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گزارش«رسالت» از الزامات
سیاست همسایگی؛

خوابزمستانی
وزارت خارجه

سیدصباحزنگنه
تحلیلگرمسائل غربآسیا:

حجتاالسالم موسیغضنفرآبادی
رئیسکمیسیونحقوقیوقضائیمجلس:

طرحسازشموجبسقوط
رژیمهایسرسپردهمیشود

مرتضی مکی ،کارشناس مسائل اروپا مطرح کرد:

اسالمستیزی
ماکرون
به بهانه آزادی
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قطار سازش با رژیم صهیونیستی این بار
به ایستگاه عربستان و سودان رسید؛

@ Resalatplus

ش����اید آن مرد را بشناس����ید و ش����اید هم نه.
مشتاقمبگویم،آنمردنشستهرویصندلی
چ����رخدار ك����هاز دویدنوراهرفتنس����همیندارد،
مرد تصمیمات بزرگ اس����ت .نه از آن تصمیمات
نازک شكننده كه با تلنگری فرومیریزد . ...او در
عوالم نیكویی سیر می كند و جالب است كه نوع
نگاهشبهسرمایهداریبرآمدهازتمامیتخواهی
نیس����ت بلكه منطبق ب����ر رویكردهای اجتماعی و
دوری از رنج انسانهاس����ت و حیرت بر حیرتمان
اف����زوده میش����ود وقت����ی با گوشه����ای خودمان
میش����نویمدر اینزمانه كهس����ودایپایبندیبه
تعلقات مادی و س����ود و زیان حرف نخس����ت را در
م����راوداتآدم����یمیزند،تفك����رآنمرد،نهمبتنی
ب����رس����ودمحوری ك����هبرپایهبركتاس����ت«.س����ید
محمد موسوی» شهره خاص و عام است و بعید
میدانم با اسمورس����مش بیگانه باش����ید .همان
مرد كارآفرینی كه مطالبه گر تس����اوی و عدالت در
فرصتهاس����توزاوی����هدیدشبهس����رمایهداری
برخاسته از بشردوستی و عشق است.
او سال  79سرمایه اندكش را در مسیر ارزشهای
انسانیصرف كردوبدون كوچکترینبهرهایاز
رانتهایدولتیومعافیتهایمالیاتیو گمركی
وب����ااحی����اینش����انتجاری«فیروز» ك����هبهپرتگاه
ورشكستگیرسیدهبود،ضمن كرامتبخشیدن
بهانس����انها،نهفقطش����امپووصابون كهعشقو
نوعدوستی تولید كرد و هنوز همچنین است.

دومینویخیانت
2

ترجمه و تحلیل

آمریکادربرابرکرونا
تسلیمشد
9
«رسالت»تبعاترکودسینماهارابهدلیل
شیوعویروسکرونابررسیمیکند؛

صدایهنرمندان

نیازمندگوشهاییشنوا

در گزارشی ،آخرین وضعیت قیمت خودرو بررسی شد؛

10

ماکرون باید تاوان توهینهای خود را بدهد؛

اشتهایسیریناپذیربازارخودرو!

خروشجهاناسالمعلیهکاخالیزه
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(تجدید مزایده شماره )99-4
نوبت دوم

شركت تولید نیروی برق آذربایجان در نظر دارد مقداری از ضایعات نیروگاه گازی صوفیان را از قبیل
رادیاتورهای فوالدی ،درب و پنجره آلومینیومی ،روغن ترانس با بشکه (هر بشکه  208لیتر) ،مخازن
فوالدی و ضایعات فلزی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده به صورت یکجا و بدون تفکیك با بهره گیری
از سامانه تداركات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبا شماره مزایده  1099001579000005به
صورت الکترونیکی به فروش برساند.
* زمان انتشار در سایت :از تاریخ  1399/7/30ساعت 11
* مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1399/7/30ساعت  11تا تاریخ  1399/8/12ساعت 12
* زمان بازدید از تاریخ  1399/8/10تا تاریخ  1399/8/12روزانه از ساعت  10الی 13/30

آ گهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی

* زمان اعالم به برنده مورخ  1399/8/20ساعت 12
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت
به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه :تکمیل روشنایی محوطه اصلی،سوزنها و محوطه مانوری پایانه آپرین
 -1مبلغ كل برآورد5.411.252.018 :ریال بر اساس فهارس بهای سال 1399
 -2مدت و محل اجرا  :مدت اجرا  5ماه بوده ومحل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.
 -3شركت كنندگان در فراخوان می بایست همزمان دارای گواهی صالحیت معتبرحداقل رتبه  5در رشته تاسیسات تجهیزات و حداقل رتبه  5ساختمان
بهصورت همزمان از سازمان برنامه وبودجه كشور وهمچنین گواهی صالحیت معتبر ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی باشند.
 -4مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی كیفی  :متقاضیان می توانند حدا كثر تا ساعت 14:00روز چهارشنبه مورخ 99/8/14با مراجعه به سامانه تداركات
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( 500،000پانصدهزار) ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق ،اسناد ارزیابی كیفی را
دریافت نمایند.
كلیه فرآیند برگزاری مناقصه بهجز تحویل پا كات الف مربوط به تضامین شركت در فرآیند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
 -5مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده :حدا كثرتا ساعت 12:00روز چهارشنبه مورخ  99/8/28از طریق سامانه فوق
 -6قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
 -7مدت اعتبار ضمانت های شركت در فرآیند ارجاع كار سه ماه می باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
پس از ارزیابی كیفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط كه حداقل امتیاز الزم را كسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بهعمل خواهدآمد .
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/7 :
م الف 2351شناسه آ گهی 1030274
خ ش99/8/6 :

شرکت توزیع نیروی برق
سیستان و بلوچستان

شاملخریدودریافتاسنادمزایده(در صورتوجودهزینهمربوطه)،پرداختتضمینشركتدر مزایده
(ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پا كات ،اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل كاال در
بستر سامانه از این طریق امکانپذیر میباشد.
 -2اطالعات تماس پشتیبانی سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه021-41934 :
 -3شركت كنندگان میتوانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن  041-33690115داخلی 129
اطالعات بازرگانی و داخلی  134اطالعات فنی تماس حاصل نمایند.

شرکت تولید نیروی برق آذربایجان

اداره کل راه آهن تهران

آ گهی ارزیابی کیفی شماره  – 99-5نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد به عنوان شرکت معین و به نیابت از شرکتهای توزیع نیروی برق استان یزد ،شمال کرمان ،جنوب کرمان ،استان هرمزگان ،استان خراسان جنوبی با برگزاری ارزیابی کیفی
نسبت به شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید حدود  406دستگاه سكسیونر گازی موتوردار به همراه  RTUاز طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید .الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1399/08/10میباشد.
مناقصه گزار :شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
موضوع ارزیابی کیفی :شناسایی و تهیه فهرست تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید حدود  406دستگاه سكسیونر گازی موتوردار به همراه  RTUبه شرح جدول ذیل:
ردیف

-1برگزاریمزایدهصرفااز طریقسامانهتداركاتالکترونیکیدولتمیباشدو كلیهمراحلفرآیندمزایده

نوبت اول

نخست مناقصه شماره 34/99/6

* مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ  1399/8/12ساعت  14تا تاریخ 1399/8/19ساعت 11
* زمان بازگشایی پا كات مورخ  1399/8/19ساعت 12
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آ گهی مزایده عمومی شماره 99-5

تاریخ انتشار نوبت اول99/7/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/6 :
شناسه آ گهی1026523 :
خ ش99/7/30 :

تكی����ه كالمترام����پاز روز ورودب����ه كاخس����فیددر
موردایران كلمه«توافقپایدار»بودهاست.این
روزها كه هرچه به انتخابات ریاست جمهوری
آمریكانزدیكترمیشویم،این كلمهرابیشترتكرار
می كن����د.روز زدنزی����رتعه����داتبرجام����یوپاره
كردن برجام هم به همین سخن تفوه می كرد.
پایدار»!
«توافقپایدار»یابهتربگوییم«توافق ِ
آمریكاییهاهرروز برحجمتحریمهاوتهدیدها
میافزاین����د ت����ا ای����ران را دوباره ب����ه گفتوگوها و
مذا كراتبیحاصلوبینتیجهبادستاوردهای
گرفتن امتیازات یك سویه بكشانند.
پای دار» است ،در
در واشنگتن حرف از «توافق ِ
تهران،برخیآنراتوافقپایدارترجمهمی كنند.
گفتوگ����و،مذا ك����رهوتوافقنیاز بهمهارتدارد.
گفتوگونیازبههوش،علم،حوصله،صبر،ادب،
اخالق و از همه مهمتر حقپذیری دارد.
وقتی در مناس����بات ما با آمریكا همه این واژهها
تعطیلاست،ازدلبستنبهنتایج گفتوگوباید
ناامیدبود.همهاینمهارتهادر گفتوگوباید
متكیبهحكمتوفلسفهصلحباشد.ا گرچنین
شدویكطرف گفتوگوواجداینمهارتهاباشد،
از دل گفتوگوومذا كره«صلححدیبیه»بیرون
میآید كهمنجربهفتحبدونخونریزیودرگیری
مكه میشود و خداوند از این گفتوگو در قرآن
ب����هعن����وان«فتحمبین»ی����ادمی كند،آنهمنه
موقعی كهمكهفتحمیشود،بلكههمانهنگام
كه «قرارداد صلح» امضا میشود.
ا گریكضلعابوموسیاشعریباشدوبخواهدبدون
اینمهارتها گفتوگوومذا كرهرامدیریت كند،
گرفتار كید،نیرنگوفریبعمروعاصهامیشود
ونتایجزیانبارعزلعلی(ع)ونصبقانونیمعاویه
به عنوان خلیفه مسلمین میشود.
دیپلماتهایمادرمذا كراتبرجامفاقدمهارت
بودند،دان����شالزمرانداش����تند.رئیسجمهور
مملك����توقت����یهیئ����تمذا كره كنن����دهراعازم
گفتوگو می كرد ،س����خن از خزانه خالی كش����ور
به میان آورد كه این خبر هم نادرست بود و ا گر
راس����ت هم بود ،نباید رئیسجمهور به آن تفوه
می كرد.اینحرفنشانمیدهد كههوشمندی
الزم و علم كافی را نداشتند.
وقت����ی گفتوگوهاآغاز ش����د ،آ گاهانونخبگان
جامعه مرتب هشدار میدادند كه از اعتماد به
دش����منپرهیز كنیدوش����روطعقالنیووحیانی
را در توافقات رعایت نمایید.

رمزپیروزی«فیروز»

سرعتگرفتن

شركت تولید نیروی
برق آذربایجان

توافقپای ِدار!

در گفتوگو با سید محمد موسوی ،مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز مطرح شد؛

پ
رون
ده

12

محمدكاظم انبارلویی

طرحسازشهیچ گاه
تثبیتوعادینخواهدشد

سهشنبه  6آبان  10 1399ربیع االول  27 1442اکتبر  2020سال سیوپنجم شماره 12 9895صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com
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نام شركت توزیع

شركت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شركت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

نام كاال

سكسیونر گازی موتوردار قابل قطع
از راه دور

شركت توزیع نیروی برق شمال كرمان

30

23
30

43

شركت توزیع نیروی برق جنوب كرمان

شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

واحد

دستگاه

مقادیر كاال

238
جمع كل

42

406

تاریخ و محل دریافت استعالمهای ارزیابی کیفی :متقاضیان میتوانند از تاریخ  1399/08/10لغایت  1399/08/15به سامانه الكترونیكی تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت استعالم ارزیابی
کیفی اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار:
تلفن  054-31137338و  31137348فكس  054-31137050پیام کوتاه 9307280200
پست الكترونیك sbepdc@gmail.com :وبwww.sbepdc.ir :
مهلت تحویل و بارگزاری پیشنهادات :پیشنهاددهندگان میبایست ضمن بارگذاری تصاویر پیشنهادات به همراه مدارك درخواستشده در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت تا ساعت  15روز شنبه مورخ  1399/09/01نسبت به ارسال اصل
مدارك مطابق شرایط درجشده در استعالم ارزیابی کیفی در پا کت ال ك و مهرشده تا مهلت تعیینشده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی :زاهدان ،خیابان دانشگاه ،نبش دانشگاه  ،37شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
اقدام نمایند .الزم به ذکر است تمامی مراحل ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات دولت صورت میپذیرد.
تاریخ و محل بازگشایی پا کات :پیشنهادات ارائهشده در سامانه تدارکات دولت در ساعت  10روز یكشنبه مورخ 1399/09/02در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت ،میبایست به سایت یادشده مراجعه و نسبت به ثبتنام و دریافت امضاء الكترونیكی اقدام نمایند .جهت اطالعات بیشتر در این خصوص میتوانید با
شماره تلفن  021-41939تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد 4 :ماه شمسی
توضیحات تكمیلی:
 -1مناقصه گزار میتواند پس از فرآیند ارزیابی کیفی و اعالم تامین کنندگان واجد شرایط به تفكیك شرکتهای توزیع زیرمجموعه خود مناقصه محدود برگزار نماید.
 -2مدت اعتبار فهرست تامین کنندگان واجد شرایط از تاریخ اعالم دو سال شمسی میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/7 :
خ ش99/8/6 :

امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
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یادداشت
سخنی درباره آبان 98؛

فتنهای که در نطفه در آبان  98خفه شد
مصطفی هدایی
در یکروند کلی سال  98و  2019میالدی از مهمترین مقاطع تاریخی پس از
انقالب اسالمی هستند .روند تحوالت در این سال در ایران و منطقه ،گویای نقشههای
شومی جهت تغییرات اساسی بود .اواخر سال  ،97دولت آمریکا تحریمهای غیرقانونی
و یکجانبه ولی گسترده را بار دیگر به بهانه خروج از برجام علیه ایران بازگرداند .جان
بولتون بهعنوان مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید از تابستان داغ و جشن پیروزی در
میدان آزادی تهران سخن گفته بود و صهیونیستها و اعراب وابسته به غرب ،در کنار
مرزهای ایران در حال ایجاد ناامنی و توطئهچینی برای واردکردن بیثباتی و ناامنی
به داخل کشور بودند.
ازبهارسال98سیرتحوالتشتابویژهای گرفت.تقابالتنظامیدرمنطقهوخلیجفارس
به اوج خود رسید .حمله به نفتکشها و کشتیهای غیرنظامی در خلیجفارس،
مشکوک و قرار گرفتن ایران بهعنوان مظنون و متهم اصلی در رسانههای خارجی و
ضدانقالب نشاندهنده زمینهچینی جهت تغییر معادالت بینالمللی بود .ازجمله
یکی از مشکوکترین این حوادث ،حمله به کشتی ژاپنی همزمان با حضور نخستوزیر
این کشور در تهران و دیدار با مقامات بلندپایه نظام بود .بسیاری از تحلیلگران نظامی
اندیشکدههای خارجی ازجمله اندیشکده گروه بحران از قریبالوقوع بودن درگیری
نظامی میان آمریکا و ایران خبر میدادند.
مجموعه فشارهای خارجی ،ناامنیها در مرزها و درگیریها و توطئهها در خلیجفارس
در کنار افزایشبیمحابایقیمتارزوایجادچالشهایاقتصادیومعیشتی،سال98
را به سال ویژهای تبدیل ساخته بود .در میانه همین سال بود که زمزمههای افزایش
قیمت بنزین به گوش میرسید .موضوعی که در آبان ماه عملی شد و جرقهای شد بر
انبار باروتی که از قبل فراهم آمده بود .افزایش قیمت حاملهای سوخت چندین سال
بود که عملی نمیشد ولی این مهم در سال  98در اوج مشکالت اقتصادی مردم صورت
گرفت .درحالی که افزایش تدریجی این محصول راهبردی میتوانست از بسیاری از
پیامدهای افزایش نا گهانی جلوگیری به عمل آورد .اجرای سه برابر شدن قیمت بنزین
و سهمیهبندی آن عوارضی داشت و عقبنشینی از این تصمیم نیز عواقبی بهمراتب
خطرنا کتر به دنبال داشت .بههرحال تصمیم بر اجرایی و اصرار بر آن بود.
ورود پیادهنظامهای مخفی دشمن به معرکه
بهطورکلیافزایشقیمتهرنوع کاالیی،نارضایتیواعتراضافکار عمومیرادر پیدارد.
اینیکامرطبیعیاستو کسیاز گرانیاستقبالنمی کند.دراینبینافزایشفشارهای
اقتصادیآمریکاباهدفایجادآشوبدر داخلروزبهروز بیشترمیشد.آنهاهدفشانرا
رسما اعالم کرده بودند که تحریمها بر کمبود مواد غذایی و کاالهای اساسی و درنتیجه
باال رفتن قیمتها متمرکز است تا مردم را علیه حا کمیت جمهوری اسالمی بشورانند.
ازاینروازمدتهاقبل کادرهایسازماندهیشدهبرایسوءاستفادهازمحیطنارضایتی
و اعتراضات احتمالی در داخل ایران فعالشده بودند .آبان  98بستری را فراهم ساخت
تا این کادرها با تجهیزات نظامی و اسلحه وارد میدان شوند.
دربسیاریاز کانونهایشورشواعتراض،افرادنشاندارو کادرهایتیمیحضورداشتند.
غارت و تخریب به یکی از بیسابقهترین حجم در سه دهه گذشته در شهرهای کوچک
و حاشیه شهرهای بزرگ رسید و متأسفانه تعدادی از هموطنان هدف تیراندازیهای
مشکوکقرار گرفتندوبرخیاز نیروهایبسیجیوانتظامینیزدر درگیریهایمسلحانه
مجروح یا شهید شدند.
فتنه آبان  98قرار نبود در همان نقطه خاموش شود بلکه شروعی بود برای سلسله
آشوبهای گستردهترودرنهایتاز کارانداختندستگاههایامنیتی،اطالعاتیوانتظامی
برای ایجاد بیثباتی و ناامنی عمیق در داخل ایران .همراهی سران کشورهای غربی
ازجمله آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی با آشوبهای ایران ،نشانگر توطئهچینی
بینالمللی برای براندازی و حتی تجزیه ایران بود.
عملکرد قاطع نیروهای انتظامی و امنیتی باعث شد تا این فتنه توان جوالن بیشتری
پیدا نکند .بااینوجود قطعات پازل ضربه زدن به حا کمیت جمهوری اسالمی و اقتدار
و قدرت آن در منطقه از سوی دشمنان ادامه پیدا کرد .میتوان گفت آبان  ،98یکی از
بسترهایاصلیبرایترورناجوانمردانهسردار شهیدحاجقاسمسلیمانیوابومهندس
المهدی را در عراق فراهم کرد .کمتر از دو ماه بعد از شورشهای آبان ،در دیماه سردار
سلیمانی از سوی آمریکا ترور شد و یکی از ستونهای اصلی و قدرتمند نظامی در سپاه
قدس به خیل عظیم شهدای انقالب و جنگ پیوست.
طرح و توطئه اصلی خلع سالح ایران ،ناامنی و بیثباتی ،براندازی و درنهایت جنگ
داخلی و تجزیه ایران است .بخشهایی از این پازل با فرمولهای مختلف از سوی
دشمنان همواره در حال اجرایی شدن هستند و آبان  98نیز بخشی از این نقشه بود
که بااقتدار جمهوری اسالمی خنثی شد .به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز دشمنان
در پی اجرایی کردن قطعاتی از توطئه باشند و ازاینرو میبایست در کنار هوشیاری
و مقابله با فتنههای داخلی و خارجی ،آ گاهی سازی افکار عمومی را از این جریانات
موردتوجه قرار داد.
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قطار سازش با رژیم صهیونیستی این بار به ایستگاه عربستان و سودان رسید؛

سرعتگرفتندومینویخیانت

گروه سیاسی
پسازآنکهبحرینواماراتدرخطمقدم
کشورهایسازش کنندهبارژیمصهیونیستی
قرار گرفتند،دومینویسازشاعراببااسرائیل
وخیانتآشکارآنانبهآرمانفلسطینسرعت
گرفته است .در همین رابطه ،در روزهای
گذشتهنیزرئیسجمهورآمریکاازتوافقرژیم
صهیونیستی و سودان برای عادیسازی
روابط دیپلماتیک خبر داد.
سودان پس از امارات و بحرین ،سومین
کشوری است که تالش کرده در پی وعده
دولتآمریکامبنیبرخارج کردناین کشور
از فهرست کشور های حامی تروریسم و لغو
تحریمهای آن ،هرچه سریعتر به آنچه که
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل آن
را حلقه سریع صلح میخواند ،راه یابد.
حتی برخی خبرها حا کی از این است که
پیش از اعالم توافق سودان با اسرائیل،
ترامپ رسما سودان را از فهرست مذکور
حذف کردوسودانیهادقیقادرظرفمدت
کوتاهیپسازاعالماینخبربهوعدهسازش
عمل کردند.
احتمال ملحق شدن پنج کشور دیگر
به فهرست خائنین در آینده نزدیک
جدای از سودان ،دولت عربستان نیز که

هموارههمسوومجریسیاستهایآمریکا
واسرائیلدربیندولتهایاعرابوسازشگر
منطقه بوده ،سعی کرد از این جریان عقب
نماند و از فرصت بهدستآمده برای علنی
کردنارتباطاتپیداوپنهانخودبااسرائیل
استفاده کند.بههمینخاطر،دونالدترامپ
جمعه اعالم کرد که «پنج کشور عربی دیگر
خواهانپیوستنبهتوافقسازشبااسرائیل
هستند و عربستان سعودی نیز بهزودی به
توافق سازش خواهد پیوست».
به نظر میرسد هر یک از دولتهای مورد هدف
آمریکا برای پیادهسازی طرح سازش با اسرائیل
بهنوعی در درون خود یا در ارتباطات و تعامالت
بینالمللیشانبادیگر کشورهادارایپاشنهآشیل
وچالشهایفراوانیهستند.همینموضوعاست
که سبب شده دولت آمریکا از طریق توسل به
نقطهضعفهاوارعاباین کشورهاازطریقاعمال
سیاستهایتنبیهیویاحتیتطمیع،آنانرابه
امضای توافق سازش با اسرائیل و کشاندنشان
به داخل حلقه صلح بهره ببرد.
رفعتحریمهاومعافشدنازپرداختبدهیهای
آمریکا،هدفاصلیدولتسودانازملحقشدن
به طرح سازش است و دراینبین حتی هیئت
سودانی کمک1.2میلیارددالریاختصاصیافته
بهنفتو گندمواعانهیاقرضیکمیلیارددالری

 25ساله را جزء شرایط خود برای عادیسازی
مناسبات با رژیم صهیونیستی مطرح می کند.
این در حالی است که از سوی دیگر دولتهایی
همچوناماراتوعربستانتالشدارندتاخودشان
را بهنوعی محور اصلی تحوالت منطقه و بازیگر

سید صباح زنگنه ،تحلیلگر مسائل غرب آسیا:

طرح سازش موجب سقوط رژیمهای سرسپرده میشود
گروه سیاسی
تحلیلگرمسائلغربآسیادر گفتوگوبا«رسالت»دربارهاهدافدولتهای
عربیبرایامضایطرحسازشبااسرائیل،اظهار داشت:ازآنجایی کهترامپ
نیازمند یک نمایش سیاسی و تبلیغاتی است تا در انتخابات به کمکش بیاید
و از حمایت جریانهای صهیونیستی حا کم بر اقتصاد آمریکا برخوردار باشد،
به دنبال اجرای طرح سازش است و تالش می کند تا اعراب را
نیز با ترساندن از تهدیدات منطقهای همچون ایران به سمت
اسرائیل بکشاند.
صباحزنگنهادامهداد:ازسویدیگر،دولتهایی کهعادیسازی
راعلنی کردهاندتبعیتمطلقیاز دستوراتآمریکادارندودرواقع
از استقالل سیاسی خالی هستند .سودان کشوری ثروتمند
به لحاظ جغرافیایی و منابع طبیعی است اما به درجهای از
فقر و استیصال رسیده که با وعدهها و تطمیع آمریکا به سمت
عادیسازی روابط با اسرائیل حرکت کرد .البته مردم و احزاب
بزرگ این کشور مخالف این موضوع هستند و نسبت به این اقدام مقاومت
خواهند کرد .عربستان سعودی هم که تا کنون از هیچ کاری برای آسیب
رساندنبهایرانفروگذار نکرده،تالشمی کندتاخودودیگردولتهایعربی
این طرح را به اجرا دربیاورند .این اقدامات درواقع منطقه را وارد تنشهای
گستردهتری خواهد کرد و بدین ترتیب نه امنیت منطقه حاصل خواهد شد

آگهی تغییرات شرکت نعیم تجارت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت 187942
و شناسه ملی  10102299733به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/06/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان
منتهی به سال مالی  1398به تصویب رسید .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
رهبین به شناسه ملی 10100379311به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و
خدمات مالی فراز حساب به شناسه ملی  10100232914به سمت بازرس علی البدل
براییکسالمالیانتخابگردیدند.روزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهای
شرکت تعیین شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1030909

آگهیتغییراتشرکتاهتمامگسترماهشهرشرکتسهامیخاصبهشماره
ثبت  487984و شناسه ملی  10860635319به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد
:ترازنامهوحسابسودوزیانعملکردسال1398تصویبگردید-.موسسه
حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)به شماره ثبت
 8977وشناسه ملی 10100379311بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه
حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب ( حسابداران رسمی )به شماره ثبت
 3990و شناسه ملی  10100232914بسمت بازرس قانونی علی البدل برای
سال  1399انتخاب گردیدند  -روزنامه کثیراالنتشار رسالت را جهت درج
آگهی های شرکت انتخاب شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1030908
آگهی تغییرات شرکت آدینه میعاد نور سهامی خاص به شماره ثبت  194529و شناسه
ملی  10102364176به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/06/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال
مالی  1398به تصویب رسید .موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه
ملی  10100379311به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز
حساب به شناسه ملی  10100232914به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی
انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین
شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1030907

آگهیتغییراتشرکتپیشگامانصنعتسبزبروجنسلولزشرکتسهامیخاص
به شماره ثبت  3271و شناسه ملی  14008264108به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/05/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیات مدیره بدین شرح انتخاب گردیدند :آقای امیر حسین میرزایی به
شماره ملی  1840385170به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا قیصری
به شماره ملی  1229748075به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم همه ناز
قهرمانی به شماره ملی  6299572515به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد
حقی به شماره ملی  1229965051به سمت مدیر عامل (خارج ازسهامداران)
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک ،سفته ،قراردادهای عقود اسالمی ،و اوراق عادی و اداری با امضا
مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد .نمود که :خانم زهره دهقانی به شماره
ملی  1229244565به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم پروانه عسگری نیا به
شمارهملی1285035372بهسمتبازرسعلیالبدلبراییکسالمالیانتخاب
گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن ()1030087
آگهی تغییرات شرکت سرام آرای فجر زرین شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  3283و شناسه ملی  14007761758به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/06/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موارد ذیل به موضوع
شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اسسانامه به شرح مزبور اصالح گردید :
خرید و فروش انواع کاشی و سرامیک پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تربت حیدریه ()1029896
آگهی تغییرات شرکت سرام آرای فجر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
3283وشناسهملی14007761758بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/06/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :با توجه به عزل
بازرساصلی،موسسهحسابرسیوانیانیکتدبیربهشمارهثبت28650وشناسه
ملی  10320721862به عنوان بازرس اصلی برای باقیمانده مدت تصدی تا پایان
سال مالی  99تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه ()1029894

و نه حتی امنیت رژیم سعودی.
وی معتقد است :ایران ارتباط نادرست بین رژیم شاه با اسرائیل را از بین برده
است،ارتباطاتی کهپیشازانقالببر کلمنطقهاثرگذاربود.بنابراینبعدازاتمام
دورانسرسپردگیشاهبهآمریکاییها،این کشوردرصدداستباعادیسازی
روابط اسرائیل با چند کشور عربی به مقابله با ایران بپردازد .ایران تجربه و
اطالعات الزم برای خنثیسازی توطئههای آمریکا و اسرائیل را
دارد و اجرای طرح خائنانه تنها به سقوط و ناامنی هرچه بیشتر
اسرائیل و اعراب سرسپرده منجر خواهد شد.
اینتحلیلگرمسائلغربآسیاافزود:اسرائیلدچار بحرانهای
سیاسیواقتصادیحادیاستوعادیسازیروابطهم کمک
چندانی به آن نخواهد کرد ،زیرا بحران سیاسی درون این رژیم
بحران ریشهداری است .حتی در داخل سرزمینهای اشغالی
سه بار انتخابات پارلمانی برگزار شد اما نتوانستند به دولت
موردتوافق دست یابند .حتی بعید نیست انتخابات برای بار
چهارمتکرارشود.علیرغمهمهادعایاسرائیلیهامبنیبرتوانعلمیومبارزه
با کرونا ،اما نظام اقتصادی این رژیم بهشدت تضعیفشده است .بنابراین
چنینرژیمی کهخودش گرفتار بحرانهاست،نمیتواندبهرفعنیازمندیها
و حل بحران کشورهای سازش کننده با آن بپردازد و طرح سازش تنها باعث
ترا کم بحران و سقوط مشترک این رژیمها در منطقه خواهد شد.

فعال در معادالت آن معرفی کنند.
تقابل با جریان مقاومت؛ ُبعد دیگر
توافق اعراب سازشگر با اسرائیل
البتهعالوهبراینامارات،بحرینوعربستان
همزمان با این موضوع ،هدف مشترک

دیگریرادنبالمی کنندودرصددندازطریق
پیوستن به طرح سازش بهنوعی سیاست
تخاصمیخودشاندرقبالمحورمقاومت
خصوصا ایران را عملیاتی و پیگیری کنند.
موضوعی که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا

نیز هفته گذشته در سخنانی در «شورای
آتالنتیک»درواشنگتن،صراحتامدعیشد
کهتوافقاتعادیسازیروابطمیاناماراتو
بحرینبارژیمصهیونیستیدرراستایایجاد
نوعی ساختار امنیتی در مقابل ایران است
و قرار است در آن کشورهای منطقه در کنار
رژیمصهیونیستیبرایجلوگیریازدرگیری
با ایران همکاری کنند .یا حتی پیش از وی
نیز ِکلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان
ملل،تلویحاروندسازشاعراببااسرائیلرا
اقدامی در تقابل با ایران توصیف کرد.
با تمام این تفاسیر ،گرچه بسیاری از
تحلیلگرانداخلیوبینالمللیبراینباورند
کهاجراوپیگیریشتابزدهطرحسازشاز
سوی آمریکاییها آنهم در شرایط کنونی
بهنوعی با اهداف انتخاباتی دولت ترامپ
مرتبط است ،اما از سوی دیگر پیگیری
اهداف بلندمدتی همچون رؤیای قدیمی
صهیونیستهامبنیبرحکومتنیلتافرات
آنان ،نفوذ به مناطق و مرزهای نزدیک
جمهوری اسالمی ایران و تقابل هرچه
صریحترآمریکاواسرائیلبا کشورمانوتغییر
معادالت و تحوالت منطقه غرب آسیا به
سود این کشورها از دیگر دالیلی است که
میتوان برشمرد.

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی ،رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

طرح سازش هیچگاه تثبیت و عادی نخواهد شد

گروهسیاسی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت»
در وا کنش به توافق سودان و عربستان برای عادیسازی روابط با اسرائیل ،گفت:
کشورهای عربی که دست به سازش با رژیم صهیونیستی زدند درواقع ماهیت پنهان
خودشان را آشکار کردند و عربستان و امارات پیش از این ارتباطات پیدا و پنهانی با
اسرائیلداشتند.این کشورهاچوناالنمیبینندبرخیاز دولتهای
عربیدیگرنیزتوافقسازشراامضا کردهانددرحالعلنی کردنارتباطات
و عادیسازی روابط خود با اسرائیل هستند تا هزینه سیاسی چنین
اقدامی را برای خودشان کمتر کنند.موسی غضنفرآبادی ادامه داد :از
سویدیگرآمریکانیزیکطرفاصلیماجراوهموار کنندهمسیرسازش
اعراببااسرائیلاست.درواقعترامپبرایباالبردنشانسپیروزیدر
انتخاباتوتسریعدراجرایطرحسازش،سعیمی کنداین گونهنشان
دهد کهسیاستهایاین کشور در غربآسیاونیزبرقراریصلحوثبات
درآنبهخوبیدرحالاجراست.دراینبین،عربستانودیگر کشورهای
عربی هم بهنوعی سرسپردگی خودشان را به نمایش گذاشتهاند تا بتوانند بهنوعی
خودشان را در سایه آمریکا و حمایتهای آن ببینند و در مقابله با گروههای مقاومت
تنهانباشند.چنانکهعربستاندر اینراهحتیدر حالصرفمیلیاردهادالرپولبرای
اهدافآمریکاست،آنهمنهباآرامشخاطربلکهاز ترسدولتآمریکا کهانواعتوهین
وتحقیرهارانسبتبهحکامسعودیداشتهاست.نمایندهمردمبمدرمجلسمعتقد

است:از سویدیگر،دولتآمریکابرایاین کهنشاندهدطرحسازشبهخوبیپیش
میرودوبسیاریازدولتهایعربیبهقطارسازشبااسرائیلملحقشدهاند،درحال
دادنوعدههایمالیاستتاآنهانیزموضعیهماهنگبااسرائیلوآمریکابگیرندو
این گونهمطرح کنند کهدیگراختالفبنیادینیبااسرائیلوجودندارد.ویهمچنین
دربارهآیندهطرحسازشونیزرژیمصهیونیستیاظهار کرد:ازیکسواسرائیلدردرون
خودش ازهم گسیختگیهای فراوانی دارد و ازسویدیگر ،با توجه به
قدرتی که حزباهلل و گروههای مقاومت پیدا کردهاند و سازماندهی
خوبی که مردم فلسطین یافتهاند ،همگی بیانگر این است که طرح
سازشهیچ گاهدربین کشورهایآزادهوملتهایآنانتثبیتوعادی
نخواهد شد .جنگ  22روزه حزباهلل با اسرائیل نشان داد که رژیم
صهیونیستیجایگاهبسیار متزلزلیداردواقداماتیمانندطرحسازش
باهدفدادننفسمصنوعیبرپیکرهبیجاناینرژیمنامشروعاست.
باوجودخیانتدولتها،ملتهاهوشیار هستندودر آیندهنهچندان
دور اقدامات نسنجیده کشورهای عربی دامان خودشان را خواهد
گرفت.غضنفرآبادی افزود :صلح پایدار با اسرائیل هرگز رخ نخواهد داد و بسیاری از
فلسطینیهایی که در گذشته در فکر دستیابی به صلح با اسرائیل بودند ،دیدند که
دچار فریب شدهاند و ماهیت این رژیم با حیات آنان در تعارض است .عالوه بر این،
کشورهاییمانندسودانوبحرین کهبهطرحسازشملحقشدهاندواقعادرمعادالت
منطقهجایگاهیندارندتابخواهنداز اینطریقناجیاسرائیلباشند.

آگهی تغییرات شرکت فرهنگ گستر سلماس سهامی خاص به شماره ثبت
 317و شناسه ملی  10861967509به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :محل شرکت در واحد ثبتی سلماس
به آدرس شهرستان سلماس  ،بخش مرکزی  ،شهر سلماس ،محله پناهی  ،خیابان
شهیدمصطفی خمینی  ،میدان شهیدفهمیده  ،پالک  ، 0طبقه منفی  1کدپستی
 5881733934:تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری سلماس ()1031089

آگهی تغییرات شرکت پارت پایا مداوا سهامی خاص به شماره ثبت
 462318و شناسه ملی  14004487970به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/04/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
امید ناصح با کد ملی  1292979097به سمت رئیس هیات مدیره
انتخاب گردید و خانم الهام عالقه بند با کد ملی  0061382043به
سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید و آقای نوید عالقه
بند با کد ملی  0079429009به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با
امضای ثابت مدیر عامل به انضمام یکی از امضائات اعضا هیات
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری با
امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1030914

آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی فرهنگ طعام سهامی خاص به شماره
ثبت  227و شناسه ملی  10220014198به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای رحیم امین پور به
کد ملی  2929793511به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره  -آقای کمال
امین پور به کد ملی  2928927913به سمت عضو و نائب رئیس هیئت
مدیره ـ آقای عبدالرحمان امین پور به کد ملی  2928828915به سمت
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند  2-کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها با
امضاء مشترک آقای عبدالرحمان امین پور (مدیرعامل) و آقای رحیم امین
پور(رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .و اوراق عادی
با امضاء مشترک عبدالرحمان امین پور (مدیرعامل) و آقای رحیم امین
پور(رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوکان ()1029638

آگهیتغییراتشرکتمهندسیساختمانواالدگرانامینسهامی
خاص به شماره ثبت  242326و شناسه ملی  10102830394به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/07/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :فرج اله درویش به شماره ملی  2229010565به
عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  -عبداله حیدرزاده
به شماره ملی  2229652567به عنوان عضو هیئت مدیره  -فرهاد
درویش به شماره ملی 0069544621به عنوان رئیس هیئت مدیره
انتخاب گردیدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت از قبیل
چکها ،سفته ها ،بروات و عقود اسالمی و قراردادها و سایر مکاتبات
عادیو اداریبا امضاءمنفرد رئیس هیاتمدیره همراهبامهرشرکت
معتبرخواهدبودسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1030913

آگهیتغییراتشرکتبیسکویتگرجی(سهامیعام)بهشمارهثبت198وشناسه
ملی  14003562000به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/06/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به
سال مالی  1398به تصویب رسید .مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه
ملی  10260103000به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه
ملی  10100129086به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند.روزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.
شرکتپاکنام(سهامیخاص)بهشناسهملی10100357670وشرکتپاکنامتولید
گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی  10320669521و شرکت تیام پخش گستر
(سهامی خاص) به شناسه ملی  14004951730و شرکت سیمان توسعه ماهان
کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی  10101006366و شرکت گرجی بی میدل
ایست (سهامی خاص) به شناسه ملی  14007575451به عنوان اعضای هیأت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت
شرکتها و مؤسسات 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 رباط کریم ()1030917

آگهی تغییرات شرکت اسید ساز گلپا سهامی خاص به شماره ثبت
 623و شناسه ملی  10260119295به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/05/20آقای امیرحسین نوری ثانی آبادی به
شماره ملی  0490744321به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای
سید مرتضی حسینی به شماره ملی  1219296325به سمت مدیر
عامل  ،خانم معصومه عبدالخالقی به شماره ملی  4591128441به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،براوت
،قراردادها و عقود اسالمی به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
گلپایگان ()1030694

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان واالد گران امین سهامی خاص به شماره
ثبت  242326و شناسه ملی  10102830394به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :فرج اله درویش به
شماره ملی  - 2229010565عبداله حیدرزاده به شماره ملی  - 2229652567فرهاد
درویش به شماره ملی  0069544621به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  .علی اصغر لشکر به شماره ملی  0075544776به سمت بازرس اصلی
و نسرین ایرانی به شماره ملی  0060618477به سمت بازرس علیالبدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1030912

آگهی تغییرات شرکت فن آوران آتیه تجهیز ایرانیان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  541240و شناسه ملی  14008332322به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/07/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -منطقه  ، 14شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله شهرآرا  ،خیابان پاتریس لومومبا  ،خیابان شادی ( ش
اردوشاهی)  ،پالک  ، 14طبقه دوم  ،واحد  4کدپستی  1443943911تغییر یافت
 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1030916

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنعتی شیمی گران پارس کبیر غرب آسیا
درتاریخ  1399/07/21به شماره ثبت  6885به شناسه ملی  14009508546ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت  1-:تولید انواع روغن های صنعتی  2-تولید
انواع شوینده درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان
کاشان  ،بخش مرکزی  ،شهر کاشان ،محله طالقانی  ،کوچه شهیدحسین قطان
کاشانی  ،بن بست حدید  ، 3پالک  ، 20طبقه اول کدپستی 8716613631
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  50,000,000ریال نقدی منقسم
به  1000سهم  50000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  50000000ریال
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  1421/755مورخ  1399/07/16نزد
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر با کد  1421پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره خانم آسیه ایلچی به شماره ملی  0322568080و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم عاطفه ایلچی قزاآنی به شماره ملی 0322711509
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مسعود خیراندیش
به شماره ملی  1261895266و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء اقای مسعود خیراندیش همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم اعظم صدوری به شماره ملی  0069378444به سمت بازرس اصلی به مدت
یک سال مالی آقای امیرفرشاد جمشیدی به شماره ملی  0072860545به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()1030693

آگهیانحاللشرکتکمککارهپاسارگادبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت557355
و شناسه ملی  14009108194به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل و آقای
حسین نصرتی ( کد ملی  ) 0012037095بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشانی
محل تصفیه  :استان تهران – منطقه  – 19شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر
تهران – محله اختیاریه – خانه سرو – کوچه کاووس غربی – کوچه قدیری – پالک
 – 15مجتمع مسکونی سرو – طبقه چهارم – واحد  8کد پستی  1951799831می
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1030911

آگهی تغییرات شرکت مقاوم سازان آبا سهامی خاص به شماره ثبت  271353و
شناسه ملی  10103100085به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/07/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به قرار
ذیل برای مدت  2سال تعیین گردیدند :آقای روح اله توکلی اول به شماره ملی
 0011314044به سمت رئیس هیات مدیره  -آقای مهدی توکلی اول به شماره
ملی  0039901521به سمت نایب رئیس هیات مدیره  -آقای محمدهادی توکلی
اول به شماره ملی  0068081960به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره  -کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل :چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد-.آقایناصرغالمیبهشمارهملی0068826427بهسمتبازرساصلی
و آقای محسن رضائی به شماره ملی 0074652842 :به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1030910

آگهیتغییراتشرکتپارتپایامداواسهامیخاصبهشمارهثبت462318
و شناسه ملی  14004487970به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانهمورخ1399/04/30تصمیماتذیلاتخاذشد:آقایامیدمازاراتابکی
به شماره ملی  4420017007به سمت بازرس اصلی و آقای حسین رنگی به
شماره ملی  0532076532به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالیانتخابگردیدند.روزنامهرسالتبهعنوانروزنامهکثیراالنتشارشرکت
انتخاب گردید .امید ناصح به کد ملی  1292979097و نوید عالقه بند به کد
ملی 0079429009و خانم الهام عالقه بند به کد ملی  0061382043به سمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .ترازنامه و حساب
سودوزیانسالمالی98بهتصویبرسید.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1030915

آگهی تغییرات شرکت پویا قطره گلپایگان سهامی خاص به شماره ثبت  1491و شناسه
ملی14006413431بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1399/06/30
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی گلپایگان به نشانی استان
اصفهان  ،شهرستان گلپایگان  ،بخش مرکزی  ،دهستان نیوان  ،آبادی منطقه صنعتی
گلپایگان ،محله شهرک صنعتی گلپایگان  ،خیابان شقایق  ،خیابان شقایق  ، 1پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی 8787133947تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان ()1030747

آگهی تغییرات شرکت اسید ساز گلپا سهامی خاص به شماره ثبت  623و شناسه ملی  10260119295به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/05/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای سیدمرتضی حسینی به شماره ملی  ، 1219296325آقای امیرحسین نوری ثانی آبادی به شماره
ملی  0490744321و خانم معصومه عبدالخالقی به شماره ملی  4591128441بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .خانم صدیقه
عبدالخالقی به شماره ملی  4590983230به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه رضاپور به شماره ملی  1210079844به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند - .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد - .ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به سال 1398
مود تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان ()1030688
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مرتضی مکی ،کارشناس مسائل اروپا مطرح کرد:

اسالمستیزیماکرونبهبهانهآزادی
حانیهمسجودی
بازهمفرانسهباتوهینبهپیامبراسالم(ص)خشم
مسلمانان و وا کنش کشورهای اسالمی را برانگیخت.
نخستینبارنیست کهفرانسویهاباانتشار کاریکاتوربه
پیامبراسالمتوهینوپسازمواجهباواکنشهایجهانیو
اعتراضاتوسیعمردم کار خودراتوجیهمی کنند.
نزدیکبهدوهفتهگذشتهیکنشریهفرانسویکاریکاتوری
موهن را علیه پیامبر(ص) منتشر کرد و خشم جوامع
اسالمیباسخنان«امانوئلماکرون»درچهارشنبههفته
گذشته کهبهحمایتازایناقداموبهبهانهآزادیعقیده
پرداخته بود ،دوچندان شده است .در ادامه بسیاری
مقامات از کشورهای اسالمی این اقدام را محکوم
کردهاند.کارشناسان معتقدند فرانسه به ابزاری برای
جهتدهی به افکار عمومی مسلمانان جهان تبدیل
شده است تا کشورهای غربی و در رأس آنها اسرائیل
و آمریکا برنامههای امنیتی خود را در منطقه عملیاتی
کنند .با این حال اما مدتی است که توهین نشریات و
مقاماتاین کشورهابهپیامبراسالمادامهدارولجوجانه
شده است.وزارت امور خارجه کشورمان روز شنبه،
3مهرماهدرپیاستمرارلجوجانهاقداماتاهانتآمیزبه
ساحتپیامبررحمت(ص)درفرانسهوهرگونهاهانتو
بیاحترامیبهپیامبرانالهیخصوصاخاتمآنهارسول
مکرماسالمرابهشدتمحکوم کرد.
مسلمانان اولین قربانیان «مکتب نفرت»
هستند
محمدجوادظریف،وزیرامورخارجه کشورماندرصفحه
رسمی توییتر خود نوشت :مسلمانان اولین قربانیان
«مکتبنفرتهستند»کهازسویحکومتهایاستعمارگر
قدرت گرفتهوتوسطمشتریانخودشانصادرمیشود.
توهینبه۱/۹میلیاردمسلمانومقدساتشانبهخاطر
جنایات شنیع چنین افراط گرایانی سوءاستفادهای
فرصتطلبانه از آزادی بیان است .این تنها موجب
شدتبخشیدنبهافراط گراییمیشود.
شمخانی،دبیرشورایعالیامنیتملینیزبیان کرد که

توافق پای ِ دار!

ادامه از صفحه اول
تیممذا کره کنندهورئیسواقعیدیپلماتیكمابهجای
توجه به این هشدار ،با نسبتهای ناروا ،منتقدین را
مینواخت.اینتیمبهخردجمعی کهتبلورآندرشروط
مجلس و شروط شورای امنیت ملی بود ،توجه نکرد و
رفت زیانبارترین توافق را که در تاریخ انقالب بیسابقه
است ،امضا کرد .این تیم و رئیس آن حقپذیر نبودند.
پس از پاره کردن قرارداد از سوی دشمن اصلی ،حاضر
نیستند بپذیرند اشتباه کردهاند و اشتباه را جبران
کنند .لذا از توافق برجام که جز خسارت محض چیز
دیگری بر آن متصور نیست ،همچنان دفاع می کنند و
به انجام تعهدات یك سویه اصرار دارند .در مذا کرات،
«مقصدشناسی»تعطیلبود،لذابه«مقصود» کهپایان
تحریمها بود ،نرسیدیم.
برگردیم به اصل بحث و درك صحیح موقعیتهای دو
طرف منازعه در رسیدن به توافق پایدار!

خواب زمستانی وزارت خارجه

رفتار نابخردانهما کروندر اسالمستیزیعلنینشاناز
خامیاودرسیاستداردوگرنهدرسودایرهبریبراروپابه
اسالمجسارتنمی کرد.دراینمیانمحمدباقرقالیباف،
رئیس مجلس شورای اسالمی تأ کید کرد :موحدان
جهان ،دشمنی وقیحانه سردمداران بیخرد فرانسه
را محکوم می کنند.حزباهلل لبنان نیز طی بیانیهای
اعالم کرد« :تمامی ادعاهای بیمورد در خصوص
آزادی رأی و عقیده نمیتواند تعرض به مقام رسولاهلل
را توجیه کند».به دنبال این موضوع دهها فلسطینی
در شهرامالفحم،در استانحیفادر اعتراضبهسخنان
اهانتآمیزرئیسجمهور فرانسه،ضمنمحکوم کردن
سخنان امانوئل ما کرون ،حمایت خود را از مقدسات
اسالماعالمداشتندضمنحمایتازپیامبراسالم(ص)
بادستنوشتههاییاز ما کرونخواستنداز مسلمانان
جهانعذرخواهی کند.
ما کرون مشکل روانی دارد
مسئلهجالباماواکنشرئیسجمهورفرانسهبهانتقادات
اردوغان،رئیسجمهورترکیهبود.رجبطیباردوغان
در پی اظهارات امانوئل ما کرون درباره «لزوم دفاع از
ارزشهای سکوالر در مقابل اسالم افراطی و کنترل
بیشتر بر بودجه خارجی مساجد» گفته بود« :ما کرون
بهدلیلسیاستهایشدرمقابلمسلماناننیازبهبررسی
روانیدارد».رئیسجمهور ترکیهدر وا کنشبهسخنان
ما کرون گفتهبود«:مشکلفردیبهنامما کرونبااسالم
و مسلمانان چیست؟ ما کرون نیاز دارد که از نظر روانی
درمانشود«».امانوئلما کرون»رئیسجمهورفرانسه
انتقاداتهمتایترکیهایخودرااهانتبهخوددانست
نهآزادیبیانوبههمیندلیلپاریسسفیرشدر آنکارا
را فراخواند .این درحالی است که ما کرون از توهین
نشریهفرانسویبهپیامبراسالم،بهاسم«آزادیبیان»
دفاع می کند و روز یک شنبه در پیامی در توییتر تا کید
کرد که هرگز عقبنشینی نخواهد کرد.وی در یک پیام
توییتری که به دو زبان انگلیسی و عربی منتشر شده،
نوشت« :هیچچیزی هرگز باعث نمیشود که عقب

بنشینیم.مابهتمامیاختالفاتباروحیهصلحاحترام
می گذاریم.هرگزسخنانتنفرآمیزراقبولنکردهوازبحث
منطقیدفاعمی کنیم.هموارهدر کنار کرامتانسانیو
ارزشهایجهانیخواهیمایستاد».
ترس پاریس از موج تحریم کاالهای فرانسوی در
کشورهایاسالمی
الزمبهذکراست کهبسیاریاز کشورهایاسالمی کاالهای
فرانسوی را تحریم کردند .اتحادیه شرکتهای تعاونی
کویت در وا کنش به اظهارات اخیر «امانوئل ما کرون»
که علیه پیامبر گرامی اسالم (ص) حرمتشکنی کرده
بود،تمامیمحصوالتتولیدفرانسهراازبازارهای کویت
جمعآوری کرد.
رئیسجمهور ترکیه نیز با تشدید انتقادها و حمالت به

دولتفرانسهوامانوئلماکرون،رئیسجمهوراین کشور،
خواهان تحریم کاالهای فرانسوی به دلیل «اهانت به
پیامبراسالم»وترویجاسالمستیزیشد.
بهدنبالدرخواستهاوفراخوانهابرایتحریم کاالهای
ساختفرانسهدر اعتراضبهاهانتمقاماتاین کشور
به ساحت مقدس پیامبر اسالم ،وزارت خارجه فرانسه
خواستار توقفسریعفراخوانهایتحریمشد.
برایبررسیبیشتراینموضوع«رسالت»توهینفرانسه
به پیامبر اسالم و رفتارهای رئیسجمهور این کشور را
مورد وا کاوی قرار داد.
ما کرون از هرگونه موشک اسالمستیزانه برای
تقویتجایگاهسیاسیاشاستفادهمی کند
مرتضی مکی ،کارشناس مسائل اروپا در این رابطه به

«رسالت» گفت:اینموضوعدر فرانسهجدیدنیستو
ایناظهاراتتندی کهامانوئلما کرون،رئیسجمهور
فرانسهدرموردتوهیننشریهفرانسویبهپیامبراسالم
داشتهاستبرایجمعآوریرأیحزبمقابلدرانتخابات
ریاستجمهوریدوربعدیاین کشور است.
ویافزود کهما کرونبایددوسالدیگرخودشراآماده
کارزارانتخاباتیدیگریکند.بههمیندلیلتالشمی کند
بااستفادهازهرگونهموشکهایاسالمستیزانهجایگاه
خودرادر فضایسیاسیفرانسهحفظ کند.
مکیتأ کید کرد:درانتخاباتسال20۱7اتفاقبزرگیرخ
داد.دوحزبراستوچپسنتیفرانسهبههردلیلیاز
دایرهمعادالتسیاسیاین کشورخارجشدندواحزاب
جدیدی وارد عرصه سیاسی فرانسه شدند .درادامه

یادم میآید در زمان شاه در ایام سربازی وقتی به
میدان تیر برای تمرین می رفتیم ،فرمانده اصرار
داشت تعداد فشنگهایی که تحویل گرفته با تعداد
پوکهها برابر باشد .ا گر یك تیر فشنگ گم میشد ،زمین
و زمان پادگان را به هم میدوختند تا آن را پیدا کنند و
می گفتند ا گر یك فشنگ کم شود ،حتما جان یکی از
مقامات در خطر است.
وقتی انقالب پیروز شد ،تمام فشنگها ،تفنگها و
سالحهایی که آمریکاییها در تجهیز ارتش شاه و رژیم
طاغوت آورده بودند ،گم شد .آنها جنگ تحمیلی
را تدارك دیدند تا عمال خود در منطقه و پایگاههای
خود را حفظ کنند ،چون احساس می کردند جانشان
در خطر است.
امروز  42سال از حیات انقالب می گذرد .دهها موشك
نقطهزن،هزارانپهپادمجهزبهانواعموشكهایهوابه
زمین،میلیونهاتفنگوفشنگدر دستارتش،سپاه
و بسیج و صدها موشك زمین به هوا ،دریا به دریا و...
قلب دشمن را در منطقه هدف قرار گرفته است .عالوه
بر همه این جنگافزارها ،هزاران فرمانده نظامی در تراز

شهیدحاجقاسمسلیمانیوصدهاهزارجوانجانبرکف
در حال و هوای شهید حججی پشت این جنگافزارها
نشستهاند تا بیسابقهترین ،مهیبترین و سریعترین
دفاع برقآسا را به نمایش بگذارند.
امروز حریف کشور ایران و دشمن ملت بهپاخاسته
ایران هم در داخل دچار ضعف است و هم در خارج
از مرزهای خود بهویژه در غرب آسیا به شدت متزلزل
است .آنها میخواهند از منطقه فرار کنند .امروز
دشمن صهیونیستی در داخل مرزهای خود محبوس
جبهه مقاومت است .امروز ضربات جوانان یمنی
باالی سر قارونهای خلیجفارس است .این وضعیت
به ما به لحاظ عقلی صحنه رویارویی را در برابر دیدگان
بیدارمان قرار میدهد و به این سؤال پاسخ میدهد که
«پای دار» است و کدام سوی منازعه
کدام طرف دعوا ِ
اصرار به مذا کره و توافق دارد!
ا گریك کمیهوشدیپلماتیكوجودداشت ،گربهرقصانی
تحریمها و باال و پایین شدن ارز و طال و اغتشاش در
بازار را یك «تهدید» تلقی نمی کردیم ،آنهم به قیمت
تحریف تاریخ .برخی هنوز اصرار دارند پرچم مذا کره را

به بهانه «صلح امام حسن(ع)» و امثال این حرفها
در اهتزاز نگه دارند!
خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی را که
میفرمود :آن مقدار فرصت که در تهدیدها وجود دارد،
در خود فرصتها وجود ندارد .ما میتوانستیم تهدید،
تحریم و تحقیر آمریکاییها را یك فرصت تلقی کنیم و
از دل آنها قدرت ملی را به سمت وحدت و همگرایی
هدایت کنیم .قدرت نظامی خود را ارتقاء دهیم که با
تدبیر رهبری میتوانیم تهدید تحریمهای اقتصادی را
به سمتی هدایت کنیم که به قلههای رفیع خودکفایی
و استقالل اقتصادی برسیم.دستگاههای تبلیغاتی و
ارتش امپریالیستی رسانههای غرب و نوکران آنها در
پای دار»
داخل تبلیغ می کنند که ما نا گزیر از «توافق ِ
هستیم ،در حالی که قضیه کامال برعکس است! آنها
پای دار» قرار دارند .ا گر
هستند که در وضعیت «توافق ِ
نبودند ،اینهمه از قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای
ایران در هراس نبودند.
آمریکا باید خدا را شکر کند که اغلب فقهای شیعه،
«جهاد ابتدایی» را در عصر غیبت جایز نمیدانند ،واال

خدا میداند چه به روزگار آنها میآوردیم.
آمریکا باید خدا را شکر کند رهبری به عنوان یك فقیه
جامعالشرایط ،تولید جنگافزارهای کشتارجمعی و
سالح اتمی را حرام میداند ،واال ایران همان مسیری
را می رفت که کره شمالی در دستیابی به قدرت
هستهای،آن را طی کرد.
قدرتنظامیایران،یكقدرتدفاعیاست کهدرصورت
حملهدشمنتحمیلی،سریعبه«قدرتتهاجمی»تبدیل
میشود .استکبار جهانی خوب این را میفهمد ،حتی
میفهمدا گردولتوملتایراندرهماوردی کمبیاورد،
خداوندپشتوپناهملتایراناست.آنهنگام کهایران
در اوج ضعف بود ،خود خدا دفاع و حمایت از مؤمنین
و انقالبیون ملت را تقبل فرمود .آنها این واقعیت را در
واقعه طبس تجربه کردند.
ای کاش کسانی کههرازچندیسخنازمذا کرهو گفتوگو
بادشمنرامطرحمی کنند،اینحقیقترادرمییافتند
که ملت ایران یك ملت قدرتمند است .ارتش ،سپاه و
بسیج در اوج آمادگی و مجهز به سالحهای متعارف در
زمین،هواودریاست کهدر ثانیهوبههنگامهرشرارتیرا

پاسخمیدهد.اقتصادایرانیکیاز۱7اقتصادبرترجهان
است.ا گریك کمی کارآمدیوتدبیرتوامباصبر،حوصله
ومهارتبود،بهراحتیاخاللدربازارجمعمیشد.آنها
پای دار» است.
باید بدانند ترامپ در موقعیت «توافق ِ
زمان به نفع آمریکا حرکت نمی کند .ترامپ میخواهد
با یك اراده عمروعاصی و با مهندسی معکوس به دولت
پای دار» هستیم.
ایران بفهماند ما در موقعیت «توافق ِ
این یك توهم است ،دولت آمریکا باید هرچه زودتر در
مقابل ملت ایران زانو بزند ،واال روزهای سختی را در
درون و بیرون خود در پیش دارد .آمریکا محور شرارت
درجهاناست.ارتشآمریکایكنیرویتروریستیاست.
بهقولچامسکی،ترورسردار سلیمانینشاندادآمریکا
«یاغی»است.تکلیفمادربرخوردبایاغیدراسالمروشن
است .فکر کردن به مذا کره با یاغی نشانه ترس و خالف
عقالنیت است .آنها که فکر می کنند راهحل مشکالت
اقتصادی ،مذا کره است و مشکالت اقتصادی راهحل
سیاسیدارد،سختدراشتباههستند.براینمبنارفتند
پایدار»درآوردند
به«توافقپایدار»برسند،سراز«توافق ِ
و بزرگترین خسارت را به کشور زدند.

نوبت اول

موضوع مناقصه :تهیه ،تامین و خرید صندلی و موکت جهت سالن آمفیتئاتر مهر مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و
قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه( 1/000/000/000 :یك میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری
کاشان
مهلت دریافت اسناد حدا کثر تا تاریخ  99/8/27از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا کثر تا تاریخ  99/8/29و بازگشایی پا کتها در
مورخ  99/9/2در محل شهرداری کاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. کلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/18 :
خ ش99/8/6 :

آ گهی مزایده فروش سرقفلی عمومی
در اجرای تصمیمات متخذه اعضاء در مجمع عمومی عادی مورخه 1398/10/25شرکت در نظر دارد امتیاز سرقفلی دو باب مغازه تجاری
خویش را به شرح و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .بدینوسیله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به
شرکت در مزایده میباشند دعوت به عمل میآید جهت بازدید از فروشگاهها و دریافت فرم شرکت در مزایده همهروزه از تاریخ نشر
آ گهی به مدت  25روز به غیر از ایام تعطیل از ساعت  11الی  13به دفتر فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دولت و بهداشت درمان مراغه
واقع در خیابان دانشسرا جنب بیمارستان بوعلی سینا مراجعه نمایند.
الف :امتیاز سرقفلی مغازه دو دهنه واقع در خیابان دانشسرا به متراژ  147مترمربع در کف و  90مترمربع بالکن تحت پالك ثبتی  147از
موقوفات پیر اوحدالدین قیمت کارشناسی  200/000/000ریال به ازاء هر مترمربع.
ب :امتیاز سرقفلی مغازه دو دهنه واقع در خیابان کاشانی به متراژ تقریبی  110مترمربع در کف و  112مترمربع بالکن تحت پالك ثبتی 6991
از موقوفات قبرستان آقاالر قیمت کارشناسی  400/000/000ریال به ازاء هر مترمربع

هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان دولت و بهداشت درمان مراغه

آ گهی مزایده عمومی فروش یك دستگاه خودرو
شرکت مینز اند متالز اینجینیرینگ در نظر دارد خودرو سواری زانتیا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از کلیه داوطلبان حقیقی
یا حقوقی دعوت به عمل میآید با واریز مبلغ 10/000/000ریال به حساب جاری  367110112265631بانك پاسارگاد شعبه فرمانیه به نام
شرکت مینز اند متالز اینجینیرینگ از ساعت  8صبح الی  10صبح مورخه  99/08/08جهت بازدید خودرو به نشانی فرمانیه ،لواسانی غربی،
پالك  69مراجعه نموده و پیشنهادهای کتبی خود را در پا کتهای دربسته حداقل تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 99/08/08به
دبیرخانه شرکت مذکور ارائه و رسید دریافت نمایند.
الزم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یك از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آ گهی به عهده برنده مزایده میباشد.
بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند،
ترتیب اثر داده نخواهد شد .شماره تماس مسئول هماهنگی 09359756346

تاریخ انتشار99/8/6 :
خ ش99/8/6 :

گزارش«رسالت» از الزامات سیاست همسایگی؛

ما کرون با تأسیس حزبی به نام «جمهوری به پیش»
تالش کرد حزبی را با رویکرد میانه در جامعه فرانسه
ایجاد کند تا هم نماینده افراد راست و هم چپ سنتی
فرانسه باشد و ازطرف دیگر در قبال حزب ملی افراطی
خانممایلاوپهیکجبههایراتشکیلدهد.
این کارشناس مسائل اروپا تصریح کرد که ا کنون در
جریان سیاسی فعال در فرانسه حزب جمهوری به
پیش ما کرون و حزب ملی افراطی خانم مایه لوپن
هست.اینحزبافراطی کهرویکردهایاسالمستیزانه
و مهاجرستیز دارد در نظرسنجیها از موقعیت بهتری
برخوردار است.
وییادآورشد کهبههمیندلیلما کرونتالشمی کندبا
اتخاذرویکردهایاسالمستیزانهبخشیازآراءطرفداران
راستافراطیرابهسمتخودشجلب کند.امااین گونه
موضع گیریهابرایما کرونوفرانسهبهایسیاسیو
اقتصادیعظیمیرانیزباخودبههمراهدارد.
ما کرون باید پاسخگوی شرکتهایی باشد که
کاالهایشانباتحریم کشورهایاسالمیمواجهشده
مکی اظهار کرد :ا کنون در سطح کشورهای اسالمی
وا کنشهای شدیدی نسبت به این مواضع رخ داده
است .برخی از این کشورها ازجمله ترکیه ،پا کستان،
جمهوریاسالمیایرانوبسیاریاز کشورهایاسالمی
کاالهایفرانسویراتحریم کردندوباایناقدامجایگاه
فرانسهمخدوششدهاست.ایندرحالیاستکهفرانسه
بیشترینجمعیتمسلماناندر اروپاراداراست.
کارشناس مسائل اروپا درانتها می گوید :ما کرون
میخواهد ژست آزادیخواهی به خود بگیرد و تمایل
به حس آزادی بیان را نشان دهد .او گفته است من از
آزادی بیان در کشورم دفاع می کنم .به نظر میرسد
این یک وا کنش منفعالنه در قبال تحریم کاالهای
فرانسوی از سوی کشورهای مسلمان بوده است.
بنابراین ما کرون در جامعه فرانسه باید پاسخگوی
شرکتهاییباشد که کاالهایشانباتحریم کشورهای
اسالمیمواجهشدهاست.

آ گهی مناقصه عمومی شماره 99/85

تاریخ انتشار99/8/6 :
خ ش99/8/6 :

3

گزارش

روابط عمومی شركت مینز اند متالز اینجینیرینگ

عابد ا کبری
امروزپیگیریسیاستهمسایگیومنطقهقدرتمندبرایایرانیکانتخاب
نیست ،بلکه یک ضرورت محسوب میشود .اما واقعیت این است که غفلت یکی
از مهمترین مجریان تصمیمسازی سیاست خارجی ایران یعنی وزارت امور خارجه
از این امر نگرانیهای جدی برای کشور رقم زده است .غفلتی که هرروز چشمانداز
تاریکیرابرایاهداف کالنطرحشدهدر اسنادباالدستی کشور در اینزمینهایجاد
می کند .ای کاش این وزارتخانه مهمترین اقدامات انجامشده در سالهای اخیر
برای پیگیری سیاست همسایگی را برای افکار عمومی تشریح کند.
اینغفلتبهخصوصدرحوزهمشترکتمدنی–فرهنگیباعثشدهروابطسیاسی
و اقتصادی با برخی از این کشورها به پایینترین سطح خود برسد .چنانکه امروز
بهعنوانمثالمدیریتروابطباتاجیکستانازتعیینبرنامهواقدامبرایبهرهبرداری
اقتصادی و فرهنگی از فرصت همسایگی ،به مدیریت تنش تقلیل یافته است .با
افغانستاننهتنهادرمناسباتفرهنگی،اقتصادیوانسانی،بلکهدرحوزهژئوپلیتیک
وامنیتزیستیمثلحقآبهرودهیرمندوهریرودومسئلهسدسازیهایاین کشور
ازلحاظدیپلماتیکبهجمعبندیقابلاتکایینرسیدهایم.هنوزباپا کستاندرباره
امنیت مرزها به دیدگاهی مشترک نرسیدهایم و هر از چندگاهی مشکالتی امنیتی و
تروریستی دراینباره رخ میدهد .در مرزهای غربی و با توجه به وضعیت شهرهای
مرزی ،وضعیت تسهیل شرایط مرتبط با بازرگانی ،تجاری و بهبود بهرهبرداری از
فرصتهای مشترک با عراق به حداقل رسیده است .با همسایگان شمالی به
تازگی درباره رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم حداقلی اما قابلبحث رسیدهایم
ٔ
درزمینه مبادالت اقتصادی ،فرهنگی و دیپلماتیک به
اما دستاورد قابلاتکایی
دست نیامده است.
حداقل انتظار از دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه ،کمک به تعدیل
سوءبرداشت از دوقطبیسازیهای میان ایرانی قدرتمند با نیات تهاجمی و
کمکبهساختمنطقهایقدرتمنداست .کمکبهتسهیلشرایطهمکاریهای
اقتصادیوبازرگانیدر مرزهایمشترکاست .کمکبهتسهیلاقداماتنهادهای
غیردولتی،انجمنیوغیررسمیدر حوزههمکاریهایفرهنگی،علمیواقتصادی
بامردممنطقهاست .کمکبهافزایشارتباطاتغیررسمیبیننخبگانوشرکتها
و مؤسسات حوزههای مختلف علمی ،فرهنگی و اقتصادی است .این انتظارات
بی جا نیست زیرا قرار بود سیاست خارجی هموار کننده فرصتهای خارجی برای
کشور باشد .قرار بود بهره گیری از دیپلماسی رسمی ،عمومی و حتی مجازی برای
فراهم کردن مناسبات در حوزه تمدنی و کاستن از رقابتهای بیهوده و تخریبی
به پشتوانه تخصص و کارگزاران فعال منطقهای مانند سفارتخانه و کنسولگرها
حداقل کارکرد این وزارتخانه باشد.
بااینحالپرواضحاست کهعالوهبربهرهبرداریازفرصتهایاقتصادیوفرهنگی،
کمک و موفقیت در پیشبرد سیاست همسایگی منجر به کمرنگ شدن حضور
قدرتهایبزرگدرمنطقهغربآسیامیشود کهخودیکیازمهمتریناولویتهای
ایراندرسطحمنطقهایاست.بهنظرمیرسدزمانی کشورهایمنطقهبهخصوص
متحدین آمریکا خود را بینیاز از حضور این کشور در منطقه خواهند دید که نهتنها
از جانبیکدیگردغدغهامنیتینداشتهباشند،بلکهدرنتیجهمشارکت،همکاریو
همافزایی با یکدیگر به کشورهایی باثبات و پیشرفته تبدیلشده باشند.
درحالی که یکی از مأموریتهای اصلی این وزارتخانه کمک به تسهیل شرایط
خارجی در جهت ایجاد و ارتقای پرستیژ و وجهه و اعتبار بینالمللی دولت و ملت
است ،ا گر نهایت بهرهبرداری از ظرفیتهای وزارت خارجه یک کشور پیگیری امور
دیپلماتیک و کنسولی در معنای سنتی آن باشد ،نمیتوان نسبت به ادامه کارکرد
و چشمانداز موفق آن امید داشت.
سیاست خارجی اقتصادمحور از تلقی دیپلماسی بهمثابه ابزار تنشزدایی صرف
عبور کرده و به سوی ایجاد بسترها و شرایط الزم جهت همکاریهای بلندمدت
با کشورهای منطقه حرکت می کند .شرایطی که زمینه دستیابی اقتصاد ایران به
سه رکن منابع مالی و سرمایه خارجی ،فناوری پیشرفته و بازارهای منطقهای و
جهانی را فراهم آورد.
با این تفاسیر ازآنجا که پیگیری سیاست همسایگی منجر به ایجاد ثبات ،تقویت
روحیه همکاری و مشارکت جمعی در سطح منطقه میشود ،این اقدام بایستی
تبدیل به اولویت شماره یک این وزارتخانه شود.
نتیجه آنکه طرح و پیگیری سیاست همسایگی یکی از اولویتهای اساسی برای
دستیابی به اهداف سند چشمانداز است و وزارت خارجه بایستی اولویت اساسی
خود را با این ضرورت هماهنگ کند .بدون شک در این مسیر ترسیمشده،
پیگیری و کمک به تسهیل شرایط دیپلماسی فرهنگی ،علمی و ورزشی حداقل
در حوزه تمدنی اساس بازگشت اعتبار و تغییر نگاه نسبت به کارکرد مطلوب وزارت
امور خارجه است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده (نوبت دوم) شركت بازار دام مهد
طوس (سهامی خاص) به شماره ثبت 7090

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت تعاونی منحله مسكن مهر 168
به شماره ثبت ( 31120نوبت دوم)

چون تعداد حاضرین در مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ  1399/08/05به حدنصاب نرسید،
لذا بنا به تصمیم هیاتمدیره شرکت ،مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم در تاریخ
پنجشنبه  1399/08/22ساعت  20واقع در محل قانونی شرکت به آدرس جاده فریمان ،نرسیده به
بهشت رضا(ع) برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد در تاریخ و ساعت یادشده به آدرس مذکور
حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را طبق مفاد اساسنامه معرفی نمایند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی شرکت
 -2تصویب صورتهای مالی سال 1398
 -3بودجهبندی سال مالی 1399
 -4انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -5انتخاب بازرس قانونی شرکت
 -6طر ح و تصویب سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
میباشد.
تاریخ انتشار99/8/6 :
هیاتمدیره شركت بازار دام مهد طوس
خ ش99/8/6 :

بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت که راس ساعت  12مورخ  99/8/18در محل
مسجد امام رضا ،واقع در نبش مصلی  30/3تشکیل میشود ،حضور به هم رسانند.
کسانی که امکان حضور در جلسه را ندارند ،میتوانند به همراه وکیل خود تا تاریخ  99/8/17به
آدرس شرکت واقع در شفا  30در ساعات اداری مراجعه و وکالت کتبی خود را به شخص مورد نظر
جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حدا کثر وکالت سه نفر و هر غیرعضو میتواند
وکالت یك نفر را عهدهدار باشد .از اعضای محترمی که تمایل به کاندیداتوری در هیات تصفیه و
ناظر تصفیه دارند تقاضا میشود ظرف  10روز از این تاریخ در ساعات اداری به دفتر شرکت مراجعه
و تقاضای کتبی خود را ارائه نمایند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هیات تصفیه و ناظر هیات تصفیه درخصوص آخرین وضعیت شرکت
 -2اتخاذ تصمیم درخصوص پذیرش استعفای دستهجمعی هیات تصفیه و ناظر تصفیه
 -3تمدید مدت هیات تصفیه و انتخاب سه نفر هیات تصفیه و یك نفر ناظر
 -4اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف اعضای بدون واحد
 -5اتخاذ تصمیم درخصوص تعویض چکهای شرکت تعاونی با چکهای سامان مسکن
 -6اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین حقالزحمه و حقوق هیات تصفیه و ناظر تصفیه
 -7اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه فروش داراییهای شرکت و تسویهحساب با بدهکاران و
طلبکاران شرکت
 -8اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف واحدهای نیمه کاره ساختهشده توسط خود اعضا
 -9اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین حسابرس برای مشخص شدن وضعیت پروژه
 -10اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
 -11دادن وکالت انجام امور ثبتی
تاریخ انتشار99/8/6 :
هیات تصفیه تعاونی منحله
خ ش99/8/6 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی مبادالت
مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر
بنا به تصویب هیاتمدیره شرکت تعاونی مبادالت مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت دوم) روز دوشنبه مورخه  99/08/19راس ساعت  15عصر
در محل دفتر شرکت واقع در استان آ.غ ،شهرستان پیرانشهر ،خیابان آزادگان ،روبهروی پارك الله
تشکیل می گردد .لذا عموم اعضاء و سهامداران دعوت به عمل میآید جهت اتخاذ تصمیم راجع
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به
ماده  19آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاونی) در
صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به
عضو دیگر یا نماینده تاماالختیار از میان اعضاء و غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضوی
میتواند عالوه بر رای خود حدا کثر حق سه رای باوکالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای باوکالت
داشتهباشد.توضیحااینکهوکالتنامههایعادیبایستییكروز بعداز انتشار آ گهیمذکور تایكروز
قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و
در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یکی از دفترخانههای اسناد
رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای صرف هزینههای سال مالی 1399
 -6انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام مدت ماموریت
 -7طرح و تصویب پاداش هیاتمدیره
 -8طرح و تصویب حقالزحمه بازرس
هیاتمدیره شركت تعاونی مبادالت
تاریخ انتشار99/8/6 :
خ ش99/8/6 :
مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر
4685

آ گهی دعوت سهامداران به تشكیل مجمع عمومی
عادی به طور فوقالعاده در شركت
آویژه دیار تیس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)
بدینوسیله هیاتمدیره شرکت آویژه دیار تیس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شماره ثبت
 3332از کلیه سهامداران این شرکت دعوت مینمایند تا در جلسه مجمع عادی به طور فوقالعاده
که در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/08/21در محل قانونی شرکت واقع در منطقه آزاد
چابهار ،مجتمع تجاری پردیس ،غرفه  19بیرونی تشکیل میشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
هیاتمدیره
تاریخ انتشار99/8/6 :
خ ش99/8/6 :

دادنامه
پرونده کالسه  9909982213400079شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان فیروزکوه ( 101جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره 9909972213401187
شا کی :اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به نشانی تهران – تهرانپارس ،کیلومتر 5
بزرگراه شهید یاسینی ،داخل پارك سرخهحصار ،خیابان گلمریم با نمایندگی آقای امیرحسین
فیروزنیا فرزند شیرعلی
متهم :آقای رضا شجاع فرزند اصغر به نشانی استان تهران – شهرستان پردیس – پردیس – فاز
 – 3مجتمع زیتون 6
اتهام :شکار و صید با وسایل و از طریق غیرمجاز (شکار غیرمجاز یك راس کل وحشی)
گردشکار :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند
متعال و با تکیه بر وجدان ،شرف قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:
«رای دادگاه»
درخصوصاتهامآقایرضاشجاعفرزنداصغربهشمارهملی6599958753آزادباقرار قبولی کفالت
دائربرشکار غیرمجاز یكراس کلوحشیبااستفادهاز اسلحهدیگرانباعنایتبه گزارشادارهمحیط
زیست شهرستان فیروزکوه ،کشف اسلحه متعلق به غیر از متهم ،کشف الشه شکار از متهم و اقرار
صریح متهم بزه انتسابی نامبرده محرز و مستندا به مواد 19 ،18 ،10و  164از قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392و بند ج از ماده  11قانون شکار و صید با اصالحات بعدی به  6ماه حبس تعزیزی محکوم
می گردد (به عنوان مجازات اصلی) و مستندا به ماده  23قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به
انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامههای محلی شهرستان فیروزکوه برای یك نوبت
به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می گردد اما با توجه به الزامی بودن مجازات جایگزین حبس
مستندا به مواد  70 ،66 ،64و  86از قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به پرداخت جزای نقدی
هجده میلیون ریال در حق صندوق دولت به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم می گردد و در
صورت تعذر یا عدم پرداخت جزای نقدی حکم حبس اجرا می گردد .اسلحه و سایر موارد مکشوفه
تحویل مالك گردد .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محا کم
تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه  101دادگاه كیفری  2شهرستان فیروزكوه –
تاریخ انتشار99/8/6 :
مجتبی كثیریان
خ ش99/8/6 :
برگ اجرائیه
مشخصات محکومله :مسلم رجبی گلستان فرزند :هرمز نشانی محل اقامت شهرکرد ،شهر کیان،
محله قلعه ،خ ابوذر غفاری ،کوچه  ،10پالك  1مشخصات محکومعلیه :فیروز هرمزی فرزند بخشعلی
نشانیمجهولالمکانمحکومبه:بهموجبدادنامهشماره101/99مورخ99/3/9شورایحلاختالف
کیانمحکومعلیهمحکوماستبهپرداختمبلغ9/000/000ریالبابتاصلخواستهومبلغ275/000
ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بدین صورت که مبلغ  6/000/000ریال از تاریخ
1386/1/30ومبلغ3/000/000ریالدر تاریخ1398/11/26براساسشاخصاعالمیبانكمرکزیدر
حقمحکوملهوپرداختنیمعشردولتیدر حقصندوقدولتجهتاجرامحکومعلیهمکلفاست
از تاریخ ابالغ اجرائیه پیش از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
تاریخ انتشار99/8/6 :
شورای حل اختالف شماره  18شهر كیان
د ش99/8/6 :

4

خبر
عضو کمیسیون عمران مجلس:

دولت از قیمتگذاری دستوری فوالد
منصرف شده است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :شواهد نشان میدهد که دولت تمایلی
به قیمت گذاری دستوری فوالد ندارد و ازاینرو سود واقعی حاصل از تولید به
شرکتهایفوالدیوسهامدارانمیرسد.به گزارش کاالخبر،علیرضاپا کفطرت
در گفتوگوباخبرگزاریمهراظهارداشت:بررسیهایانجامشدهازسویمجلسو
رایزنیباوزارتصمت،بیانگرمشکلزابودنقیمتدستوریفوالدبرایصنعتگران
و مصرف کنندگان است و قرار است بورس کاال یعنی عرضه و تقاضای واقعی بازار
مال ک قیمتها باشد.وی افزود :در جلسه غیرعلنی هفته پیش با وزیر صمت
موضوعفوالدبهدقتبررسیشدووزیرصمتهماز وضعیتموجود گالیههایی
داشت.ایننمایندهمجلسباتأ کیدبراینکهتصمیم،برعرضه کلفوالددربورس
کاال است ،بیان کرد :تنها راهحل ممکن ،عرضه تمام فوالد تولیدی کارخانجات
در بورس کاالست تا قیمتها به واقعیت نزدیک شود.پا کفطرت ادامه داد :با
سازوکاربورس کاال میتوانمشکلفعلیبازارفوالدرامرتفع کردبهطوری کهقیمت
دستوریاعمالنمیشودتولیدکنندهومصرف کنندهبراساسعرضهوتقاضای
بازار بهخریدوفروشفوالدبانرخیواقعیمیپردازند.ایننمایندهمجلس گفت:
با در پیش گرفتن مبادالت کل کشور در بورس کاال و کنار رفتن قسمت گذاری
ً
دستوری ،قطعا زیان سهامداران و مردمی که به بورس ورود کردهاند جای خود
را به سود میدهد و مجلس در این حوزه حامی مردم است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی خبر داد:

صرفهجویی  3.5میلیارد دالری با
افزایش آمادگی نیروگاههای کشور
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در حال حاضر
آمادگی نیروگاهها از مرز  93درصد عبور کرده است ،گفت :افزایش  10درصدی
آمادگینیروگاههادر طییکدههاخیر3.5میلیارددالرصرفهجوییبههمراه
داشته است.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،محسن طرزطلب با
اشاره به اقدامات صورت گرفته صنعت برق حرارتی در طی یک دهه اخیر،
گفت :در روزهای آغازین سال  1390ظرفیت نامی نیروگاههای حرارتی حدود
 54هزار مگاوات بود که این رقم در حال حاضر با افزایش  25درصدی از مرز
 68هزار مگاوات عبور کرده است .همچنین در اوایل دهه  90حدا کثر نیاز
مصرف حدود  42هزار مگاوات بود که این رقم تابستان امسال به بیش از 58
هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.وی یادآور شد :میزان تولید برق نیروگاههای
حرارتی در نیمه نخست سال  90حدود  121هزار میلیارد کیلووات ساعت و
در  6ماهه نخست سال گذشته  152هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده است
که این رقم در نیمه نخست سال جهش تولید با افزایش حدود  10درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز  167هزار میلیارد کیلووات ساعت
گذشت.طرزطلبادامهداد:درآنمقطعزمانیمیزانمصرفسوختساالنه
نیروگاههای کشور حدود  57میلیارد مترمکعب بود که این رقم سال گذشته
به  74میلیارد مترمکعب رسید .در آن سالها  62درصد سوخت نیروگاهها
توسط گاز طبیعی و  38درصد آن توسط سوخت مایع تأمین میشد؛ عاملی
که افزایش ضریب خروج اضطراری واحدها ،دشواری بهرهبرداری نیروگاهها
و آسیبدیدگی بویلرها را به همراه داشت.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی با تأ کید بر اینکه در نیمه نخست امسال حدود
 90درصد سوخت نیروگاهها از طریق گاز طبیعی تأمین شده است ،اضافه
کرد :اقدامات صورت گرفته در طی چند سال اخیر موجب شده است تا در
نیمهنخستامسالاز میان45میلیاردمترمکعبسوختمصرفینیروگاهها
حدود  40میلیارد مترمکعب آن از طریق سوخت گاز طبیعی تأمین شود.وی
ادامه داد :راندمان نیروگاهها در آن دوران حدود  36.9درصد بود که این رقم
در حال حاضر با اقداماتی از قبیل تبدیل نیروگاههای گازی به سیکلترکیبی
به  38.7درصد افزایش یافته و براساس برنامهریزی صورت گرفته تا پایان
سال به حدود  39درصد خواهد رسید.
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در گزارشی ،آخرین وضعیت قیمت خودرو بررسی شد؛

اشتهایسیریناپذیربازارخودرو!

بازار خودرو وضعیت سیریناپذیری
در گرانی پیدا کرده است .تاختوتاز
قیمتها،بازارخودرورادروضعیتبیثباتی
قرار داده و امکان پیشبینی قیمتها را
کاهش داده است .هرچند با نزول نرخ دالر
در هفته گذشته ،قیمت خودروها نیز در
بازار تااندازهایپایینآمد،اماا کنونرئیس
شورای رقابت خبر از مجوز خودروسازان
مبنیبر افزایش قیمتها برای سهماهه
سوم امسال داده است.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال
شورای رقابت ،خودروسازان میتوانند
هرسهماهیکباربراساسنرختورمبخشی که
ازسویبانکمرکزیاعالممیشود،افزایش
قیمتهارادرمحصوالتشاناعمالنمایند.
این افزایش قیمت نیازمند تأیید شورای
رقابت نیست و خودروسازان میتوانند
حدا کثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعالمی
از سوی بانک مرکزی ،افزایش قیمتها را
در محصوالت خود یکباره یا در دو مرحله
انجام دهند.
ازسویدیگرافزایشقیمتخودرودرسهماه
سومدر حالیمجوز گرفتهاست کهصحبتی
از افزایش کیفیت خودروها به میان آورده
نمیشود و متأثر از نرخ ارز ،مجوز افزایش
قیمتها داده شده است.
یکی از دالیل مهم در باال رفتن قیمت
خودرو در سالهای اخیر کاهش ارزش
ریال و نقدینگی سرگردان بوده که خودرو
را از کاالیی مصرفی به کاالیی سرمایهای
تبدیل کرده و موجب شده تقاضا برای
آن بهشدت باال برود .تقاضای باال برای
خرید خودرو در کنار کاهش تولید ،باعث
شده تا قیمتها با سرعت بیشتری جهش

داشته باشند.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت هم اولویت این وزارتخانه را از میان
برداشتن انحصار در خودرو و حمایت ویژه
واحدهایتوانمندوافزایشتولیداترقابتی
در حوزه خودرو کشور عنوان کرده است.
شاید بتوان علت اصلی مشکالت صنعت
خودرو را انحصار گسترده در این صنعت
عنوان کرد .با شکسته شدن این انحصار
میتوانبهبودوضعیتفشلخودروسازی
کشور را انتظار داشت.
بازار خودرو ثبات چندانی ندارد و قیمتها
تقریبا به صورت هفتگی تغییر می کنند .با
کاهشنرخارزدرروزهایاخیرقیمتخودرو
نیزتاحدودیروبهافول گذاشت،اماشرایط
به گونهایاست کهنمیتوانپیشبینی کرد
کهآیاقیمتهادراینوضعیتباقیمیمانند
و یا دوباره روند افزایشی طی می کنند.
در حال حاضر ا گرچه برای خودرو مشتری
واقعی وجود ندارد و قیمتها بیشتر برروی
کاغذتعیینمیشوند،اماباز همعدموجود
مشترینتوانستهسرعتافزایشقیمتها
را متوقف کند.
افزایش قیمت خودروسازان ،تأثیری
در قیمت حاشیه بازار ندارد
امیرحسین کا کایی کارشناسبازارخودرودر
گفتوگو با «رسالت» ،وضعیت خودرو را در
شرایطاسفناکیدانستوافزود:قیمت گذاری
غلط باعث شده صنعت خودرو از دو سال و
نیم گذشتهدر حدود40هزار میلیاردتومان
وطیچندماه گذشته10هزار میلیاردتومان
ضرر و زیان ببیند و بیشتر از  100هزار میلیارد
تومان به بدهیهای دو خودروساز اصلی
اضافه شود .ضرر و زیان به کاهش تولید و

توقف آن میانجامد و این مسئله وضعیت
بازار فعلی خودرو را شکل داده است.
ویافزود:شورایرقابتهرگزباافزایش کامل
قیمتهاموافقتنمی کندوبههمینعلت
خودروسازانهموارهدرحاشیهزیانهستند.
اینوضعیتازیکسوباعثافزایشقیمتها
در بازار میشود و از سوی دیگر وضعیت
خودروسازی را بهبود نمیدهد .بنابراین
قیمتهابایدافزایشپیدا کنند،زیراقیمت
مواد اولیه و کارگر باال رفته است.
کا کایی با تأ کید بر اینکه باید تولید واقعی
خودروافزایشپیداکنند،گفت:ماسالهاست
درباره کنترلقیمتخودروصحبتمی کنیم،

رئیس کمیته امداد خبر داد:

توزیع چهار میلیون بسته حمایتی بین نیازمندان
علیرضا قشقایی
رئیس کمیتهامدادمجموعبستههایغذاییتوزیعشدهدرمرحله
نخست و دوم پویش ایران همدل را بیش از  27میلیون وعده غذایی
دانست و تأ کید کرد :همچنین در دو مرحله اجرای این پویش حدود
چهار میلیون بسته معیشتی به محرومان ارائه شد و درمجموع در طول
ماه مبارک رمضان و ایام محرم و صفر رقمی به ارزش  1178میلیارد تومان
از طریق ارائه غذای گرم و بسته معیشتی ،به خانوادههای نیازمند کمک
انجام شد .سیدمرتضی بختیاری در نشست خبری با تشریح فعالیتها و
اقداماتانجامشدهاز سویایننهاددر اجرایپویشایرانهمدلافزود:

در مرحله دوم این پویش با مشارکت  2600مرکز اطعام حسینی و  80هزار
نیروی داوطلب 15 ،میلیون و  800هزار بسته غذای گرم به خانوادههای
نیازمندارائهشد.ویدر پاسخبهخبرنگار روزنامه«رسالت»از برنامهریزی
کمیته امداد برای تأمین تبلت موردنیاز دانشآموزان تحت پوشش این
نهاد اشاره کرد و گفت :البته با کمکهای دستگاههای مختلف  50هزار
تبلت تهیه و در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است که البته نیاز کمیته
امداد به  250هزار تبلت است که در این زمینه و توافقی که با استانها
انجامشدهقرار است50درصداز هزینهتوسطخیریناستانهاو50درصد
بقیه توسط کمیته امداد تأمین شود .البته طبق آمار بیش از  3میلیون

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی گوهر بار چابهار
سهامی خاص به شماره ثبت  1815و شناسه ملی  14007870135به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  . 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب
گردیدند :آقای رشید امیدی به شماره ملی  ، 3650079097آقای سعید
امیدی به شماره ملی  ، 3650066394آقای محمد حنیف بلوچ به شماره
ملی  ، 3651351459آقای واصف امیدی به شماره ملی، 3651575871
آقای اسمعیل کردی تمندانی به شماره ملی 3701633592برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند  .2 .آقای واحد بخش جالل زهی به شماره ملی
 3651675033به سمت بازرس اصلی  ،آقای فدارحمان حوت به شماره ملی
3651696715بهسمتبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخاب
گردیدند  .رونوشت  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عطف
به شماره  62/20524مورخ  1399/7/22جهت اطالع  .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری چابهار ()1030026

آگهی تغییرات شرکت اریکه پاک سیستان سهامی خاص به شماره
ثبت  7473و شناسه ملی  14007387679به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/07/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :آقای
قاسم زاهدی به شماره ملی  3610208147به سمت مدیرعامل و
عضو اصلیهیئتمدیرهوخانمفریبا غالمزادهمقدم غزاقبهشماره
ملی  3660291307به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی
آبروشن به شماره ملی  3621467173به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند.2 .کلیه اوراق و اسناد تعهد
اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای قاسم زاهدی و همراه
با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای قاسم زاهدی و
همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زاهدان ()1031272

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی گوهر بار چابهار سهامی
خاص به شماره ثبت  1815و شناسه ملی  14007870135به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/07/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :آقای رشید امیدی
به شماره ملی  3650079097به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای سعید امیدی
به شماره ملی 3650066394به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ،آقای محمد
حنیف بلوچ به شماره ملی  3651351459به سمت عضو هیئت مدیره  ،آقای
اسمعیلکردیتمندانیبهشمارهملی3701633592بهسمتعضوهیئتمدیره
 ،آقای واصف امیدی به شماره ملی 3651575871به سمت عضو هیئت مدیره
ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره واوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .رونوشت  :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان عطف به شماره 62/20524مورخ 1399/7/22جهت اطالع  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری چابهار ()1030025

آگهی تغییرات شرکت اریکه پاک سیستان سهامی خاص به شماره ثبت

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

برابر رای شماره  139960301078000146مورخ  99/2/10هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای بهمن اسودی فرزند مختار به ش.ش  631صادره
از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت
 108/05مترمربع در قسمتی از عرصه پالک  1526و اعیان  306فرعی از
 2اصلی واقع در بخش  12تهران خریداری از بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی نسبت به عرصه و محمد زندیه و دیگر شرکاء نسبت به اعیان
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهروز جشان -رئیس ثبت اسناد و امالک
مالف 15078
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/21 :

 7473و شناسه ملی 14007387679به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ  1399/07/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :اعضاء هیئت مدیره

به قرار ذیل تعیین شدند :آقای قاسم زاهدی به شماره ملی 3610208147

و خانم فریبا غالمزاده مقدم غزاق به شماره ملی  3660291307و آقای

مصطفیآبروشنبهشمارهملی3621467173بهعنواناعضاءهیئتمدیره

برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .2 .خانم فهیمه مقدم نیا به شماره ملی
 3674311275به سمت بازرس اصلی وآقای محمود زاره زئی اصل به شماره

ملی  3711234674به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخابشدند.3.روزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتنشراگهیهایشرکت

تعیینگردیدادارهکلثبتاسنادوامالکاستانسیستانوبلوچستاناداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()1031271

آگهی تغییرات شرکت سبز پیما تفتان سهامی خاص به شماره ثبت 7291

و شناسه ملی  14006990270به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
مورخ  1398/03/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد . 1 :اعضاء هیئت مدیره به

قرار ذیل تعیین شدند :خانم فاطمه بازگیر به شماره ملی  3611057118و

خانم معصومه سنچولی به شماره ملی  1171209721و خانم فرخ سرگزی به

شماره ملی  3671994487به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند .2 .آقای حامد روشندل به شماره ملی  3622076992به

سمت بازرس اصلی وآقای مجید بهشتی فر به شماره ملی 3610583967

بهسمتبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.3.روزنامه

کثیراالنتشار رسالت جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید اداره کل

ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زاهدان ()1030028

آگهی تغییرات شرکت سبز پیما تفتان سهامی خاص به شماره ثبت
 7291و شناسه ملی  14006990270به استناد صورتجلسه هیئت
مدیرهمورخ1398/03/29تصمیماتذیلاتخاذشد.1:خانمفاطمه
بازگیر به شماره ملی  3611057118به سمت رئیس هیئت مدیره و
خانم معصومه سنچولی به شماره ملی  1171209721به سمت نایب
رئیسهیئتمدیرهوخانمفرخسرگزیبهشمارهملی3671994487
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب
شدند .2 .کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با
امضاء خانم فرخ سرگزی و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با
امضاء خانم فرخ سرگزی و همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()1030027

اما برای کنترل و بهبود کیفیت تولید هیچ
اقداممؤثریصورتنگرفتهاست.ا گراجازه
آزادشدنقیمتخودروهادادهشودوتولید
همافزایشپیدا کندمشتری،تعیین کننده
قیمت خودرو میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که مجوز افزایش
قیمت خودرو ،باعث گرانی در حاشیه بازار
میشود یا خیر؟ افزود :لزوما چنین اتفاقی
ر خ نمیدهد ،زیرا قیمت در بازار به دلیل
افزایش نرخ ارز بهطور هیجانی باال رفت و
قیمتهای کاذبی در بازار مطرح شد و خرید
و فروش را محدود کرد .با توجه به اینکه
قیمت ارز در حال کاهش است ،قیمتی که از

سویخودروسازانمطرحمیشودتأثیریدر
قیمت بازار آزاد نمی گذارد .ا گر تولید خودرو
باال برودوقیمتارزپایینبیاید،عدهایبرای
جلوگیریازپاییننیامدنارزشسرمایهشان،
اقدام به فروش می کنند و درنتیجه قیمتها
پایین میآیند.
کا کایی درباره شرایط قیمت گذاری خودرو
در بورس بیان کرد :بازار قیمت خودرو در
شرایطفعلیبههمریختهاستوقیمتهای
متفاوتیازیکخودرودادهمیشود.ا کنون
اینادعامطرحمیشود کهقیمت گذاریدر
بورسصورتبگیرد کهوضعیتشفافتری
دارد .سپردن قیمت به مکانیزم بازار برای

دانشآموز در سطح کشور نیاز بهتجهیزاتالکترونیکیدارند کهامیدواریم
بهزودیمشکلاین گروهازجامعهافرادنیزمرتفعشود.رئیس کمیتهامداد
از آغاز پویشموکباشتغالاربعینبرای کمکبهایجادفرصتشغلیبرای
جوانانخبردادو گفت:در اینپویشافراد کارآفرینواقشار مختلفمردم
میتوانند با ارائه آموزشهای شغلی ،در اختیار گذاشتن سرمایه یا کارگاه
و...بهجوانان،آنانرادر ایجاداشتغالیاریبرسانند.بختیاریبااشارهبه
آغاز برنامهریزیهابرایاجرایسومینمرحلهپویشایرانهمدل ،گفت:
برایاجرایمرحلهسوماینپویشپیشنهاداتیازجمله کمکبهاشتغال
محرومان،تأمینجهیزیهجوانانوموضوعدرماننیازمندانمطرحشده
که بهمحض جمعبندی ،اعالم خواهد شد.رئیس کمیته امداد با تقدیر از
مشارکتمردمنیکوکار،خیران،نهادهایمختلفهمچونبسیج،سپاه،
بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اجرای پویش ایران
همدل خاطرنشان کرد :در پی فرمایشات رهبر معظم انقالب ،شاهد یک

به تعادل رساندن قیمتها ،اقدام درستی
است،امابایدتوجهداشتقیمت گذاریدر
بورسهزینهدارد،مانندنمایشگاهداران که
بعد از معامله باید هزینه دریافت کنند ،با
این تفاوت که در بورس پرداخت هزینهها
شفافتر است.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به لزوم
افزایشتولیدخودروبهعنوانراهحلبهبود
وضعیت بازار بیان کرد :هر بار که قیمت
خودروافزایشپیدامی کند،بهدنبالراهحل
میرویم کهتنهاراهحلآنهمافزایشتولید
است.بایدشرایطتولیدتسهیلشودوامکان
ترخیص قطعات خودرو از گمرکات فراهم
گردد تا روند تولید خودرو سرعت بیشتری
بگیرد،امابعضیاز قوانیندر کشور برخالف
تولید عمل می کنند .بنابراین باید فکری
برای این مسئله کرد.
کا کایی اضافه کرد :خودروسازان ظرفیت
تولیدیکمیلیونو500هزاردستگاهرادارند،
اما مشکل در تأمین قطعه دارند .ا کنون با
وجود تحریمها ،واردات قطعات به نصف
کاهشپیدا کردهاست،اماا گربتوانمشکالت
گمرکاترارفع کرد،قطعهسازانتولیدراباال
میبرند و به افزایش عرضه خودرو و بالطبع
کاهش قیمتها کمک می کنند.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد:
سیاست گذاران با تصمیمات خود جلوی
تولیدرا گرفتهاند کهیکیازآنهاقیمت گذاری
دستوری است .با چنین سیاستهایی،
شرکتهای خودروساز با ضرر و زیان تولید
می کنند28.شرکتخودروسازیخصوصی
هستند که هیچ کدام از آنها تولید ندارند
و فقط خودروسازان دولتی اقدام به تولید
می کنند.

خیزش عمومی در کمک به نیازمندان بودیم و در همین راستا بیش از
572میلیاردتومان کمکنقدیو کاالییدراختیار کمیتهامدادقرار گرفت.
ویدرادامهبهاشتغالمددجویاناشاره کردو گفت:ا گر کارآفرینانیباشند
که در این زمینه انگیزه داشته باشند و  40نفر از مددجویان کمیته امداد را
واردمدار اشتغال کنندطیقراردادیبهازایهرنفر50میلیونتومانبهاو
وامقرضالحسنهمیدهیم.خوشبختانهموافقتبانکمرکزیهم گرفته
شده است .رئیس کمیته امداد از توزیع بیش از  15میلیون وعدهغذای
گرم میان خانوادههای نیازمند در مرحله دوم پویش ایران همدل خبر
داد و گفت :در این پویش یکمیلیون و  695هزار بسته معیشتی میان
محرومان توزیع شد .وی ادامه داد :در سال جاری برنامه ما این است که
50درصداشتغالدر رابطهباراهبرانشغلیباشد.در اینقسمتبسیاری
از مرا کز دانشبنیان اعالم آمادگی کردهاند و با تعداد قابلتوجهی از آنها
قرارداد بسته شده است.

تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا سد سلیمان درتاریخ  1399/07/28به شماره ثبت  74160به شناسه ملی  14009523331ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :رشته ساختمان :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی
،آجری،سنگی ،بتنی ،فلزی .رشته آب  :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ،مخازن آب
وشبکه های توزیع آب.جمع آوری وانتقال فاضالب.کاناهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی.سازه های دریایی وساحلی.احداث حوضچه ها واستخرهای پرورش
وتکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب وفاضالب.رشته راه و ترابری  :امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی
بزرگراهها  ،آزادراهها  ،راههای ریلی  ،باند فرودگاه،سیستمهای انتقال هوایی پایا دار  ،تونل  ،پل ها  ،راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل تهیه  ،نصب ،نگهداری
و تعمیر تجهیزات ) و راهداری و عملیات آسفالتی.رشته صنعت و معدن  :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی  ،نساجی  ،پوشاک
 ،چرم،چوب و شیشه ،سلولزی ،فرآوری ،ذخیره ،تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی ،شیمیایی ،کانی غیرفلزی ،صنایع سنگین ،معدنی ،صنایع
فلزی ( آهن و فوالد  ،فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی )کارخانجات ابزار آالت و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی  ،تولید وسایل
آزمایشگاهی  ،دارویی  ،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل  ،تجهیزات  ،خطوط انتقال مواد در کارخانجات  ،بهینه سازی مصرف انرژی صنعت حمل و نقل .رشته نیرو :
در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید  ،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها .شبکه های برق و تاسیسات برقی .پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص .سیستم
های کنترل برق و ابزار دقیق .رشته تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال ( آب  ،نفت  ،گاز) شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی و
هیدرومکانیکی ،سیستمهای سرد کننده ساختمان  ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ،گاز  ،برق و فاضالب ) وانتقال زباله ،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های
آب و فاضالب  ،وسایل انتقال (اسانسور و پله برقی ) سیستم های خبر و هشدار دهنده  ،تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه ،سیستمهای ارتباطی
،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی (سندبالست)حفاظت کاتدی ،پوشش(الینینگ )ایستگاه های پمپاژ .رشته ارتباطات :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط
به مخابرات صوتی  ،تصویری و داده ای ،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده  ،انواع شبکه های پستی  ،شبکه های انتقال سیمی .رشته کشاورزی
 :دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری  ،درختکاری ،بهسازی واصالح اراضی.آبخیزداری وآبخوان داری مالچ پاشی وتثبیت شن روان عملیات به زراعی
،کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک .مرتع داری و ایجادمرتع دست کاشت .ایجادفضای سبز ونگهداری آن.امور دامپروری شامل (طیور،گاوداری،زنبوردا
ری،گوسفندداری).طرح سامانه های نوین آبیاری و ابیاری تحت فشار  .شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و استفاده از تسهیالت بانکها و موسسات مالی به صورت
ارزی و ریالی جهت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله فرهنگیان  ،خیابان بهورز7
[شهیدفالحی  ، ]1/12خیابان بهورز  ، ]7/2[ 9/1پالک  ، 6طبقه دوم  ،واحد جنوبی کدپستی  9189764565سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  99/418مورخ 1399/07/01
نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی بجنورد با کد  271پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سعید حسین پور امامقلی به شماره ملی  0860304027و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای اسماعیل دادوی ززولی به شماره ملی  2250025568و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال آقای آرمان قاسمی کلیجی به شماره ملی  2250034974و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای هاشم اوتادی به شماره ملی  0603245390به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا
رحمانی تیتکانلو به شماره ملی  0860086593به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1029897
آگهی انتقال مرکز اصلی شرکتصنایع بسته بندی صانع شرق از مشهد .به فریمان به
شناسه ملی  10380225492به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/04/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت از واحد ثبتی مشهد به آدرس
استان خراسان رضوی  ،شهرستان فریمان  ،بخش مرکزی  ،دهستان سنگ بست ،
روستا شهرک صنعتی کاویان ،محله شهرک صنعتی کاویان  ،خیابان کمربندی غربی ،
کوچهصنعت،3پالک،13طبقههمکفکدپستی9394194181منتقلگردیدومراتب
ذیل شماره  670ثبت گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان ()1029584

آگهی تغییرات شرکت شایان طلوع میانکوه سهامی خاص به شماره ثبت
 1535و شناسه ملی  10860066051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/05/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :موسی قلیچی
به شماره ملی  5279421588به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم
غالمی به شماره ملی  1972222163به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی
قلیچی به شماره ملی  5279696366به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره حق امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت  :از قبیل چک
سفته -برات – قراردادها – عقود اسالمی – اوراق عادی و مکاتبات اداریبا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد روزنامه
رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .حسین شریفات به شماره
ملی  5279714542به عنوان بازرس اصلی و امین خالدی به شماره ملی
 5279859605به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری امیدیه ()1030509
آگهی تغییرات شرکت مصالح سازان مرزن دانه گویتر سهامی خاص به شماره
ثبت  2945و شناسه ملی  14005992429به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/07/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :محل شرکت در
واحد ثبتی چالوس به آدرس استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرزن آباد
دهستانبیرونبشمروستالعلبیجارمحلهنداردخیاباناصلیکوچه(معدنآهک
کوره) پالک  0طبقه همکف کدپستی  4664160116تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامهبشرحفوق اصالح گردید .اداره کلثبت اسنادو امالک استانمازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس ()1029679

تاسیسشرکتسهامیخاصحامیانپویشونداددرتاریخ1399/01/23بهشماره
ثبت  3990به شناسه ملی  14009069918ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:سمپاشی اماکن عمومی شامل  :منازل مسکونی  ،ادارات  ،خوابگاه دانشجوئی،
دانشگاه ف شرکتهای دولتی وخصوصی  ،دامداریها ومرغداریها  ،رستورانها ،
هتلها  ،مدارس وبیمارستانها _ مبارزه باحشرات وجانوران موذی _ سمپاشی
مزارعکشاورزی_دفعآفات_خریدوفروشسمومآفتکشارگانیکوشیمیائی
_ اعطای نمایندگی و اخذنمایندگی _ کشت هیدروکونیک سبزیجات _ تولید ،
پرورش و توزیع قارچ  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خوزستان ،
شهرستان بهبهان  ،بخش مرکزی  ،شهر بهبهان ،محله شهید عمران  ،بلوار کرم
نسب  ،بن بست (( همت ))  ،پالک  ، 1طبقه همکف کدپستی 6361797864
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به
 100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  33مورخ  1398/12/13نزد بانک بانک ملی
ایران شعبه شهید بهشتی بهبهان با کد  7115پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدامیرسامان مساوات
به شماره ملی 0014070065و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانمسمیهساداتمساواتبهشمارهملی0064730573وبهسمترئیسهیئت
مدیره به مدت  2سال خانم ساناز سادات مساوات به شماره ملی 0451614291و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا ابول زاده به شماره
ملی  1861025025به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام
شجاعی به شماره ملی  1861655487به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بهبهان ()1030527
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ماکرون باید تاوان توهینهای خود را بدهد؛

خروشجهاناسالمعلیهکاخالیزه

گروه بین الملل
خشمجهاناسالمازتوهینهایامانوئل
ما کرون رئیس جمهور فرانسه به دین مبین
اسالم روز به روز گسترده تر می شود .انتشار
کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی
در دو هفته گذشته خشم جوامع اسالمی را
برانگیختهاست.اینخشمباسخنان«امانوئل
ما کرون» در چهارشنبه هفته گذشته که به
حمایت از این اقدام به بهانه آزادی عقیده
پرداختهبود،دوچندانشدهومقاماتبسیاری
از کشورها از جمله اردوغان و عمران خان
موضعرئیسجمهورفرانسهرامحکوم کردهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز
در پی استمرار لجوجانه اقدامات اهانت آمیز
به ساحت پیامبر رحمت (ص) در فرانسه که
در کمال تأسف در مواردی با حمایت برخی
مقامات رسمی نیز همراه بوده است ،هرگونه
اهانتوبیاحترامیبهپیامبرانالهیخصوصا
خاتم آنها رسول مکرم اسالم را به شدت
محکوم کرد.
توهین های نابخشودنی ما کرون به
مسلمانان
امانوئل ما کرون رئیس جمهور فرانسه در یکی
دیگر از سخنان خود ،رویکرد توهین آمیزی
نسبتبهدینمبیناسالمداشتهو کاملترین
و آخرین دین آسمانی را مولد بحران در جهان
دانسته است! رئیس جمهور فرانسه اخیرا در
توجیه الیحهای ضد اسالمی ادعا کرده بود:
«اسالم دینی است که امروزه در تمام جهان
در بحران به سر میبرد .این مسئله را فقط در
کشورخودمانشاهدنیستیم».ما کرونمدعی
شده بود که هدف از اجرای این الیحه پس از
به تصویب رسیدن ،مواجه با مشکل افزایش
افراط گراییاسالمیدرفرانسهوتقویت«توانایی
ما در زندگی در کنار یکدیگر» خواهد بود.
در خصوص اظهارات رئیس جمهور فرانسه
نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی

از کنار آن گذشت .واقعیت امر این است
که امانوئل ما کرون در صدد جذب آرای
جریان ملی گرای افراطی به سبد رأی خود و
هم حزبی هایش است .پس از تأسیس حزب
«جمهوریبهپیش»ازسویماکرون،اصلیترین
رقبای وی «ملی گرایان افراطی» بوده اند.
افرادی کهرویکردیضدمهاجرتیوضداسالم
داشتهوخواستاراعمالسختترینبرخوردها
در قبال پناهجویان هستند.
خروش جهان اسالم علیه ما کرون
اینروزها،اعتراضهایزیادیدرسرتاسرجهان
اسالمدرقبالمواضعضداسالمیرئیسجمهور
فرانسه صورت می گیرد .مردم غزه با تجمع
مقابل مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه ،انتشار
کاریکاتورهای موهن به پیامبر در رسانههای
فرانسویوتوهینرئیسجمهورفرانسهبهدین
اسالم را محکم کردند و خواستار عذرخواهی
آنها شدند« .محمد القبالوی» سخنگوی
وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی اظهارات
«امانوئلما کرون»رئیسجمهورفرانسهمبنی
براهانتبهساحتمقدسپیامبرا کرم(ص)را
بهشدت محکوم کرد.القبالوی در مصاحبه با
وبگاه«عربی ،»۲۱گفت کهاظهاراتاهانتآمیز
ما کرونباعثتشدیداحساستنفربرای کسب
دستاوردهایسیاسیحزبیمیشود.اوحکم
دادگاهاروپاییحقوقبشرصادرهدرسال۲۰۱۸
را یادآور شد که طی آن تأ کید شده اهانت به
پیامبر ا کرم (ص) جزء آزادی بیان محسوب
نمیشود.سخنگویوزارتخارجهدولتوفاق
ملیلیبیهمچنینازما کرونخواستسخنان
تحریکآمیز خود را پس گرفته و از مسلمانان
جهانعذرخواهی کند.پیشترازایننیزشورای
عالی دولت لیبی در وا کنش به اهانت ما کرون
بهپیامبرا کرم(ص)خواستارلغوقراردادشرکت
لیبیاییمارتونباتوتالفرانسهوتوقفهمکاری
با شرکتهای فرانسوی شده بود.
هدف ما کرون چیست؟

امانوئل ما کرون در صدد جذب آرای جریان ملی گرای افراطی به سبد رأی خود و همحزبیهایش است .پس از تأسیس حزب «جمهوری
به پیش» از سوی ما کرون ،اصلی ترین رقبای وی «ملی گرایان افراطی» بوده اند

اصلیترینهدفماکرونازبیانمواضعوقیحانه
اخیردر بعدسیاستداخلی،یارگیریاز جریان
ناسیونالیسم افراطی در فرانسه است .حزب
ما کرون در انتخابات پارلمانی اروپا در سال
 ۲۰۱۹نیز در مقابل جریان ملی گرا به رهبری
«مارین لوپن» شکست خورد و کرسی های
پارلماناروپارااز دستداد.فراتراز آن،ما کرون
در جریان شیوع کرونا ،به سختی از سوی
شهروندان فرانسوی بابت عدم مدیریت
صحیح بحران مورد انتقاد قرار گرفت .مطابق
آخرین نظرسنجی های موجود در اتحادیه

اروپا ،ما کرون بدترین سیاستمدار اروپایی
بوده که در اداره بحران کرونا ناموفق ظاهر
شده است .همین مسئله ما کرون را مجاب
ساخته است تا در کنار نمایشهای متعدد
خوددرعرصهسیاستخارجیفرانسه(باهدف
انحراف افکار عمومی کشورش از بحرانهای
داخلی) ،بیاناتی را نیز در خصوص دین اسالم
و مسلمانان بر زبان آورد.
فرانسوی ها مولد بحران در جهان
اسالم هستند
بدیهی است که ا کنون جهان اسالم در بحران

واکنش پوتین به خروج آمریکا از پیمان منع موشکهای هستهای
رئیسجمهورروسیهطیاظهاراتیضمنانتقادازخروجرئیسجمهور
آمریکا از پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد ،این اقدام را
«اشتباهی جدی» توصیف کرد.
به گزارشفارس«،والدیمیرپوتین»،رئیسجمهورروسیهطیاظهاراتی
بهخروجدونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاازپیمانمنعموشکهای
هستهایمیانبردوا کنشنشانداد.بهنوشتهخبر گزاریاسپوتنیک،
پوتینطیبیانیهایایناقدامآمریکارااشتباهیجدیخواندو گفت
این امر خطر احیای یک رقابت بر سر تسلیحات هستهای در جهان
را به وجود میآورد.

طبق گفتهپوتین،پیمانمنعموشکهایهستهایمیانبرد کهواشنگتن
در سال  ۲۰۱۹از آن خارج شد ،عنصر اصلی ساختار امنیت جهانی بوده و
تهدیداتعلیهاینپیماندراروپابهدلیلتنشهایبهوجودآمدهمیانناتو
وروسیه«آشکار»بود.آمریکادرماهاوتسال۲۰۱۹ازپیمانمنعموشکهای
هستهایمیانبردخارجشدوروسیهرابهنقضشرایطاینپیمانمتهم کرد.
پیمانمنعموشکهایهستهایمیانبرددر سال۱۹۸۷میان«میخائیل
گورباچف» ،رهبر شوروی سابق و رونالد ریگان ،رئیسجمهور وقت آمریکا
امضاشد.اینپیمانتولیدموشکهایمیانبرداتمیوغیراتمیبابردبین
 ۵۰۰تا  ۵۵۰۰کیلومتر را منع کرد.

آمریکا در برابر کرونا تسلیم شد

صهیونیستی،طرفدار «تجزیهجهاناسالم»از
طریق ایجاد بحرانهای مزمن امنیتی بوده و
دهههاستبهاینراهبرد کالنپایبندهستند.
بدیهیاستکهاتفاقادرچنینشرایطی«پیادهسازی
اسالم»و«اتحادامتاسالمی»تنهاراهایستادگی
دربرابرجنایاتامثالما کرونوترامپمیباشد.
رد پای رئیس جمهور فرانسه در انواع جنایاتی
که امروز در غرب آسیا  ،شمال آفریقا و دیگر
مناطق جغرافیایی تعریف شده در محدوده
جهان اسالم قابل مشاهده است.
پردهبرداریازهویتواقعیمدعیانآزادی
بدون شک نشانی غلط و وقیحانه ای که
رئیسجمهورفرانسهدرقبالدینمبیناسالم
ارائه کرده است ،بار دیگر از هویت و ماهیت
وی به عنوان «دشمن تراز اول اسالم» پرده
برداشته است .بدون شک جهان اسالم نباید
در خصوص این مواضع سکوت کند :این که
ما کرون به عنوان یکی از بانیان و عوامل ایجاد
ترور و خشونت در جهان اسالم ،بخواهد در
این خصوص به افکار عمومی دنیا نشانه ای
نادرستو کامالدروغبدهد.نبایدفراموش کرد
کهدر فاصلهحدودیکسالونیمباقیماندهتا
برگزاریانتخاباتریاستجمهوریسال۲۰۲۲
در فرانسه،ما کرونبه کراتایننوعآدرسهاو
نشانههاینادرستو گمراه کنندهرابهدیگران
(خصوصاافکار عمومیغربوفرانسه)مخابره
خواهد کرد.ازاینرونبایدتصور کرد کهادعاهای
مغرضانهودروغینما کروندرقبالدینمبین
اسالم و پیروان این دین کامل و آسمانی به
همین نقطه ختم می شود .بدیهی است که
هراندازه در این خصوص مواجهه محکم تری
با کاخ الیزه صورت گیرد و ما کرون هزینه های
بیشتری بابت توهینهای خود به مسلمانان
بپردازد،درآیندهناچاربهعقبنشینیبیشتری
درا ین خصوص خواهد بود .بدیهی است که
در چنین شرایطی سکوت در برابر اظهارات
ما کرون جایز نیست!

کرونا ،انتخاب جانشین «آنگال مرکل» را به تعویق انداخت
منابعمطلعازتعویقجلسهحزبدموکراتمسیحیآلمان
برای انتخاب رئیس جدید به دلیل همه گیری کرونا در
این کشور خبر دادند.به نوشته خبرگزاری «رویترز» قرار
بود در چهارم سپتامبر (جمعه  ۱4آذر) رهبر جدید این
حزب مشخص شود .کمیته اجرایی حزب دموکرات
مسیحی آلمان چندی قبل به اتفاق آرا به پیشنهاد
«آنه گرت کرامپ-کارنباوئر» رهبر کنونی این حزب برای
تصمیم گیریدربارهاین کهبرگزاریجلسهبا۱۰۰۱نماینده
در بحبوحههمه گیری کروناامکانپذیراستیاخیر،رأی
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S1412288088997بهنامحسنحسینپور مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكیت) و سند فروش كمپانی سواری پراید تیپ GTXIصبا بنزینی مدل 1387به رنگ نوكمدادی
متالیك و شماره موتور  2571867و شماره شاسی S1412287522450و شماره پالك ایران517-69ب 96مفقود گردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
كارتهوشمندناوگانبهشماره4209653متعلقبه كامیون كمپرسیبنزال كا1921رنگنارنجیروغنیمدل1356بهشماره
انتظامی556ع-83ایران23مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزسواریپژو405مدل1395بهرنگنقرهایمتالیكوشمارهانتظامی768و-29ایران43وشمارهموتور124K0982939
وشمارهشاسی 437568بهناممسعودصباغیانبرزكیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانی(برگفروش)،شناسنامهمالكیت(برگسبز)خودروسواریزانتیامدل1388بهرنگنوكمدادیمتالیكو
شمارهموتور087553وشمارهشاسیS1512288181523وشمارهپالكایران941-53ط58بهناماینجانبیونسوالینژاد
فرزندحسینبهشمارهملی1200123761مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییوانتسیستمپیكانتیپ1600مدل1385بهرنگ
سفیدوشمارهموتور11487096377وشمارهشاسیNAAA36AA89G832744وشمارهپالكانتظامیایران725-34ص59
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز (شناسنامه مالكیت) و سند فروش كمپانی سواری پراید تیپ GTXIصبا بنزینی مدل 1387به رنگ نوكمدادی
متالیك و شماره موتور  2571867و شماره شاسی S1412287522450و شماره پالك ایران517-69ب 96مفقود گردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
برگسبز(سندمالكیت)موتورسیكلتپالسDTS180iمدل1389بهرنگقرمزوشمارهموتورNE0DJGBSC57483وشماره
شاسی180A8992711وشمارهانتظامیایران48546-124بهنامهادیرئیسقلعهفرزندمحمدآقابهشمارهشناسنامه6920
و كدملی0074677071مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندقطعیشماره90/6/4-5689تنظیمیدفتر84زنجانسواریپرایدمدل79پالكایران121-87د17وشمارهموتور00127896
وشمارهشاسیS1412279631644متعلقبهالهاممیرزائیشیریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
آ گهیاصالحیه–برگسبزوسند كمپانیو كارتموتورسیكلتژاپناستانداردمدل 85رنگمشكیبهشمارهپالك-567
 46884و شماره تنه NOZ125S8516585و شماره موتور  IR157FMI200602827به نام محمد آقایی مفقود گردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید به شماره انتظامی515ج -68ایران 88مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
سند كمپانی،تسلسلاسنادوسندمالكیتراهور (برگسبز)وانتمزدا 2000بهشمارهانتظامی354ق-11ایران 72وشماره
موتور464786وشمارهشاسی 83NSPE01358مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندمالكیتراهور (برگسبز)وانتسایپا 151بهشمارهانتظامی637د-74ایران 82مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقط
میباشد.مسئولیتضمانت كشففسادبهعهدهمالكاست.
برگ سبز (سند مالكیت وسیله نقلیه) پراید سواری مدل  1386به شماره انتظامی 984ب -92ایران  62و شماره شاسی
S1412285979270وشمارهموتور 1751145مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو پراید به رنگ نقرهای متالیك مدل  1384و شماره انتظامی ایران 366-13ج 84و شماره
موتور  01263117و شماره شاسی  S1412284628702به مالكیت منصور اخوان نیلچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
برگسبزخودروسواریپژو405SLXTU5مدل1394بهرنگسفیدوشمارهانتظامیایران959-75ب94وشمارهموتور139B0093862
بهناممطهرهعلیآبادیپور بهشمارهملی3070623239مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلمدركتحصیلیپایاندورهمتوسطرشتهعلومتجربیاز دبیرستانطالقانیشهرستاناهواز واصل گواهینامهمدرك
پیشدانشگاهی از باقرالعلوم شهرستان اهواز به نام سیدرضا موسویپور فرزند سیدسعید به شماره ملی1753742870
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل سند مالكیت (برگ سبز) و كارت خودروی اتوبوس بیابانی اسكانیا تیپ عقاب 4212مدل 1383به رنگ سفید روغنی
و شماره انتظامی 854ع -18ایران  85و شماره موتور  8031342و شماره شاسی  3551112متعلق به محمد رودینی فرزند
عبدالنبیمفقود گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
كارتدانشجوییاینجانبمریممدرسیمقطعكارشناسیارشدرشتهشیمیعالیبهشمارهدانشجویی97019294ازدانشگاه
سیستانوبلوچستانمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندوفاكتور فروشوسندمالكیت(برگسبز)و كارتپالكخودرووانتنیسان 2400بهرنگآبیروغنیمدل 1388بهنام
معصومهخانه گیربهشمارهانتظامی975ق-33ایران65وشمارهموتور501087وشمارهشاسیNAZPL140TIM210622
بهعلتسهلانگاریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت تویوتا 2000رنگ آبی روغنی مدل 1985به نام آخرداد ساالرزهی به شماره انتظامی
912ط -12ایران  95و شماره موتور  308845و شماره شاسی  030274به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
سندوبرگسبزوانتلندرور مدل1364بهرنگ كرموشمارهانتظامیایران873-65د74وشمارهموتور562664بهنامامین
بهاالدینیبهشمارهملی3070132987مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودروسواریپراید 141بهرنگنقرهایمدل 1386وشمارهانتظامیایران976-65د 48وشمارهموتور 2005324
بهنامخدارحمامیدواریبهشمارهملی3070952178مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیسواریهاچبكسیستمپژوتیپ 206TU5مدل 1394بهرنگسفیدروغنیوشمارهموتور  163B0124601و
شمارهشاسیNAAP13FE5EJ508698وشمارهپالكانتظامیایران133-53ق83وبهناممالكجهانعلیپورعباسی
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سندوفاكتور فروش(سند كارخانه)وسندمالكیت(برگسبز)و كارتپالكخودروسواریپیكانسفیدرنگمدل1381بهنام
عبدالقادر بارانزهیبهشمارهانتظامی243س-27ایران95وشمارهموتور 11158163290وشمارهشاسی0081564634به
علتسهلانگاریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
زمین به پالك ثبتی  275فرعی از  168از  – 68اصلی واقع در مشهد بخش اصلی  10مشهد از اراضی لنگر به مساحت 2000
مترمربعمیباشد.چنانچهآقایانجوشنی،رضوانیوامامجمعهوعلیملكینسبتبهاینزمینهر گونهادعاییدارندبا
شمارهتلفن09380124743محمدصفرزاییتماسحاصلنمایند.
برگسبزخودروفولكس گلرنگمشكیمتالیكمدل1386بهشمارهپالكایران836-44ب36وشمارهموتورUDH375919
وشمارهشاسی IR86521007981بهنامحامدایوبیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
مجوز پروانه احداث ساختمان روستایی به شماره 159صادره از بخشداری چمستان نور به شماره پروانه ،2/97/60تاریخ
صدور  1388/9/29به نام اینجانب هادی شعبانی فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه 3243صادره از تهران مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبز(شناسنامهمالكیت)خودرویوانتپیكان1600iمدل84بهرنگسفیدروغنیوشمارهموتور11284046574وشماره
شاسی12121465وشمارهپالكایران924-69ج14بهنامعطاایریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)سواریهاچبكسیستمسایپاتیپ 111SEمدل 1393بهرنگسفیدروغنیوشمارهموتور
 5224248و شماره شاسی  NAS431100E5800061و شماره پالك انتظامی ایران 486-34ص 72و به نام مالك اسماعیل
نصرالهیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو جك هاچبك مدل  1395به شماره انتظامی  HFC4GA31DG0001627و شماره موتور
NAKSH7324GB125682وشمارهانتظامیایران844-71ب25متعلقبهآقایاسماعیلصادقیسودجانیبه كدملی
4621956299مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.

برگ سبز پراید مدل  98رنگ نقرهای شش ایران 814-75ج 71و شم  3407724و ش شاسی  1412289448023مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو سواری پژو  405مدل  1389به شماره موتور  12489228288و شماره شاسی
 NAAM11CA0BE058199و شماره پالك ایران 152-82ج 75به نام سیداسداله میرزاده درزی مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو پژو پارس مدل  1393به شماره موتور  139B0060527و شماره شاسی
 NAAN11FC2EK683143و شماره پالك ایران 582 -92ج 68به نام مهرسانا محمدزاده چوببستی مفقود گردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
اصلسندكمپانیوبرگسبزوكارتخودروپژوپارسمدل1388بهشمارهموتور12488095407وشمارهشاسیNAAN21CA09E412251
وشمارهپالكایران864-72ج 56بهنامجمشیدبذریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كلیه اسناد (سند كمپانی ،برگ سبز ،كارت و )...موتورسیكلت هوندا  125به شماره پالك  -1581قم  11و شماره موتور/شاسی
8407658مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزووكالتنامهسواریبنزE280بهشمارهپالك867ل-53ایران88وشمارهموتور 27297330464129وشمارهشاسی
WDBUF54X27B043983مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده و هیاتمدیره شركت حمل و نقل
جهانبار گلستان ثبت شده به شماره  1732و
شناسه ملی 10861909370
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده و هیاتمدیره شرکت که در مورخه  1399/8/15راس ساعت 9
در محل قانونی شرکت به نشانی کیلومتر  22جاده گرگان – گنبد ،قرق ،جنب کارخانه خوراك دام،
کد پستی  4937189313تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1نقل و انتقال سهام
 -2انتخاب مدیران
 -3انتخاب بازرسین
 -4تعیین سمت مدیران
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد
تاریخ انتشار99/8/6 :
هیاتمدیره شركت حمل و نقل جهانبار گلستان
خ ش99/8/6 :

آ گهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی
شهرستان فیروزكوه (سهامی خاص) به شماره ثبت
 1210و شناسه ملی 10186503303
بهاطالع کلیهصاحبانسهامشرکتصندوقحمایتاز توسعهبخش کشاورزیشهرستانفیروزکوه
(سهامی خاص) به شماره ثبت  1210و شناسه ملی  10186503303میرساند که با عنایت به مصوبه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1398/11/23که وفق مواد  83و  84الیحه اصالحی قانون تجارت
تشکیل گردید و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیتمدیره ،نظر به اینکه مقرر است
سرمایه شرکت از مبلغ  14/718/620/000ریال منقسم به  1/471/862سهم  10000ریالی بانام به
مبلغ  39/849/830/000ریال منقسم به  3/984/983سهم  10000ریالی بانام از محل مطالبات
حالشده افزایش یابد،از کلیه سهامداران شرکت که مایل به افزایش سرمایه از طریق مطالبات
حالشده میباشند درخواست می گردد در اجرای مواد  166و  169الیحه اصالحی قانون تجارت از
تاریخ نشر این آ گهی به مدت  60روز از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده نمایند و مراتب
را به شرکت اعالم نمایند و سهامدارانی که مطالبات آنها کافی برای حقتقدمشان نمیباشد بقیه را
به حساب جاری شماره  699733113شرکت نزد بانك کشاورزی شعبه فیروزکوه کد شعبه  1106واریز
و فیش مربوطه را به دفتر امور مالی شرکت واقع در فیروزکوه ،خیابان تهران ،اداره جهاد کشاورزی،
دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تسلیم نمایند .ضمنا هر سهامدار به ازای هر سهم
خود  1/7074433609سهم حقتقدم در افزایش سرمایه دارد .بدیهی است پس از انقضا مهلت
مقرر هیاتمدیره میتواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان وا گذار نماید.
تاریخ انتشار99/8/6 :
هیاتمدیره شركت صندوق حمایت از توسعه
خ ش99/8/6 :

بخش كشاورزی شهرستان فیروزكوه

موسسه آموزشی مشكوه دانش
ارائه مشاوره و ثبتنام در تمامی مقاطع تحصیلی
با خدمات ویژه برای شاغلین (از هما كنون برای ورودی بهمن)
شمارههای تماس44090406-44051060-09193630952 :
آدرس تلگرام hamian-amozesh
پیج انیستا گرام @amozesh.hamian
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اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)سواریسیستمپرایدتیپ(جیتیایكس)بهرنگسفیدشیریروغنیمدل1383وشماره
موتور00616103وشمارهشاسیS1412282164635وشمارهپالكانتظامیایران895-24د31وبهناممالكسیدعبدالكریم
سجادیانمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)وانتسیستمنیسانتیپ2400بهرنگآبیروغنیمدل1389وشماره
موتور578102وشمارهشاسیNAZPL140TBN283768وشمارهپالكانتظامیایران683-34ص22وبهناممالكوحید
فرخوندچهارلنگمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسندكمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصلكارتشناساییموتورسیكلتسیستمرایكاتیپCC125مدل1394
بهرنگمشكیوشمارهموتور0124NB1255650وشمارهتنهNB1***125C9428445وشمارهپالكانتظامی93598-568
وبهناممالكسلمانحسینوندپناهیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم كیا تیپ OPTIMAJFمدل 2017به رنگ سفید صدفی متالیك و شماره
موتور  G4KEGH221297و شماره شاسی KNAGW414BH5123188و شماره پالك انتظامی ایران914-20هـ 57و به نام
مالكابراهیمدادیبیاتیانیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیموتورسیكلتسیستمساوینتیپCDI125مدل1389بهرنگمشكیوشمارهموتور*NDR125*20112080
وشمارهتنهNDR***125B8951472وشمارهپالكانتظامی89314-564وبهناممالكرضازارعیقلعهآقاحسنیمفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو تیپ پارس به رنگ نقرهای متالیك مدل 1386و
شمارهموتور  12486035702وشمارهشاسی 50312400وشمارهپالكانتظامیایران286-14د 19وبهناممالكابوالقاسم
پوستاش كنمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اینجانبمسعودمعصومیفرزندعلیرضامالكخودروپژوپارسئیالایكسمدل1389بهشمارهانتظامی425-16ط93و
شمارهشاسیNAAN41DC18E603513وشمارهموتور12688002525بهعلتفقداناسنادفروش(برگ كمپانی)تقاضای
رونوشتالمثنیاسنادمذكور رانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاییدر موردخودرویمذكور داردظرف10روز بهدفتر
حقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر تهران–كیلومتر14جادهقدیم كرج،پیكانشهر،ساختمانسمندمراجعه
نماید.بدیهیاستپساز مهلتمذكور طبقضوابطمقرر اقدامخواهدشد.
برگ سبز تویوتا هایلوكس 2700سیسی مدل  2010به رنگ سفید روغنی و شماره موتور  2TR5051177و شماره شاسی
 MR0FX22G9A1050078و شماره انتظامی 972ب -73ایران  59به نام اینجانب حسین عرب مفقود گردیده و از درجه
اعتبارساقطمیباشد.
مدرك فارغالتحصیلی اینجانب سیدآبتین رضوانی فرزند سیدداوود به شماره شناسنامه  0019769881صادره از تهران
در مقطع كاردانی پیوسته رشته كامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سماء تهران با شماره  2722748مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به آموزشكده سماء تهران با كد پستی 1477999651
ارسالنماید.
برگسبزمینیبوسبنز 309مدل 57رنگ كرم–قرمزششایران419-65ع 44وشم 051442وششاسی 403077مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبز كامیون كمپرسی كاویان119مدل86رنگلیموییششایران925-54ع52وشم69452486وششاسی770075
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی خودرو سواری پراید هاچبك مدل  96رنگ سفید روغنی به شماره پالك ایران 351-67ق 29و شماره موتور
M135889769وشمارهشاسیNAS431100H5720231مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
سند كمپانی خودرو سواری پژو ROAمدل 87رنگ خاكستری متالیك به شماره پالك ایران485-24ی 26و شماره موتور
 11687027984و شماره شاسی NAAB21AA48H013281به نام فرشاد جعفری شاهغازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
مدرك فارغالتحصیلی اینجانب هاله سادات نبوی رضوی فرزند سیدابوالقاسم به شماره شناسنامه 1955صادره از قزوین
در مقطع كارشناسیرشتهمهندسیمعماریصادرهاز واحددانشگاهیقزوینباشماره 832140267241مورخ83/7/21
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.از یابندهتقاضامیشوداصلمدركرابهدانشگاهآزاداسالمیواحدقزوین
بهنشانیقزوین،خیاباندانشگاه،بلوارنخبگان،بلوارپژوهشگرانارسالنماید.
سند كمپانی المثنی ،برگ سبز المثنی سواری سمند الایكس مدل  1390به رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران -44
524و 99و شماره موتور  12489330807و شماره شاسی  NAAC91CC4BF853463به نام امیر عبدی مفقود گردیده و از
درجهاعتبارساقطمیباشد.
برگ سبز و كارت اتومبیل پیكان سواری مدل 1382به شماره انتظامی492ق -13ایران 81و شماره شاسی IN82446642و
شمارهموتور11158256607مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهای به شماره  1106407به نام غالمرضا شیرعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
اصلسند كمپانیوبرگسبزشناسنامهو كارتموتورسیكلتتالش125بهشمارهپالك566555-32بهرنگقرمزمدل1381و
شمارهموتورM1B38305وشمارهتنهTM8193826مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانی(برگفروش)شناسنامهمالكیت(برگسبز)خودروسواریزانتیامدل1388بهرنگنوكمدادیمتالیكو
شمارهموتور087553وشمارهشاسیS1512288181523وشمارهپالكایران941-53ط58بهناماینجانبیونسوالینژاد
فرزندحسینبهشمارهملی1200123761مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
آ گهیفقدان گواهینامه-براساسادعاهایخانمعاطفهعسكرینسبفرزندمحمدحسیندارندهشناسنامهشماره12781
گواهینامهموقتتحصیلیمشارالیهمفقود گردیدهاست.لذابدینوسیلهاعالمعدمامتیاز گواهیفوقمراتبجهتاطالع
بهچاپمیرسد.اداره كلامورآموزشیدانشگاهعلومپزشكیوخدماتبهداشتیدرمانی گناباد
سندوفاكتور (سند كارخانه)وسندمالكیت(برگسبز)وبرگ گمركیخودروتویوتاوانت2000بهرنگسفیدروغنیمدل1984
بهنامعبدالحمیددلروشنبهشمارهانتظامی376ج-29ایران 95وشمارهموتور  2191614وشمارهشاسی 610080بهعلت
سهلانگاریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارت سبز (شناسنامه) خودرو سواری سایپا 131SEبه رنگ سفید روغنی مدل 1398و شماره موتور  M13/6260631و شماره
شاسی NAS411100K3510551وشمارهانتظامی649س-23ایران 95بهنامعبدالغفور میربلوچمفقود گردیدهواز درجه
اعتبارساقطمیباشد.
كارتهوشمندبهشماره2872379مربوطبهخودرواتوبوسمارالمدل1391بهشمارهانتظامی644ع-94ایران42مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
كارت خودروی وانت تویوتا هایلوكس مدل 1986به شماره انتظامی229ج -59ایران 33و شماره موتور  0060205و شماره
شاسی007554مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگسبزخودرویسواریپژو405GLX-XU7مدل1397بهشمارهانتظامی779د-31ایران95وشمارهموتور124K1250676
وشمارهشاسیNAAM01CE2JK386465بهنامرحیمشهنوازیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییوانتسیستمپیكانتیپ1600مدل1385بهرنگ
سفیدوشمارهموتور11487096377وشمارهشاسیNAAA36AA89G832744وشمارهپالكانتظامیایران725-34ص59
مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلسند كمپانیواصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصل كارتشناساییموتورسیكلتسیستمپروازتیپ200CCبهرنگ
آبیوشمارهموتور  0196N2N460741وشمارهتنه N2N***200M9585995وشمارهپالكانتظامی 633-34118وبهنام
مالكبرفیرضائیچهاربریمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
برگ سبز پژو پارس مدل  97رنگ سفید شش ایران 942-65ی 34و شم  164B0218603و شماره شاسی  171463مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
دفترچهتخصیصحقبهرهبرداریازقراردادشماره033-1711مورخ70/11/5متعلقبهواحد/شركتآریانگینمشهداردهال
واقعدر شهركصنعتیامیركبیر كاشانمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.
اصلشناسنامهمالكیت(برگسبز)واصلكارتشناسایی(مشخصات)هردومتعلقبهتراكتورفرگوسنكشاورزیتكدیفرانسیل399
مدل1392بهرنگقرمزوشمارهپالك957ك-14ایران59وشمارهموتورYAW1335AوشمارهشاسیN3HKTAADDHN09137
بهنامآقایمهدیمنصوریراضیدارای كدملی6249720618مفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.

داد.اینک منابع آ گاه می گویند در صورت مبهم بودن
وضعیتهمه گیری کرونا،حزبمجبوراستبرگزاری کنگره
از طریق مجازی و رأی گیری پستی را در نظر گیرد ،ا گرچه
اینامرچالشهاییایجادمی کند.مرکل کهاز سال۲۰۰۵
در قدرت است ،گفته که وی در انتخابات فدرال که تا
ا کتبر  ۲۰۲۱ادامه خواهد یافت ،به دنبال انتخاب مجدد
نیست .کرامپ-کارنباوئر نیز در ماه فوریه گفت که دیگر
نمیخواهد جانشین مرکل شود و به عنوان رهبر حزب
استعفا خواهد داد.

گروه بین الملل
طیروزهایاخیر،ا کثرشهروندان
آمریکاییبارهادرنظرسنجیهایمختلف
نارضایتیخودرااز عملکرددولتترامپ
در قبال ویروس کرونا و شیوع آن اعالم
کرده اند .در عین حال ،بسیاری از
شهروندان آمریکاییمعتقدند کهحتی
ا گر بایدن در رأس معادالت اجرایی
واشنگتنقرار گیرد،قدرتمقابلهبااین
ویروس را نخواهد داشت .با این حال
جو بایدن ،نامزد دموکراتها از سیاست ترامپ برای مقابله با کرونا به
شدت انتقاد کرده است .بایدن به دنبال سخنان مارک میدوز ،رئیس
دفتر رئیسجمهور آمریکا که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود«بنا
نیست دولت ،پاندمی را کنترل کند»انتقاد کرد و گفت دولت ترامپ در
مقابل کرونا تسلیم شده است.میدوز در این برنامه تلویزیونی تأ کید
کرده بود که برای دولت ترامپ استفاده از وا کسن و داروی ضد ویروس
کرونا بسیار مهم است.
چنانچه دویچه وله اعالم کرده است ،موضوع پاندمی کرونا یکی از
محورهای اصلی کارزارانتخاباتی بایدن و ترامپ است .آمریکا با هشت
میلیون و  ۶۳۶هزار نفر مبتال به کرونا در فهرست کشورهای کروناخیز
جهان،مقاماولرادارد.طبقدادههایدانشگاهجانزهاپکینز ۲۲۵هزار
و  ۲۳۰آمریکایی تا کنون جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند.پنج نفر
در دولت دونالد ترامپ به کرونا مبتال شدهاند .گزارشها حا کی از ابتالی
رئیس دفتر مایک پنس ،معاون ترامپ ،سه نفر از کارکنان پنس و یکی از
مشاورانش به کروناست .بنا بر اطالع دفتر ریاست جمهوری آمریکا ،اما
تست کرونای خود مایک پنس نتیجهای منفی داشته است.
به گفته کاخ سفید ،مطابق رهنمود مقامهای بهداشتی ،مایک پنس
قرارهایانتخاباتیخودرالغونخواهد کردوسفرشبه کارولینایشمالی
را نیز طبق برنامه انجام خواهد داد.کاخ سفید گفته است پنس مجبور
نبودهاستطبقدستورالعملهایمقامهایبهداشتیقرنطینهشود.
مسلماست کهرئیسجمهور آمریکاخطر کروناراجدینمی گیرد.ترامپ
با اشاره به ابتالی خود به کووید  ۱۹خطاب به طرفدارانش گفت« :من آن
را داشتم و اینجا هستم و حاال آنها می گویند من مصون هستم».
ترامپ دلیل افزایش آمار مبتالیان به کرونا در آمریکا را با بیشتر شدن
تستهای کرونا در ارتباط میداند .ترامپ می گوید هر مقدار که تست
بیشتر باشد همان مقدار هم شمار مبتالیان بیشتر میشود.رئیس
جمهور آمریکا ،رسانهها را هم متهم کرده است که دائما درباره ویروس
کرونا صحبت می کنند .او گفت« :ا گر تلویزیون را روشن کنید همهاش
از کووید صحبت می کند و ا گر یک هواپیما سقوط کند و  ۵۰۰نفر کشته
شوند آنها در مورد آن صحبت نمی کنند».
شکست آمریکا در برابر کرونا
واقعیتامرایناست کهترامپوبایدن،هردونمادشکستدر برابر کووید
۱۹هستند.بهعبارتبهتر،مقاماتآمریکاییحتیاز بسیج کردنداشته
ها و امکانات عمومی خود در مسیر مبارزه با کرونا و جلوگیری از گسترش
این ویروس ناتوانمانده اند.در اینمیان ،ادعاهایمطرح شده توسط
رئیس جمهور آمریکا نیز بسی قابل تأمل است .به ادعای ترامپ رسانهها
فقط میخواهند مردم را از انتخابات بترسانند .هزاران نفر از هواداران
ترامپ در کارزار انتخاباتی او جمع میشوند و بسیاری از آنها ماسک
نمیزنند.اما گسترشبیسابقه کروناونارضایتیآمریکاییهااز مدیریت
بحرانآنمیتواندبهعاملتعیین کنندهایدرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا در سوم نوامبر تبدیل شود.در هر حال مسلم است که بحرانهای
درمانی ،اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده در کلیه ایاالت آمریکا بر سر
شیوع کرونا ،نقطه پایانی نخواهد داشت ،حتی ا گر ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری در مقابل بایدن شکست بخورد.
دویچه وله
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سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو  405رنگ سفید روغنی مدل  1390به شماره پالك 252م -92ایران  24و شماره
موتور  12490126471و شماره شاسی  NAAM01CA9BE047172مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز سواری پراید سایپا هاچبك  111مدل  1398به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی 811ی -48ایران  20و
شماره موتور  M13/6220853و شماره شاسی  NAS431100K1047676به نام امیرحسین طهرانی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگسبز،سند كمپانی،دفترچهترا كتور فرگوسنمدل1388وشمارهدفترچه4845وشمارهموتور 04469وشمارهشاسی
 H02234و شماره پالك ایران 385-11ك 11مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند مالكیت (برگ سبز) و كارت پالك و برگ گمركی خودرو وانت تویوتا استاوت  2000به رنگ آبی مدل  1985به نام
عطااله جملی به شماره انتظامی 194ط -12ایران  95و شماره موتور  2229801و شماره شاسی  00618351به علت
سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند و فا كتور فروش (سند كارخانه) و سند مالكیت (برگ سبز) خودرو وانت زامیاد  Z24NIبه رنگ آبی روغنی مدل
 1396به نام عبدالكریم سپاهی به شماره انتظامی 117س -81ایران  95و شماره موتور  Z24742466Zو شماره شاسی
 NAZPL140TH0477002به علت سهلانگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز و كارت پالك خودروی وانت نیسان 2400به رنگ آبی روغنی مدل  1389و شماره انتظامی 964د -26ایران
 95و شماره موتور  566624و شماره شاسی  NAZPL140TIN273604به نام زینب یارمحمدزهی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل كارت هوشمند خودرو مینیبوس به شماره  1948753مدل  2007و شماره انتظامی 625ع -27ایران  85مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری پژو  206مدل  1389به رنگ سفید روغنی و شماره پالك 431ب -52ایران  89و شماره شاسی
 NAAP03ED1AJ137286و شماره موتور  14189032018مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت كامیون بنز باری چوبی به شماره پالك 118ع -65ایران  68و شماره موتور  10065432و شماره شاسی
 14861087به نام احمد طالبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو وانت زامیاد مدل  1389به رنگ آبی روغنی و شماره پالك 787ب -93ایران  89و شماره
موتور  550020و شماره شاسی  NAZPL140TBN256478مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
(اصالحی) – اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو سواری پژو  405مدل  1396به شماره موتور 124K0966385
و شماره شاسی  NAAM11VE1HK741808و شماره پالك ایران 784-82ص 38به نام عزیزاله حاجیزاده مرزنا كی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
(اصالحی) – اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو پژو  206مدل  1399به شماره موتور  167B0082980و شماره
شاسی  NAAP41FE9LJ070180و شماره پالك ایران 453 -96ب 69به نام علی علیآبادی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
اصالحیه – برگ سبز و سند فروش ترا كتور كشاورزی تیپ  285سیستم  ITMبه شماره پالك 695-51ك 19و شماره موتور
 LFW9724Sو شماره شاسی  E07041به نام محمود نریمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندمالكیت(برگسبز)موتورسیكلتهوندا125مدل1389بهشمارهپالك38482-461وشمارهموتور156FMINBEA010690
و شماره تنه  NBE125A8920554به نام مهدی جلوخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید جیتیایكسآی مدل  1384به شماره انتظامی 593ص -15ایران 99
و شماره شاسی  S1412284545010و شماره موتور  01184696به نام علیرضا رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
برگ سبز ،كارت و اسناد محضری خودرو پژو  206آرین مدل  1387به شماره انتظامی 569ل -51ایران  13و شماره شاسی
 NAAP51FE29J351730و شماره موتور  13587003977مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پژو  405به رنگ سفید مدل  1390و شماره انتظامی 949ط -44ایران  53و شماره موتور 12490175934
و شماره شاسی  NAAM01CA7BE210482مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو پیكان سواری  1600مدل  1382به شماره پالك 697-72ط 11و شماره موتور  11158284349و شماره
شاسی  82473087به نام حسین رضاپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اینجانب علیرضا دوستی مالك خودرو پژو  206آریان مدل  1387به شماره انتظامی 569ل -51ایران  13و شماره شاسی
NAAP51FE29J351730وشمارهموتور 13587003977بهعلتفقداناسنادفروش(سند كمپانی)تقاضایرونوشت
المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقی شركت ایرانخودرو واقع در پیكانشهر ،ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت
مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب آرش افشاری مالك خودرو پژو  405به رنگ سفید مدل  1390و شماره انتظامی 949ط -44ایران  53و شماره
موتور  12490175934و شماره شاسی  NAAM01CA7BE210482به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپانی) تقاضای
رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور را دارد ظرف ده
روز بهدفترحقوقیشركتایرانخودروواقعدر پیكانشهر،ساختمانسمندمراجعهنماید.بدیهیاستپساز انقضای
مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب حسین رضاپور مالك خودرو پیكان سواری  1600به شماره بدنه  82473087و شماره موتور 11158284349
و شماره پالك 697-72ط 11به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده
است .لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهای ساری واقع در
كیلومتر  5جاده ساری به نكا ،جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز ،برگ كمپانی ،بیمهنامه ،كارت سوخت ،كارت سواری امویام  110مدل  1396به رنگ سفید روغنی و شماره
پالك ایران 761-68ن 74و شماره موتور  NATEBAPM7H1007636و شماره شاسی  MVM371FBHG008466به
نام روشنك رضایینژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرك فارغالتحصیلی اینجانب سعیده میانجی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  1520039220صادره از میانه در
مقطع كارشناسیرشتهمهندسی كشاورزی گیاهپزشكیصادرهاز واحددانشگاهیاسالمشهرباشماره2350283مفقود
گردیدهواز درجهاعتبار ساقطمیباشد.از یابندهتقاضامیشوداصلمدركرابهدانشگاهآزادواحداسالمشهربهنشانی
اسالمشهر – میدان نماز – خیابان شهید صیادی شیرازی – دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارسال نماید.
اصل مدرك فارغالتحصیلی خانم كتایون پناهی در مقطع كارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شاهرود به شماره دانشجویی  8660039مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ سبز خودروی  206سواری تیپ  2به رنگ سفید روغنی مدل  1388و شماره موتور  14188028831و شماره
شاسی  NAAP03ED4AJ066245مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كارت خودرو برگ سبز خودرو سواری جیالایكس مدل  1376به شماره شاسی  76302251و شماره موتور
 22527602317و شماره پالك 642-78ط 17به نام علیاصغر اصلفالح با كد ملی  4898907751مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانی اسناد فروش خودرو سواری هاچبك سیستم جك  AT-S3مدل  1397به شماره انتظامی 883-61ب 86و
شماره شاسی  NAKSG7426JB111724و شماره موتور  HFC4GB33DJ0010306به مالكیت ماهان خاطری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز ترا كتور كشاورزی سیستم  ITMتیپ  285مدل  1385به شماره انتظامی 461-51ك 18و
شماره شاسی  E13420و شماره موتور  LFW15854Sبه مالكیت غالب سبحانی فرزند صالح مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیاسنادفروشترا كتور كشاورزیتیپ285مدل1383بهشمارهانتظامی562-51ك19وشمارهشاسیC14115
و شماره موتور  03064Pبه مالكیت علی شكیبا فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ  L90تندر لوگان مدل  1390به شماره پالك ایران 812-68ب 82و شماره موتور
 7702035322D125471و شماره شاسی  NAALSRALDBA069344به مالكیت محمد ملكان به شماره ملی
 0322692040مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بهسرمیبرد،امامسئولاینبحران ،کشورهایی
نظیرآمریکا،انگلیس،آلمانوفرانسههستند.
کشورهایی کهمطابقاسنادمتعددواثباتشده،
اصلیترینحامیانداعشو گروههایتروریستی
وتکفیریدرسوریهوعراقهستند .کشورهایی
کهدر جریانجنگیمن،حامیانتسلیحاتیو
سیاسیمطلقآلسعودمحسوبمیشوند.بهتر
استرئیسجمهور فرانسهبهاینسؤالپاسخ
دهد کهنقشویوهمپیمانانشدرنسل کشی
گسترده سعودیها در یمن چه بوده است!
فراترازآن،فرانسویهانیزبهمانندآمریکاورژیم
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رمزپیروزی«فیروز»
در گفتوگو با سید محمد موسوی ،مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز مطرح شد؛

گروه اجتماعی -مرضیه صاحبی
ادامه از صفحه اول
اوبادستگیریاز معلوالنودمیدنروحامیددر
کالبدرنجورآنان،تولیداتشرابابهرهمندیعادالنه
ازثروتهایخدادادیومنابعملیدرآمیخت.
شاید قدری اغراق گونه به نظر برسد اما ابایی
ندارم از این که بگویم ،این مرد «خا ک را به نظر
کیمیامی کند»وبهخوبیمیداند15،سالآزگار
است،معلولیبهاستخدامدستگاههایدولتی
درنیامده و کوششها بهمنظور عادیسازی
استخداممعلوالنوتشویقوترغیب کارفرمایان
برای به کارگیری آنان ،عمال به فرجام نیکویی
نینجامیده است اما جای شعف و شادمانی
دارد که «سید محمد موسوی» حوالی یکی از
فرعیهای شهرک صنعتی البرز ،نزدیکیهای
قزوین،جاییپشتدیوارهایبلندش،صاحب
بزرگترین برند تجاری محصوالت بهداشتی
کودک و بنیانگذار مؤسسه غیردولتی کانون
معلوالن تواناست .او یک سر دارد و هزار سودا و
باتبسمی کهرویلبهایشنقشبسته،بسیار
امیدواروخرسنداست.خرسند کهاندوختهاش
راصرفطالودالروزمیننکردهوسنگربانتولید
است .نشان عالی مدیریت سال  ،۹۴نشان
عالی کیفیت استاندارد محصول بهداشتی در
سال  ۹5و نشان واحد برتر کیفیت در سه سال
پیاپیرا کسبنمودهودربرابربرندهایخارجی
سرخم نکرده است.
اینمردموقر،بادلیآ کندهازمهربانی،بنیانگذار
فیروز است و مایه فخر و مباهات .نمیدانم آیا
راغب است که شیوه منحصربهفردش برای
گزینش کارکنان «فیروز» را هویدا کنم یا نه.
هرچند این موضوع پوشیده و نهان نیست اما
بازهم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم که
همواره «معلوالن در این مجموعه مشغولیت
داشتهاند»،حالآنکهدرسطح کالن ،کنوانسیون
حقوقمعلوالنچندانموردمالحظهومراعات
قرار نمی گیرد و دولت بیخیال است و خود را
در قبال استخدام این افراد مکلف نمیداند.
کارآفرینانوصاحبانسرمایههمچندانتمایلی
ندارند کهمعلوالنرابهخدمتبگمارند.دراین
پرا کندگیونابسامانی،برند«فیروز»باحمایتاز
حقوقمعلوالنوجذبآنها،نامخودشرامانا
وجاودان کردهاستوبهعنوانبزرگترینشرکت
بهداشتیشویندهویژه کودکاندر خاورمیانه،
800تناز کارکنانشمعلولاند،امانهبهاینعلت
که «سید محمد موسوی» این محدودیت تن
که برخی به رنجی جانکاه تعبیرش می کنند را
لمس کرده،بلکهبهایندلیلسادهوروشن که
اودرمسیرانساندوستیوعشقبههمنوعانش
گام برمیدارد و دارای تفکر سودمحور نیست
و همانند ثروتمندان مقتصد ،با محاسبات
اقتصادی به افراد معلول نمینگرد.
«سیدمحمدموسوی»درقامت کارآفرین،میل
و رغبتی ندارد نیروی انسانی را از عرصه تولید
کنار بگذارد و به استقبال «اتوماسیون» برود.
دیدگاهاین کارآفرینمبتنیبراقتضائاتوشرایط
زیستی جامعه است ،گرچه در اروپا دستگاهها
و ماشینآالت بهجای انسان فعالیت می کنند
اما این کارآفرین باور دارد که وقتی هرروز گره
بیکاری کورتر میشود و نمیتوان این گره را با
دندانهم گشود،چرابایدبهتقلیدازاروپاییها
بهسوی اتوماسیون خیز برداشت و قید نیروی
انسانی را زد؟
به تعبیر او «در کشورهای اروپایی ،نیروی
انسانی کم است و هزینه کارگر گزاف ،ما انسانی
میاندیشیموحسبآنچهدراجتماعخودمان
واقع میشود ،در سنگر تولید پایمردی کرده
و اشتغالزایی می کنیم .کاری که قادر است
نیروی انسانی به سرانجام برساند چرا باید به
اتوماسیون حواله داد؟»
فرازهایی از گفتوگوی مکتوب ما با این فعال
اجتماعی و کارآفرین برتر را میخوانید؛
شما چگونه به صنعت راه یافتید؟
سال  1358بهعنوان دانشجو در آمریکا تحصیل
می کردم و پس از پیروزی انقالب اسالمی به ایران
بازگشتم تا در سازندگی و آبادانی کشورم سهیم
باشموباتوجهبهاین کهمحلخدمتوزندگیامدر
شهر صنعتی البرز بود ،زمینه آشناییام با صنعت و
صنعتگرانفراهمشدوبالطبعدغدغههایاجتماعی
وسیاسیهمداشتموتمام کوششماینبود کهضمن
توانمندیاقتصادیبهاهدافوآرمانهایاجتماعی
خود دستیابم ،به همین منظور مدتی در کسوت
مدیرعاملشرکتخانهسازیالبرزفعالیتکردموسپس
شرکت گروه مدیران البرز را در سال  1373با شرا کت
 70نفر از مدیران شهر صنعتی البرز تأسیس کردم
تا این که شرکت فیروز را سال  137۹از طریق مزایده
از بنیاد مستضعفان خریداری نمودم .همانطور
که میدانید نام تجاری این شرکت «جانسوناند
جانسون» بود که سال  1353راهاندازی شده بود
و فعالیت گستردهای نداشت .قبل از وا گذاری به
بخشخصوصیبهشکلدولتیادارهمیشدوچند
کاال تولید می کرد ،در حد  5یا  6قلم و کارکنانش
درمجموعحدود36نفربودند کهبا کوششفراوان
وعنایتپروردگار130نوعمحصولراهما کنونتولید
می کند و حدود یک هزار نفر هم در این مجموعه
مشغول به فعالیت هستند.
معلولیت ،محدودیت تن و توفیق
اجباری است
آیا معلولیت شما موجب محدودیتتان در

عرصه اقتصاد و صنعت نشد؟
همواره این موضوع فکرم را به خود مشغول
کردهبود کهچرااز کودکیمعلولم،اماهنگامی که
کانونمعلولینتوانارابنیاننهادم،دریافتم که
معلولیت ،محدودیت است اما ناتوانی نیست
و باید این محدودیت را بهعنوان هدیهای از
سوی خداوند پذیرفت .جسم آدمی فناپذیر
است و باقی نمیماند .این را در مصاحبههای
قبلی هم عنوان کردم که «آدمی با افکار  ،روح
و اعتقادات خودش معنا میشود ،من امروز
معلولیت را هدیه خدا به خودم میدانم».
معلولیت توفیق اجباری بود و توانستم به این
واسطه به درون خود سفرکرده و به جنبههای
روحی و معنویام مشغول باشم.
مادر کانونمعلولینتعریفدرستیازمعلولیت
داریم و آن را محدودیت تن و عامل خلق و
آفرینش میدانیم.
 800نفر از کارکنان فیروز معلولاند
حرکت شما به سمت کارآفرینی چطور شکل
گرفت و از چه زمانی تصمیم گرفتید که نیروی
کار کارخانهرااز میانمعلوالنانتخاب کنیدو
درحالحاضرچندنفرازنیروهایفیروزدارای
معلولیت هستند؟
اشتغال معلوالن در شرکت فیروز ،موضوع

انقالب حرکت مردم علیه اختالف طبقاتی بود
و حتی سخن از جامعه بی طبقه توحیدی هم
به میان میآمد .در آن روزها مردم با هر نوعی
از تبعیض و نابرابری و امتیازجویی مخالفت
میورزیدند.دردنیایآنروز،دواقتصادمطرح
بود؛ اقتصاد کمونیسم در بلوک شرق و اقتصاد
سرمایهداری در بلوک غرب که سوسیالیسم و
امپریالیسماستوعلیالخصوصفریادهایشان
علیهآمریکابودوبیشترسخنازدنیایسرمایهداری
و این ظالم جهانی و تمامیتخواه بود که دنیا
زیرگردهایناقتصادامپریالیستیزجرمی کشید
و درواقع ما نه کمونیسم را قبول داشتیم و نه
اقتصادامپریالیسمرابلکهمی گفتیم:نهشرقی
نه غربی ،جمهوری اسالمی.
ما اقتصاد را آن گونه میدیدیم که در جامعه،
انسان ارزشمند شمرده شود و همه از فرصتی
برابر بهرهمند باشند .برای مثال وقتی شما به
قانوناساسیرجوع کنید،میبینید کهآموزش
و تحصیل در جامعه بهطور یکسان برای همه
امکانپذیر است و اصال ما فکر نمی کردیم یک
روزی مثال مدارس غیرانتفاعی داشته باشیم تا
آنهایی که تمکن مالی دارند و وضع مناسب
مالیدارندبتواننددرسبخوانندوآنچناندرس
بخوانند که بتوانند در کنکور هم قبول شوند و

جدیدی نیست و درواقع گروه تخصصی این
شرکتبامشاورهمدیرانتوانمندمؤسسه کانون
معلولینتواناازسال1380بارویکردهایاجتماعی
درزمینه کارآفرینیواشتغالزاییفعالیتمی کنند
ولیماهرگزاینموضوعراعلنینکردیمزیراذهن
عواماین گونهبرداشتمینمود کهشایددرپی
استفادهابزاریازمعلوالنهستیمدرصورتی که
بندهخودمعلولیتدارموازسندوسالگیطعم
محدودیت تن را چشیدهام.
آنچه رمز موفقیت ماست ،تکیهبر توانمندی و
سه گانه عشق  ،امید و زندگی است و این باعث
شده هر فردی در بدو ورود به کارخانه دریابد
که اینجا فقط صابون ،شامپو ،پودر و کرم تولید
نمیشود بلکه چیزی ورای اینهاست.
در شرکتفیروزو کانونتوانابااحتسابعامالن
فروش در حال حاضر تعداد یک هزار و صد نفر
مشغول به کار هستند که حدود  800نفر از
آنان را معلوالن جسمی حرکتی ،نابینا و ناشنوا
تشکیل میدهند.
البته باید تأ کید کنم که اغلب افراد تندرست
شرکتمانیزاز وابستگاننزدیکمعلوالنمثل
همسر،پدر،فرزندو...هستندوعمالدرآمدآنان
صرفبهبودوضعیتزندگیاینعزیزانمیشود،
چونبهدعایخیرآنانوبرکتی کهاز اینطریق
حاصلمیشودایماندارمواینایمان،نشئت
گرفته از باور به سرمایهداری الهی است.
اغلب سرمایهداران جامعه ما به روش
غربی سرمایهداری می کنند
جایاینتفکرواعتقادبهبرکتیاسرمایهداری
الهی چقدر در اقتصاد ما خالی است؟ و
جای خالی این فرهنگ چه آسیبهایی
را دامن زده؟
واقعیت این است که سرمایهداری از نگاه ما با
آنچهدردنیایغربوامپریالیسممطرحمیشود
فرسنگهافاصلهداردزیراماسرمایهرامتعلقبه
خدا میدانیم .خوب به یاد دارم ،همان اوایل

متأسفانه گروهدیگری کهتمکنمالیندارنددر
بدترینشرایطوحتیدرسیستانوبلوچستان
در کپرها و ویرانهها درس بخوانند...
امروز غالب سرمایهداران جامعه ما به روش
غربی سرمایه داری می کنند و سیستم و
دولت هم متأسفانه بستر را برای این گونه
نگاههای اقتصادی فراهم ساخته است .در
نظامسرمایهداریغربینقشبانکهاراخیلی
پررنگمیبینندوجایسرمایهداریالهی،بسیار
خالیاست.یعنیبعضیازانسانهایی کهخدا
را قبول دارند و انسانهای باایمانی هستند و
مسلمانوشیعهاند؛حتیآنهاهمبیاطالعاز
سرمایهداری الهیاند .این سرمایهداری الهی
رامتولیانی کهبایددر جامعهترویجمیدادند،
کوتاهی کردند و این معضالت حاصل همان
غفلتها و کوتاهیهاست....
ا گرامروزدر دنیاپنجمیلیاردونیمانسان گرسنه
هستند و ثروت دنیا در دست یک عدهای
معدود است و یهودیها دنیا را با ثروت خود
به هر طرف که بخواهند می کشند؛ همه این
فجایع ناشی از حکومتهایی است که پایه
و ریشه آن سرمایهداری غربی و سرمایهداری
امپریالیسم است و تمام مشکالت دنیا حتی
مسائل زیستمحیطی ،مشکالت فرهنگی،
تبعیضها و جنگها حاصل اتکا به اقتصاد
امپریالیسماست کهماهم کورکورانهازآنتقلید
می کنیم و خالصه آنکه ما با نهی سرمایهداری
مرسوم کاپیتالیسم که همواره عامل فقر،
تبعیض و رنج بشر بوده است سعی نمودیم تا
مصداقی قابلدرک از سرمایهداری الهی را که
برگرفته از زندگی انبیا و امامان معصوم بوده
و همواره غریب مانده به دیگر سرمایهداران
معرفی کنیم.
باتوجهبهنوعنگاهشمابهمقولهسرمایهداری
فیروزچهچشماندازیرابرایخودترسیم کرده
است؟پیاماصلیاینشرکتبرای کشورهای

غربی چیست؟
ببینیدشرکتفیروز،وسیلهاست.منتهاوسیلهای
مناسب و مؤثر برای این که بتوانیم به اهداف
اجتماعی خود با پیمودن مسیر سرمایهداری
الهی دستیابیم .ما با اتکا به این مسیر ،در
سنگر تولید پناه گرفتهایم و در پی تحقق ایجاد
شغل و ترویج سرمایهداری الهی هستیم و
آنان که از این محصوالت خرید می کنند ،در
پرتو حمایت از تولید داخلی و فعالیتهای
اقتصادی به تحقق اهداف اجتماعی این
مجموعه یاری میرسانند و خود آنها هم
بهنوعی کارآفریناند و سهم بسزایی در رشد
و بالندگی فیروز بهعنوان سرمایه ملی خواهند
داشت و این قابل کتمان نیست.
ا گرتغییراتیدر وضعیتفعلیحاصلشودوبنا
باشد همچنان پرتوان ،در سنگر تولید و حیات
اقتصادیحضورداشتهباشیم،سالنیویژهبراساس
استانداردهایتعریفشدهدرسطحبینالملل
افتتاحمی کنیموضمنجایدادنبرندهاینو
درسبدمحصوالتخود،محصوالتبهداشتی
خانوادههارانیزتولیدخواهیم کرد.از دیگرسو،
افق و دورنمای ما آن است که سرمایهداری به
سبک الهی را با محوریت برکت و نه کسب سود
به منصه ظهور برسانیم و آن را به رخ جهانیان

سید محمد موسوی:
در ش ��رکت فی ��ر وز و کا ن ��ون توا ن ��ا
ب ��ا احتس ��اب عام ��الن ف ��روش در ح ��ال
حاض ��ر تعداد یک هزار و صد نفر مش ��غول
به کار هس ��تند که حدود  800نفر از آنان را
معلوالن جس ��می حرکتی ،نابینا و ناشنوا
تشکیل میدهند و اغلب افراد تندرست
شرکتمانیزاز وابستگاننزدیکمعلوالن
مثلهمسر،پدر،فرزندو...هستندوعمال
درآم ��دآنانص ��رفبهبودوضعیتزندگی
این عزیزان میشود
موفقیتماازپیتبلیغات،یابهتربگویم
ازپیروشهایمعمولتبلیغاتینبودهو
ماهیچهزینهایدرتابلوهاوآ گهینماها
وصداوسیمانکردهایمتادرچشموذهن
مردم جا بازکنیم ،این درخش ��ش از پی
کیفیتبودهوازپیاینبوده کهمارعایت
استانداردها را داشتهایم
اکنونباتوجهبهشرایطموجود،تعطیلی
ش ��رکت فیروز و تعدیل نیرو در این واحد
صنعتی،دوراز انتظار نیستوباتوجهبه
مشکالتموجوددرزمینهنوساناتقیمت
ارزوعدمتخصیصارزبهشرکتهایفعال
و محدودیتهای اعمالش ��ده از سوی
بانک مرکزی ،بهشدت با مشکل تأمین
مواد اولیه مواجه هستیم
می ��زان ارز برآورد ش ��ده جه ��ت تداوم
فعالیت شرکت فیروز تا پایان تابستان
(1400یعنییکسالدیگر)چیزیحدود
 10میلیون یورو اس ��ت که در مقایسه با
س ��ایر متقاضیان و آن دس ��ته از آقایان
ک ��ه  16میلی ��ارد دالر ارز  4200تومان ��ی را
ب ��هبهانههایمختلفاز کش ��ور خارج
کردندوسرنوشتآنهممعلومنیست،
بسیار ناچیز است
بکشیمودر جهتاهدافاجتماعیواعتقادی
جامعه و اصالح ساختارهای فکری ،بهمنظور
نوعدوستی،عدالتومساواتدرعرصهاقتصاد
گامبرداریم؛اینارزشآفرینیاست کهتوانمندی
معلوالنرابهرغممحدودیتتندرسنگرصنعت
و تولید اثبات می کند.
شما علت توفیقات پرشمار فیروز را طی
 20سال گذشته مربوط به چه مؤلفه ای
میدانید؟
فیروز یک شرکت تجاری است که محصوالت
بهداشتی کودک را در کشور ،تولید و عرضه
می کند و همچنین صادرات را شروع کرده و
ا گر موانع ناشی از قوانین دست و پا گیر بانک
مرکزی و مشکالت تأمین مواد اولیه حاصل از
عدمتخصیصارزبهمااجازهبدهد،بیشازپیش
شاهددرخششاینشرکتخواهیمبود.موفقیت
ما از پی تبلیغات یا بهتر بگویم از پی روشهای
معمول تبلیغاتی نبوده و ما هیچ هزینهای در
تابلوها و آ گهینماها و صداوسیما نکردهایم تا
درچشموذهنمردمجابازکنیم،ایندرخشش
از پی کیفیتبودهواز پیاینبوده کهمارعایت
استانداردهاراداشتهایموباالتراز استانداردها
به دلیل اعتمادی بوده که مردم با استقبال و
خرید خودشان در بازار از ما داشتهاند ،درواقع
کیفیت را درک کرده و با این روش ،مشتریها
استقبالبینظیریازمحصوالتماداشتهاندو
در دورهای کهباتحریماقتصادیمواجهبودیم
و کاالهای قاچاق وارد کشور میشد ،مردم از

محصوالتبهداشتیخارجیاستقبالنکردند
وماساالنهشاهدرشدفروشخودبودیم.چرا؟
چون حقوق مصرف کننده را رعایت کردهایم
و خواست مشتری را مدنظر قرار دادهایم و
محصوالت ما بهترین فرموالسیون و بهترین
بستهبندیرادارد،مسلمااینخودشبهترین
روشتبلیغاست،بنابراینماازروشهایمعمول
استفادهنکردهایموامادر سنگرتولیدودر سنگر
سرمایهداری ،هدف و رفتار ما چندمنظوره
است ،همین بستهبندی بسیار خوب ،همین
محصولبا کیفیتدر کارخانهایتولیدمیشود
کهباالی۹0درصداز کارکنانآندچارمحدودیت
تنهستندوبهاصطالحمعلولهستندوماهرگز
در جامعه نیامدیم تبلیغات کنیم که  1۹سال
معلولین دارند تولید می کنند ولی در این پنج
سال اخیر خود مردم فیروز را رصد کردهاند،
رسانههارصد کردهاند ودریافتهاند که کارکنان
شرکت فیروز از معلولین هستند.
حمایت از معلوالن ،به معنای ارائه
کمکهای بالعوض نیست
از مؤسسهای که برای حمایت از معلوالن
تأسیس کردید برایمان بگویید.
مظلومیت معلوالن برایم آشکار بود و خود
بهعنوان کسی که از کودکی معلول بودهام با
دغدغههای این مسئله آشنایی کامل دارم و
بهاینعلت نهادی مردمی ،بدون وابستگی به
دولت را بهمنظور تغییر نگرش جامعه در قبال
معلولیت و دفاع از حقوق این قشر با همکاری
جمعیازمعلوالنتوانمندشهرقزوین،پایهریزی
کردم تا تساوی در فرصتها محقق شود ،اما با
راهاندازی کانون توانا به دنبال این نبودم که
مشکالت معلوالن را در سطح کشور خودمان
رفعورجوع کنم ،بلکه قصد و غرضم این بود
که مسئوالن به این آ گاهی برسند که معلوالن
ناتواننیستند.برهمیناساسدر دشوارترین
شرایطوباوجودمحذوریتهایفراوانحتیاز
جانبدولتمردان،بهاینعرصهواردشدمودر
سطح بینالمللی حضور پیدا کردم.
سرانجام تالشهای من و همکارانم به ثمر
نشست و سال  83پس از تصویب قانون جامع
حمایتازحقوقمعلوالنتوسطمجلسشورای
اسالمی،دولترامجاب کردیمتابه کنوانسیون
حمایتازمعلوالنبپیونددوپسازآننیزدرسال
 ۹6قوانین قدیمی اصالح شد و نسخه بازنگری
شدهبهتصویبمجلسوشوراینگهبانرسید،
البتهبهدالیلمختلفایناقداماتتا کنوناثر
وضعیآنچنانیدرزندگیمعلوالننداشتهوما
به جهت ضرورت فشار بر دستگاههای اجرایی
مجبورشدیمتاسال۹8شبکهملیتشکلهای
غیردولتیمعلوالن کشوررابامشارکت60تشکل
غیردولتی از سراسر کشور تحت نظارت وزارت
کشور تأسیس کنیم که با نظر لطف دوستان و
مدیران تشکلها در حال حاضر ریاست این
شبکه ملی بر عهده بنده است و بهطورکلی
اعتقاددارمبخشعمدهفقدانهاو کمبودهای
معلوالن نشئت گرفته از عملکرد غلط دولت و
شیوههایاشتباهتشکلهاوخیریههاست که
تصور می کنند حمایت از معلوالن ،به معنای
ارائه کمکهای بالعوض است.
فیروز را چگونه برندی میبینید و چرا برخی
از برندهای ایرانی در بازارهای خارجی
موفق نیستند؟
براینباورم کهفیروزسرمایهایملیاستواین
برندبرایمننیستوبایداز آنحفظوحراست
کرد.مثلمیراثفرهنگی کهارزشویژهدر کشور
دارد ،اما این که چرا اغلب برندهای ایرانی در
بازارهایخارجیموفقنیستند،بهنگاهماومیزان
حمایتدولتمرداناز بینالمللیشدنبرندها
برمی گردد ...یک برند خوب حاصل مدیریت
خوب ،کیفیت خوب ،تبلیغ خوب و حمایت
خوب است که جهانی میشود.
سؤال دیگری که به ذهن خطور می کند ،این
است کهبهچهعلتاز دستگاهواتوماسیون
برایافزایشتولیدو کاهشقیمتتمامشده
محصوالتاستفادهنمی کنید؟چطورشدکهبه
توان و بازدهی معلوالن اعتماد کردید؟
همان گونه که گفتم،سرمایهداریاز نگاهبنده
با سرمایهداری در دنیای غرب و امپریالیسم
فاصله بسیاری دارد زیرا ما بر این باوریم که
سرمایه متعلق به خداست و سرمایهدار وکیل
بر سرمایه است و در همه ابعاد باید به فکر مردم
باشند و اندوخته خود را در خدمت اهداف
اجتماعی به کارگیرند.
ا گر صنعت در اروپا بهسوی اتوماسیون گام
برداشته دلیل نمی شود که ماهم از آنان
تقلید کنیم ،این نگرش مبتنی بر تفکر غرب
و سرمایهداری براساس کسب سود است ،ما
این گونه فکر نمی کنیم و برای نیروی انسانی
ارزش و اعتبار قائلیم و با توجه به اقتضائات
کشورخودمانتولیدمی کنیم.بنابراینشرایط
ما به گونهای نیست که دستگاه اتوماسیون
بیاوریموجوانانمانبیکارباشندوبعدهمدچار
آسیبهایاجتماعیوروحی-روانیشوند.چرا
بایدبهسمتاتوماسیونحرکت کنیم؟مگراینجا
اروپاست؟! رشد جمعیت در اروپا منفی است
و هزینه کارگر هم بسیار گزاف است .برمبنای
سرمایهداری الهی ،وقتی مشکالت جامعه را
میبینیم ،نمیتوانیم بیتفاوت باشیم و به
اتوماسیونرویبیاوریمواینهمانرمزموفقیت

ماست که باعث شده هر انسانی در بدو ورود به
کارخانه دریابد که اینجا فقط صابون ،شامپو،
پودر و کرم تولید نمیشود بلکه ما با اعتماد
به معلوالن ،سه گانه عشق ،امید و زندگی را
تولید می کنیم.
طی سالهای اخیر بارها و به بهانههای
مختلف لوح تقدیر و تندیس گرفتهاید و از
شمابهعناوینمختلفتقدیربهعملآمده.
اساسومعیار انتخابشمابرایدریافتاین
تعداد لوح چه بوده است؟
کارآفرینان در کشور ما حمایت نمیشوند و
مسئوالناغلببهاهدایلوحوتندیسقناعت
می کننددرصورتی کهنگاهکشورهایتوسعهیافته
این گونهنیستوجایگاه کارآفریندر نظرآنان،
ارزشمنداستوقوانینحمایتیخاصیتدوین
واجرامی کنندتا کارآفرینانهمچونعامهمردم
گرفتار روزمره نباشند و به همت آنان بیکاری

و پیامدهای حاصل از آن ،یعنی آسیبهای
اجتماعیریشه کنشودولیدر کشورما،باتوجه
به وضعیت بد اقتصادی ایستادگی در سنگر
تولید ،دلوجرئت میخواهد و در این شرایط
بحرانی با همان سود اندک که شاید در مقابل
سرمایهامتوجیهینداشتهباشدایستادهامچون
دلمنمیخواهدباتعطیلی کارخانه ،کارگرهایم،
معیشتشان لنگ بماند.
تعطیلی و تعدیل نیرو در فیروز ،دور از
انتظار نیست
با توجه به تحریمها و مشکالت اقتصادی،
امروز شرایط شرکت فیروز چگونه است؟
بانهایتتأسفا کنونباتوجهبهشرایطموجود
تعطیلیشرکتفیروزوتعدیلنیرودر اینواحد
صنعتی ،دور از انتظار نیست و در آیندهای
نهچندان دور ،بسیاری از عزیزان معلول که
یگانه کورسویامیدشانتأمینمعیشتخانواده
بوده،عالوهبردشواریهایناشیاز معلولیت،
با مشکالت عدیده دیگری نیز مواجه خواهند
شد .زیرا در حال حاضر بهرغم تأ کیدات مؤکد
مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی ،با

توجه به مشکالت موجود درزمینه نوسانات
قیمت ارز و عدم تخصیص ارز به شرکتهای
فعال و محدودیتهای اعمالشده از سوی
بانک مرکزی ،بهشدت با مشکل تأمین مواد
اولیه مواجه هستیم؛بهنحوی که هما کنون
مواداولیهدر گمرکات کشور در انتظار تخصیص
ارز است ولی ارز موردنیاز تخصیص داده نشده
و حتی امکان تأمین ارز آزاد هم وجود ندارد و
درنتیجهاجازهترخیص کاال صادر نمیشود که
این موضوع موجب توقف برخی خطوط تولید
ما گردیده است و نکته جالب این که میزان ارز
برآوردشدهجهتتداومفعالیتشرکتفیروزتا
پایانتابستان(1۴00یعنییکسالدیگر)چیزی
حدود10میلیونیورواست کهدرمقایسهباسایر
متقاضیان و آن دسته از آقایان که  16میلیارد
دالر ارز  ۴200تومانی را به بهانههای مختلف از
کشور خارج کردند و سرنوشت آنهم معلوم

نیست بسیار ناچیز است.
باتوجهبهمسائلی کهمطرح کردیدبهعنوان
یکتولیدکنندهملی،بزرگترینموانعتولید
را چه میبینید؟ و این مشکالت ناشی از
چیست؟
همه تولیدکنندگان و صنعتگران بهدرستی
میدانند کهباوجودشعارهایبسیارمسئوالن
در وصف بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،سیر
صعودی تعطیلی کارخانهها و کوچکتر شدن
سفره کارگران کامالملموساستوبایدبپذیریم
که مشکالت مملکت ما ترامپ و دولتهای
اروپایینیستندبلکهمشکالتماازیکسوناشی
از سوء مدیریت اداری و قضائی و از سوی دیگر
حاصل عدم وجود امنیت اقتصادی در کشور
است .در دنیای اقتصاد سرمایه گذاران عموما
بهدنبالمنافعمادیخودهستند.برایدرک
اینمسئله،بهتراستنگاه کنیمبه کشورهای
توسعهیافتهکهبرایجذبسرمایه گذارانخارجی
چهاقداماتیانجاممیدهندوچهمزیتهایی
ایجاد می کنند .ما اینچنین عمل نمی کنیم،
حالآنکهسرمایه گذاران،بسیارزیرکوهوشیار

هستندوا گرمزایاوامنیتالزماقتصادیراحس
نکنند به این وادی قدم نمی گذارند و توان و
دارایی خود را در این راه مصروف نمیدارند.
ا گرآنامنیتنباشدوزیرساختهاییهمچون
برق ،گاز ،سوخت ،زمین و بسیاری از مسائل
دیگر مهیا نباشد ،قادر نیستند کاالی خود
را بهراحتی وارد بازار سرمایه کنند ،از سوی
دیگر باید این اطمینان حاصل شود که کاالی
ساختهشده به نرخ خیلی ارزانتر از مبادی
قانونیوارد کشور نمیشود.درستاست کهما
دربارهسرمایهداریالهیوبرکتسخن گفتیماما
بسیاریازسرمایه گذاراننگرشدیگریداشته
وبهسودخودمیاندیشند.طبعابدونامنیت
اقتصادی ،نمیتوانند سرمایه گذاری کنند
و متأسفانه این امنیت در بانکها نیز وجود
ندارد و با سودی که مطالبه می کنند ،عمال
تولیدکنندگان را ضمن غارت ،دلسرد کرده و از
این وادی دور می کنند.
بهنظرشما«اقتصادمقاومتیوجهشتولید»
چگونه میتواند تحقق یابد؟
پاسخ به این پرسش ،از این منظر اهمیت
دارد که ببینیم ،قرار است در برابر کدام مانع
بایستیم .آیا باید تمامی تقصیرها و نقصانها
را به گردن تحریمها و آمریکا بیندازیم؟ آنهم
در وضعیتی که قوانین و مزیت ویژهای برای
جذب سرمایه گذار و رونق تولید در کار نیست و
اینامر،دامنه گستردهایدارد.بهعنوانمثال،
هیئتدولت،قوانینحمایتیبرای کارآفرینان
در نظر نگرفته و بانکها هم سازوکار شفافی
ندارند و بر سر راه تولیدکنندگان سنگاندازی
می کنند و بعضا از قواعدی پیروی می کنند که
اینقواعد،هیچ گونهتفکیکیمیانتولیدکننده
و غیر تولیدکننده قائل نشده ،بنابراین نباید
تصور شود که موانع ما ،فقط مربوط به بیرون
است ،این دیدگاه اشتباه است .به این دلیل
که  80درصد موانع ما مربوط به داخل کشور
است،چونارادهایبرایحمایتاز کارآفرینان
و برخورد با رشوه گیرها وجود ندارد و این عدم
تسهیلقوانینبهمنظورفراهمسازیبسترهای
اقتصادی باهدف فعالیت بهتر کارآفرینان،
موانعی است که خودمان ایجاد کرده ایم
و عدم اختصاص ارز دولتی و یارانهها نیز به
همین ترتیب است و اینها ربطی به تحریمها
و دولتمردان ندارد.
اشتغالزاییدر گرویتدوینقوانینحمایتی
برای سرمایه گذاران است
شما بهعنوان کارآفرین ملی ،چه انتظاری از
رئیسجمهورودیگرمتولیانبرایبرونرفتاز
چالشهای پیش روی صنایع دارید ؟
ابتدا به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره
می کنم کهمیفرمایند«:فساداقتصادىانگیز
هسرمایه گذاریسالمومشروعراازبینمیبرد»
و سپس می گویم:
اوال:رونقصنعت،تولیدواشتغالزاییبرایجوانان
الزاماتی دارد؛ نخست امنیت سرمایه گذاری
استواینامنیتدربرگشتسرمایهوسوددهی
امکانتحققداردودر گرویآناست کهیکسری
قوانین حمایتی را تدوین کنیم و بانکها هم
در ارائهتسهیالتهمکاریالزمراباتولیدکننده
داشته باشند.
ثانیا:کارآفریناندر کشورهایتوسعهیافته،تحت
حمایت و عنایت دولتها هستند ،بنابراین
باید آنان را در ابتدا دستهبندی کرد و مطابق
فعالیتی که انجام میدهند ،به لحاظ قانونی و
امنیتدرمقولهسرمایه گذاریوارائهتسهیالت
موردحمایت قرارداد.
ثالثا :قرار بود ،پس از هدفمندی یارانهها و
افزایش قیمت حاملهای انرژی ،یارانهای به
مردمویارانهایهمبه کارآفرینانوتولیدکنندگان
اختصاصیابد کهمادرمقامعمل،شاهدتحقق
این موضوع نیستیم.
رابعا:ضرورتداردباتشکیل کمیتهایتخصصی
دراستانها،وضعیتکارگاههاییکهتعطیلشده
و یا در رکود به سر میبرند را مورد ارزیابی قرارداد
چونبعضیازاینها،دستگاههاوماشینآالتشان
قدیمی است و برای حضور در بازارهای جهانی
ورونقصادرات،نیازمنددستگاههایجدیدو
تخصیص وامهای سرمایه گذاری و بلندمدت
هستند و لزوما مخمصه و تنگنای آنان مربوط
به سرمایه در گردش نیست.
سخن پایانی؟
جان کالم آنکه یک فرد بهتنهایی قادر نیست
در عرصه اقتصادی و اجتماعی به کامیابی و
موفقیت برسد و درخشش و موفقیتم ،مرهون
نیروهای خدوم در کانون توانا و فیروز است که
مدیریت منابع انسانی آنچنان آنها را به هم
پیوند داده که یک گروه منسجم متشکل از
نیروهای آرمانی هستند ،یعنی ریشه مدیریت
منابع انسانی ما آرمانی نگریستن است و چه
درحرکتهای اجتماعی و چه درحرکتهای
صنعتیوسرمایهداری،رویکردهایمااجتماعی
و نگاهمان الهی و همچنین سرمایهداری ما
سرمایهداری الهی است و این عامل ،باعث
موفقیت ما شده است و ا گر بنده بهعنوان
نمایندهسازماندرمحافلخبریوهمایشهای
ملی و بینالمللی شرکت می کنم و نشانهای
مدیریت منابع انسانی و یا کارآفرینی دریافت
می کنم،درواقع این سازمان من است که این
افتخارات را کسب می کند.
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درفوتبالبدونچشماندازبهاهدافنخواهیمرسید
سرمربیتیمفوتبال گل گهر گفت:افرادی
چونمصطفویودادکانبایدخانهنشین
باشند و معلوم نیست این افرادی خوب که به
نیتخدمتآمدهاند ،کجایفوتبالهستند که
آمدهاند به استقالل کمک کنند.به گزارش آنا،
امیرقلعهنوییدربارهانتخابشبهعنوانسرمربی
تیمگل گهراظهارکرد:ازاستادممجیدجاللیتشکر
می کنم کهتیمرادربدترینشرایطتحویل گرفتو
بانتایجخوب،تیمخوب گل گهررادرلیگبرترنگه
داشت.درنهایتبانشستهایی کهبامسئوالن
باشگاه داشتیم به توافق رسیدیم.وی درباره
هزینههای باشگاه گل گهر تصریح کرد :فوتبال
چشمانداز میخواهد تا به اهداف خود برسید.
ما جزو تیمهایی هستیم که هزینه معمولی و
خوبدر فوتبال کردیم،امافکرهایبزرگداریم
و بیشتر به دنبال داشتن تیمی باثبات هستیم
که فکر می کنم بتوانیم به این هدف برسیم.
بچههای ما باانگیزه کارمی کنند.سرمربی تیم
فوتبال گل گهر سیرجان درمورد شایعه قرارداد
 ۵۰میلیارد تومانی خود گفت :به سازمان لیگ
مراجعه کنید و قراردادهای چند سال گذشته
مرا ببینید .شاید ارزش ما همین پنجاه میلیارد
استو کمترمی گیریم!ویلموتسوسایرمربیان
خارجی۱۰۰میلیاردتومانمی گیرندوارزشمربیان

داخلی هم همین است .شاید قراردادم خیلی
خیلیکمترازاینهاستوشایدکلبودجهباشگاه
را گفتهاند.بودجهباشگاه گل گهردرهمینحد
است .دوستان یا با کینه این رقم را می گویند،
یا اینکه رقم مربیان داخلی اینقدراست که
ایثارمی کنندورقمخیلیخیلی کمتریمی گیرند.
قلعهنوییدرخصوصاظهارنظرحجتنظری،
عضوهیئتمدیرهباشگاهاستقالل که گفتهبود
برایشرکتدر لیگقهرمانانآسیاباقلعهنویی
ً
مذاکرهنکردهاست،بیان کرد:ایشانحتمابهنیت
خدمتآمدهاست.انگاراومصاحبهمرانخوانده
استوچیزیدستشدادهاندو گفتهاندبروبگو.
من گفتمدربارهلیگقهرمانانآسیاازمننظرهم
نخواستهاند.شایداینبندهخدابدونمطالعه
حرف زده است.وی افزود :من گفتم مرا جزء
پیشکسوتاننمیدانند.منتنهامربیایرانیتاریخ
لیگقهرمانانآسیاهستم کهباچهار تیمیعنی
ذوبآهن،سپاهان،ترا کتورواستقاللازمرحله
گروهیصعود کردم.آدمتأسفمیخورد کهاین
افراد چگونه سر از فوتبال درمیآورند .آیا جایگاه
نظریوامثالاو،مدیریتدرورزشوباشگاهبزرگ
استقاللاست؟چرادوستانباال بایداینآدمها
رابهورزشبیاورند؟فکرمی کنمنظریدرشورای
شهراست و نمیدانم ا گر این گونه است ،چرا به

وضعیت ناهنجار تهران رسیدگی نمی کند.وی
خاطرنشان کرد:ا گر کسیبخواهددربارهاستقالل
حرف بزند ،من و امثال من هستیم که  ۱۲بخیه
برایاستقاللخوردمولیگدستهسوم،رتبهنهم

داورزنی:

نکیسا:

تعطیلی لیگ والیبال به سود تیمملی نیست
رئیس فدراسیون والیبال گفت :نمیخواهیم
ً
امسال لیگ را نیمه کاره رها کنیم ،چون قطعا
تبعاتی خواهد داشت.به گزارش روابط عمومی
فدراسیون والیبال داورزنی اظهارداشت :زمان
زیادی نداریم که فعالیتهای والیبال را تعطیل
کنیم و از سال جدید بازیکنان ملیپوش را دعوت
کنیمودرمسابقاتحضورپیدا کنیم.ازدستدادن
فرصتهاوشرایطمسابقاتوحفظآمادگیبازیکنان
جزاولویتهایفدراسیوناست.اینبهاینمعنا
نیست که به فکر سالمتی بازیکنان نیستیم .باید
مدلی را انتخاب کنیم که ریسک کمتری داشته
باشد.از طرفینمیخواهیمتصمیمیبگیریم که
بعد از 6ماه تعدادی بازیکن ناآماده در تیم ملی
داشتهباشیم.بههرحالمابایدبرایالمپیکهم
برنامهریزی کنیم.ویادامهداد:اکثر کشورهایدنیا
این شرایط بحرانی رادارند و هرازگاهی کشورهای
مختلف تصمیمهای جدیدی را اتخاذ می کنند.
اروپاییهاهمبهدنبالایجادشرایطیهستند که
باوجود کرونا مسابقات خود را برگزارکنند.رئیس

ورتبهسیزدهمرابااینتیمتجربه کردم.ما کمپ
استقالل را ساختیم و زمانی که دالر هزار تومان
بود،یکمیلیاردتوماناز دوستانمقرض کردم.
شمابرایاستقاللچهساختید؟

متأسفانهنتوانستیممدیرفوتبالیتربیتکنیم
دروازهبان سابق پرسپولیس معتقد است باید
ازمدیران ورزشی درحیطه ورزش استفاده شود،
نه مدیرانی که وابسته به ارگانهای دیگر هستند.
نیما نکیسا درگفتو گوبا تسنیم ،درباره استعفای
مهدیرسولپناهازسرپرستیباشگاهپرسپولیس
گفت:نتوانستهایممدیرانفوتبالیتربیت کنیم.به
نظر من رسولپناه مدیری بود که عالقه داشت در
فضایپرسپولیس کار کند،ولیبههرحالبضاعتش
در همین حد بود .زمانی که ما نمیتوانیم مدیران
فوتبالیتربیتکنیم،ازافرادیبهعنوانمدیراستفاده
می کنیمکهبهارگانهاییغیرازفوتبالوابستههستند
وبرایهمینبایدشاهدایندستاتفاقاتنیزباشیم.
ویادامهداد:دیپلماسیاداریفوتبالیفقطزمانی
میتواندبهموفقیتبرسد کهمدیرعاملیفوتبالی
داشتهباشدودرصدباالییفوتبالبازی کردهباشد.
تمام کسانی که فوتبال را کنار می گذارند به سراغ
عرصهمربیگریمیروند،چرانبایدیکنفرمدرسیا
مدیرشود؟منچندینسالاستمی گویمو کسی
گوشنمیدهدوجامعهبعدازچندسالتاوانپس

فدراسیونخاطرنشانکرد:باوجوداینکهپروتکلها
رعایت میشود ،اما بازهم شاهد این هستیم که
بسیاریازورزشکارانبهکرونامبتالشدند.درروزهای
اخیرشاهداظهارنظرهایزیادیبودیم کههمگیاز
سردلسوزیوبرایکمکبهوالیبالبود.نمیخواهیم
لیگ را نیمه کاره رها کنیم ،چون برای تیم ملی
هم تبعات دارد.داورزنی گفت:ا گر تصمیم گرفته
شودتالیگرامتمرکزبرگزار کنیمدستباشگاهها
بازخواهدبود،چونفلسفهبرگزاریبازیهابهصورت
رفتوبرگشتایناست کهتیمهاازشرایطمیزبانی
ومهمانیاستفاده کنند.

دادنبهحرفهایمامیرسد،ا گربرگشتیبهعقب
بزنیدمتوجهمیشوید کهمنبارهادرمصاحبههای
مختلف گفتهام کهمابهمدیرانفوتبالینیازداریم،به
کسی کهبانحوهقراردادبستن،برخوردبابازیکنانبعد
ً
ازبردوباختومسائلدیگر کامالآشناوصحیحترین
رفتار را داشته باشد .ماسالهاست که نتوانستیم
مدیرفوتبالی تربیت کنیم .رسولپناه مدیرخوبی
است ،اما به درد فوتبال نمیخورد ،نهتنها او بلکه
تمامی افرادی که از ارگانهای دیگرمیآیند و بنابر
دستورمقام باالتر مأموریتی را برعهده می گیرند
نمیتوانندمفیدواقعشوند.

قلعهنوییباانتقادازوزیرورزش گفت:سلطانیفر
بهچهمعیاریاینافرادراسرکار میآورد؟چرادر
زمانوزارتاوووقتی کهبهورزشاشرافداشت،
شرایطبایداین گونهباشد؟مندربارهپرسپولیس

پیوس:

حاشیه برای پرسپولیس اصال خوب نیست
پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت :این بازیکنان
هستند کهازجداییازپرسپولیسضررمی کنندنه
تیم؛جداشدگانحسرتموفقیتهایاینتیمرا
خواهندخورد.فرشادپیوسدرگفتوگوباایرنااظهار
داشت:اینروزهاسرخپوشانبایدبرایفصلیسخت
آمادهشوند،اماواقعاچنینحواشیبرایتیمبزرگی
مانندپرسپولیس کهبایدبرایفینالآسیاخودش
را آماده کند ،اصال خوب نیست.وی افزود :فصل
سختی پیش روی تیم است و پرسپولیس دراین
شرایط نباید دغدغه جزئیترین مسائل را داشته
باشد ،اما متأسفانه شرایطی را به وجود آوردند که
باید نگران برخی مسائل و حتی جدایی بازیکنان
تحتقراردادباشیم.امیدوارممشکالتحلشود
تا پرسپولیس بهترین تدارک را برای فصل جدید
داشته باشد.وی تصریح کرد :کاری به رسول پناه
ندارماماانتظارماازمدیربعدیایناست کهبهترین
پشتیبانیراازتیمداشتهباشدوآرامشپرسپولیس
را حفظ کند .برای تیمی که فینالیست آسیا است
خوبنیست کهچنینمشکالتپیشپاافتادهای

خت99/7/7-43

ثبتی حوزه ثبت ملك یافت آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای

غالمعلی نعمت الهی فرزند عیسی به ش.ش  3946صادره از تكاب در ششدانگ

یك قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  63/64مترمربع در قسمتی از
خت99/7/7-44

پالك  6439فرعی از  2اصلی واقع در بخش  12تهران خریداری از مالكین رسمی
آقایان محمدعلی و اصغر صفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت

به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار

خت99/7/5-42

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض

رستوران
ـتكگلپا

خت99/7/14-67

خت99/4/2-8

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

بهروز جشان -رئیس ثبت اسناد و امالك

تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/21 :

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خت99/7/22-77

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

با نظرکادرفنی رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در
مسابقات جهانی  ۲۰۲۰صربستان روز  ۱۵آبان در ۱۰وزن در سالن  ۱۲هزارنفری
آزادی برگزار میشود .این رقابتها بدون تماشا گر و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار خواهد شد .

تیمملی با بوسنی بازی میکند
فدراسیونفوتبالبوسنیاز برگزاریدیدار تیمملیاین کشور باایراندراواخرآبان
ماه خبر داد .تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در ادامه رقابتهای
مقدماتیجامجهانیآمادهمی کند،برگزاریچنددیدارتدارکاتیرادردستورکارخود
قرارداده که بنابراعالم فدراسیون بوسنی ،دیدار با این تیم قطعی شده است.

آذری:

دوست دارم به فوتبال خدمت کنم
مدیرعاملباشگاهفوالد گفت:درحالحاضرهیچبرنامهایبرایحضوردراستقالل
و پرسپولیس بهعنوان مدیرعامل ندارم و برای مدیریت این دو باشگاه کالهی
نبافتهام.سعید آذری گفت :ترجیح میدهم شرایط طوری شود که همزمان به
هردو باشگاه و البته فوتبال ایران کمک کنم .یک جایی مثل فدراسیون فوتبال
یا جایی که بشود به همه فوتبال ایران خدمت کرد.

پیرلو:

داشتهباشد.بااینحالامیدوارمبراییکبارهم که
شدهتغییراتبهنفعباشگاهباشد.پیوسدرمورد
جدایی شجاع اظهار داشت :سرنوشت بازیکن به
خودشبستگیدارداماسؤالمنایناست کهچرا
بازیکنی کهتحتقراردادپرسپولیساستتوانسته
قراردادشرافسخ کند.باشگاها گربهتعهداتشدر
قبالبازیکنعملمی کردچنینمسائلیراشاهد
نبودیم.پیوس گفت :پرسپولیس امسال هم در
لیگ قهرمان خواهد شد وهم درآسیا .بهطور
حتم جداشدهها حسرت موفقیت پرسپولیس را
خواهندخورد.

تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد

مالف 15079

آزادی ،میزبان کشتی انتخابی

سرمربییوونتوسپسازتساویمقابلورونااعالم کردنگراندیدارچهارشنبهشب
برابربارسلونانیست.پیرلواظهارکرد:متأسفانهدرلیگامتیازهاییراازدستدادهایم
اما درمسیر درستی قرار داریم و بر اساس پروژه بلندمدت خودکار می کنیم و برای
نگاه به آینده تنها باید دید مثبت داشت.

برابر رای شماره  139960301078001022مورخ  99/7/6هیات موضوع قانون

تلفن021-88416305
09120185753-09120195753

اسکوچیچ که برای دیدار با خانواده خود راهی مرخصی شده بودهفته آینده و
قبل از شروع مسابقات لیگ برتر به تهران بازخواهد گشت.سرمربی تیم ملی که
برنامهریزیبرایاردویآبانماهراانجامدادهقراراستمسابقاتهفتهابتدایی
لیگ برتر را در نظر بگیرد .

نگران بازی با بارسا نیستم

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

قبولداوریدرقراردادهاییكهمشروطارجاعبهداورباشدازقبیلقراردادهای
مشاركتمدنیوغیره-وراث-حملونقل-انبارداری-سرمای ه گذاری
وقبولهرگونهدعاویلهیاعلیهموكلدراموركیفری-حقوقی-حسبی-جنایی
خانواده-ثبتی-موادمخدر-مفاسداجتماعیبابهر همندیازداورانووكالیباتجربهباپیگیریمستمر24ساعتهآنالین

اسکوچیچ به تهران برمیگردد

صحبتنمی کنم.گفتمدراینشرایطماحقنداریم
دربارهاستقاللصحبت کنیموجزئیازاستقالل
نیستیم.من،زرینچه،بابازاده،سرخابوورمزیار
بخشیازاستقاللنیستیم.ویدربارهتعویق6روزه
لیگبرترتصریح کرد:خوشبختانهدرمملکتما
چیزیبهنامبرنامهوجودندارد.
تیمها براساس 6هفته بدنسازی کارخود را آغاز
کردندتالیگدر۱۰آبانشروعشودونمیدانمچرا
نباید این اتفاق رخ دهد .روزی بازی سپاهان و
استقالل درجام حذفی را سه ماه به تعویق
انداختند که همان زمان بازی ترا کتوروپیکان
برگزار شد.
مدیران دراین کشور تابع مسئوالن باالدستی
هستندوبلهقربانگوهستندتامیزشانحفظشود.
سرمربی گل گهربابیاناینکهدغدغهاقتصادی
مردموجانانسانهابرایمدیرانمعنیندارد،
خاطرنشان کرد:بسیاریازتیمها کارخودراشروع
کردندوبسیاریهمشروعنکردند.امثالآقایان
دستور میدهند این کار را انجام دهید و در حق
تیمهای شهرستانی ظلم واجحاف میشود.
تیمهاییچونماطبقنمودارآمادهسازیپیش
رفتندوتادهمآبانبهحدا کثرآمادگیمیرسند.
منمی گویم کشوررادوهفتهتعطیل کنیدواالن
سالمت و جان مردم مهم است.

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

مسئوالن کشتیلیتوانیازتیمایراندعوت کردتادررقابتهایبینالمللی
کشتی فرنگی جوانان دراین کشورحضور یابد .رقابتهای بینالمللی
کشتی جوانان جام ریمانتاس روز  ۲آبان در ۱۰وزن برگزارمیشود.

برابر رای شماره  139960301078001019مورخ  99/7/6هیات موضوع قانون تعیین

تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملك یافت آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی
اكبر فتح آبادی فرزند صفر به ش.ش  19صادره از اراك در ششدانگ یك قطعه زمین

رونالدو در راه فوتبال فرانسه
سایت کالچومرکاتوایتالیاخبردادرونالدو،فوقستارهپرتغالییوونتوسمیتوانددر
پایان فصل جاری از بیانکونری جداشده و به پاری سن ژرمن ملحق شود.گزارشها
حا کیاز آناستپاریسنژرمنعالقهزیادیبهجذبرونالدوداردودرهمینرابطه
مندز ،مدیر برنامه ستاره پرتغالی با باشگاه پاریسی وارد مذا کره شده است.

خدایی به ماشینسازی پیوست
مدافعفصل گذشتهتیمپارسجنوبیجمباعقدقراردادیبهتیمماشینسازی
پیوست .میالد خدایی با تایید وحید بیاتلو در ماشینسازی حضور یافت تا در
فصل آینده با پیراهن این تیم به میدان برود.

آ گهی دعوت از بستانكاران (نوبت اول)
شركت گروه پزشكی كوروش زنجان در حال
تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت 6657
و شناسه ملی 10460098978
در اجرای ماده  225الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت از كلیه بستانكاران شركت سهامی خاص گروه
پزشكی كوروش زنجان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  6657و شناسه ملی  10460098978كه انحالل آن از ناحیه
دادگاه صادر گردیده و تحت شماره  22010مورخه  99/07/16در روزنامه رسمی درج شده ،دعوت میشود تا ظرف
مدت حدا كثر  6ماه از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعای خود،به محل تصفیه شركت واقع
در زنجان ،كوی پونك ،خیابان نیكان ،خیابان ابوالقاسم الهوتی ،بیمارستان بهمن ،طبقه دوم مراجعه فرمایند.
بدیهی است كه شركت در مورد هر گونه ادعای احتمالی كه خارج از مهلت فوق به شركت منعكس گردد ،مسئولیتی
نخواهد داشت.
اعضای هیات تصفیه
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
دكتر فریدون طاهری
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/6 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/10/6 :
سیدعلی ابوالقاسمیان
خ ش99/8/6 :
علیرضا افغان مرجین

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به
طور فوقالعاده شركت ایستاگستر دماوند
شناسه ملی 10760374924

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شركت
ایستا گستر دماوند (سهامی خاص شماره ثبت  10026ساری) كه در مورخه  99/08/20در محل رسمی شركت واقع
در ساری ،بلوار خزر ،كوی طبرستان ،كوچه شهید كاظمی ،پالك  ،21كد پستی  48168-48633در ساعت  18برگزار
میشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
-4رسیدگیبهترازنامهوحسابسودوزیانسالهایمالیمنتهیبه94/12/29و95/12/30و96/12/29و97/12/29
و  98/12/29و مطالبات و دیون شركت و صورتحسابهای دوره عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران و
بازرس و سایر امور مربوط به سالهای مالی
 -5تصویب سالهای مالی منتهی به  94/12/29و  95/12/30و  96/12/29و  97/12/29و 98/12/29
تاریخ انتشار99/8/6 :
هیاتمدیره
خ ش99/8/6 :

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت تعاونی مسكن
مهر سفیر گلپایگان (تعاونی در حال تصفیه) به
شماره ثبت  906و شناسه ملی 1026015015
نوبت دوم

پیرو آ گهی انحالل منتشره مورخ  99/1/18به شماره  1399304020950000010از كلیه بستانكاران شركت مذكور دعوت
به عمل میآید با در دست داشتن مدارك مستند به نشانی گلپایگان خ طالقانی ،پاساژ آزادی ،طبقه دوم مراجعه
نمایند .بدیهی است بعد از مهلت یك ماه از تاریخ فوقالذكر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/6 :
شركت تعاونی مسكن مهر سفیر گلپایگان
تاریخ انتشار نوبت سوم99/8/21 :
خ ش99/8/6 :

با بنای احداثی در آن به مساحت  80/28مترمربع در قسمتی از قطعه دوم از پالك
خت99/7/13-65

 309و  1509فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پالك فرعی از اصلی مذكور واقع
در بخش  12تهران خریداری از مالك رسمی آقای مصطفی خرقانیان محرز گردیده

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در

صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

خت99/7/29-99

خت99/7/12-63

تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/21 :

خت99/7/30-100

مالف 15080

تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :

بهروز جشان -رئیس ثبت اسناد و امالك

صاحب امتياز :بنياد رسالت

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیصبحایران

مدير مسئول :محسن پيرهادی

نمابر 88900587:چاپ:گلريز تلفن66795442:

شما ناصری

ماجرا هنوز تمام نشده
کتاب ماجرا هنوز تمام نشده به احواالت جنگ جهانی اول
و زمان عثمانی بازمی گردد .مردی که در ایستگاه قطاری در
فلسطین روی بار و بنهایش نشسته بود و انتظارمی کشید
زمانی پادشاه سوریه بود .او منتظر مأموری انگلیسی بود تا
او را برای رسیدن به تاجوتخت تازه آماده کند .این پادشاه
آواره «فیصل » نام داشت .جنگ جهانی اول همهچیز را در
امپراتوری عثمانی تغییر داد .این امپراتوری همراه آلمان
رودررویانگلستان،فرانسهوروسیهایستاد.انگلیسیهابهعربهایی کهعثمانی
بر آنها حکومت می کرد قول دادند که ا گر علیه عثمانی قیام کنند پس از جنگ ،از
استقاللآنهاحمایتخواهند کرد.اینعربهادرسرزمینبزرگیازیمنوعربستان
تا سوریه  ،لبنان و عراق زندگی می کردند .انگلیسیها به سراغ شریف مکه که حا کم
حجاز بودرفتند.حجاز،بخشبزرگیاز کشوریاست کهامروزعربستانسعودینام
دارد.انگلیسیهابهشریفمکهقولدادندا گرعلیهعثمانیقیام کند،پساز جنگ
حکومت کشورهای عربیرا به پسران اوخواهند سپرد.عالقهمندانمیتوانند این
کتاب را با قیمت  3۷هزارتومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.
معراجالسعادة
()90

و از یقین به آنچه پروردگار در دار قرار از سرور و بهجت و عیش وراحت به بندگان عطا
میفرماید همیشه در مقام طمع و امیدواری خواهد بود و از یقین به این که اختیار هر
امریدر قبضهاقتدار وقدرتحقاستواز آنچهاز اوصادر میشودموافقعنایتومطابق
حکمتومصلحتاستپیوستهدر محلصبر،رضاوخوشنودیاز قضاواز تبدالتاحوال
تغییری در حال او راه نخواهد یافت و به سبب یقین او به سر آمدن ایام حیات و آنچه بعد
از مردن است از زحمات و عقبات ،روز و شب در حزن و اندوه و به جهت یقین او به فنای
دنیا و پستی آن ،متاع دنیوی در نظر او خوار و بیاعتبار خواهد بود .همچنان که حضرت
صادق علیهالسالم فرمودند که« :در گنجی که حضرت خضر به موسی علی نبینا و آله و
علیهمالسالم خبر داد لوحی بود که در آن نوشته بود عجب دارم از کسی که یقین به مرگ
داشته باشد چگونه فرحنا ک می گردد و عجب دارم از کسی که یقین به قضا و قدر الهی
داشته باشد چگونه غمنا ک میشود و عجب دارم از کسی که یقین به بیوفایی دنیا
دارد چگونه دل به آن میبندد و به آن مطمئن می گردد» و از یقین او به قدرت و عظمت
آفریدگار دائمدر مقام«دهشت»و«هیبت»و«وحشت»اضطرابو«خشیت»خواهدبود
و به این جهت خشوع  ،ذلت  ،خوف و خشیت سید کائنات  -علیه افضل التحیات  -به
مرتبهای بود که هر که او را در وقت راه رفتن مالحظه مینمود چنان گمان می کرد که
بر روی درمیافتد و از یقین او به کماالت غیر متناهیه حق و با جمال تام جمیل مطلق
همیشه در مقام شوق و محبت،بلکه در وله و حیرت خواهد بودو حکایات اصحاب یقین
از انبیا و مرسلین واولیا کاملین در خوف و شوقو آنچه از براى ایشان رو میداد از تغیر و
تزلزل و اضطراب و«وله» و بهجت و«استغراق» چه در حال نماز و چه در غیر آن مشهور و
کتبتواریخوقصصبهآنها«مشحون»است.غشهاىسید کائناتدر اوقاتمناجات
گوشزد خاص و عام گشته و بیخودیهای سید اوصیا در هنگام صلوة متواتر میان اهل
اسالم شدهو چگونه کسی که یقین واقع به خداوند متعالو علم به عظمت و جالل او
داشته باشد و او را مطلع بر خفایاى احوال و دقایق اعمال خود داند معصیت او را می کند
و در حالت اشتغال به عبادات او و ایستادن در خدمت اووحشت ،خشیت ،انفعال و
خجلت از براى او حاصل نمیشود؟!حال این که مشاهده می کنیم که کسی در حضور
شخصی باشد از ا کابر دنیا که او را فیالجمله شوکتی بوده باشد با وجود علم او به پستی
در ذات آن،در اول و آخر بهنوعی انفعال و دهشت از براى او حاصل میشود که از خود
غافل می گردد و جمیع حواس خود را متوجه و ملتفت او می گرداند.

رديف

1

اوقات شرعی

خوانندگانفهیمروزنامهرسالتميتوانند
پیامهايخودرابهسامانههاي
10002188910808

يا50001060658119

پیامكکردهومسائلومشكالتخودرابیاننمايند.
بيصبرانهمنتظرپیامهايگرمشماهستیم.

صدایهنرمنداننیازمندگوشهاییشنوا
گروه فرهنگی
گسترش و شیوع ویروس کرونا سراسر
دنیا را متأثر از زیان خود کرد .همه گیری این
ویروسموجبشدتابسیاریازمرا کزومشاغل
دنیا کامشان تلخ و ناچار به خانهنشینی
شوند.موجاولودوماینویروسدریکبازه
زمانی،مرا کزمحلتجمعهمچونسینماها
کتابخانهها،سالنهاینمایش،آموزشگاههای
هنری را تعطیل کرد و حاال در موج سوم این
ویروس منحوس به دستور ستاد مبارزه با
ویروس کرونا،اینمرا کزبهطورمجددتعطیل
شدند .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
بهمنظور صیانت از سالمت آحاد جامعه
با توجه به اهمیت موضوع ،عنوان کرد که از
محدودیتهایاعالمشدهتبعیتمی کند.
اطالعیهتمدیدتعطیلیهادرشرایطیرخداد
کهاهالیسینماوتئاتراعتراض کردهومعتقدند
صدایشانشنیدهنمیشود.هنرمندانی که
نمیتوان گفت اعتراضاتشان نابهجاست
چرا که فضای کاری ،سالمتشان را تهدید
و بیکاری معیشتشان را به خطر میاندازد.
فضای کنونی مرا کز فرهنگی ازجمله سینما
و تئاتر تنها مختص داخل کشور نیست
بلکه سایر کشورهای دنیا ازجمله آمریکا که
بزرگترین زنجیره سینمایی جهان را دارد
نیز تهدید می کند .به گزارش مهر و به نقل
از «ورایتی» زنجیره سینماهای AMCکه به
مشکالت فراوانی برخورده به سهامدارانش
هشدار داده که ممکن است در صورت
عدم دریافت منابع اضافی نقدینگی ،اعالم
ورشکستگی کند.اینشرکتاینبیانیهرادر
سندی کهنزدسازماناوراقبهادار آمریکابه
ثبت رساند ،منتشر کرد .این سند در قالب
بخشیازیکتفاهمتوزیعسهامباشرکتهای
سیتی گروپ گلوبالمارکتسو گلدمنساکس
منتشر شده که هدف آن فروش  ۱۵میلیون
سهام است AMC .ماه گذشته توانسته
بود از طریق تفاهمی مشابه با سیتی گروپ
و گلدمن سا کس  ۵۴میلیون دالر به دست
بیاورد.دراینمیانمرا کزهنری کشوربهویژه
سینماها که بعد از اواخر زمستان سال قبل
به دلیل کرونا عمال به تعطیلی کشانده
شده بود امسال نیز که امید می رفت
با کاهش شیوع کووید  ۱9جان تازه ای
بگیرد در میان موج سوم کرونا غرق شد تا

المعی کارشناسسينمايی:درشرایطی
که فشار وحشتنا ک تحريمها بر کشور
حا کم است و کمترين بودجه به بخش
فرهنگمیرسد،نمیتواناميدداشت
که به تمام آسيبدیدگان حوزه سينما
کمک شود؛ پس باید برای پخش اين
کمکها اولویتبندی کرد
کورسویامیدباقیماندهنیزخاموششود.
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با
حسین المعی  ،مستندساز و کارشناس
سینماییگفتو گوکردهکهدرادامهمیخوانید.
تعطيلی سينما منطقی است
حسین المعی ،مستندساز و کارشناس
سینماییدرتشریحرکودمرا کزفرهنگیهنری
بهدلیلشیوعویروسکرونابهخبرنگارفرهنگی
«رسالت»عنوان کرد«:دراینروزها کهمیزان
قابلتوجهیازهموطنانمانبهدلیلویروس
کروناقربانیمیشوند،تعطیلیمرا کزفرهنگی
بهخصوصسالنهایتئاتروسینماهاتصمیمی
درست و منطقی است .نمیتوان گفت چرا
مردمدربازارهاحضوردارند،چرافروشگاهها
باز وسینماهاتعطیلهستند؟بیشکاین
حرفهااشتباهاست.ا گرفروشگاهیپرخطر
است ،بهطور یقین باید بسته باشد چرا که
جان مردم شوخی نیست».

آ گهیمناقصهعمومی
یکمرحلهای(نوبتدوم)
نامدستگاهمناقصهگزار:شرکتآبوفاضالباستانگیالن
شرحمختصرموضوعمناقصه:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانهایاستانگیالن

(براساسفهارسبهاشبكهتوزيعآب،بهرهبرداریونگهداریتاسیساتآبشربسال)1399

-1مناقصهشماره99-54ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانآستارادرسال.99مبلغاولیهقرارداد20/642/512/789:ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه
709/280/000:ريال-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-2مناقصهشماره99-55ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانشفتدرسال.99مبلغاولیهقرارداد:

14/764/183/054ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه532/930/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-3مناقصهشماره99-56ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانتالشدرسال.99مبلغاولیهقرارداد26/695/780/677:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه890/880/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-4مناقصهشماره99-57ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانماسالدرسال.99مبلغاولیهقرارداد:

16/271/235/204ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه578/140/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-5مناقصهشماره99-58ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرضوانشهردرسال.99مبلغاولیهقرارداد16916653938:ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه
597/500/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-6مناقصهشماره99-59ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانصومعهسرادرسال.99مبلغاولیهقرارداد.32/234/394/606:میزانسپردهشرکتدر
مناقصه1/057/040/000:ريال–(انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-7مناقصهشماره99-60ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانفومندرسال.99مبلغاولیهقرارداد24/841/103/334:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه835/240/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-8مناقصهشماره99-61ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانبندرانزلیدرسال.99مبلغاولیهقرارداد26/893/369/848:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه896/810/000:ريال– (انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-9مناقصهشماره99-62ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانسیاهكلدرسال.99مبلغاولیهقرارداد21/301/782/813ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه( –729/060/000:انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-10مناقصهشماره99-63ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانلنگروددرسال.99مبلغاولیهقرارداد22/973/964/714:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه779/220/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-11مناقصهشماره99-64ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرودباردرسال.99مبلغاولیهقرارداد27/397/690/599:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه911/940/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

وی افزود« :در شرایط کنونی ،دولت باید با
تمام توان از سینما و سینما گران حمایت
کند .این که برخی معتقدند دولتها نباید
در این زمینهها ورود کنند ،به طنز و فکاهی
شبیه است .در آمریکا که مدعیخصوصی
بودنهمهارکانسینماست،دیدیم کهدراین
مدتابتدابسیاریازسینما گرانبرجستهاز
اسکورسیزیوجیمز کامرونتانوالنوسپس
سینمادارانبزرگآمریکاباانتشارنامههایی
صریح ،خطر نابودی سینماها را در آمریکا
هشدار دادند و از کنگره خواستند بهصورت
فوری و گسترده به کمک سینماها بیاید و
بستههای حمایتیاقتصادی دهد».
المعی تصریح کرد« :در شرایط امروز برای
پخش کمک های احتمالی دولتی بین
سینما گران ،باید اولویتبندی کرد .این
کمکهاوبستههایاقتصادیومعیشتیرا
بهطور حتمبایدبهضعیفترینقشرسینما
اختصاصدادنهبهاقشارقدرتمندوپردرآمدی
که صدایشان بلند است».
به تريبوندارها پول ندهيد!
ا ین کا ر شنا س سینما یی همچنین
خاطرنشان کرد«:امروزترساز کرونا،تولیدات
فیلمهای سینمایی را به حداقل رسانده و
بیشتر اعضای صنوف خانه سینما (حدود
۵هزار نفر)ناچار بهخانهنشینی کردهاست.
منشیان و مجریان صحنه ،افراد تدارکات
دستیارانصدافیلمبردارانفرعیوعکاسانو
بسیاریازصنوفدیگرآسیبهایوحشتناکی
دیدند .هزاران نفر از این افراد مدتهاست
بیکارند عالوه بر این که ازنظر شغلی بسیار

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
منطقهبوشهر

توجه:شرکتپیمانكاراندريكياحداکثرتاششفقرهمناقصهفوقبالمانعمیباشد.
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مهلتخريداسناد:تاپايانوقتاداریروزدوشنبهمورخ99/8/12
محلخريدحضوریاسناد:رشت،جنبپارکقدس-شرکتآبوفاضالباستانگیالن،دفترقراردادها

تلفن33368482:

قیمتاسنادبرایهرمناقصهونحوهواريزوجه:

مبلغ1/000/000ريالبحساب2902-43-122222222-1بانكانصارشعبهشهدایگمنامرشتبهنشانیرشت،فلكهيخسازیبنامشرکتآبوفاضالباستانگیالن
مهلتومحلتحويلپیشنهاد:تاساعت9صبحروزشنبهمورخ99/8/24دبیرخانهشرکتآبوفاضالباستانگیالن
زمانومكانگشايشپیشنهادها:ساعت9:30روزشنبهمورخ،99/8/24سالنجلسات
رشتهپیمانكار:گواهینامهصالحیتبهرهبرداریازتاسیساتآبشربازآبفایکشوريادرحالانجاممراحلتايیدصالحیتشرکتهایبهرهبرداریونگهداریازتاسیسات
آبشربازشرکتمهندسیآبوفاضالبکشور(ارائهمدارکمثبتهدراينخصوصضروریمیباشد).

شروطمناقصه:شرطاول:ارائهاسنادمثبتهدرخصوصتوانمالیپرداختبیستدرصدمبلغبرآورد،توسطشرکتکنندگاندرمناقصهالزامیمیباشد(.درصورتعدم
پرداختمبلغصورتوضعیتتوسطکارفرما)

شرطدوم:ارائهگواهیحسنانجامکارازکارفرمايانقبلی،توسطشرکتکنندگاندرمناقصهالزامیمیباشد.
9
10
11
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محلتامیناعتبار:جاری
دستگاهنظارت:معاونتبهرهبرداریوتوسعهآب
ارايهگواهینامهتايیدصالحیتايمنی()HSEدرهنگامعقدقراردادالزامیاست.
سايتملیمناقصاتکشورir.mporg.iets//:http:
سايتشرکتآبوفاضالباستانگیالنir.guilan-abfa.www:

13
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نوبت اول99/8/5:

مهلتاعتبارپیشنهاد3:ماهبرایمدتسهماهديگرقابلتمديدمیباشد)
هزينهدونوبتآگهیمندرجدرروزنامهکثیراالنتشارکشوریبهعهدهبرندگانمناقصهمیباشد.

نوبت دوم99/8/6 :

شركت آب و فاضالب استان گیالن

توییتر

نمایه

Khamenei.ir

نوبتدوم
شمارهمجوز1399/4125

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی – منطقه بوشهر

آ گهیمناقصهعمومییكمرحلهای

-14مناقصهشماره99-67ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانالهیجانسال.99مبلغاولیهقرارداد23/806/814/110:ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه
804/210/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-16مناقصهشماره99-69ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستاناملشدرسال.99مبلغاولیهقرارداد22/193/355/784:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه755/810/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

هر شيشهای که گشت به سنگ آشنا ،شکست

غير از دلم که تا ز دلت شد جدا ،شکست

شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهبوشهردرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیكیفی(فشرده)خدمات(تعمیرمخزنشماره)23راازطریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزارنماید.كلیهمراحلبرگزاریمناقصه
تاارائهپیشنهادمناقصهگرانبرایبازگشاییپا كتهاازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرس()www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنام
درسایتمذكورودریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1399/08/03میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت14روزچهارشنبهدرتاریخ1399/08/07
مهلتزمانیارسالپیشنهاد:ساعت14روزیكشنبهتاریخ1399/08/25
زمانبازگشاییپا كتها:ساعت9روزدوشنبهتاریخ99/8/26
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا كتهای
الف:آدرسبوشهر،میدانقدس،شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهبوشهرطبقهدومدبیرخانهكمیسیونمناقصاتوتلفن077-33350221
ب:مبلغبرآورد12/296/074/645:ریال
نوعومبلغتضمینشركتدرفرآیندارجاعكارپیمانكاری:
واریزسپردهنقدیبهارزش614/803/732ریالبهحسابشماره9200051200بهشناسهپرداخت11200000014وشناسهملی10101132904قابلواریزدرشعببانكملتبهنامشركتملیپخشفرآور دههاینفتیبوشهریاضمانتنامه
معتبربانكیمعادلآن.
شرایطمتقاضی:كلیهشركتهایتوانمنددارای:
-1دارابودنرتبه(5تاسیساتوابنیه)ازسازمانمدیریتكشوربرایپیمانكارانالزامیاست.
-2ازمناقصهگرانیكهدرفهرستشركتهایممنوعالمعاملهدرسطحشركتهایتابعهوزارتنفتمیباشندتقاضامیگرددازشركتدراینارزیابیخوددارینمایندزیرادرهرمرحلهازمناقصهچنانچهاینموضوعاحرازگردد
مناقصهگزاردرمناقصهحذفوضمانتنامهشركتدرفرآیندارجاعكارارائهشدهتوسطمناقصهگرمذكورنیزبهنفعمناقصهگزارضبطخواهدشد.
-3احرازامتیازقابلقبولبراساسمعیارهایارزیابیتوانمندیبهداشتی،ایمنیوزیستمحیطیشركت(حداقل60امتیاز)الزامیمیباشد.
-4عدموجودسوءعملكرددرپیمانهایسنواتگذشتهشركت(اجباری)میباشد.
-5احرازامتیازقابلقبولدرارزیابیكیفی(حداقل60امتیاز)براساسمعیارهایمندرجدراسنادارزیابیالزامیمیباشد.
-6ارائهاصلیاكپیبرابربااصلمحضریگواهیصالحیتایمنیازادارهكارتعاون،كارورفاهاجتماعیاستانهمراهبااسنادمناقصهالزامیاست.
-7كپیبرابربااصلمحضریكارتملیوشناسنامهمدیرعاملواعضایهیاتمدیرهشركت،تصویركلیهاساسنامهشركت،آ گهیتاسیسشركت،آخرینتغییراتدرروزنامهرسمیوكداقتصادیوشناسهملیالزامیاست.
-8ارائهاصلویاكپیبرابراصلمداركفوقاالشارهدرصورتدرخواستمناقصهگزارالزامیاست.
-9ارائهاصلگواهیصحتامضاءجهتامضاءكنندگانمجازومعرفیشدهدراساسنامهوآخرینآ گهیتغییراتالزامیمیباشد.
-10كلیهمستنداتارائهشدهمیبایستاصلیاكپیبرابراصلمحضریباشد.
یشدهمالكصحت
-11شركتكنندگانملزمبهبارگذاریاسنادومداركدرسایتستادایراننسبتبهارسالاصلضمانتنامهواصلاسنادبارگذاریشدهاقدامنمایند.درصورتاختالفاطالعاتفیمابیناسنادفیزیكیوبارگذار 
اسنادبارگذاریشدهمیباشد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا كتهایاطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مركزتماس021-41934:دفترثبتنام-88969737:
85193768
اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانهادرسایتسامانه()www.setadiran.irبخث«ثبتنام/پروفایلتامینكننده/مناقصهگر»موجوداست.
تاریخانتشارنوبتاول99/8/5:
تاریخانتشارنوبتدوم99/8/6:
خش99/8/5:

-13مناقصهشماره99-66ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانآستانهاشرفیهدرسال.99مبلغاولیهقرارداد23/473/934/450:ريال.میزانسپرده
شرکتدرمناقصه794/220/000:ريال– (انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

-15مناقصهشماره99-68ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرشتدرسال.99مبلغاولیهقرارداد98/659/174/276:ريال،میزانسپردهشرکتدر
مناقصه1/976/600/000:ريال– (انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)

ضربهپذیرند».
اودرادامهبیان کرد«:اینروزهابه گوشمیرسد
که عدهای از سالندارها و پخش کنندهها و
تهیه کنندگان ادعای ورشکستی می کنند
و خواستار اینهستند که دولت به کمک
آنها بیاید .ا گر دولت چنین کند ،بیشک
بهبیتالمالوسینماخیانت کردهاست.زیرا
این کاربهمعنایآناست کهپولراجایآنکه
به تهیدست و نیازمند بدهی ،به ثروتمند و
قلدرها و تریبوندارها دهی!»
المعی اظهار کرد« :در شرایطی که فشار
وحشتنا ک تحریمها بر کشور حا کم است و
کمترین بودجه به بخش فرهنگ میرسد
نمیتوانامیدداشتکهبهتمامآسیبدیدگان
حوزه هنر کمک شود؛ پس باید برای پخش
این کمکها اولویتبندی کرد .اولویت
سالنداروتهیه کنندهوپخش کنندهنیست.
اولویت ،بدنه خانه نشین و تنگ دست
سینماست که حتی در خرج اجاره منزل
و خوردوخورا ک خود ماندهاست .اولویت
امروز ،کمک به صنوف ضعیف و افراد در
حاشیهرفتهمهجور است».
دولت به داد سينمای ايران برسد
این کارشناسسینمایی گفت«:نکتهنهایی
و بسیار مهم این است که این کمکهای
احتمالی،بایدازطریقخانهسینمابهدستافراد
نیازمندبرسد.حمایتوبودجهاحتمالیدولت
نباید در اختیار فارابی و سازمان سینمایی
قرار گیرد .زیرا اینها سازمانها از اسامی آن
۵هزار عضوخانهسینما کها کثریتشانبرای
مردموحتیرسانهها گمناماند،خبرنداردو
نمیدانند کهآنهاچه کسانیهستندوچه
نیازهایی دارند».
المعی همچنین اضافه کرد که خانه سینما
میداند کهآندستیاردومفیلمبرداربا۷۰سال
سن،چگونهدرتأمینمعیشتخودماندهیا
دواودرمانبازیگرزنقدیمی۸۰ساله که۱۵سال
بیکار است ،ماهیانه چقدر میشود.
او در پایان این گفتوگو عنوان کرد« :دولت
باید در وهله اول به داد سینمای ایران و در
وهله دوم این کمکها را به دست خانه
سینما برساند .بهطور حتم خانه سینما
اولویتبندی می کند و پولها و بستههای
معیشتیراتنهابهاز کارماندههاونیازمندانو
ضعیفانوتهیدستاناختصاصخواهدداد».

شاهبیت

مجذوب تبریزی

فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیكیفی
تجدید(فشرده)یكمرحلهایتعمیرمخزنشماره23

-12مناقصهشماره99-65ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرودسردرسال.99مبلغاولیهقرارداد33/221/492/900:ريال.میزانسپردهشرکتدر
مناقصه1/086/650/000:ريال(-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی)
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تلخ کامی دنیا ،شیرینی آخرت
و شیرینی دنیاى حرام ،تلخی
آخرت است.

«رسالت» تبعات رکود سینماها را به دلیل شیوع ویروس کرونا بررسی میکند؛

شرکتآبوفاضالباستانگیالندرنظرداردانجامبرونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانهایاستانگیالنراازطريقمناقصهعمومیيكمرحلهایبرگزارنمايد.
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حکمت نهج البالغه
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6آبان1399
10ربیعاالول 1442اذان ظهر11:48:
27اکتبر2020
اذان مغرب17:33 :
سالسیوپنجم
اذان صبح فردا4:58 :
شماره9895
طلوع آفتاب فردا6:23 :

نش ��انی :تهران،خيابان اس ��تاد نج ��ات اللهی جنوبی
خياب���ان ش���هيد اس���ماعيل محم���دی -پ���ا ک1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

کتابخانه

سهشنبه

سالمت

زمانی که فردی سرفه و عطسه می کند قطرکهای ریزی از دهان و بینی او
به اطراف پاشیده میشود که ممکن است حاوی ویروس باشند .ا گر فاصله
شما با آن فرد خیلی نزدیک باشد ،ممکن است شما این قطرکهای حاوی
ویروس کووید ۱9را استنشاق کنید.

نوبت دوم

مناقصه گزار :اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان
موضوع مناقصه :تطبيق و مستندسازی اراضی منابع ملی تا مرحله تثبيت به همراه حدنگاری پا کهای ثبتی واقع در حوزه ثبتی شهرستان سمنان برای
 141پاك معادل 278/471هکتار
محل تامين اعتبار :سازمان ثبت اسناد و اماك کشور موافقتنامه ردیف متفرقه به شماره  730000-44با عنوان اجرای طرح حدنگار مربوط به ردیف درآمدی
 160108در  31استان ،ضمنا انعقاد قرارداد در سقف اعتبارات مصوب و پرداخت هزینهها متناسب با تخصيص انجام میپذيرد.
مهلت دریافت اسناد :از روز شنبه  1399/08/03ساعت  8لغایت روز سهشنبه مورخ  1399/08/06ساعت 14
مهلت ارائه پيشنهادات :حدا کثر روز شنبه مورخه  1399/08/17ساعت 14
محل دریافت اسناد کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پا کتها از طريق درگاه سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ بازگشايی پا کتها :ساعت  9صبح روز دوشنبه 1399/08/19
گروه و رشته شغلی :شرکتهايی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صاحيت نقشهبرداری حداقل  3یا فتوگرامتری با پاید حداقل  3از سازمان برنامه
و بودجه کشور باشند و حدا کثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعامشده در برگ پيشنهاد قيمت کمتر نباشد و پيشنهاد فنی آنها مورد تاييد
مناقصه گزار باشد.
نوعومبلغتضمين:مبلغ840/000/000ریالدر وجهاداره کلثبتاسنادواماكسمنانواريزبهشمارهشبا(حساب)IR820100004071013207820183نزد
بانكمرکزیبهشناسهواريز923013271201000000000000000000بهنامتمرکزوجوهسپردهاداره کلثبتاسنادواماكاستانسمنانویابهصورتضمانتنامه
معتبر بانکی یا عنوان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ،ضمنا ضمانتنامه مذکور میبایست حدا کثر تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1399/08/17تحويل
دبيرخانه اين اداره کل به آدرس :سمنان ،خيابان شهيد طالقانی ،پايينتر از ميدان ارگ ،اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان گردد.
* توجه* به ضمانتنامههای صادره با عنوان «ضمانتنامه شرکت در مناقصه» ترتيب اثر داده نخواهد شد.
«ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است».
تاريخ انتشار نوبت اول99/8/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم99/8/6 :
خ ش99/8/5 :

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان

