي   1. افسـردگي: كس
هستند، بدنشان بيش از حد ويتامين مي سوزاند و در 
واقع بدن دچار سوء ويتامين و ضعف مي شود. بدن در 
اين شرايط اعالم گرسنگي مي كند كه در واقع اعالم 

كمبود ويتامين است نه كمبود كربوهيدرات.  
 2. اسـترس: وقتي استرس داريم دو چندان 
آب و ويتامين مي سوزانيم. اين شرايط براي احساس 
ــنه  ــدت گرس ــود دارد كه ما را به ش ــز وج ــم ني خش

مي كند. 

ــاني كه تيروئيد پركار   3. تيروئيد پركار: كس
ــوزانند.  دارند در واقع بيش از حد طبيعي كالري مي س

اين بيماري با قرص قابل كنترل است. 
ــاعت   4. كم خوابي: اگر در روز كمتر از 7 س
ــتيد. اين شرايط  ــيد دچار كم خوابي هس خوابيده باش
ــنگي را  تنظيمات هورمون ها براي اندازه گيري گرس
ــي به مغز، پيام  ــد و بيش از اندازه واقع ــم مي زنن بره

گرسنه بودن مي فرستند. 
 5. تشنگي: حتي اگر فقط تشنه باشيد امكانش 
هست كه با آبميوه و آب، گرسنگي تا حد زيادي جبران 
ــود. در واقع احساس گرسنگي يكي از عوارض كم  ش

آبي بدن است. 
 6. ديابت: هر دو نوع ديابت اين حالت كمبود 
قند را در بدن ايجاد مي كنند. در واقع كساني كه ديابت 
دارند نبايد خود را در معرض گرسنگي طوالني مدت 

قرار دهند چون مشكل ساز خواهد بود. 

چرا هميشه احساس گرسنگي مي كنيم؟

عادات اشتباه در سبك زندگي بر سالمت ما اثر زيادي دارند. در ادامه 
شما را با 6 عاداتي كه اغلب ما داريم و منجر به افزايش ريسك حمله قلبي 

مي شوند، آشنا مي كنيم. 
 1. صبحانه نخوردن: صبحانه به ما انرژي الزم براي شروع روز 
ــده،  ــار خون را تنظيم مي كند. طبق پژوهش هاي انجام ش را مي دهد و فش

تنظيم فشار خون اثري مستقيم بر سالمت قلب دارد. 
 2. كم تحركي: اگر از آن دسته افرادي هستيد كه روزانه بيش از 5 
ساعت را به تماشاي فيلم، گشت زدن در اينترنت يا كار پشت ميز مي گذرانيد 

پس كم تحرك هستيد و اين شما را در خطر حمله قلبي قرار مي دهد. 
 3. زيـاده روي در مصـرف گوشـت قرمز: خوردن بيش از حد 
ــيداوريك خون، موجب افزايش چربي  ــت زياد عالوه بر باال بردن اس گوش
خون و همچنين چرب شدن كبد نيز مي شود. افزايش چربي بد در خون كه 
ــت موجب گرفتگي عروق و در نتيجه افزايش ريسك  ــترول اس حمله قلبي مي شود. همان كلس

ــتعمال دخانيات از جمله سيگار موجب   4. سـيگار كشـيدن: اس
ــي و قلب درد  ــه قلب ــينه، حمل ــه س ــروق، درد قفس ــي ع ــي و پارگ گرفتگ

مي شود. 
ــياري   5. مصـرف زيـاد شـيريني ها: اگر در طول روز مقدار بس
شيريني بخوريم موجب باال بردن فشار خون، التهاب، ديابت، اضافه وزن 
ــود كه هر كدام به تنهايي براي باال بردن احتمال حمله   و كبد چرب مي ش
ــد ارزش غذايي نيز به  ــوردن غذاهاي چرب و فاق ــتند. خ ــي كافي هس قلب

همين نتيجه منجر مي شود. 
 6. افسردگي درمان نشده: افسردگي همان طور كه سالمت روان 
ما را مي گيرد، سالمت جسم را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و سالمت قلب ما 
ــر مي اندازد. با توجه به افكار و در نتيجه توليد هورمون ها يا افزايش  ــه خط را ب
ــي ديگر مانند  ــي را باال مي برد. حاالت روح ــك حمله قلب ــون، ريس ــار خ فش

اضطراب، خشم و ترس نيز مي توانند همين تاثير را داشته باشند. 

اين رفتارها احتمال سكته قلبي را بيشتر مي كنند

هندوانه سرشار از امالح و ويتامين ها است كه عالوه بر رفع تشنگي و كم آبي بدن، ويتامين هايي 
مثل  C  ،A  و   B6  و منيزيم و پتاسيم دارد. تخم هاي هندوانه هم پر از خاصيت هستند. 

ــه دليل وجود  ــز هندوانه ب ــد. رنگ قرم ــرف مي كن ــي را برط ــف و بي حال ــه ضع ــوردن هندوان خ
ــبزيجات،  ــن مي گويند. در ميان تمام ميوه ها و س ــه به آنها ليكوپ ــت ك ــاد آن اس ــيدان هاي زي آنتي اكس
ــار خون  ــتر از بقيه ليكوپن دارد. ليكوپن موجود در هندوانه كمك مي كند تا كمتر دچار فش هندوانه بيش
باال شويد. همچنين هندوانه سوزش معده را هم كاهش مي دهد. مواد ادرارآور موجود در هندوانه كمك 

مي كند تا سموم بدن دفع شوند و ارگان هاي داخلي بدن مثل كليه ها كمتر دچار عفونت شوند. 
ــيم و منيزيم دارد.  ــت. ويتامين هاي  B6   ،E  ،C  و امالحي مثل پتاس ــار از مواد مغذي اس هندوانه سرش
اغلب پزشكان به دليل دارا بودن مواد مغذي زياد، خوردن هندوانه را در دوران بارداري توصيه مي كنند. اين 
ميوه براي رشد و شكل گيري چشم ها، مغز،  اعصاب و اسكلت (استخوان بندي) بدن جنين بسيار مفيد است. 
ــكل گيري استخوان بندي جنين كمك مي كند. البته هندوانه مي تواند  ــيم موجود در آن به ش ــيم و پتاس كلس
آلرژي زا باشد،  بنابراين به هنگام مصرف آن در دوران شيردهي محتاط باشيد. بد نيست بدانيد كه هندوانه 
جزو ميوه هايي است كه به افزايش شير مادر كمك مي كند، اما از طرفي ايجاد نفخ و برخي مشكالت گوارشي 
هم مي كند. نفخ كردن كودك در اثر خوردن هندوانه، معموال در ماه هاي نخست بعد از تولد او بروز مي كند. 
همچنين بهتر است بالفاصله بعد از غذا، هندوانه نخوريد كه سبب اختالل در دستگاه گوارش مي شود. اگر 
سرد مزاج هستيد، در مصرف هندوانه زياده روي نكنيد و بهتر است بعد از آن چيز گرمي مثل كمي عرق نعنا 

بخوريد. در صورت بروز عالئم حساسيتي، حتماً موضوع را با پزشك خود در ميان بگذاريد. 

فوايد خوردن هندوانه
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. . . توصيه عاشقانه

حفظ احترام
در هر شرايطي 

زندگي پستي دارد، بلندي هم دارد. روز خوش 

دارد، روز تلخ هم دارد، عاشقي دارد، دعوا و بگو مگو 

هم دارد. 

اين ها همه مثل ابر مي گذرند و آنچه مي ماند، 

كيفيت رابطه شماست كه بايد در هر طوفاني، حفظ 

شود.

يكي از مهم ترين كارهايي كه براي حفظ رابطه عاشقانه تان مي توانيد انجام دهيد، احترام گذاشتن به 

يكديگر در هر شرايطي از جمله بحث و مجادله است. 

مطمئن باشيد كه با ناسزا گفتن و توهين كردن هيچ مشكلي حل نمي شود و اين كار تنها باعث سردي 

روابط شما است. 

از بحث و مجادله در زندگي گريزي نيست، اما مي توان خوب، مودبانه و منطقي بحث كرد. رابطه شما تا 

جايي گرم و عاشقانه مي ماند كه در آن خبري از توهين، افترا، تحقير، سرزنش و بي حرمتي نباشد. سعي كنيد 

قبل از اينكه بخواهيد در مورد موضوعي بحث كنيد، خوب حرف هايتان را بسنجيد و آنها را در قالبي محترمانه 

و بدون توهين بيان كنيد و براي شنيدن حرف هاي طرف مقابلتان صبور باشيد. 

. . . يافته هاي روانشناسي

تفكر منفي
باعث آلزايمر مي شود

پژوهشگران مي گويند افسردگي و اضطراب در 

ميانسالي و سالمندي از فاكتورهاي پرخطر زوال عقل 

هستند و تفكر مداوم منفي مي تواند ريسك بيماري 

آلزايمر را افزايش دهد.

محققان دانشگاه كالج لندن در مطالعه افراد باال 

55 سال دريافتند تفكر مكرر منفي با زوال شناختي و 

همچنين تجمع پروتئين هاي مضر مغز با بيماري آلزايمر ارتباط دارد. 

به گفته محققان، از اين پس بايد تفكر منفي به عنوان فاكتور پرخطر زوال عقل در نظرگرفته شود كه 

در كوتاه مدت فرد را دچار عوارض ناگوار شـــناختي مي كند. محققان در اين مطالعه، 292 فرد 55 ساله را به 

مدت 2 سال مورد مطالعه قرار دادند و از آنها سواالتي درباره نحوه فكر كردن به تجارب منفي شان، خاطرات 

گذشته و نگراني در مورد آينده، پرسيدند. 

همچنين عالئم افسردگي و اضطراب شركت كنندگان هم بررسي و از برخي از شركت كنندگان اسكن 

مغزي گرفته شد. آنها دريافتند افرادي كه مدام تفكر منفي داشتند در طول يك دوره 4 ساله دچار زوال شناختي 

و كاهش حافظه بيشتري شدند.

ــي  ــخنراني هاي انگيزش ــي مثبت بخوانيم، س هرچقدر روان شناس
ــعي كنيم ذهنيتي مثبت  ــم خودمان را از اخبار دور كنيم و س ــوش كني گ
ــات  ــازيم، بازهم قادر به فرار از احساس ــبت به جهان اطرافمان بس نس

ناخوشايندمان نيستيم.
ــايند ما، اجتناب ناپذيرند  ــات ناخوش ــت كه احساس حقيقت اين اس
ــتي ما ــالمتي و تندرس ــي در افزايش س ــش مهم ــد نق ــي مي توانن  و حت

داشته باشند.
مطالعات روان شناسي به ما نشان مي دهند كه تجربه و بيان  كردن 
از احساسات مختلف، نشانه اي از بهبود تندرستي است و در مقابل، بيِن 
ناديده گرفتن يا فرار كردن از احساسات منفي و بهبود و افزايش تندرستي، 

رابطه اي وجود ندارد.
ــرم و  ــات منفي ما به منبعي از ش  وقتي اجازه مي دهيم كه احساس
ــهوا كاري مي كنيم كه اين احساسات بدتر شوند و  ــوند، س گناه تبديل ش

مزاياي آنها را از دست مي دهيم.
ــزور قدرتمندي براي  ــات منفي مي توانند كاتالي ــع، احساس  در واق
ــتي به آنها  ــند، البته اگر واكنش درس ــت و موفقيت ها باش ــات مثب تجربي

نشان دهيم.
ــات منفي به نفع  در اين مقاله مي آموزيم كه چگونه از اين احساس

ــرفت و افزايش سالمتي، بهره  ــتفاده كنيم و از آنها به منظور پيش خود اس
ببريم. 

خشم منجر به خالقيت مي شود
اخيرا پژوهشگران عادات 100 فرد خالق مشغول در حرفه اي خاص 
را مورد مطالعه قرار دادند و در اين بررسي از آنها خواستند تا به احساسات 

خود در آغاز و پايان هر روز، امتياز بدهند.
ــات  ــيدند افرادي كه روز خود را با احساس ــه اين نتيجه رس ــا ب  آنه
ــاندند،  ــات مثبت به پايان رس ــا احساس ــد و آن را ب ــروع كردن ــي ش منف
ــت بودند و به همين ترتيب، مولدترين و  ــترين بازدهي خالقي داراي بيش
ــات منفي  ــكلي از احساس ُپربازده ترين روزها نيز، روزهايي بودند كه با ش
 شروع مي شدند. در واقع آنها خشم خود را در جهت موفقيت در كار خود

هدايت مي كردند.
ــات  ــدند كه احساس ــش ديگري، پژوهش گران متوجه ش در آزماي
ــد به فرد كمك كند تا در زمان طوفان فكري، براي مدت  ــي مي توان منف
طوالني تري تمركز كند.  وقتي حالت روحي بدي داريد، بهترين كار اين 

است كه به مشكلي بسيار دشوار يا پروژه متوقف شده بپردازيد.
 به احساسات منفي خود به ديد سوختي نگاه كنيد كه مي توانيد آن 
را در مسير رسيدن به خالقيت بسوزانيد.  احساسات منفي به شما كمك 

مي كنند تا مشكل را عميق تر بشكافيد و راه حلي متفاوت پيدا كنيد. 

از دست دادن باعث قدرشناسي مي شود
شايد بارها با اين جمله روبرو شده ايد و حتي ممكن است آن را يك 
جمله زرد و كليشه اي دانسته باشيد. اما واقعيت و طبيعت آدمي اين است 

كه بايد چيز مهمي را از دست بدهد، تا قدر داشته هايش را بيشتر بداند. در 
درازمدت، خسارت هاي طاقت فرسا مي تواند به كاتاليزور قدرتمندي براي 

حس قدرشناسي عميق و اميدواركننده به زندگي تبديل شود. 
ــراي كودكان داغ دار  ــوز، بنيان گذار كمپ منطقه آرامش ب ــن هي لي
مي گويد كه از دست دادِن پدر و مادر در سنين جواني، به او آموخت كه 
ــد كه از تمام روابط موجود در  قدرداِن موهبت هاي كوچك و بزرگي باش

زندگي اش ناشي شده اند.
 هيوز در جايي نوشته است: «اين يكي از موهبت ها و درس هاي از 
دست دادن است. من كه گرد غم بر چهره ام نشسته بود، به خاطر لحظاتي 
كه داشتم و موهبت هاي غيرمنتظره اي كه [رابطه هايم با ديگران] به من 

داده بودند، احساس خوشبختي كردم.» 

غبطه خوردن منجر به پيشرفت مي شود
ــود كه ما  ــادت موجب مي ش ــنيده ايم كه حس اين را از كودكي ش
احساس كنيم، شخصيت يا داشته هاي ما به نحوي ناقص و ناكافي است. 
ــادت و  ــادت نهي كرده اندو اما مرز باريكي بين حس ــه ما را از حس هميش

غبطه خوردن وجود دارد. 
در حسادت نوعي بدخواهي است و در غبطه خوردن نوعي رسيدن 

به آن مطلوبي كه در ديگري ديده ايم.
ــي وجود اين احساس (اگر  ــاس مقاله هاي علمي و روان شناس بر اس
ــرفت  ــد) مي تواند ما را تحريك كند تا پيش به صورت غبطه خوردن باش

كنيم. 
ــما  ــديد لزوما ديگران همه چيزهايي كه ش بعد  از اين كه متوجه ش
ــد، گام منطقي بعدي اين  ــتيد را ندارن ــور مي كنيد و خواهان آن هس تص
است كه بفهميد آنچه مي خواهيد، واقعًا چيست و شما به چه چيز غبطه 

مي خوريد؟
ــتند و بپذيريد  ــخص بفهميد كه آنها چه هس ــما به طور مش  اگر ش
ــكل  ــما و براي ديگران به يك ش كه چيزهايي كه مي خواهيد، براي ش
ــه در زندگي مي خواهيد،  ــام چيزهايي را ك ــد تم ــد، مي تواني رخ نمي دهن

داشته باشيد. 

مقابله با شرم منجر به ترويج مهرباني مي شود
احساس شرم را همه مان در موقعيت هاي گوناگوني تجربه كرده ايم. 
اما تابه حال به معناي شرم دقت كرده ايد؟ شرم همان احساس ناخوشاينِد 
ــت و در اين باور ريشه دارد كه ما به شكلي داراي  ــاني اس حقارت يا پريش

كمبود هستيم. 
ــت كه موجب مي شود تا از برقرارِي ارتباط با  ــرم چيزي اس حس ش
ديگران پرهيز كنيم، زيرا مي ترسيم آنها عيب هايي را كه سعي در مخفي 

كردن شان داريم، ببينند.
 از موقع غليان اين حس خودمان را سرشار از كهتري مي بينيم و از 
ترك شدن و سركوب شدن مي ترسيم. ولي يكي از جنبه هاي مثبت شرم 
اين است كه مي توانيم بر آن غلبه كنيم و ارتباط قوي تري را با ديگران 

برقرار كنيم و نسبت به خودمان و ديگران، مهربان تر شويم. 
ــود كه من به  ــرم زماني ايجاد مي ش ــاس ش براون مي گويد: «احس
ــتم. شرم زماني كه از آن صحبت شود، دوام  ــم كه تنها هس اين باور برس

نمي آورد. شرم در صورت وجود هم دلي، از ميان خواهد رفت.» 

احساسات منفي مان را 

منفعت ساز كنيم

    عطيه ميرزا اميرى

كارشناس ارشد روانشناسى
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7 والدین و فرزندان

. . . اشتباه هاى رايج

كودك را به تنها خوابيدن 
عادت دهيد 

روانشناسان مي گويند كه تنها خوابيدن كودك 
براي رشد استقالل او ضرورت دارد و كودكان از 2,5 
سالگي به بعد بايد مستقل از پدر و مادر و در اتاق خود 

بخوابند.
كاهش وابســـتگي كودك به پدر و مادر عامل 
اصلي و مهمي براي رشد است. زماني كه كودك در 

كنار پدر و مادر خود مي خوابد ياد مي گيرد كه فردي به طور مداوم مراقب او است و اين وابستگي، باعث خدشه 
دار شدن عزت نفس، استقالل و اعتماد به نفس كودك مي شود. همچنين كودك خود مراقبتي را نمي آموزد. 
عادت دادن كودك به خوابيدن جدا از والدين بايد به صورت تدريجي انجام شود براي مثال در ابتدا اين 
زمان مي تواند تنها يك شب در هفته باشد و به تدريج دو شب در هفته و...  باشد تا به تدريج كودك به تنها 

خوابيدن عادت كند.
همچنين مي توانيد براي ايجاد احساس امنيت در كودك تا هنگام خواب كودك در كنار او و در اتاقش 
باشيد و براي او قصه بخوانيد يا در جاي ديگر خانه باشيد ولي كودك صداي شما را بشنود و يا بتواند شما را 

ببيند تا اينگونه احساس امنيت كند.

تأثير شيردهي
 بر رفع افسردگي 

افسردگي پس از زايمان مرحله اي از افسردگي 
شديد است كه با تولد نوزاد مرتبط است. اين اختالل 
با آشـــفتگي خلقي در بارداري يا در 4 هفته اول پس 
از تولد نوزاد شروع مي شـــود و در ايران در 22 درصد 
مادرها اتفاق مي افتد كه آمار نسبتا بااليي است. از عاليم 
اين اختالل مي توان به خلق افسرده، اضطراب، افكار 

اجباري، دشواري در خواب رفتن، اختالل در تمركز، زودرنجي، از دست دادن كنترل، ترس هاي غيرمنطقي، 
احساس گناه، كاهش ميل جنسي، تفكر خودكشـــي يا آسيب به فرزند اشاره كرد. افسردگي بعد از زايمان 
تأثيرات منفي بسياري بر مادر و فرزند تازه متولدشده دارد. ازجمله مشكالت ايجادشده براي فرزند را مي توان 
اختالل هاي رشد و نمو، مشكالت تكلمي، شناختي، اجتماعي و ظهور احتمالي بعدي آشفتگي رفتاري را نام 
برد .   اما پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس در مطالعه اي به بررسي رابطه شيردهي و بهبود افسردگي پس 
از زايمان پرداختند. در اين پژوهش، 303 مادر مورد بررسي قرار گرفتند و مشخص شد شيردهي انحصاري 
با شير مادر از ميزان ابتال به افسردگي پس از زايمان كم مي كند و باعث سالمت عاطفي و رواني بيشتر در 

مادر و نوزاد مي شود. 

. . . بچه ها و يافته ها

ــروع مدارس و وضعيت پيچيده اي كه آموزش و پرورش  و  با ش
ــابق براي رفتن به مدرسه  ــوق س ــور و ش كرونا ايجاد كرده اند، ديگر ش
وجود ندارد. بچه ها اين روزها درگير استرس رفتن به مدرسه و خمودگي 
ماندن در خانه هستند. يكي ديگر از مشكالت اين روزهاي مدرسه اين 
است كه اكثر بچه هايي كه مدرسه شان را عوض كردند يا كالس اولي 
ــتند. مخصوصًا كودكان  ــت هس ــتند در بالتكليفي پيدا كردن دوس هس
خجالتي كه به خودي خود از پيدا كردن دوست سرباز مي كردند و هيچ 
كششي براي برقراري ارتباط نداشتند. در اين مقاله ما تمركزمان روي 
كودكان خجالتي است كه در پيدا كردن دوست دچار مشكل مي شوند. 
ــته باشد  ــكل يادگيري هم داش كودك خجالتي صرف نظر از اينكه مش
ــتان جديد  ــه با كودكان برونگرا براي پيدا كردن دوس يا خير، در مقايس
كار سخت تري دارد. گاهي خجالتي بودن كودكان به  حدي براي شان 
مسئله ساز مي شود كه از شركت در فعاليت هاي مدرسه سر باز مي زنند. 
ــه مثل  بعضي از كودكان خجالتي حتي در فعاليت هاي تفريحي مدرس
ــد. چنين تمايالتي  ــركت نمي كنن ــا كارهاي داوطلبانه هم ش ورزش ي
ممكن است كودكان را به خودخوري و انزوا بكشاند كه مي تواند تأثير 

ــد. در اين مطلب مي خواهيم راجع به  ــته باش ــان داش بدي در روحيه ش
ــودكان خجالتي صحبت  ــراي بهبود روابط اجتماعي ك ــي ب فعاليت هاي

كنيم. 
اما قبل از اينكه درباره اين فعاليت ها حرف بزنيم، بايد ببينيم علت 
ــئله بيشتر مربوط به  ــت. اين مس ــدن كودكان چيس معمول خجالتي ش
كودكان با نيازهاي خاص (استثنايي) مي شود. چنين كودكاني از ديگران 
ــار نگراني و اضطراب  ــند، دچ ــد و اگر در جمع افراد باش ــاره مي گيرن كن
مي شوند، چراكه خودشان تا حدودي واقف به متفاوت بودن شان هستند؛ 

گاهي هم فقط نگران اين هستند كه ديگران آنها را نپذيرند. 

انتظـارات غيرمنطقـي از كـودك خجالتـي نداشـته 
باشيد

ــدا نخواهيد كه كودك پا روي پله آخر بگذارد. اين را  ــان ابت از هم
ــان درونگرا  هم نبايد فراموش كنيم كه بعضي از كودكان در طبيعت ش
هستند. يعني شايد اين طبيعتشان با شمايي كه درون گرا هستيد، فرق 
دارد. پس كافي است كه دنيا را گاهي از درون آنها ببينيد. درون گرايي 
ــت كودكان درونگرا را  ــت. بهتر اس كمي با خجالتي بودن متفاوت اس

همان طور كه هستند، بپذيريم . 
ــئله جور ديگري است. اگر بتوانيم  اما براي كودكان خجالتي، مس
آنها را در فعاليت هاي اجتماعي درگير كنيم، يخ شان به مرور آب مي شود 
و فرصت آشنايي با كودكان ديگر را پيدا خواهند كرد. كودك خجالتي 

ــه فكر مي كرد، بد  ــه كودكاِن ديگر آن قدرها هم ك ــود ك ــه مي ش متوج
ــريك شود. اگر  ــت در عاليقش با بعضي از آنها ش ــتند و ممكن اس نيس
ــده  ــركت در فعاليت هاي يادش كودك خجالتي در همان ابتداي امر با ش
ــويد. همين كه حاضر شده است از  ــت تازه اي پيدا نكرد، نااميد نش دوس
ــرون بزند و با كودكان ديگر بازي كند، خودش قدم بزرگي  ــش بي خلوت

است. به مروِرزمان اتفاق هاي بهتري هم خواهد افتاد. 

سبك فرزندپروري خود را بازيابي كنيد
ــان آنقدر اعتمادبه نفس او  ــي والدين در روند تربيت فرزندش گاه
ــد و فعاليت هاي گروهي  ــه كودك از اينكه در جمع باش ــد ك را گرفته ان
انجام بدهد، واهمه دارد. پس الزم است مسائل تربيتي خود را منصفانه 
ــرزنش كرديد و به او  بازنگري كنيد. ببينيد در چه جاهايي كودك را س
ــن و ساالنش ضعيف تر است.  ــه با هم س اين ديد را داده ايد كه در مقايس
گاهي بايد روي مسائل تربيتي خود كار كنيد تا اينكه بر روي كودكتان 

فشار آوريد. 

برانگيختن كنجكاوي كودك در بازي هاي گروهي
تعدادي اسباب بازي پيدا كنيد كه كودكان بتوانند براي بازي با آنها 
با يكديگر تعامل داشته باشند. گروه كوچكي از كودكان را گرد هم جمع 
كنيد و از كودك خجالتي هم بخواهيد به آنها بپيوندد. به كودكان اجازه 
ــان  بدهيد نوبتي هركدام چيزي را از جعبه بيرون بياورند و براي خودش
نگه دارند. پس از آن، از كودكاني كه اسباب بازِي شبيه به هم درآورده اند 
بخواهيد پانزده تا بيست دقيقه با يكديگر بازي كنند. بعد از سپري شدن 
اين مدت زمان، اسباب بازي ها را سر جاي شان بگذاريد و دوباره اين كار 
را انجام بدهيد. به اين شكل مي توانيم اميدوار باشيم كودك خجالتي از 

ميان اين بچه ها هم بازي خوبي براي خودش پيدا كند. 

تشـويق كـودك بـراي درگيـر شـدن در بازي هـاي 
گروهي

كارگاه يا مكاني را براي كودكان آماده كنيد كه بتوانند در گروه هاي 
دو تا چهارنفره كاردستي درست كنند. تمامي وسايل موردنيازشان را هم 
فراهم كنيد. كودك خجالتي در قالب چنين گروه هايي ياد مي گيرد كه 
ــتي اش  ــت كردن كاردس با تحمل حضور ديگران در كنارش، روي درس
متمركز باشد. به مروِرزمان كه حضور كودكان ديگر برايش عادي شود، 
ــا آنها صحبت  ــرار خواهد كرد. كمي بعد ب ــمي برق ــا ارتباط چش ــا آنه ب
ــان رابطه دوستي  ــيم ميان ش خواهد كرد و به مرور مي توانيم اميدوار باش
شكل بگيرد. حتي مي توانيد در اين شرايط دشوار در پارك يا فضاهاي 
ــك يا  ــا را اجرا كنيد. بازي هايي مثل قايم باش ــن بازي ه ــيده اي سرپوش
وسطي براي اوايل كار، انتخاب هاي مناسبي هستند. وقتي كودكان با 
ــدند، بازي هايي را به آنها معرفي كنيد كه به تعامل  يكديگر راحت تر ش
ــركت مي كنند، بايد به هم  ــاني كه در بازي ش ــتري نياز دارند و كس بيش

نزديك تر شوند، فرضا بازي هايي مثل انواع بازي فكري يا بسكتبال. 

    عطيه ميرزا اميرى

كارشناس ارشد روانشناسى

راه هايي براي دوست پيدا كردن كودكان



توپخانه ايران چاه نفت عراق را به آتش كشيد 
به گزارش واصله از نوار مرزي استان خوزستان 
از ساعت 5ر7 صبح پريروز درگيري با توپخانه بين 
نيروهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران و مزدوران 
بعث عراقي با شدت تمام شروع شده است. در اين 
درگيري، ارتش جمهوري اسالمي ايران موفق به فرو 
ريختن پاسگاه «دويرج» عراق و منهدم كردن 4 تانك 
ارتش مزدور عراق شد. گزارش خبرنگار خبرگزاري 
پارس حاكيست: پريروز چاه نفت «صدام حسين» به 
وسيله توپخانه مستقر در پاسگاه «فكه» ايران به آتش 

كشيده شد. 
دو سره شدن مدارس تهران الزامي نيست

امروز اداره كل آمـــوزش و پرورش تهران طي 
بخشنامه اي به كليه واحدهاي آموزشي تهران در مورد 
يكسره شـــدن كار مدارس تهران اعالم كرد: با توجه 
به دستور سرپرســـت وزارت آموزش و پرورش به 
اطالع مي رساند كه دو ســـره كردن مدارس اعم از 
دبستان، راهنمائي و دبيرستان در سال تحصيلي 60ـ  
59 الزامي نيست ولي چنانچه اولياء دانش آموزان و 
همچنين معلمين و كادر يك يا چند واحد آموزشي 
براي دوسره كردن مدارس خود اعالم آمادگي بنمايند 
و ناحيه مربوط نيز موافقت نمايد با استقبال اين اداره كل 

روبرو خواهد شد. 
ارتش عراق عليه صدام حسين دعوت به قيام شد

سازمان پيكار اسالمي عراق طي اطالعيه اي از 
نظاميان عراق خواســـت كه با توسل و توجه به پيام 
رهبر انقالب اسالمي ايرانـ  خميني بزرگـ  در جهت 
ســـرنگوني رژيم سفاك صدام حسين كه همدست 
امپرياليسم آمريكا در منطقه شده است، كوشا باشند. 
در اطالعيه سازمان پيكار اسالمي، آمده است كه رژيم 
صدام حسين از رژيم ساقط شده پهلوي سفاكتر است. 
اين سازمان همچنين از ارتشيان عراقي كه در مرز ايران 
مستقر شده اند، خواسته است كه با فرار از پادگان هاي 
عراق به صفوف نيروهاي جمهوري اسالمي بپيوندند. 

نقل و انتقاالت جديد ارتش عراق
 براي حمله به پاسگاه هاي مرزي ايران

كرمانشـــاهـ  نيروهاي ارتش بعث عراق دست 
به نقل و انتقـــاالت جديدي زد. به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري پارس به نقل از ديده بانان مرزي، نيروهاي 
زرهي جديدي مركب از ســـالح هاي ســـنگين و 
تانك عراقي به سوي مناطق مرزي ايران و عراق در 
نزديكي هاي پاسگاه هاي خسروي، تنكاب نو و ولد 
كشته در حركت بوده اند و اين نيروها، نيروهاي قبلي 
ارتش عراق را در مناطق مذكور تقويت كرده است و 
بدين ترتيب با اين نقل و انتقاالت، پيش بيني حمالت 
جديدي از سوي ارتش بعث عراق به اين منطقه از مرز 

كشور جمهوري اسالمي ايران مي رود. 
حمله مهاجمان بعث عراق به مأموران ژاندارمري آبادان

اهوازـ  خبرگازري پارس: گروهي از عوامل دست 
نشانده داخلي حكومت بعث عراق در جزيره «مينو» از 
توابع آبادان به اتومبيل گشت حامل مأموران ژاندارمري 
حمله كردند. گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس، در 
اين حمله يكي از سربازان ژاندارمري به شهادت رسيد. 

مهاجمين مسلح سحرگاه امروز به اروميه حمله كردند
اروميهـ  خبرنگار اطالعات: ساعت يك بامداد 
امروز گروه مهاجمان مســـلح از چند نقطه به شهر 
اروميه، با ســـالح هاي سبك و سنگين حمله كردند. 
مأمورين لشكر 64 و سپاه پاسداران اروميه به مقابله 
با مهاجميـــن پرداختند و اين تيراندازي كه با توپـ  
خمپارهـ  مسلســـل و تفنگ برنو صورت گرفت تا 

ساعت 4/5 بامداد امروز ادامه داشت. 
آرايش تيم ايران در مقابل چين

تيم ملي فوتبـــال ايران پـــس از اولين ديدار 
انتقادآميزش در مقابل تيم ملي ســـوريه به در دومين 
ديدارش در چارچوب مســـابقه هاي جام ملت هاي 
آسيا ساعت 8 امشب به وقت تهران در برابر چين قرار 
خواهد گرفت. آرايش تيم ملي فوتبال ايران در برابر 
چين بدين شكل خواهد بود: ناصر حجازي دروازه بان، 
نعلچگر (احتماالً خبيري) نصراهللا عبداللهي، احمد 
سنجري، مهدي دينورزاده (مدافعان) هدايت شعار 
غفاري، محمود حقيقيان و عبدالرضا برزگري (خط 
مياني) حميد عليدوستي، بهتاش فريبا و حسين فركي 

(خط حمله).

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شـنبه 29 شـهريورماه 1359 

(برابر با 10 ذيقعده 1400، 20 سپتامبر 1980) نقل شده است
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سازش ايران و عثمانى بر سر بغداد
20 سپتامبر سال 1638 ميالدي، مراد چهارم، سلطان 
عثماني كه بغداد را به محاصره گرفته بود از نيروهاي ايراني 
مدافع شهر خواست كه تسليم شوند كه فرمانده اين نيروها 
درخواست سلطان عثماني را رد كرد و تاكيد كرد كه جنگ 
دفاعي خود را تا آخرين نفر ادامه خواهد داد و سه ماه روي 
اين تعهد خود ايستادگي كرد. سرانجام سلطان عثماني 
كه اصرار داشت همه سرزمين هاي عربي را تصرف كند 
و وجود نيروهاي ايراني را در بغداد ســـدي در برابر اين 
هدف خود مي ديد، از طريق ديپلماتيك وارد عمل شد و 
روز 24 دسامبر سال 1638 ضمن قراردادي با شاه صفي، 
تعهد سپرد كه اگر بغداد از نيروهاي ايراني تخليه شود، وي 
شهر «ايروان» را به عنوان جزئي از قلمرو ايران به رسميت 

خواهد شناخت و ديگر به قفقاز تعرض نخواهد كرد.
اخطار سران ايل قشقايى به قوام السلطنه

29 شهريور 1325 سران ايل قشقايي به قوام السلطنه، 
نخســـت وزير وقت اخطار كردند كه ظرف 24 ساعت 
وزيران حزب توده را بركنـــار كند. حزب توده قبال در 
روزنامه هايش برادران قشقايي را كه رئيس اين ايل بودند 
متهم به حرف شنوي از خارج (دولت آمريكا) كرده بود.

 قوام السلطنه، نخســـت اعتناء نكرد و چون افراد 
مسلح ايل دست به ياغيگري زدند، از يك طرف خود، 
به وسيله بي سيم با ناصرخان قشقايي تماس گرفت و از 
سوي ديگر سرلشكر فضل اهللا زاهدي را كه همان روزها به 
سمت فرمانده نيروهاي جنوب و كفالت استانداري فارس 
منصوب كرده بود و شهرت به دوستي با غرب داشت، 

مامور حل مسالمت آميز مسأله كرد و بحران رفع شد.
ابالغ آيين نامه جديد روزنامه نگارى به روزنامه ها

29شهريور 1327، مصوبه شـــوراي وزيران كابينه 
عبدالحسين هژير با ســـه هفته تاخير براي اجرا به ناشران 
روزنامه هاي عمومي ايران ابالغ شـــد. طبق اين آيين نامه كه 
در مقدمه آن تاكيد شـــده بود كه برپايه اصول ژورناليسم 
حرفه اى و با هدف قراردادن روزنامه نگارى ايران در بســـتر 
استاندارد جهانى ژورناليسم تدوين شده است، حقوق بگيران 
سازمان هاي دولتي تا زماني كه شاغل بودند نمي توانستند 
سردبير يا عضو تحريريه نشريات عمومي باشند ولى پرداخت 
حق الزحمه ترجمه و حق التحرير مقاله به اين شـــرط كه در 

ساعات غير ادارى نگارش شده باشد، بالمانع بود.

امروز در تاريخ
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روستاى ساسنگ درحومه شهر مينودشت  / عكس از: عقيل ماه غنىـ    ميزان

آن كه از سنبل او غاليه تابى دارد
باز با دلشدگان ناز و عتابى دارد

از سر كشته خود مى گذرى همچون باد
چه توان كرد كه عمر است و شتابى دارد

ماه خورشيد نمايش ز پس پرده زلف
آفتابيست كه در پيش سحابى دارد
چشم من كرد به هر گوشه روان سيل سرشك
تا سهى سرو تو را تازه تر آبى دارد

غمزه شوخ تو خونم به خطا مى ريزد
فرصتش باد كه خوش فكر صوابى دارد

آب حيوان اگر اين است كه دارد لب دوست
    روشن است اين كه خضر بهره سرابى دارد

چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
ترك مست است مگر ميل كبابى دارد

جان بيمار مرا نيست ز تو روى سؤال
اى خوش آن خسته كه از دوست جوابى دارد

كى كند سوى دل خسته حافظ نظرى
چشم مستش كه به هر گوشه خرابى دارد

حافظ

 سرايه


