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 * روحاني در ارتباط مستقيم تلويزيوني با استان کرمان، طرح توسعه 
ذوب مس آندي خاتون آباد، طرح احداث انبار کنس�تانتره مس، طرح 
احداث کارخانه اسيد خاتون آباد و طرح احداث کارخانه توليد اکسيژن 

مس خاتون آباد را در مجتمع مس شهر بابک افتتاح کرد 
 * اين     طرح ها با سرمايه گذاري بالغ بر دو هزار و 210 ميليارد ريال 

و اشتغالزايي براي بيش از 200 نفر به بهره برداري رسيد
 * رئيس جمه�وري: ايج�اد تح�ول بزرگ در صنايع معدني، پاس�خ 
قاطع کارگران، مهندسين و مديران ايراني به توطئه ها و فشارهاي 

استکبار جهاني است
  * براي اينکه کشور بتواند پيش برود و نيازمندي هاي مردم تأمين 

و به مرحله صادرات برسيم، راهي جز توليد نداريم  
  * باي�د کاري بکني�م معادن�ي ک�ه اس�تفاده نمي ش�ود، به س�رعت

در اختيار مردم قرار گيرد
 * اکثريت قاطع  س�هام عدالت براي ش�رکت هايي اس�ت که بس�يار 

سودده هستند و اين سهام بسيار ارزشمندي است
  * باي�د در اکتش�اف، واگذاري معادن به بخ�ش خصوصي، فروش

و جلوگيري از خام فروشي حرکت بسيار خوبي داشته باشيم  
 * عرضه معادن کوچک و متوس�ط به بورس موجب مي ش�ود هم 
بورس گش�ايش پيدا  کند و هم معادن کوچک و متوس�ط س�ريعتر 

فعال شوند
 * رئيس جمهوري در جلسه کميته هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا: 
 ت�داوم اجراي طرح غربالگري و گس�ترش تس�ت هاي تش�خيصي

و شناسايي موارد مشکوک ضروري است
 * وزارت بهداش�ت: رون�د بهب�ودي بيم�اران در ح�ال افزاي�ش و 
 نس�بت درگذش�تگان به مبتاليان بيماري کرونا در کشور همچنان

کاهشي است

بهره برداري از4 طرح ملي صنعت مس 
در استان کرمان

رئيس انيستيتو پاستور ايران در گفتگو با اطالعات :

* دنيا در واقع بينانه ترين حالت بين 18 تا 24 ماه به ساخت واکسن 
خواهد رسيد

* دنيا قبول کرده است که انيستيتو پاستور يک نهاد علمي جدي و 
معتبر است و اين بزرگ ترين سرمايه است

* در زمينه تشخيص، درمان و واکسن کرونا چيزي از دنيا عقب نيستيم
* هيچ کشوري به تنهايي نمي تواند براي 7 ميليارد جمعيت زمين 

واکسن توليد کند
* همان گونه که در تشخيص و درمان بيماري کرونا دانش فني خوبي 

داشتيم، قطعاً در توليد واکسن هم فاصله چنداني با جهان نداريم
* تيم ويژه اي براي توليد داروي کرونا در انيستيتو فعاليت مي کند

مي خواهيم جزو اولين  توليدكنندگان 
واكسن و داروي كرونا باشيم
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* س�اعت 48 دقيقه بامداد جمعه تهران با زلزله 
5/1 ريشتري به مرکزيت دماوند به لرزه درآمد

* زمين ل�رزه دماون�د، ته�ران، ورامي�ن، ري، 
پاکدشت، مالرد، بهارستان و اسالمشهر را لرزاند 
و در مازندران، البرز، قم، زنجان، سمنان، قزوين 

و لرستان هم احساس شد
* دو نفر از شهروندان دماوندي و تهراني براثر 
اس�ترس و هن�گام فرار از خانه  ج�ان خود را از 

دست دادند
* اسماعيل نجار رئيس سازمان مديريت بحران 
کشور: در صورتي که زلزله 7 ريشتري در تهران 
اتفاق بيفتد بر 2 ميليون نفر تأثير مستقيم دارد و 

يک فاجعه بين المللي رخ خواهد داد

* وزير اقتصاد: کشور به رغم تمامي تحريم ها 
گذش�ته س�ال  در  بين الملل�ي  فش�ارهاي   و 
41 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي و 44 ميليارد 

دالر واردات داشته است
 * خوشبختانه در بخش مقررات زدايي و تسهيل
صدور مجوزها براي راه اندازي کس�ب و کارها 

اقدامات خوبي انجام شده است
* اگر دولت به دنبال تأمين منابع مالي بود سهام 

باقيمانده خود را به شکل بلوکي واگذار مي کرد
* رئيس سازمان خصوصي سازي: سود سهام عدالت 
برخي از مشموالن از اسفند در حساب بانک عامل بوده 

که به علت اختالل به حساب آنها واريز نشده است
 * امکان تغيير روش آزادس�ازي س�هام عدالت
در سامانه تنها براي يک بار و براي هر دو روش 

برقرار شده است

زلزله کوتاه
5/1 ریشتري تهران 

خسارتي نداشت

دژپسند: سهام عدالت
400 هزار ميليارد تومان به ارزش 

بازار سرمايه افزوده است

م�ع�ارف

صفحه 6
ابن شعبه حرانی

در محضر
امام حسن مجتبی)ع(

والدت با سعادت دومین امام همام و کریم اهل بیت، زالل آبي مهرباني و محبت، صاحب لواي پرشكوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، بازتاب روشن پاکي و پارسایي، مظهر بي همتاي جود و سخا، حضرت امام حسن مجتبي)ع( بر تمامي حق پویان مبارك باد
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سخنگوي وزارت خارجه: آمریكا
به یكجانبه گرایي فرومایه اش پایان دهد

پایان بحران سیاسي در عراق
کابینه »الكاظمي« رأي اعتماد گرفت

* توييت وزارت خارجه: آمريکا در جايگاهي نيست که به موضوعات برجام بپردازد
* آمريکا از برجام نفرت دارد و از آن خارج شده است

* الکاظمي در جلسه  رأي اعتماد: اجازه استفاده از خاک عراق براي حمله و تجاوز را نمي دهم
* ظريف: ايران هميشه در کنار مردم عراق و دولت منتخب آن مي ايستد

یادداشت سردبیر
درس های یک لرزش

عليرضا خاني

زلزله تهران زنگ هشداری بود برای بسياری از باورها و عملکردها. 
مث��ًا ای��ن باور که چون زلزله مخوفی در تهران را در حافظه کوتاه 
م��دت نداری��م، پس البد این اتفاق نمی افتد. اما عملکردهای ما در 
معماری و مهندسی و شهرسازی تا سياست های کان تمرکز جمعيت 
و آمایش س��رزمينی کماکان تغيير چندانی نکرده اس��ت. هر چند در 
برنامه بيست س��اله موس��وم به افق 1404- که ریيس جمهور پيشين  
حدود ده سال پيش گفت از آن عبور کرده ایم - تمرکززدایی و آمایش 
سرزمين لحاظ شده بود ، همانطور که در برنامه موسوم به الگوی ایرانی 
اسامی پيشرفت که علی الظاهر دوره پنجاه ساله آینده را در بر می گيرد، 
از موضوع تمرکز زدایی یاد شده اما کشور کماکان به سمت متراکم 
شدن کانون های تمرکز پيش می رود . جمعيت در کانشهرهای تهران، 
مشهد، اصفهان ، تبریز و شيراز به طور فزاینده ای فشرده تر می شود 

واین روند، بی پروا از آسيب ها و مخاطراتش ادامه دارد...
عدم توزیع آمایش متناسب جمعيت ، و به تبع آن فشردگی صنایع 
و واحده��ای اقتصادی در جغرافيای��ی کوچک، از زوایای مختلفی 
نابهنجاری زا و حتی بحران آفرین است. اسکان شمار زیادی از جمعيت 
به شکل حاشيه نشينی به تنهایی منشاء بروز آسيب های اجتماعی متعدد 
و متنوع اس��ت. از س��وی دیگر اگر بنگریم، حضور جمعيت انبوه در 
جغرافيایی کوچک، آس��يب های زیست محيطی به همراه می آورد. 
این آسيب ها هم دامن گياهان و جانوران آن حوزه را می گيرد و هم 
نهایتاً به انسان باز می گردد. آلودگی آبهای سطحی و زیرزمينی بر اثر 
فاضاب و آلودگی هوا به خاطر کثرت خودرو و خانه و کارخانه، 

از این جمله است.
اما سوی دیگر ماجرا موضوع ایمنی و امنيت  مردمان است. استان 
تهران اکنون حدود 14 ميليون نفر را در خود جای داده اس��ت. این 
ش��مار نزدیک به 17 درصد کل جمعيت کش��ور و بيش از مجموع 
جمعيت پنج کش��ور اروپایی ) نروژ ، فناند، ایسلند، لوکزامبورگ، 
مقدونيه( اس��ت. چنانچه در این استان، با شانزده شهرستان چسبيده 
به هم و یکپارچه ، هرگونه بای طبيعی و غير طبيعی از سيل و زلزله 
و توفان تا جنگ، شورش، اغتشاش، رخ دهد دامنه خسارات انسانی 
و مادی وصف ناپذیری خواهد داشت. اساساً یکی از اصول اساسی 
آمایش سرزمين و جمعيت ، به عنوان یک راهبرد ، حفاظت از جمعيت 
در برابر بایای طبيعی و انسانی است. دامنه این حوادث بسيار وسيع 
است. حتی شيوع یک بيماری نوپدید، شهرها وعرصه های استقرار 
جمعيت با تراکم باال را بسيار آسيب پذیرتر می کند. وقتی هوا در 
تهران آلوده می ش��ود قریب یک پنجم جمعيت کش��ور در معرض 
آلودگ��ی و ع��وارض کوتاه و بلند مدت آن قرار می گيرند. ماجرای 
کرونا نشان داد که فشردگی و تراکم در زیستگاه های انسانی به شيوع 
بيماری به ش��کل چش��م افزایی دامن می زند ضمن اینکه این تراکم 
معموالً با حاشيه نشينی وسيع  پيرامون مراکز، نوعی همایندی دارد؛ 
یعنی متناسب با ميزان تراکم و تمرکز ، مناطقی را به عنوان حاشيه 
خلق می کند که به هر یک از آسيب ها ضریبی بسيار باالتر می دهد.

یکی از کارهای بر زمين مانده دولت ها، اعمال سياست تمرکززدایی 
اس��ت. این سياس��ت هر چند از اول انقاب و حتی پيش از انقاب 
اعام و درحول و حوش آن بسيار سخن گفته شده ) به گونه ای که 
حتی پيشنهادهای افراطی مانند فدراليزه کردن کشور و مانع شدن از 
مهاجرت درون کشوری نيز در دوره ای ارائه شده( با این حال تاکنون 
کار جدی و عملی برای آن انجام نشده است. سياست های وزارت 
مس��کن ط��ی دو دهه اخير ب��رای تمرکززدایی نيز با فراز و فرود و 
اعوجاج همراه بود و با سليقه دولت ها و نقدی که دولت ها معمواًل 
بر اساف خود دارند ، تغيير می کرد. سياست ایجاد شهرهای جدید 
برای پذیرش س��رریز جمعيت کانش��هرها، عمًا جوابگو نبود و با 
بوجودآمدن شهرهای جدید نيز ، کانشهرها روند رشد و تمرکز خود 

را حفظ و تقویت کردند. 
 یکی از دالیل اصلی تداوم روند مهاجرت،  اشتغال و بيکاری است. 
وقتی کش��ور به ش��کل کانون های متمرکز اداره می شود، در دوران 
بيکاری و رکود، موج جمعيت بيکار به سوی کانشهرها به اميد یافتن 
کار و معيشت سرازیر می شود و اتفاقاً در شرایط رونق واشتغال نيز، 
بيشترین اشتغال در همان کانشهرها خلق می شود و بدین ترتيب راه 

برای ادامه مهاجرت بازمی ماند.
به دليل جغرافيای ایران و وجود کویرهای بزرگ، بيشتر از ده درصد 
کشور امکان و ظرفيت زیست انسانی ندارد. بنابراین به ناگزیر باید 
کانون های زیست انسانی و صنعتی را در این بخش از سرزمين توسعه 
داد. با این حال همين بخش از سرزمين نيز ، آنقدر ظرفيت دارد که 
ناگزیر نباشيم پيامدهای محاسبه ناپذیر وجود کانون های متمرکز جمعيتی 

و اقتصادی را تحمل کنيم.

نخست وزیري
براي هیجده ماه!
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98/862شما�� مناقصه
لوله كشي فن كويل ها� تعد��� �� منا�� مسكوني منطقه 372 ��حد� مجتمع مسكوني پا�� جمموضو� مناقصه

532/000/000 �يا�مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�

تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به صو�� يكي �� تضامين قابل قبو� �فق �يين نامه تضميننو� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�
 شما�� 123402/ � 50659ه� مو�� 94/09/22 هيأ� ��ير�� مي باشد.

10/630/950/000 �يا�مبلغ بر����� مناقصه
99/03/27 تا�يخ تحويل �سنا� به مناقصه گر�� ��جد شر�يط99/03/07�خرين مهلت با�گذ��� � ��سا� مستند�� ���يابي كيفي (���مه)

99/04/10تا�يخ گشايش پاكت ها� پيشنها� مالي99/04/10�خرين مهلت تحويل پاكت ها� پيشنها� مالي
�ستا� بوشهر � شهرستا� عسلويه � شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي � ساختما� ����� مركز� ستا� � طبقه ��� � �تا� 112 � �فتر �مو� پيما� ها���� مناقصه گز��

مناقصه گر�� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر به سايت TENDER.SPGC.IR مر�جعه � يا با شما�� تلفن ها� 2755 � 07731312759 تما� حاصل فرمايند.
���بط عمومي شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

شركت ملى گا� �ير��
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي

�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي (نوبت   ��� )  شما�� مجو� 1399/690
شركت مجتمع گا� پا�� جنوبي ��نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:

(�گهي مناقصه يك مرحله �� فشر�� چها� پاكتي)  (نوبت  ���) 
معا�نت مهندس�ي نير�� ��يايي س�پا� � گر�� مهندسي صافا� �� نظر ���� پر��� �جر�� �س��كلت فلز� �� �ستگا� سوله ���شي �� بند�عبا� � جاسك �� بر�بر �سنا� � 

مد��� مناقصه به شركت ها� ����� گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� معتبر ��گذ�� نمايد: 

مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه (�يا�) مبنا� بر���� مبلغ بر���� (�يا�)شر� مناقصه موقعيت پر��� ��يف 
669/231/752بر �سا� فهرست بها �بنيه سا� 99  با �عما� ضر�يب منطقه �� � باالسر� (1/30)13/384/635/046�جر�� �سكلت فلز� سوله ���شي بند�عبا� 1
732/576/179بر �سا� فهرست بها �بنيه سا� 99  با �عما� ضر�يب منطقه �� � باالسر� (1/30)14/651/523/585�جر�� �سكلت فلز� سوله ���شي جاسك 2

1� مد� �ما� �جر�� پر���: 90 ��� 
2� مبلغ تضمين ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا�: طبق جد�� فو� � مطابق بند �لف ما�� 5 �يين نامه تضمين 
معامال� ��لتي (تصويب نامه ش���ما�� 123402/�50659 مو�� 1394/9/22) �� �جه گر�� مهندسي 

صافا� كه ����� �عتبا� سه ماهه � قابل تمديد جهت سه ما� �يگر باشد. 
3� نحو� ��يافت �س���نا� ���يابي كيفي � �س���نا� مناقصه: مناقصه گر�� ����� مد��� �يل مي تو�نند به 

���� ها� مند�� �� بند 4 مر�جعه � �سنا� �� ��يافت � �� مهلت مقر� تكميل � ���ئه نمايند: 
1�3� نامه �عال� �ما�گي با �كر موضو� مناقصه� شما�� تلفن تما� � شما�� فاكس � ���� 

2�3� �صل فيش ���يز� به مبلغ 3/000/000 �يا� به شما�� حسا� 11 � 11501111 � 36 � 3810 نز� 
بانك �نصا� به نا� پر��خت ���مد � عو�يد معا�نت مهندسي ندسا به تفكيك پر��� ها 

4� محل ��يافت �س���نا� مناقصه: 1�4 � تهر�� � بز�گر�� بسيج � سه ��� تختي � بلو�� هجر� � ضلع جنوبي 
���ش���گا� تختي � بعد �� يگا� �مد�� نير�� �نتظامي � موسس���ه حر� � گر�� مهندس���ي صافا� � �قا� 

�ماني � تلفن تما�: 3 � 33230512 � 33230535 فاك���س:  33219061�2 � 4 � بند�عبا� � جنب 
 �سكله ش���هيد باهنر � �نتها� خيابا� پرسي گا� � گر�� مهندس���ي صافا� � �قا� هاشمي � تلفن تما�:

 (076)33427642 � 43 
5� مهلت �عال� �ما�گي � ��يافت �سنا� مناقصه: �� ��� چها�شنبه مو��1399/2/17 لغايت ��� سه شنبه 

مو�� 1399/2/23 
6� �خرين مهلت عو�� �سنا� ���يابي كيفي � �سنا� مناقصه: 1399/03/06 

7� �ما� � محل با�گشايي پاكت ���يابي كيفي: ساعت 09:00 ��� چها�شنبه مو�� 1399/03/07 � گر�� 
مهندسي صافا� 

توضيح � با توجه به �ينكه مناقصه مذكو� نيا� به بر�س���ي كيفي مناقصه گر�� ����� لذ� �ما� با�گش���ايي 
پاكت ها� «�لف» � «�»  � «�» پس �� �نجا� ���يابي كيفي �طال� �ساني خو�هد شد. 

هزينه ��� �گهي ها بر عهد� برند� مناقصه مي باشد. 

« �گهي مناقصه عمومي » 
نوبت ���

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ در نظر 
ــاس شرايط و طرح قرارداد ،  ــته خدمتى زير را بر اس دارد بس

ــامانه تداركات الكترونيكى  از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى در س
دولت به شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد.همه مراحل برگزارى مناقصه ها از 
دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
 (www.setadiran.ir) ( ستاد ) الكترونيكى سامانه تداركات الكترونيكى دولت
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.
شماره سريال ثبت مناقصه 

در سامانه ستاد
www.setadiran.ir 

موضوع مناقصه  شماره
مناقصه رديف

2099005002000001
انجام امورخدمات پشتيبانى شامل (نظافت، 
ــريفات آبدارخانه ى خدمات  پذيرايى و تش

آشپزخانه ى ، حمل و نقل و سم پاشى )
99/1 1

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : روز شنبه مورخ 1399/02/20
مهلت زمانى براى دريافت اسناد  مناقصه از سايت: 

از روز شنبه مورخ 1399/02/20 لغايت روزپنج شنبه مورخ 1399/02/25
مهلت زمانى براى ارائه پيشنهادها:

ــنبه مورخ   ــاعت 10 صبح لغايت روز پنج ش  از روز جمعه مورخ 1399/02/26 س
1399/03/08

زمان بازگشايى پاكت ها( الف و ب ) : از ساعت 10 صبح الى 12 روز يك شنبه 
مورخ  1399/03/11

ــاعت 10 صبح الى 12  زمان بازگشـايى پاكت ها( پيشـنهاد قيمت ): از س
روز سه شنبه مورخ 1399/03/13

ــتر مى توانند به آدرس: ــب اطالعات بيش ــان محترم براى كس ــن متقاضي  در ضم
 تهران، ميدان هفتم تير، روبروى مسجد الجواد، (ع) كوچه شاهد پالك 6 ساختمان 
شهيد حسن واعظى ، اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ مراجعه 

و يا با شماره تلفن 88846829 تماس حاصل نمايند.
ــامانه:  ــل عضويت در س ــام مراح ــت انج ــتاد جه ــامانه س ــاس س ــات تم  اطالع

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

كميسيو� معامال� 
����� كل بنيا� شهيد � �مو� �يثا�گر�� تهر�� بز��

بني�ا� 
شهي��د
�   �مو� �يثا�گر��

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

�گهي مناقصه عمومي
 �� مرحله �� 
شم�ا��    348

فرماندهي آماد و پشـتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران 
ــرح جدول ذيل را  ــرويس و روانكار، به ش در نظر دارد نيازمندي هاي 15 قلم مواد س
ــندگان  از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، لذا از كليه توليدكنندگان و فروش
عمده دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 99/02/20 لغايت مورخه 99/02/29 با در دست 
داشتن معرفي نامه كتبي و واريز مبلغ 300/000 ريال به حساب جاري طالئي شماره 
6158800178505 نزد بانك سپه به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آماوپش 

نزاجا به آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه را   اخذ نمايند.
تعد����حدشر� كاال��يف

200بشكهروغن نمره 110
220W50 300بشكهروغن نمره
315W40 300بشكهروغن نمره
300بشكهروغن نمره 440
600بشكهروغن نمره 550
200بشكهواسكازين نمره 690
35بشكهواسكازين نمره 7140
200سطلگريس معمولي8
910W40 300بشكهروغن نمره
105W30 100بشكهروغن نمره
11OM13-OM15 96بشكهروغن
72بشكهروغن استيول ام12
13FH6-OHT 96بشكهروغن
14SKF 125سطلگريس سياتيم و
15PC4 25بشكهروغن

���� : تهر�� �  �قدسيه �  �بتد�� بز�گر�� ��تش �  پا�گا� فرماندهي �ما� � پشتيباني 
مركز نز�جا (پير��� �اليت) �  مديريت خريد � پيما�.

تلفن: 26127347

��
ت �

نوب

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

�گهي مناقصه عمومي
 �� مرحله �� 
شم�ا��    347 

فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران 
ــبت به خريد روغن  ــق برگزاري مناقصه عمومي نس ــر دارد، از طري در نظ
مايع، استحصال قند حبه و نخ آروليك به شرح زير اقدام نمايد، لذا از كليه 
شركتها و توليدكنندگان عمده دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 99/02/20 
ــتن مدارك مشروحه ذيل، به  ــت داش لغايت مورخه 99/02/29 با در دس

آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه را  اخذ نمايند.
مقدار مورد نيازشرح نيازمنديرديف

800,000 كيلوگرمروغن مايع سرخ كردني1
1,200,000 كيلوگرماستحصال قند حبه2
22,000 كيلوگرمنخ آروليك سبز3
9,000 كيلوگرمنخ آكروليك سفيد4
9,000 كيلوگرمنخ آكروليك قهوه اي5
11,000 كيلوگرمنخ آكروليك سدري6

ــماره  ــاب جاري طالئي ش ــه حس ــال ب ــغ 300/000 ري ــز مبل ــش واري  1ـ في
ــد داخلي ف آماوپش نزاجا  ــت عواي 6158800178505 به نام غيرقابل برداش

نزد بانك سپه 
2ـ  ارائه معرفي نامه كتبي

آدرس: تهرانـ  اقدسيهـ  ابتداي بزرگراه ارتشـ  پادگان فرماندهي 
آماد و پشتيباني مركز نزاجا (پيروان واليت)ـ  مديريت خريد و پيمان.

تلفن: 22292414

��
ت �

نوب

شماره مجوز: 506 .1399

�گهي عمومي ���يابي كيفي 
مناقصه گر��   �     مناقصه �� مرحله �� 

شما�� 98/414� � �
خريد كمپرسو� كولرها� منطقه  ���خوين � غر� كا���

شركت نفت و گاز اروندان (خريدار) در نظر دارد خريد كاالي موضوع فوق را 
از طريق شركت هاي تأمين كننده داخلي واجد صالحيت تأمين نمايد. لطفاً 
جهت كسب اطالعات بيشتر و چگونگي حضور در اين مناقصه به وب سايت 

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

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

نوبت: ���

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

شماره مجوز: 711. 1399

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

(مناقصه شما��      98/405) 
ــي، قرائت كنتور و توزيع  ــه: انجام خدمات امداد، تعميرات، گازبان 1ـ موضوع مناقص

صورتحساب شهرستان شيروان به مدت يك سال
ــاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالي به آدرس بجنورد-  2ـ نام و نش

خيابان طالقاني شرقي- نبش خيابان دهخدا- كد پستي 94156-75949
3ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و مهلت ارائه مدارك: از پيمانكاران واجد شرايط (داراي 
ــت و گاز، توانايي مالي،  ــات و تجهيزات يا نف گواهينامه صالحيت پيمانكاري تأسيس
ظرفيت آزاد كاري، تخصص و سابقه كارى مرتبط) دعوت به عمل مي آيد ضمن ثبت 
 www. setadiran.ir نام در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
ــركت  و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (درصورت عدم عضويت قبلى) جهت ش
ــته  ــت كليه مدارك خواس ــتاد اقدام نمايند. الزم اس ــامانه س در مناقصه از طريق س
ــامانه تداركات الكترونيكى  ــناد مناقصه و ارزيابي كيفي كه در س ــاس اس شده براس
ــانى مناقصات ــي اطالع رس ــگاه مل ــتاد) www.setadiran.ir و پاي ــت (س  دول

 http:   //iets.mporg.ir  درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ 1399/03/11 از 
طريق سامانه ستاد ارسال نمايند. (ضمناً الزم است نسخه فيزيكى اسناد مناقصه (بجز 
اسناد ارزيابى كيفى) نيز ارسال گردد.) بديهى است بارگذارى (آپلود) و ارسال مدارك 
ــتاد در مهلت مقرر  ــامانه س ــناد مربوطه از س مذكور صرفاً پس از دريافت (دانلود) اس
امكان پذير مى باشد. الزم به توضيح اينكه شركت هاى داراى هيأت مديره/سهامدار 

مؤثر مشترك مجاز به ارائه پيشنهاد قيمت همزمان در اين مناقصه نخواهند بود.
4- نوع و ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 6 آئين نامه 
ـــ/2/500/000/000 ريال (دو ميليارد و پانصد  ـ تضمين معامالت دولتي به مبلغـ 

ميليون ريال) مي باشد. 
ـــ/50/000/000/000 ريال ـ ــغ:ـ  ــرآورد مناقصه به مبل ــرآورد اوليه: ب  5- مبلغ ب

(پنجاه ميليارد ريال) مى باشد.
6- نحوه و زمان توزيع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1399/02/28 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) قابل دريافت مى باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهري (058)  32403333-9

تلفن مستقيم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342
كد فراخوان مناقصه مندرج در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات:  3238059 

شناسه آگهى  :835120
���بط عمومي شركت گا� �ستا� خر�سا� شمالي

شركت ملى گا� �ير�� 
شركت گا� �ستا� خر�سا� شمالى 

(سهامى خا�)

نوبت ���

 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 
* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 

* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306
* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

�ينة مسلماني
سه نوشتار اخالقي در همراهي ماه مبارك رمضان

(�يين مسلماني� شر� �عا� مكا�� �خال�� �مز � ��� عبا��)
تأليف �يت �هللا سيدحسن خميني 

قطع وزيرى ، چاپ اول ، 448 صفحه  
ــته هاي چهارِ ماه رمضان آيت اهللا سيدحسن خميني است.  اثر حاضر مجموعه نوش
ــرح زير  ــتمل بر 25 حق به ش ــلماني» نام دارد، مش ــت كه « آيين مس بخش نخس
است: نفي كينه، رحمت و رعايت اصل مدارا، ستاريت و نفي عيب جويي، همياري 
ــتي،  ــتگيري از فروافتادگان، پذيرش عذر، رد غيبت، خيرخواهي، حفظ دوس و دس
رعايت تعهدات، عيادت، تكريم پس از مرگ، اجابت دعوت، پذيرش هديه و پاداش 
ــاني، برخورداري از عفاف، برآورده ساختن  ــان، حق سپاس، بهترين ياري رس احس
حاجت، برخورداري از شفاعت، رعايت آداب اجتماعي، همراهي در يافتن گمشده، 
ــالم، برخورداري از پاسخ نيكو، پذيرش سوگند، پاك دانستن بخشش ها،  جواب س
ياري رساني. بخش دوم مربوط به شرح دعاي «مكارم االخالق» است كه استاد پيش 
از شروع درس «اصول فقه» در مدرسه دارالشفا در 46 گفتار شرح داده اند، همچون: 
ــر، واگذاري امور به خدا، عزت، راههاي حفظ نعمت، دوري  ــال ايمان، يقين برت كم

ــاني به مردم، استقامت در مسير هدايت، جلب محبت و همدلي  ــندي ها، خدمت رس از تكبر، تخلق به اخالق كريمانه، اصالح ناپس
خويشاوندان، دفاع از حق و عدم پذيرش ظلم و...

ــادت، تصفيه دل و دوري از ريا،  ــت؛ از قبيل: باالترين عب ــز و راز عبادت» نام دارد و در 24 گفتار تدوين يافته اس ــوم «رم ــش س بخ
تصفيه دل از مقاصد دنيوي، تصفيه دل از رسيدن به جنات جسماني، تصفيه عمل از لذات روحاني، اقسام بهشت و جهنم، سعادت 

و شقاوت، تفكر در امر خدا و...

معرفي كتا� ها� �نتشا��� �طالعا�

صفحه2

صفحه3
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نیایش

 شرح دعاي  
 روز پانزدهم

ماه مبارك رمضان

اللهّم اْرُزْقني فيهِ طاَعه الخاِشعين واْشَرْح فيهِ َصْدري بإنابَهِ الُمْخبتيَن بأمانَِك 
يا أماَن الخائِفين.

   خداون���دا در اين روز طاعت بندگان فروتن را روزى ام فرما و با توبه 
فروتنان، سينه ام گشاى به حق پناهت  اى پناه بيمناكان.

***
  اين دعا ش���ايد يكى از مختصرترين دعاهاس���ت.براى اينكه آن 
دعاهايى كه مى بينيم غالبش كمتر از سه خواسته ندارد و بعضى هايش نيز، 

چهار تا پنج خواسته دارد. اما در اين دعا فقط دو تا خواسته وجود دارد.
فرق خضوع با خشوع و مراتب آنها

خواسته اول اين است كه از خدا مى خواهيم طاعت خاشعين را به ما 
عطا كند، يعنى طاعت كسانى كه خشوع دارند و با آن حال، خدا را عبادت 
و اطاعت مى كنند و در دومين بخش از دعا مى گويد: »به من شرح صدر 
عطا كن؛ سينه گشاده به من عطا كن به سبب انابه و رجوع مخبتين.« معناى 
مطلبى كه در اينجا بايد بگوييم فقط معناى »خاشع« و معناى »محبت« و 
معناى »انابه«است. »خاشعين« جمع »خاشع« و به معنى خشوع كننده است. 
ما خودمان هم در مورد عباداتمان مى گوييم، نمازبايد درحال خشوع و 
خضوع باشد. »خشوع و خضوع«هر دو به معناى فروتنى و تذلل و خوارى 
به خرج دادن در مقابل يك بزرگى است. خشوع يا خضوع نزد خدا،يعنى 
تذلل و خوارى به خرج دادن و فروتنى كردن درنزد او. درحال عبادت در 
خضوع، اين فروتنى و تذلل اشاره به اعضا و جوارح است؛ يعنى، انسان 
با اندام هاى خود ابراز تذلل و فروتنى مى كند. مثل تعظيم كردن، به خاك 
افتادن، سجده رفتن و گردن كج گرفتن، اين ها تذلل است يعنى انسان با 
اين كارها در مقابل آن بزرگ مى خواهد كوچكى به خرج بدهد، همان گونه 
كه در مقابل س���اطين و شاهان مى گفتند شخصى پيش سلطان به خاك 
مى افتد - يا فرض كنيد دس���تش را ببوسد و يا پايش را ببوسد - اين ها 
را خضوع مى گويند؛ كه فروتنى با اعضاء و جوارح نسبت به خداست. 
همين طور است درحال نمازكه انسان بايد به حال انكسار بيفتد، نگاهش 
بر موضع سجده باشد؛ به اصطاح به اين طرف و آن طرف نگاه نكند و يا 
درحال نماز به حرف هاى ديگران گوش ندهد.اين ها و چيزهايى از اين 

قبيل، از مصاديق »خضوع« دربرابر خداوند هستند.
»خش���وع«، تذلل در دل است، يعنى انسان در ته دل، خودش را در 
مقابل ديگرى كوچ���ك مى بيند و واقعاًكوچكى مى كند. چون كوچكى 
با اعضاء و جوارح ممكن اس���ت كه از باب اجبار يا از باب ترس يا به 
خاطرچيزهايى نظير اين ها باشد. مثًا كسى كه نسبت به شاهان خضوع 
و فروتنى مى كند، شايد در دلش اينجورنباشد كه دوستش بدارد، يا او را 
بزرگ بداند، شايد او راپست تر از همه كس و خود را بزرگتر از او بداند. 
ولى به حسب ظاهر، تذلل و فروتنى مى كند. ولى اگر ما، دردلمان واقعاً او را 
بزرگ و خودمان را كوچك بدانيم و دردل و باطنمان نسبت به او احساس 

كوچكى و فروتنى بكنيم، اين حالت را خشوع مى گويند.
البته در مقام عبادت، خضوع هم بايد باشد؛يعنى به حسب ظاهر همان 
سجده و ركوع رفتن و تكبيرگفتن كه انسان از طريق اين چيزها در نزد 
خشوع قلبى است كه انسان بايد در دلش خدا را عظيم بداند و دردلش، 
خود را پيش خدا ناچيز و ذليل و خ���وار و فقيرالى اهلل بداند و فروتنى 
بكند. حاال مى گويد: خدايا! من عبادتم، از نوع عبادت خاشعين باشد؛ يعنى 
عبادت آن هايى كه در عبادتشان، قلبشان خاشع است و دلشان پيش توست. 
خاصه يعنى درحال عبادت، نسبت به توخشوع و فروتنى قلبى داشته 
باشم. سپس مى گوييم:»اشرح فيه صدرى بانابه المخبتين« شرح صدر به 
من عطا فرما. »شرح« بمعنى باز كردن، وسيع كردن و گشاده كردن مى باشد 
و از جمله معانى صدر، سينه است؛ يعنى سينه مرا گشاد كن. اين معنا در 

قرآن كريم هم درمواضع متعدد بيان شده است.
شرح صدر؛ مركبى از نور

   اما اين كه مى گويند انسان بايد شرح صدرداشته باشد، يعنى چه؟ 
يعنى اين كه دلش گنجايش تحمل رنج و زحمت در راه خدا، و درك علوم 
و معارف  الهى را داشته باشد، براى اينكه نسبت به محرومان دلسوزى بكند، 
ظرفيت و گنجايش داشته باشد، براى اينكه نسبت به متكبرين و جباران 
حليم باشد و ايستادگى بكند. اين شرح صدر است. قرآن كريم مى فرمايد: 
وقتى كه خداوند از حضرت موسى)ع( خواست كه براى تبليغ دين پيش 
فرعون برود، او گفت: »رب اشرح لى صدرى«1 يعنى اى خداى من! سينه 
مرا باز و گش���اده بكن. آخر براى مبارزه با فرعون و رفتن پيش فرعونى 
كه ادعاى خدايى مى كند بايد كسى باشد كه شرح صدرداشته باشد و بتواند 
با آن طاغوت مبارزه بكند. يا درجايى ديگر قرآن كريم مى فرمايد؛ »افمن 
شرح اهلل صدره لاسام فهو على نور من ربه«2 در واقع در اينجامعنى شرح 
صدر را بيان كرده است؛ آن كسى كه خدا به وسيله اسام، شرح صدر به او 
داده است؛ »فهو على نورمن ربه«، يعنى نور در دل او تابيده شده است. بر 
دل اونورى است از پروردگار خودش. به تعبير ديگر هم مى توانيم بگوييم 
»ش���رح صدر« يعنى، روشن دلى وسعه صدر، يعنى در مقابل نامايمات 

بتواند تحمل بكند.
باز از همين آيه مستفاد مى شود كه شرح صدر نقطه مقابل قساوت 
قلب است. شرح صدر همان داشتن دل مايم، دل پروسعت، دل پرحوصله، 
دل پرادراك وخوش فهم و خوش ديد است؛ اين ها همه معناى شرح صدر 
است. آن وقت اينجا مى فرمايد: خدايا! شرح صدربه من عنايت كن. به چه 

جور؟ به »انابه مخبتين«
آثار انابه و نشانه هاى مخبتين

   »انابه« يعنى بازگشت و رجوع و تقريباً با توبه هم معنا است. يعنى 
آن هايى كه به تو رجوع مى كنند، و به س���وى تو بازمى گردند؛ آن هايى 
 كه كارش���ان را به تووامى گذارند. آن انابه اى كه مال مخبتين اس���ت. 

مخبتين  يعنى چه؟
   »اخبات« يكى از مراتب عبوديت و ايمان به خداست. صالح بودن، 
مخبت بودن، قانت بودن، اين هاهمه اش از مراتب ايمان است. »اخبات 
و محبت«، يعنى كس���ى كه نهايت خضوع و خشوع و فروتنى را در نزد 
خدادارد. در قرآن كريم نيز به همين معناى مخبتين اشاره شده است. آنجا 

كه مى فرمايد: »و بشرالمخبتين«3.
   حاال در اينجا مجال براى توضيح بيشتر تمام آيه نيست، اما به طور 
اجمال در اين آيه شريفه بعد از اينكه عبادات و مناسكى را ذكر مى كند و 
مى گويد: »وبشرالمخبتين«، بشارت و مژده بده مخبتين را، آنوقت مخبتين 
را وصف مى كند و نشان مى دهد كه مخبتين چه كسانى هستند، باالخص 
آنجا كه مى فرمايد: »الذين  اذا ذكراهلل وجلت قلوبهم«4 يكى از نشانه هاى 
مخبتين اين است كه اگر نام خدا برده بشود و اگر متوجه خدا بشوند،ترس 
دلشان را فرامى گيرد؛ يعنى از خوف خدا دلشان مى لرزد و خداوند در ادامه 

مى فرمايد: »والصابرين على ما اصابهم«5
   صفاتى از مخبتين 

از صفات ديگر مخبتين اين است كه هر چه با بر سرشان بيايد صبر 
مى كنند و درمصيبت ها صبورند. چنانكه مى فرمايد: »والمقيمى الصلوةو 
مما رزقناهم ينفقون«6 و آن ها كس���انى هستند كه نمازرا به پا مى دارند و 
بعض���ى از آن چيزهايى را كه ما به آن ها عطا كرده ايم در راه خدا به مردم 

انفاق مى كنند.
پى نويس ها:

1- سوره مباركه طه آيه 25
2- سوره مباركه زمر آيه 22
3- سوره مباركه حج آيه 34

4- همان، آيه 35
5- همان
6- همان

آیت اهلل سید روح اهلل خاتمی)ره(

حضرت آي���ت اهلل خامنه اى 
رهبر معظم انقاب اسامى در پى 
درگذشت پدر سعيد جليلى پيام 

تسليتى صادر كردند.
متن پيام به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات آقايان دكتر س���عيد 
جليلى و وحيد جليلى دام توفيقهما
درگذشت والد گرامى تان را 
به شما و ساير بازماندگان محترم 
تسليت مى گويم و براى آن مرحوم 
رحمت و غفران الهى را مسئلت 

مى كنم.
سيد على خامنه اى
۹۹/2/1۸
محمد ج���واد ظريف، وزير 
امور خارجه هم در پيامى خطاب 
به سعيد جليلى، نماينده مقام  معظم 
رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى، 
درگذشت پدر او را تسليت گفت.

ظريف در اي���ن پيام ضمن 
طلب صبر و اجر براى وى و ديگر 
بازماندگان، از درگاه خداوند منّان 
براى آن مرح���وم علو درجات و 
رحمت واس���عه در ماه رحمت و 

بخشش الهى مسألت كرد.
رئيس شوراى راهبردى روابط 
خارجى هم درگذشت پدر سعيد 

جليلى را تسليت گفت.
متن پيام سيدكمال خرازى به 

شرح زير است:
»بسمه تعالى

جن���اب آقاى دكتر س���عيد 
جليلى

عضو محترم شوراى راهبردى 
روابط خارجى

رحلت پدر بزرگوارتان مرحوم 
آقاى حاج محمد حسن جليلى را 

به جنابعالى و س���اير بازماندگان 
آن مرحوم تسليت عرض نموده، 
آمرزش آن مرحوم و علو درجات 
ايشان را از درگاه خداوند بزرگ 
مس���ألت مى كنم و خواستار صبر 
جميل و اجر جزيل براى بازماندگان 

آن عزيز هستم.«
معاون  صالح���ى  على اكبر 
رئيس جمهورى و رئيس سازمان 
ان���رژى اتمى ايران ب���ا صدور 
پيامى درگذشت پدر سعيد جليلى 
نماينده رهبر انقاب در ش���وراى 
عالى امني���ت ملى و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را تسليت 

گفت.
متن پيام به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
كل من عليها فان و يبقى وجه 

ربك ذوالجال و االكرام
برادر گرانق���در جناب آقاى 

دكتر جليلى
نماينده محت���رم مقام معّظم 
رهبرى در شوراى عالى امنيت مّلى 
و عضو مجمِع تشخيص مصلحت 

نظام
سام عليكم بما صبرتم؛

ضمن آرزوى قبولى طاعات 
و عب���ادات، با كمال تأس���ف و 
تألّم اطاع يافتم كه پدر بزرگوار 
جنابعالى در ايّام ضيافت الهى و در 
آستانه مياد امام حسن مجتبى )عليه 
السام( دعوت حق را لبيك گفته 
و به ملكوت اعلى پيوسته است. 
بدون ترديد مجاهدت هاى ش���ما 
بعنوان فرزند برومند آن مرحوم در 
دوران دفاع مقّدس و كوشش هاى 
خستگى ناپذيرتان در خدمت به 
نظام مقدس جمهورى اسامى ايران 

در مسئوليت هاى مختلف و حساس 
بر حسنات كارنامه آن فقيد سعيد 

خواهد افزود.
اينجان���ب ضم���ن عرض 
 تسليت و ابراز همدردى با خاندان 
جليل القدر جليلى به ويژه حضرتعالى 
از درگاه حضرت احديّت مسئلت 
مى كنم تا به حرمت اين ايّام مبارك، 
آن پدر بزرگ���وار را ميهمان كريم 
اهل بيت ق���رار داده و بركات و 
عنايات خوي���ش را بر جنابعالى 
 و خانواده گرامى ن���ازل فرمايد. 

بمنّهِ و كرمِه
على اكبر واليتى عضو مجمع 
تش���خيص مصلحت نظام هم، 
درگذشت پدر سعيدجليلى عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را 

تسليت گفت.
به گزارش فارس، متن پيام به 

اين شرح است:
انا هلل و انا اليه راجعون

 ب���رادر ارجمند جناب آقاى 
دكتر جليلى

نماينده محت���رم مقام معظم 
رهبرى در شوراى عالى امنيت مّلى 
و عضو مجمِع تشخيص مصلحت 

نظام
سام عليكم

خبر درگذشت ابوى بزرگوار 
جنابعالى موجب تاثر و تاس���ف 

فراوان گرديد.
اينجانب مصيبت وارده را به 
جنابعالى و خانواده معزز تسليت 
عرض نموده، عل���و درجات و 
رحمت و غفران واس���عه الهى را 
براى آن مرحوم از درگاه خداوند 

متعال مسئلت مى نمايم.
على اكبر واليتى«

س���خنگوى وزارت خارجه  در توييتى از اياالت 
متحده خواست تا به يكجانبه گرايى خود پايان دهد.

سيدعباس موسوى، س���خنگوى وزارت خارجه 
كشورمان روز جمعه در صفحه شخصى خود در توييتر 
نوشت:برجام نه اولين و نه آخرين دستاورد چندجانبه اى 
است كه ترامپ از آن خارج ش���ده. رژيم آمريكا در 
ازاى رفاه دراز مدت كشورها به دنبال اطمينان حاصل 
كردن از منافع كوتاه مدت خود بوده است. رژيم بايد به  

يكجانبه گرايى فرومايه اش پايان دهد.
وى در انتهاى توييت خود از هش���تگ "هرگز به 
آمريكاى بى مسئوليت اعتماد نكنيد" استفاده كرده است.

وزارت امور خارجه كش���ورمان  هم  در سالگرد 
خروج آمريكا از برجام در صفحه توييتر خود در مطلبى 
در اين زمينه نوشت: اياالت متحده از برجام نفرت دارد، 
از آن خارج شده است و آن را نقض مى كند و همه آنانى 
را  كه به برجام پايبند ند، تنبيه مى كند. اياالت متحده اصًا 
در جايگاهى نيست كه موضوعات برجام را مطرح كند.

نماينده ويژه روسيه در سازمان هاى بين المللى در 
وين   هم در رشته توييتى نوشت: دو سال قبل در چنين 

روزى آمريكا از برجام خارج شد. 
ميخاييل اوليانوف در ادامه بيان كرد: حال مى توانيم 
ببينيم كه اين اقدام سبب ناامنى در خليج فارس، توسعه 
برنامه هاى هسته اى ايران فراتر از محدوديت هاى توافق 
شده و تاش مستاصانه آمريكا براى محسوب شدن به 

عنوان يكى از طرفين توافق با ايران شده است .
وي در توييت ديگرى نوشت: مكانيسم بازگشت 
ارتباطى با راى دادن ندارد و اتوماتيك اس���ت، اما اول 
اياالت متحده بايد تمامى اعضاى شوراى امنيت سازمان 
ملل و باقى جامعه بين المللى را قانع كند كه هنوز يكى از 
طرفين توافق هسته اى با ايران محسوب مى شود. اين كار 

تنها از طريق پايبندى اثبات شدنى ممكن است.
اين مقام ارشد روسى در توييت ديگرى نوشت: 
ابهامات از تاش هاى مسخره و حساب نشده آمريكا 
براى اثبات اينكه همچنان يكى از طرفين برجام محسوب 
مى شود، شكل گرفته است . خروج از برجام به عنوان 
يك تصميم ملى شناخته ش���ده، بسيار بدبينانه بود. اين 
وضع منحصر به فردى در روند كارى ش���وراى امنيت 

سازمان ملل است.

 دولت سوييس اعام كرد كه 
كانال تجارى اى كه با تائيد آمريكا و 
به منظور تسهيل در تجارت كاالهاى 
اساسى با ايران ايجاد شده بود، كندتر 
از حد انتظار بوده و نتيجه خاصى در 

بر نداشته است. 
 تارنماى خب���رى آمريكايى 
ديلى بيست در گزارشى اختصاصى به 
نقل از دولت سوييس خبر داد كه اين 
كانال »بشردوستانه« كه دولت ترامپ 
بناى آن را ب���راى صادرات دارو و 
ديگر اقام به ايران نهاده بود، در واقع 
به تبادالت خاصى منجر نشده است. 
 Fabian(ماينفي���ش فابيان 
Maienfisch( يكى از سخنگويان 
دبيرخان���ه دولتى ام���ور اقتصادى 
س���وييس كه بر اين كانال نظارت 

مى كند، به ديلى بيست گفت: هيچ 
تراكنشى انجام نشده است. متاسفانه 
كل اين فرآيند به دليل شيوع جهانى 
بيمارى كوويد 1۹كندتر از حد انتظار 

بوده است.
يكى از سخنگويان وزارت امور 
خارجه آمري���كا در واكنش به اين 
خبر به ديلى بيس���ت گفت: تاسف 
آور اس���ت كه دولت ايران پيشنهاد 
 كمك بشردوستانه ما براى بيمارى 
كوويد  �  1۹را رد  كرد. اين پيشنهاد 

هنوز روى ميز است .
وى افزود: آمريكا و سوييس به 
موفقيت »توافق تجارت بشردوستانه 
سوييس« كماكان متعهد بوده و انتظار 
داريم كه تبادالت به زودى ادامه يابند. 
روحانى رئيس جمهورى ايران نيز 

تائيد كرده ك���ه تحريم هاى آمريكا 
واكنش ايران به كوويد 1۹را مختل 

نكرده است.
وزارت خزان���ه دارى آمريكا 
چندى پيش اعام كرد س���از وكار 
جديد مبادله كاالهاى كشاورزى و 
دارو ميان س���وييس و ايران به طور 

كامل عملياتى شده است.
آمريكا تاش كرده است   از 
طريق اين ساز وكار كه آن را »تمهيد 
تجارى انساندوس���تانه سوييس« 
مى نامد چهره اى بشردوستانه براى 
خود ايجاد كند. اين در حالى است 
كه تحريم هاى ظالمانه واشنگتن عليه 
ايران دارو و كاالهاى كشاورزى را 
نيز شامل شده و شرايط دشوارى را 

ايجاد كرده است.

 پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب 
به برادران  جلیلی

سخنگوي وزارت خارجه: آمريكا به يكجانبه گرايي 
فرومايه اش پايان دهد

سويیس: کانال تجاری با ايران کندتر از حد انتظار بوده است

با دستور رئيس جمهورى4 طرح ملى صنعت مس ايران 
با س���رمايه گذارى بالغ بر دو ه���زار و 210 ميليارد ريال و 
اش���تغالزايى براى بيش از 200 نفر در استان كرمان، با دستور 

رئيس جمهورى به بهره بردارى رسيد.
حجت االس���ام والمسلمين دكتر حسن روحانى روز 
پنجشنبه در ارتباط مستقيم تلويزيونى با استان كرمان، طرح 
توسعه ذوب مس آندى خاتون آباد، طرح احداث انبار كنستانتره 
مس، طرح احداث كارخانه اسيد خاتون آباد و طرح احداث 
كارخانه توليد اكسيژن مس خاتون آباد را در مجتمع مس شهر 

بابك افتتاح كرد.
رئيس جمهورى همچنين در اي���ن ارتباط هاى زنده 
تلويزيونى با توضيح اس���تاندار كرمان و مديران اس���تان در 
بخش هاى مختلف صنعت و معدن در جريان چگونگى اجراى 

طرح هاى ملى در استان قرار گرفت.
در اين مراسم همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت 
گزارشى از برنامه رى زى هاى انجام شده در راه توسعه معادن 

و صنايع معدنى ارائه كرد.
طرح توسعه ذوب مس آندى خاتون آباد با هدف توسعه 
كارخانه ذوب مس خاتون آباد، ارتقاى تكنولوژى نسلهاى قديم 
كوره ذوب فلش كه داراى محدوديت هاى تكنيكى متعددى از 
جمله عدم امكان استفاده از اكسيژن، مصرف باالى سوختهاى 
فسيلى، ميزان توليد غبار و تاثير آن  بر ساير تجهيزات پايين دستى 

به بهره بردارى رسيده است.
اجراى اين طرح و به روز كردن تكنولوژى كه يك اقدام 
موافق زيست محيطى است، موجب افزايش 50درصدى توليد 

مس آندى از ۸0هزار تن به 120هزار تن شده است.
هدف از طراحى و اجراى انبار كنسانتره جديد نيز افزايش 
ظرفيت كارخانه ذوب و رفع مشكات موجود در طراحى انبار 
قديم و جلوگيرى از اتاف محصول مهم كنسانتره مس است.

اين انبار مجموعا داراى ظرفيت 60هزار تن شامل ايجاد 
ظرفيت انبارش 50هزار تن متريك كنسانتره مس، 5هزار تن 
متريك سيليكا فالكس، 5هزار تن متريك كنسانتره سرباره و 

26تن مواد سرد بازگشتى است.
 طرح احداث كارخانه اسيد خاتون آباد با هدف اطمينان 
از رفع آلودگى هاى زيست محيطى ناشى از انتشار گازهاى 
خروج���ى كوره هاى ذوب فلش و كنورتور و تبديل گاز دى 
اكسيد گوگرد ناشى از سوختن گوگرد موجود در كنسانتره به 
ظرفيت حدود 600هزار تن اسيد سولفوريك در سال طراحى 

و اجرا شده است.
جذب كامل غبار خروجى از الكتروفيلترها توس���ط 
تجهيزاتى به نام WESP از مزيت هاى اين طرح بوده كه با 
اجراى آن صددرصد غبار موجود در گاز ورودى در اين مرحله 

جذب مى شودو امكان ورود به اتمسفر را پيدا نمى كند.
طرح احداث كارخانه توليد اكسيژن مس خاتون آباد نيز 
يكى از پروژه هاى طرح توسعه ذوب مس خاتون آباد است كه 
به منظور تامين اكسيژن مورد نياز فرآيند غنى سازى هواى كوره 
جديد فلش و متعاقبا غنى سازى هواى مورد نياز كوره هاى 
كنورتور با ظرفيت توليد 440تن اكس���يژن در روز طراحى و 

اجرا شده است.
سخنان رئيس جمهورى  در آيين بهره بردارى از طرح ها

رئيس جمهورى، معادن را يكى از پايه هاى جهش توليد 
در كشور دانست و با استناد به آمار و ارقام توسعه معادن كشور 
تاكيد كرد كه ايجاد تحول بزرگ در صنايع معدنى، پاسخ قاطع 
كارگران، مهندسين و مديران ايرانى به توطئه ها و فشارهاى 

استكبار جهانى است.
حجت االسام و المسلمين دكتر حسن روحانى روز 
پنجشنبه در آيين بهره بردارى از طرحهاى ملى صنعت مس 
ايران، با اشاره به گزارش استاندار كرمان گفت: در سال گذشته 
26 هزار ميلي���ارد تومان طرح  فقط در بخش صنايع معدنى 
اس���تان كرمان افتتاح شده است كه اين رقم تا پايان امسال به 

حدود 30 هزار ميليارد تومان مى رسد.
رئيس جمهورى همچنين در اين مراسم  بر ضرورت 

جلوگيرى از خام فروش���ى در محصوالت توليدى كشور از 
جمله در بخش معادن تاكيد كرد.

متن سخنان روحانى به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

روز بس���يار خوبى براى همه ما به خاطر  افتتاح4 طرح 
بزرگى كه در اس���تان كرمان داشتيم، بود. صنايع فوالد، مس 
و آلومينيوم، جايگاه مهمى در كش���ور ما دارند به گونه اى كه 
هم نيازهاى داخلى را تأمين مى كنند و هم موجب صادرات 

مى شوند.
اينكه امروز 4 طرح افتتاح شد و آقاى استاندار آمار خيلى 
خوبى دادند و گفتند در سال قبل 26 هزار ميليارد طرح در استان 
كرمان در بخش صنايع معدنى افتتاح شد و نويد ايشان اين بود 
كه مجموعاً امسال تا پايان سال حدود 30 هزار ميليارد تومان 

طرح به افتتاح خواهد رس���يد، بدان معنا  ست كه افتتاح هاى 
فراوانى ديگرى هم از استان كرمان تا پايان سال است.

اين تحول بزرگ، پاسخ قاطع كارگران، مهندسين، مسئولين 
و مديران ما به استكبار جهانى است و نشان مى دهد كشورمان 
را عليرغم فش���ارها و توطئه ها پيش مى بريم، طرح هايمان را 
تكميل و افتتاح مى كنيم ، براى جوان هاى عزيزمان اش���تغال 
درست مى كنيم و بازار صادراتمان را پررونق مى كنيم.چند نكته 
را مى خواهم اضافه كنم. آقاى استاندار خبر خوشى در بخش 
كشاورزى هم دادند و گفتند كه در برخى از محصوالت مثل 
پسته، خرما و گردو اين استان بيشترين توليد را در سطح كشور 

داشته است.
حتى ايش���ان گايه داشتند كه در بخش جنوب كرمان 
محصول فراوانى به بار نشسته اما بيمارى كرونا، نقل انتقال و 
صادرات اين محصوالت را دچار مشكل كرده است كه بايد 
براى اين موضوع فكرى كرد تا كشاورزان عزيز ما به قيمتى با 
صرفه بتوانند محصوالتشان را بفروشند كه حتماً اين را موضوع 
دنبال  و    با وزير جهاد كشاورزى تلفنى صحبت و در دولت 

هم مطرح مى كنم تا اين مشكل حل شود.
امروز يك اس���تان سرزنده ما مثل كرمان در بخش هاى 
مختلف ه���م توليدكننده و هم صادركننده   و هم اس���تان 
پرافتخارى براى ما س���ت و سرداران بزرگ و شخصيت هاى 
واالمقامى از اين استان بودند كه از كشور و مردم ما محافظت 
كردند كه يك نمونه بسيار واال شهيد سليمانى است كه از اين 
اس���تان بود و ديديم كه چه افتخار بزرگى را براى ما، منطقه 
و مس���لمانان   آفريد كه خداوند روح او را در جوار روح امام 

مجتبى)ع( در اين ايام قرار دهد.
مسأله كمبود آب راهم حتماً دنبال مى كنيم و  با وزير نيرو 
براى تخصيص آبى كه مورد نظر شما بود و هم براى    آب تا 
هر چه زودتر از منطقه جنوب به استان كرمان برسد، صحبت 
مى كنم و مى دانيم كه براى توسعه صنعت و كشاورزى استان، 
تامين آب ضرورى است؛ بنابراين براى مسائلى كه مورد نظر 
ش���ما بود هم در بخش كشاورزى و هم نيرو هر دو را دنبال 

مى كنم.

اما نكته ديگرى كه مى خواهم به طور كلى در اينجا تأكيد 
كنم كه امسال   سال جهش توليد است و معناى جهش توليد 
اين است كه   توليد سال هاى گذشته ما هر چه بود، امسال شاهد 
حركت بيشتر و سريعترى باشيم و اينكه مقام معظم رهبرى 
بر مسأله توليد امسال بيش از هميشه تأكيد كردند به اين دليل 
است   با   شرايطى كه امسال داريم، يعنى  تحريم و   كرونا، 
براى اينكه كشور   بتواند پيش برود و نيازمندى هاى مردم تامين 
و به مرحله  صادرات برسيم، راهى جز توليد نداريم و بايد توليد 

را گسترش دهيم.
هم براى توليد، صادرات و اشتغال كه مسأله اشتغال هم 
براى ما بسيار مهم است. معدن يكى از سرمايه هايى است كه 
دولت در اختيار دارد. معادن بزرگ در كشور ما ست و   بايد 
مورد بهره بردارى قرار گيرد كه  استفاده از بعضى از معادن آسان 

اس���ت و يك مجوز بايد براى معدن شن و ماسه داده شود و 
خيلى پيچيده نيست؛ يا برخى از آنها   معادن سختى نيست و 
معدن بزرگ آهك و گچ است كه خيلى پيچيدگى زيادى ندارد 
و بخش هاى خصوصى ما مى توانند به خوبى از پس اين معادن 

بر بيايند و محصول  آن را در اختيار مردم قرار دهند.
اما برخى از معادن است كه نياز به سرمايه گذارى بيشترى 
دارد و دول���ت بايد كمك كند مخصوصاً دولت هم در زمينه 
اكتشاف كه بگويد كدام معادن در كجا  ست و با چه عيارى و 
در چه عمقى وجود دارد و بسيار خوشحال شدم كه گفته شد 
كه در بخش مينوك و بخش اكتشاف  آن، براى كشف معادن 

عميق منطقه تاش مى شود.
براى كشف معادن هنوز به عمق زمين نرفته ايم و عمدتا 
از معادنى استفاده كرده ايم كه در سطح هستند و بايد به عمق 
يك الى سه كيلومترى برويم كه البته در نفت و گاز رفتيم. اگر 
نفت و گاز را جزو معادن معمولى قرار دهيم كه آنها را معادن 
ويژه حساب مى كنيم و در عمق هاى بسيار زياد رفتيم و در بقيه 
مع���ادن هم عمق زياد نرفتيم و جايى كه معدن بزرگ با عيار 
بزرگ است آن وقت صرف دارد به عمق برويم و از آن معادن 

استفاده و بهره بردارى كنيم.
بخش اول معدن، اكتشاف است. خوشحالم در دولت 
يازدهم و دوازدهم در اين زمينه كار بسيار بزرگى انجام گرفته 
است يعنى آنچه در دولت يازدهم و دوازدهم اكتشاف شده در 
مقايسه با آنچه در تاريخ ايران اكتشاف شده، خيلى خيلى بيشتر 
است يعنى چندين برابر اكتشاف كل تاريخ است. اكتشافى كه 
در طول 7 سال انجام گرفته است و در اين يكى دو سال هم 
آقاى وزير صمت در آغاز صحبتشان اشاره كردند كه در زمينه 
 اكتشاف چه كار بزرگى انجام گرفته است كه اين كار اول ما ست
 كه بسيار مهم است دستگاه هاى مختلف در اين زمينه كار و 

تاش مى كنند.
مسأله دوم، آزادسازى پهنه هاست؛ يعنى اينجا را مى گوييم 
معدن است، دور آن را خط مى كشيم، كيلومتر ها در كيلومترها 
متوقف مى كنيم و مى گوييم كس���ى حق ورود ندارد و هيچ 
استفاده اى نبايد بشود و اينجا پهنه معدنى است كه سريع از آن 

استفاده نمى شود و بايد كارى بكنيم معادنى كه استفاده نمى شود، 
به سرعت در اختيار مردم قرار دهيم.

شركت ها و تعاونى هايى هستند كه تشكيل مى شوند و 
آماده هستند. بخش خصوصى است يا به سهامى تبديل كنيم كه 
دولت هم مى خواهد حضور داشته باشد و   بخش بزرگ  سهام 
آن را به مردم واگذار كند. توصيه ام به ايميدرو كه قباً هم در 
دولت تأكيد كردم و اينجا هم تأكيد مى كنم اين است كه سهام آن 
بايد به    بورس بيايد و به مردم واگذار شود. بورس ما استعداد 
بسيار زيادى دارد و آنچه امروز در بورس تهران مشاهده مى كنيم 
كه  رقم و سرمايه آن قابل ماحظه است و اگر اندكى تاش 

كنيم اين بورس را مى توانيم به چندين برابر برسانيم.
وقتى بورسى زنده است كه   سهام نو و  جديد   عرضه 
كنيم. يك وقتى داخل بورس اس���ت و س���هم  خود را به او 
مى فروش���د و او به اين يكى مى فروشد و در داخل بورس 
گردش مى كند كه اين خوب است. البته يكى از كارهاى بورس 
همين است اما زنده ماندن بورس و تحرك جديد بورس اين 
است كه س���هام جديد را وارد عرضه بورس كنيم. الحمد هلل 
امس���ال 2، 3 قدم خوب در اين زمينه برداشته شده است و 
سهام عدالت هم در بورس مى آيد و عرضه مى شود  كه به 50 
ميليون نفر از مردم تعلق دارد؛ آنهايى كه مايل هستند، بفروشند و 
آنهايى كه مايل هستند، نگه مى دارند كه اين هم تحرك بزرگى 

در بورس ايجاد مى كند.
اكثريت قاطع  سهام عدالت براى شركت هايى است كه 
بسيار س���ودده هستند و اين سهام  بسيار ارزشمندى است و   
به راحتى در بازار بورس فروش خواهد رفت. بايد مسئولين 
وزارت اقتصاد ما تاش كنند . اين چند روز هم تاش كردند 
و صدا و س���يما هم تاش كرد و به گونه اى توضيح   داد اما   
مردم  همچنان از دفتر ما مرتب مى پرس���ند كه اين چه شد و 
مقصود چيست؛ يعنى اينقدر پيچيده مسأله را مطرح مى كنيم.
همه آنهايى كه داراى   سهام عدالت هستند، بايد مطلع   شوند 
و خبر دهند كه  سهام  را مى خواهند يا مى خواهند بفروشند 
و اين قدم اول است. اگر مى خواهند نگه دارند،   سود ساالنه 
هم به آنها مى رسد و  كسانى   مى خواهند بفروشند   با يك 
پيام و تماس و سايت و سامانه مى توانند وارد بشوند و بگويند 
مى خواهيم سهاممان را بفروشيم و فروش اين سهام  هم راه هاى 

متعددى دارد.
وزارت اقتصاد مس���ئول آن است و مى خواهد اين كار 
را بكند و از وزير اقتص���اد مى خواهم كه اين كار را هر چه 
سريع تر انجام دهد كه به نظر من راه هاى مختلفى وجود دارد. 
نمى خواهم خودم وارد بشوم و مى خواهم آن وزارتى كه مسئول 

است، وارد شود.
راه هاى فراوانى وج���ود دارد كه مردم به راحتى بتوانند 
سهامشان را بفروشند و پول آن سهام را به هر مصرفى كه دلشان 
مى خواهد برسانند. در   شرايط سختى كه امروز مردم گرفتار 
شدند و ش���رايط تحريم در كنارش شرايط كرونا كه شغل ها 
به طور كامل خوابيده و تعطيل شده است، بسيارى از مراكز 
ورزشى، تفريحى،  فرهنگى، مساجد و محافل دينى تعطيل 
است، نقل و انتقال و سفرها و گردش ها بسيار پايين آمده و 
خودمان توصيه مى كنيم و به مردم مى گوييم كه بيشتر در خانه 
بمانيد و جايى نرويد و خيلى ها صدمه ديدند ،بنابراين آنهايى كه 
نيازمند هستند اين سهام را بفروشند و سهام  هم اكنون ارزشمند 
اس���ت و اين يك حركت خوبى براى مردم خواهد بود پس 

بورس بايد فعال شود و توسعه پيدا كند.
در زمينه بورس هم چيزهايى در بورس نياورديم كه بايد 
به آن فكر كنيم، مثاً هيچ وقت فروش زمين را در بورس قرار 
نداديم. دولت زمين هاى بزرگ را در اختيار قرار دارد يا نيروى 
مسلح در اختيار دارند و مثاً مى بينيد يك پادگان، 10 كيلومتر 
در 3 كيلومتر در حالى كه نصف  آن براى آن نيروى مس���لح 
كافى است، نصف اين زمين را عرضه كند يا دولت زمين هاى 
بزرگى دارد و يك بخشى مورد نياز است و بقيه اش را مى تواند 

عرضه كند.
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آغاز مرحله دوم رزمايش کمک مومنانه  
با مشارکت بسیجیان و خیرين 

رزمايش سراسرى كمك مومنانه با مشاركت بسيجيان و خيرين در 25استان 
و با توزيع يك ميليون بسته معيشتى برگزار مى شود.

به گزارش ايس����نا به نقل از سپاه نيوز؛ همزمان با مياد كريم اهل بيت )ع( 
مرحله دوم رزمايش سراس����رى »كمك مومنانه« با مشاركت خيرين، اصناف، 
 ورزش����كاران، هنرمندان و مداحان بس����يجى همزمان در25 استان روز شنبه 

20 ارديبهشت برگزار مى شود.
 در اين عرصه از رزمايش يك ميليون بس����ته معيشتى به ارزش هر بسته  

300 هزار تومان تهيه و توزيع مى شود.
گفتنى است با هدف كمك به اقشار كم درآمد و آسيب ديده در بيمارى 
كرونا اين رزمايش عاوه بر تهران و رى به صورت همزمان در اس����تان هاى 
آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، البرز، مركزى، بوشهر، سيستان و بلوچستان، 
مركزى، خراسان رضوى،خراسان شمالى، خراسان جنوبى، چهارمحال و بختيارى، 
قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان، كرمانشاه،گيان، گلستان، لرستان، همدان، 

مازندران، يزد، قم، اردبيل و سمنان برگزار مى شود.

بهره برداري از4 طرح ملي صنعت مس در استان کرمان

عضو كميسيون اقتصادى مجلس در نامه اى 
به رئيس جمه���ورى راهكارهايى براى مقابله با 

افزايش حجم نقدينگى ارائه كرد.
 به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهيمى در 
نامه اى به حسن روحانى رئيس جمهورى درباره 

افزايش حجم نقدينگى در كشور هشدار داد.
متن اين نامه به شرح زير است:

جناب آقاى دكتر روحانى
رياست محترم جمهورى اسامى ايران

با سام
احتراما چنانچه مستحضر هستيد در شرايط 
كنونى اقتصاد ايران روزانه بيش از 1200ميليارد 
تومان به حجم نقدينگى كشور اضافه مى شود و 
اين وضع  شرايط تصميم براى مديريت نقدينگى 
ش���تابان را با پيچيدگى هاى خاصى همراه كرده 
اس���ت. در اين زمينه رشد شاخص بورس در 
ماه هاى گذشته متاثر از افزايش حجم نقدينگى 
در كش���ور و ورود آن به بازار سرمايه شرايط 
خاصى را رقم زده است. شاخص كل بورس در 
پايان سال 13۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۸6درصد رشد كرده است و از ابتداى سال تا  
16ارديبهشت 13۹۹ اين رشد به رقم بى سابقه 
۹1درصد رسيده  كه اين به معناى آن است كه 
شاخص بورس طى 27روز كارى تقريبا 50درصد 
رش���د كل سال گذشته را داشته است. شاخص 
كل هموزن طى سال ۹۸با رشدى 430درصدى 
روبرو بوده اس���ت و از ابتداى سال هم بيش از 

75درصد رشد را به خود ديده است.

شاخص فرابورس ايران هم در سال ۹۸بالغ 
بر 1۸۸درصد رش���د و از ابتداى سال بالغ بر 

6۹درصد رشد كرده است. 
ارزش بازار بورس و فرابورس طى س���ال 
۹۸با رش���دى 1۸4درصدى به رقم بى سابقه 
24566546ميليارد ريال رسيده است و از ابتداى 
سال تا تاريخ 16 ارديبهشت ماه با 7۹درصد رشد 
بالغ بر 43۸52۸4۹ميليارد ريال ش���ده است. از 
ابتداى س����ال 13۹۹ تاكنون در برخى روزها بيش 
از 100هزار نفر كد سهامدارى دريافت كرده اند و 
مردم نسبت به سرمايه گذارى در بورس استقبال 
ويژه اى كرده اند به طورى كه از ابتداى سال ۹۹تا 
تاريخ 16ارديبهش����ت ماه بالغ بر 3۸هزار ميليارد 
تومان منابع نقدينگى جديد وارد بازار سرمايه شده 
است و ميانگين ارزش معامات بورس تهران به 

روزانه 6۸00ميليارد تومان رسيده است.
امروز با توجه به شرايط اقتصادى كشور و 
لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و همچنين اجتناب 
از س���فته بازى در ارز و مس���كن و... فرصتى 
تاريخى براى تامين مالى از طريق بازار سرمايه به 
وجود آمده است، افزايش چند برابرى شاخص 
بازار ب���ورس در مدت كوتاه اگر با تمهيدات و 
تصميم گيرى صحيح به همراه نباش���د عليرغم 
تمامى محسنات آن مى تواند تبعات منفى مهلكى 
هم براى اقتصاد كش���ور به همراه داشته باشد. 
دولت بايد از فرص���ت تاريخى به وجود آمده 
)اذن مقام معظم رهبرى در آزادس���ازى سهام 
عدالت، امكان عرضه سهام شركت هاى دولتى، 

سهام شركت هاى شبه دولتى و همچنين سهام 
ش���ركت هاى متعلق به بانك هاى دولتى( براى 
جذب نقدينگى سرگردان حداكثر استفاده را كند، 
اين حجم از نقدينگى اگر با عرضه هاى عمده 
همراه نباشد مى تواند اثرات مخربى در اقتصاد 
ايجاد كند و موجب ش���ود ارزش ذاتى سهام 
شركت هاى موجود در بورس با ارزش روز سهام 
فاصله معن���ادار پيدا كرده و در آينده مخاطرات 
جدى را براى سرمايه گذاران، بنگاه هاى اقتصادى 

و منافع ملى به همراه آورد.
در اين زمينه با توجه به بررسى هاى انجام 
شده مى توان به اين نكته اشاره كرد كه برخى از 
شركت ها كه حدود 40درصد شركت هاى بورس 
و فرابورس را تش���كيل مى دهند هيچ ارتباط 
منطقى بين قيمت سهم و سودآورى آنها وجود 
ندارد و به عنوان مثال شركتى كه NAV آن منفى 
است )شركتى كه ارزش تعهداتش بيشتر از ارزش 
دارايى هايش است( هر روز به قيمت سهمش 
اضافه مى شود و حتى شركت هايى كه غير فعال 
هستند يا سودآورى ندارند يا با سودآورى بسيار 
ناچيز هس���تند در قيمت هاى بسيار باال معامله 
مى شوند و اين عامت جدى است كه اگر سريعاً 
در بازار سرمايه براى آنها تصميمى گرفته نشود 
نگرانى براى اين دسته از ارزش سهام شركت ها 
در روزها و هفته هاى آينده زياد بوده و سقوط 

آنها خارج از تصور نيست. 
درست است كه اين دسته از سهام حدود 
40درصد بورس را تشكيل مى دهند اما وقتى بازار 

رو به كاهش حرك���ت كند تمامى بازار را دچار 
تاطم و چالش خواهد كرد و حتى شركتهايى 
كه انتظار ميرود روند رو به رش���د داشته باشند 
را نيز به دليل ج���و روانى بازار دچار چالش و 
تاطم خواهد كرد. بر اين اساس موارد ذيل به 
عنوان پيشنهادات اجمالى اينجانب حضورتان 

ارائه مى شود:
* تشكيل ش���وراى ثبات مالى با حضور 
روس���اى بانك مركزى، بورس و بيمه و افراد 
مس���تقل و متخصص حقيق���ى و نمايندگان 
بخش واقعى اقتصاد به منظور بررس���ى و رصد 
سياست هاى ارزى، مالى و پولى و ارائه پيشنهاد به 

نهادهاى قانونگذار.
* واگذارى مابقى سهام شركت هاى دولتى 
و شركت هاى بزرگ اقتصادى متعلق به بانك هاى 
دولتى همانند شركت هاى سرمايه گذارى غدير، 

اميد، گروه توسعه ملى و ....
* عرضه سهام نهادهاى عمومى غير دولتى 
مانند ش���ركت هاى زير مجموعه سازمان تامين 
اجتماعى، صندوق بازنشستگى كشورى و... و 
هدايت نقدينگى حاصل از فروش سهام براى 
شروع و تكميل پروژه هاى ناتمام براى توسعه 

اقتصادى كشور
* راه ان���دازى اوراق اختيار قابل تبديل به 
سهام در پروژه هاى سودآور كه به دليل عدم منابع 
مالى توسط دولت متوقف يا حتى شروع نشده 
است و تضمين سود اوراق در صورت  فقدان 

استفاده از تبديل سهام در سررسيد مقرر

* فروش سهام دولت در پروژه هاى بزرگ 
ملى از جمله فازه���اى پارس جنوبى و ميادين 
بزرگ نفت���ى و گازى در قالب صندوق پروژه 
يا شركت س���هامى عام و تامين مالى براى اتمام 

پروژه هاى نيمه تمام
* اعمال سياست هاى تشويقى بيشتر براى 
بخش خصوصى و براى پذيرش ش���ركتها در 
بورس و همچنين تسريع فرايند اين شركت ها 

توسط شركت بورس و فرابورس
* آغاز معامات مجدد اوراق آتى سكه طا 
و انتشار اوراق آتى كااليى در حوزه انرژى كشور 

با توجه به صادرات بنزين و گازوئيل
* تخصيص بخش���ى از منابع حاصل از 
واگذارى س���هام دولت به صندوق تثبيت بازار 
براى مقابله با بحران هاى ناشى از سقوط قيمت ها 

در بازار سرمايه
* وضع كارمزد جدي���د بر معامات بازار 
سرمايه و اختصاص آن منابع به صندوق تثبيت 
بازار براى حمايت از بازار س���رمايه كشور در 

شرايط اضطرارى
* اتخاذ تمهيدات مناسب با همكارى قوه 
قضائيه براى مقابله موثر با افرادى كه در شبكه هاى 
مجازى اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستكارى 
قيمت كرده و از مردم نا آشنا به بازار سرمايه از 
طرق مختلف از جمله اغواگرى و ارائه سيگنال، 
منافع غيرقانونى براى خود ايجاد مى كنند. الزم به 
ذكر است بخشى از حضور و استقبال مردم در 
بازار سرمايه ناشى از تورم پنهان در اقتصاد كشور 

است و مردم شريف ايران به خاطر حفظ ارزش 
پول ملى اقدام به خريد دارايى و پوش���ش تورم 
لجام گس���يخته كرده اند، به نظر مى رسد دولت 
و مشخصا بانك مركزى جمهورى اسامى ايران 
بايستى تمهيدات ويژه اى را براى كاهش نرخ تورم 

و افزايش ارزش پول ملى كشور به كار ببندد. 
اين در حالى است كه بانك مركزى اولويت 
خود را به كنترل ن���رخ ارز اختصاص داده و از 
اجراى ساير سياست هاى پولى و مالى براى كنترل 
نرخ تورم به عن���وان ماموريت ذاتى اين بانك، 

فاصله گرفته است.
بديهى است در صورت عدم تمهيدات به 
موقع و مناس���ب در جذب نقدينگى و افزايش 
بى رويه قيمت س���هام كه با معيارهاى علمى و 
ارزشگذارى ذاتى فاصله اى معنادار پيدا مى كند 
ممكن اس���ت موجب بحران هاى اقتصادى و 
اجتماعى جدى در كش���ور شده و نظام مقدس 
جمهورى اسامى را با مخاطرات تازه اى روبرو 
س���ازد و انتظار مى رود بانك مركزى به عنوان 
مقام ناظر بازار پولى و ش���وراى عالى بورس و 
همچنين س���ازمان بورس اوراق بهادار به عنوان 
مقام ناظر بازار سرمايه بر اساس تكاليف قانونى 
 خود تمهي���دات الزم را براى حفظ و صيانت از 
سرمايه گذاران و همچنين رشد منطقى شاخص 
بورس به كار بسته و حضور مردم در بازار سرمايه 
را به يك فرصت تازه در اقتصاد ايران براى رهايى 
از سفته بازى هاى كاذب و تامين مالى پروژه هاى 

مهم اقتصادى تبديل كنند. 

نخست وزيري براي هیجده ماه!
سرانجام دادگاه عالي اس��رائيل رأي خود را براي تشكيل 
كابينه وحدت ملي به رياست »نتانياهو« و رقيب او »كانتز« صادر 
كرد. براس��اس رأي صادره پرونده هاي قضايي مطرح شده عليه 
نتانياهو كه در دو پرونده  تا اينجا به  سوءاستفاده هاي مالي محكوم 
شده است اما هنوز قرارداد مجرميت عليه او صادر نشده است. 
با انتش��ار اين خبر از تصميم دادگاه عالي قضايي اسرائيل، دو 
حزب »آبي و سفيد« به رهبري »كانتز« و حزب ليكود به رهبري 
»نتانياهو« با انتشار بيانيه اي مشترك، ضمن استقبال از رأي صادره 
از سوي دادگاه عالي، اعالم كردند تالش خواهند كرد تا تاريخ 
13 مي »24 ارديبهشت« فهرس��ت كابينه جديد را به »كنست« 

مجلس اسرائيل ارائه دهند. 
دو رهبر حزب هاي ليكود و آبي س��فيد، توافق كرده اند تا 
مسؤوليت نخس��ت وزيري به دو دوره اول و دوم تقسيم شود. 
نتانياهو براي دوره اول براي هجده ماه نخس��ت وزير و رياست 
دولت اسرائيل را به عهده خواهد داشت. پس از آن كانتز، قدرت 
و مسؤوليت نخس��ت وزيري را به دست خواهد گرفت! »رئرون 
ريولي��ن« رئيس جمهوري رژيم صهيونيس��تي با صدور حكم 
كوتاهي، به صورت رسمي بنيامين نتانياهو را مأمور تشكيل دولت 
جديد كرد و مراسم تحليف كابينه جديد اسرائيل چهارشنبه هفته 
آينده برگزار خواهد شد. بسياري از تحليلگران سياسي در داخل 
و خارج اس��رائيل معتقدند كه ماجراي شكاف هاي سياسي در 
ميان احزاب گوناگون اسرائيل از راست تا چپ و از افراطي هاي 
يهودي ت��ا ميانه روهاي غيرمذهبي و سياس��ي و... پايان نيافته 
است و حتي از اين پس در مجلس اسرائيل تشديد خواهد شد؛ 
چنانكه از همين االن، تعدادي از احزاب مخالف نتانياهو، ضمن 
محكوم كردن ائتالف سياسي دو حزب ليكود و آبي و سفيد، آن 
را غيرقانوني مي دانند و تقس��يم زمان نخست وزيري را ميان دو 
رهبر حزب، خالف قانون اساس��ي اسرائيل مي شمارند. بعد از 
سه بار انتخابات عمومي كه به روايت خبرگزاري ها بيش از 600 
ميليون دالر هزينه دربرداشته است و از ماليات مردم مخارج آن 
داده شده است، سرانجام به توافق انتخاب نخست وزير براي 18 
ماه، آن هم با كابينه ائتالفي درهم برهم، رسيده اند! جامعه اسرائيل 
خسته و آش��فته است. خسته از شكاف هاي سياسي � فرقه اي و 
آشفته از فس��ادهاي مالي، اخالقي و جنگ طلبي شخصيت هاي 
صاحب نام سياس��ي � نظامي خود. نتانياهو چهار پرونده بزرگ 
سوء استفاده هاي مالي و فساد مديريتي در دادگاه اسرائيل دارد كه 
همراه او، همسرش نيز در دو پرونده سوء استفاده مالي، محكوم 

شده است.
نتانياهو كه در اس��رائيل به نام »بي بي« شهرت دارد، از سال 
1996 تا 1999 ميالدي نخست وزير اسرائيل بود و از سال 2009 
تاكنون نيز اين س��مت را در اختي��ار دارد. البته از ماه مه 2019 
تا امروز تشكيل »كنست« مجلس اس��رائيل به تعويق افتاد و او 
همچنان با حكم »نخست وزير« موقت، قدرت رياست دولت رژيم 
صهيونيستي را دارد. جامعه اسرائيل بعد از 14 سال نخست وزيري 
او، از نتانياهو خسته شده اس��ت، به ويژه كه اصلي ترين جهت 
حركت او، بسترس��از جنگ طلبي و بحران آفريني »ترامپ« در 
خاورميانه شده است. اكنون سال انتخابات در آمريكاست و در 
آبان ماه آينده معلوم خواهد ش��د كه آيا ترامپ براي دوره دوم 
رياست جمهوري آمريكا انتخاب مي شود يا رقيب او »بايدن«  از 
حزب دمكرات كه چندان ميانه خوبي با »نتانياهو« ندارد، پيروز 
انتخابات خواهد شد. نوسان قدرت سياسي در آمريكا به صورت 
مستقيم در ش��اكله قدرت حاكم سياسي در اسرائيل تأثيرگذار 
اس��ت. انتخاب موقت نتانياهو براي هجده ماه به نخست وزيري 
براي ترديدي است كه درباره نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
آمري��كا در داخل اس��رائيل ارزيابي و ديده مي ش��ود. در يك 
نظرسنجي كه از سوي شبكه تلويزيوني 12 اسرائيل از مخاطبان 
خود انجام داده اس��ت، از آنها پرسيد، آيا نتانياهو به قول خود 
مبني بر واگذاري كرسي نخس��ت وزيري به گانتز بعد از اتمام 
دوره 18 ماهه رياس��تش بر كابينه دولت، عمل خواهد كرد؟ 45 
درصد پاس��خ داده اند »خير« و 38 درص��د »آري« و 17 درصد 

»نمي دانيم« بستگي به نتيجه انتخابات در آمريكا دارد! 
نتانياهو چند بار و به صورت علني گفته است، بعد از 14 سال 
نخس��ت وزيري اسرائيل، هنوز يك كار ناتمام دارم و آن انضمام 
»كرانه باختري« به خاك اصلي »اسرائيل« است. اين گفته نتانياهو 
در فلس��طين اش��غالي، در اردن و در اغلب كشورهاي عربي و 
غيرعربي مسلمان به نواختن زنگ خطر جنگ جديد، خوانده شده 
است. بسياري در داخل آمريكا، در اروپا و در خاورميانه معتقدند، 
اگر »ترامپ« بار ديگر به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شود و 
نتانياهو نيز نخست وزير در اسرائيل باشد، خاورميانه شاهد بحران 
جديد تا شروع جنگي ويرانگرتر از گذشته خواهد شد و جهان 
ناآرام كنوني ناآرام تر مي ش��ود. همه فاشيست هاي نژادپرست 
آمريكايي كه از نزديك ب��ا ترامپ همكاري دارند، به ويژه وزير 

خارجه او »پمپئو« از حاميان جّدي نتانياهو هستند.

10 راهكار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای مقابله با افزايش نقدينگی

دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی 
سريع به موضوع افزايش قیمت خودرو

  رئيس جمهورى اعام كرد: افزايش قيمت خودرو به اين شكل خاف 
مصوبه س���تاد اقتصادى دولت بوده و قابل پذيرش نيست و وزارت صمت 
موظف اس���ت سريعا براى كنترل اين موضوع ورود كرده و با هرگونه اقدام 

متخلفانه در افزايش قيمت خودرو مقابله كند.
به گزارش پايگاه اطاع رس���انى رياس���ت جمهورى، حجت االسام 
والمسلمين حسن روحانى درگفتگو با رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و 
تجارت اظهار داشت: بايد همه بخش ها و دستگاه هاى مسئول تاش كنند تا 
با كنترل قيمت  كاالهاى مورد نياز مردم، آنان در مضيقه قرار نگرفته و دچار 

مشكل نشوند.
 رئيس جمهورى رسيدگى فورى به موضوع افزايش قيمت خودرو را 
بسيار حائز اهميت دانست و با اشاره به اين كه تاكنون دو بار در جلسات ستاد 
اقتصادى دولت اين موضوع مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بر ضرورت 
نظارت و كنترل دقيق بر قيمت خودرو تاكيد شده است، دستور داد: افزايش 
قيمت خودرو به اين شكل خاف مصوبه ستاد اقتصادى دولت بوده و قابل 
پذيرش نيست و وزارت صمت موظف است سريعا براى كنترل اين موضوع 

ورودكرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزايش قيمت خودرو مقابله كند.
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میرجالل الدین کزازی، شاهنامه پژوه و استاد 
دانشگاه عنوان کرد  بی کنشی با مرگ برابر است 

و در این گیتی گریزی از تکاپو نیست. 
به گ���زارش روابط عمومی کمیس���یون 
ملی یونس���کو- ایران، میر جالل الدین کزازی 
شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه شامگاه پنج شنبه، 
۱۸اردیبهشت ماه، مهمان نت گپ های یونسکویی 
در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو در 

ایران با اجرای عبدالمهدی مستکین بود.  
مستکین در ابتدای این برنامه ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت درگذشت نجف دریابندری از 
نویسندگان برجسته کشور، عنوان کرد: همانطور که 
حجت اهلل ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران عنوان کرد، این پیرمرد به دریا رفت و 
بازنگش���ت اما کدامین دریا؟ دریای عشق. روح 

این مرد در آرامش باد.  
در ادامه کزازی گفت: برای من بسی مایه 
شادمانی است که در این روزهای بس خجسته 
که روزهای فردوسی و شاهنامه است، این بخت 
بلن���د را یافته ام که با این گروه از ایرانیان گرم 
گفتگو بشوم. من همواره گفته ام که از دید من 
س���خت ترین و ستوده ترین سنجه در شناخت 
ایرانی راستین و سرشتین، عالقه او به شاهنامه 
است. هرکس دل در گرو شاهنامه دارد بی گمان 
می دانم که شایسته نام برین است. از همین رو 
پیروزبخت و خرم دل هستم که با ایرانیان راستین 

و سرشتین هم اکنون گرم گفتگویم. 
وی افزود: بانوی من همیشه می گوید که تو 
در سده پنجم مانده ای زیرا در سده پنجم فردوسی  
سر برآورده، شاهنامه را سروده و پایه های استوار 
ایران نو در آن ریخته شده است؛ از همین رو شاید 
بانوی من که فرهیخته و با تاریخ و فرهنگ ایرانی 
آشناست، در میان سده های گوناگون انگشت بر 
سده پنجم نهاده است. اگر این سده ستوده فراز 
نمی آمد، اگر در آن فردوسی سر بر نمی آورد و 
شاهنامه را نمی سرود،  شاید هم اکنون ما با یکدیگر 
به زبان شیوای فارسی سخن نمی گفتیم و اینگونه 
از ایرانی که به آن می نازیم، محروم بودیم به همین 
دلیل سده پنجم سده ای دیگرسان است؛ سده ای 
هنگامه ساز، روزگارآفرین، منش پرور، سده ای که 
در آن، س���خن پارسی از زمین به آسمان رفت. 
کدامین سده را می شناسیم که از این ویژگی های 

واال برخوردار باشد؟ 
کزازی با اشاره به سخنان هگل عنوان کرد: 
س���خن هگل این است که تاریخ با ایران آغاز 
می  ش���ود. به راستی این موضوع، نازشی برای 
ما ایرانیان اس���ت، چون برترین و بی گمان ترین 
ستایش آن است که دیگری از ما داشته باشد؛ به 
ویژه اگر آن دیگری دشمن نیز باشد. البته هگل 
دشمن ما ایرانیان نبود اما از آن دیگران است و 
چرا باید چنین داوری و دیدی درباره ما داشته 
باشد؟ تنها پاسخم این است که او فرزانه، خردمند، 
دانادل و در پی راس���تی است. به استواری باور 
دارم هرکس که چنین باشد و با تاریخ، فرهنگ 
و پیشینه ایرانی آشنایی داشته باشد، با هگل یا با 
هم���ه آن فرزانگان فرخنده خوی که ایران را به 
هر شیوه ای ستوده اند همداستان خواهد شد. چند 
سال پیش در بزمی که در مسکو ترتیب داده شده 
بود، ایران شناسان از سراسر آن کشور آمده بودند. 
در آنجا از من خواسته شد صحبت کنم. گفتم 
من از شما سپاسگزارم، تالش شما را ارج می نهم 
ولی برآنم که شما سپاسی بر سر ایران ندارید، 
زیرا ایران دلرباست و هرکس آن را بشناسد، به 

ناچار دل به آن خواهد باخت. 
وی ادام���ه داد: یکی از بنیادهای پایدار در 
جهان بینی و اندیشه ورزی ایرانی، دوگانه گرایی 
است. بازتاب آن را نه تنها در اندیشه های ایرانی، 

بلک���ه در هر پدیده دیگری که با جهان ایرانیان 
پیوندی دارد، می بینیم. ایرانیان دوگانه گرا بوده اند 
اما دوگانه پرست نه. برای مثال آنهایی که با دین 
زرتشت آشنایی ندارند، گمان می کنند زرتشتیان 
دوگانه پرس���تند؛  اما چنین نیست. آفریدگار در 

جهان بینی آیینی ایرانی، یگانه است. 
این اس���تاد دانشگاه با اشاره به شخصیت 
فریدون در شاهنامه توضیح داد: در روزگار فریدون 
ما هنوز در آغاز زمان و جهان هس���تیم. داستان 
این است که اگر بخواهم نمادشناسانه بگویم باید 
عنوان کنم که در بسیاری از افسانه های ایرانی و 
حتی جهانی، پور کهین است که بر پوران دیگر 
چیرگ���ی می یابد، زیرا پور کهین پیوندی بیش 
به آینده دارد. پور کهین کس���ی است که آینده 
را می س���ازد، آرمان گرایی دارد و رهاترین است. 
هنگامی که گیتی به فرجام می رس���د ناسازی از 
بین می رود. در آن زمان است که پهلوان بزرگ 
گرشاسب سر از خواب گران برخواهد داشت. 
در آن هنگام گرشاسب به جهان خواهد تاخت و 
دیگر بار سیاهی و تباهی از بین می رود. گرشاسب 
که هماورد نمادین ضحاک ماردوش است، در آن 
زمان با گرزه بر تارک ضحاک فرو می زند و او 
را می کشد؛ پلیدی، بدی، زیان و هر آنچه نشان 
از سیاهی دارد به همین شکل از بین می رود تا 
چرخه ای از آفرینش به فرجام بیاید و چرخه ای 

دیگر آغاز ش���ود. ضحاک تا پایان جهان زنده 
می ماند و هماورد او گرشاسب است که چهره ای 

فرجام شناختی دارد. 
این شاهنامه پژوه گفت: آدمی در شاهنامه، 
کنش گر است؛ زیرا بی کنشی با مرگ برابر است. 
هرکس در گیتی است به ناچار باید در تب و تاب 
و تکاپو باشد، زیرا در جهانی ناساز زندگی می کند، 
پس باید گریزان از زیان باشد. ناسازی نشانه آن 
نیست که آدمیان همواره باید در ستیز باشند، بلکه 
فرجام این فرآیند همدلی و همسازی است. انسانی 
داد کار را درجهان ناساز به شایستگی می دهد که 
بتواند به آرامش برسد. آرامش دست آورد آشتی 
اس���ت؛ کسی که هم با جهان و هم با خود به 

آشتی رسیده، در آرامش است. 
وی ادام���ه داد: اگ���ر به بخش های رزمی 
شاهنامه بنگرید که سرشت و ساختاری حماسی 
دارند، هرگز نمی بینید که ایرانیان آغازگر نبرد و 
خونریزی باشند؛ بلکه همواره تورانیان یا مردمانی 
دیگرند که به ایران می تازند و ایرانیان به ناچار 
در برابرشان می ایستند و تا آنان را از کشور نرانند 
دست از نبرد نمی کشند. در جهان بینی کهن ایرانی، 
انس���ان راستین با سوی اهورایی در پیوند است 
و از سوی اهریمنی می گریزد. درست است که 
کشاکش در میان این دو در آدمیان وجود دارد، 
ولی این کش���اکش بازتاب بیرونی می یابد. فقط 
آدمی است که می تواند نیک باشد یا بد؛ چون 
او در آنچه که می اندیش���د، می گوید و به انجام 
می رساند، آزاد است.  کزازی اظهار کرد: ما در برابر 
کنش های یکسان همواره واکنش های یکسان نشان 
نمی دهیم، می اندیشیم، اگر اندیشه تباه باشد،  کنش 
هم از همان گونه خواهد بود؛ اگر اندیشه روشن 
و راست باشد، سازنده است. پس بازتاب آنچه 
در درون و منش ما می گذرد در جهان پیرامون 
دیده می شود. این دوگانه گرایی همواره با ماست 
و رفتارهای ما را سامان می دهد، زیرا پیش از آن 

اندیشه های ما را سامان داده است. 
این اس���تاد دانش���گاه تأکید کرد: ایرانیان 
دیگردوست ترین و بیگانه نوازترین مردمان جهان 
هستند؛ این را از سر شیفتگی به ایران و ایرانی 

نمی گویم،  بلکه برای آن برهان دارم. 
در پایان این برنامه مازیار حیدری به نواختن 

قطعه ای پرداخت. 

کزازی: گریزی از تکاپو نیست،  بی کنشی با مرگ برابر است 

آکادمی هنرهای تلویزیونی آمریکا 
اعالم کرد از این پس آثاری که که در 
جوایز اسکار نامزد شده باشند،اجازه 
حضور در جوای���ز امی را نخواهند 

داشت. 
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود 
ریپورتر،  اعالم رسمی اجرای تصمیم 
جدی���د آکادمی تلویزیون آمریکا  از 
جوایز امی در س���ال  ۲۰۲۱در حالی 
است که آکادمی اسکار نیز چند روز 
پیش گفت: برخی فیلم های نمایش 
داده ش���ده در سرویس های ویدئوی 
درخواس���تی  )VOD( به صورت 
موقت و به دلیل شرایط به وجود آمده 

ناش���ی از شیوع ویروس کرونا واجد 
شرایط رقابت در این جوایز سینمایی 
اسکار می شوند.  تصمیم جدید آکادمی 

تلویزیون آمریکا مبنی بر عدم اجازه 
حضور نامزدهای اسکار در جوایز امی، 
بیشتر به زیان آثار مستند است و در 

چند سال گذشته برندگان شاخه های 
مس���تند جوایز اسکار و امی، در چند 

نوبت همپوشانی داشتند. 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
اس���کار اواخر ماه گذشته به صورت 
رس���می اعالم کرد برای اولین بار و 
فقط برای یک س���ال فیلم های اکران 
ش���ده در س���رویس های ویدئوی 
درخواستی)VOD( را واجد شرایط 
حضور در این جوایز سینمایی قلمداد 
خواه���د کرد. پیش از این هم ۷روز 
اک���ران تجاری در منطقه لس آنجلس 
ش���رط ضروری حضور در جوایز 

اسکار بود. 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و 
درمان بیماری های وزرات بهداشت، 
ضمن تشریح وضعیت دارو و درمان 
تاالسمی ها، از تولد ساالنه ۱۵۰بیمار 

تاالسمی جدید در کشور خبر داد. 
دکتر مهدی شادنوش در گفتگو 
با ایس���نا، با بیان اینکه کل بیماران 
تاالس���می که در س���امانه وزارت 
بهداش���ت ثبت شده اند، نزدیک به 
۱۸هزار و ۳۰۰نفر هس���تند که در 
۲۲۵بخش تزریق خون به آنها ارائه 
خدمت می شود، اظهار کرد: ساالنه 
حدود ۱۵۰بیمار جدید تاالسمی در 
کشور متولد می شوند که متأسفانه 
بیشترین میزان موارد جدید تاالسمی 
در کش���ور مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است و علت آن رواج 
ازدواج های فامیلی است. البته اخیراً 
بزرگان اهل تس���نن  در سیستان و 
بلوچستان همکاری کردند تا بدون 
انج���ام آزمایش پی���ش از ازدواج، 

ازدواجی را ثبت نکنند. 
شادنوش از برگزاری برنامه های 
آموزشی برای تیم درمانگر تاالسمی 
اعم از پزش���ک و پرستار در قالب 
سمینارهای منطقه ای خبر داد و افزود: 
در عین حال باید توجه کرد یکی از 
اهداف وزارت بهداشت ارائه مناسب 
خدمات تزریق خ���ون به بیماران 

تاالسمی است . 
وی درباره هزینه خدمات ارائه 
ش���ده به    بیماران تاالسمی توضیح 
داد: حمایت های مالی در قالب بسته 
خدمتی بیماران تاالس���می از سوی 
وزارت بهداش���ت انجام شده است 
که شامل پرداخت هزینه های درمانی  
برای بیمارانی است که یا هزینه هایشان 
از سقف حمایت بیمه ای بیشتر است 

یا اصال حمایت بیمه ای ندارند. 
همچنی���ن ب���رای خدمات 
دندانپزشکی روتیِن بیماران تاالسمی 
س���االنه بالغ بر ۸۰۰هزار تومان به 

عنوان کمک هزینه پرداخت می شود و 
کمک هزینه تاالسمی ها برای خدمات 
ارتودنس���ی پیش از این ساالنه دو 
میلیون تومان بود که در حال حاضر 
به چهار میلیون تومان افزایش یافته 

است. 
رئیس مرکز مدیریت پیوند و 
درمان بیماری های وزرات بهداشت 
درباره وضعیت ارائه خدمت به بیماران 
تاالسمی در بحران کرونا گفت: به 
دانشگاه ها ابالغ شد حتی االمکان از 
جابجایی بیماران تاالسمی خودداری 
شود و همچنین محل ارائه خدمت 
به این بیماران از داروخانه ها و مراکز 
درمانی بیماران کرونایی، جدا شود. 

وی اف���زود:  ب���ا اولوی���ت 
اس���تان هایی که از نظر ابتال به کرونا 
پر شیوع محسوب می شدند، اقالم 
حفاظت فردی شامل ماسک و ژل 
 ضدعفونی کننده دس���ت در مناطق 

توزیع شد. 

رئیس انس���تیتو پاستور آخرین اقدام های انستیتو را 
برای ساخت واکسن و داروی کرونا تشریح کرد و گفت: 
ایران با وجود اعضای هیأت علمی و دانشمندان جوان، 
جزو کشورهایی است که می توانند واکسن و داروی کرونا 
را تولید کنند؛  همانطور که توانس���ت تشخیص ژنتیکی 
که بهترین روش تشخیص کرونا در کشور است  را در 

کوتا ه ترین زمان در کشور راه اندازی کند. 
 دکترعلیرضا بیگلری، استاد تمام دانشگاه و پزشک 
متخص ژنتیک پزشکی درباره ساخت واکسن کرونا در 
کشور درگفتگو با خبرنگار ما افزود: در زمینه تشخیص، 
درمان و واکسن کرونا چیزي از دنیا عقب نیستیم؛ در حوزه 
تشخیص، انستیتو پاستور به سرعت تشخیص مولکولي 
را که سخت ترین روش تشخیصي است انتخاب کرد و 
خیلي سریع با توجه به تحریم ها توانستیم در بیمارستان ها 
و در تمامي استان ها این شبکه تشخیصي را با استفاده از 
دانش بومي راه اندازي کنیم و نتیجه این زحمات این شد 

که  اکنون در دنیا سرافراز هستیم. 
وی تأکید کرد: همانطور که در تشخیص و درمان 
دانش فني خوبي داش���تیم،  قطعا در واکسن هم خیلي 
فاصل���ه اي با جهان نداریم و امیدواریم که ایران یکي از 
کشورهایي باشد که بتواند واکسن را بسازد. در واقع ما 
مي توانیم واکسن بسازیم فقط با وجود تحریم ها کار ما 

سخت تر است . 
رئیس انستیتو پاستور به این پرسش آیا کشور باید 
وارد مراحل ساخت واکسن بشود در حالی که بیش از صد 
گروه در جهان در حال س���اخت واکسن کرونا هستند؟ 
پاس���خ داد: روزي که این واکس���ن ساخته بشود هیچ 
کش���ور و سازماني نمي تواند براي ۷ میلیارد نفر واکسن 
تولید کند و با وجود تحریم ها ما در صف آخر دریافت 
واکس���ن خواهیم بود. بنابراین ما یا باید خودمان واکسن 
را زودتر تولید کنیم یا اگر کشوري آن را ساخت بتوانیم 
 با مهندس���ي معکوس هر چه س���ریع تر آن را وارد بازار 

کنیم. 
وي با اش���اره به این که انس���تیتو پاستور امسال در 
یکصدمین سال تأسیس  است و از قدیمي ترین سازمان هاي 
ساخت واکسن در جهان به شمار می آید، اظهار داشت: برای 
تولید واکسن کرونا در جهان هم اکنون شش محور استفاده 
مي شود که ما هم هر شش محور را دنبال مي کنیم. البته 
در طول زمان با پیشرفت پروژه ها و نتایجی  که حاصل 
می ش���وند، برخي از این محورها  حذف  می شوند و در 
نهایت به یک یا دو محورساخت واکسن براي آزمایش 

حیواني و انساني  می رسیم. 
دکتر بیگلري گفت: دنیا در واقع بینانه ترین حالت بین 
۱۸ تا ۲4 ماه به ساخت واکسن خواهد رسید. در این مدت 
استراتژي ما این است که مطالعات و انرژي را بگذاریم 

روي محوري که موفقیت بیشتري دارد. 
بیگلری درباره س���اخت و تأثیردو واکسن کرونا و 
آنفلوآنزا توضیح داد: روش���ن نیست ابتال به کرونا ایمني 
مي ده���د یا نه؛ ط���وري که در بدن برخي افراد مبتال به 
کرونا آنتي بادي تولید نمي شود و در برخي آنتي بادي تولید 
می شود. همچنین مطمئن نیستیم این آنتي  بادی  ها خنثي کننده 
هستند یا نه، یا اگر بار دیگر ویروس وارد بدن این فرد 

شد، بدن او می تواند ویروس را دفع کند یا نه.  بنابراین 
چون مطمئن نیستیم ابتال به بیماری کرونا ایمني مي دهد یا 
نه، پس ساخت واکسن قطعي نیست. امیدواریم که دنیا و 
کشور ما بتواند واکسن کرونا را بسازند اما ممکن  است 
دو س���ال دیگر دریابیم ساخت واکسن براي این بیماري 
غیرممکن است. البته درباره آنفلوآنزا  شرایط فرق می کند 
و می شود واکسن ساخت، هرچند آنفلوآنزا هم هر سال 
جهش پیدا مي کند و باید سال بعد واکسن جدیدي براي 
آن ساخت.  وي تأکید کرد: ما در انستیتو پاستور روي ایمني 
ویروس هم کار انجام مي دهیم  تا بدانیم آیا ویروس ایمني 
ایجاد مي کند یا در چه سطحي ایمني ایجاد مي کند و ایمني 

چقدر پایدار است؟
بنابر اظهارات رئیس انستیتو پاستور درباره امکانات 
و تجهیزات الزم در انستیتو پاستور، این مرکز  یکي از 
خوشنام ترین مراکز علمي در جهان و ایران است و حتی 
خوشنامي آن در خارج از ایران خیلي بیشتر از داخل است 
و دنیا قبول کرده است که انستیتو پاستور یک نهاد علمي 
جدي و معتبر اس���ت و این بزرگ ترین سرمایه انستیتو 
پاستور است و در کنار آن اعضاي هیأت علمي به ویژه 
دانشمندان جوان آن را کمتر کشوري دارد که واقعاً قابل 
افتخار هستند. البته حسن شهرت، دانشمندان جوان و دانش  
علمي بسیار خوب انستیتو پاستور شرایط الزم است و در 

کنار این ها این مرکز باید حمایت شود. 
وي بیان کرد: خود کرونا یک آزمون بود که ما چقدر 
تاب آوري داریم و یک آزمون هم براي کشور است که 
بداند چه دانشمندان خوبي در اختیار دارد. اگر انستیتو پاستو 
نبود، تشخیص به این راحتي در کشور اتفاق نمي افتاد و 
امیدوارم بزرگان کشور اعتماد کافي را به انستیتو پاستور 
در زمینه ساخت واکسن داشته باشند و حمایت های الزم 

را همچنان ادامه دهند. 
بیگلری اعالم کرد: در زمینه س���اخت دارو  برای 
کرونا در کشور، تیم ویژه اي داریم که تحقیق می کنند چه 
داروهایي به بهبود این بیماری کمک می کنند یا کدام داروها 
روی این ویروس اثر دارند تا برای س���اخت آنها اقدام 
کنیم.  همچنین هم با شبکه هاي جهاني انستیتو پاستور در 
چین، فرانس���ه و کره  همکاری داریم و عالوه بر این ها 
پاسخ های ایمني، مطالعات ژنوم ویروس و تغییرات آن و 
 پاسخ افراد مختلف که زمینه هاي ژنتیکي دارند به داروها را 

بررسي مي کنیم. 
رئیس انستیتو پاستور ادامه داد: ویروس از نظر ژنتیکي 
روي افراد تأثیر متفاوت دارد؛ طوري که در یک فرد عالمتي 
ایجاد نمي کند اما در فرد دیگر عالیم خفیف و در یک 
فرد عالیم شدید نشان مي دهد، ما در این مرکز مي خواهیم 
ببینی���م ژنوم این ها چه تفاوتي با هم دارند که واکنش ها 
این اندازه متغیر است و مطالعات روي ویروس و ژنوم 

ویروس به ما کمک مي کند که دارو بسازیم. 
وي با تأکید بر این که خیلي زود است که بگوییم 
کشوري مي تواند داروي این بیماري را بسازد، گفت: انستیتو 
پاستور از آغاز بروز بیماری کرونا روي خود ویروس و 
بیماري زایي آن مطالعات زیادي انجام داده است و امیدواریم 
جزو اولین کشورهایي باشیم که بتوانیم واکسن و داروي 

کرونا را تولید   کنیم. 

مراس���م نکوداش���ت سوسن 
طاقدیس، نویسنده پیشکسوت کودک 
و نوجوان، به صورت گفتگوی زنده 

برگزار شد. 
 ب���ه گزارش ایس���نا به نقل از 
روابط عمومی انجمن نویس���ندگان 
کودک و نوجوان، مراسم نکوداشت 
سوسن طاقدیس، نویسنده پیشکسوت 
کودک و نوجوان، پنج شنبه هجدهم 
اردیبهش���ت ماه با حضور ۱۲۰ تن 
از نویس���ندگان، شاعران، مترجمان، 
تصویرگران و س���ایر فعاالن عرصه 
ادبیات کودک و نوجوان در صفحه 
این انجمن به صورت گفتگوی زنده 

انجام شد. 
در این مراسم محمود برآبادی 
گفت: با درگذشت سوسن طاقدیس، 
خانواده ادبی���ات کودک ایران یکی 
از برجسته ترین نویسندگان خود را 
ناباورانه از دس���ت داد.کاش خانم 
طاقدیس به ای���ن زودی از بین ما 
نمی رفت و کودکان ما می توانستند آثار 
بیشتری از او بخوانند و کاش می شد 
مراسم بهتری برای او برگزار کرد ولی 

در این شرایط امکان پذیر نبود. 
وی درباره لحن و نگاه کودکانه 
در آثار سوسن طاقدیس توضیح داد: 
آثار او سرش���ار از امید و ش���ادی و 
نوعی فانتزی شیرین و خیالی رها و 
سرخوش بود که الزمۀ آثار کودکان 
است. توجه به نیاز کودکان به بازی و 
شادی در داستان های او به وفور دیده 
می شود. داستان هایش جمالتی ساده و 
کوتاه و آهنگین  دارد که مورد توجه 
و اقب���ال کودکان قرار می گیرد و این 
بهترین پاداشی است که یک نویسنده 

کودک از مخاطبانشان انتظار دارد. 
 سپس فریدون عموزاده خلیلی 
با خوانش بخش���ی از داستان »درۀ 
کولی ُکش« از آثار این نویسنده برای 
مخاطب بزرگس���ال گفت: اگرچه 
شهرت و توانمندی خانم طاقدیس در 
زمینه ادبیات کودک و به ویژه خردسال 
است، ولی این قصه بسیار لطیف و 
عاشقانه که ریشه در زیست قبلی ایشان 
دارد، نشان می دهد یک نویسنده چطور 
می تواند این قدر تغییر جایگاه بدهد و 
قلمش از سطح خردسال به بزرگسال 

انعطاف داشته باشد. 
رئیس هی���أت مدیره انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان با تأکید 
بر این که بر اساس نوشته ای از خانم 
طاقدیس در پاسخ به نامه یک کودک، 
جست وجوی نویسنده پایان نمی پذیرد 
و متوقف نمی شود، افزود: مهم ترین 
ویژگی قصه های سوس���ن طاقدیس 
عاری بودن از تصنع و خودنمایی است 

و من امیدوارم تمامی آثار خردساالنه، 
بزرگس���االنه و گفتارهای مختلف 
به جامانده از او توسط دوستدارانش 
تا س���ال آینده و همزمان با مراسم 
بزرگداشت او برای عرضه و استفاده 

همگان آماده شوند. 
 حمیدرضا ش���اه آبادی هم در 
مراس���م نکوداشت مجازی سوسن 
طاقدیس اظه���ار کرد: اولین چیزی 
که درباره خانم طاقدیس به فکرمان 
می رسد خالقیت او است. زمانی که 
در کان���ون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بودم، دسته ای از آثارش را 
به من داد و گفت ش���اید به دردتان 
بخورد. داس���تان ها را خواندم و دیدم 
کاری مثل »قدم یازدهم« چقدر عالی 
است و خیلی مهم تر از آن است که 
کنار کارهای دیگر چاپ شود. به این 
ترتیب این اثر به صورت کتابی مستقل 
منتشر و سال بعد به عنوان کتاب سال 

انتخاب شد. 
 ریحانه جعفری هم با خوانش 
قصه »آدم برفی و آفتاب« اثر طاقدیس 
گفت: این قصه گویای تمامی احساس 
و حال نویسنده و عشق او به طبیعت 
اس���ت و اگر هر جا ب���ا او درباره 
موضوعی مش���ورت می کردیم، با 
پاس���خی که به ما می داد، دیگرگونه 
دی���دن را به م���ا می آموخت.  وی با 
خوانش داستان »ستاره دریایی« از خانم 
طاقدیس، او را به ستاره آسمانی این 
قصه تشبیه کرد و افزود: گویی سوسن 
طاقدیس از وجود خودش روغنی به 
چرخ دنده های آدم ها تزریق می کرد 
تا روان تر بچرخند و به جای زانوی 
غم به بغل گرفتن، خود را به شکوفایی 
برس���انند و امروز اگر خردساالن و 
کودکان ما می خواهند چیزی را کشف 
کنند، قصه های سوس���ن طاقدیس 
برای آنها حکم همان س���تاره هایی 
 را دارد ک���ه در آس���مان ادبیات ما 

می درخشند. 
 محمدرضا ش���مس، تواضع و 
خالقی���ت را دو خصوصیت خیلی 
خوب سوس���ن طاقدیس برشمرد و 

گفت: وقتی سال ها پیش وارد مجله 
کیهان بچه ها ش���دم و آنجا کسی را 
نمی شناختم و اضطراب داشتم، خانم 
طاقدیس آن قدر برخوردش با من و 
هر تازه وارد دیگری خوب بود که انگار 

سال هاست ما را می شناسد. 
او با ذکر خاطراتی از روزهای 
همکاری با سوسن طاقدیس افزود:  
به قصه های صوتی او، کمتر پرداخته 
شده، در حالی که  برای نخستین بار او 
این کار خالقانه را انجام داده است. 

 منوچه���ر اکبرلو در مراس���م 
نکوداشت مجازی سوسن طاقدیس، 
به قرار همکاری با سوسن طاقدیس 
برای دو نمایشنامه و یک انیمیشن بر 
اساس قصه های او اشاره کرد و گفت: 
همچنین قرار بود یک فیلم سینمایی 
برگرفته از »قصه های ش���هر هرت« 
خان���م طاقدیس او چیزی حدود ۲۰ 
س���ال روی آنها کار کرده بود و یک 
برنامه تلویزیونی براساس قصه »چرا 
نازدونه گم شده«  ساخته شود که به 

سرانجام نرسید. 
ش���کیب شیخ الملوکی، فرزند 
سوس���ن طاقدیس، در این آیین با 
قدردان���ی از جامعه ادبیات کودک و 
نوجوان به دلیل برگزاری این مراسم 
گفت: مدتی پیش که مادر کس���الت 
داشت، گل نرگسی برایش بردم که 
آن را در گلدانی گذاش���ت و فردای 
آن روز به من گفت این گل تا صبح 

همدم من بود. 
او با تأکید بر اینکه سوس���ن 
طاقدیس را همیشه با چهره خندان 
می دیده اس���ت، ادامه داد: وقتی مادر 
بیمارستان بود، قصد داشتم دوباره مثل 
همیشه و مثل همه عکس ها او را با 
لبخند ببینم، اما وقتی از بیمارس���تان 
اطالع دادن���د که مادر از دنیا رفت،  
به بیمارس���تان رفتیم و روی او را باز 
ک���ردم، همچنان می خندید؛ یعنی او 
مثل همیشه با لبخند از بین ما رفت و 
من هر بار که کتاب هایش را بخوانم، 
احس���اس می کنم مادرم دارد با من 

صحبت می کند . 
سوس���ن طاقدی���س، پنجم 
اردیبهشت ماه ۱۳٩٩ بر اثر عارضه قلبی 
از دنیا رفت. او که سال ۱۳۳۸در شیراز 
به دنیا آمده بود، فعالیت داستان نویسی 
حرفه ای خود را با مجله کیهان بچه ها 
آغاز کرد. »قدم یازدهم«، »زرافه من آبی 
است«، »پشت آن دیوار آبی«، »هزار سال 
نگاه«، »تو هم آن سرخی را می بینی«، 
»دخترک و فرشته اش«، »بزغاله های 
سبز«، »یکی بود« و »جوراب سوراخ« 
از جمله آث���ار متعدد وی در حوزه 

ادبیات کودک و نوجوان است. 

مجموعه تخت سلیمان با وجود آنکه در فهرست 
میراث جهانی یونس���کو جای گرفته اما نه تنها در 
عرصه جهانی ناشناخته است، بلکه در میان گردشگران 
داخلی نیز مهجور مانده و در س���ال گذش���ته فقط 
۶۰هزار گردشگر داخلی و ۵هزار گردشگر خارجی 

از آن دیدن کرده اند. 
به گزارش ایلنا، محوطه تخت سلیمان در سال 
۱۳۱۶تحت شماره ۳۰۸به ثبت آثار تاریخی کشور 
رسید. عمده فعالیت های انجام گرفته در این محوطه 
از س���ال ۱۳۳۷با حض���ور محققان خارجی انجام 
گرفت،  ازجمله این که هیأت مش���ترک کاوش های 
باستان شناس���ی ایران و آلمان به مدت ۲۰سال در 
این محوطه به تحقیق و کاوش پرداختند. در سال 
۱۳۷۲تخت س���لیمان جزو ۱۰پروژه سازمان میراث 
فرهنگی ش���د و همزمان با این اتفاق، پایگاه شکل 
دائمی به خود گرفت و با استقرار مدیر و کارشناسان، 
فعالیت های پژوهش، حفاظت و مرمت و ایجاد زیر 
س���اخت های گردشگری آغاز شد. در سال ۱۳۸۲با 
قرار گرفتن این محوطه و ۶محوطه دیگر در فهرست 
میراث جهانی، فعالیت پایگاه صورت جدی تر به خود 
گرفت، با این وجود مجموعه میراث جهانی تخت 
س���لیمان ازجمله میراث جهانی ایران است که طی 
سال های گذشته با تغییرات دائمی مدیر پایگاه روبه رو 
بود، چنان که شش ماه نخست سال ٩۸یک مدیر و 
در شش ماه دوم سال، مدیری دیگر بر فعالیت های 

این پایگاه نظارت داشت. 
مظفر عباس زاده )مدیر پیشین مجموعه میراث 
جهانی تخت سلیمان( با اشاره به فعالیت هایی که در 
زمان مدیریت او در مجموعه میراث جهانی انجام 
شده است، گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی کشور 
عمال برخی کارهای بسیار ضروری در سایت های 
میراث فرهنگی انجام می شوند و عموماً پروژه های 
جدید و کاوش ه���ای جدید صورت نمی گیرد و 
کارها در حد حفاظت و انجام مرمت های اضطراری 
هستند. این درحالی است که حدود ۳۰تا 4۰درصد 
مجموعه جهانی تخت سلیمان کاوش شده است و 
سایر بخش ها کاوش نشده اند. حتی اینگونه احساس 
می شود که نیاز است تا بازنگری درباره کاوش هایی 
که در گذشته انجام شده اند، صورت گیرد؛ چنان که 
در دهه ۸۰که فصل  جدید کاوش ها آغاز شد، شاهد 

کشف آثار بسیار باارزش در بخش شمالی مجموعه 
بودیم. در این کاوش ها، مهرهای گلی بسیار نادر که 
وضعیت اداری، سیاسی و مذهبی دوره ساسانی را 

مشخص می کردند، به دست آمدند. 
عباس زاده با اشاره به آن که بعدها در سال ٩۶نیز 
کاوش هایی در ضلع جنوبی صحن انجام شد، توضیح 
داد: چندی پیش طی تفاهمنامه ای که بین س���ازمان 
میراث فرهنگی و گردش���گری و دانشگاه درسدن 
آلمان به امضاء رس���ید، کارهای مطالعاتی مرمت و 
حفاظت بنای ایوان خسرو مجموعه میراث فرهنگی 
و گردشگری تخت سلیمان تکاب با حضور گروه 
آلمانی آغاز ش���د. از آنجا که قرارداد هیأت آلمانی 
تمام شده، نتوانستیم قرارداد را برای ادامه مرمت و 
س���اماندهی ایوان غربی تمدید کنیم و هنوز تأمین 
اعتبار نش���ده است، ولی داربست ها  هنوز به دور 

ایوان پابرجا هستند. 
امی���ر مطلوبی )مدیر مجموعه میراث جهانی 
تخت س���لیمان( با تأکید برآنکه یکی از مشکالت 
میراث جهانی تخت سلیمان، عدم معرفی جامع به 
گردش���گران داخلی و خارجی است، اظهار کرد: به 
منظور معرفی هرچه بهتر و بیشتر این مجموعه میراث 
جهانی، درصدد ساخت فیلم های معرفی برآمده ایم. 

ضمن آنکه زیرساخت های گردشگری شهرستان نیز 
ضعیف هستند و راه های دسترسی به مجموعه نیز 
با مش���کل روبه روست. البته اکنون به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، بازدیدکننده نداریم و بازدید مجازی 

را فعال کرده ایم. 
مدیر مجموعه میراث جهانی تخت س���لیمان  
افزود:  سال ٩٩اداره روند قبلی را شاهد خواهیم بود 
ولی بیشتر به معرفی مجموعه متمرکز خواهیم شد 
و زیرس���اخت های گردشگری را بیشتر مورد توجه 
قرار می دهیم. از راه های دسترسی و ارتباطی گرفته 
تا تابلوهای راهنما را اصالح و درست خواهیم کرد؛ 
زیرا معتقد هستیم مجموعه تخت سلیمان با وجود 
آن که ازجمله میراث جهانی ایران است، اما نه تنها 
در میان گردش���گران خارجی ناشناخته مانده بلکه 
گردشگران داخلی نیز شناخت کاملی از این میراث 

و جاذبه ندارند. 
به گفته مطلوبی در سال ٩۸، مجموعه میراث 
جهانی تخت سلیمان میزبان ۶۰هزار گردشگر داخلی 
و ۵هزار گردش���گر خارجی بود که در مقایس���ه 
با س���ایر مجموعه های میراث جهانی بسیار اندک 
 اس���ت و قطعا نیاز به توس���عه و معرفی بیشتر را 

گوشزد می کند . 

رئيس انيستيتو پاستور ايران : مي خواهيم جزو اولين كشورهاي 
توليدكننده واكسن و داروي كرونا باشيم

ميراث جهانی تخت سليمان، برای گردشگران خارجی ناشناخته استنکوداشت سوسن طاقديس به صورت گفتگوی زنده برگزار شد

مراحل مطالعاتی داروهای »فاویپیراویر« 
و »رمدسیویر« ، تأمین اقالم ضروری برای 
مقابله با کرونا ، صدور اجازه بازگش����ایی 
تأسیسات گردش����گری، شناسایی ۱۵۵۶ 
بیمار جدید و میانگین سنی ۷۱ سال برای 
فوت شدگان کووید ۱٩ در تهران، از جمله 
خبرهای مهم کرونایی در ۲4 ساعت گذشته 

در کشور هستند. 
مشروح این اخبار از نظرتان می گذرد: 

رئیس س����ازمان غذا و دارو با اشاره به 
این که داروهای »فاویپیراویر« و »رمدسیویر« 
همچنان در مراحل مطالعاتی قرار دارند، از 
افزایش ۱۰ برابری واردات واکسن آنفلوآنزا 

در کشور خبر داد . 
به گزارش ایس����نا، دکتر محمدرضا 
شانه س����از در ارتباط ویدیو کنفرانس����ی با 
خبرنگاران با اشاره به اقدامات این سازمان 
در تأمین اقالم ضروری برای مقابله با کرونا، 
گفت: در حالی که پیش از شیوع این بیماری 
ظرفیت تولید ماس����ک به صورت روزانه 
حدود ۱۲۰تا ۱۵۰هزار ماسک بود، توانستیم 
این ظرفیت را به تولید دو میلیون ماسک در 
روز برسانیم. برای تولید الکل و محلول های 
ضدعفونی کننده نیز بالفاصله مجوزهای الزم 
را به دانشگاه های علوم پزشکی دادیم تا بتوانند 
در ص����ورت نیاز، اقدام به ارائه مجوز برای 
تولید این محصوالت کنند تا جایی که ظرف 
۲یا ۳هفته بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم. 

 وی اف����زود: درحال حاضر لباس های 
مورد نیاز کادر درمان در کشور تولید می شوند 

و با همت تولیدکنندگان داخلی ۶نوع لباس 
در کشور  با قیمت یک چهارم محصوالت 
خارجی مشابه تولید می کنیم. این پارچه ها 
مورد تأیید س����ازمان انرژی اتمی هستند و 
قابلیت محافظتی بسیار باالیی دارند. همچنین 
با تالش محققان، امروز توانایی صادرات کیت 
را داری����م و امیدواریم با دپوی الزم بتوانیم 

صادرات ونتیالتور را آغاز کنیم . 
معاون وزیر بهداش����ت به سؤال ایسنا 
درب����اره وضعیت مطالع����ات بر دو داروی 
»فاویپیراویر« و »رمدس����یویر« پاس����خ داد: 
فاویپیراویر در حال طی کردن مراحل آخر 
تحقیقات است؛ اما برخالف اطالع رسانی های 
برخی همکاران، نتوانس����ته نمره قبولی را 
دریافت کند. البته همچنان منتظر نتایج نهایی 
هستیم، اما تاکنون نتوانسته نمره قبولی اخذ 
کند. داروی »رمدیسیویر« نیز در دنیا مطرح 
شده که بارقه های امید در مورد آن پررنگ 
است اما، نمی توان اظهار نظر قطعی درمورد 
این داروها داشت. هر دو دارو مورد کارآزمایی 
بالینی در کشور قرار می گیرند و در صورت 
تأیید نهایی توان تولید هر دو دارو در کشور 

وجود دارد. 
وی ادامه داد: در حوزه تولید واکس����ن 
کرونا در ایران نیز مراکز خصوصی و دولتی 
در حال انجام تحقیقات هستند و در برخی 

موارد از کشورهای دیگر جلوتر هستیم. 
همچنین برای تهیه واکسن آنفلوآنزا در 
کشور در نظر داریم برای سال جاری حدود 
۱۰برابر سال گذشته برای بخش بهداشت و 

درمان و  بخش خصوصی واکسن آنفلوآنزا 
تهیه کنیم. این واکسن حداکثر تا تابستان باید 
وارد کشور شود. هر سال »سوش« آنفلوآنزا 
تغییر می کند و نمی توان از واکس����ن سال 

گذشته برای امسال استفاده کرد. 
شانه ساز درباره کمبود داروی بیماران 
خاص، تصریح کرد: در زمینه داروی بیماران 
خاص، فقط در چند مورد  خاص و به علت 
تحریم ها کمبود داریم. در مواردی هم می بینیم 
که اصرار بر تهیه برخی برندهای خاص از  
دارو از طرف بیمار یا پزشکان وجود دارد که 
باوجود این که  در قانون آمده داروی ژنریک 
و تولید داخل تهیه ش����ود، اما برای این که 
بیماران تحت فشار نباشند، داروهای برند را 

تا جایی که بتوانیم تأمین می کنیم. 
اجازه بازگشایی تأسیسات گردشگری 
تأسیسات گردشگری پس از حدود دو 
ماه تعطیلی ناشی از پاندومی کووید۱٩، به 

تدریج و داوطلبانه باز می شوند. 
به گزارش ایسنا، دبیر کمیته پیشگیری 
و مقابله با کرونا در فضاهای ورزش����ی و 
گردش����گری با ابالغ دستورالعملی با عنوان 
»سفر هوشمند: سفر + سالمت«، به مدیران 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اس����تان ها اعالم کرد: با ابالغ مصوبات اخیر 
ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر بازگشایی 
مسیرهای رفت و آمد و مجاز شدن ترددهای 
بین استانی از ابتدای اردیبهشت ماه، سفرهای 
کاری و اضطراری هموطنان به اس����تان ها 
و ش����هرهای مختلف درحال انجام است. 

با توجه به نقش مهم فعاالن گردش����گری 
در تأمین نیازهای مسافران و ارائه خدمات 
اقامتی، پذیرایی و مسافرتی ضروری است 
ارائه هرگونه خدمت با رعایت دقیق ضوابط 
بهداشتی و استانداردهای محیطی در چارچوب 
پروتکل های ابالغی انجام ش����ود.  این کمیته 
قبال دستورالعملی درباره تعطیلی تأسیسات 
گردش����گری در زمان شیوع ویروس کرونا 
ص����ادر نکرده بود و بیش����تر این مراکز که 
ش����امل اماکن اقامتی )هتل، هتل آپارتمان، 
مهمان پذیر، بومگردی و خانه مسافر(، مراکز 
تفریحی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی 
هس����تند، با دستور استانداران و فرمانداران 

تعطیل شده اند.  
معاون گردشگری و دبیر کمیته پیشگیری 
و مقابله با کرونا در فضاهای ورزش����ی و 
گردش����گری در دستورالعمل سوم بر این 
نکته تأکید کرده که بازگشایی ها با هماهنگی 
استانداران و داوطلبانه باشد. طبق دستورالعمل 
شماره ۳سفر هوشمند در ایام کرونا، مراکز 
اقامتی و مهمانسراهای دولتی و سایر مراکز 
فاق����د مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، همچنان تعطیل 
هستند و بازگشایی مراکز تجمع عمومی در 
تأسیسات گردشگری نظیر سالن های همایش، 

استخر و ... کماکان ممنوع است. 
 شناسایی ۱۵۵۶بیمار جدید 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۱۵۵۶بیمار جدید مبتال به کووید۱٩در کشور 

خبر داد. 

به گزارش ایس����نا، دکتر جهانپور در 
ای����ن باره گفت: از ظهرپنج ش����نبه تا ظهر 
جمعه ۱٩اردیبهشت  و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی ۱۵۵۶بیمار جدید مبتال به 
کووید۱٩در کشور شناسایی شدند و مجموع 
بیماران کووید۱٩در کش����ور به ۱۰4هزار و 

۶٩۱نفر رسید. 
وی با بیان اینکه متأس����فانه در طول 
۲4ساعت گذشته، ۵۵بیمار کووید۱٩جان 
خود را از دست دادند، افزود: مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۶۵4۱نفر رسید. 
میانگین سنی فوت شدگان تهران 

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران، در نشستی با اعضای مجمع خیرین 

کشور دیدار و گفتگو کرد. 
ب����ه گزارش مهر، علیرضا زالی، ضمن 
تقدی����ر از تالش های ارزنده مجمع خیرین 
کشور به ویژه در بحران کرونا، گفت: کارنامه 
ارزنده مجمع خیرین کشور به ویژه در بحران 
شیوع کرونا بسیار درخشان است. با داللت 
منطقی، س����ازنده و عالمانه مجمع خیرین 
کشور شاهد تحقق برنامه های بسیار مترقی 
در حوزه پیشگیری، حمایت، درمان و ابعاد 
 لجس����تیکی در مقابله با بیماری کووید ۱٩

هستیم . 
وی ب����ا تأکید بر این مطلب که تهران 
شرایط کامالً متفاوتی نسبت به سایر استان ها 
و شهرها دارد، اظهار کرد: تا زمانی که بیماری 
کرونا در تهران کنترل نش����ود، حتی اگر در 
همه استان ها و شهرهای کشور به حد قابل 

قبولی از کنترل نسبی بیماری دست یابیم، 
باز ه����م کار ناقص خواهد بود و بیماری 

کنترل نمی شود. 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران با اش����اره به کارنامه درخشان حوزه 
بهداشت و درمان استان تهران در بحران کرونا 
به ارائه گزارش����ی درباره اقدامات صورت 
گرفته در این راستا پرداخت و گفت: میانگین 
سنی متوفیان کرونا در تهران ۷۱سال است که 
نسبت به میانگین کشوری باالتر قرار دارد. 
رنج سنی مراجعان نیز بین 4٩تا ۵۵سال است 
ک����ه این امر حاکی از تالش مؤثر و کارآمد 

کادر درمان است. 
زالی با ذکر این مطلب که تهران همچنان 
شهر آلوده و قرمز تلقی می شود، افزود: در 
تهران همچنان با موارد جدید ابتالء به کرونا 
مواجهیم بنابراین هنوز در موج اول بیماری 
مستغرق هستیم و بیماری فروکش نکرده 
اس����ت. متأسفانه شتابی که در رهاسازی و 
بازگشایی ها رخ داد، موجب شد بخش زیادی 

از الگوهای ما تغییر کند. 
وی با تأکید بر این مطلب که در تهران 
نباید حساسیت مردم و مسؤوالن کاهش یابد 
تصریح کرد: روزهای اخیر شاهد روند رو 
به افزایش آمار کش����وری بیماران نسبت به 
هفته گذشته هستیم اما این الگو را در تهران 
مشاهده نمی کنیم زیرا فعالیت های مدنی و 
کاری در تهران با یک هفته تأخیر شروع شد 
و ما نیز ممکن است در روزهای آتی شاهد 

تغییرات آماری باشیم. 

معاون وزير بهداشت: امسال 10 برابر سال گذشته واكسن آنفلوآنزا تهيه می كنيم

سیدعباس صالحی به اتفاق آرا، 
رئیس شورای هنر و محمدحسین 
ایمانی خوشخو، دبیر این شورا شد. 

به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطالع رس����انی وزارت فرهنگ و 
ارش����اد اسالمی، جلسه شورای هنر 
ش����ورای عالی انق����الب فرهنگی، 
چهارشنبه، ۱۷اردیبهشت ماه ٩٩، به 
ریاس����ت حجت االسالم سعیدرضا 
عاملی، دبیر ش����ورای عالی انقالب 
فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا 
و با حضور سیدعباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارش����اد اسالمی، منصور 
غالمی وزیر عل����وم، تحقیقات و 
فناوری )به صورت مجازی(، محسن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
)به صورت مجازی(، خاکی صدیق 
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، محمدمهدی دادمان قائم 
مقام رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، 
جواد رمضان نژاد نماینده سازمان صدا 
و س����یما، آقاسی دبیر ستاد فرهنگ 
ش����ورای عالی انق����الب فرهنگی، 
حاجیلویی معاون خط مشی گذاری 
س����تاد فرهنگ شورای عالی انقالب 
فرهنگی و محمدحس����ین ایمانی 

خوشخو برگزار شد. 
دبی����ر ش����ورای عالی انقالب 
فرهنگی در این جلسه گفت: با توجه 
به تأکیدات حضرت امام )ره( و رهبر 
حکیم انقالب )مدظله العالی( درباره 
هنر و نقش هنر در انتقال مفاهیم و 
ارزش های فرهنگی می توان گفت هنر 
در اصل یک عنصر الهی است که در 
کل خلقت و آفرینش الهی جریان دارد. 
از این منظر هر چه انسان هنرمند در 
عرصه هنر تولید می کند، در حقیقت 
بازآفرینی خلقت الهی است.  وی ادامه 
داد: ح����وزه هنر، حوزه موضوعات 
»دوست داشتنی های« جامعه انسانی 
اس����ت که از برجستگی، ظرافت، 
زیبایی و توانمندی برخوردار است و 
به نوعی تمامی ابعاد تمدن بشری با 
هنر پیوند دارند.  عاملی افزود: مجریان 
و کارگزاران هنر از سیاستگذاران این 
عرصه مهم تر هس����تند و ما در این 
حوزه باید ضمن کار قرارگاهی، برای 
تشخیص ضرورت و اندیشه ورزی 

نیز کار کنیم. 
سپس سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در سخنانی 
گفت: راه اندازی مجدد شورای هنر 
در دوره اخیر ش����ورای عالی انقالب 
فرهنگی یک اقدام قابل تقدیر است. 

او افزود: هنر، ش����اخه تمدن 

اس����المی و ایرانی است و در طول 
تاریخ ایران به ویژه پس از اسالم، ایران 

را نمی توان بدون هنر شناخت. 
عضو ش����ورای عالی انقالب 
فرهنگی ادامه داد: در موضوع بازسازی 
تمدن ایرانی اس����المی نمی توان به 

موضوع هنر بی توجه بود. 
صالحی گفت: هنر در جامعه 
امروز ایران، ظهور و بروز برجسته ای 
دارد و گس����ترش کیفی و کمی این 

حوزه چشمگیر است. 
او درباره آمار  دانشجویان هنر 
توضیح داد: دانش����جویان رشته های 
هنری طی ۳۰س����ال اخیر رش����د 
چندبرابری داش����تند و یک سرمایه 
عظیم انسانی در حوزه هنر کشور در 
حال تربیت است.  همچنین موضوع 
اقتصاد هنر هم موضوع مهمی است 
و در بخش صنایع خالق حوزه هنر 
جایگاه مهمی دارد؛ چون آثار هنری 
می توانند با سرمایه کم تولید شوند ولی 

ارزش افزوده زیادی داشته باشند. 
محمدحسین ایمانی خوشخو، 
رئیس پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی هم در سخنانی 
گفت: در سال ۱۳۷۷موضوع آموزش 
هنر به شورای عالی انقالب فرهنگی 
منعکس و همان زمان مقرر ش����د با 
تشکیل شورای هنر ذیل شورای عالی 
انقالب فرهنگی این موضوعات به 

صورت تخصصی بررسی شوند. 
تشکیل فرهنگستان هنر، تصویب 
جوایز فرهنگی و هنری و ...  نیز بخشی 

از مصوبات این شورا هستند. 
محس����ن حاجی میرزایی، وزیر 
آم����وزش و پرورش نیز اظهار کرد: 
در س����ند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش به مفهوم تربیت توجه زیادی 
ش����ده است و می توان گفت تمامی 
برنامه های آموزش و پرورش حول 

این موضوع تنظیم خواهد شد. 
در ادامه جلسه، گزارش تهیه شده 
در ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب 

فرهنگی درباره تاریخچه فعالیت های 
این شورا ارائه شد. 

در این گزارش با اشاره به لزوم 
اصالح ترکیب ش����ورای هنر، این 
موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت 
که باید از تمامی حوزه های هنری در 

شورای هنر حضور داشته باشند. 
عاملی در این زمینه گفت: در 
ترکیب فعلی شورای هنر، ذی نفعان 
بخش ه����ای مختلف هنری حضور 
ندارند و این موجب می شود مصوبات 
این ش����ورا در مرحله اجرا با مشکل 

مواجه شوند. 
در ادامه جلسه محمد آقاسی، 
دبیر س����تاد فرهنگ شورای عالی 
انقالب فرهنگی درباره مسائل اصلی 
سیاستگذاری هنر با توجه به تغییرات 
ایجادشده در ذائقه هنری جامعه اظهار 
کرد: نقش هنر در کاهش آسیب های 
اجتماعی، رفع برخی سوء تفاهم ها 
میان هنرمندان و نظام، فعالیت بخش 
خصوصی در حوزه هنر، دیپلماسی 
هنر، نقش فضای مجازی در حوزه 
هنر، تبیین تاریخ انقالب و دفاع مقدس 
توسط هنرمندان، بازنمایی ارزش ها و 
پیام های فرهنگی و حوزه گس����ترده 
کتاب، از مهم ترین مسائل مطرح در 
حوزه سیاستگذاری فرهنگی هستند. 

در ادامه، ایمانی خوشخو گفت: 
پیشنهاد می کنم دستگاه های اجرایی 
اهم مس����ائل مطرح حوزه فعالیت 
خ����ود را با توجه به اولویت ها برای 
تصمیم گیری و بررسی به شورای هنر 

منعکس کنند. 
با رأی مثبت اعضا مقرر ش����د 
دستگاه های عضو شورای هنر، مسائل 
مرب����وط به حوزه فعالیت خود را با 
توجه به اولویت ها برای بررس����ی و 
تصویب به این شورا منعکس کنند. 

عاملی هم پیشنهاد کرد پژوهشگاه 
فرهنگ، هن����ر و ارتباطات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد پشتیبان 
پژوهشی شورای هنر در بخش نظری 

و پژوهشی باشد. 
در ادامه جلسه، موضوع انتخاب 
رئیس شورا و سه نفر اعضای حقیقی 
شورای عالی انقالب فرهنگی مورد 

بحث قرار گرفت. 
در پایان جلسه و با رأی مثبت 
اعضا، س����یدعباس صالحی به اتفاق 
آرا به عنوان رئیس ش����ورای هنر و 
محمدحسین ایمانی خوشخو به عنوان 
دبیر ش����ورای هنر انتخاب شدند که 
تعیین منشی شورا هم به رئیس و دبیر 

شورا محول شد. 

دكتر سيدعباس صالحی، رئيس شورای هنر شد 

تولد ساالنه 1۵0  بيمار تاالسمی جديد در كشور

حضور آثار نامزد جايزه اسکار در جوايز »امی« ممنوع شد

كوتاه آموزشي و فرهنگی

سی و هشتمين جشنواره جهانی فيلم فجر در سال 1۴00برگزار می شود 
به دلیل تأثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیت ها و رویدادهای مهم سینمایی 
جهان، جشنواره جهانی فیلم فجر  در سال ۱۳٩٩برگزار نمی شود و به سال 

آینده موکول شده است. 
به گزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، محمدمهدی عسگرپور 
دبیر سی و  هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعالم کرد: در حال حاضر با اینکه 
امکان برگزاری نیمه مجازی این جشنواره وجود دارد و بخش قابل توجهی از 
روند اجرایی جشنواره از جمله انتخاب فیلم های بخش های مختلف و طراحی 
برخی زیرساخت های جدید طی شده اند، اما به دلیل نبود امکان حضور بیشتر 
فیلمسازان و دست اندرکاران خارجی و همچنین شرایط داخلی، طی هماهنگی با 
دکتر انتظامی، رئیس سازمان سینمایی و همچنین فیاپف، برگزاری سی وهشتمین 
دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۳٩٩لغو و از هم اکنون تمهیدات 

الزم برای برگزاری در خرداد ۱4۰۰اندیشیده شده است. 
آغاز ثبت نام مجدد آزمون ارشد پزشکی 

ثبت نام مجدد برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم 
پزشکی از امروز، ۲۰اردیبهشت ماه، آغاز می شود. 

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعالم 
کرد؛ در پی تغییر زمان برگزاری آزمون ارش���د رشته های گروه پزشکی در 
سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، تصمیم گرفتیم مهلت دوباره برای 
آن دسته از افرادی که به دالیلی هنوز موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، 
ایجاد کنیم.  داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 
گروه پزشکی نشده اند، می توانند از ۲۰تا ۲۲ اردیبهشت ماه جاری، ثبت نام یا 

در صورت نیاز اطالعات خود را ویرایش کنند. 
مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی، تمدید نخواهد شد 

و داوطلبان باید در این بازه زمانی سه روزه ثبت نام کنند. 
كتابفروشی ها در فهرست مشاغل آسيب ديده از كرونا قرار گرفتند 

بانک مرکزی ایران در به روزرسانی مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا، 
کتابفروشان و ناشران را به فهرست این مشاغل افزود. 

به گزارش ایس���نا، اتحادیه ناش���ران و کتابفروشان تهران اعالم کرد با 
پیگیری های این اتحادیه و همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه شماره ۳۶۰4۶/٩٩ 
تاریخ ٩٩/۲/۱۵ فهرست مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را اعالم  
کرد.  بانک مرکزی در فهرست به روزشده خود عالوه بر کتابفروشان و ناشران، 
موزعان )کتاب، کتاب های هنری، پوستر( و کارت پستال فروشان را با تأیید 

وزارت ارشاد، مشمول کسب و کارهای آسیب دیده کرده است. 
فهرست مشاغل آسیب دیده در ایران ۱۳رسته شغلی از جمله رستوران ها، 
گردشگری )شامل هتل ها(، حمل و نقل شهری و مراکز تفریحی، فرهنگی 

و ورزشی را دربر می گیرد.
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در ۱4 اردیبهشت ماه فراخوان دریافت 
اطالعات صاحبان مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای متقاضی دریافت حمایت 

دولتی برای جبران خسارت کرونا را اعالم کرد. 

عبدالمهدی مستکینمیرجالل الدین کزازی



4 اخبار اقتصادی

دژپسند: سهام عدالت 400 هزار ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه افزوده است

معاون وزیر راه  و شهرس���ازی از ارسال نامه افتتاح 
حساب متقاضیان تایید صالحیت شده طرح ملی مسکن 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودزاده 
با اشاره به اینکه به زودی واریز آورده مردم در این طرح 
آغاز می شود، گفت: شرایط پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومانی تعداد زیادی از متقاضیان تأیید صالحیت شده فراهم 
ش���ده است و تعدادی از متقاضیان واجد شرایط به بانک 
معرفی شده اند،  و به زودی فرایند افتتاح حساب این افراد 

و واریز آورده اولیه آن ها آغاز می شود.
وی با اعالم این که تاکنون هیچ پولی از سوی متقاضیان 
تأیید صالحیت شده طرح ملی مسکن واریز نشده است، 
افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشت 
امسال پاالیش ۵۰۰ هزار ثبت نام کننده طرح ملی مسکن 
انجام خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق مراجعه به سایت و 
شیوه پیامکی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند که این 
متقاضیان در ۳۰۰ هزار واحد اعالم شده غیر از بافت های 

فرسوده پاالیش خواهند شد.
همچنین مدیرعامل س���ازمان ملی زمین و مسکن از 
دس���تور موکد رئیس جمهوری به اس���تانداران برای آغاز 
شناسایی و واگذاری اراضی در اختیار دستگاه های دولتی 

به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
علی نبیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضع تأمین 
اراضی طرح ملی مسکن اظهار داشت: از ۴۰۰ هزار واحد 
طرح ملی مس���کن، ۲۰۰ هزار واحد مس���کونی در حوزه 
ش���هرهای جدید احداث می شود که سازمان ملی زمین و 

مسکن در این شهرها زمینی در اختیار ندارد.
به گفته وی، همچنین تعداد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
دیگر هم در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های 
فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد هم در حوزه بنیاد مسکن قرار 
دارد که سازمان ملی زمین و مسکن تأمین زمین در این دو 
بخش را انجام داده و در بسیاری از استان های هدف، عملیات 
اجرایی ساخت و ساز آغاز شده است و حتی به زودی قرار 
است در چند استان که عملیات اجرایی ساخت و ساز به 
اتمام رسیده، شاهد برگزاری مراسم افتتاح و بهره برداری از 

واحدهای مسکن ذیل طرح اقدام ملی باشیم.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی در مورد تأمین اراضی 
ساخت و ساز مسکن ملی در بافت های فرسوده و نابسامان 
شهری گفت: در بافت فرسوده زمین هایی را که داشتیم در 
راستای ماده قانونی موجود، اراضی را به شرکت بازآفرینی 
شهری تحویل دادیم؛ پس از این اقدام، این اراضی به عنوان 
افزایش سرمایه در اختیار مجموعه بازآفرینی قرار گرفت و 
مراحل اجرایی آن در حال انجام است تا اسناد به طور کامل 

به شرکت بازآفرینی منتقل شود.
وی در مورد نحوه تأمین زمین در شهرهایی که کمبود 
اراضی برای ساخت مسکن ملی وجود داشت، تصریح کرد: 
اگر در هر شهری کمبود زمین داشته باشیم، قطعاً اقدامات 
الزم را انجام خواهیم داد؛ از قبل از نوروز امسال این روند 
شروع شده و در سال 98 جلسات مستمری با دو معاونت 
مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری وزارت راه و 
شهرسازی داشتیم تا اگر جایی زمین با کمبود مواجه شد، با 
مصوبات شورای عالی شهرسازی به محدوده شهرها اضافه 
کنیم. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اراضی  
که در اختیار سایر دستگاه هاست، ادامه داد: بر اساس ماده 
شش قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و همچنین 
دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار 
سایر دستگاه ها به اجرای طرح ملی مسکن، استانداران در حال 
شناسایی این زمین ها هستند؛ زمین های دولتی که می تواند 
در زیرمجموعه طرح اقدام ملی قرار گیرد، به ادارات کل راه 
و شهرسازی استان ها و سپس سازمان ملی زمین و مسکن 
واگذار خواهد شد.وی درباره تفاهمنامه های وزارت راه و 
شهرس���ازی با سایر دستگاه های اجرایی در زمینه ساخت 
مسکن پرسنل این دستگاه ها، یادآور شد: زمین هایی که در 
اختیار نیروهای مسلح و وزارت آموزش و پرورش است 
را در اختیار وزارت راه و شهرس���ازی قرار داده اند و اگر 

کاربری مسکونی داشته باشند، به اجرای تفاهمنامه ساخت 
۱۰۰ هزار مسکن پرسنل نیروهای مسلح و ۱۷۰ هزار مسکن 

فرهنگیان تعلق می گیرد.
وی همچنین از ابالغ دستور وزیر راه و شهرسازی به 
مدیران کل استان ها مبنی بر موافقت سریع با تغییر کاربری 
اراضی غیر مسکونی در محدوده شهرهایی که برای طرح 
ملی مس���کن با کمبود زمین مواجه ش���ده اند، خبر داد و 
گفت: رئیس جمهوری هم اجرای سریع تر ماده شش قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید مسکن را به استانداران ابالغ 
کرده که در جهت واگذاری زمین های دولتی به طرح اقدام 

ملی مسکن است.
کاهش ۸۰ درصدی معامالت مسکن در تهران 

براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران در 
فروردین امسال با کاهش حدود ۲ درصدی به میانگین قیمتی 

هر متر مربع ۱۵میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.
به گزارش مهر، بعد از دوماه تعطیلی بنگاه های امالک 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش معامالت مسکن در 
پایتخت تا حدود 8۰ درصد، گزارش فروردین دفتر اقتصاد 
و برنامه ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت ها 

در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می دهد. 
این گزارش که به صورت ماهانه وضع بازار مسکن در 
تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می دهد، میانگین 
قیمت مسکن در اولین ماه بهار را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار 
تومان اعالم کرده، این درحالی است که این رقم در اسفند 

گذشته ۱۵میلیون و ۶۵8 هزار تومان اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش، تعداد معامالت ثبت شده در 
فروردین امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند گذشته 
داشته و به رقم ۱۳۰۰ فقره ثبت خرید و فروش خانه در 
پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند پارسال ۱۰ هزار 

و ۲۴۲ معامله مسکن بود. 
کاهش معامالت که دلیل اصلی آن ش���یوع کرونا و 
توقف فعالیت های خرید و فروش مسکن بود باعث شد 
که قیمت ها در نخس���تین ماه بهار امسال ثابت بماند و در 
برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا 8۰۰ هزار تومانی را در هر متر 
مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا هم رشد 

نسبی را داشته است.
بر اس���اس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در 
فروردی���ن، قیمت گران ترین منطقه در تهران مثل ماه های 
گذش���ته به منطقه یک رس���یده است با این تفاوت که در 
اسفند پارسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع 
بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش 
حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و 9۲۰ 

هزار تومان به فروش می رسد. 
ارزان ترین معامالت مسکن پایتخت هم بار دیگر در 
فروردین امسال در منطقه ۱8 شهر تهران با میانگین قیمت 
هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱8 هزار تومان معامله شده است 
که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ 

هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه می کند.
در منطقه پنج تهران که به طور معمول بیش���ترین 
معامالت مسکن پایتخت را به خود اختصاص می دهد، با 
افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه 
هستیم و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین 

قیمتی ۱9 میلیون و ۲9۵ هزار تومان رسیده است.
در منطقه س���ه پایتخت هم قیمت خانه حدود یک 
میلیون تومان کاهش را تجربه کرده اس���ت و از میانگین 
قیمتی ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اسفند گذشته به 
قیمت ۲۶ میلیون و 8۰۰ هزار تومان در فروردین امس���ال 

کاهش یافته است.
با این حال برای منطقه ۲۲ پایتخت که صاحب برج های 
سربه فلک کشیده و متعددی است و خانه های خالی زیادی 
هم در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر 
متر مربع هس���تیم. خانه های منطقه ۲۲ در فروردین امسال 
ح���دود یک میلیون تومان در هر متر مربع افزایش قیمت 
داشته و به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان در 

هر متر مربع رسیده است.

 مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب شرکت 
مدیری���ت منابع آب ایران گف���ت: بهره برداران آب های 

زیرزمینی از امسال آب بها پرداخت خواهند کرد.
عبداهلل فاضلی در گفتگو با ایرنا افزود: بهره برداران 
آب های زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی تاکنون 
بهایی برای هزینه های بازرسی، نظارت و ارزش ذاتی آب 
پرداخت نمی کردند اما اکنون و با این اقدام آنها در یک 
مشارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای خود در 
طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب همکاری خواهند 

کرد.وی افزود: مابقی هزینه ها هم از محل منابع عمومی 
طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب تامین خواهد شد 

و بهره برداران تنها بخش ناچیزی را پرداخت می کنند.
مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب با بیان 
اینکه این طرح امسال هم اعتباراتی همسان سال گذشته 
دریافت کرده اس���ت، گفت: طرح هایی که برای امسال 
طراحی ش���ده همانند پارس���ال خواهد بود زیرا بودجه 
اختصاصی همان مقدار است و نمی توان فعالیت بیشتری 

انجام داد. 

 در دوره دوم دول���ت تدبی���ر و امید حدود ۱/۵ میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی در اختیار مجموعه روستایی قرار گرفته که تاکنون بیش از ۱۲ هزار 
میلیارد تومان از این مبلغ به هدف نشس���ته به طوری که تاکنون ۲۰۰ هزار 
موقعیت شغلی در روستا ها ایجاد شده و در سال جدید هم پیش بینی می شود 
با تدوین طرح های جدید روستایی حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه 

روستایی صرف و هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد امید معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم کشور در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ضمن 
اعالم این مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر روستایی و تقریبا 
یک میلیون نفر عشایر در کشور داریم که چیزی حدود ۲۶ درصد جمعیت 

کشور را شامل می شوند.
وی ادامه داد: ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا 
ساکن هستند که ۳9 هزار روستا باالی ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار 

روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اضافه کرد: می توان گفت 
تقریباً کمتر از ۶/۲ درصد ازجمعیت روستایی در مناطق کمتر از ۲۰ خانوار 
س���اکنند و ۴/9۷ درصد از جمعیت روس���تایی در آبادی های دارای باالی ۲۰ 

خانوار زندگی می کنند. 
امید با بیان اینکه جمعیت روستایی کشور در سال 98 کاهشی نبود، افزود: 
از سال ۶۵ تا 9۵ حدود ۱۳هزار روستای کشور خالی از جمعیت شده اند، اما 
بر اساس آمار ثبت شده از سال 9۶ تاکنون با رشد جمعیت جوان در روستا ها 
مواجه بوده ایم.وی از اتصال روزانه ۱۰۰ روس���تا به ش���بکه ملی اطالعات در 
دولت فعلی خبر داد و افزود: در حال حاضر به صورت هفتگی ۴۱ روستا به 
شبکه گاز روستایی متصل می شوند به گونه ای که تا این لحظه 9۰ درصد از 
روستا های کشور از خدمات گاز رسانی برخوردارند. در زمینه شبکه آبرسانی 
هم به صورت هفتگی ۳۰ روستا به شبکه آبرسانی روستایی و آب آشامیدنی 

کشور متصل می شوند.
  معاون توسعه روستایی و منطق محروم کشور افزود:  در طرح اشتغال 
روستایی، بخشی به واگذاری اختیارات اقتصادی به شهرستان ها اشاره دارد که 
طبق آن، ادارات ذیربط در شهرستان ها می توانند پس از تصویب، آن طرح را 
از بودجه تحت اختیارشان بهره مند گردانند؛ در حقیقت تخصیص های مالی هر 
طرح در شهرستان ها بر عهده کمیته تشخیص مستقر در هر شهرستان است.

فرایند افتتاح حساب متقاضیان طرح ملی مسکن به زودی آغاز می شود

بهره برداران آب های زیرزمینی از امسال آب بها پرداخت می کنند 

پیش بینی سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی 
برای ایجاد اشتغال روستایی  

آزادس���ازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو 
جنبه دارای اهمیت است؛ یکی از این نظر که در شرایط 
بحران ناش���ی از کرونا آزاد سازی این سهام می تواند 
گشایشی در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر 
این موضوع می تواند تعمیق و رونق هر چه بیشتر بازار 
س���رمایه را به همراه داشته باشد چنانکه با آزادسازی 
سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش 

بازار سرمایه افزوده می شود.
به گزارش مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد 
و دارایی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اعالم 
این مطلب، با اشاره به اینکه بسته ای که تحت عنوان 
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری 
ابالغ شده، بسته ای جامع و فراگیر است، گفت: مقام 
معظم رهبری وجوه گوناگون ضرورت های تحول در 

اقتصاد را در این بسته مورد توجه قرار داده اند. 
وی در ادامه اظهارداشت: علیرغم اعمال بدترین، 
ظالمانه ترین و پیچیده ترین نوع تحریم ها بر کش���ور، 
حجم تجارت خارجی سال 98 و 9۷ تفاوت چندانی 
ن���دارد و هنوز می توان ۴۳ تا ۴۴ میلیارد دالر واردات 

داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اش���اره به اینکه از 
مجموع واردات کشور 8۵ درصد مربوط به کاالهای 
واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه است، افزود: کشور به 
رغم تمامی تحریم ها و فشارهای بین المللی همچنین 
توانسته افزون بر ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته 
باشد که این نشان از ظرفیت باالی اقتصاد ایران دارد. 
وی در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور هم 
در سال های گذشته به رغم تمامی مشقت ها و مشکالت 
رشد خوبی را تجربه کرده است، افزود:  بدیهی است 
که تا رسیدن به یک اقتصاد پایدار، باثبات و با رشد 
بالنده اشتغال فراگیر فاصله زیادی وجود دارد اما اقدامات 
به گونه ای بوده که توانس���ته بخشی از نیازمندی های 

سوگیری اقتصاد مقاومتی را پوشش دهد.
دژپس���ند در ادامه به مقوله بهبود فضای کسب 
و کار در کش���ور اشاره کرد و مقررات زدایی را یکی 
از مقوالت بهبود بخشی فضای کسب و کار دانست 
و اف���زود: کاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت 
تصدی های اقتصادی از دیگر فاکتورهای بس���یار مهم 

در این زمینه است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در بخش مقررات زدایی 
و تس���هیل صدور مجوزها برای راه اندازی کسب و 
کارها طی سال های اخیر اقدامات خوبی در کشور انجام 
ش���ده است.به طوری که هم اکنون سایت پیشخوان 
مجوزهای کشور ۵۲ درصد مجوزها را پوشش داده و 
دیگر متقاضیان کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری 
ندارند و به عبارتی تمامی فرآیندها به صورت الکترونیک 

انجام می شود.
وزی���ر امور اقتص���اد و دارایی گفت: یک جنبه 
دیگر بهبودی فضای کسب و کار کنارکشی دولت از 
تصدی گری اقتصادی است که این می تواند از مجاری 

واگذاری ها صورت گیرد. برای واگذاری دارایی ها انواع 
و اقسام مدل ها و روش ها وجود دارد. 

وی  ب���ا  اظهار اینکه دارایی های دولت در یک 
مقطعی در قالب مزایده واگذار شد و حواشی زیادی 
به همراه داش���ت، تصریح کرد: خوشبختانه در روش 
واگذاری دارایی های دولت تجدید نظر اساسی صورت 
گرفته اس���ت و واگذاری ها تا جایی که امکان دارد از 
طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس یک محیط 
ش���فاف، شیشه ای و کامالً رقابتی است. جدا از این، 
برای واگذاری ها روش های فراگیر مثل صندوق های 
قاب���ل معامله ETF هم طراحی و به مرحله اجرا در 
آمده و پذیره نویس���ی این صندوق ها از چندی پیش 

آغاز شده است.
این عضو کابینه دولت اظهارداشت: در عین حال 
باقیمانده س���هام دولت در بانک های ملت، تجارت و 
صادرات و ش���رکت های بیمه البرز و اتکایی امین در 
قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و از طریق 
پذیره نویسی واگذار خواهد شد، حسن انجام این روش 
اینکه تمامی آحاد جامعه می توانند در پذیره نویس���ی 
شرکت کنند.وی با بیان اینکه این نوع واگذاری عین 
مردمی کردن اقتصاد است که در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار گرفته است، افزود: 
زمانی که صندوق های قابل معامله طراحی می شد، بودجه 
کشور چنین شرایطی را نداشت.  اگر دولت به دنبال 
تأمین منابع مالی بود می بایست سهام باقیمانده خود را به 
شکل بلوکی واگذار می کرد، در حالی که در این روش 

تخفیف هم برای مردم در نظر گرفته است.
دژپسند ادامه داد: سال 98 واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در پنج پاالیشگاه و بیمه البرز به صورت بلوکی 
عرضه شد اما اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت بر 
تأمین مالی ترجیح دارد به همین علت امسال از روش 

دیگر بهره گیری شده است. 
وی گفت: قانون گذار مجوز داده دولت ۶۱ هزار 
میلیارد تومان درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری داشته 
باشد که محل خرج این درآمدها بر اساس ردیف های 

مختلف عمرانی و هزینه ای بودجه انجام می شود.وزیر 
امور اقتصاد و دارایی افزود: همچنین اقدام دولت در 
عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله ) ETF( آثار پولی و مالی منفی ندارد و 
موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع ثروت و کوچک 

سازی دولت می شود.
وی در بخش دیگری از س���خنان خود به آزاد 
س���ازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزاد سازی 
سهام عدالت اجازه می دهد دارندگان این سهام که تا 
امروز مالکیت آن را در اختیار داشته اما قادر به مدیریت 
سهام نبودند، زمینه به نحوی فراهم شود که به تدریج 

بتوانند سهام خود را هم مدیریت کنند. 
دژپسند با اشاره به اینکه خوشبختانه مردم با این کار 
چه به عنوان دارنده سهام و چه به عنوان مالک در اداره 
اقتصاد کشور مشارکت می کنند،  ادامه داد: آزاد سازی 
سهام عدالت در یکی از بهترین زمان های ممکن اتفاق 
افتاد چون ویروس کرونا زندگی اقشار مختلف جامعه 
را تحت تأثیر خود قرار داده است از این رو دارندگان 
س���هام عدالت می توانند سهام خود را عرضه و منابع 
حاصل را صرف زندگی خود کنند. جدا از این، آزاد 
سازی سهام عدالت باعث شده عمق بازار سرمایه افزایش 
پیدا کند. وی یادآورشد: بهترین نوع »خصوصی سازی« 
مدلی است که بر مبنای تأمین مالی نباشد بلکه برای 
کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی اقتصاد باشد 
که با این رویکرد دارایی های در اختیار دولت به عامه 

مردم و بخش خصوصی واگذار می شود.
همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی از اختالل 
در سیستم بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت به 
برخی از مشموالن خبر داد و گفت: پول در حساب 
بانک عامل است و با رفع مشکل به حساب مشموالن 

واریز می شود.
علیرضا صالح در گفتگو با مهر با اشاره به عدم 
واریز سود سهام عدالت برای برخی از مشموالن در 
ماه اسفند، گفت: با پیگیری هایی که انجام شد، متوجه 
شدیم در ماه اسفند اختاللی در بانک عامل اتفاق افتاده 

است.وی ادامه داد: ما سود سهام عدالت را به حساب 
بانک عامل ریختیم اما گویا مش���کلی در داخل بانک 
بوده یا شبای مردم فعال نبوده یا کد شماره حساب ها 
مشکل داشته یا مشکلی دیگر در زیر ساخت این بانک 

بوده است که بانک آن را برگردانده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به همکاران 
گفتم که بالفاصله کاری کنند که اگر کارت کسی به 
مشکل خورده یا شماره شبای او فعال نیست، سریع به 
تک تک افراد اطالع بدهند که این مشکل حل شود.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین پول در بانک عامل 
موجود است یعنی از همان اول اسفند پول را به حساب 
بانک ها ریختیم و به همکاران گفتیم که مشکل را حل 

کنند تا حق کسی ضایع نشود.
صالح درباره چالش نماینده س���هام عدالت در 
شرکت ها هم گفت: راهکاری دیده ایم که نماینده سهام 
عدالت در این ش���رکت ها را هم خود مردم انتخاب 
کنند.خبر دیگر اینکه امکان تغییر روش آزاد س���ازی 
سهام عدالت در سامانه تنها برای یک بار و برای هر 

دو روش برقرار شده است.
براساس این گزارش، پیشتر بنا بر اعالم سازمان 
خصوصی سازی فقط تغییر تصمیم روش آزاد سازی 
از غیر مستقیم به مستقیم ممکن بود که در حال حاضر 

تغییر از هر دو حالت ممکن شده است.
آغاز انتقال سهام عدالت فوت شدگان به وراث 

تا چند ماه
  خب���ر دیگری حاکیس���ت: معاون س���ازمان 
خصوصی س���ازی هم اعالم کرد: انتقال و آزادسازی 
سهام عدالت فوت شدگان تا چند ماه دیگر آغاز می شود.

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
حسن عالیی گفت: پس از اتمام طرح آزادسازی سهام 
عدالت، وراث می توانند ظرف یک یا دو ماه آینده با 
مراجعه به دفاتر پیش���خوان دولت و از طریق شرکت 
سپرده گذاری فرآیند انتقال سهام فوت شدگان به وراث 

را انجام دهند.
وی افزود: در یک ماه آینده که فرآیند تعیین تکلیف 

سهامداران در سامانه سهام عدالت انجام می شود، وراث 
فوت شدگان سهام عدالت به این سامانه مراجعه نکنند 
و بعد از اینکه اس���امی سهامداران عدالت به شرکت 
سپرده گذاری ارسال شد، ورثه می توانند باگواهی فوت 
و وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام دهند، اما 
فعالً که مرحله ثبت در سامانه است، ورثه سهامداران 

عدالت نیازی نیست اقدامی انجام دهند.
معاون سازمان خصوصی سازی همچنین در گفتگو 
با ایرنا گفت: برگه های عضویت کنونی که هم اکنون 
در اختیار برخی مشموالن سهام عدالت قرار دارد، فاقد 
هرگونه ارزش و اعتباری است و در زمان آزادسازی 

هیچگونه کارکردی ندارند.
بعد از اعالم خبر آزادس���ازی سهام عدالت افراد 
زیادی به تب و تاب افتادند که آیا با وجود داش���تن 
برگه سهام عدالت جزو مشمولین سهام عدالت هستند 
ی���ا خیر؟ با توجه به اینکه این افراد در زمان مربوطه 
اقدام تکمیلی مربوط به ثبت نام سهام عدالت را انجام 
ندادند، بنابراین اکنون جزو مشمولین این سهام حساب 
نمی شوند و در وضعیت فعلی قادر به تکمیل مراحل 
ثبت نام و باقی اقدامات مربوط به آزادس���ازی سهام 

عدالت نیستند.
عالیی در خصوص افرادی که دارای برگه سهام 
عدالت هس���تند اما جزو مشمولین این سهام حساب 
نمی شوند، گفت: برخی از افراد دارنده برگه سهام عدالت 
هستند اما این برگه ها، فقط برگه های پیش ثبت نام است 
و به عنوان دارنده حتمی سهام عدالت و سهامدار بودن 

آنها محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: اکنون فقط آن دسته از مشموالنی 
که فرآیند ثبت نام آنها در سنوات گذشته در شرکت های 
تعاونی شهرستانی نهایی شده  و مشخصات آنها از طریق 
شرکت های مذکور به سازمان خصوصی سازی ارسال و 
در سامانه سهام عدالت درج شده باشد، مشمول نهایی 
سهام عدالت تلقی می شوند و ثبت نام اولیه یا داشتن 

دعوتنامه ثبت نام دلیل بر ثبت نام نهایی افراد نیست.
معاون واگذاری سهام و بنگاه ها خاطرنشان کرد: 
اگر فرآیند ثبت نام  افراد در آن زمان تکمیل می شد و 
ثبت نام خود را در سامانه سهام عدالت قطعی می کردند، 
اکنون به عنوان دارنده سهام عدالت شناخته می شدند، به 
همین دلیل افرادی که ثبت نام خود را تکمیل نکردند، 
دیگر به عنوان دارنده سهام عدالت محسوب نمی شوند 
و اکنون سازو کارهای اجرایی قانونی مبنی بر ثبت نام 
جدید و تخصیص سهام عدالت به این دسته از افراد 

وجود ندارد.
همچنین براس���اس گفته های مقامات سازمان 
خصوصی سازی، کسانی که برگه سهام عدالت خود را 
گم کرده اند نگران نباشند، زیرا مالک سهامدار بودن در 
سهام عدالت، سامانه samanese.irاست و اگر فردی 
در این سامانه پرونده دارد و سهام او مشخص است، 
حتی اگر برگه های آن را نداشته باشد، جز مشموالن 

محسوب می شود.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با صدور دس����تور ویژه ای از رئیس 
سازمان حمایت خواست با توجه به 
وجود برخی قیمت های غیرمتعارف 
و فاصله دار خ����ودرو در بازار آزاد 
نسبت به قیمت کارخانه، با متخلفان 
ب����ا جدیت تمام و قاطعانه برخورد 

شود.
به گ����زارش فارس، به نقل از 
شاتا، رضا رحمانی گفت: به منظور 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و ضرورت حساس����یت موضوع از 
حیث وجود جریان س����ودجوی 
فرصت طلب پشت پرده، نسبت به 
پیگی����ری جدی و برخورد با قیمت 
سازی های کاذب، در اسرع وقت با 
اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب 
با هم����کاری و هماهنگی کامل با 
سایر دستگاه های نظارتی و امنیتی 
موارد بررسی و نتایج بدست آمده 
برای افزایش احساس امنیت مصرف 
کنندگان واقعی و در راستای حفظ 
حقوق حقه ش����هروندی آحاد مردم 

موارد را به اینجانب گزارش کنید.
وی تصری����ح کرده اس����ت: 
ضروریس����ت اقدامات����ی همچون 
پیگیری، شناس����ایی و برخورد با 
متخلفان احتمالی احتکار خودرو، 
پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع 

و قانونی از طریق مراجع نظارتی و 
قضایی با سایت های اینترنتی متخلف 
که با ارائه قیمت های کاذب فضای 
ب����ازار را دچار التهاب می کنند، در 
دس����تور کار جدی سازمان حمایت 
قرار گیرد.در دستور وزیر صنعت، 

معدن و تجارت خطاب به سازمان 
حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت 
نام متقاضیان در سایت های فروش 
خودروس����ازان داخلی به جد و در 
سریع ترین زمان مورد رصد دقیق 
قرار گیرد تا ش����رایط برای رفع نیاز 

مصرف کنندگان واقعی خودروهای 
تولید داخل تس����هیل شود و دست 
سوداگران همسو با معاندان  و دشمنان 
در جن����گ اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان 

کوتاه شود.
وی با اشاره به غیر واقعی بودن 
قیمت های موجود در بازار و مناسب 
نبودن سرمایه گذاری مردم در این 
عرصه تاکید کرده است با هماهنگی 
با رس����انه های پر مخاطب داخلی 
زمینه آگاه س����ازی و اقناع عمومی 
برای جلب همراهی بیش����تر ایشان 
و کوتاه کردن دس����ت سودجویان 

صورت پذیرد.
رحمان����ی افزوده اس����ت: با 
شناسایی کانون های فرصت طلب 
و برخورد قاطع با آنان و همچنین با 
توجه به نام گذاری امسال به نام سال 
جهش تولید، تالش مضاعفی برای 
تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه  
این سوءاستفاده ها هرچه سریع تر از 

بین برود.

دستور وزیر صنعت برای برخورد قاطعانه با قیمت های غیرمتعارف خودرو    

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
س���ازمان راهداری با بیان اینکه در 
حال حاضر اختصاص سهمیه سوخت 
به وانت بارها بر اساس »پیمایش« و 
»س���همیه پایه« است، گفت: سهمیه 
بنزین پایه وانت بارها از ۲ ماه آینده 
ب���ه صورت پله ای هر ماه ۲۰ درصد 

کاهش می یابد.
غالمحسین دغاغله در گفتگو 
با ف���ارس در باره آخرین جزئیات 
سهمیه سوخت وانت بارهای برون 
ش���هری اظهار داشت: سال گذشته 
بر اس���اس مصوبه ای که در دولت 
تصوی���ب ش���د، کارگروهی به نام 
»کارگروه تخصیص س���وخت برای 
وانت بارها و سواری های درون شهری 

و برون شهری« تشکیل شد.
وی اضاف���ه کرد: بر اس���اس 
تصمیمات این کارگروه، مقرر شد در 
ابتدا به وانت بارها سهمیه بنزین پایه 
اختصاص یابد و این سهمیه فارغ از 
کارکرد آنها باشد، این سهمیه بنزین 
پایه ب���رای وانت بارهای کم مصرف 
۳۰۰ لیت���ر در م���اه و برای وانت 
باره���ای پرمصرف ۴۰۰ لیتر در ماه 

تعیین شد. 
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
س���ازمان راهداری و حمل و نقل 
ج���اده ای ادامه داد:  در  این کارگروه 
مقرر ش���د  ظرف دو ماه وزارت راه 
و شهرس���ازی درباره وانت بارهای 
برون ش���هری و وزارت کش���ور 
در باره وانت بارهای درون ش���هری 

تمهیدات الزم را           بیندیش���ند تا پس 
از دو ماه سهمیه های تخصیص داده 
ش���ده )سهمیه بنزین پایه( به تدریج 
کاهش یابد و براس���اس پیمایش و 
کارکرد، سهمیه سوخت به این ناوگان 

اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در همین راس���تا 
س���ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای سامانه های ثبت نام ناوگان و 
رانندگان وانت بارها را           از سال گذشته 
راه ان���دازی کرد، ثبت نام راننده های 
وانت بارها و وانت بارها به دو طریق 
پیش بینی شد؛  یعنی شامل حضوری 
و غیر حضوری بود و نحوه ثبت نام 
حضوری این گونه بود  که متقاضیان 
می توانستند به ادارات کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در استان ها و 
شهرستان ها و همچنین مراکز عمده بار 
و پایانه های بار مراجعه  و آنجا ثبت نام 
کنن���د و راننده وانت و ناوگان یک 
کد به نام کد شناسه یا کد هوشمند 
دریافت کنند.دغاغله اظهار داش���ت: 
ثبت نام غیر حضوری هم بدین شکل 
بود که متقاضیان به س���ایت سازمان 
راهداری و حم���ل و نقل جاده ای 
مراجع���ه می کنند و به بخش کارت 
هوشمند وانت بار وارد می شوند و 

ثبت نام اولیه را           انجام می دهند.
وی افزود: بر اساس تمهیداتی که 
اندیشیده شد، چون بحث ساماندهی 
وانت بارها مطرح بود و در ساماندهی 
معموال تسهیالتی در نظر گرفته می شود 
که بدون هیچ دغدغه و سختی ثبت 

نام انجام شود، تالش کردیم در این 
مرحله چند گزینه تسهیل گر در نظر 
گرفته شود؛ به عنوان مثال مهلت دهی 
ب���رای  بیمه رانندگان در نظر گرفته 
ش���د و شرط سنی راننده و ناوگان 
را           برداشتیم. همچنین در گزینه هزینه 
ثبت نام ناوگان، بر اساس ضوابط هر 
چه سن خودرو افزایش یابد، هزینه 
کارت هوشمند هم افزایش می یابد، 
اما در م���ورد وانت بارها برای همه 
هزینه ۲۰ هزار تومان برای ثبت نام 

در نظر گرفتیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی 
سازمان راهداری اظهار کرد: از آغاز 
ثبت نام تا بهمن 98 ثبت نام تعدادی 
از متقاضی���ان به صورت حضوری 
و غیر حضوری انجام ش���د، برای 
اسفند 98 و فروردین 99 ما فهرست 
ناوگان ثبت نامی را           به وزارت کشور 
و سپس شرکت نفت ارسال کردیم 
و برای ۱۱8 هزار دس���تگاه وانت بار 
در اس���فند 98 و فروردین 99 شارژ 
سوخت پیش بینی شده طبق ضوابط 
دریافت کردند که این سهمیه بر اساس 

پیمایش بود.
وی افزود: این فرصت خوبی 
اس���ت که دولت برای وانت بارها 
درنظرگرفته است تا بر اساس عملکرد 
و پیماش سوخت دریافت کنند، این 
سهمیه  بنزین  در کارت سوخت آنها 
ش���ارژ می شود و می توانند در همه 
جایگاه های س���وخت از این اعتبار 
استفاده کنند و سوخت نیمه یارانه ای 

)بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان( دریافت 
کنند.این مقام مسئول تأکید کرد: همه 
این ش���رایط برای ثبت نام حضوری 
و غیرحضوری و دریافت ش���ماره 
هوشمند، کماکان فراهم است و راننده 
وانت بارها و وانت بارهایی که ثبت نام 
نشده اند از همین دو روشی که ذکر 

شد، امکان ثبت نام دارند.
وی اضاف���ه کرد: وانت بارهایی 
که به هر دلیل  در دو ماه گذش���ته 
ثبت نام نش���ده اند، فرصت  دارند و 
راننده ها می توانند به شکل حضوری 
)مراجعه ب���ه ادارات کل راهداری( 
و غیر حضوری )مراجعه به س���ایت 
سازمان راهداری( نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند. البته توصیه ما ثبت نام غیر 

حضوری است. 
دغاغله اضافه کرد: آخر هر ماه 
هم بر اس���اس بارنامه و پیمایش در 
س���ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کارکرد هر وانت بار محاسبه 
و به ش���رکت نفت اعالم می شود و 
بر همان میزان اعتبار سوخت به آنها 

اختصاص می یابد.
وی اظهار داشت:  قطعا در یکی 
دو ماه آینده سهمیه های سوخت که 
به عنوان س���همیه پایه )سهمیه های 
پایه ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر( تخصیص داده 
شده اس���ت، به دستور کارگروه به 
مرور و ماهانه کاهش می یابد.  در این 
راستا وانت بارهایی سوخت دریافت 
می کنند که ثبت نام انجام داده باشند و 
در تردد های برون شهری حتماً بارنامه 

گرفته باشند. به هر حال ما در سازمان 
راهداری و حم���ل و نقل جاده ای 
 مکلف ش���ده ایم راننده ها و ناوگان 
وانت های برون ش���هری که ثبت نام 
کرده  و بارنامه گرفته اند و تردد آنها 
ثبت شده است را  بر اساس میزان تردد 
به شرکت نفت برای دریافت سهمیه 
سوخت معرفی  کنیم و شرکت نفت 
ه���م طبق آن میزان تردد و پیمایش، 
بنزین در کارت سوخت وانت بارها 

شارژ می کند.
مدی���ر کل دفتر حمل و نقل 
کاالی س���ازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در باره زمان صفر شدن 
س���همیه بنزین پایه ناوگان وانت بار 
توضی���ح داد: بر اس���اس مصوبه 
کارگروه، پیش بینی ش���ده بود در 
۲ ماه هم سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و هم وزارت کشور این 
امکان را           برای ثبت نام وانت بارها و 
مستند کردن پیمایش آن ها فراهم کنند 
و ما در سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای  تجربه سهمیه سوخت 
گازوئیل در بخش ناوگان کامیونی را           
داشتیم و از این بابت نگرانی وجود 

نداشت. 
وی اضافه کرد:  س���همیه  بنزین 
پایه وانت بارها از یک تا دو ماه آینده  
هر ماه ۱۵ تا ۲۰ درصد سهمیه پایه 
کاهش می یابد تا به مرحله ای برسیم 
که همه تخصیص سوخت ها بر اساس 
پیمایش خواهد شد و سهمیه بنزین 

پایه صفر شود. 

کاهش ماهانه 20 درصد از سهمیه پایه سوخت وانت بارها  از 2 ماه آینده

 پروازها به مقصد کیش از تهران و سه 
استان دیگر که به دلیل شیووع کرونا حدود دوماه 

لغو شده بود، از امروز مجددا آغاز می شود.
۲8 اسفند پارس���ال با توجه به مصوبه 
فوق العاده شورای سالمت جزیره کیش مبنی بر 
جلوگیری از شیوع بیش از حد ویروس کرونا، 
شرکت هواپیمایی کیش موظف شد پروازهای 
تهران - کیش، اصفهان - کیش، شیراز - کیش، 
مشهد - کیش و بندرعباس - کیش را تا اطالع 
ثانوی باطل کرده و امکان سفر هیچگونه مسافری 

به جزیره کیش مجاز نبود.
با مصوبه شورای سالمت جزیره کیش و 
پس از بررسی های صورت گرفته، محدودیت 
موقتی سفر مسافرین به جزیره کیش لغو شد. 
بر این اساس از روز بیستم اردیبهشت  سفر به 
جزیره کیش بدون اعمال محدودیت امکان پذیر 
خواهد بود.رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان 
هواپیمایی به ایرنا گفت: امکان پرواز س���ایر 
شرکت های هواپیمایی به جزیره کیش از روز 
شنبه بالمانع است و شرکت های هواپیمایی 

می توانند از امروز مجوز س���فر به کیش را از 
سازمان هواپیمایی دریافت کنند.

وی گفت: تمام افرادی که نیاز به سفر به 
جزیره کیش را دارند، می توانند بلیت مورد نظر 
خود را از دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی 

یا آژانس های هواپیمایی تهیه کنند.
س���خنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: 
پروازها اکنون به ضرورت انجام می ش���ود 
که عمدتا غیر اقتصادی بوده است؛ با رعایت 
اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با شیوع کرونا 
و رعایت تمامی دس���تورالعمل های وزارت 
بهداش���ت و بر اس���اس شیوه نامه ارسالی به 
شرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها و عوامل 
خدمات زمینی در فرودگاه ها و گروه پروازی 
انجام می ش���ود.از سوی دیگر مدیرکل دفتر 
نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی 
کشوری از برگزاری جلسات متعدد و اقدامات 
این سازمان در جهت اعتمادسازی به منظور از 
سرگیری پروازهای اروپایی به ایران خبر داد.

به گزارش ایس���نا به نقل از س���ازمان 

هواپیمایی، محمد سعید شرفی درباره برگزاری 
این جلسات و نتایج آن اظهار داشت: در راستای 
از سرگیری پروازهای اروپایی به فرودگاه های 
کشور و بهره برداری از فضای آسمان جمهوری 
اسالمی ایران برای پروازهای عبوری خود به 
مقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، 
ش���به قاره هند و جنوب شرق آسیا جلسات 
متعددی بین مقامات هوانوردی ایران و تعدادی 
از شرکت های هواپیمایی اروپایی به نمایندگی 

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا برگزار شد.
وی افزود: در این جلس���ات که از بهمن 
س���ال ۱۳98 با حضور نمایندگان سیاسی و 
س���فرای آلمان و اتریش در تهران انجام شد 
و با حضور مدیران ارش���د هواپیمایی اروپایی 
استمرار یافت، به سواالت شرکت های مذکور 
پاسخ داده شد.مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات 
هوانوردی تصریح کرد: برنامه ریزی الزم برای 
برقراری پرواز ش���رکت های اروپایی پس از 
توقف آنها متعاقب سانحه هواپیمایی اوکراینی 
صورت گرفته بود اما با گسترش ویروس کرونا 

در سراسر جهان برگزاری جلسات حضوری 
در تهران و امکان از سرگیری پروازها به حالت 
تعلیق درآمد. وی ادامه داد: در جلس���ه ای که 
با حضور مدیران سازمان هواپیمایی، شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی، نماینده ش���رکت 
لوفت هانزا در ایران و مدیران ایمنی و امنیتی 
ش���رکت های هواپیمایی اروپایی برگزار شد، 
اقدامات انجام ش���ده در چارچوب کمیسیون 
بررسی سانحه شرح و ضرورت تبادل داده های 
فنی و ایمنی و همچنین اقدامات اصالحی و 
اطمینان س���از در راستای از سرگیری پروازها 
پس از رفع شرایط متاثر از ویروس کرونا مورد 

تاکید قرار گرفت.
ش���رفی اعالم کرد: آژانس ایمنی اتحادیه 
اروپا پس از سانحه اوکراینی با انتشار اطالعیه 
هوانوردی در مورد پرواز بر فراز کش���ورمان 
مالحظاتی داشته که درصورت حصول اطمینان 
از جانب ش���رکت های هواپیمایی می توان 
ش���اهد افزایش پروازهای عبوری از فضای 

کشور بود.

لغو محدودیت پرواز به جزیره کیش

 مجامع ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح به زودی برگزار 
و پرونده مهمترین ادغام بانکی بسته 

خواهد شد.
به گزارش مه����ر، عبدالناصر 
همت����ی رئیس کل بانک مرکزی در 
یادداشتی اینستاگرامی ضمن اعالم 
این مطلب نوش����ت: در جلسه ای با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری 
آخرین بررسی ها در مورد روند ادغام 
بانک های وابسته به نیروهای مسلح 

در بانک سپه انجام شد.
این پروژه یکی از پیچیده ترین 
و سخت ترین پروژه های بانکی است 
ک����ه با تدابیر مقام معظم رهبری به 
یاری خ����دا با همت همکارانم در 
ح����وزه نظارت و با همراهی خوب 
وزارت اقتصاد، ستاد مشترک نیروهای 
مسلح و بانک سپه به نحو مطلوبی 
پی����ش رفته و به مراحل پایانی خود 

نزدیک است. 
در طول ماه های گذشته و در 
جریان ادغام، با نظارت بانک مرکزی 
و تدبی����ر و راهبری خوب مدیریت 
بانک سپه اصالحات خوبی خصوصًا 
در منابع و مصارف بانک های ادغام 
شونده انجام و به آرامش فعلی بازار 
پول کمک خوبی ش����ده است و با 
تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ 
شد، ان شاءاهلل به زودی مجامع ادغام 
این بانک ها برگزار و پرونده مهمترین 

ادغام بانکی بسته خواهد شد.
رئیس  کل بانک مرکزی همچنین 
در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: 
آنچه بدخواه����ان از تنش در بازار 
ارز ، تالطم در نظام بانکی و کمبود 
کاالهای اساس����ی دنبال می کردند، 
نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت 
ایران امروزه و درحین عبور از بحران 

کرونا از بسیاری از کشورها مطمئن 
تر و آرام تر است. 

به گزارش فارس، عبدالناصر 
همت����ی افزود: ت����الش های بانک 
مرک����زی و کمک ه����ای دولت به 
همراه تالش بان����ک ها در بهبود 
وضع ترازنامه های خود، ش����رایط 
پولی و ارزی کش����ور را در وضع 
مناسب تری نسبت به دوسال پیش 

قرار داده است.
ش���رایط بازار سرمایه امکان 
خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی 
در کنار تأمین کسری بودجه، از راه 
عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد 
و مهمتراز همه، انتش���ار هدفمند و 
مدیریت ش���ده اوراق بدهی که هر 
دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده 
اس���ت. باید اذعان کرد که اقتصاد 
کشورمان روزهای سخت و در عین 
حال تعیین کننده ای را می گذراند 
و اطمینان دارم این شرایط سخت 
قابل مدیریت اس���ت. منکر برخی 
ناکارآمدی ها نیس���تم،ولی با این 
همه،نباید در برآورد موفقیت ارکان 
اقتصادی کشور در مقابله با فشارهای 

حداکثری دچار اشتباه شویم.
از سوی دیگر مدیرکل اعتبارات 
بانک مرکزی از پرداخت تسهیالت 

۱۰ میلی���ون ریالی، به ۲۰ میلیون و 
۱8۴ هزار و ۳۶8 سرپرست خانوار 

تاکنون خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، براس���اس اعالم مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی، بانک های 
عامل تا س���اعت ۱۲ روز پنج شنبه 
مورخ ۱8 اردیبهشت، از تعداد ۷۷۵ 
هزار و ۳9۴ فقره تس���هیالت قابل 
پرداخت به یارانه بگیران )براساس 
فهرس���ت اعالمی از سوی سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد ۷۷۲ 
ه���زار و 9۳۰ فقره از تس���هیالت 
موص���وف )معادل 99/۷ درصد( را 
پرداخت کرده اند. همچنین امکان 
واریز مابقی تس���هیالت یاد شده به 
دالیلی از جمله مسدودی حساب، 
شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری 
ش���ماره حساب با کد ملی ارسالی، 
نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده 
و سایر خطاها میسر نشده طبیعی 
اس���ت که برخی از این موارد در 
هفت���ه آتی با همکاری س���ازمان 
هدفمندسازی یارانه رفع می شود. 
بر این اساس با احتساب تسهیالت 
پرداختی مراحل اول و دوم تاکنون 
از تعداد ۲۰ میلیون و ۱9۰ هزار و 
9۷۳ خانوار معرفی ش���ده از سوی 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 
۲۰ میلی���ون و ۱8۴ ه���زار و ۳8۶ 
سرپرس���ت خانوار تسهیالت ۱۰ 

میلیون ریالی را دریافت کرده اند.
الزم ب���ه ذکر اس���ت: فرآیند 
ثبت نام باقیمانده خانوارها و معرفی 
آنها به بانک ها )برای تعیین تکلیف 
نهایی( در جریان است تا در آخرین 
مرحله پرداخت تسهیالت در پایان 
اردیبهش���ت به حساب سرپرستان 

خانوارهای باقیمانده واریز شود.

همتی: پرونده مهمترین ادغام بانکی به زودی بسته خواهد شد

وزارت اقتصاد اعالم کرد:  در حالی که پس از گذشت دو ماه، امکان معامله 
کل واحدهای صندوق واسطه گری یکم مهیا می  شود، احتمال اعمال تخفیف 

بیشتر برای برخی اقشار مثل عشایر در دو عرضه بعدی وجود دارد.
به گزارش ش���ادا، بعداز اطالع رس���انی دولت و وزارت اقتصاد در مورد 
پذیره نویسی صندوق واسطه  گری مالی یکم، سواالت و ابهامات مختلفی در 

این حوزه ایجاد شده است. 
از جمله در خصوص اینکه باتوجه به وجود ۳ صندوق های سرمایه  گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( شامل واسطه  گری مالی، خودروسازی و صنایع 
فلزی و صنایع پاالیش نفت و پتروشیمی، آیا فردی که با کد ملی )یا کد بورسی( 
خود در صندوق اول )واسطه  گری مالی یکم( تا سقف دو میلیون تومان پذیره 
 نویسی می کند، امکان پذیره  نویسی در سایر صندوق ها را دارد یا خیر؟، باید 
جواب داد: بله، منعی برای پذیره  نویسی در سایر صندوق ها وجود ندارد؛ لیکن 
تخفیف در نظر گرفته   شده فقط برای یک صندوق اعمال می شود. )فعالً چنین 
تصمیمی اتخاذ شده و بستگی به میزان استقبال مردم از صندوق واسطه گری 

مالی یکم دارد.(
وزارت اقتصاد در ادامه نماد صندوق برای پذیره  نویسی از طریق کارگزاری ها 
را »دارا یکم« ذکر کرد که افراد دارای کد بورسی می توانند در روزهای کاری 
از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ اقدام به خرید کنند و حداقل مبلغ پذیره  نویسی برای 
هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کد ملی ۱۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ 

پذیره  نویسی معادل ۲ میلیون تومان است.
وزارت اقتصاد با اشاره اینکه باتوجه به این که انجام معامالت واحدها از 
دو ماه بعد از تخصیص امکان پذیر است، در خصوص آیا امکان درنظر گرفتن 
تسهیالتی خاص برای اقشار ضعیف جامعه مانند عشایر و ... به  منظور بهره  مندی 
از فرصت ایجادشده و منتفع  شدن این گروه از مردم از رشد بازار سرمایه وجود 
دارد؟، اعالم شد: در شرایط فعلی و در پذیره  نویسی صندوق واسطه  گری مالی 
یکم این امکان فراهم نشده، لیکن این احتمال وجود دارد که در مورد دو صندوق 
دیگر در این زمینه اتخاذ تصمیم شود؛ هرچند نفس این اقدام و اعمال تخفیف 

قابل توجه به نوعی حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.
وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا صندوق سود مشخصی دارد؟، پاسخ داده 
است: هدف از تشکیل این صندوق، مشارکت همه مردم در این طرح و بهره  مندی 
همه ایرانیان از سود بازار سرمایه است و طبیعتاً تغییرات ارزش سهام موجود در 
این صندوق منجر به افزایش یا کاهش ارزش واحدهای صندوق می شود. ضمن 
این که تالش می شود از طریق سرمایه گذاری مبالغ نزد صندوق برای بازارگردانی، 
حداکثر سود ممکن حاصل شود. بدین ترتیب، سود تضمینی برای واحدهای 
سرمایه  گذاری صندوق وجود نداشته و صرفاً سود احتمالی از طریق افزایش 
قیمت س���هام موجود در صندوق،  واریز س���ود ساالنه ناشی از عملکرد سهام 
شرکت های موجود در صندوق و سود حاصل از سرمایه  گذاری منابع صندوق 

به  صورت سپرده  گذاری و خرید اوراق امکان پذیر است.
وزارت اقتصاد در ادامه با اش���اره به اینکه ضرورت ندارد اش���خاصی که 
نسبت به پذیره  نویسی اقدام کرده  اند، حتماً ظرف دو ماه فرآیند احراز هویت 
را تکمیل کنند. این امر فقط درمورد آن دسته از متقاضیانی صدق می کند که 
قصد دارند پس از خاتمه دو ماه، واحدهای خود را به فروش برسانند،گفته است 
درصورتی که متقاضیان قصد فروش واحدهای خود را نداشته باشند، فعالً نیازی 
به اخذ تأییدیه سجام ندارند. به عبارتی اخذ تأییدیه سجام فقط برای معامالت 

بعدی مورد نیاز است.

 احتمال اعمال تخفیف بیشتر برای
 اقشار ضعیف در صندوق های ETF بعدی 



تفاوت انسان و جانور
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نگاه فيلسوفانه به زبان
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* بيگمان جانوران از هم دلخور زباني نميشـوند؛ چون به هم قولي نميدهند كه سپس بزنند 
زير قولشان

* ما نه تنها از يك واقعيت بيروني سخن ميگوييم مانند آفتاب ميتابد، بلكه گاهي با زبان از هم 
درخواستي ميكنيم

* جانوران نيز ارتباط برقرار ميكننـد ولي هنوز نميدانيم كه تفاوت رفتار ارتباطي جانوران 
با انسانها در چيست

* با وجود نزديكـي زياد ميان انسـان و ديگر موجودات، به تفاوت ژرفي نيز اشـاره ميشـود؛ 
رفتار ارتباطي انسان، ارادي است

* اين كه چرا ادبيات ايران كمتر ترجمه ميشـود براي اين اسـت كه زبان فارسـي امروز اهميت 
خود را از دست داده و جهان گرايشي به فرهنگ فارسي معاصر ندارد

* زبان، نيروي فزايندهاي در مسخرهگرفتن هرچيز حتي قدغنها دارد  
* بوميبودن و جهانيانديشـيدن يك ويژگي پايه در ايران براي گزينش متن براي ترجمه به 

شمار ميرود
* مترجمي كه رمان كماهميتي را برگردان ميكند با وجود ترجمه درخشان خود، نميتواند آن 

اثر سستبنياد را جهاني كند
* بـراي نمونـه ژاپـن و چين در ايـن سـالها در دادوسـتدهاي جهانـي حاضرنـد و از اينرو 
زبانهـاي ژاپني و چيني با همه سـختي آموخته ميشـود و كتابهاي اين كشـورها به زبان 

انگليسي برگردانده ميشود 
* ترجمـه يك رمـان آن را جهانـي نميكند. يك رمـان جهانـي بيگمان فرهنـگاش بومي ولي 

انديشهاش جهاني است

آيا زبان ميتواند به فرايند توسعه يافتگي كمك كند؟ 
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام شركت توسعه انرژى شمال 
و جنوب (سهامى خاص) به شماره ثبت 431797 و شناسه ملى 10320832431

هيات مديره شركت توسعه انرژى شمال و جنوب (سهامى خاص) 
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آگهى فراخوان
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آگهي فروش (نوبت اول)

تلفن: 84172119

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت سهامي عام توليدي بافت آزادي ثبت شده 

به شماره 9228 شناسه ملي 10100386784

هيئت مديره شركت توليدي بافت آزادي (سهامي عام)



اشاره: «تُحُف العقول فيما جاء من الحكم و المواعظ من 
آل الرسول(ص)» كتابى حديثى است، نوشتة ابن ُشعبه حرانى 
محدث قرن چهارم قمري. هدف نويسنده جمعآورى بخشى 
از احاديـــث پيامبران و اهل بيـــت(ع)  با محوريت مواعظ و 
حكمتو اندرزهاســـت. مؤلف فصلى را به سخنان چهارده 
معصوم(ع) اختصاص داده و احاديث ايشان را در همان بخش 
آورده اســـت. آنچه در اينجا ميآيد، گزيدهاي است از بخش 

مربوط به امامحسن بن علي(علهيماالسالم).
***

از امام مجتبي(ع) گفتارى طوالنى [در حكمت، اندرز، و 
زهد و امثال آن] روايت شده كه آن مجموعه پاسخ و پرسشى 
اســـت در زمينههاى گوناگون كه پدر بزرگوار آن حضرت 
يـــا فرد ديگرى از او به عمل آورده اســـت. از آن حضرت 

سؤال شد: 
ـ زهد چيست؟ فرمود: دل دادن به پرهيزگارى و دست 

كشيدن از دنيا.
ـ حلـــم چيســـت؟ فرمـــود: فروخوردن خشـــم و 

خويشتندارى.
ـ سداد چيست؟ فرمود: راندن بدى با خوبى.

ـ  شـــرف چيســـت: فرمود: نيكوكارى با خويشاوند و 
پذيرفتن جريمه ايشان.

ـ  شجاعت و مردانگى چيست؟ فرمود: دفاع از پناهنده، 
و پايدارى در ميادين نبرد و جملة حوادث، و دليرى به هنگام 

پيشامد ناگوار.
ـ  ســـرافرازى چيست؟ فرمود: در غرامت ببخشى و از 

گناه درگذرى.
ـ  بزرگوارى چيســـت؟ فرمود: نگاهدارى دين و آيين، 
خويشتنداري و نرمخويى، و دقت در عمل، و پرداخت حقوق، 

و مهرورزى با مردم.
ـ  كرم چيست؟ فرمود: بخشش پيش از درخواست، و 

غذا دادن و سير كردن مردم در زمان قحطى.
ـ پســـتى چيســـت؟ فرمود: توجه در ناچيز، و دريغ از 

ناقابل.
ـ فرومايگى چيست؟ فرمود: كاستى در بخشش، و دشنام 

و ناهنجارى در گفتار.
ـ  بلندنظرى چيســـت؟ فرمود: بخشـــش در خوشى و 

ناخوشى (رفاه و تنگدستى).
ـ  تنگنظرى (بخل) چيست؟ فرمود: آنچه از مال كه نزد 

توست شرف پندارى، و آنچه را كه بخشيدهاى خسارت.
ـ  برادرى چيســـت؟ فرمود: برادرى نمودن در سختى 

و راحتى.
ـ  نامردى (بزدلى) چيست؟ فرمود: جسارت بر دوست، 

و ترس از دشمن
ـ  بىنيازى چيست؟ فرمود: قناعت نفس به روزى مقسوم 

هرچند اندك باشد.
ـ  فقر چيست؟ فرمود: حرص بسيار به هر چيز.

ـ  گشادهدستى چيست؟ فرمود: بخشش در حد توان.
ـ  كَرم چيســـت؟ فرمود: خويشـــتندارى در سختى و 

راحتى.
ـ  بىباكى چيست؟ فرمود: روياروئى با حريفان.

ـ  قـــدرت چيســـت؟ فرمود: ســـختگيرى و نبرد با 
زورمندان.

ـ  خوارى و ذلت چيســـت؟ فرمود: ترســـيدن به وقت 
راستى و درستى.

ـ  نادانى و نفهمى چيســـت؟ فرمود: ســـتيز نمودن با 
فرماندهات و آن كسى كه بر آسيب تو قادر است.

ـ  برترى و مزيت چيســـت؟ فرمود: بهجا آوردن خوبى 
و صرف نظر از بدى.

ـ  دورانديشى چيست؟ فرمود: صبر بسيار و مداراى با 
حاكمان و احتياط از تمام مردم.

ـ  شرف چيست؟ فرمود: همراهى با برادران و نگاهدارى 
از همسايگان.

ـ  محروميت چيست؟ فرمود: واگذاشتن نصيب و بهرهات 
وقتى به تو روى آورده.

ـ  بىعقلى (سفاهت) چيست؟ فرمود: پيروى فرومايگان 
و همراهى گمراهان.

ـ  شجاعت چيست؟ فرمود: سازگارى با ياران، و صبر 

و پايدارى به هنگام عيبجويى.
ـ  زحمت چيست؟ فرمود: سخن در آنچه به تو مربوط 

نيست .
ـ  نادانى چيســـت؟ فرمود: ندانستن نفع و ضرر مالى و 

بىاعتنائى به آبرو.
ـ  پستى چيست؟ فرمود: همه چيز را براى خود خواستن، 

و يارى ندادن همسر.

از فرمايشات حكيمانه آن امام است:
اى مـــردم، آن كس كه براى خداوند خيرخواهى كند، و 
سخن و فرمان او را راهنماي خود مىگيرد، به استوارترين راه 
هدايت شده است. خداوند او را در راه راست موفق ميفرمايد 
و به سرانجام نيكو رهنمون ميگردد؛ زيرا پناهنده به خدا در امان 
است، و دشمن خدا در هراس و بىياور. پس با ذكر بسيار، 
از خداوند برحذر باشيد و در پرتو تقوا و پرهيزگارى، از خدا 
بترسيد. و با طاعت و فرمانبردارى به خداوند تقرب جوئيد، كه 
او نزديك است و پاسخگو. خداوند فرموده: «اذا سألك عبادى 
عنّى فانّى قريٌب اُجيُب دعوه الداع اذا دعان...: چون بندگانم در 
بارة من از تو بپرسند، من [به ايشان] نزديكم؛ خواندن خواننده 
راـ  آنگاه كه مرا بخواندـ پاسخ مىدهم، پس بايد دعوت مرا 
بپذيرند و به من ايمان آورند، باشد كه ره يابند» (بقره، 186). 
دعوت خدا را بپذيريد و بدان ايمان آوريد؛ زيرا آن كس كه 
عظمت خدا را شناخت، شايسته نيست كه خود را بزرگ شمارد، 
و بىشك بزرگى مرتبه كسانى كه از عظمت خدا آگاهند، در 
اين است كه برابر او فروتنى كنند، و عزت افرادى كه از جالل 
و شكوه او باخبرند، در اين است كه براى او افتادگى نمايند. 
و سالمت آنان كه از قدرت او باخبرند، در اين است كه در 
بندگى و تسليم او باشند. و پس از اين شناخت، خود را گم 

نكنند، و از پِس هدايت گمراه نشوند. 
بدانيد كه هرگز به ُكنه تقوا پى نخواهيد برد تا اينكه از 
صفت هدايت خبردار شـــويد. و هرگز به پيمان قرآن وفادار 

نخواهيد ماند مگر اينكه روىگرداننده از قرآن را بشناسيد. و 
هرگز قرآن را چنان كه درخور آن است، نخواهيد خواند مگر 
آن كس را كه جابجايش ساخته، بشناسيد. پس آنگاه كه بدين 
مطلب پى برديد، از بدعتها و ظاهرســـازىها باخبر شويد، 
و افتـــراى بر خدا و تحريف را مىبينيد، و نيز درمىيابيد آن 
كس كه سقوط كرد، چگونه سقوط كرد. مبادا افراد نادان شما 
را به وادى جهل و نادانى بكشند. پس [فهم] آن را از اهلش 

بخواهيد، زيرا تنها آنان هستند نورى كه از پرتوشان روشنائى 
ميجويند، و امامانى كه از آنان پيروى ميشـــود. ايشانند كه 
ظاهرشان از باطنشان حكايت ميكند، نه با حق مخالفند و نه 
در آن اختالف ميكنند. و از جانب خدا براى ايشان سنت و 

روشى مقرر گرديده است.
پاسخ به سؤاالت

معاويه شخص ناشناسى را به سوى امير مؤمنان(ع) روانه 
ســـاخت، تا آن حضرت به ســـؤاالتى كه پادشاه روم از او 
پرسيده بود جواب گويد. آن شخص وقتى وارد كوفه شد و 
با آن جناب وارد سخن شد؛ حضرت فرمود: «حسن و حسن 
و محمد [ابن حنفيه] را نزد من فراخوانيد.» پس آنان خوانده 
شـــدند، فرمود: «اى برادر شـــامى، اين دو (حسن و حسين) 
ذرية پيامبرند، و اين (محمد) فرزند من است؛ از هر يك كه 
خواســـتى، بپرس.» شامى گفت: از اين (يعنى امام حسن(ع)) 
مىپرسم. سپس [سؤاالتي كرد و از جمله] پرسيد: «فاصله بين 
حق و باطل؛ و زمين و آسمان چقدر است و آن ده چيز كه 

هر كدام از ديگرى سختترند چيست؟»
امام حسن(ع) فرمود: اى برادر شامى، فاصلة حق و باطل 
به اندازه چهار انگشت مىباشد: آنچه با دو چشمت ديدى، 
حق اســـت، و آنچه با دو گوش خود مىشـــنوى بسيارش 

باطل است. 
فاصلة ميان آسمان و زمين، به اندازة دعاى ستمديده و 

بلند نگريستن (طول نگاه) است...

و آن ده چيزى كه هر كدام از ديگرى ســـختتر است: 
سختترين چيزى كه خداوند آفريد سنگ بود، و سختتر 
از آن آهن، و ســـختتر از آهن، آتش اســـت، و سختتر از 
آتش؛ آب، و از آن ســـختتر، ابر؛ و ســـختتر از ابر، باد؛ و 
از باد ســـختتر، فرشته، و سختتر از فرشته، فرشته مرگ، 
و از فرشـــته مرگ سختتر خود مرگ، و سختتر از مرگ 

فرمان خداست.
فرد شـــامى گفت: «گواهى مىدهم كه تو فرزند رسول 
خدائى، و اينكه على وصى محمد است.» سپس اين جوابها 
را نوشت و براى معاويه برد، و معاويه نيز آن را براى پادشاه 

روم ارسال داشت. 
اندرز امام

يقين بدانيد كه خداوند شما را بيهود نيافريده و به حال 
خود رها نساخته، سرآمد عمرتان را ثبت كرده، و روزى شما 
را در ميانتـــان پخش كرده، براى آنكه هر خردمندى جايگاه 
خود را بشناسد و بداند كه آنچه در تقدير اوست به او خواهد 
رســـيد؛ و آنچه از او دريغ داشته شده هرگز به او نمىرسد، 
شـــما را از روزى دنيا كفايت فرموده و براى عبادت خود 
خاطرتان را آسوده ساخته، و بر سپاسگزارى تشويق نموده، و 
يادآورى و ذكر خود را بر شما مقرر داشته، و به پرهيزگارى 
ســـفارش كرده. تقوا راه ورود هر توبه و در افق اعالى هر 
خرد و دانائى، و مرتبة عالى هر كردارى است. پرهيزگاران در 
پرتو رعايت تقوا رستگار شدند. پس اى بندگان خدا، از خدا 
پروا كنيد و بدانيد هر كس از خدا پروا كند، [همو] راه بيرون 
شدن از هر گرفتارى را برايش پديد ميآورد و در كارش وى 
را راهنمائى ميكند، و حجت و برهانش را چيره ميسازد و 

روسفيدش ميگرداند، و به آرزويش ميرساند. 
چند پند و حكمت

1ـ هيچ جمعيتى مشورت و نظرخواهى نكردند جز اينكه 
به خرد و شعور خويش راه يافتند و رسيدند.
2ـ پستى و لئامت، ناشكري نعمت است.

3ـ با كسي دوستى و برادرى مكن؛ تا آمد و شد و راه و 
روش، و منشأ و اصل او را دريابى؛ پس چون به تجربه يافتى 
و آن معاشرت را پسنديدى، با او بر اساس گذشت از لغزش 

و برادرى در مشكالت دوستى و رفاقت كن.
4ـ در طلـــب بكـــوش، اما نه پيروزمندانه و غالب؛ و به 
تقدير اعتماد كن، اما نه چونان تسليمشده و عقبكشيده؛ زيرا 
ميل به مزيت و برترى از سنت است، و عدم افراط در طلب 
از عفت. نه عفت ردكنندة روزى اســـت و نه حرص و آز، 
جلب كنندة آن، چرا كه رزق و روزى تقســـيم شده است و 

زيادهجويى گناه است.
ـ نزديك و خويش كسى است كه دوستى او را نزديك  5
ســـاخته؛ هرچند نژادش دور باشد؛ و دور و غريب آن كس 
است كه دوستى، او را دور ساخته، هر چند خويشاوندىاش 
نزديك باشـــد. چيزى نزديكتر از دست به بدن نيست، و به 
يقين [گاه] همين دست خيانت ميكند، در نتيجه بريده ميشود 

و اثرش محو مىگردد!
6ـ آن كس كه تسليم خواست خدا باشد، هرگز آرزويى 

غير از آن وضعى كه خدا برايش خواسته، نميكند.
7ـ ســـرافكندگى از دوزخ راحتتر است. (تحمل ننگ 

دنيايى، از تحمل عذاب دوزخ راحتتر است).
ـ خيرى كه خالى از هر شرى است: سپاسگزارى بر  8

هر نعمت، و صبر كردن بر هر بال و مصيبت است.
9ـ [به مردى كه از بيمارى شفا يافته بود، فرمود:] خداوند 
تو را ياد كرد؛ ذكرش بگو، و تو را بخشـــيد و معاف كرد؛ 

شكرش بگو.
10ـ به هنگام صلح با معاويه فرمود: به خدا سوگند آنچه 
ما را از [جنگ] شاميان بازداشت، نه شك بود و نه پشيمانى، 
و جز اين نبود كه ما جمعيت پيوســـته با ســـالمت [فكر] و 
پايدارى با شاميان در نبرد بوديم؛ ولى [امروز] سالمت دلها به 
دشمنى تبديل شده و پايدارى به بىتابى و شما در حالى به 
مأموريت نبرد به صفين بوديد كه دينتان را مقدم بر دنياى خود 

مىدانستيد، ولى امروز دنيا مقدم بر دينتان شد.
11ـ كســـي را ســـراغ ندارم جز اينكه او در روابط ميان 

خود و پروردگارش [تا حدى] نادان است.
12ـ [به آن حضرت گفته شد: «در شما بزرگى و عظمتى 
اســـت»، فرمود:] آرى، در من عزتى است، خداوند فرمايد: و 

هللا العزُه و لرسوله و للمؤمنين (بزرگى و ارجمندى از آن خدا،
و پيامبر او و مؤمنان است).

13ـ [آن حضرت در تعريف برادر شايستهاى فرمود:] او
از بزرگوارترين مردم در نظرم بود، و آنچه در رأس بزرگوارى
او در ديدگانم بود كوچكى و حقير بودن دنيا در ديدگان او
بود. جهل بر او ســـلطهاى نداشـــت، از اين رو هيچ دستى را
جز به جانب فرد مطمئن براى سودى دراز نمىكرد، نه شكوه
مىكرد و نه خشـــمگين و ناراضى بود و نه دلتنگ و ملول،
بيشتر عمرش خاموش بود، و چون لب به سخن مىگشود،
گويندگان را از گفتار بازمىداشـــت. در ظاهر افتاده بود و در
ديدههـــا ناتوان مىنمود؛ ولى به هنگام پايمردى و كار چون
شيرژيان خروشان بود، هر گاه با اهل علم گرد مىآمد، حرص
او بر شنيدن بيش از سخن گفتن بود. در خموشى و سكوت
كسى بر او چيره نمىشد. آنچه انجام نمىداد، بر زبان نمىراند
و ناگفتـــه، كار واجب را انجام مىداد. هر گاه دو كار برايش
پيش مىآمد كه نمىدانست كدام به رضاى پروردگار نزديكتر
اســـت، هر كدام را كه به هواى نفس نزديكتر مىديد، با آن
مخالفت مىكرد. هيچ كس را به كردارى كه جاى عذر دارد،

سرزنش نمىكرد.
14ـ هر كس پيوسته در وقت نماز به مسجد برود، يكى
از اين هشت چيز را بهره خواهد برد: نشانه محكمى [كه در
راه حق او را اســـتوار ســـازد]، يا برادرى كه مورد استفاده او
باشد، يا دانش تازه، يا رحمتى [از طرف حق] كه در انتظار آن
بوده، يا سخنى كه او را به راه خير و نجات راهنمايى كند،
يا او را از بدى بازدارد، يا گناه را از روى حيا ترك گويد و

يا از سر ترس وانهد.
15ـ پرسيدند: «مردانگى» چيست؟ فرمود: حرص ورزيدن
مـــرد بر ديـــن خود، و اصالح مـــال و ثروتش، و رعايت

حقوق.
16ـ بىشك بيناترين چشمها آن است كه نافذ و بيناى
در خير، و عقيده و مذهبش باشـــد، و شـــنواترين گوشها آن
اســـت كه پند و اندرز را به خاطر بســـپرد و به سود خود به
كار گيرد و سالمترين دلها آن است كه از هر شبهه و ترديدى

پاك باشد.
17ـ هر كه طالب عبادت است، خود را براى آن [از هر
گناهى] پاكيزه سازد. اگر مستحبات به واجبات زيان برساند،

مستحبها را ترك گوئيد. 
18ـ باور و يقين پناهگاهى براى راستى و سالمت است.
هر كس كه دورى سفر را به ياد بياورد، مهياى آن ميشود. 
19ـ عاقل كســـى را كـــه از او موعظه بخواهد، فريب
نمىدهد. ميان شـــما و اندرز، پردة بزرگمنشى است. دانش،
عذر و بهانه را بر طالب علم بســـته اســـت. تمام افرادى كه
زمانشـــان به سر آمده، خواهان مهلتند، و هر صاحب مهلتى

تعلل مىورزد و كوتاهى.
20ـ اى بندگان خدا، از خدا پروا كنيد، و در جســـتجو
و درخواســـت با تالش و كوشش به كار پردازيد. و پيش از
نزول پارههاى عذاب و درهم كوبندة لذتها، در عمل شـــتاب
كنيد، كه يقينا اين سرا نعمتهايش نپايد، و از آسيبش ايمنى
نباشد، و از بديهايش جلوگيرى نيست. اين سرا فريبنده است
و دلانگيز، اما زودگذر و بىدوام، همچون ستونى است مشرف
بر ســـقوط. پس اى بندگان خدا از عبرتها درس بگيريد،
و متوجه اثر پيشينيان باشيد. به جهت بهشت دست از گناه
بكشيد و پند و اندرز را به كار بنديد، تنها خداوند شما را از
هر پناه و يارى كردنى كافى است، و قرآن براى بازخواست
و داورى، و بهشت از هر پاداشى كفايت مىكند، و دوزخ از

هر كيفر و سرانجام بد كفايت مىكند.
* دارالكتب االسالميه
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كتاب گوياى صلح امام حسن(ع) به قلم آيتاهللا شيخ 
راضى آلياســـين و ترجمه مقام معظم رهبرى حضرت 
آيتاهللا خامنهاى در آستانه ميالد باسعادت كريم اهل بيت 
حضرت امام حسن(ع) در يازدهمين روز از ماه مبارك 
رمضان رونمايى و در بخش كتابهاى صوتى شـــبكه 
ايرانصدا معاونت صدا ســـازمان صداوسيما جمهورى 

اسالمى ايران در اختيار عالقهمندان قرار گرفت.
نشست رونمايى از كتاب گوياى صلح امام حسن(ع) 
به قلم آيتاهللا شـــيخ راضى آلياســـين و ترجمه مقام 
معظم رهبرى حضرت آيتاهللا خامنهاى روز سهشـــنبه 
( 16 ارديبهشت) با حضور عوامل توليد اين كتاب؛ حميد 
شاهآبادى معاون صداى سازمان صداوسيماى جمهورى 
اسالمى ايران؛ حجتاالسالم سعيد صلح ميرزايى رياست 
مؤسسه پژوهشـــى فرهنگى انقالب اسالمى دفتر قم؛ 
دكتر محمدحســـين رجبى دوانى مورخ و پژوهشـــگر 
متون اسالمى؛ محمدرضا هراتى مدير انتشارات انقالب 
اسالمى و حجتاالســـالم والمسلمين مجتبى صابرى 
مديريت محتواى نشر انقالب اسالمى در دفتر معاونت 
صداى ســـازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران 

برگزار شد.
مهدى شاملو مدير ايرانصدا در اين نشست با بيان 
آنكه ايرانصدا بعد از پروژه كتاب گويا در حوزه سيره و 
زندگى پيامبر اكرم حضرت محمد(ص)؛ حضرت على(ع) 
و حضرت امام حسين(ع) در آستانه ميالد بابركت كريم 
اهلبيت حضرت امام حسن(ع) بهانه ديگرى براى گويا 
كردن كتابى فاخر در راستاى سيره ائمه معصومين پيدا كرد 
گفت: در همين راستا كتاب گوياى صلح امام حسن(ع) 
با ترجمه مقام معظم رهبرى حضرت آيتاهللا خامنهاى را 

در اختيار مردم قرار داد.
برخالف ظاهر اين كتاب كه ممكن است تصور شود 
محتواى آن صرفاً براى پژوهشگران و افراد متخصص در 
حوزه تاريخ اسالم با نگاه تحقيقى، تطبيقى و تبيينى مورد 
استفاده است؛ قلم و نثر شيوا و روان  حضرت آيتاهللا 
خامنهاى آنقدر گيرا و جذاب است كه براى هر مخاطبى 
مىتواند جذابيتى دوچندان را در مواجهه با اين اثر صوتى 

و مكتوب با خود بههمراه داشته باشد.
در ادامه اين مراسم زهرا عبداهللازاده تهيهكننده كتاب 
گوياى صلح امام حســـن(ع)، محىالدين تقىپور راوى 
اصلى كتاب، ابوالفضل شـــاهابراهيمى راوى بخشهاى 
مســـتند و احمد گنجـــى راوى ديگر بخشها در كنار 
ناصر نظامى كه تنها فرمايشـــات امام حســـن(ع) را در 
اين اثر گويا شـــنيدنى كرده بودند با حضور ميهمانان 
و مدعوان و همچنين حميد شـــاهآبادى معاونت صداى 
سازمان صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران مورد تقدير 

قرار گرفتند.

در محضر امامحسن مجتبي(ع)

*خـدا مـاه رمضان را ميدان مسـابقهاى بـراى خلق 
خود قرار داد تا با طاعت او، به سـوى خشنودىاش 
از يكديگـر سـبقت بجويند؛ گروهى از مردم پيشـى 
جسـتند و پيـروز شـدند، و گروهى ديگـر كوتاهى 
كردنـد و نوميـد و ناكام گشـتند. پس شـگفتا از آن 

كس كه به خنده و بازى مشغول باشد!
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آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد به 
وضعيــت رقابت پذيرى و نوآورى كســب 
وكارها و راهكارهاى رقابت پذير شدن بنگاه ها 
در شرايط بحران كرونا كه بخش اول آن را 
در روز چهارشــنبه مالحظه كرديد و اينك 

بخش دوم و پايانى را مى خوانيد: 
***

بررسى اوليه كســـب وكارهاى ايران در 
ماه مارس(اســـفند) نشـــان مى دهد كه 65 
درصدفعاليت هاى اقتصادى با كاهش توليد و 
خدمات مواجه بوده است. همچنين نتايج بدست 
آمده نشان مى دهد  كه 31 درصدفعاليت هاى 
اقتصادى با تغيير توليد همراه نبوده و توليد در 
4 درصدموارد افزايش يافته است. بنابراين كرونا 
ويروس مى تواند به طرق مختلف برروى اقتصاد 
تاثير داشته باشد. به غير از كاهش تقاضا مى تواند 
برروى تامين كننده ها، بازارهاى مالى، هزينه ها 

و ساير متغييرهاى اقتصادى تاثيرگذار باشد.
رقابت پذيرى صنايع با شيوع كرونا 

ديدگاه هاى زيادى در مورد رقابت پذيرى 
وجود دارد. از نظر سازمان همكارى اقتصادى 
و توسعه، رقابت پذيرى عبارت است از توانايى 
يك كشور در توليد كاال و خدمات براى ارايه در 
بازارهاى بين المللى و همزمان حفظ و يا ارتقاء 

سطح درآمد شهروندان در بلندمدت.
در تعريف رقابت پذيرى بيش از آنكه به 
فراوانى منابع توجه شـــود، بهره ورى كشورها 
بايد درنظر گرفته شود. در نتيجه مواهب خداداى 
متغير كنترلى به شـــمار مـــى رود و مقياس 
سياســـتگذارى محسوب نمى شود. حذف اثر 
مواهب خدادادى كمك مى كند تا رفاه اقتصادى 

و بهره ورى از يكديگر بازشناخته شوند.
بـــه عبارت ديگر مفهوم رقابت پذيرى به 
قابليـــت توليد ثروت از فعاليت هاى اقتصادى 
مولد اشـــاره دارد كه بـــر ارزش نيروى كار 
و دارايى هـــاى طبيعى موجود مى افزايد. طبق 
تعريـــف مجمع جهانى اقتصاد، رقابت پذيرى 
مجموعه اى از نهادها، سياســـت ها و عواملى 
است كه سطح بهره ورى يك كشور را تعيين 

مى كند
رقابت پذيرى در سه سطح ملى، صنعت 
و بنگاه مورد توجه قرار مى گيرد. مايكل پورتر 
به عنوان برجسته ترين نظريه پرداز رقابت پذيرى، 
چهار حوزه را به عنوان اركان اصلى رقابت پذيرى 

در سطح صنعت شناسايى كرده است.
اين چهار حوزه مرتبط به يكديگر تحت 

عنوان مدل الماس شناخته مى شوند.
 مدل الماس چارچوبى براى تحليل نقاط 
قوت و ضعف محيط كسب و كار و همچنين 
تعيين اولويت هاى سياست گذارى در سطح صنعت 
فراهم مى آورد. در مركز مدل الماس سيســـتم 
عوامل تعيين كننده مزيت رقابت ملى، تئورى 
ســـرمايه گذارى و نوآورى وجود دارد. صنايع 
رقابتى بين المللى آن دسته از صنايعى هستند 
كه شركت هايشان داراى ظرفيت و اراده براى 
پيشرفت و نوآورى جهت ايجاد و پايدارى اين 

مزيت رقابتى هستند.
به دست آوردن يك مزيت برجسته نيازمند 

رويكـــرد جديدى براى رقابت و بهره بردارى 
از آن اســـت. شركت ها براى به دست آوردن 
مزيت رقابتى بايد بخشى كه به آن توجه نشده 
است را كشف كنند، ويژگى هاى جديدى براى 
محصوالت ايجاد كنند يا فرايندى كه به وسيله آن 
محصول ايجاد مى شود را تغيير دهند و در يك 
از كارآفرينى  كالم براساس تعريف "شومپيتر" 

بايد به نوآورى دست بزنند.
دسترسى و تفسير اطالعات براى بدست 
آوردن مزيت رقابتى بسيار مهم و كليدى است 
و مدل الماس برخى از اين جنبه هاى برجسته 

را مى توان به راحتى به دســـت آورد. نقاط 
ضعف و قوت در هر يك از بخش هاى الماس 
به طور نظام مند بر يكديگر اثر متقابل دارند و 
از يكديگر مستقل نيستند. به طور نمونه، چنانچه 
رقابت داخلى شديد و مشتريان محلى خواستار 
محصوالت و خدمات جديد و متمايز باشند، 
دســـتيابى به نيروى كار تحصيل كرده مزيت 

رقابتى بيشترى فراهم مى كند.
راهكارهايى براى مقابله با كرونا 

ورود ويروس كرونا به كشور يك رخداد 
غيرقابـــل پيش بينى مهم اســـت. زيرا عدم 
پيوســـتگى هايى ايجاد مى كند كه موجب مى 
شود تغييراتى در جايگاه رقابتى ايجاد شود. اين 
تغييرات مى تواند مزيت هاى ايجاد شده توسط 
رقباى قبلى را از بين ببرد و عامل بالقوه اى براى 

شركت هاى كشور باشد تا مزيت رقابتى را با 
توجه به شرايط مختلف و جديد كسب كنند. 
به عنوان مثال نياز به شوينده ها و ضدعفونى 
كننده ها فرصتى را براى برخى شركت ها فراهم 

كرده است كه وارد اين صنعت شوند.
براى كشورى كه از مدل الماس مطلوب 
استفاده مى كند اين احتمال بيشتر وجود دارد كه 
بتواند رويدادهاى پيش بينى نشده را به مزيت 
رقابتى تبديل كند. لذا همانطور با توجه به تغيير 
در نحوه كار نيروى كار، استراتژى هاى كسب 
وكارها و تقاضاى مصرف كننده، پيشنهادهايى 

براى كســـب وكارها در زير مطرح شده است 
كه اين پيشـــنهادها به دو صورت راهكارهاى 

كوتاه مدت و بلندمدت است.
پيشنهادهاى كوتاه مدت

* در مورد نيازهاى جديد به ســـرعت 
نـــوآورى كنند: با تهديد بحران بســـيارى از 
شركت ها ممكن است حالت تدافعى به خود 
بگيرند، اما خيلى از شركت ها براى زنده ماندن 

بايستى نوآورى داشته باشند.
* ايجاد عادت هاى جديد مصرف: با ظهور 
ويروس كرونا انتظار داريم كه اقدامات جديدى 
در جامعه شكل بگيرد كه ممكن است تغييراتى 
در عادت هاى گذشته باشد. مثال آموزش آنالين، 
ارائه خدمات پزشـــكى درب منزل و تقويت 
تجارت الكترونيك و ارائه بسيارى از خدمات 

به صورت مجازى
* انتظار سرعت بهبود مختلف براى صنايع 
و بخش هاى مختلف: بعد از ايجاد بحران انتظار 
بهبود يكسان براى همه كسب وكارها را نداريم 
برخى از كسب وكارها به سرعت بهبود پيدا مى 
كنند و در اين زمينه فرصت هاى جديدى هم 
ايجاد مى كنند مانند كسب وكارهاى نرم افزارى 

و مرتبط با ارائه خدمات بهداشتى.
*پيـــدا كردن مشـــتريان جديد، پيش از 

حال موعد: از آنجا كه بسيارى از مشاغل  در 
حاضـــر تالش مى كنند تـــا عملكرد طبيعى 

خود را حفظ كنند، در اينجا شانســـى براى 
كســـب وكارهاى موجود وجود دارد كه شبكه 
جديدى از مشـــتريان آينده ايجاد نمايند. تغيير 
در نحوه ارائه خدمت و تبليغات جديد كمك 
مى كند كه كسب وكار مشتريان بالقوه اى پيدا 
كند. دســـت يافتن به مشتريان جديد در اوج 
بحران پيش رو، در واقع قدرت كســـب وكار 
را به مشتريان نشان مى دهد و همه چيز براى 

ايجاد اعتماد مهيا مى شود.
پيشنهادهاى بلندمدت

*تغيير در مدل هاى كســـب وكار: بهتر 
است نوآورى هايى در مدل هاى كسب وكار 
صورت بگيرد. نوآورى در مدل كســـب وكار 
موجود بايســـتى مشتريان جديد را جذب كند 
يا مشتريان را تشويق به مصرف بيشتر در بازار 

موجود كند. نوآوران مدل هاى كســـب وكار، 
خدمات يا محصول جديد كشـــف نمى كنند 
بلكه محصوالت و خدمات موجود را بازتعريف 

مى كنند.
* ايجاد فرصت هاى جديد كارآفرينانه در 
ميان بحران: اگرچه در نگاه اول به نظر مى رسد 
كه اين ويروس يك بحران جدى براى كسب 
وكارهاست اما در دل خود فرصت هاى جديدى 
را براى راه اندازى كسب وكارهاى نوپا ايجاد 
مى كند. مثال مدل هاى تجارت به ويژه در مدل 

هاى (درب به درب).
*خلق فاكتورهاى درونى تحت تاثير رقابت 
داخلى: كسب وكارهاى رقيب در يك صنعت 
در يك شـــهر يا منطقه خاص نزديك به هم 
بايكديگر ارتباط برقرار و شـــبكه سازى كنند. 
چرا كه در طوالنى مدت فعاليت اين كســـب 
وكارها به صورت خوشه باعث ايجاد نوآورى 
هايى مى شـــود كه عدم مزيت عوامل درونى 
مانند منابع انسانى كه ناشى از شيوع ويروس 

كروناست را مى توانند جبران كنند.
* فرصت هاى كارآفرينانه درصنايع جديد 
تامين كننده داخلى: در شرايط شيوع كرونا خيلى 
از كســـب وكارها تامين كننده هاى خود را از 
دست مى دهند. لذا پيشنهادمى شود كه سرمايه 
گذارى هايى در ايـــن صنايع صورت گيرد. 
همچنيـــن ورود به عرصه هاى جديد صنعت 
با شـــيوع ويروس كرونا خود باعث جذب و 
ترفيع تامين كنندگان مى شـــود و مى تواند 
استاندارد رقابت را در صنايع تامين كننده باال 
ببرد. شركت هاى موفق بين المللى اغلب وارد 
صنايع تامين كننده شده و به منبعى از شركت 
هاى جديد به وجود آمده از درون شركت هاى 

قديمى تبديل مى شوند.
سياســتگذارى هــاى كوتــاه مدت و 

بلندمدت
نقش واقعى دولت در مزيت رقابت ملى 
تاثيرگذاشتن برروى چهار عامل تعيين كننده در 

الماس پورتر است.
دولت تاثير مهمى برروى رقابت ملى دارد 
و داراى نقش انكارناپذيرى است. سياست هاى 
موفق، سياست هايى هستند كه در آن عوامل 
تعيين كننده مزيت ملى موجود باشد و دولت 
آنها را تقويت كند. در دوران حضور كويد19در 
كشـــور به عنوان يك اتفاق غيرمنتظره، انتظار 
مى رود دولت نقش حمايتى را براى صنايع و 
كسب وكارها ايفا كند لذا در ادامه به برخى از 
سياست هاى دولت و ساير بخش هاى اقتصادى 
كه منجر به تقويت كســـب وكارها و الماس 

رقابت مى شود، اشاره شده است.
سياستگذارى  كوتاه مدت

_ مشـــاغل كوچك منبع حيات اقتصاد و 
جامعه ما هستند لذا پيشنهاد مى شود صندوق 
حمايت از كسب وكارهاى كوچك آسيب پذير 
در اين دوره با حمايت اتاق بازرگانى شكل بگيرد 
تا كســـب وكارهاى كمتر آسيب ديده در دوره 
كرونا در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى خود 

به اين كسب و كارها كمك كنند.
_تنظيم مقررات و ايجاد زيرساخت هاى 

الزم توســـط دولت به منظور هدايت نوآورانه 
تقاضا براى كاال و خدمات به ســـمت خريد 

الكترونيك
_ پيشنهاد مى شود دولت براى كاهش تأثير 
اقتصادى شيوع ويروس كرونا، تخفيف موقت 
براى هزينه هاى اجاره ثابت در بخش هاى آسيب 
پذير درنظر بگيرد(مانند رستوران ها، هتل ها و 
غيـــره) و به نوعى اين تخفيف اجاره را براى 

صاحبان ملك جبران كند.
_ حمايت دولت از كســـب وكارهايى كه 
در دوره كرونا اقدامات نوآورانه انجام داده اند و 
كاالهاى آنها به مرز صادرات رسيده است. مانند 
توليد دستگاه ونتيالتور در كشور و صادرات آن.

_ دولـــت امكانات مالى جديد براى كمك 
به كسب و كارها در كوتاه مدت ايجاد كند. به 
عنوان نمونه وام هاى با بهره صفر بدون وثيقه، 
كاهش زمان مورد نياز بانك ها براى تأييد اعتبار، 
بازپرداخت انعطاف پذير وام ها و ارائه وام هاى 

اضطرارى.
_ كمك دولت براى يافتن بازارهاى جديد 
تقاضا به كسب وكارهايى كه تقاضاى بازارهاى 
موجود آنها به دليل شيوع ويروس كرونا كاهش 

يافته است.
سياستگذارى  بلندمدت

* در حال حاضر كه ويروس كرونا خيلى 
از صنايع و كســـب و كارها را تضعيف كرده 
است. كمك دولت به خوشه بندى صنايعى كه 
در دوران كرونا تاب آورى داشتند در بلندمدت 
به  ايجاد صنايع رقابتى در يك فرايند تقويت 

كننده متقابل كمك مى كند.
* حمايت از كسب و كارهاى با تكنولوژى 
باال يا هايتك و دانش بنيان در دوره پساكرونايى. 
اين حمايت مى تواند به صورت معافيت هاى 

مالياتى باشد.  
* حمايت از صنايعى كه در خوشه وجود 
دارند و با خريداران و تامين كنندگان خارجى 
ارتباط دارند، تقويت اين صنايع مى تواند محيط 
تضعيف شده ناشى از ويروس كرونا را جبران 
كند. صنايعى كه از مزاياى تكان دهنده بهره مند 
هستند مى توانند مزيت خود را براى مدت ها 

پايدار نگاه دارند.
* دولت بايســـتى به سرعت و بر طبق 
برنامه ششـــم توسعه كشور زيرساخت هاى 
ســـخت افزارى و نرم افزارى براى دسترسى 
آسان به فناورى اطالعات و ارتباطات براى ايجاد 

ارتباطات هوشمند را توسعه دهد.
* شناســـايى فرصت هاى كارآفرينانه و 
مزيـــت هاى رقابتى جديد ناشـــى از حضور 
ويروس كرونا در كشور و حمايت شركت هاى 

داخلى براى بهره بردارى از اين فرصت ها.
* حمايـــت دولت از صنايعى كه صنايع 
پشـــتيبان آن مورد تهديد قرار گرفته است و 
حمايت از خوشه هاى كسب وكار براى جذب 

تامين كننده هاى خارجى
منابع در خبرگزارى ايرنا موجود است
دكتر طيبه نيك رفتار
 دكتر بابك ضياء
ايرنا

پيشنهادهايى براى تاب آورى رقابت پذيرى كسب و كارها
مزيت هاى رقابت پذيرى در فعاليت هاى كارآفرينى

محاســـبات نشان مى دهد ارزش روز سهام عدالت براى يك سهام 
كامل 17ميليون تومان و براى ديگرانى كه صاحب نيمى از اين ســـهام 

هستند، 8ميليون و 500هزار تومان شده است.
در فصل ششم قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44قانون اساسى 
ماده 34مقرر شد 40درصد مجموع ارزش سهام بنگاه هاى قابل واگذارى 
در هر بازار با ضوابط به اتباع ايرانى مقيم داخل كشـــور واگذار شـــود. 
اين موضوع از ســـال 84به تدريج وارد مرحله اجرايى شد و ميان حدود 
49ميليون نفر جمعيت كشور (معادل 6دهك اول) سهام 60شركت دولتى 

توزيع شد.
البته بر اساس مصوبه اى در سال 1396تعداد اين شركت ها به 49شركت 
كاهش يافت. در اين مصوبه گفته شده با توجه به ميزان اقساط تسويه 
شده سهام عدالت از محل سود شركت هاى سرمايه پذير (طى مهلت 10 
ســـاله مقرر)، تخفيفات دو دهك پايين درآمدى و پرداخت مانده مبلغ 
سهام تخصيصى توسط مشموالن، تنها سهام 49شركت به مشموالن طرح 
تعلق پيدا كرده و ســـهام 11شركت و بخشى از سهام شركت دخانيات 
از اين طرح خارج و به عنوان سهام دولت و جزو موارد واگذارى تعيين 

شده است.
حاال بعد از گذشت 15سال از اين اقدام و مشكالتى كه در رابطه 
با مديريت و ارزش گذارى اين ســـهام وجود داشـــت، قرار است خريد 
و فروش آن در بازار بورس و اوراق بهادار آزاد شـــود. البته دولت در 
بهمن ســـال 1396در اليحه ساماندهى سهام عدالت زيرساخت قانونى 
اين موضوع را فراهم آورده بود. طبق اين اليحه مقرر شد براى اجراى 
آزادسازى صندوق هاى سرمايه گذارى سهام عدالت در قالب صندوق هاى 
ســـرمايه گذارى قابل معامله در بورس با يك هيات امناى دولتى (چند 
وزير، معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان برنامه و بودجه كل كشور) 

تشكيل شوند.
اليحه مذكور، تغيير ساختار موجود سهام عدالت را از شركت هاى 
سرمايه گذارى استانى و تعاونى هاى شهرستانى به صندوق هاى سرمايه گذارى 
قابل معامله مد نظر قرار داده و مقرر شده تا واگذارى هاى صورت گرفته به 
شركت هاى سرمايه گذارى استانى بر اساس قراردادهاى جديد بين سازمان 
خصوصى سازى و صندوق هاى سرمايه گذارى قابل معامله، به صندوق هاى 
مذكور منتقل شود. اين اليحه در كارگروه سهام عدالت ذيل «كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملى و نظارت بر اجراى سياســـت هاى كلى اصل 
44قانون اساســـى» مجلس مورد بررسى قرار گرفته و گزارش كميسيون 

مذكور در شهريورماه 1398نهايى و تقديم مجلس شد.
بـــا توجـــه به اين تصميم، در حال حاضر موضوعى كه بيش از هر 
چيزى براى دارندگان سهام اهميت پيدا كرده، اين است كه ارزش سهامشان 

بعد از اين سال ها چقدر افزايش يافته است.
از 49شركت موجود در پورتفوى سهام عدالت، 35شركت بورسى 
و 14شركت غيربورسى هستند. طبق اطالعات پايگاه اطالع رسانى سهام 
عدالت ارزش مقطع واگذارى شركت هاى مذكور حدود 26/6هزار ميليارد 
تومان بوده كه در 13ارديبهشت امسال، ارزش روز شركت هاى حاضر در 
پورتفوى سهام عدالت به بيش از 429/8 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

يعنى طى اين مدت ارزش اين 49شركت بيش از 16برابر شده است.
از سوى ديگر، بر اساس اطالعات همين پايگاه سهام عدالت، تعداد 
مشموالن نهايى (به عنوان 6دهك پايين درآمدى) در سامانه سهام عدالت 
49ميليون و 152هزار و 741نفر هستند كه از اين تعداد، تنها 6ميليون نفر 
به عنوان مشموالن دهك هاى اول و دوم درآمدى (مشموالنى كه بر اساس 
ماده 34قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44قانون اساسى از تخفيف 

50درصدى در بهاى سهام بهره مند هستند) در نظر گرفته شده اند.
ارزش اســـمى سهام عدالت عموم مشموالنى كه اين دارايى به آنها 
واگذار شده، معادل 532هزار تومان و براى افرادى كه مشمول تخفيف 
50درصدى شدند و همچنين ساير اشخاصى كه الباقى وجه مورد نياز براى 
تسويه واگذارى سهام عدالت را پرداخت كرده اند، دو برابر (يك ميليون و 
64هزار تومان) است.حال اگر اين رقم هاى اسمى (ارزش ابتدايى سهام) 
را در 16ضرب كنيم، براى دسته اول 8ميليون و 500هزار تومان و براى 
گروه دوم 17ميليون تومان مى شود كه معادل ارزش هر سهم است. اين رقم 
تقريباً نزديك همان رقمى است كه اخيراً رئيس سازمان خصوصى سازى 
اعالم كرده بود. عليرضا صالح، رئيس ســـازمان خصوصى سازى درباره 
ارزش سهام عدالت گفته بود: دو دهك پايين درآمدى كه سهام كامل يك 
ميليون تومانى در اختيار دارند، ارزش سهامشـــان باالى 15ميليون تومان 

است و براى باقى مردم نصف اين مقدار است.
  ايرناپالس 

ارزش سهام عدالت چقدر است

                      آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى  
تاريخ آگهى 99/02/21
مناقصه گزار: شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن(باالست)

موضوع مناقصه:توليد باالست كارگاه عجب شير
مدت اجراى كار:16 ماه

مبلغ برآورد اوليه:39,200,000,000 ريال
مبلغ تضمين شـركت در مناقصه:1,960,000,000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى 

به نام شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)
سوابق كارى مناقصه گر:توليد مصالح سنگى باالست

هزينه دريافت اسناد مناقصه:500,000(پانصدهزار) ريال به صورت نقد و يا ارائه فيش 
واريز به شماره حســـاب0100646070003 بانك صادرات ايران بنام شركت مهندسى 

ساختمان و تاسيسات راه آهن مى باشد
دريافت اسناد مناقصه :

جهت دريافت فايل pdf  اســـناد مناقصه با شـــماره 09100595306مهندس سعيدى 
هماهنگ گردد.

توزيع اسـناد: از تاريخ 99/02/22 لغايـــت 99/03/06، مهلت تحويل پاكت ها به محل 
دفتر مركزى (تهران،خيابان ايتاليا نبش طوس پالك 24) تا ساعت 14 مورخ 99/03/07 و 

بازگشايى پاكت ها در مورخ 99/03/10 مى باشد.
تاريـخ بازديد:مناقصه گران مى توانند جهت بازديد از محل كارگاه توليد با شماره تماس 

09192668296 مهندس يومگر،هماهنگ نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد امضا،مشـــروط،مخدوش و همچنين پيشنهادهايى كه پس از مهلت 
مقـــرر در فراخوان واصل گـــردد ترتيب اثر داده نخواهد شـــد.مناقصه گزار در رد يا قبول 

پيشنهادها مختار است و هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 روابط عمومى 
شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)

آگهى مناقصه عمومى
يك مرحله اى 

مناقصه گزار: شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن(باالست)
موضوع مناقصه:توليد باالست كارگاه سيرجان(خاتون آباد)

مدت اجراى كار:16 ماه
مبلغ برآورد اوليه :49,000,000,000 ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:2,450,000,000ريال به صورت ضمانت نامه بانكى به 
نام شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)

سوابق كارى مناقصه گر:توليد مصالح سنگى باالست
هزينه دريافت اسناد مناقصه:500,000(پانصد هزار) ريال به صورت نقد و يا ارائه فيش 
واريز به شماره حســـاب0100646070003 بانك صادرات ايران بنام شركت مهندسى 

ساختمان و تاسيسات راه آهن مى باشد.
دريافت اسناد مناقصه :

جهت دريافت فايل  pdf اســـناد مناقصه با شـــماره 09100595306 مهندس سعيدى 
هماهنگ گردد.

توزيع اسـناد: از تاريخ 99/02/22 لغايـــت 99/03/06 مهلت تحويل پاكت ها به محل 
دفتر مركزى (تهران،خيابان ايتاليا نبش طوس پالك 24) تا ساعت 14 مورخ 99/03/07 و 

بازگشايى پاكت ها در مورخ 99/03/10 مى باشد.
تاريـخ بازديد:مناقصه گران مى توانند جهت بازديد از محل كارگاه توليد با شماره تماس 

09192668296 مهندس يومگر، هماهنگ نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد امضا،مشـــروط،مخدوش و همچنين پيشنهادهايى كه پس از مهلت 
مقـــرر در فراخوان واصل گـــردد ترتيب اثر داده نخواهد شـــد.مناقصه گزار در رد يا قبول 

پيشنهادها مختار است و هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 روابط عمومى 
شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)

آگهى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى 

مناقصه گزار: شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن(باالست)
موضوع مناقصه:توليد باالست كارگاه دامغان

مدت اجراى كار:15 ماه
مبلغ برآورد اوليه :31,200,000,000ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:1,560,000,000ريال به صورت ضمانت نامه بانكى به 
نام شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)

سوابق كارى مناقصه گر:توليد مصالح سنگى باالست
هزينه دريافت اسناد مناقصه:500,000(پانصد هزار) ريال به صورت نقد و يا ارائه فيش 
واريز به شماره حســـاب0100646070003 بانك صادرات ايران بنام شركت مهندسى 

ساختمان و تاسيسات راه آهن مى باشد.
دريافت اسناد مناقصه :

جهت دريافت فايل  pdf  اســـناد مناقصه با شـــماره 09100595306  مهندس سعيدى 
هماهنگ گردد.

توزيع اسـناد: از تاريخ 99/02/22 لغايـــت 99/03/06 مهلت تحويل پاكت ها به محل 
دفتر مركزى (تهران،خيابان ايتاليا نبش طوس پالك 24) تا ساعت 14 مورخ 99/03/07 و 

بازگشايى پاكت ها در مورخ 99/03/10 مى باشد.
تاريـخ بازديد:مناقصه گران مى توانند جهت بازديد از محل كارگاه توليد با شماره تماس 

09192668296 مهندس يومگر، هماهنگ نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد امضا،مشـــروط،مخدوش و همچنين پيشنهادهايى كه پس از مهلت 
مقرر در فراخوان واصـــل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شـــد.مناقصه گزار  در  رد يا قبول 

پيشنهادها مختار است و هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 روابط عمومى 
شركت مهندسى ساختمان و تاسيسات راه آهن (باالست)

نوبت اول

موضوع آگهي: 
TUBE خريد

 بـــراي كســـب اطالعـــات بيشـــتر بـــه ســـايت اين 
شركت WWW.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده
درخواست شماره:

RHP-9823110004-T18

آگهي مزايده
شـركت صنايـع آذرآب در نظر دارد تعدادي از خودروهاي اسقاطي خود (به شرح جدول ذيل) را از طريق مزايده عمومي به فروش 
برساند، لذا متقاضيان مي توانند جهت بازديد خودروها و ارائه پاكت مبلغ پيشنهادي از مورخ 22 لغايت 25 ارديبهشت از ساعت 9 الي 

16 به محل شركت واقع در اراك ميدان صنعت، شركت صنايع آذرآب مراجعه نمايند.
قابليت شماره گذاريوضعيت اطاقوضعيت موتورمدلسيستمنوعرديف

طبق قوانيندر حد مدلدر حد مدل1362پيكانوانت1
طبق قوانينپوسيدهدر حد مدل1369نيسان24وانت2
طبق قوانيندر حد مدلدر حد مدل1376مزدا 1600وانت دوكابين3
اوراقيدر حد مدلدر حد مدل.....مزدا 1600وانت دوكابين4
طبق قوانيندر حد مدلبازشده جهت تعمير1377مزدا 1600وانت5
طبق قوانيندر حد مدلدر حد مدل1373مزدا 1600وانت6
اوراقيدر حد مدلدر حد مدل1382مزدا 1600وانت7
نياز به شماره گذاري ندارددر حد مدلدر حد مدل.....سهند 2تنليفتراك8
اوراقيدر حد مدلدر حد مدل8081367 هشت تنكاميونـ  باري9

اوراقيدر حد مدلدر حد مدل8081367 هشت تنكاميون باري چوبي10
طبق قوانيندر حد مدلدر حد مدل1367بنز هشت تنكاميون باري چوبي11
طبق قوانيندر حد مدلدر حد مدلGLXi 4051382 پژو12

متقاضيان مي بايســـت پيشنهادهاي خود را به همراه فيش بانكي واريز حداقل ده درصد قيمت پيشـــنهادي مورد مزايده به شماره حساب 0338843472008 بانك 
صادرات شعبه خيابان دانشگاه اراك به نام آقايان مشايخ نيا و باباخاني درون پاكت دربسته حداكثر تا مورخ 1399/03/08 به واحد حقوقي و قراردادهاي شركت صنايع 

آذرآب واقع در محل كارخانه تحويل نمايند.
روابط عمومي و صنعتي شركت صنايع آذرآب 

استخـــدام
يك شركت سرمايه گذاري معتبر بورسي در تهران جهت تكميل كادر 
مالي خود در سـمت مسـئول دفتر از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد:
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي 
سابقه كار: حداقل 3 سال كار مرتبط 

شـرايط اسـتخدام: مســـلط به امور اداري، مســـلط به نرم افزار Office و 
اتوماسيون اداري، مسلط به شيوه نامه نگاري اداري، داراي مهارت تايپ 

ساير شـرايط: توانايي باال در برنامه ريزي و مديريت داخلي امور دفتر مديريت، 
توان هماهنگي قرارهاي روزانه و تماس هاي ورودي و خروجي، روابط عمومي 

باال، متعهد، پيگير، داراي انگيزه، دقيق، منظم و پرتالش 
كارت پايان خدمت (براي آقايان) و حداكثر سن: 35 سال 

واجدين شــــرايط مي توانند رزومه خــــود را تا تاريــــخ 1399/02/30 با عنوان 
«مسئول دفتر» به پست الكترونيكى for.jobs1399@gmail.com  ارسال 

نمايند. الزم به ذكر است به رزومه هاي فاقد شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آگهي استخــدام
يك شـركت معتبر بورسـي براي تكميـل كادر مالـي خود در 
تهـران از افراد متخصـص با شـرايط ذيل دعوت بـه همكاري 

مي نمايد. 
متقاضيان مي توانند تا تاريـــخ 1399/02/22 رزومه كاري خود را به 

آدرس ايميل Hr.cv1399@gmail ارسال نمايند.
1ـ عنوان شغل: كارشناس/ كارشناس ارشد 

2ـ جنسيت: مرد
3ـ سابقه كار: 7 تا 10 سال سابقه كار بيمه اي 

4ـ مـدرك تحصيلـي: ديپلم (تجربي يا رياضي) ليســـانس يا فوق 
ليسانس (مرتبط دولتي امتياز مضاعف)

5ـ شـرايط و توانايـي: مســـلط به قوانين مالياتـــي، بيمه، بورس، 
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، تهيه و تحليل صورت هاي مالي 

ICDL و تلفيق، مسلط به نرم افزارهاي مالي و

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت فرآوري ماسه سيليسي فيروزكوه (سهامي خاص) 

شماره ثبت 273774 شناسه ملي 10103107725
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شـــركت و يا نمايندگان قانوني 
آنها دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت 
كه رأس ســـاعت 14 روز چهارشـــنبه مورخ 99/2/31 در محل دفتر 
مركزي شركت واقع در تهرانـ  بزرگراه اشرفي اصفهاني باالتر از ميدان 
پونك كوچه هفدهم پالك 337 طبقه چهارم تشكيل مي گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ تغيير موضوع شركت (ماده 3 اساسنامه)
ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيأت مديره شركت فرآوري ماسه سيليسي فيروزكوه 
(سهامي خاص)

آگهى فراخوان شناسايى پيمانكار
موضـوع: انتخاب پيمانـــكار براى انجام پروژه حفارى تونل هاى دسترســـى 
شيبدار معدن شماره 6 گل  گهر سيرجان در دو فاز شامل احداث پرتال ورودى 

(فاز 1) و حفارى دو تونل شيبدار با شيب حدود 17 درصد (فاز 2)
شركت گلفام معدن پرند كرمان (ســـهامى خاص) در نظر دارد اجراى موضوع 
مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شـــرايط كلى زير از طريق مناقصه عمومى 

دومرحله  اى به شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد.
الف) شـرح مختصـر عمليات مورد نياز: هـــدف از انجام اين پروژه احداث 
پرتال ورودى در فاز 1 و حفارى دو تونل دسترســـى شـــيبدار با طول تجمعى 
حدود 6300 متر (3150 متر از هر دهانه)، با شـــيب منفى حدود 17 درصد و 
سطح مقطع 25 متر مربع جهت دسترسى به توده  سنگ آهنى در معدن شماره6 

گل گهر سيرجان مى  باشد.
 ب) محـل و مـدت زمـان اجراى پـروژه: محل اجراى پروژه در اســـتان 
كرمان، سيرجان، كيلومتر 50  جاده شـــيراز، كارگاه معدن شماره 6 گل گهر و 

مدت انجام كار 48 ماه از زمان عقد قرارداد مى  باشد.
ج) شرايط متقاضى:

1- داشـــتن شـــخصيت حقوقى و كد اقتصادى همچنين داشتن رتبه كارى 
متناسب با موضوع مناقصه

2- در اختيار داشـــتن امكانات، تجهيزات و نيروى انسانى توانمند و با تجربه در 
زمينه موضوع مناقصه

3- داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه
4- توانايى ارائه ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه و در صورت برنده شدن، 
ارائه ضمانت نامه حســـن انجام كار طبق ضوابط كارفرما، مندرج در اســـناد و 

مدارك مناقصه
د) مدارك مورد نياز:

1- مدارك رسمى شركت (شامل اساســـنامه، آگهى تاسيس، آگهى آخرين 
تغييرات و شناسه ملى)

2- ســـوابق و تجربه كارى معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه به همراه تائيديه از 
كارفرمايان قبلى

3- ارائه مستندات كامل پروژه  هاى در دست اجرا همراه با زمانبندى اتمام پروژه
4- فهرســـت تجهيزات و امكانات موجود و قابل تأمين با موضوع مناقصه و ارايه 

اسناد مستند آنها
5- ارائه آخرين گواهى صورت هاى مالى حسابرسى شده

6- ارائه گواهينامه و استانداردهاى اخذ شـــده مرتبط با فعاليت آن شركت، از 
مراجع ذيصالح

7- چارت سازمانى شركت و ليست اسامى و رزومه افراد كليدى مرتبط با موضوع 
مناقصه كه پس از برنده شدن در مناقصه بايستى در انجام پروژه حضور كامل و 

موثر داشته باشند.
متقاضيانى كه داراى شـــرايط مذكور در بند "ج" مى  باشـــند و آمادگى اجراى 
پروژه را دارند، مى  توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز كارى پس از تاريخ انتشار 
آگهى، مدارك و اطالعات مورد نياز را به صورت كتبى در مقابل رسيد تحويل، به 
آدرس ذيل تحويل نمايند. الزم به ذكر است كه مدارك مناقصه بين پيمانكاران 
واجد شرايط كه به تشـــخيص كارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهند شد، 
توزيع مى  گردد. همچنين بديهى است ارائه مدارك به كارفرما هيچ گونه حقى 
براى متقاضيان جهت شـــركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و كارفرما در رد يا 

قبول مدارك مناقصه گران در تمام مراحل اختيار تام خواهد داشت.
استان كرمان، ســـيرجان، شـــركت گلفام معدن پرند كرمان، صندوق پستى 

78158/455

تلفن تماس 41424147-034 و 034-42336320
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آگهي مناقصه عمومي 
شماره 1ـ99/010

ترانســــفو  ايـــــران  شـركت 
در نظر دارد 2 دســـتگاه حديده برقي پرتابـــل 2 اينچ را از طريق 

مناقصه عمومي خريداري نمايد.
متقاضيـــان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شـــماره تلفن 
33790548ـ024 از ساعت 17ـ9 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشـــار آگهي نسبت به دريافت اسناد و مشخصات 
كامل از طريق مراجعه به ســـايت www.iran-transfo.com و يا 
اعزام نماينده خود به همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاســـخ 

اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  شـــركت ايران ترانسفو 

(خريد داخلي)
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آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 2ـ99/003

ترانســــفو  ايـــــران  شـركت 
در نظر دارد 23000 كيلوگرم ســـيم جوش آرگون با مشخصات 
فني Aws-A5.18=ER70S-6=1.2 را ازطريق مناقصه عمومي 

خريداري نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن 
6ـ33790761ـ024 داخلـــي 2386 از ســـاعت 17ـ9 تماس 
حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشـــار آگهي 
نسبت به دريافت اسناد و مشـــخصات كامل از طريق مراجعه به 
سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود به 

همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  شـــركت ايران ترانسفو 

(خريد داخلي)

شركت خانــه (سهامى خاص) در نظر دارد؛ تأمين نيروى انسانى مورد 
نياز براى انجام خدمات حفاظت فيزيكى، حراست و نگهبانى دفتر مركزى 
و پروژه هاى تابعه خود واقع در تهران، پرنـــدك، محمودآباد (مازندران)، 
شهر جديد پرديس ،كرمانشاه، جزيره كيش و ساير پروژه هاى آتى را به يك 
موسســـه حفاظتى حائز صالحيت، توان تشكيالتى، مالى و سوابق اجرايى 
مرتبط و داراى مجوز فعاليت از ســـوى نيروى انتظامـــى واگذار نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت مى  شـــود از تاريخ 1399/02/21 حداكثر 
تا ســـاعت 14 مورخ 1399/02/27 ضمن در دســـت داشتن معرفي نامه، 
به نشـــانى: تهران – خيابان وليعصر – خيابان دمشق – پالك 8 – شركت 
خانه– دفتر امور قراردادها مراجعه نموده و نســـبت به خريد اسناد مناقصه 
اقدام نمايند و در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 88909101 
داخلى210 و 201 تماس حاصل نماييد. به پيشنهادهاى مشروط و مبهم 
و پيشنهادهايى كه با شرايط مندرج در آگهى اختالف داشته باشد و يا بعد 
از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهى است، 
اين شركت، در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها، بدون آنكه نياز به ذكر 
دليل يا ارائه مســـتندات باشد، مخير است. هزينه درج آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد. 
شرايط تكميلى شـــركت در مناقصه در اســـناد موجود است و پيشنهاد 
دهندگان مى بايست يك نسخه از شرايط مناقصه را دريافت و پس از امضا و 

ممهور نمودن آن، به پيشنهاد خود ضميمه نمايند. 

آگهى مناقصه عمومى
 نوبت سوم

آگهى مزايده عمومى واگذارى سهام
شـركت سـيمان شـرق (سـهامى عام) در نظر دارد تعداد 7,753,446 سهم شركت 
معادن ذغال سنگ شرق     (سهامى خاص) معادل 99/5 درصد از كل سهام مذكور را اصالتاً 
و وكالتاً به صورت نقد با شـــرايط ذيل از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد. به متقاضيان 
اكيداً توصيه مى گردد شـــرايط مندرج در اســـناد مزايده، مفاد اين آگهى و همچنين 
صورتهاى مالى حسابرسى شده سه سال گذشته شركت مزبور كه در سايت كدال در ذيل 
نماد "سشرق" موجود است را به دقت مطالعه نمايند. متقاضيان سهام مذكور مى توانند 
از روز شـــنبه مورخ 1399/02/13 الى 1399/03/13 در ساعات ادارى به نشانى تهران 
خيابان شهيد بهشتى نرســـيده به ميدان تختى جنب بانك كشاورزى پالك 220 طبقه 
چهارم شـــركت سيمان شرق مراجعه و ضمن ارائه مدارك شناسايى با معرفى نامه معتبر 

نسبت به اخذ اسناد مزايده اقدام نمايند.
شرايط مزايده :

•      نام شــركت قابل واگذارى : شركت معادن ذغال ســـنگ شرق ( سهامى خاص) 
به شـــماره ثبت 43823     •      موضوع فعاليت : طبق ماده 2 اساســـنامه ، اكتشـــاف 
و بهره بردارى از معادن ذغال ســـنگ و ســـاير معادن، توليد و فروش داخلى يا خارجى 
كك و هرگونه محصوالت معدنى، خريد ماشـــين آالت مورد نيـــاز از بازارهاى داخلى و 
خارجى، انجام هرگونه عمليات بازرگانى، صنعتى و معدنى كه به طور مســـتقيم و يا غير 
مســـتقيم به موضوع شركت مربوط باشد.  •      ســرمايه شركت: 77,930,000,000 
ريال منقســـم به 7,793,000 سهم ده هزار ريالى   •      ارزش اسمى هر سهم: 10,000 
ريال  •      مقدار ســهام قابل عرضه: 7,753,446 ســـهم  •      قيمت پايه هر سهم: 
22,135ريال  •      ارزش كل معامله براســاس قيمت پايه ســهام قابل واگذارى: 
171,622,527,210ريال  •      سپرده شركت در مزايده: 10 درصد ارزش كل قيمت 
پايه معادل با 17,162,252,721ريال كه مى بايست به صورت نقد به حساب معرفى شده 
توسط فروشـــنده واريز و رسيد وجه در پاكت جداگانه دربسته طى مهلت مقرر به همراه 
ساير مدارك تحويل گردد.  •      شرايط پرداخت ثمن معامله: 100درصد از ثمن معامله 
به صورت نقد خواهد بود ( مبلغ سپرده شركت در مزايده مربوط به برنده مزايده جزء ثمن 
معامله قلمداد خواهد گرديد).   آخرين مهلت تحويل پيشـــنهادها حداكثر تا پايان وقت 
ادارى 1399/03/31 خواهد بود كه مى بايســـت توسط متقاضى يا نماينده وى در پاكت 
دربسته به شركت سيمان شـــرق تحويل و رسيد دريافت نمايد. جلسه بازگشايى پاكات 
در تاريخ 1399/04/07 برگزار خواهد گرديد و برنده مزايده مى بايســـت ظرف مدت 15 
روز پس از ابالغ نتيجه مزايده نســـبت به عقد قرارداد و پرداخت ثمن معامله اقدام نمايد.   
به پيشـــنهاد هاى فاقد امضا، مبهم، مخدوش، مشروط و ناقص يا پيشنهادهايى كه بعد از 
موعد مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.  هيات مديره در رد يا قبول پيشنهادها 
مختار خواهد بود.  متقاضيان براى كســـب اطالعات بيشتر و معرفى نامه براى بازديد از 
شركت فوق الذكر مى توانند طى ساعات ادارى روزهاى هفته  با تلفن 021-88508954 

هيئت مديره شركت سيمان شرقتماس حاصل نمايند.



مديرعامل فرابورس ايران انعكاس اين 
خبر در فدراسيون جهانى بورس ها را اتفاق 
مثبتى براى بازار ســـرمايه ايران دانست و 
گفت: با ابتكار عمل بازار سرمايه ايران در 
راه انـــدازى پويش مقابله با كرونا از طريق 
اوراق نيكوكارى، شـــاهد آن هستيم كه اين 
اقدام وجهه بين المللى يافته و به عنوان يك 
الگو براى ساير بورس هاى دنيا مطرح شده 

است.
مديرعامل فرابورس ايران، با بيان اينكه 
از ابتداى پويش مردمى بازار ســـرمايه براى 
مقابلـــه با ويروس كرونا تاكنون حدود 20 
ميليارد تومان اوراق نيكوكارى «كرونا1» و 
«كرونا2» توسط اهالى بازار سرمايه خريدارى 
شده است، از انعكاس هميارى بازار سرمايه با 
وزارت بهداشت و درمان كشور در فدراسيون 

جهانى بورس ها خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا) به نقل از  مديريت ارتباطات فرابورس 
ايران، امير هامونى ضمن قدردانى از اتحاد 
و همبستگى اهالى بازار سرمايه براى يارى  
رســـاندن به كادر درمان و آسيب ديدگان 
ويروس كرونا گفت: در فرهنگ غنى ما، يارى 
رســـاندن به يكديگر و نيكوكارى در مواقع 
سختى و دشوارى جزو ضروريات محسوب 
مى شود. مردم ايران در مواقع مختلف نشان 
داده اند «بنى آدم اعضاى يكديگرند» را نه فقط 
در شعر بلكه در مرام و مسلك خود دنبال 

مى كنند و به آن پايبند هستند.
وى در ادامـــه، انعكاس اين خبر در 
فدراسيون جهانى بورس ها را اتفاق مثبتى براى 
بازار سرمايه ايران دانست و گفت: با ابتكار 
عمل بازار سرمايه ايران در راه اندازى پويش 
مقابلـــه با كرونا از طريق اوراق نيكوكارى، 
شاهد آن هستيم كه اين اقدام وجهه بين المللى 
يافتـــه و به عنوان يك الگو براى ســـاير 

بورس هاى دنيا مطرح شده است.
هامونى با اشاره به سخنان سياست گذاران 
و مقامات كشـــور در جهت مردمى كردن 
بازار ســـرمايه گفت: در حال حاضر بورس 

ايران بيش از هر زمان ديگرى مردمى شده 
اســـت. اين اتفاق نـــه فقط باعث افزايش 
شفافيت اقتصاد و رونق توليد شده بلكه در 
مواقع ضرورى زمينه ساز اعطاى كمك هاى 
گســـترده تر از طريق عامه مردم كه در بازار 

سرمايه كشور فعال هستند، مى شود.
مديرعامل فرابـــورس ايران در ادامه 
تصريح كرد كه با تالش ها و مساعدت هاى 
ســـازمان بورس، دستورالعمل انتشار اوراق 
كرونا و جمع آورى وجوه خيرخواهانه اهالى 
بازار سرمايه در سريع ترين زمان ممكن به 
تصويب رســـيد تا اهالى اين بازار بتوانند با 
حداقل مبلغ 10 هزار تومان در اين پويش 

خيرخواهانه شركت كنند.
وى در پايان با اشـــاره به صفر بودن 
كارمـــزد خريد اوراق كرونا اشـــاره كرد و 
افزود: براى جلب مشاركت و تشويق به امر 
خيرخواهانه كمك به كادر بهداشت و درمان 
از طريق خريد اوراق كرونا، كارمزد تمامى 
اركان بازار سرمايه براى اين اوراق صفر در 

نظر گرفته شد.
همچنين مدير عمليات بازار فرابورس 
ايران با حضور در برنامه صبحگاهى تلويزيونى 
«يه روز تازه» ضمن تشريح علل رشد اخير 
بازار سرمايه و توجه مردم به حضور در اين 
بازار، توضيحاتى درباره نحوه ورود تازه واردان 

به بازار سهام ارائه كرد.
محمدصادق غزنوى در ابتداى سخنان 
خود با اشاره به غفلت از بازار سرمايه طى 
سال هاى اخير گفت: تاكنون بازار سرمايه به 
عنوان بازارى كه امكان ســـرمايه گذارى را 
براى عالقه  مندان ايجاد مى كند نســـبت به 
ساير بازارها مغفول مانده بود؛ بنابراين شايد 
يكى از علل رشد اخير بازار سرمايه كشور 
را بايد به اين موضوع نســـبت داد كه ابعاد 
سرمايه گذارى در اين بازار نسبت به بازارهاى 

مسكن، ارز و طال مغفول مانده بود.
بـــه گفته غزنوى اگر اين بازار همپاى 
بازارهاى ديگر در بازه هاى زمانى مختلف با 
رشـــد همراه مى شد، شايد امروز شاهد اين 

رشد و جهش يك باره نبوديم، بنابراين اين 
رونق تا حدودى نتيجه انباشت رشد و جهش 

در دوره هاى گذشته است.
وى در تشريح دومين علت رونق بازار 
سرمايه ايران بيان كرد: علت دوم رشد بازار 
سرمايه را مى توان به اين موضوع نسبت داد 
كه مردم با ســـرمايه گذارى در ساير بازارها 
به ميزان بازدهى مطلوب خود نرســـيدند و 
اين سرخوردگى باعث شده به سمت بازار 

سرمايه كشيده شوند.
مديـــر عمليات بازار فرابورس ايران با 
اشـــاره به افزايش حجم و ارزش معامالت 
تشريح كرد كه اين شاخص ها به خوبى بيانگر 

ورود نقدينگى به بازار سرمايه است. 
وى در اين باره افزود: امروزه شـــاهد 
ورود پول هاى تازه به بازار سهام ايران هستيم؛ 
پول هايى كه پيـــش از اين يا در بازارهاى 
ديگر نهفته بودند يا در حساب هاى بانكى 
قرار داشتند اما با افزايش رونق بازار سرمايه 
و همكارى نهادهـــاى حاكميتى و دولتى 
براى افزايش عرضه هاى اوليه، بهترين مكان 
براى ســـرمايه گذارى را در دل بازار سرمايه 

مى جويند.
غزنـــوى با بيان اينكه تمامى بازارهاى 
ســـرمايه گذارى داراى درجات مختلفى از 
ريسك  هستند، افزود: در علوم مالى همواره 
بر دو عنصر حياتى «ريسك» و «بازده سرمايه» 

تاكيد مى شود؛ به اين معنى كه هرچقدر به 
دنبال بازدهى باالتر باشيم، بايد ريسك بيشترى 

را هم بپذيريم.
وى با اشاره به ابزارهاى مالى مختلف 
موجود در بازار ســـرمايه متناسب با ميزان 
ريســـك پذيرى افراد گفت: در بازار سرمايه 
ابزارهايى در دســـترس سرمايه گذاران قرار 
گرفته اند كه با توجه به ريســـك پذيرى آنها 
مى تواند ابزار مناســـب سرمايه گذارى شان 

باشند. 
افرادى كه ميزان ريسك پذيرى بااليى 
دارند مى توانند به طور مستقيم وارد بورس 
شوند و به معامله كردن بپردازند، اما افرادى 
كه تاب  ريسك پذيرى كمترى دارند مى توانند 
از انواع روش هاى غيرمستقيم سرمايه گذارى 
مانند صندوق هاى ســـرمايه گذارى استفاده 

كنند.
غزنـــوى در همين حال صندوق هاى 
ســـرمايه گذارى را يكى از بهترين روش ها 
براى ورود تازه واردان به بازار ســـرمايه و 
ســـرمايه گذارى در اين بازار دانست و در 
تشريح مزيت هاى آن گفت: مهمترين مزيت 
خريد واحدهاى صندوق هاى سرمايه گذارى 
نسبت به ســـرمايه گذارى مستقيم در بازار 
سهام اين است كه شما مديريت پورتفوى 
خود را در اختيار اشـــخاصى قرار مى دهيد 
كه طى سال ها تخصص و تجربه مديريت 
سرمايه گذاراى را كسب كرده اند. به گفته او 
چكيده آموزه ها و توصيه ها به سرمايه گذاران 
تازه وارد اين اســـت كه تالش كنند از تك 
سهمى شـــدن دور بمانند و هميشه براى 
ســـرمايه گذارى خود سبد متنوعى از انواع 

سهم ها را بچينند. 
مديـــر عمليات بازار فرابورس در اين 
رابطه بيان كرد: توصيه ما به مردم اين است 
كه هرگز پول خود را به يك دارايى تبديل 
نكنند و سعى كنند اصل ايجاد و حفظ تنوع 
را در ســـرمايه خود رعايت كنند تا ريسك 
سرمايه گذارى خود را به ميزان قابل توجهى 

كاهش بدهند.

غزنوى مزيت ديگـــر صندوق هاى 
سرمايه گذارى را تنوع دارايى هاى آن دانست 
و اضافه كرد: اگر شخصى كه چندان به بازار 
سرمايه آگاهى ندارد، مستقيم وارد بازار شود 
و دســـت به خريد و فروش سهام بزند، با 
افت و خيز قيمت ها ممكن است به شدت 
تحت تاثير قرار بگيرد؛ اما اگر سرمايه خود را 
در اختيار صندوق هاى سرمايه گذارى بگذارد 
و از مديريت حرفه اى برخوردار شود، با افت 
يك سهم ممكن است چندان تحت تاثير قرار 
نگيرد زيرا افزايش قيمت سهم ديگر پورتفو 

مى تواند آن را جبران كند.
بر اساس گفته هاى مدير عمليات بازار 
فرابورس ايران، مزيت ديگر سرمايه گذارى 
غير مســـتقيم در بازار سرمايه اين است كه 
افراد را از هيجانى شدن و تصميم گرفتن بر 
مدار احساسات و عواطف خود باز مى دارد 
ضمن اينكه صندوق هاى سرمايه گذارى فعال 
در بازار ســـرمايه از سازمان بورس و اوراق 
بهادار كشور مجوز گرفته اند و تحت نظارت 

مسئوالنه اين سازمان قرار گرفته اند.
غزنوى با درخواســـت از افرادى كه 
مايلند مســـتقيم وارد بازار سرمايه شوند و 
خود به معامله گرى بپردازند، توصيه كرد كه 
نخســـتين قدم را با آموزش و كسب دانش 
مالى و سرمايه گذارى بردارند. وى در پايان 
با اشاره به سيگنال فروشى در فضاى مجازى 
گفت: به طور كلى ســـيگنال دهى در بازار 
سرمايه جهان به خودى خود منفى نيست 
اما به شرطى كه بدانيم شخصى كه سيگنال 
خريد يا فروش سهم را مى دهد، چه كسى 
است، آيا دانشى در اين زمينه دارد و اساسا 
چه هدفى از اين ســـيگنال دهى دارد.  گاه 
هدف از اين ســـيگنال ها دستكارى بازار و 
افزايش و كاهش قيمت يك سهم و به طور 
كلى پيگيرى منافع شخصى است بنابراين از 
تمامى فعاالن بازار ســـرمايه خواستاريم در 
برابر سيگنال فروشـــان با نهايت هوشيارى، 
مراقبت و آگاهى رفتار كنند و به ســـادگى 

اسير طمع ورزى نشوند.

معاون توســـعه بازار و مطالعات اقتصادى بورس 
كاالى ايران از صدور موافقت اصولى ســـازمان بورس 
و اوراق بهادار با تاسيس اولين صندوق سرمايه گذارى 
كااليى محصوالت كشاورزى در بورس كاال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، عليرضا 
ناصرپـــور گفت: در پى رايزنى هاى صورت گرفته با 
ســـازمان بورس و اوراق بهـــادار براى صدور مجوز 
پذيره نويســـى صندوق هاى سرمايه گذارى كااليى در 
حوزه محصوالت كشاورزى، موافقت اصولى براى پذيره 
نويسى اولين صندوق سرمايه گذارى كااليى كشاورزى 
از ســـوى سازمان بورس صادر شد. وى اظهار داشت: 
صندوق هاى كااليى كشـــاورزى به لحاظ حد نصاب 
سرمايه گذارى و اساسنامه مطابق صندوق هاى سرمايه 
گذارى با پشتوانه طال هستند و قرار است سرمايه هاى 
جذب شده را بر پايه اوراق بهادار مبتنى بر كاال و نه 

خود آن محصوالت، سرمايه گذارى كنند.
ناصرپور با اشـــاره به اينكه در مرحله اول، اين 
صندوق مى تواند براى حداقل 10 ميليون واحد سرمايه 
گذارى پذيره نويســـى انجام دهد، گفت: اين صندوق 
هـــا امكان معامله انواع اوراق بهـــادار مبتنى بر كاال 
همچون گواهى سپرده كااليى و ابزارهاى مالى از جمله 

قراردادهاى آتى و اختيار معامله محصوالت كشاورزى 
قابـــل معامله در بورس كاال را طبق مجوزهاى صادره 
خواهند داشـــت و طبيعتا مى توانند عمق معامالت 
بازار گواهى سپرده كااليى و ابزارهاى مشتقه مبتنى بر 
محصوالت كشـــاورزى را افزايش داده و به رونق اين 

بازارها نيز كمك بسزايى كنند.
به گفته ناصرپور، با پذيرش انبارهاى اســـتاندارد 
جهت نگهدارى محصـــوالت جديد همچون خرما، 
كشمش، برنج، گردو و ساير محصوالت كشاورزى و راه 
اندازى معامالت گواهى سپرده كااليى و ابزارهاى مشتقه 
بر پايه اين محصوالت، صندوق هاى كااليى كشاورزى 
مى توانند با دريافت مجوزهاى الزم نســـبت به معامله 

ابزارهاى مبتنى بر اين محصوالت هم اقدام كنند.
معاون توســـعه بازار و مطالعات اقتصادى بورس 
كاالى ايـــران در خصوص ويژگى مهم صندوق هاى 
كااليى گفـــت: اين صندوق ها مى توانند نقش قابل 
توجهـــى در ايجاد ثبات قيمت ها در بازارهاى كااليى 
محصوالت كشاورزى ايفا كنند. چراكه مهم ترين موضوع 
و يكـــى از چالش هاى اصلـــى در بازار محصوالت 
كشـــاورزى همين ثبات قيمت هاست كه اميدواريم با 
ورود و آغاز فعاليت اين صندوق ها شاهد ثبات قيمتى 

و يك اتفاق مثبت در بخش كشاورزى كشور باشيم.
به گفته وى، اميدواريم به زودى موافقت اصولى 
سازمان بورس و اوراق بهادار با ساير درخواست ها براى 
راه اندازى صندوق هاى كااليى محصوالت كشاورزى 
صادر شود تا بتوانيم با فعاليت چند صندوق، به ثبات 
قيمتى الزم در بازار محصوالت كشاورزى كمك كنيم.  
وى افـــزود: افزون بر مزايايى كه اين صندوق ها مى 
توانند براى بازار محصوالت كشـــاورزى داشته باشند، 
ابزارى مفيد براى متنوع سازى پرتفوى سرمايه گذاران 
در بازار ســـرمايه نيز محسوب مى شوند؛ به ويژه در 
شرايطى كه حجم قابل توجهى از سرمايه ها و نقدينگى 
جامعه در حال ورود به بازار ســـرمايه است. ناصرپور 
ادامه داد: با متنوع شـــدن گزينه هاى انتخابى سرمايه 
گذاران، طبيعى است كه بخشى از سرمايه گذاران مى 
توانند براى ســـرمايه گذارى حرفه اى تر و هم براى 
متنوع سازى سبدسرمايه گذارى خود از صندوق هاى 
كااليى اســـتفاده كنند.  ناصرپور در مورد متنوع سازى 
سبد سرمايه گذارى در بازار سرمايه اظهار كرد: متنوع 
ســـازى اصولى در سبد سرمايه گذارى به اين صورت 
اســـت كه در مرحله اول، متنوع سازى در گروه هاى 
مختلف دارايى صورت مى گيرد. به عبارت بهتر، افراد 

بخشـــى از ثروت خود را در اوراق بهادار و بخشـــى 
ديگر را در حوزه كااليى سرمايه گذارى مى كنند و البته 
اين احتمال وجود دارد مبلغى از ســـرمايه خود را هم 
به سرمايه گذارى در بازار طال و يا امالك اختصاص 
دهند؛ ضمن اينكه در همين تقسيم بندى و در بخش 
ســـهام، سرمايه گذاران تصميم مى گيرند كه سهامى از 
چند صنعت مختلف در سبد سرمايه گذارى خود قرار 
دهند تا با متنوع سازى سبد دارايى خود، ريسك خود 

را كاهش دهند.
معاون توســـعه بازار و مطالعات اقتصادى بورس 
كاال در خاتمه سخنان خود بيان كرد: وجود نوسانات 
در قيمت طال، محصوالت كشـــاورزى و كاموديتى ها 
و معرفـــى ابزارهاى مبتنـــى بر اين دارايى ها در بازار 
سرمايه، امكان خوبى را فراهم مى كند كه حتى افراد 
تازه وارد بتوانند اين متنوع سازى را در پرتفوى خود 
انجـــام دهند و به جاى آنكه اين كاالها را به صورت 
فيزيكى و در بازارهاى ســـنتى معامله كنند، آن ها را 
در قالب ابزارهاى مختلف مالى همچون صندوق هاى 
سرمايه گذارى مبتنى بر كاال، گواهى سپرده كااليى و 
در ادامه از طريق ابزارهاى مشتقه همچون قراردادهاى 

آتى و اختيار معامله، خريد و فروش كنند.
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انعكاس بين المللى راه اندازى پويش مقابله با كرونا در بورس

موافقت با تاسيس صندوق كااليى كشاورزى

بورس تهران معامالت هفته منتهى به 17 ارديبهشت را در حالى به 
پايان رساند كه شاخص كل اين بازار با رشد 11/4 درصدى همراه و در 

مرز ورود به كانال 978 هزار واحدى متوقف شد. 
شـــاخص كل هم وزن اما كه اثرى يكســـان از تمام نمادهاى بازار 
ســـهام بدون توجه به ارزش بازارى آن ها مى پذيرد، به رشد 7/9 درصدى 

بسنده كرد. 
موضوعى كه نشـــان داد گروه هاى بزرگ كه عمدتا در زمره صنايع 
كااليى بازار قرار مى گيرند، با رشـــد قيمت بيشـــترى همراه شـــدند و از 
كوچكترها سبقت گرفتند در اين باره نگاهى به وضع صنايع 39گانه بورسى 

در اين هفته مى اندازيم.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، بر اساس آمار در دست، 
در هفته منتهى به 17 ارديبهشت از 39 صنعت بورسى فقط هفت گروه با 
افت ميانگين قيمت سهام زيرمجموعه خود مواجه شدند و ديگر گروه ها 

مسير صعودى را پيمودند.
بيشترين رشد شاخص صنعت به ميزان 20/3 درصد در اين هفته به 
گروه بانك ها و موسســـات اعتبارى رسيد، اين صنعت در حال حاضر 8 

درصد از كل ارزش بازار بورس تهران را در اختيار دارد. 
اين گروه رشد شاخص صنعت خود در هفته مورد بررسى را مرهون 
بازگشايى چند نماد بورسى بود، «وبصادر» و «وتجارت» در نخستين روز 
از هفته گذشته با توجه به انتشار اطالعات حاصل از برگزارى كنفرانس 
اطالع رســـانى در تارنماى كدال در مورد تغييرات بيش از 50 درصدى 
قيمت سهام به گردونه معامالت سهام بازگشتند و با رشد 10 درصدى همراه 
شدند، «وبملت» ديگر نماد زيرمجموعه اين گروه كه به دليل رشد بيش از 
50 درصدى قيمت در 15 روز معامالتى متوقف شده بود، 14 ارديبهشت 

بازگشايى شد و بيش از 10 درصد افزايش قيمت را تجربه كرد. 
ايـــن گـــروه هفت نماد را در خود جاى داده اســـت كه در مجموع 
ميانگين عملكرد هفتگى آن ها ثبت رشـــد هفتگى 20/3 درصدى را به 

دنبال داشت. 
الزم به ذكر است بانكى ها با ثبت دادوستد 18 ميليارد و 560 ميليون 
سهم به ارزش 8 هزار و 238 ميليارد تومانى بيشترين حجم و ارزش معامالت 

هفتگى در بين صنايع بورسى را نيز به خود اختصاص داد.
دومين گروه پربازده بورس تهران در هفته گذشته گروه سرمايه گذارى ها 
بودنـــد كه با افزايش 19/1 درصدى ميانگين قيمت زيرمجموعه هاى خود 
همراه شد، در اين گروه 15 شركت جاى گرفته است و سهمى 2/3 درصدى 
از ارزش كل بـــورس تهـــران را در اختيار دارد. در ادامه گروه فرآورده هاى 
نفتى با هشت شركت زيرمجموعه و 2/6 درصدى از ارزش كل بازار سهام 
معامالت هفته گذشته را با رشد 18/9 درصدى به پايان رساند و از اين 

منظر سومين صنعت با بيشترين درصد بازدهى شد. 
رشـــد بيش از 13 درصدى بهاى هر بشـــكه نفت در هفته گذشته را 
شـــايد بتوان يكى از محرك هاى رشد قيمت سهام پااليشى بورس تهران 

بيان كرد. 
شاخص گروه استخراج نفت، گاز و خدمات جانبى اما با تك نماد 
«حفارى» هفته گذشته 17/3 درصد رشد كرد و رده چهارم صنايع بورسى را 
به خود اختصاص داد.  اين نماد بورسى در نخستين روز از هفته قبل با توجه 
به رشد بيش از 50 درصدى قيمت جهت برگزارى كنفرانس اطالع رسانى 
متوقف شـــده بود و سه شـــنبه به گردونه معامالت بازگشت و با سه روز 

معامالتى در كل هفته بيش از 17 درصد رشد قيمت را تجربه كرد.
معدنى ها و فلزى ها هم هفته گذشـــته پربازده بودند و به ترتيب با 
ميانگين رشد 16/6 درصد و 15/7 درصد قيمت سهام زيرمجموعه خود 

همراه شدند. 
معدنى ها ســـهمى 8/3 درصدى از ارزش بازار را در اختيار دارند و 
فلزى ها سهم خود را به 14/6 درصد رسانده اند در مجموع دو گروه مذكور 

32 بنگاه اقتصادى را در خود جاى داده اند. 
گروه فلزات اساسى هفته گذشته از منظر حجم و ارزش معامالت هم 
دومين صنعت بورسى بودند جاماندن گروه هاى كااليى از رشدهاى قيمتى 
پيشين بازار سهام را شايد بتوان يكى از مهمترين داليل افزايش توجه به 
اين دو گروه بيان كرد عالوه بر اين اما بهبود نســـبى بازار جهانى در اين 
هفته و رشـــد قيمت فلزات اســـت كه شرايط مثبتى را براى كااليى ها رقم 
زده است. در آنسوى بازار اما هفت گروه با افت شاخص مواجه شدند، 
صنعت انتشارو چاپ و تكثير با افت قيمت 4/3 درصدى ميانگين قيمت ها 
در قعر جدول بازدهى بورس تهران در هفته منتهى به 17 ارديبهشت قرار 
گرفت و پس از آن به ترتيب رايانه ، زراعت، فنى و مهندسى، محصوالت 
كاغذى و زغال ســـنگ، زيان  ده  ترين صنايع بورس تهران در هفته مورد 

بررسى بودند.

با ابتكار وزير راه و شهرسازى طرح استفاده از بازار سرمايه براى تامين 
مالى پروژه هاى حمل و نقلى و توليد و عرضه مسكن اجرايى مى شود در اين 
زمينه برنامه ريزى به منظور توليد و عرضه بيش از 1000 واحد مسكونى در 
فاز نخست احداث مسكن از طريق بورس كاال صورت گرفته است كه اين 
مرحله به زودى اجرايى و در مراحل بعدى با ابعاد وسيع ترى عرضه واحدهاى 

مسكونى متناسب با ميزان سرمايه گذارى ادامه خواهد يافت.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، اميرمحمود غفارى، معاون 
برنامه ريزى و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازى در گفتگو با خبرنگار پايگاه 
خبرى اين وزارتخانه اظهار داشت: در اجراى دستور ويژه مقام عالى وزارت 
در ابتداى تابستان گذشته، مبنى بر ضرورت فراهم كردن امكان تامين مالى 
پروژه هاى حوزه حمل و نقل و مسكن با استفاده از ظرفيت قابل توجه بازار 
سرمايه و يا به عبارتى مردمى كردن همه پروژه هاى مهم و سودآور وزارت راه 
و شهرسازى، نشست هاى كارشناسى فشرده و متعددى بين مديران و كارشناسان 

وزارتخانه و سازمان بورس اوراق بهادار در 10 ماه گذشته برگزار شد.
وى ادامه داد: در نهايت با توجه به پشتيبانى و تاكيد رياست جمهورى به 
وزير راه و شهرسازى در مورد تسريع در سامان موضوع، در جلسه مهم اخير 
كه با حضور اينجانب و معاون مســـكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى، 
معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى كشور و جمعى 
از اعضاى هيات مديره و مديران ذى ربط ساير دستگاه هاى تابعه وزارتخانه با 
رئيس، معاونان و مديران سازمان بورس، سازوكار اجرايى فرآيند تامين سرمايه 
مورد نياز براى احداث پروژه هاى زيرســـاختى دو حوزه راه و شهرسازى از 

طريق سرمايه گذارى متقاضيان در بورس مورد تفاهم قرار گرفت.
معاون وزير راه و شهرسازى ضمن تقدير از همكارى رئيس و مديران 
سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز به كار تابلوى زمين و مسكن در بورس 
كاال خبر داد و افزود: با همكارى ســـازمان بورس انتشـــار و عرضه گسترده 
واحدهاى مرتبط با صندوق هاى زمين و ساختمان به منظور توليد و عرضه 

مسكن مناسب همه اقشار جامعه از طريق بورس امكان پذير شد.
وى ادامه داد: به همين منظور برنامه ريزى به منظور توليد و عرضه بيش 
از 1000 واحد مسكونى در فاز نخست احداث مسكن از طريق بورس كاال 
صورت گرفته است كه اين مرحله به زودى اجرايى و در مراحل بعدى با 
ابعاد وسيع ترى عرضه واحدهاى مسكونى متناسب با ميزان سرمايه گذارى 

ادامه خواهد يافت.
معاون برنامه ريزى و مديريت منابع وزارت راه و شهرســـازى با اشاره 
به اين كه هم اكنون زمينه تامين مالى براى اجراى حداقل 12 پروژه ساخت 
واحدهاى مسكونى به ارزش بيش از 12000 ميليارد ريال آماده شده است، 
تصريح كرد: از طريق ايجاد صندوق هاى زمين و ســـاختمان با همكارى 
بورس، فرايند اجرايى آن آغاز و زمان انتشار و ارزش اوراق اين واحدهاى 

سرمايه گذارى به اطالع عموم خواهد رسيد.
غفارى با بيان اين كه طرح جديد عرضه انبوه مسكن راهى براى خانه دار 
شدن همه اقشار جامعه است، گفت: طى جلسه مذكور نسبت به رفع ابهامات 
فرايند اجرايى كار اقدام و تصميم بر آن شد تا به صورت مصداقى شركت 
مادرتخصصى عمران شهرهاى جديد و سازمان ملى زمين و مسكن در اين 
خصوص اقدامات الزم را جهت راه اندازى صندوق هاى زمين و ساختمان 
و عرضه واحدهاى مسكونى توليد شده در تابلوى زمين و مسكن در بورس 

كاال  انجام دهند. 
معاون وزير راه و شهرسازى ادامه داد: طرح تأمين سرمايه مورد نياز 14 
پروژه مهم ريلى و آزادراهى در بخش حمل و نقل كشور هم از طريق بازار 

سرمايه تهيه و به زودى و البته به صورت مرحله اى عملياتى خواهد شد.
وى افزود:  بازار سرمايه به دليل شرايط و مقررات حاكم بر آن زمينه اى 
مناسب براى سرمايه گذارى مطمئن و موتور محرك طرح هاى انتفاعى بخش 

حمل و نقل است.
وى در مورد عناوين پروژه هاى فوق الذكر يادآور شد: مطالعات توجيهى 
فنى و امكان پذيرى اين پروژه ها تهيه شده و قرار است در جلسه اى كه 
ظرف چند روز آينده برگزار مى شود مناسب ترين مورد از پروژه هاى فوق 
به عنوان اولين پروژه انتخاب و اقدامات اجرايى مربوط به آن شروع شود و 
موارد بعدى با اســـتفاده از تجربه اين پروژه به ســـرعت عملياتى و در آينده 

نزديك عناوين پروژه ها اعالم خواهد شد. 
وى همچنين كارشناسى دقيق، آسيب شناسى بسترهاى قانونى موجود 
و تهيه گزارش هاى توجيهى را از اهم اقدامات اخير اين وزارتخانه در زمينه 
جذب سرمايه از طريق بازار سرمايه براى پروژه هاى حوزه راه و شهرسازى 
برشمرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به ساير مقررات و اركان حاكم بر 
مكانيـــزم هاى اجرايى بورس، امكان نظارت بر اجراى صحيح پروژه، انجام 
عمليات پيمانكارى و ســـاخت در زمان هاى مقرر و تأمين مالى حداكثرى 

پروژه ها از ديگر نقاط قوت حضور در اين بازار است.

سهم صنايع در رونق بورس تابلوى زمين و مسكن بورس كاال
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نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333 

نن

چون خانم گلي اسالمي مالك 
كاميون مدل 85 به شماره پالك 
72ـ 154ع43 به شماره شاسي 
37435516607560 شماره 

موتور 33593210098904 به 
علت فقدان سند تقاضاي صدور 

سند المثني نموده است، لذا چنانچه 
هرگونه ادعايي در مورد خودروي 
مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 
روز از تاريخ نشر آگهي با در دست 

داشتن مدارك كافي به دفتر فروش 
شركت ايران خودرو ديزل واقع در 

تهران، كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه 
فرمايند. 

اصل برگ سبز سواري پژو پارس مدل89 
به شماره پالك 458د52 ايران56 موتور 
 AK769103 12488274365 شاسي

مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و بنچاق پژو405 
خودرو سواري مدل 1384 
رنگ نقره اي متاليك شماره 

موتور12484009494 شماره 
شاسي 14206949 شماره 
انتظامي 796ج63 ايران68 

به مالكيت حامد ميرالي فرزند 
حسينعلي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز به همراه برگ 
كمپاني خودرو سواري سمند 
ال ايكس مدل 86 به شماره 
انتظامي 312 م 14 ايران 
22 داراي شماره شاسي 

73204698 و شماره موتور 
12486021633 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

(قزوين)

 300Zكارت خودرو تاكسي آريو
مدل 95 شماره پالك 973ت12 

ايران22 شماره موتور 
 TNN4G16AF0006806

شماره شاسي 
NAS321200G4902141 به 
رنگ زرد خورشيدي روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

برگ سبز پرايد SX131 به ش پالك 611ق26 
ايران95 ش موتور 4176528 ش شاسي 

S3412290936002 به نام دلوش دادشه پور 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل برگ سبز سواري سمند 96 به 
شماره پالك 818 ج31 ايران91 موتور 
147H0318297 شاسي 227634 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز سواري 
پيكان1600 سفيد روغني 
مدل1380 شماره موتور 
11128030967 شاسي 

0080428865 پالك 
73ـ 133ج72 مالك پوران 
زحمت كش مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

اعالم مفقودي
 برگ سبز اتومبيل سواري پژو پارس 

سفيد رنگ دوگانه سوز مدل1388 به 
شماره انتظامي 24ـ  456ل32 و شماره 

موتور 12488194750 و شماره 
 NAAN21CA4AE416257 شاسي

به نام آقاي سيد قدرت اهللا ساداتي 
اصل مفقود و از درجه اعتبار فاقد 

است. شهرستان هفتكل

مدرك فارغ التحصيلي ليسانس 
به شماره 32809 مربوط به 

اينجانب حسن حسين لو فرزند 
شيرعلي به شماره شناسنامه 
86 صادره از ساوجبالغ مفقود 
گرديده است. لذا مدرك فوق 

ابطال شده و فاقد اعتبار 
است. از يابنده تقاضا ميشود 

مدرك فوق را به اداره كل 
امور آموزش دانشگاه تبريز 

به نشاني تبريز بلوار 29 بهمن 
دانشگاه تبريز، مديريت امور 
آموزشي كدپستي 16471ـ 

51666 ارسال نمايد.

برگ سبز و سند مالكيت سواري 
پرايد صبا (جي تي ايكس) مدل 

1381 به رنگ نقره اي سير 
ـ متاليك به شماره شهرباني 

15ـ 178ط99 و شماره موتور 
00284413 و شماره شاسي 

S1412280746984 مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كليه مدارك سواري سايپا 
SE131 مدل93 رنگ 
سفيد روغني پالك 69 

ايران 182ق25 شماره 
موتور 5038399 شاسي 

 MAS411100E1347133
به نام سمانه سادات حسيني 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

بندرگز

پالك سواري هاچ بك پژو 
TU5206 مدل95 رنگ 

سفيد روغني پالك 69ايران 
863ب22 شماره موتور 

163B0242945 شاسي 
 NAAP13FE5GJ905783
به نام محمد رهنماي هدايت 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
(بندرگز)

اصل برگ سبز سواري سانيا مدل 1398 
به شماره پالك 942و55 ايران91 موتور 
M15/8870863 شاسي 5855601 

مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني (فاكتور فروش) و برگ 
سبز (سند مالكيت) خودرو سواري پژو 
SLX-TU5405 مدل 1398 به شماره 

پالك ايران23ـ  491هـ 76 به شماره 
موتور 164B0221578 به شماره 

 NAAM1FE6KK205016 شاسي
به نام احمدرضا كياني فالورجاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

اصفهان

برگه سبز و برگه كمپاني 
پژو پارس به شماره موتور 
12490148002 شاسي 

 NAAN21CA6BK124161
پالك 485 م 17 ايران16 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سند كمپاني خودرو سواري 
پژو206 مدل 1397 به شماره 

 پالك ايران
53ـ 789م69 به شماره 

 165A0144325 موتور
به شماره شاسي 

NAAP03EE3JJ537065 به 
نام محمد جعفري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري پژو206 مدل 1389 به 

رنگ سفيد به شماره پالك ايران13 
ـ 917ل42 به شماره موتور 

14189072631 به شماره شاسي 
NAAP03ED6BJ483092 به نام 
رضا جهرمي زاده مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
اصفهان

برگ سبز، كارت سوخت، 
كارت خودرو سمند و برگ 

فروش كارخانه فائو بسترون 
آسا 1600CC-B30 مدل 
1397 رنگ سفيد شماره 

 CA4GB16293184 موتور
شماره شاسي 

 CAGS8CE25JA467886
شماره انتظامي 

643ق35 ايران20 به 
مالكيت ساحل ساالري 

كدملي0044010451 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

برگ كمپاني خودرو سمند رنگ 
مشكيـ  متاليك مدل 1389 به 
مالكيت مجيد محمدي باغجقاز به 

شماره موتور: 12489112449 
به شماره شاسي: 

 NAAC91CCXAF799147
به شماره پالك: 68ـ  224 م91 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

سند و فاكتور فروش، برگ سبز 
خودرو ام وي ام رنگ مشكي 

متاليك مدل 1396 به شماره پالك 
ايران93ـ  567ق33 و شماره موتور 

 MVM484FCAFH007763
و شماره شاسي 

NATGCARK7H1007864 به نام 
فريد قهرماني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو پارس مدل 
1387 به شماره پالك 72ـ  726ص71 و شماره موتور: 

12682000702 و شماره شاسي 82819713 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز خودرو سواري پرايد 
هاچ بك مدل 1391 به رنگ 

سفيدـ  روغني به شماره شهرباني 
ايران 73ـ  317ق52 به شماره 

موتور: 3765424 و شماره 
 S5430091701346 :شاسي

به نام مجتبي يكزمان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. حسينيـ  آباده

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد جي تي ايكس آي مدل 
1383 به شماره پالك 17ـ  
921ج54 و شماره موتور 

00715082 و شماره شاسي 
 S1412283247946

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

اروميهـ  بهيه رضايي

برگ سبز خودرو سواري 
سمند ايكس7 مدل 

1383 به شماره پالك 17ـ  
857ن22 و شماره موتور 

12483002963 و شماره 
شاسي 83213225 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اروميهـ  نادر گرمانج كوسي

دفترچه كشاورزي به نام حسين 
حاجي محمدي فرزند اسداهللا 
به شماره شناسنامه 7907 

صادره از اروميه مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود آن را به 
دفتر خدمات كشاورزي اروميه 

روستاي امامزاده تحويل نمايند. 
اروميه

برگ سبز و برگ كمپاني موتورسيكلت آزما cc125 به 
ش پالك 118ـ  41989 به نام امير محمدعلي شماره 

موتور *NBD156FMI***44964 شماره تنه 
NBD***125C9002102 مفقود و فاقد اعتبار است.

اينجانب سيروس عظيمي سرقين مالك 
سواري پژو405 مدل 1383 به شماره 

شاسي83041995 و شماره موتور 
12483044993 به شماره انتظامي 
946ب51ـ  ايران33 به علت فقدان 
اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت (المثني) اسناد مذكور را 

نموده است لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر سازمان فروش 

شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. اردبيل

برگ كمپاني، برگ سبز سمند 
مدل ايكس7 دوگانه سوز 

مدل: 1386 به شماره 
موتور: 12486075366 و 
شماره شاسي: 70705001 
و شماره پالك 35ـ  415د44 
به نام يعقوب شوقي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.(عجب شير)

پروانه حمل اسلحه 
شكاري دو لول 

ساچمه زني روي هم مدل 
كوسه كاليبر12 و شماره 

بدنه 91202255 
ساخت تركيه به نام آقاي 
علي آشفته مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. (كشكسراي)

سند كمپاني (فاكتور فروش) و برگ 
سبز (سند مالكيت) خودرو سواري 
نيسان پاترول4درب مدل 1366 
به رنگ مشكي نقره اي به شماره 

پالك ايران13ـ 258ط25 به شماره 
موتور 597632 به شماره شاسي 

PNV35P600442 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

 اصفهان

سند كمپاني (فاكتور فروش) 
وانت پيكان 1600I مدل 

1384 به شماره پالك ايران43 
ـ 658ي11 به شماره موتور 

11284041976 به شماره 
شاسي 12117747 به نام 
ذبيح اله قاسمي فالورجاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. اصفهان

مفقودي برگ سبز پرايد 
صبا مدل 1388 شماره 
پالك 34ـ  761ب17 

شماره موتور2988884 
شماره شاسي 

 S1412288293725
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
رامهرمز

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پرايد جي تي ايكس آي مدل 83 
رنگ مشكيـ  روغني ش پالك 23 
ـ 739ط21 ش م 00673078 
 S1412283213464 ش ش

به نام سيد محمدرضا چاكري 
بادي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
 بادرود

برگ سبز خودرو سواري 
سمند LX مدل 1390 به 

رنگ سفيد و به شماره پالك 
63ـ  312 و55 و شماره شاسي 
 NAACR1HS4BF715908

و به شماره موتور 
14790018314 به نام شيرزاد 
جعفري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني سواري زانتيا SX مدل 1383 رنگ سورمه ايـ  متاليك به 
 S1512283116714 شماره موتور 00337380 و شماره شاسي

و شماره پالك 11ـ  942ص78 مفقود گرديده است و از درجه 
اعتبار ساقط است.

برگ سبز و كارت خودرو 206 
مدل 1393 به شماره شهرباني 
10 ايران953ج25 و شماره 

 160B0066974 موتور
و شماره شاسي به شماره 

 NAAP13FE8EJ487801
به نام اكرم الياسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

كارت سبز و سند خودرو 
پرايد رنگ سفيدـ  روغني 

مدل 1386 به مالكيت علي 
ياراحمدي به شماره موتور: 

1968692 به شماره شاسي: 
S1412286320440 به 
شماره پالك 38ـ  438ب95 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگه سبز سواري ام.وي.ام مشكيـ  متاليك مدل95 ايران72ـ  
997م79 به ش. موتور: MVM484FCBDG005029 و ش. 
شاسي: NATGCASL4G1005166 متعلق به محمد ابراهيم 

قربان نژاد زواردهي مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري با نام شـــركت خلف 
ســـعيدي به شـــماره پروانه 1797506 
تاريـــخ 1386/08/13 واقع در جاده اهواز 
سوسنگرد، ناحيه صنعتي مرعي كه به نام 
شركت شير پاستوريزه آسيا دشت جنوب 
تغيير نام و پشت نويسي شده است، مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

آگهي دعوت به همكاري
 يك شـــركت توليدي صنعتي معتبـــر در تبريز به منظور تأمين نيروي انســـاني مـــورد نياز از

دانش آموختگان دانشگاه هاي معتبر به شرح ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

سابقه كاريگرايش يا مهارتمقطع تحصيليمدرك تحصيلي

3سالكاربرديـ  تجزيهكاردانيـ  كارشناسيـ  كارشناسي ارشدشيمي
3سالماشين آالتـ  سياالتـ  جامداتـ  ساخت و توليدكاردانيـ  كارشناسيـ  كارشناسي ارشدمكانيك

3سالالكترونيكـ  قدرتكاردانيـ  كارشناسيـ  كارشناسي ارشدبرق
3سالحسابداري صنعتيـ  حسابداري فروشكارشناسيـ  كارشناسي ارشدحسابداري

 واجديـــن شـــرايط مي توانند رزومـــه خـــود را در قالب PDF يـــا WORD بـــه آدرس ايميل
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«مفقودي مدارك مذكور»
برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري جك J5 به شماره پالك: 
ايران16ـ  568 ب82 و شماره 

 4G93DDAE010887 موتور
و شماره شاسي 

 NAKNG7249EB107894
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قم»

برگ سبز اتومبيل سواري كيا 
پيكانتو با شماره پالك 64 ايران 

356د44 و با شماره موتور
G4TAFP008044 و شاسي 
 KNABX512BGT006362

مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

دفترچه بهره برداري يك حلقه چاه به شماره 
18ـ  82/5/8 واقع در روستاي كلوچه خالصه 
از توابع شهرستان ميانه به نام عبداهللا انگوتي 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ امتياز يك واحد 
آپارتمان مربوط به شركت 

تعاوني مسكن كاركنان 
منابع طبيعي استان 

اصفهان واقع در شهرك 
 B17 شهيد كشوري بلوك

واحد 53 به مساحت 
130/77 به نام آقاي 

محسن بادياب به شماره 
ملي 1282678124 

و شماره شناسنامه 
20872 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 2008 مدل: 1398 
به شماره شاسي: NAAG1C230KD030160 به 

شماره پالك: 79 ايران 395ق 63 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.

برگ كمپاني موتورسيكلت هرمز مدل: 1398 
 VB5***125H8993214 :به شماره تنه
 156FMI*52117625* :به شماره موتور

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت سبز، سند و فاكتور 
فروش خودرو پژو پارس سفيد 

 PARSXU7 مدل 97 تيپ
به شماره پالك: 22 ايران 

216س28 به شماره شاسي: 
 NAAN01CEOJHH336083

به شماره موتور: 
124ki275456 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه خودرو) سواريـ  هاچ بك 
جك AT-S5 مدل: 1397 به شماره شاسي: 

NAKSH7329JB160074 به شماره پالك: 22 ايران 
117 م 55 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت خودرو سواري پژو پارس مدل: 
1394 به شماره شاسي: 19327258 

به شماره پالك: 11ايران 915ق78 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ كمپاني خودرو پژو206 مدل: 
1386 به شماره شاسي: 2150832 
به شماره موتور: 14186004872 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت و كارت خودرو 
و پروانه تاكسي پرايد به شماره 

پالك 33 ايران664ت62 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني خودرو 
سواري هاچ بك پژو207 
مدل: 1397 به شماره 

 177B0032370 :موتور
به شماره شاسي: 

 NAAR13FE9JJ659031
به شماره پالك: 20ايران 

137ط14 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كارخانه اي 
 i1600 سواري خودرو پيكان تيپ
رنگ سفيدـ  روغني مدل 1381 
شماره موتور 11158143929 

شماره شاسي 81546042 
شماره پالك 57 499ج26 به نام 

سيف اهللا سلمانيان خواندابي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. خمين

برگ سبز و برگ كمپاني موتورسيكلت پالس 
مدل90CC200 به ش پالك 117ـ  41769 و 
ش موتور 84538 و شماره موتور 9035135 

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و كارت موتورسيكلت كبير مدل93 پالك 
 0149NCV138917 568ـ  16792 موتور
شاسي NCV150A9339383 مفقود و فاقد 

اعتبار مي باشد.

برگ سبز پژو206 تيپ5 مدل95 پالك: 
 163B0250023 419م93ـ  ايران14 موتور
شاسي NAAP13FE1GJ860955 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني (فاكتور فروش) خودرو 
سواري پژو پارس PARSTU5 مدل 

1395 به شماره پالك ايران43ـ 
961ن95 به شماره موتور 

164B0091430 به شماره شاسي 
NAAN11FE3GH725107 به 
نام مريم بروني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
 اصفهان

سند كمپاني(فاكتور فروش) و برگ 
سبز (سند مالكيت) وانت مزدا 
B2000I مدل 1388 به شماره 
پالك ايران23ـ  884هـ 68 به 

شماره موتور FE531241 به شماره 
 NAGBPX211F03561 شاسي
به نام ابوطالب رحماني الرگي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 
اصفهان

اينجانب حامد محمودپور مالك خودرو پژو SDTU5 206مدل1392 به 
رنگ سفيد روغني به شـــماره انتظامي ايران99ـ  264د81 و به شماره موتور 
 NAAP41FD4DJ-638488 160 و به شماره شاسيB0047636
به علت فقدان فروش، سند كمپاني و برگ ســـبز تقاضاي رونوشت المثني 
اســـناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركســـي ادعايي در مورد خودرو 
مذكور را دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه فرمايد بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                           اسفراين

برگه سبز و برگه كمپاني 
و سند مالكيت جيپ 
سواري استيشن به 

شماره موتور 06c105 و 
شماره شاسي 016922 
پالك 568د22 ايران71 
مفقود شده و فاقد اعتبار 

است.

آگهي فراخوان عمومي نوبت دوم
فراخوان گذار: شركت عمران  شهر جديد عاليشهر

موضوع فراخوان: شـــركت عمران شـــهر جديد عاليشـــهر درنظر دارد، تعداد 1 قطعه زمين بـــا كاربري تجاري جهت احـــداث نانوايي واقع در فاز4 به شـــماره 
2099005962000001 طبق جداول ذيل از طريق فراخوان عمومي به صورت نقد و اقســـاط با دريافت پنجاه درصد مبلغ كل پيشنهادي برنده به صورت نقد و مابقي 

به صورت اقساط 30 ماهه به متقاضيان واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.
فراخوان عمومي ـ  يك قطعه زمين با كاربري تجاري جهت احداث نانوايي واقع در فاز 4 شهر

مساحت شماره قطعه رديف
قيمت هر مترمربع اقساط با دريافت 50% نقد تراكمكاربريفاز(مترمربع)

مابقي اقساط 30 ماهه (ريال)
قيمت كل اقساط با دريافت 50% نقد 

مبلغ ضمانتنامه (ريال)مابقي اقساط 30ماهه (ريال)

1205/175/0001/500/750/00075/000/000%تجاري (نانوايي)778/22904ـ 14
نوع ضمانت نامه شركت در فراخوان.

ضمانتنامه بانكي در وجه شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر (اعتبار ضمانتنامه بانكي حداقل بايد سه ماه باشد). يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت سهامي 
عمران شهر جديد عاليشهر به شماره حسابIR 460100004001102706375891  نزد بانك ملي يا بانك سپه

آدرس برگزار كننده فراخوان: استان بوشهرـ  بزرگراه خليج فارسـ  شهر جديد عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت عمران شهر جديد عاليشهرـ  واحد امور قراردادها
 مهلت دريافت اسناد فراخوان: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/03/06 به مدت 18 روز مي باشد.

مهلت تحويل اسناد فراخوان: حداكثر تا پايان ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 مي باشد.
تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/3/10 مي باشد.

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد عاليشهر

شماره: 1ـ 99

آگهي فراخوان عمومي مناقصه  نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي

شركت سهامي عمران شـــهر جديد عاليشـــهر درنظر دارد مناقصه هاي عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) به شـــرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
شماره  فراخوان موضوع مناقصهرديف

2099005962000001احداث پروژه طرح اقدام ملي مسكن (پروژه 32 واحدي مسكوني فاخته1 و 2 قطعات 144 و 145 در فاز 4 شهر جديد عاليشهر)1
2099005962000002احداث پروژه طرح اقدام ملي مسكن (پروژه 32 واحدي مسكوني فاخته 3 و 4 قطعات 161 و 162 در فاز 4 شهر جديد عاليشهر)2

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 7 صبح مورخ 99/02/20 تا ساعت 17 مورخ 99/02/23
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 10 مورخ 99/03/07
 مهلت زماني ارائه پاكت  الف: تا ساعت 10 مورخ 99/03/07

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 مورخ 99/03/07
اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي (الف) آدرس: بوشهرـ  عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت 

روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهرسهامي عمران شهر جديد عاليشهر و تلفن: 8ـ 33682006ـ077

شماره: 2ـ 99



99 اخبار شهرستان ها

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده 
انتظامي سيســـتان و بلوچستان از كشف 
3تن و 373 كيلوگرم انواع مواد مخدر در 
درگيري مسلحانه پليس با قاچاقچيان مواد 
مخدر در شهرســـتان هاي زاهدان و خاش 

خبر داد.
سردار محمد قنبري در اين باره اظهار 
داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان هاي زاهدان و خاش با پشتيباني 
فنـــي و اطالعاتي پليس مبـــارزه با مواد 
مخدر اســـتان اعضاي يك باند مسلح و 
بـــزرگ قاچاق مـــواد افيوني را كه قصد 
انتقـــال 2 محموله بزرگ مواد مخدر را از 
شهرســـتان هاي ميرجاوه و خاش به مركز 

استان داشتند، شناسايي كردند.
وي افـــزود: مأموران انتظامي زاهدان 
در قالب چند تيم عملياتي با رصد منطقه 
و انجام يك ســـري اقدامات تخصصي 
يـــك تيم از اعضاي اين باند قاچاق مواد 
مخدر را كه با يك دســـتگاه وانت تويوتا 
در محور ميرجاوهـ  زاهدان در حال انتقال 
محموله مواد مخدر بودند، شناسايي كردند 
و در حوالـــي بخش جـــورن آباد به آنها 
دســـتور ايست دادند. قاچاقچيان كه خود 
را درچنگال قانون ديدند، با تيراندازي به 
سمت مأموران انتظامي قصد فرار از محل 
را داشتند كه با مقابله به مثل تكاوران پليس 
در يك عكس العمل ســـريع و غافلگيرانه 
خودروي قاچاقچيان توقيف شد و ضمن 

دســـتگيري 2 قاچاقچي، 682 كيلو و 400 
گـــرم مواد مخدر از نوع ترياك به همراه 
يك قبضه سالح كالش و مقداري مهمات 

جنگي كشف شد.
وي افزود: در يك عمليات موفقيت آميز 
ديگر، مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
خاش يك تيـــم از اعضاي باند حرفه اي 
قاچاق را كه به وسيله 6 دستگاه خودروي 
پژو405، حوالي روســـتاي «كله شو توت» 
اين شهرستان در حال انتقال مقاديري قابل 
توجهى مواد افيوني بودند، شناسايي كردند 

و تحت نظر قرار دادند.
ســـردار قنبري خاطر نشـــان كرد: 
قاچاقچيان با ورود به منطقه كمين پليس 
به سمت مأموران انتظامي تيراندازي كردند 
و پس از يك ساعت درگيري شديد بر اثر 
آتش پرحجم تكاوران پليس عرصه را بر 
خود تنگ ديدند و با رها كردن خودروها و 
استفاده از تاريكي شب به سمت ارتفاعات 

منطقه متواري شدند.
وي ادامـــه داد: در ايـــن عمليات در 
بازرســـي از خودروهـــاي به جا مانده از 
قاچاقچيان 2 تن و 691 كيلو و 200 گرم 
مـــواد مخدر شـــامل 2 تن و 212كيلو و 
900 گرم ترياك و 476 كيلو و 300 گرم 

حشيش كشف شد.
كشف 1400 كيلوگرم موادمخدر در 

سيستان و بلوچستان
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان  

همچنين از كشـــف بيـــش از يك تن و 
400 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك در 
درگيري مسلحانه پليس در شهرستان هاي 
سراوان و ايرانشهر و هالكت يك قاچاقچي 

خبر داد.
سردار محمد قنبري در اين  باره اظهار 
داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
ايرانشـــهر و ســـراوان با پشتيباني فني و 
اطالعاتي پليس مبارزه با مواد مخدر استان، 
اعضاي يـــك باند حرفه اي قاچاق را كه 
قصـــد انتقال 2 محموله بزرگ مواد مخدر 
از اين شهرستان ها به مناطق مركزي كشور 
را داشتند شناسايي كردند.تيم هاي عمليات 
ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر سراوان يك 
گروه از اين قاچاقچيان را كه با 2 دستگاه 
خـــودروي پژو 405 در محور كوهك به 
سراوان در حال جابه جايي محموله مواد 
مخدر بودند، شناســـايي كردند و به آنها 

دستور ايست دادند.
قاچاقچيان كه با ورود به منطقه كمين، 
خود را در چنگال قانون مي ديدند شروع 
به تيراندازي به ماموران انتظامي كردند و 
با سرعت از محل متواري شدند كه پس 
از طي مسافت چند كيلومتري بر اثر آتش 
پرحجم تكاوران پليس مجبور به رها كردن 
خودروها و فرار به سمت ارتفاعات منطقه 
شـــدند.در اين عمليات و در بازرسي از 
خودروهاي به جا مانده از قاچاقچيان 812 
كيلو و 705 گرم ترياك به همراه 2 قبضه 

اســـلحه كالش و 8 تيغه خشاب حاوي 
235 فشنگ جنگي كشف شد.

سردار قنبري افزود: همچنين طي يك 
عمليات ضربتي، مأموران پليس مبارزه با 
مـــواد مخدر ايرانشـــهر يك تيم ديگر از 
اعضاي اين باند قاچاق را كه با يك دستگاه 
وانت نيســـان و يك دستگاه پژو 405 به 
همراه مقادير قابل توجهي مواد افيوني در 
محدوده يكي از روستاهاي اين شهرستان 
در تردد بودند، شناسايي و تحت نظر قرار 
دادند. قاچاقچيان با مشاهده ماموران انتظامي 
به سمت آنها تيراندازي كردند و پس از يك 
ساعت درگيري شديد مسلحانه عرصه را بر 
خود تنگ ديدند و با رها كردن خودروها و 
استفاده از تاريكي شب به سمت بيابان هاي 

اطراف متواري شدند.
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به كشته شدن يكي از قاچاقچيان 
و دســـتگيري يك قاچاقچي ديگر در اين 
عمليات، گفت: در پاك سازي منطقه و در 
بازرسي از خودروها، 587 كيلو و 500 گرم 
تريـــاك به همراه مقاديري مهمات جنگي 

كشف شد.
وي با اشـــاره به اينكـــه در اين 2 
عمليات، در مجموع يك تن و 400 كيلو 
و 205 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف 
شده است، خاطرنشان كرد: متهم دستگير 
شده به مراجع قضايي معرفي و تالش براي 

دستگيري قاچاقچيان متواري ادامه دارد.

كشف 3/5 تن انواع مواد مخدر در سيستان و بلوچستان

سرويس شهرستان ها: رئيس 
كميته امداد امام خميني(ره) با اشاره 
به اينكه اين  نهاد حمايتي ســـال 
گذشـــته 175 هزار و  900 فرصت 
شغلي ايجاد كرده است، گفت: امسال 
ايجاد اشتغال براي 200 هزار نفر را 

در برنامه داريم. 
مرتضي بختياري در حاشـــيه 
ديدار  از مراحل ساخت  واحدهاي 
مســـكوني آسيب ديده مددجويان 
كميته امداد در زمين لرزه پارسال ميانه 
و ســـراب افزود: سال گذشته براي 
ايجاد اشتغال 4 هزار و 710ميليارد 
تومان تسهيالت پرداختيم و امسال 
با حمايت دولت و مجلس 4 هزار 
و 900 ميليارد تومان تسهيالت دولتي 
در نظر گرفته شـــده است و كميته 
امداد هم 6 هزار و 200 ميليارد تومان 

تسهيالت اشتغال مي پردازد. 
وي با اشـــاره به اينكه 187 

واحد مســـكوني خسارت ديده از 
زلزله ســـال گذشته ميانه تعمير و 
تحويل مددجويان شده است، گفت: 
تـــالش مي كنيم واحدهاي احداثي 
را هم تا پايان شـــهريورماه  امسال 
تحويل دهيـــم.  بختياري با اعالم 
اينكه امسال ساخت 57 هزار واحد 
مسكوني در برنامه كميته امداد است، 
اظهارداشت: درصدد خانه دار كردن 

تمامي مددجويان هستيم.  
وي ميزان كمك هاي مردمي 
ســـال گذشته اســـتان آذربايجان 
شرقي به مددجويان را 486 ميليارد 
تومـــان اعالم كرد و از افزايش 46 
درصدي اين كمك ها در ســـال 98 
نسبت به سال 97 خبرداد. با حضور 
رئيس كميته امداد كشور  85 هزار 
بســـته غذايي هر كدام به ارزش 
300  هزار تومان در ميان مددجويان 
استان آذربايجان شرقي توزيع شد. 

توسعه حمل و نقل چند وجهي در كميته امداد امسال200 هزار شغل ايجاد مي كند
بندر شهيد رجايي 

بندرعبـــاسـ  خبرنگار اطالعـــات: معاون وزير راه و مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردي، تكميل 2 پروژه فاز سوم پايانه كانتينري و 
اسكله هاي نفتي را به عنوان اهداف اصلي سال جهش توليد در بندر 
شهيد رجايي اعالم كرد. محمد راستاد در ديدار از پروژه هاي بندر شهيد 
رجايي گفت: در اين ديدار آخرين وضعيت و روند اجراي پروژه هاي 
ياد شـــده بررسي شد تا در صورت نياز براي رفع موانع و مشكالت 

آنها اقدامات الزم صورت گيرد.
 مديرعامل ســـازمان بنادر و دريانوردي افزود: فاز ســـوم توسعه 
پايانه كانتينري بندر شهيد رجايي با وضعيت خوب كارگاه بر اساس 
زمانبندي تعيين شـــده در حال اجرا اســـت و پيش بيني مي كنيم كه تا 
پيش از پايان ســـال جاري در اين فاز 900 متر اســـكله و پسكرانه به 

بهره برداري برسد. 
پروژه اسكله هاي نفتي با تالش خوبي در حال اجرا است و در 

بازه زماني تعيين شده در سال جاري تكميل خواهند شد. 
مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان نيز در اين ديدار با ارائه 
گزارشي از فعاليت ها و اقدامات مجموعه بنادر استان از ابتداي سال 99 
تاكنون، اظهارداشت: در 45 روز نخست سال جاري 5/8 ميليون تن كاال 

در بندر شهيد رجايي تخليه و بارگيري و جابه جا شده است. 
اهللا مراد عفيفي پور افزود: بخش عمده اي از اين كاالها صادراتي و 
بالغ بر 500 هزار تن نيز شامل كاالهاي اساسي بوده و با همكاري 2 
مجموعه بنادر و گمرك، ركورد خوبي در ترخيص كاالهاي بهداشتي با 
توجه به نياز امروز كشور در بند شهيد رجايي به ثبت رسيده است.

ثبت يك گونه جديد 
افعي پلنگي در بوشهر

ســـرويس شهرستانها:كارشناس بانك ژن و مسئول درمان حيات 
وحش اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر گفت: يك گونه 
خزنده جديد بنام «افعي پلنگي» در اســـتان بوشـــهر شناسايي و ثبت 

شد. 
محمد پاپري زارعي افزود: در پي تحويل يك حلقه مار از سوي 
عوامل انتظامي شهر «كلمه» به پاسگاه محيط باني شهيد محمدي بخش 
بوشـــكان (منطقه شكارممنوع شاهزاده ابراهيم تنگ باهوش)، پس از 
بررسي تيم اعزامي بانك ژن براي شناسايي و نمونه برداري گونه، گونه 

فوق افعي پلنگي شناسايي شد. 
وي افزود: پس از بررســـي هاي به عمل آمده مشـــخص شد كه 
اين گونه، افعي پلنگي ( Desert Tigersnake ) است كه براي نخستين  
بار در استان بوشهر مشاهده و به عنوان يك گونه جديد به فهرست 

خزندگان استان اضافه شده است. 
پاپري زارعي  با اشاره به ويژگي هاي ظاهري  اين مار گفت: افعي 
پلنگي ماري سمي به رنگ خاكستري متمايل به زيتوني روشن به همراه 
لكه هاي قهوه اي  چهار گوش است كه پهناي آن ها بيش از  فواصل 
ميان آن ها است. وي ادامه داد: خال ها ولكه هاي تيره رنگ بر روي سر 
اين مار ديده مي شود، مردمك چشم عمودي، لب ها تيره و سطح شكم 
به رنگ قهوه اي تيره اســـت و در ناحيه گلو وچانه پولك هاي روشن 
رنگ تر ديده مي شوند. پاپري زارعي اضافه كرد: طول كلي مار 139 سانتي 
متر و دم 18 سانتيمتر ديده مي شود و عادات و رفتار آن به گونه اي است 

كه شب فعال است و روز ها در زير سنگ ها به سر مي برد. 
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سرويس شهرستان ها: سخنگوي سازمان حفظ نباتات 
كشور گفت: مبارزه با آفت ملخ صحرايي در 183 هزار 
و 914 هكتار از اراضي كشـــاورزي كشـــور در7 استان 

انجام شده است.
محمدرضا مير اظهار داشـــت: به ترتيب در استان 
سيستان و بلوچستان در سطح 71 هزار و 856 هكتار، 
استان هرمزگان در سطح 45 هزار و 675 هكتار، بوشهر 
سطح27 هزار و 570 هكتار استان فارس در سطح 17هزار 
195 هكتار، جنوب كرمان در ســـطح 11 هزار  و 170 
هكتار، خوزســـتان در ســـطح 6 هزار و 17 هكتار و در 
خراسان جنوبي در سطح 3831 هكتار با اين آفت مبارزه 
صورت گرفته  با تالش هاي صورت گرفته هيچ آسيبي 

به محصوالت كشاورزي نرسيده است.
ســـخنگوي سازمان حفظ نباتات كشور با اشاره به 
پيش بيني هاي صورت گرفته درخصوص تامين اعتبار مبارزه 
با آفت ملخ هاي صحرايي اضافه كرد: با توجه به اينكه از 
سال گذشته تجربيات خوبي درخصوص مبارزه با آفت 
ملخ هاي صحرايي حاصل شده پيش بيني اعتبارات مبارزه 
براي امسال به موقع انجام شد و مكاتبات الزم صورت 

گرفت و ســـازمان مديريت اعتبارات الزم را تخصيص 
داد، در حال حاضر از لحاظ اعتباري براي مبارزه با اين 
آفت مشكلي وجود ندارد.وي افزود: اين اعتبارات كه در 
مجموع 80 تا 85 ميليارد تومان است، به صورت پلكاني 
به ميزان مبارزه صورت گرفته با آفت تخصيص مي بايد 

و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.
مير، اضافه كرد: سال گذشته در 760 هزار هكتار از 
اراضي با ملخ صحرايي مبارزه شد، ولي پيش  بيني مي شود 

كه امسال اين آمار به يك ميليون هكتار افزايش يابد.
سخنگوي سازمان حفظ نباتات كشور، با تاكيد بر 
اينكه همه پيش بيني ها در خصوص جلوگيري از آسيب 
ديدن محصوالت كشاورزي ناشي از اين آفت صورت 
گرفته اســـت، گفت: در استان هايي كه در معرض آفت 
ملخ هاي صحرايي قرار دارند حتي پيش بيني هواپيما هاي 
ويژه براي سمپاشـــي نيز شده است كه در صورت نياز 
اين هواپيما ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند و تنها كمبود 
درخصـــوص خودرو هاي كمك دار براي عبور از مناطق 
صعب العبور است كه اميدواريم به كمك ساير ارگان ها 

اين مشكل نيز حل شود. 

مبارزه با ملخ هاي صحرايي در 183 هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي كشور

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: 
ورزشكاران پيشكسوت بسيجي سپاه 
حضرت سيد الشهدا(ع) استان تهران 
به ياري ورزشـــكاراني كه پس از 
انتشـــار ويروس كرونا دچار آسيب 

شده  اند، شتافتند. 
منوچهر ساالروند، معاون روابط 
عمومي سپاه حضرت سيدالشهدا (ع) 
استان تهران با اعالم اين خبر افزود: بر 
اساس فرمايشات مقام معظم رهبري 
مبني بر اجـــراي رزمايش مومنانه؛ 
جمعي از ورزشكاران پيشكسوت 
بسيجي سپاه حضرت سيد الشهدا(ع) 
اســـتان تهران اقدام به تهيه 10 هزار 
بسته معيشتي و بهداشتي و توزيع اين 
اقالم در ميان ورزشكاران نيازمند در 

سطح شهرستان ري كردند. 
ســـاالروند گفت: ورزشكاران 
بسيجي سپاه حضرت سيد الشهدا (ع) 
استان تهران با توسل به سيره حضرت 
علي (ع) در كمك به نيازمندان آبرومند 
و ورزشـــكاراني كه بر اثر شـــيوع 
ويروس كرونا در ماه هاي اخير دچار 

مشكل شده  اند، اقدام به تهيه 5000 
سبد غذايي و 5000 بسته بهداشتي 
شامل محلول ضد عفوني كننده، الكل، 
ماســـك و مايع دستشويي و توزيع 
آن ها در ميان ورزشكاران نيازمند و 
آسيب  ديده در سطح شهرستان ري 

كردند. 
اجراي شــيفت ايثار به همت 

بسيجيا  ن 
پايگاه بســـيج بســـيح انصار 
الحسين (ع) شركت مارگارين با هدف 
كاهش تبعات اقتصادي ويروس كرونا 
و به منظور شكســـت اين ويروس 
منحوس اقدام به اجراي شيفت ايثار 
كرده اســـت. برادران بسيجي پايگاه 
بســـيج انصار الحسين (ع) شركت 
مارگاريـــن از يك هفته قبل اقدام 
به برگزاري روزانه شـــيفت ايثار به 
صورت جهادي و رايگان در روزهاي 
شيفت اســـتراحت از ساعت 7 تا 
14 ارائـــه خدمت مبارزه با ويروس 
كرونا اقدام بـــه همكاري با واحد 
ايمني بهداشت كرده اند. از سوي ديگر 

جهادگران مركز نيكوكاري و جهادي 
طاليه داران ظهور در يك حركت زيبا 
و ماندگار با همراهي خادمان آستان 
قـــدس رضوي به عيادت بيماران و 
كادر پزشكي مراكز درماني شهرستان 
ري رفتند و با اهداي شـــاخه گل و 
بسته هاي بهداشتي از تمامي پزشكان و 
پرستاران و همه كادر درماني قدرداني 
كردنـــد. مهدي رفيعي دبير قرارگاه 
جهادي طاليه داران ظهور گفت: در 
اين مراســـم معنوي كادر پزشكي و 
بيماران كرونايي ضمن همراهي در 
قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) با 
اشـــك نياز و اشك شوق، دل هاي 
شكسته خود را به پنجره فوالد آقاي 
مهرباني گره زدند و از آن حضرت 
براي همه بيماران، شـــفاي عاجل و 
براي كادر درماني ســـالمت و طول 
عمر را از خداوند متعال خواســـتار 
شـــدند. در ادامه اين برنامه 2000 
بسته بهداشتي به همراه شاخه هاي 
گل به بيماران، پرستاران و پزشكان 

اهدا شد.

كمك ورزشكاران بسيجي سپاه سيد الشهدا(ع)
 به ورزشكاران نيازمند 

دزفولـ  خبرنگار اطالعات: شهردار دزفول ازمعافيت 
اجاره بهاي مســـتاجران شهرداري اين شهر از اسفندماه 
ســـال گذشـــته تا 15 ارديبهشت ماه سال جاري با هدف 
حمايت از كســـبه در شـــرايط ركود بازار به دليل شيوع 

ويروس كرونا، خبر داد.
محمدعلي دواني فر در نشست كميسيون ساماندهي 
مشـــاغل با بيان اين كه در مدت ياد شده تمامي اصناف 

مستأجر شهرداري مشمول اين بخشودگي مي شوند، خاطر 
نشان كرد: باتوجه به مصوبه ستاد مبارزه با كرونا مبني بر 
ادامه تعطيلي برخي مشاغل پرخطر، بخشودگي اجاره بها 
براي اين دسته از مشاغل نيز تا بازگشايي كسب وكار آنان 
ادامه خواهد داشت. وي گفت: باتوجه به شيوع ويروس 
كرونا و به خطر افتادن سالمت شهروندان ضروري است 
با وحدت و همدلي مردم و دستگاه ها و نهادهاي مختلف 

تا ريشه كن شدن اين ويروس منحوس تالش كرد.
دواني فر ضمن قدرداني از ارگان ها، نهادهاي مردمي، 
گروه هاي جهادي و بسيجيان به منظور مبارزه با ويروس 
كرونا، افزود: طي 2 ماه اخير نيروهاي شـــهرداري دزفول 
در اين زمينه از هيچ تالشي دريغ نكرده اند و تمامي توان 
خود را تا ريشـــه كن شـــدن اين ويروس به كار خواهند 

گرفت.

مستأجران شهرداري دزفول 2 ماه و 15 روز از پرداخت اجاره بها معاف مي شوند

مناقصه گزار : شركت فوالد خوزستان
 شـرح مناقصـه : افزايـــش طـــول واصالح ســـتون هاي 

فازهاي كوره ها
نوع مناقصه : عمومي دو مرحله اي

مدت زمان : 16 ماه
مهلت اعالم آمادگـى : تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

1399/02/29  (با ارسال  ايميل به نشانى زير)
  www.ksc.ir داوطلبان شركت در مناقصه با مراجعه به وبسايت 
منوى مديريت خريد و تامين كننـــدگان ، ضمن ثبت نام و درج 
كليه اطالعات عمومى و تكميلى خود ، مستندات و مدارك الزم را 

پيوست نمايند .
دريافت اســـناد مناقصه (پس از ارائه گواهى صالحيت ايمنى اداره 
كار و تائيد واحد ارزيابى تامين كنندگان) از تاريخ  1399/03/13 
به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ  500,000 ريال 

(غير قابل استرداد) در وجه شركت فوالد خوزستان
تاريخ تحويل پيشنهادها : روز شنبه مورخ 1399/04/07

 تاريخ گشـايش پاكـت هاى پيشـنهاد قيمـت / فنى : 

روز يكشنبه مورخ 1399/04/08 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 480,000,000 ريال

نـوع تضميـن :1) ضمانتنامه معتبر بانكى 2) چك تضمينى و يا 
واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان

  3) انجـــام بلوكـــه مالـــى از مطالبات شـــركت كننـــده نزد 
فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه : 
الف ) حساب ســـپهر 0100304453001 بانك صادرات شعبه 

مجتمع فوالد اهواز كد 3882
ب ) حساب ســـيبا 0102513186002 بانك ملى شعبه مجتمع 

فوالد اهواز كد 6532
نشـانى شـركت : اهواز – كيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، 

شركت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
IR. KSC@ NARIMANI .KO : ايميل

تلفن: 061-3213-6435
كارشناس: كبري نريماني

روابط عمومى شركت فوالد خوزستان

K  .   S  .  C
« آگهى مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره : 52384228 » (نوبت دوم)

شركت فوالد خوزستان(سهامى عام)

شركت كشـت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء (سهامي خاص) در 
نظر دارد عمليات كودبرداري و بهداشـــت گاو داري واحد دامداري دام اصيل خود 
واقع در كيلومتر 16 جاده قديم تهران كرج، جنب شهرداري ناحيه 6 منطقه 18، 
خيابان سوليران، كيلومتر 2 جاده زرنان از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد: 

موضوع مناقصه عبارتست  از: 
1ـ 1ـ  تيغه كشي بهاربندها و راهروها همه روزه دوبار در روز همزمان با وعده هاي 

شيردوشي صبح و ظهر.
2ـ  1ـ  كودبرداري هر روز از ساعت 7 الي 16:30 در گاوداري. 

3ـ  1ـ  نظافت و شارژ نمودن كليه فري استال هاي موجود در دامداري.
4ـ  1 تيغه كشي و كود برداري بهاربندها و كنار آخورهاي غيرشيري. 

5ـ  1ـ  در صورت نياز كارفرما به اضافه  كاري، پيمانكار موظف به اجرا و ارائه مبلغ 
فاكتور جهت محاسبه اضافه كاري بر مبناي قرارداد مي باشد. 

6ـ  1ـ  آماده سازي خاك اره و ماسه و كلش خشك و باگاس از داخل انبار و ماسه 
جهت فري استال ها و بهاربندها. 

7ـ  1ـ  جمع آوري ضايعات ســـيلو و كلش و زباله از محوطه دامداري و بهداشت 
محوطه. 

8ـ  1ـ  كليه كارهاي درخواستي با نظارت مدير سالمت گله  مي باشد. 
9ـ  1ـ  افزايش ادوات و ماشين آالت در روزهاي باراني بر اساس حجم باالي كار. 

متقاضيـــان مي توانند تا قبل از تاريخ مناقصه از محـــل اجراي عمليات موضوع 
مناقصه به آدرس قيد شده در باالي صفحه جهت بازديد مراجعه و سپس قيمت 

پيشنهادي خود را ارائه نمايند. 
زمان فروش اسناد: از تاريخ 1399/02/11 تا تاريخ 1399/02/23 

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1399/02/25.
محل برگـزاري كميسـيون مناقصه: كيلومتر 16 جـــاده قديم تهران كرج، 
خيابان سوليران، كيلومتر 2 جاده زرنان، واحد دام اصيل شركت، شركت كشت و 

صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء. 
تاريخ بازگشايي پاكت  پيشنهادها: روز شنبه مورخ 1399/02/27 ساعت 10 

صبح (بيست و هفتم ارديبهشت يكهزار و سيصد و نود و نه) 
آدرس محل فروش اسناد، تسليم پيشنهادها، برگزاري مناقصه و اجراي 
عمليات: فروش اســـناد به صورت حضوري واينترنتي در واحد اداري به آدرس: 
اســـتان قزوين، كيلومتر 15 جاده قديم آبيك به قزوين، جاده روســـتاي زرگر، 
مجتمع كشاورزي كوثر، شركت كشـــت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء 
(ســـهامي خاص) و واحد دام اصيل به آدرس كيلومتر 16 جـــاده قديم تهران 
كرج، خيابان سوليران، كيلومتر 2 جاده زرنان، خواهد بود كه متقاضيان محترم 
مي توانند با تماس با شـــماره هاي ذيل اطالعات الزم درخصوص نحوه دريافت 

اسناد مناقصه را كسب نمايند. 
مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا تمامي پيشـــنهادها در هر يك از مراحل مختار 
اســـت. قيمت اسناد مناقصه 500/000 ريال اســـت كه بايد به صورت وجه نقد 
پرداخت شود و يا به حســـاب شماره 850432884 بانك كشاورزي شعبه آبيك 
واريز شـــده و فيش بانكي آن به فروشنده اسناد تحويل يا از طريق اينترنت ارسال 

شود. 
تلفن تماس جهت اخذ اسناد:

 09339434225 و 61ـ02166282060 
تلفن تماس جهت سواالت فني:

 09357782925ـ  09123347400 

شركت كشت و صنعت و مجتمع
 شير و گوشت محياء (سهامي خاص) 

تاريخ چاپ اول آگهي: روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10 
تاريخ چاپ دوم آگهي: روزشنبه مورخ 1399/02/20 

مناقصه عمومي
 عمليات كود برداري و بهداشت گاو داري 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى  به طور فوق العاده 
شركت آرد تهران باختر ( سهامى خاص )

به شماره ثبت 203333  و شناسه ملى  10102450364
بدينوسيله از كليه ســــهامداران محترم و يا وكالى قانونى دعوت مى شود جهت 
شــــركت در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده كه راس ســــاعت 10 صبح 
روز شــــنبه مورخ 1399/03/17 در محل شــــركت آرد تهران باختر به آدرس : 
شهرســــتان تهران ، بخش  مركزى ، شهرتهران، ســــه راه آذرى ، خيابان امام زاده 
 عبداله ، خيابان شــــهيدرضا جعفرى گركانى (جرجانى) پالك 40  طبقه همكف 

كد پستى : 1351943113  تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه :

1. ارائه گزارش شش ماه دوم سال 1398 توسط هيئت مديره 
2. ارائه گزارش صورت بدهى ها و دارايى ها توسط هيئت مديره 

3. استماع گزارش و اقدامات بدهكاران و متضامنين ديون و اخذ تصميم 
4. انتخاب اعضاى هيئت مديره 

هيئت مديره شركت آرد تهران باختر5. ساير موارد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
شركت مهندسي و مديريت فن آوران ساميك (سهامي خاص)

به شماره ثبت 109167ـ  شناسه ملي: 10101529281
بدينوســـيله به اطالع ســـهامداران محترم شركت مهندســـي و مديريت فن آوران 
 ساميك (ســـهامي خاص) مي رساند، مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به دوره مالي

10 ماهه منتهي به 1398/10/30 شـــركت رأس ساعت 12ظهر روز چهارشنبه مورخ 
1399/02/31 به آدرس: ميدان آرژانتين، ابتداي بزرگراه آفريقا، ســـاختمان شماره1 
بنياد مستضعفان، طبقه9 شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس برگزار مي گردد.

 دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت. 
2ـ تصويـــب صـــورت وضعيـــت مالي و صورت حســـاب ســـود و زيـــان دوره 
مالي 10 ماهـــه منتهي به 1398/10/30. 3ـ اخذ تصميم در مورد تقســـيم ســـود 
ســـهام.4ـ انتخـــاب بازرســـين 5ـ تعييـــن روزنامـــه كثيراالنتشـــار 6ـ تعيين 
 پـــاداش هيـــأت مديره 7ـ تعييـــن حق حضور اعضـــاء غيرموظف هيـــأت مديره. 

8ـ ساير مواردي كه در صالحيت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي مي باشد.
از كليه سهامداران گرامي تقاضا مي شود در تاريخ فوق با در دست داشتن اصل برگ سهام 
و حسب مورد معرفي نامه رســـمي از شخص حقوقي و يا وكالت نامه معتبر و همچنين 

تصوير كارت ملي به نشاني فوق مراجعه فرمايند.
هيئت مديره

 اين شـــركت در نظر دارد پروژه هاى ذيل را به  شـــرح اســـناد و مدارك مناقصه  شماره 99/9 م ن را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به اشـــخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس اينترنتى WWW.Tavanir.org.ir  و پايگاه ملى مناقصات مراجعه نمايند. 

نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي( معتبر)
كسر از خالص مطالبات نزد امور مالى 

مبلغ خريد اسناد : 500,000 ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب 2195121053008 بانك صادرات شعبه مركزي  بوشهر 
نشاني محل تسليم اسناد مناقصه: امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر–  تلفن : 077-31282204

به پيشنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ و ساعت بازگشايىمحل تامين اعتبارمبلغ تضمينموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

99/3/10     ساعت 11اعتبارات داخلى979,000,000تامي    تامين خودروهاى استيجارى اياب و ذهاب كاركنان99/9 م ن1
تاريخ فروش اسناد : 99/2/22  لغايت 99/2/27
مدير تداركات و انبارها                                                                     مدير  روابط عمومىتاريخ تحويل پاكت ها  : 1399/3/10 ساعت 10

شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر                                شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر
آگهي مناقصه عمومى  يك  مرحله اى (نوبت اول)

آگهي مناقصه شماره 01/ب/99
شـركت حمـل و نقـل تركيبي سـمندريل 
درنظر دارد نســـبت به واگذاري انجام عمليات مربوط 
به تكميل ســـاخت اســـكلت فلزي يك باب ســـوله 
9000متري از طريـــق مناقصه عام اقدام نمايد، لذا از 
كليه متقاضيان دعوت مي شـــود جهت دريافت اسناد 
 مناقصه از تاريخ 99/02/21 به ســـايت اين شـــركت 
بـــه آدرس www.samandrail.com مراجعـــه 
نمايند. جهت كســـب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
44782250 (داخلـــي 105 و 110) تماس حاصل 

فرمايند.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت سهامي خاص 
شركت كشاورزي و دامپروري آراز گل گنبد

(در حال تصفيه) نوبت اول 
به شماره ثبت 4 و شناسه ملي 10700000487

 در اجراي ماده 225 قانون  تجارت از كليه بستانكاران شركت سهامي خاص
شـــركت كشـــاورزي و دامپروري آراز گل گنبد (در حال تصفيه) به 
شماره ثبت4 و شناســـه ملي 10700000487 كه آگهي انحالل آن 
در روزنامه رســـمي به شـــماره 139830412407000130 مورخ 
98/11/29 ثبت گرديده دعوت به عمل مي آورد تا ظرف مدت حداكثر 
6 ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول با ارايه مدارك مثبته ادعاي خود 
 به محل تصفيه شركت واقع در استان گلســـتانـ  شهرستان راميان 
شـــهر خان ببينـ  روســـتاي آراز گل مراجعه نمايند. بديهي است كه 
شـــركت در مورد هرگونه ادعاي احتمالي كـــه خارج از مهلت فوق به 

مدير تصفيهشركت منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت ريسندگي و بافندگي اكريلتاب سهامي خاص 

به شماره ثبت 18018 شناسه ملي 10100622763
 بدينوســــيله از كليه ســــهامداران يــــا نمايندگان قانوني شــــركت ريســــندگي و بافندگي اكريلتاب ســــهامي خاص
 به شــــماره ثبت 18018 شناســــه ملي 10100622763 دعوت بــــه عمل مي آيد تا در جلســــه مجمع عمومي عادي

به طور فوق العاده مورخ 1399/03/06 ســــاعت 9 به آدرس استان تهرانـ  چهارراه اسالمبولـ  كوچه برلنـ  كوچه بلژيك 
پالك11ـ  ساختمان جواهريـ  طبقه2ـ  واحد5ـ  كدپستي 1144633837 تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.

 دسـتور جلسـه مجمـع عمومي عـادي به طـور فوق العـاده مـورخ 1399/03/06 سـاعت9:
1ـ انتخاب مديران و تعيين ســـمت هيئت مديره 2ـ تعيين وضعيت حق امضاء 3ـ انتخاب بازرسين 4ـ ساير مواردي 

هيأت مديرهكه در صالحيت مجمع باشد.

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
 براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 

شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد (سهامي عام)
به شماره ثبت 263699 

و شناسه ملي 10103810941
الف) زمان و محل برگزاري

در راســـتاي ماده 97 قانون تجارت بدينوســـيله از كليه سهامداران، 
وكيل يا قائـــم مقام قانوني صاحبان ســـهام و همچنين نماينده و يا 
نمايندگان حقوقي دعوت مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي اين 
شركت كه ساعت 10 روز پنجشـــنبه تاريخ 1399/03/08 در محل 
 ساختمان شـــماره2 بانك پاســـارگاد، خيابان نلسون ماندال، ابتداي 

خيابان تابان شرقي، پالك2 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
ب) دستور جلسه:

1) استماع گزارش هيأت مديره سال مالي منتهي به 1398/12/29
2) قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

3) تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1398/12/29
4) تقسيم سود

5) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني
6) انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

7) ساير مواردي كه در صالحيت مجمع مي باشد.
هيأت مديره
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد

آگهي مزايده دام
شـــركت سهامي خاص كشـــت و صنعت و مجتمع شـــير و گوشت محياء قصد 
فـــروش تعدادي دام مـــازاد را از طريق مزايده دارد. ((پرداخـــت وديعه الزامي 
 اســـت)) متقاضيان جهت هماهنگـــي و بازديد و دريافت برگ شـــرايط مزايده با شـــماره

تلفن هاي 61ـ 66282060ـ021 تماس حاصل فرمايند. 
زمان مزايده: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/03/12

محل برگزاري مزايده: كيلومتر 16 جاده قديم تهران كرج جنب شهرداري خيابان سوليران، 
كيلومتر2 جاده زرنان واحد دام اصيل شـــركت كشت و صنعت و مجتمع شير و گوشت محياء 

تلفكس: 66284140

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت 

(نوبت اول)
تاريخ انتشار: 1399/2/20

مجمع عمومي عادي نوبت اول اين شـــركت در ساعت 17 روز يكشنبه مورخ 
99/3/18 در محل فروشگاه مركزي واقع در خيابان آزادي، خيابان جيحون 

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت تشكيل مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال 1398 و تقسيم 

سود و تخصيص پاداش به مديران و بازرسان و بودجه سال جاري 1399
3ـ گزارش تغييرات اعضا و سرمايه

4ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه
5ـ انتخاب بازرسان

6ـ تغيير آگهي روزنامه كثيراالنتشار
 7ـ هر شـــخص كانديداي بازرسي مي بايســـت از تاريخ انتشار ظرف مدت 

يك هفته به محل شركت مراجعه وتقاضاي خود را كتباً اعالم نمايد.
8ـ ضمناً به موجب ماده 19 آئين نامه تشـــكيل مجامع عمومي تعداد آراي 
وكالتي هر عضو، حداكثر 3رأي و هر شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد 
بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايســـت به همراه نماينده خود 
حداكثر تا تاريخ 99/3/17 در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز 

هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت دارد.
هيئت مديره
شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت

آگهى تغييرات 
موسسه تحقيقات و آموزشى و توسعه نيشكر و صنايع جانبى خوزستان 

به شماره ثبت 572 و شناسه ملى 10861647023 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/08/09به قرار ذيل تعيين گرديدند: عبدعلى 
ناصرى با شـــماره ملى 1828476218به نمايندگى از شركت توسعه نيشكر و صنايع 
جانبى با شناسه ملى 10101256492 به سمت رئيس هيأت مديره -كورش طاهرخانى 
با شـــماره ملى 4390185810 به نمايندگى از شركت كشت و صنعت دعبل خزاعى 
با شناســـه ملى10860822616 به سمت نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل - امير 
درخشـــان زاده با شـــماره ملى 1971384062به نمايندگى از كشت وصنعت ميرزا 
كوچك خان با شناســـه ملى10860822620 به ســـمت عضو هيأت مديره - جعفر 
آل كثير با شـــماره ملى5268927825 به نمايندگى از شـــركت كشت و صنعت امام 
خمينى (ره) با شناســـه ملى 10860822620به سمت عضو هيأت مديره - سيد رضا 
 احمدپور با شـــماره ملى1754927947 به نمايندگى از شركت كشت و صنعت نيشكر

 امير كبير با شناسه ملى 10860824219به سمت عضو و دبير هيأت مديره .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (799875)

***...***...***
آگهى تغييرات

 شركت تهيه وتوليدخوراك دام شعيبيه سهامى خاص 
 به شماره ثبت 19164 و شناسه ملى 10860843181 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1398/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سمت 
اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/06/17 به قرار ذيل تعيين گرديدند: ناصر مجدى به شماره 
ملى1750519860 بعنوان نماينده شركت كشت و صنعت امام خمينى ( ره ) بعنوان رئيس 
هيات مديره - ناصر ظاهرزاده به شـــماره ملى 2002025746 بعنوان نماينده شركت توسعه 
نيشـــكرو صنايع جانبى بعنوان نائب رئيس هيات مديـــره و مدير عامل - عبدالرحيم نورزاده 
حداد به شماره ملى1881491943 بعنوان نماينده شـــركت لوح سبزجنوب بعنوان عضو 
هيات مديره - پرويز پورهنگ به شـــماره ملى2000999433 بعنوان نماينده شركت ابان 
بسپار توسعه بعنوان عضو هيات مديره - حسين رسائى به شماره ملى1970414804 بعنوان 

نماينده شركت كشت و صنعت اميركبير بعنوان عضو هيات مديره. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (799886)

***...***...***
آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت دعبل خزاعى سهامى عام

 به شماره ثبت 17044 و شناسه ملى 10860822616
 به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1398/07/22 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــــد : ســــمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: شــــارخ مورى 
به شــــماره ملى 1753437008 به نمايندگى از شــــركت آبان بســــپار توسعه به 
شناســــه ملى 10860237539 بعنوان رئيس هيات مديــــره و محمد امين روز 
 بخش زاده به شــــماره ملى 1816938637 به نمايندگى از شركت كشت و صنعت

امام خمينى (ره ) به شناسه ملى 10860791488 بعنوان مدير عامل و نائب رئيس 
هيات مديره و گودرز مراد سلطانى به شــــماره ملى 1880873656 به نمايندگى 
ازشركت كشــــت و صنعت امير كبير به شناسه ملى 10860824219 بعنوان عضو 
هيات مديره و مســــعود جوينده كار به شماره ملى 1751175758 به نمايندگى از 
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى به شناســــه ملى 10101256492 بعنوان 
عضو هيات مديره و امين نصيريان به شــــماره ملى 2371915092 به نمايندگى از 
شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان به شناسه ملى 10860822620 بعنوان 

عضو هيات مديره اختيارات مديرعامل به شرح صورتجلسه تصويب گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خوزستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اهواز (799925)



1010 اخبار شهرستان ها

سرويس شهرستان ها: معاون كل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـــكي گفت: بايد از هرگونه 
عادي ســـازي و عادي نمايي شيوع 

بيماري كرونا پرهيز كنيم. 
ايرج حريرچي پنجشنبه شب 
در نشست ستاد پيشگيري و مقابله 
با ويروس كروناى دانشـــگاه علوم 
پزشكي شاهرود، با بيان اينكه گاهي 
تكرار بيان موفقيت ها افراد را گمراه 
مي كند، اظهار داشـــت: ويروس 
كوويد 19 بنابر پيش بيني هاي روز 
دنيا دوره بازگشت دارد و بايد هشيار 
باشـــيم و اقدامات گذشته خود را 

تحليل كنيم.
وي ادامه داد: در كل دنيا، ايران و 
دانشگاه ها اگر در ابتداي شيوع كرونا 
غفلتي وجود داشت قابل توجيه بود، 
اما براي آينده غفلت توجيهي ندارد 
و بايد از هم اكنون نقشه راه خود را 
آماده كنيم.معاون كل وزارت بهداشت 
و درمان از زحمات كاركنان دانشگاه 
علوم پزشكي شاهرود در مبارزه با 
كرونا قدرداني كرد و گفت: اقدامات 
مناسبي كه در استان ها انجام شده، 
عامل اصلي موفقيت و كنترل اين 

بيماري بوده است.
حريرچي اضافه كرد: شاهرود 
شهري دانشگاهي است و از جمله 
شهرهايي بوده است كه روند شيوع 
كرونا در آن زودتر از ديگر شهرها 
آغاز شد و از نظر تعداد افراد درگير 
بيماري و تعداد افراد بستري به نقطه 
اوج هم رســـيد ولي خوشبختانه با 
اقدامات بسياري كه انجام شد، روند 

نزولي بسيار قابل توجهي دارد.
وي با بيـــان اينكه اكنون در 
محدوده زير پوشش دانشگاه علوم 
پزشكي شاهرود به ازاي هر بيمار 
6 دهم نفر به كرونا مبتال مي شوند، 

افزود: با توجه به توان دانشگاهي كه 
در اين شـــهر وجود دارد، توانستند 
دانـــش روز دنيا را به كار بگيرند و 
روش هايي را به كار ببرند كه اكنون 
روند نزولي و ثبات بيماري را شاهد 

هستيم. 
* بازگشــت بيمارستان ها به 

روال عادي
معاون كل وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي در نشست ستاد 

مشترك استاني و دانشگاهي مبارزه با 
كرونا درسمنان گفت: بيمارستان هاي 
كشـــور، با اختصاص بخش ويژه 
براي بيماران كرونايي، به روال عادي 

خدمات دهي بپردازند. 

   حريرچي، با تاكيد بر بازگشت 
بيمارستان ها به حالت عادي و قبلي، 
اظهار داشت: با توجه به شرايط فعلي 
و با اختصاص بخش يا ساختماني 
به بيماران مبتال به كوويد 19، بايد 
بيمارســـتان ها به روال قبلي خود 
بازگردند و خدمات درماني به بيماران 
غيركرونايي نيز ارائه شـــود. وي بر 
مقابله با زمينه عادي سازي ويروس 
كرونا در جامعه تاكيد كرد و گفت: 

مردم از تجمع و حضور غيرضروري 
در اماكـــن عمومي و مراكز تجاري 
خودداري كنند و حوزه ســـالمت 
كشـــور با عادي سازي اين شرايط 

كامالً مخالف است. 

معاون كل وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي بر برنامه ريزي 
استاني براي آينده در خصوص كرونا 
و بازگشت بيمارستان ها به روال قبلي 
و درمان بيماران غيركرونايي تاكيد كرد 
و گفت: در برنامه ريزي هاي استاني 
بايد رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و بهداشت فردي، شناسايي بيماران 
در مراحـــل اوليه و قرنطينه آن ها و 
شناسايي افراد در ارتباط با بيماران و 

قرنطينه آن ها لحاظ شود. 
معاون كل وزير بهداشـــت و 
درمـــان در مورد  برنامه ريزي هاي 
استاني گفت: اين برنامه ريزي ها بايد 
طوري باشد كه در كنار حفظ حيات 
و زندگي مردم و جلوگيري از شيوع 
بيماري و مرگ و مير، به معيشت و 

درآمد مردم هم توجه شود.
 * برگزاري برنامه هاي شب 

قدر با رعايت دستورالعمل ها
معاون كل وزير بهداشـــت و 
درمان گفت: تدابيري براي برگزاري 
ويژه برنامه هاي شب هاي قدر در نظر 

گرفته شده است. 
  حريرچي با اشـــاره به اينكه 
آخرين تصميمات كميته مقابله با 
كرونا در كشور فردا اعالم مي شود 
گفت: بازگشـــت به روند عادي در 
كشور، امكان  برگزاري مراسم جمعي  
و ديـــد و بازديد هاي خانوادگي به 
زودي حاصل نمي شود.  حريرچي با 
اشاره به برگزاري مراسم شب هاي قدر 
گفت: تمهيداتي براي برگزاري ويژه 
برنامه هاي شب هاي قدر انديشيده 
شده است تا  حداقل آسيب رساني 
به مردم را داشته باشيم.  معاون كل 
وزير بهداشت و  درمان و آموزش 
پزشكي  با اشـــاره به آزمون هاي 
سراسري، كارشناسي ارشد و دكتري 
گفت: اين آزمون ها با حفظ رعايت 
فاصله گـــذاري اجتماعي برگزار 
مي شود. حريرچي افزود: مدارس و 
آموزشگاه هاي عالي در مناطق پرخطر 
آخرين مكان هايي است كه بازگشايي 

مي شوند. 

حريرچي: فعاليت بيمارستان ها به روال عادي باز گردد 
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تكميل سد «گابريك» هرمزگان 3 سال 
زمان مي برد

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب منطقه اي 
هرمزگان گفت: عمليات اجرايي ساخت سد «گابريك» با ظرفيت 270 
ميليون مترمكعب آغاز شده است كه در صورت تأمين مالي تا 3 سال 

آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
هوشنگ ماليي با اشاره به اين كه مطالعات 10 رودخانه در دست 
انجام اســـت و تأكيد بر لزوم ســـاخت سدها براي مهار روان  آب ها و 
كاهش خسارات سيالب به حداقل ميزان ممكن، ادامه داد: سد گابريك 
در حال حاضر 10 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه براي اتمام آن، به 
تأمين اعتبار 3 هزار ميليارد ريالي نياز است و ساخت سد در رودخانه 
برآفتاب موجب توسعه كشاورزي در دشت حاجي آباد و به خصوص 

سرچاهان و تزرج خواهد شد.
ماليي با بيان اين كه ايجاد سد در رودخانه شريفي به اشتغالزايي 
در شهرستان بشاگرد كمك شاياني خواهد كرد، اظهار كرد: كمك به 
بهبودي سفره هاي زيرزميني آب و احياي دشت كريان از جمله مزيت هاي 

ساخت سد در رودخانه شريفي شهرستان بشاگرد خواهد بود.
پيشنهاد راه اندازي ميز منطقه آزاد قشم در اتاق بازرگاني 

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع،  معادن و كشاورزي بندرعباس خواستار 
راه اندازي ميز منطقه آزاد قشم در اتاق بازرگاني بندرعباس براي تسهيل 

در انجام امور و توسعه خدمات بازرگاني شد.
محمدرضا صفا در ديدار با مديرعامل منطقه آزاد قشم اظهار داشت: 
امروز بيش از هر زمان ديگري فعاالن اقتصادي و مسئوالن نقش تأثيرگذار 
اتاق بازرگاني بندرعباس در حوزه اقتصاد را احساس مي كنند و قدرت 

مطالبه گري اتاق در ارتباط با تسهيل در امور كامًال مشهود است.
وي افـــزود: راه اندازي ميز منطقه آزاد قشـــم در اتاق بازرگاني 
بندرعباس عالوه بر تسهيل در امور بازرگاني، تشويق و دلگرمي تجار 

را به همراه دارد.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نيز در 
اين ديدار گفت: برقراري همكاري و تعامل منطقي اين سازمان و اتاق 
بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي بندرعباس مي تواند راهگشاي برخي 

مسائل جاري استان باشد.
حميدرضا مؤمني افزود: هر چه وحدت و نزديكي اتاق بازرگاني 
بندرعباس به عنوان نماينده تجار هرمزگان و سازمان منطقه  آزاد قشم 
بيشتر شود، حاصل آن ارتقاء و توسعه تجارت در استان خواهد بود. 
وي با اشاره به پيشنهاد خود به اتاق بازرگاني كشور مبني بر ايجاد دفاتر 
همه اتاق هاي بازرگاني مراكز استان ها و شهرستان هاي كشور در قشم 
گفت: از هر پيشـــنهادي مبني بر توسعه صنعت، معدن و تجارت در 
قشم استقبال مي شود و كمال همكاري را با اتاق بازرگاني بندرعباس 

خواهيم داشت.
امضاى تفاهمنامه همكاري هاي اتاق اصناف 

كرج و شركت توزيع نيروي برق البرز
كرجـ  خبرنگار اطالعات: تفاهمنامه شـــركت توزيع نيروي برق 
اســـتان البرز به نمايندگي بهنام بيات رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
و رئيـــس اتاق اصناف كـــرج به نمايندگي بهروز حصاري به منظور 
نهادينه سازي فرهنگ بهينه سازي مصرف برق در بخش مصارف تجاري 

شركت به امضا رسيد.
براســـاس اين تفاهمنامه كه هدف كلي آن آموزش و آگاه سازي 
گســـترده و فراگير مشتركين بخش تجاري در زمينه مديريت مصرف 
برق، بهينه ســـازي و مديريت مصرف برق و مشـــاركت در طرح هاي 
پيك ســـايي ساليانه است، اتاق اصناف متعهد شده است تا با معرفي 
نماينـــدگان اتحاديه هاي صنفي و همـــكاري براي اجراي برنامه هاي 
آموزشي، توجيه و هماهنگ سازي اتحاديه هاي صنفي پرمصرف براي 
اجراي مؤثر طرح، اطالع رســـاني از طريق رسانه ها و ساير روش هاي 
متداول درخصوص الزام رعايت الگوي مصرف برق واحدهاي تجاري، 
همكاري و ايجاد تسهيالت الزم جهت جايگزيني المپ هاي رشته اي، 
هالوژن، فلورسنت و كم مصرف با المپ هاي SMD، LED در بخش 
تابلو هاي تبليغاتي و ويترين ها و داخل مجتمع هاي تجاري و مغازه ها، 
طبق رويه هاي شركت توزيع نيروي برق استان البرز به انجام برساند. 
مدت اين تفاهمنامه يك سال در نظر گرفته شده است كه در صورت 

تمايل طرفين قابل تمديد است.

يزدـ  خبرنگار اطالعات: سخنگوي شوراي اسالمي 
شـــهر يزد با اشاره به راه اندازي 10 ايستگاه دوچرخه 
در مركز شـــهر يزد، گفت: رويكرد شورا در ارتباط با 
دوچرخه هاي همگاني صرفاً تفريحي و گردشـــگري 
نيست. حميد رضا قمي در دومين نشست خبري آنالين 
استان يزد كه به همت خانه مطبوعات برگزار شد با اشاره 
به اينكه استفاده از فضاي مجازي امروزه در بسياري از 
امور ضروري است افزود: شيوع كرونا به صورت ويژه 

اين نياز را به همه نشان داد. 
قمي افزود: يكي از اقدامات اوليه شـــهرداري يزد 
در مبارزه با بيماري كرونا خريد دستگاه تشخيصي و 
تحويل آن به دانشگاه شهيد صدوقي بود كه در روزهاي 
نخست شيوع كرونا در استان صورت گرفت و سرعت 

اين اقدام را به حد بااليي افزايش داد.
رئيس كميسيون شهر هوشمند شوراي اسالمي شهر 
يزد افزود: در كميســـيون عمران بازارچه صنايع دستي 
را به عنوان پروژه بزرگ پياده محوري در بافت تاريخي 

را در دست اقدام داشتيم و اميدواريم كه به زودي اين 
پروژه پايان پذيرد. 

قمي با اشـــاره به رهاسازي پروژه ابوذر پيش از 
ايام نوروز و پس از 10 سال انجام شد گفت: استفاده 
از آســـفالت بازيافتي هم در شـــهر يزد شروع شده و 
آســـفالت برخي معابر از اين بازيافت در حال انجام 
اســـت و اميدواريم با توجه به گراني قير و آســـفالت 
بتوانيم اصالح معابر را از اين طريق دنبال كنيم. وي در 
ارتباط با فعاليت هاي كميسيون شهر هوشمند شوراي 
اسالمي شهر يزد گفت: خوشبختانه در حال حاضر 2 
ايستگاه اين طرح در شهر يزد راه اندازي شده است و 
اميدواريم كه تا پايان خردادماه، هر 10 ايستگاه كه در 

تعهد پيمانكار است، نصب شود. 
او با اشاره به حجم باالي تخلفات ساختماني در يزد 
اظهار اميدواري كرد كه به زودي مركز رصد تصويري 
در كل شهر در شهرداري راه اندازي و نظارت الزم در 

اين حوزه انجام شود.

راه اندازي 10 ايستگاه دوچرخه در مركز شهر يزد 

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: مسئول سازمان بسيج سازندگي استان قزوين 
گفت: يكي از سياست  هاي سپاه در سال جاري اجراي پروژه هاي آبرساني به 

مناطق محروم استان است. 
سرهنگ مهدي صادق پور در نشست خبري به مناسبت سالروز تأسيس 
بسيج سازندگي توجه به زير ساخت هاي مناسب براي ايجاد تحول در حوزه هاي 
عمراني و كشاورزي در مناطق محروم را از جمله برنامه هاي بسيج سازندگي 
اعالم كرد و افزود: در حال حاضر 22 قشر تخصصي بسيج گروه هاي جهادي با 

هدف خدمت رساني به نيازمندان در بخش هاي گوناگون فعاليت مي كنند. 
وي گفت: در اين رابطه اجراي 270 پروژه مربوط به كنترل ســـيالب، 
اليروبي قنوات، آبرساني سيار براي عشاير استان و احداث مخازن استخرآب 
تا پايان ســـال جاري در دســـتور كار قرار گرفته است. براي اين تعداد پروژه 
بيش از 14 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات محروميت زدايي سپاه و كميته 
برنامه ريزي دســـتگاه هاي اجرايي استان در نظر گرفته شده است. صادق پور با 
اشاره به آماده سازي 20 پروژه عمراني كوچك، عام المنفعه و زود بازده طي يك 
ماه آينده گفت: پروژه هاي پل سازي در مناطق روستايي، احداث خانه عالم در 
آبگرم و آوج، احداث 3 سالن در ديال آباد، آبيك و آوج، احداث 30 واحد مسكن 
محرومين، بازسازي مهد هاي قرآن و تشيكل هيات مديره براي احداث باغ موزه 
دفاع مقدس از جمله پروژه هاي عمراني است كه طي يك ماه آينده بهره برداري 
مي شوند. صادق پور به رزمايش هاي كمك هاي مومنانه مردم استان قزوين اشاره 
كرد و افزود: در مرحله نخست اين رزمايش 22 هزار بسته معيشتي توزيع شد 
و در مرحله دوم نيز 25 هزار بسته معيشتي همزمان با سراسر كشور در سطح 
استان توزيع مي شود، ضمن آن كه تاكنون نزديك به 31 شغل آسيب ديده با 60 
هزار نفر از جمعيت استان در اولويت توزيع بسته هاي معيشتي قرار گرفته اند. وي 
اظهارداشت: قبل از اجراي رزمايش هاي كمك هاي مومنانه 35 هزار بسته معيشتي 

در ميان اقشار آسيب ديده ناشي از بيماري كرونا در استان توزيع شده بود.

270 پروژه آبرساني تا پايان سال 
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل در استان قزوين اجرا مي شود 

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان، با اشاره 
بـــه اين كه دولت اقدامات اساســـي در ايجاد 
زيرساخت هاي تامين، انتقال و تصفيه آب در منطقه 
محروم بشاگرد انجام داده است، از اجراي 2 پروژه 

ملي آبرساني در اين شهرستان خبر داد.
امين قصمي با بيان اين كه محدويت منابع 
آبي و پراكندگي روســـتاها در شهرستان بشاگرد 
متغيرهايي بودكه ما را با چالش جدي در تامين نياز 
آبي پايدار اين شهرستان مواجه كرده بود  افزود: 
بر همين اساس دولت و مجموعه وزارت نيرو با 
استفاده از ظرفيت هاي پايدار منابع آبي موجود نظير 
سد هاي جگين و ُسهران، اقدام به تعريف 2 پروژه 

ملي آبرساني در اين شهرستان كردند.
وي اظهـــار كرد: پروژه انتقال آب از ســـد 
جگين به شهر سردشت و روستاهاي مسير شامل 
81 كيلومتر خط انتقال،  2 باب ايســـتگاه پمپاژ، 
5 واحـــد مخزن و مجموعه تصفيه خانه آب با 
ظرفيت180 ليتر بر ثانيه است كه امسال فاز اول 
اين پروژه وارد مدار بهره برداري شد و به زودي 

در مراسم رسمي افتتاح خواهد شد.
وي ادامه داد: براي انتقال آب از سد جگين 
به شهرستان سردشت و روستاهاي مسير يك هزار 
و 300 ميليارد ريال هزينه شده و 2 هزار ميليارد 
ريال  ديگر نيز براي تكميل آن مورد نياز است. 
با بهره برداري از اين پروژه ها نياز آبي شهرستان 

سردشت و 10 روستاي مسير شامل وي، چخون، 
رازكا، جكـــدان، علي آباد، اَهِون، َگروغ و دِِهنِدر 

برطرف مي شود. 
وي با بيان اين كه  بر اساس برنامه پيش بيني 

شده، در فازهاي بعدي اين پروژه متناسب با تامين 
اعتبار مورد نياز، روستاهاي بيشتري آبرساني خواهد 
شد افزود: اين پروژه نيز شامل    53 كيلومتر خط 
انتقال، 3 باب ايســـتگاه پمپاژ و 10 واحد مخزن 
اســـت كه عمليات اجرايي پكيج هاي تصفيه آِب 
آن بـــا ظرفيت30 ليتر بر ثانيه انجام و وارد مدار 

بهره برداري شده است.  
وي گفت: خط انتقال اين پروژه با 60 درصد 
پيشرفت فيزيكي و كل پروژه با 65 درصد پيشرفت 
در حال اجراســـت و بنا داريم تا پايان سال99، 

كلكتور اصلي پروژه را كه تامين آب شهرســـتان 
گوهران است، را به بهره برداري برسانيم. 

براي انتقال آب از ســـد ُسهران به گوهران 
تاكنون280 ميليارد ريال هزينه شـــده و به900 
ميليارد ريال ديگر نياز است تا با اجراي مجموعه 

كامل خطوط فرعي، اين پروژه به پايان برسد. 

اجراي 2 پروژه ملي آبرساني در منطقه محروم بشاگرد
تبريـــز ـ خبرنگاراطالعات: 
نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي 
و امـــام جمعه تبريز گفت: جهش 
توليد ملي با دستان توانگر كارگران 
محقق مي شود و هرچه قدر رونق 
توليد داشـــته باشيم و از كاالهاي 
ايراني حمايت كنيم، مي توانيم در 
برابر بيگانگان ايســـتادگي بيشتري 

داشته باشيم.
حجت االســـالم و المسلمين 
سيد محمدعلي آل هاشم  در ديدار 
مديران اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و ســـازمان هاي تابعه و 
نمايندگان تشـــكل هاي كارگري با 
وي با بيان اينكه قدرداني از خدمات 
ارزشمند و اثرگذار كارگران نبايد به 
حرف هاي تكراري منحصر شود، بر 
حل مشكالت صنفي و معيشتي اين 

قشر زحمتكش تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر ضرورت حل 
ريشه اي مشكالت كارگران افزود: 
اگـــر رونق توليد مورد انتظار مقام 
معظم رهبري محقق شود، سردمداران 
آمريكايي و صهيونيستي از تحريم هاي 
نفتي و اقتصادي ناكام خواهند ماند.

امام جمعه تبريز با اشـــاره به 
شـــرايط امروز جامعه در مبارزه با 
ويروس كرونا گفت: در شـــرايط 
كنوني كه برخي كســـب و كارها 
تعطيل و كارگـــران روزمزد بيكار 
شده اند بايد حمايت هاي معيشتي و 
كمك هاي مالي در قالب بيمه بيكاري 

در اولويت كاري دولت باشد.
نماينده ولي فقيه در استان در 
مورد مصوبه افزايش حقوق كارگران 
گفت: كارفرمايان و نمايندگان دولت 
مي توانند با بررســـي اين مصوبه، 
حقوق كارگران را متناسب با شرايط 

اقتصادي جامعه افزايش دهند.
حجت االســـالم و المسلمين 
آل هاشم يكي از ضرورت هاي رونق 
و جهـــش توليد را توجه بر اهليت 
افراد در واگذاري صنايع و كارخانه ها 
به بخش خصوصي دانست و افزود: 
بـــي توجهي به اهليت افراد، امكان 
سوء استفاده را به برخي سود جويان 
خواهد داد و تعطيلي مجموعه هاي 
توليدي و تغيير كاربري آنها زيرپا 
گذاشته شدن حقوق كارگران را به 

دنبال خواهد داشت.

تأكيد امام جمعه تبريز بر رفع
 مشكالت كارگران  

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع نيروي برق در محدوده  عملياتى منطقه برق  دانشگاه خود 
را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

شرح مختصري از كار:
دانشگاهنام منطقه برق
990910007990910008شماره مناقصه

اجراى عمليات توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي موضوع مناقصه
شبكه ( تامين برق متقاضيان -پكيج 1)

اجراى عمليات توسعه و احداث و اصالح و بهينه سازي 
شبكه ( تامين برق متقاضيان -پكيج 2)

4,819,512,940 ريال4,797,796,440 ريالمبلغ برآورد انجام كار (ريال)
405,000,000 ريال404,000,000 ريالمبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از روز يكشنبه تاريخ 1399/02/21 لغايت روز  پنجشنبه  تاريخ 1399/02/25مهلت فروش اسناد
تا ساعت 9صبح روز  شنبه تاريخ  1399/03/10تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت 11 صبح روز شنبه  تاريخ  1399/03/10ساعت 10 صبح روز شنبه  تاريخ  1399/03/10تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه
تهران –  ميدان صادقيه - آيت اله كاشانى – ايستگاه با صفا- منطقه برق دانشگاه  اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقهمحل تحويل و بازگشايي اسناد

نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده 
بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى 
برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور مالي 

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلـغ فـروش اسـناد: جهـــت شـــركت درهـــر  مناقصـــه ، مبلـــغ 1,500,000 
ريال به صـــورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت شـــركت
 به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى مدت مقرر 
درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشـــته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت 
راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و     برنامه ريزي) و گواهينامه صالحيت ايمنى 

از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد. 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشـاني هاي كسـب اطالعـات بيشـتر :  سايت شبكه اطالع رســـاني معامالت شركت 

http://iets.mporg.ir :سايت پايگاه ملى مناقصات  www.tavanir.org.ir:توانير
http://moamelat.tbtb.ir: سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اى  (نوبت اول)
آگهي مزايده شماره 1/ 99

  شركت پتروشيمي لرستان درنظردارد اقالم زير را ازطريق مزايده عمومي به فروش برساند .متقاضيان          مي توانند جهت تهيه اسناد مزايده واطالعات 
مورد نياز از تاريخ انتشار آگهي به مدت يك هفته درساعات اداري به آدرس :خرم آباد كيلومتر 12 جاده كوهدشت مجتمع پتروشيمى لرستان واحد امور 

حقوقى و پيمانهاى شركت جهت دريافت برگ پيشنهاد قيمت وبازديد مراجعه نمايند .
محل بازديد: خرم آباد كيلومتر 12 جاده كوهدشت مجتمع پتروشيمى لرستان

شرايط مزايده:
1- هزينه آگهى از برنده اخذ مى گردد.     2- ماليات برارزش افزوده به ميزان 9درصد بعهده خريدار مى باشد.

3- تضمين شركت در مزايده 5درصد قيمت پيشنهادى بصورت واريز نقدى به شماره حساب 2701120046بانك تجارت شعبه سبزه ميدان بنام شركت پتروشيمى لرستان مى باشد.
شرح اقالم  مزايده

واحدمقدار تقريبىشرحرديف
عدد800پالت چوبى مستعمل1
عدد35قرقره كابل چوبى كوچك2
عدد10قرقره كابل چوبى متوسط3
عدد30قرقره كابل چوبى بزرگ4
تن10روغن وگريس ضايعاتى5
عدد800بشكه 200ليترى فلزى6
عدد100بشكه 200ليترى پالستيكى7
تن45انواع ضايعات پالستيك ،نايلون ،كارتون وجامبو8
تن30انواع ضايعات چوب9

تن20انواع ضايعات كابل مسى10
عدد25انواع الستيك فرسوده خودرو11

واحدمقدار تقريبىشرحرديف
تن5ضايعات سراميك بال12
تن110انواع ضايعات آهن آالت13
كيلوگرم500ضايعات لوله وتيوپ استنلس استيل14

ضايعات پالستيكى لوله پوليكا،لوله پلى 15
تن3اتيلن،لوله اسپيرال

ضايعات گالوانيزه،كانويت،ورق،ترى،16
تن7گرتينگ،كانال كولر

تن1درب وضايعات آلومينيومى17
تن1ضايعات ساندويچ پنل18
تن2ضايعات پشم سنگ19
تن20ضايعات انواع لوله فلزى20

روابط عمومى شركت پتروشيمى لرستان

دانشـگاه صنعتـى شـريف در نظر دارد خدمات عمومى (نامه رسانى، 
نظافت، پيش خدمتى، تهيه تجهيزات و اقالم نظافتى و ... دانشـــگاه و 
خوابگاه هاى دانشـــجويى ) خود را از طريق برگزارى مناقصه عمومى 

واگذار نمايد.
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه به بخش اطالعيه هاى 

سايت دانشگــاه به آدرس www.sharif.ir مراجعه فرماييد.
كليه شركت كنندگان ميتوانند اسناد مناقصه را از سايت دانشگاه دانلود 
و پس از پرينت و تكميل به همراه ســـاير مدارك به دبيرخانه دانشگاه 

تحويل نمايند.
هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان مناقصه عمومى 

آگهي مناقصه يك مرحله اي فشرده چهار پاكتي   (نوبت دوم) 
معاونت مهندسـي نيروي دريايي سپاهـ  گروه مهندسي شهداي خليج  فارس در نظر دارد پروژه اجراي اسكلت فلزي دو دستگاه سوله ورزشي در بندر لنگه و جزيره قشم را برابر اسناد و 

مدارك مناقصه به شركت هاي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر واگذار نمايد: 

مبلغ سپرده شركت مبناي برآورد مبلغ برآورد (ريال)شرح مناقصهموقعيت پروژه رديف 
در مناقصه (ريال) 

605/425/638بر اساس فهرست بها ابنيه سال 99 با اعمال ضرايب منطقه اي و باالسري (1/30)12/108/512/763اجراي اسكلت فلزي سوله ورزشي بندر لنگه 1
643/952/724بر اساس فهرست بها ابنيه سال 99 با اعمال ضرايب منطقه اي و باالسري (1/30)12/879/054/484اجراي اسكلت فلزي سوله ورزشي جزيره قشم 2

1ـ مدت زمان اجراي پروژه: 45 روز   2ـ مبلغ تضمين شــركت در فرآيند ارجاع كار: طبق جدول فوق و مطابق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معامالت دولتي (تصويب نامه شـــماره 
123402/ت50659 مورخ 1394/9/22) در وجه گروه مهندســـي شهداي خليج فارس كه داراي اعتبار ســـه ماهه و قابل تمديد جهت سه ماه ديگر باشد.   3ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي 
كيفي و اســناد مناقصه: مناقصه گران داراي مدارك ذيل مي  توانند به آدرس هاي مندرج در بند 4 مراجعه و اسناد را دريافت و در مهلت مقرر تكميل و ارائه نمايند:   1ـ3ـ نامه اعالم آمادگي 
با ذكر موضوع مناقصه، شـــماره تلفن تماس و شـــماره فاكس و آدرس   2ـ3ـ اصل فيش واريزي به مبلغ 3/000/000 ريال به شماره حساب 11ـ  1111 1150ـ  36ـ  3810 نزد بانك انصار به 
نام پرداخت درآمد و عوايد معاونت مهندسي ندسا به تفكيك پروژه ها  4ـ محل دريافت اســناد مناقصه: بندرعباسـ  ميدان قائم (عج) (اسكله باهنر)ـ  خيابان گازـ  گروه مهندسي شهداي 
خليج فارسـ  مديريت فنيـ  امور قراردادها آقاي حاجي پور و طالبي تلفن تماس 32638947ـ  32638944 (076)   5ـ مهلت اعالم آمادگي و دريافت اســناد مناقصه: از روز پنجشنبه 
مورخ 1399/2/18 لغايت روز سه شنبه مورخ 1399/2/23   6ـ آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: 1399/03/06  7ـ زمان و محل بازگشايي پاكت ارزيابي 
كيفي: ســـاعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07ـ  گروه مهندسي شـــهداي خليج فارس  توضيحـ  با توجه به اينكه مناقصه مذكور نياز به بررسي كيفي مناقصه گران دارد، لذا زمان 

بازگشايي پاكت هاي «الف» و «ب» و «ج» پس از انجام ارزيابي كيفي اطالع رساني خواهد شد.  هزينه درج آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت كود شيميائى اوره لردگان
(سهامى عام)

شـركت كود شـيميايى اوره لردگان در نظر دارد خدمات طبخ و توزيع غذاى مربوط به 
سايت مجتمع اوره و آمونياك خود واقع در استان چهارمحال و بختيارى منطقه فالرد را از طريق 
فرآيند مناقصه عمومى به شركت واجد صالحيت واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه 

مطابق با شرايط ذيل اقدام نمايند.
شرايط مناقصه:

*مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر 1،500،000،000ريال به صورت ضمانتنامه بانكى 
و يا چك تضمين شده بانكى مى باشد.

* داشتن حداقل سه سابقه كارى مشابه موضوع مناقصه.
*داشتن گواهى خدمات پشتيبانى امور آشپزخانه و رستوران رتبه 1 الى 4

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه قيد شده است. 
WWW. جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1399/02/20 به آدرس *

LORDEGAN.CO بخش مناقصات رجوع شود.

فراخوان مناقصه عمومى (نوبت دوم)
خدمات تهيه مواد، طبخ و توزيع غذا 

سايت مجتمع كود شيميايى اوره لردگان
شركت كود شيميائى اوره لردگان

(سهامى عام)

شـركت كود شـيميائى اوره لردگان در نظر دارد خدمات احداث و توسعه فضاى 
ســـبز مربوط به سايت مجتمع اوره و آمونياك خود واقع در استان چهارمحال و بختيارى 
منطقه فالرد را از طريق فرآيند مناقصه عمومى به شركت واجد صالحيت و داراى تجربه 
و سابقه كارى مشابه واگذار نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مطابق با شرايط ذيل 

اقدام نمايند.
شرايط مناقصه:

* مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر 500،000،000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكى 
يا چك تضمين شده بانكى مى باشد.

*  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه قيد شده است.  
 *  جهـــت دريافت اســـناد مناقصـــه از روز شـــنبه مـــورخ 1399/02/20 به آدرس: 

WWW.LORDEGAN.CO بخش مناقصات رجوع شود.   

فراخوان مناقصه عمومى (نوبت دوم)
خدمات احداث و توسعه فضاى سبز

 سايت مجتمع كود شيميايى اوره لردگان

شـركت مجتمع معادن مس تكنار (سـهامى عام ) در نظر دارد 1300 تن 
كنسانتره مس ســـولفيدى، از قرار تحويل ماهيانه 120 تن (10% ±) با عيار 
متوســـط مس برابر 20 درصد (2% ±) را از طريق مزايده پيش فروش نمايد. 
بدينوسيله از كليه عالقمندان دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مزايده 
و ارائه پيشـــنهاد خود، از تاريخ درج آگهى لغايت ساعت 16 مورخ  99/02/24 
به نشـــانى تهران، خيابان پاسداران، خيابان حجت ســـورى (نيستان هفتم) 
 پالك 5 طبقه سوم شـــرقى مراجعه نمايند، يا براى كسب اطالعات بيشتر با
 شـماره 26652433 تماس حاصل فرمايند. شرايط مزايده در فرم شركت در 

مزايده درج شده است.
مجتمع معادن مس تكنار (سهامى عام )

آگهى مزايده فروش 
كنسانتره مس سولفيدى نوبت اول

موضوع آگهي: 
احداث ديوار بتني پيش ساخته در اطراف پااليشگاه 

آخرين مهلت اعالم آمادگي و ارسال رزومه پايان وقت اداري روز سه شنبه 
مورخ 1399/03/13

بـــــراي كســـب اطالعــــــات بيشتر به ســــــــايت ايــــن شركت 
WWW.BAORCO.IR و يـــا خبرگزاري شـــانا www.shana.ir و 

WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 99/001

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
شهرداري آبسـرد درنظر دارد پروژه هاي ذيل را (بصورت جداگانه) از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي و از محل اعتبارات داخلي به شـــركت ها و پيمانكاران ذيصالح واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روز پس از نشـــر آگهي نوبت دوم، اسناد 
مناقصه را از امور مالي دريافت و در مهلت قانوني به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

ـ زيرسازي و آسفالت مكانيزه سطح شهر با اعتبار 6/000/000/000 ريال
ـ لكه گيري آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 6/000/000/000 ريال

ـ پياده روسازي معابر سطح شهر با اعتبار 5/000/000/000 ريال
ـ جدول گذارى معابر سطح شهر با اعتبار 6/000/000/000 ريال

ـ ساير اطالعات بشرح ذيل مي باشد:
ـ هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 متقاضيان مي بايســـت جهت شركت در مناقصه زيرسازي و آســـفالت مكانيزه مبلغ 
300/000/000 ريال و جهت شـــركت درمناقصه لكه گيري آســـفالت معابر مبلغ 
300/000/000 ريال و جهت شركت در مناقصه پياده روسازي مبلغ 225/000/000 
ريال و جهت شركت در مناقصه جدولگذاري معابر مبلغ 300/000/000 ريال را بعنوان 
سپرده شركت در مناقصه بصورت نقد يا اســـناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي به حساب 

سپرده شهرداري واريز نمايند.
ـ در صورتي كه برندگان اول و دوم و ســـوم حاضر به عقد قرارداد نشـــوند، سپرده آنها 

به ترتيب ضبط مي گردد.
ـ محل تسليم پيشنهادها دبيرخانه شهرداري مي باشد.

ـ شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
ـ ساير اطالعات و جزييات و شرح وظايف در اسناد مناقصه موجود است.

در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره 6ـ 02176374231 داخلي 106 (واحد امور 
قراردادها) آماده پاسخگويي مي باشد.

سيدمحمد رفيعي طباطبائيـ  شهردار آبسرد

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 1ـ 99
پروژه احداث و نگهداري فضاي سبز، نظافت و 

جاروكشي كل شهرك صنعتي قرچك
(نوبت اول)

شـركت شـهركهاي صنعتي تهـران درنظر دارد مناقصه عمومي 
خدمات (پروژه احداث و نگهداري فضاي ســـبز، نظافت و جاروكشي 
كل شهرك صنعتي قرچك) به شماره (2099001051000001) 
را از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكار واجـــد صالحيت و داراي گواهينامه هاي 
صالحيت پايه 5 رشته كشاورزي از ســـازمان برنامه و بودجه كشور و داراي گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمني امور پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت (ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
ـ مبلغ برآورد اوليه براساس فهرست بهاي سال 99: (6/694/215/000) ريال

ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه: (334/710/750 ريال)
ـ محل پروژه: شهرستان قرچك، ميدان شهيد ســـتاري، كمربندي جنوبي، بين روستاي امين آباد و 

ولي آباد شهرك صنعتي قرچك تلفن: 36194600
ـ تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/2/20 مي باشد

ـ  مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 99/2/20 الي ساعت 16 تاريخ 99/2/30
ـ  مهلت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت 16 تاريخ 99/3/13

ـ  پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست عالوه بر بارگذاري، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 
تاريخ 99/3/13 در دبيرخانه شركت ثبت شده و به دفتر معاونت فني شركت تحويل داده شود.

ـ زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح تاريخ 99/3/17
ـ محل گشايش پيشنهادها: دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران

ـ اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـــتر درخصوص اسناد مناصه و 
ارائه پاك الف: نشـــاني سهروردي شمالي كوچه شـــهيد محبي پالك2 طبقه4 معاونت فني و تلفن: 

88761038ـ  021
http://iets.mporg.ir :و پايگاه ملي اطالع رساني www.tehraniec.ir

اطالعات تماس ســـامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: مركز تماس 41934ـ  021 
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي تهرانداخلي 4 دفتر ثبت نام: 88969737

 شـركت سـهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خريد تير بتنى جهت شرايط بحران ازطريق برگزاري مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد. لذا از متقاضيان شركت 
دراين مناقصه دعوت بعمل مي آيد، جهت دريافت اسنادمناقصه به ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واريزمبلغ 1،000،000 ريال 
به صورت الكترونيكى به شماره حساب 4001103104025187 به نام تمركز وجوه درآمد حق انشعاب وســـايردرآمدها ازتاريخ 99/02/20 لغايت 99/02/24 اقدام ويك نسخه ازاسناد 
مناقصه را دريافت نمايند. با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزارمى گردد؛ الزم است درصورت عدم 
عضويت قبلى شركتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسايت مذكور انجام ونســـبت به دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند. شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات 
بيشتر با شماره همراه 09173630919 (بابكى) و درخصوص سامانه با تلفن 4-33331700 داخلى 3000 تماس حاصل فرمايند.ثبت شماره تلفن،فكس وايميل ازسوى شركت كنندگان 

درسامانه الزامى مى باشد.ضمناً تأكيد مى گردد اسناد بايستى به صورت فيزيكى نيزدرروزبرگزارى مناقصه به دبيرخانه اين شركت ارائه گردد.
1-الزامات : 

1-1.فقط سازندگان داراى مجوزات الزم از مراجع ذيصالح جهت توليد تير مى توانند در مناقصه شركت كنند  .
2-1.ارائه رزومه يك سال اخير به همراه رضايت نامه از مشتريان قبلى الزاميست .

3-1.ارائه گواهى انجام آزمون بر روى تيرها الزامى است. 
توضيحات : 

2- .مبلغ تضمين شـــركت درفرآيند ارجاع كار 330,000,000 ريال است كه بايد به صورت ضمانت نامه معتبربانكي( ويژه طرحهاى عمرانى ) و يا واريز نقدى به نفع خريدار درروز برگزاري 
مناقصه تسليم گردد.

3-شرايط پرداخت : پرداخت هاى مالى از طريق اسناد خزانه (%25  پرداخت ها با تاريخ سررسيد 1400 و %75  آن براى سال 1401 ) مى باشد . 
4-دستگاه نظارت : معاونت بهره بردارى شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد. شركت هاي متقاضي مي توانند درخصوص سؤاالت فني خود با  آقاى مهندس حبيب اهللا قريشى 

با شماره تلفن داخلى 2171 تماس حاصل فرمايند.
5- حداكثرمهلت تحويل اسناد به دبيرخانه اين شركت تا ساعت 9 صبح روز سه شـــنبه مورخ 99/3/6وبازگشايي پاكت ها رأس ساعت 10 صبح همان روزدرمحل امورتداركات وقراردادها 

مي باشد.
6-به پيشنهادهاى مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهادهايي كه بعدازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

آگهي  مناقصه عمومي يك  مرحله اي شماره 98-77 

شناسه آگهى: 835231
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توليد 637 ميليون و 772 هزار كيلو وات ساعت انرژي
 در نيروگاه نكا

 ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت مديريت توليد 
برق نكا از توليد 637 ميليون و 772 هزار كيلو وات ساعت انرژي در 
فروردين ماه سال جاري در نيروگاه شهيد سليمي نكا خبر داد. محسن 
نعمتي افزود: از اين ميزان توليـــد 609 ميليون و679 هزار كيلو وات 
ساعت انرژي خالص به شبكه سراســـري برق كشور تزريق شد، در 
فروردين ماه 74/2درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخاري و 25/8 

درصد در بلوك سيكل تركيبي به دست آمد.
  ترخيص كاالهاي بهداشتي در كمتر از 3روز 

از بندر شهيد رجايي
بندرعبـــاسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل بنـــادر و دريانوردي 
هرمزگان  گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا، كاالهاي بهداشتي در 
بازه زماني كمتر از3 روز با همكاري گمرك و ساير دستگاه هاي مربوطه 

از بندر شهيدرجايي ترخيص مي شود.
اله مراد عفيفي پور در مورد تســـريع در روند تخليه و بارگيري 
كاالهاي اساســـي از سوي ســـازمان بنادر و دريانوردي، اظهار كرد: 
تســـريع در ترخيص و خروج كاالهاي بهداشـــتي با توجه به شيوع 
ويروس كرونا در دســـتور كار ســـازمان بنـــادر و دريانوردي قرار 
گرفته اســـت و در بازه زماني كمتر از 3 روز بـــا همكاري گمرك 
و ســـاير دســـتگاه هاي مربوطه، كاالها از بندر شهيدرجايي ترخيص

 مي شوند.
وي با اشاره به اين كه كاالهاي اساسي پس از تخليه از كشتي، در كمتر 
از يك ماه از بندرشهيدرجايي ترخيص، خارج و به سوي مقاصد حمل 
جابجا مي شـــود، گفت: بنادر اولويت اقتصادي كشور هستند و رونق 

اقتصادي ايران بستگي به فعاليت هاي شبانه روزي بنادر دارد. 
نشست هم انديشي فرماندار قرچك با تشكل هاي كارگري

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: نشست هم انديشي فرماندار شهرستان 
قرچك با تشكل هاي كارگري جنوب شرق استان تهران برگزار شد.

فرماندار قرچك در اين نشست پس از بيان مشكالت و دغدغه هاي 
جامعه كارگري از ســـوي دبير و عضو هيأت اجرايي خانه كارگر و 
رئيس كانون بازنشستگان، ضمن تبريك هفته كار و كارگر، خواستار 
تالش هـــاي همگاني براي صيانت از اشـــتغال و كمك به واحدهاي 

توليدي با هدف تحقق شعار جهش توليد شد.
 بهمن خطيبي گاليه جامعه كارگري را به حق دانست و كارگران را 
از جمله اقشاري دانست كه در تمامي عرصه هاي مهم كشور حضوري 

پررنگ و مثمرثمر داشته اند.
وي گفت: اگر كشور ما در زمينه اقتصادي به  پيشرفت هايي رسيده 
اســـت، مرهون زحمات و تالش هاي مجاهدان عرصه كار بوده ايم، 
كارگران همواره سنگ زيرين آسياب بوده اند و بدون شك حمايت از 

اين قشر تأثير مستقيم بر كيفيت و تداوم توليد خواهد داشت.
در اين نشست خدايي راد معاون سياســـي، امنيتي و اجتماعي 
فرمانداري، روساي ادارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأمين اجتماعي 

نيز حضور داشتند.
پيش بيني برداشت 62 هزار تن گندم از مزارع استان البرز 

كرجـ  خبرنگار اطالعات: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 
البرز گفت: با عنايت به سياست هاي حمايتي دولت از توليد محصوالت 
استراتژيك، هر ســـاله برنامه هاي متنوعي براي توسعه كمي و كيفي 
محصوالت زراعي كشت پاييزه (گندم، جو و كلزا) در سطح استان البرز 

صورت مي گيرد.
سيدمجيد موسوي افزود: سطح سبز محقق شده محصول گندم 
در ســــال زراعي جاري 10 هزار و 661 هكتار در 6 شهرستان استان 
اســــت كه با توجه به اقدامات انجام شده شامل توزيع بذور اصالح 
شــــده به مقدار 1359 تن، توزيع كود پايه و سرك به تمامي مزارع 
به مقدار 4835 تن، عمليات مبارزه بــــا علف هاي هرز مزارع گندم 
در ســــطح 7881 هكتار، مبارزه با سن غالت در مرحله مادر بالغ بر 
1452 هكتار و شــــروع عمليات كنترل زنگ زرد و ساير بيماري هاي 
گندم در سطح 40 هكتار و با توجه به بارش هاي خوب بهاره انتظار 
مي رود حدود 62 هزار تن گندم در مجموع از مزارع گندم اســــتان 
برداشت شود، همچنين سطح محقق شده كشت محصول جو 6724 
هكتار در 6 شهرســــتان استان است و نيز سطح كشت محصول كلزا 
در استان البرز در سال زراعي 99ـ98 كه حدود 921 هكتار بود، پس 
از حذف مزارع ضعيف هم اكنون ســــطح سبز اين محصول به 904 
هكتار رسيده اســــت كه نسبت به سال زراعي قبل حدود 80 درصد 

رشد نشان مي دهد.

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: حاج پرويز فاضلي، يار 
وفادار و ميزبان رهبر معظم انقالب در دوران تبعيد از سوي 
رژيم ستم شاهي به ايرانشهر، دارفاني را وداع گفت و پيكر 

وي ديروز در زاهدان تشييع و خاكسپاري شد.
مرحوم پرويز فاضلي پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
ساكن ايرانشهر بود و در دوراني كه رژيم ستم شاهي پهلوي 
رهبر معظم انقالب را به اقامت اجباري در ايرانشهر محكوم 

كرده بود، توفيق ميزباني ايشان را داشت.
حاج اكبر نوروزي، يكي از دوستان و همسايه مرحوم 
فاضلي اظهار داشت: مرحوم فاضلي در سال 56 وقتي منزل 
شخصي اش را در اختيار حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي 
رهبر معظم انقالب قرار داده بود، بارها از سوي ساواك مورد 
تهديد و فشار قرار گرفت، اما همواره قاطع و استوار بر عهد 
خود در حمايت از مقام معظم رهبري ثابت قدم مانده و اعالم 
كرده بود كه اگر من را اعدام هم بكنند، منزلم را در اختيار 

ايشان قرار مي دهم، چون اوالد پيامبر است.
مردم سيستان و بلوچستان اعم از شيعه و سني همواره 
در طول تاريخ اسالم براي علما و روحانيون به ويژه علمايي 
كه به خاندان عصمت و طهارت(ع) منتسب هستند، ارزش 
و احترام خاصي قائلند.ارتباط مرحوم فاضلي با رهبر معظم 
انقالب از ســـال 56 تا پيش از فوت ادامه داشت و يكي از 

عالقه مندان خاص معظم له بود.

رئيس ميراث فرهنگي، گردشـــگري و صنايع دستي 
ايرانشهر نيز گفت: رهبر معظم انقالب كه در سال 1356 از 
سوي رژيم پهلوي به ايرانشهر تبعيد شده بودند، به مدت يك 

سال در منزل مرحوم فاضلي سكونت داشتند.
عبدالمجيد خدايار افزود: ساختماني كه رهبر انقالب 
در آن سكونت داشت، در زميني به مساحت 431مترمربع 
با مصالح بومي، خشت و گل و معماري سنتي در خيابان 
«واليت» ايرانشهر قرار دارد.وي بيان كرد: 4 اتاق اين ساختمان 
با درهاي چوبي رو به حياط باز مي شـــود و باغچه پرگل 
حياط آن، بر زيبايي اين بناي ساده افزوده است.خداياري 
گفت: اتاق هاي اين بنا هر يك كاربري جداگانه اي داشـــته 
است و به ترتيب از اول تا چهارم به عنوان كتابخانه، محل 
اقامت حجت االسالم راشد يزدي، محل اسكان و استراحت 
حضرت آيـــت اهللا العظمي خامنه اي رهبر معظم انقالب و 
آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گرفت. رئيس ميراث فرهنگي 
ايرانشهر افزود: اين ساختمان پس از پايان مرمت و با تغيير 
كاربري به نخســـتين موزه قرآن و عترت در جنوب استان 
سيستان و بلوچستان بدل شده است.وي افزود: اين مكان 
در سال 1370 از سوي مرحوم فاضلي به عنوان يادبودي از 
اقامت رهبر معظم انقالب به سازمان ميراث فرهنگي اهدا 
شده و در سال 1386 در فهرست آثار ملي ثبت و مرمت به 

وسيله سازمان ميراث فرهنگي انجام شده است.

سرويس شهرستان ها: تعداد 
حمالت ســـايبري به بزرگترين 
توليد كننده فوالد كشور با تدابير 
و اقدامات صورت گرفته، در سال 

رونق توليد به صفر رسيد.
مدير سيســـتم ها و فناوري 
اطالعات شـــركت فوالد مباركه 
اصفهان بـــا بيان ايـــن مطلب 
افزود: با ايمن ســـازي سيستم ها و 
فناوري اطالعات  زيرساخت هاي 
در اين شركت فوالدي بزرگ در 
مقابل تهديـــدات امنيتي و مقابله، 
بيـــش از 301 هزار و 718 حملة 
سايبري به فوالد مباركه ناكام ماند. 

  اكبر گل بو افـــزود: واحد 
سيســـتم ها و فناوري اطالعات، 
همسو با راهبردهاي فوالد مباركه 
و به منظور ارتقاي بهره وري هرچه 
بيشـــتر و همچنين افزايش سهم 
توليد فوالد در منطقه، در سال هاي 
اخيـــر، برنامه ريـــزي  و اقدامات 

مناسبي كرده است. 
مدير سيســـتم ها و فناوري 

اطالعات فوالد مباركه با تأكيد بر 
اين كه اين واحد به همت كاركنان 
خود و با مـــدد گرفتن از دانش 
كارشناسي و پيمانكاران توانمند 
توانسته است عالوه بر دست يابي 
به اهداف خود در سال 98، ديگر 

واحدهـــا را در تحقق اهداف و  
اقدامات برنامه ريزي شـــدة آن ها 
ياري رســـاند، افزود: مهم ترين 
اقدامات و دســـتاوردهاي واحد 
سيستم ها و فناوري اطالعات در 
ســـال رونق توليد ازجمله ارتقا و 

به روزرساني نرم افزار امنيت كاربران 
نهايي شبكه (آنتي ويروس) براي 
پيشگيري از تهديدات امنيتي ناشي 
از ايستگاه هاي كاري، امن سازي 
سيستم ها و زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات در مقابل تهديدات امنيتي 

و مقابله با بيـــش از 301 هزار و 
718 حملة سايبري (حمله موفق 
به تعداد صفر)؛ پاســـخ گويي به 
بيش از 20 هزار و 274 درخواست 
كاربران سيســـتم هاي اطالعاتي 
است. گل بو با اشاره به اختاللي كه 
شيوع ويروس كرونا در برگزاري 
نشست ها در كشـــور ايجاد كرده 
اســـت گفت: با توجه به اهميت 
برگزاري اين نشست ها، به ويژه در 
سطح مديريت عالي شركت، واحد 
سيستم ها و فناوري اطالعات، در 
هماهنگي بـــا بخش هاي مختلف 
اقتصـــادي و مالـــي و خريد، 
اقداماتي براي توسعه و بهينه سازي 
دوركاري  زيرســـاخت هاي 
شـــركت و همچنين ايجاد حجم 
زيادي از دسترســـي هاي مناسب 
بـــراي دوركاري كاركنان انجام 
داده و با ايجـــاد امكان برگزاري 
ويدئوكنفرانس، شـــرايط تشكيل 
جلسات متعدد مجازي را فراهم 

آورده است. 

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: سرتيپ دوم پاسدار 
محمدرضا ميرحيدري درحكمي از سوي سردار حسين 
اشتري فرمانده نيروي انتظامي به سمت فرمانده انتظامي 

استان اصفهان منصوب شد.
سردار ميرحيدري پيش از اين فرمانده انتظامي استان 
يزد بود. همچنين ســـرتيپ دوم پاسدار مهدي معصوم 
بيگي فرمانده انتظامي اســـتان اصفهان به حكم سردار 
اشـــتري به عنوان رئيس پليس پيشگيري ناجا منصوب 

شد.
توديع و معارفه فرمانده نيروي انتظامي استان قم

قـــمـ  خبرنـــگار اطالعـــات: طي مراســـمي 
با حضـــور فرمانده نيروي انتظامي و اســـتاندار قم از 
خدمات ســـردار آقاخاني قدرداني و سردار ميرفيضي 
به عنوان فرمانـــده جديد نيروي انتظامي اســـتان قم 

معرفي شد.
دكتر بهرام سرمست استاندار قم در اين مراسم در 
سخناني خدمت در قم را توفيق الهي دانست و با اشاره به 
ويژگي هاي منحصر به فرد استان قم گفت: وجود بارگاه 
حضرت معصومـــه(س) و حضور مراجع عظام تقليد، 
مركزيت جهان تشيع و قرار گرفتن در محور مواصالتي 
17 استان كشور مسئوليت مضاعفي را متوجه مسئوالن 

اين استان كرده است.
 استاندار قم با بيان اين كه خدمت به مردم و توسعه 
و پيشرفت بدون همكاري و تعامل دستگاه ها و نهادهاي 
مسئول محقق نخواهد شـــد افزود: در استان قم شاهد 
سطح بااليي از اين همدلي و همگرايي در مناسبت هاي 

مختلف هستيم.
سرمست با قدرداني از زحمات و تالش هاي نيروي 
انتظامي در برقراري نظم و امنيت، به نقش تأثيرگذار اين 
نيرو در مقابله با كرونا اشاره و خاطر نشان كرد: نيروي 
انتظامي عالوه بر انجـــام وظايف ذاتي خود، در تأمين 
امنيت، سالمت مردم و اجراي شايسته طرح فاصله گذاري 

اجتماعي نقش بسيار مهمي را ايفا كرده است.
وي با تأكيد بر اهميت آمادگي ها و برنامه ريزي ها 
در مراحل مختلف قبل، حين و بعد از بحران ها، از استان 
قم به عنوان اولين اســـتان درگير بحران كرونا و بدون 

فرصت برنامه ريزي هاي قبلي اشـــاره كرد و گفت: اين 
شرايط باعث شد تا تمامي توان استان به مديريت مسائل 
مربوط به حين و بعد از بحران معطوف و متمركز شود. 
اســـتاندار قم با اشـــاره به همراهـــي و حمايت هاي 
راهگشـــاي مراجع عظام تقليـــد، روحانيت و ائمه ي 
جمعه بـــراي عبور موفـــق از بحـــران  كرونا اظهار 
داشـــت: امروز خوشـــبختانه در مديريـــت و كنترل 
كرونا در كشـــور و اســـتان قم به يك موفقيت نسبي 

رسيده ايم.
وي با اشاره به جايگاه مطلوب استان قم در شاخص 
امنيت فيزيكي و رواني گفت: از اين حيث، قم وضعيت 

بسيار خوبي در مقايسه با ساير استان هاي كشور دارد.
اســـتاندار قم با تأكيد بر تقويت احساس امنيت به 
عنوان يك اولويت در سطح اســـتان قم افزود: در اين 
خصوص ارائه آموزش هاي حرفه اي براي مقابله با جرائم 
سايبري و سازمان يافته جهت پيشگيري از وقوع جرائم 

ضروري است.
سرمســـت با اشـــاره به حضور گســـترده اتباع 
خارجي در اســـتان قم گفت: ساماندهي اتباع با توجه 
به وضعيت اســـتان قم نيز از اهميـــت ويژه برخوردار 
است. وي پيشگيري از سرقت و نيز ساماندهي معتادين 
متجاهر را از اولويت هاي اســـتان دانست و گفت: در 
قم بايد احساس امنيت بيش از ساير استان هاي كشور

 باشد.
وي با تأكيـــد بر اهميت حاكميت مديريت علمي 
و كارشناسي نيروي انتظامي گفت: پليس در عين اينكه 
بايد مظهر اقتدار باشد؛ در شهر كريمه اهل بيت بايستي 
منشاء احساس آرامش براي شهروندان و تأمين فضاي 

اعتدال باشد.
اســـتاندار قم با تأكيد بر لزوم توجه به  ارتقاء رده 
انتظامي استان قم خاطرنشان كرد: تحقق اين مهم نقش 
بســـيار تعيين كننده اي در زمينه تأمين امنيت مطلوب 
و پايدار اســـتان خواهد داشت.سرمســـت با قدرداني 
از همراهي و خدمات ســـردار آقاخاني، براي سردار 
ميرفيضي فرمانده جديد ناجاي استان قم آرزوي موفقيت 

كرد.

رعايت 80 درصدي پروتكل هاي بهداشتي
 توسط مردم كرمانشاه

كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه در نشست 
مجازي با روسا و اساتيد دانشگاه هاي كرمانشاه كه به مناسبت گراميداشت سالروز 
شهادت اســـتاد مطهري و روز معلم تشكيل شد، به آغاز رزمايش كمك هاي 
مومنانه در استان كرمانشاه اشاره كرد و گفت: تاكنون 58 ميليارد تومان كمك 
مومنانه به شكل نقدي در استان كرمانشاه جمع آوري شده است و به زودي در 

قالب كاال در ميان خانواده هاي نيازمند متأثر از بيماري كرونا توزيع مي شود.
وي در اين نشست به نقش دانشگاه هاي استان كرمانشاه در مقابله با بحران 
كرونا اشاره كرد و افزود: از روزهاي ابتدايي شيوع اين بيماري در كشور، اساتيد 
دانشگاه هاي استان كرمانشاه آن را به صورت يك خطر جدي مطرح كردند و 
اين هشدارها منجر به اين شد كه به دنبال تهيه يك نقشه راه براي مقابله با كرونا 

با محوريت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه باشيم.
بازوند تأكيد كرد: هر چند كه بيماري كرونا يك بحران جدي اســـت، اما 
مي توانيم از دل اين بحران هم مانند بحران ســـيل و زلزله فرصت هايي را براي 

استان كرمانشاه خلق كنيم.
وي بـــا يادآوري اين كه حدود 85 درصد مردم كرمانشـــاه پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كرده اند به متضرر شدن اقتصاد بسياري از خانواده ها به ويژه 
خانواده هاي نيازمند در بحران كرونا اشـــاره كرد و افزود: براين اساس، يكي از 
دغدغه هاي مهم حكومت رسيدگي به معيشت مردم در اين ايام است و اقدامات 
مطلوبي هم انجام شده است و از سوي ديگر پيشنهاد خوب مقام معظم رهبري 
در طرح رزمايش كمك مومنانه را داشتيم كه با استقبال مردم مواجه شده است.

بازوند گفت: از ابتداي شروع اين رزمايش در استان كرمانشاه 58 ميليارد 
تومان جمع آوري كمك هاي مردمي و دستگاه هاي مختلف را داشتيم كه در قالب 
كاال در ميان افرادي كه زندگي و معيشـــت آنان تحت تأثير كرونا قرار گرفته 
است، توزيع مي شود.استاندار كرمانشاه گفت: در استان كرمانشاه حدود 11 هزار 
نفر متقاضي بيمه بيكاري شده اند كه از اين تعداد 7 هزار نفر واجد شرايط هستند 

و بايد به آنان بيمه بيكاري بپردازيم.
بازوند در اين نشســـت مجازي به نامگذاري سال 1399 به عنوان سال 
جهش توليد از ســـوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و ادامه داد: جهش توليد 
نيازمند ابزار هاي مهمي است كه بايد با محوريت دانايي شكل گيرد كه اساتيد و 
اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان كرمانشاه، پيش قراوالن اين محوريت 
هستند.بازوند با بيان اينكه پارسال 1400 ميليارد تومان وام 4 درصدي در استان 
كرمانشاه پرداخت شد كه حاكي از عملكرد خوب استان در  اين بخش است، 
ادامه داد: در خصوص بازار سرمايه متأسفانه طي 2 سال و نيم گذشته آن طور 
كه بايد از اين ظرفيت در استان كرمانشاه استفاده نكرده ايم، در حالي كه در اين 
بازار 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد.گفتني است كه در اين نشست 
نزديك به 1400 نفر از روســـا، استادان، اعضاي هيات هاي علمي و نمايندگان 

دانشگاه هاي استان كرمانشاه به صورت آنالين حاضر بودند.

ناكام ماندن بيش از 300 حمله سايبري به فوالد مباركه اصفهان  

فرماندهان انتظامي استان هاي اصفهان و قم
 منصوب شدند

يار ديرين و ميزبان دوران اقامت اجباري 
رهبر معظم انقالب در ايرانشهر در گذشت

همـــدانـ  خبرنگار اطالعات: 
استاندار همدان در مراسمي از معلمان 

نمونه همدان تجليل كرد. 
اســـتاندار همـــدان در آئين 
بزرگداشت مقام معلم گفت: تجليل 
از مقام شامخ معلم، تجليل از جايگاه 
علم و دانش است. استاندار همدان با 
بيان اينكه خاطرات شيرين مدرسه 
با محوريت معلمان رقم مي خورد، 
بيان كرد: قطع ارتباط چهره به چهره 
معلمان و دانش آموزان در شـــرايط 
فعلي گرچه سختي هايي را به دنبال 
داشته اســـت، اما معلمان از طريق 
مجازي نه فقط آمـــوزش را دنبال 
كردند، بلكه به دانش آموزان روحيه 
دادند، حركت و اقدام معلمان باعث 
شد تا دانش آموزان در نقاط مختلف 
كشـــور از نعمت آموزش بهره مند 
شـــوند.مديركل آموزش و پرورش 
استان همدان نيز گفت: معلمان در 
مسير تعليم و تربيت دانش آموزان 
جلوه هاي زيبايي از ايثار و فداكاري را 
به نمايش گذاشتند و نقش اصلي را در 
تحقق پويش «آموزش تعطيل نيست» 
داشتند.محمد پور داوود با بيان اينكه 
در سند تحول بنيادين به عنوان نقشه 
راه آموزش و پرورش معلمان عناصر 

اصلي تحول قلمداد شده اند، اظهار 
كرد: در اين سند معلم نقش آرماني 
و الگويـــي دارد و به لحاظ جايگاه، 
اســـتاد و پژوهشگر و فن آور است.

وي تأكيد كرد: همكاران فرهنگي ما با 
همت مثال زدني خود شعار «مدرسه 
تعطيل است، اما تعليم و تربيت تعطيل 
نيست» را در ايام بيماري كرونا عينيت 
بخشيدند. وي با اشاره به موفقيت هاي 
آموزش و پرورش اســـتان همدان، 
گفت: كسب رتبه 4 كنكور، كسب 
رتبه برتر كشـــوري در حوزه نماز 
و كســـب رتبه برتر كشوري توسط 
شوراي آموزش و پرورش استان از 

جمله اين موفقيت ها بوده است.
در اين مراسم از معلمان نمونه 
و پيشكسوتان فرهنگي استان همدان 

تجليل شد. 
اجراي طرح فراز در باغ هاي 

انگور رزن و مالير
رئيس سازمان جهادكشاورزي 
استان همدان از اجراي طرح سرشاخه 
كاري درختان گردو در رزن و طرح 
فراز در باغ هاي انگور شهرستان هاي 

مالير و رزن خبر داد.
منصور رضواني جالل در آئين 
افتتاح طرح هاي ياد شـــده گفت: از 

طرح هاي مهمي كه در استان همدان 
به ويژه در شهرستان هاي مالير و رزن  
درحال اجراست، طرح داربستي كردن 

يا طرح «فراز باغ هاي انگور» است.
وي افزود: در سطح شهرستان 
رزن 10 هكتار باغ انگور با الگوگيري 
از طرح فراز انجام مي شـــود كه هم 
اكنون اين طرح در دست اجرا است.

رئيس سازمان جهادكشاورزي 
اســـتان همدان اعالم كرد: در سطح 
اســـتان بيش از 86 هكتار طرح فراز 
انجام شده است و در طرح توسعه 
راهبردي استان در حوزه كشاورزي 
هر سال بايد 150 هكتار طرح فراز 
انجام شود كه با زيرساخت هايي كه 
فراهم شده است اميدواريم به 200 

هكتار افزايش يابد.
وي اضافه كرد: اجراي اين طرح 
موجب افزايش كيفيت و ميزان توليد 
مي شود، زيرا وقتي باغ ها ايستاده يا 
طرح فراز انجام مي شـــود، محصول 
آسيب نمي بيند و فرآوري آن راحت 
اســـت.رضواني جالل اعالم كرد: 
سرشـــاخه كاري درختان گردو از 
ديگر طرح هاي جهاد استان است كه 
در اين طرح 120 هزار پيوندك براي 

درختان گردو انجام مي شود.

تجليل از معلمان نمونه همدان 

آگهى تغييرات شركت پتروشيمى فاتح كيميا شركت سهامى خاص 
 به شماره ثبت 605 و شناسه ملى 14000028578 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1398/04/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - روزنامه 
كثيراالنتشــــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. - موسسه حسابرسى و خدمات مالى اتيه 
نگر حســــابداران رسمى با شناســــه ملى 10100569324 به عنوان بازرس اصلى و اقاى فرشاد وطنى به 
شــــماره ملى 0083467149 به عنوان بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب گرديدند. -صورتهاى 

مالى شامل ترازنامه و حساب سود و زيان براى دوره مالى منتهى به 1397/12/29 به تصويب رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر  
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى دير (799736)

شركت توزيع نيروى برق استان البرز
آگهى مناقصه عمومى ( نوبت دوم) 

شماره مناقصه 
مبلغ پايه مناقصه        موضوع مناقصهشماره مناقصه در سامانه ستاد

ميليون ريال
مبلغ تضمين شركت 

تاريخ بازگشايى پاكتهادر مناقصه (ميليون ريال)            

99004
99/3/10 3,187196پروژه توسعه و نوسازى قسمتى از شبكه روستايى شهرستان طالقان2099005221000005

ساعت 11:00 در محل ساختمان ستاد شركت
1- شرايط الزم : ارائه رتبه بندى معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل رتبه 5 رشته نيرو) 

2- مهلت خريد : متقاضيان مى توانند از تاريخ 99/2/20 لغايت 99/2/24 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى  www.setadiran.ir  اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند . 
 3- مهلت و محل تحويل پاكت الف :  حداكثر تا ســـاعت 14:00 روز چهارشـــنبه مورخ 99/3/7 به دبيرخانه امور تداركات واقع در كرج بلوار طالقانى شـــمالى- پل آزادگان- ابتداى بلوار امام رضا

امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان البرز تحويل نمايند . (ارائه  پاكتهاى "ب " و "ج" بايستى از طريق بارگزارى در سايت www.setadiran.ir  صورت پذيرد .)
4- مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : مناقصه گران بايســـتى ســـپرده مذكور را بصورت ضمانتنامه بانكى معتبر و قابل قبول مناقصه گزار يا فيش بانكى واريزى به حســـاب نســـيم شـــماره 
4001124307145523 (حساب تمركز وجوه سپرده بودجه عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز) به نام خزانه نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى و يا ساير تضامين معتبر وفق جدول شماره 4 

ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى ارائه نمايند . به پيشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهاد هاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* شركت كنندگان مى بايست جهت شركت در مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir  و از طريق شماره فراخوان هاى فوق اقدام نمايند .

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز

1- دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق استان البرز 
2- موضوع مناقصه : خريد 50 ست خطاياب هوشمند 

3-  شرايط الزم : رعايت استانداردها ، معيارها و الزامات فنى و ارائه و ساير مدارك و 
مستندات مربوطه طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه 

4- مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مى توانند از تاريخ 99/2/20 
 mali-edari.aepdc.ir/CustomerPortal  لغايت 99/2/24 با مراجعه به درگاه 

 نسبت به خريد و دانلود اسناد اقدام نمايند . 
5- قيمت پايه مناقصه : به مبلغ 7,500,000,000  ريال  مى باشد .

6- مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: به مبلغ 540,000,000 ريال  مي باشد 
كه مناقصه گران بايستى سپرده مذكور را بصورت ضمانتنامه بانكى معتبر يا فيش بانكى 
واريز مبلغ فوق به شماره حســـاب 0102795126006 نزد بانك ملي شعبه آموزش 
و پرورش بنام شـــركت توزيع نيروي برق استان البرز و يا چك بانكى تضمينى يا كسر 
 از حســـاب مطالبات ارائه نمايند. به پيشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ،
سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
7- مهلـت و محل تحويل پيشـنهادها: حداكثر تا آخر وقت اداري روز چهارشـــنبه 
مورخ 99/3/7 به دبيرخانه امور تداركات واقع در كرج بلوار طالقانى شـــمالى- پل آزادگان- 
ابتداى بلوار امام رضا- امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان البرز  تحويل نمايند .  
8- زمان گشـايش پاكت ها ى الف و ب (مرحله اول مناقصـه): ساعت 10:00  روز 
شنبه مورخ 99/3/10   در محل ساختمان ستاد شركت توزيع نيروى برق استان البرز مى باشد . 
9- زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران : از تاريخ تحويل پيشنهاد به مدت سه ماه .

* بديهى است به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و يا پيشنهادهايى كه پس 
از مهلت مقرر در اين فراخوان واصل مى گردند مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

* ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* هزينه اگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد . 

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان البرز

شركت توزيع نيروى برق استان البرز
مناقصه عمومى  990007 (دو مرحله اى)  نوبت دوم

شركت كلر پارس (سهامى عام)
 به شماره ثبت 4489 تبريز

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
به شماره شناسه ملى 10200105825

احتراما بدينوســـيله از كليه ســـهامداران، وكيل و قائم مقام قانونى 
صاحبان ســـهام و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقى 
دعوت مى گردد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه براى سال 
مالى منتهى به 29 اسفند 1398 راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1399/03/21 در محـــل مقرر واقع در تهران، خيابان وليعصر، 
نرسيده به چهارراه شـــهيد چمران ( پارك وى) سالن تالش، تشكيل 

خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيئت مديره، حسابرس و بازررس قانونى
 2- بررســـى و اتخاذ تصميم نســـبت به صورت هاى مالى و عملكرد 

سال مالى منتهى به 29 اسفند 1398
3- انتخاب حسابرس و بازرسان قانونى شركت

4- انتخاب روزنامه كثير االنتشار
5- انتخاب اعضاى هيئت مديره 

6- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى باشد
هيئت مديره شركت كلر پارس

شركت مديريت آبرساني خليج فارس در نظر دارد به منظور بهره برداري، سرويس، 
نگهداري و تعميرات تصفيه خانه آب خط آبرساني به شهرها و روستاهاي حاشيه خليج فارس 
و نگهداري فضاي ســـبز آن مطابق با مشخصات زير نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصالح اقدام 
نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد با در دست داشتن معرفي نامه 
و فيش واريزي براي دريافت اســـناد مناقصه به دفتر اين شركت واقع در بوشهرـ  بلوار شهيد 

مطهريـ  خيابان مدرسـ  كوچه مريم 19ـ  پالك 8 مراجعه نمايند. 
توضيحات: 

1. مبلغ تقريبي برآورد براي ســـال اول قرارداد: 28/000/000/000 ريال (بيســـت و هشت 
ميليارد ريال).

2. محل اجرا: استان كهگيلويه و بويراحمد. 
3. مدت اجرا: سه سال شمسي (36 ماه).

4. رشـــته و حداقل پايه: رتبه پايه يك صالحيت بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب در 
رســـته تصفيه خانه آب شـــرب از وزارت نيرو (ثبت در سايت دفتر نظارت بر بهره برداري آب 

معاونت راهبري و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور الزاميست).
5. هزينه خريد اســـناد: مبلغ 500/000 ريال كه بايد به شماره حساب جام 65679607/48 

واريز و فيش آن هنگام خريد اسناد تحويل گردد. 
6. آخرين مهلت فروش اسناد: پايان وقت اداري سه شنبه مورخ 99/02/23.

7. مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 99/03/07.
8. زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 99/03/10.

9. مبلغ تضمين شـــركت در فرآيند ارجاع كار 1/400/000/000 ريال مي باشـــد كه بايد به 
صورت ضمانتنامه بانكي معتبر در وجه شركت مديريت آبرساني خليج فارس ارائه گردد. 

10. كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسند. 
ضمناً ارسال اسناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهدي در زمينه انعقاد قرارداد با متقاضيان 

براي شركت مديريت آبرساني خليج فارس ايجاد نمي كند. 
11. دستگاه نظارت: شركت مديريت آبرساني خليج فارس. 

12. به پيشنهاد هاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاي مهلت 
مقرر در آگهي، واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

13. رعايت قراردادن ضمانت نامه در پاكت (الف)؛ ســـوابق كاري، اسناد مناقصه، دعوتنامه، 
رونوشت برابر با اصل شده اساسنامه، آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان 
امضاي مجاز پيشـــنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور بطوريكه مدت اختيارات دارندگان 
امضاي مجاز خاتمه نيافته باشد، ارائه تصوير كارت ملي دارندگان امضاي مجاز، رتبه پايه يك 
صالحيت بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب در رسته تصفيه خانه آب شرب از وزارت نيرو، 
گواهي صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كپي آخرين اظهارنامه مالياتي، 
گواهي امضاي محضري تعهد آور و غيره در پاكت (ب) و پيشـــنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت 
(ج) الزامي اســـت. هر يك از پاكات الف، ب، ج بايد الك و مهر شده و همه در پاكت الك و مهر 
شده ديگري گذارده شود و روي تمامي پاكت ها نام و نشاني و موضوع مناقصه به وضوح نوشته 
شده باشد. كليه اسناد مناقصه ازجمله اين دعوتنامه مي بايست به مهر و امضاء مجاز تعهد آور 

شركت كننده در مناقصه برسد. 
14. مدت اعتبار پيشنهاد مي بايستي 3 ماه بوده و براي 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. 

15. هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
16. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
17. شماره تماس جهت كسب اطالع بيشتر 33534131ـ  077 

دفتر قراردادها 
شركت مديريت آبرساني خليج فارس 

تجديد آگهي مناقصه عمومي 
شماره 99/01 

(مناقصه عمومي يك مرحله  اي) 
(نوبت دوم) 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت گروه توسعه بازرگانى پارميدا تالش پارسه

سهامى خاص به شماره ثبت 487516 وشناسه ملى 14005629078
بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام يا نمايندگان شركت گروه توسعه بازرگانى 
پارميدا تالش پارســـه (سهامى خاص) به شماره ثبت 487516 و شناسه ملى 
14005629078 دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در 
ســـاعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/3/10 در محل تعيين شده توسط شركت 
به نشـــانى تهران – خيابان قائم مقام فراهانى ميدان شعاع خيابان گلريز نبش 
كوچه وفا پالك 1 اتاق اصناف ايران داراى كدپستى 1589633111 تشكيل 

مى گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصميم گيرى درخصوص انحالل يا بقاء شركت
2 – تعيين مدير تصفيه و محل تصفيه درصورت انحالل شركت

3 – انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى
4 – ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.

هيئت مديره

((آگهي حراج حضوري))
مؤسسـه اي اقتصـادي در بندرعباس درنظر دارد اموال مشـــروحه ذيل را از طريق 

حراج حضوري به صورت نقدي به فروش برساند.
انواع پوشاك، كيف، كفش و لوازم آرايشـــي (به شرط صادرات) انواع پارچه، الستيك خودرو 
سبك، باطري خودرو سنگين، شـــمش آهن و كاالي صنعتي شامل (قطعات دستگاه تزريق 
پالســـتيك، قطعات دستگاه چرخ نقاله، قطعات فلزي كشتي و قطعات و لوازم گلخانه) وسايط 

نقليه شامل(خودرو و قايق موتوري) به صورت فروش آزاد.
متقاضيان بايستي 20% مبلغ خريد را به صورت نقدي يا چك تضميني در زمان برگزاري حراج 

به همراه داشته و در صورت برنده شدن پرداخت نمايند.
زمان بازديد:

*** دوشنبه 99/02/22 از ساعت 8:30 الي 12:30 و 15 الي 17
مكان بازديد:
بندرعباس:  

ـ بلوار جمهوري اسالمي (كمربندي) نرسيده به سه راه جهانبارـ  انتهاي خيابان بازرگانيـ  پالك20
زمان و محل برگزاري حراج:

*** سه شنبه: 99/02/23 از ساعت 9 صبح
 *** بندرعبـــاسـ  بلوار جمهوري اســـالمي (كمربندي)ـ  نرســـيده به ســـه راه جهانبار 

انتهاي خيابان بازرگانيـ  پالك20
تلفن: 33468821ـ  33468823ـ  076

بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت يا نمايندگان قانونى آنان دعوت 
مى شود تا رأس ساعت10:00 صبح روز ســـه شنبه مورخ 1399/02/30 
در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه شـــركت براى سال مالى منتهى 
 به 1398/12/29 كه در محل ميـــدان ونك، ابتداى خيابان ونك، پالك 9  
ســـاختمان بيمه ما – سالن اجتماعات طبقه اول شمالى تشكيل مى گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره، بازرس قانونى و حسابرس شركت مربوط 
به عملكرد سال مالى منتهى به 1398/12/29.

2- بررســـى و تصويب ترازنامه، صورت سود و زيان و تقسيم سود مربوط به 
عملكرد سال مالى منتهى به 1398/12/29.

 3- انتخاب حســـابرس و بازرس قانونى شركت و تعيين حق الزحمه ايشان
4- تعيين حق حضور اعضاى هيئت مديره

5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
6- ساير موارد در صالحيت مجمع عمومى عادى

بنابر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از كليه ســـهامداران و يا نمايندگان قانونى 
آنان دعوت مى نمايد از ســـاعت 9 صبح الى 14 مورخ 1399/02/20 الى 
1399/02/24 به امور سهام شركت واقع در تهران، ميدان آرژانتين، خيابان 
احمدقصير(بخارست)، كوچه نوزدهم، پالك 22، طبقه چهارم، امور سهام و 
مجامع (آقاى اعظمى) مراجعه و با ارائه اصل كارت ملى و شناســـنامه ، اصل 

وكالت نامه و يا معرفى نامه رسمى برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند.
تلفن امور سهام: 87241089

  WWW. Mellatleasing.com   :سايت شركت
آدرس سالن: 

تهران، ميدان ونك، ابتداى خيابان ونك، پالك 9 – ساختمان بيمه 
ما – سالن اجتماعات طبقه اول شمالى

هيئت مديره شركت واسپارى ملت (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام 

شركت واسپارى ملت (سهامى عام)
شماره ثبت: 350287 شماره شناسه ملى: 10109372003

رونوشت حصر وراثت
آقاي جالل مهدوي به شناســـنامه شماره 449 به استناد شـــهادتنامه و گواهي 
فوت و رونوشت شناســـنامه ورثه، درخواستي به شماره 981389 تقديم اين شورا 
نموده چنين اشعار داشته است كه شـــادروان مسيح مهدوي به شناسنامه شماره 
144 در تاريخ شـــنبه 25 آبان 1398 درگذشـــته و ورثه وي در هنگام درگذشت 
 عبارتند از: 1ـ رعنا علي پور تا كرج فرزند حســـين شـــماره شناسنامه: 189 نسبت 
 با متوفي: زوجه 2ـ جالل مهدوي فرزند مســـيح شـــماره شناسنامه: 449 نسبت 
 با متوفي: فرزند 3ـ كمال مهدوي فرزند مسيح شماره شناسنامه: 340 نسبت با متوفي فرزند
 4ـ خســـرو مهدوي فرزند مسيح شـــماره شناسنامه: 9 نســـبت با متوفي: فرزند
 5ـ ســـليمه مهدوي فرزند مســـيح شماره شناسنامه: 2 نســـبت با متوفي: فرزند
 6ـ مينا مهدوي فرزند مســـيح شماره شناسنامه: 391 نســـبت با متوفي: فرزند

7ـ مرضيه مهدوي فرزند مســـيح شماره شناسنامه: 10 نســـبت با متوفي: فرزند 
8ـ محبوبه مهدوي فرزند مســـيح شماره شناسنامه: 1 نسبت با متوفي: فرزند اينك 
شورا پس از انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي باشـــد. از تاريخ انتشار 
 آگهي ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه حكمي چمستان: احمد خسروي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهراد طب تهران 
(سهامي خاص) شماره ثبت191044 

و شماره ملي 10102330126 (نوبت اول)
احتراماً به آگاهي سهامداران محترم شـــركت بهراد طب تهران مي رساند جلسه مجمع 
عمومي عادي ســـاليانه شركت رأس ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 99/3/9 به آدرس 
تهران: فلكه دوم صادقيه ـ  بلوار اشـــرفي اصفهانيـ  جنب گلستان چهاردهمـ  پالك60 

درمانگاه بهراد برگزار مي گردد.
بدينوســـيله از كليه سهامداران محترم يا نماينده قانوني ايشان دعوت مي شود در جلسه 

مذكور شركت نمايند.
دسـتور جلسـه عبارتند از: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره 2ـ استماع گزارش 
بازرس شركت3ـ رســـيدگي به ترازنامه و حساب هاي مالي و ســـود و زيان سال مالي 
منتهي به 29 اســـفند 1398 و تصويب ترازنامه  4ـ بررسي وضعيت مالي شركت باتوجه 
به وضع اقتصادي جامعه و تعيين راهكارهاي مناســـب شـــامل تصويب مصوبه شـــارژ 
5ـ بررســـي مصوبه هيئت مديره درخصوص تزريفات و حق الزحمه پزشـــك اورژانس 
 در شـــيفت مربوطه 6ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 7ـ انتخاب بازرســـين شـــركت 
 8ـ تصويب تشكيل كميته انضباطي و انتخاب اعضاي مربوطه 9ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

10ـ  ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت عمران و مسكن سازان استان قزوين (سهامي خاص) 

به شماره 8972 و شناسه ملي 10861473073
بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شركت عمران و مسكن سازان استان 
قزوين (ســـهامي خاص) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 
1399/02/31 در محل شركت به آدرس: قزوينـ  خيابان طالقانيـ  اول خيابان 

باغ دبيرـ  روبروي مجتمع آموزشي باغچه بانـ  پالك1 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت
2ـ تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان منتهي به 1398/6/31

3ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت
4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره
6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.
هيأت مديره شركت

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به 
عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
نصر ميثاق اهواز (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت 9941 و شناسه 
ملي 10860760806 كه از ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1399/02/31 در دفتر مركزي شركت واقع در اهواز بلوار گلستان نبش 

خيابان وحيد پالك2 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي 
به 1398/9/30

2ـ اســـتماع گزارش بازرس قانوني وحســـابرس درخصوص عملكرد 
هيئت مديره و صورت هاي مالي ســـال منتهـــي به 1398/09/30 و 

تصميم گيري درخصوص آن.
3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل.

4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار.
5ـ ساير مواردي كه تصميم گيري درخصوص آن در صالحيت مجمع 

عمومي عادي باشد.
رئيس هيأت مديره شركت نصر ميثاق اهواز

شركت نصر ميثاق اهواز
(سهامي خاص) شناسه ملي: 10860760806
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده شركت نصر ميثاق اهواز 
(سهامي خاص)نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت بهراد طب تهران 
(سهامي خاص) شماره ثبت 191044 و شماره ملي 10102330126 

(نوبت اول)
احتراماً به آگاهي ســـهامداران محترم شركت بهراد طب تهران مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
شركت بهراد طب تهران رأس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 99/3/9 به آدرس تهران: فلكه دوم صادقيه 
ـ بلوار اشرفي اصفهانيـ  جنب گلستان چهاردهمـ  پالك60 درمانگاه بهراد برگزار مي گردد. بدينوسيله از 

كليه سهامداران محترم يا نماينده قانوني ايشان دعوت مي شود در جلسه مذكور شركت نمايند.
دستور جلسه:ـ  اصالح و تغيير بعضي از موارد اساسنامه و اضافه كردن مواردي به اساسنامه

هيئت مديره

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در شركت هاي سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت صنايع بسته بندي كيان كارتن كرج سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 781 و شناسه ملي 10100379252 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه

 بدينوســـيله از كليه ســـهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه كه 
 در ســـاعت 13 مورخ 1399/02/31 در آدرس (اشتهاردـ  شـــهرك صنعتي اشتهاردـ  بلوار غزالي غربي

قطعه 2521 به كدپستي 3188115497 و تلفن 37774445 تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1) انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 2) انتخاب بازرسين 3) تصويب ترازنامه و حساب 

هيئت مديره شركتسود و زيان ساليانه

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده شركت هاي سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت صنايع بسته بندي كيان كارتن كرج 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 781 و شناسه ملي 10100379252 

جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه در ساعت 16 
مورخ 1399/02/31 در آدرس اشتهاردـ  شهرك صنعتي اشتهاردـ  بلوار غزالي غربيـ  قطعه 2521 

به كدپستي 3188115497 و تلفن 37774445 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: افزايش سرمايه

هيئت مديره شركت
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عوامل خارجى با استفاده از جريانهاى سياسى 
موجود در لبنان درصدد ايجاد شـــورشهاى داخلى 
هســـتند تا با ســـرنگونى دولت حسان دياب، زمينه 
بازگشت سعد حريرى به قدرت را فراهم سازند. به 
همين دليل ممكن است شورشها در آينده گسترش 
يابد و اگر اين اتفاق رخ دهد دولت دياب براى پرهيز 

از كشتار و خونريزى ناچار به استعفا خواهد شد.
حسنهانىزاده، كارشناس مسائل خاورميانه در وب 
سايت شوراى راهبردى روابط خارجى نوشت:تظاهرات 
لبنانىهـــا در اعتراض به وضعيت اقتصادى كه چند 
هفتهاى به دليل كرونا كمرنگ شـــده بود، از جمعه 
گذشته بار ديگر در خيابانهاى اين كشور آغاز شد؛ 
علت اوليه شروع دوباره اعتراضات، افزايش نرخ برابرى 
لير با دالر بود به نحوى كه هر دالر آمريكا به حدود 
4000لير لبنان رسيد.اعتراضات گسترده در طرابلس در 
شمال لبنان به سرعت به جنوب اين كشور و مشخصا 
شهر صيدا منتقل شد. معترضان در اعتراض به وضعيت 
اقتصادى به بانكها در اين كشور حمله كردند و در 
درگيرى نيروهاى امنيتى با معترضان تعدادى زخمى 
شدند.در رابطه با داليل شكلگيرى اعتراضات در لبنان 
و نقش نيروهاى سياسى بايد به چند نكته پرداخت؛ 
در وهله نخست بايد توجه داشت كه پس از تشكيل 
كابينه حسان دياب كه يك شخصيت معتدل مورد قبول 
همه طيفهاى سياسى لبنان است، يك رشته عوامل 
در داخل و خارج به دليل ديدگاه مثبت نخستوزير 
جديد لبنان نسبت به حزباهللا دست به تحركاتى در 
اين كشـــور زدند.در داخل لبنان، ظاهرا عوامل وابسته 
به سعد حريرى و فواد سنيوره نخستوزيران سابق 
و ســـمير جعجع رئيس سابق قوات لبنانى اقدام به 
سازماندهى عناصر شورشگر در مناطق سنىنشين لبنان 
كردند. جريانهاى سياسى مخالف حزباهللا از مدتها 
پيش درصدد ســـرنگونى دولت حسان دياب برآمده 
بودند و در اين بين آمريكا و عربستان نيز مانع ارسال 
كمك مالى صندوق بينالمللى پول و اتحاديه اروپا به 
لبنان شدند.در نتيجه، اين فشارهاى اقتصادى به كاهش 
شديد قيمت لير لبنانى در مقابل دالر منجر شد؛ ضمن 
آنكه نرخ بيكارى و ركود اقتصادى در اين كشور به 
شدت افزايش يافت؛ لذا عوامل آشوبطلب در برخى 
مناطق لبنان به مراكز دولتى حمله كردند تا دولت حسان 
ديـــاب را ناكارآمد جلوه دهند .از اين رو با فراخوان 
برخى احزاب معتدل و همسو با مقاومت اسالمى لبنان، 
ساكنان بيروت پايتخت اين كشور دست به تظاهرات 
مســـالمتآميز زدند و خواستار محاكمه آشوبطلبان 
شدند. تقابل اين دو جريان موافق و مخالف، شرايط 
دشـــوارى براى كابينه حسان دياب ايجاد كرده و اگر 
اين كابينه نتواند اين بحران را مهار كند، هرج و مرج 
و درگيرى در آينده نزديك سراسر لبنان را فراخواهد 
گرفت و اين كشور وارد يك بحران اجتماعى نفسگير 

خواهد شد. 
به طور خالصه دليل بروز اين بحرانها در لبنان 
در وهله نخست، شرايط ناپايدار اقتصادى اين كشور و 
قطع كمكهاى مالى خارجى و صندوق بينالمللى پول 
است. از آنجا كه حجم بدهىهاى خارجى لبنان تاكنون 
بالغ بر 85ميليارد دالر شده است بنابراين اين كشور نه 
تنها قادر به بازپرداخت ديون خود به كشورهاى خارجى 
نيست، بلكه با كاهش شديد نقدينگى نيز مواجه شده 
است .مجموعه اين عوامل موجب شده است كه مثلث 
حريرى، جعجع و سنيوره براى سرنگونى دولت حسان 
دياب كه ديدگاه نزديك به حزباهللا دارد تشكيل شود 
تا بتوانند در آينده دولتى در تقابل با حزباهللا تشكيل 
دهند .درخصوص آينده سياسى نخستوزير لبنان نيز 
بايد گفت كه در واقع حسان دياب با دو مشكل عمده 
مواجه است؛ نخست قطع كمكهاى مالى بينالمللى 
اســـت كه بر اقتصاد شكننده لبنان تاثير منفى برجاى 
گذاشته است. موضوع ديگر نيز ديدگاه مثبت شخص 
نخستوزير نسبت به مقاومت اسالمى لبنان است كه 
به اين دليل قدرتهاى منطقهاى و بينالمللى درصدد 
هستند تا از رهگذر فشار اقتصادى و مالى بر دولت 

دياب، وى را مجبور به تغيير نگرش نسبت به حزباهللا 
كنند. از اين رو عوامل خارجى با استفاده از جريانهاى 
سياســـى موجود در لبنان درصدد ايجاد شورشهاى 
داخلى هستند تا با سرنگونى دولت حسان دياب، زمينه 
بازگشت سعد حريرى به قدرت را فراهم سازند. به 
همين دليل ممكن است شورشها در آينده گسترش 
يابد و اگر اين اتفاق رخ دهد دولت دياب براى پرهيز از 
كشتار و خونريزى ناچار به استعفا خواهد شد.همچنين 
ممكن است جريان 14مارس و هشت مارس كه از 
گذشته دچار اختالف بودند بار ديگر اختالفات شان 
به سطح باالترى برسد؛ همچنانكه پيشبينى مىشود در 
برخى شهرها، درگيرىها بين طرفداران اين دو جريان 

به كف خيابانها نيز برسد.
فرصت طلبى آمريكا از اعتراضات لبنان

در حالى كه معترضان لبنانى تنها دغدغه معيشتى 
دارند، آمريكا دنبال سوءاســـتفاده از خشـــم مردم از 
فروپاشى اقتصادى است و با اين حربه چراغ سبزى 
را به احزاب مخالف حزباهللا براى مقابله با آن نشان 
داد؛ بازى خطرناكى كه احتمال فروپاشـــى امنيت در 
لبنان را به همراه دارد.به گزارش ايسنا، روزنامه االخبار 
چاپ لبنان در گزارشـــى نوشت: بدگمانى است اگر 
بازگشت هفته گذشته سعد حريرى، نخست وزير سابق 
به بيروت را نشانهاى از آغاز مقدمات برنامهاى براى 
مقابله با كابينه فعلى بدانيم اما خروج  ناگهانى حريرى 
از پاريس آن هم در دوره اوج كرونابراى بازگشت به 
بيروت، بر اساس رفتارهاى سابق او غافلگيركننده است.

گرچه مخالفت سياسى با دولت، يك حق قانونى است 
اما بازگشت تنش به لبنان پس از يك دوره سه ماهه 
با پوشش گسترده رسانههاى عربى، شبيه وضعيتى كه 
در روزهاى بحرانهاى سخت شكل گرفت،  حاكى 
از آن اســـت كه آنچه در حال وقوع است، رويارويى 
ميان مخالفان و موافقان حزباهللا است و با توجه به 
اين نكته است كه عامل وخامت شرايط معيشتى مردم 
دولتهاى حريرى و تيم سياســـىاش هستند مساله 
اصلى مقابله با حزباهللا است.گرچه رسيدگى به مساله 
كرونا و بحران اقتصادى به عنوان اولويت اساسى در 
راس برنامههـــاى دولت آمريكا قرار دارد اما مانع از 
توجه تيمهاى ديپلماتيك و امنيتى اين كشور به مسايل 
لبنان نمىشود چرا كه لبنان هنوز هم بخشى از يك 
زنجيره مرتبط منطقهاى است، بر اين اساس، سناريوى 
آمريكا درباره ايران و لبنان تغييرى نكرده و همراه با 
آن رويكرد لبنان در بحران پولى و مالى حتى پس از 
شـــروط صندوق بينالمللى پول تغيير نكرده است و 

اين يادآور معادله دهه 90است. 
انتقال اين ديدگاه آمريكايى به لبنان همزمان است 
با پافشارى بر اين نكته كه بدون تسليم شدن مقابل 
خواســـتههاى آمريكا، هيچ طرف لبنانى نمىتواند به 
راهحلى دست يابد، همانگونه كه در دوره اخير در مورد 
برخى چهرههاى سياسى شاهدش بوديم. حساب باز 
كردن روى حمايت فعلى آمريكا از لبنان درست نيست 
چرا كه اين حمايت ممكن است در آينده كاهش يابد 
ولو اگر به فروپاشى لبنان منجر شود به خصوص كه 
ظرفهاى رسمى در لبنان تبليغات ماههاى اخير آمريكا 
را درباره اينكه ثبات لبنان ديگر خط قرمز آمريكايىها 
نيست، جدى نگرفتهاند.دوم اينكه بىشك نفوذ تدريجى 
حزباهللا از 17اكتبر تا بحران فعلى در رهبرى و اتخاذ 
تصميمات درباره بحران، بر ثقل سياسى و اعتبارى كه 
انتظارش را داشت، افزود.حزباهللا از حاميان بازگشت 
حريرى به پســـت نخست وزيرى بود و در راضى 
كردن او زيادهروى نيز كرد تا او نخست وزير بماند. 
اين حزب از ورود تمامى احزاب سياســـى به كابينه 
حمايت كرده و هيچ وتويى نكرد. اما پس از خروج 
حريرى از دولت، به رغم آرام شدن برخى طرفهاى 
مخالف حزباهللا و كابينه جديد، از فشارهاى داخلى 
بر اين حزب كاسته نشد زيرا جريانهاى"العهد"(جريان 
وابسته به ميشل عون) و جريان "آزاد ملى"(وابسته به 
جريان المستقبل )كمكى در اين باره نكردند.در ديگر 
سو، جبران باسيل، نماينده پارلمان لبنان نيز بدون بررسى 

مرحله پيش از سقوط كابينه و پس از آن يا بازنگرى در 
نيمه اول رياست جمهورى ميشل عون، به همان شيوه 
خود ادامه داد. گويا نه اعتراضاتى رخ داده، نه بيمارى 
شيوع پيدا كرده و نه اقتصاد كشور دچار فروپاشى شده 
است.اين مساله حزب اهللا را در نبردى پرهزينه با ديگر 
همپيمانانش از جمله نبيه برى، رئيس پارلمان قرار داد؛ 
كسى كه به خوبى مىداند چگونه در لحظات حساس 
خود را از حزب جدا كند.مشـــكل فعلى جريان آزاد 
ملى لبنان اين است كه ديگر در شرايط درستى نيست 
گرچه نظريهپردازان تالش دارند اين موضوع را انكار 
كنند، اما اين جريان به خصوص پس از عقب نشينى 
جريان العهد و خروج از عرصه منطقهاى و بينالمللى 
تا حدى كه به شمارش معكوس براى پايان نزديك 

شد، دچار وحشت شده است.سوم اينكه نمىتوان گفت 
اعتراضات در طرابلس، بيروت و يا ديگر مناطق شانسى 
براى احزاب سياسى مخالف حزباهللا است، هرچند كه 
اين احزاب دنبال سوء استفاده از مردم و گرسنگى و 
فقر آنها به هر شكلى هستند. اين تظاهرات تنها نتيجه 
تحركاتهاى مردمى هســـتند اما نكته قابل توجه آن 
است كه بانكها و احزاب سياسى و نظامى روزى كه 
محدوديتهاى عمومى افزايش يافتند، مىدانستند مردم 
و تمام كسانى كه معيشتشان دچار مشكل مىشود، 
به بانكها هجوم خواهند برد. اين مطلبى اســـت كه 
آشكارا در نشستهاى سياسى و بانكى نيز مطرح شد 
اما مساله اين است كه اين موضوع با تشديد عامدانه 
تدابير بانكى به تشويق مردم به تظاهرات در خيابانها 
منجر شد و احزاب سياسى مخالف نيز آن را همراهى 
كردنـــد؛ اقدامى كه به تعطيلى طوالنى مدت بانكها 
منجر شد.در همين حال مفهوم چراغ سبزى كه از اكتبر 
به دليل عملكرد بد و مستمر بانكها به تظاهركنندگان 
نشان داده شد، با چراغ سبز نشان داده شده به احزاب 
و فراكسيونهاى سياسى كه در آغاز تظاهرات در كابينه 
ســـعد حريرى با حزباهللا موافق بودند، تفاوت دارد. 
تقابل موضع كشورهاى منطقه و جهان با موضع داخلى 
لبنان در مقابله با حزباهللا امرى آشكار است اما عوامل 
اين تقابل كامال روشـــن نيستند زيرا اوضاع به وجود 

آمده در لبنان تنها به گرسنگى و فقر محود نمىشود 
بلكه خارج شـــدن سالح از انحصار دولت را دنبال 
خواهد داشت.خطرناكتر از اين وضعيت، ورود ارتش 
به تظاهرات است اما اين گفته كه طرف يا طرفهايى 
ارتش را براى وارد اعتراضات مىكنند درست نيست. 
سيستم بانكى لبنان و ارتش هر كدام اشتباههاى خود 
را به تنهايى متحمل مىشوند و بر اين اساس مىتوان 
گفت، اشـــتباههاى نظامى و امنيتى (و رسانهاى اعالم 
نشده) در الجبل، طرابلس، بيروت و منطقه بقاع پس از 
تمامى تجربههاى چند ماه اخير را تنها مىتوان بخشى 
از شرايطى دانست كه عامدانه به وجود آمد تا بحرانى 

را كه برايش برنامهريزى شده بود، ايجاد كند .
از سويى،سفير پيشين ايران در برلين با اشاره به 

اقدام دولت آلمان در تروريستى خواندن حزباهللا لبنان و 
اعالم ممنوعيت فعاليت اين گروه در اين كشور اروپايى، 
گفت: آنچه كه آلمان در اين زمينه انجام داده ژستى 
براى راضى كردن آمريكا و رژيم صهيونيستى است 
و بيشتر يك حركت تبليغاتى است؛ چرا كه حزباهللا 
تشكيالت و دفتر رسمى و غيررسمى در آلمان ندارد.

عليرضا شيخعطار در گفتوگو با ايسنا گفت: در تحليل 
آنچه كه اتفاق افتاده بايد به چند موضوع توجه داشت؛ 
اول اينكه آلمان به خاطر جنگ جهانى دوم و مسائل 
ادعايى مطرح شده در ارتباط با «هولوكاست» از سوى 
رژيم صهيونيستى خود را در عمل و در اعتقاد مديون 
اين رژيم مىداند و اكنون از بزرگترين كمككنندگان 

مالى و تكنولوژى به اسرائيل است. 
وى با بيان اينكه در اين زمينه گاهى آنقدر از سوى 
دولت آلمان افراط شـــده كه در سالهاى اخير برخى 
از نخبگان و دانشگاهيان آلمان به عملكرد دولت اين 
كشور در اين زمينه انتقاد كردهاند، تصريح كرد: از ديگر 
سو اسرائيل حضور و نفوذ قوى در رسانههاى آلمان 
دارد چنانكه نشريه «بيلد» آلمان كه يكى از پرتيراژترين 
رســـانههاى اين كشور اســـت، يكى از سياستهاى 
اصلىاش حمايت از اسرائيل و تضعيف و تهمتزنى به 
جمهورى اسالمى و كشورهاى همسو با آن است. وى 
همچنين با بيان اينكه آلمان به عنوان يك كشور شكست 

خورده از متفقين داراى رابطهاى خاص با آمريكاست 
و دولت واشنگتن همواره سعى كرده كه دولت برلين 
را كنترل كند، گفت: چنانكه حدود شش - هفت سال 
پيش خبرى منتشـــر شد كه سازمان اطالعاتى آمريكا 
«سى آى اى»، دستگاه شنود در دفتر مركل صدراعظم 
آلمان گذاشته و او را شنود مىكرده است. شيخ عطار با 
بيان اينكه البته آلمان گاليههايى از آمريكا به خصوص 
در دوران رياســـت جمهورى ترامپ دارد، اضافه كرد: 
ولى علىرغم اين گاليهها همچنان تحت فشار، نفوذ و 

اعمال اراده از سوى آمريكا است. 
اين ديپلمات پيشين كشورمان افزود: در حال حاضر 
حزب اهللا لبنان فعالترين و موثرترين دشـــمن رژيم 
صهيونيستى است و اين رژيم بيش از همه از فعاليت و 

نفوذ حزب اهللا نگران است . رژيم صهيونيستى در همين 
چارچوب در طى سالهاى اخير تالش كرده است كه با 
توسل به ابزارهاى مختلف از جمله برنامههاى جاسوسى، 
تحريم  يا ترور كردن سران حزب اهللا ، فعاليت آن را 
محدود كند. اين ديپلمات پيشين كشورمان با تاكيد بر 
اينكه آنچه اتفاق افتاده چيز جديدى نيست و حزباهللا 
لبنان از مدتها قبل در برخى كشـــورهاى اروپايى به 
واسطه فشارها و تحريمهاى اعمال شده از سوى رژيم 
صهيونيستى، نمىتوانسته دفترى داشته باشد، خاطرنشان 
كرد: به نظر مىرسد آنچه كه در طى چند روز اخير در 
آلمان  در ارتباط با حزباهللا لبنان رخ داده است بيشتر 
يك حركت تبليغاتى و ژستى براى راضىكردن آمريكا 
و اسرائيل است وگرنه حزباهللا به صورت رسمى و 
غيررسمى تشكيالت و يا دفترى در آلمان ندارد.وى ادامه 
داد: البته عدهاى لبنانى در آلمان زندگى مىكنند كه آنها به 
گروه حزب اهللا به عنوان  يك مجموعه سياسى و البته 
نظامى كه موجب حفظ استقالل لبنان در برابر دشمنانى 
همچون رژيم صهيونيســـتى شده احترام مىگذارند و 
احتماال آنچه كه به عنوان حمالت به مراكز فرهنگى 
حزباهللا در لبنان مطرح شده است اشاره به مراكز  و  
مجموعههاى اين افراد است و گرنه همانطور كه اشاره 
شد حزباهللا به صورت رسمى و غيررسمى تشكيالت 
و دفترى در لبنان ندارند. به گزارش ايســـنا، ، وزارت 

كشـــور آلمان در روز پنچ شنبه با تروريستى خواندن 
حزب اهللا لبنان  اعالم كرد كه فعاليت حزباهللا لبنان در 
اين كشور اروپايى ممنوع است. «هورست زهوفر»، وزير 
كشور آلمان از هواداران و نيروهاى وابسته به حزباهللا 
لبنان در آلمان درخواست كرده تا به فعاليتهاى خود 
در اين كشور خاتمه دهند. فعاليت چهار انجمن وابسته 
به حزباهللا نيز در آلمان ممنوع شده است.در نخستين 
ســـاعات بامدادى روز پنجشنبه پليس آلمان در چند 
ايالت اين كشور عليه انجمنهاى وابسته به حزباهللا 
و پيروان اين گروه به طور همزمان وارد عمل شد و 
ســـاختمان مساجد و مراكز تجمع نيروهاى وابسته به 
حزباهللا را مورد تفتيش قرار داد. از آنجا كه حزباهللا 
رســـما دفترى در آلمان ندارد، ممنوعيت تعيين شده 

براى فعاليت اين چهار انجمن و همچنين منع فعاليت 
حزباهللا در آلمان به معناى ممنوعيت كامل حزباهللا 

در اين كشور تلقى مىشود.
آلمان سرباز صهيونيستها

مجيد جعفرى در ايرنا نوشت:شكست سياستهاى 
آمريكا و صهيونيســـتها در منطقه، اين بار مقامات 
آلمانى را وارد بازى آنها كرده و برلين به عنوان سرباز 
صهيونيستها عليه طرفداران حزب اهللا كه مقيم آلمان 
هســـتند ، وارد ميدان شده است.وزارت كشور آلمان 
اعالم كرد كه تمامى فعاليتهاى حزباهللا لبنان در اين 
كشور ممنوع است و برلين اين حزب را يك "سازمان 
تروريستى" مىخواند؛ به دنبال اين اعالم پليس آلمان 
نيز اوايل صبح همان روز اقدام به بازداشت شمارى از 
شهروندان لبنانى مقيم اين كشور كرد و مقامات امنيتى 
آلمان مدعى شدند كه بيش از يك هزار نفر در آلمان 
بخشى از شاخه حزب اهللا لبنان در آلمان هستند .اين 
اقدام برلين در حالى صورت گرفته كه آمريكا و رژيم 
صهيونيستى پيش از اين به آلمان براى ممنوعيت فعاليت 
حزباهللا لبنان فشار آورده بودند و طراح اصلى آنها بوده 
و مقامات آلمانى فقط مجرى دستورات واشنگتن و تل 
آويو هستند.بر همين اساس دسامبر گذشته (آذر/ دى 
98) پارلمان آلمان اليحهاى را تصويب كرد كه براساس 
آن از دولت آنگال مركل صدراعظم آلمان خواسته شد 
تا تمام فعاليتهاى حزب اهللا لبنان را در خاك آلمان 
ممنوع كند و اين در حالى بود كه ديگر عناصر گروهاى 

تروريستى به راحتى در آلمان فعاليت مى كنند .
اين اقدام برلين به ســـرعت موجب استقبال و 
ذوقزدگى تلآويو، واشنگتن و رياض قرار گرفت و 
آنها از اقدام آلمان در تروريســـتى اعالم كردن حزب 
اهللا و دستگيرى طرفداران آن در آلمان ابراز خوشحالى 
كردند.«اسرائيل كاتص» وزير خارجه رژيم صهيونيستى 
اولين كسى بود كه از اقدام برلين ذوق زده شد و از 
آن حمايت كرد؛ وى دقايقى بعد از اقدام آلمان عليه 
حزب اهللا با استقبال از آن، از ديگر كشورهاى اروپايى 
نيز خواست اين مسير را دنبال كنند!مايك پمپئو  وزير 
خارجه آمريكا نيز در بيانيهاى مطبوعاتى از اقدام آلمان 
در شناســـايى حزباهللا لبنان به عنوان «يك سازمان 
تروريستى» استقبال كرد و همچون همتاى صهيونيست 
خود از ديگر كشورهاى اروپايى خواست تا اين مسير 
را دنبال كنند.در اين بين ذوق زدگى سعودىها جالبتر 
از ديگـــران بود؛ وزارت خارجه عربســـتان به عنوان 
كشور اول حامى تروريسم در منطقه از قرار گرفتن نام 
حزب اهللا لبنان در فهرست گروههاى تروريستى آلمان 
و ممنوعيت تمامى فعاليتهاى اين جنبش در آلمان، 
حمايت و ابراز خشنودى كرد.اين وزارتخانه با ادعاى 
اهميت اين اقدام در راستاى مبارزه با تروريسم! منطقهاى 
و بينالمللى، بر ضرورت اتخاذ مواضع مشابه از سوى 

جامعه بينالمللى تاكيد كرد.

پشــت پرده اقدام آلمان براى تروريستى خواندن
حزباهللا

در حالى كه عناصر گروهاى تروريستى بسيارى
به راحتى در آلمان فعاليت مى كنند، اقدام دولت برلين
عليه حزب اهللا نشان داد كه صهيونيستها و آمريكايىها
پشــــت اين قضيه قرار دارند.اما پشت پرده اين قضيه
جالب تر از اصل آن مى باشد؛ رژيم صهيونيستى در
سالهاى اخير به ويژه در سالهاى 2000و 2006در دو
جنگ شكست سختى از حزب اهللا در لبنان خورد و
اين مساله به كابوسى براى صهيونيستها تبديل شد و
اين رژيم از آن پس بارها به دنبال تالفى بوده كه راه
انداختن بحران سوريه اوسط ائتالف غربى – عربى – 
صهيونيستى با همراهى تركيه و كشاندن پاى حزباهللا
در آن در همين راستا قابل ارزيابى است.جنگ سوريه
(2011) آغاز و تاكنون نيز كه در اسفند ماه سال 1389
ادامه دارد در اصل به منظور نابودى ارتش و نظام سوريه
و حزب اهللا به عنوان خط مقدم جبهه ضدصهيونيستى
طراحى شد و ائتالف غربى – عربى صهيونيستى تالش
كردنــــد كــــه با ايجاد، تجهيز و حمايت همه جانبه از
گروههاى تروريستى همچون داعش و النصره به آمال و
آرزوهاى خود جامه عمل بپوشانند، اما روياى پوشالى
آنها با گذشــــت يك دهه حمايتهاى همه جانبه از
تروريستهايى از سراسر جهان در سوريه بر باد رفت
و ارتش سوريه با كمك جبهه مقاومت اسالمى به ويژه
حزب اهللا توانســــت شكستهاى سنگينى به ائتالف
متجاوز و تروريستها وارد كند.با گذشت 10سال از
جنگ سوريه و اين كه تروريستها به آخر خط خود
در اين كشور رسيده اند، صهيونيستها و آمريكايىها و
ديگر حاميان تروريستها به فكر وارد كردن ضربه به
طرق ديگر به ايران و حزب اهللا به عنوان حاميان جبهه
مقاومت اســــالمى افتادند؛ از اين رو در سالهاى اخير
مى بينيم كه آمريكا با اعمال تحريمهاى غير قانونى و
وادار كردن هم پيمانان خود به تبعيت از آن، به دنبال
فشار مضاعف عليه جمهورى اسالمى ايران هستند و
اقدام اخير دولت آلمان عليه حزب اهللا لبنان نيز دقيقا
در راستاى حمايت از رژيم صهيونيستى و دلدارى به
صهيونيستها مى باشد كه اين موضوع در پيام توئيترى
وزير خارجه آلمان كامال مشخص است و برلين دقيقا
در همين راستا حركت مى كند.«هايكو ماس» در اين
پيام به توجيه اقدام آلمان عليه حزباهللا لبنان پرداخته و
با تكرار ادبيات صهيونيستها و آمريكايىها عليه اين
جنبش اعالم كرده كه حزب اهللا حق موجوديت اسراييل
را انكار و به نوسازى گسترده زرادخانه موشكى خودش
ادامه مىدهد.وزير خارجه آلمان همچنين از لزوم «اجراى
قانون» به منظور مقابله با اقدامات حزباهللا لبنان در اين
كشــــور اروپايى سخن گفت؛ اقداماتى كه به ادعاى او
«تروريستى و مجرمانه» هستند ولى وى هيچگونه سندى
براى ادعاى خود ارايه نداده اســــت و تنها اقدام حزب
اهللا لبنان چشاندن طعم شكست به رژيم صهيونيستى
در دو دهه اخير با وجود برخى ادعاها بوده اســــت.در
حالى نام حزب اهللا لبنان در آلمان و انگليس و پيش از
آن در آمريكا به عنوان گروه تروريستى مطرح مى شود
كه تنها جرم اين جنبش دفاع از وطن خود در مقابل
تجاوزگرىهاى رژيم صهيونيستى و همچنين مقابله با
گروههاى تروريستى ساخته و پرداخته جبهه غربى -
عربى - صهيونيستى، همچون داعش و النصره در منطقه
است، موضوعى كه موجب نگرانى و ناراحتى سران رژيم
صهيونيستى و آمريكا شده و آنها را به تكاپوى اقدامات
عليه اين جنبش در ديگر كشورها به ويژه اروپا انداخته
است.البته از آلمان نمى توان بيش از اين انتظار داشت
چرا كه آمريكا 250پايگاه نظامى خارجى خود از حدود
850پايگاه نظامى اش در سراسر جهان را فقط در آلمان
مستقر كرده و دولت برلين موظف است هزينه سنگين
تمامى نيروهاى آمريكايى موجود در خاك آلمان را كه
ساالنه چندين ميليارد دالر مى باشد، پرداخت كند و بايد
گفت كه كشور آلمان عمال پس از جنگ جهانى دوم به
مستعمره آمريكايىها تبديل شده است، آمريكايىهايى

كه خود نوكر صهيونيستها هستند. 

داليل و اهداف آغاز مجدد اعتراضات در لبنان

آگهى تغييرات شركت سبز برج جهان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 5103 و شناسه ملى 10300078537

**********************
آگهى تغييرات شركت آرين پخش اكسير شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 275 و شناسه ملى 10861898959

**********************
آگهى تغييرات شركت معدنى آهن آجين شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 13261 و شناسه ملى 10861117602

********************** 
آگهى تغييرات شركت آهنگرى تراكتورسازى ايران شركت 

سهامى عام به شماره ثبت 4055 و شناسه ملى 10860114150

آگهى تغييرات 
شركت سرمايه گذارى و توسعه استان بوشهر شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 2046 و شناسه ملى 10320078487

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت دريا پيكر ساحل شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 7962 و شناسه ملى 10960009860

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت دريا پيكر ساحل شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 7962 و شناسه ملى 10960009860

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت دريا پيكر ساحل شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 7962 و شناسه ملى 10960009860

آگهى انتقال شركت روان سازان پيشرو آذربايجان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 13316 و شناسه ملى 14006811036

********************** 
آگهى تغييرات شركت كبير كوه سازه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 1238 و شناسه ملى 10300037084

********************** 
آگهى تغييرات شركت پارسا پايا طرح ايرانيان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 4884 و شناسه ملى 10300076214

********************** 
آگهى تغييرات شركت ساختمانى راهسازى راهدارى پديده 

بتن آبدانان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 432 و شناسه ملى 14003863277

آگهى تغييرات 
شركت توسعه ساخت و نصب صنايع بتنى و فلزى گسترش مانا 

ساز آبيك (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 418 و شناسه ملى 10861621130

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت صنايع جوش و برش كارا سازه سهامى خاص
 به شماره ثبت 2888 و شناسه ملى 10780063597

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت آب و فاضالب استان كرمان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1966 و شناسه ملى 10630101340

********************** 
آگهى تغييرات

شركت توسعه تاسيسات گردشگرى آذركوشك آنا سهامى خاص
 به شماره ثبت 10401 و شناسه ملى 10220154080

آگهى تغييرات
 شركت توليدى و صنعتى ايران پاپيروس سهامى خاص

 به شماره ثبت 539 و شناسه ملى 10861599440

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت كارخانجات توليدى و صنعتى پاوند
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1543

و شناسه ملى 10861347632

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت كارخانجات توليدى و صنعتى پاوند
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1543

و شناسه ملى 10861347632
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لزوم شناخت بيشتر از همسر گرامي پيامبر عظيم الشأن اسالم 
حجت االسالم شهاب مرادي كه درباره حضرت خديجه )س(؛ همسر 
گرامي پيامبر عظيم الش���أن اس���الم )ص( و مادر حضرت فاطمه )س( 
تاكنون سخنراني ها و مصاحبه هاي بسياري انجام داده، به حق از اين كه نام 
اين بانوي بزرگوار اسالم تاكنون براي خيابان ها، مدرسه ها، بيمارستان ها 
و مراكز فرهنگي در شهرهايي مانند تهران انتخاب نشده، گاليه  كرده   و 
گفته اس���ت: »براي زني كه اين همه حق بر گردن ما دارد، حتي وقتي 
به امامزاده يا حرمي يك صحن اضافه مي شود هم وقتي سؤال مي كنم، 
مي بينم كه هرنامي هست به جز  نام خديجه )س(«! و سؤال مي كند كه 
 چرا نامگذاري يك ميدان به نام همسر پيامبر به رغم همه پيگيري هايش 
باز هم بي نتيجه مانده است؟ اميدوارم با شناخت بيشتر مردم از همسر پيامبر 
گرامي، شناخت اين مادر بزرگوار كه حق بزرگي برگردن همه مسلمانان 

 جهان دارد، بيشتر و كامل تر شود. 
خواننده روزنامه اطالعات 
خط ارتباطي: جهت خوشحالي اين خواننده محترم يادآور مي شود 
جنب پارك مادران در بزرگراه شهيد حقاني مسجدي بنا شده به نام مبارك 
حضرت خديجه)س( و اين از توجهات جناب دكتر قاليباف ش���هردار 

سابق تهران است.
درمانگاه هاي دولتي پروتكل بهداشتي را بيشتر رعايت كنند 

با آغاز فعاليت درمانگاه هاي دولتي با توجه به ش���لوغي اين مراكز، 
احتمال انتشار ويروس كرونا و آلوده شدن شماري از بيماران به اين بيماري 
در اين مراكز وجود دارد، از مس���ئوالن وزارت بهداش���ت و درمان انتظار 
مي رود كه تمامي درمانگاه ها و بيمارس���تان هاي دولتي را به رعايت  هر 
چه بيشتر و كامل تر پروتکل های بهداشتي و رعايت فاصله اجتماعي در 
اين مراكز ملزم سازند و براي كاهش مراجعان، تعداد ويزيت پزشکان در 
اين مراكز را محدود و نيز نوبت دهي را تلفني و يا از طريق دادن شماره  
براي روزهاي آتي هماهنگ كنند. در حال حاضر مراجعه بيماران بعد از 
خارج شدن از دوران قرنطينه خانگي براي ويزيت و يا تهيه دارو و  انجام 
آزمايش به درمانگاه هاي دولتي افزايش يافته است كه ضرورت دارد اين 

خدمات صرفاً در بيمارستان هاي منتخب ارائه شود. 
از كاركنان درمانگاه حضرت وليعصر)عج( 

عملكرد معلمان، تحسين برانگيز است 
تالش و احساس مسئوليت معلمان براي آموزش آنالين دانش آموزان 
در شرايط بحراني كرونا به دليل عدم حضور آنان در مدارس، تحسين برانگيز 
است. عليرغم مشکالتي كه اين نوع آموزش براي معلمان مدارس و استادان 
دانشگاه ها در اين روزها به وجود آورده و فعاليت آنان را دو چندان كرده 
است، متاسفانه گراميداشت روز معلم، امسال در رسانه ملي آنچنان كه بايد، 
مورد توجه قرار نگرفت. جاداشت صداو سيما با تهيه گزارش هاي گوناگون 
حداقل از مناطق محروم و درگير با كرونا و مشکالت آموزگاران اين مناطق، 

برنامه هايي تهيه و در آن روز و يا هفته معلم پخش مي كرد. 
تلفن به خط ارتباطي 

حداقل روزنامه اطالعات فارسي را پاس بدارد
زماني ش���عار معروف »فارس���ي را پاس بداريم« يکسره از شبکه هاي 
صدا و سيما پخش مي شد كه اآلن متاسفانه از آن خبري نيست و در نتيجه في المثل 
مسئوالن كشوري به جاي »اوج گرفتن« بيماري كرونا از واژه »پيك« اين بيماري 
اس���تفاده مي كنند؛ كه انتظار مي رود الاقل روزنامه وزين و قديمي اطالعات، 

فارسي را پاس بدارد و به  جاي كلمه »پيك« از »اوج« استفاده كند! 
خواننده روزنامه اطالعات

قدرداني از رئيس شعبه بانك انصار
در مراجعه به بانك انصار شعبه چهارراه منصور خيابان 17 شهريور 
جنوبي شاهد برخورد متواضعانه رئيس شعبه بودم كه با صبر و حوصله 
فراوان مشکالت مراجعان را حل مي كرد، از طريق خط ارتباطي روزنامه 

اطالعات از ايشان و همکاران  محترمشان تشکر و قدرداني مي كنم.
حسن ايماني

مدت زمان پيامگير روزنامه را افزايش دهيد 
چند س���ال اس���ت كه مدت زمان پيامگير روزنامه اطالعات حدود 
2 دقيقه است و عليرغم درخواست شماري از خوانندگان روزنامه براي 
افزايش زمان آن، در اين مورد اقدامي نشده است. اين زمان اندك مجال 
بيان كامل خواست ها و پيشنهادها را از خوانندگان مي گيرد و به  همين دليل 
در برخي موارد آنان مجبور مي شوند چند بار تماس بگيرند تا بتوانند پيام 
خود را به طور كامل مطرح كنند. از روزنامه اطالعات تقاضا داريم كه 
حداقل مدت زمان پيامگير را به 4 دقيقه افزايش دهند و نيز در صداي 

ضبط شده نام روزنامه اطالعات و مدت مکالمه نيز اعالم شود. 
خواننده روزنامه اطالعات 
خط ارتباطي: اين خط براي پيام هاي كوتاه در نظر گرفته شده و زمان 
آن هم باتوجه به  كثرت پيام دهندگان كافي است و اگر خواننده محترمي 
پيام يا مطلب مفصل دارد، مي تواند در قالب مقاله به يکي از نشانه هاي 
درج شده در صفحه آخر روزنامه بفرستد، ضمن آن كه به محض برقراري 

تماس تلفني نام روزنامه اعالم مي شود. 
هشدار به خريداران ريسك  ناپذير سهام بورس!

تبليغات گسترده پرُسود بودن بازار بورس و خريد سهام باعث شده 
است افراد زيادي به اميد پولدار شدن در مدت اندك و بي توجه به ماهيت 
ريسك پذيري سهام، تمام دارايي و سرمايه هاي خود را براي خريد آن وارد 
بازار بورس كنند. اميدوارم مهار نقدينگي افسارگسيخته در بازار بورس 
براي افرادي كه با فروش خانه و يا خودروي خود وارد اين بازار شده  اند 
نيز سود آور باشد و در يك بازه زماني بعد از افزايش سرمايه آنان بازار 

متزلزل نشود و سرمايه هاي آنان از ميان نرود. 
سهامدار قديمي بورس 

نگاهي به يادداشت  نويسنده روزنامه اطالعات 
بيان افتخار پش���ت سرگذاردن بحران كرونا در كشور در يادداشت 
 »س���فره ها كوچك تر نش���ود« آقاي فتح اهلل آملي در روزنامه اطالعات 
15 ارديبهشت ماه و مقايسه آن با تعداد جان باختگان در ديگر كشورهاي 
جهان بايد به حساب خطاي دولتمردان آن كشورها و نه به حساب مردمان 
آن ها بگذاريم. جدا از مطلبي كه مطرح كردم يادداشت آقاي فتح اهلل آملي 
بس���يار خواندني و قابل تأمل بود كه اميدوارم مورد توجه مسئوالن قرار 
گيرد تا با مديريت درست و اصولي و برنامه ريزي هاي حساب شده اجازه 

كوچك تر شدن سفره هاي مردم را در سال جديد ندهند. 
خواننده روزنامه اطالعات 

لزوم اطالع رساني به تازه واردان بازار بورس
مدتي اس���ت كه بازار س���رمايه گذاري در بورس و اوراق بهادار با 
توجه به آزادسازي برخي از سهام شركت هاي دولتي و نيز سهام عدالت 
بسيار داغ و به اصطالح پررونق شده است. از خبرنگاران بخش اقتصادي 
روزنامه اطالعات تقاضا داريم براي شناخت بيشتر افراد تازه كار و ناآشنا 
با اين بازار، گزارش هايي در مورد نحوه س���رمايه گذاري، راه هاي ورود 
به بورس و معرفي اصطالحات بورسي به خوانندگان روزنامه اطالعات 

اطالع رساني كنند.
خواننده روزنامه اطالعاتـ  كرج

سوء استفاده دالالن از بازار محصوالت ديجيتالي
براي دريافت اينترنت پرس���رعت از خط تلفن ثابت و خالصي از 
 تهيه ش���ارژهاي ماهانه، هفتگي و روزانه، يك دس���تگاه مودم را به مبلغ 
750 هزار تومان خريدم، در شرايطي كه استفاده از اينترنت براي انجام امور 
اداري و شخصي توصيه مي شود، بهتر است تجهيزات، امکانات و لوازم 
جانبي اينترنت نيز براي مردم فراهم شود و يا حداقل بر قيمت محصوالت 
و تجهيزات ديجيتالي نظارت بيش���تري صورت گيرد. متأسفانه دالالن و 
سودجويان بازار با توجه به افزايش استفاده خانواده ها از فضاي مجازي و 

اينترنت، قيمت محصوالت ياد شده را بسيار گران كرده اند.
مهدي پورـ  دانشجويي از تهران

يك باجه بانك ها را به پول نقد اختصاص دهند
عدم تحويل پول نقد در بانك ها، معضالت بس���ياري براي كساني 
كه تاكنون از كارت هاي بانکي استفاده نکرده اند و سر و كارشان با پول 
نقد بوده ايجاد كرده و عليرغم درخواس���ت هاي مکرر مردم براي رفع 
مشکل ياد شده، بانك مركزي تاكنون دستورالعمل  خاصي در اين زمينه 
ارائه نکرده است. پيشنهاد مي شود تمامي بانك ها يکي از باجه هاي خود 
را با رعايت كامل نکات بهداش���تي به دريافت و پرداخت پول هاي نقد 
مشتريان اختصاص دهند. در ضمن افرادي كه با كارت هاي بانکي خريد 
مي كنن���د، چگون���ه مي توانند كارت هاي خود را با پول هاي نقدي كه در 

اختيار دارند، شارژ كنند؟
مغازه دار مشتري بانك

تلفن 22226090

ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .
* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی

س����رويس خبر: رئيس سازمان 
بازرس����ی كل كشور گفت: شورای 
رقابت برای مديريت هرچه بيش����تر 
قيمت خودرو در هفته جاري فرمول 

قيمت خودرو را تعيين می كند. 
حجت االس����الم والمسلمين 
حس����ن درويشيان افزود: ما همواره 
موضوع خودرو را به عنوان يکی از 
اولويت های اصلی مورد نظر قرار داده 
ايم و درباره  قيمت گذاری خودرو 
و نح����وه عرضه آن از چند ماه قبل 
مکاتباتی با معاون اول رئيس جمهوري 
و وزي����ر صنعت، معدن و تجارت و 

اعضای ستاد تنظيم بازار داشتيم.  
وی گف����ت:  مركز ملی رقابت 
طبق بند 5 م����اده 5۸ قانون اجرای 
سياست های اصل 44 قانون اساسی 
بايد فرمول تعيين قيمت خودرو های 
انحص����اری را مش����خص كند كه 
انحصاری بودن يا نبودن خودرو ها 
هم به تشخيص شورای رقابت است 
و اين شورا خودرو های توليدشده در 
شركت های سايپا و ايران خودرو را 

انحصاری می كند. 
درويشيان با ابراز گاليه از اين كه 
شورای رقابت مدت ها از اين گردونه 

خارج شده بود، افزود: در جلسه ای 
با حضور وزي����ر صنعت، معدن و 
تجارت و معاونان وزير و مسئوالن 
سازمان بازرسی كل كشور از رئيس 
ش����ورای رقابت دعوت و مقرر شد 
اين شورا ظرف چند روز آينده فرمول 
خود را براس����اس قانون ارائه كند تا 
براس����اس آن قيمت خودرو در سال 

۹۹تعيين شود. 
وی گفت: اختالف شورای رقابت 
و سازمان حمايت از حقوق مصرف 
كنندگان اين است كه خودروسازان 
می خواهند قيمت خودرو براساس 
هزينه های مرتبط و غير مرتبط توليد 
خودرو تعيين شود در حالی كه حرف 
ش����ورای رقابت اين است كه قيمت 
خودرو بايد براساس هزينه های تمام 
شده توليد خودرو و ميزان تورم اعالم 
شده از سوی بانك مركزی تعيين شود 
كه وزير صنعت دستور اكيد داده اند 
كه حتما شورای رقابت وظيفه خود 

را در اين باره انجام دهد. 
درويشيان افزايش قيمت يك 
خودرو از 40ميليون تومان به ۹0ميليون 
تومان در بازار و افزايش فاصله ميان 
قيمت كارخانه تا بازار را التهاب آفرين 

خواند و گفت: اين اتفاق درس����تی 
نيست و بخشی از اين معضل به سبب 
اشکاالت نحوه عرضه خودرو است. 

رئيس س����ازمان بازرسی كل 
كشور گفت: از اسفند پارسال تاكنون 
ش����ركت های ايران خودرو و سايپا 
فروش فوری نداش����ته اند و فقط دو 
نوبت پيش فروش داشته اند كه اگر 
اين گونه عمل نمی شد شايد شاهد 

قيمت های نجومی نبوديم.  
درويشيان به گاليه مردم از نحوه 
ثبت نام در س���ايت ايران خودرو و 
سايپا هم اشاره كرد و گفت: مردم اين 
گونه اعالم می كنند كه اگر قويترين 
پهنای باند را در اختيار داشته باشند 

و ماهرترين فرد پای سايت بنشيند 
امکان ثبت نام برايش فراهم نخواهد 
شد و ظرف چند لحظه اعالم می شود 
كه ظرفيت تکميل ش���ده است و 
گاه���ی اوقات افراد تا مرحله انتقال 
پول پيش می روند، اما ثبت نامشان 
كامل نمی ش���ود. ما اين موضوع را 
دنبال می كنيم كه ش���يوه ثبت نام و 
نحوه عرضه خودرو، اصالح و بستر 
داللی جمع ش���ود تا يك نفر نتواند 
تع���داد زيادی خودرو را احتکار تا 
قيم���ت ها افزايش پيدا كند.  به گفته 
رئيس س���ازمان بازرسی كل كشور 
وزير صمت دستور اكيد داده است 
كه با كسانی كه موجب التهاب بازار 

می شوند برخورد شود. 
درويش����يان  به سوالی مبنی بر 
اين كه با سايت های فروش اينترنتی 
خودرو كه مرتکب تخلف می شوند 
چه برخوردی می ش����ود  پاسخ داد: 
وظيفه س����ازمان بازرسی كل كشور 
نظارت ب����ر وظايف قانونی وزارت 
صمت و سازمان های وابسته است و 
مراجع قضايی به تخلفات اين سايت ها 
رسيدگی می كنند كه ظاهرا دادستانی 

برخورد هايی هم داشته است. 

 رئیس سازمان بازرسی: 

بستر داللی  در عرضه خودرو باید جمع شود  سرويس خبر: مراسم تکريم و معارفه جانشين 
قديم و جديد فرمانده ناجا برگزار شد. 

سردار حسين اشتری فرمانده ناجا در اين مراسم ، 
گفت: مقابله با كرونا يك آزمايش و رزمايش برای 
نيروهای مس���لح، ناجا و مردم بود و انصافا مردم 
ايران در اين شرايط خوش درخشيدند.   وی افزود: 
كش���ورهای پيشرفته با بهترين امکانات در درمان 
اين ويروس عاجز بودند و اين در حالی است كه 
جمهوری اسالمی با وجود تهديدها و تحريم ها در 

مقابله با ويروس كرونا موفق عمل كرد. 
رئيس پليس كش���ور با بيان اين كه امروز در 
حوزه تامين تجهيزات پزشکی خودكفا شده ايم، تاكيد 
كرد: مردم كشورمان همچون دوران دفاع مقدس با 
ق���درت بزرگ خود پای كار بودند و به دنبال اين 
همدلی، عناد آمريکای جنايتکار با مردم ايران بيش 

از گذشته نمايان شد. 
وی به طرح مواسات و كمك مومنانه هم اشاره 
كرد و گفت: در همه شهرها، محله ها و سازمان ها 
ب���ه ويژه در نيروی انتظامی اقدامات مطلوبی انجام 
گرفته است كه بايد از طريق رسانه ها به شکل بهتری 
انعکاس داده شود؛ اين اقدامات رمز پيروزی ما بوده 
و الزم است از اين فرصت ها و ظرفيت های مردمی 

و همچنين دلسوزان نظام بهره ببريم . 
اشتری ادامه داد: تاكنون نيروی انتظامی در اجرای 
ماموريت ها موفق بوده ؛ اما الزم است با توجه به 
فشارهای اقتصادی و شرايط موجود مشابه پارسال 
آمادگ���ی خود را حفظ كنيم و با روحيه جهادی، 
انقالبی و تبعيت محض از رهبر معظم انقالب راه 

خود را پرقدرت و پرشتاب تر ادامه دهيم. 
وی همچنين بر لزوم اجرای اولويت های ناجا و 
مصوبات مطرح شده در همايش سراسری فرماندهان 
تاكيد كرد و گفت: ارتقای خدمات رسانی، تحول 
در كالنتری و پاسگاه ها و هوشمندسازی پليس  از 
اولويت های ناجا است كه بايد مورد اهتمام ويژه 
قرار بگيرد چرا كه تحقق آن ها سبب تحوالت بزرگ 

در ناجا خواهد شد. 
 اشتری با بيان اين كه موضوع معيشت كاركنان 
همچنان در اولويت ق���رار دارد، ادامه داد: قرارگاه 
جهادی تامين مسکن مورد اهتمام ويژه است،  گام های 

خوبی در اين حوزه برداشته ايم اما كافی نيست. 
رئيس پليس كشور با تبريك انتصاب سردار 
قاسم رضايی  به سمت جانشين فرمانده ناجا، گفت: 

سردار ر ضايی از فرماندهان قديمی و پيشکسوت 
ناجا و نيروهای مسلح است و سابقه بسيار درخشانی 
بع���د از انقالب اس���المی دار د؛ وی از همرزمان 
س���رداران شهيد خرازی و كاظمی بوده است و در 
دوران دفاع مقدس هم جزو نخس���تين گروه ها و 

فرماندهان بود. 
وی با بيان اين كه س���ردار رضايی يکی از 
فرماندهان آش���نا به ماموريت ها و كامال عملياتی 
است، تاكيد كرد: سردار رضايی  در سمت فرمانده 
مرزبانی ناجا هم انصافا صادقانه، خالصانه با روحيه 
جهادی و ش���هادت طلبانه به اجرای ماموريت ها 
می پرداخت كه اميدواريم با س���رعت و شتاب در 

انجام ماموريت ها پيش برود. 
رسيدن به پليس در تراز انقالب اسالمي 

جانشين فرمانده ناجا  در مراسم معارفه خود، 
گف���ت: موثرترين مولف���ه در امنيت ملی و روابط 
بين الملل، نيروی انتظامی اس���ت  كه همه ما برای 
رسيدن به پليس در تراز انقالب اسالمی الزم است 

از هيچ كوششی فروگذار نکنيم. 
سردار رضايی  ادامه داد: برای اجرای مطالبات به 
حق مردم بايد ماموريت های خود را به نحو مطلوب 
انج���ام دهيم و موضوع ارتقای آمادگی عملياتی و 

كاهش آسيب پذيری  مورد اهتمام ويژه باشد. 

وی ب���ا تاكيد بر اين كه يکی از دغدغه های 
مردم افزايش و ارتقای احساس امنيت است، افزود: 
موضوعات مهمی از جمله س���رقت و وقوع جرم  
بايد در مجلس و دولت مطرح و پيگيری شود و ما 
هم در نيروی انتظامی با روحيه انقالبی و جهادی در 

رسيدن به اهداف مورد نظر تالش كنيم. 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اين كه مطالبه مردم 
از مسئوالن؛ آرامش، آسايش و امنيت است، تاكيد كرد: 

بايد به انتظارات به حق مردم پاسخ دهيم. 
همچنين معاون طرح و برنامه ستاد كل نيروهای 
مسلح و جانشين سابق فرمانده ناجا با بيان اين كه 
نيروی انتظامی در خط مقدم پاسداری از ارزش ها 
و دستاوردهای انقالب اسالمی است، اظهار كرد: در 
اين مجموعه باعظمت  افرادی متدين ، انقالبی و 
واليی، بی دريغانه در مسير دفاع از ارزش های نظام 

و انقالب تالش و جانفشانی   می كنند. 
 در اين مراسم ضمن تقدير از سردار محمد 
شرفی به عنوان رئيس پيشين پليس پيشگيری ناجا 
و سردار محمدمسعود زاهديان،  رئيس پيشين پليس 
مبارزه با مواد مخدر، حکم انتصاب س���ردار مهدی 
معصوم بيگی به عنوان رئيس پليس پيش���گيری و 
سرهنگ مجيد كريمی به عنوان رئيس پليس مبارزه 

با مواد مخدر نيروی انتظامی ابالغ شد. 

جانشين فرمانده ناجا: بايد انتظارات به حق مردم را پاسخ دهيم

س���رويس حوادث: مدير عامل س���ازمان 
آتش نش���انی و خدم���ات ايمنی ش���هرداری 
ته���ران از كاهش 40درص���دی حوادث پس 
 از اج���رای ط���رح فاصله گ���ذاری اجتماعی 

خبر داد.
مهندس مهدی داوری افزود: آتش نش���انی 
تهران همزمان با ش���يوع كرونا در كش���ور وارد 
عمل شد و آتش نشانان هم برای مواجه با شرايط 
جديد آموزش ديدند و به منظور خدمت رسانی 
به هموطنان، برخی از معابر و نقاطی از شهر به 

طور روزانه ضدعفونی شد كه اين اقدامات تداوم 
خواهند داشت. وی ادامه داد: تجهيزات حفاظتی در 
اختيار آتش نشانان قرار گرفت و نقاطی از جمله 
پايانه های اتوبوس، پايانه های تاكسيرانی، برخی از 
مراك���ز تجاری، برخی ميادين ميوه و تره بار هم  

ضدعفونی شدند.
مديرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: 
پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی شاهد 
كاهش ح���وادث بوديم و از زمان اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی با توجه به توقف فعاليت 

برخی از مراكز تجاری مثل پاساژها شاهد كاهش 
حوادث بوديم. همچنين با بررسی های  به عمل 
آمده، حوادث نسبت به مدت مشابه پيش از اجرای 

اين طرح حدود 40درصد كاهش يافته است.
داوری افزود: البته بر اساس   احتماالت، اين 
آمار پس از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند بار 
ديگر رو به افزايش خواهد رفت كه البته با توجه 
به بازگشايی برخی از مراكز اداری- تجاری امری 
طبيعی محسوب می شود. با اين حال اميدواريم كه 

شاهد افزايش چشمگيری نباشيم.

كاهش ۴۰درصدی حوادث پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

س���رويس حوادث: وق���وع زلزله و 
خرابی ها و تلفات ناشی از آن همواره يك 
دغدغه در مناطق زلزله خيز جهان محسوب 
می ش���ود اما اين كه ترس از اين موضوع، 
س���بب خانه به دوشی مردم و حتی مرگ 
عده ای شود، اتفاقی است كه پايتخت نشينان 
كشورمان بامداد ديروز آن را تجربه كردند. 

به گزارش خبرنگار ما، در اين روزها 
و در حالی كه ساكنان تهران به دليل شيوع 
كرونا و قرار گرفتن  اين شهر در وضع قرمز، 
سعی می كنند با رعايت مسائل بهداشتی و 
پروتکل های تعيين ش���ده، خود را از ابتال 
به اين وي���روس مصون نگه دارند، وقوع 
زلزله بامدادی ، نگرانی جديدی را برای آنها 
بوجود آورد كه البته اخبار كذب در فضای 
مجازی هم مزيد بر علت ش���د تا شمار 
زيادی از تهرانی ها، شب را در بوستان ها يا 
خودروهايشان سپری كنند تا ظاهرا به آرامش 
خيال برسند! غافل از اين كه نه كارشناسان 
كشورمان و نه هيچ كارشناسی در دنيا توانايی 
پيش بينی وقوع زلزله يا پس لرزه را ندارد 
و احتمال تکرار پس لرزه های شديد پس 
از هر زلزله، فقط در حد و اندازه حدس و 

گمان است و پايه محکم علمی ندارد. 
هراس زلزله درتهران    

حوالی س���اعت 2۳ پنجشنبه شب 
دستگاه های لرزه نگار نخستين زمين لرزه 
را به بزرگی 2/۹ريشتر به مركزيت دماوند 
ثبت كردند و حدود يك ساعت بعد تهران 

با زلزله 5/1ريشتری به لرزه درآمد. 
شدت زمين لرزه نه فقط مردم دماوند، 
تهران، ورامين، ری، پاكدشت، مالرد، بهارستان 
و اسالمشهر را هراسان به خيابان ها كشاند 
بلکه در اس���تان های ديگر يعنی مازندران، 
البرز، قم، زنجان،سمنان ، قزوين و لرستان 
هم احساس شد. بسياری از شهروندان كه 
بيدار بودند با وقوع زمين لرزه به خيابان ها 
رفتند. برخی سوار خودروهايشان شدند و 
برخی هم بوستان ها را انتخاب كردند. عالوه 
بر اين جايگاه های سوخت از ترس كمبود 
بنزين و احتمال بروز مش���کل در شبکه 
سوخت رسانی با ازدحام شهروندان مواجه 
شد.  فعاليت گسل »مشا« كه يکی از دو گسل 
مهم تهران به شمار می رود شب دلهره آوری 
را در خاطرات تهرانی های در روزهای شيوع 
كرونا ثبت كرد . هرچند همين گسل حدود 
1۹0 سال قبل زلزله هفت ريشتری را هم 

ايجاد كرده بود. به همين دليل مس���ئوالن 
از مردم تهران خواس���ته اند ضمن رعايت 
الزامات و پروتکل های بهداشتی پيشگيری 
از كرونا، در 4۸ ساعت آينده هوشيار باشند 
چون ممکن است زمين لرزه ديگری ثبت 
ش���ود، البته به طور حتم خيابان خوابی و 
اسکان در بوستان ها را نمی توان در زمره 

اين آمادگی به شمار آورد. 
دستور رئيس جمهوري   

حجت االس���الم و المسلمين حسن 
روحان���ی رئيس  جمهوری بامداد ديروز و 
بالفاصله پس از اين زمين لرزه در تماس 
تلفنی با وزير كش���ور، اس���تاندار تهران و 
رئيس جمعيت هالل احمر دستورات الزم 
باری امدادرسانی به زلزله زدگان احتمالی را 

صادر كرد. 
وی در گفتگ���و با عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزير كش���ور بر ضرورت آمادگی 
و بکارگيری همه دس���تگاه ها در تهران و 
استان های معين و اعالم وضع خاص در اين 
مناطق تاكيد كرد كه با دستور دكتر روحانی ، 
جلسه ستاد بحران تشکيل شد و وزير كشور  
هم گزارشی از ارزيابی های انجام گرفته را به 

رئيس جمهوری ارائه كرد. 
2كشته از ترس! 

استاندار تهران گفت: دونفر از شهروندان 
دماوندی و تهرانی بر اثر استرس و هنگام فرار 

از خانه جان خود را از دست دادند . 
انوشيروان محسنی بند پی توضيح داد: 
در حادثه زلزله بامداد ديروز يك مرد60ساله  
درگيالوند هنگام فرار از خانه و يك خانم 
21ساله بر اثر ترس و اضطراب جان خودرا 
از دست دادند.همچنين مصدومان زلزله به 
استثنای 2نفر كه در بيمارستان بستری شدند، 

مابقی سرپايی مداوا و مرخص شدند. 
اس���تاندار تهران گفت: پس از وقوع 
زمين لرزه، 2600نف���ر مامور اورژانس و 
6 اكيپ ه���الل احمرهمراه نمايندگان و 
امدادگران تمامی دستگاه های راهداری و 
آتش نشانی در محل های مورد نظر حضور 
يافتند كه خوشبختانه مشکل خاصی برای 

شهروندان گزارش نشد. 
وی تاكي���د كرد: با همکاری وزارت 
ورزش و جوانان درهای 17مکان ورزشی 
روباز اس���تان برای اسکان موقت مردم باز 
شد  كه اين نشان از آمادگی كامل در چنين 

شرايطی دارد . 

محسنی بندپی از راه اندازی امداد پهپادی 
برای زلزله زدگان در شهر تهران  خبر داد و 
گفت: وقوع زلزله بيشتر در سحرگاه و نيمه 
ش���ب رخ می دهد كه امکان پرواز هوايی 
كمتر اس���ت ،لذا در اين شرايط می توان از 

امداد پهبادی بهره برد. 
اس���تاندار تهران در ادامه  از تصميم 
اي���ن نهاد ب���رای پرداخت وام 40 ميليون 
تومانی به اهالی روستا های پايتخت به منظور 
مقاوم سازی خانه های روستايی خبر داد و 

اف���زود: اين وام 40 ميليون تومانی با بهره 
4 درصد در اختيار روستائيان قرار می گيرد 
و افزون بر اين تسهيالت نهاد های انقالبی 
 سپاه پاسداران، كميته امداد، سازمان بهزيستی 
و بنياد مستضعفان هم برای ارائه تسهيالت 
بيش���تر به منظور مقاوم سازی خانه های 
روستايی و حمايت از قشر های آسيب پذير 

اعالم آمادگی كرده اند. 
همچنين حسن خيرخواه، رئيس شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان دماوند درباره 
علت مرگ مرد 60 ساله بر اثر اين زمين لرزه 
گفت: اين مرد كه از اهالی ش���هر رودهن 
بود،پس از زمين لرزه و هنگام خروج از خانه 
با ديوار برخورد كرد و دچار ضربه مغزی 
شد كه متاسفانه جان خود را از دست داد. 
همچنين 6 نفر در شهر دماوند به دليل فرار 

ناشی از ترس زلزله مصدوم و توسط عوامل 
اورژانس به بيمارستان انتقال يافتند. 

معاون فنی و عملياتی اورژانس تهران 
هم از مصدوميت 1۸ نفر و مرگ يك زن 

جوان در پايتخت خبر داد. 
دكتر س���يد رض���ا معتمدی گفت: 
بالفاصله بعد از زلزله  ، برخی افراد هنگام 
فرار از آپارتمان دچار آسيب ديدگی شدند 
كه با تماس های انجام شده، 1۸ مورد تروما 
گزارش شد كه مربوط به آسيب ديدگی مچ 

پا و دست بود كه  پنج نفر از آن ها به مراكز 
درمانی منتقل و بقيه در محل درمان شدند. 

 وی افزود: در شهر تهران يك مورد 
مرگ گزارش ش���د كه خانمی 21 ساله در 
منطقه مالك اشتر خيابان جيحون از شدت 
ترس دچار ايس���ت قلبی- تنفسی شد و 

عمليات احيا متاسفانه پاسخگو نبود. 
هشدار رئيس سازمان مديريت بحران 

كشور 
 رئيس سازمان مديريت بحران كشور 
گفت: در صورتی كه زلزله 7 ريش���تری 
در تهران اتفاق بيفتد بر 2 ميليون نفر تأثير 
مس���تقيم دارد و يك فاجعه بين المللی رخ 

خواهد داد. 
   اسماعيل نجار در گفتگو با فارس 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا آمادگی الزم   

برای وقوع حادثه ای بزرگ از جمله زلزله در 
تهران وجود دارد؟ گفت: زلزله ای با قدرت 
5/1 ريشتر در استان تهران شهرستان دماوند 
اتفاق افتاد كه بيش از 10 ميليون نفر متأثر 
از اين زلزله ساعاتی را در استرس بودند و 
در وضع بحرانی قرار داشتند. اگر در تهران 
زلزله ای با بيش از 7 ريش���تر اتفاق بيفتد، 
قطعاً خدمات رسانی و امدادرسانی پيچيده و 
سخت خواهد بود. ما اگر زلزله 7 ريشتری 
را بر روی يکی از گس���ل های تهران داشته 

باش���يم، قطعا 2 ميليون نفر تحت تأثير اين 
زلزله قرار می گيرند و خانه هايشان را و بعضًا 
جانشان را از دست خواهند داد. ديگر افراد 
هم تحت تأثير غيرمستقيم اين زلزله خواهند 
بود؛ بنابراين پيشگيری در خسارت های زلزله 
مهم ترين و بهترين راهکار اس���ت. اكنون 
می توان گفت با تمامی امکانات و تجهيزات، 
فقط 20 درصد برای مقابله با بحران زلزله 
آمادگ���ی داريم. بايد دعا كنيم زلزله ای در 

تهران رخ ندهد!  
رئيس سازمان مديريت بحران كشور 
با بيان اين كه اگر در تهران زلزله ای بيش از 
7 ريشتر رخ بدهد، يك فاجعه نه فقط ملی،  
بلکه بين المللی شکل  می گيرد، از بالتکليفی 
۹ ساله بيمه ساختمان ها در كشور انتقاد كرد 
وگفت: اميدواريم اين زلزله سبب توجه به 

اين موضوع شود. بيش از ۹ سال است كه 
قانون بيمه در مجلس ش���ورای اسالمی و 
شورای نگهبان در رفت و آمد است و به 
نتيجه ای نمی رسد. اكنون 2/5 ميليون خانه 
روستايی نياز به مقاوم سازی در برابر زلزله 
دارد كه بايد تمامی دستگاه ها در اين زمينه 

وارد عمل شوند.  
احتمال فعاليت آتشفشان دماوند   

علی مرادی رئيس مركز لرزه نگاری 
كشور با بيان اين كه كوهستانی بودن منطقه 
گسل مشا موجب صدای مهيب در منطقه 
شده است، افزود: زلزله مترادف با شکستن 
سنگهاست و گسل مشا كامال سنگ برون 
زد دارد و طبيعی اس���ت كه اين زمين لرزه 

صدای زيادی ايجاد كند. 
وی درباره احتمال فعاليت آتشفشان 
دماون���د با اين زمين لرزه، گفت: منطقه را 
مرتب پايش می كنيم، همه اين رويداد كامال 
روی گس���ل مشا است كه شيب به سمت 
شمال دارد و ويژگی گسل مشا كه حركت 
چپ گرد دارد، كامال قابل مش���اهده است. 
اين موضوع ربطی به فعاليت آتشفش���ان 

دماوند ندارد. 
م���رادی گفت: با توجه به پيش لرزه 
و پس لرزه ای كه داشتيم می توانيم بگوئيم 
ك���ه زمين لرزه 4۸ دقيقه بامداد  زمين لرزه 
اصلی بوده اس���ت، در عين حال گس���ل 
 مش���ا، گسل بزرگی اس���ت كه تهران را 

تهديد می كند. 
رئيس مركز لرزه نگار كشوری درباره 
فعال شدن گسل مشا، گفت: گسل مشا يك 
گسل فعال و بزرگ است كه ما روزانه آن 
را پايش و رصد می كنيم و با توجه به ابعاد 
بزرگ؛ اين گسل توان زمين لرزه های متوسط 

و بزرگ را دارد. 
مرادی درباره تعداد ايستگاه های موجود 
در منطقه هم گفت: موسسه ژئوفيزيك و 
پژوهشگاه سه ايستگاه در منطقه دارند، اما با 
توجه به اهميت منطقه و وجود كوه دماوند 
و طرح���ی كه در وزارت علوم به تصويب 
رسيده بود، بايد با 120 ايستگاه استان تهران 
را رصد كنيم كه اكنون با 10 ايستگاه اين 

كار انجام می شود. 
34 پس لرزه بعد از زلزله دماوند 

سخنگوی س���ازمان مديريت بحران 
گفت: بعد از وقوع زلزله در س���اعت 4۸ 
دقيقه بامداد دي���روز در نواحی دماوند تا 

ساعت ۸:۳0 ديروز صبح، ۳4 پس لرزه تا 
بزرگی ۳/۹ ريشتر رخ داده است. 

عل���ی بختياری با بي���ان اين كه اين 
زلزله كم عمق بود و در شهر های مختلف 
از جمله تهران احس���اس ش���د، ادامه داد: 
ش���هرداری مناطق 22 گانه تهران و  استان 
اصفهان به عنوان استان معين درآماده باش 

قرار گرفتند. 
تداوم آماده باش در تهران  

رضا كرمی محمدی، رئيس ستاد بحران 
شهرداری تهران هم با بيان  اين كه نيرو ها تا 
فردا در آماده باش كامل قرار دارند، افزود: 
با توجه به لرزه خيزی گس���ل مشا توصيه 
می كنيم كه شهروندان اپليکيشن شهر آماده 
را نصب و نکات آموزشی درباره زلزله را 

مطالعه كنند. 
مصطفی كاظمی، مديركل دفتر شهردار 
تهران در حاش���يه جلسه اضطراری ستاد 
بحران شهر تهران هم با بيان اين كه با توجه 
به وقوع زمين لرزه در ساعات اوليه ديروز 
به دستور شهردار تهران در های سوله های 
مديريت بحران بازگشايی شد، افزود: در های 

سوله های مناطق 22 گانه باز است. 
كاخ صاحب قرانيه نياوران آسيب ديد 
مع���اون وزارت مي���راث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی از آسيب جزيی 
برخ���ی از ديوار كاخ صاحب قرانيه نياوران 
خبر داد و گفت: منتظر اعالم نظر كارشناسان 
درباره موزه های ديگر تهران درپی زلزله بامداد 

جمعه هستيم. 
محمد حسن طالبيان ، افزود: بر اساس 
گزارش های رس���يده فقط ديوارهای كاخ 
صاحب قرانيه نياوران دچار ترك ش���دند 
كه البته بايد كارشناس���ان اظهار نظرهای 
بيش���تری كنند تا ميزان خس���ارات ناشی 
 از زلزل���ه ب���ه بناهای تاريخ���ی تهران 

مشخص شود. 
حيدر ن���وروزی مديركل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان تهران هم گفت: 
زلزله بامداد ديروز به هيچ يك از محورها 
آسيب نزد و تردد در همه محورهای استان 

در جريان است. 
همچني���ن به گ���زارش خبرنگاران 
اطالعات، زلزله بامداد ديروز خسارتی در 
قزوين ، مازندران،بومهن،رودهن  نداشت 
و فقط س���اكنان آن، زمين لرزه دماوند را 

احساس كردند. 

زلزله كوتاه 5/1 ريشتري تهران خسارتي نداشت

زاهدان –خبرن���گار اطالعات:  
معاون استاندار سيستان و بلوچستان 
و فرماندار ويژه شهرس���تان چابهار 
گف���ت: ۳0خانوار آس���يب ديده در 
حادثه آتش سوزی در محله كپرنشين 
جنگلوك اين شهرستان با همت وتالش 
نجاتگران و امدادگران جمعيت هالل 

احمر اسکان اضطراری داده شدند. 
رحمدل بامری اظهار داش���ت: 
پس از اسکان اضطراری خانوارهای 
آسيب ديده از آتش سوزی، توزيع اقالم 
مورد نياز در بين اين افراد انجام گرفت 
كه امدادرسانی و رسيدگی به مشکالت 
مردم آسيب ديده توسط هالل احمر و 

دستگاه های متولی ادامه دارد. 
وی با اش���اره به وقوع دو حادثه 
آتش سوزی ديگر در محدوده اسکله 
صيادی هفت تير و پالژ ساحلی تيس 
منطق���ه آزاد چابه���ار طی يك هفته 
گذشته،تاكيد كرد: خسارت های مالی 
س���نگينی بر اثر اين حوادث به مردم 

وارد شده است.  فرماندار چابهار درباره 
آخرين حادثه آتش س���وزی گفت: 
متاسفانه صيادان به طور كامال غيراصولی 
كپرهايی را در حاش���يه خليج چابهار 
ساخته بودند و سوخت)بنزين( و ادوات 
صيد را در آن نگهداری می كردند كه 
همين موضوع ، سبب افزايش خسارت 
به صيادان شد، لذا  نياز است اداره كل 
شيالت سيستان وبلوچستان و شهرداری 
برای ساماندهی اسکله هفت تير اقدام 
كنند تا شاهد اينگونه خسارت ها و وقوع 

آتش سوزی نباشيم. 
فرماندار چابهار ادامه داد: عمليات 
اطفای حريق در پالژ س���احلی تيس 
حدود يك س���اعت به طول انجاميد 
و در اي���ن حريق از مجموع 15غرفه 
10غرفه كامال س���وخت  و از بين 
رفت و به سه غرفه هم خسارت هايی 
وارد شد.  ابوالحسن سراوانی مسئول 
آتش نش���انی چابهار هم با بيان اين 
كه خوشبختانه اين سه حادثه، تلفات 
جانی نداش���ت و علت آتش سوزی 
در دس���ت بررسی است، تاكيد كرد: 
آتش سوزی در محدوده اسکله صيادی 
هفت تير و منطقه كپری جنگلوك اين 
شهرس���تان پس از سه ساعت تالش  

مهار شدند. 

س���رويس حوادث:  دو حادثه غرق شدگي در 
اس���تان های كرمان و خراس���ان رضوی  4 قرباني 

گرفت. 
در نخستين حادثه دو پسربچه در بخش زهکلوت 
رودبار جنوب كرمان هنگام شنا در محدوده ای كه 
به دليل بارش باران به اس���تخر بزرگی تبديل شده 

بود، غرق شدند. 
رئيس شورای تامين شهرستان رودبار جنوب در 
اين باره اظهار داشت: طبق بررسی ها اين دو  پسربچه 
در يکی از زمين های ملی كه طی سال های گذشته 

خاكبرداری غيراصولی شده بود غرق شدند. 
محم���ود قانعی افزود: با توجه به خاكبرداری 
غيراصولی در محدوده ای از بخش جازموريان، چاله 
بزرگی ايجاد شده بود و با توجه به بارش های اخير 

اين محدوده به استخری بزرگ تبديل شده است. 
فرماندار درگز هم گفت: پدر و پسری اهل يکی 
از روستاهای اين شهرستان هنگام عبور از رودخانه 
خروشان نزديك روستا در آب افتادند و غرق شدند.  
علی فراهی افزود: پدر ۳5ساله اهل روستای گرنی در 
دهستان ميانکوه بخش چاپشلو اين شهرستان همراه 

فرزند پنج ساله اش سوار بر يك چهارپا قصد عبور 
از جاده و آبنمای رودخانه نزديك روستا را داشت 
كه ابتدا كودك در آب افتاد و سپس پدر برای نجات 
وی به داخل آب رفت كه متاس���فانه هر دودر اين 

حادثه غرق شدند. 
وی ادامه داد: جاده محلی ياد شده از ميان شکاف 
دره عبور می كند و در چند نقطه عابران ناچار به عبور 
از آب نما هستند كه به دليل بارش های اخير ارتفاع 
آب در رودخانه و آبنماهای منطقه افزايش يافته و 

تردد را سخت كرده است. 

سرويس حوادث: رئيس حفاظت و اطالعات 
دادگستری استان يزد گفت: يك كارمند متخلف در 
اداره ثبت اسناد و امالك در شهرستان يزد كه اقدام 

به اخذ رشوه می كرد، شناسايی و دستگير شد. 
مجيد فرهمندزاده افزود: بر اساس گزارش های 
مردمی مبنی بر تخلف يك كارمند اداره ثبت اسناد 
و امالك در زمينه ارتشاء و تخلفات ديگر، موضوع 
در رصد اطالعاتی نامحسوس كارشناسان حفاظت 

و اطالعات دادگستری قرار گرفت. 
وی افزود: ش����گرد كارمند متخلف اين گونه 
ب����ود ك����ه در پرونده های ثبتی كه بنا به ضرورت 

شغلی اش به او ارجاع می شد با بهانه های خاص كه 
نقشه برداری از پالك ثبتی زمانبر است و يا نياز به 
مستندات پالك های مجاور دارد، با تطميع مراجعان، 
مبالغی را به بهانه رفع مش����کالت پرونده دريافت 

می كرده است. 
فرهمندزاده از ارتباط فرد دستگير شده با چند 
نفر از دالل های اراضی ثبتی و همچنين برخی از 
مراجعان به اداره ثبت اس����ناد از طريق خط امن 
پرده برداش����ت و گفت: با شناسايی افرادی كه به 
حساب های معرفی شده كارمند خاطی وجوهی را 
واريز كرده بودند، پرونده ای در دادسرای يزد تشکيل 

و حسب دستور مقام قضايی فرد خطا كار در محل 
كار خود جلب شد. 

وی با اشاره به وجود شواهدی مبنی بر دريافت 
وجوهاتی به طور نقدی ادامه داد : در موارد متعدد 
وجوهی تا 500ميليون ريال به حساب اين كارمند 
متخلف واريز  شده بود . همچنين در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد برخی واريزی ها به حساب 
همسر متهم هم انجام گرفته است و حتی قراردادهای 
خريداری چند قطعه زمين به نام همسرش وجود 
دارد كه در تحقيقات اوليه همسر نامبرده از آنها ابراز 

بی اطالعی كرد. 

مرگ ۴ نفر در 2 حادثه غرق شدگی آتش ، كپرهاي صيادان »جنگلوك« چابهار را خاكستر كرد 

كارمند رشوه گير ثبت اسناد يزد دستگير شد 

تصادف درتهران  يك كشته و 3 مصدوم داشت 
سرويس حوادث:  تصادف زنجيره ای در جنوب تهران يك كشته و سه 

مصدوم به جا گذاشت. 
سيد جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری 
تهران در اين باره گفت: در اين تصادف يك دستگاه كاميون با 6دستگاه خودرو 
ش���امل مينی بوس؛ وانت و چند دس���تگاه خودرو سواری به طور زنجيره ای 
باهم برخورد كردند كه بر اثر آن س���ه  نفر از سرنش���ينان اين خودروها دچار 

مصدوميت شدند كه تحويل عوامل اورژانس شدند. 
وی ادامه داد: كمی جلوتر از صحنه تصادف جسد مردی مجهول الهويه 
در كنار خيابان قرار داشت كه اين فرد از سرنشينان اين خودروها نبود و احتماال 
از عابران پياده بوده كه البته اين موضوع از سوی كارشناسان پليس راهور در 
دست بررسی است.  وی  همچنين از حادثه آتش سوزی در يك ساختمان ۳طبقه 
در حوالی ميدان سپاه خبر داد و گفت: اين ساختمان مسکونی كه تغيير كاربری 
داشته است، به انبار لوازم الکترونيکی تبديل شده بود كه به داليل نامشخص 

بخش زيادی از اين ساختمان دچار آتش سوزی شده بود. 
ملکی تاكيد كرد: در همان لحظات اوليه مردی جوان از پشت بام ساختمان 
به س���المت خارج ش���د اما فرد ديگری در بالکن طبقه دوم و پشت فنس ها 
گرفتار بود.  به گفته وی؛ آتش نشانان با برش كاری فنس ها را جدا و اين مرد 

جوان  را از ميان شعله های آتش خارج كردند. 
2گردشگر خارجی در پارك ملی »دز« دستگير شدند 

سرويس حوادث: رئيس اداره محيط زيست پارك ملی دز گفت: 2نفر از 
اتباع خارجی  كه در پارك ملی دز در استان خوزستان اقدام به شکار غيرمجاز 

كرده بودند دستگير شدند. 
رض���ا قپانچ���ی پور در گفتگو با ايرنا توضيح داد : در پی گزارش تلفنی 
دوستداران محيط زيست مبنی بر حضور عده ای شکارچی ناشناس در منطقه ، 
ماموران يگان حفاظت اين اداره با حضور در محل و اقدامی غافلگيرانه 2نفر از اتباع 

خارجی كه اقدام به صيد و شکار غير مجاز كرده بودند را دستگير كردند. 

وی با بيان اين كه تعدادی پرنده بلدرچين و ادوات صيد اين گونه از متخلفان 
كشف و ضبط شد ، تاكيد كرد: افراد مذكور به مراجع قضايی معرفی شدند و  
پرنده های وحشی كشف شده از متخلفان هم در منطقه تحت حفاظت پارك 
ملی دز رهاسازی شدند.  رئيس اداره محيط زيست پارك ملی دز همچنين از 
شناسايی عامل شکار پرندگان حفاظت شده خبر داد و گفت: در پی رصد و 
كنترل فضای مجازی، ماموران يگان حفاظت پارك ملی دز موفق به شناسايی 
عامل شکار غير قانونی 2قطعه پرنده حمايت شده شدند كه به  منظور  رسيدگی 

به تخلف صورت گرفته،فرد متخلف به دستگاه قضايی معرفی شد.
مرگ17كارگر هندی روی ريل  قطار

هن���د: عب���ور قطار از روی 17كارگر كه روی ريل به خواب رفته بودند، 
سبب كشته شدن همه آنها شد. 

به گزارش رسانه های هند، از ماه گذشته تاكنون ده ها هزار نفر كارگر روزمزد 
كه به دليل قرنطينه سراسری در هند، منبع درآمد خود را از دست داده اند، صدها 

كيلومتر مسافت به سوی خانه های خود را با پای پياده طی مي كنند. 
اين سانحه در  شهر اورانگ آباد در ايالت ماهاراشترا رخ افتاد. راننده قطار 
پس از ديدن  افراد بر روی ريل سعی كرد قطار را متوقف كند اما تالش های او 
بی نتيجه ماند.  نارندرا مودی نخست وزير هند از بروز اين حادثه ابراز ناراحتی 

كرد و خواستار رسيدگی به اين حادثه شد. 
به دليل قرنطينه سراسری در هند، حركت همه وسايل نقليه عمومی متوقف 
شده است به همين دليل كارگران در اين كشور مجبورند با پای پياده به خانه های 
خود بروند  همچنين در هفته گذشته پنج كارگر هندی به دليل گرسنگی در 

جاده های اين كشور جان خود را از دست دادند. 
5كشته در حادثه برخورد پرايد و پيكان    

سرويس شهرستان ها: رئيس پليس راه فرماندهی انتظامی استان مركزی 
گفت: حادثه رانندگی در كيلومتر 25جاده اراك - فراهان پنج كش���ته به جا 

گذاشت. 
سرهنگ ايرج كهريزی افزود: در اين تصادف كه در تقاطع روستای »حر آباد«  
بر اثر برخورد يك دستگاه خودرو پرايد با يك دستگاه پيکان رخ داد چهار 

سرنشين پرايد و يك سرنشين پيکان جان خود را از دست دادند. 

اخبارکوتاه

معرفی جانشین جدید فرمانده ناجا

حضور مردم در خیابان ها بعد از زلزله دماوند



رضایی تنها ایرانی نقل و انتقاالت لیگ بلژیک
نام علیرضا بیرانوند دروازه بان 
ملی پوش پرسپولیس که گفته می شود 
با تیم آنتورپ بلژیک به توافق رسیده، 
در فهرست نقل و انتقاالتی این تیم 

بلژیکی دیده نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سایت 
» voetbalbelgie« روزانه خبرهای 
نقل و انتقاالتی لیگ فوتبال بلژیک را 
منتشر می کند. طبق ادعای این سایت، 
کاوه رضایی تا االن تنها بازیکن ایرانی 

است که نامش در لیست نقل و انتقاالت فصل آینده دیده می شود.رضایی 
که از تیم کالب بروژ به صورت قرضی به تیم شارلوا آمده بود و عملکرد 

درخشانی در این تیم داشت، مجدداً فصل آینده به بروژ بازمی گردد.
آمادگی کپنهاگ برای میزبانی بازیهای یورو ۲۰۲۰

شهر کپنهاگ آمادگی خود برای 
میزبانی از تمامی بازیهای یورو ۲۰۲۰ 

را اعالم کرد.
به گزارش ایس���نا و به نقل از 
خبرگزاری تاس، کمیته برگزار کننده 
رقابت های دانمارک ، آمادگی خود را 
برای میزبانی مسابقات یورو ۲۰۲۰ در  
سال ۲۰۲۱ اعالم کرد و این گزارش 
توسط دفتر مطبوعات اتحادیه فوتبال 
دانمارک )DBU( منتشر شده است.
جسپر مولر ، رئیس DBUگفت: "مسابقات یورو ۲۰۲۰ یکی از بزرگترین 
رویدادهای ورزشی در جهان است. ما یک فرصت تاریخی داشتیم که 
چهار مسابقه را در کپنهاگ برگزار کنیم. این یک رویداد عالی برای تیم 
ملی و هواداران دانمارکی خواهد بود و اکنون آماده هستیم تمامی دیدارها 

را نیز میزبانی کنیم"
پایان خدمت سربازی ستاره تاتنهام با نمره ۱۰ از ۱۰

خدمت س���ربازی سه هفته ای 
»س���ون هیونگ مین«، ستاره کره ای 
تیم فوتبال تاتنهام در حالی به پایان 
رس���ید که او در تیراندازی نمره ۱۰ 
از ۱۰ را گرفت و جزو پنج نفر برتر 

این دوره بود.
به گزارش ایرنا،»سون« پیش از 
این ب���ه دلیل قهرمانی در بازی های 
آسیایی اینچئون، از خدمت سربازی 
معاف ش���ده بود اما این دوره س���ه 
هفته ای را باید پشت سر می گذاشت. 

او در این مدت توانست عملکرد شگفت انگیزی داشته باشد و در بین 
۱۵۷ سرباز حاضر در این دوره، در جمع پنج نفر برتر قرار بگیرد.

سون در بخش تیراندازی نمره فوق العاده ۱۰ از ۱۰ را گرفت تا نشان 
دهد نشانه گیری فوق العاده اش در زمین فوتبال، اتفاقی نیست. 

اینتر حاضر به معاوضه ایکاردی با اوبامیانگ
باشگاه فوتبال اینترمیالن حاضر 
است با آرس���نال بازیکن معاوضه 

کند.
به گ���زارش خبرگزاری فارس،  
فشارهای مالی ناشی از بحران کرونا 
باعث نمی ش���ود ت���ا تداخلی در 
برنامه های نقل و انتقاالتی اینترمیالن در 
تابستان ایجاد شود.طبق اعالم کالچو 
مرکاتو، اینتری ها در حال آماده سازی 
پیشنهادی هستند تا مائورو ایکاردی 
را به توپچی ها بدهند و در مقابل »پیر امریک اوبامیانگ« را به خدمت 
بگیرند.البته ایکاردی در فصل جاری به صورت قرضی در اختیار پاری سن 
ژرمن بوده و باشگاه فرانسوی هم قصد ندارد وی را برای فصل بعد به 
صورت قطعی در اختیارداشته باشد.این بازیکن در فصل جاري 3۱ بازی 

برای سن ژرمن کرده که ۲۰ گل زده و 4 پاس گل نیز داده است.

دایی در بین برترین مهاجمان تاریخ فوتبال آسیا
فاکس اس���پورت با همکاری 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از کاربران 
خود خواس���ته تا بهترین مهاجمان 

فوتبال آسیا را انتخاب کنند.
به گزارش ایس���نا و به نقل از 
فاکس، به خاطر ۶۶ سالگی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، کاربران این سایت می 
توانند با بررسی مهاجمان گذشته که 
به عنوان اسطوره مطرح شدند و نیز 
بازیکنان بزرگ و ستاره های آینده دار 
فوتبال در قاره آس���یا، 3 مهاجم برتر 
خود را انتخاب کنند. در این بین نام علی دایی برترین گلزن رقابتهای 
ملی نیز دیده می شود که توانسته است با زدن ۱۰۹ گل به عنوان برترین 

گلزن ملی فوتبال در جهان شناخته شود. 
درهای استادیوم های ورزشی به روی مردم باز است

بعد از زلزله بامداد دیروز ، درهای 
تمامی اماکن رو باز و استادیوم های 

ورزشی به روی مردم باز است.
به گزارش خبرگزاری مهر،دیروز 
مس���عود سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوان���ان در گفت و گویی تلفنی با  
اس���تاندار تهران با تاکید بر آمادگی 
مجموعه های ورزشی استان تهران 
برای پذیرایی از ش���هروندان تهرانی 
گفت: تا دو روز آینده درهای تمامی 

اماکن رو باز و استادیوم های ورزشی می تواند بر روی مردم باز باشد.
وي افزود: از مجموعه س���ه هزار س���من های کشور، جوانان زیادی به 
صورت داوطلبانه و منظم آماده کمک و حضور در برنامه های س���تاد 
مدیریت بحران تهران و کشور هستند و با هماهنگی و دستور به معاونت 
جوانان، سازمان های مردم نهاد مرتبط کامال آماده همیاری و مشارکت با 

ستاد های مدیریت بحران هستند.
خداحافظی نایب قهرمان جهان با وزنه برداری

دارن���ده مدال نقره مس���ابقات 
قهرمانی وزن���ه برداری ۲۰۱۹ جهان 
در فض���ای مجازی از دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرد.به گزارش ایرنا،علی 
میری ، ملی پوش ۲۵ ساله وزنه برداری 
ایران، که مدال نقره مسابقات قهرمانی 
۲۰۱۹ جهان در تایلند را در کارنامه دارد 
با انتشار پستی در صفحه شخصی اش 
به شکل مجازی از دنیای وزنه برداری 
خداحافظی کرد.گفتني است که وی 
چند روز پیش در گفت وگو با خبرنگار 
ایرن���ا ضمن انتقاد از هیات وزنه برداری آذربایجان غربی اعالم کرد: یک 
بنگاهدار سکان هیات را در دست گرفته و برنامه و کارهای مربوط به رشته  

وزنه برداری اولویت دهم وی هم محسوب نمی شود.
  نحوه واگذاری استقالل و پرسپولیس اعالم شد

شورای عالی نظارت بر اصل 
44 پیشنهاد خود را برای واگذاری دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس مطرح 
کرد.ب���ه گزارش خبرگزاری فارس، 
در ش���رایطی که وزارت ورزش و 
جوان���ان اعالم ک���رد در نیمه اول 
امس���ال کار واگذاری این ۲ باشگاه 
به بخش خصوصي مهیا خواهد شد 
ش���ورای عالی نظارت بر اصل 44 
ش���رایط این واگذاری را اعالم کرد.
طبق این  پیش���نهاد ، ۱۰ درصد از 

سهام باشگاه های استقالل و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ 
درصد به شرکت های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و 4۰ درصد 

دیگر به تعاونی های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می شود.

سرپرس���ت دفتر توس���عه 
آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت 
ورزش و جوانان گفت: اجرا و انجام 
رقابت های المپیاد استعدادهای برتر 
ورزش درظرفیت سازی استان های 
کم برخوردار و محروم و همچنین 
در باروری نرخ رشد شاخص های 

قهرمانی نقش بسزایی دارد.
به گزارش ایرنا،حسن رنگرز 
اظهار داش���ت: نگاه ویژه دولت در 
بخش ها و مناطق محروم بر تقویت 
س���رانه رشد و توسعه ورزش تاکید 
فروان���ی دارد و به تبع آن در همین 
زمین���ه وزارت ورزش و جوانان در 
تمامی ابع���اد مدیریتی، اجرایی و 
حمایتی ج���زو برنامه های مهم و 

اولویت دار قرار داده است.
وی اجرای المپیاد استعدادهای 
برتر ورزش کش���ور در سال جاری 
را منوط به ش���رایط شیوع کرونا در 
س���طح کشور دانست و اعالم کرد: 
ستاد برگزاری طبق وظیفه ذاتی خود، 
تمهی���دات و مقدمات اجرایی آن را 
در بخش های میزبانی، شرایط سنی، 

نحوه اجرا و مش���ارکت رشته ها در 
دستور کار قرار داده و با دقت، کلیه 
فرآیند اجرایی آن را برنامه ریزی و 
پیگیر می کند. سرپرست دفتر توسعه 
آموزش های پایه و اس���تعدادیابی 
وزارت ورزش و جوان���ان، مراکز 
ورزش قهرمانی اس���تان ها را محور 
توس���عه و رشد ورزش قهرمانی و 
حرفه ای در سطح استان، برشمرد و 
گفت: مراکز قهرمانی، موتور توسعه 
هس���تند و در همین راستا باید برای 
ورزشکاران قهرمان و مستعد جاذبه 
داشته باشد تا مسیر قهرمانی تقویت 

شود.

اصالحيه
�� فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله �� 
(فشر��) به ش�ما�� 2099001032000001 
تا�يخ ش�ر�� فر�� �سنا� مناقصه �� ساعت 
11 صبح به س�اعت 12 ��� چها�ش�نبه م�و�� 99/02/17 تغيير 

شركت آب و فاضالب شيراز مي يابد.

شركت �� � فاضال� شير��

����� نير�

وزارت ورزش و جوانان در 
برخورد با پدیده داللیسم در ورزش 
ایران به ویژه در رشته فوتبال دست 
به دامن نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
شده است.حال باید منتظر ماند و 
دید برخورد با این چالش شوم این 

بار به کجا ختم خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، داللیسم در 
ورزش ایران و به ویژه در رش���ته 
فوتبال که با تبادالت مالی هنگفت 
روبرو است، پدیده ای نوظهور نبوده 
و از س���الیان قبل به عنوان یکی از 
اصلی ترین آفت های ساختاری در 
ورزش کشور به ویژه حوزه قهرمانی 
آن مطرح اس���ت و کمتر موردی 
پی���ش می آید که زمانی که با نام 
بازیکن���ان و مربیان نام آور داخلی 
و خارجی مواجه هستیم ردپایی از 
واسطه گری، داللی و سودجویی 
وجود نداشته باشد.در عین حال این 
مسئله صرفا مربوط به بازیکنان و 
مربیان شاخص داخلی و خارجی 
نیست و به ویژه طی ۱۰ سال اخیر 
شاهد حضور بازیکنان درجه چندم 
خارجی بوده ایم که اصال از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نبوده و صدها 
هزاردالر بیشتر از رقم واقعی شان 
در ورزش ایران و به ویژه رش���ته 
فوتبال دریافت کرده اند؛ دالرهایی 
که در این بین بخش عمده آن به 
جی���ب افراد دیگری تحت عنوان 

دالالن سرریز شده است.
باید در نظر داشت که پدیده 
داللیس���م در ورزش ایران صرفا 
مرب���وط به خارجی ها و تبادالت 
دالری آن نیس���ت، بلکه در داخل 

کش���ور نیز بسیاری از بازیکنان در 
لیگ های مختلف ورزشی از طریق 
دالالن جابجا می شوند و در این بین 
پول هاي شبهه برانگیزی که مبلغ 
آن در قبال کیفیت برخی بازیکنان 
و مربیان سر به فلک می کشد جابجا 

می شود.
اما چنب���ره دالالن در ورزش 
ای���ران صرفا به جابجایی بازیکنان 
و مربیان خالصه نمی شود، بلکه 
واسطه گری در بخش قراردادهای 
مالی با باشگاه ها به ویژه در حوزه 
اسپانس���رینگ نیز چالش دیگری 
است که نیازمند ورود دستگاه های 
بازرس���ی و نظارتی بوده و باید از 
حی���ف و میل کردن پول هایی که 
به جیب این دست از افراد سرریز 
می شود جلوگیری کرد، مقوله ای که 
طی سالیان گذشته، ورزش کشور 
در برخورد با آن آچمز ش���ده و با 
توجه به اینکه عوامل بس���یاری در 
جابجای���ی چنین پول هایی ایفای 
نقش می کنن���د هرگز به صورت 

جدی با آن برخورد نشده است.
بنابراین اگر داللیسم را این سال 
ها به عنوان یک معضل جدایی ناپذیر 
از ورزش ایران تلقی کنیم در ابتدای 
امرباید بپذیریم که ارکان ورزشی و 
قضایی و مسئوالن ذی ربط در این 
رابطه علی رغم وجود تعداد فراوان 
کمیته های انضباطی و اخالقی و 
با توجه به فعالیت نهادهای نظارتی 
و بازرسی، عملکرد بسیار ضعیفی 
در برخورد با این پدیده داشته   و 
هرگز نتوانسته اند به صورت اصولی 
و سیستماتیک این چالش مالی و 

بسیار مهم ورزش ایران را حل کنند 
تا هر روز شاهد بزرگتر و عمیق تر 

شدن این زخم سرباز باشیم.
پیش از این یک بار در دولت 
محمود احمدی نژاد شاهد بودیم که 
با دخالت های  صورت گرفته برخی 
از دالالن فوتبالی دس���تگیر شدند 
و مدتی هم در بازداش���ت به سر 
بردند، هرچند که در نهایت خبری 
از سرنوش���ت پرونده ها و احکام 
صادر شده نشد و حتی در برخورد 
با تعداد محدودی از این افراد نیز 

تجربه موفقی به دست نیامد.
نکته بسیار مهم در این بخش 
مربوط ب���ه برخوردهای اصولی 
و سیس���تمی با پدیده داللیسم در 
ورزش ایران است، چرا که به طور 
حتم برای از بین بردن این مافیای 
مالی باید ریشه آن خشکانده شود 
و با ه���رس کردن چند برگ راه 
ب���ه جایی نخواهیم برد، همانگونه 
که چندین سال قبل در این رابطه 
تجربه بسیار ناموفقی به دست آمده 
و نه تنها سرنوشت برخورد با همان 

تعداد انگشت شمار بازداشتی ها 
مشخص نشد بلکه امروزه شاهد 
آن هس���تیم که داللی در ورزش 
ایران به یک اهرم قدرتمند تبدیل 
و مشاهده نشدن رد پای دالالن در 
پرونده جابجایی مربیان و بازیکنان 
داخلی و خارجی به یک رویا تبدیل 

شده است.
حاال برای دومین بار در سطح 
عالی ورزش کشور برخورد با پدیده 
داللیسم به یک دغدغه جدی تبدیل 
ش���ده و وزارت ورزش و جوانان 
هرچند خیلی دیر اما در نامه ای به 
وزارت اطالعات خواستار برخورد 
جدی این نهاد با واسطه ها و دالالن 
غیر رسمی ورزش و به خصوص 

فوتبال شده است.
در مت���ن نامه وزیر ورزش و 
جوانان ب���ه وزیر اطالعات آمده: 
»از آنجایی که مدتی است عوامل 
نامش���خص و غیر رسمی تحت 
عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران 
خارجی به کشور روابط ناسالمی را 
ایجاد کرده و موجب بروز مشکالت 

زیاد و فعالیت غیرقانونی و عوارض 
حقوقی و مالی برای باش���گاه های 
مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال 
ش���ده اند، از جنابعالی و مجموعه 
خدوم و پرتالش وزارت اطالعات 
درخواست می نمایم مانند همیشه 
یاور مردم و ورزش کشور بوده و 
دستورات الزم را به عوامل ذی ربط 
صادر نماید تا س���ریعا با اقدامات 
غیر قانونی و بحران آفرین دالالن 
در ورزش )به ویژه رشته فوتبال( 
که موجب خدشه به اعتبار و پیکره 
ورزش کشور شده است برخورد 
الزم و قانونی صورت گیرد و ریشه 

این کار خشکانده شود.«
 در بخش دیگ���ری از این 
نامه آمده است:» تمامی بخش ها 
و مدیریت ه���ای این وزارتخانه 
و باش���گاه های ورزشی موظف به 
همکاری با مجموعه ذی ربط وزرات 
اطالعات به منظور سالم سازی و 
مقابل���ه موثر با پدیده دالل ها در 
ورزش و به خصوص فوتبال کشور 

می باشند.«
هرچند بعید به نظر می رسد 
در صورت ورود وزارت اطالعات 
به پرونده داللی ها در ورزش ایران، 
عوامل مدیریتی باشگاه های ورزشی 
توان پرهیز از ارائه اطالعات الزم 
را ب���ه این نهاد اطالعاتی و امنیتی 
داشته باشند، اما وزارت ورزش نیز 
تمامی بخش ها و مدیریت های این 
وزارتخانه و باشگاه های ورزشی 
را مکلف کرده اس���ت تا همکاری 
الزم را در برخورد با پدیده داللیسم 

داشته باشند.

حاال که س���از و کار فعالیت 
واس���طه ها به صورت شفاف در 
ورزش دنیا تعریف ش���ده است   
یکبار برای همیش���ه باید تکلیف 
ورزش ایران با مقوله واسطه گری 
مشخص شود چراکه واسطه ها در 
فوتبال روز دنیا به صورت رسمی 
و قانونی فعالی���ت خود را دنبال 
م���ی کنند و ص���ورت های مالی 
در این خصوص ش���فاف است و 
خبری از پولشویی نیست، بنابراین 
ورزش ایران نی���ز باید در قالبی 
مشخص نسبت به عملکرد افرادی 
که در این حوزه اقدام می کنند به 
نتیجه برسد و به صورت شفاف به 
اتفاقات صورت گرفته در جابجایی 
بازیکنان، مربیان و قراردادهای منعقد 
شده، نظارت داشته باشد و مانع از 
هدر رفت اموالی شود که عموم آن 
با توجه به ساختار دولتی ورزش 

کشور، بیت المال است.
در ه���ر حال درخواس���ت 
وزارت ورزش و جوانان از وزارت 
اطالعات در اواسط اردیبهشت ماه 
سال ۱3۹۹ مطرح شده و باید منتظر 
مان���د و دید که در س���ال منتهی 
به فعالیت دول���ت دوازدهم چه 
سطحی از برخورد با پدیده داللیسم 
به ویژه در رش���ته فوتبال صورت 
می گی���رد و آیا باید کماکان منتظر 
برخورده���ای موردی با این آفت 
مالی ورزش کشور باشیم یا این بار 
به صورت اساس���ی مافیای داللی 
در ورزش ای���ران از بین خواهد 
 رفت و ریشه آن خشکانده خواهد

شد؟
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اخبار کوتاه  خارجی لزوم همكاري همه اركان ورزش براي خشكاندن ريشه داللي در اين حوزهاخبار کوتاه  داخلی

 وزیر کش���ور بر لزوم تشکیل اورژانس 
س���رمایه گذاری و تولید ب���رای رفع فوری 
مشکالت واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: 
ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در 
قالب کارگروه های تولید در سراس���ر کشور 
تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه 
تولید و س���رمایه گذاری داشت، موضوع به 
سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.

 به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت 
کش���ور گفت:  وزارت کشور به عنوان یک 
وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف 
اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با س���ایر 
نهادهای حاکمیتی در کش���ور و اولویت قرار 
دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای 
معیش���تی مطرح است، منشا تحول و آبادانی 

در کشور باشیم.
وی با قدردانی از تالش اس���تانداران در 
اجرای برنامه های دولت و رسیدگی به مسایل 
و مش���کالت مردم، ب���ه نقش مؤثر آنان در 
اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت 
کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای 
سیاستگذاری های کالن کشوری است و این 
اس���تانداران هستند که در جای جای کشور، 
نق���ش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را 

برعهده دارند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران 
در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط 
بس���یار سختی بود و از نظر فضای کلی در 
تحریم قرار داشتیم و دچار مشکالت جدی 
بودیم اما با مجموعه اقداماتی که در س���ال 
۹۸داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع 

مشکالت تالش های ارزشمندی کردند.
رئیس شورای امنیت کشور در این زمینه 
به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی 
در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث 
تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه 
مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره 
این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق 
افت���اد و اجرای همه ابعاد آن هم با نظارت 
کامل در سلس���له مراتب نظام و حاکمیت، 

انجام شد.
وی افزود: در این موضوع، دستگاههای 
مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت هایی 
که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، 
ول���ی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه 
م���ا حادثه غم انگیزی بود از این جهت که 
دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی 
که انجام ش���د، اتفاقاتی افتاد که خواس���ت 

هیچکس نبود.
رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای 
تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر 
تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه 
برای اجرا در مناطق مختلف کش���ور گرفته 
می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است 
و آنه���ا نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و 

هم افزایی تالش ها را بر دوش دارند.
رحمانی فضلی همچنین به نقش ویژه 
اس���تانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره 
کرد و گفت: اس���تانداران دوشادوش وزارت 
بهداش���ت، بیشترین نقش را در مدیریت این 
بیماری داش���ته اند به گونه ای که اگر آنها 
در کنار روس���ای علوم پزشکی و کارکنان 
درمانی قرار نم���ی گرفتند، کارها به خوبی 

پیش نمی رفت.

رئیس س���تاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش 
به روند صعودی بورس در ماههای اخیر اشاره 
کرد و خواس���تار توجه جامع و پیشگیرانه به 

ابعاد مختلف این عرصه شد.
رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک 
۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت می توانند وارد 
بورس ش���وند. باید در این اوضاع و احوال 
مراقب واس���طه گری و داللی باشیم و اجازه 
ندهیم این س���هام در اس���تان ها تحت تاثیر 
جریان های واسطه گری قرار گیرد و از مسیر 

خود منحرف شود.
طرح ملی مس���کن از دیگر موضوعاتی 
بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد و گفت: 
طرح مسکن ملی از دغدغه های مهم رئیس 
جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این 
طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی 
وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه 
گزارش و مستندات الزم، در کنار وزارت راه 
و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و 
رفع اشکاالت احتمالی و پیشگیری های الزم 

در این زمینه را فراهم کند.
وزی���ر کش���ور به تش���کیل کارگروه 
س���رمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد 
و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه 
گذاری در قالب کارگروه های تولید در سراسر 
کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در 
زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به 
سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.

وی اف���زود: باید با حضور مس���ئوالن 
وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کش���اورزی 
و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط 
زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی 

و متناظر  در استان ها تشکیل شود.
وزیر کشور درباره سازوکار این کارگروه  
اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در 
بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و 
این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، 
آن را ب���ه کارگ���روه ملی ارجاع می دهند تا 
ظرف ۲4ساعت بررسی و نظر نهایی  در باره 

آن اعالم شود.
وزیر کش���ور با تاکید بر اهمیت مقوله 
اقتصاد در سیاست گذاری های کالن کشوری، 
ب���ه راه اندازی دوباره نشس���ت منطقه ای 
اس���تانداران اشاره کرد و گفت: نشست های 
منطقه ای استانداران باید دوباره فعال شود و 
امس���ال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت 
کند تا در این نشس���ت ها نظرات استانداران 
و دس���تگاههای اجرایی هر منطقه در زمینه 
مش���کالت مطرح شده و نسبت به عملیاتی 

شدن آن راهکار ارائه شود.

وزیر کش���ور آمادگی خود برای حضور 
در این نشس���ت ها با هدف پیش���برد بهتر 
سیاس���ت های اقتصادی در سطح مناطق و 

استانداری ها اعالم کرد.
رحمانی فضل���ی همچنین بر اهمیت 
هم���کاری های بین بخش���ی برای پیگیری 
موضوعات مهم استانی و منطقه ای در کشور 
تاکید کرد و یکی از نمونه های موفق آن را 
حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان 

رضوی برشمرد.
وی گف���ت: اگر هماهنگی بین نهادهای 
مختلف حاکمیتی رخ نمی داد و دستگاههای 
نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ 
نمی ش���دند، این مساله به یک معضل جدی 
برای کشور تبدیل می شد اما خوشبختانه با 
همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی 
اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز 
این شرکت به صورت قانونی در حال ورود 

به بورس است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه امسال   به 
دلیل زمان بن���دی فعالیت دولت، وضعیت 
اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه ای 
خواهد بود، از همه اس���تانداران خواست با 
تحلیل درس���ت این شرایط و برنامه ریزی 
مناسب، برای حل مشکالت مردم، جدی تر، 

منسجم تر و قوی تر عمل کنند.
وی افزود: فرصت های زیادی در کشور 
ب���رای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و 
همه استانداران باید با بررسی های کارشناسی، 

این ظرفیت ها را به فعلیت درآورند.
رحمانی فضلی در این زمینه، »صیانت از 
اشتغال موجود«، »بازگشت به کار کسانی که 
بیکار شده اند«، و به نتیجه رساندن »فعالیت های 
زودبازده« را سه اولویت مهم برای استانداران 

در سال ۹۹ برشمرد.
وزیرکش���ور همچنین از اس���تانداران 
اس���تان های مرزی خواست در زمینه تقویت 
صادرات، تس���هیل همکاری ها با کشورهای 
همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی 
فعالتر شوند.وی همچنین با اشاره به برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱4۰۰بر 
لزوم فراهم کردن زمینه های مناس���ب برای 
مش���ارکت هر چه گسترده تر مردم در این 

انتخابات تاکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهوری 
ب���ه عنوان رئیس دولت و باالترین مقام نهاد 
اجرایی در کش���ور باید با رای باالی مردم 
انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود 

را انجام دهد.
وزیر کش���ور همچنین مجلس شورای 

اس���المی را دارای جایگاهی رفیع دانست و 
تضعی���ف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و 
موثر را قابل قبول ندانس���ت و به استانداران 
گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و 
مسئولیت هایی که بر عهده داریم، مجلس را 
یک نهاد حاکمیتی موثر می دانیم و معتقدیم 
باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم 
ام���ا این تعامل در چارچوب قانون و رعایت 
اصل تفکیک قوا و برای رسیدگی به مطالبات 

مردم و رفع مشکالت آنان خواهد بود.
رحمانی فضلی پیش بینی کرد مجلس 
جدید و دولت به منظور رفع مشکالت مردم، 

رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
وزیر کش���ور همچنین بر لزوم تعامل 
مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی 
استانداران با مسئوالن دستگاه قضایی تاکید کرد 
و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت 

به رفع مشکالت جامعه اقدام کنند.
رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد: با تداوم 
تالش ، هم���کاری و هماهنگی همه قوا و 
دستگاههای کشور و همراهی مردم، همانگونه 
که در موضوع کرونا ش���اهد آن بودیم، سال 

۹۹را با موفقیت سپری خواهیم کرد.
عرف: مجلس جدید ماه آینده تش��کیل 

می شود
معاون سیاس���ی وزارت کشور با بیان 
اینکه دور دوم انتخابات مجلس در شهریور 
برگزار می شود، گفت: ماه آینده مجلس یازدهم 
تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس 
 ب��ر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده

 است.
به گزارش مهر، جمال عرف در حاشیه 
دومین همایش اس���تانداران سراسر کشور در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه   
موضوعات اقتصادی، سیاس���ی، اجتماعی و 
امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکارهای 
تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن ش���د تا این 
راهکارها و پیشنهادها به دولت ارسال شود.

وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور 
دوم مجلس برگزار می شود افزود: ماه آینده هم 
مجلس یازدهم تش���کیل خواهد شد و نحوه 
تعامل با مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا و 

تعامل سازنده است.
معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: 
م���ا برای ارزیابی آخرین وضع  کش���ور و 
تصمیم گیری مس���ائل مهم، دو جلسه را به 
صورت کمیسیونی با استانداران برگزار کردیم؛ 
در هر کمیسیون تعدادی از استانداران حضور 
داش���تند و مهمترین مباحث مورد بحث قرار 

گرفت .
وی بی���ان کرد: در کمیس���یون امنیتی، 
موضوعات مربوط به ناامنی ها و پیش بینی ها 
مطرح و تصمیم���ات جدید برای مقابله با 
ناامنی های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون 
اجتماعی هم مباحث مهم با محوریت کرونا 

ویروس و تأثیرات آن مطرح شد .
عرف با اش���اره به آثار اقتصادی کرونا 
بر جامعه، اظهار داش���ت: دولت تا به امروز 
تصمیمات مهمی را برای مشکالت اقتصادی 
مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می شود .

وی در پایان گفت: بورس یک فرصت 
برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها 
در اقتصاد ملی اس���ت؛ البته اقتصاد موضوع 
وزارت کشور نیست و فقط به عنوان هماهنگی 

ورود پیدا می کنند.

 حبیبی: نقش سرمربی
 را در چرخه انتخابی نادیده نگیریم

سرپرست پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: تدوین چرخه 
انتخابی یا همان فرایند انتخابی که از سالها قبل هم در کشتی وجود داشت، 

اقدام سازنده و موثری است.
هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فدراسیون کشتی 
ایران پیش از این هم فرایندی برای انتخاب نفرات تیم های ملی تدوین 
و اجرایی کرده اس���ت، اظهار داش���ت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد 
که چرخه انتخابی تیم ملی، اقدامی برای نخس���تین بار نیس���ت، چرا که ما 
در سالهای قبل هم فرایند انتخابی تیم ملی را داشتیم و مدتها طبق همان 

روال عمل می کردیم.
به عنوان کسی که سالها به عنوان ملی پوش در میادین مختلف بودم 
و بعدها به عنوان مربی و سرپرست در کادر فنی تیم ملی فعالیت می کردم 
معتق���دم فراین���د یا چرخه انتخابی را به هیچ عنوان نمی توان بطور ۱۰۰ 
درصد اجرا کرد. تجربه نشان داده این فرایند باید تبصره های مختلفی هم 
داشته باشد تا بتوانیم بهترین و منطقی ترین تصمیمات را برای تیم های 

ملی اتخاذ کنیم.
قهرمان اس���بق کش���تی آسیا در خصوص نقش سرمربی تیم ملی در 
چرخه انتخابی گفت: نقش سرمربی تیم ملی در انتخاب ترکیب و همچنین 
اجرای چرخه انتخابی تیم ملی غیر قابل انکار است. به هیچ عنوان نمی توان 
فرایندی را برای انتخابی تیم ملی تعریف کرد و نقش سرمربی را نادیده 
گرفت. مطمئناً اگر نظر و قدرت سرمربی را از او بگیریم، دیگر چیزی از 
توان او برای فعالیت در این عرصه باقی نمی ماند.باید کاری کرد که نظر 
س���رمربی و کادر فنی هم در بحث چرخه انتخابی تیم ملی اعمال ش���ود، 
چراکه این مربیان هستند که بعد از هر شکست و نتیجه ضعیف پاسخگوی 

مردم و متولیان ورزش خواهند بود.

توضیحاتي درباره اصالح اساسنامه 
فدراسیون فوتبال

سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی در باره اصالح اساسنامه فدراسیون 
فوتبال و برنامه هاي تیم ملي ارائه کرد.

به گزارش ایلنا،امیر مهدی علوی،سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره مراحل 
مربوط به زمان بندی اصالح اساس���نامه و برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
گفت:طي یک ماه گذشته کمیته حقوقی و تدوین مقررات  بیش از ۱۰۰ ساعت 
جلس���ه با حضور دببرکل فدراس���یون در این باره برگزار کرد و کلیه مباحث 
مختلف پیرامون موضوعات مصوب جلسه ۱۸ فروردین هیات رییسه با مشارکت 
فعال اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مورد بررسی دقیق و تحلیل قرار 

گرفت. 
وی افزود: فیفا در تاریخ 4 اردیبهش���ت به صورت رسمی موافقت خود 
را درباره اجرای جدول زمانبندی طبق نقش���ه راه طراحي ش���ده، اعالم کرد  که 
همانطور که پیش تر اش���اره ش���د در این مسیر، کلیه اعضای مجمع در فرآیند 
قانونی اصالح اساسنامه مشارکت الزم را داشته اند و این روند در آینده تداوم 
خواهد داش���ت تا در مس���یر پیش رو با استفاده از ظرفیت های قانونی، مراحل 
اصالح اساسنامه به بهترین شکل انجام شود.عالوه بر این، جلسه بعدی هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال هم با محوریت بررسی اساسنامه پیشنهادی،برگزاری 
مجمع مربوط به اصالح اساسنامه و قوانین انتخاباتی و مجمع انتخاباتی در هفته 
آینده برگزار خواهد شد. علوی درباره موضوعات مربوط به برنامه های پیش 
روي تیم ملی هم گفت:دراگان اسکوچیچ در تماس مستمر و هماهنگی کامل با 
دبیرکل فدراسیون فوتبال برنامه های مربوطه را پیش می برد.کادر فنی تیم ملی 
هم با حضور وحید هاشمیان و کریم باقری و دو دستیار دیگر، فعالیت خواهند 
کرد.ذکر این نکته ضروری است که درباره موارد مطرح شده دیگر پیرامون تیم 
ملی هم اتفاق جدیدی رخ نداده و مطابق روند قبلی، مباحث از طریق دبیرکل 

فدراسیون پیگیری می شود.

رنگرز: دولت توجه ویژه به توسعه ورزش 
مناطق محروم دارد

بقیه از صفحه 2
معادن هم همینطور اس���ت . 
معادن بسیار زیادی در کشور داریم 
که باید مش���خصات  آن   روشن و 
قیمت گذاری   و بورس وارد شود و 
شفاف و معلوم باشد و  بتوانیم عالوه 
بر سهام خود معادن در بورس عرضه 

کنیم و تحول بزرگی ایجاد  شود.
معادن یکی از سرمایه های بزرگ 
دولت اس���ت. دولت سرمایه های   
بزرگ���ی ازجمله معادن  ،   نفت و 
گاز و جنگل ها، مراتع   و زمین های 
فراوان دارد. دولت خیلی ثروت دارد 
و همین معادن یکی از ثروت های آن 
است .پس  اوالً باید پهنه ها را آزاد 
کنیم. در برخی از پهنه ها، دعوا بین 
معادن و محیط زیست   است . محیط 
زیست می گوید این قسمت نباید 
دس���ت بخورد و معادن   می گوید 
که   در این قس���مت 4 معدن مهم 
دارم . آن یکی می گوید دست نزنید 
و او می گوید باید دس���ت بزنیم که 
این البته وظیفه ما  ست یعنی وظیفه 
من و   شورای عالی محیط زیست 
اس���ت که بسیاری از پهنه ها را آزاد 
کردیم و متقابالً بسیاری از پهنه ها را 
به محیط زیست اضافه کردیم یعنی 
یک جاهایی را اضافه و یک جاهایی 

را آزاد کردیم.
اگر در معادن مسیر درست  و   
تکنولوژی پیشرفته باشد می تواند به 
محیط زیست ضرر نزند و امروز یکی 
از نکات برجسته  طرح هایی که افتتاح 
شد این بود که از نظر زیست محیطی 
بسیار مهم بود، یعنی تمام این گرد و 
غبار سمی که  در فضای بیرون منتشر 
می کرد و فضا را آلوده می کرد و یکی 
از  مشخصه ها در این 4 طرح این بود 
که محیط زیست را سامان، حراست 
و حفاظت می کند، بنابراین برخی از 
معادن ما در دعوای بین محیط زیست 

و معادن گرفتار است.
بعض���ی از معادن ما به دالیلی 
به مقرراتی در داخل خانواده معادن 
واگ���ذار کردند ک���ه یک مقرراتی 
گذاشتند و یک امتیازاتی دادند مثاًل 
خانواده ای آمده پهن���ه ای را برای 

خودش گرفته است.
برخی از معادن در دست کسانی 
اس���ت که سال ها معطل است و نه 
خودش اس���تفاده می کند و نه پول 
و امکان���ات دارد که باید   مقرراتی 
بگذاریم. البته در دولت یازدهم این 
کار را کردی���م و باز هم باید ادامه 
دهی���م   و زمان کوتاهی در اختیار 
باش���د که اگر در آن زمان نتوانست 
باید آن پهنه آزاد ش���ود و پهنه های 
معادن باید آزاد باشد و این می تواند 
اشتغال بزرگی برای ما درست کند. 
مسأله بعدی که در معدن بسیار مهم 
است و باید توجه کنیم،   خام فروشی 
است که   مراحل دارد . یک وقتی 
سنگ آهن صادر نمی کنیم و کنستانتره 
ص���ادر می کنیم که این را می گوییم 
خام فروشی نیست. یک بار به جای 
کنستانتره، آهن اسفنجی صادر می کنیم 

و یک زمانی  نه آهن اس���فنجی که 
شمش صادر می کنیم و می گوییم این 

هم خام فروشی است.
اگر به آخرین مرحله برس���یم 
یعنی آنجایی که مصرف کننده نهایی 
استفاده می کند، آنجا خام فروشی را 
متوقف کنیم. مثالً در سنگ ساختمانی 
که   کش���ور دارای  معادن بزرگ و 
خوب است، می توانیم صادر کننده   

باشیم.
با س���نگ ساختمانی چه کار 
می کنیم؟ قبالً با انفجار     یک مقدار 
از   سنگ ها سالم در اختیار ما قرار 
می گرفت و یک مقدار  منهدم می شد 
و از بین می رفت اما اکنون از   وسایل 
جدیدی استفاده می کنیم و   سنگ را 
در می آوریم .مثاًل  فرض کنید سنگ ۲ 
متر در 3 متر. این سنگ ساختمانی را 
صادر می کنیم. این سنگ کجا می رود؟ 
فالن کشور که اسم نمی برم و آنجا 
تبدیل می شود، بهترین برش  ها داده 
می شود، بهترین صیقل ها داده می شود 
و آن س���نگ ها دو مرتبه برمی گردد 
یعنی این سنگ را می فروشیم و به 
۱۰ براب���ر قیمت می خریم که این 
هم خام فروشی است.مصرف نهایی 
مربوط به ساختمان است یعنی هر 
که س���اختمان می سازد، معمار باید 
خط بدهد چه سنگی با چه برشی 
می خواهد و از اول معدن که سنگ 
برای یک س���اختمانی در می آورد، 
برش پیدا کند، بس���ته بندی شود و 
بیاید مصرف ش���ود واال برای اینکه 
در ساختمان مصرف کند، دو مرتبه 
این سنگ که در خارج می رود، آماده 
می شود، صیقل می خورد، برمی گردد 
و دو مرتبه س���نگ بری می شود که 
یک جا انحناء دارد و یک جا مربع 
و یک جا لوزی باش���د و باز تغییر 
پیدا می کند. اصل اینکه خام فروشی 
را متوقف کنیم و باید معادن ما برای 
ساختمان های خاص سفارش بگیرند 
یعنی هر که می خواهد س���اختمان 
بسازد، از روز اول مقدار، سنگ ها و 
تکه های مختلف که می خواهد در 
طبقات  مصرف کند، اندازه گیری ها 
می شود و برای معدن فرستاده می شود 
و  معدن سنگ را برای ساختمان الف 
می برد و بسته بندی می کند که این کار 

را باید در نهایت بکنیم.
بنابراین این مسأله مهمی است 
و دولت در این زمینه اهتمام بورزد. 
بخش معادن ما باید این کار را بکند 
و به نظر م���ن معادن را به بخش 
خصوصی بدهیم و واگذار کنیم که 
آنه���ا این کار را به راحتی می کنند 
یعن���ی بخش دولت معموالً و کاًل 

چابک نیست.
اصوالً تش���ریفات  دولت در 
جایی که وارد می ش���ود و حرکت 
می کند خیلی زیاد است که بخواهد 
تکان بخورد ولی به بخش خصوصی 
بدهیم و دلیل  این است که کارمند 
دولت ۸ صبح می آید س���رکار و 
زودتر نمی آید و 4 بعد از ظهر هم 
ره���ا می کند و می رود ولی بخش 

خصوص���ی ۵ صبح می آید و تا ۱۱ 
ش���ب هم کار می کند و این دلیل 
بر اینکه بخش خصوصی می تواند 

صحنه ما را فعال کند.
بنابراین امسال سال جهش تولید 
است که به نظر من معادن یکی از 
پایه های آن است. باید در اکتشاف، 
در واگذار کردن صحنه ها و پهنه های 
معدنی، در ف���روش، واگذار کردن 
ب���ه بخش خصوصی و جلوگیری 
از خام فروشی حرکت بسیار خوبی 

داشته باشیم.
خداوند هم ما را یاری می کند. 
سال سختی اس���ت ولی خداوند 
می تواند در همین س���ال سخت در 
س���ایه تالش و کوشش ما برکت و 

خیر را برای ما مقرر کند.
ان شاء اهلل
والسالم علیکم و رحمه اهلل 
و برکاته.
روحانی همچنین در مراس���م 
افتتاح پروژه احداث کارخانه اکسیژن 
مجتمع مس خاتون آباد با تقدیر از 
مقرر کردن پاداش برای کارگران و 
دس���ت اندرکاران اجرای این طرح، 
گفت: هرگونه پاداشی که به کارگران 
عزیز داده ش���ود مایه خوشحالی و 
حق کارگران عزیز ما به ویژه در این 

شرایط سخت است.
   وی افزود: سالهای ۹۷ تا ۹۹ 
سال های بسیار سختی بوده و تحریم 
بسیار شدیدی بر مردم ما اعمال شده 
و الحمد هلل آن ایمان، نشاط، ایستادگی 
و مقاومت کارگران و کشاورزان و 
همه کارآفرینان جامعه مانع شده است 

که دشمنان به اهدافشان برسد .
رئیس جمهوری خاطرنش���ان 
کرد: خوشحالم که همه این طرح ها 
در   مدت زمان کوتاهی با تالش و 
فعالیت مهندسین و مسئولین به ثمر 
نشسته و افتتاح این کارخانه همانطور 
که گزارش ش���د، کار سوخت را 
تسهیل می کند و به جای هوای عادی 
با اکسیژن می تواند اشتعال را باال ببرد 
و کل این طرح ها برای مسأله محیط 
زیست هم اهمیت خاص و ویژه ای 
دارد. روحانی همچنین پس از استماع 
گزارش استاندار کرمان با تقدیر از 
تالش های انجام شده در این استان 
برای مقابله با کرونا، اظهار داشت: 
سرعت   یا گسترش کشف مبتالیان 
گاهی می تواند خبر خوبی باشد  ؛ 
آنجایی که کیت های آزمایشگاهی را 
گسترش می دهیم و آزمایشگاه مان را 
زیاد و از این طریق افرادی را که هیچ 
عالمتی هم به ظاهر ندارند شناسایی 

می کنیم، خوشحال کننده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: اگر 
مردم دستورالعمل ها را مراعات نکنند 
و ابتال باال برود خبر خوبی نیست، اما 
اگر از طریق کیت های آزمایشگاهی 
و آزمایشگاه هایی که در اختیار داریم،  
افراد مثبت را شناس���ایی و قرنطینه 
کنیم،  بد  نیست.البته این معنایش 
این است که بیماری هنوز وجود دارد 
و مردم عزیز ما باید بدانند که اتمام 

بهره برداری از4 طرح ملی صنعت مس در استان کرمان  پیشنهاد وزیر کشور  برای تشکیل »اورژانس سرمایه گذاری« با هدف 
این ویروس و این بیماری در یک رفع مشکالت واحدهای تولیدی

زمان کوتاه علی القاعده امکان پذیر 
نیست، چون نه ما واکسن داریم، نه 
داروی خاص داریم و سرایت این هم 
بسیار شدید است، بنابراین همچنان 
مردم عزیز ما باید دستورالعمل های 
بهداشتی را مراعات کنند تا شرایط 
بهتری برای ما در آینده پیش بیاید.

رئیس جمهوری در مراس���م 
افتتاح طرح توس���عه ذوب و انبار 
کنسانتره مجتمع مس شهر بابک هم 
افزایش ۵۰ درصدی محصوالت این 
مجتمع و رس���اندن این تولیدات به 
رقم ۱۲۰ هزار تن را کاری ارزشمند 
دانست و اظهارداشت: کاهش مصرف 
سوخت های فسیلی در کنار بهره گیری 
از تکنولوژی جدید و افزایش تولید از 

نکات ارزنده این طرح است.
روحانی پس از شنیدن گزارش 
مدیران این مجتمع، گفت که عرضه 
معادن کوچک و متوسط به بورس 
و اینکه مردم بیایند یک معدن و یا 
یک سهامی از معدن را خریداری کنند، 
موجب می شود هم بورس گشایش 
پیدا  کن���د و هم معادن کوچک و 

متوسط سریع تر فعال شوند.
رئیس جمهور در ادامه دستور 

افتتاح این طرح را صادر کرد.
رئیس جمهوری  در جلس��ه 
کمیته هاي س��تاد مل��ی مبارزه با 

کرونا
رئیس جمهوری همچنین  روز 
پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
تاکید ک���رد که تداوم اجرای طرح 
غربالگری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش���کی با گسترش و 
توسعه تس���ت های تشخیصی و 
شناسایی موارد مشکوک ضروری 
است و می تواند نقش عمده ای در 

حفظ سالمت مردم ایفا کند.
روحانی در این نشست همچنین 
گف���ت که ارائ���ه خدمات به اتباع 
خارجی مبتال به کرونا در ایران، باید 
همچنان ادامه یابد. رئیس جمهوری  
لزوم توجه ویژه به آموزش و یادگیری 
دان���ش آموزان از طریق روش های 
مجازی را مورد تاکید قرار داد و به 
وزیر آموزش و پرورش دستور داد 
س���ازوکارهای الزم  ایجاد شود تا 
دانش آموزان بتوانند اشکاالت درسی 
خود را توس���ط معلمان به صورت 

حضوری رفع کنند.
وی همچنین گفت که ضروری 
است ارزیابی دقیقی از روش های 
متنوع آموزشی و مجموعه تالش هایی 
که از اسفندماه سال گذشته تاکنون 

توس���ط معلمان و دانش آموزان در 
زمینه آموزش انجام شده است، به 

عمل آید.
وزارت بهداش���ت، درمان و 
آموزش پزشکی هم در این جلسه 
گزارش آمایش مناطق س���فید، زرد 
و قرمز در کش���ور را ارائه کرد که 
براساس آن روند بهبودی بیماران در 
حال افزایش و نسبت درگذشتگان 
به مبتالیان بیماری کرونا در کشور 
همچنان کاهشی است که بیانگر توفیق 
وزارت بهداش���ت در غربالگری و 
شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری با 

همکاری بسیار خوب مردم است.
در این گزارش، تاکید ش���ده 
است که در صورت استمرار شعار 
"در خانه بمانی���م" و رعایت دقیق 
دستور العمل های بهداشتی در همه 
زمین���ه ها و بخش ها،  در آینده بر 
مناطق سفید کشور افزوده خواهد 

شد.
همچنین در این گزارش موضوع 
بازگشایی برخی از کسب و کارها و 
فعالیت های جدید در مناطق سفید 

مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلس���ه، گزارش 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 
روند دروس دانشگاهی که از طریق 
شبکه مجازی تدریس می شود مطرح 
ش���د و رئیس جمهوری با تاکید بر 
ضرورت افزایش کیفیت تدریس در 
دروس نظری گفت: باید برای دروس 
آزمایش���گاهی و کارگاهی و فعال 
شدن آموزش تکمیلی دانشگاه ها، 
پیشنهادهای الزم به جلسه ستاد ملی 

مبارزه با کرونا ارائه شود.
وزیر راه و شهرس���ازی  هم 
گزارش���ی از آخرین وضع  حمل و 
نقل بین شهری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و همچنین اقدامات انجام 
شده شامل تبادل تجاری در ۱۱ پایانه 
م���رزی جاده ای با رعایت پروتکل 

های بهداشتی، ارائه کرد.
در این گزارش تصریح ش���ده 
است که تبادالت تجاری در پایانه های 
مرزی با کشورهای آذربایجان و ترکیه 
در حال انجام است و با رایزنی انجام 
شده، تبادالت تجاری در پایانه های 
ریلی سرخس و اینچه برون هم با 
توافقات حاصله به زودی از سر گرفته 

خواهد شد.
براساس این گزارش، کاالهای 
اساس���ی موجود در بنادر نسبت به 
سال گذشته ۶3 درصد افزایش دارد 
و می���زان خ���روج از بندر با قطار 
نسبت به س���ال گذشته ۲.۵ برابر 

شده است.
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با اندوه فراوان و نهايت تأسف درگذشت جانكاه مرحومه 
مغفوره س��ركار خانم فريده ساتري را به اطالع كليه 

بستگان، دوستان، آشنايان و همكاران مي رساند.
با توجه به ش��رايط موج��ود و احترام به حفظ حقوق 
و س��المت ديگ��ران مراس��م يادبود متعاقب��اً اعالم 

مي گردد.
اخگ�ر،  ميناس�يان،  س�اتري،  خانواده ه�اي: 
زركش�يان، نفيس�ي، لطف�ي، دكتر هوش�نگ 

ساغري، دكتر فائزه احمدي 
������������������������

با نهايت تأس��ف و تأثر به اطالع مي رس��اند روح پرفتوح 
م��ادر همس��ر گرام��ي اينجانب مرحومه مغف��وره بانو 
فري�ده س�اتري به محبوب ابدي پيوس��ت با در نظر 
گرفت��ن مخاطرات بهداش��تي در برگ��زاري تجمعات 
و حف��ظ س��المتي تم��ام اف��راد فامي��ل، دوس��تان، 
همكاران و آش��نايان مراس��م يادبود آن عزيز از دست 
رفت��ه ب��ه فرصتي مناس��ب تر موك��ول و متعاقباً اعالم 

 

خواهد شد.
دكتر محمد لطفي 

»يادبود«

در چهارمين س��الگرد س��فر بي بازگشت عزيز از دست 
رفته مان شادروان »رضا وحداني آملي« نام و يادش 

در اعماق جان و وجودمان زنده و جاويدان باد.
همسر و فرزندان 

بازگشت همه بسوي اوست 
جناب آقاي مهندس رضا نقدي 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
ش��ما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، براي 
آن مرحوم مغفور آرامش ابدي و براي ساير بازماندگان 

تسلي خاطر از ايزد منان مسئلت داريم.
از طرف: مديران، س�هامداران و پرسنل شركت 

صنايع ريخته گري اردستان

جناب آقاي دكتر مرتضي آذرنوش 
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت والده مكرمه گراميتان 
را به جنابعالي و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده، 
از اي��زد من��ان علو درج��ات براي آن مرحوم��ه و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
هيئت مديره شركت داروسازان ماد

بياد همسر مهربانم سرتيپ2 
حاج اصغر احمدي 

ب��ا تو و ب��ي ت��و زندگي را 
اگ��ر  البت��ه  مي گذران��م 
بت��وان آنرا زندگ��ي ناميد 
19 ارديبهش��ت س��الروز 
جاودانگي همسر مهربانم 
را مانند هميش��ه بس��وگ 
خواهم نشس��ت و يادش را 

گرامي خواهم داشت.  روحش شاد و يادش جاودان

 آگهى تغييرات  شركت توليد و توسعه نيروى برق سبز ديزباد 
 شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 54664 و شناسه ملى 14004973119
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/10/24 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : - �قا� محمد بيا� بيد كرپه به شما�� ملى 0059724633 
به نمايندگى �� طر� ش���ركت س���رمايه گذ��� �نيا� سرمايه �ير�نيا� 
(سهامى عا�) به شما�� ثبت 268307 � شناسه ملى 10103116807 
به س���مت �ئيس هيئ���ت مدير� �ق���ا� �صغر �قاقى به ش���ما�� ملى 
4430438099 به نمايندگى �� طر� شركت ���� �فرينا� كوثر كيش 
(س���هامى خا�) به شما�� ثبت 9085 � شناسه ملى 10980226427 
به س���مت نايب �ئيس هيئت مدير� �قا� محم���د محمدنژ�� با كد ملى 
0653126131 به نمايندگى �� طر� ش���ركت گر�� ��هبر� مبين كوثر 
(سهامى خا�) به شما�� ثبت 425997 � شناسه ملى 10320773020 
به سمت مدير عامل � عضو هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند 
� كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر���� 
قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا� مدير عامل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� 
همر�� با مهر ش���ركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �ئيس هيئت مدير� � 
يكى �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر ش���ركت � ساير نامه ها� عا�� � 

����� با �مضا� مدير عامل به همر�� مهر شركت معتبر مى باشد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(798018)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت توليد و توسعه نيروى برق سبز ديزباد 

 شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 54664 و شناسه ملى 14004973119 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/10/24 تصميما� �يل �تخا� شد : �عضا� هيئت مدير� به مد� 
��س���ا� به شر� �يل �نتخا� شدند: شركت ���� �فرينا� كوثر كيش 
(سهامى خا�) به شما�� ثبت 9085 � شناسه ملى 10980226427 
ش���ركت گر�� ��هبر� مبين كوثر (س���هامى خا�) به شما�� ثبت 
425997 � شناس���ه ملى 10320773020 � شركت سرمايه گذ��� 
�نيا� س���رمايه �ير�نيا� (سهامى عا�) به ش���ما�� ثبت 268307 � 
شناسه ملى 10103116807 - مؤسسه حسابرسى �گاها� تر�� تو� 
(حسابد���� �س���مى) با شما�� ملى 10380066928 بعنو�� با��� 
�صلى � �قا� س���ينا كر�متى به كد ملى 4750010601 بعنو�� با��� 

على �لبد� شركت بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� شدند. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(798047)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت سامانه ارتباط اريب آرا پارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 64889 و شناسه ملى 14007674730 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/11/30 
 تصميما� �يل �تخا� شد : مركز �صلى شركت به : �ستا� خر�سا� �ضو� � 
شهرستا� مش���هد � بخش مركز� � شهر مش���هد� محله �حمد �با� � 
خياب���ا� �بو��غفا�� 22(�ضا22) � بل���و�� �بو��غفا�� � پال� 212 � 
طبقه ��� كد پستى 9176738119 �نتقا� يافت � ما�� 3 �ساسنامه به 

شر� فو� �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
 (798051)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت آب و فاضالب استان كرمان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1966 و شناسه ملى 10630101340

 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/07/30 
 منضم به نامه شما�� 24892 مو�� 97/9/21 سا�ما� خصوصى سا�� - 
محل شركت �� ��حد ثبتى كرما� به ���� �ستا� كرما� � شهرستا� 
 كرما� � بخش مركز� � شهر كرما�� شها� � بلو�� سا�� � بلو�� 22 بهمن � 
پال� 0 � طبقه همكف كدپس���تى 7616839796 تغيير يافت � ما�� 

مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� كرما�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كرما� 
(798254)

********************** 
آگهى تغييرات

  شركت صنعت بسته بندى سيمان فارس و خوزستان
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 4231 و شناسه ملى 

14006510984
 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/11/08 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : – پير� �گهى مكانيز� شما�� 139730431228001295 
مو�� 1397/10/18�عضا� هيئت مدير� ش���ركت شامل شركت سيما� 
�بيك (سهامى عا�) به شناس���ه ملى 10102405220 � شركت سيما� 
شاهر�� (سهامى عا�) به شناسه ملى 10480015652� شركت سيما� 
سا�� (سهامى عا�) به شناس���ه ملى 10101175572 كه بر�� �� سا� 

�نتخا� گر�يدند �� قلم �فتا�� كه بدين �سيله �صال� مى گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� 
سا�جبال� (798274)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت كارخانجات لوازم يدكى پارس پارت موتور شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 438 

و شناسه ملى 10102600972
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1398/03/05 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : � �قا� س���يدعلى مير�هقا� به ش���ما�� ملى 
0054078563   -�قا� س���يد ش���ها� �لدين مير�هقا� به ش���ما�� ملى 
0019428251 خانم فاطمه س���ا��� مير�هقا� �ش���كذ�� به شما�� ملى 
0060344741 بعنو�� �عضا� هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند � 

���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت نشر �گهى ها� شركت �نتخا� شد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �شتها�� 
(798280)

آگهى تغييرات شركت توزيع نيروى برق استان كرمانشاه 
شركت سهامى خاص 

 به شماره ثبت 6072 و شناسه ملى 10660065253 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/08/18 تصميما� �يل �تخا� شد 
: 1 - �قا� حس���ين شاهرخى با كدملى 3309446204 به عنو�� عضو �صلى هيا� 
مدير� به نمايندگى �� ش���ركت تو�يع بر� �ستا� يز� جهت حضو� �� جلسا� هيا� 

مدير�(به عنو�� جايگزين �قا� منوچهر تيمو��) �نتخا� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� كرمانشا� 
ثب�ت ش�ركت ه�ا � موسس�ا� غيرتج�ا��   �����
كرمانشا� (801440)

**********************
آگهى تغييرات شركت آب و فاضالب روستايى
 چهارمحال و بختيارى شركت سهامى خاص 

 به شماره ثبت 2869 و شناسه ملى 10340063444 
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� مو�� 1398/06/26 منضم 
به نامه ش���ما�� 25575 مو�� 1398/11/21 سا�ما� خصوصى سا�� 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : صو�تها� مالى ش���ركت �� س���ا� 1397 
ش���امل تر��نامه� صو�� س���و� � �يا� � صو�� جريا� �جو� نقد بر�سى 
� مو�� تصويب مجمع قر�� گرفت. س���ا�ما� حسابرس���ى به شناسه ملى 
10101136332 به عنو�� با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى 1398 
�نتخا� گر�يد. ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت �گهى ها� شركت 

�نتخا� گر�يد.
چها�مح�ا�  �س�تا�  �م�ال�   � �س�نا�  ثب�ت  ����� كل   
�بختيا�� 
ثب�ت ش�ركت ه�ا � موسس�ا� غيرتج�ا��   �����
شهركر� (801519)

**********************
آگهى تغييرات شركت مازند توان گستر آمل سهامى خاص 

 به شماره ثبت 5228 و شناسه ملى 10861997750 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/12/01 تصميما� �يل 
�تخا� شد : 1- محل شركت �� ��حد ثبتى �مل به ���� �ستا� ما�ند��� شهرستا� �مل 
 بخش مركز� شهر �مل محله گرجى محله كوچه شهيد باهنر بن بست (نو�) پال� 0 
مجتمع پزشكى بوعلى سينا طبقه ��� كدپستى 4615813666 تغيير يافت � ما�� 

مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند���  
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �مل (801547)

**********************
آگهى تغييرات شركت زر پخش مهيار همدان

 شركت سهامى خاص 
 به شماره ثبت 12138 و شناسه ملى 14005304440 

 به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/10/14 تصميما� �يل �تخا� شد : 
محل ش���ركت �� ���� قبل به ���� جديد : �س���تا� همد��� شهرستا� همد��� 
بخش مركز�� �هستا� �لوندكو� غربى� ��ستا شهر� صنعتى بها���� محله شهر� 
صنعتى بها���� خيابا� هش���تم� خيابا� نهم� پال� 0 � طبقه همكف� كدپس���تى 

6514183111 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� همد�� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� همد�� 
(801644)

**********************
آگهى تغييرات شركت شير پاستوريزه پگاه لرستان 

سهامى خاص 
 به شماره ثبت 4068 و شناسه ملى 10740060240

 به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/09/13 تصميما� 
�يل �تخا� شد : - نمايند� ش���خصيت حقوقى شركت شير پاستو�يز� 
پگا� فا�� به ش���ما�� ملى 10530272844 به نمايندگى ���ش���ير 
قا���حمد� به ش���ما�� ملى 4172026613 به سمت �ئيس هيئت 

مدير� تا تا�يخ 1400/02/21 تغيير يافت .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� لرستا� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� خر� �با� 
(801770)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت توسعه مسكن خاوران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10046 و شناسه ملى 10380257770 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/05/01 تصميم���ا� �يل �تخا� ش���د : 1 - �عضا� هيئت مدير� 
بر�� مد� 2 سا� به قر�� �يل �نتخا� گر�يدند: شركت سا�ما� توسعه 
مس���كن �ير�� به شناس���ه ملى 10101542761 با نمايندگى �قا� 
�بو�لفضل بيگى 0383196371 � ش���ركت توسعه مسكن ���بايجا� 
 به شناس���ه ملى 10220070018 با نمايندگى �قا� جليل عزيز� فر
 0938734301 � ش���ركت توسعه مس���كن تهر�� به شناسه ملى 
10101589542 به نمايندگى �قا� شهريا� توالئى 1062668911 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(797672)

********************** 
آگهى تغييرات

  شركت مديريت توليد برق شريعتى مشهد شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 68315 و شناسه ملى 10320836469 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/09/06 تصميما� 
�يل �تخا� شد : 1 – �قا� بيژ� �ستگير2180942257 به نمايندگى �� 
شركت مهندسين مشا��بهر� بر���� بهينه سا�� نير� بعنو�� �ئيس 
هيأ� مدير� 2 – �قا� �يما� قه���ا��1754975542 به نمايندگى 
گر�� توسعه �نر�� شايامهر بعنو�� نايب �ئيس هيأ� مدير� . 3– �قا� 
حس���ين عطامنش3620874281 به نمايندگى �� ش���ركت تعا�نى 
سر�مدنير�� پا� بعنو�� عضو هيأ� مدير� . 4– �قا� حسين عطامنش 
3620874281بعنو�� مديرعامل . - كليه �س���نا�مالى � ����� بانكى 
� بها��� با �مضا� مديرعامل � يك���ى �� �عضا� هيأ� مدير� � يا �� نفر �� 
 �عضا� هيأ� مدير� به همر�� مهر شركت � همچنين چكها با �مضا� مدير
 �مو� مالى ( �قا� س���يدمهد� قاسمى شهر� ) � مديرعامل � يا يكى �� 

�عضا� هيأ� مدير� با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد .
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(797696)

 آگهى تغييرات
 شركت مايان ديزل فوالد شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3298 و شناسه ملى 14005566290
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/06/20 تصميما� �يل �تخا� شد : تر��نامه � حسا� سو� ��يا� 
شركت منتهى به �سفند ما� س���ا� 1397 مو�� تصويب قر�� گرفت. - 
شركت ��يا حسابرس���ا� پا�سا ثبت شد� به شما�� 14959 به شناسه 
ملى 10100555311 به عنو�� با��� �صلى � خانم ��شنك جو��� 
بشر به ش���ما�� ملى 0058240373 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� 

مد� يكسا� �نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� 
سا�جبال� (798286)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت كارخانجات لوازم يدكى پارس پارت 

موتور شركت سهامى خاص به شماره ثبت 438 
و شناسه ملى 10102600972 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/03/05 
تصميما� �يل �تخا� ش���د : تعد�� �عضا� هيأ� مدير� به سه نفر�فز�يش 

يافت � ما�� مربوطه �ساسنامه �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �شتها�� 
(798291)

********************** 
آگهى تغييرات  شركت صنايع شيميايى فوكابهارستان كرج 

شركت سهامى خاص  به شماره ثبت 5586 
و شناسه ملى 10100279090 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/11/26 تصميما� 
�يل �تخا� شد : - سرمايه شركت �� مبلغ 1000000000�يا� منقسم 
به 5000 س���هم 200000 �يالى به مبلغ 11.000.000.000 �يا� 
منقسم به 55.000 سهم 200.000 �يالى با نا� كه تماما پر��خت شد� 
مى باش���د �� طريق مطالبا� حا� شد� سهامد���� �فز�يش يافت � ما�� 

5 �ساسنامه شركت به شر� فو� �صال� مى گر��.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� 
(798318)

**********************
آگهى تغييرات 

شركت پاك بنيان البرز شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 22660 و شناسه ملى 10190040675 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/10/23 تصميما� �يل �تخا� ش���د : - �عض���ا� هيئت مدير� 
 بش���ر� �ير بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. .خانم �هر� علمى ���� 
ش���ما�� ملى 4322016391 - خانم س���ويل خلفى ش���ما�� ملى 
1380930618 - �قا� �ضا �مير� تبا� شما�� ملى 0044336225 
- �قا� ���يو� ��نشمند شما�� ملى 1287515411 - .�قا� محمد 
فر�هانى ش���ما�� ملى 0055019226 - خانم سپيد� خو�نسا�� با كد 
ملى0070565260 بس���مت با��� �صلى � خانم فر�نك سمقانى با 
كد ملى 0070275734 بسمت با��� على �لبد� بر�� يك سا� مالى 

�نتخا� شدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� 
(798320)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت زر نگار پخش پايتخت شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3611 و شناسه ملى 14006437774 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/11/12 تصميما� �يل �تخا� ش���د : - ش���ركت �قايا� مهد� 
�فيعى ���س���تانى به ش���ما�� ملى 0047326840 � عا�� فرجى 
به ش���ما�� مل���ى 0061065137 � �بيح �له �عيم به ش���ما�� ملى 
5529918360 بر�� مد� �� س���ا� به سمت �عضا� هيئت مدير� 

�نتخا� گر�يدند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� 
سا�جبال� (798348)

********************** 
آگهى تغييرات

 شركت زر نگار پخش پايتخت شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3611 و شناسه ملى 14006437774 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/07/04 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : 1 - شعبه شركت به نش���انى : گرگا�- ����� جا�� 
تهر��- قبل �� ميد�� بس���يج- هيركا� -4 جا�� سعد�با� ��بر�� با��� 
هفتگى- جنب شركت ����يى ����� طب- كد پستى :4918933457 
با مديريت حس���ين �يلم كتولى: با كد ملى: 2269741013 تعيين 
گر�يد 2 - شعبه ش���ركت به نشانى :�س���تا� ما�ند��� –شهرستا� 
س���ا�� كيلومتر 2 جا�� جويبا� -��ستا� مفتى كال -حافظ 5 �نتها� 
كوچه- كدپستى:4815144586 با مديريت: محمد حسين ��هد� 
 با كد ملى:0082300755تعيين گر�يد 3 - ش���عبه شركت به نشانى : 
بوشهر- شهر� صنعتى شما��2 - بلو�� خليج فا��- خيابا� كا��فرينا� 
كوچه14 �نتها كوچه كد پس���تى:7517765486 با مديريت محمد 
محمد� باكد ملى:1911813651 تعيين گر�يد. - �ش���خا� �يل 
به عنو�� مدير�� ش���عبه ��خلى �س���تا� ها� �يل �نتخا� گر�يدند. 
4 - مدير شعبه ��خلى �ستا� تهر��- تهر��: �قا� فر�ين �فشا� با شما�� 
ملى:0066269318 -5 -مدير ش���عبه ��خلى �س���تا� ���بايجا� 
 ش���رقى- تبريز: �قا� �حيد �قرلو با ش���ما�� ملى: 0602357047 
 6-  مدير شعبه ��خلى �ستا� گيال�- �شت: حسن نيكر� �حمدگو��بى 
با ش���ما�� ملى: 2594275581 -7 مدير ش���عبه ��خلى �ستا� قم- 
شهرستا� قم: �قا� معين مهد� با شما�� ملى: 0370390512 بدين 
ترتيب مو�� فو� به عنو�� ش���عبه شركت به ما�� مربوطه �� �ساسنامه 

�لحا� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر�
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� 
سا�جبال� (798360)

آگهى تغييرات
  شركت مديريت توليد برق شريعتى مشهد شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 68315 و شناسه ملى 10320836469
 به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/09/04 تصميما� �يل �تخا� شد : 1-گر�� توسعه �نر�� شايامهر 
با شناسه ملى 10320868333 � شركت مهندسين مشا��بهر� بر���� 
بهينه س���ا�� نير� با شناس���ه ملى 10101337170 � شركت تعا�نى 
س���ر�مد نير�� پا� به شناسه ملى 10380662377بعنو�� �عضا� هيأ� 

مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند . 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(797734)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت پويان دام كرخه شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 46777 و شناسه ملى 14006483184 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/04/30 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د : محل شركت �� ��حد ثبتى �هو�� به ���� �هو��- كيانپا��� 
خيابا� 7 ش���رقى پال� 63 طبقه4 ��حد 8 كد پستى 6155953653 

تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خو�ستا� ����� ثبت 
شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �هو�� (797755)

**********************
 آگهى تغييرات

 شركت توسعه مسكن خاوران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10046 و شناسه ملى 10380257770 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/05/02 تصميما� �يل 
�تخا� شد : 1 - شركت توس���عه مسكن تهر�� به نمايندگى �قا� شهريا� 
توالئى 1062668911 � بعنو�� �ئيس هيئت مدير� � ش���ركت سا�ما� 
توسعه مسكن �ير�� به نمايندگى �قا� �بو�لفضل بيگى 0383196371� 
بعنو�� نائب �ئيس هيئت مدير� � ش���ركت توسعه مسكن ���بايجا� به 
نمايندگى �قا� جلي���ل عزيز� فر 0938734301  بعنو�� مديرعامل � 
عضو هيئت مدير� 2 - �مضا� كليه ����� � �سنا� بها��� � تعهد��� شركت �� 
قبيل چك � سفته � بر��� � قر�����ها � عقو� �سالمى � بطو� كلى هرگونه 
قر������ كه بر�� شركت �يجا� تعهد نمايد با �مضا� ثابت مديرعامل � يكى 
�� �عضا� هيئت مدير� يا �قا� منصو� �هقا� بعنو�� نمايند� �عضا� هيئت 
مدير� مى باش���د. 3 - �ختيا��� هيئت مدير� به شر� صو�تجلسه به مدير 

عامل شركت تفويض گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(797843)

**********************
تاسيس موسسه غير تجارى خيريه عبادالرحمن سرزمين 

خورشيد 
��تا�ي���خ 1398/12/12 ب���ه ش���ما�� ثبت 6788 به شناس���ه ملى 
14009028700 ثبت � �مضا �ي���ل �فاترتكميل گر�يد� كه خالصه 
�� به ش���ر� �ير جهت �طال� عمو� �گهى ميگر��. موضو� : به �س���تنا� 
نامه ش���ما�� 3853/2/8469 مو�� 1398/11/19 �ستاند��� خر�سا� 
�ضو� كليه فعاليتها� موسس���ه غيرسياسى � غير�نتفاعى � غير��لتى 
بو�� � ��موضو� �م���و� خير � نيكوكا�� با �عايت كامل قو�نين � مقر��� 
جمهو�� �س���المى �ير�� � �ين �ساسنامه فعاليت خو�هد نمو� .�� صو�� 
لز�� پس �� �خذ مجو�ه���ا� ال�� �� مر�جع �يربط � ثبت موضو� فعاليت 
مذكو� ب���ه منزله �خذ � صد�� پر��نه فعاليت نيمباش���د. مد� : �� تا�يخ 
ثبت به مد� نامحد�� مركز �صلى : �س���تا� خر�سا� �ضو� � شهرستا� 
 مش���هد � بخش مركز� � شهر مشهد� محله س���ر����� � خيابا� لشگر
ثام���ن �الئمه 1 � خيابا� ش���هيد حس���ن باقر�� � پ���ال� 58.001 � 
 طبقه همكف كدپستى 9174983553 س���رمايه شخصيت حقوقى :

  200,000,000 �يا� مى باش���د. �س���امى � ميز�� سهم �لشركه شركا : 
�قا� حس���ن حيد�على به ش���ما�� مل���ى 0038308541 ���ند� 
200,000,000 �يا� سهم �لش���ركه ��لين مدير�� : �قا� محمدصد�� 
خو� نيت نيكو به ش���ما�� ملى 0014604401 به سمت عضو هيئت 
مدير� - عضو على �لبد� به مد� 2 س���ا� �ق���ا� محمد حيد�على به 
شما�� ملى 0033859493 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� به مد� 
2 سا� �قا� حس���ن حيد�على به شما�� ملى 0038308541 به سمت 
�ئيس هيئت مدير� به مد� 2 س���ا� �قا� على حيد�على به شما�� ملى 
0068083912 به س���مت عضو هيئت مدير� - خز�نه ��� به مد� 2 سا� 
�قا� محمدحامد س���ليمى به ش���ما�� ملى 0440050251 به سمت 
عضو هيئت مدير� به مد� 2 س���ا� �قا� �ميرحس���ين �سولى به شما�� 
 ملى 0453365825 به س���مت عضو هيئت مدي���ر� - عضو على �لبد�
 به مد� 2 س���ا� �قا� جال� پر��نه به ش���ما�� ملى 1060303272 به 
س���مت عضو هيئت مدير� - مديرعامل به مد� 2 سا� �قا� على محمد 
بهمنى به ش���ما�� ملى 0602250587 به سمت با��� �صلى به مد� 1 
سا� �قا� محمد على معدنى فا��جى به شما�� ملى 6359648768 به 
سمت با��� على �لبد� به مد� 1 سا� �نتخا� گر�يدند. ���ندگا� حق 
�مضا : كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد ��� با �مضا� ثابت مديرعامل � خز�نه 
��� � ��غيا� خز�نه ��� با �مضا� �ئيس هيئت مدير� � مهر موسسه معتبر 
خو�هد بو� . �ختيا��� مدير عامل : طبق �ساس���نامه ���نامه كثير�النتشا� 
�طالعا� به عنو�� ���نامه �صلى بر�� ��� �گهى ها� موسس���ه �نتخا� 

گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� خر�سا� �ضو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� مشهد 
(797939)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت كارآران صنعت خاورميانه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 10947 و شناسه ملى 10630168645 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/09/27 
- محل ش���ركت �� ��حد ثبتى كرما� به ���� بخش مركز� � ش���هر 
كرما�� محله هز���يكش���ب � كوچه شمالى 1 � كوچه هز���يكشب 22 � 
پال� 0 � ساختما� ش���ركت كا������ صنعت خا��ميانه � طبقه پنجم 
كدپستى 7618649703 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� 

فو� �صال� گر�يد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� كرما�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كرما� 
(798256)

آگهى تغييرات شركت پاك بنيان البرز
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 22660 

و شناسه ملى 10190040675 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1398/10/23 تصميما� �يل 
�تخا� شد : 1 - خانم �هر� علمى ���� شما�� ملى 4322016391 به سمت 
�ئيس هيا� مدير� 2 -خانم سويل خلفى شما�� ملى 1380930618 به 
سمت نايب �ئيس 3 - �قا� �ضا �مير� تبا� شما�� ملى 0044336225 
به س���مت مدير عامل �نتخا� ش���دند. . كليه �س���نا� � ����� بها��� � 
 تعهد ��� ش���ركت �� قبيل چك � س���فته � بر�� با �مض���ا� مدير عامل
 � يكى �� �عضا� هيئت مدير� متفقا� همر�� با مهر ش���ركت معتبر مى باشد 
� �� غيا� مدير عامل با �مضا� �ئيس هيئت مدير� � يكى �� �عضا� هيئت 
مدير� متفقا� همر�� با مهرشركت معتبر مى باشد . ����� عا�� � مكاتبا� 
� نام���ه ها� ����� با �مضا� مدير عامل منفر��� همر�� با مهر ش���ركت � �� 
غيا� مدير عامل با �مضا� �ئيس هيئت مدير� همر�� با مهر شركت معتبر 

مى باشد . 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� كر� 
(798310)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت زر نگار پخش پايتخت شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3611 و شناسه ملى 14006437774 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/11/12 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : 1 -�قا� مهد� �فيعى ���س���تانى با ش���ما�� ملى 
0047326840 به س���مت �ئيس هيئت مدير� 2 -�قا� عا�� فرجى با 
شما�� ملى 0061065137 به سمت نايب �ئيس هيئت مدير� 3 - �قا� 
�بيح �له �عيم با شما�� ملى 5529918360 به سمت عضو هيئت مدير� 
4 -�قا� ��� �حمد� با شما�� ملى 1290949484 به سمت مديرعامل 
(خا�� �� �عضا � سهامد����) بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند - كليه 
�س���نا� � ����� بها��� � تعهد��� � قر�����ها با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيئت 
مدير� همر�� با مهر ش���ركت معتبر مى باش���د � نامه ها � مكاتبا� عا�� 
� ����� با �مضا� يكنفر �� �عض���ا� هيئت مدير� يا مديرعامل همر�� با مهر 

شركت معتبر مى باشد.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� سا�جبال� 
(798362)

********************** 
آگهى تغييرات 

شركت بى اى تى پارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1023 و شناسه ملى 10102505358 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1398/05/10 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : - �قا� كاخابر بنيد�� به كد فر�گير 115214371 به 
عنو�� �ييس هي���ا� مدير� � مدير عامل - �قا� كيريل �ستاش���كو� 
به ك���د فر�گير 112360086 ب���ه عنو�� نايب �يي���س هيا� مدير� 
-�ق���ا� �ند�� كو�نيلو� به كد فر�گي���ر 107680803 به عنو�� عضو 
هيا� مدير� - �قا� �ضا �س���د� فر به ش���ما�� ملى 0066169836 به 
عنو�� عضو هي���ا� مدير� - �قا� تا� ��لنتي���ن �ند��نت به كد فر�گير 
103151338 به عنو�� عضو هيا� مدي���ر� - �قا� محمد �يا� خا� 
به كد فر�گير 115557001 به عنو�� عض���و هيا� مدير� - �قا� پو�يا 
ضيائى ���ستانى به ش���ما�� ملى 0062502263 به عنو�� عضو هيا� 
مدير� �نتخا� گر�يدند. . كليه ����� � �س���نا� تعهد���� عقو� �سالمى � 
نيز �س���نا� عا�� � ����� با �مضا� ��حد هر كد�� �� �عضا� هيا� مدير� 
 يا مدير عامل به همر�� مهر ش���ركت معتبر مى باشند. كليه �سنا� تجا��
  (�� جمله چك� سفته � بر��) � نيز كليه �مو� بانكى شركت (�عم �� ��يافت �
پر��خت� حو�له � غير�)� �� هر قبيل كه باش���د� با �مضا� مش���تر� �� 
نفر �� �عض���ا� هيا� مدير� يا مدير عامل به همر�� مهر ش���ركت �عتبا� 
خو�هد ��ش���ت. عطف به ما�� 28 �ساسنامه� عال�� بر هيا� مدير�� �فر�� 
�يل� هري���ك به تنهايى� حق �مضا كليه ����� � �س���نا� تعهد���� عقو� 
�س���المى � نيز �س���نا� عا�� � ����� �� همر�� با مهر شركت ���ند. كليه 
�س���نا� تجا�� (�� جمله چك� سفته � بر��) � نيز كليه �مو� بانكى شركت 
(�عم �� ��يافت� پر��خت� حو�له � غير�)� �� هر قبيل كه باش���د� با �مضا� 
��نفر �� �ف���ر�� �يل يا با �مضا� �حد �� �فر�� �ي���ل � �حد �� �عضا� هيا� 
مدير� � به همر�� مهر ش���ركت معتبر مى باشد. �قا� مصطفى صبو�� 
به ش���ما�� ملى 2161973819 خانم فائز� ش���املو به ش���ما�� ملى 
 4910878912 �قا� ��كا� �حمد خا� به كد فر�گير 120860598 �قا� 
معتز �بوشا�� به كد فر�گير 120067467 همچنين كليه مكاتبا� ����� 
شركت به �ستثنا� ����� � �سنا� تعهد ���� عقو� � �سنا� تجا�� با �مضا� 
��حد �قا� محمدعلى جليلى به ش���ما�� ملى 4324466610 به همر�� 
مهر شركت نيز �عتبا� خو�هد ��شت. مديرعامل نمى تو�ند �سنا� تجا�� � 
�مو� بانكى ش���ركت �� به تنهايى � به �عتبا� تصد� همزما� �ياست هيأ� 

مدير� به �مضا� �ساند.
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �شتها�� 
(798374)

**********************
آگهى تغييرات

 شركت بى اى تى پارس شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1023 و شناسه ملى 10102505358 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1398/05/10 تصميما� �يل �تخا� ش���د : �قا� كاخابر بنيد�� به كد 
فر�گي���ر 115214371 (�فق �يل ما�� 124 اليحه �صال� قانو� تجا�� 
�قا� بني���د�� همزما� به عنو�� �ئيس هيا� مدير� � مدير عامل فعاليت 
نمايد). �قا� محمد �يا� خا� به ك���د فر�گير 115557001 �: �قا� 
كيريل �ستاش���كو� به كد فر�گير 112360086 �قا� �ضا �س���د� فر 
به ش���ما�� ملى 0066169836 ��قا� تا� ��لنتي���ن �ند��نت به كد 
فر�گير 103151338 �قا� پو�يا ضيائى ���س���تانى به ش���ما�� ملى 
0062502263 � �قا� �ند�� كو�نيلو� به كد فر�گير 107680803 به 

عنو�� �عضا� هيا� مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� شدند. 
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �لبر� 
مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �شتها�� 
(798377)
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حمله نیروهای افغان به یک هسته داعش 
در کابل با 5 کشته

 س���رویس خارجی: ریاست امنیت ملی افغانستان اعالم کرد: پنج 
تن از اعضای داعش بر اثر حمله نیروهای افغان به یک هس���ته این 
گروه تروریستی در کابل کشته شدند.  ریاست امنیت ملی افغانستان از 
هالکت و بازداشت ۱۳ تروریست داعشی در کابل پایتخت این کشور 
خبر داد واعالم کرد: در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه 
گروه تروریستی داعش، پنج نفر از عناصر این گروه به هالکت رسیدند 
وهشت تن نیز بازداشت شدند.به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان ،این 

عملیات در شهرستان »شکر دره« و مرکز کابل انجام شد.

بایدن: نباید اجازه الحاق کرانه باختری را 
به اسرائیل داد

 سرویس خارجی: نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰آمریکا، به کاخ سفید هشدار داد که ضمن زنده نگه داشتن راهکار دو 
دولتی در فلس���طین، به رژیم صهیونیستی اجازه الحاق بخش هایی از کرانه 

باختری به اراضی اشغال شده را ندهد.
بعد از اظهارات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر آمادگی واشنگتن برای 
پذیرفتن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش های بزرگی از کرانه باختری، 
»جو بایدن« معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد کنونی حزب دموکرات 
در انتخابات نوامبر امسال، خواستار ممانعت از این مسئله شد و گفت دولت 
آمریکا باید به اسرائیل فشار بیاورد تا اقدامی در راستای تضعیف راهکار دو 

دولتی انجام ندهد و همچنین مذاکرات با فلسطینی ها را از سر بگیرد. 
وی گفت که اگر به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شود، کنسولگری 
این کشور در قدس اشغالی را بازگشایی می کند تا به صورت ویژه به فلسطینی ها 
خدمت رسانی کند و همچنین دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین 
)ساف( در واشنگتن را مجدداً باز می کند. این سیاستمدار آمریکایی همچنین 
تاکید کرد که در صورت به دست گرفتن سکان کاخ سفید، حمایت های مالی 
از فلسطینی ها را از سر می گیرد. همزمان دبیرکل سازمان ملل نیز تأکید کرد 
که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و الحاق برخی مناطق 

در کرانه باختری، منجر به نابودی راهکار دو دولتی خواهد شد. 
دولت ترکیه نیز با محکوم کردن تصمیم رژیم صهیونیستی برای گسترش 
شهرک ها در کرانه باختری، تصریح کرد که تل آویو با این اقدامات به زیر پا 
گذاشتن حقوق فلسطینیان ادامه می دهد. سخنگوی وزارت خارجه اردن ضمن 
محکومیت اقدام توسعه طلبانه جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، تأکید 
کرد که این اقدام، نقض قوانین بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت است. 
در چنین شرایطی »روون ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی بار دیگر »بنیامین 

نتانیاهو«، نخست وزیر این رژیم را مأمور تشکیل کابینه کرد. 

ترامپ قطعنامه کنگره برای کاهش 
اختیارات جنگی خود علیه ایران را وتو کرد

 سرویس خارجی:رئیس جمهوری آمریکا قطعنامه  کنگره کشورش 
که خواس���تار کاهش اختیارات او برای دامن زدن به تنش  و جنگ با 

ایران بود را وتو کرد.
دونالد ترامپ، مصوبه کنگره این کشور که خواستار کاهش اختیارات 
او برای اقدام نظامی علیه ایران بود را وتو کرد ودر بیانیه ای نوش���ت: 
من قطعنامه اس.جی ۶۸ را که قصد داش���ت مرا به س���مت منع استفاده 
از نیروهای مس���لح ایاالت متحده هنگام مخاصمه با ایران س���وق دهد، 
وتو کردم. این قطعنامه ای بسیار توهین آمیز بود که دموکرات ها آن را به 
عنوان بخشی از راهبرد خود برای ایجاد تفرقه در حزب جمهوریخواه و 
پیروزی در انتخابات سوم نوامبر تهیه کرده بودند، جمهوریخواهان کمی 

که به این قطعنامه رأی مثبت دادند بازیچه دست آنها شدند.
ترامپ مدعی شد که  کشورش از زور نظامی علیه ایران استفاده 
نکرده اس���ت. وی گفت: عالوه بر این، قطعنامه اس.جی ۶۸ بر اساس 
س���وءتعبیر از واقعیت ها و قانون بنا ش���ده است. بر خالف ادعای این 
قطعنامه، ایاالت متحده وارد مقوله استفاده از زور علیه ایران نشده است.

این در حالی است که  مجلس سنای آمریکا با 49 رای مثبت و 44 رای 
منفی نتوانست دوسوم آرای الزم برای ابطال وتو ترامپ علیه قطعنامه 

کاهش اختیارات جنگی با ایران را کسب کند. 
دراین حال سناتور »برنی سندرز«  به وتوی مصوبه کنگره برای کاهش 
اختیارات جنگی رئیس جمهوری این کشور توسط ترامپ واکنش نشان داد 
و با یادآوری یکی از صحبت های قبلی ترامپ علیه جنگ که گفته بود 
»ملت های بزرگ وارد جنگ های بی پایان نمی شوند« از وی انتقاد کرد و 
در توئیتی نوشت: ترامپ گفت ملت های بزرگ وارد جنگ  های بی پایان 
نمی شوند. بااین وجود او دو قطعنامه کاهش اختیارات جنگی را وتو کرده 
تا ما را داخل این جنگ ها نگاه دارد. کنگره باید به تالش خود برای مهار 
این رئیس جمهور قانون گریز ادامه دهد.در چنین شرایطی،رئیس جمهوری 
آمریکا درگفتگوی تلفنی با »والدیمیر پوتین«همتای روسی خود، خواستار 
توافق تسلیحاتی سه جانبه با چین شد.درخبر دیگری،پنتاگون در گزارشی 
ساالنه اذعان کرد، ۱۳۲ غیرنظامی در عملیات های نظامی ۲۰۱9 آمریکا 

در افغانستان، عراق، سوریه سومالی کشته شده اند.

 سرویس خارجی: سرانجام پس از حدود پنج 
ماه خال سیاس���ی در عراق، نمایندگان پارلمان این 
کش���ور دو روز قبل به کابینه »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر مکلف این کشور رای اعتماد دادند.

بدی���ن ترتیب »جمعه عن���اد« به عنوان وزیر 
دفاع، »عثمان الغانمی« وزیر کشور، »علی عبداالمیر 
عالوی« وزیر دارایی، »خالد بتال« وزیر برنامه ریزی، 
»نازلین محمد« وزیر مسکن، »حسن التمیمی« وزیر 
بهداش���ت، »نبیل کاظم« وزیر آموزش عالی، »ماجد 
مهدی« وزیر امور برق، »ناصر حس���ین بندر« وزیر 
حمل و نق���ل، »علی عدنان درجال« وزیر ورزش 
و جوان���ان، »علی منهل عزیز« وزیر صنایع، »ارکان 
شهاب احمد« وزیر ارتباطات، »علی عادل حاشوش« 
وزیر کار و امور اجتماعی، »علی مهدی رشید« وزیر 
مناب���ع آبی و »علی حمید مخلف« وزیر آموزش و 
پرورش انتخاب شدند. با این حال، وزرای پیشنهادی 
دادگس���تری، فرهنگ، کشاورزی، امور مهاجرین و 
امور بازرگانی موفق به کس���ب رأی اعتماد پارلمان 
عراق نشدند و این در حالی است که رأی گیری 
درباره وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های نفت و 
امور خارجه نیز به زمان دیگری موکول شد. با این 
احتساب، مصطفی الکاظمی رسماً از عنوان نخست 
وزیر مکلف به نخس���ت وزیر رسمی عراق تبدیل 
شد. الکاظمی در آغاز جلسه رای اعتماد به کابینه 
پیش���نهادیش، ضمن ارائه سند کامل برنامه دولت 
خ���ود، به نمایندگان گفت که دولت او دولت حل 
مشکالت است، نه مشکل تراشی و ایجاد بحران ها. 
نخست وزیر عراق همچنین گفت که مخالف این 
اس���ت که از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای 
حمالت و تجاوزات اس���تفاده شود و اجازه چنین 
چیزی را نخواهد داد. وی تصریح کرد: برای فراهم 
کردن مقدمات برگزاری انتخاباتی زودهنگام و شفاف 

تالش خواهم کرد.
پیام تبریک مقامات عراق

»برهم صالح« رئیس جمهوری عراق هم پس از 
رای اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی، با صدور پیامی 
این موفقیت را به او تبریک گفت و تاکید کرد: ما 
مرحله سختی را در تاریخ عراق پشت سر گذاشتیم. 
همزمان عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق 
هم با آرزوی موفقیت برای دولت جدید این کشور 
از همگان خواست شرایط را برای نخست وزیر جدید 
و کابینه اش برای پیشبرد برنامه هایشان در پیشرفت 
کشور فراهم کنند. »سید عمار حکیم« رئیس جریان 
حکمت ملی ع���راق هم ضمن تبریک و آرزوی 
موفقیت، دولت جدید را به التزام به برنامه اش و نیز 
فراهم کردن فضا برای انتخابات زودهنگام شفاف 
فراخواند. حکیم گفت: از دولت می خواهیم که به 
برنامه خود پایبند باش���د و فضا را برای انتخابات 
زودهنگام همراه با شفافیت طبق توصیه مرجعیت 
عالی فراهم کند، همچنین هم و غم شهروندان به 
ویژه مش���ارکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز 
را درک و مطالبات آنها را محقق کند. دولت باید 
راه حل های سریع برای بحران اقتصادی و مقابله با 

بیماری همه گیر کرونا اتخاذ و روابط متوازن محلی، 
منطقه ای و بین المللی برقرار کند. وی همچنین از 
گروههای مختلف سیاسی عراق خواست، تمامی 
تالش خود را برای حمایت از دولت و متحد کردن 
صفوف برای مقابله با چالش ها به کار گیرند. مسرور 
بارزانی، نخس���ت وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در 
تماسی تلفنی با الکاظمی به وی به خاطر کسب رای 
اعتماد از پارلمان، آن هم در شرایط فعلی و بحران 
ب���ه وجود آمده میان اربیل و بغداد تبریک گفت و 

تاکید کرد: ما با چالش های مشترکی روبرو هستیم 
و آماده همکاری با دولت جدیدیم. »حنان فتالوی« 
رئیس جنبش »اراده« عراق نیز رأی اعتماد به کابینه 
را تبریک گف���ت و افزود، امیدوارم وزرای جدید 
برای تحقق چشم اندازهای مردم عراق و حمایت از 
منافع کشور تالش کنند. در این حال رئیس پارلمان 
عراق گفت که مسیرمصطفی الکاظمی برای دریافت 
رأی اعتماد هرچند با دش���واری  همراه بود اما در 
نهایت موفق شد. »محمد الحلبوسی« گفت که دولت 
الکاظمی با تهدیدات اقتصادی و امنیتی مواجه خواهد 
شد. سازمان بدر عراق نیز تأکید کرد کابینه جدید 
این کشور باید به سمت اجرای مصوبه پارلمان مبنی 
بر اخراج نیروهای خارجی از کشور، حرکت کند. 
س���ازمان بدر با بیان اینکه تشکیل کابینه جدید به 
معنای پایان دوران دولت پیش���برد امور است، ابراز 
امیدواری کرد که کابینه الکاظمی از پختگی سیاسی 
برخوردار باشد و بتواند تمامی مسئولیت هایی را که 

بر عهده آن است، انجام دهد.
* استقبال جهانی

بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی از 
تشکیل دولت جدید عراق و کسب رای اعتماد از 

پارلمان این کشور، استقبال کردند.

* سازمان ملل
»جنین هنیس پالسخارت« نماینده ویژه دبیر 
کل س���ازمان ملل در عراق از رای اعتماد پارلمان 
عراق به کابینه مصطفی الکاظمی اس���تقبال کرد و 
خواس���تار تکمیل روند تشکیل کابینه برای مقابله 
سریع با چالش های کنونی در این کشور شد. وی 
به چالش هایی مانند شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت، 
ارائه خدمات عمومی کافی، مقابله با فساد و تحقق 
عدالت اشاره و بر ادامه حمایت سازمان ملل از عراق 

برای مقابله با این چالش  ها تأکید کرد. پالسخارت 
گفت: دولت جدید عراق باید به س���مت تغییرات 
ملموس برود، چالش ها و فرصت ها زیاد اس���ت و 
سازمان ملل آماده کمک و مشارکت در این زمینه به 

منظور تحقق آینده بهتر برای مردم عراق است.
* اتحادیه اروپا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: 
رأی اعتم���اد به نخس���ت وزیر جدید عراق گامی 
ضروری در راس���تای ثبات بلندمدت و اطمینان از 
رسیدگی به چالش های متعددی است که عراق با 
آن مواجه است. »جوزف بورل« گفت: اتحادیه اروپا 
بار دیگر بر روابط مستحکم با عراق تأکید می کند و 
آماده است از دولت جدید عراق در حل مشکالت 
اقتصادی، امنیتی و سالمت، حمایت کند و به حق 
حاکمیت عراق به طور کامل احترام می گذارد. وی 
افزود: ما خود را به همکاری نزدیک با نخست وزیر 
الکاظمی در جهت رس���یدن به عراقی دموکراتیک، 
س���ربلند و امن که خواست قانونی مردم آن است، 

متعهد می دانیم.
* اتحادیه عرب

دبیرکل اتحادیه عرب هم ضمن اس���تقبال از 
تشکیل دولت جدید عراق، خواستار تکمیل سریع 

ترکیب کابینه ش���د. »احمد ابوالغیظ« در نامه ای به 
مصطفی الکاظمی انتصاب وی به عنوان نخست وزیر 
را تبریک گفت و از تش���کیل کابینه جدید عراق 
استقبال کرد. »مشعل بن فهم السلمی« رئیس پارلمان 
عربی نیز پس از آنکه اکثریت وزرای کابینه جدید 
عراق به نخس���ت وزیری »مصطفی الکاظمی« رأی 
اعتماد گرفتند، در بیانیه ای از آن استقبال کرد. رئیس 
پارلمان عربی در این ارتباط گفت که امنیت و ثبات 
عراق جزو الینفک امنیت ملی عرب است. مشعل 

بن فهم السلمی در ادامه بر اهمیت گسترش روابط 
عراق با کشورهای عربی و همچنین توسعه زمینه های 

همکاری با این کشورها تأکید کرد.
* ایران

وزیر امور خارجه جمهوری اس���المی ایران  
تشکیل دولت جدید عراق را به نخست وزیر این 
کشور تبریک گفت. »محمدجواد ظریف« در پیامی 
توئیتری با تبریک تشکیل دولت جدید عراق نوشت: 
تش���کیل دولت جدید در عراق را به نخست وزیر 
مصطفی الکاظمی، کابینه او، پارلمان عراق و مهمتر 
از همه مردم این کشور تبریک می گویم. ایران همیشه 
در کنار مردم عراق و دولت منتخب شان می ایستد. 
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق 
نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر، این مسئله 
را به مصطفی الکاظمی و وزاری کابینه وی تبریک 
گفت. مسجدی برای دولت جدید عراق، موفقیت 
در خدمت رسانی به ملت این کشور و سعادت برای 

ملت های ایران و عراق را آرزو کرد.
* ترکیه

وزارت امور خارجه ترکیه نیز طی بیانیه ای از 
کابینه جدید عراق به رهبری مصطفی الکاظمی که 
از پارلمان این کش���ور رای اعتماد گرفت، استقبال 

کرد و برای الکاظمی به عنوان نخس���ت وزیر که 
مسئولیت مهم و اساسی را در این دوره دشوار بر 
عه���ده دارد، آرزوی موفقیت کرد. ترکیه همچنین 
بر آمادگی برای همکاری با دولت جدید عراق به 
خصوص در زمینه های امنیتی، تجاری، سرمایه گذاری 

و بازسازی مناطق جنگ زده تأکید کرد.
* آمریکا

»مایک پمپئو« وزی���ر خارجه آمریکا از این 
موضوع استقبال کرد و در تماسی تلفنی به مصطفی 
الکاظمی تبریک گفت. سفارت آمریکا در بغداد نیز 
از مصطفی الکاظمی خواست اصالحات تاکید شده 
را اجرا کرده و نیازهای مردم عراق را برطرف کند. 
این سفارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد، هیات آمریکا 
در عراق اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی در 
پارلمان این کش���ور را تبریک گفته و از الکاظمی 
و م���ردم عراق در مبارزه با کرونا، پیروزی قطعی 
بر داعش، ارسال کمک های بشردوستانه و برقراری 
آرامش برای آوارگان و مناطق آزادش���ده حمایت 
می کند. »برت مک گورک« نماینده سابق آمریکا در 
ائتالف بین المللی موسوم به ائتالف ضد داعش نیز 
ای���ن موضوع را به الکاظمی تبریک گفت. وی در 
توییتر خود نوشت: برای دوستم مصطفی الکاظمی 
در دوره جدید و در پست نخست  وزیر عراق آرزوی 
موفقیت دارم، او یک رهبر باتجربه و متعهد است که 
دستورکارهای بزرگی به نیابت از ملت عراق دارد و 

همه ما باید امیدوار به موفقیتش باشیم.
* انگلیس

استفان هیکی، سفیر انگلیس در عراق نیز در پی 
تایید کابینه الکاظمی با انتشار توییتی ضمن تبریک این 
مساله به الکاظمی، تاکید کرد، به همکاری با کابینه 
الکاظمی امیدوار هستیم. هیکی در ادامه بر آمادگی 
انگلیس برای حمایت از کابینه الکاظمی در مقابله با 
بحران کرونا، اصالح اقتصادی و امنیتی عراق و نیز 

مبارزه با داعش تاکید کرد.
* عربستان

س���ران عربستان هم به تشکیل دولت جدید 
عراق به ریاست مصطفی الکاظمی واکنش نشان 
دادند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی 
پس از مکلف شدن مصطفی الکاظمی برای تشکیل 
کابینه و کس���ب رای اعتماد پارلمان عراق به وی 
تبریک گف���ت. وی در متن پیام خود خطاب به 
الکاظمی نوش���ت: تشکیل کابینه جدید عراق به 
ریاست جنابعالی و کسب رای اعتماد از اعضای 
پارلمان کش���ورتان را تبریک می گوییم. دولت 
عربستان صمیمانه این موفقیت را به شما تبریک 
ع���رض کرده و برای ش���ما آرزوی پیروزی و 
توفیق دارد. خداوند ش���ما و ملت تان را در آنچه 
به خیر و صالح مملکتتان اس���ت پیروز گرداند. 
ولیعهد عربستان هم نخست وزیر جدید عراق را 
رس���ما به ریاض دعوت کرد. »مصطفی الکاظمی« 
نخس���ت وزیر جدید عراق پس از دریافت تماس 
تلفنی از سوی »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
سعودی بالفاصله بعد از تشکیل دولت عراق، به 

طور رسمی به ریاض دعوت شد. براساس بیانیه 
صادره از سوی دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، 
بن س���لمان در این تماس تلفنی ضمن تبریک به 
الکاظمی برای تشکیل دولت جدید عراق، گفت 
ک���ه عراق نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه ها 
در منطق���ه دارد.الکاظمی نیز در این تماس تلفنی 
ب���ر تمایل خود برای تحکیم روابط میان عراق و 
عربستان تاکید کرد. وزارت خارجه عربستان هم 
با صدور بیانیه ای از تشکیل دولت جدید عراق به 

ریاست مصطفی الکاظمی استقبال کرد .
* اردن

عبداهلل دوم پادش���اه اردن نیز در یک تماس 
تلفنی با نخس���ت وزیر جدید عراق موفقیت وی 
در کس���ب رای اعتماد اعضای پارلمان کشورش 
را تبری���ک گفت و بر لزوم تقویت همکاری های 
دوجانب���ه  میان ملت های دوطرف تاکید کرد. وی 
همچنین تصریح کرد که اردن برای حفظ امنیت و 
ثبات عراق از طریق برآورده کردن مطالبات مردم 
این کشور از طریق همکاری با الکاظمی و کابینه اش 

نهایت تالش خود را به کارخواهد گرفت. 
* امارات

حاکمان امارات متحده عربی هم تشکیل دولت 
جدید عراق را به رئیس جمهوری این کشور تبریک 
گفتند. رئیس امارات و معاون وی و نیز محمد بن 
زاید ولیعهد ابوظبی تشکیل دولت جدید عراق به 
ریاست مصطفی الکاظمی را تبریک گفتند. شیخ 
خلیف���ه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به 
برهم صالح رئیس جمهوری و مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر جدید عراق به مناسبت تشکیل دولت 
جدید تبریک گفت. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم 
معاون رئیس امارات و حاکم دبی و نیز شیخ محمد 
بن زاید ولیعهد ابوظبی هم به صورت جداگانه به 

برهم صالح و مصطفی الکاظمی تبریک گفتند.
* مصر

 وزارت خارجه مصر نیز در بیانیه ای از تشکیل 
دولت جدید عراق به نخس���ت وزیری مصطفی 
الکاظمی استقبال و آرزو کرد او در رهبری دولت 
برای تحقق خواسته های ملت عراق مبنی بر ثبات 
و ش���کوفایی این کش���ور موفق شود. در بیانیه 
وزارت خارجه مصر بر آمادگی این کش���ور برای 
تالش مخلصانه برای حمایت از دولت الکاظمی 
به منظور تحقق اهداف آن و همکاری تنگاتنگ با 
عراق از طریق تقویت روابط دوجانبه در زمینه های 
مختل���ف اقتصادی و تحقق منافع دو ملت تأکید 

شده است.
* کویت

»صباح االحمد الجابر الصباح« امیر کویت هم 
در نام���ه ای به برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
تشکیل دولت جدید این کشور را تبریک گفت. 
امیر کویت در نامه خود برای نخست وزیر جدید، 
توفیق برای تحقق خواس���ته های ملت عراق مبنی 
بر پیش���رفت و شکوفایی کشورشان را از خداوند 

متعال مسئلت کرد.
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 س���رویس خارجی: دبیرکل 
س���ازمان ملل متحد درباره سونامی 
نفرت پراکنی و بیگانه هراسی در پی 
ش���یوع ویروس کرونا هشدار داد و 
خواستار مقابله جهانی علیه »ویروس 

نفرت« شد.
»آنتونی���و گوت���رش« گفت: 
کووید۱9 اهمیتی نمی دهد که ما چه 
کسانی هستیم، کجا زندگی می کنیم، 
چه باوری داری���م یا چه تمایزات 
دیگ���ری داریم. برای مقابله با آن به 
هر میزانی از همبستگی نیاز داریم. وی 
افزود: این همه گیری جهانی به ایجاد 
سونامی نفرت و بیگانه هراسی، مقصر 
تراشی و هراس افکنی ادامه می دهد. 
دبیرکل س���ازمان ملل هشدار داد: 
احساسات بیگانه هراسی به صورت 
آنالی���ن و در خیابان ها افزایش یافته 
اس���ت. فرضیه های توطئه با محور 
یهودستیزی انتشار یافته اند و حمله به 
مسلمانان با شیوع این ویروس بیشتر 
ش���ده است. به پناهجویان به چشم 
منبع انتشار ویروس نگاه می شود و 
از دسترسی آن ها به خدمات پزشکی 

جلوگیری می شود. 
گوترش تأکید ک���رد: باید از 
همی���ن حاال ب���رای تقویت ایمنی 
جامعه در برابر ویروس نفرت اقدام 
کنیم. به همین دلیل امروز خواستار 
تالشی همه جانبه برای پایان دادن به 
نفرت پراکنی در سطح جهانی هستم. 
وی از موسسات آموزشی درخواست 
کرد بر »ادبیات دیجیتال« تمرکز کرده 
و مانع از اس���تفاده افراط گرایان از 
موقعیت پیش آمده پس از ش���یوع 
ویروس کرونا ش���وند. گفتنی است 
دولت آمریکا از زمان شیوع ویروس 
کرون���ا بارها با حمالت لفظی علیه 
چین، این بیماری را »ویروس ووهان« 
نامیده است. »دونالد ترامپ« رئیس 
جمه���وری آمریکا و »مایک پمپئو« 
وزیر امور خارجه این کش���ور بدون 
ارائه هیچ گونه شواهدی مدعی هستند 
این ویروس در آزمایشگاه های شهر 

ووهان در چین س���اخته شده است. 
در این حال س���ازمان ملل خواستار 
سه برابر شدت کمک ها به کشورهای 
آس���یب پذیر برای مقابله با گسترش 
و تاثیرات بی ثبات کننده ناش���ی از 
کروناویروس ش���د و درخواست 
۶.۷میلی���ارد دالر ب���رای کمک به 
۶۳کشور به ویژه در آفریقا و آمریکای 
التین کرده است. سازمان ملل هشدار 
داد که این ویروس در س���ه تا شش 
ماه آتی در فقیرترین کشورهای جهان 
به پیک نمی رس���د. وی ادامه داد: در 
این کشورهای فقیر، ما شاهد از بین 
رفتن گردشگری، مشکل در پرداخت 
دستمزدها و سایر رکودهای اقتصادی 
هستیم و اگر همین االن کاری انجام 
ندهیم، باید خود را برای رشد عجیب 
درگیری ها، قحطی ها و فقر آماده کنیم 
و دورنمای قحطی ش���دید در این 

کشورها دیده می شود.
)آمریکا(

*ایاالت متحده
آخرین آمارها از آمریکا حاکی 
از آن است که قربانیان کرونا در این 
کش���ور به ۷۶هزار و ۷۰۰نفر رسید. 
همچنین تعداد مبتالیان به ویروس 
کرون���ا در آمریکا از یک میلیون و 
۲۸۷هزار نفر فراتر رفت. در این حال 
در پی تعطیلی های ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا، گرسنگی میان کودکان 
آمریکایی به دلیل عدم دسترسی به 
وعده ه���ای غذایی مدارس افزایش 
یافته اس���ت.جیمز هانت )فرماندار 
پیشین کارولینای شمالی( و سوزان 
مارتینز )فرماندار پیشین نیومکزیکو( 
در مطلبی که نیوزویک آن را منتشر 
کرده، به افزایش گرسنگی میان کودکان 
آمریکایی به دلیل عدم دسترسی به 
وعده ه���ای غذایی مدارس به دنبال 
محدودیت های کرونایی پرداخته و 
نوش���ته اند:ما به عنوان فرمانداران 
پیشین، مستقیما شاهد بوده ایم که عدم 
دسترسی به غذا چه تاثیر ویرانگری 
می تواند بر روی کودکان داشته باشد و 

از طریق آموزگاران آگاهی یافته ایم که 
کودکان آمریکایی تعطیالت مدارس 
به دلیل کرونا را لذتبخش نمی دانند 
چرا که آنها در این روزها نمی توانند 
به وعده های غذایی ارائه ش���ده در 
مدارس دسترسی داشته باشند. اکنون 
با تعطیلی مدارس به دلیل ش���یوع 
کروناویروس که تا زمان نامعلوم ادامه 
دارد، مس���ئله پیچیده تر شده و در 
هنگامه همه گیری کروناویروس در 

آمریکا، گرسنگی کودکان پنج برابر و 
گرسنگی بزرگساالن دو و نیم برابر 
در مقایس���ه با زمان پیش از بحران 

افزایش داشته است.
)اروپا(
*ایتالیا

ش���مار جانباختگان بر اثر ابتال 
به ویروس کرونا در ایتالیا به حدود 
۳۰هزار نفر رسید. وزارت بهداشت 
ایتالیا از فوت ۲۷4 مبتال به ویروس 
کرونا در ۲4 ساعت گذشته خبر داد. 

با احتساب فوتی های جدید، تعداد 
کل جانباخت���گان به ۲9 هزار و 95۸ 
نفر رسید. همچنین بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت ایتالیا، ۱4۰۱ مورد 
جدی���د ابتالی به ویروس کرونا در 
این مدت ثبت ش���ده و تعداد کل 
مبتالیان را به ۲۱5 هزار و ۸5۸ نفر 

رسانده است.
* اسپانیا

ش���مار افراد جان باخته بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا در اس���پانیا از 
۲۶هزار نفر گذشت. وزارت بهداشت 
اس���پانیا از مرگ ۲۱۳ نفر از مبتالیان 
به ویروس کرونا در این کشور طی 
۲4 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس 
این گزارش، تعداد جانباختگان اسپانیا 
اکنون به ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده 
است. همچنین اسپانیا بیش از ۱5۰ 
هزار مبت���ال به کرونا دارد و از این 
نظر پس از آمریکا در رده دوم جهان 

قرار دارد.

* فرانسه
وزارت بهداشت فرانسه از مرگ 
۱۷۸ بیمار مبتال به ویروس کرونا طی 
۲4 ساعت گذشته در این کشور خبر 
داد. با اضافه شدن فوتی های جدید، 
تعداد کل جانباختگان فرانسه به ۲5 
هزار و 9۸۷ نفر رسید. همچنین ۶۰۰ 
م���ورد جدید ابتال به ویروس کرونا 
در فرانس���ه به ثبت رسیده و تعداد 
کل مبتالیان را به ۱۷4 هزار و ۷9۱ 

نفر رساند.
* آلمان

با ابت���الی ۱۲۸4 مورد جدید 
ظرف ش���بانه روز گذشته، مجموع 
مبتالیان به ویروس کرونا در آلمان از 
مرز ۱۶۶ هزار نفر عبور کرد و قربانیان 
آن نی���ز به ۷۱۱9 نفر رس���ید. آمار 
و ارقام مؤسسه بیماری های عفونی 
»رابرت کخ« اع���الم کرد که ظرف 
۲4ساعت گذشته مجموع مبتالیان به 
کرونا در آلمان به ۱۶۶هزار و 9۱نفر 

افزایش یافت. آمار و ارقام مؤسس���ه 
رابرت کخ همچنین نش���ان می دهد 
که ظرف ۲4ساعت گذشته مجموع 
قربانی���ان کرونا در آلمان با افزایش 
۱۲۳موردی، به ۷۱۱9 نفر رسید. این 
کشور همچنان بعد از آمریکا، اسپانیا، 
ایتالیا، انگلیس و فرانسه در رده ششم 
کش���ورهای جهان با بیشترین آمار 

مبتالیان به کرونا قرار گرفته است.
* روسیه

ش���یب صعودی ابتالی روزانه 
به ویروس کرونا در روس���یه باز هم 
تندتر شد و این کشور طی یک روز 
گذشته بیش از ۱۱ هزار مبتالی جدید 
ثبت کرد. مرکز مبارزه با شیوع کرونا 
در روسیه گزارش داد طی ۲4 ساعت 
گذشته ۱۱هزار و ۲۳۱ مورد مبتالی 
جدید به این بیماری در روسیه ثبت 
شده که بیشترین میزان ابتالی روزانه 
در این کشور است. همچنین ۸۸بیمار 
مبتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند. بدین ترتیب شمار کل مبتالیان 
ویروس کرونا در روسیه به ۱۷۷هزار 
و ۱۶۰ نفر و تعداد کل جان باختگان 

به ۱۶۲5تن افزایش پیدا کرد.
)آسیا(

* ترکیه
مسئوالن درمانی ترکیه با اعالم 
آم���ار جدیدی از تعداد کل مبتالیان 
ویروس کرونا در این کشور، اعالم 
کردن���د نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در یک 
روز به این بیماری مبتال شدند. وزیر 
بهداش���ت ترکیه با صدور بیانیه ای 
گزارش داد طی ۲4 س���اعت گذشته 
۱9۷۷مورد ابتالی جدید به ویروس 
کرونا در این کشور ثبت شده که به 
نسبت کاهش جزئی داشته است. در 
همین بازه زمانی همچنین 5۷بیمار 
مبت���ال به این ویروس در ترکیه جان 
خود را از دست دادند. بدین ترتیب، 
تعداد کل مبتالیان به ویروس کرونا 
در ترکیه ب���ه ۱۳۳هزار و ۷۲۱ نفر 
و تع���داد قربانیان آن نیز به ۳۶4۱تن 

افزایش یافت.

* افغانستان
»فیروز الدین فیروز« وزیر بهداشت 
افغانستان به کرونا مبتال شد.سخنگوی 
وزارت بهداشت افغانستان، با تایید این 
خبر گفت که تس���ت کرونای فیروز 
چند روز پیش مثبت شد و فعال در 
قرنطینه خانگی به سر می برد.مقامات 
بهداشتی افغانستان هم اعالم کردند 
در شبانه روز گذشته ۱۷۱مبتال به کرونا 
در این کشور شناسایی شده و شمار 
بیماران کرونا در سراسر افغانستان به 

۳5۶۳تن افزایش یافته است.
* عربستان

وزارت بهداش���ت عربستان از 
ثب���ت ۱۷9۳ م���ورد جدید ابتال به 
ویروس کرونا طی ۲4 ساعت اخیر 
خبر داد. با ثبت موارد جدید ابتال، آمار 
کل مبتالیان به کرونا در عربستان به 
۳۳ هزار و ۷۳۱ نفر رسید.همچنین 
طی ۲4 س���اعت اخیر، ۱۰ مبتالی 
دیگر جان باختند تا آمار کل فوتی ها 

به ۲۱9 نفر افزایش یابد.
* امارات

وزارت بهداشت امارات اعالم 
کرد که ش���مار مبتالیان به کرونا در 
این کش���ور به ۱۶ه���زار و ۲4۰نفر 
رسیده است. این وزارتخانه همچنین 
از ثب���ت چند فوتی دیگر در نتیجه 
ابت���ال به کرونا خبر داد. طبق اعالم 
این وزارتخانه، در حال حاضر شمار 
فوتی های ناشی از ابتال به کرونا در 

امارات به ۱۶5نفر رسیده است.
* قطر

وزارت بهداش���ت قطر اعالم 
کرد طی ۲4ساعت گذشته ۸۳۰مورد 
جدید ابتال به ویروس کرونا در این 
کشور به ثبت رسیده است. بر اساس 
این گزارش تاکنون ۱5 هزار و ۸9۰ 
نف���ر در قطر به ویروس کرونا مبتال 
ش���ده اند که ۱۲ نفر از آنها فوت و 

۲۰۷۰ نفر بهبود یافته اند.
* کویت

منابع خب���ری از افزایش آمار 
بهب���ود یافتگان از ویروس کرونا در 

کویت خبر دادند و گفتند آمار بهبود 
یافت���گان از ویروس کرونا به ۲۳۸۱ 
نفر رسیده است.آمار مبتالیان به کرونا 
۶۲۸9 نف���ر و آمار فوتی ها هم 4۲ 

نفر است.
* اردن

منابع خب���ری از افزایش آمار 
مبتالی���ان به ویروس کرونا در اردن 
خبر دادند. وزارت بهداش���ت اردن 
اعالم کرد طی ۲4 ساعت گذشته، ۲۱ 
نفر دیگر به آمار مبتالیان اضافه شد.با 
ثبت موارد جدید، آمار کل مبتالیان 
به 494 نفر رسید. آمار جان باختگان 

هم 9 نفر است.
* فلسطین اشغالی

آخری���ن آمار نهادهای درمانی 
رژیم صهیونیستی نشان می دهد شمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در فلسطین 
اشغالی از ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر گذشت. 
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد طی ۲4 س���اعت گذشته 
۳۲نفر دیگر به ویروس کرونا مبتال 
شدند. همچنین با جان باختن یک نفر 
دیگر، تعداد قربانیان کرونا در فلسطین 
اشغالی نیز به ۲۳9نفر افزایش یافت.

* چین، کره جنوبی و ژاپن
طبق اعالم رسمی در کشورهای 
چین، کره جنوبی و ژاپن شمار مبتالیان 
روزانه ویروس »کووید۱9«، از نزولی 
بودن سیر این بیماری حکایت دارد. 
کمیسیون بهداشت ملی چین اعالم 
کرد طی ۲4 ساعت گذشته فقط دو 
مورد ابتالی جدید به ویروس کرونا 
در این کشور ثبت شده است. در کره 
جنوبی نیز روند کاهش تعداد مبتالیان 
روزان���ه به این بیماری ادامه دارد و 
مرکز کنترل و پیش���گیری از بیماری 
ک���ره جنوبی گزارش داد که طی ۲4 
ساعت گذشته فقط چهار مورد ابتالی 
جدید به ویروس کرونا در این کشور 
ثبت شد. وزارت بهداشت ژاپن نیز 
اعالم کرد که تعداد کل جان باختگان 
بر اثر ای���ن بیماری همچنان همان 

55۶نفر است.

سازمان ملل خواستار مقابله جهانی با »سونامی نفرت و بیگانه هراسی« ناشی از شیوع کرونا شد

وزارت بهداشت انگلیس از مرگ 5۳9 بیمار مبتال 
به ویروس کرونا در ۲4 ساعت گذشته خبر داد و اعالم 
کرد با احتساب فوتی های جدید، تعداد کل جانباختگان 
انگلیسی به ۳۰ هزار و ۶۱5 نفر رسید. انگلیس پس 

از آمریکا بیشترین شمار جانباختگان کرونا در جهان را 
دارد و از این نظر در اروپا در جایگاه نخست ایستاده 
است. شمار کل مبتالیان به کرونا در انگلیس هم  به 

۲۰۶ هزار و ۷۱5 نفر رسید.

 شمار قربانیان کرونا در انگلیس از 30 هزار نفر گذشت

وال استریت ژورنال: آمریکا پایان حمایت  
نظامی خود از عربستان مقابل ایران را کلید زد

س���رویس خارجی: روزنامه وال استریت ژورنال  در گزارشی به نقل 
از مقام های آمریکایی نوش���ت: آمریکا پایان حمایت نظامی خود از رژیم 
سعودی مقابل ایران را با خروج  سامانه های موشکی پاتریوت از این کشور 

کلید زد.
وال استریت ژورنال اعالم کرد: واشنگتن قصد دارد سامانه های موشکی 
پاتریوت را از عربستان خارج کند.این نشریه گزارش داد، آمریکا در حال خارج 
کردن سامانه های ضدموشکی پاتریوت از عربستان سعودی است. وال استریت 
ژورنال گفت:مقام های آمریکایی عالوه بر این گفته اند دولت آمریکا کاهش 
سایر قابلیت های نظامی خود در عربستان سعودی را نیز بررسی می کند.این 
نشریه این تصمیم را به منزله پایان تقویت نظامی آمریکا در عربستان سعودی 

برای مقابله با ایران دانست. 
بر اساس این گزارش چند مقام آمریکایی گفتند: آمریکا چهار سامانه 
پاتریوت، همراه با دهها پرسنل نظامی خود را که بعد از حمله به تأسیسات 
نفت سعودی به این کشور ارسال شده بود از عربستان خارج می کند.همچنین 
منابع مورد استناد وال استریت ژورنال گفتند دو اسکادران جنگنده آمریکا هم 
منطقه را ترک کرده اند و مقام های آمریکایی به زودی کاهش حضور نیروی 
دریایی آمریکا در خلیج فارس را هم مورد بررسی قرار خواهند داد.این روزنامه 
نوش���ت: تصمیم پنتاگون برای خارج کردن سامانه ضدموشکی پاتریوت از 
عربستان سعودی مبتنی بر ارزیابی برخی مقام های آمریکایی است که تهران 

دیگر تهدیدی فوری علیه منافع راهبردی آمریکا به شمار نمی رود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد 
واشنگتن قصد دارد دو سامانه ضدموشکی پاتریوت و برخی از جنگنده های 
خود را از عربس���تان س���عودی خارج کند.آسوشیتدپرس این تصمیم را به 
تنش های نفتی میان دولت های آمریکا و عربستان سعودی ربط داد و نوشت: 
این اتفاق در بحبوحه تنش ها میان عربستان سعودی و دولت ترامپ بر سر 

تولید نفت رخ داده است. 

 س���رویس خارجی: اسناد افشا شده توسط 
یک روزنامه آمریکایی حاکیست مخالفان دولت 
ونزوئال چند ماه پیش، از یک ش���رکت امنیتی 
آمریکایی خواسته بودند رئیس جمهوری قانونی 

ونزوئال را سرنگون کند.
روزنامه »واشنگتن پست« اسنادی را فاش کرد 
که بر اساس آنها معارضان ونزوئالیی به سرکردگی 
»خوان گوایدو« در اکتبر سال ۲۰۱9با یک شرکت 
امنیتی آمریکایی مس���تقر در فلوریدا، قراردادی 
۲۱۳میلیون دالری برای س���رنگونی »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهوری این کشور منعقد کردند. 
به نوش���ته واشنگتن پست، طرح توافق شده بین 
مخالفان مادورو با شرکت آمریکایی »سیلِورکورپ« 
در س���ندی 4۲صفحه ای تنظیم شده که جزئیات 
تاکتیکی دقیقی از نوع مین ها و تجهیزات نظامی که 
قرار بود استفاده شود تا چگونگی اجرای عملیات 
را شرح می دهد اما توضیح نداده که چگونه یک 
گروه کوچک از کماندوهای ویژه می توانند نیروی 
نظامی بزرگ کش���وری مانند ونزوئال را از پای 
درآورند. این اسناد افشا شده توضیح می دهد که 
شرکت امنیتی مأمور شده توسط معارضان دولت 
ونزوئال در همکاری با یک گروه شریک، نقشه ای 
را طراحی و اجرا می کنند تا در جریان آن مادورو 

را دس���تگیر کرده یا از بین ببرند و دولت کنونی 
این کش���ور را سرنگون ساخته و گوایدو را به 
عنوان رئیس جمهوری ونزوئال در مس���ند قدرت 

قرار دهند. 
این درحالی است که هفته گذشته وزیر کشور 
ونزوئال از خنثی سازی یک عملیات تروریستی 
و کش���ته و زخمی شدن تروریست هایی که  از 
طریق دریا قصد رخنه به این کش���ور را داشتند، 
خبر داد. مادورو یک روز بعد از وقوع این حادثه، 
از دستگیری دو تبعه آمریکایی به نام های »آریان 
بِری« و »ل���وک دِنمان« در جریان حمله نظامی 
علیه دولت خود خبر داد. »جردن گوریدو« نظامی 
سابق عضو نیروهای ویژه آمریکا روز قبل از آن 
اعتراف کرده بود که فرماندهی ماموریت نظامی 
مخفی علیه مادورو را با حمایت گوایدو برعهده 

داشته است. 
خبرگزاری »رویترز« هم فاش شدن این اسناد 
را ضربه س���ختی به وجهه و آبروی گوایدو و 
معارضان ونزوئالیی توصیف کرد، کسانی که طی 
روزهای اخیر قویاً هرگونه دخالت یا دست داشتن 
در عملیات نظامی اخیر علیه مادورو یا ارتباط با 
شرکت آمریکایی سیلورکورپ را رد کرده بودند. 
رویترز اما برای کاستن از میزان رسوایی گوایدو و 

شرکای وی، ادعا کرد که نمی تواند صحت اسناد 
منتش���ر شده توسط واشنگتن پست را تایید کند؛ 
اسنادی که توسط برخی مقام های تیم معارضان 
دولت ونزوئال درز داده شده است. بر این اساس، 
تیم رسانه ای گوایدو نیز هنوز به سواالت درباره این 
اسناد پاسخ نداده  است. مسئوالن ونزوئال می گویند 
در جریان عملیات مقابله با این حمله نظامی، هشت 

نفر کشته و تعدادی بازداشت شدند. 
روزنامه »دیلی میل« نیز گزارش داد که فرمانده 
»کودتای محرمانه« علیه مادورو، جزو تیم محافظان 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بوده و با 
رهب���ران مخالف ونزوئال در »میامی« دیدارهایی 
داشته است. در این حال دومین مزدور آمریکایی 
ش���رکت کننده در برنامه ربودن رئیس جمهوری 
ونزوئال گفت که قصد آن ها حمله به کاخ ریاست 
جمهوری بود. »ایدن بری« دومین مزدور آمریکایی 
دستگیر شده در ونزوئال اعتراف کرد قصد او و 
همدس���تانش حمله به کاخ ریاست جمهوری و 
ربودن »نیکالس مادورو« بود. به نوش���ته روزنامه 
»گاردین«، بری در اعترافاتی که از تلویزیون ونزوئال 
پخش شد، گفت گروه آن ها با دو قایق ماهیگیری 
وارد ونزوئال شدند و هدف اصلی آن ها حمله به 

کاخ ریاست جمهوری بود. 

افشای ارتباط مخالفان در ونزوئال با یک شرکت آمریکایی برای سرنگونی »مادورو«
 سرویس خارجی: وزیر امور خارجه یونان، 
»تسیا آتاناسیو« سفیر سابق این کشور در سوریه 
و روس���یه را به عنوان نماینده ویژه وزارت امور 

خارجه یونان در امور سوریه منصوب کرد.
وزارت امور خارجه یونان با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد بر اساس تصمیم »نیکاس دندیاس« وزیر 
امور خارجه یونان، »آتاناس���یو« به عنوان نماینده 
ویژه وزارت امور خارجه یونان در امور سوریه 
منصوب شد و این اقدام بدین معناست که یونان 

در مسیر عادی سازی روابط با سوریه قرار گرفته 
است.دندیاس نیز با بیان اینکه بر اساس تصمیم 
من، آتاناسیو به عنوان نماینده ویژه وزارت امور 
خارجه یونان در امور سوریه منصوب شد، احیای 

تدریجی روابط آتن با دمشق را تأیید کرد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه یونان، این 
دستورالعمل شامل انجام مکاتباتی درباره جنبه های 
بین المللی س���وریه و اقدامات بشردوستانه و 
همچنین هماهنگی اقدامات در ارتباط با تالش های 

کنونی برای بازسازی سوریه مرتبط خواهد بود. 
خبر دیگ���ر اینکه رئیس جمهوری آمریکا 
وضعیت اضطراری ملی علیه س���وریه را برای 
یکسال دیگر تمدید کرد. دونالد ترامپ در عین 
حال خواستار آغاز مذاکرات برای انتقال قدرت 
در سوریه شد.رئیس جمهوري آمریکا همچنین 
اذع���ان کرد که حضور نظامیان کش���ورش در 
 س���وریه با هدف حمایت از نفت این کش���ور 

صورت می گیرد. 

یونان روابط با سوریه را از سر گرفت

سرویس خارجی: شبکه سی ان ان 
درگزارشی تحقیقاتی از تسلیحات 
ارسالی آمریکا به امارات و عربستان 
س���عودی برای  استفاده در جنگ 
یمن، نوش���ت: این تسلیحات مورد 
اس���تفاده به دست جنبش انصاراهلل 
افتاده اس���ت. سی ان ان اعالم کرد: 
عربس���تان سعودی و امارات متحد 
عربی تسلیحات ساخت آمریکا را به 
گروه های تندرو سلفی مانند القاعده 
تحویل داده اند و این تس���لیحات 

در میدان نبرد به دس���ت انصاراهلل 
افتاده است.سی ان ان همچنین مدعی 
ش���د که در نتیجه این امر بعضی 
تکنولوژی های حساس نظامی آمریکا 
به دست ایران می رسد که به صورت 
بالقوه جان نظامی���ان آمریکا را در 
مناط���ق درگیری با خطر مواجه می 
کند.بر اساس این گزارش، متحدان 
ایران تسلیحات آمریکایی را به دست 
آورده ان���د که م���ی توانند از نقاط 
ضعف آنها اس���تفاده یا برای تولید 

بومی مهندسی معکوس کنند.از سوی 
دیگر،»عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن تصریح کرد که عربستان 
و امارات از طریق س���ریال هایی که 
نگاه���ی جعلی ارائه داده و به ملت 
فلس���طین اهانت می کند، روابط با 
اسرائیل را ترویج می دهند.عبدالملک 
الحوثی خاطرنشان کرد: هرکس که به 
صورت مستقیم با اسرائیل هماهنگ 
می ش���ود و هرکس که غیر مستقیم 
با آن هماهنگی به عمل می آورد، او 

در صف آنها است و شریکی با آنها 
در س���تم های جهانی شان است. در 
این حال »محمد علی الحوثی« عضو 
ارشد انصاراهلل اظهارداشت: ائتالف 
متجاوز سعودی برای پایان بخشیدن 
به تجاوز  خود به یمن  جدی نیست. 
درخبر دیگری،صندوق جمعیت ملل 
متحد با صدور بیانیه ای نس���بت به 
مرگ 4۸ هزار زن باردار به دلیل بسته  
ش���دن مراکز بهداشتی و درمانی در 

یمن هشدار داد.

سی ان ان: تسلیحات آمریکایی مورد استفاده در جنگ یمن به دست انصاراهلل افتاده است

کره جنوبی موشک بالستیک جدید با 
کالهک ۲ تنی آزمایش کرد

س���رویس خارجی: ارتش کره جنوبی یک موشک بالستیک جدید 
که قادر به حمل کالهکی به وزن دو تُن است، آزمایش کرد. رسانه های 
کره جنوبی  از آزمایش یک فروند موشک بالستیک جدید با کالهک 
بزرگ  توسط ارتش این کشورخبر دادند.رسانه های کره جنوبی گزارش 
دادند پرتاب این موش���ک در یکی از س���ایت های زیرمجموعه »آژانس 
 4-Hyunmoo« توس���عه دفاعی کره جنوبی« انجام شد و این موشک
« نامگذاری شده است. گفتنی است که آزمایش این موشک  از سوی 
ارتش کره جنوبی توانایی موشکی  سئول در برابر همسایه شمالی  را 
ارتقا خواهد داد این درحالی است که کره جنوبی تالش برای ساخت 
موشک بالستیک با توانایی حمل کالهک ۲ تنی را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرده 
بود.  از سویی، کره شمالی از سئول به خاطر برگزاری رزمایش هوایی با 

آمریکا انتقاد و اعالم کرد که این اقدام را بی پاسخ نمی گذارد.

 درگیری گسترده در کشمیر به دنبال 
کشته شدن فرمانده حزب »المجاهدین«

سرویس خارجی: کشته شدن »ریاض نیکو« فرمانده حزب المجاهدین 
در کشمیر تحت کنترل  دهلی نو به دست  نیروهای هندی ،منجر به ایجاد 
درگیری های گسترده در این منطقه شد.منابع خبری اعالم کردند: نیروهای 
هندی در یک درگیری مسلحانه شدید در منطقه پلواما کشمیر، »ریاض 
نیکو« فرمانده حزب المجاهدین به همراه سه شبه نظامی دیگر را به قتل 
رساندند که کشته شدن این افراد به درگیری های گسترده در مناطق مختلف 
کشمیر و مجروح شدن بیش از ۳۰ نفر منجر شد.به گزارش رسانه های 
هند، گروه حزب المجاهدین بزرگ ترین سازمان جدایی طلب در کشمیر 
است که علیه هند فعالیت می کند. در همین رابطه مقامات هندی به منظور 
جلوگیری از حضور گسترده مردم در خیابان ها در حمایت از ریاض نیکو، 

دسترسی به اینترنت در سرتاسر کشمیر را مسدود کردند.

طرابلس خواستار تحقیقات جهانی درباره 
جنایات جنگی »حفتر« در لیبی شد

سرویس خارجی:وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی  خواستارآغاز 
تحقیقات جهانی درباره جنایات جنگی ژنرال خلیفه حفتر در طرابلس 
شد.»محمد القبالوی« سخنگوی وزارت خارجه لیبی در دولت وفاق ملی 
خواستار آغاز تحقیقات جهانی در خصوص جرایم جنگی احتمالی در 
این کشور شد.وی تاکید کرد: برای مستندسازی جرایم صورت گرفته از 
سوی خلیفه حفتر علیه غیرنظامیان و محول کردن عوامل آن به دادگاه های 
مربوطه تالش می کند. قبالوی گفت: نیروهای  ژنرال خلیفه حفتر فرمانده 
نیروهای شرق لیبی موسوم به ارتش ملی لیبی در طرابلس مرتکب جنایات 
جنگی ش���ده اند. وی اظهار کرد: وزارت خارجه همچنان خواهان آغاز 
تحقیقاتی این چنینی است و برای مستندسازی این جنایات و محول کردن 

پرونده هایی در این باره به سازمان های مربوطه تالش می کند.

الكاظمي دولت را از عبدالمهدي تحويل گرفت
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ــي آن با روزه داري در  ــا و همزمان كرون
ــين  ــاه مبارك رمضان خيلي ها را خانه نش م
كرده است. در اين اوضاع، بهترين سرگرمي 
ــه  ــابق س ــت و ما هم به روال س مطالعه اس
ــنهاد كتاب براي شما و فرزندانتان داريم  پيش

كه خواندنشان خالي از لطف نيست. 

. . . كتاب نوجوان
همايش پرندگان

پيشنهاد اين هفته ما براي كتابخواني نوجوان ها، 
«همايش پرندگان» اثر پيتر سيس است كه با ترجمه 
ــط مؤسسه پژوهشي تاريخ ادبيات  زهره قاييني و توس

كودكان منتشر شده است.
ــا متون  ــنايي ب ــدف آن آش ــه ه ــاب ك ــن كت  اي
ــنايي  ــواد بصري، آش ــن در قالبي تازه، افزايش س كه
ــتان منطق الطير  ــري از داس ــت، تصوي ــا عرفان اس ب

ــياري به راهبري هدهد  ــتان منطق الطير، پرندگان بس ــيم مي كند. در داس ــما ترس عطار را براي فرزند ش
ــوند و از هفت وادي مي گذرند كه همان هفت  ــيمرغ عازم كوه قاف مي ش ــاه خود س ــت وجوي ش  براي جس

وادي عرفان است. 
ــند و در  ــي پرنده به كوه قاف مي رس ــياري از پرندگان در هر وادي از حركت باز مي مانند و فقط س بس

نهايت درمي يابند كه سيمرغ شاه خود آنان هستند.
 اين كتاب با تصويرگري فوق العاده پيترسيس در 160 صفحه رنگي گالسه منتشر شده، نامزد دريافت 
ــت و به قيمت 45 هزار  ــت پرنده اس ــان هاي طاليي و نقره اي الك پش ــمين دوره  اهداي نش ــان در شش نش

تومان به فروش مي رسد. 

خداوندا
ــتمان  اگر در اين ماه به راه كج رفته  ايم، به راه راس
ــدول كرده  ايم، به حقمان بازگردان و  ــر از حق ع آور و اگ
ــد، ما را از چنگال  ــيطان، بر ما چيره ش ــمن تو، ش اگر دش

او رهايى بخش .   
ــه عبادت ما  ــان را از زمزم ــاه رمض ــد، م اى خداون
ــته گردان...  ــب و روزش را به طاعات ما آراس ــاز و ش پرس
ــا زنده  ايم  ــا ت ــا و روزه ــر ماه ه ــه در ديگ ــن ك ــان ك  چن

چنين باشيم . 
ــدگان صالح تو در آييم:  ــمار بن ــان كن كه در ش   چن
ــت را به ميراث برده  اند و در آن جاويدانند،  آنان كه بهش
ــد ادا كنند ادا مى  كنند و باز  ــه همه آنچه را كه باي ــان ك آن
هم دلهايشان ترسان است، آنان كه بايد نزد پروردگارشان 
باز گردند، آنان كه به كارهاى نيك مى  شتابند و در آن بر 

يكديگر سبقت مى  گيرند . 

دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه

يك تكه آسمان

كودكي امام حسن(ع) روي دوش نبي مكرم اسالم و با عشق مادري 
كه بين فرزندانش فرقي نمي گذاشتند، سپري شد. در نوجواني همراه امام 
ــالخورده اي بفهمانند كه نحوه وضو  ــتند به مرد س ــين وقتي مي خواس حس
ــق  ــان با قلبي مملو از عش ــت، دو برادر با كمي سن ش گرفتن او صحيح نيس
ــتند نحوه وضو گرفتن  به هدايت ديگران، پيش آن مرد آمدند و از او خواس
ــت وضو مي گيرد. و آن مرد  آنها را ببيند و قضاوت كند كه كدام يك درس
ــتباه خود برد و از  با ديدن نحوه صحيح وضو گرفتن آن دو برادر پي به اش
ــمتي از رفتارهاي امام حسن(ع) در كودكي...  ــكر كرد. اين بود قس آنها تش
در اين نوشتار به بررسي سيره امام حسن (ع) به عنوان يك الگوي عملي 

اخالق در سطوح مختلف زندگي براي خانواده مي پردازيم .

اهتمام به نماز
امام حسن(ع) همچون ساير معصومان(ع) در زمره بهترين نمازگزاران 
قرار داشتند. ايشان با آگاهي كامل از احكام، آداب و اسرار نماز، كامل ترين 
ــاز، خود را در محضر حق  ــاي مي آوردند و در هنگام اقامه نم ــه ج ــاز را ب نم
مي يافتند. با تمام وجودشان در برابر او خضوع و خشوع مي كردند و هرگز 
ــتند. امام صادق(ع) از پدران بزرگوار خويش  به چيزي جز خدا توجه نداش
چنين نقل مي كنند: امام حسن(ع) هنگامي كه به نماز مي ايستاد، بندهاي 
بدنش مي لرزيد؛ به جهت آن كه خود را در مقابل پروردگار خويش مي ديد. 

(امالي، ص179)

زهد و ساده زيستي
آن حضرت در سيره عملي، همواره ساده و بي آاليش مي زيستند و از 
پرداختن به مادي گرايي و تجمل و جمع آوري ثروت به شدت پرهيز داشتند 
ــيدند.  ــم مي پوش ــتگي به مال دنيا، به راحتي از آن چش و بدون هيچ دل بس
ــود را در راه خدا انفاق كردند و  ــام  اموال و دارايي هاي خ ــار تم ــان دو ب ايش

ــاوي با فقرا قسمت  ــتند، به طور مس ــه بار هر آنچه در تملك خويش داش س
نمودند. (البدايه  و النهايه، ج 8، ص37)

با توجه به سخاوت بي نظير ايشان به دست مي آيد كه حضرت، اموال 
بسياري در اختيار داشتند و اين طور نبود كه تهي دست باشند؛ ولي زهد باال 
و بي رغبتي شديد ايشان به دنيا، سبب شده بود تا زندگي بسيار بي آاليشي 
در حد فقيرترين افراد جامعه برگزينند تا جايي كه امام صادق(ع)، حضرت 
ــوان زاهدترين فرد روزگار خويش معرفي فرموده اند. ( عده الداعى  ــه عن را ب

و نجاح الساعى، ص151)

عفت در گفتار
ــرد به اين فضيلت  ــيره عملي، متخلق ترين ف ــي(ع) در س ــام مجتب ام
اخالقي بودند و به رغم زندگي در زماني كه دشنام دادن به پدر گراميشان 
آزاد و مرسوم بود، نمونه هاي متعددي يافت مي شود كه حضرت در مقابل 
ــه دور از ادب و نزاكت بر زبان جاري  ــادان، حتي كلمه اي ب ــراد ن ــي اف هتاك

نساختند .
ــر  ــود و حضرت علي(ع) را هر جمعه بر س ــه حاكم ب ــروان در مدين م
ــنيدند و هيچ نمي گفتند. سپس  ــن(ع) مي ش ــنام مي داد و امام حس منبر دش
ــت داد.  ــيار زش ــنامي بس ــتاد تا به حضرت علي(ع) و به او دش مردي را فرس
ــنام دادن به تو،  ــن(ع) به او فرمودند: برو به مروان بگو: من با دش امام حس
ــازم، بلكه مي گذارم خدا  ــاي تو را محو و بي كيفر نمي س ــزي از حرف ه چي
حقم را از تو بگيرد و ميان ما داوري فرمايد تا اگر راست گفته بودي، پاداش 
خيرت دهد و اگر دروغ گفته بودي، خدا كيفري سهمگين تر از ما مي دهد! 

(الغدير، ج10، ص370)

حلم و بردباري
حلم، جلوگيري از خشم در برابر ناداني و رفتار نادرست ديگران است؛ 

امام حسن(ع) در تعريف حلم فرمودند: حلم، فرو خوردن خشم و تسلط بر 
نفس است. (وافى، ج 26، ص 241)

ــز الگويي بي نظير بودند.  ــيعيان(ع) در حلم و بردباري ني ــام دوم ش ام
ايشان در برابر ناداني و رفتار ناشايست ديگران، نه تنها خشمگين نمي شدند؛ 

بلكه با ماليمت و نرمي، شخص را شرمنده خود مي ساختند. 
ــام بر سر راه آن  ــب بودند. مردي از اهل ش ــوار بر اس ــان س روزي ايش
ــيار به ايشان گفت. آن جناب جواب او را ندادند تا  ــنام بس حضرت آمد و دش

از سخن خود فارغ شد.
ــالم كردند و  ــوي او گردانيدند؛ بر او س  پس روي مبارك خود را به س
ــد: «اي مرد، گمان مي كنم تو غريبي و گويا  ــد و فرمودن ــه روي او خنديدن ب
ــت كني، عطا مي كنيم؛ اگر  ــد؛ اگر از ما درخواس ــده باش ــتبه ش امر بر تو مش
ــاد مي كنيم؛ اگر از ما ياري طلبي، ياري  از ما طلب هدايت كني، تو را ارش
مي كنيم؛ اگر گرسنه اي، تو را سير مي كنيم؛ اگر عرياني، تو را مي پوشانيم؛ 
اگر محتاجي، بي نيازت مي گردانيم؛ اگر رانده شده اي، تو را پناه مي دهيم؛ 
ــي داري، براي تو برمي آوريم؛ اگر بار خود را بياوري و به خانه ما  ــر حاجت اگ
فرود آوري و تا وقت رفتن ميهمان ما باشي، براي تو بهتر خواهد بود؛ زيرا 

ما خانه اي بزرگ داريم و آنچه خواهي نزد ما ميسر است.» 
وقتي آن مرد سخن حضرت را شنيد، گريست و گفت: گواهي مي دهم 
كه تويي خليفه خدا در زمين و خدا بهتر مي داند كه خالفت و رسالت را در 
كجا قرار دهد. پيش ازاين، تو و پدرت را از همه كس دشمن تر مي داشتم، 
اكنون محبوب ترين خلق نزد من هستي. پس بار خود را به خانه آن حضرت 
فرود آورد و تا زماني كه در مدينه حضور داشت، ميهمان آن حضرت بود و از 

محبان و معتقدان اهل بيت گرديد. (منتهى االمال، ج 1، ص530)
ــتي را انتخاب  ــاده زيس ــن مجتبي در عين ثروتمند بودن، س امام حس
ــجاعت، بردبار بودند و عفت در گفتار  ــن دارايي قدرت و ش ــد و در عي كردن

داشتند و اين درس بزرگي براي تك تك اعضاء خانواده است. 

خانواده در محضر 
امام حسن مجتبي(ع)    

  مرضيه رجب طهراني
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. . . رمان
يك دقيقه بعد از نيمه شب

ــنهاد اين هفته ما براي رمان خوان ها، «يك  پيش
ــارا كروسان است كه با  ــب» اثر س دقيقه بعد از نيمه ش
ترجمه كيوان عبيدي آشتياني و توسط نشر افق منتشر 

شده است. 
سارا كروسان، نويسنده جوان انگليسي اين رمان 
ــتند از زندگي ادوارد  ــاي فيلمي مس را تحت تأثير تماش

ارل جانسون، يك محكوم به اعدام نوشته است.
ــدرش  ــامان دارد. پ ــواده اي نابس ــده، خان ــوم ش ــدام محك ــه اع ــي ب ــه تازگ ــه ب ــون ك  ادوارد م
ــا ــا غريبه ه ــه و ب ــرون از خان ــش را بي ــتر اوقات ــه بيش ــت ك ــي اس ــي الكل ــادرش زن ــرده و م  م

 مي گذراند. 
جو ده سال است برادرش اد را نديده و حاال عازم سفري از نيويورك به تگزاس است تا برادر محكوم 
ــيده  ــده و در 392 صفحه به چاپ رس ــعر آزاد روايت ش ــيوه  ش ــتان كتاب به ش به مرگش را مالقات كند. داس

است. 
ــگاه هاي فرهنگي  ــي هاي آنالين يا فروش اين كتاب را مي توانيد به قيمت 47هزار تومان از كتابفروش

تهيه كنيد.

. . . كتاب كودك
چرا نبايد؟

كتاب «چرا نبايد؟» تأليف سو گريوز است كه فرزانه 
ــر ذكر روانه بازار  ــط نش كريمي آن را ترجمه كرده و توس

شده است.
ــاي  ــن در دني ــت قواني ــه رعاي ــاب ب ــن كت  اي
و  ــي كالم  ب ــتان هاي  داس و  ــردازد  مي پ ــودكان  ك
ــت رواي ــوع  ــر موض بهت ــراي درك  ب را  ــري   تصوي

 مي كند.
ــان تر  ــه مي توانند زندگي را براي هم آس ــون داريم و قوانين چگون ــرا ما قان ــد چ ــاب مي گوي ــن كت  اي
ــت كه در  ــان در مورد رفتاري اس ــويق كودكان به افزايش آگاهي هايش ــدف كتاب، تش ــد .   ه ــر كنن و امن ت
ــد كه به پيامدهاي  ــي رود، همچنين كتاب، از كودكان مي خواه ــا انتظار م ــون از آن ه ــاي گوناگ موقعيت ه
ــت تأثير ــه ديگران را تح ــان دارد ك ــراي خودش ــه ب ــي ك ــد. پيامدهاي ــه كنن ــان توج ــا و كارهايش  گفته ه

 قرار مي دهد .   
ــت موقعيتي براي صحبت كردن و گوش  ــتان هاي بي كالم و تصويري كه در كتاب آمده اس در داس
ــويق شوند تا ماجراي هر تصوير را خودشان  ــت كه بچه ها با ديدن اين تصاوير بايد تش ــده اس دادن فراهم ش

تعريف كنند. 

ــت، با خود  ــتانش بيرون بوده اس روزي از روزهايي كه آرزو با دوس
ــوش مي گذره بگذار يك ذره ديرتر مي رم  ــد: حاال كه داره خ ــر مي كن فك
ــيار دنجي است و بچه ها  ــاپ بس خونه. به اطرافش نگاه مي كند. كافي ش

دارند شطرنج بازي مي كنند. 
ديوار هاي قهوه اي رنگ كافي شاپ به او آرامش مي دهند و او دارد 
ــذت را مي برد. تنها چيزي كه نگرانش مي كند واكنش  ــازي نهايت ل از ب
پدرش است؛ پدري كه هميشه با بيرون بودن آرزو مشكل دارد و دنبال 

دعواست. آخر مگر آرزو به تفريح نياز ندارد؟ ! 
ــكار مربوط به پدرش نمي توانند جلوي تصميمش را بگيرند  ــي اف ول
ــود پدرش  ــد. تا وارد خانه مي ش و او ديروقت تر از معمول به خانه مي رس
ــت شده روي مبل نشسته  ــتاني مش ــرخ و دس را مي بيند كه با صورتي س
ــمگين مي شود و نه فرياد مي زند،  ــت. اما در كمال تعجب، پدر نه خش اس

تنها با چهره اي قرمز و برافروخته به او نگاه مي كند.
ــدرش را از خاطر  ــعي مي كند چهره پ ــش مي رود و س ــه اتاق  آرزو ب
ــپس  ــه داد و بيداد نكرد... س ببرد. با خود فكر مي كند: الاقل مثل هميش

به خواب مي رود .
صبح كه بيدار مي شود حس مي كند چيزي فرق كرده است. ديوار ها 
ــت، اتاقش هنوز  ــفيد رنگند، در همان در اس ــان ديوار هاي س ــوز هم هن
ــنگيني فضا را پر كرده. متوجه  ــكوت س ــت كه بود اما س همان گونه اس

مي شود كه پدرش در خانه نيست . 
از مادرش مي پرسد: مامان، بابا سر كاره؟

مادر يك لحظه در سكوت به او خيره مي شود. در چشمانش اندوه 
و نگراني و تاسف موج مي زند. غم زده مي گويد: بابات بيمارستانه. سپس 

مكثي مي كند و با صدايي گرفته ادامه مي دهد: آي سي يو . 
آرزو لحظه اي به چهره ديشب پدرش و فرو خوردن خشم شديدش 

مي انديشد و بعد تنها يك فكر در ذهنش مي آيد: تقصير من بود . 
***

امروز چهارمين روزي است كه پدر در بيمارستان است. كنار اتاقش 

ــتان  ــفيدي بيش از حد بيمارس ــتاده ايم و اجازه مالقات نداريم. از س ايس
متنفرم. از سكوت هولناكش، بوي الكل و داروهاي جور واجور، اتاق هاي 
آرام و همراه هاي نگران... هر طور فكر مي كنم از خود بيمارستان متنفرم. 
ــدازم و در ذهنم صداي خنده هاي پدرم  ــي يو نگاهي مي ان ــه اتاق  آي س ب
ــكوت تبديل  ــاال به خاطر من به س ــي كه ح ــود. خنده هاي ــي مي ش تداع

شده اند . 
زماني كه خواهرم دستم را مي گيرد از اين فكر ها بيرون مي آيم . 

ــود و مي گويد: مي دوني كه تقصير تو  ــم هايم خيره مي ش توي چش
نبود ديگه؟ بابا از قبل اين مشكل رو داشت ... 

سكوت مي كنم. دهانم به گفتن باز نمي شود. شايد هم واقعا تقصير 
من نبوده باشد ولي مطمئنم اگر آن بازي لعنتي را رها مي كردم و زودتر 
به خانه برمي گشتم هيچ كدام از اين اتفاق ها نمي افتاد. حاال شايد همگي 

دور هم در خانه نشسته بوديم و داشتيم مي خنديديم ... 
ــود. توي  ــتان از ديدم محو ش ــمانم را مي بندم تا فضاي بيمارس چش
ذهنم تصويرها جان مي گيرند... بابا را به ياد مي آورم كه از گربه مي ترسيد. 
ــقرقي براي راه دادن يك بچه گربه به خانه راه انداخت.  آن روز چه قش
ــن دليل كه به مدل لباس  ــر عمه چه دادي زد، تنها به اي ــد س ــا روز عي ي

من گير داده بود. 
ــب عزا شد چون  ــب يلدايمان تبديل به ش يا يادم مي گويد چطور ش

دوباره با بابا بحثم شده بود. سر چه چيزي؟ خدا مي داند... براي ما شنيدن 
ــت هاي  ــمش و مش صداي فريادهاي بابا، ديدن چهره برافروخته از خش
ــت. ردپاي عصبانيت و فرياد در همه  ــه گره كرده اش تازگي نداش هميش

خاطرات خانوادگي ما به جا مانده بود . 
رو به خواهرم برگشتم و گفتم: يادته فرشته؟ بابا از همون اول هم 

دنبال دعوا بود . 
  - منظورت چيه؟

ــه  ــول. ولي بابا هم هميش ــاد مي كنم، قب ــتباه زي ــن اش ــن م   - ببي
ــل يك بمب  ــه بابا رو مث ــز كوچيكي مي تون ــر چي ــت. ه ــال دعواس  دنب

منفجر كنه . 
ــم هايش زل زده ام  لحظه اي مكث مي كنم و همان طور كه در چش
مي گويم: اما اين بار... فرشته تو هم مثل من خوب مي دوني كه اگه اين 
بار هم مثل هميشه باهام جر و بحث كرده بود، شايد االن اينجا نبود ... 

ــي نمي تواند. در  ــاز مي كند تا چيزي بگويد ول ــش را ب ــته دهان فرش
سكوت به هم خيره مي شويم. انگار او هم مي داند حق با من است . 

ــفيد از آي سي يو  ــتر نمي گذرد كه مردي با لباس س چند لحظه  بيش
ــمتش مي دويم كه  ــگر به س ــم هاي نگران و پرسش بيرون مي آيد. با چش
مرد، سرش را پايين مي اندازد. فرشته به من مي نگرد و من تنها با نگاهي 

مات به مرد نگاه مي كنم . 

كارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي كند 
كه عده اي شــنبه ها به كالس مي روند در بابل و عده اي در 
تهران چهارشنبه ها. عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و  

بعضي ها هر روز هفته سخت كار مي كنند. همه شان دغدغه 
نوشتن دارند و همين كافيست براي اين كه نام كارگاهشان را 

عوض كنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه تا چهارشنبه. 
رودابه كمالي

بابا
    نويسنده: ياس گل
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. . . پيشنهاد سر آشپز

حاال كه فصل گوجه سبز است، چه بهتر كه تنوعي در برنامه غذايي 
ــبز بپزيد.  ــحري خورش گوجه س ــام يا س خود ايجاد كنيد و براي وعده ش
ــتند و قيمت ــبزهاي درجه دو كه ريزتر يا لك دار هس ــت از گوجه س  بهتر اس

 ارزان تري دارند براي خورش استفاده كنيد.

  مواد الزم: 
20  تا 25 عدد گوجه سبز    

300 گرم گوشت خورشي  
جعفري تازه     300گرم

نعنا خشك     2قاشق غذاخوري
پياز متوسط     3عدد

به ميزان كافي شكر و روغن  
به ميزان كافي نمك، فلفل، زردچوبه 

  طرز تهيه:  
يك پياز را خرد كرده و در روغن تفت دهيد. وقتي پياز سبك و طاليي 
شد، گوشت و فلفل و زردچوبه را به آن بيفزاييد و اجازه دهيد گوشت با دو 
ــزد. در ظرف ديگري، پياز باقي مانده را به صورت نگيني خرد  ــوان آب بپ لي
ــپس مقداري  ــوند. س ــفاف ش كرده و با مقداري روغن تفت دهيد تا نرم و ش
ــده را به پياز اضافه كنيد  زردچوبه به آن اضافه كنيد و بعد جعفري خرد ش
ــپس قابلمه را از روي حرارت برداريد و كنار  ــود.  س ــرخ ش و تفت دهيد تا س
بگذاريد. نعنا را بيفزاييد و وقتي گوشت نيم پز شد، اين تركيب را به گوشت 
اضافه كنيد تا با هم بپزند و خورش جا بيفتد. گوجه سبز ها را بشوييد. وقتي 
ــكر به قابلمه اضافه كنيد .   حدود 15  ــد به همراه ش پخت خورش كامل ش

دقيقه صبر كنيد تا گوجه سبزها نرم شده و خورش روغن بيندازد. 
نكته:

در صورت تمايل كمي آبليمو به اين خورش بيفزاييد. 

ــذف ــتور ح ــكر را از دس ــنديد ش ــرش مي پس ــورش را ت ــر خ  اگ
ــا ب ــت،  گوش ــاي  ج ــه  ب ــد  مي تواني را  ــورش  خ ــن  اي ــد.   كني   

 مرغ بپزيد.

ــبز ها را به خورش اضافه كنيد در پايان پخت  اگر خيلي زود گوجه س
ــوند. بنابراين فقط در نيم ساعت  ــت مي دهند و له مي ش حالت خود را از دس

پاياني خورش آنها را اضافه كنيد. 

خورش گوجه سبز

قرمزه نخودچي
ــبيه كوفته دارد و با آرد نخودچي  ــت   كه ظاهري ش قرمزه نخودچي يكي از غذاهاي محلي اصفهان اس

و گوشت تهيه مي شود.  اين غذا مى تواند يك افطارى سالم و مغذى باشد.

  مواد الزم: 
150 گرم گوشت چرخ شده  

آرد نخودچي   1 پيمانه
زردچوبه، نمك و فلفل   به مقدار الزم

نعناع خشك    2 قاشق مربا خوري
رب       1 قاشق غذاخوري

آب     5 پيمانه
پياز    2 عدد متوسط 

  طرز تهيه : 
ــده، نمك، فلفل، زردچوبه و 1  ــده، آرد نخودچي، يك پياز رنده ش ــت چرخ ش ــه بزرگ گوش در يك كاس
ــت افزوده و با  ــرخالي از آب را آرام آرام به مخلوط گوش ــق از نعناع را با يكديگر مخلوط كنيد .   1 پيمانه س قاش

دست ورز دهيد تا وقتي بدست نچسبد .   
از مايه گوشت به اندازه گردو برداشته و گرد كرده، در بشقابي با فاصله بچينيد و كنار بگذاريد .   يك پياز 

ديگر را خرد كرده و در قابلمه با كمي روغن تفت 
ــپس كمي زردچوبه، فلفل،  ــود. س دهيد تا نرم ش
نمك، مابقي نعناع و رب گوجه فرنگي را افزوده 
و مقداري تفت دهيد، آب را اضافه كنيد و اجازه 

دهيد به جوش آيد .   
ــده را آرام داخل آب  ــاده ش ــاي آم قرمزه ه
ــدت 2 دقيقه  ــدون در به م ــه و ب ــوش انداخت ج
بجوشانيد، سپس درب قابلمه را گذاشته و حرارت 
را ماليم تر كنيد و اجازه دهيد به مدت نيم ساعت 

يا كمي بيشتر پخته شوند. 
ــورد نظر  ــي را در ظرف م ــزه نخودچ قرم

كشيده و همراه با ترشي و نان تازه سرو كنيد. 

. . .آشپزخانه محلي
پن كيك

ــر جا  ــالم خانگى حال روزه دارها را س ــبك و س ــيرينى س ــز به اندازه يك ش ــچ چي ــار هي ــده افط  در وع
ــمزه را  ــاده و خوش ــيرينى افطار نداريد، پخت پنكيك هاى س نمى  آورد. اگر وقت كافى براى پختن كيك و ش

به شما پيشنهاد مى كنيم.

  مواد الزم: 
آرد     يك پيمانه
شير       يك پيمانه

كره     30 گرم
يك قاشق غذاخوري شكر     

تخم مرغ    يك عدد
يك قاشق مرباخوري بيكينگ پودر    

وانيل     يك چهارم قاشق چايخوري
نمك     يك چهارم قاشق چايخوري

  طرز تهيه: 
تخم مرغ  را در يك كاسه بزرگ بشكنيد و با همزن برقي خوب بزنيد. سپس شكر را به آن اضافه كنيد و 
آنقدر هم بزنيد تا مايه اي كرم رنگ حاصل شود .   سپس وانيل را اضافه كرده و به خوبي با مواد مخلوط كنيد. 

ــده را همراه با  كره اي كه در دماي اتاق نرم ش
شير به مواد اضافه كرده و با همزن برقي، خوب 
ــد. در آخر نمك، بيكينگ پودر و آرد را  ــم بزني ه
ــد و به مواد اضافه كنيد.  ــا هم از الك بگذراني ب
براي مخلوط كردن آرد با مواد، به جاي همزن 
برقي از قاشق استفاده كنيد. روغن را روي شعله 
متوسط داغ كنيد. يك قاشق پر از مواد برداريد 
و به شكل دايره اي به اندازه كف دست در تابه 
ــرخ شدن پنكيك، روي ديگر  بريزيد. پس از س
آن را در تابه برگردانده و سرخ كنيد .   اين پنكيك 
را مي توانيد با شيره انگور، شربت آلبالو، عسل و 

تكه هاي ميوه تازه سرو كنيد. 

. . .شيرينى رمضان
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ــالمندان و افراد داراي بيماري زمينه اي بيش از  س
ــتند و در  ــاير افراد در خطر ابتال به ويروس كرونا هس س
صورت ابتال به اين بيماري ممكن است بيشتر با عوارض 
ناشي از آن دست و پنجه نرم كنند .  اما يكي از مهم ترين 
ــتن تغذيه مناسب براي  نكات هنگام بروز بيماري، داش

حفظ عملكرد طبيعي بدن است.
 در بيماري كوويد 19 بويژه در سالمندان  احتمال 
كاهش وزن به خاطر باال رفتن سوخت و ساز بدن وجود 
دارد و فرد سالمند را مستعد ابتال به عفونت هاي ثانويه 
مي كند. بنابراين در رژيم غذايي بيمار سالمند، به مصرف 
انواع غذاهاي حاوي پروتئين، كربوهيدرات و ميوه ها و 
سبزيجات توجه كنيد. بهترين سبزيجات آنهايي هستند 
ــيدان ها و ويتامينE    ،C  ،A  سرشارند.  كه از آنتي اكس
مثل مركبات، كلم، اسفناج. روغن هاي گياهي مايع مثل 
روغن ذرت، آفتابگردان، سويا، كلزا، كنجد و زيتون منابع 

ــتند و مصرف متعادل آنها به  ــن  E  هس ــي از ويتامي خوب
تامين اين ويتامين كمك مي كند. همچنين موارد زير در 

تغذيه سالمندان مبتال به كرونا توصيه مي شود: 
 ـ مصرف روزانه 3 تا 3,5 ليتر مايعات و پايين آوردن 

درجه حرارت بدن براي پيشگيري از كم آبي بدن
ـ   مصرف رژيم غذايي پركالري و مواد غذايي نرم   

مگر اينكه بيمار دچار اضافه وزن يا چاقي باشد
ــم و در وعده هاي  ــم حج ــاي ك ــرف غذه  ـ مص

بيشتر
ــر فيبر مثل نان  ــتر مواد غذايي پ ــت بيش  - درياف
ــبزي و  ــبوس دار و انواع س ــنگك، نان جو، غالت س س

ميوه تازه به منظور جلوگيري از يبوست
ــبزيجات مانند  ــتفاده از آب ميوه ها و آب س  ـ اس
ــتر  ــبب دريافت بيش آب هويج و آب گوجه فرنگي كه س

مايعات، كالري و تا حدودي فيبر غذايي مي شود
 ـ نوشيدن مايعات گرم نظير چاي كم رنگ بويژه 

در صورت گرفتگي بيني و حلق
 ، E ،C ،B6 ـ مصرف مواد غذايي حاوي ويتامين هاي 
ــتم ايمني و مقاومت  ــلنيوم و روي براي تقويت سيس س
ــا. منابع غذايي ويتامين  E  عبارت اند  ــر عفونت ه در براب
ــيب زميني و  ــه گندم، س ــردان، جوان ــه آفتابگ از تخم
ــد از خربزه،  ــن  C  عبارتن ــع غذايي ويتامي ــو. مناب ميگ
ــا. منابع غذايي  ــي، گل كلم و انواع ميوه ه ــم بروكل كل
 ويتامينB6    عبارتند از جگر گوساله، سيب زميني، موز، 

عدس و اسفناج.

بهترين تغذيه براي سالمندان مبتال به كرونا

ــني بين خانم ها  ــايع ترين كم خوني در همه گروه هاي س فقر آهن ش
ــانه هايي مثل ضعف، خستگي،  ــت .   اختاللي كه با عالئم و نش و آقايان اس
كاهش استقامت، دشواري در تمركز، دست و پاهاي سرد، رنگ پريدگي، 

تنگي نفس، تپش قلب و ريزش مو شناخته مي شود. 
ميزان نياز به آهن براساس سن، جنس و وضعيت فيزيولوژيكي افراد 
متفاوت است. مثال زنان باردار به علت افزايش حجم خون، رشد جنين و 
ــتري نياز دارند. به همين دليل بيش از  ــاير بافت ها به آهن بيش جفت و س

سايرين در معرض خطر كم خوني قرار دارند. 
ــالمت مادران، ميزان آهن موجود در  ــيرخواران در صورت س در ش
شير مادر براي 6ـ4 ماه اول زندگي كافي است. ولي در مورد نوزاداني كه 
ــوند، ذخاير آهن كم بوده و بايد از 3 ماهگي آهن  با وزن كم متولد مي ش

اضافي به صورت قطره خوراكي خورانده شود.
ــن دليل كه  ــاف نيز به اي ــد ن ــع بن ــش از موق ــتن پي ــن بس  همچني
ــر آهن را  ــروم مي كند، خطر فق ــش مح ــوم كل خون ــك س ــوزاد را از ي  ن

افزايش مي دهد. 
ــث تاخير در تكامل و  ــادران باردار رخ دهد، باع ــن اگر در م ــر آه فق

ــده و كاهش ذخائر آهن نوزاد هنگام  ــدن حركات كودك ش هماهنگ ش
تكامل، به وجودآمدن آسيب هاي مغزي در نوزاد و كاهش ضريب هوشي 

نوزادان را در پي دارد. 
ــنين  ــب كودكان و زنان در س مهم ترين علت كم خوني تغذيه نامناس
ــك و كاهش ميزان  ــاد گلبول هاي قرمز كوچ ــه با ايج ــت ك ــاروري اس ب

هموگلوبين مشخص مي شود.
ــان جوان،  ــم خوني در زن ــي مي توان از ك ــم غذاي ــالح رژي ــا اص  ب
ــي نظير لوبيا قرمز، عدس،  ــگيري كرد. مواد غذاي ــادران و كودكان پيش م
ــكبار،  ــبزيجات برگ تيره، آجيل و خش ــت قرمز، س نخود، تخم مرغ، گوش
ــيرين براي در امان ماندن و نجات از كم خوني  دانه ها، پرتقال و ليمو ش

 موثر هستند. 
ويتامين  C  هم جذب آهن را افزايش مي دهد. به همين دليل معموال 
مصرف ويتامين  C  به همراه آهن پيشنهاد مي شود. از سوي ديگر قهوه، 
تخم مرغ، شير و لبنيات، نان گندم، حبوبات (حاوي اسيد فيتيك) و فيبرهاي 
ــاي نامحلول كاهش  ــكيل كمپلكس ه ــي جذب آهن را به علت تش غذاي

مي دهند. 
بنابراين فرآورده هاي حاوي آهن، طي يك ساعت قبل يا دو ساعت 

بعد از مصرف هر يك از اين مواد نبايد مصرف شود.

پيشگيري از كم خوني با تغذيه سالم 

ــبك تغذيه اي بسياري  در ماه مبارك رمضان س
از روزه داران دستخوش تغييراتي مي شود. اما رعايت 
ــتفاده از همه پنج  تنوع و تعادل در برنامه غذايي و اس
ــما  ــالمت ش گروه غذايي بهترين روش براي حفظ س

است.
 اين پنج گروه غذايي شامل نان و غالت با تاكيد 
بر غالت و نان هاي سبوس دار، انواع جوانه ها و ميوه ها، 
ــبزي ها با تاكيد بر مصرف خانواده كلم، گروه  گروه س
ــت ها با تاكيد بر تخم مرغ، مرغ، ماهي، حبوبات  گوش
و مغزها، گروه شير و لبنيات با تاكيد بر مصرف لبنيات 

كم چرب در فاصله افطار تا سحر مي شود. 
ــتيم،  ــيوع كرونا مواجه هس ــن روزها كه با ش اي
ــم مرغ  ــا و تخ ــان، ماهي ه ــرغ، ماكي ــت ها، م گوش
ــند .   از  ــده باش ــال و به خوبي پخته و طبخ ش ــد كام باي

ــتن  ــبزيجات و مركبات به دليل داش ــوي ديگر، س س
ــاز ويتامين آ  ــي و پيش س ــيدفوليك و ويتامين س اس
به تقويت سيستم ايمني كمك مي كنند و مصرفشان 
ــه روزه داران توصيه ــيوع كرونا ب ــن روزهاي ش  در اي
ــت فودها،  ــد از مصرف زياد فس ــود.يادتان باش مي ش
ــده  ــرخ ش ــده و غذاهاي س ــت هاي فرآوري ش گوش
ــي حاوي  ــواد غذاي ــه اين م ــرا ك ــد؛ چ ــاب كني اجتن
ــباع  ــس و اش ــرب تران ــيدهاي چ ــاد، اس ــك زي نم
ــتم ايمني ــرد سيس ــالمتي و عملك ــراي س ــوده و ب  ب

 نامطلوب هستند . 
ــبك  ــحري خود يك وعده س همچنين براي س
ــبزيجات،  ــامل س ميل كنيد. اين وعده غذايي بايد ش
ــده از گندم  يك وعده كربوهيدرات مانند نان تهيه ش
كامل، مواد غذايي سرشار از پروتئين مانند لبنيات (پنير 

ــت، شير) و يا يك  بي نمك، ماس
تخم مرغ باشد. 

ــده افطار  در وع
ــت  ــر اس ــم بهت ه
روزه خود را با آب 
جوش و يك قند 
طبيعي مانند خرما 
باز كنيد. همچنين 
از  ــد  مي تواني
خشك  ميوه هاي 

و  ــو  زردآل ــر  نظي
ــمش و انجير در  كش

كنار افطار خود استفاده 
كنيد . 

توصيه هايي براي سالمت روزه داران

ــتند. اما زياده  ــالم هس ــار از ويتامين و مواد معدني و چربي هاي س آجيل ها فوايد زيادي دارند و سرش
ــالمتي ما را به خطر بيندازد. در ادامه برخي از  روي در مصرف آجيل هم مثل هر چيز ديگر مي تواند س

ضررهاي مصرف بيش از حد آجيل را مي خوانيد: 
ــك  ــش وزن كم ــا در كاه ــه م ــد ب ــا مي توان ــا و دانه ه ــوردن آجيل ه افزايـش وزن: خ
ــي و كالري  ــا چرب ــي. آجيل ه ــم غذاي ــا رژي ــراه ب ــدود و هم ــيار مح ــر بس ــط در مقادي ــا فق ــد، ام كنن
ــًا وزن ــت دادن وزن، مطمئن ــاي از دس ــه ج ــد، ب ــل بخوري ــد آجي ــش از ح ــر بي ــد و اگ ــي دارن باالي

 اضافه مي كنيد . 
ــار خون كمك مي كنند. براي  ــند به كاهش فش فشـار خون باال: اگر آجيل ها خام و فاقد نمك باش
ــار خون را باال  ــتفاده مي كنيم كه مي تواند فش ــور اس ــياري از ما از آجيل هاي ش بهبود طعم و مزه اما بس

ببرد . 
مشكالت دستگاه گوارش: ميزان چربي موجود در آجيل مي تواند باعث اسهال شود. آجيل ها و 
دانه ها يك مكانيسم دفاعي هم دارند كه هضم آن ها را بسيار دشوار مي كند. همچنين برخي از تركيبات 

مانند اسيد فيتيك و تانن روي گوارش اثر منفي دارد . 
مـواد  نامناسـب  جـذب 
ــك، فراتر از  ــيد فيتي مغـذي: اس
ــاري كه روي دستگاه گوارش  فش
ــد توانايي بدن  ــما دارد، مي توان ش
ــما در جذب ساير مواد مغذي را  ش
محدود كند. زماني كه در بدن اسيد 
فيتيك وجود دارد، 20 درصد جذب 
ــذب منيزيوم  ــد ج روي و 60 درص
ــدا مي كند. همچنين در  كاهش پي
آنزيم هاي بسياري كه براي هضم 
ــت، اختالل  ــتفاده اس غذا مورد اس

ايجاد مي كند . 

خطرهاي زياده روي در مصرف آجيل



شنبه 20 ارديبهشت 1399- سال نودوچهارم - شماره 27554  ضميمه خانواده روزنامه اطالعات
زنـدگی6

. . . توصيه عاشقانه
تغييرات يكديگر را درك كنيد

انسان ها با گذر زمان تغيير كرده و رشد مي كنند. 
ــتر است.  ــيم اين تغييرات بيش هرچه هم جوان تر باش
ــر شما همان آدمي  ــت اگر همس بنابراين عجيب نيس

كه اوايل ازدواج مي شناختيد نباشد. 
درست است كه شايد ويژگي هايي را كه دوست 
داشته ايد، ديگر در همسر خود نبينيد اما اين وضعيت 
درباره خود شما هم صدق مي كند و با گذشت زمان، 

شما هم تبديل به فردي متفاوت شده ايد. بنابراين در يك ارتباط طوالني مثل ازدواج بايد انعطاف بيشتري 
داشته باشيد و تغييرات جديد خود و همسرتان را درك كرده و به رسميت بشناسيد. ايجاد ارتباط با عاليق 
ــت. زوج هايي كه  ــما اس ــريك زندگيتان يك راه مطمئن براي قوي تر كردن رابطه ش و هيجانات جديد ش
ــان را درك كنند، معموًال در ارتباط هاي  ــخصيتي و اجتماعي طرف مقابلش ــد ش نمي توانند اين تغيير و رش

خود به مشكل برمي خورند.
 سعي كنيد زياد با هم گفتگو كنيد، درباره تغييرات شخصيتي يكديگر بگوييد و بشنويد و احساساتتان 
ــده و  ــازنده كمك مي كند تا تضادها كمتر ش را در اين باره با هم در ميان بگذاريد. اين گفتگوي آرام و س

درك و پذيرش همسرتان براي شما ساده تر شود.  

اولين مواجهه 
من با اين بيماري زماني بود كه دوستم دچار چنين اختاللي شد. به ياد دارم 
يك روز نشسته بوديم و باهم حرف مي زديم كه ناگهان بدون هيچ زمينه اي 
به گريه افتاد و در خالل گريه هاي پر از استرسش ميگفت كه ام اس دارد. آنقدر 
اين رفتارش براي من عجيب بود كه اول فكر مي كردم دكتر ام اس او را تائيد 
كرده. اما بعد متوجه شدم او توهم داشتن ام اس را دارد. شدت چنين باوري در 
دوستم آنقدر زياد شد كه كارش به روان پزشك كشيده شد. احتماال با خواندن 

اين تجربه من متوجه شده باشيد كه اختالل خودبيمار انگاري چيست . 
ــدت  ــف علمي خود بيمار انگاري عارضه اي بلندمدت با ش ــا در تعري ام
نوساني است. شدت اين عارضه معموال با افزايش سن يا بر اثر استرس زياد 
ــي از قبل داشته باشد اين عارضه زودتر و  ــود. معموال اگر فردي استرس مي ش
ــان مي دهد. روانشناس با كمك رفتاردرماني و گاهي  ــديدتر خودش را نش ش
ــز دارو مي تواند در بهبود اين اختالل كمك كند. خودبيمارانگارها از  ــا تجوي ب
بابت سالمتي شان به شدت مضطرب اند و با بروز هرگونه عالئم جزئي، مثال 
ــان فكر مي كنند كه اين عالئم  ــتگي و پرش عضالت، پيش خودش كمي خس
حتما از بيماري هولناكي خبر مي دهند. عالئم جسمِي حس شده شايد به قدري 
ــند كه هيچ تداخلي در زندگي روزمره فرد ايجاد نكنند؛ اما همين  جزئي باش

اضطراب بيماري براي سلب آرامش فرد كافي است . 

  عالئم : 
ــاره  ــم اختالل اضطراب بيماري مي توان به موارد زير اش ــه عالئ از جمل

كرد : 
     دغدغه فكري در مورد احتمال ابتال به يك بيماري جسمي؛

     نگراني از بابت اينكه مبادا فالن عالئم، هرقدر هم جزئي، نشانه ابتال 
به عارضه اي جدي باشند؛

نگراني بيش از حد در مورد وضعيت كلي سالمتي؛
     آسوده خاطر نبودن حتي وقتي در معاينات يا آزمايش هاي پزشكي مورد 

خاصي تشخيص داده نمي شود؛
ــابقه  ــديد در مورد احتمال ابتال به بيماري خاصي كه در س      نگراني ش

خانوادگي فرد وجود دارد؛
     نگراني شديد از بابت احتمال بيمارشدن تا جايي  كه روي عملكردهاي 

روزمره فرد اثر بگذارد؛
     خودداري از مراجعه به پزشك به دليل ترس از تشخيص بيماري؛

ــل ترس از  ــون به دلي ــاي گوناگ ــن و فعاليت ه ــردم، اماك ــز از م      پرهي
بيمارشدن؛

ــم  ــي از عالئ ــراي آگاه ــازي ب ــاي مج ــرر در فض ــت وجوي مك      جس
بيماري ها . 

  تشخيص
ــته به تشخيصي كه مي دهد، شايد نياز ببيند كه بيمار  ــك معالج بس پزش
ــناس ارجاع دهد. بنابراين، احتماال الزم است كه  ــك يا روان ش را به روان پزش
ــابقه خانوادگي و ترس ها و  ــترس ها، س ــائلي همچون عالئم، اس در مورد مس
ــك معالج توضيح دهد كه همه  ــود و بيمار به پزش نگراني  هاي بيمار گفتگو ش

ــت. احتماال بيمار بايد  ــته  اس اينها چگونه روي زندگي روزمره اش تأثير گذاش
ــايد در اين بين  ــي پر كند. ش ــنامه اي هم براي خودارزيابي روان شناس پرسش
سواالتي هم درباره سابقه مصرف مواد مخدر مطرح شود . به اين ترتيب، معلوم 
مي شود كه آيا مشكل  بيمار در زيرمجموعه اختالالتي همچون اختالل عالئم 
جسمي بهتر مي گنجد يا اختالل اضطراب فراگير. در اختالل عالئم جسمي 
ــتر  ــكايت فرد بيش (يكي از اختالالِت مرتبط با اختالل اضطراب بيماري) ش
به دليل وجود عالئم جسمِي ناراحت كننده اي ازجمله درد و سرگيجه است تا 

نگراني درباره ابتال به بيماري هاي هولناك . 
  درمان

مانند تمام اختالالت روحي رواني ديگر، درمان اين اختالل هم مي تواند 
دارو درماني يا رفتار درماني و يا تلفيقي از اين دو باشد. اين ديگر به تشخيص 

پزشك معالج است  . 
  دارو درماني

ــردگي مي توانند در درمان اختالل اضطراب بيماري  داروهاي ضدافس
ــاير اختالالت اضطرابي نيز در  ــند. مصرف داروهاي بهبود ُخلق و س مؤثر باش
صورت وجود مشكالت ُخلقي و اضطرابي بي تأثير نخواهد بود. البته مصرف 
خودسرانه هيچ دارويي توصيه نمي شود و بهتر است كه درباره عوارض جانبي 

داروهاي تجويزي حتما با پزشك معالج مشورت كنيد . 
  رفتار درماني

روان درماني به ويژه رفتار درمانِي شناختي مي تواند روش درماني مؤثري 
براي اين اختالل باشد. رفتاردرمانِي شناختي به فرد در يادگيري مهارت هاي 
ــراب بيماري كمك مي كند. فرد با اين روش درماني مي آموزد  ــت اضط مديري
ــي ديگر به جز انجام مكرر آزمايش هاي  ــش را از طريق روش هاي نگراني هاي

پزشكي يا پرهيز شديد از مراجعه به پزشك برطرف كند . 
ــت    :   ــناختي براي بيمار فوايدي را به  همراه خواهد داش رفتاردرمانِي ش
 شناخت ترس ها و باورهايي كه فرد بر اثرشان احساس مي كند دچار بيماري 
ــت      . يادگيري تغيير افكار مزاحم و تمرين روش هاي جايگزين براي  ــده اس ش

قضاوت عالئم جسمي . 
     يادگيري مهارت هاي مقابله با اضطراب و استرس . 

     كاهش رفتارهايي همچون كنجكاوي براي پيدا كردن عالئم بيماري در 
بدن و تالش براي اطمينان مجدد از عدم ابتال به بيماري      . بهبود عملكردهاي 

روزمره در منزل، محل كار، روابط بين فردي و موقعيت هاي اجتماعي . 
  تغيير سبك زندگي

ــت وجوهاي اينترنتي درباره بيماري ها  ــپس جس  1- از كنجكاوي و س
ــت وجوها به اطالعاتي بربخوريد كه هيچ  ــايد در اين جس ــت برداريد. ش دس
ربطي به وضعيت خاص شخص شما ندارند و فقط باعث سردرگمي و ايجاد 
اضطراب   شوند. اگر هم عالئمي نگران كننده  در خود حس مي كنيد، سريع آن 
را با پزشكي متخصص در ميان بگذاريد. وقتي شما با كوهي از اطالعات در 
مورد يك بيماري روبرو مي شويد، توهم مي گيريد كه از آن اطالعات زيادي 

داريد و همين باعث دردسر مي شود . 
ــته باشيد. ورزش باعث آرامش ُخلق و كاهش  ــمي داش  2- فعاليت جس

اضطراب مي شوند و به بهبود عملكردهاي جسمي هم كمك مي كند . 
ــردن خودتان با  ــرگرم  ك ــركت كنيد. س ــاي گروهي ش  3- در فعاليت ه
ــاس  ــن فعاليت هاي اجتماعي و خانوادگي احس ــاي كاري و همچني فعاليت ه

رضايت از خود را در شما به وجود مي آورد.

    عطيه ميرزا اميرى
كارشناس ارشد روانشناسى

. . . يافته هاي روانشناسي
تاثير اينستاگرام

 بر ظاهر زنان ايراني
ــان مي دهد افزايش  يافته هاي يك تحقيق نش
استفاده زنان ايراني از اينستاگرام با افزايش تمايل به 
كنترل وزن، آرايش و عمل هاي زيبايي همراه است. 
در تحقيقي كه پژوهشگران دانشگاه عالمه طباطبايي 
ــاله در  ــان و دختران 15 تا 55 س ــر از زن روي 400 نف
مناطق 1 و 20 تهران انجام دادند، مشخص شد كه با 

افزايش دنبال كردن صفحات سلبريتي ها در اينستاگرام، ميزان اقدامات زنان براي كنترل وزن هم افزايش 
ــتفاده از رژيم غذايي و ورزش براي كنترل وزن خود اقدام  ــت. به طوري كه 60 درصد از آنها با اس يافته اس
مي كنند و 20 درصد با استفاده از داروهاي الغري. 71 درصد از خانم ها تمايل زياد و خيلي زيادي به استفاده 
از عطر و ادكلن و 63 درصد تمايل زياد و خيلي زيادي به استفاده از كرم هاي مراقبتي و تقويت كننده پوست 
ــان به تتو، برنزه كردن و ليفتينگ و تزريق بوتاكس و لمينت و كامپوزيت دندان  ــد زن ــدود 50 درص ــد. ح دارن
ــده توسط زنان مربوط به تاتو و  ــترين عمل هاي زيبايي انجام ش ــان داد بيش تمايل دارند. همچنين نتايج نش

برنزه كردن(29 درصد) جراحي بيني (19 درصد) و ليفتينگ (16 درصد) است. 

همه چيز در مورد اختالل «خود بيمار انگاري »
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. . . اشتباه هاى رايج
به جاي فرياد زدن تذكر دهيد

ــياري از والدين هنگام تذكر دادن به كودك  بس
صداي خود را باال مي برند و فرياد مي زنند در حالي كه 
فرياد زدن مثل كتك زدن مخرب است و هميشه هم 

نتيجه معكوس مي دهد.
ــاد زدن در دراز مدت ديگر مؤثر  ــر، فري  از آن بدت
واقع نمي شود. در صورت ديدن رفتار نادرست از كودك 

بايد به او تذكر دهيد. 
ــيب ببيني. يا مثال: 5  ــتباه را تمام كن چون نمي خواهم آس ــماره اين رفتار اش مثًال بايد بگوييد: با 3 ش
ــده. اگر كودك نپذيرفت، با  دقيقه وقت داري ريخت و پاش هايت را جمع كني چون خانه خيلي نامرتب ش

صداي محكم به او هشدار دهيد و منتظر اجراي درخواستتان شويد.
ــرپيچي و بي قانوني او  ــودك بگوييد كه س ــكر كنيد، اگر نه، به ك ــرد، از او تش ــه ك ــودك توج ــر ك  اگ
ــما او را  ــيب ببيند) و اگر به رفتار بدش ادامه دهد، ش ــد (مثًال آس ــته باش ــت چه نتيجه اي داش ممكن اس

جريمه مي كنيد.
ــاي برنامه موردعالقه اش يا محروميت از يك خوراكي  ــت محروميت از تماش  اين جريمه ممكن اس

باشد. در اجراي جريمه كوتاهي نكنيد تا كودك با عواقب كار خود مواجه شود. 

راهكارهايي براي جلوگيرى از دعواي خواهر و برادرها
    عطيه ميرزا اميرى

كارشناس ارشد روانشناسى

تماشاي زياد تلويزيون
 و ظهور عاليم اوتيسم 

ــدند كودكاني كه  ــان   آمريكايي مدعي ش محقق
ــيوع بيماري كوويد-19 زمان  در ايام قرنطينه به دليل ش
زيادي را براي مشاهده تلويزيون و بازي با تبلت خود صرف 
ــبه اوتيسم نشان  ــت در آينده عالئم ش مي كنند ممكن اس
ــدي ــم يا درخودماندگي، نوعي اختالل رش  دهند .   اوتيس

ــان به آن در  ــت كه مبتالي ــط اجتماعي) اس ــوع رواب  (از ن
ارتباطات كالمي و غيركالمي، تعامالت اجتماعي و فعاليت هاي مربوط به بازي، مشكل دارند. اين اختالل، ارتباط 
با ديگران و دنياي خارج را براي آنان دشوار مي سازد. در بعضي موارد، رفتارهاي خود آزارانه و پرخاشگري نيز ديده 
ــاله اي كه بخش زيادي از وقت خود را  ــم در كودكان يك س ــود .   محققان دريافتند احتمال اينكه عالئم اوتيس مي ش
صرف ديدن تلويزيون و بازي با تبلت مي كنند، بروز پيدا كند همچنين كودكاني كه تعامل كمتري با خانواده خود 
دارند احتماال بيشتر عالئم اختالل طيف اوتيسم را نشان مي دهند و هرچه آنها زمان بيشتري را صرف مشاهده و 
بازي با تلويزيون و تبلت كنند احتمال اينكه عالئم اختالل طيف اوتيسم در آنها مشاهده شود چهار درصد افزايش 

مي يابد و اين در حالي است كه بازي با والدين با كاهش 9 درصدي ابتال به اين اختالل همراه است . 

. . . بچه ها و يافته ها

يكي از تجربه هاي مشترك خواهر و برادرها، دعواهايي ست كه در  
ــر خاص  دوران بچگي باهم مي كردند. اين دعواها مختص به يك قش
ــبك تربيتي حداقل يك  ــت. هر بچه اي با هر س يا بچه هاي بدقلق نيس
ــي با خواهر يا برادرش دعوا كرده. در اين بين واكنش پدر  ــار در كودك ب
ــبت به  ــداوم اين اختالفات و دعواها و حتي تنفر آنها نس ــا در ت و مادره

يكديگر بسيار دخيل است. 
چيزي كه واضح است اين است كه بچه ها از همان ابتداي كودكي 
خود به طور ذاتي نمي دانند چگونه مذاكره كنند و به توافق برسند. وقتي 
ــات دعوا را به برخورد  ــوند، گاهي اوق ــت، عصباني يا آزرده مي ش ناراح

فيزيكي تبديل مي كنند. 
ــند يا به  يعني در حين پرخاش، موي خواهر برادر خود را مي كش
نوعي ديگر به او آسيب مي رسانند. اگر به آنها مهارت هايي را كه براي 
ــير مذاكره و توافق  ــان نياز دارند، نياموزيم و اگر مس كنترل احساساتش
ــال ها و حتي در ارتباط با  ــت تا س ــان ندهيم، ممكن اس را به آنها نش
 ديگران همچنان به برخوردهاي فيزيكي براي يافتن مسير خود ادامه 

دهند. 
وظيفه والدين اين است كه به بچه ها بياموزند چگونه مخالفت ها 
و ناسازگاري هاي خود را حل كنند، به صورتي كه از نظر اجتماعي قابل 

قبول باشد و از طرفي ديگر مشكل خودشان هم حل شده باشد . 
ــت كه براي اين كار  ــود اين اس ــوالي كه در اينجا مطرح مي ش س
ــه اقداماتي انجام دهند. در زير به چند مورد از اين  ــن بايد چ ــد، والدي باي

اقدامات اشاره خواهيم كرد : 
  جدا كردن بچه ها از هم

وقتي كودكانتان دعوايشان شدت پيدا مي كند و به سمت دعواي 
ــوراً آنها را از هم جدا كنيد و به دو اتاق مجزا يا دو  ــد، ف ــي مي رون فيزيك
مكان مجزا كه دور از هم باشند، بفرستيد تا براي مدتي در آنجا باشند 

و آرام بگيرند.
ــانيد و گفتگويي  ــدند، آنها را در يك جا بنش  وقتي هر دو آرام ش
ــرايط از آنها  ــود. در اين ش ــكل حل ش را بين آن دو ترتيب دهيد تا مش

بخواهيد تا با فاصله از هم بنشينند. 
به آنها بگوييد باهم به آرامي صحبت كنند و هر وقت مشكلشان 
ــوند. ابتدا، مي توانيد خودتان هم  ــان بلند ش ــد مي توانند از جايش حل ش
ــان جهت بدهيد و  ــدا كنيد و به حرف هايش ــور پي ــو حض در آن گفت گ

صحبت هايشان را مديريت كنيد. 
به مرور زمان خودشان ياد خواهند گرفت كه چگونه با هم مذاكره 

كنند و به توافق برسند . 

  منع از باهم بازي كردن
ــه آنها بگوييد كه تا يك  ــان باهم دعوا مي كنند، ب ــي فرزندانت وقت
ــاعت نمي توانند با هم بازي كنند. آنها را در اتاق هايي جداگانه نگه  س

داريد و از بازي محرومشان كنيد. 
ــا  ــدت، به هيچ يك از آنها اجازه ندهيد تلويزيون تماش ــن م در اي
ــوند. اولين  ــي و كامپيوتري ش ــغول بازي هاي ويدئوي ــا مش ــد و ي كنن
ــي! ديگر  ــد بود: «چه عال ــن صورت خواه ــاًال به اي ــا احتم ــخ آنه پاس
ــاعت از تنهايي  ــازي كنم.» اما پس از يك س ــا او ب ــد ب ــم نمي خواه دل
ــث  ــان باع ــيماني از كار قبلش ــوند، و پش ــته مي ش ــردن خس ــازِي ك ب
ــتان بهتري براي هم خواهند  ــود كه احتماًال از اين به بعد دوس مي ش

شد . 
  جبران

از كودك مهاجم بخواهيد يكي از كارهاي روزمره خواهر يا برادري 
كه صدمه ديده است را انجام دهد، مثًال مرتب كردن رختخواب او و يا 

بيرون بردن زباله ها يا تميز كردن اتاق . 
  تدارك توافقنامه

از بچه ها بخواهيد با كمك شما توافقنامه اي بين خود امضا كنند. 
ــت و پيامدهاي  دقيقًا توضيح دهيد كه چه چيزهايي غيرقابل قبول اس
ــت. به آنها بگوييد توافقنامه را امضا  ــتن مفاد قرارداد چيس زير پا گذاش
كنند و آن را در محلي قابل ديد بچسبانند. در مواقع ضروري، بر اساس 

پيامدهاي توافق شده عمل كنيد .

  عادالنه قضاوت كنيد
ــت كه ديگري را مي زند.  ــه تصور نكنيد كودكي مقصر اس هميش
ــرادرش را به حد جنون تحريك،  ــات «قرباني» خواهر يا ب ــي اوق بعض

اذيت و عصباني كرده است. 
گرچه هيچ گاه درست نيست كه كودكي ديگري را كتك بزند، اما 
ــت كه از اذيت هاي پشت صحنه اي كه كاسه صبر  ــما اين اس وظيفه ش
فرزندتان را لبريز مي كند، آگاه باشيد. اگر متوجه شديد چنين مسئله اي 
در مورد آنها صادق است بر اساس نوع رفتارشان با آنها برخورد كنيد . 

  نشان دادن توجه مثبت
سعي كنيد به لحظاتي توجه كنيد كه آن دو رفتاري مناسب با هم 

دارند. با توجه مثبت، آنها را به ادامه اين كار تشويق كنيد.
 وقتي فرزندانتان بدون دعوا با هم بازي مي كنند، چنين تحسيني 
بكار ببريد: «خوشحالم كه شما بچه ها از بازي با هم لذت مي بريد» يا به 
آنها بگوييد كه چقدر خوب است همديگر را دارند و باهم بازي مي كنند 
ــرنمي رود و هميشه باهم هستند. وقتي  ــان س چون اينطوري حوصله ش
همه چيز خوب پيش مي رود، توجه مثبت شما آنها را تشويق مي كند تا 

آن رفتار مثبت را ادامه دهند . 
  ارجاع به روان شناس

اگر فرزندانتان دائم جدل هاي فيزيكي دارند، اين امر نشانه وجود 
ــت در صورت چنين وضعيتي با يك  ــت. بهتر اس ــكلي بزرگ تر اس مش

روانشناس مشورت كنيد . 
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جنگ ساوه ميان سلجوقيان
وقوع جنگ ساوه ميان ســـلطان سنجر سلجوقي و 
برادرزاده اش سلطان محمود را دهم ماه مي 1119 نوشته اند 

كه در اين نبرد، نيروهاي سنجر پيروز شدند. 
با وجود اين، سنجر سلطان محمود را بخشيد، ولي از 
اختيارات او كه حاكـــم مناطقي از ري تا موصل و ازجمله 
شهر بغداد بود كاست و «بهروز» را كه توسط سلطان محمود 
سلجوقي از سمت كالنتر بغداد بركنار شده بود به اين مقام 
بازگردانيد كه نوعي تحقير ســـلطان محمود تلقي شد ولي 

واكنش نشان نداد.
جشن و شادي به خاطر لغو كاپيتوالسيون

بيستم ارديبهشت 1307ايرانيان نخستين سالگرد لغو 
كاپيتوالسيون را در سراسر كشور جشن گرفتند. كاپيتوالسيون 
يك ضعف بزرگ ايران در اواخر سلطنت قاجارها بود كه از 
فرط ضعف نظامي، شعور سياسي و بي خبري از قضاوت 
تاريخ حاضر شـــده بودند اجازه دهند كه اتباع قدرت هاي 
بزرِگ وقت در صورت ارتكاب جرم در ســـفارتخانه هاي 

مربوط محاكمه شوند، نه دادگاههاي ايران!.
دكتر مصدق و امالك پهلوي

19 ارديبهشت1332دكتر مصدق شاه را وادار كرد كه 
اداره امور امالك پهلوي را به دولت واگذار كند. اين امالك 
را رضاشاه تملك كرده بود كه پس از تبعيدش، بسياري از 
مالكان قبلي آنها ادعـــا كرده بودند كه از روي اجبار امالك 
خود را به مبلغي ناچيز به رضاشاه فروخته يا اينكه به او هديه 

داده بودند. 
پس از براندازي 28 اَُمرداد، آن اقدام دكتر مصدق كان 

لم يكن اعالم شد.
ممنوع الخروج شدن 140 مقام 

در پى اعالم مبارزه با فساد ادارى و سوء استفاده گران 
ـ پس از نخست وزير شدن على امينى، 20 ارديبهشت 1340 
گزارش داده شد كه 140 مقام و شخصيت معروف تا پايان 

رسيدگى، ممنوع الخروج از كشور شده اند. 
در اين گزارش آمده بود كه اين شمار، تنها مورد سوء 
ظن هستند و تا متهم نشوند اسامى آنان انتشار نخواهد يافت 
و تلويحا از مردم خواسته شـــده بود كه اطالعات خودرا 
در مورد هرگونه ســـوء اســـتفاده هاى جارى و گذشته به 
 دولت، ديوان كيفر و پليس بدهند، نام آنان افشـــاء نخواهد

 شد.
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قاب امروز

امام با 3 درخواست اساسي رئيس جمهوري
 موافقت كردند 

دكتر ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري در آستانه 
دومين مرحله انتخابات مجلس شوراي ملي جمهوري 
اسالمي ايران طي نامه اي به حضور امام خميني، رهبر 
انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، مستدعيات 
خود را به حضور امام امت معروض داشـــت و رهبر 
انقالب اسالمي با خواست هاي ايشان موافقت كردند. 

متن نامه رئيس جمهوري باين شرح است: 
بسمه تعالي 

حضور مبارك حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني 
رهبر انقالب اسالمي ايران دامت ظله العالي 

نظر به اوضاع كشـــور و مقابله قاطع با توطئه ها و 
حوادث ضروري بر اساس گفتگوهاي مفصلي كه حاج 
احمدآقا بعرض مي رسانند خواهان سه امر زير بشوم: 

1ـ  انتخاب نخست وزير، با تصويب امام. 
2ـ  قواي انتظامي در اختيار و بدستور عمل كنند. 

3ـ  دســـتگاه هاي تبليغاتي بايد برخالف مصالح 
كشور و مخالف سياست جمهوري اسالمي نباشد و...

بهشتي: از طرفداران پروپاقرص آزاديهاي سياسي هستم
آيت اهللا دكتر بهشتي، در جلسه هفتگي مصاحبه 
مطبوعاتي به سواالت خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ 
گفت: دكتر بهشتي در پاسخ سؤالي مربوط به مسافرت 
ياســـر عرفات به عراق و نقش ميانجيگري وي گفت: 
در رابطه با مســـايل مطروحه بين ايران و عراق با روش 
ضد مردمي و خصمانه اي كه دولت عراق پيش گرفته، هيچ 
نقطه  مبهمي بين دولت ايران و دولت عراق وجود ندارد، 
همچنان كه نقطه مبهمي ميان ملت ايران و ملت عراق باقي 
نگذارده است. در پاسخ سوالي مربوط به اجراي قانون 
اساسي و آزادي هاي اساسي مردم، دكتر بهشتي گفت: من 

طرفدار پروپاقرص آزادي هاي سياسي هستم. 
نخست وزير و اعضاي كابينه چه كساني هستند

با اعالم قطعي شدن تشكيل دولت موقت، اينك 
بزرگترين سؤال مورد بحث در محافل سياسي كشور، 
پيرامون نخست وزير و اعضاي اين كابينه دور مي زند. 

در همين زمينه شايعات فراواني بسر زبانهاست كه 
پاره اي از آنها دور از واقعيت است و پاره اي به واقعيت 
بسيار نزديك. از چند شخصيت به عنوان نخست وزير 

دولت موقت نام برده شده كه از آن جمله اند: 
دكتر حبيبي، فروهر، مدني، و عزت اهللا سحابي كه 
در اين ميان مدني، سحابي و حبيبي آشكارا اعالم كرده اند، 
خيال پذيرفتن اين پست را ندارند (مدني تلويحا پذيرش 

هر سمتي را منوط بشرايطي كرده است). 
در اين ميان، امروز شايعه نخست وزيري داريوش 

فروهر در محافل سياسي بسيار مطرح بود. 
 بـدون از بيـن بـردن اسـناد محرمانـه از ايـران

 عقب نشيني كرديم
واشنگتنـ  آسوشيتدپرسـ  هارولد براون وزير دفاع 
امريكا روز گذشته در گزارشي به كنگره اين كشور اعالم 
داشت انفجار مهمات و كمبود وقت و سوخت تيم نجات 
گروگان ها را مجبور كرد كه بدون از بين بردن هليكوپترها 

و اسناد سري باقيمانده در محل عقب نشيني كنند. 
براون در يك گزارش 22 صفحه اي اعالم داشت 
توفان شن غيرمنتظره قبال باعث شده بود كه هليكوپترها 
از يكديگر جدا شوند. براون در گزارش خود اينطور نشان 
مي دهد كه طوفان باعث سرگيجه و از دست دادن تعادل 
خدمه هليكوپتر شد. قبال گزارش شده بود كه تنها خدمه 

يكي از هليكوپترها دچار چنين حالتي شدند. 
نتايج شمارش آراء در شهرستانها

نخستين دور شمارش آرا در دومين دور گزينش 
نمايندگان مجلس شوراي ملي در بخشي از شهرستانها، 
اعالم شد و نمايندگان اين شهرها به مجلس راه يافتند. 

بموجب گزارش هاي رســـيده در شـــهر بابك 
عبدالحميد آقا رحيمي، در فومن، مصطفي فومني حايري، 
در لنگرود سيف اهللا عبدالكريمي كومله در صومعه سرا، 
محمد تقي رنجبر چوبه، در سه بخش هفت سين، كنگاور 
و صحنه حاج ســـيد عباس ميريونسي، در اراك احمد 
عطاري، در لنجان عليا احمـــد غضنفر پور، در نايين 
شمس الدين حسيني نائيني در شيراز دو نماينده (عطا 
مهاجراني و صباح زنگنه) در ســـپيدان سيد ابوفاضل 
رضـــوي اردكاني و... به عنوان نماينـــدگان مردم اين 
شهرستان ها به مجلس شوراي ملي جمهوري اسالمي 

ايران، راه يافتند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 20 ارديبهشت ماه 1359 
(برابر با 24 جمادي الثاني 1400، 10 مه 1980) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
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شيرازـ    آرامگاه سعدي  /عكس از: مصطفي رودكي 

ساقى ، گل و سبزه بس طربناك شده است
دريـاب  كه  هفته  دگـر  خـاك  شده  است

مى نـوش و گـلى بچـين كـه تـا  در نـگرى
گل خاك شده است سبزه خاشاك شده است
خيام

ضعيف االراده كسى اســــت كـه با هر 
شكستى بينش او نيز عوض شود. 

ادگار  آلن پو
لحظه اى كـه بـه كمال رسيدم و منور شدم، 

تمام هستى كامل و منور شد.
 بودا
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