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

 صدای هنرمندان
 نیازمند گوش هایی شنوا
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تیترها

 گزارش»رسالت« از الزامات 

سیاست همسایگی؛

 خواب زمستانی

وزارت خارجه
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا مطرح کرد:

اسالم ستیزی 
 ماکرون 

به بهانه آزادی
 قطار سازش با رژیم صهیونیستی این بار 

به ایستگاه عربستان و سودان رسید؛

 سرعت گرفتن
 دومینوی خیانت 

ترجمه  و تحلیل

آمریکا در برابر کرونا 
تسلیم شد 

پرونده
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سرمقاله

محمدكاظم انبارلویی

توافق پایِ دار!
كالم ترام����پ از روز ورود ب����ه كاخ س����فید در  تكی����ه 
مورد ایران كلمه »توافق پایدار« بوده است. این 
روزها كه هرچه به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریكا نزدیكتر می شویم، این كلمه را بیشتر تكرار 
كن����د. روز زدن زی����ر تعه����دات برجام����ی و پاره  می 
كرد.  كردن برجام هم به همین سخن تفوه می 
»توافق پایدار« یا بهتر بگوییم »توافق پاِی دار«! 
آمریكایی ها هر روز بر حجم تحریم ها و تهدیدها 
می افزاین����د ت����ا ای����ران را دوباره ب����ه گفت وگوها و 
كرات بی حاصل و بی نتیجه با دستاوردهای  مذا

گرفتن امتیازات یك سویه بكشانند.
در واشنگتن حرف از »توافق پاِی دار« است، در 
كنند.  تهران، برخی آن را توافق پایدار ترجمه می 
ك����ره و توافق نیاز به مهارت دارد.  گفت وگ����و، مذا
گفت وگو نیاز به هوش، علم، حوصله، صبر، ادب، 

اخالق و از همه مهم تر حق پذیری دارد.
وقتی در مناس����بات ما با آمریكا همه این واژه ها 
تعطیل است، از دل بستن به نتایج گفت وگو باید 
ناامید بود. همه این مهارت ها در گفت وگو باید 
گر چنین  متكی به حكمت و فلسفه صلح باشد. ا
شد و یك طرف گفت وگو واجد این مهارت ها باشد، 
كره »صلح حدیبیه« بیرون  از دل گفت وگو و مذا
می آید كه منجر به فتح بدون خونریزی و درگیری 
مكه می شود و خداوند از این گفت وگو در قرآن 
كند، آن هم نه  ب����ه عن����وان »فتح مبین« ی����اد می 
موقعی كه مكه فتح می شود،  بلكه همان هنگام 

كه »قرارداد صلح« امضا می شود.
گر یك ضلع ابوموسی اشعری باشد و بخواهد بدون  ا
كره را مدیریت كند،  این مهارت ها گفت وگو و مذا
گرفتار كید، نیرنگ و فریب عمروعاص ها می شود 
و نتایج زیانبار عزل علی )ع( و نصب قانونی معاویه 

به عنوان خلیفه مسلمین می شود.
كرات برجام فاقد مهارت  دیپلمات های ما در مذا
بودند، دان����ش الزم را نداش����تند. رئیس جمهور 
كنن����ده را عازم  كره  مملك����ت وقت����ی هیئ����ت مذا
كرد، س����خن از خزانه خالی كش����ور  گفت وگو می 
گر  به میان آورد كه این خبر هم نادرست بود و ا
راس����ت هم بود، نباید رئیس جمهور به آن تفوه 
كرد. این حرف نشان می دهد كه هوشمندی  می 

الزم و علم كافی را نداشتند.
گاهان و نخبگان  وقت����ی گفت وگوها آغاز ش����د،  آ
جامعه مرتب هشدار می دادند كه از اعتماد به 
دش����من پرهیز كنید و ش����روط عقالنی و وحیانی 

را در توافقات رعایت نمایید.
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ش����اید آن مرد را بشناس����ید و ش����اید هم نه. 
مشتاقم بگویم، آن مرد نشسته روی صندلی 
خ دار ك����ه از دویدن و راه رفتن س����همی ندارد،  چ����ر
مرد تصمیمات بزرگ اس����ت. نه از آن تصمیمات 
نازک شكننده كه با تلنگری فرومی ریزد...  . او در 
كند و جالب است كه نوع  عوالم نیكویی سیر می 
نگاهش به سرمایه داری برآمده از تمامیت خواهی 
نیس����ت بلكه منطبق ب����ر رویكردهای اجتماعی و 
دوری از رنج انسان هاس����ت و حیرت بر حیرتمان 
اف����زوده می ش����ود وقت����ی با گوش ه����ای خودمان 
می ش����نویم در این زمانه كه س����ودای پایبندی به 
تعلقات مادی و س����ود و زیان حرف نخس����ت را در 
م����راودات آدم����ی می زند، تفك����ر آن مرد، نه مبتنی 
ب����ر س����ودمحوری ك����ه بر پایه بركت اس����ت. »س����ید 
محمد موسوی« شهره خاص و عام است و بعید 
می دانم با اسم ورس����مش بیگانه باش����ید. همان 
گر تس����اوی و عدالت در  مرد كارآفرینی كه مطالبه 
فرصت هاس����ت و زاوی����ه دیدش به س����رمایه داری 

برخاسته از بشردوستی و عشق است. 
او سال 79 سرمایه اندكش را در مسیر ارزش های 
انسانی صرف كرد و بدون كوچک ترین بهره ای از 
رانت های دولتی و معافیت های مالیاتی و گمركی 
و ب����ا احی����ای نش����ان تجاری»فیروز« ك����ه به پرتگاه 
ورشكستگی رسیده بود، ضمن كرامت بخشیدن 
به انس����ان ها، نه فقط ش����امپو و صابون كه عشق و 

نوع دوستی تولید كرد و هنوز هم چنین است.
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در گفت وگو با سید محمد موسوی، مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز مطرح شد؛

رمز پیروزی »فیروز«

در گزارشی، آخرین وضعیت قیمت خودرو  بررسی شد؛

اشتهای سیری ناپذیر بازار خودرو!
ماکرون باید تاوان  توهین های خود را بدهد؛ 

خروش جهان اسالم علیه کاخ الیزه 
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گهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی  آ
 نخست مناقصه شماره 34/99/6

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت 
ح زیراقدام نماید. به مناقصه به شر

ح مختصر موضوع مناقصه: تکمیل روشنایی محوطه اصلی،سوزنها و محوطه مانوری پایانه آپرین شر
1- مبلغ كل برآورد:  5.411.252.018ریال بر اساس فهارس بهای سال 1399

2- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  5  ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه می باشد.
گواهی صالحیت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات تجهیزات و حداقل رتبه 5 ساختمان  كنندگان در فراخوان می بایست همزمان دارای  3- شركت 

به صورت همزمان از سازمان برنامه وبودجه كشور وهمچنین گواهی صالحیت معتبر ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی باشند.
خ99/8/14  با مراجعه  به سامانه تداركات  كثر تا ساعت14:00 روز چهارشنبه مور 4- مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی كیفی : متقاضیان  می توانند حدا
الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 )پانصدهزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی كیفی را 

دریافت نمایند. 
كات الف مربوط به تضامین شركت در فرآیند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران  كلیه فرآیند برگزاری مناقصه به جز تحویل پا

در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
خ  99/8/28  از طریق سامانه فوق كثرتا ساعت 12:00روز  چهارشنبه   مور 5- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حدا

6- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
7- مدت 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 به عمل خواهدآمد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/7
گهی 1030274 م الف2351            شناسه آ خ ش: 99/8/6  

گهی ارزیابی کیفی شماره 5-99 – نوبت اول آ
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 
گران  کنندگان واجد شرایط جهت خرید حدود 406 دستگاه سكسیونر گازی موتوردار به همراه RTU از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نماید. الزم است مناقصه  نسبت به شناسایی تامین 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1399/08/10 می باشد.
گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان مناقصه 

کنندگان واجد شرایط جهت خرید حدود 406 دستگاه سكسیونر گازی موتوردار به همراه RTU به شرح جدول ذیل: موضوع ارزیابی کیفی: شناسایی و تهیه فهرست تامین 

تاریخ و محل دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/15 به سامانه الكترونیكی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت استعالم ارزیابی 
کیفی اقدام نمایند.

گزار: اطالعات تماس مناقصه 
تلفن 31137338-054 و 31137348 فكس 31137050-054 پیام کوتاه 9307280200

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com :پست الكترونیك
مهلت تحویل و بارگزاری پیشنهادات: پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر پیشنهادات به همراه مدارك درخواست شده در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 1399/09/01 نسبت به ارسال اصل 
ك و مهرشده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 37، شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان  کت ال مدارك مطابق شرایط درج شده در استعالم ارزیابی کیفی در پا

اقدام نمایند. الزم به ذکر  است تمامی مراحل ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد.
کات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 10 روز یكشنبه مورخ 1399/09/02در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد. تاریخ و محل بازگشایی پا

گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت، می بایست به سایت یادشده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الكترونیكی اقدام نمایند. جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با  در ضمن مناقصه 
شماره تلفن 41939-021 تماس حاصل فرمایید.

مدت قرارداد: 4 ماه شمسی
توضیحات تكمیلی:

کنندگان واجد شرایط به تفكیك شرکتهای توزیع زیرمجموعه خود مناقصه محدود برگزار نماید. گزار می تواند پس از فرآیند ارزیابی کیفی و اعالم تامین  1- مناقصه 
کنندگان واجد شرایط از تاریخ اعالم دو سال شمسی می باشد. 2- مدت اعتبار فهرست تامین 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/7

خ ش: 99/8/6

کل راه آهن تهران  اداره 

گهی مزایده عمومی شماره 99-5 آ
)تجدید مزایده  شماره 99-4( 

 نوبت دوم
گازی صوفیان را از قبیل  شركت تولید نیروی برق آذربایجان در نظر دارد مقداری از ضایعات نیروگاه 

رادیاتورهای فوالدی، درب و پنجره آلومینیومی، روغن ترانس با بشکه )هر بشکه 208 لیتر(، مخازن 

گیری  ج در اسناد مزایده به صورت یکجا و بدون تفکیك با بهره  فوالدی و ضایعات فلزی با جزئیات مندر

از سامانه تداركات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  با شماره مزایده 1099001579000005 به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.

* زمان انتشار در سایت: از تاریخ 1399/7/30 ساعت 11

* مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/7/30 ساعت 11 تا تاریخ 1399/8/12 ساعت 12

* زمان بازدید از تاریخ 1399/8/10 تا تاریخ 1399/8/12 روزانه از ساعت 10 الی 13/30

* مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/8/12 ساعت 14 تا تاریخ 1399/8/19ساعت 11

خ 1399/8/19 ساعت 12 كات مور گشایی پا * زمان باز

خ  1399/8/20 ساعت 12 * زمان اعالم به برنده مور

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده 

شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شركت در مزایده 

كات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل كاال در  گشایی پا )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، باز

بستر سامانه از این طریق امکانپذیر می باشد.

2- اطالعات تماس پشتیبانی سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

كنندگان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33690115-041 داخلی 129  3- شركت 

اطالعات بازرگانی و داخلی 134 اطالعات فنی تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/6

گهی: 1026523 شناسه آ شرکت تولید نیروی برق آذربایجانخ ش: 99/7/30 

شركت تولید نیروی 
برق آذربایجان

نوبت اول

مقادیر كاالواحدنام كاالنام شركت توزیعردیف
سكسیونر گازی موتوردار قابل قطع شركت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی1

از راه دور
30دستگاه

23شركت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان2
30شركت توزیع نیروی برق شمال كرمان3
43شركت توزیع نیروی برق جنوب كرمان4
238شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان5
42شركت توزیع نیروی برق استان یزد6

406جمع كل

امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

 شرکت توزیع نیروی برق 
سیستان و بلوچستان

 سید صباح زنگنه

 تحلیلگر مسائل  غرب آسیا:
طرح سازش موجب سقوط 

رژیم های سرسپرده می شود

 حجت االسالم  موسی غضنفرآبادی 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:
گاه   طرح سازش هیچ 
تثبیت و عادی نخواهد شد
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یادداشت

گروه سیاسی
پس ازآنکه  بحرین و امارات در خط مقدم 
کشورهای سازش کننده با رژیم صهیونیستی 
قرار گرفتند، دومینوی سازش اعراب با اسرائیل 
و خیانت آشکار آنان به آرمان فلسطین سرعت 
گرفته است. در همین رابطه، در روزهای 
گذشته نیز رئیس جمهور آمریکا از توافق رژیم 
صهیونیستی و سودان برای عادی سازی 

روابط دیپلماتیک خبر داد.
سودان پس از امارات و بحرین، سومین 
کرده در پی وعده  که تالش  کشوری است 
ج کردن این کشور  دولت آمریکا مبنی بر خار
از فهرست کشور های حامی تروریسم و لغو 
که  تحریم های آن، هرچه سریع تر به آنچه 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن 
را حلقه سریع صلح می خواند، راه یابد. 
که  کی از این است  حتی برخی خبرها حا
پیش از اعالم توافق سودان با اسرائیل، 
ترامپ رسما سودان را از فهرست مذکور 
حذف کرد و سودانی ها دقیقا در ظرف مدت 
کوتاهی پس از اعالم این خبر به وعده سازش 

عمل کردند.  
 احتمال ملحق شدن پنج کشور دیگر 

به فهرست خائنین در آینده نزدیک
که  جدای از سودان، دولت عربستان نیز 

همواره همسو و مجری سیاست های آمریکا 
و اسرائیل در بین دولت های اعراب و سازشگر 
منطقه بوده، سعی کرد از این جریان عقب 
نماند و از فرصت به دست آمده برای علنی 
کردن ارتباطات پیدا و پنهان خود با اسرائیل 
استفاده کند. به همین خاطر، دونالد ترامپ 
جمعه اعالم کرد که »پنج کشور عربی دیگر 
خواهان پیوستن به توافق سازش با اسرائیل 
هستند و عربستان سعودی نیز به زودی به 

توافق سازش خواهد پیوست«.
به نظر می رسد هر یک از دولت های مورد هدف 
ح سازش با اسرائیل   آمریکا برای پیاده سازی طر
به نوعی در درون خود یا در ارتباطات و تعامالت 
بین المللی شان با دیگر کشورها دارای پاشنه آشیل 
و چالش های فراوانی هستند. همین موضوع است 
که سبب شده دولت آمریکا از طریق توسل به 
نقطه ضعف ها و ارعاب این کشورها از طریق اعمال 
سیاست های تنبیهی و یا حتی تطمیع، آنان را به 
امضای توافق سازش با اسرائیل و کشاندنشان 

به داخل حلقه صلح بهره ببرد.
رفع تحریم ها و معاف شدن از پرداخت بدهی های 
آمریکا، هدف اصلی دولت سودان از ملحق شدن 
ح سازش است و دراین بین حتی هیئت  به طر
سودانی کمک 1.2  میلیارد دالری اختصاص یافته 
به نفت و گندم و اعانه یا قرض یک میلیارد دالری 

25 ساله را جزء شرایط خود برای عادی سازی 
کند.  ح می  مناسبات با رژیم صهیونیستی مطر
این در حالی است که از سوی دیگر دولت هایی 
همچون امارات و عربستان تالش دارند تا خودشان 
را به نوعی محور اصلی تحوالت منطقه و بازیگر 

فعال در معادالت آن معرفی کنند. 
 تقابل با جریان مقاومت؛ ُبعد دیگر 

توافق اعراب سازشگر با اسرائیل
البته عالوه بر این امارات، بحرین و عربستان 
همزمان با این موضوع، هدف مشترک 

کنند و درصددند از طریق  دیگری را دنبال می 
ح سازش به نوعی سیاست  پیوستن به طر
تخاصمی خودشان در قبال محور مقاومت 
خصوصا ایران را عملیاتی و پیگیری کنند. 
که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا  موضوعی 

گذشته در سخنانی در »شورای  نیز هفته 
آتالنتیک« در واشنگتن، صراحتا مدعی شد 
که توافقات عادی سازی روابط میان امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیستی در راستای ایجاد 
نوعی ساختار امنیتی در مقابل ایران است 
و قرار است در آن کشورهای منطقه در کنار 
رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از درگیری 
با ایران همکاری کنند. یا حتی پیش از وی 
کرافت نماینده آمریکا در سازمان  ِکلی  نیز 
ملل، تلویحا  روند سازش اعراب با اسرائیل را 

اقدامی در تقابل با ایران توصیف کرد.
گرچه بسیاری از  با تمام این تفاسیر، 
تحلیلگران داخلی و بین المللی بر این باورند 
ح سازش از  که اجرا و پیگیری شتاب زده طر
سوی آمریکایی ها آن هم در شرایط کنونی 
به نوعی با اهداف انتخاباتی دولت ترامپ 
مرتبط است، اما از سوی دیگر پیگیری 
اهداف بلندمدتی همچون رؤیای قدیمی 
صهیونیست ها مبنی بر حکومت نیل تا فرات 
آنان، نفوذ به مناطق و مرزهای نزدیک 
جمهوری اسالمی ایران و تقابل هرچه 
صریح تر آمریکا و اسرائیل با کشورمان و تغییر 
معادالت و تحوالت منطقه  غرب آسیا به 
سود این کشورها از دیگر دالیلی است که 

می توان برشمرد.

گروه سیاسی
تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفت وگو با »رسالت« درباره اهداف دولت های 
که ترامپ  ح سازش با اسرائیل، اظهار داشت: ازآنجایی  عربی برای امضای طر
نیازمند یک نمایش سیاسی و تبلیغاتی است تا در انتخابات به کمکش بیاید 
کم بر اقتصاد آمریکا برخوردار باشد،  و از حمایت جریان های صهیونیستی حا

کند تا اعراب را  ح سازش است و تالش می  به دنبال اجرای طر
نیز با ترساندن از تهدیدات منطقه ای همچون ایران به سمت 

اسرائیل بکشاند. 
صباح زنگنه ادامه داد: از سوی دیگر، دولت هایی که عادی سازی 
را علنی کرده اند تبعیت مطلقی از دستورات آمریکا دارند و درواقع 
کشوری ثروتمند  از استقالل سیاسی خالی هستند. سودان 
به لحاظ جغرافیایی و منابع طبیعی است اما به درجه ای از 
فقر و استیصال رسیده که با وعده ها و تطمیع آمریکا به سمت 
عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت کرد. البته مردم و احزاب 

بزرگ این کشور مخالف این موضوع هستند و نسبت به این اقدام مقاومت 
کاری برای آسیب  کنون از هیچ  که تا کرد. عربستان سعودی هم  خواهند 
کند تا خود و دیگر دولت های عربی  رساندن به ایران فروگذار نکرده، تالش می 
ح را به اجرا دربیاورند. این اقدامات درواقع منطقه را وارد تنش های  این طر
گسترده تری خواهد کرد و بدین ترتیب نه امنیت منطقه حاصل خواهد شد 

و نه حتی امنیت رژیم سعودی.
وی معتقد است: ایران ارتباط نادرست بین رژیم شاه با اسرائیل را از بین برده 
است، ارتباطاتی که پیش از انقالب بر کل منطقه اثرگذار بود. بنابراین بعد از اتمام 
دوران سرسپردگی شاه به آمریکایی ها، این کشور درصدد است با عادی سازی 
روابط اسرائیل با چند کشور عربی به مقابله با ایران بپردازد. ایران تجربه و 
اطالعات الزم   برای خنثی سازی توطئه های آمریکا و اسرائیل را 
ح خائنانه تنها به سقوط و ناامنی هرچه بیشتر  دارد و اجرای طر

اسرائیل و اعراب سرسپرده منجر خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا افزود: اسرائیل دچار بحران های 
سیاسی و اقتصادی حادی است و عادی سازی روابط هم کمک 
چندانی به آن نخواهد کرد، زیرا بحران سیاسی درون این رژیم 
 بحران ریشه داری است. حتی در داخل سرزمین های اشغالی 
سه بار انتخابات پارلمانی برگزار شد اما نتوانستند به دولت 
موردتوافق دست یابند. حتی بعید نیست انتخابات برای بار 
چهارم تکرار شود. علی رغم همه ادعای اسرائیلی ها مبنی بر توان علمی و مبارزه 
با کرونا، اما نظام اقتصادی این رژیم به شدت تضعیف شده است. بنابراین 
چنین رژیمی که خودش گرفتار بحران هاست، نمی تواند به رفع نیازمندی ها 
ح سازش  تنها باعث  و حل بحران کشورهای سازش کننده با آن بپردازد و طر

کم بحران و سقوط مشترک این رژیم ها در منطقه خواهد شد. ترا

گروه سیاسی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت وگو با خبرنگار »رسالت« 
گفت:  کنش به توافق سودان و عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل،  در وا
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 

اسرائیل داشتند. این کشورها چون ا الن می بینند برخی از دولت های 
عربی دیگر نیز توافق سازش را امضا کرده اند در حال علنی کردن ارتباطات 
و عادی سازی روابط خود با اسرائیل هستند تا هزینه سیاسی چنین 
اقدامی را برای خودشان کمتر کنند.موسی غضنفرآبادی ادامه داد: از 
سوی دیگر آمریکا نیز یک طرف اصلی ماجرا و هموار کننده مسیر سازش 
اعراب با اسرائیل است. درواقع ترامپ برای باالبردن شانس پیروزی در 
گونه نشان  کند این  انتخابات و تسریع در اجرای طرح سازش، سعی می 
دهد که سیاست های این کشور در غرب آسیا و نیز برقراری صلح و ثبات 
در آن به خوبی در حال اجراست. دراین بین، عربستان و دیگر کشورهای 

عربی هم به نوعی سرسپردگی خودشان را به نمایش گذاشته اند تا بتوانند به نوعی 
خودشان را در سایه آمریکا و حمایت های آن ببینند و در مقابله با گروه های مقاومت 
تنها نباشند. چنانکه عربستان در این راه حتی در حال صرف میلیاردها دالر پول برای 
اهداف آمریکاست، آن هم نه با آرامش خاطر بلکه از ترس دولت آمریکا که انواع توهین 
و تحقیرها را نسبت به حکام سعودی داشته است.نماینده مردم بم در مجلس معتقد 

که نشان دهد طرح سازش به خوبی پیش  است: از سوی دیگر، دولت آمریکا برای این 
می رود و بسیاری از دولت های عربی به قطار سازش با اسرائیل ملحق شده اند، در حال 
دادن وعده های مالی است تا آن ها نیز موضعی هماهنگ با اسرائیل و آمریکا بگیرند و 
گونه مطرح کنند که دیگر اختالف بنیادینی با اسرائیل وجود ندارد.وی همچنین  این 
درباره آینده طرح سازش و نیز رژیم صهیونیستی اظهار کرد: از یک سو اسرائیل در درون 
گسیختگی های فراوانی دارد و ازسوی دیگر، با توجه به  خودش ازهم 
کرده اند و سازماندهی  گروه های مقاومت پیدا که حزب اهلل و  قدرتی 
خوبی که مردم فلسطین یافته اند، همگی بیانگر این است که طرح 
گاه در بین کشورهای آزاده و ملت های آنان تثبیت و عادی  سازش هیچ 
که رژیم  نخواهد شد. جنگ 22 روزه حزب اهلل با اسرائیل نشان داد 
صهیونیستی جایگاه بسیار متزلزلی دارد و اقداماتی مانند طرح سازش 
با هدف دادن نفس مصنوعی بر پیکره بی جان این رژیم نامشروع است. 
با وجود خیانت دولت ها، ملت ها هوشیار هستند و در آینده نه چندان 
کشورهای عربی دامان خودشان را خواهد  دور اقدامات نسنجیده 
خ نخواهد داد و بسیاری از  گرفت.غضنفرآبادی افزود: صلح پایدار با اسرائیل هرگز ر
فلسطینی هایی که در گذشته در فکر دستیابی به صلح با اسرائیل بودند، دیدند که 
دچار فریب شده اند و ماهیت این رژیم با حیات آنان در تعارض است. عالوه بر این، 
کشورهایی مانند سودان و بحرین که به طرح سازش ملحق شده اند واقعا در معادالت 

منطقه جایگاهی ندارند تا بخواهند از این طریق ناجی اسرائیل باشند.

سید صباح زنگنه، تحلیلگر مسائل  غرب آسیا:
طرح سازش موجب سقوط رژیم های سرسپرده می شود

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:
طرح سازش هیچ گاه تثبیت و عادی نخواهد شد

قطار سازش با رژیم صهیونیستی این بار به ایستگاه عربستان و سودان رسید؛

سرعت گرفتن دومینوی خیانت 
سخنی درباره آبان 98؛

فتنه ای که در نطفه در آبان 98 خفه شد
مصطفی هدایی 

کلی سال 98 و 2019 میالدی از مهم ترین مقاطع تاریخی پس از  در یک روند 
انقالب اسالمی هستند. روند تحوالت در این سال در ایران و منطقه، گویای نقشه های 
شومی جهت تغییرات اساسی بود. اواخر سال 97، دولت آمریکا تحریم های غیرقانونی 
و یک جانبه ولی گسترده را بار دیگر به بهانه خروج از برجام علیه ایران بازگرداند. جان 
بولتون به عنوان مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید از تابستان داغ و جشن پیروزی در 
میدان آزادی تهران سخن گفته بود و صهیونیست ها و اعراب وابسته به غرب، در کنار 
مرزهای ایران در حال ایجاد ناامنی و توطئه چینی برای واردکردن بی ثباتی و ناامنی 

به داخل کشور بودند. 
از بهار سال 98 سیر تحوالت شتاب ویژه ای گرفت. تقابالت نظامی در منطقه و خلیج فارس 
کشتی های غیرنظامی در خلیج فارس،  به اوج خود رسید. حمله به نفتکش ها و 
گرفتن ایران به عنوان مظنون و متهم اصلی در رسانه های خارجی و  مشکوک و قرار 
ضدانقالب نشان دهنده زمینه چینی جهت تغییر معادالت بین المللی بود. ازجمله 
یکی از مشکوک ترین این حوادث، حمله به کشتی ژاپنی همزمان با حضور نخست وزیر 
این کشور در تهران و دیدار با مقامات بلندپایه نظام بود. بسیاری از تحلیلگران نظامی 
گروه بحران از قریب الوقوع بودن درگیری  اندیشکده های خارجی ازجمله اندیشکده 

نظامی میان آمریکا و ایران خبر می دادند. 
مجموعه فشارهای خارجی، ناامنی ها در مرزها و درگیری ها و توطئه ها در خلیج فارس 
در کنار افزایش بی محابای قیمت ارز و ایجاد چالش های اقتصادی و معیشتی، سال 98 
را به سال ویژه ای تبدیل ساخته بود. در میانه همین سال بود که زمزمه های افزایش 
قیمت بنزین به گوش می رسید. موضوعی که در آبان ماه عملی شد و جرقه ای شد بر 
انبار باروتی که از قبل فراهم آمده بود. افزایش قیمت حامل های سوخت چندین سال 
بود که عملی نمی شد ولی این مهم در سال 98 در اوج مشکالت اقتصادی مردم صورت 
که افزایش تدریجی این محصول راهبردی می توانست از بسیاری از  گرفت. درحالی 
گهانی جلوگیری به عمل آورد. اجرای سه برابر شدن قیمت بنزین  پیامدهای افزایش نا
و سهمیه بندی آن عوارضی داشت و عقب نشینی از این تصمیم نیز عواقبی به مراتب 

ک تر به دنبال داشت. به هرحال تصمیم بر اجرایی و اصرار بر آن بود.  خطرنا
  ورود پیاده نظام های مخفی دشمن به معرکه

به طورکلی افزایش قیمت هر نوع کاالیی، نارضایتی و اعتراض افکار عمومی را در پی دارد. 
کند. دراین بین افزایش فشارهای  این یک امر طبیعی است و کسی از گرانی استقبال نمی 
اقتصادی آمریکا باهدف ایجاد آشوب در داخل روزبه روز بیشتر می شد. آن ها هدفشان را 
رسما اعالم کرده بودند که تحریم ها بر کمبود مواد غذایی و کاالهای اساسی و درنتیجه 
کمیت جمهوری اسالمی بشورانند.  باال رفتن قیمت ها متمرکز است تا مردم را علیه حا
ازاین رو از مدت ها قبل کادرهای سازماندهی شده برای سوءاستفاده از محیط نارضایتی 
و اعتراضات احتمالی در داخل ایران فعال شده بودند. آبان 98 بستری را فراهم ساخت 

تا این کادرها با تجهیزات نظامی و اسلحه وارد میدان شوند. 
در بسیاری از کانون های شورش و اعتراض، افراد نشان دار و کادرهای تیمی حضور داشتند. 
غارت و تخریب به یکی از بی سابقه ترین حجم در سه دهه گذشته در شهرهای کوچک 
و حاشیه شهرهای بزرگ رسید و متأسفانه تعدادی از هموطنان هدف تیراندازی های 
مشکوک قرار گرفتند و برخی از نیروهای بسیجی و انتظامی نیز در درگیری های مسلحانه 

مجروح یا شهید شدند. 
فتنه آبان 98 قرار نبود در همان نقطه خاموش شود بلکه شروعی بود برای سلسله 
آشوب های گسترده تر و درنهایت از کار انداختن دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و انتظامی 
کشورهای غربی  برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی عمیق در داخل ایران. همراهی سران 
ازجمله آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی با آشوب های ایران، نشانگر توطئه چینی 

بین المللی برای براندازی و حتی تجزیه ایران بود. 
عملکرد قاطع نیروهای انتظامی و امنیتی باعث شد تا این فتنه توان جوالن بیشتری 
کمیت جمهوری اسالمی و اقتدار  پیدا نکند. بااین وجود قطعات پازل ضربه زدن به حا
و قدرت آن در منطقه از سوی دشمنان ادامه پیدا کرد. می توان گفت آبان 98، یکی از 
بسترهای اصلی برای ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس 
المهدی را در عراق فراهم کرد. کمتر از دو ماه بعد از شورش های آبان، در دی ماه سردار 
سلیمانی از سوی آمریکا ترور شد و یکی از ستون های اصلی و قدرتمند نظامی در سپاه 

قدس به خیل عظیم شهدای انقالب و جنگ پیوست. 
ح و توطئه اصلی خلع سالح ایران، ناامنی و بی ثباتی، براندازی و درنهایت جنگ  طر
داخلی و تجزیه ایران است. بخش هایی از این پازل با فرمول های مختلف از سوی 
دشمنان همواره در حال اجرایی شدن هستند و آبان 98 نیز بخشی از این نقشه بود 
که بااقتدار جمهوری اسالمی خنثی شد. به نظر می رسد در آینده نزدیک نیز دشمنان 
کنار هوشیاری  کردن قطعاتی از توطئه باشند و ازاین رو می بایست در  در پی اجرایی 
گاهی سازی افکار عمومی را از این جریانات  و مقابله با فتنه های داخلی و خارجی، آ

موردتوجه قرار داد.

سال سی و پنجم     2
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آگهی تغییرات شرکت پویا قطره گلپایگان سهامی خاص به شماره ثبت 1491 و شناسه 
ملی 14006413431 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/30 
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 1 ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی8787133947 تغییر 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 فرهنگ گستر سلماس سهامی خاص به شماره ثبت 
317 و شناسه ملی 10861967509 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/10 تصمیمات 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 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 
: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 اسید ساز گلپا سهامی خاص به شماره ثبت 
623 و شناسه ملی 10260119295 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/05/20 آقای امیرحسین نوری ثانی آبادی به 
شماره ملی 0490744321 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای 
سید مرتضی حسینی به شماره ملی 1219296325 به سمت مدیر 
عامل ، خانم معصومه عبدالخالقی به شماره ملی 4591128441 به 
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(

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنعتی شیمی گران پارس کبیر غرب آسیا 
درتاریخ 1399/07/21 به شماره ثبت 6885 به شناسه ملی 14009508546 ثبت 
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 3 ، پالک 20 ، طبقه اول کدپستی 8716613631 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 سهم 50000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 50000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1421/755 مورخ 1399/07/16 نزد 
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر با کد 1421 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم آسیه ایلچی به شماره ملی 0322568080 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم عاطفه ایلچی قزاآنی به شماره ملی 0322711509 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود خیراندیش 
به شماره ملی 1261895266 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 0069378444 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی آقای امیرفرشاد جمشیدی به شماره ملی 0072860545 به 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(

آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی فرهنگ طعام سهامی خاص به شماره 
ثبت 227 و شناسه ملی 10220014198 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای رحیم امین پور به 
کد ملی 2929793511 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره - آقای کمال 
امین پور به کد ملی 2928927913 به سمت عضو و نائب رئیس هیئت 
مدیرهـ  آقای عبدالرحمان امین پور به کد ملی 2928828915 به 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(
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی )سهامی عام( به شماره ثبت 198 و شناسه 
ملی 14003562000 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
سال مالی 1398 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه 
ملی 10260103000 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه 
ملی 10100129086 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
شرکت پاکنام )سهامی خاص( به شناسه ملی 10100357670 و شرکت پاکنام تولید 
گستر )سهامی خاص( به شناسه ملی 10320669521 و شرکت تیام پخش گستر 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 14004951730 و شرکت سیمان توسعه ماهان 
کرمان )سهامی خاص( به شناسه ملی 10101006366 و شرکت گرجی بی میدل 
ایست )سهامی خاص( به شناسه ملی 14007575451 به 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 فن آوران آتیه تجهیز ایرانیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 541240 و شناسه ملی 14008332322 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله شهرآرا ، خیابان پاتریس لومومبا ، خیابان شادی ) ش 
اردوشاهی( ، پالک 14 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 1443943911 تغییر یافت 
. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1030916(

آگهی تغییرات شرکت پارت پایا مداوا سهامی خاص به شماره ثبت 462318 
و شناسه ملی 14004487970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید مازار اتابکی 
به شماره ملی 4420017007 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین رنگی به 
شماره ملی 0532076532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 
انتخاب گردید. امید ناصح به کد ملی 1292979097 و نوید عالقه بند به کد 
ملی0079429009 و خانم الهام عالقه بند به کد ملی 0061382043 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1030915(

آگهی تغییرات شرکت اسید ساز گلپا سهامی خاص به شماره ثبت 623 و شناسه ملی 10260119295 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سیدمرتضی حسینی به شماره ملی 1219296325 ، آقای امیرحسین نوری ثانی آبادی به شماره 
ملی 0490744321 و خانم معصومه عبدالخالقی به شماره ملی 4591128441 بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم صدیقه 
عبدالخالقی به شماره ملی 4590983230 به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه رضاپور به شماره ملی 1210079844 به 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(

آگهی تغییرات شرکت پارت پایا مداوا سهامی خاص به شماره ثبت 
462318 و شناسه ملی 14004487970 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
امید ناصح با کد ملی 1292979097 به سمت رئیس هیات مدیره 
انتخاب گردید و خانم الهام عالقه بند با کد ملی 0061382043 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید و آقای نوید عالقه 
بند با کد ملی 0079429009 به 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 مهندسی ساختمان واالد گران امین سهامی 
خاص به شماره ثبت 242326 و شناسه ملی 10102830394 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فرج اله درویش به شماره ملی 2229010565 به 
عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - عبداله حیدرزاده 
به شماره ملی 2229652567 به 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 
عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1030913(

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

موسسات غیرتجاری تهران )1030912(
آگهی انحالل شرکت کمک کاره پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 557355 
و شناسه ملی 14009108194 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل و آقای 
حسین نصرتی ) کد ملی 0012037095 ( بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفیه : استان تهران – منطقه 19 – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر 
تهران – محله اختیاریه – خانه سرو – کوچه کاووس غربی – کوچه قدیری – پالک 
15 – مجتمع مسکونی سرو – طبقه چهارم – واحد 8 کد پستی 1951799831 می 
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 271353 و 
شناسه ملی 10103100085 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای روح اله توکلی اول به شماره ملی 
0011314044 به سمت رئیس هیات مدیره - آقای مهدی توکلی اول به شماره 
ملی 0039901521 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمدهادی توکلی 
اول به شماره ملی 0068081960 به 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 
می باشد. - آقای ناصر غالمی به شماره ملی 0068826427 به سمت بازرس اصلی 
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(

آگهی تغییرات شرکت اهتمام گستر ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 487984 و شناسه ملی 10860635319 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ترازنامه وحساب سودوزیان عملکرد سال1398 تصویب گردید. - موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین )حسابداران رسمی(به شماره ثبت 
8977 وشناسه ملی 10100379311بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب ) حسابداران رسمی (به شماره ثبت 
3990 و شناسه ملی 10100232914 بسمت بازرس قانونی علی البدل برای 
سال 1399 انتخاب 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 194529 و شناسه 
ملی 10102364176 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 
مالی 1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه 
ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز 
حساب به شناسه ملی 10100232914 به 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(

آگهی تغییرات شرکت نعیم تجارت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت 187942 
و شناسه ملی 10102299733 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به سال مالی 1398 به 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 10100232914 به 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 )1030909(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت سبز بروجن سلولز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3271 و شناسه ملی 14008264108 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اعضای هیات مدیره بدین شرح انتخاب گردیدند: آقای امیر حسین میرزایی به 
شماره ملی 1840385170 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا قیصری 
به شماره ملی 1229748075 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم همه ناز 
قهرمانی به شماره ملی 6299572515 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد 
حقی به شماره ملی 1229965051 به 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 1229244565 به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم پروانه عسگری نیا به 
شماره ملی 1285035372 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
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 3283 و شناسه ملی 14007761758 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/06/26 تصمیمات 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 
3283 و شناسه ملی 14007761758 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به عزل 
بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه 
ملی 10320721862 به عنوان بازرس اصلی برای باقیمانده مدت تصدی تا پایان 
سال مالی 99 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )1029894(



حانیه مسجودی
باز هم فرانسه با توهین به پیامبر اسالم)ص( خشم 
کنش کشورهای اسالمی را برانگیخت.  مسلمانان و وا
نخستین بار نیست که فرانسوی ها با انتشار کاریکاتور به 
کنش های جهانی و  پیامبر اسالم توهین و پس از مواجه با وا

کنند. اعتراضات وسیع مردم کار خود را توجیه می 
نزدیک به دو هفته گذشته یک نشریه فرانسوی کاریکاتوری 
کرد و خشم جوامع  موهن را علیه پیامبر)ص( منتشر 
کرون« در چهارشنبه هفته  اسالمی با سخنان »امانوئل ما
گذشته که به حمایت از این اقدام و به بهانه آزادی عقیده 
پرداخته بود، دوچندان شده است. در ادامه بسیاری 
کشورهای اسالمی این اقدام را محکوم  مقامات از 
کرده اند.کارشناسان معتقدند فرانسه به ابزاری برای 
جهت دهی به افکار عمومی مسلمانان جهان تبدیل 
شده است تا کشورهای غربی و در رأس آن ها اسرائیل 
و آمریکا برنامه های امنیتی خود را در منطقه عملیاتی 
کنند. با این حال اما مدتی است که توهین نشریات و 
مقامات این کشورها به پیامبر اسالم ادامه دار و لجوجانه 
کشورمان روز شنبه،  شده است.وزارت امور خارجه 

 3 مهرماه در پی استمرار لجوجانه اقدامات اهانت آمیز به 
ساحت پیامبر رحمت )ص( در فرانسه و هرگونه اهانت و 
بی احترامی به پیامبران الهی خصوصا خاتم آن ها رسول 

مکرم اسالم را به شدت محکوم کرد.
 مسلمانان اولین قربانیان »مکتب نفرت« 

هستند
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه 
رسمی توییتر خود نوشت: مسلمانان اولین قربانیان 
»مکتب نفرت هستند« که از سوی حکومت های استعمارگر 
قدرت گرفته و توسط مشتریان خودشان صادر می شود. 
توهین به ۱/۹میلیارد مسلمان  و مقدساتشان به خاطر 
گرایانی سوءاستفاده ای  جنایات شنیع چنین افراط 
فرصت طلبانه از آزادی بیان است. این تنها موجب 

گرایی می شود. شدت بخشیدن به افراط 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بیان کرد که 

کرون در اسالم ستیزی علنی نشان از  رفتار نابخردانه ما
خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای رهبری بر اروپا به 
کرد.در این میان محمدباقر قالیباف،  اسالم جسارت نمی 
کرد: موحدان  کید  رئیس مجلس شورای اسالمی تأ
جهان، دشمنی وقیحانه سردمداران بی خرد فرانسه 
کنند.حزب اهلل لبنان نیز طی بیانیه ای  را محکوم می 
کرد: »تمامی ادعاهای بی مورد در خصوص  اعالم 
آزادی رأی و عقیده نمی تواند تعرض به مقام رسول اهلل 
را توجیه کند.«به دنبال این موضوع ده ها فلسطینی 
در شهر ام الفحم، در استان حیفا در اعتراض به سخنان 
اهانت آمیز رئیس جمهور فرانسه، ضمن محکوم کردن 
کرون، حمایت خود را از مقدسات  سخنان امانوئل ما
اسالم اعالم داشتند ضمن حمایت از پیامبر اسالم )ص( 
کرون خواستند از مسلمانان  با دست نوشته هایی از ما

جهان عذرخواهی کند.
کرون مشکل روانی دارد  ما

کنش رئیس جمهور فرانسه به انتقادات  مسئله جالب اما وا
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود. رجب طیب اردوغان 
کرون درباره »لزوم دفاع از  در پی اظهارات امانوئل ما
کنترل  ارزش های سکوالر در مقابل اسالم افراطی و 
کرون  بیشتر بر بودجه خارجی مساجد« گفته بود: »ما
به دلیل سیاست هایش در مقابل مسلمانان نیاز به بررسی 
کنش به سخنان  روانی دارد.«رئیس جمهور ترکیه در وا
کرون با اسالم  کرون گفته بود: »مشکل فردی به نام ما ما
کرون نیاز دارد که از نظر روانی  و مسلمانان چیست؟ ما
کرون« رئیس جمهور فرانسه  درمان شود.«»امانوئل ما
انتقادات همتای ترکیه ای خود را اهانت به خود دانست 
نه آزادی بیان و به همین دلیل پاریس سفیرش در آنکارا 
کرون از توهین  که ما را فراخواند. این درحالی است 
نشریه فرانسوی به پیامبر اسالم، به اسم »آزادی بیان« 
کید  کند و روز یک شنبه در پیامی در توییتر تا دفاع می 
کرد که هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.وی در یک پیام 
توییتری که به دو زبان انگلیسی و عربی منتشر شده، 
که عقب  نوشت: »هیچ چیزی هرگز باعث نمی شود 

بنشینیم. ما به تمامی اختالفات با روحیه صلح احترام 
گذاریم. هرگز سخنان تنفر آمیز را قبول نکرده و از بحث  می 
کنیم. همواره در کنار کرامت انسانی و  منطقی دفاع می 

ارزش های جهانی خواهیم ایستاد.«
 ترس پاریس از موج تحریم کاالهای فرانسوی در 

کشورهای اسالمی 
الزم به ذکر است که بسیاری از کشورهای اسالمی کاالهای 
فرانسوی را تحریم کردند. اتحادیه شرکت های تعاونی 
کرون«  کنش به اظهارات اخیر »امانوئل ما کویت در وا
که علیه پیامبر گرامی اسالم )ص( حرمت شکنی کرده 
بود، تمامی محصوالت تولید فرانسه را از بازارهای کویت 

جمع آوری کرد.
رئیس جمهور ترکیه نیز با تشدید انتقادها و حمالت به 

کرون، رئیس جمهور این کشور،  دولت فرانسه و امانوئل ما
خواهان تحریم  کاالهای فرانسوی به دلیل »اهانت به 

پیامبر اسالم« و ترویج اسالم ستیزی شد.
به دنبال درخواست ها و فراخوان ها برای تحریم کاالهای 
ساخت فرانسه در اعتراض به اهانت مقامات این کشور 
به ساحت مقدس پیامبر اسالم، وزارت خارجه فرانسه 

خواستار توقف سریع فراخوان های تحریم شد.
برای بررسی بیشتر این موضوع »رسالت« توهین فرانسه 
به پیامبر اسالم و رفتارهای رئیس جمهور این کشور را 

کاوی قرار داد. مورد وا
کرون از هرگونه موشک اسالم ستیزانه برای    ما

کند تقویت جایگاه سیاسی اش استفاده می 
مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا در این رابطه به 

»رسالت« گفت: این موضوع در فرانسه جدید نیست و 
کرون، رئیس جمهور  این اظهارات تندی که امانوئل ما
فرانسه درمورد توهین نشریه فرانسوی به پیامبر اسالم 
داشته است برای جمع آوری رأی حزب مقابل در انتخابات 

ریاست جمهوری دور بعدی این کشور است.
کرون باید دوسال دیگر خودش را آماده  وی افزود که ما
کند  کارزار انتخاباتی دیگری کند. به همین دلیل تالش می 
با استفاده از هرگونه موشک های اسالم ستیزانه جایگاه 

خود را در فضای سیاسی فرانسه حفظ کند.
خ  کید کرد: در انتخابات سال 20۱7 اتفاق بزرگی ر مکی تأ
داد. دو حزب راست و چپ سنتی فرانسه به هر دلیلی از 
ج شدند و احزاب  دایره معادالت سیاسی این کشور خار
جدیدی وارد عرصه سیاسی فرانسه شدند. درادامه 

کرون با تأسیس حزبی به نام »جمهوری به پیش«  ما
کرد حزبی را با رویکرد میانه در جامعه فرانسه  تالش 
ایجاد کند تا هم نماینده افراد راست و هم چپ سنتی 
فرانسه باشد و ازطرف دیگر در قبال حزب ملی افراطی 

خانم مایل اوپه یک جبهه ای را تشکیل دهد. 
کنون در  که ا کرد  کارشناس مسائل اروپا تصریح  این 
جریان سیاسی فعال در فرانسه حزب جمهوری به 
کرون و حزب ملی افراطی خانم مایه لوپن  پیش ما
هست. این حزب افراطی که رویکردهای اسالم ستیزانه 
و مهاجرستیز دارد در نظرسنجی ها از موقعیت بهتری 

برخوردار است.
کند با  کرون تالش می  وی یادآور شد که به همین دلیل ما
اتخاذ رویکردهای اسالم ستیزانه بخشی از آراء طرفداران 
گونه  راست افراطی را به سمت خودش جلب کند. اما این 
کرون و فرانسه بهای سیاسی و  گیری ها برای ما موضع 

اقتصادی عظیمی را نیز با خود به همراه دارد.
کرون باید پاسخگوی شرکت هایی باشد که     ما

کاالهایشان با تحریم کشورهای اسالمی مواجه شده
کشورهای اسالمی  کنون در سطح  کرد: ا مکی اظهار 
خ داده  کنش های شدیدی نسبت به این  مواضع ر وا
کستان،  است. برخی از این کشورها ازجمله ترکیه، پا
جمهوری اسالمی ایران و بسیاری از کشورهای اسالمی 
کاالهای فرانسوی را تحریم کردند و با این اقدام جایگاه 
فرانسه مخدوش شده است. این درحالی است که فرانسه 

بیشترین جمعیت مسلمانان در اروپا را داراست.
کرون  گوید: ما کارشناس مسائل اروپا درانتها می 
می خواهد ژست آزادی خواهی به خود بگیرد و تمایل 
به حس آزادی بیان را نشان دهد. او گفته است من از 
کنم. به نظر می رسد  کشورم دفاع می  آزادی بیان در 
کاالهای  کنش منفعالنه در قبال تحریم  این یک وا
کشورهای مسلمان بوده است.  فرانسوی از سوی 
کرون در جامعه فرانسه باید پاسخگوی  بنابراین ما
شرکت هایی باشد که کاالهایشان با تحریم کشورهای 

اسالمی مواجه شده است.

ادامه از صفحه اول
کننده و رئیس واقعی دیپلماتیك ما به جای  کره  تیم مذا
توجه به این هشدار،  با نسبت های ناروا، منتقدین را 
می نواخت. این تیم به خردجمعی که تبلور آن در شروط 
مجلس و شروط شورای امنیت ملی بود،  توجه نکرد و 
رفت زیانبارترین توافق را که در تاریخ انقالب بی سابقه 
است،  امضا کرد. این تیم و رئیس آن حق پذیر نبودند. 
پس از پاره  کردن قرارداد از سوی دشمن اصلی، حاضر 
کرده اند و اشتباه را جبران  نیستند بپذیرند اشتباه 
که جز خسارت محض چیز  کنند. لذا از توافق برجام 
کنند و  دیگری بر آن متصور نیست، همچنان دفاع می 
کرات،  به انجام تعهدات یك سویه اصرار دارند. در مذا
»مقصد شناسی« تعطیل بود، لذا به »مقصود« که پایان 

تحریم ها بود، نرسیدیم.
برگردیم به اصل بحث و درك صحیح موقعیت های دو 

طرف منازعه در رسیدن به توافق پایدار!

یادم می آید در زمان شاه در ایام سربازی وقتی به 
میدان تیر برای تمرین می رفتیم، فرمانده اصرار 
گرفته با تعداد  که تحویل  داشت تعداد فشنگ هایی 
گر یك تیر فشنگ گم می شد، زمین  پوکه ها برابر باشد. ا
و زمان پادگان را به هم می دوختند تا آن را پیدا کنند و 
کم شود، حتما جان یکی از  گر یك فشنگ  گفتند ا می 

مقامات در خطر است.
وقتی انقالب پیروز شد،  تمام فشنگ ها، تفنگ ها و 
سالح هایی که آمریکایی ها در تجهیز ارتش شاه و رژیم 
گم شد. آن ها جنگ تحمیلی  طاغوت آورده بودند، 
را تدارك دیدند تا عمال خود در منطقه و پایگاه های 
کردند جانشان  خود را حفظ کنند، چون احساس می 

در خطر است.
گذرد. ده ها موشك  امروز 42 سال از حیات انقالب می 
نقطه زن، هزاران پهپاد مجهز به انواع موشك های هوا به 
زمین، میلیون ها تفنگ و فشنگ در دست ارتش، 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 جنگ افزارها، هزاران فرمانده نظامی در تراز 

شهید حاج قاسم سلیمانی و صدها هزار جوان جان برکف 
در حال و هوای شهید حججی پشت این جنگ افزارها 
نشسته اند تا بی سابقه ترین، مهیب ترین و سریع ترین 

دفاع برق آسا را به نمایش بگذارند.
کشور ایران و دشمن ملت به پاخاسته  امروز حریف 
ج  ایران هم در داخل دچار ضعف است و هم در خار
از مرزهای خود به ویژه در غرب آسیا به شدت متزلزل 
کنند. امروز  است. آن ها می خواهند از منطقه فرار 
دشمن صهیونیستی در داخل مرزهای خود محبوس 
جبهه مقاومت است. امروز ضربات جوانان یمنی 
باالی سر قارون های خلیج فارس است. این وضعیت 
به ما به لحاظ عقلی صحنه رویارویی را در برابر دیدگان 
بیدارمان قرار می دهد و به این سؤال پاسخ می دهد که 
کدام سوی منازعه  کدام طرف دعوا »پاِی دار« است و 

کره و توافق دارد! اصرار به مذا
کمی هوش دیپلماتیك وجود داشت، گربه رقصانی  گر یك  ا
تحریم ها و باال و پایین شدن ارز و طال و اغتشاش در 
کردیم، آن هم به قیمت  بازار را یك »تهدید« تلقی نمی 
کره را  تحریف تاریخ. برخی هنوز اصرار دارند پرچم مذا

به بهانه »صلح امام حسن)ع(« و امثال این حرف ها 
در اهتزاز نگه دارند!

که  کند شهید حاج قاسم سلیمانی را  خدا رحمت 
می فرمود: آن مقدار فرصت که در تهدیدها وجود دارد، 
در خود فرصت ها وجود ندارد. ما می توانستیم تهدید، 
کنیم و  تحریم و تحقیر آمریکایی ها را یك فرصت تلقی 
از دل آن ها قدرت ملی را به سمت وحدت و همگرایی 
که با  کنیم. قدرت نظامی خود را ارتقاء دهیم  هدایت 
تدبیر رهبری می توانیم  تهدید تحریم های اقتصادی را 
به سمتی هدایت کنیم که به قله های رفیع خودکفایی 
و استقالل اقتصادی برسیم.دستگاه های تبلیغاتی و 
ارتش امپریالیستی رسانه های غرب و نوکران آن ها در 
گزیر از »توافق پاِی دار«  که ما نا کنند  داخل تبلیغ می 
هستیم، در حالی که قضیه کامال برعکس است!  آن ها 
گر  هستند که در وضعیت »توافق پاِی دار« قرار دارند. ا
نبودند، این همه از قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای 

ایران در هراس نبودند.
که اغلب فقهای شیعه،  کند  آمریکا باید خدا را شکر 
»جهاد ابتدایی« را در عصر غیبت جایز نمی دانند، واال 

خدا می داند چه به روزگار آن ها می آوردیم.
کند رهبری به عنوان یك فقیه  آمریکا باید خدا را شکر 
کشتارجمعی و  جامع الشرایط، تولید جنگ افزارهای 
سالح اتمی را حرام می داند، واال ایران همان مسیری 
کره شمالی در دستیابی به قدرت  که  را می رفت 

هسته ای، آن را طی کرد.
قدرت نظامی ایران، یك قدرت دفاعی است که در صورت 
حمله دشمن تحمیلی، سریع به »قدرت تهاجمی« تبدیل 
می شود. استکبار جهانی خوب این را می فهمد، حتی 
گر دولت و ملت ایران در هماوردی کم بیاورد،  می فهمد ا
خداوند پشت و پناه ملت ایران است. آن هنگام که ایران 
در اوج ضعف بود، خود خدا دفاع و حمایت از مؤمنین 
و انقالبیون ملت را تقبل فرمود. آن ها این واقعیت را در 

واقعه طبس تجربه کردند.
کره و گفت وگو  کاش کسانی که هرازچندی سخن از مذا ای 
کنند، این حقیقت را در می یافتند  ح می  با دشمن را مطر
که ملت ایران یك ملت قدرتمند است. ارتش، سپاه و 
بسیج در اوج آمادگی و مجهز به سالح های متعارف در 
زمین، هوا و دریاست که در ثانیه و به هنگام هر شرارتی را 

پاسخ می دهد. اقتصاد ایران یکی از ۱7 اقتصاد برتر جهان 
گر یك کمی کارآمدی و تدبیر توام با صبر، حوصله  است. ا
و مهارت بود،  به راحتی اخالل در بازار جمع می شد.آن ها 
باید بدانند ترامپ در موقعیت »توافق پاِی دار« است. 
کند. ترامپ می خواهد  زمان به نفع آمریکا حرکت نمی 
با یك اراده عمروعاصی و با مهندسی معکوس به دولت 
ایران بفهماند ما در موقعیت »توافق پاِی دار« هستیم. 
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 
در جهان است. ارتش آمریکا یك نیروی تروریستی است. 
به قول چامسکی، ترور سردار سلیمانی نشان داد آمریکا 
»یاغی« است. تکلیف ما در برخورد با یاغی در اسالم روشن 
کره با یاغی نشانه ترس و خالف  است. فکر کردن به مذا
کنند راه  حل مشکالت  عقالنیت است. آن ها که فکر می 
کره است و مشکالت اقتصادی راه حل  اقتصادی، مذا
سیاسی دارد، سخت در اشتباه هستند. بر این مبنا رفتند 
به »توافق پایدار« برسند، سر از »توافق پاِی دار« درآوردند 

و بزرگ ترین خسارت را به کشور زدند.

مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا مطرح کرد:

اسالم ستیزی ماکرون به بهانه آزادی
گزارش»رسالت« از الزامات سیاست همسایگی؛

خواب زمستانی وزارت خارجه
کبری  عابد ا

امروز پیگیری سیاست همسایگی و منطقه قدرتمند برای ایران یک انتخاب 
نیست، بلکه یک ضرورت محسوب می شود. اما واقعیت این است که غفلت یکی 
از مهم ترین مجریان تصمیم سازی سیاست خارجی ایران یعنی وزارت امور خارجه 
از این امر نگرانی های جدی برای کشور رقم زده است. غفلتی که هرروز چشم انداز 
ح شده در اسناد باالدستی کشور در این زمینه ایجاد  تاریکی را برای اهداف کالن طر
کند. ای کاش این وزارتخانه مهم ترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر  می 

برای پیگیری سیاست همسایگی را برای افکار عمومی تشریح کند.
 این غفلت به خصوص در حوزه مشترک تمدنی – فرهنگی باعث شده روابط سیاسی 
و اقتصادی با برخی از این کشورها به پایین ترین سطح خود برسد. چنانکه امروز 
به عنوان مثال مدیریت روابط با تاجیکستان از تعیین برنامه و اقدام برای بهره برداری 
اقتصادی و فرهنگی از فرصت همسایگی، به مدیریت تنش تقلیل یافته است. با 
افغانستان نه تنها در مناسبات فرهنگی، اقتصادی و انسانی، بلکه در حوزه ژئوپلیتیک 
و امنیت زیستی مثل حقآبه رود هیرمند و هریرود و مسئله سدسازی های این کشور 
کستان درباره  از لحاظ دیپلماتیک به جمع بندی قابل اتکایی نرسیده ایم. هنوز با پا
امنیت مرزها به دیدگاهی مشترک نرسیده ایم و هر از چندگاهی مشکالتی امنیتی و 
خ می دهد. در مرزهای غربی و با توجه به وضعیت شهرهای  تروریستی دراین باره ر
مرزی، وضعیت تسهیل شرایط مرتبط با بازرگانی، تجاری و بهبود بهره برداری از 
فرصت های مشترک با عراق به حداقل رسیده است. با همسایگان شمالی به 
تازگی درباره رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم حداقلی اما قابل بحث رسیده ایم 
اما دستاورد قابل اتکایی درزمینٔه مبادالت اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک به 

دست نیامده است.
کمک به تعدیل  حداقل انتظار از دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه، 
سوءبرداشت از دوقطبی سازی های میان ایرانی قدرتمند با نیات تهاجمی و 
کمک به ساخت منطقه ا ی قدرتمند است. کمک به تسهیل شرایط همکاری های 
اقتصادی و بازرگانی در مرزهای مشترک است. کمک به تسهیل اقدامات نهادهای 
غیردولتی، انجمنی و غیررسمی در حوزه همکاری های فرهنگی، علمی و اقتصادی 
با مردم منطقه است. کمک به افزایش ارتباطات غیررسمی بین نخبگان و شرکت ها 
و مؤسسات حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی است. این انتظارات 
بی جا نیست زیرا قرار بود سیاست خارجی هموار کننده فرصت های خارجی برای 
گیری از دیپلماسی رسمی، عمومی و حتی مجازی برای  کشور باشد. قرار بود بهره 
فراهم کردن مناسبات در حوزه تمدنی و کاستن از رقابت های بیهوده و تخریبی 
کنسولگرها  کارگزاران فعال منطقه ای مانند سفارتخانه و  به پشتوانه تخصص و 

حداقل کارکرد این وزارتخانه باشد.
با این حال پر واضح است که عالوه بر بهره برداری از فرصت های اقتصادی و فرهنگی، 
کم رنگ شدن حضور  کمک و موفقیت در پیشبرد سیاست همسایگی منجر به 
قدرت های بزرگ در منطقه غرب آسیا می شود که خود یکی از مهم ترین اولویت های 
ایران در سطح منطقه ای است. به نظر می رسد زمانی کشورهای منطقه به خصوص 
متحدین آمریکا خود را بی نیاز از حضور این کشور در منطقه خواهند دید که نه تنها 
از جانب یکدیگر دغدغه امنیتی نداشته باشند، بلکه درنتیجه مشارکت، همکاری و 

هم افزایی با یکدیگر به کشورهایی باثبات و پیشرفته تبدیل شده باشند. 
کمک به تسهیل شرایط  که یکی از مأموریت های اصلی این وزارتخانه  درحالی 
خارجی در جهت ایجاد و ارتقای پرستیژ و وجهه و اعتبار بین المللی دولت و ملت 
گر نهایت بهره برداری از ظرفیت های وزارت خارجه یک کشور پیگیری امور  است،  ا
دیپلماتیک و کنسولی در معنای سنتی آن باشد، نمی توان نسبت به ادامه کارکرد 

و چشم انداز موفق آن امید داشت.
سیاست خارجی اقتصادمحور از تلقی دیپلماسی به مثابه ابزار تنش زدایی صرف 
کرده و به سوی ایجاد بسترها و شرایط الزم جهت همکاری های بلندمدت  عبور 
کند. شرایطی که زمینه دستیابی اقتصاد ایران به  با کشورهای منطقه حرکت می 
سه رکن منابع مالی و سرمایه خارجی، فناوری پیشرفته و بازارهای منطقه ای و 

جهانی را فراهم آورد.
که پیگیری سیاست همسایگی منجر به ایجاد ثبات، تقویت   با این تفاسیر ازآنجا
روحیه همکاری و مشارکت جمعی در سطح منطقه می شود، این اقدام بایستی 

تبدیل به اولویت شماره یک این وزارتخانه شود. 
ح و پیگیری سیاست همسایگی یکی از اولویت های اساسی برای  نتیجه آنکه طر
دستیابی به اهداف سند چشم انداز است و وزارت خارجه بایستی اولویت اساسی 
کند. بدون شک در این مسیر ترسیم شده،  خود را با این ضرورت هماهنگ 
کمک به تسهیل شرایط دیپلماسی فرهنگی، علمی و ورزشی حداقل  پیگیری و 
در حوزه تمدنی اساس بازگشت اعتبار و تغییر نگاه نسبت به کارکرد مطلوب وزارت 

امور خارجه است.

گزارش 3     سال سی و پنجم     
    شماره9895 

      
  

سه  شنبه 6 آبان 1399     
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گهی مناقصه عمومی شماره 99/85  آ
 نوبت اول

ج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و  موضوع مناقصه: تهیه، تامین و خرید صندلی و موکت جهت سالن آمفی تئاتر مهر مطابق مشخصات فنی مندر
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

کت ها در  گشایی پا کثر تا تاریخ 99/8/29 و باز کثر تا تاریخ 99/8/27 از اداره پیمان و رسیدگی، مهلت قبول پیشنهادات حدا مهلت دریافت اسناد حدا
خ 99/9/2 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. مور

- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
گهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. - کلیه هزینه های چاپ آ

ج شده است. - سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه در
تلفن: 55440055-8 )031(

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/18

خ ش: 99/8/6

گهی مزایده فروش سرقفلی عمومی آ
در اجرای تصمیمات متخذه اعضاء در مجمع عمومی عادی مورخه 1398/10/25 شرکت در نظر دارد امتیاز سرقفلی دو باب مغازه تجاری 
ح و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. بدینوسیله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به  خویش را به شر
شرکت در مزایده می باشند دعوت به عمل می آید جهت بازدید از فروشگاه ها و دریافت فرم شرکت در مزایده همه روزه از تاریخ نشر 
گهی به مدت 25 روز به غیر از ایام تعطیل از ساعت 11 الی 13 به دفتر فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دولت و بهداشت درمان مراغه  آ

واقع در خیابان دانشسرا جنب بیمارستان بوعلی سینا مراجعه نمایند.
الف: امتیاز سرقفلی مغازه دو دهنه واقع در خیابان دانشسرا به متراژ 147 مترمربع در کف و 90 مترمربع بالکن تحت پالك ثبتی 147 از 

موقوفات پیر اوحدالدین قیمت کارشناسی 200/000/000 ریال به ازاء هر مترمربع.
ب: امتیاز سرقفلی مغازه دو دهنه واقع در خیابان کاشانی به متراژ تقریبی 110 مترمربع در کف و 112 مترمربع بالکن تحت پالك ثبتی 6991 

از موقوفات قبرستان آقاالر قیمت کارشناسی 400/000/000 ریال به ازاء هر مترمربع
تاریخ انتشار: 99/8/6

خ ش: 99/8/6

گهی مزایده عمومی فروش یك دستگاه خودرو آ
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 می آید با واریز مبلغ 10/000/000ریال به حساب جاری 367110112265631 بانك پاسارگاد شعبه فرمانیه به نام 
شرکت مینز اند متالز اینجینیرینگ از ساعت 8 صبح الی 10 صبح مورخه 99/08/08 جهت بازدید خودرو به نشانی فرمانیه، لواسانی غربی، 
کت های دربسته حداقل تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 99/08/08به  پالك 69 مراجعه نموده و پیشنهادهای کتبی خود را در پا

دبیرخانه شرکت مذکور ارائه و رسید دریافت نمایند.
گهی به عهده برنده مزایده می باشد. الزم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یك از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آ

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 انتشار: 99/8/6
خ ش: 99/8/6

كاشان – سعید ابریشمی راد شهردار 

كاركنان دولت و بهداشت درمان مراغه هیات مدیره شركت تعاونی مصرف 

روابط عمومی شركت مینز اند متالز اینجینیرینگ

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  آ
فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی مبادالت 

مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر
بنا به تصویب هیات مدیره شرکت تعاونی مبادالت مرزنشینان جهان تجارت پیرانشهر مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( روز دوشنبه مورخه 99/08/19 راس ساعت 15 عصر 
در محل دفتر شرکت واقع در استان آ.غ، شهرستان پیرانشهر، خیابان آزادگان، روبه روی پارك الله 
گردد. لذا عموم اعضاء و سهامداران دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم راجع  تشکیل می 
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به 
ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی )موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی( در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
گذار نماید در این صورت هر عضوی  عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء و غیراعضاء وا
کثر حق سه رای باوکالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای باوکالت  می تواند عالوه بر رای خود حدا
گهی مذکور تا یك روز  داشته باشد. توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ
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 دفترخانه های اسناد 

رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398 2- طر

3- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398
ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398 4- طر

ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1399 5- طر
6- انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت

ح و تصویب پاداش هیات مدیره 7- طر
ح و تصویب حق الزحمه بازرس 8- طر

تاریخ انتشار: 99/8/6
خ ش: 99/8/6

4685

گهی دعوت سهامداران به تشكیل مجمع عمومی  آ
 عادی به طور فوق العاده در شركت 

آویژه دیار تیس منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص(
بدینوسیله هیات مدیره شرکت آویژه دیار تیس منطقه آزاد چابهار )سهامی خاص( به شماره ثبت 
3332 از کلیه سهامداران این شرکت دعوت می نمایند تا در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده 
خ 1399/08/21 در محل قانونی شرکت واقع در منطقه آزاد  که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مور

چابهار، مجتمع تجاری پردیس، غرفه 19 بیرونی تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسین

تاریخ انتشار: 99/8/6
خ ش: 99/8/6

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  آ
فوق العاده )نوبت دوم( شركت بازار دام مهد 

طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 7090
خ 1399/08/05 به حدنصاب نرسید،  چون تعداد حاضرین در مجمع عمومی عادی نوبت اول مور
لذا بنا به تصمیم هیات مدیره شرکت، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 
پنجشنبه 1399/08/22 ساعت 20 واقع در محل قانونی شرکت به آدرس جاده فریمان، نرسیده به 

بهشت رضا)ع( برگزار خواهد شد.
گردد در تاریخ و ساعت یادشده به آدرس مذکور  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می 

حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را طبق مفاد اساسنامه معرفی نمایند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- تصویب صورتهای مالی سال 1398

3- بودجه بندی سال مالی 1399
4- انتخاب اعضای هیات مدیره

5- انتخاب بازرس قانونی شرکت
که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  ح و تصویب سایر مواردی  6- طر

می باشد.
تاریخ انتشار: 99/8/6

هیات مدیره شركت بازار دام مهد طوسخ ش: 99/8/6

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  آ
فوق العاده شركت تعاونی منحله مسكن مهر 168 

به شماره ثبت 31120 )نوبت دوم(
بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
خ 99/8/18 در محل  عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت که راس ساعت 12 مور

مسجد امام رضا، واقع در نبش مصلی 30/3 تشکیل می  شود، حضور به هم رسانند.
که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند به همراه وکیل خود تا تاریخ 99/8/17 به  کسانی 
کتبی خود را به شخص مورد نظر  آدرس شرکت واقع در شفا 30 در ساعات اداری مراجعه و وکالت 
کثر وکالت سه نفر و هر غیرعضو می تواند  جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حدا
کاندیداتوری در هیات تصفیه و  که تمایل به  وکالت یك نفر را عهده دار باشد. از اعضای محترمی 
ناظر تصفیه دارند تقاضا می شود ظرف 10 روز از این تاریخ در ساعات اداری به دفتر شرکت مراجعه 

و تقاضای کتبی خود را ارائه نمایند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیات تصفیه و ناظر هیات تصفیه درخصوص آخرین وضعیت شرکت
2- اتخاذ تصمیم درخصوص پذیرش استعفای دسته جمعی هیات تصفیه و ناظر تصفیه

3- تمدید مدت هیات تصفیه و انتخاب سه نفر هیات تصفیه و یك نفر ناظر
4- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف اعضای بدون واحد

5- اتخاذ تصمیم درخصوص تعویض چکهای شرکت تعاونی با چکهای سامان مسکن
6- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین حق الزحمه و حقوق هیات تصفیه و ناظر تصفیه

7- اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه فروش دارایی های شرکت و تسویه حساب با بدهکاران و 
طلبکاران شرکت

کاره ساخته شده توسط خود اعضا 8- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف واحدهای نیمه 
9- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین حسابرس برای مشخص شدن وضعیت پروژه

10- اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
11- دادن وکالت انجام امور ثبتی

تاریخ انتشار: 99/8/6
خ ش: 99/8/6

دادنامه
کیفری دو شهرستان فیروزکوه )101 جزایی  کالسه 9909982213400079 شعبه 101 دادگاه  پرونده 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9909972213401187
کیلومتر 5  کل حفاظت محیط زیست استان تهران به نشانی تهران – تهرانپارس،  کی: اداره  شا
گل مریم با نمایندگی آقای امیرحسین  بزرگراه شهید یاسینی، داخل پارك سرخه حصار،  خیابان 

فیروزنیا فرزند شیرعلی
متهم: آقای رضا شجاع فرزند اصغر به نشانی استان تهران – شهرستان پردیس – پردیس – فاز 

3 – مجتمع 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 
ح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: متعال و با تکیه بر وجدان، شرف قضایی به شر

»رای دادگاه«
درخصوص اتهام آقای رضا شجاع فرزند اصغر به شماره ملی 6599958753 آزاد با قرار قبولی کفالت 
دائر بر شکار غیرمجاز یك راس کل وحشی با استفاده از اسلحه دیگران با عنایت به گزارش اداره محیط 
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 10، 18، 19و 164 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و بند ج از ماده 11 قانون شکار و صید با اصالحات بعدی به 6 ماه حبس تعزیزی محکوم 
گردد )به عنوان مجازات اصلی( و مستندا به ماده 23 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به  می 
انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی شهرستان فیروزکوه برای یك نوبت 
گردد اما با توجه به الزامی بودن مجازات جایگزین حبس  به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می 
مستندا به مواد 64، 66، 70 و 86 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به پرداخت جزای نقدی 
گردد و در  هجده میلیون ریال در حق صندوق دولت به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم می 
گردد. اسلحه و سایر موارد مکشوفه  صورت تعذر یا عدم پرداخت جزای نقدی حکم حبس اجرا می 
کم  تحویل مالك گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محا

تجدیدنظر تهران می باشد.
تاریخ انتشار: 99/8/6

خ ش: 99/8/6

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: مسلم رجبی گلستان فرزند: هرمز نشانی محل اقامت شهرکرد، شهر کیان، 
محله قلعه، خ ابوذر غفاری، کوچه 10، پالك 1 مشخصات محکوم علیه: فیروز هرمزی فرزند بخشعلی 
نشانی مجهول المکان محکوم به: به موجب دادنامه شماره 101/99 مورخ 99/3/9 شورای حل اختالف 
کیان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 275/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بدین صورت که مبلغ 6/000/000 ریال از تاریخ 
1386/1/30 و مبلغ 3/000/000 ریال در تاریخ 1398/11/26 براساس شاخص اعالمی بانك مرکزی در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرا محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ ابالغ اجرائیه پیش از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
تاریخ انتشار: 99/8/6

د ش: 99/8/6

هیات تصفیه تعاونی منحله

كوه –  كیفری 2 شهرستان فیروز رئیس شعبه 101 دادگاه 
كثیریان مجتبی 

كیان شورای حل اختالف شماره 18 شهر 

هیات مدیره شركت تعاونی مبادالت 
مرزنشینان جهان  تجارت پیرانشهر

هیات مدیره

توافق پایِ دار!
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عضو کمیسیون عمران مجلس:
دولت از قیمت گذاری دستوری فوالد 

منصرف شده است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شواهد نشان می دهد که دولت تمایلی 
گذاری دستوری فوالد ندارد و ازاین رو سود واقعی حاصل از تولید به  به قیمت 
ک فطرت  شرکت های فوالدی و سهامداران می رسد.به گزارش کاالخبر،علیرضا پا
در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بررسی های انجام شده از سوی مجلس و 
رایزنی با وزارت صمت، بیانگر مشکل زا بودن قیمت دستوری فوالد برای صنعتگران 
کنندگان است و قرار است بورس کاال یعنی عرضه و تقاضای واقعی بازار  و مصرف 
ک قیمت ها باشد.وی افزود: در جلسه غیرعلنی هفته پیش با وزیر صمت  مال
موضوع فوالد به دقت بررسی شد و وزیر صمت هم از وضعیت موجود گالیه هایی 
کید بر اینکه تصمیم، بر عرضه کل فوالد در بورس  داشت.این نماینده مجلس با تأ
کاال است، بیان کرد: تنها راه حل ممکن، عرضه تمام فوالد تولیدی کارخانجات 
ک فطرت ادامه داد: با  در بورس کاالست تا قیمت ها به واقعیت نزدیک شود.پا
که قیمت  سازوکار بورس کاال می توان مشکل فعلی بازار فوالد را مرتفع کرد به طوری 
کننده بر اساس عرضه و تقاضای  دستوری اعمال نمی شود تولیدکننده و مصرف 
بازار به خریدوفروش فوالد با نرخی واقعی می پردازند.این نماینده مجلس گفت: 
با در پیش گرفتن مبادالت کل کشور در بورس کاال و کنار رفتن قسمت گذاری 
دستوری، قطعًا زیان سهامداران و مردمی که به بورس ورود کرده اند جای خود 

را به سود می دهد و مجلس در این حوزه حامی مردم است.
    

 مدیرعامل شرکت برق حرارتی خبر داد:
صرفه جویی 3.5 میلیارد دالری با 
افزایش آمادگی نیروگاه های کشور

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
آمادگی نیروگاه ها از مرز 93 درصد عبور کرده است، گفت: افزایش 10 درصدی 
آمادگی نیروگا ه ها در طی یک دهه اخیر 3.5 میلیارد دالر صرفه جویی به همراه 
داشته است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،محسن طرزطلب با 
گرفته صنعت برق حرارتی در طی یک دهه اخیر،  اشاره به اقدامات صورت 
گفت: در روزهای آغازین سال 1390 ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی حدود 
54 هزار مگاوات بود که این رقم در حال حاضر با افزایش 25 درصدی از مرز 
کثر نیاز  کرده است. همچنین در اوایل دهه 90 حدا 68 هزار مگاوات عبور 
مصرف حدود 42 هزار مگاوات بود که این رقم تابستان امسال به بیش از 58 
هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.وی یادآور شد: میزان تولید برق نیروگاه های 
کیلووات ساعت و  حرارتی در نیمه نخست سال 90 حدود 121 هزار میلیارد 
در 6 ماهه نخست سال گذشته 152 هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده است 
که این رقم در نیمه نخست سال جهش تولید با افزایش حدود 10 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 167 هزار میلیارد کیلووات ساعت 
گذشت.طرزطلب ادامه داد: در آن مقطع زمانی میزان مصرف سوخت ساالنه 
نیروگاه های کشور حدود 57 میلیارد مترمکعب بود که این رقم سال گذشته 
به 74 میلیارد مترمکعب رسید. در آن سال ها 62 درصد سوخت نیروگاه ها 
توسط گاز طبیعی و 38 درصد آن توسط سوخت مایع تأمین می شد؛ عاملی 
که افزایش ضریب خروج اضطراری واحدها، دشواری بهره برداری نیروگاه ها 
و آسیب  دیدگی بویلرها را به همراه داشت.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
کید بر اینکه در نیمه نخست امسال حدود  تولید نیروی برق حرارتی با تأ
گاز طبیعی تأمین شده است، اضافه   90 درصد سوخت نیروگاه ها از طریق 
گرفته در طی چند سال اخیر موجب شده است تا در  کرد:  اقدامات صورت 
نیمه نخست امسال از میان 45 میلیارد مترمکعب سوخت مصرفی نیروگاه ها 
حدود 40 میلیارد مترمکعب آن از طریق سوخت گاز طبیعی تأمین شود.وی 
ادامه داد: راندمان نیروگاه ها در آن دوران حدود 36.9 درصد بود که این رقم 
در حال حاضر با اقداماتی از قبیل تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 
گرفته تا پایان  به 38.7 درصد افزایش یافته و براساس برنامه ریزی صورت 

سال به حدود 39 درصد خواهد رسید. 

بازار خودرو وضعیت سیری ناپذیری 
در گرانی پیدا کرده است. تاخت وتاز 
قیمت ها، بازار خودرو را در وضعیت بی ثباتی 
قرار داده و امکان پیش بینی قیمت ها را 
خ دالر  کاهش داده است. هرچند با نزول نر
گذشته، قیمت خودروها نیز در  در هفته 
کنون رئیس  بازار تا اندازه ای پایین آمد، اما ا
شورای رقابت خبر از مجوز خودروسازان 
مبنی بر افزایش قیمت ها برای سه ماهه 

سوم امسال داده است. 
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال 
شورای رقابت، خودروسازان می توانند 
هرسه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که 
از سوی بانک مرکزی اعالم می شود، افزایش 
قیمت ها را در محصوالتشان اعمال نمایند. 
این افزایش قیمت نیازمند تأیید شورای 
رقابت نیست و خودروسازان می توانند 
خ تورم بخشی اعالمی  کثر تا سقف نر حدا
از سوی بانک مرکزی، افزایش قیمت ها را 
در محصوالت خود یک باره یا در دو مرحله 

انجام دهند. 
از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در سه ماه 
سوم در حالی مجوز گرفته است که صحبتی 
کیفیت خودروها به میان آورده  از افزایش 
خ ارز، مجوز افزایش  نمی شود و متأثر از نر

قیمت ها داده شده است. 
یکی از دالیل مهم در باال رفتن قیمت 
کاهش ارزش  خودرو در سال های اخیر 
که خودرو  ریال و نقدینگی سرگردان بوده 
کاالیی سرمایه ای  کاالیی مصرفی به  را از 
کرده و موجب شده تقاضا برای  تبدیل 
آن به شدت باال برود. تقاضای باال برای 
کاهش تولید، باعث  کنار   خرید خودرو در 
شده تا قیمت ها 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 
واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی 
کرده است.  کشور عنوان  در حوزه خودرو 
شاید بتوان علت اصلی مشکالت صنعت 
گسترده در این صنعت  خودرو را انحصار 
کرد. با شکسته شدن این انحصار  عنوان 
می توان بهبود وضعیت فشل خودروسازی 

کشور را انتظار داشت. 
بازار خودرو ثبات چندانی ندارد و قیمت ها 
کنند. با  تقریبا به صورت هفتگی تغییر می 
خ ارز در روزهای اخیر قیمت خودرو  کاهش نر
نیز تا حدودی رو به افول گذاشت، اما شرایط 
گونه ای است که نمی توان پیش بینی کرد  به 
که آیا قیمت ها در این وضعیت باقی می مانند 

کنند. و یا دوباره روند افزایشی طی می 
گرچه برای خودرو مشتری  در حال حاضر ا
واقعی وجود ندارد و قیمت ها بیشتر برروی 
کاغذ تعیین می شوند، اما باز هم عدم وجود 
مشتری نتوانسته سرعت افزایش قیمت ها 

را متوقف کند.
  افزایش قیمت خودروسازان، تأثیری 

در قیمت حاشیه بازار ندارد
کایی کارشناس بازار خودرو در  امیرحسین کا
گفت وگو با »رسالت«، وضعیت خودرو را در 
گذاری  کی دانست و افزود: قیمت  شرایط اسفنا
غلط باعث شده صنعت خودرو از دو سال و 
نیم گذشته در حدود 40 هزار میلیارد تومان 
و طی چند ماه گذشته 10 هزار میلیارد تومان 
ضرر و زیان ببیند و بیشتر از 100 هزار میلیارد 
تومان به بدهی های دو خودروساز اصلی 
کاهش تولید و  اضافه شود. ضرر و زیان به 

توقف آن می انجامد و این مسئله وضعیت 
بازار فعلی خودرو را شکل داده است.

وی افزود: شورای رقابت هرگز با افزایش کامل 
کند و به همین علت  قیمت ها موافقت نمی 
خودروسازان همواره در حاشیه زیان هستند. 
این وضعیت از یک سو باعث افزایش قیمت ها 
در بازار می شود و از سوی دیگر وضعیت 
خودروسازی را بهبود نمی دهد. بنابراین 
قیمت ها باید افزایش پیدا کنند، زیرا قیمت 

مواد اولیه و کارگر باال رفته است. 
کید بر اینکه باید تولید واقعی  کایی با تأ کا
خودرو افزایش پیدا کنند، گفت: ماسال هاست 
کنیم،  درباره کنترل قیمت خودرو صحبت می 

اما برای کنترل و بهبود کیفیت تولید هیچ 
گر اجازه  اقدام مؤثری صورت نگرفته است. ا
آزاد شدن قیمت خودروها داده شود و تولید 
کننده  هم افزایش پیدا کند مشتری، تعیین 

قیمت خودرو می شود. 
که مجوز افزایش  وی در پاسخ به این سؤال 
گرانی در حاشیه بازار  قیمت خودرو، باعث 
می شود یا خیر؟ افزود: لزوما چنین اتفاقی 
خ نمی دهد، زیرا قیمت در بازار به دلیل  ر
خ ارز به طور هیجانی باال رفت و  افزایش نر
ح شد و خرید  قیمت های کاذبی در بازار مطر
کرد. با توجه به اینکه  و فروش را محدود 
قیمت ارز در حال کاهش است، قیمتی که از 

ح می شود تأثیری در  سوی خودروسازان مطر
گر تولید خودرو  گذارد. ا قیمت بازار آزاد نمی 
باال برود و قیمت ارز پایین بیاید، عده ای برای 
جلوگیری از پایین نیامدن ارزش سرمایه شان، 
کنند و درنتیجه قیمت ها  اقدام به فروش می 

پایین می آیند. 
گذاری خودرو  کایی درباره شرایط قیمت  کا
کرد: بازار قیمت خودرو در  در بورس بیان 
شرایط فعلی به هم ریخته است و قیمت های 
کنون  متفاوتی از یک خودرو داده می شود. ا
گذاری در  ح می شود که قیمت  این ادعا مطر
بورس صورت بگیرد که وضعیت شفاف تری 
دارد. سپردن قیمت به مکانیزم بازار برای 

به تعادل رساندن قیمت ها، اقدام درستی 
گذاری در  است، اما باید توجه داشت قیمت 
بورس هزینه دارد، مانند نمایشگاه داران که 
کنند، با  بعد از معامله باید هزینه دریافت 
این تفاوت که در بورس پرداخت هزینه ها 

شفاف تر است. 
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به لزوم 
افزایش تولید خودرو به عنوان راه حل بهبود 
که قیمت  کرد: هر بار  وضعیت بازار بیان 
کند، به دنبال راه حل  خودرو افزایش پیدا می 
می رویم که تنها راه حل آن هم افزایش تولید 
است. باید شرایط تولید تسهیل شود و امکان 
گمرکات فراهم  ترخیص قطعات خودرو از 
گردد تا روند تولید خودرو سرعت بیشتری 
بگیرد، اما بعضی از قوانین در کشور برخالف 
کنند. بنابراین باید فکری  تولید عمل می 

برای این مسئله کرد. 
کرد: خودروسازان ظرفیت  کایی اضافه  کا
تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه را دارند، 
کنون با  اما مشکل در تأمین قطعه دارند. ا
وجود تحریم ها، واردات قطعات به نصف 
گر بتوان مشکالت  کاهش پیدا کرده است، اما ا
گمرکات را رفع کرد، قطعه سازان تولید را باال 
می برند و به افزایش عرضه خودرو و بالطبع 

کنند.   کاهش قیمت ها کمک می 
 : د کر ر  ظها ا نش  سخنا ن  یا پا ر  د ی  و
گذاران با تصمیمات خود جلوی  سیاست 
گذاری  تولید را گرفته اند که یکی از آن ها قیمت 
دستوری است. با چنین سیاست هایی، 
شرکت های خودروساز با ضرر و زیان تولید 
کنند. 28 شرکت خودروسازی خصوصی  می 
کدام از آن ها تولید ندارند  هستند که هیچ 
و فقط خودروسازان دولتی اقدام به تولید 

کنند.  می 

در گزارشی، آخرین وضعیت قیمت خودرو  بررسی شد؛

اشتهای سیری ناپذیر بازار خودرو!
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تاسیس شرکت سهامی خاص حامیان پویش ونداد درتاریخ 1399/01/23 به شماره 
ثبت 3990 به شناسه ملی 14009069918 ثبت 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 
مزارع کشاورزی _ دفع آفات _ خریدوفروش سموم آفت کش ارگانیک وشیمیائی 
_ 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 1 ، طبقه همکف کدپستی 6361797864 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 33 مورخ 1398/12/13 نزد بانک بانک ملی 
ایران شعبه شهید بهشتی بهبهان با کد 7115 پرداخت 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 2 سال 
خانم سمیه سادات مساوات به شماره ملی 0064730573و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم ساناز سادات مساوات به شماره ملی 0451614291و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
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 1861025025 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهام 
شجاعی به شماره ملی 1861655487 به 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 خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بهبهان )1030527(

تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا سد سلیمان درتاریخ 1399/07/28 به شماره ثبت 74160 به شناسه ملی 14009523331 ثبت 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 1/12[ ، خیابان بهورز 9/1 ]7/2[ ، پالک 6 ، طبقه دوم ، واحد جنوبی کدپستی 9189764565 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 99/418 مورخ 1399/07/01 
نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی بجنورد با کد 271 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سعید حسین پور امامقلی به شماره ملی 0860304027 و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل دادوی ززولی به شماره ملی 2250025568 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای آرمان قاسمی کلیجی به شماره ملی 2250034974 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 0603245390 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا 
رحمانی تیتکانلو به شماره ملی 0860086593 به 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 10380225492 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/04/03 تصمیمات 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 ، 
کوچه صنعت 3 ، پالک 13 ، طبقه همکف کد پستی 9394194181 منتقل گردید ومراتب 
ذیل شماره 670 ثبت 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 
1535 و شناسه ملی 10860066051 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسی قلیچی 
به شماره ملی 5279421588 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم 
غالمی به شماره ملی 1972222163 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی 
قلیچی به شماره ملی 5279696366 به 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 اداری 
با 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 5279714542 به عنوان بازرس اصلی و امین خالدی به شماره ملی 
5279859605 به 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 2945 و شناسه ملی 14005992429 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محل شرکت در 
واحد ثبتی چالوس به آدرس استان مازندران شهرستان چالوس بخش مرزن آباد 
دهستان بیرون بشم روستا لعل بیجار محله ندارد خیابان اصلی کوچه )معدن آهک 
کوره( پالک 0 طبقه همکف کدپستی 4664160116 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چالوس )1029679(

آگهی تغییرات شرکت اریکه پاک سیستان سهامی خاص به شماره 
ثبت 7473 و شناسه ملی 14007387679 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای 
قاسم زاهدی به شماره ملی 3610208147 به سمت مدیرعامل و 
عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فریبا غالمزاده مقدم غزاق به شماره 
ملی 3660291307 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی 
آبروشن به شماره ملی 3621467173 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال 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 اریکه پاک سیستان سهامی خاص به شماره ثبت 
7473 و شناسه ملی 14007387679 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1399/07/17 تصمیمات 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 3660291307 و آقای 
مصطفی آبروشن به شماره ملی 3621467173 به عنوان اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2. خانم فهیمه مقدم نیا به شماره ملی 
3674311275 به سمت بازرس اصلی وآقای محمود زاره زئی اصل به شماره 
ملی 3711234674 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. 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 )1031271(

آگهی تغییرات شرکت سبز پیما تفتان سهامی خاص به شماره ثبت 7291 
و شناسه ملی 14006990270 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1398/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 .اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین شدند: خانم فاطمه بازگیر به شماره ملی 3611057118 و 
خانم معصومه سنچولی به شماره ملی 1171209721 و خانم فرخ سرگزی به 
شماره ملی 3671994487 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 2. آقای حامد روشندل به شماره ملی 3622076992 به 
سمت بازرس اصلی وآقای مجید بهشتی فر به شماره ملی 3610583967 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 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 
7291 و شناسه ملی 14006990270 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.خانم فاطمه 
بازگیر به شماره ملی 3611057118 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
خانم معصومه سنچولی به شماره ملی 1171209721 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم فرخ سرگزی به شماره ملی 3671994487 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 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(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی گوهر بار چابهار 
سهامی خاص به شماره ثبت 1815 و شناسه ملی 14007870135 به 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 3650079097 ، آقای سعید 
امیدی به شماره ملی 3650066394 ، آقای محمد حنیف بلوچ به شماره 
ملی 3651351459 ، آقای واصف امیدی به شماره ملی3651575871 ، 
آقای اسمعیل کردی تمندانی به شماره ملی3701633592 برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . 2. آقای واحد بخش جالل زهی به شماره ملی 
3651675033 به سمت بازرس اصلی ، آقای فدارحمان حوت به شماره ملی 
3651696715 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند . رونوشت : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عطف 
به شماره 62/20524 مورخ 1399/7/22 جهت اطالع . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری چابهار )1030026(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی گوهر بار چابهار سهامی 
خاص به شماره ثبت 1815 و شناسه ملی 14007870135 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای رشید امیدی 
به شماره ملی 3650079097 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای سعید امیدی 
به شماره ملی 3650066394به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد 
حنیف بلوچ به شماره ملی 3651351459 به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای 
اسمعیل کردی تمندانی به شماره ملی3701633592به سمت عضو هیئت مدیره 
، آقای واصف امیدی به شماره ملی3651575871 به 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 62/20524 مورخ 1399/7/22 جهت اطالع . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری چابهار )1030025(

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960301078000146 مورخ 99/2/10 هیات 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 631 صادره 
از هشترود در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
108/05 مترمربع در قسمتی از عرصه پالک 1526 و اعیان 306 فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 تهران 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 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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

م الف 15078
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/8/21

علیرضا قشقایی
رئیس کمیته امداد  مجموع بسته های غذایی توزیع شده در مرحله 
نخست و دوم پویش ایران همدل را بیش از 27 میلیون وعده غذایی 
کرد: همچنین در دو مرحله اجرای این پویش حدود  کید  دانست و تأ
چهار میلیون بسته معیشتی به محرومان ارائه شد و درمجموع در طول 
ماه مبارک رمضان و ایام محرم و صفر رقمی به ارزش 1178 میلیارد تومان 
از طریق ارائه غذای گرم و بسته معیشتی، به خانواده های نیازمند کمک 
انجام شد.  سیدمرتضی بختیاری در نشست خبری با تشریح فعالیت ها و 
اقدامات انجام شده از سوی این نهاد در اجرای پویش ایران همدل افزود: 

در مرحله دوم این پویش با مشارکت 2600 مرکز اطعام حسینی و 80 هزار 
نیروی داوطلب، 15 میلیون و 800 هزار بسته غذای گرم به خانواده های 
نیازمند ارائه شد.وی در پاسخ به خبرنگار روزنامه »رسالت« از برنامه ریزی 
کمیته امداد برای تأمین تبلت موردنیاز دانش آموزان تحت پوشش این 
نهاد اشاره کرد و گفت: البته با کمک های دستگاه های مختلف 50 هزار 
تبلت تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است که البته نیاز کمیته 
که با استان ها  که در این زمینه و توافقی  امداد به 250 هزار تبلت  است 
انجام شده قرار است 50 درصد از هزینه توسط خیرین استان ها و 50 درصد 
بقیه توسط کمیته امداد تأمین شود. البته طبق آمار بیش از 3 میلیون 

دانش آموز در سطح کشور نیاز به تجهیزات الکترونیکی دارند که امیدواریم 
به زودی مشکل این گروه از جامعه  افراد نیز مرتفع شود.رئیس کمیته امداد 
از آغاز پویش موکب اشتغال اربعین برای کمک به ایجاد فرصت شغلی برای 
جوانان خبر داد و گفت: در این پویش افراد کارآفرین و اقشار مختلف مردم 
 می توانند با ارائه آموزش های شغلی، در اختیار گذاشتن سرمایه یا کارگاه 
و ... به جوانان، آنان را در ایجاد اشتغال یاری برسانند.بختیاری با اشاره به 
آغاز برنامه ریزی ها برای اجرای سومین مرحله پویش ایران همدل، گفت: 
برای اجرای مرحله سوم این پویش پیشنهاداتی ازجمله کمک به اشتغال 
ح شده  محرومان، تأمین جهیزیه جوانان و موضوع درمان نیازمندان مطر
که به محض جمع بندی، اعالم خواهد شد.رئیس کمیته امداد با تقدیر از 
مشارکت مردم نیکوکار، خیران، نهادهای مختلف همچون بسیج، سپاه، 
بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در اجرای پویش ایران 
همدل خاطرنشان کرد: در پی فرمایشات رهبر معظم انقالب، شاهد یک 

کمک به نیازمندان بودیم و در همین راستا بیش از  خیزش عمومی در 
 572 میلیارد تومان کمک نقدی و کاالیی در اختیار کمیته امداد قرار گرفت.

گر کارآفرینانی باشند  وی در ادامه به اشتغال مددجویان اشاره کرد و گفت: ا
که در این زمینه انگیزه داشته باشند و 40 نفر از مددجویان کمیته امداد را 
وارد مدار اشتغال کنند طی قراردادی به ازای هر نفر 50 میلیون تومان به او 
وام قرض الحسنه می دهیم. خوشبختانه موافقت بانک مرکزی هم گرفته 
شده است. رئیس کمیته امداد از توزیع بیش از 15 میلیون وعده غذای 
گرم میان خانواده های نیازمند در مرحله دوم پویش ایران همدل خبر 
گفت: در این پویش یک میلیون و 695 هزار بسته معیشتی میان  داد و 
محرومان توزیع شد. وی ادامه داد: در سال جاری برنامه ما این است که 
50 درصد اشتغال در رابطه با راهبران شغلی باشد. در این قسمت بسیاری 
کز دانش بنیان اعالم آمادگی کرده اند و با تعداد قابل توجهی از آن ها  از مرا

قرارداد بسته شده است. 

رئیس کمیته امداد خبر داد:
توزیع چهار میلیون بسته حمایتی  بین نیازمندان



سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 رنگ سفید روغنی مدل 1390 به شماره پالك 252م92- ایران 24 و شماره 
موتور 12490126471 و شماره شاسی NAAM01CA9BE047172 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری پراید سایپا هاچ بك 111 مدل 1398 به رنگ سفید روغنی و شماره انتظامی 811ی48- ایران 20 و 
شماره موتور M13/6220853 و شماره شاسی NAS431100K1047676 به نام امیرحسین طهرانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور فرگوسن مدل 1388 و شماره دفترچه 4845 و شماره موتور 04469 و شماره شاسی  برگ سبز، سند كمپانی،  دفترچه ترا

H02234 و شماره پالك ایران 11-385ك11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالكیت )برگ سبز( و كارت پالك و برگ گمركی خودرو وانت تویوتا استاوت 2000 به رنگ آبی مدل 1985 به نام 
عطااله جملی به شماره انتظامی 194ط12- ایران 95 و شماره موتور 2229801 و شماره شاسی 00618351 به علت 

سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور فروش )سند كارخانه( و سند مالكیت )برگ سبز( خودرو وانت زامیاد Z24NI به رنگ آبی روغنی مدل  سند و فا
1396 به نام عبدالكریم سپاهی به شماره انتظامی 117س81- ایران 95 و شماره موتور Z24742466Z و شماره شاسی 

NAZPL140TH0477002 به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و كارت پالك خودروی وانت نیسان 2400به رنگ آبی روغنی مدل 1389 و شماره انتظامی 964د26- ایران 
95 و شماره موتور 566624 و شماره شاسی NAZPL140TIN273604 به نام زینب یارمحمدزهی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل كارت هوشمند خودرو مینی بوس به شماره 1948753 مدل 2007 و شماره انتظامی 625ع27- ایران 85 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پژو 206 مدل 1389 به رنگ سفید روغنی و شماره پالك 431ب52- ایران 89 و شماره شاسی 

NAAP03ED1AJ137286 و شماره موتور 14189032018 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت كامیون بنز باری چوبی به شماره پالك 118ع65- ایران 68 و شماره موتور 10065432 و شماره شاسی 

14861087 به نام احمد طالبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو وانت زامیاد مدل 1389 به رنگ آبی روغنی و شماره پالك 787ب93- ایران 89 و شماره 

موتور 550020 و شماره شاسی NAZPL140TBN256478 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 124K0966385 اصالحی( – اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو سواری پژو 405 مدل 1396 به شماره موتور(
كی  و شماره شاسی NAAM11VE1HK741808 و شماره پالك ایران 82-784ص38 به نام عزیزاله حاجی زاده مرزنا

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
)اصالحی( – اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو پژو 206 مدل 1399 به شماره موتور 167B0082980 و شماره 
شاسی NAAP41FE9LJ070180 و شماره پالك ایران 96- 453ب69 به نام علی علی آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
كتور كشاورزی تیپ 285 سیستم ITM به شماره پالك 51-695ك19 و شماره موتور  اصالحیه – برگ سبز و سند فروش ترا

LFW9724S و شماره شاسی E07041 به نام محمود نریمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 156FMINBEA010690 سند مالكیت )برگ سبز( موتورسیكلت هوندا 125 مدل 1389 به شماره پالك 461-38482 و شماره موتور

و شماره تنه NBE125A8920554 به نام مهدی جلوخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایكس آی مدل 1384 به شماره انتظامی 593ص15- ایران 99 
و شماره شاسی S1412284545010 و شماره موتور 01184696 به نام علیرضا رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
برگ سبز، كارت و اسناد محضری خودرو پژو 206 آرین مدل 1387 به شماره انتظامی 569ل51- ایران 13 و شماره شاسی 

NAAP51FE29J351730 و شماره موتور 13587003977 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پژو 405 به رنگ سفید مدل 1390 و شماره انتظامی 949ط44- ایران 53 و شماره موتور 12490175934 

و شماره شاسی NAAM01CA7BE210482 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پیكان سواری 1600 مدل 1382 به شماره پالك 72-697ط11 و شماره موتور 11158284349 و شماره 

شاسی 82473087 به نام حسین رضاپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب علیرضا دوستی مالك خودرو پژو 206 آریان مدل 1387 به شماره انتظامی 569ل51- ایران 13 و شماره شاسی 
NAAP51FE29J351730 و شماره موتور 13587003977 به 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 به دفتر 
حقوقی شركت ایران خودرو 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 405 به رنگ سفید مدل 1390 و شماره انتظامی 949ط44- ایران 53 و شماره 
موتور 12490175934 و شماره شاسی NAAM01CA7BE210482 به 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 به دفتر حقوقی شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر، ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب حسین رضاپور مالك خودرو پیكان سواری 1600 به شماره بدنه 82473087 و شماره موتور 11158284349 
و شماره پالك 72-697ط11 به 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 منطقه ای ساری واقع در 
كیلومتر 5 جاده ساری به نكا، جنب شركت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز، برگ كمپانی، بیمه نامه، كارت سوخت، كارت سواری ام وی ام 110 مدل 1396 به رنگ سفید روغنی و شماره 
پالك ایران 68-761ن74 و شماره موتور NATEBAPM7H1007636 و شماره شاسی MVM371FBHG008466 به 

نام روشنك رضایی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب سعیده میانجی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1520039220 صادره  از میانه در 
مقطع كارشناسی رشته مهندسی كشاورزی گیاه پزشكی صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر با شماره 2350283 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر به نشانی 

اسالمشهر – میدان نماز – خیابان شهید صیادی شیرازی – دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ارسال نماید.
اصل مدرك فارغ التحصیلی خانم كتایون پناهی در مقطع كارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شاهرود به شماره دانشجویی 8660039 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبز خودروی 206 سواری تیپ 2 به رنگ سفید روغنی مدل 1388 و شماره موتور 14188028831 و شماره 

شاسی NAAP03ED4AJ066245 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت خودرو برگ سبز خودرو سواری جی ال ایكس مدل 1376 به شماره شاسی 76302251  و شماره موتور 
22527602317 و شماره پالك 78-642ط17 به نام علی اصغر اصل فالح با كد ملی 4898907751 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی اسناد فروش خودرو سواری هاچ بك سیستم جك AT-S3 مدل 1397 به شماره انتظامی 61-883ب86 و 
شماره شاسی NAKSG7426JB111724 و شماره موتور HFC4GB33DJ0010306 به مالكیت ماهان خاطری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور كشاورزی سیستم ITM تیپ 285 مدل 1385 به شماره انتظامی 51-461ك18 و  شناسنامه مالكیت برگ سبز ترا
شماره شاسی E13420 و شماره موتور LFW15854S به مالكیت غالب سبحانی فرزند صالح مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
 C14115 كتور كشاورزی تیپ 285 مدل 1383 به شماره انتظامی 51-562ك19 و شماره شاسی سند كمپانی اسناد فروش ترا

و شماره موتور 03064P به مالكیت علی شكیبا فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ L90 تندر لوگان مدل 1390 به شماره پالك ایران 68-812ب82 و شماره موتور 
7702035322D125471 و شماره شاسی NAALSRALDBA069344 به مالكیت محمد ملكان به شماره ملی 

0322692040 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( سواری سیستم پراید تیپ )جی تی ایكس( به رنگ سفید شیری روغنی مدل 1383 و شماره 
موتور 00616103 و شماره شاسی S1412282164635 و شماره پالك انتظامی ایران 24-895د31 و به نام مالك سیدعبدالكریم 

سجادیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( وانت سیستم نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی روغنی مدل 1389 و شماره 
موتور 578102 و شماره شاسی NAZPL140TBN283768 و شماره پالك انتظامی ایران 34-683ص22 و به نام مالك وحید 

فرخوند چهارلنگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( و اصل كارت شناسایی موتورسیكلت سیستم رایكا تیپ CC125  مدل 1394 
به رنگ مشكی و شماره موتور 0124NB1255650 و شماره تنه NB1***125C9428445 و شماره پالك انتظامی 93598-568 

و به نام مالك سلمان حسینوند پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( سواری سیستم كیا تیپ OPTIMAJF مدل 2017 به رنگ سفید صدفی متالیك و شماره 
موتور G4KEGH221297 و شماره شاسی KNAGW414BH5123188 و شماره پالك انتظامی ایران 20-914هـ57 و به نام 

مالك ابراهیم دادی بیاتیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 *NDR125*20112080 مدل 1389 به رنگ مشكی و شماره موتور CDI125 اصل سند كمپانی موتورسیكلت سیستم ساوین تیپ
و شماره تنه NDR***125B8951472 و شماره پالك انتظامی 564-89314 و به نام مالك رضا زارعی قلعه آقاحسنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( سواری سیستم پژو تیپ پارس به رنگ نقره ای متالیك مدل 1386 و 
شماره موتور 12486035702 و شماره شاسی 50312400 و شماره پالك انتظامی ایران 14- 286د19 و به نام مالك ابوالقاسم 

كن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. پوست اش 
اینجانب مسعود معصومی فرزند علیرضا مالك خودرو پژو پارس ئی ال ایكس مدل 1389 به شماره انتظامی 16-425ط93 و 
شماره شاسی NAAN41DC18E603513 و شماره موتور 12688002525 به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپانی( تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در تهران – كیلومتر 14 جاده قدیم كرج، پیكانشهر، ساختمان سمند مراجعه 

نماید. بدیهی است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز تویوتا هایلوكس 2700 سی سی مدل 2010 به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 2TR5051177 و شماره شاسی 
MR0FX22G9A1050078 و شماره انتظامی 972ب73- ایران 59 به نام اینجانب حسین عرب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب سیدآبتین رضوانی فرزند سیدداوود به شماره شناسنامه 0019769881 صادره از تهران 
در مقطع كاردانی پیوسته رشته كامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سماء تهران با شماره 2722748 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به آموزشكده سماء تهران با كد پستی 1477999651 

ارسال نماید.
برگ سبز مینی بوس بنز 309 مدل 57 رنگ كرم – قرمز ش ش ایران 65-419ع44 و ش م 051442 و ش شاسی 403077 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز كامیون كمپرسی كاویان 119 مدل 86 رنگ لیمویی ش ش ایران 54- 925ع52 و ش م 69452486 و ش شاسی 770075 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی خودرو سواری پراید هاچ بك مدل 96 رنگ سفید روغنی به شماره پالك ایران 67-351ق29 و شماره موتور 

M135889769 و شماره شاسی NAS431100H5720231 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كستری متالیك به شماره پالك ایران 24-485ی26 و شماره موتور  سند كمپانی خودرو سواری پژو ROA مدل 87 رنگ خا
11687027984 و شماره شاسی NAAB21AA48H013281 به نام فرشاد جعفری شاه غازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب هاله سادات نبوی رضوی فرزند سیدابوالقاسم به شماره شناسنامه 1955 صادره از قزوین 
در مقطع كارشناسی رشته مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی قزوین با شماره 832140267241 مورخ 83/7/21 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

به نشانی قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران ارسال نماید.
سند كمپانی المثنی، برگ سبز المثنی سواری سمند ال ایكس مدل 1390 به رنگ سفید روغنی و شماره پالك ایران 44-

524و99 و شماره موتور 12489330807 و شماره شاسی NAAC91CC4BF853463 به نام امیر عبدی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و كارت اتومبیل پیكان سواری مدل 1382 به شماره انتظامی 492ق13- ایران 81 و شماره شاسی IN82446642 و 
شماره موتور 11158256607 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت هوشمند رانندگان حرفه ای به شماره 1106407 به نام غالمرضا شیرعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

اصل سند كمپانی و برگ سبز شناسنامه و كارت موتورسیكلت تالش 125 به شماره پالك 32-566555 به رنگ قرمز مدل 1381 و 
شماره موتور M1B38305 و شماره تنه TM8193826 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند كمپانی )برگ فروش( شناسنامه مالكیت )برگ سبز( خودرو سواری زانتیا مدل 1388 به رنگ نوك مدادی متالیك و 
شماره موتور 087553 و شماره شاسی S1512288181523 و شماره پالك ایران 53-941ط58 به نام اینجانب یونس والی نژاد 

فرزند حسین به شماره ملی 1200123761 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گهی فقدان گواهینامه - براساس ادعاهای خانم عاطفه عسكری نسب فرزند محمدحسین دارنده شناسنامه شماره 12781  آ
گواهینامه موقت تحصیلی مشارالیه مفقود گردیده است. لذا بدینوسیله اعالم عدم امتیاز گواهی فوق مراتب جهت اطالع 

كل امورآموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد به چاپ می رسد. اداره 
كتور )سند كارخانه( و سند مالكیت )برگ سبز( و برگ گمركی خودرو تویوتا وانت 2000 به رنگ سفید روغنی مدل 1984  سند و فا
به نام عبدالحمید دل روشن به شماره انتظامی 376ج29- ایران 95 و شماره موتور 2191614 و شماره شاسی 610080 به علت 

سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت سبز )شناسنامه( خودرو سواری سایپا 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1398 و شماره موتور M13/6260631 و شماره 
شاسی NAS411100K3510551 و شماره انتظامی 649س23- ایران 95 به نام عبدالغفور میربلوچ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
كارت هوشمند به شماره 2872379 مربوط به خودرو اتوبوس مارال مدل 1391 به شماره انتظامی 644ع94- ایران 42 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت خودروی وانت تویوتا هایلوكس مدل 1986 به شماره انتظامی 229ج59- ایران 33 و شماره موتور 0060205 و شماره 

شاسی 007554 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 124K1250676 405 مدل 1397 به شماره انتظامی 779د31- ایران 95 و شماره موتورGLX-XU7 برگ سبز خودروی سواری پژو

و شماره شاسی NAAM01CE2JK386465 به نام رحیم شهنوازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( و اصل كارت شناسایی وانت سیستم پیكان تیپ 1600 مدل 1385 به رنگ 
سفید و شماره موتور 11487096377 و شماره شاسی NAAA36AA89G832744 و شماره پالك انتظامی ایران 34-725ص59 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( و اصل كارت شناسایی موتورسیكلت سیستم پرواز تیپ 200CC به رنگ 
آبی و شماره موتور 0196N2N460741 و شماره تنه N2N***200M9585995 و شماره پالك انتظامی 34118-633 و به نام 

مالك برفی رضائی چهاربری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز پژو پارس مدل 97 رنگ سفید ش ش ایران 65-942ی34 و ش م 164B0218603 و شماره شاسی 171463 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دفترچه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد شماره 1711-033 مورخ 70/11/5 متعلق به واحد/شركت آریانگین مشهد اردهال 

واقع در شهرك صنعتی امیركبیر كاشان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور فرگوسن كشاورزی تك دیفرانسیل 399  اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( و اصل كارت شناسایی )مشخصات( هر دو متعلق به ترا
 N3HKTAADDHN09137 و شماره شاسیYAW1335A مدل 1392 به رنگ قرمز و شماره پالك 957ك14- ایران 59 و شماره موتور

به نام آقای مهدی منصوری راضی دارای كد ملی 6249720618 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس XU7 مدل 1399 به شماره پالك 92- 416ج66 و شماره موتور 124K1450621 و شماره شاسی 
AAN01CEXLH247043 به نام امیر محمدنسب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند كمپانی خودرو پراید سواری جی ال ایكس مدل 1388 به شماره پالك 72-954ط37 و شماره موتور 2214898 و شماره 
شاسی S1412288088997 به نام حسن حسین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پراید سواری جی ال ایكس مدل 1388 به شماره پالك 72-954ط37 و شماره موتور 2214898 و شماره شاسی 
S1412288088997 به نام حسن حسین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز )شناسنامه مالكیت( و سند فروش كمپانی سواری پراید تیپ GTXI  صبا بنزینی مدل 1387 به رنگ نوك مدادی 
متالیك و شماره موتور 2571867 و شماره شاسی S1412287522450 و شماره پالك ایران 69-517ب96 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
كا 1921 رنگ نارنجی روغنی مدل 1356 به شماره  كارت هوشمند ناوگان به شماره 4209653 متعلق به كامیون كمپرسی بنز  ال 

انتظامی 556ع83- ایران 23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 124K0982939 برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1395 به رنگ نقره ای متالیك و شماره انتظامی 768و29- ایران 43 و شماره موتور

و شماره شاسی 437568 به نام مسعود صباغیان برزكی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی )برگ فروش(، شناسنامه مالكیت )برگ سبز( خودرو سواری زانتیا مدل 1388 به رنگ نوك مدادی متالیك و 
شماره موتور 087553 و شماره شاسی S1512288181523 و شماره پالك ایران 53-941ط58 به نام اینجانب یونس والی نژاد 

فرزند حسین به شماره ملی 1200123761 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( و اصل كارت شناسایی وانت سیستم پیكان تیپ 1600 مدل 1385 به رنگ 
سفید و شماره موتور 11487096377 و شماره شاسی NAAA36AA89G832744 و شماره پالك انتظامی ایران 34-725ص59 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكیت( و سند فروش كمپانی سواری پراید تیپ GTXI صبا بنزینی مدل 1387 به رنگ نوك مدادی 
متالیك و شماره موتور 2571867 و شماره شاسی S1412287522450 و شماره پالك ایران 69-517ب96 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز )سند مالكیت( موتورسیكلت پالس DTS180i مدل 1389 به رنگ قرمز و شماره موتور NE0DJGBSC57483 و شماره 
شاسی 180A8992711 و شماره انتظامی ایران 124-48546 به نام هادی رئیس قلعه فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 6920 

و كد ملی 0074677071 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند قطعی شماره 5689-90/6/4 تنظیمی دفتر 84 زنجان سواری پراید مدل 79 پالك ایران 87-121د17 و شماره موتور 00127896 

و شماره شاسی S1412279631644 متعلق به الهام میرزائی شیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گهی اصالحیه – برگ سبز و سند كمپانی و كارت موتورسیكلت ژاپن استاندارد مدل 85 رنگ مشكی به شماره پالك 567- آ

46884 و شماره تنه NOZ125S8516585 و شماره موتور IR157FMI200602827 به نام محمد آقایی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالكیت راهور )برگ سبز( سواری پراید به شماره انتظامی 515ج68- ایران 88 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

سند كمپانی، تسلسل اسناد و سند مالكیت راهور )برگ سبز( وانت مزدا 2000 به شماره انتظامی 354ق11- ایران 72 و شماره 
موتور 464786 و شماره شاسی 83NSPE01358 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالكیت راهور )برگ سبز( وانت سایپا 151 به شماره انتظامی 637د74- ایران 82 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

برگ سبز )سند مالكیت وسیله نقلیه( پراید سواری مدل 1386 به شماره انتظامی 984ب92- ایران 62 و شماره شاسی 
S1412285979270 و شماره موتور 1751145 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالكیت )برگ سبز( خودرو پراید به رنگ نقره ای متالیك مدل 1384 و شماره انتظامی ایران 13-366ج84 و شماره 
موتور 01263117 و شماره شاسی S1412284628702 به مالكیت منصور اخوان نیلچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
 139B0093862 405 مدل 1394 به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران 75-959ب94 و شماره موتورSLXTU5 برگ سبز خودرو سواری پژو

به نام مطهره علی آبادی پور به شماره ملی 3070623239 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل مدرك تحصیلی پایان دوره متوسط رشته علوم تجربی از دبیرستان طالقانی شهرستان اهواز و اصل گواهینامه مدرك 
پیش دانشگاهی از باقرالعلوم شهرستان اهواز به نام سیدرضا موسوی پور فرزند سیدسعید به شماره ملی 1753742870 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند مالكیت )برگ سبز( و كارت خودروی اتوبوس بیابانی اسكانیا تیپ  عقاب 4212 مدل 1383 به رنگ سفید روغنی 
و شماره انتظامی 854ع18- ایران 85 و شماره موتور 8031342 و شماره شاسی 3551112 متعلق به محمد رودینی فرزند 

عبدالنبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت دانشجویی اینجانب مریم مدرسی مقطع كارشناسی ارشد رشته شیمی عالی به شماره دانشجویی 97019294 از دانشگاه 

سیستان و بلوچستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور فروش و سند مالكیت )برگ سبز( و كارت پالك خودرو وانت نیسان 2400 به رنگ آبی روغنی مدل 1388 به نام  سند و فا
 NAZPL140TIM210622 گیر به شماره انتظامی 975ق33- ایران 65 و شماره موتور 501087 و شماره شاسی معصومه خانه 

به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالكیت )برگ سبز( خودرو وانت تویوتا 2000 رنگ آبی روغنی مدل1985 به نام آخرداد ساالرزهی به شماره انتظامی 
912ط12- ایران 95 و شماره موتور 308845 و شماره شاسی 030274 به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
سند و برگ سبز وانت لندرور مدل 1364 به رنگ كرم و شماره انتظامی ایران 65-873د74 و شماره موتور 562664 به نام امین 

بهاالدینی به شماره ملی 3070132987 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پراید 141 به رنگ نقره ای مدل 1386 و شماره انتظامی ایران 65-976د48 و شماره موتور 2005324 

به نام خدارحم امیدواری به شماره ملی 3070952178 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی سواری هاچ بك سیستم پژو تیپ 206TU5 مدل 1394 به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 163B0124601 و 
شماره شاسی NAAP13FE5EJ508698 و شماره پالك انتظامی ایران 53-133ق83 و به نام مالك جهان علی  پورعباسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كتور فروش )سند كارخانه( و سند مالكیت )برگ سبز( و كارت پالك خودرو سواری پیكان سفیدرنگ مدل 1381 به نام  سند و فا
عبدالقادر بارانزهی به شماره انتظامی 243س27- ایران 95 و شماره موتور 11158163290 و شماره شاسی 0081564634 به 

علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
زمین به پالك ثبتی 275 فرعی از 168 از 68 – اصلی واقع در مشهد بخش اصلی 10 مشهد از اراضی لنگر به مساحت 2000 
مترمربع می باشد. چنانچه آقایان جوشنی، رضوانی و امام جمعه و علی ملكی نسبت به این زمین هر گونه ادعایی دارند با 

شماره تلفن 09380124743 محمد صفرزایی تماس حاصل نمایند.
 UDH375919 برگ سبز خودرو فولكس گل رنگ مشكی متالیك مدل 1386 به شماره پالك ایران 44-836ب36 و شماره موتور

و شماره شاسی IR86521007981 به نام حامد ایوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مجوز پروانه احداث ساختمان روستایی به شماره 159 صادره از بخشداری چمستان نور به شماره پروانه 2/97/60، تاریخ 
صدور 1388/9/29 به نام اینجانب هادی شعبانی فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه 3243 صادره از تهران مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكیت( خودروی وانت پیكان 1600i مدل84به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 11284046574 و شماره 

شاسی 12121465 و شماره پالك ایران 69-924ج14 به نام عطا ایری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( سواری هاچ بك سیستم سایپا تیپ 111SE مدل 1393 به رنگ سفید روغنی و شماره موتور 
5224248 و شماره شاسی NAS431100E5800061 و شماره پالك انتظامی ایران 34-486ص72 و به نام مالك اسماعیل 

نصرالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز خودرو جك هاچ بك مدل 1395 به شماره انتظامی HFC4GA31DG0001627 و شماره موتور 
NAKSH7324GB125682 و شماره انتظامی ایران 71- 844ب25 متعلق به آقای اسماعیل صادقی سودجانی به كد ملی 

4621956299 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

واکنش پوتین به خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای 
رئیس جمهور روسیه طی اظهاراتی ضمن انتقاد از خروج رئیس جمهور 
آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، این اقدام را 

»اشتباهی جدی« توصیف کرد.
به گزارش فارس، »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه طی اظهاراتی 
به خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از پیمان منع موشک های 
گزاری اسپوتنیک،  کنش نشان داد.به نوشته خبر  هسته ای میان برد وا
پوتین طی بیانیه  ای این اقدام آمریکا را اشتباهی جدی خواند و گفت 
این امر خطر احیای یک رقابت بر سر تسلیحات هسته ای در جهان 

را به وجود می آورد.

طبق گفته پوتین، پیمان منع موشک های هسته ای میان برد که واشنگتن 
ج شد، عنصر اصلی ساختار امنیت جهانی بوده و  در سال ۲۰۱۹ از آن خار
تهدیدات علیه این پیمان در اروپا به دلیل تنش های به وجود آمده میان ناتو 
و روسیه »آشکار« بود.آمریکا در ماه اوت سال ۲۰۱۹ از پیمان منع موشک های 
ج شد و روسیه را به نقض شرایط این پیمان متهم کرد. هسته ای میان برد خار
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد در سال ۱۹۸۷ میان »میخائیل 
گورباچف«، رهبر شوروی سابق و رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا 
امضا شد.این پیمان تولید موشک های میان برد اتمی و غیراتمی با برد بین 

۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر را منع کرد.

کرونا، انتخاب جانشین »آنگال مرکل« را به تعویق انداخت
منابع مطلع از تعویق جلسه حزب دموکرات مسیحی آلمان 
برای انتخاب رئیس جدید به دلیل همه گیری کرونا در 
این کشور خبر دادند.به نوشته خبرگزاری »رویترز« قرار 
بود در چهارم سپتامبر )جمعه  ۱4 آذر( رهبر جدید این 
کمیته اجرایی حزب دموکرات  حزب مشخص شود. 
مسیحی آلمان چندی قبل به اتفاق آرا به پیشنهاد 
 »آنه گرت کرامپ-کارنباوئر« رهبر کنونی این حزب برای 
که برگزاری جلسه با ۱۰۰۱ نماینده  تصمیم گیری درباره این 
در بحبوحه همه گیری کرونا امکان پذیر است یا خیر، رأی 

گویند در صورت مبهم بودن  گاه  می  داد.اینک منابع آ
گیری کرونا، حزب مجبور است برگزاری کنگره   وضعیت همه 
گرچه  از طریق مجازی و رأی گیری پستی را در نظر گیرد، ا
این امر چالش هایی ایجاد می کند.مرکل که از سال ۲۰۰۵ 
که تا  که وی در انتخابات فدرال  گفته  در قدرت است، 
کتبر ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت، به دنبال انتخاب مجدد  ا
نیست. کرامپ-کارنباوئر نیز در ماه فوریه گفت که دیگر 
نمی خواهد جانشین مرکل شود و به عنوان رهبر حزب 

استعفا خواهد داد. 

گروه بین الملل 
خشم جهان اسالم از توهین های امانوئل 
کرون رئیس جمهور فرانسه به دین مبین  ما
گسترده تر می شود. انتشار  اسالم روز به روز 
کاریکاتوری موهن در یک نشریه فرانسوی 
گذشته خشم جوامع اسالمی را  در دو هفته 
برانگیخته است. این خشم با سخنان »امانوئل 
که به  گذشته  کرون« در چهارشنبه هفته  ما
حمایت از این اقدام به بهانه آزادی عقیده 
پرداخته بود، دو چندان شده و مقامات بسیاری 
کشورها از جمله اردوغان و عمران خان  از 

 موضع رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرده اند. 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز 
در پی استمرار لجوجانه اقدامات اهانت آمیز 
که  به ساحت پیامبر رحمت )ص( در فرانسه 
کمال تأسف در مواردی با حمایت برخی  در 
مقامات رسمی نیز همراه بوده است، هرگونه 
اهانت و بی احترامی به پیامبران الهی خصوصا 
خاتم آن ها رسول مکرم اسالم را به شدت 

محکوم کرد.
ون به  کر  توهین های نابخشودنی  ما

مسلمانان 
کرون رئیس جمهور فرانسه در یکی   امانوئل ما
دیگر از  سخنان خود، رویکرد توهین آمیزی 
نسبت به دین مبین اسالم داشته و کامل ترین 
و آخرین دین آسمانی را مولد بحران در جهان 
دانسته است! رئیس جمهور فرانسه اخیرا  در 
کرده بود:  توجیه الیحه ای ضد اسالمی ادعا 
که امروزه در تمام جهان  »اسالم دینی است 
در بحران به سر می برد. این مسئله را فقط در 
کرون مدعی  کشور خودمان شاهد نیستیم«. ما
شده بود که هدف از اجرای این الیحه پس از 
به تصویب رسیدن، مواجه با مشکل افزایش 
گرایی اسالمی در فرانسه و تقویت »توانایی  افراط 

ما در زندگی در کنار یکدیگر« خواهد بود. 
در خصوص اظهارات رئیس جمهور فرانسه 
که نمی توان به سادگی  نکاتی وجود دارد 

گذشت. واقعیت امر این است  کنار آن  از 
کرون در صدد جذب آرای  که امانوئل ما
گرای افراطی به سبد  رأی خود و  جریان ملی 

هم حزبی هایش است. پس از تأسیس حزب 
کرون، اصلی ترین  »جمهوری به پیش« از سوی ما

گرایان افراطی« بوده اند.   رقبای وی »ملی 
افرادی که رویکردی ضد مهاجرتی و ضد اسالم 
داشته و خواستار اعمال سخت ترین برخوردها 

در قبال پناهجویان هستند. 
کرون   خروش جهان اسالم علیه ما

این روزها، اعتراض های زیادی در سرتاسر جهان 
اسالم در قبال مواضع ضد اسالمی رئیس جمهور 
گیرد. مردم غزه با تجمع  فرانسه صورت می 
مقابل مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه، انتشار 
کاریکاتورهای موهن به پیامبر در رسانه های 
فرانسوی و توهین رئیس جمهور فرانسه به دین 
کردند و خواستار عذرخواهی  اسالم را محکم 
آن ها شدند. »محمد القبالوی« سخنگوی 
وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی اظهارات 
کرون« رئیس جمهور فرانسه مبنی  »امانوئل ما
کرم )ص( را  بر اهانت به ساحت مقدس پیامبر ا
به شدت محکوم کرد.القبالوی در مصاحبه با 
وبگاه »عربی ۲۱«، گفت که اظهارات اهانت آمیز 
کرون باعث تشدید احساس تنفر برای کسب  ما
دستاوردهای سیاسی حزبی می شود.او حکم 
دادگاه اروپایی حقوق بشر صادره در سال ۲۰۱۸ 
کید شده اهانت به  که طی آن تأ را یادآور شد 
کرم )ص( جزء آزادی بیان محسوب  پیامبر ا
نمی شود.سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق 
کرون خواست سخنان  ملی لیبی همچنین از ما
گرفته و از مسلمانان  تحریک آمیز خود را پس 
جهان عذرخواهی کند.پیش تر   از این نیز شورای 
کرون  کنش به اهانت ما عالی دولت لیبی در وا
کرم)ص( خواستار لغو قرارداد شرکت  به پیامبر ا
لیبیایی مارتون با توتال فرانسه و توقف همکاری 

با شرکت های فرانسوی شده بود.
کرون چیست؟   هدف ما

کرون از بیان مواضع وقیحانه  اصلی ترین هدف ما
اخیر در بعد سیاست داخلی، یارگیری از جریان 
ناسیونالیسم افراطی در فرانسه است. حزب  
کرون در انتخابات پارلمانی اروپا در سال  ما
گرا به رهبری  ۲۰۱۹ نیز در مقابل جریان ملی 
کرسی های  »مارین لوپن« شکست خورد و 

کرون   پارلمان اروپا را از دست داد. فراتر از آن، ما
کرونا، به سختی از سوی  در جریان شیوع 
شهروندان فرانسوی بابت عدم مدیریت 
صحیح بحران مورد انتقاد قرار گرفت. مطابق 
آخرین نظرسنجی های موجود در اتحادیه 

کرون بدترین سیاستمدار اروپایی  اروپا، ما
کرونا ناموفق ظاهر  که در اداره بحران  بوده 
کرون را مجاب  شده است. همین مسئله ما
کنار نمایش های  متعدد  ساخته است تا در 
خود در عرصه سیاست خارجی فرانسه ) با هدف 
انحراف افکار عمومی کشورش از بحران های 
داخلی(، بیاناتی را نیز در خصوص دین اسالم 

و مسلمانان بر زبان آورد. 
 فرانسوی ها مولد بحران در جهان 

اسالم هستند 
کنون جهان اسالم در بحران  بدیهی است که ا

 

به سر می برد ، اما مسئول این بحران ، کشورهایی 
نظیر آمریکا، انگلیس ،آلمان و فرانسه هستند. 
کشورهایی که مطابق اسناد متعدد و اثبات شده، 
اصلی ترین حامیان داعش  و گروه های تروریستی 
و تکفیری در سوریه و عراق هستند. کشورهایی 
که در جریان جنگ یمن، حامیان تسلیحاتی و 
سیاسی مطلق آل سعود محسوب می شوند. بهتر 
است رئیس جمهور فرانسه به این سؤال پاسخ 
 دهد که نقش وی و هم پیمانانش در نسل کشی
گسترده سعودی ها در یمن چه بوده است!   
فراتر از آن، فرانسوی ها نیز به مانند آمریکا و رژیم 

صهیونیستی، طرفدار »تجزیه جهان اسالم« از 
 طریق ایجاد   بحران های مزمن امنیتی  بوده و
 دهه هاست به این راهبرد کالن پایبند هستند. 
 بدیهی است که اتفاقا در چنین شرایطی» پیاده سازی
 اسالم « و »اتحاد امت اسالمی«تنها راه ایستادگی 
کرون و ترامپ می باشد.  در برابر جنایات امثال ما
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. 
 پرده برداری از هویت واقعی مدعیان آزادی
که   بدون شک نشانی غلط و وقیحانه ای 
 رئیس جمهور فرانسه در قبال دین مبین اسالم 
کرده است، بار دیگر از هویت و ماهیت  ارائه 
وی به عنوان »دشمن تراز  اول اسالم« پرده 
برداشته است. بدون شک جهان اسالم نباید 
که  کند: این  در خصوص این مواضع سکوت 
کرون به عنوان یکی از بانیان و عوامل  ایجاد  ما
ترور و خشونت در جهان اسالم، بخواهد در 
این خصوص به افکار عمومی دنیا نشانه ای 
نادرست و کامال دروغ بدهد. نباید فراموش کرد 
که در فاصله حدود یک سال و نیم باقیمانده تا 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ 
کرون به کرات این نوع  آدرس ها و  در فرانسه، ما
نشانه های نادرست و گمراه کننده را به دیگران 
) خصوصا افکار عمومی غرب و فرانسه( مخابره 
خواهد کرد. از این رو نباید تصور کرد که ادعاهای 
کرون در قبال دین مبین  مغرضانه و دروغین ما
کامل و آسمانی به  اسالم و پیروان این دین 
همین نقطه ختم می شود. بدیهی است که 
هراندازه در این خصوص مواجهه محکم تری 
کرون هزینه های  با کاخ الیزه صورت گیرد و ما
بیشتری بابت توهین های خود به مسلمانان 
بپردازد، در آینده ناچار به عقب نشینی بیشتری 
درا ین خصوص خواهد بود. بدیهی است که 
در چنین شرایطی سکوت در برابر اظهارات 

کرون جایز نیست!  ما

ماکرون باید تاوان توهین های خود را بدهد؛ 

خروش جهان اسالم علیه کاخ الیزه 
آمریکا در برابر کرونا تسلیم شد 

گروه بین الملل   
کثر شهروندان  طی روزهای اخیر، ا
 آمریکایی بارها در نظرسنجی های مختلف
نارضایتی خود را از  عملکرد دولت ترامپ 
در قبال ویروس کرونا و شیوع آن اعالم 
کرده اند. در عین حال، بسیاری از 
شهروندان آمریکایی معتقدند که حتی 
گر بایدن در رأس معادالت اجرایی  ا
واشنگتن قرار گیرد، قدرت مقابله با این 
ویروس را نخواهد داشت. با این حال 

جو بایدن، نامزد دموکرات ها از سیاست ترامپ برای مقابله با کرونا به 
شدت انتقاد کرده است. بایدن به دنبال سخنان مارک میدوز، رئیس 
گفته بود»بنا  که در یک برنامه تلویزیونی  دفتر رئیس جمهور  آمریکا 
نیست دولت، پاندمی را کنترل کند«انتقاد کرد و گفت دولت ترامپ در 
کید  کرونا تسلیم شده است.میدوز در این برنامه تلویزیونی تأ مقابل 
کسن و داروی ضد ویروس  کرده بود که برای دولت ترامپ استفاده از وا

کرونا بسیار مهم است.
کرونا یکی از  کرده است، موضوع پاندمی  چنانچه دویچه وله اعالم 
کارزارانتخاباتی بایدن و ترامپ است. آمریکا با هشت  محورهای اصلی 
کروناخیز  کشورهای  کرونا در فهرست  میلیون و ۶۳۶ هزار نفر مبتال به 
جهان، مقام اول را دارد. طبق داده های دانشگاه جانز هاپکینز ۲۲۵ هزار 
و ۲۳۰ آمریکایی تا کنون جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند.پنج نفر 
کی از ابتالی  در دولت دونالد ترامپ به کرونا مبتال شده اند. گزارش ها حا
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 نتیجه ای منفی داشته است.
به گفته کاخ سفید،  مطابق رهنمود مقام های بهداشتی، مایک پنس 
قرارهای انتخاباتی خود را لغو نخواهد کرد و سفرش به کارولینای شمالی 
را نیز طبق برنامه انجام خواهد داد.کاخ سفید گفته است پنس مجبور 
نبوده است طبق دستورالعمل های مقام های بهداشتی قرنطینه شود.

گیرد. ترامپ  مسلم است که رئیس جمهور آمریکا خطر کرونا را جدی نمی 
با اشاره به ابتالی خود به کووید ۱۹ خطاب به طرفدارانش گفت: »من آن 

گویند من مصون هستم.« را داشتم و اینجا هستم و حاال آن ها می 
کرونا در آمریکا را با بیشتر شدن  ترامپ دلیل افزایش آمار مبتالیان به 
گوید هر مقدار که تست  تست های کرونا در ارتباط می داند.  ترامپ می 
بیشتر باشد همان مقدار هم شمار مبتالیان بیشتر می شود.رئیس 
جمهور  آمریکا، رسانه ها را هم متهم کرده است که دائما درباره ویروس 
کنید همه اش  گر تلویزیون را روشن  کنند. او گفت: »ا کرونا صحبت می 
گر یک هواپیما سقوط کند و ۵۰۰ نفر کشته  کند و ا از کووید صحبت می 

کنند.« شوند  آن ها در مورد آن صحبت نمی 
 شکست آمریکا در برابر کرونا

واقعیت امر این است که ترامپ و بایدن، هر دو نماد شکست در برابر کووید 
۱۹ هستند. به عبارت بهتر، مقامات آمریکایی حتی از بسیج کردن داشته 
ها و امکانات عمومی خود در مسیر مبارزه با کرونا و جلوگیری از گسترش 
ح شده توسط  این ویروس ناتوان مانده اند. در این میان، ادعاهای مطر
رئیس جمهور آمریکا نیز بسی قابل تأمل است. به ادعای ترامپ رسانه ها 
فقط می خواهند مردم را از انتخابات بترسانند. هزاران نفر از هواداران 
کارزار انتخاباتی او جمع می شوند و بسیاری از آن ها ماسک  ترامپ در 
نمی زنند.اما گسترش بی سابقه کرونا و نارضایتی آمریکایی ها از مدیریت 
بحران آن می تواند به عامل تعیین کننده ای در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در سوم نوامبر تبدیل شود.در هر حال مسلم است که بحران های 
درمانی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده در کلیه ایاالت آمریکا بر سر 
گر ترامپ در انتخابات  شیوع کرونا، نقطه پایانی نخواهد داشت، حتی ا

ریاست جمهوری در مقابل بایدن شکست بخورد. 
دویچه وله 

 ترجمه
9 و تحلیل     سال سی و پنجم     

    شماره9895 

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

      

  

سه  شنبه 6 آبان 1399     
10 ربیع االول 1442   27 اکتبر 2020

برگ سبز پراید مدل 98 رنگ نقره ای ش ش ایران 75-814ج71 و ش م 3407724 و ش شاسی 1412289448023 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 به شماره موتور 12489228288 و شماره شاسی 
NAAM11CA0BE058199 و شماره پالك ایران 82-152ج75 به نام سیداسداله میرزاده درزی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
كارت خودرو پژو پارس مدل 1393 به شماره موتور 139B0060527 و شماره شاسی  كمپانی و برگ سبز و  اصل سند 
NAAN11FC2EK683143 و شماره پالك ایران 92- 582ج68 به نام مهرسانا محمدزاده چوب  بستی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
 NAAN21CA09E412251 اصل سند كمپانی و برگ سبز و كارت خودرو پژو پارس مدل 1388 به شماره موتور 12488095407 و شماره شاسی

و شماره پالك ایران 72-864ج56 به نام جمشید بذری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كلیه اسناد )سند كمپانی، برگ سبز ،كارت و...( موتورسیكلت هوندا 125 به شماره پالك 1581- قم 11 و شماره موتور/شاسی 

8407658 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و وكالتنامه سواری بنز E280 به شماره پالك 867ل53- ایران 88 و شماره موتور 27297330464129 و شماره شاسی 

WDBUF54X27B043983 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  آ
فو ق العاده و هیات مدیره شركت حمل و نقل 
جهان بار گلستان ثبت شده به شماره 1732 و 

شناسه ملی 10861909370
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
که در مورخه 1399/8/15 راس ساعت 9  عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره شرکت 
 در محل قانونی شرکت به نشانی کیلومتر 22 جاده گرگان – گنبد، قرق، جنب کارخانه خوراك دام،

گردد، حضور به هم رسانند.  کد پستی 4937189313 تشکیل می 
دستورجلسه:

1- نقل و انتقال سهام
2- انتخاب مدیران

3- انتخاب بازرسین
4- تعیین سمت مدیران

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد
تاریخ انتشار: 99/8/6

خ ش: 99/8/6

گهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه  آ
شركت صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی 

شهرستان فیروزكوه )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1210 و شناسه ملی 10186503303

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1210 و شناسه ملی 10186503303 می  رساند که با عنایت به مصوبه 
خ 1398/11/23 که وفق مواد 83 و 84 الیحه اصالحی قانون تجارت  مجمع عمومی فوق العاده مور
تشکیل گردید و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیت مدیره، نظر به اینکه مقرر است 
سرمایه شرکت از مبلغ 14/718/620/000 ریال منقسم به 1/471/862 سهم 10000 ریالی بانام به 
مبلغ 39/849/830/000 ریال منقسم به 3/984/983 سهم 10000 ریالی بانام از محل مطالبات 
که مایل به افزایش سرمایه از طریق مطالبات  کلیه سهامداران شرکت  حال شده افزایش یابد، از 
گردد در اجرای مواد 166 و 169 الیحه اصالحی قانون تجارت از  حال شده می باشند درخواست می 
گهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده نمایند و مراتب  تاریخ نشر این آ
را به شرکت اعالم نمایند و سهامدارانی که مطالبات آنها کافی برای حق تقدمشان نمی باشد بقیه را 
به حساب جاری شماره 699733113 شرکت نزد بانك کشاورزی شعبه فیروزکوه کد شعبه 1106 واریز 
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 1/7074433609 سهم حق تقدم در افزایش سرمایه دارد. بدیهی است پس از انقضا مهلت 

گذار نماید. مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان وا
تاریخ انتشار: 99/8/6

خ ش: 99/8/6

گلستان هیات مدیره شركت حمل و نقل جهان بار 

هیات مدیره شركت صندوق حمایت از توسعه 
كوه كشاورزی شهرستان فیروز بخش 

موسسه آموزشی مشكوه دانش
ارائه مشاوره و ثبت نام در تمامی مقاطع تحصیلی

كنون برای ورودی بهمن( با خدمات ویژه برای شاغلین )از هم ا
شماره های تماس: 44090406-44051060-09193630952

hamian-amozesh آدرس تلگرام
amozesh.hamian@ گرام 99پیج انیستا
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مرزن آباد
500 متر زمین تجاری و مسكونی

موقعیت عالی
كبرجوجه آدرس: مرزن آباد، جاده تهران – چالوس، بلوار مرزن آباد، نبش كوچه بخشداری مرزن آباد، جنب ا

0936125315299
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گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی 
ادامه از صفحه اول

او با دستگیری از معلوالن و دمیدن روح امید در 
کالبد رنجور آنان، تولیداتش را با بهره مندی عادالنه 
از ثروت های خدادادی و منابع ملی درآمیخت.
گونه به نظر برسد اما ابایی  شاید قدری اغراق 
ک را به نظر  که بگویم، این مرد »خا ندارم از این 
کند« و به خوبی می داند، 15 سال آزگار  کیمیا می 
است، معلولی به استخدام دستگاه های دولتی 
کوشش ها به منظور عادی سازی  درنیامده و 
استخدام معلوالن و تشویق و ترغیب کارفرمایان 
کارگیری آنان، عمال به فرجام نیکویی  برای به 
نینجامیده است اما جای شعف و شادمانی 
دارد که »سید محمد موسوی« حوالی یکی از 
فرعی های شهرک صنعتی البرز، نزدیکی های 
قزوین، جایی پشت دیوارهای بلندش، صاحب 
بزرگ ترین برند تجاری محصوالت بهداشتی 
کانون  کودک و بنیانگذار مؤسسه غیردولتی 
معلوالن تواناست. او یک سر دارد و هزار سودا و 
با تبسمی که روی لب هایش نقش بسته، بسیار 
امیدوار و خرسند است. خرسند که اندوخته اش 
را صرف طال و دالر و زمین نکرده و سنگربان تولید 
است. نشان عالی مدیریت سال ۹۴، نشان 
عالی کیفیت استاندارد محصول بهداشتی در 
سال ۹5 و نشان واحد برتر کیفیت در سه سال 
پیاپی را کسب نموده و در برابر برندهای خارجی 

سرخم نکرده است. 
کنده از مهربانی، بنیانگذار  این مرد موقر، بادلی آ
فیروز است و مایه فخر و مباهات. نمی دانم آیا 
که شیوه منحصربه فردش برای  راغب است 
کنم یا نه.  کارکنان »فیروز« را هویدا  گزینش 
هرچند این موضوع پوشیده و نهان نیست اما 
گویم و از گفته خود دلشادم که  بازهم فاش می 
همواره »معلوالن در این مجموعه مشغولیت 
داشته اند«، حال آنکه در سطح کالن، کنوانسیون 
حقوق معلوالن چندان مورد مالحظه و مراعات 
گیرد و دولت بی خیال است و خود را  قرار نمی 
در قبال استخدام این افراد مکلف نمی داند. 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه هم چندان تمایلی 
ندارند که معلوالن را به خدمت بگمارند. در این 
کندگی و نابسامانی، برند »فیروز« با حمایت از  پرا
حقوق معلوالن و جذب آن ها، نام خودش را مانا 
و جاودان کرده است و به عنوان بزرگ ترین شرکت 
 بهداشتی شوینده ویژه کودکان در خاورمیانه،
800 تن از کارکنانش معلول اند، اما نه به این علت 
که »سید محمد موسوی« این محدودیت تن 
کنند را  که برخی به رنجی جانکاه تعبیرش می 
لمس کرده، بلکه به این دلیل ساده و روشن که 
او  در مسیر انسان دوستی و عشق به همنوعانش 
گام برمی دارد و دارای تفکر سودمحور نیست 
و همانند ثروتمندان مقتصد، با محاسبات 

اقتصادی به افراد معلول نمی نگرد. 
»سید محمد موسوی« در قامت کارآفرین، میل 
و رغبتی ندارد نیروی انسانی را از عرصه تولید 
کنار بگذارد و به استقبال »اتوماسیون« برود. 
دیدگاه این کارآفرین مبتنی بر اقتضائات و شرایط 
زیستی جامعه است، گرچه در اروپا دستگاه ها 
کنند  و ماشین آالت به جای انسان فعالیت می 
گره  که وقتی هرروز  کارآفرین باور دارد  اما این 
بیکاری کورتر می شود و نمی توان این گره را با 
دندان هم گشود، چرا باید به تقلید از اروپایی ها 
به سوی اتوماسیون خیز برداشت و قید نیروی 

انسانی را زد؟ 
کشورهای اروپایی، نیروی  به تعبیر او »در 
انسانی کم است و هزینه کارگر گزاف، ما انسانی 
می اندیشیم و حسب آنچه در اجتماع خودمان 
کرده  واقع می شود، در سنگر تولید پایمردی 
که قادر است  کاری  کنیم.  و اشتغالزایی می 
نیروی انسانی به سرانجام برساند چرا باید به 

اتوماسیون حواله داد؟« 
فرازهایی از گفت وگوی مکتوب ما با این فعال 

اجتماعی و کارآفرین برتر را می خوانید؛ 
شما چگونه به صنعت راه یافتید؟

سال 1358 به عنوان دانشجو در آمریکا تحصیل 
کردم و پس از پیروزی انقالب اسالمی به ایران  می 
کشورم سهیم  بازگشتم تا در سازندگی و آبادانی 
که محل خدمت وزندگی ام در  باشم و با توجه به این 
شهر صنعتی البرز بود، زمینه آشنایی ام با صنعت و 
صنعتگران فراهم شد و بالطبع دغدغه های اجتماعی 
و سیاسی هم داشتم و تمام کوششم این بود که ضمن 
توانمندی اقتصادی به اهداف و آرمان های اجتماعی 
خود دست یابم، به همین منظور مدتی در کسوت 
مدیرعامل شرکت خانه سازی البرز فعالیت کردم و سپس 
کت  شرکت گروه مدیران البرز را در سال 1373 با شرا

کردم   70 نفر از مدیران شهر صنعتی البرز تأسیس 
که شرکت فیروز را سال 137۹ از طریق مزایده  تا این 
از بنیاد مستضعفان خریداری نمودم. همان طور 
که می دانید نام تجاری این شرکت »جانسون اند 
که سال 1353 راه اندازی شده بود  جانسون« بود 
گذاری به  گسترده ای نداشت. قبل از وا و فعالیت 
بخش خصوصی به شکل دولتی اداره می شد و چند 
کارکنانش  کرد، در حد 5 یا 6 قلم و  کاال تولید می 
درمجموع حدود 36 نفر بودند که با کوشش فراوان 
کنون تولید  و عنایت پروردگار 130 نوع محصول را هم ا
کند و حدود یک هزار نفر هم در این مجموعه  می 

مشغول به فعالیت هستند.
فیق  تو و  تن  یت  د و محد  ، لیت معلو  

اجباری است
آیا معلولیت شما موجب محدودیت تان در 

عرصه اقتصاد و صنعت نشد؟
همواره این موضوع فکرم را به خود مشغول 
که  کرده بود که چرا از کودکی معلولم، اما هنگامی 
کانون معلولین توانا را بنیان نهادم، دریافتم که 
معلولیت، محدودیت است اما ناتوانی نیست 
و باید این محدودیت را به عنوان هدیه ای از 
سوی خداوند پذیرفت. جسم آدمی فناپذیر 
است و باقی نمی ماند. این را در مصاحبه های 
قبلی هم عنوان کردم که »آدمی با افکار ، روح 
و اعتقادات خودش معنا می شود، من امروز 
معلولیت را هدیه خدا به خودم می دانم.« 
معلولیت توفیق اجباری بود و توانستم به این 
واسطه به درون خود سفرکرده و به جنبه های 

روحی و معنوی ام مشغول باشم. 
ما در کانون معلولین تعریف درستی از معلولیت 
داریم و آن را محدودیت تن و عامل خلق و 

آفرینش می دانیم. 
 800 نفر از کارکنان فیروز معلول اند

حرکت شما به سمت کارآفرینی چطور شکل 
گرفت و از چه زمانی تصمیم گرفتید که نیروی 
کار کارخانه را از میان معلوالن انتخاب کنید و 
در حال حاضر چند نفر از نیروهای فیروز دارای 

معلولیت هستند؟
اشتغال معلوالن در شرکت فیروز، موضوع 

گروه تخصصی این  جدیدی نیست و درواقع 
شرکت با مشاوره مدیران توانمند مؤسسه کانون 
معلولین توانا از سال 1380  با رویکردهای اجتماعی 
کنند  درزمینه کارآفرینی و اشتغالزایی فعالیت می 
ولی ما هرگز این موضوع را علنی نکردیم زیرا ذهن 
گونه برداشت می نمود که شاید در پی  عوام این 
که  استفاده ابزاری از معلوالن هستیم درصورتی 
بنده خود معلولیت دارم و از سن دو سالگی طعم 

محدودیت تن را چشیده ام.
آنچه رمز موفقیت ماست، تکیه بر توانمندی و 
گانه عشق ، امید و زندگی است و این باعث  سه 
کارخانه دریابد  شده هر فردی در بدو ورود به 
که اینجا فقط صابون، شامپو، پودر و کرم تولید 

نمی شود بلکه چیزی ورای این هاست.  
در شرکت فیروز و کانون توانا با احتساب عامالن 
فروش در حال حاضر تعداد یک هزار و صد نفر 
که حدود  800 نفر از  کار هستند  مشغول به 
آنان را معلوالن جسمی حرکتی، نابینا و ناشنوا 

تشکیل می دهند.
که اغلب افراد تندرست  کنم  کید  البته باید تأ
شرکت ما نیز از وابستگان نزدیک معلوالن مثل 
همسر، پدر، فرزند و... هستند و عمال درآمد آنان 
صرف بهبود وضعیت زندگی این عزیزان می شود، 
چون به دعای خیر آنان و برکتی که از این طریق 
حاصل می شود ایمان دارم و این ایمان، نشئت 

گرفته از باور به سرمایه داری الهی است. 
  اغلب سرمایه داران جامعه ما به روش 

کنند غربی سرمایه داری می 
جای این تفکر و اعتقاد به برکت یا سرمایه داری 
الهی چقدر در اقتصاد ما خالی است؟ و 
جای خالی این فرهنگ چه آسیب هایی 

را دامن زده؟
واقعیت این است که سرمایه داری از نگاه ما با 
آنچه در دنیای غرب و امپریالیسم مطرح می شود 
فرسنگ ها فاصله دارد زیرا ما سرمایه را متعلق به 
خدا می دانیم. خوب به یاد دارم، همان اوایل 

انقالب حرکت مردم علیه اختالف طبقاتی بود 
و حتی سخن از جامعه بی طبقه توحیدی هم 
به میان می آمد. در آن روزها مردم با هر نوعی 
از تبعیض و نابرابری و امتیازجویی مخالفت 
ح  می ورزیدند. در دنیای آن روز، دو اقتصاد مطر
بود؛ اقتصاد کمونیسم در بلوک شرق و اقتصاد 
سرمایه داری در بلوک غرب که سوسیالیسم و 
امپریالیسم است و علی الخصوص فریادهایشان 
علیه آمریکا بود و بیشتر سخن از دنیای سرمایه داری 
و این ظالم جهانی و تمامیت خواه بود که دنیا 
کشید  زیرگرده این اقتصاد امپریالیستی زجر می 
و درواقع ما نه کمونیسم را قبول داشتیم و نه 
گفتیم: نه شرقی  اقتصاد امپریالیسم را بلکه می 

نه غربی، جمهوری اسالمی.  
که در جامعه،  گونه می دیدیم  ما اقتصاد را آن 
انسان ارزشمند شمرده شود و همه از فرصتی 
برابر بهره مند باشند. برای مثال وقتی شما به 
قانون اساسی رجوع کنید، می بینید که آموزش 
و تحصیل در جامعه به طور یکسان برای همه 
کردیم یک  امکان پذیر است و اصال ما فکر نمی 
روزی مثال مدارس غیرانتفاعی داشته باشیم تا 
آن هایی که تمکن مالی دارند و وضع مناسب 
مالی دارند بتوانند درس بخوانند و آن چنان درس 
بخوانند که بتوانند در کنکور هم قبول شوند و 

متأسفانه گروه دیگری که تمکن مالی ندارند در 
بدترین شرایط و حتی در سیستان و بلوچستان 

در کپرها و ویرانه ها درس بخوانند...  
امروز غالب سرمایه داران جامعه ما به روش 
و  کنند و سیستم  غربی سرمایه داری می 
گونه   دولت هم متأسفانه بستر را برای این 
نگاه های اقتصادی فراهم ساخته است. در 
نظام سرمایه داری غربی نقش بانک ها را خیلی 
پررنگ می بینند و جای سرمایه داری الهی، بسیار 
خالی است. یعنی بعضی از انسان هایی که خدا 
را قبول دارند و انسان های باایمانی هستند و 
مسلمان و شیعه اند؛ حتی آن ها هم بی اطالع از 
سرمایه داری الهی اند. این سرمایه داری الهی 
را متولیانی که باید در جامعه ترویج می دادند، 
کردند و این معضالت حاصل همان  کوتاهی 

کوتاهی هاست....  غفلت ها و 
گر امروز در دنیا پنج میلیارد و نیم انسان گرسنه  ا
هستند و ثروت دنیا در دست یک عده ای 
معدود است و یهودی ها دنیا را با ثروت خود 
کشند؛ همه این  به هر طرف که بخواهند می 
که پایه  فجایع ناشی از حکومت هایی است 
و ریشه آن سرمایه داری غربی و سرمایه داری 
امپریالیسم است و تمام مشکالت دنیا حتی 
مسائل زیست محیطی، مشکالت فرهنگی، 
تبعیض ها و جنگ ها حاصل اتکا به اقتصاد 
امپریالیسم است که ما هم کورکورانه از آن تقلید 
کنیم و خالصه آنکه ما با نهی سرمایه داری  می 
که همواره عامل فقر،  کاپیتالیسم  مرسوم 
تبعیض و رنج بشر بوده است سعی نمودیم تا 
مصداقی قابل درک از سرمایه داری الهی را که 
برگرفته از زندگی انبیا و امامان معصوم بوده 
و همواره غریب مانده به دیگر سرمایه داران 

کنیم.  معرفی 
با توجه به نوع نگاه شما به مقوله سرمایه داری 
فیروز چه چشم اندازی را برای خود ترسیم کرده 
است؟ پیام اصلی این شرکت برای کشورهای 

غربی چیست؟
ببینید شرکت فیروز، وسیله است. منتها وسیله ای 
که بتوانیم به اهداف  مناسب و مؤثر برای این 
اجتماعی خود با پیمودن مسیر سرمایه داری 
الهی دست یابیم. ما با اتکا به این مسیر، در 
سنگر تولید پناه گرفته ایم و در پی تحقق ایجاد 
شغل و ترویج سرمایه داری الهی هستیم و 
کنند، در  که از این محصوالت خرید می  آنان 
پرتو حمایت از تولید داخلی و فعالیت های 
اقتصادی به تحقق اهداف اجتماعی این 
مجموعه یاری می رسانند و خود آن ها هم 
کارآفرین اند و سهم بسزایی در رشد  به نوعی 
و بالندگی فیروز به عنوان سرمایه ملی خواهند 

داشت و این قابل کتمان نیست.  
گر تغییراتی در وضعیت فعلی حاصل شود و بنا  ا
باشد همچنان پرتوان، در سنگر تولید و حیات 
اقتصادی حضورداشته باشیم،سالنی ویژه  براساس 
استانداردهای تعریف شده در سطح بین الملل 
کنیم و ضمن جای دادن برندهای نو  افتتاح می 
در سبد محصوالت خود، محصوالت بهداشتی 
خانواده ها را نیز تولید خواهیم کرد. از دیگر سو، 
افق و دورنمای ما آن است که سرمایه داری به 
سبک الهی را با محوریت برکت و نه کسب سود 
خ جهانیان  به منصه ظهور برسانیم و آن را به ر

بکشیم و در جهت اهداف اجتماعی و اعتقادی 
جامعه و اصالح ساختارهای فکری، به منظور 
نوع دوستی، عدالت و مساوات در عرصه اقتصاد 
گام برداریم؛ این ارزش آفرینی است که توانمندی 
معلوالن را به رغم محدودیت تن در سنگر صنعت 

کند.  و تولید اثبات می 
شما علت توفیقات پرشمار فیروز  را طی 
بوط به چه مؤلفه ای  گذشته مر 20 سال 

می دانید؟ 
که محصوالت  فیروز یک شرکت تجاری است 
کشور، تولید و عرضه  کودک را در  بهداشتی 
کرده و  کند و همچنین صادرات را شروع  می 
گیر بانک  گر موانع ناشی از قوانین دست و پا ا
مرکزی و مشکالت تأمین مواد اولیه حاصل از 
عدم تخصیص ارز به ما اجازه بدهد، بیش ازپیش 
شاهد درخشش این شرکت خواهیم بود. موفقیت 
ما از پی تبلیغات  یا بهتر بگویم از پی روش های 
معمول تبلیغاتی نبوده و ما هیچ هزینه ای در 
گهی نماها و صداوسیما نکرده ایم تا  تابلوها و آ
در چشم و ذهن مردم جا بازکنیم، این درخشش 
از پی کیفیت بوده و از پی این بوده که ما رعایت 
استانداردها را داشته ایم و باالتر از استانداردها 
به دلیل اعتمادی بوده که مردم با استقبال و 
خرید خودشان در بازار از ما داشته اند، درواقع 
کیفیت را درک کرده و با این روش، مشتری ها 
استقبال بی نظیری از محصوالت ما داشته اند و 
در دوره ای که با تحریم اقتصادی مواجه بودیم 
کشور می شد، مردم از  کاالهای قاچاق وارد  و 

محصوالت بهداشتی خارجی استقبال نکردند 
و ما ساالنه شاهد رشد فروش خود بودیم. چرا؟ 
کرده ایم  کننده را رعایت  چون حقوق مصرف 
و خواست مشتری را مدنظر قرار داده ایم و 
محصوالت ما بهترین فرموالسیون و بهترین 
بسته بندی را دارد، مسلما این خودش بهترین 
روش تبلیغ است، بنابراین ما از روش های معمول 
استفاده نکرده ایم و اما در سنگر تولید و در سنگر 
سرمایه داری، هدف و رفتار ما چندمنظوره 
است، همین بسته بندی بسیار خوب، همین 
کیفیت در کارخانه ای تولید می شود  محصول با
که باالی ۹0درصد از کارکنان آن دچار محدودیت 
تن هستند و به اصطالح معلول هستند و ما هرگز 
در جامعه نیامدیم تبلیغات کنیم که 1۹ سال 
کنند ولی در این پنج  معلولین دارند تولید می 
کرده اند،  سال اخیر خود مردم فیروز را رصد 
رسانه ها رصد کرده اند  و دریافته اند که کارکنان 

شرکت فیروز از معلولین هستند.
 حمایت از معلوالن، به معنای ارائه 

کمک های بالعوض نیست
که برای حمایت از معلوالن  از مؤسسه ای 

تأسیس کردید برایمان بگویید.
مظلومیت معلوالن برایم آشکار بود و خود 
کودکی معلول بوده ام با  که از  کسی  به عنوان 
دغدغه های این مسئله آشنایی کامل دارم و 
به این علت نهادی مردمی، بدون وابستگی به 
دولت را به منظور تغییر نگرش جامعه در قبال 
معلولیت و دفاع از حقوق این قشر با همکاری 
جمعی از معلوالن توانمند شهر قزوین، پایه ریزی 
کردم تا تساوی در فرصت ها محقق شود، اما با 
که  کانون توانا به دنبال این نبودم  راه اندازی 
مشکالت معلوالن را در سطح کشور خودمان 
کنم، بلکه قصد و غرضم این بود  رفع ورجوع 
گاهی برسند که معلوالن  که مسئوالن به این آ
ناتوان نیستند. بر همین اساس در دشوارترین 
شرایط و باوجود محذوریت های فراوان حتی از 
جانب دولتمردان، به این عرصه وارد شدم و در 

سطح بین المللی حضور پیدا کردم.  
سرانجام تالش های من و همکارانم به ثمر 
نشست و سال 83 پس از تصویب قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن توسط مجلس شورای 
اسالمی، دولت را مجاب کردیم تا به کنوانسیون 
حمایت از معلوالن بپیوندد و پس ازآن نیز در سال 
۹6 قوانین قدیمی اصالح شد و نسخه بازنگری 
شده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، 
کنون اثر  البته به دالیل مختلف این اقدامات تا
وضعی آن چنانی در زندگی معلوالن نداشته و ما 
به جهت ضرورت فشار بر دستگاه های اجرایی 
مجبور شدیم تا سال ۹8 شبکه ملی تشکل های 
غیردولتی معلوالن کشور را با مشارکت 60 تشکل 
غیردولتی از سراسر کشور تحت نظارت وزارت 
کشور تأسیس کنیم که با نظر لطف دوستان و 
مدیران تشکل ها در حال حاضر ریاست این 
شبکه ملی بر عهده بنده است و به طورکلی 
اعتقاددارم بخش عمده فقدان ها و کمبودهای 
گرفته از عملکرد غلط دولت و  معلوالن نشئت 
شیوه های اشتباه تشکل ها و خیریه ها ست که 
کنند حمایت از معلوالن، به معنای  تصور می 

ارائه کمک های بالعوض است. 
فیروز را چگونه برندی می بینید و چرا برخی 
از برندهای ایرانی در بازارهای خارجی 

موفق نیستند؟
بر این باورم که فیروز سرمایه ای ملی است و این 
برند برای من نیست و باید از آن حفظ و حراست 
کرد. مثل میراث فرهنگی که ارزش ویژه در کشور 
که چرا اغلب برندهای ایرانی در  دارد، اما این 
بازارهای خارجی موفق نیستند، به نگاه ما و میزان 
حمایت دولتمردان از بین المللی شدن برندها 
گردد... یک برند خوب حاصل مدیریت  برمی 
کیفیت خوب، تبلیغ خوب و حمایت  خوب، 

خوب است که جهانی می شود.   
کند، این  سؤال دیگری که به ذهن خطور می 
است که به چه علت از دستگاه و اتوماسیون 
برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده 
کنید؟ چطور شد که به  محصوالت استفاده نمی 

توان و بازدهی معلوالن اعتماد کردید؟
گونه که گفتم، سرمایه داری از نگاه بنده  همان 
با سرمایه داری در دنیای غرب و امپریالیسم 
که  فاصله بسیاری دارد زیرا ما بر این باوریم 
سرمایه متعلق به خداست و سرمایه دار وکیل 
بر سرمایه است و در همه ابعاد باید به فکر مردم 
باشند و اندوخته خود را در خدمت اهداف 

کارگیرند. اجتماعی به 
گام  گر صنعت در اروپا به سوی اتوماسیون  ا
که ماهم از آنان  برداشته دلیل نمی شود 
کنیم، این نگرش مبتنی بر تفکر غرب  تقلید 
کسب سود است، ما  و سرمایه داری براساس 
کنیم و برای نیروی انسانی  گونه فکر نمی  این 
ارزش و اعتبار قائلیم و با توجه به اقتضائات 
کنیم. بنابراین  شرایط  کشور خودمان تولید می 
که دستگاه اتوماسیون  گونه ای نیست  ما به 
بیاوریم و جوانانمان بیکار باشند و بعد هم دچار 
آسیب های اجتماعی و روحی- روانی شوند. چرا 
باید به سمت اتوماسیون حرکت کنیم؟ مگر اینجا 
اروپاست؟! رشد جمعیت در اروپا منفی است 
گزاف است. برمبنای  کارگر هم بسیار  و هزینه 
سرمایه داری الهی، وقتی مشکالت جامعه را 
می بینیم، نمی توانیم بی تفاوت باشیم و به 
اتوماسیون روی بیاوریم و این همان رمز موفقیت 

ماست که باعث شده هر انسانی در بدو ورود به 
کارخانه دریابد که اینجا فقط صابون، شامپو، 
کرم تولید نمی شود بلکه ما با اعتماد  پودر و 
گانه عشق، امید و زندگی را  به معلوالن، سه 

کنیم.  تولید می 
طی سال های اخیر بارها و به بهانه های 
گرفته اید و از  مختلف لوح تقدیر و تندیس 
شما به عناوین مختلف تقدیر به عمل آمده. 
اساس و معیار انتخاب شما برای دریافت این 

تعداد لوح چه بوده است؟
کشور ما حمایت نمی شوند و  کارآفرینان در 
مسئوالن اغلب به اهدای لوح و تندیس قناعت 
که نگاه کشورهای توسعه یافته  کنند درصورتی  می 
گونه نیست و جایگاه کارآفرین در نظر آنان،  این 
ارزشمند است و قوانین حمایتی خاصی تدوین 
کنند تا کارآفرینان همچون عامه مردم  و اجرا می 
گرفتار روزمره نباشند و به همت آنان بیکاری 

و پیامدهای حاصل از آن، یعنی آسیب های 
کن شود  ولی در کشور ما، با توجه  اجتماعی ریشه 
به وضعیت بد اقتصادی ایستادگی در سنگر 
تولید، دل وجرئت می خواهد و در این شرایط 
بحرانی با همان سود اندک که شاید در مقابل 
سرمایه ام توجیهی نداشته باشد ایستاده ام چون 
دلم نمی خواهد با تعطیلی کارخانه، کارگرهایم، 

معیشت شان لنگ بماند. 
 تعطیلی و تعدیل نیرو در فیروز، دور از 

انتظار نیست
 با توجه به تحریم ها و مشکالت اقتصادی، 

امروز شرایط شرکت فیروز چگونه است؟
کنون با توجه به شرایط موجود   با نهایت تأسف ا
تعطیلی شرکت فیروز و تعدیل نیرو در این واحد 
صنعتی، دور از انتظار نیست و در آینده ای 
که  نه چندان دور، بسیاری از عزیزان معلول 
یگانه کورسوی امیدشان تأمین معیشت خانواده 
بوده، عالوه بر دشواری های ناشی از معلولیت، 
با مشکالت عدیده دیگری نیز مواجه خواهند 
کیدات مؤکد  شد. زیرا در حال حاضر به رغم تأ
مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی، با 

توجه به مشکالت موجود درزمینه نوسانات 
قیمت ارز و عدم تخصیص ارز به شرکت های 
فعال و محدودیت های اعمال شده از سوی 
بانک مرکزی، به شدت با مشکل تأمین مواد 
کنون  که هم ا اولیه مواجه هستیم؛به نحوی 
مواد اولیه در گمرکات کشور در انتظار تخصیص 
ارز است ولی ارز موردنیاز تخصیص داده نشده 
و حتی امکان تأمین ارز آزاد هم وجود ندارد و 
درنتیجه اجازه ترخیص کاال صادر نمی شود که 
این موضوع موجب توقف برخی خطوط تولید 
که میزان ارز  ما گردیده است و نکته جالب این 
برآورد شده جهت تداوم فعالیت شرکت فیروز تا 
پایان تابستان 1۴00)یعنی یک سال دیگر( چیزی 
حدود 10 میلیون یورو است که در مقایسه با سایر 
متقاضیان و آن دسته از آقایان که 16 میلیارد 
دالر ارز ۴200 تومانی را به بهانه های مختلف از 
کردند و سرنوشت آن هم معلوم  ج  کشور خار

نیست بسیار ناچیز  است.
ح کردید به عنوان  با توجه به مسائلی که مطر
یک تولیدکننده ملی، بزرگ ترین موانع تولید 
را چه می بینید؟ و این مشکالت ناشی از 

چیست؟
همه تولیدکنندگان و صنعتگران به درستی 
می دانند که باوجود شعارهای بسیار مسئوالن 
در وصف بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سیر 
صعودی تعطیلی کارخانه ها و کوچک تر شدن 
سفره کارگران کامال ملموس است و باید بپذیریم 
که مشکالت مملکت ما ترامپ و دولت های 
اروپایی نیستند بلکه مشکالت ما از یک سو ناشی 
از سوء مدیریت اداری و قضائی و از سوی دیگر 
حاصل عدم وجود امنیت اقتصادی در کشور 
گذاران عموما  است. در دنیای اقتصاد سرمایه 
به دنبال منافع مادی خود هستند. برای درک 
این مسئله، بهتر است نگاه کنیم به کشورهای 
گذاران خارجی  توسعه یافته که برای جذب سرمایه 
چه اقداماتی انجام می دهند و چه مزیت هایی 
کنیم،  کنند. ما این چنین عمل نمی  ایجاد می 
گذاران، بسیار زیرک و هوشیار  حال آنکه سرمایه 

گر مزایا و امنیت الزم اقتصادی را حس  هستند و ا
گذارند و توان و  نکنند به این وادی قدم نمی 
دارایی خود را در این راه مصروف نمی دارند. 
گر آن امنیت نباشد و زیرساخت هایی همچون  ا
گاز، سوخت، زمین  و بسیاری از مسائل  برق، 
کاالی خود  دیگر مهیا نباشد، قادر نیستند 
کنند، از سوی  را به راحتی وارد بازار سرمایه 
دیگر باید این اطمینان حاصل شود که کاالی 
خ خیلی ارزان تر از مبادی  ساخته شده به نر
قانونی وارد کشور نمی شود. درست است که ما 
درباره سرمایه داری الهی و برکت سخن گفتیم اما 
گذاران نگرش دیگری داشته  بسیاری از سرمایه 
و به سود خود می اندیشند. طبعا بدون امنیت 
کنند  گذاری  اقتصادی، نمی توانند سرمایه 
و متأسفانه این امنیت در بانک ها نیز وجود 
کنند، عمال  که مطالبه می  ندارد و با سودی 
تولیدکنندگان را ضمن غارت،  دلسرد کرده و از 

کنند.  این وادی دور می 
به نظر شما »اقتصاد مقاومتی و جهش تولید« 

چگونه می تواند تحقق یابد؟
پاسخ به این پرسش، از این منظر اهمیت 
کدام مانع  که ببینیم، قرار است در برابر  دارد 
بایستیم. آیا باید تمامی تقصیرها و نقصان ها 
را به گردن تحریم ها و آمریکا بیندازیم؟ آن هم 
که قوانین و مزیت ویژه ای برای  در وضعیتی 
گذار و رونق تولید در کار نیست و  جذب سرمایه 
این امر، دامنه گسترده ای دارد. به عنوان مثال، 
هیئت دولت، قوانین حمایتی برای کارآفرینان 
در نظر نگرفته و بانک ها هم سازوکار شفافی 
ندارند و بر سر راه تولیدکنندگان   سنگ اندازی 
کنند که  کنند و بعضا از قواعدی پیروی می  می 
گونه تفکیکی میان تولیدکننده  این قواعد، هیچ 
و غیر تولیدکننده قائل نشده، بنابراین نباید 
تصور شود که موانع ما، فقط مربوط به بیرون 
است، این دیدگاه اشتباه است. به این دلیل 
کشور  که 80 درصد موانع ما مربوط به داخل 
است، چون اراده ای برای حمایت از کارآفرینان 
گیرها وجود ندارد و این عدم  و برخورد با رشوه 
تسهیل قوانین به منظور فراهم سازی بسترهای 
کارآفرینان،  اقتصادی باهدف فعالیت بهتر 
کرده ایم  که خودمان ایجاد  موانعی است 
و عدم اختصاص ارز دولتی و یارانه ها نیز به 
همین ترتیب است و این ها ربطی به تحریم ها 

و دولتمردان ندارد. 
 اشتغالزایی در گروی تدوین قوانین حمایتی 

گذاران است برای سرمایه 
شما به عنوان کارآفرین ملی، چه انتظاری از 
رئیس جمهور و دیگر متولیان برای برون رفت از 

چالش های پیش روی صنایع دارید ؟
ابتدا به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره 
کنم که می فرمایند: »فساد اقتصادى انگیز  می 
گذاری سالم و مشروع را از بین می برد«  ه سرمایه 

گویم: و سپس می 
اوال:رونق صنعت ، تولید و اشتغالزایی برای جوانان 
گذاری  الزاماتی دارد؛ نخست امنیت سرمایه 
است و این امنیت در برگشت سرمایه و سوددهی 
امکان تحقق دارد و در گروی آن است که یکسری 
کنیم و بانک ها هم  قوانین حمایتی را تدوین 
در ارائه تسهیالت همکاری الزم را با تولیدکننده 

داشته باشند. 
ثانیا:کارآفرینان در کشورهای توسعه یافته، تحت 
حمایت و عنایت دولت ها هستند، بنابراین 
کرد و مطابق  باید آنان را در ابتدا دسته بندی 
فعالیتی که انجام می دهند، به لحاظ قانونی و 
گذاری و ارائه تسهیالت  امنیت در مقوله سرمایه 

موردحمایت قرارداد. 
ثالثا: قرار بود، پس از هدفمندی یارانه ها و 
افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ای به 
مردم و یارانه ای هم به کارآفرینان و تولیدکنندگان 
اختصاص یابد که ما در مقام عمل، شاهد تحقق 

این موضوع نیستیم. 
رابعا: ضرورت دارد با تشکیل کمیته ای تخصصی 
در استان ها، وضعیت کارگاه هایی که تعطیل شده 
و یا در رکود به سر می برند را مورد ارزیابی قرارداد 
چون بعضی از این ها، دستگاه ها و ماشین آالتشان 
قدیمی است و برای حضور در بازارهای جهانی 
و رونق صادرات، نیازمند دستگاه های جدید  و 
گذاری و بلندمدت   تخصیص وام های سرمایه 
هستند و لزوما مخمصه و تنگنای آنان مربوط 

به سرمایه در گردش نیست. 
 سخن پایانی؟

جان کالم آنکه یک فرد به تنهایی قادر نیست 
کامیابی و  در عرصه اقتصادی و اجتماعی به 
موفقیت برسد و درخشش و موفقیتم، مرهون 
نیروهای خدوم در کانون توانا و فیروز است که 
مدیریت منابع انسانی آنچنان آن ها را به هم 
گروه منسجم متشکل از  که یک  پیوند داده 
نیروهای آرمانی هستند، یعنی ریشه مدیریت 
منابع انسانی ما آرمانی نگریستن است و چه 
درحرکت های اجتماعی و چه درحرکت های 
صنعتی و سرمایه داری، رویکردهای ما اجتماعی 
و نگاهمان الهی و همچنین سرمایه داری ما 
سرمایه داری الهی است و این عامل، باعث 
گر بنده به عنوان  موفقیت ما شده است و ا
نماینده سازمان در محافل خبری و همایش های 
کنم و نشان های  ملی و بین المللی  شرکت می 
کارآفرینی دریافت  مدیریت منابع انسانی و یا 
کنم،درواقع این سازمان من است که این  می 

کند.  افتخارات را کسب می 
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 سید محمد موسوی:
ن����ا ا تو ن  ن����و کا و  ز  و فی����ر کت  ش����ر ر  د
 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  800 نفر از آنان را 
معلوالن جس����می حرکتی، نابینا و ناشنوا 
تشکیل می دهند و اغلب افراد تندرست 
شرکت ما نیز از وابستگان نزدیک معلوالن 
مثل همسر، پدر، فرزند و... هستند و عمال 
درآم����د آنان ص����رف بهبود وضعیت زندگی 

این عزیزان می شود 
موفقیت ما از پی تبلیغات، یا بهتر بگویم 
از پی روش های معمول تبلیغاتی نبوده و 
گهی نماها  ما هیچ هزینه ای در تابلوها و آ
و صداوسیما نکرده ایم تا در چشم و ذهن 
مردم جا بازکنیم، این درخش����ش از پی 
کیفیت بوده و از پی این بوده که ما رعایت 

استانداردها را داشته ایم 
کنون با توجه به شرایط موجود  ،تعطیلی  ا
ش���رکت فیروز و تعدیل نیرو در این واحد 
صنعتی، دور از انتظار نیست و با توجه به 
مشکالت موجود درزمینه نوسانات قیمت 
ارز و عدم تخصیص ارز به شرکت های فعال 
و محدودیت های اعمال ش���ده از سوی 
بانک مرکزی، به شدت با مشکل تأمین 

مواد اولیه مواجه هستیم
می���زان ارز برآورد ش���ده جه���ت تداوم 
فعالیت شرکت فیروز تا پایان تابستان 
1400)یعنی یک سال دیگر( چیزی حدود 
10 میلیون یورو اس���ت که در مقایسه با 
س���ایر متقاضیان و آن دس���ته از آقایان 
ک���ه 16 میلی���ارد دالر ارز 4200 تومان���ی را 
ج  ب���ه بهانه های مختلف از کش���ور خار
کردند و سرنوشت آن هم معلوم نیست، 

بسیار ناچیز است
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در گفت وگو با سید محمد موسوی، مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز مطرح شد؛

رمز پیروزی »فیروز«



گهی دعوت از بستانكاران )نوبت اول(  آ
شركت گروه پزشكی كوروش زنجان در حال 
تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 6657 

و شناسه ملی 10460098978
در اجرای ماده 225 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت از كلیه بستانكاران شركت سهامی خاص گروه 
پزشكی كوروش زنجان )در حال تصفیه( به شماره ثبت 6657 و شناسه ملی 10460098978 كه انحالل آن از ناحیه 
دادگاه صادر گردیده و تحت شماره 22010 مورخه 99/07/16 در روزنامه رسمی درج شده، دعوت می شود تا ظرف 
گهی نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعای خود، به محل تصفیه شركت واقع  كثر 6 ماه از تاریخ انتشار آ مدت حدا
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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/6

تاریخ انتشار نوبت سوم: 99/10/6
خ ش: 99/8/6

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به  آ
طور فوق العاده شركت ایستاگستر دماوند 

شناسه ملی 10760374924
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت 
گستر دماوند )سهامی خاص شماره ثبت 10026 ساری( كه در مورخه 99/08/20 در محل رسمی شركت واقع  ایستا
در ساری، بلوار خزر، كوی طبرستان، كوچه شهید كاظمی، پالك 21، كد پستی 48633-48168 در ساعت 18 برگزار 

می  شود، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
4- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال های مالی منتهی به 94/12/29 و 95/12/30 و 96/12/29 و 97/12/29 
و 98/12/29 و مطالبات و دیون شركت و صورتحسا بهای دوره عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران و 

بازرس و سایر امور مربوط به سال های مالی
5- تصویب سال های مالی منتهی به 94/12/29 و 95/12/30 و 96/12/29 و 97/12/29 و 98/12/29

تاریخ انتشار: 99/8/6
خ ش: 99/8/6

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960301078001022 مورخ 99/7/6 هیات 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 
غالمعلی نعمت الهی فرزند عیسی به ش.ش 3946 صادره از تكاب در ششدانگ 
یك قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 63/64 مترمربع در قسمتی از 
پالك 6439 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالكین رسمی 
آقایان محمدعلی و اصغر صفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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.
بهروز جشان- رئیس ثبت اسناد و امالك

م الف 15079
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/8/21

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960301078001019 مورخ 99/7/6 هیات 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 19 صادره از اراك در ششدانگ یك قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 80/28 مترمربع در قسمتی از قطعه دوم از پالك 
309 و 1509 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك فرعی از اصلی مذكور واقع 
در بخش 12 تهران خریداری از مالك رسمی آقای مصطفی خرقانیان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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.
بهروز جشان- رئیس ثبت اسناد و امالك

م الف 15080
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/8/21

خبر

گهر گفت: افرادی  سرمربی تیم فوتبال گل 
چون مصطفوی و دادکان باید خانه نشین 
باشند و معلوم نیست این افرادی خوب که به 
نیت خدمت آمده اند، کجای فوتبال هستند که 
آمده اند به استقالل کمک کنند.به گزارش آنا، 
امیرقلعه نویی درباره انتخابش به عنوان سرمربی 
گهراظهارکرد: ازاستادم مجید جاللی تشکر  تیم گل 
کنم که تیم را دربدترین شرایط تحویل گرفت و  می 
گهر را درلیگ برتر نگه  با نتایج خوب، تیم خوب گل 
داشت. درنهایت با نشست هایی که با مسئوالن 
باشگاه  داشتیم به توافق رسیدیم.وی درباره 
گهر تصریح کرد: فوتبال  هزینه های باشگاه گل 
چشم انداز می خواهد تا به اهداف خود برسید. 
که هزینه معمولی و  ما جزو تیم هایی هستیم 
خوب در فوتبال کردیم، اما فکرهای بزرگ داریم 
و بیشتر به دنبال داشتن تیمی باثبات هستیم 
کنم بتوانیم به این هدف برسیم.  که فکر می 
کنند.سرمربی تیم  کارمی  بچه های ما باانگیزه 
گهر سیرجان درمورد شایعه قرارداد  فوتبال گل 
۵۰ میلیارد تومانی خود گفت: به سازمان لیگ 
مراجعه کنید و قراردادهای چند سال گذشته 
مرا ببینید. شاید ارزش ما همین  پنجاه میلیارد 
گیریم! ویلموتس و سایر مربیان  است و کمتر می 
گیرند وارزش مربیان  خارجی ۱۰۰ میلیارد تومان می 

داخلی هم همین است. شاید قراردادم خیلی 
خیلی کمترازاین هاست و شاید کل بودجه باشگاه 
گهر درهمین حد  را گفته اند. بودجه باشگاه گل 
گویند،  است. دوستان یا با کینه این رقم را می 
که  یا اینکه رقم مربیان داخلی این قدراست 
گیرند. کنند و رقم خیلی خیلی کمتری می  ایثارمی 
قلعه نویی درخصوص اظهارنظر حجت نظری، 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل که گفته بود 
برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا با قلعه نویی 
کره نکرده است، بیان کرد: ایشان حتمًا به نیت  مذا
خدمت آمده است. انگار او مصاحبه مرا نخوانده 
است و چیزی دستش داده اند و گفته اند برو بگو. 
من گفتم درباره لیگ قهرمانان آسیا از من نظر هم 
نخواسته اند. شاید این بنده خدا بدون مطالعه 
گفتم مرا جزء  حرف زده است.وی  افزود: من 
پیشکسوتان نمی دانند. من تنها مربی ایرانی  تاریخ 
لیگ قهرمانان آسیا هستم که با چهار تیم یعنی 
کتور و استقالل از مرحله  ذوب آهن، سپاهان، ترا
گروهی صعود کردم. آدم تأسف می خورد که این 
افراد چگونه سر از فوتبال درمی آورند. آیا جایگاه 
نظری و امثال او، مدیریت در ورزش و باشگاه بزرگ 
استقالل است؟ چرا دوستان باال باید این آدم ها 
کنم نظری در شورای  را به ورزش بیاورند؟ فکرمی 
گونه است، چرا به  گر این  شهراست و نمی دانم ا

کند.وی  وضعیت ناهنجار تهران رسیدگی نمی 
گر کسی بخواهد درباره استقالل  خاطرنشان کرد: ا
حرف بزند، من و امثال من هستیم که ۱۲ بخیه 
برای استقالل خوردم و لیگ دسته سوم، رتبه نهم 

و رتبه سیزدهم را با این تیم تجربه کردم. ما کمپ 
استقالل را ساختیم و زمانی که دالر هزار تومان 
بود، یک میلیارد تومان از دوستانم قرض کردم. 

شما برای استقالل چه ساختید؟

قلعه نویی  با انتقاد از وزیر ورزش  گفت: سلطانی فر 
به چه معیاری این افراد را سرکار می آورد؟ چرا در 
که  به ورزش اشراف داشت،  زمان وزارت او و وقتی 
گونه باشد؟ من درباره پرسپولیس  شرایط باید این 

کنم. گفتم دراین شرایط ما حق نداریم  صحبت نمی 
درباره استقالل صحبت کنیم و جزئی ازاستقالل 
نیستیم. من، زرینچه، بابازاده، سرخاب و ورمزیار 
بخشی از استقالل نیستیم.وی درباره تعویق 6 روزه 
لیگ برتر تصریح کرد: خوشبختانه درمملکت ما 

چیزی به نام برنامه وجود ندارد.
 تیم ها براساس 6 هفته بدنسازی کارخود را آغاز 
کردند تا لیگ در ۱۰ آبان شروع شود و نمی دانم چرا 
خ دهد. روزی بازی سپاهان و  نباید این اتفاق ر
استقالل درجام حذفی را سه ماه به تعویق 
کتوروپیکان  که همان زمان بازی ترا انداختند 

برگزار شد.
 مدیران دراین کشور تابع مسئوالن باالدستی 
هستند و بله قربانگو هستند تا میزشان حفظ شود.
گهر بابیان اینکه دغدغه اقتصادی  سرمربی گل 
مردم و جان انسان ها برای مدیران معنی ندارد، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از تیم ها کار خود را شروع 
کردند و بسیاری هم شروع نکردند. امثال آقایان 
دستور می دهند این کار را انجام دهید و در حق 
تیم های شهرستانی  ظلم واجحاف می شود. 
تیم هایی چون ما طبق نمودار آماده سازی پیش 
کثر آمادگی می رسند.  رفتند و تا دهم آبان به حدا
گویم کشور را دوهفته تعطیل کنید واالن  من می 

سالمت و جان مردم مهم است.

امیرقلعه نویی:

درفوتبال بدون چشم انداز به اهداف نخواهیم رسید
 دعوت لیتوانی ازفرنگی کاران 

مسئوالن کشتی لیتوانی ازتیم ایران دعوت کرد تا دررقابت های بین المللی 
کشورحضور یابد. رقابت های بین المللی  کشتی فرنگی جوانان دراین 

کشتی جوانان جام ریمانتاس روز ۲ آبان  در۱۰ وزن  برگزارمی شود.
    

اسکوچیچ به تهران برمی گردد
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 
برنامه ریزی برای اردوی آبان ماه را انجام داده قراراست مسابقات هفته ابتدایی 

لیگ برتر را در نظر بگیرد .
    

 آزادی، میزبان کشتی انتخابی 
کشتی فرنگی برای حضور در  با نظرکادرفنی رقابت های انتخابی تیم ملی 
مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان روز ۱۵ آبان  در۱۰ وزن در سالن ۱۲ هزارنفری 
گر و با رعایت پروتکل های  آزادی برگزار می شود. این رقابت ها بدون تماشا

بهداشتی برگزار خواهد شد .
    

 تیم  ملی با بوسنی بازی می کند
فدراسیون فوتبال بوسنی از برگزاری دیدار تیم ملی این کشور با ایران دراواخرآبان 
ماه خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در ادامه رقابت های 
کند، برگزاری چند دیدار تدارکاتی را در دستورکار خود  مقدماتی جام جهانی آماده می 

قرارداده که بنابراعالم فدراسیون بوسنی، دیدار با این تیم قطعی شده است.
    

 آذری: 
دوست دارم به فوتبال خدمت کنم

 مدیرعامل باشگاه فوالد گفت: درحال حاضر هیچ برنامه ای برای حضوردراستقالل 
و پرسپولیس به عنوان مدیرعامل ندارم و برای مدیریت این دو باشگاه کالهی 
نبافته ام.سعید آذری گفت: ترجیح می دهم شرایط طوری شود که هم زمان 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:
 نگران بازی با بارسا نیستم

سرمربی یوونتوس پس ازتساوی مقابل ورونا اعالم کرد نگران دیدار چهارشنبه شب 
برابر بارسلونا نیست. پیرلواظهارکرد: متأسفانه در لیگ امتیازهایی را ازدست داده ایم 
کنیم و برای  اما درمسیر درستی قرار داریم و بر اساس پروژه بلندمدت خودکار می 

نگاه به آینده تنها باید دید مثبت داشت. 
    

 رونالدو در راه فوتبال فرانسه
سایت کالچو مرکاتو ایتالیا خبر داد رونالدو، فوق ستاره پرتغالی یوونتوس می تواند در 
پایان فصل جاری از بیانکونری جداشده و به پاری سن ژرمن ملحق شود.گزارش ها 
کی از آن است پاری سن ژرمن عالقه زیادی به جذب رونالدو دارد و درهمین رابطه   حا

کره شده است. مندز، مدیر برنامه ستاره پرتغالی با باشگاه پاریسی وارد مذا
    

خدایی به ماشین سازی پیوست
 مدافع فصل گذشته تیم پارس جنوبی جم با عقد قراردادی به تیم ماشین سازی 
پیوست.  میالد خدایی با تایید وحید بیاتلو در ماشین سازی حضور یافت  تا در 

فصل آینده با پیراهن این تیم به میدان برود.

11     سال سی و پنجم     
    شماره9895 

داورزنی:
تعطیلی لیگ والیبال به سود تیم ملی نیست

نکیسا: 
متأسفانه نتوانستیم مدیرفوتبالی تربیت کنیم

پیوس:
حاشیه برای پرسپولیس اصال خوب نیست

گفت: نمی خواهیم  رئیس فدراسیون والیبال 
کنیم، چون قطعًا  کاره رها  امسال لیگ را نیمه 
گزارش روابط عمومی  تبعاتی خواهد داشت.به 
فدراسیون والیبال داورزنی اظهارداشت: زمان 
که فعالیت های والیبال را تعطیل  زیادی نداریم 
کنیم و از سال جدید بازیکنان ملی پوش را دعوت 
کنیم و درمسابقات حضور پیدا کنیم. از دست دادن 
فرصت ها و شرایط مسابقات و حفظ آمادگی بازیکنان 
جز اولویت های فدراسیون است. این به این معنا 
نیست که به فکر سالمتی بازیکنان نیستیم. باید 
مدلی را انتخاب کنیم که ریسک کمتری داشته 
باشد. از طرفی نمی خواهیم تصمیمی بگیریم که 
بعد از6 ماه تعدادی بازیکن ناآماده در تیم ملی 
داشته باشیم. به هرحال ما باید برای المپیک هم 
کثر کشورهای دنیا  برنامه ریزی کنیم.وی ادامه داد: ا
این شرایط بحرانی رادارند و هرازگاهی کشورهای 
کنند.  مختلف تصمیم های جدیدی را اتخاذ می 
اروپایی ها هم به دنبال ایجاد شرایطی هستند که 
باوجود  کرونا مسابقات خود را برگزارکنند.رئیس 

فدراسیون خاطرنشان کرد: باوجوداینکه پروتکل ها 
رعایت می شود، اما بازهم شاهد این هستیم که 
بسیاری از ورزشکاران به کرونا مبتال شدند. درروزهای 
اخیر شاهد اظهارنظرهای زیادی بودیم که همگی از 
سردلسوزی و برای کمک به والیبال بود. نمی خواهیم 
کنیم، چون برای تیم ملی  کاره رها  لیگ را نیمه 
گر تصمیم گرفته  هم تبعات دارد.داورزنی گفت:ا
شود تا لیگ را متمرکز برگزار کنیم دست باشگاه ها 
بازخواهد بود، چون فلسفه برگزاری بازی ها به صورت 
رفت وبرگشت این است که تیم ها از شرایط میزبانی 

و مهمانی استفاده کنند.

دروازه بان سابق پرسپولیس معتقد است باید 
ازمدیران ورزشی درحیطه ورزش استفاده شود، 
نه مدیرانی که وابسته به ارگان های دیگر هستند.
گوبا تسنیم، درباره استعفای  نیما نکیسا درگفت و 
مهدی رسول پناه ازسرپرستی باشگاه پرسپولیس 
گفت: نتوانسته ایم مدیران فوتبالی تربیت کنیم. به 
نظر من  رسول پناه مدیری بود که عالقه داشت در 
فضای پرسپولیس کار کند، ولی به هرحال بضاعتش 
در همین حد بود. زمانی که ما نمی توانیم مدیران 
فوتبالی تربیت کنیم، از افرادی به عنوان مدیر استفاده 
کنیم که به ارگان هایی غیر از فوتبال وابسته هستند  می 
و برای همین باید شاهد این دست اتفاقات نیز باشیم.
وی ادامه داد: دیپلماسی اداری فوتبالی فقط زمانی 
می تواند به موفقیت برسد که مدیرعاملی فوتبالی 
داشته باشد و درصد باالیی فوتبال بازی کرده باشد. 
گذارند به سراغ  تمام کسانی که فوتبال را کنار می 
عرصه مربیگری می روند، چرا نباید یک نفر مدرس یا 
گویم و کسی  مدیر شود؟ من چندین سال است می 
گوش نمی دهد و جامعه بعد از چند سال تاوان پس 

گر برگشتی به عقب  دادن به حرف های ما می رسد، ا
بزنید متوجه می شوید که من بار ها درمصاحبه های 
مختلف گفته ام که ما به مدیران فوتبالی نیازداریم، به 
کسی که با نحوه قرارداد بستن، برخورد با بازیکنان بعد 
ازبرد و باخت و مسائل دیگر کاماًل آشنا و صحیح ترین 
رفتار را داشته باشد. ماسال هاست که نتوانستیم 
مدیرفوتبالی تربیت کنیم. رسول پناه مدیرخوبی 
است، اما به درد فوتبال نمی خورد، نه تنها او بلکه 
تمامی افرادی که از ارگان های دیگرمی آیند و بنابر 
گیرند  دستورمقام باالتر مأموریتی را برعهده می 

نمی توانند مفید واقع شوند.

 پیشکسوت تیم پرسپولیس گفت: این بازیکنان 
کنند نه  هستند که ازجدایی ازپرسپولیس ضررمی 
تیم؛ جداشدگان حسرت موفقیت های این تیم را 
خواهند خورد.فرشاد پیوس درگفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: این روزها سرخپوشان باید برای فصلی سخت 
آماده شوند، اما واقعا چنین حواشی برای تیم بزرگی 
مانند پرسپولیس که باید برای فینال آسیا  خودش 
را آماده کند، اصال خوب نیست.وی افزود: فصل 
سختی پیش روی تیم است و پرسپولیس دراین 
شرایط نباید دغدغه جزئی ترین مسائل را داشته 
باشد، اما متأسفانه شرایطی را به وجود آوردند که 
باید نگران برخی مسائل و حتی جدایی بازیکنان 
تحت قرارداد باشیم. امیدوارم مشکالت حل شود 
تا پرسپولیس بهترین تدارک را برای فصل جدید 
داشته باشد.وی  تصریح کرد: کاری به رسول پناه 
ندارم اما انتظار ما از مدیر بعدی این است که بهترین 
پشتیبانی را از تیم داشته باشد و آرامش پرسپولیس 
را حفظ کند. برای تیمی که فینالیست آسیا است 
خوب نیست که چنین مشکالت پیش پاافتاده ای 

داشته باشد. بااین حال امیدوارم برای یکبارهم که 
شده تغییرات به نفع باشگاه باشد.پیوس درمورد 
جدایی شجاع اظهار داشت: سرنوشت بازیکن به 
خودش بستگی دارد اما سؤال من این است که چرا 
بازیکنی که تحت قرارداد پرسپولیس است توانسته 
گر به تعهداتش در  قراردادش را فسخ کند. باشگاه ا
کرد چنین مسائلی را شاهد  قبال بازیکن عمل می 
گفت: پرسپولیس امسال هم در  نبودیم.پیوس 
لیگ قهرمان خواهد شد وهم درآسیا. به طور 
حتم جداشده ها حسرت موفقیت پرسپولیس را 

خواهند خورد.
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 دكتر فریدون طاهری 
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 علیرضا افغان مرجین

هیات مدیره

گهی دعوت از بستانكاران شركت تعاونی مسكن  آ
مهر سفیر گلپایگان )تعاونی در حال تصفیه( به 

شماره ثبت 906 و شناسه ملی 1026015015
نوبت دوم 

گهی انحالل منتشره مورخ 99/1/18 به شماره 1399304020950000010 از كلیه بستانكاران شركت مذكور دعوت  پیرو آ
به عمل می آید 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 فوق الذكر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/6
تاریخ انتشار نوبت سوم: 99/8/21

خ ش: 99/8/6

گلپایگان شركت تعاونی مسكن مهر سفیر 
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هر شيشه ای که گشت به سنگ آشنا، شکست                       غير از دلم که تا ز دلت شد جدا، شکست

گروه فرهنگی
گسترش و شیوع ویروس کرونا سراسر 
گیری این  دنیا را متأثر از زیان خود کرد. همه 
کز و مشاغل  ویروس موجب شد تا بسیاری از مرا
کامشان تلخ و ناچار به خانه نشینی  دنیا 
شوند. موج اول و دوم این ویروس در یک  بازه 
کز محل تجمع همچون سینماها  زمانی، مرا

 کتابخانه ها، سالن های نمایش، آموزشگاه های 
هنری را تعطیل کرد و حاال در موج سوم این 
ویروس منحوس به دستور ستاد مبارزه با 
کز به طور مجدد تعطیل  ویروس کرونا، این مرا
شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
 به منظور صیانت از سالمت آحاد جامعه 
با توجه به اهمیت موضوع، عنوان کرد که از 
کند.  محدودیت های اعالم شده تبعیت می 
اطالعیه تمدید تعطیلی ها در شرایطی رخ داد 
که اهالی سینما و تئاتر اعتراض کرده و معتقدند 
صدایشان شنیده نمی شود. هنرمندانی که 
گفت اعتراضاتشان نابه جاست  نمی توان 
کاری ، سالمتشان را تهدید  که فضای  چرا
و بیکاری معیشتشان را به خطر می اندازد. 
کز فرهنگی ازجمله سینما  فضای کنونی مرا
کشور نیست  و تئاتر تنها مختص داخل 
بلکه سایر کشورهای دنیا ازجمله آمریکا که 
بزرگ ترین زنجیره سینمایی جهان را دارد 
گزارش مهر و به نقل  کند. به  نیز تهدید می 
از »ورایتی« زنجیره سینماهایAMC که به 
مشکالت فراوانی برخورده به سهامدارانش 
که ممکن است در صورت  هشدار داده 
عدم دریافت منابع اضافی نقدینگی، اعالم 
ورشکستگی کند. این شرکت این بیانیه را در 
سندی که نزد سازمان اوراق بهادار آمریکا به 
ثبت رساند، منتشر کرد. این سند در قالب 
بخشی از یک تفاهم توزیع سهام با شرکت های 
کس  گروپ گلوبال مارکتس و گلدمن سا سیتی 
منتشر شده که هدف آن فروش ۱۵ میلیون 
گذشته توانسته  سهام است. AMC ماه 
گروپ  بود از طریق تفاهمی مشابه با سیتی 
کس ۵۴ میلیون دالر به دست  و گلدمن سا
کز هنری کشور به ویژه  بیاورد. در این میان مرا
 سینماها که بعد از اواخر زمستان سال قبل

کشانده  کرونا عمال به تعطیلی   به دلیل 
امید می رفت  که  نیز  امسال  بود  شده 
۱9 جان تازه ای  کووید  کاهش شیوع  با 
کرونا غرق شد تا  بگیرد در میان موج سوم 

کورسوی امید باقی مانده نیز خاموش شود.
 »رسالت« در بررسی بیشتر این موضوع با 

کارشناس  حسین المعی ، مستندساز و 
گو کرده که در ادامه می خوانید. سینمایی گفت و 

 تعطيلی سينما منطقی است
کارشناس  حسین المعی، مستندساز و 
کز فرهنگی هنری  سینمایی در تشریح رکود مرا
به دلیل شیوع ویروس کرونا به خبرنگار فرهنگی 
»رسالت« عنوان کرد:»در این روزها که میزان 
قابل توجهی از هموطنانمان به دلیل ویروس 
کز فرهنگی  کرونا قربانی می شوند، تعطیلی مرا
به خصوص سالن های تئاتر و سینما ها تصمیمی 
درست و منطقی است. نمی توان گفت چرا 
مردم در بازار ها حضور دارند، چرا فروشگاه ها 
باز و سینماها تعطیل هستند؟ بی شک این 
گر فروشگاهی پرخطر  حرف ها اشتباه است. ا
که  است، به طور یقین باید بسته باشد چرا

جان مردم شوخی نیست.«

وی افزود: »در شرایط کنونی، دولت باید با 
گران حمایت  تمام توان از سینما و سینما
که برخی معتقدند دولت ها نباید  کند. این 
در این زمینه ها ورود کنند، به طنز و فکاهی 
که مدعی خصوصی  شبیه است. در آمریکا 
بودن همه  ارکان سینماست، دیدیم که در این 
گران برجسته از  مدت ابتدا بسیاری از سینما
اسکورسیزی و جیمز کامرون تا نوالن و سپس 
سینماداران بزرگ آمریکا با انتشار نامه هایی 
صریح، خطر نابودی سینماها را در آمریکا 
هشدار دادند و از کنگره خواستند به صورت 
فوری و گسترده به کمک سینماها بیاید و 

بسته های حمایتی اقتصادی دهد.«
کرد: »در شرایط امروز برای  المعی تصریح 
کمک های احتمالی دولتی بین  پخش 
کرد. این  گران، باید اولویت بندی  سینما
کمک ها و بسته های اقتصادی و معیشتی را 
به طور حتم باید به ضعیف ترین قشر سینما 
اختصاص داد نه به اقشار قدرتمند و پردرآمدی 

که صدایشان بلند است.«
 به تريبون دارها پول ندهيد!

همچنین  یی  سینما س  شنا ر کا ین  ا
خاطرنشان کرد: »امروز ترس از کرونا، تولیدات 
فیلم های سینمایی را به حداقل رسانده و 
بیشتر اعضای صنوف خانه  سینما )حدود 
۵ هزار نفر( ناچار به خانه نشینی کرده است. 
 منشیان و مجریان صحنه، افراد تدارکات

 دستیاران صدا فیلمبرداران فرعی و عکاسان و 
کی  بسیاری از صنوف دیگر آسیب های وحشتنا
دیدند. هزاران نفر از این افراد مدت هاست 
که ازنظر شغلی بسیار  بیکارند عالوه بر این 

ضربه پذیرند.«
او در ادامه بیان کرد: »این روزها به گوش می رسد 
کننده ها و  که عده ای از سالن دارها و پخش 
کنند   کنندگان ادعای ورشکستی می  تهیه 
کمک  که دولت به  و خواستار این هستند 
گر دولت چنین کند، بی شک  آن ها بیاید. ا
به بیت المال و سینما خیانت کرده است. زیرا 
این کار به معنای آن است که پول را جای آنکه 
به تهی دست و نیازمند بدهی، به ثروتمند و 

قلدرها و تریبون دارها دهی!«
که فشار  کرد: »در شرایطی  المعی اظهار 
کم است و  ک تحریم ها بر کشور حا وحشتنا
کم ترین بودجه به بخش فرهنگ می رسد 
نمی توان امید داشت که به تمام آسیب دیدگان 
حوزه  هنر کمک شود؛ پس باید برای پخش 
کرد. اولویت  کمک ها اولویت بندی  این 
کننده نیست.  کننده و پخش  سالن دار و تهیه 
اولویت، بدنه  خانه نشین و تنگ دست 
ج اجاره  منزل  که حتی در خر سینماست 
ک خود مانده است. اولویت  و خوردوخورا
کمک به صنوف ضعیف و افراد در  امروز، 

حاشیه رفته مهجور است.«
 دولت به داد سينمای ايران برسد

این کارشناس سینمایی گفت: »نکته  نهایی 
کمک های  که این  و بسیار مهم این است 
احتمالی، باید از طریق خانه  سینما به دست افراد 
نیازمند برسد. حمایت و بودجه  احتمالی دولت 
نباید در اختیار فارابی و سازمان سینمایی 
قرار گیرد. زیرا این ها سازمان ها از اسامی آن 
کثریتشان برای  ۵ هزار عضو خانه  سینما که ا
مردم و حتی رسانه ها گمنام اند، خبر ندارد و 
نمی دانند که آن ها چه کسانی هستند و چه 

نیازهایی دارند.«
المعی همچنین اضافه کرد که خانه  سینما 
می داند که آن دستیار دوم فیلم بردار با ۷۰ سال 
 سن، چگونه در تأمین معیشت خود مانده  یا 

دوا  و درمان بازیگر زن قدیمی ۸۰ ساله که ۱۵سال 
بیکار است، ماهیانه چقدر می شود.

او در پایان این گفت وگو عنوان کرد: »دولت 
باید در وهله اول به داد سینمای ایران و در 
کمک ها را به دست خانه   وهله دوم این 
سینما برساند. به طور حتم خانه  سینما 
کند و پول ها و بسته های  اولویت بندی می 
معیشتی را تنها به از کارمانده ها و نیازمندان و 
ضعیفان و تهی دستان اختصاص خواهد داد.«

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

صدایهنرمنداننیازمندگوشهاییشنوا

کامی دنیا، شیرینی آخرت  تلخ 
و شیرینی دنیاى حرام، تلخی 

آخرت است.

حکمت نهج البالغه
کند قطرک های ریزی از دهان و بینی او  زمانی که فردی سرفه و عطسه می 
گر فاصله  به اطراف پاشیده می شود که ممکن است حاوی ویروس باشند. ا
شما با آن فرد خیلی نزدیک باشد، ممکن است شما این قطرک های حاوی 

ویروس کووید۱9 را استنشاق کنید.

سالمت

المعی کارشناس سينمايی: در شرایطی 
ک تحريم ها بر کشور  که فشار وحشتنا
کم است و کم ترين بودجه به بخش  حا
فرهنگ می رسد، نمی توان اميد داشت 
که به تمام آسيب دیدگان حوزه  سينما 
کمک شود؛ پس باید برای پخش اين 

کمک ها اولویت بندی کرد

شما ناصری

 ماجرا هنوز تمام نشده
کتاب ماجرا هنوز تمام نشده به احواالت جنگ جهانی اول 
گردد. مردی که در ایستگاه قطاری در  و زمان عثمانی بازمی 
فلسطین روی بار و بن هایش نشسته بود و انتظارمی کشید 
زمانی پادشاه سوریه بود. او منتظر مأموری انگلیسی بود تا 
او را برای رسیدن به تاج وتخت تازه آماده کند. این پادشاه 
آواره »فیصل « نام داشت. جنگ جهانی اول همه چیز را در 
امپراتوری عثمانی تغییر داد. این امپراتوری همراه آلمان 
رودرروی انگلستان ، فرانسه و روسیه ایستاد. انگلیسی ها به عرب هایی که عثمانی 
گر علیه عثمانی قیام کنند پس از جنگ، از  کرد قول دادند که ا بر آن ها حکومت می 
استقالل آن ها حمایت خواهند کرد. این عرب ها در سرزمین بزرگی از یمن و عربستان 
کم  کردند. انگلیسی ها به سراغ شریف مکه که حا تا سوریه ، لبنان و عراق زندگی می 
حجاز بودرفتند. حجاز، بخش بزرگی از کشوری است که امروز عربستان سعودی نام 
گر علیه عثمانی قیام کند، پس از جنگ  دارد. انگلیسی ها به شریف مکه قول دادند ا
حکومت کشورهای عربی را به پسران او خواهند سپرد.عالقه مندان می توانند این 

کتاب را با قیمت 3۷ هزارتومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.

کتابخانه

و از یقین به آنچه پروردگار در دار قرار از سرور و بهجت و عیش وراحت به بندگان عطا 
می فرماید همیشه در مقام طمع و امیدواری خواهد بود و از یقین به این که اختیار هر 
امری در قبضه اقتدار و قدرت حق است و از آنچه از او صادر می شود موافق عنایت و مطابق 
حکمت و مصلحت است پیوسته در محل صبر ،رضا و خوشنودی از قضا و از تبدالت احوال 
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 بی اعتبار خواهد بود. همچنان که حضرت 
صادق  علیه السالم  فرمودند که: »در گنجی که حضرت خضر به موسی  علی نبینا و آله و 
علیهم السالم  خبر داد لوحی بود که در آن نوشته بود عجب دارم از کسی که یقین به مرگ 
گردد و عجب دارم از کسی که یقین به قضا و قدر الهی  ک می  داشته باشد چگونه فرحنا
که یقین به بی وفایی دنیا  کسی  ک می شود و عجب دارم از  داشته باشد چگونه غمنا
گردد« و از یقین او به قدرت و عظمت  دارد چگونه دل به آن می بندد و به آن مطمئن می 
آفریدگار دائم در مقام »دهشت« و »هیبت« و »وحشت«  اضطراب و »خشیت« خواهد بود 
و به این جهت خشوع ، ذلت ، خوف و خشیت سید کائنات - علیه افضل التحیات - به 
که  کرد  گمان می  که او را در وقت راه رفتن مالحظه می نمود چنان  که هر  مرتبه ای بود 
بر روی درمی افتد 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 شوق و آنچه از براى ایشان رو می داد از تغیر و 
تزلزل و اضطراب و»وله« و بهجت و»استغراق« چه در حال نماز و چه در غیر آن مشهور و 
کتب تواریخ و قصص به آن ها»مشحون« است.غش هاى سید کائنات در اوقات مناجات 
گوشزد خاص و عام گشته و بی خودی های سید اوصیا در هنگام صلوة متواتر میان اهل 
که یقین واقع به خداوند متعال و علم به عظمت و جالل او  کسی  اسالم شده و چگونه 
کند  داشته باشد و او را مطلع بر خفایاى احوال و دقایق اعمال خود داند معصیت او را می 
و در حالت اشتغال به عبادات او و ایستادن در خدمت اووحشت، خشیت، انفعال و 
کنیم که کسی در حضور  که مشاهده می  خجلت از براى او حاصل نمی شود؟!حال این 
کابر دنیا که او را فی الجمله شوکتی بوده باشد با وجود علم او به پستی  شخصی باشد از ا
که از خود  در ذات آن،در اول و آخر به نوعی انفعال و دهشت از براى او حاصل می شود 

گرداند. گردد و جمیع حواس خود را متوجه و ملتفت او می  غافل می 

معراجالسعادة
)90(

گهیمناقصهعمومییكمرحلهای آ
گزار: اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان مناقصه 

کهای ثبتی واقع در حوزه ثبتی شهرستان سمنان برای  موضوع مناقصه: تطبيق و مستندسازی اراضی منابع ملی تا مرحله تثبيت به همراه حدنگاری پا
141 پاك معادل278/471 هکتار

ح حدنگار مربوط به ردیف درآمدی  محل تامين اعتبار: سازمان ثبت اسناد و اماك کشور موافقتنامه ردیف متفرقه به شماره 44-730000 با عنوان اجرای طر
160108 در 31 استان، ضمنا انعقاد قرارداد در سقف اعتبارات مصوب و پرداخت هزینه ها متناسب با تخصيص انجام می پذيرد.

خ 1399/08/06 ساعت 14 مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 1399/08/03 ساعت 8 لغایت روز سه شنبه مور
کثر روز شنبه مورخه 1399/08/17 ساعت 14 مهلت ارائه پيشنهادات: حدا

کتها از طريق درگاه سامانه تدارکات  گشايی پا گران و باز محل دریافت اسناد کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در  الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
کتها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1399/08/19 گشايی پا تاريخ باز

گروه و رشته شغلی: شرکتهايی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صاحيت نقشه برداری حداقل 3 یا فتوگرامتری با پاید حداقل 3 از سازمان برنامه 
کثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعام شده در برگ پيشنهاد قيمت کمتر نباشد و پيشنهاد فنی آنها مورد تاييد  و بودجه کشور باشند و حدا

گزار باشد. مناقصه 
کل ثبت اسناد و اماك سمنان واريز به شماره شبا )حساب( IR820100004071013207820183 نزد  نوع و مبلغ تضمين: مبلغ 840/000/000 ریال در وجه اداره 
بانك مرکزی به شناسه واريز 923013271201000000000000000000 به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان و یا به صورت ضمانتنامه 
کثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/08/17 تحويل  معتبر بانکی یا عنوان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، ضمنا ضمانتنامه مذکور می بایست حدا

کل ثبت اسناد و اماك استان سمنان گردد. کل به آدرس: سمنان، خيابان شهيد طالقانی، پايين تر از ميدان ارگ،  اداره  دبيرخانه اين اداره 
* توجه* به ضمانتنامه های صادره با عنوان »ضمانتنامه شرکت در مناقصه« ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ج است.« »ساير اطاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندر
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/8/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/8/6

كل ثبت اسناد و امالك استان سمنانخ ش: 99/8/5 اداره 

نوبت دوم

گهیمناقصهعمومیرديف آ
یکمرحلهای)نوبتدوم(

شرکتآبوفاضالباستانگیالندرنظرداردانجامبرونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانهایاستانگیالنراازطريقمناقصهعمومیيكمرحلهایبرگزارنمايد.
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شرحمختصرموضوعمناقصه:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانهایاستانگیالن2

)براساسفهارسبهاشبكهتوزيعآب،بهرهبرداریونگهداریتاسیساتآبشربسال1399(
1-مناقصهشماره54-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانآستارادرسال99.مبلغاولیهقرارداد:20/642/512/789ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه

:709/280/000ريال-انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
2-مناقصهشماره55-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانشفتدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:

14/764/183/054ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه:532/930/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
3-مناقصهشماره56-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانتالشدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:26/695/780/677ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:890/880/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
4-مناقصهشماره57-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانماسالدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:

16/271/235/204ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه:578/140/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
5-مناقصهشماره58-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرضوانشهردرسال99.مبلغاولیهقرارداد:16916653938ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه

:597/500/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
6-مناقصهشماره59-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانصومعهسرادرسال99.مبلغاولیهقرارداد:32/234/394/606.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:1/057/040/000ريال–)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
7-مناقصهشماره60-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانفومندرسال99.مبلغاولیهقرارداد:24/841/103/334ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:835/240/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
8-مناقصهشماره61-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانبندرانزلیدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:26/893/369/848ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:896/810/000ريال– )انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
9-مناقصهشماره62-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانسیاهكلدرسال99.مبلغاولیهقرارداد21/301/782/813ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:729/060/000– )انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
10-مناقصهشماره63-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانلنگروددرسال99.مبلغاولیهقرارداد:22/973/964/714ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:779/220/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
11-مناقصهشماره64-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرودباردرسال99.مبلغاولیهقرارداد:27/397/690/599ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:911/940/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
12-مناقصهشماره65-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرودسردرسال99.مبلغاولیهقرارداد:33/221/492/900ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:1/086/650/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
13-مناقصهشماره66-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانآستانهاشرفیهدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:23/473/934/450ريال.میزانسپرده

شرکتدرمناقصه:794/220/000ريال– )انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
14-مناقصهشماره67-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانالهیجانسال99.مبلغاولیهقرارداد:23/806/814/110ريال.میزانسپردهشرکتدرمناقصه

:804/210/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
15-مناقصهشماره68-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستانرشتدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:98/659/174/276ريال،میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:1/976/600/000ريال– )انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
16-مناقصهشماره69-99ق:برونسپاریفعالیتهایبهرهبرداریشهرستاناملشدرسال99.مبلغاولیهقرارداد:22/193/355/784ريال.میزانسپردهشرکتدر

مناقصه:755/810/000ريال-)انواعتضمین:چكبانكیتضمینی،واريزوجه،ضمانتنامهبانكی(
توجه:شرکتپیمانكاراندريكياحداکثرتاششفقرهمناقصهفوقبالمانعمیباشد.

مهلتخريداسناد:تاپايانوقتاداریروزدوشنبهمورخ399/8/12
محلخريدحضوریاسناد:رشت،جنبپارکقدس-شرکتآبوفاضالباستانگیالن،دفترقراردادها4

تلفن:33368482
قیمتاسنادبرایهرمناقصهونحوهواريزوجه:5

مبلغ1/000/000ريالبحساب1-122222222-43-2902بانكانصارشعبهشهدایگمنامرشتبهنشانیرشت،فلكهيخسازیبنامشرکتآبوفاضالباستانگیالن
مهلتومحلتحويلپیشنهاد:تاساعت9صبحروزشنبهمورخ99/8/24دبیرخانهشرکتآبوفاضالباستانگیالن6
زمانومكانگشايشپیشنهادها:ساعت9:30روزشنبهمورخ99/8/24،سالنجلسات7
رشتهپیمانكار:گواهینامهصالحیتبهرهبرداریازتاسیساتآبشربازآبفایکشوريادرحالانجاممراحلتايیدصالحیتشرکتهایبهرهبرداریونگهداریازتاسیسات8

آبشربازشرکتمهندسیآبوفاضالبکشور)ارائهمدارکمثبتهدراينخصوصضروریمیباشد.(
شروطمناقصه:شرطاول:ارائهاسنادمثبتهدرخصوصتوانمالیپرداختبیستدرصدمبلغبرآورد،توسطشرکتکنندگاندرمناقصهالزامیمیباشد.)درصورتعدم

پرداختمبلغصورتوضعیتتوسطکارفرما(
شرطدوم:ارائهگواهیحسنانجامکارازکارفرمايانقبلی،توسطشرکتکنندگاندرمناقصهالزامیمیباشد.

محلتامیناعتبار:جاری9
دستگاهنظارت:معاونتبهرهبرداریوتوسعهآب10
ارايهگواهینامهتايیدصالحیتايمنی)HSE(درهنگامعقدقراردادالزامیاست.11
12ir.mporg.iets//:http:سايتملیمناقصاتکشور

ir.guilan-abfa.www:سايتشرکتآبوفاضالباستانگیالن
مهلتاعتبارپیشنهاد:3ماهبرایمدتسهماهديگرقابلتمديدمیباشد(13
هزينهدونوبتآگهیمندرجدرروزنامهکثیراالنتشارکشوریبهعهدهبرندگانمناقصهمیباشد.14

گیالننوبت اول:99/8/5                نوبت دوم: 99/8/6 شركت آب و فاضالب استان 

فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیكیفی
تجدید)فشرده(یكمرحلهایتعمیرمخزنشماره23

شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهبوشهردرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیكیفی)فشرده(خدمات)تعمیرمخزنشماره23(راازطریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزارنماید.كلیهمراحلبرگزاریمناقصه
گراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنام كتهاازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت)ستاد(بهآدرس)www.setadiran.ir(انجامخواهدشدوالزماستمناقصه گرانبرایبازگشاییپا تاارائهپیشنهادمناقصه

درسایتمذكورودریافتگواهیامضایالكترونیكیراجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ1399/08/03میباشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت14روزچهارشنبهدرتاریخ1399/08/07
مهلتزمانیارسالپیشنهاد:ساعت14روزیكشنبهتاریخ1399/08/25

كتها:ساعت9روزدوشنبهتاریخ99/8/26 زمانبازگشاییپا
كتهای گزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا اطالعاتتماسدستگاهمناقصه

الف:آدرسبوشهر،میدانقدس،شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهبوشهرطبقهدومدبیرخانهكمیسیونمناقصاتوتلفن077-33350221
ب:مبلغبرآورد:12/296/074/645ریال

نوعومبلغتضمینشركتدرفرآیندارجاعكارپیمانكاری:
واریزسپردهنقدیبهارزش614/803/732ریالبهحسابشماره9200051200بهشناسهپرداخت11200000014وشناسهملی10101132904قابلواریزدرشعببانكملتبهنامشركتملیپخشفرآوردههاینفتیبوشهریاضمانتنامه

معتبربانكیمعادلآن.
شرایطمتقاضی:كلیهشركتهایتوانمنددارای:

1-دارابودنرتبه5)تاسیساتوابنیه(ازسازمانمدیریتكشوربرایپیمانكارانالزامیاست.
گرددازشركتدراینارزیابیخوددارینمایندزیرادرهرمرحلهازمناقصهچنانچهاینموضوعاحرازگردد گرانیكهدرفهرستشركتهایممنوعالمعاملهدرسطحشركتهایتابعهوزارتنفتمیباشندتقاضامی 2-ازمناقصه

گزارضبطخواهدشد. گرمذكورنیزبهنفعمناقصه گزاردرمناقصهحذفوضمانتنامهشركتدرفرآیندارجاعكارارائهشدهتوسطمناقصه مناقصه
3-احرازامتیازقابلقبولبراساسمعیارهایارزیابیتوانمندیبهداشتی،ایمنیوزیستمحیطیشركت)حداقل60امتیاز(الزامیمیباشد.

4-عدموجودسوءعملكرددرپیمانهایسنواتگذشتهشركت)اجباری(میباشد.
5-احرازامتیازقابلقبولدرارزیابیكیفی)حداقل60امتیاز(براساسمعیارهایمندرجدراسنادارزیابیالزامیمیباشد.

6-ارائهاصلیاكپیبرابربااصلمحضریگواهیصالحیتایمنیازادارهكارتعاون،كارورفاهاجتماعیاستانهمراهبااسنادمناقصهالزامیاست.
گهیتاسیسشركت،آخرینتغییراتدرروزنامهرسمیوكداقتصادیوشناسهملیالزامیاست. 7-كپیبرابربااصلمحضریكارتملیوشناسنامهمدیرعاملواعضایهیاتمدیرهشركت،تصویركلیهاساسنامهشركت،آ

گزارالزامیاست. 8-ارائهاصلویاكپیبرابراصلمداركفوقاالشارهدرصورتدرخواستمناقصه
گهیتغییراتالزامیمیباشد. 9-ارائهاصلگواهیصحتامضاءجهتامضاءكنندگانمجازومعرفیشدهدراساسنامهوآخرینآ

10-كلیهمستنداتارائهشدهمیبایستاصلیاكپیبرابراصلمحضریباشد.
كنندگانملزمبهبارگذاریاسنادومداركدرسایتستادایراننسبتبهارسالاصلضمانتنامهواصلاسنادبارگذاریشدهاقدامنمایند.درصورتاختالفاطالعاتفیمابیناسنادفیزیكیوبارگذاریشدهمالكصحت 11-شركت

اسنادبارگذاریشدهمیباشد.
كتهایاطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مركزتماس:41934-021دفترثبتنام:88969737- گزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا اطالعاتتماسدستگاهمناقصه

85193768
گر«موجوداست. كننده/مناقصه اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانهادرسایتسامانه)www.setadiran.ir(بخث»ثبتنام/پروفایلتامین

تاریخانتشارنوبتاول:99/8/5
تاریخانتشارنوبتدوم:99/8/6

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی – منطقه بوشهرخش:99/8/5

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
منطقهبوشهر

نوبتدوم
شمارهمجوز1399/4125


