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نخستین سوگواره ادبي 
»قرآن بر ني«

در بخش زارچ   یزد

اخبار شهرستانها

سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اکتبر 2019 -  سال نودوچهارم - شماره 27404 - 12 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

  * ام�روز ب�ه طور قاطعانه مي توانيم اعالم کنيم توطئه هاي آمريکا
استکبارجهاني، صهيونيسم و ارتجاع منطقه براي آسيب جدي زدن 

به نظام پايان يافته است  
 * در تابس�تان امس�ال نسبت به پارس�ال 843 هزار اشتغال خالص 
داشتيم و بيکاري از باالي 12/3 درصد به 10/5 درصد رسيده است

 * همه آمارها و ارقام ها و شاخص هاي اقتصادي به ما مي گويد که 
ما در مسير آرامش اقتصادي در حال حرکت هستيم

 * هم�ه کش�ورهاي بزرگ دنيا اذعان دارند ک�ه ايران 98 از ايران 97 
قويتر است و همه ايستادگي ملت بزرگ ايران را تحسين کردند

 * بودجه و نفت دوقلو هس�تند، اما جدا کردن آنها نيازمند جراحي 
دقيقي است که آغاز سختي دارد

 * اعالم مي کنم آماده هستم در هر جلسه اي که منافع ملت را تأمين 
مي کند حضور يابم و افتخار مي کنم براي ملتم قرباني شوم  

    * موضوع يمن موضوع مهمي است که اگر در اين زمينه آتش بس 
ايجاد و در نهايت به پايان جنگ منتهي شود؛ يکي از گره هاي منطقه 

و از جمله در روابط ايران و عربستان باز مي شود
 * شيوه دولت ترکيه در حمله به سوريه را نمي پذيريم
  * حمله کننده به نفتکش ايراني منتظر عواقب آن باشد

 * مبارزه هيجاني با فساد به هدف نمي رسد 
 * اليحه مبارزه با فس�اد و س�الم س�ازي نظام اداري در دستور کار 
دولت اس�ت و ان ش�ااهلل به زودي بررسي آن تمام مي شود و تقديم 

مجلس مي کنيم
 * ش�وراي نگهبان دخالت کننده و قضاوت کننده انتخابات نيس�ت 

بلکه براساس قانون، نظارت کننده است  
 * حضور بانوان، اخالق را در ميادين ورزشي بهبود مي دهد

سرویس خارجی: یک هفته پس از حمله نظامی 
ترکیه به شمال سوریه با ادعای پاکسازی از کردهای 
مخالف و تروریست ها، ارتش سوریه برای جلوگیری 
از سقوط استان های کردنشین خود، وارد عمل شد و 

در بسیاری از شهرهای این مناطق استقرار یافت. 

ارتش سوریه بامداد دیروز وارد شهر »الطبقه« و 
اطراف فرودگاه نظامی آن در استان رقه در شمال این 
کش���ور که واحدهایی از نیروهای ُکرد در آن مستقر 

هستند، شد.
بقیه در صفحه 12

 س���پاه پاس���داران انقالب اس���المی در اطالعیه ای از گرفتار شدن
»روح اهلل زم« سرشبکه سایت معاند و ضدانقالب آمدنیوز در یک عملیات 
اطالعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطالعات سپاه و دستگیری وی خبر 
داد. متن اطالعیه سپاه پاسداران به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
بقیه در صفحه2

صفحه12صفحه4

رشد 53 درصدي اعتبارات طرح هاي عمراني 
در سال آینده

گسیل هزاران نظامي عراقي به مرزهاي سوریه 
براي مقابله با نفوذ احتمالي داعش

 * نوبخت: اعتبارات طرح هاي عمراني سال آينده از 43 هزار ميليارد به 66 هزار ميليارد تومان
افزايش يافت 

* سال آينده 33 هزار ميليارد تومان بيش از امسال به افزايش حقوق اختصاص می يابد

* بغداد 10 هزار نظامي از جمله گروه هاي الحشد الشعبي را به مرزهاي شمال غربي با سوريه 
اعزام کرد 

* نيروهاي عراقي موفق شدند يك گروه تروريستي وابسته به داعش را در »موصل« متالشي کنند

روحاني: شرایط بسیار سخت را 
پشت  سر گذاشتیم

 * ي�ك هفت�ه پ�س از حمله ترکيه به ش�مال س�وريه، ارتش س�وريه وارد اس�تان هاي رقه
حسکه و حلب شد

* آمريکا به باقيمانده نيروهايش در سوريه دستور داد مانع ورود ارتش اسد به مناطق 
کردنشين شوند

* وزير دفاع آمريکا: ترکيه مرتکب جنايت جنگي در سوريه شده است 
* فرانسه پس از آمريکا براي عقب نشيني از شمال سوريه آماده مي شود

* فرانسه خواستار تحريم ترکيه شد 
* موگريني از احتمال تحريم ترکيه خبرداد

ارتش اسد براي دفاع از مناطق 
كردنشين سوريه وارد عمل شد

    * سپاه پاسداران از گرفتار شدن »روح اهلل زم« سرشبکه سايت 
معاند و ضدانقالب آمدنيوز در يك عمليات اطالعاتي هوشمندانه 

توسط سازمان اطالعات سپاه و دستگيري وي خبر داد   
    * سازمان اطالعات سپاه، در اين عمليات حرفه اي با به کارگيري 
روش ه�اي نوي�ن اطالعات�ي و ش�گردهاي ابت�کاري، و ب�ا فريب 
و مديريت س�رويس هاي بيگانه توانس�ت زم را به داخل کش�ور 

هدايت و بازداشت کند

دستگيري سرشبكه سايت آمدنيوز
توسط اطالعات سپاه

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
گفتگو با دکتر  محمد مسجدجامعی

واکنش
به رویکرد جدید

در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي

ضميمه ��بى هنر� ���نامه �طالعا�
سه شنبه 23 مهر 1398- سا� نو��چها�� - شما�� 27404 

افغانستانی خوشنویس  ھمدلی  مشق 
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گفت و گو با«محمد میرزایی»

خوشنویس افغانستانی به 
مناسبت برپایی نمایشگاه آثار

یک خانواده هنرمند

ضميمه ��بى هنر� ���نامه �طالعا�
سه شنبه 23 مهر 1398- سا� نو��چها�� - شما�� 27404 

افغانستانی خوشنویس  ھمدلی  مشق 
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گفت و گو با«محمد میرزایی»

خوشنویس افغانستانی به 
مناسبت برپایی نمایشگاه آثار

یک خانواده هنرمند
حقوق شهروندی، مسیر 

امید برای روشندالن

صفحه 4
محمد شریعتمداری

يادداشت

انتقال آب
دریاي خزر!

صفحه2

سل
سیگار و سرفه

صفحه 9
دکتر محمدرضا مسجدی

يادداشت

�گهي تجديد مناقصه عمومي شما�� 45599/� ��
هو�پيمائي جمهو�� �سالمي �ير�� «هما»

(سر�يس � نگهد��� سر�خانه ها� كيترينگ � ������ مركز� «هما»)
1- نوع مناقصه : عمومى – يك مرحله اى 

ــتيبانى – واحد امور  ــاختمان پش ــالمى ايران به آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد– ادارات مركزى «هما» – س 2- مناقصه گزار: هواپيمايى جمهورى اس
پيمان و رسيدگى پشتيبانى – اتاق 301  تلفنهاى تماس 46624206 -  46624287

3- موضوع مناقصه: انجام كليه خدمات مربوط به سرويس و نگهدارى سردخانه هاي كيترينگ و ادارات مركزي «هما» (به شرح ليست مندرج در اسناد 
مناقصه) با شرايط تبيين شده در قرارداد  

4- مدت قرارداد : يكسال 
5- محل خريد و ارائه پيشنهادها : سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

6- نحوه دريافت اسناد مناقصه : داوطلبان جهت دريافت اسناد مناقصه به صورت ذيل اقدام نمايند.
– با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرسwww.setadiran.ir  از تاريخ 98/7/22 لغايت ساعت 19 مورخ 98/7/30

7- مهلت تحويل پيشنهادات : حداكثر تا ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 98/8/19
ــتاد) ، حضور  ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــنبه مورخ  98/8/20 از طريق س ــاعت 9:30 صبح روز دوش 8- تاريخ و محل گشـايش پاكات : س

پيشنهاددهندگان در روز گشايش پاكت هاى قيمت بالمانع است.
9- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :  برابر 000ر000ر150 ريال (به شرح مندرج در بند 6 برگ شرايط)  

10- ميزان تضمين انجام تعهدات : 10% مبلغ پيشنهاد قرارداد 
توضيح�ا� : 

- رعايت كليه شرايط عمومى و خصوصي مندرج در اسناد مناقصه الزامي مى باشد.
23- هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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يكصد � شصت � هفتمين ش�ما�� ماهنامه
 فر�نسو� �با� «  ��� �� تهر�� » منتشر شد

ــوي زبان ــماره ماهنامه فرانس ــصت وهفتمين ش  يكصد وش
ــه اطالعات، در هشتاد و  ــته به مؤسس «ُروو دو تهران»، وابس
چهار صفحه منتشر شد. پرونده اين شماره به موضوع «استان 

اردبيل، خاستگاه صفويه» اختصاص دارد.
ــتان اردبيل»، «آرامگاه شيخ  «معرفي جغرافياي طبيعي اس
ــهر بزرگ استان  صفي الدين اردبيلي»، «خلخال، دومين ش
ــت هاي زرين مغان»،  ــاير دش ــون ها، عش اردبيل»، «شاهس
ــتان  ــيرين نئور» و «معرفي قاليبافي در اس «درياچه آب ش

اردبيل» از عناوين مقاالت اين بخش هستند.
«سنگ نگاره خان تختي»، «تجددخواهي در هنر نقاشي ايران 
ــفه» ساير عناوين  ــتم» و «از ادبيات تا فلس در آغاز قرن بيس

فرهنگي، ادبي و اجتماعي اين شماره را تشكيل مي دهند. 
عالقه مندان مي توانند مطالب و مقاالت خود را به صورت تايپ 
شده در موضوعات مرتبط با ايران و اسالم به زبان فرانسه براي 
بررسي و چاپ در ماهنامه، به آدرس روزنامه اطالعات يا نشاني 
الكترونيكي mail@teheran.ir ارسال و پيشنهادات خود 
را با شماره تلفن 29993615 يا با مراجعه به سايت مجله به 

آدرس www.teheran.ir مطرح نمايند.

تخميس غزليا� حافظ
�ثر �يت �هللا علي كاظمي ���بيلي

به كوشش: �عظم كاظمي ���بيلي

قطع وزيري ، 312 صفحه ، چاپ اول
تخميس از مشكل ترين صنايع ادبي است و بايد به گونه اي باشد كه سه 
مصراع جديد نه تنها در وزن و قافيه با بيت اصلي هم سطح باشند، كه در 
صنايع معنوي و مفاهيم و معاني نيز با آن همخواني داشته باشند. با اين 

وصف روشن است كه تخميس اشعار حافظ جرأت و جسارت فوق العاده 
مي خواهد.

ــه عنصر: طبع روان، بينش  آيت اهللا علي كاظمي اردبيلي با برخورداري از س
آزاد و پشتوانه غني علوم حوزوي توانسته در اين ميدان وارد شود و سربلند 
ــه مصراعي را كه افزوده اند، زمينه فهم  ــياري از موارد س بيرون آيد. و در بس
ــت و مي توان ادعا كرد اين مخمسات  بيت اصلي حافظ را فراهم تر كرده اس
ــرحي بر  عالوه بر معرفت افزايي و مضمون پردازي هاي نو، خود به منزله ش
ديوان حافظ و به تعبيري «شرح عشق» است؛ عشقي كه موجب روشنايي 

د : دل، آزادي و آزادگي و دوام و جاودانگي است.
كر

شر 
منت

ت 
العا

 اط
ت

ارا
تش

ان

فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعاتتلفن : 29993686 

شركت توزيع نيروي برق اسـتان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد انواع يراق آالت شبكه برق، 
ــاس مشخصات فنى  ــينه )  ، براس ــنايى و تابلو ترمينال ( بدون فيوز و ش ــت ( ترانس ) چراغ روش باالس
ــناد مناقصه و استانداردهاى وزارت نيرو، بين المللي و ملى از طريق برگزارى مناقصه  اعالم شده در اس

عمومى دو  مرحله اى از شركت هاى واجد صالحيت تهيه نمايد . 
-  ميزان سپرده ( ضمانتنامه )  شركت در مناقصه به شرح ذيل  و اسناد مناقصه مى باشد . 

ــه اى به مبلغ 611,000,000 ريال گروه  ــروه اول : پيچ  و مهره دم خوكى ، وينچ كلمپ و قالب صفح گ
ــوم : كلمپ ارتباط و  ــغ 616,000,000 ريال گروه س ــل خودنگهدار به مبل ــعاب كاب دوم : كلمپ انش
ــارم : كلمپ فول بى متال و  ــل خودنگهدار به مبلغ 392,000,000 ريال گروه چه كلمپ انتهايى كاب
ــو به مبلغ 356,000,000 ريال گروه پنجم انواع باالست ( ترانس  چراغ روشنايى )  به مبلغ  انواع كابلش

639,000,000 ريال گروه ششم : تابلو ترمينال  به مبلغ 414,000,000 ريال 
ــنبه  مورخ   98/07/23  لغايت   پايان  وقت اداري  روز  ــناد : شركت ها  ميتوانند  ازروز  سه  ش - فروش اس
ــايت شركت توزيع نيروي برق  ــنبه  مورخ  98/07/30  جهت خريد ودريافت اسناد  از طريق س سه ش

استان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند . 
تلفن هاي تماس:  35081362، 33316238 و نمابر 33349048 

- تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت   10  صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14  به  دبيرخانه 
ــانى تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور  مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نش

شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
ــنبه  مورخ  98/08/14  درسالن جلسات   ــايي پاكت هاى الف :ساعت  14:00 روز سه ش - تاريخ بازگش

شركت توزيع نيروى برق استان تهران 
ــروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً ترتيب  - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مش

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

- شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــت و اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه  ــاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اس س

اطالع رساني مناقصات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري   به نشانى:
 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: 

HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا�  تهر��

�گهي  مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شم�ا��    98/156 شركت تو�يع نير�� بر� 

�ستا� تهر��

��
ت �
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نوبت ���

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران (سهامي خاص)

فر�خو�� ���يابي كيفي مناقصه عمومي 
يك مرحله �� شما�� 98-0623

 DCS �خريد � �نجا� كابل �ند��� فيبر نو�� سيستم كنتر
SWIP �تا �تا� كنتر Technical Room حد فاصل

شـركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را 
طبق شرح كار تدوين شده از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
الف: خدمات مورد نياز: 

ــوازي به طول تقريبي  ــر نوري در دو رديف م ــد و اجراي كابل اندازي فيب خري
مجموع 6000 متر و به فاصله حداقل 5 متر از يكديگر

ب: محل اجراي پروژه:
منطقه عملياتي شركت نفت فالت قاره ايران واقع در جزيره سيري

ج: مدت اجراي پروژه: 
4 ماه شمسي

د: شرايط متقاضي:
ــركت در فرآيند اجراي كار» ــپرده يا ضمانت نامه بانكي «ش  1. توانايي ارائه س

 به مبلغ 375,000,000 ريال 
2. توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ كل قرارداد 
ــر 10% جهت تضمين  ــدن و نيز كس طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده ش

حسن انجام كار
3. داشتن امكانات و تجهيزات، توانايي مالي و تخصص در موضوع مناقصه

4. داشتن سوابق اجرايي مشابه با موضوع مناقصه
هـ: ساير شرايط:

1. به تقاضاهاي مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد و مدارك 
و تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثرداده نخواهد شد.

ــنهادها در  ــران در رد يا قبول هر يك يا  تمام پيش ــركت نفت فالت قاره اي 2. ش
چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه مختار خواهد بود.

ــتي حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادها به  3. پيشنهادهاي مالي مي بايس
كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران، داراي اعتبار باشند.

ــرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت يك هفته  از كليه متقاضيان واجد ش
ــي كيفي به تارنماي اين  ــاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت جدول ارزياب از چ
شركت به نشاني WWW.IOOC.CO.IR مراجعه و ظرف مهلت دو هفته از 
آن تاريخ نسبت به ارسال رزومه خود به دبيرخانه شركت نفت فالت قاره ايران به 
نشاني:  خيابان وليعصر، نرسيده به پارك وي، كوچه تورج، كوچه خاكزاد پالك 

12 طبقه همكف اقدام نمايند.
تلفن تماس: 021-23380011-12

روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران

شماره مجوز:
1398,4438

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� 
به همر�� ���يابي كيفي مناقصه گر��

����� كل بنا�� � ��يانو��� �ستا� ما�ند��� � منطقه �يژ� �قتصا�� بند� نوشهر 
�� نظر ���� �� �جر�� قانو� برگز��� مناقصا� � �ئين نامه �جر�يي بند(�) ما�� 
12 �� به شما�� 84136/� 33560 ه� مو�� 85/7/16 پر��� با مشخصا� �يل �� 

�� طريق فر�خو�� عمومي به پيمانكا� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. 
1 � موضو� مناقصه: انتقال، تعمير و راه اندازي دو دستگاه مكنده از بندر امام(ره) به بندر نوشهر 

2 � شما�� فر�خو�� �� سامانه ستا� �ير��: 2098003822000007 
3 �  سپر�� شركت �� مناقصه: مناقصه گران مي بايست ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط 
و قابل تمديد به دفعات يا اصل فيش واريز به حساب شماره 2196455009003 سپهر 
ــعبه 2008 نوشهر به مبلغ نهصد و پنجاه ميليون ريال  ــهر نزد بانك صادرات ش بندر نوش

(950/000/000 ريال) به نام اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران ارائه نمايد. 
4 � حد�قل �متيا� ���يابي كيفي: 60 امتياز 

5 � مد� �جر�� كا�: 5 ماه 
6 �  شر�يط متقاضيا�: 

1ـ  ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري
2ـ    ارائه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري صادر شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

ــال 97 توسط سازمان حسابرسي يا  ــده س ــي ش 3ـ  ارائه صورت هاي مالي حسابرس
اعضاي جامعه حسابرسان رسمي

7 �  محل� مهلت � نحو� ��يافت �سنا�: 
ــبت به دريافت  ــاعت 17 مورخ 1398/8/4 نس مناقصه گران مي توانند حداكثر تا س
اسناد مناقصه و ارزيابي كيفي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

به آدرس setadiran.ir به صورت رايگان اقدام نمايند.
ــناد مناقصه در سامانه  8 �  محل � مهلت با�گذ��� �س�نا� مناقصه: مهلت بارگذاري اس
ــاعت 12 مورخ  ــداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir حداكثر تا س ت

1398/8/19 مي باشد. 
9 �  محل � مهلت تحويل پاكت �لف: 

ــناد  ــركت در مناقصه يا فيش واريز نقدي) اس مهلت تحويل پاكت الف (ضمانتنامه ش
مناقصه حداكثر تا ساعت 12 مورخ 1398/8/19 به آدرس استان مازندران، نوشهر، 
ميدان بندر، ساختمان اداري، طبقه همكف، دبيرخانه مركزي بندر نوشهر مي باشد. 

10 �  تا�يخ � محل با�گشايي پاكت ها� مناقصه: 
جلسه كميسيون مناقصه رأس ساعت 9 صبح مورخ 1398/8/20 در سالن جلسات 

اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران برگزار مي گردد.

نوبت
��� 

شناسه آگهى: 630336

�گه�ي مز�ي�د� 
شركت تر�نسفو�ماتو� سا�� كوشكن 

(سهامي عا� ) 
شركت ترانسفورماتور سازي كوشكن (سهامي عام) 
ــي مازاد بر  ــيم هاي الكي مس در نظر دارد حدود چهار تن از س
ــكه  ــل تغيير در طراحي و حدود 1912 عدد بش نياز را به دلي
ــر نياز از جنس  ــش 200 ليتري مازاد ب ــالم با گنجاي روغن س
ــاند.  ــق مزايده به فروش برس ــتيك HDPE را   از طري پالس
متقاضيان مي توانند ابتدا جهت دريافت اسناد مزايده و سپس 
ــده از تاريخ 98/07/23 لغايت  رؤيت كامل و دقيق اقالم مزاي
ــاعات 8 لغايت 15 به  ــا هماهنگي قبلي بين س 98/08/02 ب
نشاني شركت، واقع در زنجانـ  جاده فرودگاهـ  شهرك صنعتي 

اشراقـ  انتهاي خيابان سهروردي يك، مراجعه نمايند. 
ــازي  ــفورماتور س ــركت ترانس نكات مهم و ضروري:  (1) ش
ــنهادهاي رسيده مختار است.  كوشكن در قبول و يا رد پيش
ــي به عهده  ــامل آگهي و كارشناس (2) هزينه هاي مزايده ش
برندگان مزايده است. (3) براي هر رديف از اقالم، سپرده اخذ 
ــنهاد (حاوي فيش سپرده)  مي گردد.(4) مهلت ارسال پيش

1398/08/02 است. 
شما�� تما� : 5 -  02432221100  (��حد با��گاني)
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�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت مهندسي با��گاني خو��� سايپا(ستكو)
(سهامي خا�) �� حا� تصفيه (شما�� ثبت 138984 

� شناسه ملي 10101820546) (موضو� ما�� 225 قانو� تجا��) (نوبت ���)
 بدينوسيله �� كليه بستانكا��� شركت مهندسي با��گاني خو��� سايپا (ستكو)(سهامي خا�) �� حا� تصفيه
�عو� به عمل مي �يد جهت �س���تيفا� حقو� خو� حد�كثر ظر� مد� ش���ش ما� �� تا�يخ �نتشا� 
 �ين �گهي به مدير تصفيه �ين ش���ركت ��قع �� كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر� ش���ركت سايپا� 

كدپستي 1396113311 مر�جعه نمايند� �� غير �ينصو�� بر�بر مقر��� با �نها �فتا� خو�هد شد.
مدير تصفيه شركت مهندسي با��گاني خو��� سايپا(ستكو)
(سهامي خا�) ��حا� تصفيه

�گهي تغيير�� صند�� سرمايه گذ��� مشتر� يكم �كسير فا��بي 
به شما�� ثبت34484 � شناسه ملي14004329930

ب���ه �س���تنا� صو�تجلس���ه مجم���ع م���و�� 1398/05/19 � مجو� به 
شما��122/52942 مو�� 98/05/28 سا�ما� بو��  � ����� بها���� بند «�» 
ما��22�ساسنامه به شر� �ير تغيير يافت: به غير �� متولي� حسابر�� مدير� 
�عضا� گر�� مدير�� سرمايه گذ��� � مؤسسا�� هر سرمايه گذ�� �� هر �ما� 

بايد حد�قل 1 ��حد سرمايه گذ��� �� مالك باشد.

�گهي �نتخا� با��� �نجمن صنفي كا�فرمايي 
توليد كنندگا� شير خشك � غذ�� كو�� 

به موجب صو�تجلس���ه مو�� 98/06/03 مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� � ساير 
مد��� تس���ليمي �� سو� �نجمن يا� ش���د� �نتخا� �قا� عليرضا سر�بچي به عنو�� 
 ب���ا��� �صلي � �قا� محمدمهد� محمد� نجف �ب���ا�� به عنو�� با��� علي �لبد� 

�نجمن مذكو� �� تا�يخ 98/07/19 به مد� يكسا� مو�� تاييد �ست. 
فر��� يوسفي 
مديركل سا�ما� ها� كا�گر� � كا�فرمايي 

 �گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت ���) 
توسعه ��ستايي � حفظ تنو� �يستي ��پا به شما�� ثبت 43023 

 بدينوس���يله به �طال� كليه �عضا� موسس���ه مي �ساند كه �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
(نوبت ���) �� تا�يخ ��ش���نبه 98/08/06 ��� س���اعت 12 �� ���� تهر�� خيابا� سهر���� 
شمالي� خيابا� �بن  يمين� كوچه شهيد محمد طاهر� (بيست � ���) پال�6� طبقه همكف تشكيل 

مي شو�� حضو� به هم �سانند.
�ستو�جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: 

تصويب تغيير ���� موسسه 
هيا� مدير� 

�صالحيه 
�� �گهي تعا�ني مس���كن كا�كنا� ستا� ش���ركت ملي پخش فر����� ها� 
نفتي �ير�� �گهي �ع���و� مجمع عمومي فو� �لعا�� 1398 (نوبت س���و�) 
مند�� �� صفحه 8 مو�خه 98/7/18 به ش���ما�� نش���ريه 27400 �عضا� 
متقاضي �عطا� نمايندگي مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 
 98/7/28 به محل �فتر تعا�ني مر�جعه نمايند صحيح مي باش���د كه با پو��

�صال� مي گر��.

�گهي �عو� شركت پيشگاما� بنا� �ير�نيا� سهامي خا� 
به شما�� ثبت374485 � شناسه ملي10320244328(نوبت ���)

�حتر�ما� بدينوس����يله �� كليه سهامد���� شركت پيش����گاما� بنا� �ير�نيا� سهامي خا� به شما�� 
ثبت374485 � شناسه ملي10320244328 �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 

كه �� تا�يخ 98/8/4 ساعت 10 �� مركز �صلي شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومي فو� �لعا��: 1� �نحال� شركت� �نتخا� مدير 

تصفيه � محل تصفيه شركت
هيئت مدير�

�گهي �عو� �� بستانكا��� �حتمالي شركت ساختماني  ��مين بناسا� (سهامي خا�) 
�� حا� تصفيه به شما�� ثبت7928 � شناسه ملي10861088461 

موضو� ما��225 اليحه قانوني �صال� قسمتي �� قانو� تجا��(نوبت سو�)
بدينوسيله �� كليه بستانكا���(�عم �� حقيقي � حقوقي) شركت ساختماني ��مين بناسا�(سهامي خا�) �� حا� 
تصفيه به شما�� ثبت7928 � شناسه ملي 10861088461 �عو� به عمل مي �يد. با همر�� ��شتن كليه مد��� 
� مس����تند�� طلب خو� حد�كثر ظر� مد� شش ما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ���(98/05/23) به مدير تصفيه 
ش����ركت� �قا� عبد�لرضا ���� منش به نشاني مركز �صلي شركت مر�جعه نمايند. �� غير �ين صو�� بر�بر مقر��� 
با �نها �فتا� خو�هد ش����د. �ين �گهي �� سه نوبت به فاصله يك ما� �� ���نامه �سمي كشو� � ���نامه كثير�النتشا� 

شركت (�طالعا�) ��� مي گر��.
بديهى �ست پس ���نقضا� مهلت فو� ��عايى پذيرفته نمى شو�.

مدير تصفيه - عبد�لرضا  ����منش

�گهي �عو� �� بستانكا��� شركت خمير مايه لرستا� (سهامي خا�) 
�� شر� تصفيه به شما�� ثبت 61439 � شناسه ملي 10101064756 (نوبت ���)

پير� �گهي مند�� �� ���نامه �سمي بدينوسيله �� كليه �شخا� حقيقي � حقوقي كه ��عا � يا طلبي نسبت 
به شركت مذكو� ���ند �عو� مي شو� حد�كثر ظر� شش ما� �� تا�يخ �نتشا� ��لين نوبت �گهي با �� �ست 
��شتن مد��� � مستند�� به نشاني �ستا� لرستا� � كيلومتر 30 جا�� بر�جر� خر� �با� � پشت كا�خانه 
قند لرستا� � شركت خمير مايه لرستا� مر�جعه � ��خو�ست خو� �� كتبا� با �خذ �سيد تسليم ���ند� تا مو�� 

�سيدگي � �قد�� گر��. بديهي �ست پس �� �نقضا� مهلت قانوني هيچگونه ��عايي پذيرفته نمي شو�. 
تا�يخ ها� چا�: 1398/7/23 � 1398/8/23� 1398/9/23
مدير�� تصفيه: بهر�� شاكر� � محمدمهد� نا���  نو�عيني 

�گهي �عو� مجامع عمومي فو� �لعا�� � عا�� به طو� فو� �لعا�� 
�نجمن مالكا� پر��� �سما� سوهانك 

به شما�� ثبت 19689 � شناسه ملي 10980071344
بدينوس���يله �� كليه �عضا� �نجمن �عو� مي گر�� تا ساعت 14 ��� جمعه مو�خه 
1398/8/24 �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� � همچنين �� ساعت 16 هما� ��� 
�� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �نجمن مالكا� پر��� �سما� سوهانك 
به نشاني تهر�� �توبا� شهيد بابايي� شهر� �ميد سالن �جتماعا�� ��بر�� ساختما� 

شما�� 2 حضو� يابند. 
 �لف: �ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: 1� �نتخا� �عضا� هيئت �منا� 

2� تغيير نشاني مركز �نجمن (�صال� ما�� 3 �ساسنامه)
 � � �س�تو� جلس�ه مجم�ع عموم�ي ع�ا�� به ط�و� فو� �لع�ا��: 
1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � تصويب پيش���نها� �نها  2� �س���تما� گز��� 
با��� � تصويب عملكر�ها� س���ا� مالي منتهي ب���ه 1397/12/29  3� �نتخا� 
 ���نامه كثير�النتش���ا�  4� �نتخا� با��� بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29 
5� �نتخ���ا� �عضا� هيئت مدير�  6� ��يافت س���ند مالكيت تك برگي �� ����� ثبت 

�سنا� � �مال� تهر�� 
هيئت مدير� �نجمن مالكا� پر��� �سما� سوهانك

تا�يخ �نتشا�1398/07/23
�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� شركت 

تعا�نى ��چنا� مالير شناسه ملى 10820046127 � شما�� ثبت 1686
مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� شركت تعا�نى مذكو� �� ساعت 14��� يكشنبه 

مو�� 1398/08/12 �� محل �فتر شركت تعا�نى برگز�� مى گر��.
 بدين �س���يله �� كليه �عضا (صاحبا� سها� ) �عو� مى شو� با �� �ست ��شتن كا�� شناسايى � 
 جهت �تخا� تصميم نس���بت ب���ه موضوعا� �يل �� تا�يخ � س���اعت مق���ر� �� مجمع فو� 

حضو� بهم �ساند� �يا �كال� خو� �� كتبا معرفى نماييد.
ضمنا� �كالت نامه ها �� تا�يخ 98/07/25 تا 98/08/02 �� �فتر شركت ��قع �� مالير-ميد�� سر� � 

خيابا� با��� � خيابا� �سما� جهت صد�� برگه حضو� �� مجمع قابل بر�سى مى باشد .
�ستو��� جلسه:

1. گز��� كتبى هيا� مدير� � با��� ��عملكر� شركت
2. تصويب صو�تها� مالى منتهى به سا� 1397

3. تصويب بو�جه پيشنها�� سا� 1398
4.  �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�

5. تصويب �خذ ��� �� سا� 1398 � 1399
6. گز��� تغيير�� �عضا � تصميم گير� �� ��بطه با �خر�� تعد��� �� �عضا� �فق ما�� 17 �ساسنامه

7. تصميم گير� �� ��بطه با نحو� محاس���به هزينه ها� تما� شد� ��حدها � كسر� مديرعامل 
سابق �فق نظريا� كا�شناسا�

هيئت مدير� 

 Notice of the Extraordinary General Meetingof 
Shareholders of Pars Blue Sea LineDate: 15 October 2019
Shareholders of Pars Blue Sea Line Co. PJS registered 
under No. 502335 and national identification No. 
14006409787 are hereby invited to the meeting of 
the Extraordinary General Meetingthat will be held  
on07November 2019 at 10:00 a.m.at the registered 
office of the Company situated at Unit 202, 2nd floor, 
No.13,19th Street, Ahmad Qasir Avenue, Argentine 
Square, Tehran.
Agenda of the meeting will be as follows:
1. Dissolution of Bushehr and Bandar Abbas branch offices
2. Any other matters within the competency of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Issued by the Board of Directors
������������������������������������������������������������

�عالميه �عو� به جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� 
شركت خط ��يا� �بى پا��23 مهر ما� 1398

 بدينوس���يله �� كليه س���هامد����  ش���ركت خط ��يا� �بى پا�� سهامى خا� 
به شما�� ثبت 502335 � شما�� شناس���ه ملى 14006409787 �عو� مى شو� 
جهت حضو� �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت كه �� ���16 �با� 1398 �� 
 ساعت10 صبح �� �فتر مركز� شركت ��قع �� تهر��� ميد�� ����نتين� خيابا� نو��هم� 

پال� 13� طبقه2 ��حد 202 برگز�� مى شو��حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه به شر� �يل مى باشد:

1. �نحال� شعب بوشهر � بند�عبا�
2. ساير موضوعا� �يگر كه �سيدگى به �نها �� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� 

شركت �ست.
صا�� شد� توسط هيا� مدير� 

شركت كيميا� پا�� خا��ميانه (سهامي خا�) 
مز�يد� فر�� �قال� ضايعاتي 

�ين شركت �� نظر ���� �قال� ضايعاتي خو� به شر� �يل �� �� طريق 
مز�يد� عمومي به فر�� برساند. �� كليه متقاضيا� شركت �� مز�يد� 
�عو� مي گر�� �� تا�يخ نش���ر �ين �گهي ب���ه مد� �� (10) ��� با 
�� �ست ��ش���تن معرفي نامه معتبر� به محل كا�گا� شركت ��قع 
�� عس���لويه� منطقه �يژ� �قتصا�� �نر�� پا��� فا� 2 پتر�شيمي� 
خيابا� جي 2 مر�جعه � نس���بت به با��يد �� �قال� � ��يافت �سنا� 

مز�يد� �قد�� نمايند.
�خرين مهلت تحويل پيش���نها�ها� قيمت � تضمين ش���ركت 
 �� مز�يد� س���اعت 12� ي���ا��� (11) ��� پس �� نش���ر �ين �گهي 

خو�هد بو�. 
هزينه چا� � نشر �گهي بر عهد� برند� مز�يد� مي باشد. 
شما�� تما�: 22382170 � 021 ��خلي 710 � 701 

مقد�� حد��� شر� كاال ��يف 
200 تن ضايعا� �هن 1
30 تن ضايعا� كابل 2
50 تن ضايعا� چو� 3
3000 عد� بشكه كاتاليست 4
10 تن ضايعا� �لومينيو� 5

شركت كيميا� پا�� خا��ميانه 

ش�ركت �� � فاضال� �س�تا� خر�سا� جنوبي �� نظر ���� پر��� عمليا� شبكه جمع ���� فاضال� منطقه جنو� شرقي (حد فاصل خيابا� ها� غفا�� تا سمن) � نصب �نشعابا� فاضال� �� شهر بيرجند �� 
با مشخصا� �ير �� طريق مناقصه بر �سا� قانو� برگز��� مناقصا� �� طريق مناقصه عمومي ��گذ�� نمايد. 

�تبه � گو�هي مو�� نيا� مد� �جر� مبلغ ��ليه بر���� (�يا�) محل تامين �عتبا� محل �جر� مشخصا� پر��� ��يف 

1

عمليا� �جر�ئي شبكه جمع ���� فاضال� بخشي �� غفا�� شرقي (غفا�� تا سمن) حد�� 3127 متر 
لوله گذ��� با لوله به قطر 200 ميليمتر پلي �تيلن كا��گيت فاضالبي �� نقب � تر�نشه� �حد�� حد�� 66 

حلقه ��مر�� بتني پيش ساخته� �يدئومتر� مسير �جر� شد� طبق نظر �ستگا� نظا�� � همزما� با �جر�� 
شبكه جمع ���� فاضال� نصب 450 �شته �نشعا� فاضال� مربو� به توسعه شبكه

حد�قل پايه 5 �� � گو�هي صالحيت �يمني8 ما�13/605/177/254 �يا��عتبا��� سرمايه ��شهر بيرجند

�� كليه پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط �عو� مي ش���و� جهت �عال� �ما�گي � كس���ب �طالعا� بيشتر � ��يافت �س���نا� � �عوتنامه حد�كثر به مد� 4 ��� پس �� تا�يخ �نتشا� �گهي به سايت �� � فاضال� خر�سا� جنوبي 
 � س���ايت ملي مناقصا� مر�جعه نمايند. ش���ايا� �كر �س���ت �عال� پاس���خ به فر�خو�� هيچ گونه حقي بر�� پيش���نها� �هندگا� �يجا� نمي نمايد. پيمانكا��� جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر مي تو�نند با شما��

تلفن ها� 32433407 � 32238166 � 056 تما� حاصل فرمايند. 
توضيحا� ضر���:  1� مهلت تحويل: �خرين مهلت ��سا� �سنا� ���يابي � �عوتنامه ساعت 12 ظهر ��� سه شنبه 98/08/21 مي باشد � �ما� گشايش �سنا� ���يابي � پيشنها��� ��� سه شنبه 98/08/21 ساعت 
13 عصر �� محل �تا� جلس���ا� ش���ركت برگز�� خو�هد شد.  2� پيمانكا��� حقوقي ����� �تبه 5 يا باالتر �� �ش���ته �� �� سا�ما� مديريت � برنامه �يز� كشو�  3� پيمانكا��ني كه باال� 70 �متيا� �� بر �سا� �يتم ها� 
���يابي كسب نمايند ���� پر�سه پيشنها� قيمت خو�هند شد.  4� �عتبا� �ين پر��� �� محل �عتبا��� سرمايه �� � �� قالب يك پيما� ��گذ�� خو�هد شد � پيمانكا� برند� مي بايست همزما� �جر�� شبكه �� همر�� با نصب 
�نشعابا� �نجا� �هد.  5� �ين مناقصه با لحا� بخشنامه تعيين ��منه پيشنها�� قيمت متناسب خو�هد بو�.  6� ���ئه گو�هي صالحيت �يمني �� �ين مناقصه �لز�مي مي باشد.7� لطفا �سنا� مناقصه �� �� طريق سايت ملي 

مناقصا� � سايت شركت �� � فاضال� خر�سا� جنوبي ��يافت نمائيد.
www.abfa-khj.ir            http://iets.mporg.ir فتر قر�����ها� شركت �� � فاضال� خر�سا� جنوبي�

شركت �� � فاضال� 
�ستا� خر�سا� جنوبي

«�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� با ���يابي كيفي» 
شما�� 11372  تا�يخ: 98/07/23 

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت سايپا ���بايجا� (سهامي عا�) 
�عو� به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه 
��� ساعت 10 ��� چها�شنبه تا�يخ 98/08/08 �� سالن كنفر�نس شركت 
مگاموتو� ��قع �� تهر�� � كيلومتر 18 جا�� قديم كر� برگز�� خو�هد ش���د 

حضو� به هم �سانند.
�ستو�جلسه: 

1� �نتخا� �عضا� هيا� مدير� 
2� س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عموم���ي عا�� به طو� فو� �لعا�� 

باشد.
هيا� مدير�

سايپا ���بايجا� 
(سهامي عا�)

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� 

شركت سايپا ���بايجا� (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 2879

9اخبار داخلی سه شنبه 23 مهر  1398ـ  16 صفر 1441ـ  15  اکتبر 2019ـ   سال نود و چهارمـ   شماره 27404

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

توضيح درباره تيتر مقاله صفحه گفته ها و نوشته ها 
با تشكر از چاپ مقاله پربار آقاي حسينعلي قبادي عضو هيأت علمي 
دانشگاه تربيت مدرس درباره سجاياي كم نظير اخالقي و مدارج عالي علمي 
مرحوم دكتر محمد جهاني در صفحه گفته ها و نوشته هاي روزنامه اطالعات 22 
مهرماه، در تيتر اين مقاله ارزشمند كلمه »رثاء« به معناي گريستن بر متوفی و ذكر 
خوبي هاي او درست است كه با »رسا« به معني تيز فهم و اليق فرق دارد. 

خواننده روزنامه اطالعات 
خط ارتباطي: به دليل اين لغزش تحريري از خوانندگان گرامي روزنامه 

اطالعات پوزش مي خواهيم. 
تقاضا از شهرداري منطقه1

سال ها پيش به همت شهرداري منطقه يك در 2 طرف رودخانه ولنجك 
پارك ورزشي و تفريحي ساخته شده است. براي دسترسي آسانتر ساكنان محل 
تقاضا داريم از انتهاي كوچه 21 ولنجك با احداث چند پله استاندارد راهي به 
اين پارك باز كنند. تا اشخاص سالخورده و ساكن اين كوچه هم بتوانند از اين 

نعمتي كه در كنارشان است تابستان و زمستان به راحتي استفاده كنند. 
از ساكنان كوچه 21 ولنجك 

لزوم حذف بنگاه هاي اقتصادي پراكنده
تشكيل بنگاه هاي اقتصادي پراكنده باعث تفاوت قيمت ها و گراني اقالم 
ضروري مردم شده است. براي رهايي از بن بست ايجاد شده انتظار مي رود 
ش���وراي اقتصاد بدون محافظه كاري نسبت به اقدام بنگاه ها و تشكيل يك 
بنگاه واحد اقتصادي زير نظر دولت اقدام كند تا درآمد حاصل از بنگاه هاي 
اقتصادي صرف محروميت زدايي، رونق توليد، مسكن و آموزش و پرورش 

در كشور شود. 
استاد اقتصادـ  تهران 

تجديدنظر در سهميه بندي هاي دانشگاه ها
با توجه به گذشت 30 سال از دوران جنگ تحميلي و افزايش سن اكثر 
فرزندان شهدا و ايثارگران، تجديدنظر در سهميه بندي كنكور ضروري به نظر 
مي رسد. انصاف نيست به بهانه سهميه هايي كه در گذشته حق فرزندان آنان 
بوده است، مسئوالن درصدد ايجاد سهميه بندي هاي جديد باشند. اين عمل باعث 
نااميدي و عدم عالقه ديگر جوانان به ادامه تحصيل در دانشگاه ها مي شود. 

پدر دانشجو 
شهرداري منطقه پاسخگو باشد

عليرغم تذكر مدام به ش���هرداري منطقه 4 و تماس با ش���ماره 137 
شهرداري براي نصب مجدد پل فلزي جوي خيابان 160 شرقي تهرانپارس، 
تاكنون اقدامي براي درخواست ساكنان صورت نگرفته است. حال آن كه در 
گذشته رسيدگي و پيگيري شهرداري از طريق سامانه 137 و 1888 به موقع 

بود، مأموران شهرداري منطقه لطفاً بررسي كنند.
از ساكنان محل 

احترام به حقوق بيماران ضروري است
ويزيت 4 نفري بيماران توس���ط برخي پزشكان در بيمارستان ميالد، 
بي احترامي به حقوق بيماران است. حال آن كه در صورت مراجعه به مطب 
خصوصي پزشكان ويزيت بيماران با احترام و زمان بيشتري انجام مي شود. اين 
حق قانوني بيماران است كه در قبال پرداخت بيمه از مزاياي بيمارستان هاي 
دولتي بهره مند شوند. از وزارت بهداشت و درمان تقاضاي بررسي و رفع 

معضالت بيماران در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي را دارم. 
بيماري از اسالمشهر 

رسيدگي به پرونده شاكيان نظام پزشكي در دستگاه قضا
خبر مختومه اعالم كردن پروندة مرگ كودكي 10 ساله به دليل تجويز 
دوز باالي دارو توسط پزشك براي سرماخوردگي بعد از يك سال و احراز 
نشدن قصور پزشك معالج و ساير كاركنان درمانگاه بسيار ناراحت كننده بود، 
از وظايف دستگاه قضا است تا براي بررسي پرونده شاكيان نظام پزشكي 
و مقابله با اجحاف حق بيماران به وسيله برخي از پزشكان غيرمتعهد و 

سهل انگار اقدام كند. 
از شاكيان نظام پزشکي 

بازسازي آسفالت جاده بابلسر
خرابي آسفالت، نبود گاردريل كنار جاده در برخي نواحي و كمرنگ 
شدن خطوط سفيد جاده از معضالت اساسي رفت و آمد رانندگان در جادة 
بابلسر � فريدونكنار است. از اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي مازندران 

درخواست مي شود بازسازي آسفالت جادة مزبور را پيگيري كند.
شهروندي از بابل 

تشكر از مسئوالن زندان
پيگيري به موقع و رفع مشكالت تلفن هاي هوشمند و برقراري نظم 
در انجام امور رفاهي زندانيان در اندرزگاه 4 زندان اوين قابل تحسين است. 
از اين رو از رياس���ت محترم بازداشتگاه اوين و مسئول بخش اندرزگاه 4 

تشكر و قدرداني مي كنيم.
جمعي از شاغلين سالن 3 اندرزگاه 4 بازداشتگاه اوين 

ضرورت رعايت منشور اخالقي در سريال »ستايش«
فصل 3 سريال پرمخاطب »ستايش« مدتي است از شبكه 3 سيما در حال 
پخش است. جدا از پندهاي اخالقي و آموزنده »حشمت فردوس« و رفتارهاي 
متين و عاقالنه »س���تايش«، اما پخش سكانس هاي كشتن افراد بدون عذاب 
وجدان و ناراحتي از جنبه هاي منفي بارز اين فصل است. دستمزد گرفتن جان 
هر فرد در سريال با افزايش متراژ آپارتمان قاتل برابري دارد! از صدا و سيما 
و تهيه كنندگان سريال ها انتظار مي رود در تهيه و پخش سريال هاي پرمخاطب 
منشور اخالقي را در تمامي جنبه ها رعايت كنند و مورد بررسي قرار دهند. 
بينندة سريال 

جلوگيري از فرار مالياتي و برقراري عدالت اجتماعي
به منظور رفع معضالت مؤديان فرار مالياتي و برقراري عدالت اجتماعي 
در اقتصاد كشور، پيشنهاد مي شود دولت و مجريان دريافت ماليات با ارائه 
راهكارهاي كليدي و آموزشي تمامي افراد را در زمينه پرداخت به موقع ماليات 
مسئول و موظف كنند. بخشودگي جرايم مالياتي و نيز پرداخت اقساطي 
ماليات ها مي تواند راهي براي دريافت به موقع آن باش���د. مسلماً پرداخت 

مستمر ماليات كمك شاياني به عمران و آبادي كشور مي كند.
قائميـ  مازندران 

كاهش هزينه صدور مجوز ساخت
دريافت هزينه بسيار باالي شهرداري از سازندگان و كارفرمايان براي 
صدور اخذ جواز س���اخت يكي از داليل افزايش قيمت مس���كن به ويژه 
آپارتمان هاي نوساز است. جا دارد اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي 

اسالمي در اين زمينه نيز چاره انديشي كنند. 
سازنده امالك 

10 درصد ارزاني در قبال 50 درصد گراني!
به گفته رئيس سازمان امور عشاير با توجه به افزايش توليد گوشت 
قرم���ز، قيمت اين محصول 10هزار تومان كاهش مي يابد! خبر 10 درصد 
كاهش قيمت در برابر 50 درصد افزايش قيمت محصوالت دامي كشور در 
طي يك سال گذشته چندان تأثيري براي توان خريد مجدد اقشار كم درآمد 

از اين محصول نخواهد داشت.
شهروندي از قزوين 

دستور رسيدگي به پرونده مجتمع ميالد قائم
با توجه به احراز تخلفات مالك مجتمع تجاري ميالد قائم و بالتكليفي 
خريداران 600 مغازه مجتمع كه موفق به دريافت سند امالك خود نيستند، از 
رئيس محترم قوه قضائيه انتظار مي رود كه دستور رسيدگي به پرونده مزبور 

را در دستور كار دستگاه قضا قرار دهد. 
از مالکان مغازه ها

پاسخ مسئوالن

پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مورد جايزه جشنواره كتاب سال
باسالم و احترام در پاسخ به مطلب مندرج در ستون خط ارتباطي 
مردم با اطالعات مورخه 98/7/3 با عنوان »سال گذشته در جشنواره كتاب 
سال، اثرم شايسته تقدير و قدرداني شد، اما تاكنون به دليل عدم تأمين 
بودجه خانه كتاب براي اهداي جوايز برگزيدگان، موفق به دريافت هديه 

خود نشده ام...« به اطالع مي رساند:
موسس���ه خانه كتاب، به عنوان مجري اين جايزه، آيين تجليل از 
شايستگان تقدير اين جايزه را در روز قلم)14تير( يا هفته كتاب هر سال 
برگزار كرده و اين آيين در سه دوره اخير)34، 35 و 36( با تأخير مواجه 
ش���ده و س���ي و چهارمين دوره آن نيز با پيگيري هاي بسيار در روز قلم 

سال گذشته برگزار شد.
خواهش���مند است دستور فرماييد پاس���خ موسسه خانه كتاب را 

درخصوص مطلب فوق در همان ستون منتشر نمايند.
همايون اميرزادهـ  رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رساني

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه 
ب���ر ضرورت اجرای به موقع احكام 
قضايی تأكيد كرد و گفت: نتيجه همه 
زحمات و تالش های ش���بانه روزی 
ضابطان قضايی و قضات دادسرا، دادگاه 
ها و ديوان عالی كش���ور در اجرای 
احكام متبلور می ش���ود و اگر اين 
احكام به موقع اجرا نشود، آثار همه 

اين زحمات از بين می رود.
حجت االس���الم والمسلمين  
سيدابراهيم رئيسی در جلسه شورای 
عالی قضايی افزود: از همه همكاران 
به ويژه در دواير اجرای احكام حقوقی 
وكيفری می خواهم كه همت مضاعفی 
برای اجرای بدون تاخير احكام قطعی 
ب���ه خرج دهند و اگر هم موانع برای 
اجرا وجود دارد، در صدد رفع موانع 
برآيند. رئيس قوه قضائيه درباره وضع  
زندان ها هم بر لزوم يك تحول جدی 
ب���رای خلوت كردن زندان ها تأكيد 
ك���رد و در ادامه درباره بازرس���ی از 
دفاتر اسناد رسمی افزود: بازرسی از 
اي���ن دفاتر بايد بدون توجه به برخی 
حواشی و غوغاهای رسانه ای انجام 
شود، منتها همه اين بازرسی ها بايد 
همراه با اتقان، استناد و استدالل الزم 
انجام شود.رئيس قوه قضائيه با انتقاد 
از ثبت شركت های صوری تأكيد كرد: 
همانگونه كه صدور شناسنامه برای 

يك ش���خص حقيقی نيازمند احراز 
هويت و موجوديت شخص است، 
ثبت شخصيت حقوقی هم بايد منوط 
به احراز هويت و موجوديت باشد تا از 
تشكيل شركت های صوری و كاغذی 

جلوگيری به عمل آيد.
كنگره عظيم اربعين، يك اجتماع 

جهانی بی بديل است
وی همچنين با بيان اين كه نام 
اباعبداهلل الحس���ين )ع(، رمز وحدت 
و ائت���الف همه گويش ها و ملل از 
مسلمان و غيرمسلمان است،  تأكيد 
ك���رد: امروز كنگره بزرگ اربعين، به 
لحاظ كثرت جمعيت و كيفيت آن كه 
يك اجتماع معنوی، عاشقانه و همراه 
با تحول، انسان س���ازی و يافتن يك 
س���بك زندگی  و اجتماعی بی بديل 
و جهانی و نويدبخش ش���كل گيری 
تمدن حسينی است. رئيسی اربعين 
را جلوه عش���ق و دلدادگی به وجود 
مقدس حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( 
و رمز وحدت و انس���جام ملت های 
مسلمان دانست و تأكيد  كرد: راز و 
رمز پيام سيدالشهدا )ع( برای همه انسان 
های معاصر است كه می خواهند بر 
اساس انسانيت، آزادگی، عزت و شرف 
زندگی كنند. لذا دل های غيرمسلمانان 
هم به اين وجود مقدس جذب شده 
اس���ت و امروز شاهد حضور معنادار 

آنان در اجتماع اربعين هستيم كه اين 
امر نش���ان می دهد پيام های عقالنی 
عاشورا متعلق به كل بشريت است. 
وي از ميزبانی ملت و دولت عراق و 
موكب داران و همچنين خدمات همه 
دستگاه های اجرايی، نظامی، انتظامی و 
قضايی و سازمان های مردم نهاد در 
ايام اربعين قدردانی و ابراز اميدواری 
كرد كه جريان عظيم، بی بديل، پويا و 
حماسه ساز كه طبق همه آمارها چند 
برابر آمار سال های گذشته است، برای 

همگان سرشار از بركت باشد.
 تركيه به مرزهای بين المللی 

بازگردد
رئيس ق���وه قضائيه در بخش 
ديگری از س���خنانش با اش���اره به 
تحركات اخير در مرز تركيه و سوريه، 
اين وضع  را برای مردم مسلمان منطقه 
تاسفبار خواند و افزود: ورود تركيه به 
خاك سوريه، عوارض و تبعاتی دارد 

كه از ديد هيچكس پنهان نيست. اين 
اق���دام، بيش از 400 هزار آواره به جا 
گذاشته است كه به ويژه با نزديك شدن 
به فصل سرما، نتايج و آثار بسيار تلخی 
خواهد داشت و اين برای هيچكس 
قابل تحمل نيست.رئيسی، يكی ديگر 
از عوارض اقدام تركيه را تنفس مجدد 
و تجديد قوای داعش دانست و گفت: 
اين جريان دس���ت ساخته آمريكا و 
صهيونيست ها كه دستشان تا مرفق به 
خون مردم بيگناه منطقه آلوده است و 
بدترين جنايات را مرتكب شده اند، 
با استفاده از شرايط فعلی دوباره جان 
می گيرد و تجديد قوا می كند.رئيس 
قوه قضائيه، بدترين نتيجه التهابات اخير 
را كشته شدن مردم منطقه اعم از كرد، 
ترك وعرب دانست و ابراز اميدواری 
كرد كه تركيه سريعا به مرزهای بين 
المللی بازگردد و به اين شرايط خاتمه 
دهد. رئيسی گفت: دست های پشت 
پرده اين اتفاقات هم در برخی موضع 
گيری ها كامال قابل مشاهده است و 
آنچه در عقب نشينی آمريكا و ميدان 
باز كردن برای تركيه ديديم، قابل چشم 

پوشی نيست.
قانونمداري دركشور

رئيس قوه قضائيه ، توجه و احترام 
به قانون را وظيفه همگان دانست و تأكيد 
كرد: پيشرفت و توسعه يافتگی كشور 

در گرو قانونمداری اس���ت. از سوی 
ديگر، كشور ما كشور انتخابات است 
و مراجعه به آرای عمومی، افتخاری 
است كه چهل سال آن را حفظ كرده 
ايم؛ به نحوی كه مدعيان دموكراسی 
نتوانسته اند اين چنين ادعای خود را 
در اين زمينه اثبات كنند اما جمهوری 
اس���المی از ابتدا با رهنمودهای امام 
)ره( و رهبر معظم انقالب و براساس 
آنچه در قانون اساس���ی و در ميدان 
عمل وجود داشته ، همواره نشان داده 
اس���ت كه همه نهادها براساس رأی 
مردم شكل می گيرد.رئيسی با بيان اين 
كه همه جريان ها، نهادها، جناح ها و 
تفكرات بايد به قانون احترام بگذارند، 
مخدوش كردن قانون را غيرقابل قبول 
دانست و تأكيد كرد: به ويژه مسؤوالن 
و به طور خاص مس���ؤوالن اجرای 
قانون اساسی نبايد به نام فراجناحی 
بودن و انسجام، به طور جناحی و در 
جهت دوقطبی سازی اقدام كنند. بر 
همين مبنا، تضعيف نهادهای قانونی 
كشور مانند شورای نگهبان كه ضامن 
جمهوريت و اس���الميت نظام است، 
به نفع هيچكس نيس���ت و برخالف 

مصلحت كشور است.
پيام تبريك رئيس قوه قضائيه به 
سپاه در پی دستگيری »روح اهلل زم«

در پی دستگيری يكی از عناصر 

خود فروخته و از عناصر مهم شبكه 
عنكبوتی س���رويس های اطالعاتی 
غرب، رئيس قوه قضائيه در بيانيه ای 
موفقيت های اخير س���پاه پاسداران را 
تبريك گفت.در متن اين بيانيه آمده 
اس���ت: موفقيت های اخير پاسداران 
گمنام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نشان داد اين نهاد انقالبی همان گونه 
كه با قدرت سخت خويش در دفاع 
از تماميت ارضی و آرمان های انقالب 
اسالمی در جنگ تحميلی هشت ساله 
درخشيد و همچنان كه دست خونريز و 
فتنه گر داعش و سايه شوم پهپاد متجاوز 
آمريكايی را از ايران اسالمی و منطقه 
كوتاه كرد، كمينگاه نبرد نرم دشمن را 
نيز درمی نوردد و با اشراف هوشمندانه 
خود مسير های جنگ روانی دشمنان با 
ملت شريف ايران را با همان صالبت 
و اقتدار مس���دود و منهدم می سازد.
اينجانب ضمن تبريك اين موفقيت 
بزرگ اطالعاتی به سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عموم 
ملت ب���زرگ ايران تاكيد می نمايم، 
شناس���ايی و انهدام اليه های مخفی 
اين ش���بكه ضد مردم بايد در دستور 
كار باشد و قوه قضائيه نيز با رسيدگی 
جدی، قاطع و عادالنه به جرائم شبكه 
عمليات روانی عليه ملت ايران، عوامل 

آن را مجازات خواهد كرد.

دستور رئيس قوه قضائيه برای اجرای سریع احکام قطعی دادگاه ها 

س���ل همه اعضای بدن را گرفتار می كند ولی بيشترين عضو مورد 
ابتال ريه و ش���ايع ترين عالمت آن س���رفه است. بيمار مسلول با سرفه، 
ه���وای اطراف خ���ود را آلوده می  كند و ميكروب از طريق تنفس وارد 
بدن ديگران ش���ده، آنها دچار عفونت می ش���وند )نه بيماری(. سيگار 
همه اعضای بدن را تحت اثرات زيان بخش قرار می دهد اما بيشترين 
گرفتاری مربوط به دستگاه تنفس و ريه ها است. بيماری سل هنوز جزو  
ش���ايع ترين بيماری های عفونی اس���ت كه عمدتاً از طريق هوا و تنفس 
منتقل می ش���ود. بيماری س���ل مهم ترين علت مرگ بر اثر بيماری های 
عفونی در جهان اس���ت و يكی از ده علت مهم مرگ و مير در س���طح 

جهانی به شمار می رود.
 تقريباً 2/4 درصد موارد مرگ در دنيا مربوط به بيماری سل است. 
در س���ال 2017، تقريباً 10 ميليون مورد بيماری سل شامل 5/8 ميليون 
مرد  3/2 ميليون زن و 1 ميليون كودك مورد انتظار بوده اس���ت، اما 
فقط 6/4 ميليون مورد ثبت و گزارش ش���ده اند )64درصد(. مبتاليان به 
عفونتHIV، 9درصد موارد سل را شامل می شوند. در حال حاضر 8 
كش���ور جهان 66درصد موارد بيماری سل را در خود دارند كه شامل: 
هند، چين، اندونزی، فيليپين، پاكس���تان، نيجريه، بنگالدش و آفريقای 

جنوبی می شود .
در سال 2017 تقريباً 1/6 ميليون نفر در اثر بيماری سل در جهان 
فوت كرده اند كه 300 هزار نفر آنها مبتاليان بهHIV بوده اند. با اين حال 
مرگ ناشی از بيماری سل از سال 2000 تا 2017 ، 42درصد كاهش يافته  

كه مديون برنامه های جدی مبارزه با سل در سطح جهانی است.
در حال حاضر نزديك به 2 ميليارد نفر در س���طح جهان آلوده به 
ميكروب سل هستند و بيماری سل عمدتاً مربوط به جوامع فقير است. 
عوامل خطر و مستعدكننده برای بيماری سل شامل كم وزنی، مصرف 
مداوم كورتون يا داروهای سركوب كننده سيستم ايمنی، ديابت، عفونت

HIV و به ويژه زندگی در كنار افراد مبتال به بيماری س���ل است. راهبرد 
اخير سازمان بهداشت جهانی مبنی بر »پايان سل« يا»END TB « بدين 
معنی اس���ت كه تا س���ال 2035، مرگ ناشی از بيماری سل 95درصد و 
بروز بيماری 90درصدكاهش يابد. برنامه ريزی های سال های اخير مبتنی 
بر آسان سازی دسترسی به امكانات تشخيصی درمانی و حمايتی بيماران 

نيازمند اقدامات جدی مستمری است تا اهداف كلی حاصل شوند.
 به طور كلی روند كم ش���دن بروز بيماری س���ل در بس���ياری از 
كش���ورها بس���يار كند است و در اين كشورها همچنان بيماری سل از 
شيوع باال برخوردار است كه نشان دهنده تداوم انتقال بيماری در ميان 

افراد جامعه است.
 ناكارآمدی سيستم های بهداشتی همراه با گمراه كننده بودن عالئم 
بيماری از علل مهم اين نابس���امانی به ش���مار می روند. به همين دليل 
فقط در س���ال 2017 نزديك به 3/6 ميليون نفر مبتال به بيماری س���ل 
تشخيص داده نشده و درمان نگرفته اند. اگر وضع به همين منوال بگذرد 
و اقدامات جدی و جديد صورت نگيرد، رسيدن به هدف »پايان سل« 
دس���ت نيافتنی می ماند.مهم ترين اقدام برای توفيق دركنترل بيماری سل 
در سطح ملی و جهانی، )بيماريابی( پيدا كردن بيماران است كه هنوز 
از حد اس���تاندارد تعريف شده به ميزان 70درصد كمتر است. با توجه 
به اين كه سل نمونه ای از بيماری های عفونی است كه مخزن آن انسان 
و منبع انتش���ار و گس���ترش بيماری، افراد مبتال هستند، نقش بيماريابی 
در كنترل بيماری بهتر معلوم می ش���ود. بيماريابی فعال در خالل نيم 
قرن گذشته رل مهمی در كنترل بيماری سل و پايين آوردن چشمگير 
ميزان آن در كش���ورهای پيش���رفته ايفا كرده است ولی در ساير جوامع 
بيمارياب���ی عمدتاً نزد گروه های پرخطر به ويژه اطرافيان بيماران مبتال 

به سل است.
 چند مش���كل اساسی در موضوع كنترل بيماری سل مطرح است 
كه از مهم ترين آنها يافتن روش های تش���خيصی سريع، دقيق، ارزان و 

قابل دسترس است.
 همچني���ن پي���دا كردن و عرضه داروه���ای جديد و مؤثر برای 
كوتاه كردن مدت درمان به كمتر از 6 ماه اس���ت. البته بروز س���ل مقاوم 
به ريفامپين به عنوان مؤثرترين داروی ضد سل و بدتر از آن مقاومت 
در برابر ريفامپين و ايزو نيازيد، مشكل جدی در سطح جهانی به شمار 
می رود. يكی از پيش���رفت های مهم و اخير در تش���خيص بيماری سل، 
ابداع تست تشخيصی سريع السير سل و همچنين مقاومت به ريفامپين 

به نامXpert, MTB/RIF است.
همچنين پس از چند دهه وقفه در معرفی داروهای مؤثر در درمان 
بيماری س���ل ش���امل ريفامپين، ايزونيازيد، اتامبوتول و پيرازيناميد، دو 

Delamanid  وBedaquline :داروی جديد برای درمان سل مقاوم
وارد بازارش���ده و در نزديك به 68 كش���ور در حال مصرفند.در زمينه 
واكس���ن نيز تحقيقات وسيع و گسترده ای با حمايت مؤسسات خيريه 

در جريان است.
RR-(متأسفانه در سال 2017، 558هزار مورد سل مقاوم به ريفامپين 

TB( رخ داده ك���ه 457هزار )82 درصد م���ورد آنها نوعMDRيا مقاوم 
ب���ه دو داروی اصل���ی ريفامپين و ايزونيازيد بوده اند. اما فقط 160هزار 
مورد MDRثبت و گزارش ش���ده اند )تقريباً يك س���وم( و 140هزار 
نفر آنها تحت درمان رژيم مخصوص قرار گرفته اند. البته عليرغم همه 
تالش ها هنوز هم ميزان موفقيت درمان مبتاليان به س���لMDR حدود 

55 درصد است.
 ،HIVبسياری از موارد جديد سل در ارتباط با سوء تغذيه، عفونت

استعمال دخانيات، بيماری ديابت و مصرف الكل هستند. 
تحقيقات و مطالعات، رابطه جدی ميان بيماری س���ل و س���يگار 
)دخانيات( نش���ان داده اند. استعمال دخانيات خطر بيماری سل و مرگ 
ناشی از آن را افزايش می دهد و بيش از 20 درصد بروز بيماری سل 
)انس���يدانس( مربوط به اس���تعمال دخانيات است؛ لذا كنترل استعمال 
دخانيات كمك اساسی به كنترل اپيدمی بيماری سل می كند و بر اساس 
آمار س���ازمان بهداشت جهانی، استعمال دخانيات خطر بيماری سل را 

بيش از 2/5 برابر افزايش می دهد.
 به اين دليل سازمان بهداشت جهانی توصيه می كند تا برنامه های 
ملی كنترل بيماری س���ل و كنترل دخانيات با هم هماهنگ و مرتبط 
باش���ند وآموزش مشترك در هر دو زمينه برای كاركنان بهداشتی انجام 
گيرد. به عالوه در ثبت بيماران مبتال به سل، وضعيت استعمال دخانيات 
آنها ثبت شود و برای ترك راهنمايی شوند و بر مقررات اماكن عمومی 
عاری از دخانيات به صورت جدی تأكيد ش���ود )متأس���فانه بر اساس 
مصوبه اخير مجلس شورای اسالمی قهوه خانه ها از اماكن عمومی خارج 
شده اند تا نظر شورای محترم نگهبان چه باشد(. جالب است در كنترل 
بيماری س���ل به افزايش ماليات دخانيات برای كم كردن مصرف مواد 
دخانی تأكيد شده است )متأسفانه ماليات واقعی بر دخانيات در كشور 

ما در پايين ترين حد جهانی است(. 
 وضعيت بيماری سل در كشور ما به دنبال تالش های همه جانبه 
ش���رايط بهتری را گذرانده و از نظر كلی در ش���رايط متوس���ط خوب 
تقس���يم بندی می شويم اگر چه پراكندگی بيماری سل در كشور يكسان 
نيس���ت و هنوز اس���تان های سيستان و بلوچستان به ويژه منطقه زابل و 

استان گلستان باالترين ارقام بيماری سل را در بر دارند.
 تقويت ش���بكه آزمايشگاهی و تأمين به موقع داروهای تركيبی و 
استاندارد ضامن موفقيت های بدست آمده است و هرگونه سهل انگاری 

می تواند عواقب نامطلوب به بار آورد. 
مش���اركت مردم و س���ازمان های حمايت گر و خيريه مثل همه 
كش���ورهای جهان كه به موفقيت دس���ت يافته اند بايد همت حاكميت 
باش���د. تالش بنياد نيكوكاری فردوس در ايجاد مركز اختصاصی س���ل 
در شهر زابل و در محدوده دانشگاه علوم پزشكی زابل می تواند ضمن 
ارائ���ه خدمت به محرومان منطق���ه، جايگاهی برای آموزش و تربيت 
نيروی انس���انی در بعد منطقه ای شامل افغانستان، پاكستان، تاجيكستان، 

آذربايجان، عراق و ... باشد.
*عضو كميته كشوری كنترل سل

سل، سيگار و سرفه

یادداشت

دكتر محمدرضا مسجدی*

به مناسبت 23 مهرماه روز ملی مبارزه با سل

س���رويس خبر:  وزير اطالعات از دستگيری 
اعضای دو تيم تروريستی كه قصد انجام عمليات 

خرابكاری در ايام اربعين را داشتند، خبر داد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين سيد 
محمود علوی در مرز چذابه با بيان اين كه امنيت 
امروز، حاصل تالش و تعامل سپاه ، ارتش، ناجا و 
نيروهای امنيتی است كه در سايه اين امنيت ميليون ها 
زائر حسينی به كربالی معلي سفر كرده اند، درباره 
انهدام دو ش���بكه تروريستی ياد شده در خوزستان  
گفت: تا كنون دو مورد كه قصد بمب گذاری در مسير 
كاروان های زائران اربعين در خوزس���تان را داشتند، 
شناس���ايی و نقشه آن ها خنثی و از اعضای اين دو 

شبكه ، 50 قبضه سالح جنگی كشف شد.
وی همچنين از موكب های برپا شده در مرز 
شلمچه ديدن و از چند زائر بيمار بستری در بيمارستان 
صحرايی برپا شده در اين گذرگاه مرزی عيادت كرد. 
وی در ادامه ضمن ديدار چهره به چهره و گفتگو با 
شماری از زائران كربال و موكب داران در اين گذرگاه 

مرزی، در جريان مشكالت آنها قرار گرفت.
وزير اطالعات مراسم اربعين امسال را با شكوه تر 
از سال های گذشته دانست و گفت: استقبال كم نظير 

مردم حماسه ديگری را در اربعين امسال رقم زد.
عل���وی با بيان اي���ن كه با حذف رواديد بين 
دوكشور ايران و عراق شاهد افزايش چشمگير زائران 
كربال هستيم، ادامه داد: سفر زائران كربال امسال نسبت 
به سال های گذشته افزايش قابل توجهی داشته و 
پيش بينی می ش���ود جمعيت زائران اربعين امسال 
نسبت به سال گذشته افزايش 2ميليون نفری داشته 
باش���د.وی از خدمت رسانی مردم و دستگاه های 
اجراي���ی به زائران كربال قدردانی كرد و گفت: هر 
چند زائران كربال به دنبال راحتی نيستند و سختی 
های سفر به عتبات عاليات را تحمل می كنند اما 
بايد بهتر پاسخگوی آنان باشيم و همه دستگاه های 

اجرايی بايد با خدمت رسانی به زائران تالش كنند 
تا مشكالت به حداقل برسد. وزير اطالعات، تالش 
دس���تگاه های مختلف برای تأمين امنيت زائران را 
س���تود و گفت: همه دستگاه ها تالش می كنند تا 
زائران با آرامش و امنيت به كربال مش���رف شوند.
علوی همچنين در جريان اين س���فر برای بررسی 
آخرين وضع تردد زائران به پايانه مرزی چذابه رفت 
و در جريان چگونگی تردد زائران ، شرايط امنيتی و 

آخرين وضع خدمات رسانی در مواكب و دستگاه های 
ذی ربط قرار گرفت.

مشکل امنيتی نداشتيم
فرمانده قرارگاه اربعين ناجا گفت: امنيت تمامی 
مرزها و زائران اربعين تأمين شده است و هيچ گونه 

مشكل امنيتی مرزها را تهديد نمی كند.
س���ردار محسن فتحی زاده در نشست قرارگاه 
اربعين مرز مهران، افزود: با توجه به اين كه امسال 
حضور زائران در مرزها زودتر از س���ال های گذشته 
شروع شد،  نيروهای مسلح هم عمليات تأمين امنيت 

زائران را زودتر از حضور آنها شروع كردند.

وی با بيان اين كه سهم خروج زائران از مرز 
مهران 60 درصد بيشتر  از ساير مرزهاست، ادامه داد: 
تراكم جمعيت در مرز مهران روان است و يك توازن 
نسبی در ورود و خروج زائران از مرزها ايجاد شده 
است، هرچند در مرز مهران همچنان خروج زائران 
از مرز وجود دارد. مديركل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ايالم هم گفت: با توجه به شمار زياد 
زائران برای بازگشت به كشور از طريق مرز مهران، سه 

هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال آنها نياز است. نوراهلل 
دلخواه توضيح داد: اكنون روزانه به طور متوس���ط 
200تا 500 دستگاه اتوبوس در مرز مهران كار جابه 
جايی زائران به نقاط مختلف كشور را انجام می دهند 
اما پيش بينی می ش���ود با افزايش جمعيت زائران در 
بازگش���ت به كشور سه هزار دستگاه اتوبوس نياز 
باش���د.او افزود: موج بازگشت زائران به كشور آغاز 
شده است و روزانه حداقل 70هزار نفر وارد كشور 
می ش���وند در حالی كه هنوز ميزان تردد زائران به 
كشور عراق از مرز مهران قابل توجه است و از مرز 

280هزار نفر هم در بعضی روزها می گذرد.

دستگيری اعضای 2 شبكه تروريستی در راهپيمايی اربعين 
اژه ای: ديدگاه اعتقادی افراد در حوزه پژوهش مهم است 

س����رويس خبر: رئيس پژوهش����گاه قوه قضائيه با معاون اول قوه قضائيه 
ديدار و گفتگو كرد.

حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائيه 
با ابراز خرسندی از فعاليت يك گروه جوان در اين پژوهشگاه، گفت: نيروی 
جوان، پر انرژی است و تعلقات دنيوی حداقلی دارد، به همين علت می تواند 
از نعمت جوانی خود به نحو احسن استفاده كند.وی فعاليت های پژوهشی را 
از مسائل حياتی، زيربنايی و كليدی كشور دانست كه نتايج آنها سبب خواهد 
شد كشور در روشنايی و با بينايی حركت كند.معاون اول قوه قضائيه با بيان اين 
كه فعاليت های پژوهشی درست و با تعمق نتايج خوبی به دنبال خواهد داشت، 
افزود: جهل در انجام فعاليت ها، ما را دچار خسران بزرگی می كند و دقيقاً به 
همين دليل نقش و جايگاه پژوهشگاه مهم و حياتی است.وي با ضروری دانستن 
وجود ديدگاه اسالمی در پژوهشگران از رئيس پژوهشگاه قوه قضائيه خواست 
مبنای برنامه ها را به گونه ای تنظيم كند كه با تغيير مديريت ها، به مبانی و ساختار 

اصلی موجود خدشه ای وارد نشود.
 محسني اژه اي تاكيد كرد: امروز نيازمند آن هستيم تا در دستگاه قضايی به 
تمامی ابعاد يك موضوع توجه شود و فقط به بعد حقوقی موضوع نپردازيم.

اتهام »افساد فی االرض« 3 متهم محيط زيستی تغيير كرد
سرويس حوادث: سخنگوی قوه قضائيه از تغيير اتهام افساد في االرض 
3 متهم پرونده موسوم به جاسوسي از مراكز حساس نظامي در پوشش محيط 

زيست خبر داد.
غالمحسين اسماعيلي افزود: مراد طاهباز، نيلوفر بيانی و هومن جوكار سه 
متهم پرونده موسوم به جاسوسی از مراكز حساس نظامی در پوشش محيط 
زيستی برای بيان آخرين دفاعيات به دادگاه احضار شدند.وی افزود: بر اساس 
ماده 280آيين دادرس����ی كيفری دادگاه می تواند در جريان رسيدگی به پرونده 
عنوان اتهامی را تغيير دهد و بر همين اساس اتهام افراد اشاره شده از افساد فی 
االرض به همكاری با دولت متخاصم آمريكا و رژيم صهيونيستی عليه جمهوری 
اسالمی برای جاسوسی به نفع سيا و موساد تغيير كرد.اسماعيلي تاكيد كرد: بر 
اساس آيين دادرسی دادگاه تكليف دارد اگر اتهام را تغيير دهد اتهام جديد را 
تفهيم كند و بر اساس همان فرآيند قضايی اقدام قضايی انجام شده است.گفتنی 
است يك نفر ديگر پرونده يعنی طاهر قديريان كه برای او هم افساد فی االرض 

صادر شده بود در روز های آينده به دادگاه احضار می شود.

اخبار کوتاه

وزیر اطالعات از مرز چزابه دیدن کرد
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