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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

بنا به �اليلي كه محل بحث �� �ينجا نيس���ت� 
قو� س���و� ضعيف �ست � نمي  تو�� �� �� پذيرفت. 
��با�� قو� ��� � ��� هم مي تو�� بس���ته به منظر � 
چشم �ند��� كه ���يم� مي تو�نيم �ظها�نظر كنيم � يكي 
�� �نتخا� كني���م. �� مجمو�� عد� �� معتقدند ميا� 
مجهوال� � معلوما� ما ��با�� �هن تعا�� � تو��� 

�جو� ���� � مجهوالتما� �� حا� كم شد� �ست.
 عد� �� �يگر معتقدند كه: ���� مجهوال� ما به 
مر�� �ما� � به تد�يج �� حا� كم شد� �ست �لي 
بايد بپذيريم كه فعال� �نچه �يا� ���يم� مجهو� �ست. 
�هن هنو� بر�� ما معلو� نيست � ��� ��� � ����� 
تا �سيد� به قله ها� �هن ���يم. �� �ين چشم �ند��� 
�هن� ��حد� �ست با قا�� ها� بي شما� كه بخشي 
�� �� كشف شد� �س���ت � بخش هايي �� �� هنو� 

نامكشو� �ست.
ش���ايد بتو�� �� مثا� سا�� تشريح ���� �ستفا�� 
كر� كه طي �� گفته مي ش���و�: ���� همچو� تو�� 
عظيم يخي �ست شنا�� �� �� كه بخش بز�گي �� 
�� ���� �� �س���ت � �نچه كه بير�� �� �� �ست� 
بخشي �ند� �ست. كوتا� سخن �ين كه: �هن� هنو� به 
معنا� تا� كلمه معلو� نيست �لي مجهو� هم نيست. 
ميا� معلوميت � مجهوليت �� نوسا� �ست � صد�لبته 
��شن �ست كه ما �� مجهو� به طر� معلو� حركت 
مي كنيم � �� چه �� حا� �يا� شد� �ست� معلوما� 

ماست �� با� �هن. 
�� �ينجا ���� �ين مسأله نمي شويم كه: شناخت 
�هن چگونه � با چه �سيله �� صو�� مي گير�� �يا ما 
�هن �� با �هن ما� مي شناسيم يا با غير �هن� غير�هن 
چيس���ت� �يا مي تو�� �هن �� با غير�هن شناخت� 
غير�هن چگونه مي تو�ند �هن �� بشناسد � به �نسا� 

بشناساند�
تر�يد� نيست كه ما �هن �� با �هن مي شناسيم � 
�ين �مر� طبيعي �ست. غير �� �ين� يعني شناخت �هن 
با غير�هن� �مر� غيرقابل تصو� �ست � فهم � تحليل 
�� ��� به جايي نمي بر�. �� ��قع� �� فر�يند شناخت 
�هن� بخش معلو� �هن� به بخش مجهو� �� يو�� 
مي بر� � تحت تسلط خويش �� مي ����. �گر �� ���� 
«فتح» �ستفا�� كنيم� بر��شت ��ست تر� �� موضو� 
�� �ختيا� خو�هيم ��شت. ���� بخش معلو� �هن� 
بخش ها� مجهو� �� هد� قر�� مي �هد � به ميز�� 

حركت � قد�� خو��� به فتح موفق مي شو�.
با�� � �نچه تا �مر�� ��ب���ا�� �هن مي ��نيم � 
مجمو� ��نايي هايم���ا� �� با� �هن� حاصل چنين 
فر�يند� �ست � همين فر�يند همچنا� ���مه ���� � �� 
��قع� يگانه شگر� � شيو� �� �ست كه ميا� ��سويه 
تا�يك � ��شن �هن � �� قطب شناخته � ناشناخته 
�� �� جريا� �ست� �ما پرسشي كه �� �ينجا قابل طر� 
�س���ت� � مهم هم هست �ين كه: �يا �ين فر�يند قابل 
توقف �س���ت� �يا �ين �مكا� �جو� ���� كه �هن � 
مكانيسم حركت �� �� جايي بايستد � پايا� بپذير�� 
�ين سؤ�� �� به گونه �� �يگر هم مي تو�� طر� كر�: 
�يا ما به جايي خو�هيم �سيد كه شناخت �هن متوقف 
ش���و�� �يا �نسا� ���� �� س���ر�� ���� كه �� �� �� 
شناخت �هن �عال� بي نيا�� كند� �جا�� بدهيد �� 
�ينجا س���ؤ�� �� به صو�تي جزئي تر� به �ين صو�� 
طر� كنيم كه: �يا ���� خو�هد �مد كه �هن نخو�هد- 
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 ���يت �ستا� �كبر ثبو� �� 
مير�� محمد تقي �ملي
شعرها�  بهلو�

 تو�ضع يعنى تحمل �نج 
�  �حمتى مد��� �� ��� 

خدمت به بشريت. خد��ند 
هميشه حاضر � ناظر �ست.
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��ستا���� �� كه صر� � نحو �� بد�� �ستا� شر�� 
كر� � عال�� بر تحصيل �� حو��� �� ��نشگا� فلسفه 
خو�ند� سا� ها بر كرسي تد�يس نشست � مديريت  
بخش���ي �� فضاها� فكر� � فرهنگى � ��نشگاهى 
�� عهد� ��� ش���د. ��  معتقد بو� كسانى كه �� حو�� 
�ياضيا�� فيزيك � حتى مكانيك فعاليت مى كنند نيز �� 
حا� عبا�تند � هستند � تاكيد مى كر�: يكى �� خطاها� 
ما �ين بو� كه همو��� فكر مى كر�يم عبا�� تنها نما� 
خو�ند� � ���� گرفتن �س���ت� �� حالى كه �با� كر�� 
�مين � برطر� كر�� نيا� مر�� نيز عبا�� �ست � �ين 
شيو� �ئمه (�) بو�� �ست. حجت �السال� ��لمسلمين �كتر 
�حمد �حمد�� عضو گر�� مطالعا� �سالمى فرهنگستا� 
علو�� �ستا� فلسفه ��نشگا� تهر��� عضو شو��� عالى 
�نقال� فرهنگى � �ئيس سا�ما� «سمت» �� �ين هفته� به 
�ليل عا�ضه قلبى ��� فانى �� ���� گفت � فضا� علمي 

�ير�� �مين �� �� ماتم فقد�نش �ند�هگين كر�.
�نچه �� پى مى �يد� �ندگي نامه خو�نوشت �ين 
�ستا� فقيد �ست كه �� سا� 1395 به مناسبت تقدير �� 
�� �� بيست �سومين جشنو��� كتا� سا� ��نشجويى 

�� خبرگز��� �يسنا منتشر شد� �ست:
«�ينجانب �حمد �حمد� �� 1312/6/15 �� يكى 
�� ��ستاها� مالير �� خانو��� �� كشا��� � مذهبى به 
�نيا �مد�. �� 6 سالگى قر�� � كتابها� فا�سى �� خو� 
�موختم� �م�ا ��يغا كه به عل�ت نبو�� مد�سه � �مكانا� 
�ستعد��� به هد� �فت. �� 17 سالگى بد�� �ستا� تما� 
صر� �� خو� خو�ند� � نيمى �� نحو ��. �� سا� 1331 
���� حو�� بر�جر� شد� � �� طو� پنج سا� � كه فصل 
���عت �� هم به ��ستا مى �فتم � تا نيمه ��� سطح �� 
خو�ند�. �� سا� 1336 به حو�� قم �مد� � تا سا� 1345 
عال�� بر ���� خا�� � فلسفه � تفسير �� حو��� �� 
��نشگا� تهر�� ليسانس فلسفه گرفتم � �بير شد�. �� 
سا� 1348 كا�شناسى ��شد فلسفه غر� گرفتم � �� 
سا� 1358 �� هما� �شته فا�� �لتحصيل شد� � �� سا� 
1353 به �عو� گر�� فلسفه غر� ��نشگا� تهر�� عضو 

هيأ� �� گر�� شد�.
�ستا���

�� حو�� بر�جر�
�ية �هللا حا� شيخ على محمد بر�جر�� � ��� 
خا��� �ية �هللا حا� شيخ �حمد فيضى � ���� سطح� 
�ية �هللا حا� ش���يخ �حمة �هللا صاحب �لزمانى � ���� 
س���طح�حضر� حجة �السال� ��لمسلمين حا� شيخ 

غالمرضا موالنا � ���� مقدما� � فلسفه � كال�.
�� حو�� قم

�ية �هللا �لعظمى بر�ج���ر�� (��) � ��� خا��� 

�ية �هللا �لعظمى �ما� خمينى (��)� �ية �هللا �لعظمى طباطبايى 
سلطانى (��) � ��� كفايه� �ية �هللا �لعظمى شها� �لدين 
نجفى (��) � ��� خا��� �ية �هللا �لعظمى محقق ��ما� 
(��) � ��� خا��� �ية �هللا �لعظمى حسين نو�� � ��� 
س���طح� �ية �هللا حا� مير�� على مشكينى (��) � ��� 
ر بز��  سطح� �ية �هللا �لعظمى فيلس���و� �لهى � مفس�
قر��. عال�مة طباطبائى (��) كه مد�� 20 سا� �� محضر 

نو��نى �� فيض بر�� � �جو�� مرهو� �� �ست.
�� ��نشگا� تهر�� بيشترين �ستفا�� �� �� ��� �ستا� 

بز�گو�� مرحو� �كتر يحيى مهد�� بو�� �ست.
كتا� � مقاال�

�لف) كتابها
1) تأمال� �� فلسفه ��لى (ترجمه)� �نه �كا��� 
�نتشا��� س���مت� چا� پنجم� 1385. 2) نقد تفكر 
فلسفى غر� (ترجمه)� �تين �يلسو�� �نتشا��� سمت� 
چا� ���� 1385. 3. تأس���يس مابعد�لطبيعه �خال� 
(ترجمه �� �لمان���ى)� مؤلف: كانت. 4) پا��هر �� �فع 
�نكا� نز�� �حى� نشر بوستا� قم. 5) كتابى �� �ست 
تأليف كه حا�� ���� خا� من �� فلسفه �ست � نقد� 
بنيا�� �ست بر فلسفه كانت � برخى فلسفه ها� غربى.

�) مقاله ها
1) تجربه حس���ى � ��بطه �� با كليت � �ستقر��� 
خر�نامه صد��� شما� 16� 1378. 2) تفسير قر�ئتى �يگر 
�� �يا� ��� سو�� ���� بينا�� شما�� 18. 3) �يشه يابى 
تعا�� علم � �ين� پيا� حو��� شما�� 20. 4) �صل هو 
هويت يا مفصل ���نشناسى � فلسفه� سخن سمت� 
ش���ما�� 5� 1378. 5) عقل � ��بطه �� با �ين � عرفا�� 
��نشگا� باقر �لعلو� (�)� قم� شما�� 2. 6) �عتبا� � ���يى 
قر�ئتها� مختلف �� �ين� كيها� فرهنگى� شما�� 172� 
1379. 7) �تحا� عالم � معلو� � تأثير �� �� بحث علي�ت. 
 8) قضي�ه ش���رطى هما� حملى �ست� ��نشگا� تبريز. 
ى� مجله علو� �نسانى ��نشگا�  9) ماهي�ت تجربه حس�
ش���هيد چمر�� �هو��. 10) ضر���� فصلنامه فلسفه 
��نشكد� علو� �نسانى ��نش���گا� تهر�� گر�� فلسفه� 
شما�� 1� سا� 1379. 11) مى �نديشم �كا�� � �نسا� 
معل�ق �بن سينا� ���ئه شد� �� جشنو��� �بن سينا �� �هلى 
مه بر كتا� «تغيير نظا� �مو�� � پر���»�  نو. 12) مقد�
����� �مو�� � پر���. 13) علم تصو� �س���ت يا 
تصديق� 14) نقد� بر نظري���ه هيو� �� با� علي�ت� 
يا�نامه �ية �هللا حسن ���� �ملى� پژ�هشگا� علو� �نسانى� 
سا� 1374. 15) پيوند هست � بايد� مؤسسه توسعه 
��نش � پژ�هش. 16) ماهي�ت حمل. 17) ��بطه صفا� 

با ���� مقدمه جلد 6 �سفا�� بنيا� صد��.
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�ند� يا� �كتر �حمد �حمد�

ویژه فرهنگی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

تب و تاب جام جهاني 

فوتبال

گزارش

صفحه 7

پیشنهادهایی برای 

برون رفت از چالش 

نوسانات ارزی

اقتصادي
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* دكت�ر روحان�ي: نبايد اج�ازه دهيم اين دس�تاورد )برجام( 
بس�يار بزرگ ديپلماس�ي با اقدامات يكجانبه و پيمان شكني 

ديگران نابود شود 
* اگر ايران نتواند از امتياز توافق برجام اس�تفاده كند، عمًا 

ماندن در آن، امكانپذير نخواهد بود 
* حضور مستشاران ايراني در سوريه به درخواست رسمي 

دولت آن كشور و براي مبارزه با تروريسم است 
* رئيس جمهوري از تداوم مشورت و رايزني ايران و فرانسه 
در ارتباط با برقراري ثبات و آرامش در سوريه استقبال كرد 

* مكرون: پاريس به برجام پايبند است و تمام تاش خود را 
براي حفظ آن به كار گرفته است 

* رئيس جمهوري فرانسه از يك سلسله اقدامات و راه حل هاي 
عملي براي جبران بهره مندي ايران از منافع ماندن در برجام 

خبرداد 
* موض�ع م�ا و ش�ما درب�اره برج�ام موضع�ي اس�ت كه در 

چارچوب قوانين بين المللي كامًا معتبر است 
* همه بايد تاش كنيم برجام حفظ شود 

* نبايد به هيچ وجه با كوچكترين خطا، براي كس�اني كه به 
دنبال نابودي اين توافق هستند، فرصت طايي ايجاد كرد 

* روساي جمهوري بر تداوم رايزني هاي دو كشور در مسايل 
دوجانبه و منطقه اي تاكيد كردند

صفحه16صفحه2

 نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقاب

اقامه مي شود

مسكو: اكنون زمان خروج ایران و حزب اه 

از سوریه نیست
* مراسم نماز روز عيد سعيد فطر از ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد

 * پاركينگ ه�اي اط�راف مص�ا ب�راي توق�ف خودروه�اي ش�خصي نمازگ�زاران در نظ�ر
گرفته شده است

* سفير روسيه در لبنان: خروج ايران و حزب اه در شرايط فعلي ممكن نيست چون غلبه بر 
تروريسم نهايي نشده است

* ارتش سوريه با پشتيباني هوايي روسيه حمله تروريست ها به شهر تدمر را دفع كرد

روحاني: بیانیه هاي اروپا
باید با اقدامات عملي همراه باشد

امضاي توافقنامه آمريكا و كره شمالي در سنگاپور

* ترامپ از تعهد پيونگ يانگ به خلع ساح هسته اي خبر داد
* رهبر كره شمالي: ديداري تاريخي با ترامپ داشتم و به مرحله جديدي پا گذاشتيم

* جهان شاهد تغييري گسترده خواهد بود
* ترامپ و اون متعهد به ايجاد روابط جديدي ميان آمريكا و كره شمالي شدند

* ترامپ و اون خواستار توسعه روابط جديد دوجانبه و حمايت از صلح شدند
* تح��ري�م ها تا خلع ساح كام�ل هست�ه اي كره شمالي ادامه مي يابد

* به مانورهاي نظامي آمريكا در كره جنوبي پايان مي دهيم
* ترامپ: كره شمالي به دنبال معامله است و من معامله گر خوبي هستم

* نخست وزير ژاپن: توكيو از امضاي توافقنامه ميان واشنگتن و پيونگ يانگ حمايت مي كند
* ماهاتير محمد نخست وزير مالزي: نبايد به صداقت كره شمالي شك كنيم

* موگريني نشست ترامپ و اون را گامي حياتي و ضروري دانست
* وزير خارجه روسيه: انجام ديدار ترامپ و اون واقعيتي مثبت است

آمریكا به كره شمالي تضمین امنیتي داد

*ولي اه  س�يف: 7 ميليون س�كه پيش فروش ش�ده كه به تدريج 
وارد بازار مي شود

* هيچ كمبودي در بازار سكه طا وجود ندارد
* ط�رح بنگاه ه�اي زودبازده و طرح ضربتي اش�تغال تجربيات 

ناموفقي بود كه به اشتغال پايدار نينجاميد

رئیس كل بانك مركزي: نوسانات بازار 
سكه ریشه رواني دارد

ايران شناسي

صفحه 6

دكتر جال  خالقي مطلق

حماسه سرایي

در ایران

در گفتگوي تلفني با رئيس جمهوري فرانسه 

صفحه 11

شرح دعاي  روز  بیست و 

هشتم  ماه  مبارك رمضان

معارف

آیت  اه  روح  اه  خاتمي)ره(

نظریه های

مزاحم

صفحه 2

فتح اه آملي

يادداشت
چه كسي مي تواند نقش 

صالحي را انكار كند؟!

صفحه 2

محمدتقي حسيني

نگاه

رفتار قانوني
در تجمعات پیگرد ندارد

* معاون سياس�ي وزير كشور: 
چند حزب يا تش�كل نمي توانند 
در يك زمان تجمع داشته باشند 
* مس�ئول امني�ت تجمع�ات و 
راهپيمايي هاي قانوني، نيروي 

انتظامي است صفحه2

سخنگوي دولت: حقوق شاغان و بازنشستگان

امروز پرداخت مي شود

صفحه16

صفحه2صفحه4 صفحه2

مزايد شماره 3/97
(آگهي نوبت دوم)

آگهي مزايده فروش يك فروند بارج 8 هزارتني 
شركت فوالد اكسين خوزستان در نظر دارد يك فروند بارج هشت هزارتني 
خود واقع در بندربوشهر را طبق مشخصات درج شده در اسناد، از طريق مزايده 
عمومي به فروش برساند لذا از كليه متقاضيان شركت در مزايده دعوت به عمل 
مي آيد جهت اعالم آمادگي، كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده، در 

زمان تعيين شده ، به آدرس زير مراجعه نمايند: 
1ـ محل اخذ اسناد مزايده و تسليم پيشنهادها: اهوازـ  كيلومتر 10 جاده بندرامام 
خميني (ره) شركت فوالد اكسين خوزستان واحد فروش و بازاريابي شماره تماس

06132909000 داخلي 3808
ــناد مزايده: از تاريخ 1397/3/22 لغايت 1397/3/27 هر  2ـ زمان دريافت اس

روز كاري از ساعت 10 صبح تا ساعت 15
ــكري مقابل صدرا  مورخ  ــهر انتهاي خورلش 3ـ مكان و زمان بازديد: بندربوش

1397/3/28 ساعت 10 صبح
4ـ زمان تحويل پاكت ها: مورخ 1397/3/30 از ساعت 10 صبح لغايت 15 

5ـ قيمت پايه كارشناسي: 110,000,000,000 ريال
ــال به صورت  ــده: 2,000,000,000 ري ــركت در مزاي ــپرده ش ــغ س 6ـ مبل
ضمانتنامه بانكي، چك تضمين شده و يا واريز به حساب شركت فوالد اكسين 

خوزستان 
7ـ قيمت اسناد: 200,000 ريال واريز به حساب شماره 214504309620552001 

بانك انصار به نام شركت فوالد اكسين خوزستان
ــروط، مبهم و پيشنهادهايي كه با برگ  ــنهادهاي فاقد سپرده مش 8ـ به پيش
مشخصات و شرايط معامله مغايرت داشته باشد و يا ديرتر از موعد مقرر تحويل 

شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
9ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج گرديده است. 

10ـ شركت فوالد اكسين خوزستان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
11ـ هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده مي باشد. 

واحد فروش و بازاريابي شركت فوالد اكسين خوزستان

ت  دوم
    نوب

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 315
فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش در نظر دارد، 
ــه خريد يك قلم نيازمندي  ــبت ب ــق برگزاري مناقصه عمومي نس از طري
مشروحه زير در دو فقره مناقصه مجزا اقدام نمايد، لذا از كليه كارخانجات 
و توليد كنندگان عمده دعوت به عمل مي آيد از مورخه 97/3/22 لغايت 
97/4/2 با در دست داشتن مدارك مشروحه ذيل به  آدرس زير مراجعه و 

برگ شرايط و مشخصات نيازمندي مشروحه ذيل را اخذ نمايند. 
مالحظا�مقد�� مو�� نيا� (كيلوگر�) شر� جنس��يف

-900,000روغن مايع سرخ كردني1
-900,000روغن مايع سرخ كردني2

1ـ فيش واريزي به مبلغ 300,000 ريال به حسـاب جاري طالئي شـماره 
6158800178505 بانك سـپه به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف 

آما و پش نزاجا.
2ـ معرفي نامه كتبي

ــالمي ايران،  ــيه، ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اس آدرس: تهران، اقدس
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجا، مديريت خريد و پيمان 

تلفن: 22806684     تلفكس: 26127344

آگهي مناقصه عمومي

كا�خانجا� نير�� ��يايي ��هبر�� ��تش جمهو�� �سالمي �ير�� �� نظر 
���� نسبت به تأمين ���� � متعلقا� مو�� نيا� خو� �قد�� نمايد.

1ـ ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه مبلغ 2/200/000/000 ريال به صورت 
نقد به حساب شماره 5151575458004 به نام وجوه مشخص دارايي منطقه يكم 
ــپه واريز و يا همين مبلغ ضمانتنامه بانكي در وجه كارخانجات  نداجا نزد بانك س

نداجا بندرعباس اخذ و به همراه مدارك تحويل گردد.
ــهيد باهنر ـ  ــكله ش ــناد مناقصه: بندرعباس جنب اس ــليم اس 2ـ محل اخذ و تس

كارخانجات نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
ــخ درج آگهي در  ــركت در مناقصه 1 روز پس از تاري ــناد ش ــان دريافت اس 3ـ زم

روزنامه به مدت 8 روز
4ـ مدت زمان قبول پيشنهاد حداكثر 18 روز بعد از انتشار آگهي تا مورخه 97/4/11

5ـ هزينه درج آگهي روزنامه و ساير هزينه ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
6ـ زمان بازديد مورخه 27 و 97/3/31 از ساعت 9:00 الي 11:00

ــماره  ــاب ش ــركت در مناقصه مبلغ 600/000 ريال به حس ــت خريد اوراق ش 7ـ جه
51511575564004 وجوه مشخص كارخانجات نداجا نزد بانك سپه واريز گردد.

8ـ زمان بازگشايي پيشنهادها در صورت به حدنصاب رسيدن تعداد شركت كنندگان 
روز چهارشنبه مورخه 97/4/13 مي باشد.

9ـ شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه 
مناقصه گزار مي باشد.

10ـ دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
ــال قبل و  ــردش وجوه نقد و اظهارنامه مالياتي س ــه و صورت گ ــه ترازنام 11ـ ارائ

گواهينامه سمتا الزامي مي باشد.
12ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و سؤاالت تخصصي با شماره 09173678677 

تماس حاصل فرمايند.
جهت هماهنگي تردد و بازديد 2 روز قبل با شماره تلفن 09177612773 تماس 

حاصل فرمايند.
*شركت نظامي يا نماينده نظامي در مناقصه ممنوع است*

ــب اطالعات بيشتر به نشاني بندرعباس جنب اسكله شهيد باهنر  جهت كس
ــماره 09177612773  ــروي دريايي ارتش مراجعه و يا با ش ــات ني كارخانج

تماس حاصل فرمايند.

فراخوان مناقصه عمومى 
يك مرحله اى خريد كاغذ

(نوبت ���)
سـازمان سـنجش آموزش كشـور در نظر دارد مناقصه 
ــه  ــرم 90×60 ب ــذ 70 گ ــد كاغ ــد 25000 بن ــى خري عموم
ــماره 200973062000001 را از طريق سامانه تداركات  ش
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
ــداركات الكترونيكى دولت  ــامانه ت پاكت ها از طريق درگاه س

(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
ــورخ 1397/03/23  ــامانه م ــه در س ــار مناقص ــخ انتش تاري

مى باشد.
ــناد مناقصه از سايت:  ساعت 16 روز  مهلت زمانى دريافت اس

چهارشنبه مورخ97/03/30
ــنبه مورخ  ــاعت 16 روز ش ــنهاد: س ــت زمانى ارائه پيش مهل

1397/04/09
ــه شنبه مورخ  ــاعت  11 روز س ــايى پاكت ها: س زمان بازگش

1397/04/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات 

بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها:
ــپهبد قرنى  ــان كريم خان زند- بين خيابان س ــران- خياب ته
ــوم-  ــى –پالك 204- طبقه س ــتاد نجات اله ــان اس و خياب

واحدكارپردازى و تلفن 02188923792

ش�ركت غل�ه � خدم�ا� با��گان�ي منطقه س�ه (فا��) به نمايندگي ش���ركت 
ما��تخصصي با��گان���ي ��لتي �ير�� ��نظر ���� تامين نير�� �نس���اني � لو�� جهت 
عمليا� تخليه با�گير� گند� � ��نه ها� ��غني مر�كز ملكي � غيرملكي خو� �� سطح 
�س���تا� فا�� به مد� يكسا� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به شما�� 

(مناقصه سامانه ستا�) 200971033000003 به مناقصه ��گذ�� نمايد.
كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � 
با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� 
www.setadiran.ir �نجا� خو�هد ش���د � ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� 
عضويت قبلي مر�حل ثبت نا� �� س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� 

جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
�ما� ��لين �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 97/3/17 ساعت 10 صبح مي باشد.

مهلت �ما� ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت �� تا�يخ 97/3/23 ساعت 13
مهلت �ما� ���ئه پيشنها� (��سا� پاكت ها) ساعت 13 ��� ��شنبه مو�� 97/4/4

�ما� با�گشايي پاكت ها ساعت 11 ��� يكشنبه مو�� 97/4/10 
�ما� �عتبا� پيشنها� 60 ���

حضو� پيشنها��هندگا� �� جلسه با�گشايي �� سالن �جتماعا� شركت ��قع �� شير��� 
خيابا� حافظ بالمانع �ست.

هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر ��خصو� �سنا� مناقصه 
� ���ئه پاكت ها� (�لف) به ���� فو� � شما�� تلفن  60-32282359 ��خلي 240 �طالعا� 

تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه � مركز تما� 27313131
�فتر ثبت نامه 88969737 � 85193768

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3

شركت غله � خدما� با��گاني منطقه 3
آگهي مناقصه

ت دوم
آگهي تجديد مناقصه عمومي    نوب

يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي 

(97/140/2461)
(شماره 1059 .1397)

مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرانـ   مديريت مخابرات
موضوع مناقصه: پيمان خدمات پشتيباني و نگهداري دكل هاي مخابراتي

مبلغ برآورد مناقصه: 6/350/000/000 ريال
ــتگاه هاي مخابراتي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  1ـ محل و مكان اجراي كار: ايس

ايران در سطح كشور ايران
2ـ مدت اجراي كار: يك سال

3ـ نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرانـ  مديريت مخابرات
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 320/000/000 ريال به صورت يك يا 
ــف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آيين نامه  ــي از ضمانت نامه هاي معتبر مندرج در بندهاي ال تركيب

تضمين معامالت دولتي به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هيئت محترم وزيران.
ضمنا وجه نقد مي بايست به حساب شماره.... بانك.... واريز گردد.

ـ     دارا بودن گواهينامه صالحيت در رشته ارتباطات با حداقل رتبه  5      الزامي مي باشد.
ــركت كنندگان مي توانند از زمان چاپ  زمان و مهلت دريافت اسـناد ارزيابي كيفي: ش
آگهي نوبت اول تا 5 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به استثناء روزهاي پنج شنبه و جمعه در 
ساعات اداري، پس از واريز مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 7846880015 نزد بانك 
تجارت شعبه قرني (كد207) به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به همراه فيش 

واريزي و معرفي نامه معتبر حضوراً جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده: شركت كنندگان مي توانند تا 
ــناد ارزيابي كيفي در ساعات اداري نسبت به تحويل  2 هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس
اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده به آدرس ذيل اقدام نمايند. درج شناسه ملي و كد ثبت نام در 

پايگاه ملي بر روي پاكت هاي تحويلي الزامي مي باشد.
ــپهبد قرنيـ  نرسيده به خيابان سپندـ   محل دريافت و تحويل اسـناد: تهرانـ  خيابان س

پالك188ـ طبقه اولـ  اتاق 122 
ــركت در مناقصه براي   اعالم نتايج ارزيابي كيفي: پس از انجام ارزيابي كيفي، دعوتنامه ش

مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد شد.
ــنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات و در  زمان و محل گشـايش پاكت ها: پيش

زمان مندرج در اسناد مناقصه با ارسال دعوتنامه قبلي جهت حضور، بازگشايي خواهد شد.
ــماره تلفن هاي 02161630307 و 02161630601  ــب اطالعات بيشتر با ش جهت كس

تماس حاصل فرماييد.
www.shana.ir                         www.ioptc.ir

روابط عمومي 

17تا20 �12
شما�� ثبت: 534

آگهي مناقصه (نوبت دوم) 
عمليـات تسـطيح و زيرسـازي 

يك بـاب گلخانه هيـدرو پونيك 

شركت كشاورزي سيرجان بنياد
رجوع به صفحه 13  

قيمت DVD  هر مجله 40/000  �يا�

دى وى دى مجـالت  
اطالعات هفتگى ،  دنياى ورزش    و جوانان امروز

سـال 1396

قابل توجه فرهنگدوستان
ازسايت فروشگاه اينترنتي  انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي
 انتشارات اطالعات كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد.

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

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

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
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توحيـد فتـوا
نوشتة استاد گرانمايه حضرت حجت االسالم والمسلمين 

سيدمحمدرضا طباطبايي
قطع رقعي ، 132 صفحه ، چاپ اول

ــمندان درباره  اين كتاب دربرگيرنده نظرات و آراي مراجع عظام و انديش
رويت و غروب هالل ماه مي باشد كه در ماه مبارك رمضان به سبب دقت 
در مسائل شرعي از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد. نويسنده كه در 
اين باره از زمينه تحقيقات خوبي برخوردار مي باشد و نظرات خود را پيش 
از اين در مقاالت مختلف ارائه نموده، كوشيده است مطالب و موضوعات 
مورد اشاره را در يك مجموعه جالب و خواندني در هفت فصل عرضه كند 
ــتم  ــنهادي خود را تحت عنوان «توحيد فتوا» طي فصل هش و طرح پيش

ارائه نمايد.
ــت پشت جلد كتاب مي خوانيم: «مردم امروز حتي نوجوان ها  در يادداش

چرايي هر حكم و دستور را مي پرسند و مي خواهند توجيه شوند و رمز و رازها را در فتاوي بدانند.
دو روز شدن عيد فطر در يك كشور را مردم ديگر نمي توانند تحمل كنند و واكنش هاي آنان نسبت به اين رخداد شايد 

به گوش مراجع عظام نرسد.»

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره    22-970311

شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو درنظر دارد اقالم ذيل را 
از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 

1ـ   انواع سيم رشته اي
ــماره  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 10-12  ــي 213 از س ــن 32223032-024 داخل تلف
ــايت ــق مراجعه به وب س ــوده و يا از طري ــل نم ــاس حاص  تم
ــر تا 7 روز پس از تاريخ  www.iran-transfo.com حداكث
چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك 
به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. شركت توسعه پست هاي ايران 

ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، شهرك صنعتي شماره يك (علي آباد)، انتهاي 
بلـوار پروفسـور ثبوتي، خيابان دي جنوبي شـركت توسـعه 

و پست هاي ايران ترانسفو
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فراخوان مناقصه عمومي 

يك مرحله اي چاپ  و صحافي 

كتب درسي  و كمك  درسي 

سازمان نهضت سوادآموزي
رجوع به صفحه 8165/ م الف

وزارت آموزش و پرورش
  سازمان نهضت سوادآموزى
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نماز عيد سعيد فطر به امامت رهبر معظم انقالب اقامه مي شود

سخنگوي دولت: حقوق شاغالن و بازنشستگان امروز پرداخت مي شود

رئيس ستاد برگزارى عيد سعيد فطر اعالم كرد: نماز عيد 
سعيد فطر به امامت حضرت آيت اهللا خامنه اى در مصالى امام 

خمينى(ره) اقامه خواهد شد.
به گزارش مهر ، سيد باقر پيشنمازى با اشاره به اين كه نماز 
عيد سعيد فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى در مصالى 
امام خمينى اقامه خواهد شد، اظهارداشت: پس از تاييد و اعالم 
روز عيد از سوى دفتر رهبر معظم انقالب، درهاى مصالى امام 
خمينى(ره) از ساعت 5 صبح به روى نمازگزاران باز مى شود.

وى با اشاره به اين كه ويژه برنامه هاى متنوعى در مصالى 
امام خمينى براى پذيرايى و استقبال از نمازگزاران تدارك ديده 
شـــده است، گفت: مراسم نماز روز عيد سعيد فطر (احتماال 
صبح جمعه) از ساعت 7 صبح و با تالوت آياتى از كالم اهللا 
مجيد آغاز خواهد شد.رئيس ستاد برگزارى نماز عيد سعيد 
فطر تصريح كرد: نماز عيد ســـعيد فطر هم حدود ساعت 
8:30 به امامت حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اسالمى اقامه مى شود.پيشنمازى افزود: براى پرداخت زكات 
فطره نمازگزاران صندوق هاى كميته امداد امام خمينى در اطراف 

محل برگزارى نماز در نظر گرفته شده است.
وى گفت: سامانه پيامكى 6868 اين ستاد آماده دريافت 
انتقادات و پيشنهادات قبل و بعد از برگزارى نماز عيد سعيد 
فطر است.پيشنمازى ادامه داد: براى نمازگزارانى كه با خودرو 
شخصى به مصالى امام خمينى مى آيند پاركينگ هايى در اطراف 

اين مصال در نظر گرفته شده است.
رئيس ستاد برگزارى نماز عيد سعيد فطر خاطرنشان كرد: 

براى برگزارى هر چه باشكوهتر مراسم نماز عيد سعيد فطر 
نهادها و دستگاه هاى مختلف خدمات رسان در اين روز ارائه 

خدمات ويژه خواهند داشت.
 مراجع عظام تقليد ميزان زكات فطره در ســال97 را 

اعالم كردند
 بر اساس اعالم مراجع عظام تقليد، زكات فطريه 8 هزار 
تومان و كفاره غير عمدى روزه 2500 تومان  و عمد 250 هزار 

تومان است. 
اما آيت اهللا العظمى صانعـــى زكات فطريه را 7 هزار 
تومان و آيت اهللا العظمى علوى گرگانى 6 هزار تومان اعالم 

كرده اند.
به گزارش جمـــاران، در اطالعيه هاى اين مراجع تقليد 

آمده است :
 آيت اهللا العظمى يوسف صانعى

مقدار زكات فطره تقريباً سه كيلوگرم گندم، جو، خرما، 
كشـــمش و همچنين برنج است كه امروزه جزء قوت غالب 
است و پرداختن قيمت هركدام از آن ها به قيمت بازار همان 
محل هم كافى اســـت و در حال حاضر قيمت سه كيلوگرم 
گندم در اكثر شهرهاى ايران تقريبا7000ً تومان و قيمت سه 
كيلوگرم برنج 30000 تومان است كه پرداخت آن مجزى و 
برائت ذمه با آن حاصل مى شود.و ميزان كفاره يك مد طعام 
تقريباً هفتصد و پنجاه گرم كه در كّفاره يا فديه منحصراً بايد به 
 فقرا نان، گندم و امثال اين دو از اطعمه داده شود و قيمت كفايت 
نمى كند؛ مگر آن كه پول را به او بدهد كه او وكالتاً، طعام تهيّه 

كند و وثوق به تهيّه آن هم داشته باشد.
مبلغ قيمت گندم در ســـال 1397 بابت كفاره غير عمد 
تقريباً 2000 تومان - كفـــاره عمد (معادل 60 روز)120000 

تومان است.
آيت اهللا العظمي عبداهللا جوادي آملي 

بنابر اعالم دفتر مرجعيت علمى و دينى آيت اهللا العظمى 
جوادى آملى، مبلغ فطريه براى هر نفر بر مبناى قوت غالب 
گندم مبلغ هشت هزار تومان (8000 تومان) و بر مبناى قوت 
غالب برنج، قيمت سه كيلو برنج بر حسب نوع مصرف است.

 همچنين مبلغ مربـــوط به  كفاره غيـــر عمد روزى 
 2500 تومان، كفاره عمد روزى 150 هزار تومان و حنث قسم  

25 هزار تومان تعيين شده است.
 آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى

از ســـوى آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى، زكات فطره 
امسال براى هر نفر بر مبناى قوت غالب گندم در تهران مبلغ 
هشت هزار تومان و ساير شهرها مبلغ هفت هزار تومان و بر 
اساس قوت غالب برنج، مبلغ 20هزار تومان اعالم شده است.

(توجه داشته باشيد طبق نظر معظم له در پرداخت زكات فطره 
افراد مخيرند بين پرداخت بر اساس گندم يا برنج ايرانى يا برنج 
خارجى، در واقع با پرداخت هر يك از اين ســـه برى الذمه 

خواهند شد. 
در ضمن در شهرهايى كه بتوان سه كيلو گندم يا سه كيلو 
برنج را با مبلغى كمتر از مبلغ اعالمى خريدارى كرد كافى است 

همان مبلغ را بپردازند.)

پيش از اين هم مبلغ كفاره عمد و عذر به اين شرح اعالم 
شده بود:

كفاره عذر هر روز 2500 تومان
كفاره عمد هر روز 150,000 تومان

آيت اهللا العظمى سيد محمدعلى علوى گرگانى
 طبـــق اعـــالم دفتر معظـــم لـــه مبلـــع كفاره 

غير عمد براى هر روز دو هزار تومان پول نان براى فقراست.
همچنين مبلغ فطريه براى هر نفر از گندم حداقل6000 
تومان است و از برنج هم به ازاى هر نفر سه كيلو از برنجى 
كه غالبا مصرف مى كنند داده شود و قيمت متوسط آن 30000 

تومان است.
آيت اهللا العظمى شبيرى زنجانى

دفتر حضرت آيت اهللا العظمى شبيرى زنجانى، مبلغ 8000 
تومان را بابت فطريه هر نفر به حساب گندم تعيين كرده است.

بر اين اساس، كفاره افطار غير عمدى براى هر روز به 
حساب گندم حدود 900 گرم است كه در صورت اطمينان مى 
توان قيمت آن را به مسكين داد تا به وكالت از او براى خودش 

اين مقدار طعام بخرد.
ايشان ، مبلغ 2000 تومان را براى كفاره افطار غير عمدى 
و مبلغ 120000 تومان را براى افطار عمدى تعيين كرده است.

كسى كه نماز عيد فطر مى خواند بايد فطريه را پيش از 
نماز عيد پرداخت كند يا به اين نيت كنار بگذارد ولى اگر نماز 
عيد نمى خواند بايد تا غروب روز عيد فطر، زكات فطره را 

پرداخت كند يا كنار بگذارد.

سرويس سياسى- اجتماعى: سخنگوى 
دولـــت از پرداخت حقوق همه شـــاغالن و 
بازنشستگان براساس احكام جديد و يارانه ها 

تا فردا خبر داد.
به گزارش خبرنـــگار ما،دكتر محمدباقر 
نوبخت در نشست هفتگى خود با اهالى رسانه،در 
اين زمينه توضيح داد و با بيان اين كه دولت خود 
را براى عيد فطر آماده كرده است و بهترين تبريك 
دولت به ملت، پرداخت بخشى از معوقات است، 
گفت: به رغم اين كه اين مبالغ رقم ســـنگينى 
است اما تاكيد رئيس جمهورى بر آن است كه 
تا قبل از عيد فطر(فردا) همه حقوق شاغالن و 
بازنشستگان را با  درصد افزايش به همراه يارانه ها 

پرداخت كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه درصد افزايش يافته 
در حقوق ها نياز به استفساريه مجلس داشت، 
گفت:  اين موضوع دو مـــاه به تعويق افتاد كه 
اميدوارم اين احكام صادر شـــود و ما بتوانيم تا 

فرداحقوق ها را واريز كنيم.
ســـخنگوى دولت با بيان اين كه دربارة 
حقوق بازنشستگان شاهد افزايش 10 درصدى 
آن هستيم،  اظهار داشت: بازنشستگان عالوه بر 
حقوق، اين اضافاتى را كـــه اعالم كرديم هم 
دريافت خواهند كرد و ما براى همسان ســـازى 
خودمان را موظـــف مى دانيم كه وضع قبل را 

جبران كنيم.
وى با اشاره به متوسط فروش نفت ايران 
اظهار داشـــت: متوسط فروش نفت ما در حال 
حاضر 63 تا 64 دالر در هر بشكه است و اين 
نسبت به زمانى كه نفت را بيش از بشكه اى 100 
دالر مى فروختيم تفاوت هاى چشمگيرى دارد و 

طبيعتا كسرى ها را موجب مى شود.
نوبخت با اشـــاره به اين كه تاكنون سه 
هزار و 400 ميليارد تومان براى 41 هزار نفر از 
فرهنگيان به عنوان پاداش بازنشستگى در نظر 
گرفته شده است، گفت: براى ساير بازنشستگان 
هم پنج هزار و 400 ميليـــارد تومان پرداخت 

خواهد شد.
وى اضافه كرد: عمدتا پاداش بازنشستگى به 
فرهنگيان مربوط مى شود كه براى آنها همان طور 
كه اشاره كردم مبلغ سه هزار و 400 ميليارد تومان 
در نظر گرفته شده است و براى بقيه بازنشستگان 

مبلغ 1300 ميليارد تومان پرداخت مى شود.

تخصيص اعتبار براى طرح هاى عمرانى
نوبخت ادامه داد: در دو ماه نخست امسال 
28هزار و 180ميليـــارد تومان براى طرح هاى 
عمرانى  اعتبار اختصاص يافته است كه از اين 
رقم ســـه هزار و 139ميليارد تومان به صورت 
نقدى براي طرح هاى عمرانى توزيع شـــده و 
21هزار ميليارد تومان هم به صورت انواع اوراق 
مالى در حال توزيع اســـت كه در واقع از اين 
28هزار ميليارد تومان، حدود 24هزار و 139ميليارد 
تومان به صورت نقد و اســـناد پرداخت شده 
است.سخنگوى دولت با اشاره به خريد گندم 
از كشاورزان تاكيد كرد: تا 20خردادماه، 2ميليون 
و 685هـــزار تن گندم به ارزش ســـه هزار و 
565ميليارد تومان از كشاورزان خريدارى شده 
است كه از اين ميزان، هزار و 800ميليارد تومان 
پرداخت شده و حدود هزار و 765ميليارد تومان 

هم باقيمانده است.
نوبخت افزود: بر اســـاس گزارش بانك 
مركزى تا 20خردادماه جـــارى، 10ميليارد و 
959ميليون دالر ارز، از محل منابع بانك مركزى 
با نرخ 4200تومان به كاالهايى كه ثبت سفارش 
شده، اختصاص يافته اســـت و عالوه بر اين 
حدود چهار ميليارد و 799ميليون دالر ارز هم از 
محل صادرات غيرنفتى در ساختار سامانه نيما، 
اختصاص داده شده است كه در مجموع حدود 

15ميليارد و 600ميليون دالر مى شود.
وى افزود: در مجموع هشـــت ميليارد 
و771ميليون دالر پرداخت شده كه از اين ميزان 
يك ميليارد و 836ميليـــون دالر براى كاالهاى 
اساسى ، 648ميليون دالر براى دارو و تجهيزات 
پزشكى و شش ميليارد و 287ميليون دالر هم 
براى ســـاير كاالهايى مثل مواد اوليه، كاالهاى 
واسطه اى و ماشين آالت   با نرخ 4200تومان 
پرداخت شده است كه البته بخشى از ارزى كه 
براى كاالى اساســـى و دارو تامين شده با نرخ 
3800تومان بوده است و دولت مابه التفاوت آن را 

پرداخت مى كند .
رشد صادرات بيش از واردات

وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 
به اين كه رشد صادرات ما بيشتر از واردات ما 
بوده اســـت، تاكيد كرد: 40سال است كه مردم 
ايستاده اند. ما از اين مقطع عبور خواهيم كرد. در 
اين زمينه به گزارش بانك جهانى استناد مى كنم كه 

در چند روز گذشته رشد اقتصادى ايران را باالى 
چهار درصد اعالم كرده است.

اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
سخنگوي دولت در ادامه اين گفتگو در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى بر موانع پيش 
روى اجرايى كردن طرح هايى كه موجب دستيابى 
به سياست هاى ابالغى اقتصاد مقاومتى خواهند 
شد و اين كه چه طرح ها و پروژه هايي را شامل 
مي شود، گفت: يكى از اقدامات ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى دسته بندى سياست هادر 24 بند 
و تعريف آنها در قالب 12 برنامه بود. بعد از اين 

اقدام 56 طرح تعريف شـــد كه هركدام شامل 
چندين پروژه است و قرار شد از منابع خزانه و 

دولت 200 پروژه در دستور كار قرار گيرد.
نوبخت توسعة شبكه ريلى كشور را يكى 
از محورهاى اصلى اين پروژه ها برشمرد و با بيان 
اين كه اين امر از تاكيدات رهبر انقالب اسالمى هم 
بوده اســـت، گفت: بر همين اساس قرار شد كه 
مركز استان هاى همدان، كرمانشاه، آذربايجان غربى، 
آذربايجان شرقى و گيالن به شبكه ريلى متصل 
شوند كه در اين ميان مركز استان هاى كرمانشاه 
و همدان به شـــبكه ريلى وصل شدند و مراكز 
اســـتان هاى ديگر هم طى ماه هاى آينده به اين 
شبكه وصل خواهند شـــد.وى خاطرنشان كرد: 
در سفرهاى اســـتانى رئيس جمهورى 26 هزار 
ميليارد تومان براى طرح ها و پروژه هاى 31 استان 
 كشور توافق شده بود كه تا اول خرداد ماه جارى 
36 هزار ميليارد تومان به اين مصوبات اختصاص 
داده شد كه 10 هزار ميليارد تومان بيشتر از توافق 

اوليه است.
نوبخت مهار آب هاى مـــرزى را از ديگر 
محورهاى در دستور كار ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى ذكر كرد و گفت: عالوه بر اين در بحث 
ميدان هاى مشترك نفتي هم مشخص شده است 
كه چه اقداماتى بايد انجام شود و همه منابع هم از 

خزانه تامين مى شود.
وى در عيـــن حال گفت: بايد خود رابراى 
اتفاقات پيش رو آماده كنيم؛ ممكن است چيزى 
كه در ذهن آنهاســـت مخوف باشد ولى ما هم 
بعد از 40 سال مى دانيم چگونه با اين سياست ها 

مواجه شـــويم. نظام در اين مدت از دســـت 
بدخواهان مصون ماند و ما امروز به گواهى مجامع 
و نهادهاى بين المللى در مقايسه با 40 سال گذشته 

خيلى ارتقا پيدا كرده ايم.
توهين كننــدگان روز قدس را مخدوش 

كردند
سخنگوى دولت در باره اظهارات توهين آميز 
برخى خطاب به رئيس ســـازمان انرژى اتمى در 
راهپيمايى روز قـــدس، گفت:اين اقدام موهن و 
غيرقابل توجيهي است كه نسبت به يكي از افراد 
خدوم و ارزشمند نظام انجام شد كه بدون ترديد 
از ســـوى جريان قليلى صورت گرفت و آنان با 
اين اهانت و حركـــت، روز قدس را مخدوش 
كردند و وقتى يك جمعيت اين چنين بزرگ با 
دهان روزه از اين ماجرا اعالم برائت كردند شما 
ديديد كه رسانه هاى بيگانه يك كادر كوچك را 
به جاى حركت پاكى كه ملت بزرگ ما انجام داد، 
نشان دادند.نوبخت ادامه داد: اميدوارم قوه قضاييه 

در اين مساله ورود و به شدت با عوامل اين مساله 
برخورد كند.

 برخوردبا مسببان افزايش قيمت خودرو
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى دربارة 
افزايش قيمت مسكن، خودرو و سكه هم اظهار 
داشـــت: تبديل نقدينگى و سرمايه مردم به اين 
بازارها باعث به وجود آمدن اين حباب ها شده 
و وظيفه دستگاه هاى نظارتى است كه با مسببان 
اين افرايش قيمت ها برخورد جدى داشته باشند. 
رئيس جمهورى از سازمان تعزيرات خواسته است 
كه ملت بى دفاع را در برابر اين افراد قرار ندهند؛ 
چرا ما معتقديم   براساس سياست هاي ابالغي 
اصل 44 قانون اساسي كارهاي اقتصادي را بايد 
مردم و بخش خصوصي انجام دهند،اما اين گونه 
نيست كه كنار بنشينيم تا عده اى دست به تخريب 
اقتصاد بزنند، بنابرايـــن دولت نظارت و كنترل 
را انجام مى دهد و از ملت در برابر كســـانى كه 

مى خواهند ظلم كنند، دفاع مى كند.
حفظ منافع در برجام

نوبخت در پاســـخ به اين پرسش كه آيا 
برنامه اى براى گرفتن ضمانت از ســـوى روسيه 
و چين در قبال برجام وجـــود دارد؟ گفت: از 
شش كشور مقابل ايران فقط آمريكا از آن خارج 
شده است اما سايرين اعتقاد به ماندن در برجام 
دارند. روساى  جمهوري چين و روسيه بارها اعالم 
كرده اند كه همچنان برجام حفظ شود و اتحاديه 
اروپا هم در كنار اين ســـه كشور قرار دارد.وى 
تصريح كرد: فعال قرارمان اين است كه با وجود 
وضع فعلى، برجام بماند و منافع را تامين كند و 
بدانيم چه شركت هايى مى مانند و چه شركت هايى 
مى رونـــد. در هر صورت، موضوع مهم، منافعى 
است كه تعريف شده است و ما اين فرصت را به 
طرف مقابل داده ايم تا با روش عقالنى و قواعد 
بين المللى تصميم گيرى كنيم.وى درباره تعويق 
پيوستن ايران به اليحهFATFو لوايح چهارگانه 
تصريح كرد: اين لوايح براى دولت بســـيار مهم 
است. ما با تروريسم مبارزه مي كنيم، اما به طرفين 
گفته ايم تروريســـم آن چيزى است كه خودمان 
تعريف مى كنيم. از نظر ما رژيم صهيونيستى خود 
تروريست است.در هر حال بايد ببينيم نگاه اكثريت 
مجلس چيست. ما انتظار داشتيم كه نمايندگان اين 
اليحه را تصويب كنند اما اميدواريم آنان بتوانند با 

نگاه سنجيده تصميم گيرى كنند.

نگاه

چه كسي مي تواند نقش صالحي را 

انكار كند؟!
محمدتقي حســيني سفير كشــورمان در مكزيك در يادداشتي 
نوشت: اندر عجبم كه چرا هر مناسبت مهم در اين كشور كه مي تواند 
مايه وحدت و همدلي مردم ما در داخل و عظمت آن در چشم جهانيان 
شود با انجام اقداماتي از سوي چند نفر جاهل و يا مزدور به يك حادثه 

تلخ تبديل مي شود.
روز قدس از مناسبت هايي اســت كه اگر درست برگزار شود 
ظرفيت عظيمي در وحدت داخلي و اقتدار بين المللي ايران دارد. امسال 
در راهپيمايي روز قدس در تهران گروهي جاهل يا اجيرشده با محاصره 
كردن علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور و رئيس سابق سازمان 
انرژي اتمي ايران بدترين توهين ها را نثار اين دانشمند بزرگ و پرافتخار 

و سياستمدار نجيب و اخالق گرا كردند.
البته اين اولين بار نيست كه چنين اتفاقي رخ مي دهد. اين گروه 
سال هاي قبل هم چنين رفتارهاي زشتي را با شخصيت هاي مختلف 
داشتند و متأسفانه چون هيچ كسي از آنها توضيحي نخواسته است اين 
رويه شوم را ادامه دادند و عمق بخشيده اند. از آفات سياست در ايران 
همين بي قاعده بودن و بي حساب و كتاب و جاهالنه رفتار كردن برخي 
گروه ها و چسباندن اين نوع اقدامات به ارزش هاي واالي اين انقالب 
است. من اسم اين نوع اقدامات مخرب را زائده هاي مسموم سياست 

گذاشته ام كه تاوانش را همه جامعه ما پرداخت مي كند.
صالحي اين دانشــمند پر افتخار با آن سابقه علمي مي توانست 
اكنون در همان دانشــگاه MIT كه با درخششي خيره كننده دكتراي 
خود را از آن گرفت يا در هاروارد يا پرينســتون يا هر دانشگاه اسم 
و رســم دار ديگري مشغول تدريس و تحقيق باشد. نيم نگاهي هم به 
ايران داشته باشــد و ما هم او را مانند بسياري ايرانيان نخبه ديگر كه 
در اين مراكز هســتند، به عنوان يك سرمايه علمي مورد ستايش قرار 
دهيم و نهايت افتخارمان اين باشد كه چند دقيقه اي توانسته ايم با ايشان 
گفت وگويي كنيــم. اما او از همان روزي كه از MIT فارغ التحصيل 
شد خود را وقف پيشرفت كشــورش كرد. او بارها تا مرز شهادت 
پيش رفته است. لطف خداوند بود كه او را براي ملت ما حفظ كرده 
است. صالحي در تمام اين سال ها لحظه اي از عمر پربار خود را هدر 
نداده است. يا دانشجو تربيت كرد يا نهادسازي كرد يا پروژه تحقيقاتي 
اجرا كرد يا تدبير كرد و سياست ورزيد. شايد كساني كه او را اينگونه 
محاصــره كرده و مورد بدترين توهين ها قرار دادند در مورد ســهم 
عظيمي كه او در پيشــرفت برنامه  هسته اي ايران داشته است، چيزي 
شنيده باشند. شايد هم نشنيده باشند. اما چه كسي مي تواند نقش اين 

مرد بزرگ در پيشرفت علمي ايران را انكار كند؟!
صالحي هر كجا كه منصب سياسي داشت، نماد يك سياستمدار 
اخالقمند و مهربان و خالي از هرگونه عقده اي بوده است. او به راستي 
يك الگوي كم نظير در سپهر سياســت و جامعه علمي ايران است. 

خداوند او را به سالمت دارد. از صالحي بسيار مي توان آموخت.

يادداشت

نظريه هاي مزاحم

درباره علت العلل مشكالت اقتصادي كشور و بروز نوسانات متعدد 
در آن، دو گزاره كامًال متفاوت وجود دارد كه يكي معتقد است تمامي اين 
مشكالت ريشه بيروني دارند و ديگري كامالً مديريت و برنامه ريزي داخلي 
را در اين ميان عامل اصلي و مهم به حساب مي آورد. طرفداران نظريه اول 
معتقدند تا زماني كه رابطه ايران با غرب و بخصوص آمريكا اصالح نشود و 
همه تحريم ها لغو نشوند، هيچ توسعه پايدار و ثبات بادوامي در اقتصاد كشور 
صورت نخواهد بست و لذا مسئوالن و مقامات داخلي و دولت، بيهوده خود 
را به در و ديوار نزنند و اگر مي خواهند اوضاع درست شود بايد وضع سياسي 

را درست كنند و با آمريكا كنار بيايند. 
طرفداران نظريه دوم اما به كل منكر نقش تحريم ها در ايجاد وضعيت 
موجود هستند و برنامه هاي ليبرال مĤبانه دولت و تصميم گيري ها و مديريت 
او را عامل اصلي مي دانند و معتقدند در صورت روي كار آمدن يك دولت 
ارزشي و انقالبي و جهادي، مشكالت اقتصادي كشور رفع و تحريم ها بي اثر 
مي شوند. همين اختالف نظر به ظاهر ساده كه در ميان تصميم گيرندگان و 
تصميم سازان اصلي كشــور موجب تغيير سياست و عملكرد دولت ها و 
پارلمان ها در طول دهه هاي گذشته شده، به دليل عدم تفاهم و اجماع آنها، 
خسارت هاي فراوان به ملك و ملت و اقتصاد كشور وارد آورده و كار را به 
جايي رسانده كه در حال حاضر ايجاد اصالحات ساختاري در اقتصاد كشور 
را كه مى رود به يك اميد و آرزوي دور و دير بدل شود، هر روز سخت تر از 
قبل كرده است و بعيد به نظر مي رسد كه ديگر نه تنها اين دولت بلكه هيچ 
دولتي بتواند و جرئت كند كه به سمت و سوي آن برود. ظاهراً يا شايد هم 
عامداً هيچيك از دو طرف نتوانسته و نخواسته اند بپذيرند كه فقط بخشي از 
حقيقت را در دستان خود دارند و نكته شگفت  ماجرا اينجاست كه گويا هنوز 
خطر اين اختالف ديدگاه و تقابل و رويارويي نظري و عملكردي و تأثيري 
كه بر آسيب پذيري اقتصادي و اجتماعي كشور داشته و دارد را به درستي 
درك نكرده اند يا شايد گمان مي كنند همچنان براي لجبازي و يكجانبه گرايي 
و مسابقه طرد و حذف رقيب فرصت هست، اما نيست؛ واقعاً نيست. به گروه 
ضد غرب بايد گفت اگر واقعاً معتقد هستيد كه تحريم ها هيچ نقشي ندارند؛ 
استدالل شما چيست؟ به نظر شما چه بايد كرد؟ يا حداقل در كوتاه مدت چه 
بايد كرد؟ ديگر راه هايي نظير دورزدن تحريم ها و كلك هاي مرغابي گذشته 
كه جز بدنامي و بي اعتباري براي ايران و مؤسســات و بنگاه ها و بانك هاي 
ايراني ثمره اي نداشت و موجب بروز و خلق پديده هايي نظير بابك زنجاني 
شد جواب نمي دهد. راه حل شما چيست؟ همين حال در مجلس تصويب 
پيوســتن ايران به چند كنوانسيون اقتصادي جهاني به مدت دوماه به حالت 
تعليق درآمده است؛ پس از اين  2 ماه چه بايد كرد؟ و برنامه چيست؟ چرا 
نمي پذيريد كه تنها با مخالفت و سردادن شعارهاي ارزشي و انقالبي و بدون 
ارائه سازوكار و راه حل هاي اجرايي و عملي مشكالت كشور حل نمي شوند 
و لذا بايد در فضاي عاقالنه و كارشناسانه و بدون حب و بغض و احساسات 

تصميم گرفت. 
از طرف ديگر به گروه مقابل هم بايد گفت برخالف تصور شما بخش 
قابل توجهي از آسيب پذيري اقتصادي كشور ريشه مديريتي و داخلي دارد. 
يعني وقتي مي دانيم كه هدف دشــمن چيســت و نتانياهو و ترامپ جز با 
براندازي به چيز ديگرى رضايت ندارند و اگر به حفظ نظام هم رضايت بدهند 
قطعاً تغيير اساسي در انديشه هاي معرفتي و ارزشي انقالب را منظور نظر دارند 
پس چرا بايد سرنوشت اقتصاد و كسب و كار كشور را به تصميمات آنها گره 
زد؟ متأسفانه دولت با وجود همه علم و آگاهي نسبت به مسائل و مشكالت 
كشــور و تهديدهايي كه پيش روي است و با وجود همه تجربه هاي تلخ 

سياست هاي اشتباه گذشته،  به همان روال و روند ادامه مي دهد. 
طرفداران اين انديشــه و نظر هم (كه البته نظر دولت هم اين نيست) 
اتفاقاً بايد بپذيرند كه اتكاي كامل به غرب و لطف و كرم و عنايت آنان چه 

آسيب هايي به كشور مي زند. 
متاسفانه در همين شرايط و اوضاع شاهديم كه در كمال بي تفاوتي و 
بي عملي دولت و اركان نظام و مقامات كشور و با وجود تنگي معيشت و 
مشكالت سخت اقتصادي توده هاي ضعيف، اقتصاد داللى و واسطه گري 
پررونق، و اقتصاد توليد راكد و وضع معيشت كارمندان و كارگران كساد و 
هر روز ضعيف تر از قبل شده اند. سرمايه گذاري در بازارهاي واسطه گري و 
بورس، بازي بدون ريســك و پرسود و سرمايه گذاري در توليد و اشتغال و 
خدمات، پرهزينه و زيان ده و حداكثر بدون سود يا كم سود است. در همين 
شرايط، ارز يارانه اي 4200 تومانى در مقايسه با ارز 6500 توماني بازار آزاد، 
موجب ايجاد يك بازار رانتي پرسود و سفته بازانه بدون ريسك و پرمنفعت 
شده و بخش مسكن با وجود 2/5 ميليون واحد مسكوني خالي و حدود 500 
هزار واحد مسكوني خالي در همين تهران، رشد قيمت 25 تا 45 درصدي 
را تجربه مي كند چرا كه سرمايه گذاري در اين بخش و احتكار مسكن گران 
براي سال هاي سال و خالي گذاشتن واحدهايي كه با هزاران ميليارد تومان 
سرمايه كشور ساخته شده و معطل مانده، تقريبا ً هيچ ماليات و عوارض و 
هزينه اي ندارد و تازه ارزش افزوده بسيار خوب و بى ضررى را نيز به همراه 
مي آورد. مثال ديگر سياست دولت در پيش فروش سكه است كه از زمستان 
گذشــته تا به حال با صعود قيمت سكه از 1/5 ميليون به 2/5 ميليون، بيش 
از شــصت درصد سود براي خريداران به دنبال داشته بي آنكه مالياتي به آن 
تعلق گيرد يا ريسكي به همراه داشته باشد. پس به اين دوستان هم بايد گفت 
بخش مهمي از مشكالتي كه با آن روبرو هستيم اتخاذ سياست هايي است كه 
سرمايه گذاري در بازارهاي داللي، واسطه گري و سوداگرانه را كم هزينه و 
پرسود و كار كردن و زحمت كشيدن و عرق ريختن و كارخانه و شركت و 

محل اشتغال درست كردن را مايه زيان و عذاب قرار داده است.  
كوته ســخن آنكه با نگاه يكسويه و با يكجانبه گرايى و بدون تدبير و 
درايت و با استمرار سياست هاى غلط و اشتباه و نيز با تندروى و روش هاى 
احساساتى و پوپوليستى نمى توان به حل بحران هاى سخت همت گمارد و تا 
زمانى كه طرفداران اين دو نظريه به ضرورت نزديك شدن به يكديگر با نگاه 
علمى و منطقى و عملى و اتخاذ يك سياست مبتنى بر عقالنيت و حكمت و 
درك مصالح ملى و اولويت هاى اصلى كشور در سايه وحدت و همدلى و 
دلسوزى نرسند، ملت و كشور و نظام از قدرت كافى براى عبور از بحران ها 

برخوردار نخواهند شد.

فتح اهللا آملى

الريجانى: تحليل از شرايط اقتصادى باعث ايجاد 

نظم فكرى براي تصميم گيري صحيح مى شود
رئيس مجلس گفت: بايد نگاه واقع بينانه اى به وضع اقتصادى كشور داشته باشيم 

تا پايه اى براى حل مسائل بشود.
به گزارش ايسنا، على الريجانى ديروز در مراسم رونمايى از كتاب اقتصاد ايران 
در سال 96، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحليل از شرايط اقتصادى كشور باعث 

ايجاد نظم فكرى براى تصميم گيرى صحيح در كشور مى شود.
وي ادامه داد: در بســـيارى از كشـــورها اين موضوع مرسوم است كه مراكز 
 مطالعاتى تحليل هاى ساالنه از وضع اقتصادى كشور ارائه مى كنند و مركز پژوهش هاى

 مجلس در دو تا سه سال اخير اين كار را شروع كرده است و در گزارش اخير كه آقاى 
جاللى رئيس مركز پژوهش ها هم نكات آن را مطرح كردند تحليل هايى در باره اقتصاد 
كشور ارائه شده است.الريجاني افزود: در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس در باره 
اقتصاد كشور، نكات مثبتى از روند اقتصادى بيان شده است اما نكات منفى هم از لحاظ 

برخى از مولفه ها وجود دارد.
رئيس نهاد قانونگذارى تصريح كرد: با توجه به اين كه آمريكايى ها در برجام 
خالف اخالق و ضوابط و تعهدات بين المللى عمل كرده اند كه البته از گذشته هم 
اين موضوع بوده است اما به طور رسمى آمريكايى ها از برجام خارج شده اند كه اين 
حركت مقدارى در شرايط كشور از لحاظ نوع سرمايه گذارى تاثيرگذار بوده است از 
اين رو تمهيداتى در حال اتخاذ بوده و بر همين اساس مذاكراتى در حال انجام است. 

همچنين بايد براساس رفتارهاى ماه هاى آينده به يك چارچوب دقيق ترى برسيم.
وي يادآور شد: در كتاب اقتصاد ايران در سال 96 گزارشى جامع در زمينه مسائل 
اقتصادى سال گذشته مطرح شده است و مى تواند پايه اى براى تحليل هاى اقتصادى 

باشد كه از مركز پژوهش هاى مجلس براى تدوين اين كتاب قدردانى مى كنم.
در مراســـم رونمايى از  كتاب «اقتصاد ايران در سال 96» جاللى رئيس مركز 
پژوهش هاى مجلس، محمدرضا پورابراهيمى داورانى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 

و تعدادى از نمايندگان مجلس حضور داشتند.

اجتماعي:  سرويس سياسي – 
سخنگوى كميســــيون قضايى و 
حقوقى مجلس از طرح نمايندگان 
براى اصالح مــــاده 48 قانون آيين 
دادرسى و رفع محدوديت انتخاب 
وكيل در پرونده هاى سياسى خبر 

داد.
حســــن نوروزى در گفتگو 
با ايســــنا، اظهار داشــــت: بيش از 
50 نماينده طرحــــى را براى رفع 
محدوديــــت انتخــــاب وكيل در 
پرونده هاى سياسى امضا كردند تا 
انتخاب وكيل محدوديت به يكسرى 

افراد خاص نباشد.
وى افزود: وقتى وكيلى گزينش 
مى شود محترم و معتبر است و نبايد 
از بين اين افراد مجددا دســــت به 

گزينش زد.
نــــوروزى با بيان اين كه طرح 
اصالح ماده 48 آيين دادرســــى از 
ســــوى محمدجواد فتحى نماينده 
تهران پيگيرى مى شود، گفت: آقاى 
فتحى همچنين بــــا رئيس مجلس 
هــــم در اين باره صحبت كرد و در 
صورتى كه قرار باشد اين طرح به 
صورت فوريتى مطرح شــــود هفته 
آينده در دســــتور كار مجلس قرار 

مى گيرد.
نماينــــدگان مجلس از طرفي 
با ارجــــاع طرح تعييــــن تكليف 
استخدامى معلمان حق التدريسي به 

كميسيون آموزش موافقت كردند.
همچنين با تقاضاى جمعى از 

نمايندگان براى تحقيق و تفحص 
از باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
موافقت شــــد.برخى از نمايندگان 
هم در تذكراتــــى از تبعيض بين 
باشگاه هاى ورزشــــى كشور انتقاد 

كردند.
خبر ديگر آن كه قرار شد اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز با اولويت بررسى  شود.از طرفي 
با توجه به اصــــرار مجلس بر نظر 
قبلى اش در اليحــــه الحاق دولت 
ايران به پيمان مودت و همكارى در 
جنوب شرقى آسيا و به دليل ايراد 
شوراى نگهبان بر مصوبه مجلس، 
اين اليحه براى اعالم نظر به مجمع 

تشخيص مصلحت ارسال شد.
همچنين نمايندگان مجلس با 
انجــــام اصالحاتى در طرح اصالح 
موادى از قانــــون آيين نامه داخلى 
مجلس   نظر شوراى نگهبان را تامين 
كردند. معاون نظارت مجلس هم از 
ارائه 2436 تذكر كتبى به مسئوالن و 
2608 شكايت به كميسيون اصل90 
در يك سال گذشته مجلس خبر داد.

در ادامه، مجلس با يك فوريت 
طرح افزايش اختيارات اتحاديه هاى 
تاكسيرانى موافقت كرد كه هدف از 
آن، افزايش اختيارات اتحاديه هاى 
تاكســـيرانى و تفكيـــك وظايف 
سازمان تاكســـيرانى شهردارى ها 
و شـــركت هاى تعاونى تاكسيرانى 

كشور است.
 فراكســـيون يـــاوران امداد 

امام (ره) در بيانيه اى با محكوم كردن 
تبليغات منفى و مشكوك عليه كميته 
امداد امام خمينى (ره)، ريشـــه آن 
را در بنگاه هـــاى خبرپراكنى ضد 
انقالب در خارج از كشور دانست 
و بر حمايت و پشتيبانى از طرح ها 
و برنامه هاى اين نهاد در مســـير 
ريشه كنى فقر و محروميت از كشور 

تاكيد كرد.
به منظور تامين نظر شـــوراى 
نگهبان، نماينـــدگان مجلس طرح 
اصالح قانون اجراى سياست هاى 
كلى اصـــل 44  و نحوه پرداخت 
مزاياى كاركنان و بازنشســـتگان 
بنگاه هاى واگذار شـــده را تعيين 

كردند.
طرح بازنشسته كردن روستائيان 
هم با راى مجلس و به منظورتامين 
نظر شوراى نگهبان از دستور كار 
خارج شـــد. اين طـــرح كه پيش 
از اين در مجلـــس تصويب و به 
شوراى نگهبان ارجاع شده بود، با 
ايرادات بار مالى و مشخص نبودن 
سن بازنشستگى براى روستائيان و 
عشاير مواجه شد، بنابراين مجلس 
براى تامين نظر شـــوراى نگهبان، 
ماده واحده و تبصره هاى اين طرح 
را حذف و آن را از دســـتور كار 
خارج كرد.در جلسه علنى ديروز، 
نمايندگان مجلس طرح ممنوعيت 
تبليغات آسيب رسان به سالمت در 
رسانه هاى جمعى را براى تامين نظر 

شوراى نگهبان اصالح كردند.

 محدوديت در انتخاب وكيل در پرونده هاي سياسي
سرويس سياســـى – اجتماعى:  برداشته مى شود

معاون سياسى وزير كشور تاكيد كرد:هر 
فردى كـــه در تجمعات رفتار قانونى 
داشته باشد، براى او مساله پيگرد مطرح 

نيست.
اســـماعيل جبارزاده در جمع 
خبرنگاران با تشـــريح مصوبه دولت 
درباره تعيين مكان هايى براى برگزارى 
تجمعات در پاسخ به اين سئوال كه اين 
نگرانى وجود دارد تصاوير افراد حاضر 
در تجمعات بـــه راحتى تهيه و افراد 
تحت تعقيب قضايى قرار بگيرند آيا 
حق اعتراض افراد به رسميت شناخته 
مى شود تا تحت تعقيب قرار نگيرند؟ 
افزود: در اغلب شهرهاى بزرگ سيستم 
تصويرى و فيلمبردارى است و خيلى 
از متخلفان توسط دستگاه هاى امنيتى 
و انتظامى توسط مانيتورينگ شناسايى 
مى شوند لذا اين كه تصوير افراد تهيه 
شود برداشت غيرمنصفانه است. طبيعى 
است هر كسى رفتار قانونى داشته باشد 
بحث پيگرد در اين مورد مطرح نيست.

  وي گفت: حتى از مســـئوالن 
دولتى و دستگاه هاى دولتى متناسب با 
آن تجمع كه مى تواند مربوط به بخشى 
از دستگاه ها باشد مى توانند در تجمع ها 
حضور يابند و يا  ميتينگى برگزار كنند.

جبارزاده تاكيد كرد: يكى از نكات 
مثبت اين مصوبه در مورد تجمعات 
اين است كه مسئوالن مى توانند حضور 
داشته باشند و بشـــنوند و اميدواريم 
مطالبى كـــه در اين اجتماعات مطرح 
مى شـــود هر چه زودتر اجرايى شود 
. معاون سياسى وزير كشور در مورد 

جزئيات مصوبه دولت درباره تعيين 
محل براى تجمعات، گفت: ســـال 
94در مجلس و پس از آن در ســـال 
95در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياسى مصوب شد و پس از تصويب 
براي اجرا به وزارت كشور ابالغ شد. 

اين قانون داراى احكام متعددى است 
كه در مـــاده 13اين قانون به حقوق و 
مســـئوليت هاى احزاب و گروه هاى 
سياسى اشـــاره مى شود. همچنين در 
يكى از بندهاى همين اليحه اختيارات 
و امتيازاتى كـــه قانون براى احزاب و 
تشكل هاى سياسى دارد مشخص شده 
است كه احزاب و تشكل ها مى توانند 
حسب مورد با اطالع و صدور مجوز 
وزارت كشور و اســـتاندارى ها و بر 
اساس اصل 27قانون اساسى اجتماعات 

خود را داشته باشند .
وي افـــزود: در هميـــن ماده 
دولت مكلف شـــده است آيين نامه 
اجرايى بـــراى آن را تصويب كند كه 

خوشبختانه آيين نامه اجرايى قانون نحوه 
فعاليت احزاب و گروه هاى سياســـى 
در 29ارديبهشـــت ماه سال جارى به 
وزارت كشـــور ابالغ شد و بر اساس 
اين آيين نامه براى برگزارى تجمع يا 
راهپيمايى مكان هاى مورد نظر تعيين 

شده است.

جبارزاده گفت: دبيران كل احزاب 
و در واقع متقاضيان بايد تقاضاى خود 
را حداقل سه روز كارى قبل از زمان 
برگزارى به فرماندارى و استاندارى ها 
ارائه دهند و در قالب تكميل كاربرگ 
درخواســـت خود را اعالم كنند كه 
موضوع تجمع چيست، زمان، مكان 
و حتى اعالم اسامى سخنرانان را هم 

مشخص كنند.
وى در ادامـــه اظهار داشـــت: 
فرماندارى ها و استاندارى ها هم موظف 
هستند پس از دريافت تقاضا بالفاصله 
موضوع را مورد بررسى قرار دهند و 
موارد را به كميسيون ماده 10احزاب 
ارســـال كنند و دبيرخانه كميسيون 

هم مكلف است جلسه فوق العاده اى 
را تشـــكيل دهد و در اين جلسه كه 
12ساعت بعد از وصول تقاضا است 
نسبت به تقاضا رسيدگى انجام مى شود.

 معاون سياسى وزير كشور با بيان 
اين كه طبيعى است كه چند حزب يا 
تشكل نمى توانند در يك زمان تجمع 
داشته باشند، تاكيد كرد: مسئول امنيت 
تجمعـــات و راهپيمايى هاى قانونى، 
نيروى انتظامى است و گروه هاى ديگر 
مسئوليتى بر عهده ندارند؛ البته بر اساس 
تبصره ماده مذكور شوراى تامين استان ها 
هم موظفند محل هاى مناسبى را براى 

برگزارى تجمعات فراهم كنند.
وي با اشاره به تعيين محل ها براى 
تجمعات كه اخيرا در قالب مصوبه اى 
از ســـوى دولت اعالم شد، گفت: در 
تهران پنج ورزشگاه شامل ورزشگاه هاى 
دستگردى، تختى، معتمدى، آزادى، 
شهيد شـــيرودى كه متعلق به وزارت 
ورزش است مشخص شده، همچنين 
شش بوســـتان در نقاط مختلف شهر 
و ضلع شـــمالى مجلس شـــوراى 
اسالمى محلى براى تجمعات در نظر 

گرفته شده است.
وى افزود: براى شهرهاى بيش 
از يك ميليون نفر دو محل تجمع در 
نظر گرفته شده است؛ البته در مصوبه 
اخير 10ويژگى يا شرط براى تعيين اين 
محل ها تصويب شده كه در جهت رفاه 
و آسايش تجمع كنندگان است مانند 
اين كه تجمعات نبايد سبب اخالل 
در كسب و كار ديگر شهروندان شود 
يا در محل تردد ديگران اشكاالتى را 

ايجاد كند.
جبارزاده تاكيـــد كرد: دولت به 
استناد اصل 138قانون اساسى و براى 
تسهيل اجراى اين قانون، اين مصوبه 
را در نظر گرفته كه در جهت وظايف 
دولت به منظور حقوق شـــهروندى 

است.
معاون سياسى وزير كشور اظهار 
داشـــت: از نمايندگان مجلس هم به 
صورت مكتوب تقاضا كرديم و حتى 
با شمارى از آنها ديدار داشتيم كه در 
سال 94كه زمان تصويب قانون احزاب 
در مجلس بود، پيشـــنهادى ارائه شد 
كه صنوف و اتحاديه ها از اين قانون 
حذف شدند و ارائه مجوز براى فعاليت 
احزاب و گروه هاى سياســـى بود اما 
در ادامه فرآينـــد اين موضوع انتظار 
مى رود كه كميسيون ماده 10احزاب 
و وزارت كشور متولى همه تجمعات 
اعم از سياسى و صنفى باشند البته طى 
سه ماه اخير بيش از 30يا 40حزب يا 
تشـــكل اجازه تجمع داشته اند و اين 
گونه نبوده است كه درخواستى باشد و 

بدون پاسخ بماند.
وى همچنين در پاسخ به سئوالى 
درباره آخرين وضع تقسيمات كشورى 
و وضع مربوط به شهرستان كازرون، 
گفت: بررســـى جامع و همه جانبه 
موضوعات تقاضاهـــا در حال انجام 
است كه در مورد كازرون هم اين كار 
انجام مى شود و تقاضايى كه واصل 
شده براى بررسى بيشتر و كامل تر و 
به دستور وزير كشور در حال بررسى 

است.

روساى جمهورى اسالمى ايران و فرانسه در 
تماسى تلفنى، درباره روابط دوجانبه، منطقه اى و 
مسايل مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترك (برجام )، 

گفتگو و تبادل نظر كردند.
حجت االســــالم والمســــلمين دكتر حسن 
روحانى عصر ديروز در گفتگوى تلفنى "امانوئل 
مكرون" رئيس جمهوري فرانسه ، از مواضع اروپا 
و از جمله فرانسه براى حفظ برجام تا كنون، ابراز 
خرسندى كرد اما درعين حال گفت كه اين اظهارات 
و بيانيه ها، بايد با اقدامات و راه حل هاى عملى و 
ملموس براي جبران بهره مندى ايران از منافع ماندن 

در برجام همراه باشد.
وي بااشاره به محدوديت زمانى براى ارائه راه 
حل هاى عملى و با تاكيد بر اين كه " نبايد اجازه 
دهيم اين دستاورد بسيار بزرگ ديپلماسى با اقدامات 
يكجانبه و پيمان شكنى ديگران نابود شود"،  گفت: 
اگر ايران نتواند از امتياز اين توافق اســــتفاده كند، 
عمال ماندن در آن، امكانپذير نخواهد بود. رئيس 
جمهوري ابــــراز اميدوارى كرد كه تالش هاى پنج 
كشور و اتحاديه اروپا به همراه ايران، موفقيت آميز 

و نتيجه بخش باشد.
روحاني همچنين در موضوع ســــوريه هم 
بااشاره به اين كه حضور مستشــــاران ايرانى در 
سوريه برخالف حضور نامشروع نظاميان برخى 
كشورها، به درخواست رسمى دولت آن كشور و 

براى مبارزه با تروريسم است، ابراز اميدوارى كرد 
كه با تالش هاى مشترك نيروهاى حامى دولت و 
ملت سوريه، هر چه سريعتر تروريسم در آن كشور 
ريشه كن شود و در نتيجه نيازى به حضور نيروهاى 

خارجى نباشد.
وي با اشــــاره به پيشرفت هاى خوبى كه در 
مسير تدوين قانون اساسى جديد سوريه ميان دولت 
و معارضان آن كشور حاصل شده است، از تداوم 
مشــــورت و رايزنى ايران و فرانسه در ارتباط با 

برقرارى ثبات و آرامش در سوريه استقبال كرد.
رئيس جمهوري فرانســــه هم دراين تماس 
تلفنى با تاكيد مجدد بر اين كه پاريس به برجام پايبند 
اســــت و تمام تالش خود را براى حفظ آن به كار 
گرفته است، از يك سلسله اقدامات و راه حل هاى 
عملى براي جبران بهره مندى ايران از منافع ماندن 

در برجام  خبر داد.
"امانوئل مكرون" دراين تماس تلفنى كه حدود 
يكساعت به طول انجاميد، با بيان اين كه موضع ما 
و شما درباره برجام موضعى است كه در چارچوب 
قوانين بين المللى كامال معتبر است، گفت: همه بايد 
تالش كنيم تا برجام حفظ شود و نبايد به هيچ وجه 
با كوچكترين خطا، براى كسانى كه به دنبال نابودى 

اين توافق هستند، فرصت طاليى ايجاد كرد.
در اين گفتگوى تلفنى ، روساى جمهورى بر 
تداوم رايزنى هاى دو كشور در مسايل دوجانبه و 

منطقه اى تاكيد كردند.
پيام هاي تبريك دكتر روحانى به رئيس دولت 

پادشاهى اسپانيا و نخست وزير ايتاليا  
حجت االســــالم والمســــلمين دكتر حسن 
روحانى رئيس  جمهوري در پيامى انتصاب «پدرو 
سانچز پرز – كاســــتخون» به عنوان رئيس دولت 
پادشاهى اسپانيا را تبريك گفت و اظهار اميدوارى 
كرد در پرتو تالش هاى مشترك، شاهد تعميق پيوند 
دوســــتى دو ملت، ارتقاء بيش از پيش روابط در 
تمامي عرصه ها و توسعه همكارى هاى بين المللى 

فى مابين باشيم.
رئيس  جمهورى همچنين در پيام ديگري با 
تبريك انتخاب «جوزپه كونته» به عنوان نخست وزير 
جمهورى ايتاليا، تأكيد كرد: در پرتو اراده سياسى 
و اهتمام جدى مقامات دو كشور، همكارى هاى 
دو جانبه، منطقه اى و بين المللى بيش از پيش در 
جهت منافع متقابل توسعه يافته و توافق ها و اسناد 
امضاء شده قبلى به ويژه موافقتنا مه خط اعتبارى 

اجرايى شود.
  دكتر روحانى در اين پيام خطاب به جوزپه 
كونته افزوده است: تعامل سازنده و گسترش روابط 
با كشور دوست ايتاليا، به عنوان يكى از كشورهاى 
مهم اتحاديه اروپايى، براساس اصل احترام و منافع 
متقابل از اولويت هاى جمهورى اسالمى ايران در 

چندين دهه گذشته بوده است.

رفتار قانوني در تجمعات پيگرد  ندارد

روحاني: بيانيه هاي اروپا بايد با  اقدامات عملي همراه باشد

دلداده عالمه  

  «َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتَيْنَاُه الِْحْكَمَة َوَفْصَل الِْخَطاِب» (سوره ص، آيه 20) 
 «و ما حكومت و پادشاهي اش را محكم كرديم و حكمت و فرزانگي و 
سخن نافذ و حرف آخر را به او داديم» اين آيه شريفه در توصيف حضرت 
داوود(ع) است كه خداي متعال قدرت زيادي به او داده بود، طوري كه كوه ها 
و پرندگان همه در تسخير او بودند و با او تسبيح مي گفتند و عالوه بر اين ها 
حكمت و فرزانگي و علم و دانش و سخن نافذ و كالم قاطع و فيصله دهنده 

را هم به او عطا كرده بود .
 از اين آيه معلوم مي شــود كه حكمت را بايد خدا به انسان عطا كند و 
البته بنده نيز بايد در پي كسب حكمت باشد و راه آن نيز تهذيب نفس است 
و غالب كســاني كه به حكمت دست يافته اند در پرتو مجاهدت با نفس و 
اخالص در عمل بوده است، كما اينكه از عالمه طباطبايي(رض) منقول است 
كــه در اوان جواني با خواندن حديث «من اخلص هللا اربعين صباحا، جرت 
ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانهـ  يعني كسي كه چهل روز خود را براي خدا 
خالص كند چشمه هاي حكمت از قلبش به زبانش جاري مي شود» تصميم 
گرفتم كه به ايــن حديث عمل كنم و يك چله را تالش كردم و پس از آن 
چله هرگاه انديشه و تصور گناهي به ذهنم مي آمد، ناخودآگاه و بي  فاصله از 

ذهنم مي رفت.
    به هر حال اخالص در عمل يكي از شــروط اصلي دريافت حكمت 
است و اگر كسي مي خواهد بيان حكيمانه اي داشته باشد بايد عالوه بر كسب 

علم و دانش، خود را براي خدا خالص كند .
 يكي از كساني كه در پرتو مكتب علمي عالمه طباطبايي(رض) به خوبي 
پرورش يافت، مرحوم حجت االسالم والمسلمين دكتر احمد احمدي است .

 اين روحاني با اخــالص در فقه و اصول شــاگرد حضرت آيت اهللا 
بروجردي(رض) و حضرت امام خميني(رض) بود ولي در فلسفه و عرفان و 
تفسير قرآن از جمله شاگردان مبرز حضرت عالمه طباطبايي(رض) محسوب 

مي شود .
 دكتر احمدي مي گفت: بيســت ســال با عالمه طباطبايي حشر و نشر 
داشته ام و ايشان واقعا شخصيتي ذوابعاد بود و در فقه، اصول، فلسفه، اخالق 
و تفسير مجتهد بود، محدث بود و در تمامي وجودش اخالق متجلي بود و 

عالمه را صاحب يك مكتب مي دانست  .
 دكتر احمدي خاطرات زيادي از عالمه داشت، اما دلدادگي او به عالمه 
كم نظير بود و يادم مي آيد كه وقتي شــنيد خانه مرحوم عالمه را خريداري 
كرده ايم و قصد داريم آن را دارالقرآن كنيم بســيار خوشــحال شد و گفت 
مي خواهم به آنجا بيايم؛ عرض كردم فعال در حال بازسازي هستيم و انشاءاهللا 
بعد ازتمام شدن بنايي ها تشريف بياوريد كه نمي توانست صبر كند و با عجله و 
اشتياق روزي به منزل عالمه آمد و از بدو ورود در آهني را بوسيد و در داخل 
هم اشك ريزان بر ديوارها بوسه زد و گفت: شما نمي دانيد چه شخصيتي در 
اين مكان زندگي مي كرد، با اين كه سالهاست حضرت عالمه از دنيا رفته اما 

براي من هميشه زنده است و با او زندگي مي كنم !
 بنده مكرر شاهد بودم كه ايشــان هرگاه به ذكر خاطراتي از حضرت 
عالمه طباطبايي(رض) مي پرداخت، دســتمالش را از جيبش درمي آورد و 
اشك هايش را پاك مي كرد و نمي توانست از عالمه سخن بگويد و چشمانش 

اشكبار نشود !
 شاكله وجودي مرحوم  دكتر احمدي مانند عالمه طباطبايي(رض) بود، 
در عرفان، يد طواليي داشــت، معتقد به عرفان اهل بيت(ع) بود و دعاهاي 
صحيفه سجاديه و مناجات هاي ائمه اطهار(ع) و برخي خطابه هاي نهج البالغه 

موال علي(ع) را منبع اصيل عرفان اسالمي مي دانست.
    در تفســير قرآن متبحر بود، طوري كه حتي در تصحيح نسخ  الميزان 
در كنار حضرت عالمه طباطبايي بود و مورد اعتماد ايشــان بود و ترجمه 
تفسيرالميزان را هم كه مجلداتي از آن را انجام داده بود، عالمه بسيار پسنديده 
بودند . وي مي گفت: تفسير الميزان هميشه مورد استفاده من است و من هرگاه 
بخواهم ســخنراني علمي داشته باشم از الميزان بهره مي برم و اين قول را از 

استاد شهيد مطهري و ديگر شاگردان عالمه نيز نقل مي كرد  .
دارالقرآن عالمه طباطبايي   

دكتر احمدي معتقد بود تا قبل از آمدن عالمه به قم تفسير قرآن در حوزه 
مرده بود! و حتي وقتي حضرت آيت اهللا العظمي خويي در نجف كتاب تفسيري 
«البيان» را مي نوشت برخي به ايشان مي گفتند دون شأن مرجعيت شماست و به 
هر حال افسوس كه كار علمي و تفسيري ايشان ادامه پيدا نكرد ولي اين توفيق 
را حضرت عالمه طباطبايي پيدا كرد تا با درس تفسير قرآن و نوشتن تفسير 
الميزان بتواند به مهجوريت قرآن در حوزه ها پايان دهد و الحمدهللا هم اكنون  

شاگردان ايشان پرچمداران تفسير قرآن در حوزه ها هستند  .
 استاد دكتر احمدي بسيار ساده و بي آاليش مي زيست و علي رغم آنكه 
از سال 1360 عضو شوراي انقالب فرهنگي بود و مسئوليت سازمان مطالعه 
و تدوين كتب علوم انســاني دانشگاه ها را برعهده داشت و يك دوره اي هم 

نماينده مجلس بود، هيچ گاه ساده زيستي را كنار نگذاشت. 
با اسراف و تبذير به شــدت مخالف بود، از تجمالت پرهيز داشت و 
ذي طلبگي را به حد اعلي رعايت مي كرد و بارها شاهد بودم كه اين پيرمرد 
با ماشين شخصي اش براي تدريس به قم مي آمد و خودش رانندگي مي كرد 
و يك كيف سنگين را كه هميشه پر از كتاب و دفتر بود حمل مي كرد و من 
عرض مي كردم آقا شما يك راننده مي خواهيد و نبايد خودتان رانندگي كنيد! 
اما ايشــان از آنجا كه دوست نداشت مزاحم كسي شود، سعي مي كرد همه 

كارهايش را خودش انجام دهد  .
 دكتر احمدي براي اهميت كار پژوهش هاي قرآني و حمايت معنوي از 
پايان نامه هاي قرآني تالش زيادي داشت طوري كه چهارده دوره مسئوليت 
برگزاري همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه را برعهده گرفت و تالش قرآني 
بانوان و پژوهش هاي قرآني آنان را ارج مي نهاد و در نتيجه آن توجهات امروزه 
شاهد بيش از بيســت هزار پايان نامه در موضوعات قرآني در سطح كشور 

هستيم كه در جهان اسالم بي نظير هستند. 
البته در اين مقال زحمت اصلي را جناب حجت االســالم عبداللهيان 
و موسسه معارف اســالمي امام رضا(ع) برعهده داشتند ولي حمايت هاي 
بي دريغ  دكتر احمدي از اين فعاليت ها، همكاري همه دستگاه ها و دانشگاه ها 

و موسسات علمي را در پي داشت و سبب پيشرفت كارها مي شد .
 رحلت آقاي دكتر احمدي براي مجامع علمي كشور ضايعه بزرگي است 
ولي واقعا زندگي طاقت فرســايي را در مجاهدت علمي و عملي گذرانيد و 
هيچگاه راحتي و آسايش نداشت و مشيت الهي بر اين قرار گرفت تا اين انسان 
با اخالص را در ماه مبارك رمضان به معناي  واقعي مهمان خود بگرداند و 
انشــا ءاهللا او را با اهل بيت (ع) محشور بفرمايد و درروضه هاي بهشتي منزل 
و مأوي دهد كه فرموده است: «فأّما الذين ءامنوا و عملوا الصالحات فهم في 

روضه يحبرون» 

مرتضي نجفي قدسي

امير قطر سفير فوق العاده در ايران 
تعيين كرد

امير قطر ديروز با صدور فرمانى، «محمد سعد الفهيد الهاجرى» را به عنوان 
سفير فوق العاده قطر در ايران انتخاب كرد.

خبرگزارى دولتى قطر ديروز اعالم كرد كه تميم بن حمد، امير اين كشور با 
صدور دو فرمان، «محمد سعد الفهيد الهاجرى» را به عنوان سفير فوق العاده اين 
كشـــور در ايران و على السليطى را به عنوان سفير فوق العاده در جمهورى پرو 

انتخاب كرده است.
سفير فوق العاده باالترين درجه يك سفير از لحاظ ديپلماتيك است كه به آن 

فرستاده ويژه هم مى گويند.



ايرج به رفسنجان مىرود
حسين خواجهاميرى (ايرج) در 
خانه خشتى رفسنجان روى صحنه 
مىرود . به گزارش ايلنا، حســـين 
خواجهاميـــرى (ايرج) يكم تير در 
خانه خشتى رفسنجان روى صحنه 
خواهد رفت. در اين كنســـرت امير 
احسان فدايى نيز ايرج را همراهى 
خواهد كرد.اين هنرمند قديمى كه در 
سالهاى گذشته فعاليتهاى جدى 
موســـيقى خود را با انتشار آلبوم و 
برگزارى كنسرت از سر گرفته، در ابتداى اين كنسرت قرار است به اجراى 
قطعات خاطرهانگيز خود بپردازد و در اين بين برخى قطعات جديد خود 
را نيز اجرا كند.نيما نورمحمدى رهبرى اركستر حسين خواجهاميرى را 
انجام مىدهد. اين كنسرت به همت موسسه نت هشتم برگزار خواهد 

شد و محمد بكرانى نيز مديريت گروه را عهدهدار است.
سه فيلم جديد از چهارشنبه روى پرده سينماها

از روز چهارشنبه 23 خردادماه سه فيلم سينمايى «دشمن زن» «دلم 
ميخواد» و «در وجه حامل» در سينماهاى سراسر كشور اكران خود را 
آغاز خواهند كرد. غالمرضا فرجى سخنگوى شوراى صنفى نمايش در 
گفتوگو با خبرنگار فرهنگى باشگاه خبرنگاران پويا از شروع اكران سه 
فيلم در سينماهاى كشور خبر داد.بر همين اساس فيلم سينمايى «دشمن 
زن» به  كارگردانى كريم امينى و تهيه كنندگى محمدحسين فرحبخش 
و عبداهللا عليخانى در گروه ماندانا به جاى فيلم سينمايى «تگزاس» اكران 
خواهد شـــد.فيلم سينمايى «دلم ميخواد» به كارگردانى بهمن فرمانآرا 
و تهيهكنندگى على تقىپور در گروه زندگى جايگزين فيلم ســـينمايى 
«ناخواسته» مىشود.فيلم سينمايى «در وجه حامل» به كارگردانى بهمن 
كاميار و تهيه كنندگى مصطفى كيايى نيز در گروه جوان جايگزين فيلم 
سينمايى «آن سوى ابرها» مىشود.فرجى همچنين در خصوص وضعيت 
نمايش فوتبال در سينماها و جزييات اكران آن گفت: تصميمگيرى نهايى 
براى نمايش مســـابقات فوتبال در ســـينماها به شوراى عالى اكران در 

وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمى موكول شده است .
نشست «مسائل توسعه علوم انسانى در ايران» برگزار مى شود

نشست «مسائل توسعه علوم انسانى در ايران» با سخنرانى محمدامين 
قانعى راد برگزار مى شود.به گزارش خبرگزارى مهر، نشست «مسائل 
توسعه علوم انسانى در ايران» با سخنرانى محمدامين قانعى راد برگزار 
مى شود.اين نشست به همت دبيرخانه طرح جامع  اعتال و ساماندهى 
علوم انســـانى چهارشنبه 23 خرداد از ساعت 14 در پژوهشگاه علوم 

انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار خواهد شد.
«همه مىدانند» اصغر فرهادى در جشنواره مونيخ

فيلـــم «همه مىدانند» به كارگردانى اصغر فرهادى در جشـــنواره 
بينالمللى فيلم مونيخ به نمايش در مىآيد.  سى و ششمين جشنواره 
بينالمللى فيلم مونيخ از  28 ژوئن تا 7 جوالى(هفتم تا23تير) برگزار 
مىشود.اين رويداد هنرى با نمايش فيلم «مكى مِِسر» كار خود را شروع 
مىكند. در اين دوره از جشنواره جايزه دستاورد يك عمر فعاليت هنرى 
كه به نام سينهمريت شناخته مىشود به اما تامپسون بازيگر و فيلمنامهنويس 
برنده جايزه اسكار و ترى گيليام كارگردان اهدا مىشود.آخرين ساخته 
ترى گيليام فيلم «كسى كه دون كيشوت را كشت» به همراه تعدادى از 
آثار  اين كارگردان همچون «برزيل»، «شاه ماهيگير» و «مانتى پيتون و 
جام مقدس»و همچنين  فيلم مستند «گمشده در المانچا» به كارگردانى 
كيت فالتون و لوييز پپه محصول 2002 نيز كه درباره اولين تالش ناموفق 
گيليام براى ساخت فيلمى بر اساس قصه دن كيشوت است،در بخش 

بزرگداشت اين كارگردان به نمايش در مىآيد. 
پخش كاله قرمزى عيد فطر از شبكه دو سيما

به مناسبت عيد سعيد 
فطر ؛ شبكه دو سيما ويژه 
برنامههاى متعدد، فيلمهاى 
ســـينمايى و دو قسمت 
جديد از مجموعه «كاله 
قرمزى» را براى مخاطبان 
اين شـــبكه در گروههاى 
مختلف سنى تدارك ديده 
اســـت. به گزارش ايلنا،«آئينه خانه» به بهانه عيد بندگى و عبادت با 
رويكرد ويژه اى تقديم مخاطبان خواهد شد. اين برنامه كارى از گروه 
خانواده كه با حضور حجت االســـالم شهاب مرادى و به تهيهكنندگى 
سعيد ستودگان جمعه و شنبه ( 25 و 26 خرداد ) ساعت 11:00 روانه 
آنتن خواهد شد.همچنين اختتاميه برنامه «مكث» كارى از گروه كودك و 
نوجوان ساعت 15:15 روز شنبه 26 خرداد براى پخش از اين شبكه در 
نظر گرفته شده است. در اين قسمت از برنامه ضمن معرفى گروههاى 
شركت كننده و مرورى بر روند برنامه از ابتدا تا كنون؛ گروه برگزيده 
شناخته و تقدير مىشود .از ديگر تداركات شبكه دو؛ پخش دو قسمت 
جديد از مجموعه «كاله قرمزى» اســـت كه جمعه و شـــنبه ( 25 و 26
خرداد) ساعت 12:00به روى آنتن مى رود. تكرار اين مجموعه نيز در 

همان روز ساعت 17:00 پخش مىشود.

واكنش وزير علوم به اعتراض درباره حذف پذيرش 

برخى دانشگاهها
وزير علوم با اشاره به مصوبه اخير شوراى عالى ادارى كشور گفت: 
در هفته گذشته در اجراى اين مصوبه با چالش روبرو بوديم، همه مراكز 

آموزش عالى مدعى اين هستند كه بايد دانشجو بگيرند.
به گزارش مهر، منصور غالمى درصفحه اينستاگرام خود نوشت: 
در سطح جامعه متاسفانه تقاضاهاى مستند و مدون از سوى سازمانها 
و وزارتخانههاى مختلف حتى سازمانهاى متولى برنامه ريزى و توسعه 
براى توليد علم يا تربيت نيروى انسانى با مهارت مشخص به دانشگاهها 

ارائه نمى شود.
وى ادامه داد: در سالهاى اخير در دستگاههاى اجرايى، دانشگاهها 
و پژوهشگاههايى ايجاد شده است، در ابتدا نظرشان اين بود كه معضل 
سازمان يا موسسه وزارتخانه شان را مرتفع كنند، ولى هم اكنون با چالش 
روبرو هســـتيم كه اينها در ايجاد مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى با 

دانشگاههاى بزرگ كشور رقابت مى كنند. 
وى افزود: همه مراكز آموزش عالى مدعى اين هســـتند كه بايد 
دانشجو بگيرند و اعضاى هيات علمى شان ارتقاء يابند درحالى كه در 
وزارتخانه اى كه به صورت تخصصى به مردم و جامعه سرويس ارائه 
مى دهد، نبايد چنين برنامه ريزى و تصورى صورت گيرد. اين مراكز 
مى توانستند در قالب نيازهاى خودشان نيرو تربيت كنند، ولى از الگويى 
پيروى كردند كه در نتيجه آن برخى نهادهاى اجرايى دانشگاههاى پرهزينه 
اى دارند و فارغ التحصيالن دكترايى را كه تربيت مى كنند، جذب و 

استخدام نمى كنند.
سرپرست «سمت» منصوب شد

وزير علوم، تحقيقات و فناورى در حكمى حجتاالسالم و المسلمين 
دكتر محمد ذبيحى را به عنوان سرپرست سازمان مطالعه و تدوين كتب 

علوم انسانى و دانشگاهى (سمت) منصوب كرد.
بر اســـاس اعالم روابط عمومى وزارت علوم، دكتر ذبيحى پيش 
از اين معاون پژوهشى و قائم مقام سازمان سمت بوده و داراى درجه 
اجتهاد از حوزه علميه و مدرك دكترى فلســـفه از دانشگاه تهران بوده 
و در سال 1380نيز به عنوان استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه معرفى 

شده است.
تمديددوباره مهلت انتخاب رشته كنكور ارشد 97

با توجه به صدور مجوز رشتههاى جديد و انتشار 4اصالحيه براى 
دفترچه انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته در آزمون كارشناسى ارشد 

97تا پنجشنبه 24خرداد 97تمديد شد .
حســـين توكلى - مشاور عالى سازمان سنجش در گفتگو با مهر 
افزود: اصالحات دفترچه راهنماى انتخاب رشته آزمون ورودى دورههاى 
كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1397در روزهاى 13، 19، 20و 21خرداد 
منتشـــر شده است. مشاور عالى سازمان سنجش گفت: به منظور ارائه 
تسهيالت الزم براى داوطلبان مجاز، با توجه به اينكه مهلت انتخاب رشته 
در آزمون كارشناسى ارشد سال 97ساعت 24امروز سه شنبه 22خرداد به 
پايان مى رسيد اما با توجه به صدور مجوز رشتههاى جديد و اصالحيهها  
مهلت انتخاب رشته تا روز پنجشنبه 24خرداد 97تمديد شده است.وى 
گفت: داوطلبانى كه تاكنون انتخاب رشته نكرده اند مى توانند با توجه 

به اصالحيههاى دفترچه نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
توكلى يادآور شـــد:همچنين داوطلبانى كه انتخاب رشته كرده اند 
نيز مى توانند با توجه به اصالحيههاى منتشر شده، نسبت به ويرايش 

اطالعات فرم انتخاب رشته خود اقدام كنند.
 الزامات دستيابى به فناورى در حوزه استخراج نفت

رئيس جهاددانشگاهى گفت: كشور ما بايد به صورت متمركز و با 
اراده براى بكارگيرى فناورى در هر زمينه اى از جمله استخراج نفت 
فعاليت كند تا در نهايت بهره مندى از دســـتاوردهاى بومى در كشـــور 
محقق شود . دكتر حميد رضا طيبى در خصوص تاكيدات مقام معظم 
رهبرى بر بهره مندى از توانايىهاى محققان كشور در زمينه استخراج 
نفت و به كار گيرى دانش و فناورى ايرانى در اين حوزه به مهر گفت: 

ضروريست كه براى حصول يك فناورى، اراده وجود داشته باشد.
وى با بيان اينكه البته اول اراده و بعد تجهيزات، كتابخانه مرجع، 
آزمايشگاههاى مرجع در بدست آوردن يك فناورى مى تواند موثر باشد، 
خاطر نشـــان كرد: اين عوامل براى رشـــد در هر فناورى الزم است اما 
نكتهاى كه وجود دارد اين است كه دستيابى به خيلى از فناورىها زمان 

بر است و حوزه استخراج نفت هم از اين حوزه مستثنى نيست.
رئيس جهاددانشگاهى با بيان پيشنهادى خاطر نشان كرد: يك اتفاقى 
كه در كشور در زمينه افزايش برداشت نفت و استفاده از فناورىهاى بومى 
رخ داده اين است كه چندين دانشگاه و مركز پژوهشى مسئول اين امر 
شده اند اما الزم است كه در اين زمينه تمركز فعاليتى وجود داشته باشد. 
طيبى افزود: واگذارى فعاليتهاى مربوط به استخراج و ازدياد برداشت 
نفت به يك دانشگاه مهم مى تواند ما را سريعتر به هدف برساند؛ اين 
دانشگاه مى تواند افراد برجسته در حوزه نفت از دانشگاههاى مختلف 
را در به نتيجه رساندن هدف جذب كند و تيمهاى قوى تشكيل بدهند 

تا بدين وسيله در زمان معين امر مهم به نتيجه برسد.

نمايشگاهى براى نخستين قرآن 
مصور جهان در 114 تابلو

ســـهمالدين زمانى هنرمند 72 سالهاى است كه حدود نيم قرن از 
عمر خود را وقف تصويرگرى قرآن كريم كرده و در 114 تابلو، نخستين 

قرآن مصور جهان را ترسيم كرده است.
به گزارش فارس، سهمالدين زمانى كه حدود نيم قرن از عمر 72
ســـالهاش را وقف كالم خدا و تهيه نخســـتين قرآن مصور جهان كرده 
است،گفت:همه چيز از يك خواب در مشهدالرضا(ع) شروع شد.وقتى 
كه 24 ساله بودم با دوستانم به پابوس امام رضا(ع) رفتم. براى منى كه از 
ده ـ  دوازده سالگى نقاشى كالسيك و صورتگرى مىكردم، ديدن نقش و 
نگارها و كاشيكارىهاى حرم يك حس متفاوت بود، چون تا قبل از آن 
هيچوقت طرحهاى اسليمى و خطايى نكشيده بودم. همان شب خواب 
عجيبى ديدم و وقتى فردا دوباره به حرم بازگشتم، محو كاشيكارى سوره 

توحيد شدم. همانجا دست به كاغذ و قلم بردم و اتود زدم.
او ادامه داد: پس از بازگشت به تهران با خود عهد كردم كه با هنرم 
فقط در مسير خدا گام بردارم. وقتى برگشتم، تصميم گرفتم تفسيرى 
تصويرى از قرآن كريم ارائه دهم، به همين دليل نيت كردم 114 سوره 
كالماهللا مجيد را در قالب 114 طرح با گلها و رنگهاى متفاوت تصوير 
كنم.اين هنرمند قرآنى براى درك بهتر سورهها و آيات، تفاسير موجود 
را مطالعه مىكرده است تا تصويرى كه خلق مىكند، به مفهوم آن آيات 
و سورهها نزديكتر باشد. تكرار و قرينگى ويژگى مشترك آثار زمانى 
است.كار ترسيم 45 سوره كه تمام مىشود، تهران را به مقصد گيالن 
ترك مىكند تا با كشاورزى امورات خانوادهاش را رتق و فتق كندچون 

از فعاليتهاى اينچنينى او حمايت نمىشود.
اين هنرمند تقريباً در نيمى از ادوار نمايشگاه قرآن حضور داشته 
و به معرفى كار خود پرداخته است، اما با انتقاد از رويه سالهاى اخير 
نمايشگاه گفت: «در نمايشگاه قرآن حضور نيافتم، چون ديگر نمايشگاه 

نيست، بلكه در حد فروشگاه تنزل كرده است!»
زمانى كارهايش را تا كنون در 90 نمايشگاه داخلى و خارجى به 
نمايش گذاشته است كه آخرين آنها اين روزها در برج ميالد تهران 
برپاست.هفته قبل آخرين تابلو كه مربوط به سوره «ملك» بود به پايان 
رســـيد تا نخستين قرآن مصور جهان پس از 48 سال تكميل شود. او 
براى اين نمايشگاه ، فقط 35 تابلو را به تهران آورده است. اين نمايشگاه 

تا پنجشنبه 24 خرداد از ساعت 19 تا 24 برپاست.

انتشار يك كتاب مرجع پزشكي
كتاب مرجـــع «مراقبت 
هاى بعـــد از عمل در بيماران 
جراحى قلـــب» به چاپ دوم 
رســـيد. اين كتاب،كتاب تأليف 
هيأتى از نويسندگان طراز اول 
جهان است كه توسط انتشارات 
بينالمللى اشپرينگر به چاپ دوم 

رسيده است.
كتاب حاضر به سرپرستى 
دكتر على دباغ، اســـتاد گروه 
بيهوشى دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى و با مشاركت بيش 
از 20 تن از نويســـندگان طراز 
اول جهان در رشـــته هاى بيهوشـــى و قلب، به زبان انگليسى انتشار 

يافته است.
دكتر دباغ،سرپرست تيم نويسندگان كتاب مذكور با اشاره به چاپ 

Postoperative اول آن در ســـال 2014 اظهار داشـــته است: كتاب
Critical Care for Adult Cardiac Surgical Patientsجـــزو 
معدود كتاب هاى مرجع پزشكى به زبان انگليسى از كشور جمهورى 
اسالمى ايران است كه توسط Springer يكى از معروف ترين انتشارات 

جهان به چاپ دوم رسيده است.
به گفته اين استاد گروه بيهوشى، مخاطبان كتاب حاضر،متخصصان 
قلب، پزشكان جراح قلب، فوق تخصص بيهوشى قلب، فوق تخصص 
آى ســـى يو، متخصصان قلب، پرســـتاران آى سى يو و سى سى يو، 

دانشجويان پزشكى و دانشجويان ساير رشته ها هستند.
گفتنى است كه اين كتاب به زبان انگليسى ومشتمل بر 22 فصل 
و بيش از 700 صفحه اســـت كه مقدمه چاپ اول آن در ســـال 2014
توسط Lawrence Cohnيكى از بزرگترين جراحان قلب دنيا نوشته 
شده و مقدمه چاپ دوم آن هم در سال 2018 توسط دو تن از اساتيد 

Jacob وJohn G.Augoustides بنام بيهوشـــى قلب به نامهـــاى
Gutscheنگاشـــته شده است. عالقه مندان مى توانند از طريق لينك
به صفحه كتاب در سايت  https://www.springer.com/gp/book

اسپرينگر دسترسى پيدا كنند.
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وزير آموزش و پرورش: نسل امروز تاب آوري كمتري دارد
وزير آمــــوزش و پرورش با 
بيان اينكــــه در زمينه تجهيزات و 
اماكن ورزشــــى به شدت با مشكل 
مواجهيم، گفت: به ازاى هر 30كالس 
يــــك معلم تربيت بدنى متخصص 
داريم و 36درصد شــــاخص توده 
بدنــــى دانش آموزان ما باالتر از حد 

طبيعى است.
به گزارش ايسنا، سيد محمد 
بطحائى در نشســــت ســــتاد عالى 
تشــــكيالتى گســــترش و ارتقاى 
فعاليتهاى تربيت بدنى و ورزش 
دانش آمــــوزان دختر با بيان اينكه 
امروز موضوع جدى براى ما نشاط 
و ســــرزندگى براى دانش آموزان، 
اميد به آينده، تاب آورى و باالرفتن 
تحمل در برابر فشارهاست، عنوان 
كرد: تاب آورى بچههاى امروز در 
برابر شــــرايطى كه به آنها تحميل 
مىشود به داليل مختلف نسبت به 

نسل گذشته كمتر است.
وى با تاكيد بر اينكه بايد باور 
كنيم نســــل آينده با روشى كه جلو 
مى رويم در معرض خطر اســــت، 
گفت: بازديدى از يك مدرســــه در 
روستايى داشتيم كه متاسفانه سرويس 
بهداشــــتى هم نداشت. در حالى كه 
در كنار مدرسه حسينيهاى با امكانات 
بهداشتى وجود داشت كه سالى چند 
مرتبه در آن گشوده مىشد؛ چرا نبايد 
اين امكانات در اختيار دانش آموزان 

قرار بگيرد؟

بطحايى با اشاره به محدوديتهاى 
دختران در حوزه ورزش و ضرورت 
مورد توجه قرار گرفتن آن بيش از 
گذشته گفت: به تدريج به يك حلقه 
بسته و محدودى افتاديم كه تصور 
مى كنيم هرچقدر دانش دانش آموزان 
افزايش يابد موفق تر هستند و بايد 
انبوهى از مطالب درسى را در ساعات 
محدودى به آنها منتقل كنيم. با اين 
وجود ديگر مجال گفتگو در كالس 
وجود ندارد و از اهداف پرورشــــى 

دور افتاده ايم .
وى ادامه داد: چندماه گذشــــته 
طرحى را شروع كرديم كه متاسفانه 
سياســــى با آن برخورد شد. نبايد با 
آموزش و پرورش سياسى برخورد 
كرد. حذف آزمونها و كتب كمك 
آموزشى را مطرح كرديم كه به شدت 
فعاليتهاى پرورشى و ورزشى را 

تحت تاثير قرار داده بود.
وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينكــــه اگر دانش آموز ما ورزيدگى 
و تحرك را در ســــن زير10سالگى 
تمرين نكند در آينده براى ايفاى نقش 
مادرى هم با مشكل مواجه مىشود، 
گفت: وقتى دانش آموز دختر ما به 
متوســــطه اول رسيد در مواجهه با 
نحلههاى تخريب كننده و آسيبهاى 
اجتماعى بالفاصله خودش را مىبازد. 
گفتن  به وى مقاومت در برابر "نه" 

را ياد ندادهايم.
وى افزود: به تعبير رهبرى راه 

را براى داللهاى آموزشى باز كردهايم 
و گاهى در مدرسه ابزار دست آنها 
شــــدهايم. از خانوادهها مىخواهم 
كمك كنند اين مسير اصالح شود و 
بچهها در دوره ابتدايى زندگى كردن 
و ورزيدگى جسمانى را بياموزند. 

وى گفــــت: برجهــــا اجازه 
نمىدهند دختران ما در حياط مدرسه 
ورزش كنند. در جايى كه معلم مرد 
در مدرســــه دخترانه داريم ازحيث 
اجراى درس تربيت بدنى با مشكل 

مواجهيم .
معصومه ابتكار، معاون امور زنان 
و خانواده رئيس جمهور هم در اين 
نشست با بيان اينكه سرمايه گذارى 
در حوزه ورزش دختران يك سرمايه 
گذارى بنيادين، صحيح و دقيق است 
و مىتواند تاب آورى اجتماعى را 
افزايش دهد، گفت: ورزش دختران 
از زاويه حقوق شهروندى نيز يكى 
از مباحث مهم اســــت و بايد به آن 

توجه داشت.
شيوع افسردگى در دختران

شهيندخت موالوردى، دستيار 
ويژه رئيــــس جمهورى در حقوق 
شــــهروندى هم با اشاره به شيوع 
افســــردگى، خودزنى و كاهش سن 
آسيبهاى اجتماعى در بين دختران، 
گفت: اجراى طرحهاى ورزشى براى 

دختران دانشآموز ضرورى است.
وى افزود: اميدواريم با اجراى 
طرحهاى ورزشــــى در مدارس، هر 

دانشآمــــوز دختر بتواند يك يا 2
مهارت ورزشى را فرا گيرد و ادامه 

دهد.
وى ادامــــه داد: دانش آموزان 
دختر بايد قبل از اينكه به تحصيل 
علم بپردازند، مهارت ورزش كردن 
را بياموزند تا ناهنجارىهاى جسمى 

كاهش يابد.
رضوان حكيــــم زاده، معاون 
آمــــوزش ابتدايى وزارت آموزش و 
پرورش هم بر ضرورت تامين فضاى 
ورزشى مناسب براى ورزش دختران 
دانش آموز تاكيد كرد و گفت: شايد 
توقع دور از انتظارى نباشد كه وزارت 
ورزش به عنوان يك سرمايه گذارى 
ملى، برنامه ارتقاى فعاليت ورزشى 
دختران را اولويت خود قرار بدهد 
و در كنــــار آموزش و پرورش قرار 

بگيرد.
وى افزود: آموزش و پرورش 
تمام تالش خود را به كار مى بندد، 
اما اين امر فقط با امكانات آموزش 

و پرورش محقق نمىشود. 
حكيم زاده با اشاره به اينكه بايد 
به انگيزه حضور آموزگاران ابتدايى در 
طرح ارتقاى فعاليت بدنى دختران نيز 
توجه كنيم عنوان كرد: بايد نگرش 
آمــــوزگار تغير كند و آن را بپذيرد 
وگرنه صرفا يك كار ادارى خواهد 
شــــد و تضمينى وجود ندارد حتما 
ايــــن آموزشها را در كالس خود 

بهكار بگيرد. 

نمايشگاهى از قرآنهاى خطى و قديمى از سوى مركز بين المللى ميكرو 
وابسته به جمهورى اسالمى ايران در يك كتابخانه دانشگاهى در  فيلم 'نور' 

دهلى نو از امروز به مدت دو هفته داير شد.
به گزارش ايرنا، مهديه خواجه پيرى مشاور رئيس مركز بين المللى ميكرو 
فيلم 'نور' متعلق به جمهورى اسالمى ايران در دهلى نو و دبير اين نمايشگاه 
گفت: اين برنامه با همكارى دانشگاه جاميا مليا اسالميا در كتابخانه ذاكر حسين 

به مناسبت ماه مبارك رمضان و حلول عيد فطر برگزار مى شود.
وى درباره اهميت اين نمايشگاه كه نسخ خطى قرآن به خطاطى هنرمندان 
نام آور در طول ســـالهاى گذشـــته را به نمايش مى گذارد ، گفت: روابط 
فرهنگى بين ايران و هند از هزاران سال پيش برقرار بوده است اما اين روابط 
در دوره اسالمى به خصوص دوره گوركانى به اوج خود رسيد. هنرمندان از 
ايران وارد هند شدند و مكتب جديدى را در خطاطى به وجود آوردند كه 

متاسفانه پس از پايان دوره مغول در هند اين هنر رو به زوال رفت.
خواجه پيرى گفت : مركز بين المللى ميكروفيلم نور به سبب برخوردارى 
از گنجينه غنى از اين آثار و با هدف حفظ ميراث هنر اســـالمى در هند، 
آثار هنرمندان و خطاطان هندى را گردآورى كرده و در حال حاضر نيز با 

شمارى از آنها همكارى مى كند.
وى افزود: با هدف حفظ آثار اسالمى در مركز بين المللى ميكروفيلم 
بخشهاى مختلفى ايجاد شـــده اســـت. در بخش هنرى اين مركز، قرآن با 
خطوط مختلف و با سبكهاى مختلف خطاطى از جمله نستعليق، كوفى، 

ديوانى و ثلث كتابت مى شود.
دبير نمايشگاه قرآن ايران در دهلى نو افزود: كتابخانه دانشگاه جاميا مليا 
اسالميا با همكارى مركز ميكروفيلم نور نمايشگاهى را به مدت دو هفته 
برگزار مى كند كه در آن مجموع 36 قرآن خطى از مجموعه 100 كتاب 
خطى و دست نوشت به نمايش گذاشته شده است.خواجه پيرى همچنين 

خاطرنشان كرد كه اين آثار شامل تفسير و ترجمه نيز است.
وى گفت: مركز ميكروفيلم نور در اين نمايشگاه حدود 40 اثر به نمايش 
گذاشته كه شامل يك قرآن در ابعاد بسيار بزرگ نيز مى باشد. بزرگ ترين 
*4,8 متر است كه  قرآنى كه در اين نمايشگاه به نمايش درآمده به ابعاد 2,8
بر روى پارچه نوشته شده است. همچنين در اين نمايشگاه انواع سبكهاى 
خوشنويسى بر روى پوست، پارچه و كاغذهاى دست ساز قبل ديدن است.
وى تاكيد كرد: اهميت اين نمايشـــگاه در آن اســـت كه نشان مى دهد هنوز 
خطاطـــان و هنرمنـــدان هندى وجود دارند كه مى توانند خالق آثار بى نظير 
اسالمى باشند.مهديه خواجه پيرى گفت: هدف اوليه برگزارى اين نمايشگاه 

نيز زنده كردن آثار اسالمى و شناساندن اين هنرمندان به مردم هند است.

ارگ طبـــس كـــه از جمله 
بناهاى بهجامانده از زلزله سال 57

بهشمار مىرود، توسط كارشناسان 
ميراثفرهنگى مرمت و بازسازى 

مىشود.
بهگزارش ميراثآريا بهنقل از 
مركز روابطعمومى و اطالعرسانى 
سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى 
و گردشگرى، ارگ طبس يكى از 
كهن دژهاى ايران است كه با قدمت 
نزديك به هزار ســـال در بخش 
غربى استان خراسان جنوبى واقع 
شده است. اين بناى تاريخى كه در 
دورههاى متعدد تاريخى شاهد وقايع 
تاريخى بىشمارى بوده است هم 
اكنون دردست مرمتگران قرار گرفته 
تا بعد از گذشت صدها سال جانى 

دوباره بگيرد.
على شـــريعتى منش معاون 
ميراث فرهنگى اســـتان خراسان 
جنوبى با اعـــالم اين خبر گفت: 

«بناى ارگ طبس از جمله بناهاى 
تاريخى بهجامانده از زلزله ســـال 
57 بهشـــمار مىآيد كه هم اكنون 
قرار است مورد مرمت و بازسازى 

قرار گيرد.»
او افزود: «در ســـال جارى با 
تخصيص مبلـــغ يكميليارد ريال 
از اعتبارات ملى ســـازمان ميراث 
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
كشور مرمت و بازسازى ارگ طبس 

ادامه مىيابد.»
شريعتىمنش گفت: «با اينكه 
برجها و حصار اين بنا ســـه سال 
پيش توسط ادارهكل ميراثفرهنگى، 
صنايعدستى و گردشگرى انجام شد 
اما بهدليل استحكامبخشى وحفظ بنا 
بخشهاى ديگر آن مورد مرمت و 
بازسازى قرار مىگيرد. اين درحالى 
است كه ارگ طبس طى دورههاى 
مختلف مرمت و بازســـازى شده 

است.»

ارگ طبس مرمت و بازسازى مىشود

آيين نصـــب و رونمايى از 
نخسين كاشى ماندگار مفاخر استان 
گلستان با حضور مسئوالن استانى و 
شهرستانى بر سر در منزل استاد غالم 
آق هنرمند پيشكسوت صنايعدستى 
در رشته زيورآالت و از مفاخر استان 

انجام شد.
به گزارش ميراثآريا بهنقل از 
روابط عمومى اداره ميراث فرهنگى 
صنايع دستى و گردشگرى استان 
گلستان، روز گذشته 21 خرداد 97
آيين نصب و رونمايى از نخستين 
كاشى ماندگار مفاخر استان گلستان 
با حضور مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى گلستان، 
معاون اســـتاندار و فرماندار ويژه 
گنبدكاووس، مسئوالن شهرستانى و 
فرهنگ دوستان بر سردر منزل استاد 
غالم آق هنرمند پيشكسوت صنايع 
دستى در رشته زيورآالت و از مفاخر 

استان انجام شد.
طرح ملى كاشـــى ماندگار از 
سوى سازمان ميراث فرهنگى صنايع 
دســـتى و گردشگرى كشور براى 
حفظ ميراث فرهنگى ناملموس و 
معنوى ايران، وظيفه شناســـايى و 
معرفى محل ســـكونت هنرمندان، 
اهالى فرهنگ، علم و دين چهرههاى 
ماندگار، شاخص و تاثير گذار در 
يك رسته فرهنگى و هنرى بر سر در 
منازل اين مفاخر نصب مى شود.

اســـتاد «غـــالم آق» بيش از 
60ســـال از عمر 80ساله خود را 
صرف ساخت زيورآالت تركمن 

كرده اســـت. او معروف به «خانى 
تكه» است كه علت اين نامگذارى 
را نـــام طايفهاش عنوان مى كند. او 
ســـاخت زيورآالت تركمن را از 
عموى بزرگش ياد گرفته است و 
هرچند عمر دوره يادگيرى در پيش 
عمويش به 6 ماه هم نكشيد؛ اما او 
راهرفته را تا باال نگهداشتن پرچم هنر 
زيورآالت تركمن ادامه داد. خودش 
مىگويد كه بعد از فوت عمو «متكى 

شدم به دستها و خودم .»
او در حال حاضر بهعلت بيمارى 
تنگى نفس قادر به فعاليت نيست 
ولى فرزندانش كه تقريبا40سال به 
طور حرفه اى دراين كار مشـــغول 
بـــوده و در كارگاه پدر فعاليت مى 
كننـــد چراغ اين كارگاه قديمى را 

روشن نگه داشته اند.

 اســـتاد آق در اين ديدار با 
قدردانى از اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان 
گلســـتان گفت: «ديدار با شما و 
نصب اين كاشـــى موجب تجديد 
روحيه در بنده شـــده و اميدوارم 
توانسته باشم از تجارب خود براى  
توسعه و پيشرفت هنر زيورآالت 
سنتى تركمن با آموزش به شاگردانم 
گام موثرى در اين زمينه برداشـــته 

باشم.»
ابراهيم كريمى مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى 
استان گلستان هدف از اجراى طرح 
كاشى ماندگار را هويت بخشى به 
شـــهرها و محلهها خواند و افزود: 
«شخصيتهاى اين طرح چهرههاى 
شاخص و تأثيرگذار در يك رسته 

فرهنگى هستند كه در دوران فعاليت 
خـــود كارهاى نوينى را خلق و يا 
در جهت حفظ و حراست يك يا 
چند حوزه ميراث هنرى، فرهنگى 
و معنـــوى ايران تالش كردهاند كه 
نشاندهنده ارزشهاى يك محله و 
يا منطقه اســـت و موجب ارتقاى 

ارزش فرهنگى آن خواهد شد.»
عبدالقدير كريمـــى معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
گنبد كاووس نيز در اين مراسم عنوان 
كرد: «مسلما فعاليت 60 ساله شما 
همراه با كسب تجارب ارزشمندى 
بوده كه مى بايست جوانان و عالقه 
مندان به هنرهاى سنتى زيورآالت 
از تجارب و تخصص شما در اين 
زمينه  آموزههاى فراوانى بدســـت 

آورند .»           

نصب كاشى ماندگار استاد غالم آق هنرمند صنايعدستى در گنبدكاووس

تجليل از پژوهشگران جوان رشتههاي 
علوم پايه برگزار ميشود

مراسم تجليل از پژوهشگران برجسته جوان در رشتههاي علوم پايه در
روز گراميداشت ابوريحان بيروني (پنجشنبه 97/3/31) در محل فرهنگستان

علوم برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي فرهنگســــتان علوم، در اين مراسم دكتر رضا
داوري رئيس فرهنگستان علوم، دكتر يوسف ثبوتي رئيس گروه علوم پايه،
دكتر منصور غالمي وزير علوم، دكتر مسعود برومند معاون پژوهشي وزارت
علوم و دكتر جعفر آقاياني چاوشي تحت عنوان «دستاوردهاي علمي ابوريحان
و ديدگاههاي علمي وي سخنراني خواهند كرد.بنابراين گزارش سپس مراسم
اهداء جوايز و قدرداني از برگزيدگان برگزار ميشود و پس از آن دكتر ياسر
عبدي پژوهشگر جوان برگزيده شاخه فيزيك، دكتر ايمان افتخاري پژوهشگر
جوان برگزيده شاخه رياضي، دكتر عليرضا نقينژاد پژوهشگر جوان برگزيده
شــــاخه زيست شناسي، دكتر وحيد توكلي پژوهشگر جوان برگزيده شاخه
زمين  شناسي، دكتر عليرضا ختائي پژوهشگر جوان برگزيده شاخه شيمي و دكتر

مهدي بيات پژوهشگر جوان برگزيده شاخه شيمي سخنراني ميكنند.

نمايشگاه ايرانى قرآنهاى خطى در 
دهلى نو داير شد

«عكاسى جنگ، براى صلح» با حضور 
نماينده سازمان ملل برگزار مىشود 

نخستين دوره از سلسه همايشهاى هنر براى صلح با موضوع «عكاسى 
جنگ، براى صلح» با حضور نماينده سازمان ملل متحد و مسئوالن سفارت 

هلند برگزار مىشود.
به گزارش ايســـنا، سه نشســـت تخصصى درباره عكاسى جنگ با 
موضوعاتى مثل چگونگى بازتوليد گفتمان صلح در عكاســـى جنگ و با 
حضور كارشناسان، صاحبنظران و عكاسان در اين همايش يكروزه جا 
گرفته است.نخستين نشست اين همايش با عنوان «چگونگى نقش عكاسى 
جنگ در گفتمان صلح» با حضور سيامك حاجى محمد، زانيار بلورى و 
صياد نبوى برگزار مىشود.در نشست دوم «عكاسى جنگ و تاثيرات آن در 
روند جنگ، دستيابى به صلح» با حضور سعيد صادقى و مجيد دوختهچىزاده 
مورد بررسى قرار مىگيرد.در نشست سوم اين همايش نيز فيلم مستند «عكاس 
جنگى» درباره جيمز نچوى با حضور مجيد باقرزاده و محمد حسين ميربابا 
بررسى مىشود. برگزارى نمايشگاه عكس از بخشهاى جنبى اين همايش 
يك روزه است. اين برنامه چهارشنبه30 خرداد ساعت 14 در موزه صلح 
تهران واقع در خيابان وحدت اسالمى، ضلع شمالى پارك شهر برگزار مىشود 

و حضور در آن براى تمامى عالقه مندان آزاد است. 

محمد نصرتى، آهنگســـاز«قلبى بزرگتر از 
جهان»؛كه براساس داستانى از عرفان نظرآهارى در 
سال 2010 برنده جايزه صلح در كشور كره شد،از 
پروژه آهنگسازى خود براى دو رويداد گردشگرى 

در شهر همدان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ما،اين آهنگســـاز و مبدع 
شـــاخ نفير (پرده بندى شده)،درباره اين دو اتفاق 
مهم گردشگرى  گفت:بعد از اينكه قطعه موسيقى 
«ايرانگردى» را براى اجالس گردشـــگرى تايلند 
ساختم،به  مسووالن گردشگرى،شهردارى و ميراث 
فرهنگى شهر همدان طرح را ارائه داده ايم كه قرار 
اســـت براى همايش گردشگرى در سطح آسيا در 
شـــهريور و در سطح جهانى در آبان ماه امسال،در 

همدان اجراى موسيقى داشته باشيم.
عضو كانون آهنگسازان سينماى ايران وابسته 
به خانه ســـينماى ايران،درباره اهميت برنامههاى 
موســـيقايى اجالس گردشگرى جهانى در همدان 
گفت:براى اينكه جاذبههاى گردشـــگرى اين شهر 
براى مخاطبان خارجى بهتر ديده شود،موسيقى بر 
اساس تصاوير يك سناريو ساخته خواهد شد. مجتمع 
اقامتـــى عباس آباد،غار عليصدر، دهكده تفريحى 
گردشگرى گنجنامه،آرامگاه باباطاهرعريان،آرامگاه 
ابوعلى سينا،تپه هگمتانه و خوراك وغذاهاى محلى 
اين منطقه فضاى خوبى براى مانور تبليغاتى براى 
گردشـــگرى به شمار مى آيد كه رايزنىهاى ما با 
نمايندگان اتاق فكر مسووالن استان همدان تا اين 
لحظه نتيجه دلگرم كننده اى ايجاد كرده است كه 
در اين زمينه بيشـــتر همكارى را شركت سياحتي 
عليصدربا گروه موســـيقى و هنرمندان كار تصوير 

ما داشته اند.
نصرتى،درباره اهميت هم افزايى هنرمندان و 

مسئوالن درباره معرفى جاذبههاى ايران تصريح 
كرد: درباره اظهارنظرهايى كه مسئوالن براى تحقق 
ساخت كليپ و پرفورمنسها، مى كنند مشكل ما 
بيشتر نظرهاى آنها،درباره تصاوير است تا موسيقى.

شايد هم به خاطر اين است گويا كمتر با موسيقى 
آشنا هستند.درحاليكه موسيقى،توانايى گفتگوى 
موثر و صميمى ترى با همه انسانها داراست.گو 
اينكه در قطعه «گردشگرى» ما از موسيقى اقوام 
ايرانى و پيش از اسالم با زبان جهانى بهره برده 
ايـــم كه روى تصوير،اثرى دوچندان بر مخاطب 
خود مى گذارد.ضمن اينكه سوئيت سمفونيك 
اجراى كنسرت خواهيم داشت با گروه حركت 

همراه خواهد بود.
آهنگساز مجموعه مستندهاى «قصههاى آب» 
به كارگردانى «رضا خوشدل راد» درباره طرح خود 
براى همـــدان گفت:جزييات طرح را در فرصت 
مقتضى اعالم خواهيم كرد اما مثال با وجود امكاناتى 
كه در غار عليصدر و فضاى جذاب داخل آن قرار 
دارد،در فكر پرفورمنســـى با نورپردازىهايى قابل 
توجه به صورت رقص نور در فضاى غار هستيم كه 
يكى از دغدغههاى مهم ما اين است كه كوچكترين 

خدشه اى به فضاى غار عليصدر به خاطر ميزان دى 
سى بل صدا ،ايجاد نشود كه همكاران متخصص اين 

امر در حال بررسى چنين امكانى هستند.
شـــايان ذكر است كه سال گذشته،در دومين 
اجالس وزيران گردشگرى كشورهاى عضو مجمع 
گفتگوهاى آســـيايى شهرهمدان به عنوان پايتخت 
گردشـــگرى آسيا،مطرح شد كه در شهريور امسال 
همايش آســـيايى آن و در آبان ماه همايش جهانى 

آن در همدان رقم خواهد خود.
پيش بينى مى شـــود كه نشست كارشناسان 
ارشـــد، نشست وزراى گردشگرى، توربازديدهاى 
فنى و نيز كنفرانس گردشگرى پايدار و شهرهاى 
تاريخى تشكيل شده است كه متناسب با موضوع، 
نمايندگانى از سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى در اين رويداد شركت كنند.
بنـــا بر اين گزارش،درحالـــى برگزارى اين 
اجالسهاى آسيايى ساالنه ازسال 1395 با پيشنهاد 
محمد جواد ظريف،آغاز شـــده است كه ايران با 
وجود تمدن كهن و جاذبههاى گردشگرى و ميرات 

ملموس،«وزير گردشگرى»ندارد 
استان همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران، در غرب كشور قرار گرفته است. اين استان 
از شمال با استانهاى زنجان و قزوين، از جنوب با 
استان لرستان، از شرق با استان مركزى و از غرب 
با اســـتانهاى كردستان و كرمانشاه همسايه است. 
همـــدان با وجود انواع جاذبههاى مذهبى، طبيعى 
و تاريخـــى، گروههاى مختلف مردم را با هر نوع 
سليقه و ذائقهاى به خود جذب مىكند. مركز اين 
استان شهر همدان است كه در زمان مادها بنا شده 
است و در آن زمان به نام هگمتانه معروف بود و 

پايتخت ايران به شمار مىرفت.  

2 رويداد آسيايى و جهانى گردشگرى همدان صاحب آهنگساز شد

به گـــزارش ميراث مكتوب، 
همايش «ميراث جهانى شاهرود. 
بسطام .خرقان» با حضور انديشمندان 
و مفاخر فرهنگى و هنرى كشور 

برگزار مى شود.
اين همايش با حضور «اسين 
چلبى»ـ  نوادة بيست و پنجم موالنا 
و رييـــس بنياد جهانى موالناـ  و 
تعدادى از شـــخصيتهاى برجستة 
علمى، فرهنگى و هنرى كشـــور 

از جملـــه دكتر محمدعلى موحد، 
دكتر حسين معصومى همدانى، دكتر 
على اشرف صادقى، دكتر مجدالدين 
كيوانى، دكتر على بلوكباشى، دكتر 
محمد باقرى، دكتر نجفقلى حبيبى، 
دكتر محمود جعفرى دهقى، دكتر 
على اشـــرف مجتهد شبسترى، 
عمادالدين  ساكت،  محمدحسين 
شـــيخ الحكمايى، اكبـــر ايرانى، 
غالمرضا اميرخانى و جليل نوذرى 

برگزار خواهد شد.
همايش ميراث جهانى شاهرود. 
بســـطام .خرقان روزهاى 30 و 31

خردادماه سال جارى با همكارى 
انجمن ملى دوستداران حافظ شاهرود، 
كميســـيون ملى يونسكو، مؤسسة 
پژوهشى ميراث مكتوب، مؤسسة 
فرهنگى اكو، شـــوراى اسالمى و 
شهردارى شاهرود، شوراى اسالمى 
و شـــهردارى بسطام، دفتر نمايندة 

شهرســـتانهاى شاهرود و ميامى، 
دهيارى و شورايارى اسالمى قلعه 
نو خرقان، ادارة آموزش و پرورش 
شهرستان شـــاهرود، فرماندارى 
ويژة شهرســـتان شاهرود، سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســـتى و 
گردشـــگرى ، معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكى شاهرود و 
حسينية سعادت برنجى و موزه آب 

برگزار مىشود.  

برگزارى همايش «ميراث جهانى شاهرود. بسطام .خرقان»



وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه بيش 
از 90 درصد طرح جامع مالياتى امسال محقق خواهد شد، 
گفت: 80 درصد اطالعات حســـابهاى بانكى در اختيار 

سازمان مالياتى است.
به گزارش فارس، مســـعود كرباسيان كه در حاشيه 
مراسم آغاز بهره بردارى عملياتى از شش سامانه و خدمات 
الكترونيك وزارت اقتصاد با خبرنگاران سخن مى گفت، 
در رابطه با نوسانات ارزى روزهاى اخير و تأثير آن روى 
قيمت كاالها و خدمات، اظهار داشت: مواد اوليه وارداتى 
به كشـــور به صورت مداوم رصد و كنترل مىشود و ارز 
4200 توماني به آن اختصاص مىيابد بنابراين نبايد با افزايش 

قيمت روبرو باشيم .
وى افزود: چند ماه پيش واردات با ارزهايى با قيمت
باالتر انجام مىشد اما اكنون كه ارزها قيمت هاى پايينترى 
دارنـــد بدين ترتيب قيمت مواد اوليه وارداتى بايد كاهش 
بيشـــترى داشـــته باشد؛ از اين رو بايد آرامش بيشترى به 
مـــردم در اين زمينه بدهيم و حتماً دولت وظيفه خود را 

انجام مىدهد.
وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه دارد: موضوع نقل و 
انتقال ملك برون سپارى خواهد شد زيرا عوارض ساختمان 
توسط شهردارى اخذ مىشود و هر سال بر اساس منطقه 
بندى عوارض از سوى شهردارى تعيين مىشود؛ اينكه يك 
نفر بخواهد ماليات آن را بپردازد از دفاتر اسناد رسمى نامه 
دريافت مىكند تا بدهى مالياتى آن مشخص شود و پس 
از آن براى انتقال سند، مفاصا حساب مالياتى بايد دريافت 
كند. اين موضوعات از ســـوى وزارت ارتباطات پيگيرى 
شد تا نقل و انتقال امالك در محضرخانهها و دفاتر رسمى 

انجام شود.
وى در پاســـخ به اين ســـؤال كه چه زمانى نقل و 
انتقال امالك به دفترخانهها منتقل مىشـــود، گفت: طبق 
صورتجلسهاى كه تنظيم شده 15 روزه قرار است  اين 
كار اجرايى شـــود. شايد در اول كار به لحاظ اينكه رويه 
در حال تغيير است با مشكالتى روبهرو باشد اما روند آن 

بهبود خواهد يافت.
اين عضو كابينه دولت در پاســـخ به سؤالي مبنى بر 
اينكه طبق ماده 169 مكرر قانون مالياتهاى مستقيم سازمان 
ماليـــات موظف به ايجاد پايگاه اطالعات مالى و پولى از 
فعاالن اقتصادى است كه يكى از مباحث آن به حسابهاى 
بانكى بازمىگردد؛ در اين زمينه چه اقدامى صورت گرفته 
است، گفت: خوشبختانه 80 درصد نظام بانكى اطالعات 
را دادهاند و با توافقى كه با بانك مركزى انجام شده اين 
اطالعات را رصد كرده و به ما مىدهد و امروز مىتوانم 
بگويم 80 درصد اطالعات نظام بانكى در حال وصل شدن 
است و برخى از مؤسسات پولى هنوز اقدام نكردهاند كه 
در دســـتور كار ما قرار دارد و از مكانيزمهاى نظارتى و 
كنترلى حتماً دنبال مىكنيم تا سامانه به طور كامل كار خود 

را اجرايى كند.
وى در پاســـخ اينكه از 41 بانك و موسسه فقط دو 
بانك يا مؤسسه اطالعات حسابهاى بانكى را به سازمان 
مالياتى ندادهاند، افزود: اين 20 درصد بانكها و مؤسسات 
پولـــى قطعاً مراودات و ارتباط با دولت دارند و پاى كار 

خواهيم بود تا آنها هم اطالعات خود را بدهند.
كرباسيان همچنين در اين مراسم بر لزوم فراهم ساختن 
شـــرايط دسترسى مردم از طريق تلفن همراه به خدمات 
الكترونيك وزارت اقتصاد تاكيد كرد و خواستار انجام اين 

موضوع ظرف حداكثر يك ماه آينده شد. 
به گزارش شبكه اخبار اقتصادى و دارايى(شادا)، وى 
در عين حال خواســـتار پيش بينى سازوكارى در سامانه 
مذكور شد كه امكان طبقه بندى درخواست ها و مراجعات 

مردمى، حسب اولويت و فوريت آنها و تعيين مدت زمان 
مناسب براى پاسخگويى به آنها را بنابر فوريت تعيين شده 

فراهم آورد.
وزيـــر امور اقتصادى و دارايى با معرفى ســـامانه 
"درخواســـت وجه الكترونيك" به عنوان سامانه اى براى 
ايجاد بستر مناســـب براى درخواست الكترونيك وجوه 
تخصيص يافته به دستگاه هاى اجرايى و آغاز فرآيند مربوط 
در سامانه حسابدارى و پرداخت وجوه خزانه اظهار داشت: 
به اين ترتيب ديگر لزومى به مراجعه نمايندگان دستگاههاى 
اجرايى براى حضور در خزانه نيست و همه اقدامات به 

صورت آنالين انجام مى شود .

وى افزود: از طريق اين سامانه، ضمن جمع آورى بيش 
از 60 هزار دسته چك، ميزان تخصيص ها و وجوه واريزى 

در پايان هر روز قابل مشاهده و رصد خواهد بود.
اين مقام مسئول در معرفى سامانه ارتباطات مردمى 
وزارت اقتصاد گفت: با وجود اين سامانه، حتى نيازى به 
مراجعه به پورتال وزارت اقتصاد هم نيست و مردم مى توانند 
از طريق سايت وزارت ارتباطات و فناورى درخواست ها 
و شكايات خود را مطرح و حداكثر ظرف 10 روز پاسخ 

خود را دريافت كنند.
وى تصريح كرد: بنده شخصاً بر عملكرد اين سامانه 
و نحوه پاســـخگويى به درخواست هاى مردمى نظارت 
خواهم داشت و آخر هر هفته گزارش كامل آن را مشاهده 

مى كنم.
كرباسيان درباره سامانه هاى "ياور" و "دادور" با بيان 
اينكه اين دو ســـامانه به ترتيب، وظيفه "اطالع رسانى و 
مشاوره پيرامون قوانين" و "رسيدگى به شكايات متقاضيان 
مجوز كسب و كار" را بر عهده دارند، به تشريح چگونگى 
شكل گيرى اين سامانه و حذف بيش از 600 مجوز غير 
ضرورى توسط هيات مقررات زدايى پرداخت و تصريح 
كرد: نظارت كلى بر عملكرد اين سامانه توسط ستاد وزارت 

اقتصاد انجام خواهد شد.
وى همچنين از رونمايى از دو سامانه "نما" و "سام" 
در آينده نزديك خبر داد كه با راه اندازى آنها عمال پنجره 
واحدى براى صدور تمام مجوزها در كشور ايجاد خواهد 
شد و در ادامه با تشريح سامانه "دادخواهى مالياتى موضوع 
ماده 251 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم" كه امكان ثبت 
شكايات موديان مالياتى سراسر كشور بدون نياز به مراجعه 
حضورى را فراهم مى آورد، اظهار داشت: خوشبختانه اختيار 
رسيدگى به اينگونه شكايات كه تا سال گذشته لزوماً در 
تهران صورت مى گرفت، به شهرستان ها تفويض شده و 

كار در حال انجام است.

وزير اقتصاد با معرفى سامانه تبادل الكترونيك اسناد و 
مكاتبات وزارت متبوع، راه اندازى اين سامانه را عالوه بر 
تسريع فرآيندها و ارتقاى امنيت مكاتبات، داراى اين وجه 
مثبت ارزيابى كرد كه به حفظ محيط زيست از طريق حذف 

كاغذ و شفاف سازى فرآيندها كمك شايانى مى كند.
وى در ادامه پس از معرفى سامانه "ويدئو كنفرانس 
وزارت اقتصـــاد" كه امـــكان ارتباط صوتى، تصويرى و 
رســـانهاى فيمابين ستاد وزارتخانه و ادارات كل استانى را 
فراهم مىآورد، در گفتگوى مستقيم از طريق سامانه مذكور 
با چند تن از مديران استانى، در جريان آخرين اقدامات و 

عملكرد آنها قرار گرفت. 

كرباسيان در بخش ديگرى از سخنان خود، اجرايى 
شـــدن نظام فنى اجرايى مناطق آزاد كشـــور را كه سامانه 
مربوط به آن به بهره بردارى رسيده است، مسبب بهرهورى 
بيشتر پروژه هاى عمرانى مناطق آزاد كشور خواند و سپس 
از تالش هاى بيمه مركزى جمهورى اســـالمى، گمرك 
جمهورى اســـالمى، سازمان جمع آورى و فروش اموال 
تمليكى، ســـازمان امور مالياتى كشور و ستاد وزارت امور 
اقتصادى و دارايى بخاطر كســـب رتبه در ارزيابى سازمان 
فنĤورى اطالعات از ميان 93 دستگاه اجرايى سراسر كشور 

قدردانى كرد. 
رئيس سازمان امور مالياتى هم به خبرنگاران گفت: تا 
20 خرداد سال جارى 761 هزار اظهارنامه مالياتى مربوط 

به عملكرد سال 96 مؤديان دريافت شده است.
ســـيدكامل تقوىنژاد با اشاره به توافق اين سازمان با 
اصنـــاف تصريح كرد: اين توافق كليدى با رضايت عمده 
اصناف صورت گرفته و ماليات عملكرد سال 96 گروه سوم 
كه شامل مشاغل مىشود، فقط پنج درصد نسبت به سال 95

افزوده شده و در صورتى كه آن را ابراز كنند، برگ قطعى 
مالياتى صادر خواهد شد كه از سال 1396 يك ميليون و 
200 هزار مؤدى اظهارنامه خود را بدون رسيدگى توافق 

كرديم و برگ قطعى براى آنها ابالغ شده است.
وى گفت: تا روز 20 خرداد امسال اشخاص حقيقى 
9166 اظهارنامه، گروه اول 13 هزار و 200 اظهارنامه، گروه 
دوم 33 هزار و 860، گروه ســـوم 392 هزار و مشموالن 
تبصـــره 100 كه همان بخش اصناف بوده و پنج درصد 
ماليات آنها افزايش مىيابد 334 اظهارنامه تســـليم كردند 
و در مجمـــوع در ايـــن مدت 781 هزار و 762 اظهارنامه 
در سامانههاى سازمان مالياتى ثبت شده است و اميدواريم 
در روزهاى پايانى همه افراد مكلف به ارائه اظهارنامه، آن 

را ارائه كنند. 
رئيس سازمان امور مالياتى تأكيد كرد: برخى از مؤديان 

و منابع مشمول معافيتها با نرخ صفر مالياتى هستند، اما 
نكته اساسى اين است كه اين افراد به شرطى از امتيازات 
نرخ صفر استفاده مىكنند كه اظهارنامه خود را ارائه دهند، 
اما اگر ارائه نكنند، مشمول جريمه خواهند شد و اميدواريم 
چنين موردى پيش نيايد و عالقهمنديم مردم از امتيازات 

قانونى خود استفاده كنند. 
وى در مورد صندوق مكانيزه فروشگاهى اظهار كرد: 
اليحه آن سال 95 به مجلس رفته و پس از بحثهاى مفصل 
كارشناسى در كميسيون اقتصاد، خوشبختانه جمعبندى شده 
و در نوبت بررسى صحن مجلس قرار گرفته است و ظرف 
يك تا دو ماه آينده در دســـتور كار مجلس قرار مىگيرد؛ 
البته به موازات اين فرايندها در ســـازمان امور مالياتى هم 
زمينه اين كار فراهم شده و نسبت به استانداردهاى فنى اين 
كار اقداماتى را انجام داديم و حافظه مالياتى و فراخوانها 

تعريف شده است.
تقوى نژاد افزود: امسال بايد هزار مؤدى در اين طرح 
ثبتنام كنند و به موازات آن استانداردها در زمينه نرمافزار 
و ســـختافزار طراحى شده است، به عالوه اينكه يكى 
از ابزار كار ما TSPها هستند. يعنى بخش خصوصى در 
اين زمينه ورود پيدا كند و نقش سازمان مالياتى حاكميتى 
است كه استانداردها و مشخصات فنى را اعالم مىكند و 
مردم مىتوانند صندوقهاى خود را از شركتهاى معتبر با 

استانداردهاى طراحى شده دريافت كنند. 
معـــاون نظارت مالى و خزانهدارى كل كشـــور هم 
در حاشـــيه مراسم فوق، گفت: تا 17 خرداد سال جارى 
2750 ميليارد تومان به صورت نقد به طرحهاى عمرانى 

اختصاص يافته است.
ســـيدرحمتاهللا اكرمى در پاســـخ به اين سؤال كه 
پرداختهاى عمرانى در آمارهاى گذشته خزانهدارى وجود 
نداشت، تصريح كرد: دليل اينكه آمار پرداختىهاى عمرانى 
را نداريم اين است كه بايد از سازمان برنامه و بودجه سؤال 
شـــود. كار سيستم خزانهدارى اين است كه آنچه سازمان 
برنامه به طرحها و دستگاهها تخصيص مىدهد را متناسب 

با موجودى خزانه پرداخت مىكند. 
وى افزود: اگر تخصيصى پرداخت نشـــده اســـت، 
معنىاش اين است كه يا موجودى نبوده يا تخصيص داده 
نشده است.در رابطه با اينكه چرا تخصيص داده نشده سازمان 

برنامه و بودجه بايد نظر دهد.
معاون نظارت مالى و خزانهدارى كل كشور در پاسخ 
به سؤالي مبنى بر اينكه آيا در رابطه با طرحهاى عمرانى 
پرداختى وجود نداشته است، گفت: آن قدر هزينهها زياد 
است كه اعتبارات عمرانى در كنار آن گم مىشود، عمده 
پرداختهاى طرحهاى عمرانى از طريق اوراق و اســـناد 

خزانه انجام مىشود.
وى در پاسخ به اين كه آيا به صورت نقد پرداختى 
طرحهاى عمرانى وجود نداشته است، تصريح كرد: تا 17
خرداد سال 97 بالغ بر 2750 ميليارد تومان به صورت نقدى 
به طرحهاى عمرانى پرداخت كرديم. پارسال اين رقم 1200

ميليارد تومان بوده است. 
به گفته معاون وزيـــر اقتصاد، برخى اوقات رئيس 
سازمان برنامه و بودجه آمارى مىدهد كه بودجه  اى است، 
در صورتى كه اين آمارها در سقف بودجه ما نيست، مثل 
برخى مجوزهاى مربوط به آبهاى مرزى كه از صندوق 
3 هزار ميليارد تومانى  توسعه ملى پرداخت مىشود يا مثًال
كه براى مبارزه با تروريسم وجود دارد، مجوز آن از مقام 
معظم رهبرى دريافت مىشود بنابراين اطالعاتى كه رئيس 
ســـازمان مىدهد را ما به دليل آنكه گردش خزانه ندارد، 
نداريم و اگر اختالف حسابى در اين زمينه مشاهده مىكنيد، 

به اين دليل است.

4 اخبار داخلى

طبق اعـــالم گمرك، مهلت 
ترخيص خودروهاى سوارى داراى 
ثبت سفارش يا قبض انبار تا تاريخ 
9 دى سال 96 حداكثر تا تاريخ 24

خرداد 97 خواهد بود.
به گزارش فارس، در بخشنامه 
على معقولى مديركل مركز واردات 
و امور مناطق آزاد و ويژه به تمامى 
گمركات اجرايى آمده است: در باره 
شرايط ترخيص خودروهاى سوارى 
داراى ثبت ســـفارش يا قبض انبار 
معتبر به تاريخ يادشـــده با عنايت 

به اينكه زمان ترخيص خودروهاى 
موصـــوف از محل مصوبه هيأت 
وزيران حداكثر تا تاريخ 24 خرداد 
97 تعيين شـــده است، لذا بدين 
وسيله به تمامى گمركات اجرايى 
كشـــور تأكيد مىشود از ترخيص 
خودروهاى مشـــمول بخشنامه 
اشارهشده بعد از تاريخ 24 خرداد 
97 اكيداً خوددارى كنند. مسئوليت 
اجراى اين بخشنامه با باالترين مقام 
اجرايى گمركات كشـــور خواهد 

بود.

مهلت ترخيص خودروهاى داراى 
ثبت سفارش
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نفت ، طال ، سكه و ارزوزير اقتصاد: 90درصد طرح جامع مالياتي امسال تحقق مييابد

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)

هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

دالر  69/95

76/26دالر 

73/96دالر      

1299/70دالر    

گرم) سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13

گرم) سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)

گرم) ربع سكه طال (به وزن 2/03

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

يورو(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي مصارف رسمي)

2415000تومان

2545000تومان

1240000تومان

707000تومان

406000تومان

210500تومان

4224/5تومان

4970/1تومان

5644/4تومان

1150/3تومان

اتفاقات در بازار ســـكه عامل روانى دارد و 
ما براى تعادل عرضه و تقاضا مشـــكلى نداريم 
ضمن اينكه منابع طالى بانك مركزى هم وضع 

مطلوبى دارد.
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، ولى اهللا 
سيف رئيس كل بانك مركزى در حاشيه نشست 
بررسى گزارش عملكرد توسعه اشتغال روستايى 
و عشـــايرى در جمع خبرنگاران افزود: واقعيت 
اين است كه در پيش فروش سكه 7ميليون سكه 
به فروش رفت كه اين ســـكههاى پيش فروش 

شده به سرعت به بازار مى آيد.
وى بـــا بيان اينكه هيچ كمبودى در عرضه 
سكه نداريم، گفت: به نظر مى رسد اتفاقات به 
وجود آمده بيشتر عامل روانى دارد كه به تدريج 

مى تواند برطرف شود.
رئيس كل بانك مركزى افزود: البته شرايط 
بين المللى، مسائل روانى و بزرگ نمايى برخى 
مسائل كه ريشه واقعى ندارد توانسته چنين اثرى 
در بـــازار ايجاد كند كه البته محدود به طال هم 
نيست و در برخى كاالها هم چنين وضعى بوجود 

آمده است كه بيشتر جنبه روانى دارد.
سيف در پاسخ به اين پرسش كه گفته مى 
شـــود بانك مركزى هر اونس طال را 72 دالر 
گرانتـــر از قيمت جهانى عرضه مى كند گفت: 

چنين مطلبى صحت ندارد.
رئيس كل بانك مركزى همچنين در جلسه 
هماهنگى با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كه با 
حضور مديران عامل بانكهاى كشاورزى، پست 
بانك، بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفرينى 
اميد با موضوع بررسى ساز و كار اجرايى برنامه 
اشتغال روستايى و عشايرى برگزار شد، گفت: 
با درس گرفتن از تجربيات ناموفق گذشـــته در 
زمينه اجراى طرحهاى اشتغال زايى، برنامه اشتغال 
روستايى و عشايرى را هدفمند اجرا مى كنيم تا 

از هدررفت منابع جلوگيرى شود.

به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، ولي 
اله سيف با بيان اينكه انسجام فكرى در مجموعه 
دولت در زمينه اين برنامه وجود دارد، گفت: طى 
اين برنامه، منابع به صورت هدفمند و حساب 
شـــده در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد و قرار 
است فرصتى در اختيار روستائيان و عشاير كشور 
قرار گيرد. به گفته وي، براســـاس مصوبه سال 
96 مجلس شوراى اسالمى مقرر شد معادل 12
هزار ميليارد تومان از طريق صندوق توسعه ملى 
و بانكهاى عامل در اختيار متقاضيان روستايى و 
عشايرى قرار گيرد كه سهم صندوق توسعه ملى 
6 هزار ميليارد تومان و سهم بانكهاى عامل 6

هزار ميليارد تومان است. 
 از اين ميزان تاكنون 3 هزار ميليارد تومان 
توسط صندوق توسعه ملى در اختيار بانكهاى 
عامل قرار گرفته است. رئيس كل بانك مركزى 
با تاكيد بر اهميت اين برنامه خاطرنشـــان كرد: 
اگر بانكهاى عامل مواردى را در بخشنامههاى 
ارسالى بانك مركزى مشاهده مى كنند كه ممكن 
است در مسير اجراى طرح مانعى ايجاد كند به 

اين بانك منعكس كنند تا انعطاف الزم را ايجاد 
كنيم. وى با تاكيد بر اينكه نظام بانكى تجربيات 
ناموفقى در گذشـــته داشته است كه بايد از آنها 
درس گرفت، گفت: طرح بنگاههاى زودبازده و 
طرح ضربتى اشتغال از مواردى بود كه به توليد 

و ايجاد اشتغال پايدار منتهى نشد.
سيف با اعالم آمادگى كامل بانكهاى عامل 
در اجراى اين برنامه تصريح كرد: با اجراى اين 
برنامه مى توانيم متناسب با ويژگىهاى منطقهاى، 
طرحهاى اشتغال زايى روستايى و عشايرى راه 
اندازى كنيم. ســـپس وزيـــر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در اين جلسه، هدف از اجراى برنامه 
اشـــتغال روستايى و عشايرى را ايجاد اشتغال و 
افزايـــش توليد و بهره ورى بيان كرد و گفت: 
بانكها با وجود اينكه با تنگناى اعتبارى مواجه 
اند و بعضا مورد هجمه واقع شدند، اما تاكنون 
عملكرد مطلوب و مشـــاركت مناسبى در اين 

طرح داشته اند.
ربيعى هدفگذارى اين برنامه را ايجاد 120

هزار شغل بيان كرد و گفت: در اين پروژه همه 
مالحظات مدنظر است و تاكنون بيش از 1500

ميليارد تومان از منابع مصوب اين طرح در اختيار 
متقاضيان قرار گرفته است.

به گفته وى، در اين طرح قرار نيست پول 
پاشـــى صورت گيرد و تسهيالت را براساس 
فرآينـــدى در اختيار متقاضيان قرار مى دهيم كه 

منجر به توليد و اشتغال شود.
مديـــران بانكهاى عامل هم مواردى نظير 
داشتن بدهى سررسيد گذشته و چك برگشتى 
برخى متقاضيان، عدم مراجعه براى تكميل مراحل 
دريافت تسهيالت، ارائه طرحهاى بدون اولويت و 
تكرارى و شاغل بودن برخى متقاضيان در بخش 
دولتـــى را از داليل عمده براى عدم اختصاص 
تســـهيالت در قالب اين طـــرح به متقاضيان 

عنوان كردند.

رئيسكل بانك مركزي: نوسانات بازار سكه ريشه رواني دارد

انجمن قطعهسازان فرانسه و اتحاديه سازندگان ماشين آالت توليد ابزار آلمان
آمادگى و تمايل خود را براى ادامه همكارى با ايران اعالم كردند.

رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازى گفت: انجمن قطعهسازان فرانسه در
نامهاى رسمى به ما اعالم كرده است كه به همكارى با ايران ادامه خواهد داد.
محمدرضا نجفىمنش در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: قرار بود اخيرا يك
هيات از انجمن قطعهسازان فرانسه براى بررسى همكارىهاى دو جانبه به ايران
سفر كند. با اين حال اين انجمن اعالم كرد كه اين سفر به تعويق افتاده است
اما در ترجمه خبر، موضوع به درستى منتقل نشد و اشتباها اعالم شد كه اين
سفر لغو شده است. وى ادامه داد: در همين زمينه اين انجمن در نامهاى رسمى
به ما اعالم كرد كه سفر نمايندگان انجمن قطعهسازان فرانسه به ايران لغو نشده

بلكه به تعويق افتاده است.
رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازى تصريح كرد: انجمن قطعهسازان
فرانسه در نامه خود به ما با اشاره به سابقه همكارى حدودا دو دههاى قطعهسازان
فرانســـوى و ايرانى تاكيد كرده كه اين انجمن به همكارى خود با ايران ادامه

خواهد داد.
خبر ديگرى حاكى است: رئيس اتحاديه سازندگان ماشين آالت توليد ابزار
آلمان هم با تاكيد براينكه جامعه جهانى بايد براى حفظ نظم جهانى و مقابله
با تحريم آمريكا چاره اى بينديشد، گفت:عالقمند به تداوم فعاليت هاى خود
در ايران هستيم؛ با اين حال تا هفته آينده منتظر اعالم موضع سياسى اتحاديه

اروپا مى مانيم.
 «ويلفرد شفر» در نشست خبرى سومين نمايشگاه بين المللى ماشين ابزار
2018) در زمينه وضع اين شـــركت براى AMB Iran) و صنايع فلزكارى
حضور در ايران با خروج آمريكا از برجام، افزود: برگزار كنندگان نمايشـــگاه
2018AMB Iranيعنى شـــركت "مسه اشتوتگارت" (Messe Stuttgart) و
اتحاديه توليد كنندگان ماشين ابزار آلمان (VDW) در اين زمينه بايد تصميم

مشتركى اخذ كنند.
وى تاكيد كرد: قصد اين مجموعه باقى ماندن در ايران و تداوم فعاليتهاست،
با اين حال تا هفته آينده صبر مى كنيم تا ببينيم در فضاى سياسى چه اتفاقاتى

خواهد افتاد؛ زيرا رفتار آمريكايى ها بى ثبات و نامشخص است.
رئيس اتحاديه سازندگان ماشين آالت توليد ابزار آلمان افزود: پيش بينى
ما، حمايت اتحاديه اروپا از ايران است و اراده اين كار را دارد و برگزاركنندگان
2018 بايد اين موضوع را به شركت هاى AMB Iran نمايشگاه ماشين ابزار

عضو خود اطالع دهند.
وى درباره قانون انسداد و حمايت اتحاديه اروپا از شركت هاى كوچك
و متوســـط همكار با ايران اظهار داشـــت: حوزه عمومى ماشين آالت در آلمان
مشتمل بر 36 بخش است كه شركت هاى مربوطه تحت كنترل نبوده و نيازى

به نظارت بر صادرات ندارند.
شفر ادامه داد: در حوزه ماشين ابزار، محصوالت صادراتى از سوى دو رژيم
و كنوانسيون بين المللى كنترل مى شود كه يكى از آنها در بخش هستهاى، هر
چيز مرتبط با انرژى هسته اى را كنترل مى كند و در اين زمينه به دليل تعهد
هسته اى ايران، اگر هر ماشينى در حوزه عملكرد و نظارت اين رژيم قرار بگيرد،

بايد مجوز صادرات اخذ كند.

اعالم آمادگى صنعتگران فرانسه و 
آلمان براى ادامه همكارى با ايران

سازمان هدفمندى يارانه ها اعالم كرد: هشتاد و هشتمين مرحله پرداخت 
يارانه نقدى در ساعت 24 پنجشنبه بيست و چهارم خرداد به حساب سرپرستان 

خانوارها واريز مى شود.
 به گزارش ايرنا، مبلغ يارانه دريافتى هر يك از مشـــموالن دريافت يارانه 
نقدى همانند ماه هاى گذشته 455 هزار ريال است. افزون بر يارانه ها، افزايش 
حداقل مستمرى خانوارهاى مدجويان تحت حمايت كميته امدادامام خمينى(ره) و 
سازمان بهزيستى كشور هم پنجشنبه شب اين هفته واريز مى شود كه بالفاصله 

امكان برداشت آن وجود دارد.

 شش طرح حفارى صنعت نفت 
ايران در مناطق نفتخيز خشـــكى و 
دريايى كشور پيشرفت جمعى حدود 

85 درصدى داشته اند.
 مهران مكوندى معاون مديرعامل 
شركت ملى حفارى ايران افزود: از اين 
تعداد طرح، يك طرح توسعه ميدان 
گازى پارس جنوبى در استان بوشهر 
و طرح ديگر در بخش خشكى ميدان 
گازى كيش در استان هرمزگان، يك 
طرح در ميدان نفتى آذر در اســـتان 
ايالم و سه طرح توسعهاى ميدانهاى 
نفتى غرب كارون در استان خوزستان 

است.
به گزارش شركت ملى حفارى 
ايران، وى ارزش اين طرح ها را افزون 
بر 2 ميليارد و 180 ميليون دالر عنوان 
كرد و افزود: اين طرح ها در حوزههاى 
عملياتى شركتهاى نفت و گاز پارس، 
مهندسى و توسعه نفت (متن)، نفت 
و گاز اروندان و شـــركت مهندسى و 

توسعه سروك آذر قرار دارد.
مكوندى اظهار كرد: شركت ملى 
حفارى ايران در فاز 14 ميدان گازى 
پـــارس جنوبى حفارى و تكميل 22
C وA حلقه چاه را روى دو سكوى
در دســـت اجرا دارد كه هم اكنون با 
پيشرفت فيزيكى 84 درصدي شاهد 

تكميل 15 حلقه چاه هستيم.
وى اظهار داشت: طرح حفارى 
هفـــت حلقه چاه در ميدان نفتى آذر 
هم با پيشـــرفت 94 درصدي و طرح 
حفارى و تكميل سه حلقه چاه جديد 
و تعميـــر و تكميـــل 10 حلقه چاه 
در ميدان دارخوين هم با پيشـــرفت 
83درصدي و 13 حلقه چاه در ميدان 
گازى كيش با پيشرفت 95 درصدي 

در دست اجرا قرار دارد.
معاون مديرعامل شـــركت ملى 
حفارى همچنيـــن به طرح حفارى 
40حلقه چاه در ميدان نفتى آزادگان 
جنوبى اشاره كرد و گفت: اين طرح 
با 99 درصد پيشـــرفت رو به اتمام و 
در حال انجام مراحل تسويه حساب 
اســـت و اين در حالى است كه طرح 
حفـــارى 20 حلقه چاه ديگر در اين 
ميدان با پيشرفت 55 درصدي مراحل 

اجرايى را پشت سر مىگذارد.
وى با بيان اينكه تالش بر اين 
اســـت تا پايان امسال اين طرح ها 
خاتمه يابد، افزود: براســـاس توافق با 
كارفرماها براى بهرهبردارى بهموقع از 
چاههاى حفر شـــده، با پايان گرفتن 
عمليات حفارى هر حلقه چاه و تكميل 
نهايى آن، چاه در اختيار كارفرما قرار 
مىگيرد.  از سوي ديگر رئيس هيات 
مديره پااليشگاه كرمانشاه از ساخت 
انواع كاتاليستهاى تزريقى لجنهاى 

نفتى در پااليشگاه كرمانشاه براى اولين 
بار دركشور خبر داد.

سهراب برانديشه افزود: با ساخت 
انواع كاتاليستهاى تزريقى لجن هاى 
نفتى، پااليشگاه كرمانشاه به عنوان يگانه 
مجموعـــه توليدكننده اين محصول، 
مرجع تمامى لجن هاى نفتى صنعت 

نفت شد.
وى با بيان اينكه صنايع نفت در 
سراســـر دنيا روزانه بيش از 4 ميليون 
و يكصد هزار بشكه لجنهاى نفتى 
مخاطره آميز براى محيط زيست توليد 
مىكنند، افزود: ميليونها بشكه لجن 
نفتى بدون هيچ توجيه اقتصادى درون 
مخازن ذخيره موقـــت، گودالها و 

حوضچهها نگهدارى مى شود.
رئيس هيات مديره پااليشـــگاه 
كرمانشاه افزود: لجنهاى نفتى در تمام 
محلهاى ذخيره نفت خام مانند مخازن 
ذخيره، ايستگاههاى انتقال، كشتىهاى 
نفت كش، تانكرها و پااليشـــگاهها 
تشكيل شده و مشكالت بسيارى را 

ايجاد مى كند.
وى با اشـــاره به اينكه در حال 
حاضـــر لجنهاى نفتى در دنيا به دو 
روش امحاء يا دفن در ســـايتهاى 
لندفيل يا با روش سوزاندن در كوره 
زباله سوز امحا مىشود، يادآورى كرد: 
در هر دو حالت آلودگى زيست محيطى 
بســـيارى به بار مىآيد. به عنوان مثال 
دفن اين لجن ها در خاك باعث نفوذ 
آلودگىهـــاى آن به اليه هاى زيرين 
آب ها و ســـفره هاى آبى زيرزمينى 
مىشود. برانديشه گفت: اين پااليشگاه 
با جذب نخبگان برجسته كشور روشى 
نوين براى فرآورى لجنهاى نفتى ابداع 
كرده كه اين اقدام براى اولين بار است 
كه در سطح جهان انجام مىشود. اين 
گروه از مهندسين نخبه كشور پس از 
مـــاه ها مطالعات و انجام نمونههاى 
آزمايشگاهى موفق به ساخت و توليد 
انواع كاتاليســـت هاى نوين تزريقى 
لجنهاى نفتى در پااليشگاه كرمانشاه 
شـــدند. اين مهم ضمن ايجاد ارزش 
افزوده براى پااليشگاه كرمانشاه موفقيتى 
كم نظير در حفاظت از محيط زيست 

به شمار مىآيد. 
همچنين محســـن يوسفى فر 
مجـــرى اين طرح گفت: براى اولين 
بار در شركت پااليش نفت كرمانشاه 
اقدام بـــه توليد و ســـاخت انواع 
كاتاليستهاى نوين تزريقى لجن هاى 

نفتى كردهايم.
وى افزود: با اين روش بر مبناى 
كيفيت و شرايط نگهدارى لجنها تا 85

درصد آنها فرآورى و با پيوند مولكولى 
تغيير تركيب شده و تبديل به مازوت 

با كيفيت بهتر مى شود.

پيشرفت 85 درصدى 6 طرح حفارى 
در مناطق نفتخيز خشكى و دريايى  

 جلسه ستاد ويژه توسعه فناورى 
نانو به رياســـت معاون اول رئيس 

جمهورى برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري در اين 
جلسه با اشاره به گزارش هاي ارائه 
شده درباره دستاوردهاي فناوري نانو، 
توليـــد تعداد قابل مالحظه مقاالت 
ISI در حـــوزه نانوتكنولـــوژي و 
محصوالت فناوري نانو در كشور از 
دست اندركاران اين بخش قدرداني و 
بر لزوم حمايت از ستاد ويژه توسعه 

فناوري نانو تاكيد كرد.
معـــاون اول رئيس جمهورى 
اظهار داشت: با وجود زمان نه چندان 
طوالني كه از آغاز فعاليت ستاد ويژه 
توسعه فناوري نانو سپري مي شود، 
دســـتاوردهاي خوبي در اين حوزه 
حاصل شده و گزارش ها حاكي از آن 
است كه در بخش مقاالت نانو ايران 

در رتبه پنجم دنيا قرار دارد.
وي افزود: خوشبختانه فاصله 
كشورهاي پيشرفته با ايران در بخش 
نانو چندان زيادي نيســـت و ما بايد 
تالش كنيم اين شرايط را حفظ كرده 
و گام هاي بلندتري در بخش توليد 
علم، توليد محصوالت نانو و يافتن 
بازار براي اين محصوالت برداريم.

دكتر جهانگيري با اشـــاره به 
درخواست نماينده ستاد ويژه توسعه 
فناوري نانو مبني بر افزايش بودجه 
براي حمايت از شركت هاي فعال در 
اين زمينه، خواستار برگزاري جلساتي 
براي بررسي تنگناهاي بودجه اي در 
بخش نانو شد و بر لزوم حمايت هر 

چه بيشتر از اين حوزه تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، 
معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و 
فنـــاوري و معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهورى حضور داشـــتند، 
نماينده ستاد ويژه توسعه فناوري نانو 
يكي از مهمترين اهداف اصلي اين 
ستاد را توليد ثروت و بهبود كيفيت 
زندگي مردم بيان كرد و به تشـــريح 
گزارشي از دستاوردهاي فناوري نانو 
و روند توليد مقاالت ISIتوســـط 
متخصصين ايراني در اين حوزه در 

17 سال گذشته پرداخت.
وي همچنين گزارشي از مسير 
توســـعه محصوالت فناوري نانو و 
تعداد شركت هاي فعال در اين حوزه 
و تعداد محصوالت اين شركت ها 
ارائه كرد و خواستار حمايت بيشتر 
دولت از شركت هاي فعال در حوزه 

نانو شد.

جهانگيرى خواستار حمايت دولت از 
شركت هاي حوزه نانو شد

اعالم نحوه انتقال سهام عدالت 
متوفيان در ماه آينده

مشاور رئيس سازمان خصوصى سازى با اعالم تعطيلى دو هفته اى 
ســـامانه سهام عدالت، از اعالم فرآيند انتقال سهام عدالت متوفيان در ماه 

آينده خبر داد.
به گزارش مهر، جعفر سبحانى درباره آخرين آمار پرداخت سود سهام 
عدالت اظهار داشت: تعداد مشموالن سراسر كشورحدود 49 ميليون نفر 
بوده است كه از اين تعداد نزديك به 2 ميليون نفر شامل متوفيان است و 

حدود 42 ميليون نفر به سامانه مراجعه و خدمت دريافت كرده اند.
وى افزود: در مجموع تاكنون نزديك به 39 ميليون و 400 هزار نفر 
شماره شباى خود را به سامانه سهام عدالت وارد كرده كه از اين تعداد 
حدود 38 ميليون و 800 هزار نفر كه جزو گروه بيست گانه  شامل اعضا 
كميته امداد، بازنشستگان، خبرنگاران، كارگران فصلى و غيره بوده اند، همه 
تســـويه حساب شده اند. مشاور رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: 
تاكنون 38 ميليون و 800 هزار نفر از مشموالن شماره شبا تاييد شده و 
سود سهام آن ها واريز شده كه رقمى حدود 3200 ميليارد تومان است. 
سبحانى گفت: تمامى اين پرداختى ها شامل افرادى است كه پيش از ششم 
ارديبهشت شماره شباى خود را اعالم كرده اند اما حدود 500 تا 600 نفر 
پس از اين تاريخ شـــماره شـــباى خود را به سامانه اعالم كرده اند كه در 

حال راستى آزمايى با بانك هاى عامل هستيم.
وى ادامه داد: اين گروه هم در هفته اول و دوم تير ســـود خود را 
دريافت خواهند كرد. مشاور رئيس سازمان خصوصى سازى افزود: به جهت 
به روزرسانى سامانه و بررسى نحوه چگونگى ثبت شماره شبا از مشموالن 
جديد، بخش مربوط به شماره شبا در سامانه 2 هفته متوقف خواهد شد تا 

پس از بررسى هاى الزم اطالع رسانى مجدد صورت خواهد گرفت.
سبحانى درباره نحوه انتقال سهام متوفيان، گفت: اكنون درحال بررسى 
درباره چگونگى انتقال سهام متوفيان به وراث آن ها هستيم و تاكنون هم به 

نتايج خوبى دست يافته ايم و در ماه آينده نتايج اعالم خواهد شد.

 وزير ارتباطات با بيان اينكه برنامه توسعه 
فضايى كشور امروز بايد در خدمت حل مشكالت 
آب قرار گيرد، گفت: در دنيا، فناورى فضايى بسيار 
كاربردى بوده و در حل بســـيارى از مشكالت 

كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مىگيرد.
به گزارش ايسنا، محمدجواد آذرى جهرمى 
در هجدهمين جلسه كميسيون راهبردى شوراى 
عالى فضايى با تاكيد بر ضرورت مشخص شدن 
اهداف و چشمانداز بخش فضايى كشور تا افق 
1404 گفت: تحقق اهداف فضايى كشور نيازمند 
تعيين برنامه اقدام مشخص به همراه شفافسازى 

نقـــش بازيگران اين عرصه براى تحقق اهداف 
آن است.

وى تصريح كرد: امروز كشور با مشكالتى در 
زمينه آب، تغيير كاربرى اراضى و ... روبروست 
كه برنامه توسعه فضايى كشور بايد در خدمت 

حل اين مشكالت قرار گيرد.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره 
به اينكه نقشه راه فضايى كشور در افق 1404 بايد 
داراى برنامه اجرايى، عملياتى و دقيق باشد، گفت: 
تعيين شـــفاف برنامه اجرايى كار، امكان نظارت 
بر آن و گزارش وضع پيشرفت پروژه ها توسط 

دبيرخانه شوراى عالى فضايى را ميسر مى سازد. 
وى خاطرنشان كرد: سند تهيه شده بايد متناسب با 
واقعيات و شرايط حاكم بر كشور و بخش فضايى 
تنظيم و اقدامات گستردهاى براى كاربردىسازى 

اين فناورى در نظر گرفته شود.
در اين جلسه مرتضى برارى رئيس سازمان 
فضايى ايران گزارشـــى از روند اقدامات انجام 
شده درباره تدوين نقشه راه فضايى كشور ارايه 
و برخى از اعضاى كميســـيون راهبردى شوراى 
عالى فضايى هم به بيان نظرات و ديدگاه هاى 

خود پرداختند.

وزير ارتباطات: فناورى فضايى مى تواند در خدمت حل مشكل آب كشور قرار گيرد

در حاليكه تفـــاوت قيمت 
كارخانـــه و بازار خودروها در حد 
زيادى افزايش يافته اســـت، ايران 
خودرو شـــرايط جديدى را براى 
فروش محصوالت با هدف حذف 

واسطهها اعالم كرد.
بـــه گزارش ايســـنا، معاون 
بازاريابـــى و فروش ايران خودرو 
از برنامه فروش ويژه محصوالت 
اين شـــركت به مناسبت عيد فطر 
از امروز چهارشنبه 23 خرداد خبر 

داد.      
مصطفـــى خانكرمى اظهار 
داشت: با هدف تامين نياز مصرف 
كننـــدگان حقيقى و جلوگيرى از 
فعاليت واسطه ها در بازار خودرو، 
در اين بخشنامه هر كد ملى صرفا 
مجاز به خريد يك دستگاه خودرو 
است. همچنين در ثبت نام فروش 
اقســـاطى ويژه عيد ســـعيد فطر 
مشتريانى كه هر يك از محصوالت 
ايران خودرو را در شش ماه گذشته 
خريدارى كرده اند، امكان نام نويسى 

نخواهند داشت.

وى ادامه داد: در روش هاى
پيش فروش عيد ســـعيد فطر هم
امكان صلح نامه حذف شده تا صرفا
مشترى نهايى نسبت به خريد اقدام
و فعاليت واسطه ها كاهش يابد.

معاون بازاريابى و فروش ايران
خودرو با بيان اين كه اعمال كنترل
ممكن اســـت سبب كندى فرآيند
نام نويسى شود، اظهار داشت: اين
اقدام با هدف جلوگيرى از فعاليت
واســـطهها و ايجاد امكان ثبت نام
براى مصرف كنندگان نهايى صورت
مـــى گيرد كـــه در نهايت به نفع

مشتريان خواهد بود.
وى با تاكيد بر يكسان بودن
قيمـــت محصـــوالت در تمامى
نمايندگى هـــاى ايران خودرو در
سراسر كشـــور گفت: هيچ يك
از نمايندگى هـــاى ايران خودرو
در سراســـر كشور مجاز به فروش
خودرو با قيمت باالتر از كارخانه
نيســـتند و در صورت مشاهده يا
دريافت گزارش از سوى مشتريان
طبق قوانين برخورد خواهد شد.

اعالم شرايط جديد فروش ايران خودرو 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تشكيل دومين جلسه كميته بررسى 
مشـــكالت كاميونداران طى چند روز آينده و بررسى راهكارهاى قانونى تحقق 

مطالبات اين صنف خبرداد.
احمد مشيريان در گفتگو با مهر با اشاره به تشكيل نخستين جلسه كميته 
بررسى مشكالت كاميون داران در هفته گذشته گفت: در اين نشست نمايندگان 
تشكل ها و انجمن هاى صنفى رانندگان حضور داشتند و گزارشى از مطالبات خود 
را ارائه دادند. وى با تاكيد بر اينكه دو كميته براى پيگيرى مشكالت كاميونداران 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تشـــكيل شـــده است، ادامه داد: بر اساس 
برنامهريزى صورت گرفته دومين نشست بررسى مشكالت اين صنف طى چند 
روز آينده و به احتمال زياد طى هفته جارى در كميته روابط كار برگزار مى شود 
و مطالبات مشخص كاميونداران در حوزه هاى مرتبط با شرح وظايف وزارت 
كار مطرح خواهد شد. معاون امور روابط كار وزير كار افزود: مشكالت قانونى 
كاميونداران در وزارت كار قطعا پيگيرى خواهد شد و راهكارهاى قانونى براى آن 
پيش بينى مىشود، اما واقعيت اين است كه عمده مشكالت اين صنف مربوط به 

ساير دستگاه ها است كه توسط وزارتخانه هاى مربوطه پيگيرى مى شود. 

 راهكارهاى قانونى تحقق مطالبات 
كاميونداران بررسى مى شود

شوراى رقابت نرخ افزايش قيمت 
خودروهاى داخلى را اعالم كرد

رئيس شــــوراى رقابت با اشــــاره به موافقت اين شورا با افزايش قيمت 
خودروهــــاى كمتر از 450 ميليون ريالى (45 ميليون تومانى)، گفت: حداكثر 
متوسط افزايش قيمت براى محصوالت ايران خودرو، سايپا و مديران خودرو 
به ترتيب 7/18درصد، 7/01درصد  و 5/62درصد مورد تاييد مركز ملى رقابت 
قرار گرفت. رضا شيوا عصر ديروز در گفتگو با ايرنا افزود: اين افزايش قيمتها 
با توجه به تورم بخشى اعالم شده از سوى بانك مركزى، مقوله كيفيت اعالمى 
از سوى سازمان ملى استاندارد و بهره ورى (2/5درصد تعيين شده در برنامه 

ششم توسعه) تعيين شد.
 وى افزود: افزايش قيمت ها براى سال 97 بوده و به احتمال زياد از آغاز 
تير اجرايى مى شود. شيوا با اشاره به افزايش بى رويه قيمت برخى خودروها 
در بازار خاطرنشان كرد: پيش بينى زمان به تعادل رسيدن بازار در شرايط فعلى 
و با وجود خروج يكجانبه آمريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم ها سخت 
اســــت. رئيس شــــوراى رقابت اضافه كرد: در اين شرايط شاهديم افرادى كه 
نقدينگى سرگردان در دست دارند، در زمينه خريد خودرو، سكه، ارز و غيره 
ســــرمايه گذارى كردند؛ هرچند اين موضوع كوتاه مدت خواهد بود و دوام 

نخواهد داشت.
وى اظهار داشت: البته مردم مقصر آشفته بازار فعلى قيمتى نيستند، اما دستكم 
مى توانند با نخريدن خودرو در صورتى كه نياز ندارند، به مشكالت دامن نزنند. 
شيوا تاكيد كرد: تقاضاى موجود در بازار خودرو، يك تقاضاى كاذب است و 
بايد پذيرفت در چنين بازارى همواره افرادى سوء استفاده كننده وجود دارند كه 

به دنبال سودهاى كالن و نامتعارف بازار را به هم مى ريزند.
وى در خاتمه تاكيد كرد: تقاضاى كاذب موجود با پيشى گرفتن از عرضه، 

افزايش قيمت هاى خودرو را رقم زد.

يارانه خرداد پنجشنبه شب واريز مى شود

 رئيــــس اتاق اصنــــاف ايران 
دستفروشى و شغلسازى نامناسب 
كه بر اســــاس نياز و شاخصهاى 
اقتصادى نيست را مهمترين داليل 
ركود در بازار دانســــت و گفت: در 
تهران بيش از 18 هزار بنگاه معامالت 
ملكى وجود دارد كه بايد پرسيد آيا 
حضور اين همه بنگاه در يك شهر 

ضرورى است؟
على فاضلى در گفتگو با ايسنا 

اظهار داشــــت: در بخشى از بازار با 
ركود مواجه هستيم كه ركود به وجود 
آمــــده چند عامل دارد. يكى از آنها 
اين اســــت كه طى دهه هاى اخير 
ايجاد شغل بر اساس نياز در كشور 
انجام شده، نه براساس شاخصهاى 
اقتصادى. يعنى فعاالن اقتصادى از 
آنجاكه به كار احتياج داشتند وارد اين 
مشاغل شدند. وى افزود: از سوى 
ديگر تعدد بنگاههاى صنفى خود به 

معضلى براى ايجاد ركود تبديل شده 
اســــت.  مشاهده مىكنيد كه پديده 
دستفروشــــى هم روز به روز بيشتر 
مىشود و مقابل مغازهها و بنگاههاى 
صنفى سازمان يافته كه حق و حقوق 
دولــــت را مىپردازند چگونه چنين 
خالف روشن و آشكارى صورت 
مىگيــــرد. رئيس اتاق اصناف ايران 
ادامه داد: نظام دستفروشى واقعيتى 
از جامعه است كه نمى شود آن را 

كتمان كرد. قانون كسب و كار اين 
معضل را حل كرده است و شهردارى 
ها و وزارت راه و شهرسازى مكلف 
هســــتند اماكن معينى براى اين نوع 
فعاليت ها و مشاغل خانگى در نظر 
بگيرند. در همه دنيا هم مرسوم است 
كه هفته اى يك يا دو روز براى اين 
افراد مكانى در نظر مى گيرند و اين 
افراد مى آيند و مستقيما كااليشان را 
به مصرفكننده عرضه مى كنند. 

18 هزار بنگاه امالك در تهران فعاليت مى كنند



تب فوتبال هر 4 سال يكبار، 
بيش از پيش باال ميگيرد و ميليونها 
نفر در سراسر جهان، كار و زندگي 
يا بخشي از كار و زندگي خود را 
رها كرده، جام جهاني را با جزئيات 

دنبال ميكنند.
اين تب و تاب مختص كشور 
ما و حتي مختص كشورهايي كه 
در جام جهاني حضور دارند نيست 
و مردمان كشــــورهاي بازمانده از 
رقابت نيز، شايد با اندكي هيجان 
كمتــــر، لحظه به لحظه بازيها را 
دنبال ميكنند، با بردها و باختها 
خوشحال و ناراحت ميشوند و 
اخبار و حواشــــي را با آب و تاب 

براي همديگر بازگو ميكنند.
بــــازي تيم ملي فوتبال ايران 
در هشــــتم آذر 1376 كه با نتيجه 
مســــاوي دو بر دو به پايان رسيد 
و باعث صعود تيم ملي كشورمان 
به جام جهاني فرانسه شد، اتفاقي 
تاريخــــي در اين زمينه براي ما به 
شــــمار ميرود. بعد از اين بازي، 
سيل جمعيت خوشحال در همه 
شهرهاي ايران به خيابانها آمدند 
و تا نيمه شــــب به دست افشاني 
و پايكوبي پرداختند. شايد اهميت 
و جايگاه اجتماعي ورزش فوتبال 
از آن تاريــــخ، براي ما ملموستر 
شد و از آن پس بود كه در برنامه 
ريزيهاي كشور، موضوع فوتبال 

جايگاه جدي تري پيدا كرد.
چرا فوتبال؟

براي همه ما اين سئوال پيش 
آمده كه چرا يك مســــابقه بين دو 
تيــــم، ميتواند تا اين حد جذاب 
باشد. اساسا چه نيازي به فوتبال 
داريم؟ چــــرا تب و تاب فوتبال 
اينگونه در سرتاسر دنيا، همه را از 
خــــواب و از كار و زندگي غافل 
و به خود جذب ميكند؟ جواب 
اين سئوال ساده به قدري دشوار 
اســــت كه استادان و بزرگان علوم 
انساني، اين پديده دنياي جديد را 
از ديدگاههاي مختلف روانشناختي، 
جامعه شــــناختي و حتي فلسفي 

بررسي كردهاند.
دكتر رضــــا داوري اردكاني، 
اســــتاد فلسفه دانشــــگاه تهران، 
فوتبــــال را متعلق به دنياي مدرن 
ميدانــــد و در جايــــي ميگويد: 
فوتبال نميتواند نباشــــد. يعني با 
هيچ نيرويي نميتوان فوتبال را از 
جهان مدرن حذف كرد. مراد اين 
نيست كه اگر فوتبال نباشد مردم 
اعتراض ميكنند و براي بودنش 
فشار ميآورند. قدرت فوتبال فرع 
عالئق روانشناسي اشخاص نيست، 
بلكه امري وراي آنســــت و در 
زندگي مردم و در رسانهها و حتي 
در روابط بين المللي مقام و اثري 
دارد كه سياستها و حكومتها 
نميتوانند در مورد آن هر تصميمي 

كه بخواهند بگيرند.
وي ميافزايــــد: جنگهاي 
منطقــــهاي جوابگوي ميل جهان 
كنوني به خشونت و جنگ نيست. 
جهاني كه مايل به جنگ و خشونت 

است و از آزادي و صلح و كرامت 
انسان و حقوق بشر ميگويد بايد 
چيــــزي را اختراع كند كه در آن 
دوگانههايي نظير جنگ و صلح، 
قهر و دوستي و عدم تفاهم و هم 
داستاني جمع شده باشد. بنابراين 
رأي، فوتبال كارگشاي جهاني است 
كه ميان صلح و جنگ و آزادي و 
قهر و دوســــتي و كين توزي بسر 

ميبــــرد و تمايل دارد كه به مدد 
فرهنگ از اين وضع خارج شود.

بسياري از جامعه شناسان و 
روانشناسان نيز، جذابيت اين بازي 
را دســــتمايه تحقيقات خود قرار 
دادهاند و هزاران هزار مقاله كوچك 
و بزرگ در باب اهميت فوتبال در 

دنياي مدرن نگاشته شده است.
تاريخچه جام جهاني فوتبال

جام جهاني فيفا كه با نام جام 
جهاني فوتبال و يا به طور خالصه، 
با نام جام جهاني شناخته ميشود، 
مســـابقات حرفهاي فوتبال است 
كـــه در رده مردان و بين اعضاي 
فدراسيون بينالمللي فوتبال(فيفا) 
برگزار ميشـــود. اين مسابقات از 
ســـال 1930 به طور مرتب و هر 
چهار ســـال يكبار برگزار ميشود. 
اين مسابقات در سالهاي 1942 و 
1946 بـــه علت جنگ جهاني دوم 

برگزار نشد.
در سال 1872، نخستين مسابقه 
بينالمللي فوتبال بين دو تيم انگليس 
و اسكاتلند و در گالسگو انجام شد 
كه با نتيجه مســـاوي بدون گل به 
پايان رســـيد. نخستين جام برگزار 
شـــده نيز در سال 1984 و با نام 
مســـابقات قهرماني بريتانيا برگزار 
شـــد. اما در قرن بيستم، فوتبال رو 
به رشد رفت و در بازيهاي المپيك 

تابستاني 1900، فوتبال بدون داشتن 
مدال و به عنوان يكي از ورزشهاي 
تيمي، برگزار شـــد. در سال 1904
بود كه فيفا در سوئيس تاسيس شد. 
مسئولين وقت فيفا تالش ميكردند 
تا جدا از فوتبالي كه در مســـابقات 
المپيك برگزار ميشود، مسابقات 
ديگري برگزار كنند، اما چون اوايل 
ظهور اين رشـــته ورزشي بود، فيفا 

توفيقي كســـب نكرد و شكست 
خورده بود.

در المپيك سال 1908 فوتبال 
براي نخســـتين بار، به عنوان يك 
ورزش رســـمي در المپيك مورد 
استفاده قرار گرفت و فيفا مسئوليت 
برگزاري آن را به عهده داشت. البته 

در آن زمـــان تنها تيم ملي انگليس 
يك تيم حرفهاي بود و ساير تيمها 
داراي بازيكنـــان آماتور بودند كه 
بـــه همين دليـــل در طي 2 دوره 
بعدي المپيك، انگليس مدال طال 

را كسب كرد.
در سال 1914، فيفا مسابقات 
فوتبال المپيـــك را با عنوان جام 
جهاني فوتبـــال براي افراد آماتور 
به رســـميت شناخت و مسئوليت 
برگزاري اين رقابتها را پذيرفت. 
اين اقدام فيفا در سال 1920، منجر 
به برگزاري نخستين جام بين قارهاي 
فوتبال شـــد كه در آن يك كشور 
غير اروپايي نيز شركت كرد. مصر 
به همراه 13 تيم اروپايي ديگر نيز 
در اين رقابتها شركت كردند كه 
در نهايت مسابقات با قهرماني تيم 
ملي بلژيك به پايان رسيد. 2 دوره 
بعدي رقابتها نيز در ســـالهاي 
1924 و 1928 با قهرماني تيم ملي 

اروگوئه به پايان رسيد.
با توجه به موفقيت در برگزاري 

مسابقات المپيك، فيفا و رئيس وقت 
آن تـــالش خود را براي برگزاري 
يك جام رســـمي بينالمللي آغاز 
كردند تا بتوانند مســـابقات مربوط 
بـــه خود را برگـــزار كنند. در ماه 
ميسال 1928 بود كه فيفا در شهر 
آمستردام تصميمش را براي برگزاري 
مسابقات رسمي خود، اعالم كرد. 
آنها اروگوئه را كه در 2 دوره قبلي 
جام جهاني و در آستانه جشن 100
سالگي اســـتقاللش بود، به عنوان 
ميزبان رقابتها، انتخاب كردند. از 
آن تاريخ به بعد، جام جهاني فوتبال، 
در صدر تورنمنتهاي بين المللي 
قرار گرفت و هر ســـال كشورهاي 
جديدي براي حضور يا برگزاري 

مسابقات ابراز عالقه كردند.
حضور ايران

تيم ملي كشورمان در مجموع 
چهـــار دوره در اين رقابتهاي پر 
شـــور و هيجان شركت داشت و 
جام جهاني روسيه، پنجمين تجربه 
كشورمان در اين تورنمنت بينالمللي 

است.

ايـــران در جام جهاني 1978
آرژانتين براي اولين بار توانســـت 
در جام جهاني شركت كند. در اين 
دوره ايران با هلند، اسكاتلند و پرو 
همگروه شد. ايران در اين بازيها در 
سه ديدار مرتكب چهار پنالتي شد و 
يك گل به خودي هم داشت. تنها 
نقطه مثبت حضور ايران در آن جام 
جهاني تســـاوي يك بر يك مقابل 
اسكاتلند بود. اتفاقي كه نام ايران را 

بر سر زبانها انداخت. 
در 1997 ايران با استراليا ديدار 
پلي آف برگزار كرد و توانست در 
مجموع با يك تساوي در تهران و 
يك تساوي دوـ  دو در ملبورن به 
جام جهاني 1998 فرانسه راه يابد. 
بازي ايران و اســـتراليا در ملبورن، 
يكي از خاطرات شيرين ايرانيها از 
فوتبال است. در جام جهاني فرانسه، 
ايران توانست بر آمريكا غلبه كند 
كه نخستين پيروزي ايران در جام 

جهاني محسوب ميشود.
در ســـال 2006 نيز تيم ملي 
ايران توانست با غلبه بر رقبا، خود 

را به آلمان برساند. با اينكه بسياري 
از ايرانيـــان تصور ميكردند، ايران 
بتواند براي نخستين بار به مرحله 
دوم برسد، اين اتفاق نيفتاد و ايران 
با 3 باخت مقابل مكزيك، آنگوال 
و پرتغـــال فقط در مرحله گروهي 

حضور داشت.
ايران در سال 2014 بار ديگر 
توانست با حضور مربي باسابقه خود 
را به جام جهاني برزيل برساند. در 
اين تورنمنت نيز ايران با يك مساوي 
و دو باخـــت در مرحله گروهي 
متوقف شد و نتوانست به مرحله 

باالتر صعود كند.
امســـال نيز، ايران توانست با 
اقتداري بيشتر، به عنوان اولين تيم 
صعود كننده به جام جهاني، در روسيه 
حضور يابد. تيم ملي كشورمان در 
اين دوره با ســـه كشور، مراكش، 
پرتغال و اسپانيا هم گروه شد. 25
خرداد ايران در ســـن پترزبورگ به 
ديدار مراكش ميرود، 30 خرداد نيز 
در شهر كازان روسيه با اسپانيا مسابقه 
ميدهد و در بـــازي آخر مرحله 

گروهي، روز 4 تير در سارانســـك 
با پرتغال مسابقه ميدهد. دو تيم از 
ميان اين چهار تيم، به مرحله بعدي 

صعود خواهند كرد.
سفر به روسيه 

عشـــق به فوتبال در كشور ما 
نيز همچون ديگر نقاط دنيا، بسياري 
را بر آن داشت تا براي حضور در 

روسيه براي تماشاي بازيهاي تيم 
ملي اقدام كنند.

مجيد، 35 ساله براي حضور 
در جام جهاني اقدام كرده است. او 
ميگويد: ابتدا فكر ميكردم خريد 
بليط آسان باشد، اما به اين سادگيها 
هـــم نبود. او قيمت بليط بازي اول 
ايـــران در برابر مراكش را از 105

دالر به باال اعالم ميكند و ميگويد: 
با توجه به تالطمي كه در بازار ارز 
وجود دارد، برنامه ريزيها اندكي 
مشكل اســـت و هزينهها، بيشتر 
از رقمـــي بود كه پيش بيني كرده 

بودم.
مجيد كه اين سفر را به همراه دو 
دوست ديگرش ميرود، ميافزايد: 
مـــن از كودكي روياي حضور در 
بازيهاي جام جهاني را داشـــتم، 
پيشتر اين امكان برايم نبود، اما اين 
زحمت و هزينه رفتن به جام جهاني 

را پذيرفتم تا به رويايم برسم. 
حضور در فينال جام جهاني 
آرزوي ديگر مجيد است، ميگويد: 
براي دورههاي بعدي قصد دارم در 
فينال جام جهاني حضور پيدا كنم و 
از همين حاال براي آن برنامه ريزي 
خواهم كـــرد. البته تصور حضور 
تيم ملي در فينال محال اســـت، اما 
كاش روزي اين رويا نيز به واقعيت 

بپيوندد.
مرد ميانسال ديگري به همراه 
خانواده خود قصد رفتن به روسيه 
را دارد. او ميگويـــد براي خود و 
خانواده ام تور 8 روزه سن پترزبورگ 
گرفته ام، اما هنوز بليط بازي ايرانـ 

مراكش را تهيه نكردهام.
او و خانواده اش نيز از عشاق 
فوتبال هستند و از اينكه نميتواند 
در ايـــران به همـــراه خانواده اش 
به اســـتاديوم برود، ناراحت است 
و ميگويد: اميدوارم روزي بتوانيم 
بازيهاي تيمهاي ملي و باشگاهي را 
به همراه خانواده در كشور خودمان 

از نزديك تماشا كنيم.
بازار تورهاي جام جهاني

آژانسها و برگزاركنندگان تور 
اين روزها بازارشان كم و بيش گرم 
است. گرچه خانم ج، چندان هم از 
بازار تورهاي روسيه راضي نيست. 
او ميگويد: به هم ريختن بازار ارز 
باعث شد عمده مشتريان بالقوه جام 
جهاني از رفتن به آن خودداري كنند 
و مـــا تصورمان اين بود براي جام 
جهاني دست كم دو برابر اين مقدار 

تقاضا باشد.
مديـــر يكـــي از آژانسهاي 
مسافرتي نيز در اين باره ميگويد: 
طبيعتا تور جام جهاني مشتريهاي 
زيادي دارد. ما براي هر سه شهري 
كه تيم ملي بازي دارد، برنامه ريزي 
كردهايم و در يك تور 12 روزه هر 

سه بازي را پوشش ميدهيم.
وي قيمت ايـــن تور را 19
ميليـــون تومان اعـــالم ميكند و 
ميافزايـــد: رقابت زيادي در مورد 
قيمت تورها وجود ندارد، چرا كه 
هزينهها مشخص است و از طرفي 
بازار ارز شرايط با ثباتي ندارد. اين 
باعث شده تا آژانسهاي مسافرتي 
نتواننـــد چندان روي قيمت مانور 
بدهنـــد. تورهاي كوتاه مدت براي 
يكي از سه بازي تيم ملي كشورمان 
نيز با قيمت حدود 10 ميليون تومان 
به فروش ميرسد كه مشتريهاي 

خود را دارد.
اين مدير آژانس ادامه ميدهد: 

در مجموع ايرانيها نسبت به دوره
قبل، تمايل بيشـــتري به خريد تور
نشـــان دادهاند كه يكي از داليل آن
شايد قيمت پايينتر سفر به روسيه
در قياس با سفر به برزيل باشد.
مانيتور در سالن عروسي!

مســـابقات ورزشي، به ويژه
مسابقات پرطرفدار فوتبال هميشه
حواشي و دردسرهاي خود را دارد.
اين حواشـــي گاهي شيرين ولي

دردسرساز است.
يكي از اين دردسرهاي شيرين
براي خانوادهاي پيش آمده كه مراسم
ازدواجشان ناخواسته با بازي ايران و

اسپانيا همزمان شده است!
مهدي برادر داماد در اين مورد
ميگويد: مستاصل ماندهايم، چرا كه
نميتوانيم تعداد ميهمانان را تخمين
بزنيم، احتماال بسياري از ميهمانان
به دليل برگزاري اين مســـابقه به

مراسم نميآيند.
وي به جلسات متعدد خانواده
براي حل اين موضوع اشاره ميكند
و ادامه ميدهد: در نهايت تصميم
بر آن شـــده است تا با مدير سالن
عروســـي مشورت كنيم و مانيتور
بزرگي را در ســـالن نصب كنيم تا
ميهمانـــان بتوانند بازي را به طور

مستقيم تماشا كنند.
محمدحسين از هواداران فوتبال
است و بازيهاي ملي و باشگاهي
را همواره دنبال ميكند او ميگويد:
احتماال جام جهاني امسال حال و
هواي هميشگي را نخواهد داشت
چرا كه قرعه ايران بسيار بد و سخت
است و مردم به تركيب تيم ملي و
عملكرد بازيكنان ديد مثبتي ندارند.
او معتقد اســـت، لجبازي كيروش
مردم را دل چركين كرده و از اين
رو، از تب و تاب فوتبال كاســـته

شده است.
ســـينا دوست محمد حسين،
دانشجوي سال اول است. او معتقد
است نبود تيمهاي محبوبي مثل ايتاليا
و هلند، شـــور و شوق جام جهاني
را كم كرده اســـت. از طرفي برخي
ستارگان مثل زالتان ابراهيموويچ نيز
در بازيهـــا حضور ندارند و جام
جهاني، آن طور كه بايد باشد، نيست.
كافي است يكي دو تيم مطرح امسال
مثل برزيل آلمان اســـپانيا هم نتايج
ضعيف بگيرند، آنوقت بايد گفت
بعد از جـــام 2002 بدترين جام
جهاني را پيش رو خواهيم داشت.
محمد 30 ســـاله نيز در گفتگو
با گزارشگر روزنامه اطالعات معتقد
است: به نظر من براي ما ديگر هيچ
چيزي نميتواند اين جام رو جذاب
كند، چرا كه وضعيت روحي جامعه
مناسب نيســـت، همه چيز در يك
سردرگمي و التهاب پوشيده شده است
و براي شخص من اين چيزها جذابيتي
ندارد. او در پاســـخ به اين سئوال كه
بازيهاي تيم ملي را تماشا ميكند يا
خير، ميگويد: احتماال هر جا كه باشم
تلويزيون روشن خواهد بود و خواسته

يا ناخواسته بازيها را ميبينم. 
سجاد تبريزي 

* دكتر رضا داورى اردكانى، اسـتاد فلسـفه دانشـگاه تهران : 

قدرت فوتبال فرع عالئق روانشناسـى اشـخاص نيست بلكه 

امرى وراى آنسـت و در زندگى مردم و در رسـانه ها و حتى در 

روابط بين المللى مقام و اثرى دارد كه سياست ها و حكومت ها 

نمى توانند  در مورد آن هر تصميمى كه بخواهند بگيرند

* تيم ملى كشـورمان در مجموع چهار دوره در اين رقابت هاى 

پر شور و هيجان شركت داشت و جام جهانى روسيه، پنجمين 

تجربه كشورمان در اين تورنمنت بين المللى است

* مديـر يـك آژانس مسـافرتى: به هـم ريختن بـازار ارز 
باعث شد عمده مشتريان بالقوه جام جهانى از رفتن به آن 
خـوددارى كنند و ما تصورمان اين بـود براى جام جهانى 

دست كم دو برابر اين مقدار تقاضا باشد
* يك شـهروند تهرانى: مـن از كودكى رويـاى حضور در 
بازى هاى جام جهانى را داشـتم، پيشـتر اين امكان برايم 
نبـود، اما ايـن زحمـت و هزينـه رفتن بـه جـام جهانى را 

پذيرفتم تا به رويايم برسم

 تب و تاب جام جهاني فوتبال
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دلى به دست آر

حماسهسرايي در ايران 

اى 

جوانان 

عجم

ورد شبانه
محمدمنور
آوردهاند كه شيخ ما ابوسعيد، 
قدساهللا روحهالعزيز، در نيشابور 
با جمعي بزرگان نشســـته بود. هر 
يكي سخني ميگفتند در آنك در 
شب ورد ما چه باشد و به چه ذكر 
مشغول باشيم. چون نوبت به شيخ 
ما رسيد. از شيخ سؤال كردند كه: 
«ورد شيخ در شب چيست؟» شيخ 
ما گفت: ما همه شب ميگوييم: «يا 
رب، فردا صوفيان را چيزي خوش 

دِه كه بخورند!»

در بازار
 در آن وقـــت كه شـــيخ ما 
ابوســـعيد قدساهللا روحهالعزيز به 
نيشابور بود، يك روز گفت: «اسب 
زين كنيد.» اسب زين كردند و شيخ 
برنشست و جمع در خدمت شيخ 
برفتند. در راه، زني مطربه، مست، 
روي باز كرده و آراســـتهـ  چنانك 
حالت ايشـــان باشدـ  فرا شيخ ما 
رســـيد. جمع بانگ بر وي زدند و 
اشـــارت كردند كه: «از راه شيخ 
فراتر شـــو!» شيخ گفت: «دست از 

وي بداريد.» چون آن زن به نزديك
شيخ رسيد، شيخ گفت:

آن زن را حالتـــي پديد آمد
و بســـيار بگريست... گفت: «توبه
كردم، همتي با من دار». شيخ گفت:
«مبارك باد!»... زن مطربه بر آن توبه

بماند و از جمله نيكزنان شد.

وكيل و قاضي
شيخ ما گفت: دهقاني وكيل
خـــود را گفت: «مرا خري بخر نه
بزرِگ فاحش و نه ُخرد حقير، كه
در شيب و باال مرا نگاه دارد و در
ميان زحمت فرو نماند، و از سنگها
يكســـو رود و اگر علف سوتام1
دهم، صبر كند و اگر بســـيار دهم،

افزون كند.» 
وكيـــل گفتا: «يا خواجه، من
اين صفت نشناسم اال در بويوسِف
قاضـــي. از خداوند خويش بخواه
تا بويوســـف را خري گرداند از

بهر تو!»
*اسرارالتوحيد

1ـ سوتام: اندك



77 اقتصادى

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به بازار ارز و 
نقاط قوت و ضعف سياست هاى جديد ارزى كه بخش 
دوم آن را ديروز مالحظه كرديد و اينك بخش  ســوم 

و پايانى را مى خوانيد:
***

تضعيف كانال انتقال ارزي توسط صرافى ها: همانطور 
كه بارها مسئوالن دولتي اعالم كرده اند صرافي ها نقش 
قابل توجهي در انتقاالت ارزي كشورايفا مي كنند زيرا به 
رغم اينكه در پي گشايش هاي ايجادشده پس از امضاي 
تفاهمنامه برجام، تعداد روابط كارگزاري بانك هاي ايراني 
افزايش يافته  ولي اين روابط كارگزاري نتوانسته است اثر 
چنداني در رفع نياز كشور در زمينه انتقاالت ارزي داشته 
باشد. همچنين با توجه به تكانه هاي مهمي مانند جدي تر 
شدن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در دوبي، خروج 
آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاي جديد ازجمله تحريم 
كاتســـا و...، افزايش نياز كشـــور به شبكه انتقاالت ارزي 

ايجادشده توسط صرافي محتمل به نظر ميرسد.
عالوه بر اينكه شبكه هاي ايجادشده توسط صرافي ها 
قدرت عمل بيشتري نسبت به بانك ها دارند، هزينه هاي

 انتقال ارز توسط آنها بعضاً از سيستم بانكي كمتر است و 
اضافه كردن واسطه بانكي در اين مسير به افزايش كارمزد 
انتقاالت ارزي منجر خواهد شـــد؛ لذا تالش براي انتقال 
فعاليت هاي ارزي از صرافي ها به بانك ها كه در اظهارات 
رئيس كل بانك مركزي در جلسه مديران عامل بانك ها 
مطرح شـــده است يا محدود كردن تأمين ارز واردات به 
مسير بانكي مطابق بند 5  اطالعيه شماره يك بانك مركزي 
و كاهـــش نقش صرافـــي ها به خريد ارز صادركنندگان 
غيرنفتي، فروش ارز خريداري شده به متقاضيان از طريق 
سيســـتم بانكي، انتقال ارز به دستور بانك مطابق اطالعيه 
شماره 8 در شرايط فعلي قطعاً اشتباه و در راستاي مصالح 

كشور نخواهد بود.
بـــا توجه به بند 9 مصوبه هيات وزيران و اظهارات 
رئيس كل بانك مركزي در جلسه مديران عامل بانك ها، 
يكي از اهداف سياست هاي ارزي جديد، اجراي ضوابط 
و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين 
مالي تروريسم بوده است و كاهش نقش صرافي ها هم 

در اين چارچوب قابل تحليل است.
عدم چاره انديشى در ارتباط با صادرات به عراق و 
افغانستان: در مصوبه ستاد اقتصادي دولت در 3 ارديبهشت 
صادركنندگان به عراق و افغانستان و فروشندگان بازارچه هاي 
مرزي از پيمان سپاري ارزي معاف شده اند. اين درحالي 
اســـت كه براســـاس آمار گمرك، سهم اين دو كشور از 
صادرات در ســـال 1395 حدود 20 درصد بوده است و 
صادرات كاال به اين دو كشـــور بالغ بر 8/2 ميليارد دالر 
است. اين تصميم از آن جهت اخذ شده است كه به واسطه 
حضور كمرنگ شبكه بانكي و صرافي در اين دو كشور 
بعضاً انتقال وجوه به صورت اســـكناس دالر يا براساس 
واحد پولي ريال انجام مي شود. ولي با اين وجود با توجه 
به سهم قابل توجه اين دو كشور بايد تدابيري اتخاذ شود 
كه اين حفره منجر به شكســـت تصميم دولت مبني بر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور 
نشود. عالوه براين نزديكي و مرز مشترك اين دو كشور 
ظرفيت بسيار مناسبي براي تأمين ارز اسكناس كشور است 

كه بايد از آن استفاده كرد.
ارائه پيشنهادها

در ادامه، پيشـــنهادهايي براي برون رفت از شرايط 
حاضر در دو بخش پيشنهادهاي" عاجل و فوري" و "ميان 

ارائه خواهد شد. مدت و بلندمدت" 

بخش اول پيشـــنهادهايى است كه قابليت اجرا به 
صورت عاجل و فوري دارد و اجراي فوري آنها ضرورت 

دارد:
1- به رســـميت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و 
مديريت بانك مركزي: پيشـــنهاد مي شود دولت به جاي 
اصرار بر تك نرخي كردن ارز در اين مقطع تالش خود 
را معطوف به ساماندهي عرضه و تقاضاي ارز و اجراي 
پيمان سپاري ارزي با هدف بازگشت تمام درآمدهاي ارزي 
كشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمايه و 

تأمين مالي قاچاق كند.
همانطور كه گفته شـــد، براساس برخي مصوبات و 
اظهارات مسئوالن دولتي، بخشي از واردات توسط بانك 
مركزي تأمين ارز نخواهد شد و بخشي از صادركنندگان 
هم مي توانند پروانه صادراتي خود را واگذاركنند. همچنين 
بخشي از نياز ارز مسافرتي يا دانشجويي هم توسط بانك 
مركزي تأمين نخواهد شد. همه اين گزاره ها دال بر شكل 
گيري يك بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز است كه 

حاكميت مي تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ كند:
الف) به رسميت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن 
معامله در اين بازار و تالش براي ممانعت از آن با اقداماتي 
پليسي و امنيتي كه در نهايت منجر به فعاليت آن به صورت 

زيرزميني يا در شبكه هاي اجتماعي خواهد شد.
ب) به رســـميت شناختن اين بازار و تالش براي 

مديريت و نظارت بر آن. 
با توجه به تجربه كشـــور در ســـال هاي گذشته و 
همچنين پيشرفت فناوري و گسترش شبكه هاي اجتماعي 
اكيداً توصيه مي شـــود براي رويكرد دوم برنامه ريزي و 
سياســـتگذاري شده و رويكرد اول تنها محدود به مبارزه 
با تأمين مالي قاچاق و پولشـــويي شود. بر اين اساس به 
نظر ميرســـد سه بازار براي خريد و فروش ارز خواهيم 

داشت.  
 2- تالش هاي سياسى و ديپلماتيك براى تسهيل 
نقـــل و انتقاالت ارزي: بخش عمده تجارت كشـــور با 
چندين كشـــور معدود شامل چين، امارات متحده عربي، 
كره جنوبي، تركيه و هند است و به تبع نقش اين كشورها 
در نقل وانتقاالت ارزي بسيار قابل توجه است. برخي از 
اين كشورها در سال هاي گذشته به رغم تحريم هاي بين 
المللي همكاري خوبي با جمهوري اســـالمي ايران داشته 
اند، ولي متأسفانه در سال هاي اخير اين همكاري كمرنگ 
شده است و با بهانه هاي مختلف مانند FATFو... حتي 
انتقال وجوه در داخل همين كشورها هم با مشكل روبرو 
شده است. لذا يكي از اقدامات ضروري مذاكره فوري با 
برخي از اين كشورها و تالش براي تسهيل روابط تجاري 
و نقل وانتقاالت ارزي است. براي مثال در برخي از اين 
كشـــورها درآمد حاصل از صادرات نفت در يك بانك 
كوچك ســـپرده شده است و ساير بانك ها اجازه افتتاح 
حساب به اين بانك نمي دهند، در صورتي كه اين مشكل 
برطرف شود و اين بانك بتواند با ساير بانك ها در اين 
كشـــور ارتباط داشته باشد بخشي از مشكالت كشور در 

حوزه نقل وانتقاالت ارزي برطرف خواهد شد.
بخش دوم پيشنهادهايى كه در ميانمدت و بلندمدت 

بايد پيگيري شود:
* تغيير در اكوسيســـتم انتقال ارزي و نظام تجاري 
كشور:تمركز بخش قابل توجهي از انتقاالت ارزي كشور 
در چندنقطه خاص مانند دوبي منجر به آسيب پذيري نظام 
ارزي شده است و لذا در بلندمدت بايد براي  تمركززدايي 
از نقل وانتقاالت ارزي كشـــور و  ترجيحاً انتقال آن به 
كشـــورهاي همسو مانند روسيه، چين وعمان و... برنامه 

ريزي كرد. نكته قابل توجه اين است كه تغيير دراكوسيستم 
انتقال ارزي كشور ضرورتاًبا تغيير در مبادي واردات كاالها 
و كشورهاي طرف تجاري و الگوي تأمين نيازهاي تجاري 
كشورهمراه خواهد بود. براي مثال انتقال اكوسيستم ارزي 
به روســـيه در صورتي معنا خواهد داشت كه بخشي از 
واردات غذاهاي اساسي مانند گندم، كنجاله، شكر و... به 
كشـــورهاي حوزه CISكه اتفاقاً زمين هاي حاصلخيز و 
آب فراوان دارند،منتقل شود يا با اجاره بلندمدت اراضي 

زراعي در اين كشورها توسط بازرگانان ايراني به كشت 
فراسرزميني نيازهاي غذايي كشور روي آوريم.

راهبرد ديگر تأمين نيازهاي وارداتي از كشـــورهاي 
مقصد صادرات كاالهاي ايراني است، براي مثال در سال 
1395 صادرات كشور به ژاپن بيش از دو برابر واردات از 
اين كشور بوده و از طرف ديگرواردات از برخي كشورها 
بيش از صادرات به آن كشورهاست، اين در حالى است 
كه بايد مبادي واردات كاالها و مقاصد كاالهاي صادراتي 
به نحوي مديريت شـــود كه تراز تجاري كشور با ساير 
كشورها تعادل يابد؛بدين ترتيب بخشي از مشكالت نظام 

ارزي حل خواهد شد.
راهبرد ديگر جذب ســـرمايه گذار خارجي با هدف 
كاهش تجارت اســـت. براي مثـــال يكي از اقالم عمده 
صادرات كشور، صادرات سنگ آهن و يكي از اقالم عمده 
واردات كشور واردات فوالد به اشكال مختلف است كه 
درواقع محصول فرآوري شده از سنگ آهن است. موضوع 
جالب تر مي شود اگر بدانيم كه كره جنوبي طرف عمده 
تجاري ما در صادرات سنگ آهن و واردات فوالد است، 
لذا در صورتي كه با سرمايه گذاري طرف كره اي تبديل 
سنگ آهن به فوالد در داخل كشور انجام شود ضمن كاهش 

هزينه ها، نظام ارزي كشور هم تقويت خواهد شد.
* انعقاد پيمان هاي پولى با طرف هاي تجاري :پيمان 
پولي دو يا چندجانبه زيرساختي است كه تمام خدمات 
بانكداري بين المللي مانند ارســـال حواله،گشايش اعتبار 
اسنادي و صدور ضمانتنامه از طريق آن قابل ارائه است. در 

اين ساختار در بانك هاي مركزي كشورهاي طرف قرارداد، 
يك" حســـاب ويژه"براي ساير طرف ها افتتاح مي شود. 
حسابداري اين حســـاب مى تواند براساس دارايى هايى 
همچون طال، نفت، دالر، يورو و امثالهم باشد. بعد از افتتاح 
" حساب ويژه" بانك هاي تجاري هر كشور معادل اعتباري 
را كه در حساب مخصوص براي يكديگر در نظر گرفته 
اند، يك خط اعتباري به پول ملي خود ايجاد مي كنند و 
براســـاس آن نيازهاي تجار را با واحد پول ملي برطرف

 مي سازند و در مقاطع زماني مشخص نسبت به تسويه 
مانده حساب ويژه از طريق روش هاي مورد تعهد اقدام 
مي كنند. برقراري پيمان هاي پولي دوجانبه چند سالي است 
كه در كشور پيگيري مي شود و حتي در ماده 13 قانون 
برنامه ششم توسعه هم به تصويب رسيده است. در اواخر 
ســـال 1395 اولين پيمان پولي دوجانبه كشور با پاكستان 
منعقد شـــد، ولي به واسطه عدم تمهيد زيرساخت هاي 
الزم توسط بانك مركزي تاكنون اين قرارداد منشأ اثر نبوده 
است. همچنين در اواسط مهر 1396پيمان پولي دوجانبه 
در سطح رؤساي بانك هاي مركزي ايران و تركيه امضا 
شد و اولين اعتبار اسنادي مبتني بر آن توسط بانك ملي 

در تاريخ 27 فروردين امسال گشايش يافت.
بانك مركزي ضروري اســـت اوالً نسبت به امضاي 
قرارداد با كشـــورهاي عمده طرف تجارت با ايران اقدام 
كند. شايان ذكر است در صورتي كه بانك مركزي پيمان 
پولي دوجانبه با چهار كشـــور چين، هند، تركيه و كره 
جنوبي را منعقد و عملياتي كند، بالغ بر 50 درصد حجم 
تجارت كشور بدون نياز به ارز واسط انجام خواهد شد 
و مشـــكالت ارزي به صورت اساسي حل خواهد شد. 
ثانياً سامانه نرم افزاري اجراي پيمان را طراحي و عملياتي 
و آيين نامه هاي الزم را به شبكه بانكي ابالغ كند و ثالثًا 
آموزش الزم را به صادركنندگان و واردكنندگان ارائه كند 
و با در نظر گرفتن مشوق هايي آنها را به استفاده از اين 
زيرساخت ترغيب كند. اين مشوق ها ضروري است در 
كشـــورهاي طرف تجاري هم در نظر گرفته شود تا عدم 

رغبت تجار خارجي مانع از فعاليت پيمان نشود.
* طراحى پيام رسان مالى غيرمتمركز: سوئيفت يك 
پيام رسان مالي است كه به بانك ها اين امكان را مي دهد 
كه در يك محيط امن با ساير بانك ها ارتباط برقرار كنند 
و به انتقال وجوه در فضاي بين المللي بپردازند. مشكل 
اينجاســـت كه سوئيفت يك سامانه متمركز است و همه 
اطالعات تراكنش هاي مالي بانك ها و كشورها كه درواقع 
آئينه تجارت بين المللي آنها هم هست، در اختيار مسئوالن 

آن قـــرار دارد و عنداللـــزوم به نهادهاي نظارتي گزارش 
مي كنند. براي مثال اين سامانه در قالب برنامه رهگيري 
مالي تروريسم ( TFTP) اطالعات تراكنش هاي بانك هاي 
ايراني را در اختيار وزارت خزانه داري آمريكا قرار مي دهد و 
آنها به سادگي مي توانند بانك هاي طرف مقابل ما را تهديد 
كنند. لذا يكي از علل محدوديت هاي بانك هاي ايراني در 
برقراري روابط كارگزاري، وابستگي نظام بانكي بين المللي 
به اين پيام رسان مالي است. به همين منظور براي كاهش 
اشراف وزارت خزانه داري آمريكا بر تراكنش هاي بانكي 
و بالطبع كاهش اشراف بر تجارت خارجي كشور ضروري 
است از سامانه هاي موازي سوئيفت استفاده كنيم. نكته قابل 
توجه اين است كه سامانه موازي ضرورتاً بايد غيرمتمركز 
باشد؛ لذا در ميان مدت مي توان اين مشكل را از طريق 
پيام رسان " زنجيره بلوك" به راحتي حل كرد. اين موضوع 
در برخي ديگر از كشورها هم درحال پيگيري است؛ براي 
مثال مقامات بانك مركزي روسيه اعالم كرده اند كه نظام 
جايگزين سوئيفت روسيه تا سال 2019 بر بستر زنجيره 

بلوك فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
شـــايان ذكر است بانك مركزي در سال 1391 كه 
ارتباط برخي از بانك هاي ايراني به واســـطه تحريم ها 
با ســـامانه سوئيفت قطع شـــده بود، سامانه پيام رسان" 
سپام" را براي ارتباط بين بانك هاي داخلي راه اندازي كرد. 
درحال حاضر ضروري است اگر بانك هاي ايراني از استفاده 
از سامانه سوئيفت براي تبادالت با بانك هاي ايراني منع 
شوند، به عنوان راه حل كوتاه مدت به بانك هاي خارجي 

داوطلب هم دسترســـي به اين ســـامانه داده شود. شايان 
ذكر است برخي كشورهاي اروپايي، آمريكا، چين، روسيه 
و هند هم هم اكنون ســـامانه هاي موازي سوئيفت براي 

ارتباط داخلي دارند.
* ســـاماندهى قاچاق و واردات به مناطق آزاد: در 
مقررات جديد ارزي تدابير قابل تحســـيني در ارتباط با 
كنتـــرل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن اين 
مناطق به هدف اصلي خود كه همانا صادرات اســـت، 

اتخاذ شده است.
* ممانعت از افزايش ناگهانى سرعت گردش پول:يكي 
از علل زمينه اي بحران ارزي، افزايش قابل توجه نقدينگي 
در سال هاي اخير و عدم تخليه آثار اين رشد نقدينگي در 
تورم به واسطه كاهش سرعت گردش پول به دليل افزايش 
نرخ بهره بوده است. لذا بايد با اتخاذ راهبردهايي مانع از 
افزايش ناگهاني سرعت گردش پول و هجوم نقدينگي به 
بازارهاي مختلف اعم از ارز و... شد. در ادامه پيشنهادهايي 

در اين رابطه ارائه خواهد شد:
_منوط شـــدن جابجايى مبالغ كالن در سپرده هاي 
بانكى تا مشخص شدن محل مصرف: در بسياري از كشورها 
جابجايي مبالغ قابل توجه در سپرده هاي بانكي نيازمند ارائه 
توضيحات و ارائه اســـناد دال بر علت جابجايي است و 
در برخي موارد اين موضوع محدود مي شـــود. ضروري 
است فوراً آيين نامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه 
توسط بانك مركزي تدوين شود و به مرحله اجرا برسد. 
اين موضوع با توجه به قانون مبارزه با پولشويي و تأمين 

مالي تروريسم هم ضروري است.
_ تفكيك حســـاب هاي شخصى و كاري و محدود 
كردن تراكنش هاي حساب هاي شخصى: يكي از روش هاي 
ديگر مديريت سرعت گردش پول، محدود كردن تراكنش 
حساب هاي شخصي در محدوده مورد نياز متعارف خانوارها 
و كاهش محدوديت ها براي حســـاب هايي است كه به 
عنوان حساب كاري ثبت شده اند و مشمول نظارت هاي 

مالياتي مي شوند.
* ارائه پيشـــنهادهاي جذاب سرمايه گذاري براي 
مديريت تقاضاي تبديل دارايى و تقاضاي سفته بازي:نكته 
حائز اهميت اين اســـت كه حتي المقدور بايد نقدينگي 
موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعي اقتصاد جمع آوري 
شود، لذا با اين رويكرد عالوه بر اقداماتي كه توسط بانك 
مركزي براي جذب نقدينگي مردم و همچنين بازگرداندن 
اسكناس هاي ارزي به چرخه اقتصادي كشور انجام شده 

است، پيشنهادهاي زير قابل ارائه است:
1- انتشار صكوك ارزي يا ايجاد صندوق پروژه براي 

پروژه هاي ارزآور مانند پروژه هاي نفتي
2- صكوك ارزي با فروش ريالي/ فروش با اسكناس 

دالر
3- فروش واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري 

طال در پيشخوان بانك ها
* ســـاماندهى سفرهاي سياحتى خارجى و برنامه 
ريزي براي جذب توريست:يكي از مصارف ارزي كشور، 
سفرهاي سياحتي خارجي و بار همراه مسافر است. در سال 
1396 بالغ بر 12 ميليون سفر خارجي توسط ايرانيان انجام 
شده كه كشورهاي همسايه (تركيه، عراق، امارات، جمهوري 
آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) سهم قابل توجهي از اين 
ميزان را داراهستند. علت اصلي استقبال از اين سفرها، هزينه 
اندك در مقايسه با تورهاي گردشگري داخلي است. در 
كوتاه مدت با افزايش تصاعدي عوارض خروج از كشور 
براي دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدي با قيمت كمتر از 
سفر اول) مي توان ضمن پرهزينه كردن سفرهاي سياحتي 

خارجي و كاهش انگيزه اقتصادي براي انجام آن، ازاخالل
در سفرهاي كاري و تجاري جلوگيري كرد. ولي در ميان
مدت و بلندمدت ضروري است با شناسايي فرصت هاي
گردشـــگري و ســـرمايه گذاري در زيرســـاخت هاي
رفاهي، توســـعه اقامتگاه هـــاي كوچك خانوادگي، كم
كردن بوروكراسي صدوررواديد و بازاريابي خارجي براي
گردشگري ايراني و ... هزينه هاي گردشگري را كاهش داد
تا گردشگران ايراني سفر به مناطق گردشگري داخل كشور
را ترجيح دهند و همچنين بتوانيم سهم گردش از گردش
مالي صنعت گردشگري جهاني را افزايش دهيم. همچنين
مي توان برگزاري تورهاي خارجي توســـط آژانس هاي
مسافرتي را منوط به جذب گردشگر خارجي توسط آنها
كرد( اين الگو قبًال در ارتباط با واردات خودرو خارجي
و اســـقاط خودروهاي فرسوده پياده سازي شده است) يا
براي آژانس هايي كه بتوانند گردشگر خارجي جذب كنند،

مشوق هايي را تعريف كرد. 
* تالش براي مديريت متمركز ارز گردشگري: در
صورتي كه به گردشـــگران ايراني كه عازم سفر خارجي
هســـتند، كارت بانكي به واحد پول كشورهاي مقصد و
متقابًال به گردشـــگران خارجي كه قصد ســـفر به خارج
از كشـــور را دارند، كارت بانكي ريالي ارائه شـــود يا
ســـوئيچ شـــبكه كارت هاي بانكي كشور به كشورهاي
همســـايه متصل شود، اوالً تقاضاي اسكناس ارزي براي
سفرهاي خارجي كاهش پيدا خواهد كرد و ثانياً ارز همراه
گردشگر خارجي به صورت متمركز و توسط بانك مركزي
مديريت خواهد شد و منجر به عرضه اسكناس در بازار

نخواهد شد.
* توسعه استخراج (ماينينگ) رمزارزها:رمزارزها يا
Cryptocurrencyها پديده جديد حوزه فناوري هاي
مالي هستند و كشورهاي مختلف در قبال آنها استراتژي هاي
برخورد مختلفي را اتخاذ كرده اند. در كشـــور ما كماكان
اســـتراتژي خاصي در اين ارتباط اتخاذ نشده است، ولي
آنچه از جهت كارشناســـي و در فضاي نظام ارزي قابل
بيان است اين است كه تسهيل معدن كاوي، استخراج يا
"ماينينگ" اين رمزارزها حتماً قابل دفاع اســـت. "ماينينگ" 
رمزارزها فرآيندي است كه توسط كامپيوترهايي با قدرت
پردازش باال انجام مي شود و نتيجه اش توليد و اكتساب
واحدهاي جديد رمزارزهاست. درواقع با ساخت يا واردات
اين ماشين ها و استفاده از انرژي برق مي توان به واحد هاي
جديد رمزارزها دســـت پيدا كرد. توليد اين رمزارزها در
داخل كشور عالوه بر ارزش افزوده در كشور، مي تواند
مانع از خروج سرمايه براي خريد رمزارزها توسط كساني
كه قصد ســـرمايه گذاري در اين حوزه را دارند، بشود و
ميزان مازاد آن هم قابل فروش در بازار بين المللي است
و در حكم صادرات است. همچنين استفاده از رمزارزها
مي تواند يكي از راهبردهاي دور زدن تحريم ها و انجام
نقل وانتقال وجوه در فضاي بين المللي باشـــد و از اين
جهت براي صاحبان ارزهاي متمركز جهان روا مانند دالر
و يورو تهديد و براي ساير كشورها به ويژه كشورهايي
كه درگير تحريم هاي جدي در حوزه مالي هستند، فرصت
رمزارزها حداقل از است. لذا توسعه و تسهيل "ماينينگ" 
لحاظ بهبود وضعيت ارزي كشور قابل دفاع است. البته اين
موضوع نافي لزوم در نظر گرفتن جنبه هاي ديگر ازجمله

شبكه توليد و مصرف برق و... نيست.
تهيه و تدوين كنندگان: سيدمهدي بني طبا،
سيدمهدي حسيني دولت آبادي
اين مطلب تلخيص شده گزارش
مركز پژوهش هاى مجلس است
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پيشنهادهايى براى برون رفت از چالش نوسانات ارزى
آسيب شناسى بازار ارز
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

گروهبهمن
تايدواترخاورميانه

نفتبهران
معدني وصنعتي گلگهر

پتروشيمي جم
سرمايهگذارينيرو

ايركاپارت صنعت
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

فوالدكاوه جنوب كيش
سيمانبهبهان

معدنيامالحايران
پتروشيمي مبين

رادياتورايران
سرمايهگذاريمسكن
فوالدمباركه اصفهان
داروسازيابوريحان

سرمايهگذاريصنعتبيمه
سايپاآذين
چرخشگر

سيمانسپاهان
حفاري شمال

مسشهيدباهنر
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

قندلرستان
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

بانك سينا
بانك خاورميانه

نيروكلر
پتروشيمي فناوران

كويرتاير
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

ماشينسازينيرومحركه
بانك تجارت

سختآژند
سرمايه گذاري خوارزمي

فوالدخراسان
سرمايه گذاري شفادارو
گروهصنايعبهشهرايران

ايرانخودرو
سرمايهگذاريصنعتومعدن

بانكپارسيان
پارسدارو
قندنيشابور

نوردوقطعاتفوالدي
سرمايهگذاريتوسعهملي

پتروشيمي پرديس
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

كارخانجات توليدي شهيدقندي
آسان پرداخت پرشين

صنايعكاشيوسراميكسينا
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سايپاديزل
سرمايهگذاريبوعلي

سيمانصوفيان
بيمه البرز

سيمانكرمان
سيمان فارس نو

نفتبهران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

تامين سرمايه اميد
شيشههمدان

معدنيدماوند
پتروشيمي مبين

پااليش نفت اصفهان
سيمانهرمزگان

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
سرمايه گذاري پرديس

بانك انصار
بيمه دانا

بيمه ملت
پست بانك ايران

بانك صادرات ايران
شهد

الكتريكخودروشرق
مهندسينصيرماشين

ايرانمرينوس
نفتپارس

سرمايهگذاريبهمن
سيمانايالم

شهدايران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

ايرانترانسفو
گروه صنعتي پاكشو

سيمانغرب
س.صنايعشيمياييايران

داروپخش(هلدينگ)
سيماناصفهان

پااليش نفت تبريز
همكاران سيستم

سرمايه گذاري دارويي تامين
پااليش نفت تهران

فرآوردههايتزريقيايران
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

سيمانخاش
كشتوصنعتچينچين

گسترش نفت وگازپارسيان
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

جامدارو
صنايع سيمان دشتستان

گروه دارويي بركت

كربنايران
معدني وصنعتي گلگهر

لولهوماشينسازيايران
فوالدخراسان

داروسازيجابرابنحيان
فيبرايران

صنعتيبهشهر
موتورسازانتراكتورسازيايران

پرداخت الكترونيك سامان كيش
ماشينسازياراك

پارسمينو
سراميكهايصنعتياردكان

بورس اوراق بهادارتهران
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

معادنبافق
سيمانداراب

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
صنايعكاغذسازيكاوه

دادهپردازيايران
گلتاش

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
لبنياتپاك

پگاهآذربايجانغربي
سرمايه گذاري پارستوشه

توليدي چدن سازان
كشتوصنعتپياذر

مارگارين
محورسازانايرانخودرو

فرآوريموادمعدنيايران
فرآوردههاينسوزايران

ايرانارقام
پاكسان

مليسربورويايران
گروهصنعتيبارز

باما
دودهصنعتيپارس

قندثابتخراسان
كالسيمين

فوالدخوزستان
فوالدآلياژي ايران

سبحان دارو
فنرسازيزر

صنايعخاكچينيايران
پارسخزر

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
توسعهمعادنرويايران

صنايعالستيكيسهند
لبنياتكالبر

توسعه معدني وصنعتي صبانور
فوالدمباركه اصفهان

قندهكمتان
نوردآلومينيوم

سيماندورود
پارسسويچ

سيماناروميه
سرمايهگذاريسايپا

توسعهمعادنوفلزات
نوسازيوساختمانتهران

سيمانشرق
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سايپا
توليدمحورخودرو

قطعاتاتومبيلايران
پارسخودرو

معدني وصنعتي گلگهر
صنايعشيمياييفارس

زامياد
بهنوشايران

عمرانوتوسعهفارس
سرمايهگذاريمليايران

بينالملليمحصوالتپارس
سرمايهگذاري صنعتنفت  

ايرانخودروديزل
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

مليصنايعمسايران  
سيمانتهران

ذغالسنگنگينطبس
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

داروسازيكوثر
سرمايه گذاري ساختمان ايران

كاشيسعدي
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سيمان خوزستان
ايرانتاير

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
قنداصفهان

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
گروه ستوسعه صنعتي ايران

ايرانياساتايرورابر
فرآوردههاينسوزآذر
كارخانجاتداروپخش

تراكتورسازيايران
كمكفنرايندامين

پالسكوكار
پتروشيمي شازند

توليدمواداوليهداروپخش
كابلالبرز

ليزينگخودروغدير
ريختهگريتراكتورسازيايران

مليصنايعمسايران  

سيمانقائن
پتروشيمي فجر

سيمانآرتااردبيل
بانكاقتصادنوين

كيميدارو
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

كمباينسازيايران
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

ايرانترانسفو
سيمانخزر

به پرداخت ملت
كاشيپارس

توليديمهرام
پااليش نفت بندرعباس

فروسيليسايران
پتروشيميخارك

بانك ملت
داروييلقمان

شيشهوگاز
سرمايهگذاريآتيهدماوند

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
توليديگرانيتبهسرام

ليزينگصنعتومعدن
المپپارسشهاب

سرمايهگذاريسپه
سيمان كردستان

داروسازيفارابي
نيروترانس

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
شيميداروئيداروپخش

خدماتانفورماتيك
نفت سپاهان

بيمه ما
سرمايهگذاريشاهد

معادنمنگنزايران
سيمانشمال

تجارت الكترونيك پارسيان
تجارت الكترونيك پارسيان

كشاورزيودامپروريمگسال
قندمرودشت

لنتترمزايران
داروسازيروزدارو

پارسالكتريك
پتروشيميفارابي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
كارخانجاتقندقزوين

آبسال
پااليش نفت بندرعباس

بيمه پارسيان
سيمانفارسوخوزستان

كاشيالوند
تامينماسهريختهگري

بانككارآفرين
بيمه آسيا

شركت ارتباطات سيارايران
كنترلخوردگيتكينكو

صنايعشيمياييسينا
ايراندارو

شكرشاهرود
مهركامپارس

سپنتا
موتوژن

توليديكاشيتكسرام
ليزينگ رايانسايپا

پشمشيشهايران
گلوكوزان

سامانگستراصفهان
آهنگريتراكتورسازيايران

پتروشيميآبادان
صنعتيآما

داروسازياكسير
البرزدارو

ليزينگ ايرانيان
آهنگريتراكتورسازيايران

سرماآفرين
سيمانشاهرود

صنايعجوشكابيزد
داروييرازك

بينالملليتوسعهساختمان
واسپاري ملت

فوالدخوزستان
گروه مديريتسرمايه گذاري اميد

داروسازيسينا
سايپاشيشه

پارسسرام
گروهصنعتيسپاهان

كارت اعتباري ايران كيش
گروهصنعتيبوتان

كارگزاران بورس اوراق بهادار
آلومينيومايران

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
تكنوتار

قندنقشجهان
حملونقلتوكا

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
توسعهشهريتوسگستر

افست
درخشانتهران
سيمانبجنورد

سيمان كردستان
گروهصنايعبهشهرايران

23200
5346
5378

1106
6180

29400
717

1400
4790
3709

12800
4674
22801
6964
3508

24698
930

1830
3584

1596
8493

1971
1151

3450
1168
752

3423
3905
1987
2170

25356
13700

1198
1160

5644
1090

2300
2300
2163
3952
2839
1780
2860
3280
4850
4629
2090
6919
1300
1105

3380
3160
1046
1310

13775
9250

6466
1570
1731
1571

13000
3350
1666
1192

3611
14625

1714
2114

2670
2390
3201
5815
1297

3760
2910
1081

6959
11849

815
1700

5650
2040

14880
1080
2980
1716
2480
4040
3184
1930
1050

4280
4627
1716
2407
1380

11550
3322
4202

48
12

-337
-24

-283
0

-171
133

4
-5

-91
-195

-5
-155

-1115
-12

-184
-215

-5
-9

-75
-14

95
-11

-37
-90

8
-14

-180
-37
-41
-42

-148
132
-7

-13
-297

-35
-9
-9

-38
-19
38

-25
-84

-152
-60

8
12

-57
-4

-27
-137

-25
-55
-50

-109
11

56
-48
-35
-32

-607
-43
-24

-8
-51

-769
-84
-82
-66

-125
-92

-166
-32

-162
-69
-40

-357
126

-30
-55

-129
-70
624

-48
-103

-21
-44
-78

-159
87

-44
-45

-243
-67

-126
-72

-184
-174
-221

-5
-1

4878
2370
5102
3710

4536
5481
1848

3767
7701
863

2808
2342
3510
3415

14873
1047
2719
1754
2982
4396
1044

1483
2910
2201
2599

3465
1729

3153
13781
5238
3404
4382
4204
2650
9126
5110

2548
5869
6067
1386
3600
785

7060
8428
3120

3578
1900
1500

2744
3320
5410
1605
731

8508
2219
580
1909

1852
781

1521
708

2157
2150
698

4030
1632

680
4349
1930
1199

1720
1452

593
1061

2835
1485
3250
1620
1285
2229
1578
2300
2340
2609
2280
8429

679
1400

1465
1388
5040
2820

870
781

3230
4716
1933
1260

2351
2716

514
190

271
337
216
261
88

179
224

41
133

111
167
162
708

49
129
83

142
209
49
70

138
104
123
165

82
150

656
249
162
206
200

92
434
243

121
279
288

66
171
25

310
401
148
170
56
31

130
138
189

60
-4

405
43

6
90
26

8
3

16
102
42
17

184
40
12

168
28
57
28
12
15
18

119
38
61

53
10

-31
75
28
72
30
29

113
9

25
58

-13
227

90
4

-6
38

224
75
43
35

0

898
2816
6528
3875
10598

1255
1820

5647
2480

13339
12815

4190
2350

852
3200
5600
2999
955

1220
844

1730
4184

870
5520
2370

958
1880
4045

32233
2600

1775
1511
630

2055
710

4901
4058

849
2299
933
950

9550
2520
7098
1132
7600
1168
1794

17409
2160
1511
802

868
1905
924

2030
2755
9700

3076
1656
1743
11997
4189
3900
5400

13379
1015

2204
2198

1874
1500
623

8152
3310
3039
5000

6251
690

2180
1690
1202

4881
14200
2698
2740
8624
6712
6820
4750
4650
3930
7086
3595
8600

6265
2089

3934
7829
1663
1461

8
4

48
29

199
6

-2
268

64
550
610
25
-1
-2
18

266
-7

11
10

-9
16
89

7
-80
-16

-2
15

37
440

14
40

-23
-2

5
16

233
10

26
2
1
9

107
32

338
9

106
-1

-12
146

11
8

-10
4

90
5

28
78
13

-25
0
8

297
24

-13
211

6
-14

10
-115

0
0
1
0
0

31
-94
-14

-6
56
-8

0
0

66
-46
-39

-285
-353

-35
14

-57
-2

-296
41

-255
-329

13
-207
-412
-87
-25

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

اداره نظارت بر ناشران بورسى در گزارشى شفاف ترين شركت هاى 
بورسى را معرفى كرد.

به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، اداره نظارت بر ناشران 
بورسى سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه بندى شركت هاى پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس امتياز كسب شده از نظر كيفيت 
افشا و اطالعرسانى مناسب براى دوره 12 ماهه منتهى به 30 اسفند 96 به 
همراه امتياز مقايسه اى دوره 12 ماهه منتهى به پايان آذر 96 منتشر كرد.
بر اســـاس اين گزارش شركت ارتباطات سيار ايران با كسب 99/9
امتياز در صدر ايستاده است و پتروشيمى مبين با كسب امتياز 99/5 در 
رتبه دوم ، مخابرات ايران، داروســـازى زهراوى، صنعتى بوتان و شيشه 

همدان با 98 امتياز در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند.
اين گزارش نشان مى دهد كه داروسازى امين، شيمى دارو داروپخش، 
كاشـــى پارس، البراتوارهاى سينادارو، گلتاش، كارخانجات داروپخش و 
صنايع كاشى و سراميك سينا با كسب بيش از 97 امتياز در رتبه هاى هفتم 

تا دوازدهم از لحاظ كيفيت اطالع رسانى قرار گرفتند.
اين در حالى اســـت كه انتهاى اين جدول به بانك پارســـيان تعلق 
دارد كه به عنوان آخرين شركت در اين فهرست ثبت شده است. بانك 
پارسيان با كسب امتياز يك ضعيف ترين شركت بورسى از لحاظ كيفيت 
افشـــا و اطالع رسانى است.بانك پاسارگاد با امتياز شش، بانك تجارت 
با امتياز 10، پارس الكتريك با امتياز 14، پست بانك ايران با امتياز 18، 
كارخانجات كاشى و سراميك حافظ با رتبه 19 رتبه هاى دوم تا ششم را 
از لحاظ ضعيف ترين شركت هاى بورسى در كيفيت افشا و اطالعرسانى 

كسب كردند.
بخش بندى شركت ها نشان مى دهد كه به طور جداگانه در بازار 
اول، مخابرات ايران با امتياز 98/5 رتبه اول و بانك پارسيان با امتياز يك 
رتبه آخر را از نظر اطالع رســـانى به خود اختصاص داده اند. در بازار 
دوم هم شركت ارتباطات سيار با امتياز 99/9 عنوان شفافترين شركت 
و در مقابل پارس الكتريك با رتبه 14 ضعيف ترين شـــركت از لحاظ 

اطالعرسانى در اين بازار انتخاب شدند.
همچنين رتبه بندى شـــركت هاى هلدينگ نشـــان مى دهد كه 
سرمايهگذارى البرز با كسب 93 امتياز شفاف ترين شركت در ميان 31

هلدينگ بورسى و سرمايه گذارى صنايع پتروشيمى با امتياز 30 ضعيفترين 
شركت در ميان اين گروه است.در رتبه بندى شركت هاى سرمايه گذارى از 
ميان 14 شركت اين گروه، سرمايه گذارى بوعلى با رتبه 100 شفاف ترين 

و سرمايه گذارى صنعت بيمه با 95 امتياز ضعيفترين شناخته شدند.
يادآوري مى شـــود، اطالعرسانى ناشران براساس وضع اطالعرسانى 
آنها از نظر قابليت اتكا و بهموقع بودن ارســـال اطالعات محاســـبه شده
است. همچنين معيار بهموقع بودن بر اساس زمان ارسال اطالعات توسط 
شـــركت (پيشبينىهاى درآمد هر سهم، صورتهاى مالى مياندورهاى 
حسابرسىنشده، صورت وضع پرتفوى، اظهارنظرهاى حسابرس نسبت به 
پيش بينى درآمد هر سهم اوليه و ششماهه و صورتهاى مالى مياندورهاى 
شش ماهه، صورتهاى مالى حسابرسىنشده و شده پايان دوره مالى و برنامه 
زمانبندى پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعيينشده در دستورالعمل 
اجرايى افشاى اطالعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان و با لحاظ كردن 

ميزان تاخير در ارسال اطالعات، مورد محاسبه قرار مىگيرد.
ميزان نوســـانات و تغييرات در پيشبينىهاى ارســـالى و همچنين 
تفاوتهاى ميان مبالغ پيشبينى شـــده و عملكرد واقعى حسابرسى شده 

معيار قابليت اتكا در اين محاسبات است.
خاطرنشان مى شود، از آنجا كه شركتهاى سرمايهگذارى، ملزم به 
ارائه پيشبينى درآمد هر ســـهم نبوده اند، امتياز مربوط به اين شركتها 
بهطور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطالعات مقايسهاى مربوط به اين 
شركتها تنها نسبت به ساير شركتهاى سرمايهگذارى ارائه شده است. 

معرفى شفاف ترين 
شركت هاى بورسى

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/3/22)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/107

ميليون ريال 2/467/292

72/942 معامله 

ميليارد ريال   3/765/252

بازار در يك نگاه

مهلت افزايش ســـرمايه 111 درصدى شـــركت 
"پرداخت" تمديد شد.

به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا)، 
ســـازمان بورس با انتشـــار اطالعيه اى از تمديد 30

روزه مهلت افزايش ســـرمايه شـــركت به پرداخت 
ملت خبر داد.

برهمين اســـاس، افزايش سرمايه 111 درصدى 
شركت به پرداخت ملت كه از محل مطالبات سهامداران 

و آورده نقدى است، تا تاريخ 22 تير تمديد شد.
از ســـوي ديگر شـــركت مجتمع هاى توريستى 
و رفاهـــى آبادگران ايران، در دوره 12 ماهه منتهى به 
29 اســـفند سال 96 به ازاى هر سهم چهار ريال سود 

اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالى 
قبل از زيان به سود رسيد.

شركت مجتمع هاى توريستى و رفاهى آبادگران 
ايران اطالعات و صورتهاى مالى 12 ماهه منتهى به 
29 اســـفند 96 را حسابرسى نشده و با سرمايه معادل 

240هزار ميليون ريال منتشر كرد.
اين شـــركت در سال مالى 95 به ازاى هر سهم، 

هفت ريال زيان شناسايى كرده بود.
همچنين به ســـود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداى سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 30 ميليارد و 
519 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاى 

اين شركت منظور شد.

تفاهم نامه فيمابين ســـازمان 
بـــورس و اوراق بهـــادار ايران و 
كميسيون قانونگذارى اوراق بهادار 
چين براى همكارى متقابل و كمك 

فنى امضا شد.
در جريان ســـفر اخير رئيس 
جمهوري ايران به چين و با هدف 
توســـعه بيش از پيش مناسبات 
دو جانبه، دو سند همكارى توسط 
وزير اقتصاد كشورمان با طرف هاى 

چينى به امضا رسيد.

به گزارش (شادا)، اين اسناد 
همكارى كه در حضور روســـاى 
جمهـــورى ايران و چين به امضا 
رســـيد شامل، تفاهم نامه فيمابين 
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران 
و كميسيون قانونگذارى اوراق بهادار 
چين براى همكارى متقابل و كمك 
فنى و نيز يادداشت تفاهم همكارى 
فيمابيـــن وزارت امور اقتصادى و 
دارايى جمهورى اســـالمى ايران و 
كميسيون ملى توسعه و اصالحات 
جمهورى خلق چين بر تشـــكيل 
برنامه همكارى مشترك دو جانبه 
ايران - چين در چارچوب ابتكار 
طرح كمربند و راه، مى شود.      
خبر ديگر اينكه سازمان بورس 
و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و 
قانونگذار بازار سرمايه ايران همواره 
همكارى با ســـازمانها و نهادهاى 
ذيصالح و ارتقاى تعامالت سازنده 
بينالمللى را در دســـتور كار خود 

قرار داده شد.
در جريان سفر رئيس جمهور 
به چين و با هدف توسعه بيش از 
پيش مناسبات دو جانبه، تفاهم نامه

 فيمابين ســـازمان بورس و اوراق 

بهادار ايران و كميسيون قانونگذارى 
اوراق بهـــادار چين براى همكارى 

متقابل و كمك فنى امضا شد.
دكتر شـــاپور محمدى رئيس 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار در 
مورد اين سند همكارى كه توسط 
وزير اقتصاد كشـــورمان با طرف 
چينى به امضا رسيد به پايگاه خبرى 
بازار سرمايه (سنا)، گفت: سازمان 
بـــورس و اوراق بهادار به عنوان 
نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمايه 

ايران همواره همكارى با سازمانها 
و نهادهاى ذيصـــالح  و ارتقاى 
تعامالت سازنده بينالمللى را در 
دستور كار خود قرار داده و بر اين 
اساس ســـند همكارى مستقيم و 
نزديك بازار سرمايه ايران و چين 
بـــه امضاى وزير امور اقتصادى و 

دارايى رسيد. 
سخنگوى سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشـــاره به جزئيات 
اين ســـند همكارى عنوان كرد: 
اين سازمان طى سالهاى گذشته 
ارتباطـــات موفق و موثرى با نهاد 
ناظر بازار سرمايه چين برقرار كرده 
و براى رســـميت بخشى به اين 
تعامالت سند همكارى بازار سرمايه 
ايـــران و چين كه در واقع يكى از 
چند سند مشـــترك بين اين دو 
كشـــور است، توسط وزير محترم 
امور اقتصادى و دارايى، دكتر مسعود 

كرباسيان امضا شد.
دبير شورايعالى بورس افزود: 
اين ســـند همكارى پس از انجام 
مذاكـــرات و دريافت تفاهم نامه 
همكارى متقابل از همتاى چينى يعنى 
«كميسيون قانونگذارى اوراق بهادار 

he China Securities )چين
 (Regulatory Commission
مـــورد تاييد طرفين قرار گرفت و 
فصـــل جديدى از همكارى هاى 
بازار ســـرمايه ايـــران و چين را 

رقم زد.  
دكتر محمدى با اشـــاره به 
جزييات اين سند همكارى عنوان 
كرد: در اين تفاهم نامه به حوزه هاى

 مختلفـــى از جمله  اتصال مركز 
«پژوهـــش، توســـعه و مطالعات 
اســـالمى» سازمان بورس به مركز 
پژوهش نهاد ناظر بازار ســـرمايه 

China Institute  ) چيـــن 
of Finance and Capital

Markets)، توسعه ابزارهاى مالى 
اسالمى و انتقال تجربه و دانش ايران 
به چين، انجام مطالعات تطبيقى و 
برگزارى دوره هاى آموزشى در هر 
دو كشور با تشكيل يك كارگروه 
مشترك، تبادل نظر و تجربه بورس 
كاال و انرژى ايران با چهار بورس 
كاالى چين بـــا هدف واردات و 
صادرات كاالهاى دو كشور، انتشار 
اوراق بيـــن المللى ايران در چين 
با هدف جذب ســـرمايه گذاران 
خارجى و قرار گرفتن نهادهاى مالى 
ايران از جمله بورس ها، شـــركت 
سپرده گذارى مركزى و همچنين 
مركز مالى ايران در كارگروه هاى 

Belt) مرتبط با طرح جاده ابرشيم
and Road (Initiativeاشاره 

شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهـــادار با بيان اينكه بورس كااليى 
چين از نظر رتبه يكى از بزرگترين 
بورس هاى كااليى جهان محسوب 
مى شـــود و قطعا با اين ســـند 
همكارى بستر توسعه بورس كاالى 
ايران نيز هموارتر مى شود، افزود: 
همچنين توافق شد تا طرف چينى 
در حوزههـــاى فنآورى اطالعات 
و توســـعه نـــرم افزارهاى مالى

 ( intech) بـــا ايران همكارى 
و تبادل تجربه داشـــته باشد و از 
آنجا كه چين تجربه موفقى هم در 
مورد سهام عدالت دارد مقرر شد 
طرفين در اين باره تعامالت نزديكى 

داشته باشند. 

تمديد مجوز افزايش سرمايه 111 درصدى

سند همكارى ايران و چين با محوريت بازار سرمايه
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قمـ  خبرنگار اطالعات: پروژه لنج رستوران 
بوســــتان جوان در مراحل پاياني است و به زودي 

افتتاح خواهد شد.
قائممقام شهردار قم در امور سرمايهگذاري با 
اشاره به آخرين وضع تكميل پروژه لنج رستوران 
بوســــتان جوان، اظهار كرد: با توجه به موقعيت 
بوســــتان جوان در حاشــــيه بزرگراه امام علي(ع) 
و واقع شــــدن در منطقه كم برخــــوردار از لحاظ 
سرانه مراكز تفريحي و سرگرمي و فقدان محيطي 
براي اوقات فراغت اهالي آن منطقه، شــــهرداري 
قم پروژههاي ويــــژهاي را در اين بوســــتان در

نظر گرفته است.
محمدرضا معرفت در امور ســــرمايهگذاري 
به اقدامات انجام گرفته نســــبت به جذب سرمايه 
گذار با موضوع استفاده بهينه از درياچه موجود و 
كاربريهاي پيرامون آن، افزود: در اين راستا قراردادي 
با عنوان احداث مجموعه رســــتوران و مجموعه 
تفريحي خدماتي شــــامل رستوران لنج، نمازخانه، 
قايق سواري داخل درياچه، آموزش غواصي، كلبه 
عكاسي و ماهيگيري با ســــرمايه 10 ميليارد ريال 
منعقد شده و سرمايهگذار اقدامات اجرايي را آغاز

 كرده است.

معرفت با بيان اينكه با تغييرات صورت گرفته 
در مجموعه پيشبيني ميشود در اين پروژه بيش 
از 10 ميليارد تومان هزينه شود، اضافه كرد: درياچه 
بوستان جوان به مساحت حدود 4 هكتار در اختيار 
سرمايه گذار قرار گرفته و 2 هكتار فضاهاي جانبي 

نيز در پروژه فعال است.
وي با تاكيد بر اينكه پروژه در مرحله تكميل 
دكوراسيون اســــت و به زودي افتتاح خواهد شد، 
اظهار كرد: قرارداد بهره برداري توســــط سرمايه 
گذار 66 ماه بوده كه سهم شهرداري از فروش 10

درصد است.

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: 
براي 67 هزار نفر از كشـــاورزان 
اصفهان كـــه از كمآبي آســـيب 
ديدهاند، شـــغل جايگزين ايجاد 

خواهد شد. 
اســـتاندار اصفهان در نشست 
مجمع نمايندگان استان با بيان اين 
مطلب افزود: مطالعات دقيق طرح 
جايگزيني اشتغال جديد به جاي 
شغل كشـــاورزاني كه از كمآبي 
آسيبديدهاند انجام شده است كه 
منابع آن از صنعت و تســـهيالت 
بانكي در قالب ايجاد اشتغال تامين

 خواهد شد. 
دكتر محســـن مهر عليزاده 
با اشـــاره به اينكه ايـــن طرح با 
2700ميليارد تومان سرمايهگذاري 

اجرا خواهد شـــد، از نمايندگان 
اســـتان در مجلس شوراي اسالمي 
خواست سرمايهگذاران و جواناني 
را كه مي  توانند در قالب طرح جامع 
ايجاد اشتغال در مناطق آسيبديده 
از خشكسالي، اشتغال ايجاد كنند، 

معرفي كنند. 
او در ادامه با بيان اينكه كمبود 
منابع آب مهمترين مســـاله استان 
اســـت افزود: بهرغم بارندگيهاي 
نسبتا مطلوب در ارديبهشت و تداوم 
خنكي هوا و همچنين صرفهجويي 
مردم اما همچنان مشكل كمبود منابع 

آب بسيار جدي است. 
اســـتاندار اصفهان با اشاره به 
اينكه ساخت ســـد تونل سوم از 
17فروردين آغاز شده و اين پروژه 

فعال اســـت، به طرح جمعآوري 
پسابهاي شهري از تصفيهخانههاي 
شـــمال، غرب و جنوب و ارتقاي 
ســـطح كيفيت آب تصفيه شده 
با قابليت اســـتفاده در كشاورزي 
پرداخت و گفت: بر اساس اين طرح، 
تصفيهخانههاي ياد شده با لولهكشي 
به هم متصل ميشود و در يك نقطه، 
آب پرحجمي براي تاالب گاوخوني، 
حفظ محيطزيست و فضاي سبز 
شـــهرداري و چاههاي آب ايجاد 

خواهد شد. 
مهرعليـــزاده بـــا تاكيد بر 
شهرداريها بايد سلسله اقدامهايي 
براي صرفهجويي آب انجام دهند، 
افزود: شهرداريها حق استفاده از 
آب آشاميدني براي آبياري فضاي 

ســـبز را ندارنـــد و حتي موظفند 
چاههاي خود را در اختيار شركت 

آب و فاضالب قرار دهند. 
استاندار اصفهان با بيان اينكه 
فضاي ســـبز شهري يك سرمايه و 
يك ميراث گرانقدر اســـت و نبايد 
فراموش شود، بر حفظ فضاي سبز 
شهري تاكيد كرد و گفت: اگر الزم 
شود پساب تصفيه شده به ماديها و 
انهار هدايت خواهد شد تا درختان 

كهنسال زنده بمانند.
 مهرعليزاده در ادامه با تاكيد بر 
اينكه مديران بهويژه مديران بانكها 
بايد از سقف اختيارات خود استفاده 
كنند، افزود: اگر مديري نميتواند با اين 
روند فعاليت كند بايد جاي خود را به

 ديگري بسپارد. 

لنج رستوران بوستان جوان قم به زودي افتتاح ميشود

ايجاد اشتغال جايگزين براي كشاورزان آسيبديده اصفهان 

9 اخبار شهرستانها

مرز، بهترين فرصت براى ايجاد اشتغال در سيستان و بلوچستان   است
زاهدان - خبرنگار اطالعات: اليحه 
كوله برى براى تمامى نقاط استان سيستان و 
بلوچستان تصويب شده است و فرمانداران 
بايد از اين فرصت براى ايجاد اشـــتغال 

استفاده كنند.
نماينده مردم خاش ،ميرجاوه ،نصرت 
آباد و كورين در مجلس شوراى اسالمى 
در جمع خبرنگاران در زاهدان تاكيد كرد: 
ضرورى اســـت عالوه بر ميرجاوه ديگر  
فرماندارى هاى اســـتان نيز با جمع آورى 
اطالعات كوله بران و انجام اقدام هاى الزم 
از اين فرصت براى  توسعه فعاليت هاى 
اقتصادى كوله بران در مرزها استفاده كنند.
على كرد  با اشاره به اهميت استراتژيك

مرز ميرجاوه بعد از مرز بازرگان، افزود: اين 
مرز با وجود داشتن قابليت هاى فراوان از 
جمله نزديكى به بازارهاى آســـياى ميانه، 
فاصله اندك تا مركز استان، زير ساخت هاى 
مناسب و نزديكى به فرودگاه بين المللى 
زاهدان براى كوله برى صادرات تصويب و 

در حال فعاليت است.
وى مرز را بهترين فرصت براى اشتغال 
در مركز سيســـتان و بلوچستان  دانست 
وگفت : مى توان با بهره گيرى از اين فرصت 
و انجام اقدام هاى  مناسب مرزنشينان را به 
صورت پايدار در مرز ماندگار كرد و شاهد 

بهبود وضع اقتصادى منطقه بود.
 او خشكسالى را يكى از مشكالت 
اساسى سيســـتان و بلوچستان اعالم كرد 
وافـــزود:  با توجه به خشكســـالى هاى 

پى درپى و بروز توفان هاى شن و مشكل 
كم آبى  دراستان نمايندگان مجلس تالش  
دارند تا با همكارى دستگاه ها اين مشكالت 

را مديريت كنند.
كرد  فعال كردن مجتمع هاى آبرسانى 
و آبرسانى سيار را از راهكارهاى مناسب 
براى جبران معضل كـــم آبى در مناطق 
عشايرى و روستايى دانست وگفت: اعطاى 
كمك هاى بالعوض به عشاير و دامداران  
نيزبه عنوان يكى از راهكارهاى مهم براى 

رفع مشكالت مردم مناطق روستايى استان 
از طريق ســـازمان برنامه و بودجه كشور 
و اســـتان مورد توجه قرار گرفته اما كافى 

نيست.
وى تاكيد كرد : مشكالت دامداران و 
كشاورزان استان  بايد در برنامه هاى كوتاه، 
ميان و بلند مدت مورد توجه قرار گيرد تا 

فشارها از اين قشر برداشته شود.
نماينده مردم خاش ،ميرجاوه ،نصرت 
آباد و كورين در مجلس شوراى اسالمى 

كمبود بزرگراه را از ديگر مشكالت سيستان 
و بلوچستان  اعالم كرد و افزود: براى رفع 
اين مشكل طرح هاى خوبى مانند  ساخت  
45 كيلومتر جاده 2 بانده در مسير زاهدان- 
خاش، 35 كيلومتر در مسير زاهدان - بم، 
20 كيلومتر در مســـير دامن - ايرانشهر و  
5كيلومتر در مسير  زاهدان- كالته در دستور 
كار قرار دارد كه برخى درحال انجام است.

وى با  تاكيد بر اين كه وجود مدارس 
و مراكز آموزش عالى  براى توسعه انسانى 

استان ضرورى  اســـت ،گفت: در حوزه 
انتخابيه عالوه بر 4 واحد دانشگاهى فعال 
در خاش پار سال يك واحد آموزش عالى 
نيز در ميرجاوه  فعال شد و ايجاد  چند مركز 

ديگر هم در خاش مورد توجه است.
كرد با  قدر دانى از مسئوالن آموزش و 
برقرارى  عدالت آموزشى  پرورش استان در َ
، افزود :بسيارى از فرزندان اين ديار به ويژه 
دختران در تمامى مقاطع درحال فراگيرى 

علم و دانش هستند. 
عضو كميســـيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: طرح گاز رسانى در 
استان بعد از زاهدان در شهرستان خاش 
و ميرجاوه جزو مصوبات است  وتاكنون  
82 كيلومتر از شبكه گازرسانى در شهرستان 

خاش انجام شده است.
وى  در ادامه اعالم كرد : طرح انتقال 
آب از درياى عمان در حال مطا لعه است  و 
درصوت تكميل به صحن علنى مجلس راه 
خواهد يافت. كرد ياد آورشد : طرح منطقه 
آزاد سيستان از طر ح هاى مهم براى توسعه 
استان  است ونمايندگان تمامى تالش خود 
را بكار خواهند گرفت تا اين طرح مهم با 

توجه به نياز منطقه به تصويب برسد.
وى افزود : منطقـــه ويژه اقتصادى 
ميرجاوه  نيـــز كه جزو مصوبات بوده هم 
اينك در حال ثبت سند زمين به مساحت 
350 هكتار از ميل 69 تا 72 اســـت كه با 
منطقه آزاد سيستان نويد توسعه اقتصادى 

استان را مى دهند. 

اجراى طرح ضربتى جمع آورى كودكان خيابانى  
درآذربايجان غربى

اروميه-خبرنگاراطالعات: معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندار 
آذربايجان غربى اعالم كرد: راه اندازى اردوگاه پايش متكديان جمع آورى شده 
از سطح شهر در اروميه الزام قانونى است و دستگاه هاى مسئول بايد به سرعت 

در اين خصوص اقدام اساسى انجام دهند.
عليرضا رادفر در جلسه ستاد ساماندهى متكديان و كودكان كار خيابانى 
در اروميه افزود: طبق قانون بايد شـــهرهاى باالى 500 هزار نفر داراى اردوگاه 
ويژه پايش متكديان باشـــند تا عالوه بر اينكه افراد جمع آورى شده از سطح 
شهر، مدت كوتاهى در آنجا نگهدارى مى شوند، تحليل وضعيت اين افراد نيز 
در آن مكان انجام شود.وى اضافه كرد: اين مركز در حال حاضر در يك مكان 
استيجارى راه اندازى شده است ولى شهردارى اروميه بايد مقدمات انتقال به 
محل دائم را فراهم كند. رادفر گفت: يكى از مهمترين داليل رشد تكدى گرى 
در شهر اروميه، رافت مردم و كمك همه روزه آنان به متكديان است كه اين امر 
موجب مى شود شبكه هاى تكدى گرى، افراد بيشترى را براى انجام اين كار 
زشت روانه اروميه كنند.وى افزود: اقدامات فرهنگى براى كمك به نهادهاى 
حمايتى از جمله كميته امداد و بهزيستى در كنار اجراى به موقع و بدون اغماض 
طرح جمع آورى متكديان از جمله مواردى است كه بايد مد نظر قرار گيرد.در 
اين جلسه مصوب شد كه شهردارى اروميه مطالعاتى را در خصوص جانمايى 
مكانى بزرگ در حاشيه شهر اروميه براى نگهدارى متكديان و اجراى طرح هاى 
اجتماعـــى فرهنگى بر روى آنان انجام و پس از اعالم نتيجه و اختصاص اين 

محل، عمليات ساخت آن آغاز شود.
برگزاري جشن گلريزان در رامهرمز

رامهرمز- خبرنگار اطالعات: آيين جشن گلريزان در راستاى آزادسازى 
زندانيان جرائم غير عمد در رامهرمز برگزار شد . در اين مراسم  ، حجتاالسالم 
هاشم نيا رئيس ستاد ديه استان خوزستان اظهار داشت: در سه سال گذشته 1300
زندانى جرائم غير عمد با بيش از 30 ميليارد تومان در خوزستان آزاد شدند.وى 
ادامه داد: در حال حاضر 309 نفر زندانى جرائم غير عمد در استان خوزستان 
داريم كه در منطقه رامهرمز كه ســـومين حوزه قضايى است 40 نفر در انتظار 

كمك هاى مردمى و خيرين هستند.
در ادامه قاسمى نژاد دادســـتان رامهرمز نيز گفت: در راستاى حمايت 
از زندانيان بنـــا داريم از نيروى زندانيان كمك بگيريم و درزمينه كارآفرينى و 
درآمدزايى براى خودشان اســـتفاده كنيم.در اين مراسم همچنين احسانى نيا 
فرماندار رامهرمز گفت : شاد كردن دل مردم براى ما بسيار جاى افتخار دارد و 
اينگونه فكر كنيم كه اگر بخشيديم خداوند هم چند برابرش را به ما خواهد 
بخشـــيد.گفتني  است كه  توسط خيرين حاضر در مراسم حدود 100 ميليون 

تومان براى آزادسازى زندانيان جرائم غير عمد جمعآورى شد .
مسموميت22كارگر مجتمع سنگ آهن گل گهر سيرجان

كرمانـ خبرنگار اطالعات: مدير مركز مديريت حوادث و فوريتهاي 
پزشكي استان كرمان از مسموميت غذايي 22 كارگر مجتمع سنگآهن گلگهر 
سيرجان خبر داد.سيد محمد صابري افزود: اين كارگران كه پس از مصرف تن 

ماهي دچار مسموميت شده بودند، همگي از بيمارستان ترخيص شده اند.
ممنو عيت شنا

 در محدوده سدها و بندهاى انحرافى استان همدان
همدان- خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب منطقهاى همدان با 
اعالم اين كه تاسيسات آبى همچون درياچه سدها محل مناسبى براى شنا نيست، 
از شهروندان و روستاييان خواست از شنا در اين مكانها خوددارى كنند.منصور 
ستوده نسبت به خطرات شنا در مخازن سدها و بندهاى انحرافى هشدار داد و 
اظهار كرد: لغزندگى حاشيه مخازن سدها و بندهاى انحرافى، مكش جريان آب 

و شرايط رسوبى كف اين مخازن خطر مرگ را براى شناگران به همراه دارد.
وى با تاكيد بر تغييرات دمايى در اليههاى مختلف آب مخزن سدها، گفت: 
اين تغييرات دما باعث گرفتگى عضالت، از دست رفتن تعادل و سكته شناگران 
مىشـــود. او اضافه   كرد:   جريانهاى قوى زير سطحى در اليههاى مختلف 
آب مخزن سدها باعث كشيده شدن شناگران به سمت آبگيرهاى سد مىشود و 
مرگ حتمى آنها را به دنبال دارد.وى اعالم كرد: طبق قانون هيچ ديهاى به ورثه 

شناگرانى كه در مناطق ممنوعه غرق مىشوند، تعلق نمىگيرد.
البسه كشف پوشاك قاچاق در بناب 

بنابـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده نيروي انتظامي شهرستان بناب از 
توقيف يك دستگاه خودرو ســـواري پژو 405 و كشف بيش از 6 هزار ثوب 

لباس قاچاق به ارزش 700ميليونريال از آن خبرداد. 
سرهنگ رمضان اهللا ورديان گفت: مأموران يگان امداد بناب هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري در محور مواصالتي به يك دســـتگاه خودرو پژو 405

مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. وي اضافهكرد: در بازرسي اين خودرو 
توقيفي 6452 ثوب لباس قاچاق كشـــف شد. او افزود: در اين زمينه خودرو 
ســـواري پژو 405 نيز توقيف، يك نفر متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده 

مقدماتي تحويل مقامات قضايي شد.

استقراردفتر نمايندگى وزارت امورخارجه  در همدان
همدان-خبرنگار اطالعات: شهردار همدان ضمن تأييد ايجاد نمايندگى 
وزارت امور خارجـــه در همدان گفت: مكان دفتر نمايندگى وزارت امور 

خارجه طبق اعالم وزارتخانه، بايد در يك مكان قديمى و با اصالت باشد.
عباس صوفى در نشست خبرى رويداد «همدان، 2018» در خصوص 
ساماندهى ورودىهاى شهر همدان اظهار كرد: موضوع ورودىهاى شهر 
همدان را نمىتوان به رويداد 2018 ربط داد چون كار زيرســـاختى بااليى 

دارد. 
وى بيان كرد: براى تبليغات شـــهرى همدان 2018 با توجه به اينكه 
حساسيت موضوع مضاعف است برنامههاى جامع و كاملى تهيه و به تأييد 

استاندار نيز رسيده است.
صوفى ادامه داد: تبليغات شـــهرى در حوزههاى مختلف شناسايى و 
تبليغات شـــده كه اين تبليغات در پنج حوزه رسانهاى مكتوب، راديويى، 

تلويزيونى و ... تدارك ديده شده است.
وى علت كمرنگ بـــودن تبليغات كنونى همدان 2018 را ماه مبارك 
رمضان دانســـت و افزود: بعد از ماه رمضان كار اصلى انجام مىشود و با 
توجه به نياز مخاطبان فضاسازى در شهرهاى مهم و گردشگرپذير نيز مدنظر 

قرار دارد.
شـــهردار همدان ضمن تأييد ايجاد نمايندگى وزارت امور خارجه 
در همدان بيان كـــرد: مكان اين نمايندگى وزارت امور خارجه طبق اعالم 
وزارتخانه، بايد در يك مكان قديمى و با اصالت باشد كه بر اين اساس در 
پارك پرواز ساختمان قديمى كه قبال هم سابقه كار كنسولگرى دارد جانمايى 

شده و مورد تاييد نمايندگان قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه بعد از ماه رمضان جلسهاى با وزير امور خارجه خواهيم 
داشت، اضافه كرد: در اين جلسه در خصوص افتتاح رسمي دفتر نمايندگى 

وزارت امور خارجه صورت مىگيرد . 
شهردار همدان اضافه كرد: براى تبليغات برونشهرى و بينالمللى آماده 
هستيم كه در حال حاضر منتظر تخصيص بودجه هستيم و اقداماتى براى 

نشست با سفرا برنامهريزى شده است.
پايان حفاري تونل جاده سيروانـ  بدره

ايالمـ  خبرنگاراطالعات :مديركل راه و شهرســـازي استان ايالم از اتمام 
عمليات حفاري تونل جاده سيروان- بدره خبر داد.

ســـيد كمال الدين ميرجعفريان اعالم كرد: طرح راهسازي جاده سيروان 
- بدره 13 كيلومتر طول دارد كه تاكنون 7 كيلومتر آن تكميل و آســـفالت شده 
است. 6 كيلومتر باقي مانده در اين محور شامل عمليات خاكبرداري، حفر تونل 
و احداث يك پل بزرگ است كه تاكنون مهمترين قسمت اين پروژه تونلي به 
طول 200 متر بوده كه عمليات حفاري آن از 2 سمت شهرستان سيروان و بدره 

پايان يافته است.
 او  از پيشـــرفت فيزيكي 95 درصدي پل بزرگ 160 متري در اين محور 
خبر داد و يادآور شـــد: اين پل كه از روي رودخانه «جابر» ميگذرد شامل يك

پل بتوني با 8 دهنه 22 متري است كه با پيشرفت 95 درصدي در مراحل پاياني 
كار قرار دارد.

ميرجعفريان اضافه كرد: پروژه راهسازي قاضي خانـ  بدره با پيشرفت بيش 
از 80 درصدي در حال انجام است و پيش بيني ميشود در صورت تخصيص 

اعتبارات مورد نياز، امسال بهره برداري شود.
وي با بيان اين كه به ســـرانجام رساندن اين طرح باعث بهره مندي مردم 
شهرستانهاي سيروان و بدره از اين راه استاندارد و ايمن خواهد شد، گفت: تالش 
خواهيم كرد تا با تامين اعتبار الزم اين محور تا پايان سال جاري ترددپذير شود 

و به بهره برداري برسد. 
ساماندهي 30پروژه شهري گلستان 

بهارستانـ  خبرنگار اطالعات:شـــهردار گلستان گفت 30پروژه اصلي و 
مطالبه مردمي اين شهر در 9ماه گذشته ساماندهي شده است.

عليرضا عرب تاثيرگذاري پروژههاي عمراني در شـــاخصهاي ورزشي، 
فرهنگي، رفاهي و اجتماعي را حائز اهميت دانست و افزود: با اجراي راهبردهاي 
مختلف از جمله اجراي پروژههاي عمراني ســـعي داريم خدماترســـاني به 
شهروندان را به عنوان يك هدف آرماني در مجموعه شهرداري و شوراي اسالمي 

شهر گلستان محقق كنيم.
عرب ادامه داد: در 9ماه گذشته نزديك به 30پروژه در شهر گلستان سامان 
گرفته است كه بخشي از آنها در مراحل آخر اجرا و بخشي ديگر نيز با سرعتي 

مطلوب در حال رسيدن به خط پايان است.
وي پروژههاي شاخص شهرداري را ضامن توسعه متوازن شهر دانست و 
خاطر نشان كرد: پروژه ملي زيرگذر سه راهي آدران، مجموعه ورزشي و استخر 
قلعه مير، پارك 180هزار متر مربعي امتداد رودخانه شادچاي، تنها سالن پهلواني 
شهر( زورخانه)، ايستگاه شماره 5آتش نشاني، احداث كمربندي شمالي، تعريض، 
جدولگذاري، خشـــكه چيني و آسفالت گسترده معابر از جمله طرحهاي مهم 
شهرداري و شوراي اسالمي شهر است كه با افتتاح آنها تحولي در خدماتدهي 

به شهروندان شريف گلستان ايجاد خواهد شد.
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سرمايهگذاري در مصلي لنگرود
 منوط به جلب رضايت متصرفان آن است

لنگرودـ  خبرنگار اطالعات: سرمايه گذاري در مصلي لنگرود منوط به 
رضايت مردم است.   امام جمعه لنگرود با اعالم اين مطلب افزود: مصلي لنگرود 
در جاي خود محفوظ است و براي سرمايه گذاري در اين مكان بايد مردم راضي 
باشند و تا زماني كه رضايت متصرفان گرفته نشود، مكان فعلي مصلي براي نماز 
مورد استفاده قرار نميگيرد به همين دليل تصميم بر توسعه مسجد جامع است.
حجت االسالم سليماني، در نشست خبري با اصحاب رسانه با بيان اين كه 
خبرنگاران چشمان اميد جامعه هستند، گفت: شهداي عرصه قلم، ايثار و رسالت 

خود را براي نظام پاك جمهوري اسالمي به كار ميگيرند.
 وي بـــا تاكيد بر اين كه براي نماز مردم بايد پاكترين مكانها مورد نظر 
باشد، اضافه كرد: تا زماني كه رضايت متصرفان گرفته نشود، مكان فعلي مصلي 
براي نماز مورد استفاده قرار نميگيرد وفعال موقعيت فعلي مسجد جامع لنگرود 

هم جوابگوي برگزاري نماز جمعه خواهد بود.
امام جمعه لنگرود ادامه داد: بعد از ماه مبارك رمضان عمليات توسعه مسجد 
جامع لنگرود آغاز ميشود و در مدت يكسال اين پروژه به اتمام خواهد رسيد 
و ما براي مصلي فكر اساسيتري از قبيل مجتمع فرهنگيـ  اقامتي با امكانات 
ورزشي و هنري خواهيم داشت. او با اشاره به اين به اينكه صنعت گردشگري 
كشور به استانهاي شمالي منتهي ميشود و ستاره درخشان آن، سواحل زيباي 
لنگرود است، ادامه داد: بحران در فرهنگ اگر ملكه شود و حق و باطل را با هم 
ببينيم، در اين صورت باطل جلوه گري ميكند و باورها سخت ميشود، بنابراين 

بايد از ظرفيت نماز جمعه براي رفع بحران در فرهنگ استفاده شود.
امام جمعه لنگرود در خصوص امنيتي كردن شـــهر و اين كه برخورد با 
مجرمان يكي از عوامل بازدارنده در ارتكاب جرمهاي اجتماعي است، گفت: 
قدرت بازدارندگي با توجه به معرفي مجرمان و دستورات قضايي بيشتر شود.

حجت االســـالم سليماني به مسئولين ســـفارش كرد كه در مواجهه با 
رخدادها و معضالت شهري گارد بي مهري و بي اعتنايي نسبت به اصحاب 
رســـانهها نداشته باشـــند، چرا كه عدم دخالت و نظارت اصحاب رسانه در 
انعكاس واقعيتها و ريشـــه يابيها باعث اختالف در ســـبك زندگي مردم 
ميشـــود.امام جمعه لنگرود خبرنگاران را سخنگو و تريبون همه اقشار مردم 
دانست و گفت: برخورد سلبي و محرم نداستن خبرنگاران، بي حرمتي به مردم

 و اعتقادات آنهاست.



اراك- خبرنـــگار اطالعات: 
معاون رئيسجمهوري در حاشيه 
بازديد از تاالب ميقان اراك گفت: 
حقابه از دســـت رفته تاالبهاي 
كشور براي احياي اين سرمايههاي 

ملي بايد بازگردد.
 عيســـي كالنتـــري افزود: 
وضع تاالبهاي كشـــور به هيچ 
عنوان خوب نيست و تاالبهاي 
مهم كشـــور از جملـــه درياچه 
اروميه،هامـــون، بختگان، ميقان، 
هورالعظيم و شـــادگان در انتهاي 
حوضههاي آبريز قرار دارند و از 
نظر منابع آب در شـــرايط خوبي 

نيستند.
وي ادامه داد: كاهش حجم 
آب رودخانهها در سالهاي اخير بر 
شرايط تاالبهاي كشور بيشترين 
تاثير منفي را داشته و كم بارشي نيز 

مزيد برعلت است.
او اضافـــه كـــرد: ميزان 
بارشهاي كشور در سال جاري 
نســـبت به مدت مشابه قبل، 30

درصد كاهش دارد و بر اســـاس 
آمار كم بارشـــي در جنوب شرق 
كشور به بيش از 70 درصد رسيده 

است.
وي گفت: موقعيت جغرافيايي 
اغلب تاالبهاي ايران برخالف 
تاالبهاي عراق كه در حاشـــيه 
رودخانه فرات قـــرار دارند، در 

انتهاي حوضه  هاي آبريز است و با 
شرايط كنوني حتي رودخانه كارون 
نيز براي رســـيدن به دريا مشكل 

حجم آب دارد.
معاون رئيسجمهوري اضافه 
كرد: منابع ديگر كشـــور از جمله 
سفيد رود رشت مقدار كمي آب 
دارد و طيف بزرگي از رودخانههاي 
كشور از جمله زاينده رود خشك 

شده است.
كالنتري بـــا تاكيد بر اين كه 
تنها راه احياي تاالبهاي كشور 

برگرداندن حقابه آنها اســـت، 
افزود: اجراي برنامههاي اصولي 
براي صرفـــه جويي در مصرف 
آب در مناطق باالدست تاالبها 
ضروري اســـت.وي اضافه كرد: 

الگوي كشت كشور به ويژه مناطق 
نيمه خشك بايد به سرعت تغيير 
كند چرا كه تاالبها كه ســـرمايه 
زيســـتي پايه هستند نبايد قرباني 
توليد كشاورزي آب بر در مناطق 

باال دست شوند.
او افزود: بر اســـاس بررسي 
وزارت نيرو تاالبهاي كشـــور 
ساالنه نيازمند 11 و هشت دهم 
ميليـــارد مترمكعب آب اســـت 
درحالي كه مطالعات محيط زيست 
حاكي از آن اســـت كه بايد اين 

حقابه 25 ميليارد متر مكعب باشد.
وي اضافه كرد: حيات تاالب 
وابستگي شديد به آب دارد و بدون 
آب كافي به كانون توليد گرد و غبار 
و محل چالشهاي زيستي تبديل 

ميشـــود.معاون رئيسجمهوري 
گفت: تاالب گاوخوني ساالنه 175
ميليون متر مكعب حقابه دارد اما 
در شرايط كنوني،آبي در رودخانه 
زاينده رود جاري نيســـت كه به 

گاوخوني برسد.
  * تعييــن تكليــف 263

 طرح ملي
معـــاون رئيسجمهوري و 
رئيس ســـازمان حفاظت محيط 
زيســـت گفت: 263 طرح ملي 
ناتمام در اين سازمان با ساماندهي 

الزم، تعيين تكليف شد.
 عيسي كالنتري در ديدار با 
كاركنان اداره كل حفاظت محيط 
زيست اســـتان مركزي در اراك
افزود: ايـــن طرحها از يك تا 12

سال گذشـــته در سازمان محيط 
زيست نا تمام بود كه با 26 ميليارد 
و 700 ميليون دالر سرمايه گذاري 
و اشتغال 176 هزار نفر با تفويض 
اختيارات الزم، تعيين تكليف شد.

وي اضافه كرد: مشـــكالت 
زيست محيطي شهرها و استانها 
بايد در همان منطقه مورد بررسي و 
تعيين تكليف قرار گيرد و مديران 
نبايد درگيـــر فرآيندهاي طوالني 
مدت اداري شوند.كالنتري افزود: 
تفويض اختيارات الزم انجام شده 

و رفع مشكالت زيست محيطي 
برعهده استانهاســـت و مديران 
استانها بايد پاسخگوي مطالبات 
زيست محيطي شهروندان باشند.

رئيس سازمان حفاظت محيط 

زيست اضافه كرد: انتظار براي رفع 
مشكالت زيست محيطي، نشانه 
ضعف مديريتي است و هر استان 
موظف است مشكالت و مسايل 
زيست محيطي را پيگيري و حل 
و فصل كند.كالنتري با يادآوري 
اينكه بودجه سازمان محيط زيست 
ناكافي اســـت، افزود: بودجه اين 
سازمان كمتر از بودجه يك ناحيه 

از يك منطقه شهرداري است.
وي اظهار داشـــت: مجموع 
بودجه اين ســـازمان به 9 هزار 
ميليـــارد ريال هم نميرســـد 
اما بودجه يـــك ناحيه از منطقه 
شهرداري 200 هزار ميليارد ريال 

است.
رئيس سازمان محيط زيست 
گفت: كمبود بودجه دليلي براي 
سســـتي و كم كاري در وظايف 
محوله كاركنان نيست و مجموعه 
كاركنان محيط زيست ميكوشند با 
وجود كمبودها در ارائه خدمات 

كوتاهي نداشته باشند.
كالنتري افـــزود: در بخش 
آموزش، اين مجموعه با مشكالتي 
مواجه اســـت كه بايد اصالح و 
روحيه پرسشـــگري در كاركنان 

تقويت شود.
وي اظهار داشـــت: كاركنان 
محيط زيست بايد آگاهي مردم در 
خصوص مسايل زيست محيطي 
را باال ببرند و در آموزش عمومي 

پيشقدم باشند.
بازديد از شـــركت پااليش 
نفـــت امام خميني (ره) شـــازند، 
حضـــور در كارگـــروه كاهش 
آلودگي هواي اســـتان مركزي و 
ديدار با نماينده ولي فقيه در استان 
مركزي از ديگر برنامههاي سفر 
رئيس ســـازمان محيط زيست به

 استان مركزي بود.

چهارشنبه 23 خرداد 1397ـ    28 رمضان  1439ـ   13 ژوئن 2018ـ  سال نود و دومـ  شماره 1027024اخبار شهرستانها

تاكيداستاندارچهار محال و بختياري
 بر توسعه فضاي سبز شهرها با  چمن مصنوعي

شهركرد-  خبر نگار اطالعات :  استاندار چهار محال و بختياري گفت: 
هر كدام از شهردارى ها كه بتوانند فضاهاى عمومى بالتكليف سطح شهرها را با 
استفاده از چمن مصنوعى به فضاى سبز تبديل كنند، مديريت عالى استان  هزينه 

آن را پرداخت مى كند.
دكتر اقبال عباسى  درجلسه  ستاد ساماندهى امور جوانان چهارمحال و 
بختيارى افزود:  از طرح هاى اشتغالزا با اولويت جوانان حمايت جدى صورت 
مى گيرد و اشتغال، مســـكن و ازدواج اصلى ترين مشكل جوانان در فضاى 

كنونى است.
 او  گفت: مديران اجرايى در صورت برخوردارى از اختيار و اعتبار الزم، 
جوانان را در خارج از مجموعه خود به عنوان مشاور انتخاب كنند، در غير اين 

صورت از جوانان داخل مجموعه بهره گيرى كنند.
 در اين جلسه همچنين مسئول تدوين برنامه عملياتى وزارت ورزش و 
جوانان گفت: در برنامه ششم توسعه 80 سياست كلى در زمينه رشد و بالندگى 

جوانان لحاظ شده است.
 رشـــيد خدابخش افزود: حدود 16 ميليون پرونده در دادسراهاى كشور 

وجود دارد كه 25 درصد آن مربوط به خشونت است.
وى اضافه كرد: تغيير نگرش از رفع معضالت به سبك اورژانسى به سمت 

برنامه ريزى براى داشتن يك نسل موفق و پويا در كشور ضرورت دارد.

كمكهاي دولت به مردم سيل زده پيرانشهر
اروميه- خبرنگاراطالعات:  دولت با همه توان از مردم سيل زده پيرانشهر 
حمايت مى كند.محمد مهدى شهريارى استاندار آذربايجان غربى اين مطلب را 
در حاشيه بازديد از مناطق سيل زده روستاى پسوه پيرانشهر اعالم كرد و گفت: 
متاسفانه   وقوع سيل در منطقه پسوه باعث ايجاد خسارات زيادى به منازل و 
اموال مردم شد؛ البته با اطالع قبلى كه داده شده بود مردم توانستند روستا را تخليه 

كنند و بجز يك مورد فوت كودك، تلفات جانى ديگرى نداشتيم.
اين مقام عالى دولت در استان با بيان اينكه دولت با تمام توان از مردم سيل زده 
حمايت خواهد كرد، افزود: از همان ســـاعات اوليه، امدادگران و دستگاههاى 
خدمات رســـان با حضور در محل وقوع سيل به يارى مردم شتافته اند و اين 

امدادرسانى ها همچنان ادامه خواهد داشت.
شـــهريارى همچنين در رابطه با تصميمات و تمهيدات اتخاذ شده براي 
بازسازى منازل روستايى گفت: 25 ميليون تومان تسهيالت بانكى 4 درصد براى 
كسانى كه منازلشـــان تخريب شده است، پرداخت خواهد شد.وى افزود: 15

 هكتار زمين نيز از اراضى منابع طبيعى براى ساخت منازل و واحدهاى مسكونى 
كه در مسير سيل ساخته شده بودند و بخاطر وقوع سيل دچار تخريب شدند، 
در نظر گرفته شـــده است.استاندار آذربايجان غربى ادامه داد: 5 ميليون تومان 
تسهيالت معيشتى از طرف دولت و 3 ميليون تومان نيز بصورت بالعوض از 

طرف استاندارى به هر خانوار پرداخت خواهد شد.
موافقت  وزارت كشور 

با تشكيل 36 دهيارى جديد در استان اردبيل
اردبيل – خبرنگاراطالعات : مديركل امور روستايى استاندارى 
اردبيل از تشكيل 36 دهيارى جديد درسطح استان خبرداد و افزود: به پيشنهاد 
استانداراردبيل و موافقت وزارت كشـــور مقدمات ايجاداين تعداد دهيارى 

دراستان شروع شده است .
آرام حليم اظهارداشـــت : با تشـــكيل اين دهيارى ها ، عمران وآبادانى 
روستاهاى استان رونق پيدا مى كند و سيماى روستاها متحول خواهد شد .وى 
بيان كرد : دهيارى ها در شهرستانهاى اردبيل ، بيله سوار، پارس آباد ، خلخال ، 
مشگين شهر ، گرمى ، كوثر ، نير و نمين به زودى تشكيل خواهد شد . او تصريح 
كرد : همزمان با تشكيل اين دهيارى ها اعتبارات الزم نيز اختصاص مى يابد 
و براى توسعه ، عمرانى وآبادانى روستاها هزينه خواهد شد .وى خبرداد: هم 
اكنون براى  1117   روستاى استان طرح هادى تهيه شده و اين طرح در 410
روســـتا  به اجرا گذاشته شده است . مديركل امور روستايى استاندارى اردبيل 
همچنين اشتغالزايى در روستاها را با اهميت توصيف كرد و اعالم داشت : 1370

فرصت شغلى براى روستاهاى استان درنظر گرفته شده است و مبلغ 668 ميليارد 
ريال تســـهيالت با بهره 9 درصد به متقاضيان و احداث كنندگان كارگاه هاى

 كوچك ومتوسط در روستا ها پرداخت خواهد شد.
بهره بردارى از نخستين آزمايشگاه تشخيص 

محصوالت تراريخته شمال شرق كشور
مشـــهد - خبرنگار اطالعات: نخســـتين آزمايشگاه تشخيص 
محصوالت تراريخته شمال شـــرق كشور در موسسه پژوهشى علوم و صنايع 

غذايى مشهد به بهره بردارى رسيد.
على رضا رشيديان استاندار خراسان رضوى در آيين  گشايش اين آزمايشگاه ، 
ارتباط شـــبكه دانشگاه ها با موسسه پژوهشى علوم و صنايع غذايى مشهد را با 
اهميت خواند وگفت : با توجه به اين كه خراسان رضوى از قطب هاى توليدات 
كشـــاورزى و صنايع غذايى كشور است،  اين امر  موجب ارتقا توان و ظرفيت 

استان و ايجاد ارزش افزوده بيشتر مى شود . 
در ادامه رئيس موسسه پژوهشى علوم و صنايع غذايى مشهد اعالم كرد :اين 
موسسه نسبت به اخذ مجوز هاى الزم در زمينه تشخيص محصوالت تراريخته 
از ســـازمان غذا و دارو اقدام  كرده است.وى با  اشاره به اين كه ايران وارد كننده 
محصوالت تراريخته به ويژه دانه هاى روغنى است،گفت: اين آزمايشگاه با هدف 
تشخيص محصوالت تراريخته و ارائه گزارش به سازمان هاى نظارتى به عنوان 

آزمايشگاه همكار فعاليت مى كند.
 گفتنى است ؛بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى، دولت مكلف به 
برچسب گذارى محصوالت تراريخته به منظور اطالع رسانى به مصرف كنندگان 
براى انتخاب و مصرف مواد غذايى اســـت  وآزمايشـــگاه هاى تشخيص اين 

محصوالت نيز ابزار اصلى اجراى اين مصوبه به شمار مى آيند.
مجيدحاجي غالم  سريزدي شهردار كرج شد 

كرجـ  خبرنگاراطالعات: در جلسه فوق العاده شوراي اسالمي 
شهر كرج مجيد حاجي غالم سريزدي با 9 راي شهردار كرج شد. 

در جلسهاي با حضور 10 نفر از اعضاي شورا مجيد سريزدي با 9
راي مثبت و يك راي سفيد؛ به عنوان شهردار كرج انتخاب شد. 

در اين جلسه همچنين از سوي اعضا 19 نفر به عنوان كانديداي 
شـــهرداري كرج معرفي شدند و مقرر شـــد در صورت عدم تاييِد

سريزدي، اين گزينهها مورد بررسي قرار گيرد.

كرمان - خبرنگار اطالعات : تاريخنامه دفاع مقدس استان كرمان كه به نقش 
ادارات مختلف در دفاع مقدس مى پردازد، در دست تدوين است.

مديركل حفظ آثار و نشـــر ارزش هاى دفاع مقدس استان كرمان  افزود :
 در راستا ى تدوين اين تاريخنامه  چاپ 128 عنوان كتاب پيش بينى شده است. 
سرهنگ محمدمهدى ابوالحسنى كه درنشســـت شوراى استانى ترويج 
فرهنگ ايثارو شـــهادت استان كرما ن سخن مى گفت ،ياد آورشد: از اين پروژه 
سنگين 20 عنوان پژوهش به انجام رسيده و 12 عنوان كتاب چاپ شده است. 
وى با تاكيد بر اين كه ادارات استان بايد مشاركت وسيعى در تدوين تاريخنامه 

دفاع مقدس داشته باشند، 
 افزود : 30 سال از آخرين روزهاى جنگ مى گذرد و حافظه ها يارى نمى 
كند و بخش زيادى از اسناد از بين رفته و بايد كار تدوين كتاب ها و جمع آورى 
اســـناد و خاطرات سريع تر انجام شود. در اين نشست  ازكتاب "حسين جان" 
پيرامون زندگى شهيد حسين ايرانمنش به نويسندگى على ايرانمنش كه  توسط 
نشر گرا وابسته به موسسه فرهنگى و هنرى حماسه ثاراهللا  به چاپ  رسيده نيز 

رونمايى شد. 
تشييع پيكر شهيد مدافع حرم در بندرعباس

سرويس شهرستانها: پيكر مطهر پاسدار شهيد خليل تختي نژاد دومين شهيد 
مدافع حرم حضرت زينب كبري (س) از هرمزگان در بندرعباس تشييع شد.مردم 
شهيد پرورهرمزگان پيكر اين شهيد مدافع حرم را از مقابل ميدان انقالب تا مسجد 

جامع (مصالي قدس) بندرعباس بدرقه كردند.
پيكر اين شهيد پس از تشييع در بندرعباس به بخش «تخت» از توابع اين 

شهرستان منتقل ودر زادگاهش به خاك سپرده شد.
نماينده ولي فقيه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس درمراسم تشييع پيكر 
شهيد پاسدار خليل تختي نژاد گفت: خون شهيدان مدافع حرم حركت رو به رشد 

انقالب اسالمي را استمرار ميبخشد.
آيت اهللا غالمعلي نعيم آبادي آســـايش، رفاه، ايستادگي، عزت و پيروزي 

جمهوري اسالمي ايران را به بركت انقالب اسالمي و خون شهدا دانست.
امام جمعه بندرعباس همچنين قاطعيت ملت ايران و رهبر فرزانه انقالب 
در تحقير آمريكا را بركت خون شهدا بيان كرد و افزود: اين كه رهبرمان ميگويند 
ترامپ غلط ميكند به بركت خون شهدا است و رهبر معظم انقالب ميدانند كه 

ايران خليلها دارد و از اين شهيدان در ايران زياد است.
نعيم آبادي اضافه كرد: رهبر فرزانه انقـــالب ميدانند كه آمريكا با انواع 
فريبها به دنبال نابودي اسالم است.شهيد خليل تختي نژاد شب 19ماه مبارك

رمضان به دست گروههاي تكفيري و داعشـــيهاي تروريست در سوريه به 
شهادت رسيد.اين پاسدار مدافع حرم متولد 10 مرداد سال 72 بود كه حدود يك 

ماه پيش و براي سومين بار به سوريه اعزام شده بود.
تغييرات جديد در مقبره آذريزدى

 يزد- خبرنگار اطالعات:رئيس شوراى شـــهر يزد از توافق براى ايجاد 
تغييرات جديد در مقبره آذريزدى خبر داد.غالمعلى ســـفيد در اين باره گفت: 
جلسات متعددى به اين منظور با هيات امناى حسينيه خرمشاه، اوقاف و شهردارى 

يزد برگزار شده است. 
وى در جلسه علنى شوراى شهر يزد از توافق براى برداشتن ديواره مقبره 
آذريزدى خبر داد و افزود: اين اقدام با موافقت هيات امناى حسينيه خرمشاه، اداره 

اوقاف و شهردارى يزد انجام مى شود.
وى گفت: پس از برداشـــتن ديوار محل دفن مهدى آذريزدى، پدر ادبيات 
كودك و نوجوان ايران زمين، المانى مرتبط با اين نويســـنده نامى كشورمان نيز 
نصب خواهد شد.سفيد همچنين از احداث يك پل براى اتصال حسينيه خرمشاه 
با مقبره آذريزدى خبر داد و بيان كرد: قرار است در اين پل فضاهايى براى اجراى 

برنامه هاى فرهنگى ايجاد شود.
رئيس شوراى شهر يزد  افزود: قرار است كار نصب المان و برداشتن ديوار 
ظرف ســـه ماه آينده و كار احداث پل بر اساس قول شهردارى، ظرف يك سال 
آينده انجام شود.سفيد  همچنين از اجراى طرح بازآفرينى محالت يزد خبر داد 

وافزود: در تالشيم اين اقدام با استفاده از وام و تسهيالت انجام شود.
وى گفت: اين اليحه در حال حاضر به كميسيون عمران شوراى شهر ارجاع 
شده است.مهدى آذريزدى، خالق كتابهاى كودك و نوجوان از جمله «قصههاى 
خوب براى بچه هاى خوب» در 18 تيرماه سال 1388 درگذشت و پيكر وى در 

حسينيه خرمشاه، محله زادگاه وى به خاك سپرده شد.
از ســـوى ديگر، حميدرضا قمى عضو ديگر شـــوراى شهر يزد ميانگين 
عمر ناوگان مينىبوسرانى يزد را 30 سال اعالم كرد و گفت: اين ناوگان اغلب 

مسئوليت سرويس مدارس و كارخانهها را بر عهده دارد. 
وي بيان كرد: فرسودگى مينىبوسها ســـبب شده كه قطعات آن زودتر 
فرسوده شـــود و هزينه تعمير و تعويض قطعات افزايش يابد ضمن اينكه اين 

فرسودگى امنيت دانش آموزان را نيز به خطر مىاندازد. 

عيسي كالنتري: حقابه از دست رفته تاالبهاي كشور بايد بازگردد

عضويت 679 هنرمند سيستان و بلوچستان  درصندوق اعتبارى هنر 
زاهدان  - خبرنگار اطالعات: مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى سيستان و بلوچستان  از عضويت 
679 نفر از هنرمندان اين استان  در صندوق اعتبارى 
هنرخبر داد. حســـين مسگرانى در جمع خبرنگاران 
گفت : بـــا توجه به پيگيرى هاى انجام شـــده در 
زمينه  بيمه هنرمندان پارسال 176 هنرمند رشته هاى
 مختلف هنرى ، 56 نويسنده و 185 فعال قرآنى در 
سيستان و بلوچستان به عضويت اين صندوق درآمدند 
،همچنين 350 نفر از هنرمندان پيش درخواست بيمه 

خود را تكميل كردند.
وى افزود : تالش  مى شـــود امسال بيش از 
1000نفر از هنرمندان سيستان و بلوچستان از طريق 

عضويت در صندوق اعتبارى هنر بيمه شوند.
 او با اشاره به سفر ســـال گذشته مديرعامل 
صندوق اعتبارى هنر به سيستان و بلوچستان وديدار 
با بسيارى از هنرمندان استان ،اعالم كرد : 30  نفر از 
هنرمندان نيازمند عمل جراحى بيمه تكميلى شدند كه 
استاد موسيقى پهلوان رسول بخش زنگى شاهى هم 
جزو اين افراد بود و هزينه هاى درمان وى كه اخيرا 
دچار عارضه سكته مغزى شد از اين طريق  به طور 

كامل پرداخت شد.مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
سيستان و بلوچستان افزود : مسئوالن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى  و فعاالن مختلف هنرى پيگير بيمارى 
اين هنرمند هســـتند و تالش داريم مدرك درجه 
يك هنرى را بـــراى وى دريافت كنيم.وى گفت : 
55 هنرمند در سيستان و بلوچستان حقوق مستمرى 
دريافت مى كنند كه استاد زنگى شاهى نيز يكى از 
آنان است و برقرارى حقوق مستمرى 29 هنرمند ديگر 
هم در دست اقدام است. به گفته مسگرانى از سال 87
تا كنون مستمرى استاد زنگى شاهى از طريق صندوق 

اعتبارى هنر بدون وقفه پرداخت شده است.
* ارســال آثار به جشــنواره ملى هنرهاى 

گرافيكى رضوى 
مديركل فرهنگ و ارشـــاد اسالمى سيستان و 
بلوچستان همچنين اعالم كرد : تا كنون بيش از 200
اثر از سراسر كشور به  دبير خانه چهارمين جشنواره 

ملى هنرهاى گرافيكى رضوى رسيده است.
مسگرانى افزود: اين جشنواره  در قالب سرى 
برنامه هاى شانزدهمين دوره جشنواره بين المللى امام 
رضا(ع)  ماه آينده همزمان با دهه كرامت در بخش هاى 

پوستر، آرم و نشانه به ميزبانى سيستان و بلوچستان 
برگزار مى شود و عالقه مندان مى توانند  تا اول تير 

آثار خود را ارسال دارند.
وى ياد آورشد : نخستين كتاب از آثار منتخب 
اين جشنواره به چاپ رسيده و دومين كتاب نيز در 
دست تهيه است. او برگزارى شب هاى شعر رضوى 
به زبان هاى بلوچى و فارســـى و گويش سيستانى 
در 10 شهر و اجراى نمايش هاى برگزيده جشنواره 
ملى تئاتر رضوى در شهرســـتان هاى مختلف را از 
جمله برنامه هاى محورى دهه كرامت در سيستان و 
بلوچستان اعالم كرد وافزود: نخستين مجموعه شعر به 
زبان هاى فارسى و بلوچى در مدح امام رضا(ع)  نيزدر 

دهه كرامت رونمايى مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشـــاد اسالمى سيستان و 
بلوچستان  همچنين گفت : برگزارى نشست هاى 
جزء خوانى و تفســـير قرآن با همكارى ائمه جمعه 
در 11 شهرستان، كرسى هاى تالوت قرآن از شمال 
تا جنوب اســـتان و جشن هاى رمضان از مهمترين 
برنامه هاى در حال اجرا ويژه ماه رمضان در سيستان 

و بلوچستان است.

تدوين تاريخنامه دفاع مقدس
استان كرمان



اشاره:«حماسه ماندگار ارتش در آزادي خرمشهر» 
عنوان مقالهاي است كه بخش اول آن در شماره قبل 
به چاپ رســـيد. بخـــش دوم و پاياني اين مقاله را 

ميخوانيم.
***
اهداف اساسى عمليات 

مىتـــوان اهدافى را كه با اجراى عمليات كربال 3
(بيتالمقدس) دنبال مىشدند به شرح زير بيان كرد:

  اهـــداف نظامى : الف–وارد آوردن ضربات پى 
درپى برپيكر متجاوز تا دفع متجاوز.

ب – كاهش ودرهم شكســـتن هرچه بيشتر توان 
رزمى ماشـــين جنگى دشمن و سلب ميل جنگجويى 

متجاوز با انهدام نيروهاى او در اين منطقه.
ج – آزادســـازى ســـرزمينهاى اشغالى دشمن 
كور به مساحت تقريبى  درغرب كارون وجنوب كرخه

كيلومترمربع. 6000
د–آزادســـازى شهرهاى خرمشهروهويزه، پادگان 
حميد و رسيدن به خطوط مرزى مشترك در منطقه كه 

به صورت يك آرزو و هدف ملى در آمده بود.
ه–خارج كردن شهرهاى اهواز،حميديه وسوسنگرد 
و سايرمناطق خوزستان دراين ناحيه ازتيررس توپخانه 

دوربردعراق. 
خرمشهر  و–آزادشـــدن جاده مواصالتى اهواز– 
ازاشغال وخارج شدن جاده اهواز–آبادان از برد توپخانه 

دشمن.
ز– به دســـت آوردن فضاى كافى درشرق بصره 
و كشاندن جنگ بداخل خاك عراق وتهديد بصره به 
منظوربه دست آوردن مواضع قدرت برترسياسى ونظامى 

نسبت به دشمن.
(2)  اهداف سياســـى:الف) برآورد مى شود كه 
با تحميل شكســـت به عراق در اين منطقه و به ويژه 
آزادســـازى خرمشـــهر، رژيم صدام از نظر سياسى و 
نظامـــى در داخل و خـــارج عراق بىاعتبار و احتماالً

ساقط خواهد شد.
ب) تسليم شدن احتمالى رژيم عراق به پذيرش 

شرايط پيشنهادى ايران براى خاتمه دادن به جنگ.
(3)  اهداف اقتصادى:الف) توقف هزينههاى جنگ، 

در صورت تسليم عراق و خاتمه يافتن درگيرى.
ب) آزاد شدن شهرها و روستاهاى اشغالى كه با 
اسكان دادن مجدد پناهندگان و آوارگان اين مناطق، از 
فشار مشكالت اقتصادى جنگزدگان بر دولت كاسته 

مىشد.
ج) امكان ايجاد دوباره فعاليتهاى كشـــاورزى و 

صنعتى.
(4) اهداف تبليغاتى و روانى: الف) نشـــان دادن 
توانمندى نيروهاى مســـلح جمهورى اسالمى ايران در 

سركوب متجاوز.
ب) ارائه قاطعيت انقالب اســـالمى در كســـب 

خواستههاى خود.
ج) افزايش روحيه جنگجويى در نيروهاى خودى 
و جلب و جـــذب كمكهاى مردمى با ارائه كارنامه 
عملياتى پيروزمندانه و اميدوارى به كسب پيروزىهاى 

بيشتر و بزرگتر در نبردهاى بعد.
د) تبليغ ضعف قدرت سياسى، نظامى رژيم عراق 
و بىاعتبار كردن آن در مقابل مردم عراق و حاميان اين 

كشور در منطقه و در جهان .
هــــ) ايجاد تزلزل در روحيه ارتش عراق با تبليغ 

نقاط ضعف سيستم فرماندهى ارتش عراق.
اجرا و هدايت نبرد بيتالمقدس 

تقريباً در پايان هفته اول ارديبهشت ماه، رزمندگان 
به يك آمادگى نسبى براى آغاز عمليات رسيده بودند. 
از طرف ديگر تشـــديد و تزايد فعاليتهاى دشمن در 
منطقه بويژه اقدامات مربوط به شناسايى و تقويت نيرو 
و بيم از آنكه متجاوز از فرصت اســـتفاده و اقدام به 
اعزام نيرو به كرانه غربى كارون كند و به اين ترتيب 
عبور نيروهاى ما را از رودخانه دچار اشكال شود، از 
جمله عواملى بود كه اجراى هر چه زودتر عمليات را 

ايجاب مىكرد.
بدون ترديد روز جمعه دهم ارديبهشت ماه سال 
61 به عنوان روز آغاز عمليات و ساعت شروع عمليات 
(30 دقيقه پس از نيمه شب) تعيين شد و به قرارگاههاى 
سه گانه (قدس، فتح و نصر) در بعد از ظهر روز نهم 

ارديبهشت ماه سال 61 ابالغ شد.
ســـرانجام قرارگاه سرفرماندهى كربال ساعت 30

دقيقه بامداد جمعه 10 ارديبهشت61 با صدور رمز (بسم 
اهللا الرحمن الرحيم، بسم اهللا القاسم الجبارين، يا على 
ابن ابيطالب) به قرارگاههاى قدس، نصر و فتح دستور 
اجراى نبرد بزرگ بيتالمقدس را براى آغاز يورش به 

دشمن اعالم كرد. پس از ابالغ فرمان حمله، چراغهاى 
سالن عمليات قرارگاه كربال خاموش   و مراسم دعاى 
كميل برپا شـــد. در ميان صداى ذكر و دعا و گريه 
حاضران، از دستگاههاى بى سيم گاهى صداى يكانها 

شنيده مىشد كه يكديگر را صدا مىزدند.
در اين زمـــان قرارگاه قدس عمليات خود را با 
پيشروى توأم با غافلگيرى در سكوت و تاريكى شب 
به ســـمت مواضع دشمن آغاز كرد ولى همانگونه كه 

انتظار مىرفت اندك زمانى نگذشته بود كه دشمن تك 
قرارگاه قدس را كشف و بالفاصله صداى گوشخراش 
آتشبار توپخانه و طنين رعدآساى انفجارت پى درپى 
گلولهها ســـكوت شـــب را در سراسر جبهه كرخه 
درهمشكست وجنگجويان قرارگاههاى قدس، نصر و 
فتح هم در پيكارى سخت وخونين به مدت 25 روز 

با دشمن درگير شدند.
دشمن در مقابل تك غافلگيركننده نيروهاى خودى 
در منطقه خرمشهر و پل نو مجبور به ترك خاكريزهاى 
دفاعى خود يكى پس از ديگر شـــد و ســـاعت 4 و 
30 دقيقه بامداد 2 خرداد 61 جاده آســـفالته شـــلمچه 

–خرمشهر (جاده پل نو) درمحدوده منطقه قرارگاه نصر 

3، فجر 3 فتح آزاد شد و نيروهاى دشمن تحت فشار 
شديد يكانهاى خودى به پشت نهرعرايض و نهر خين 
عقب رانده شدند. با تصرف جاده مرزى پاسگاه خين 
و پاسگاه مرزى حدود، ارتباط زمينى دشمن با خرمشهر 

قطع شد و شهر عمًال به محاصره در آمد.
ساعت 2 بعد از ظهر2 خرداد 61 قرارگاههاى فجر 
3 و فتح به رودخانه اروند رسيدند و در حاشيه شمالى 
آن گسترش يافتند و به اين ترتيب نيروهاى اين قرارگاه 

مأموريت واگذارى را با موفقيت كامل انجام دادند.
در برابر تك سريع و غافلگيركننده نيروهاى اسالم، 
دشمن دچار وحشت و سرگردانى شديد شد و نتوانست 
واكنش مناسبى نشان دهد. ارتباط يكانهاى دشمن با 
يكديگر قطع شد و فرار افسران، درجهداران و سربازان از 
منطقه خرمشهر گوياى از هم پاشيدگى سازمان يكانهاى 

دشمن در خرمشهر بود .
نتيجه عمليات در روز 2 خرداد 61 بسيار درخشان 
بود و مىتوان گفت كه قرارگاه كربال به هدف خود كه 
احاطه كامل خرمشهر بود، رسيد  و اين شهر در آستانه 
ســـقوط قرار گرفت . برابر پيامهاى استراق سمع شده 

از دشمن، اندكى پس از آغاز اين عمليات، فرماندهان 
اغلب يكانهاى دشـــمن در پيامهاى خود درخواست 
عقبنشينى كردند. پرسنل يكانهاى درگير اكثراً مبادرت 
به فرار كردند يا با تسليم خود به رزمندگان اسالم تن 

به اسارت دادند.
آغوش باز خرمشهر براى رزمندگان اسالم

ســـاعت 11 صبح روز سوم خرداد در حالى كه 
درگيرى شديدى بين نيروهاى قرارگاه نصر و دشمن در 
شمال نهر خين جريان داشت يكانهاى قرارگاه فتح از 
سمت غرب و خيابان كشتارگاه به سهولت وارد خرمشهر 
شدند. مقاومت دشمن بسيار ضعيف و تقريباً هيچ بود. 
در ناحيه گمرك خرمشهر در كنار اروند مقاومت اندكى 
وجود داشت كه به سرعت منهدم شد. ساعت 12 همين 
روز نيروهاى ما از ســـه طرف شـــمال، شرق و غرب 
وارد شـــهر شدند. دشمن كه 24 ساعت در محاصره 
كامل قرار داشت، راهى جز تسليم يا اسارت نداشت و 
گروه گروه به اسارت تن در مىدادند. نيروهاى موجود 
در شـــهر به طور كلى عناصرى از 14 تيپ و تعدادى 

گردان مستقل بودند.
ساعت 14 خرمشهر به طور كامل تصرف و پرچم 
جمهورى اســـالمى ايران بر فراز مسجد جامع و پل 
تخريب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد و اين شهر كه 
ساعت چهار بعد از ظهر روز 4 آبانماه سال 1359 به 
اشغال دشـــمن درآمده بود، سرانجام ساعت 2 و 20

دقيقه بعد از ظهر ســـوم خرداد ماه سال 1361 پس از 
نوزده ماه اســـارت به دست فرزندان غيور اين مرز و 
بوم كه براى رهايى اين شهر از چنگال متجاوز سر از 
پا نمىشـــناختند و خون پاكشان را بىدريغ نثار كرده 

بودند آزاد شد.
خبر رعدآساى فتح خرمشهر به سرعت برق همه 
جا پيچيد و موج عظيمى از هيجان و خوشحالى سراسر 
كشور را فرا گرفت. مردم در خيابانها با روشن كردن 
چراغهـــا و به صـــدا در آوردن بوق خودروهاى خود 
به انتشـــار اين پرداخته و جشن و پايكوبى پرداختند 
و غـــرور اين ملت بزرگ كه با تجاوز بعثيون عراق و 
اشغال خرمشهر، جريحهدار شده بود با همت و غيرت 
فرزندان فداكار اين كشور اعم از ارتشى، سپاهى، بسيجى 
و جهادگر التيام يافت و شـــعار (خرمشهر ما مىآييم) 
واقيت يافت و خرمشهر كه در دوران اشغال خونينشهر 
نام گرفته بود با خون جوانان وطن از آن الله برآمد و 

دوباره خرمشهر ناميده شد.
نتايج عمليات

كيلومتر مربع از  1-   آزادســـازى بيش از 5400
خاك مقدس ميهن اسالمى.

2-   آزادسازى خرمشهر پس از 19 ماه اشغال.
3-   تأمين خطوط مرزى شلمچه تا شمال طالئيه.
4-   تصرف پادگان حميد، محور اهواز و خرمشهر 

و همچنين آزادسازى شهر هويزه.
5-   انهدام كامل 2 لشكر عراق و آسيب جدى 

6 لشكر دشمن بين بيست تا 60 درصد.
6-   16000 نفر از نيروهاى دشـــمن كشـــته و 

نزديك به 19 هزار  نفر به اسارت درآمدند.
7-   انهدام 550 دستگاه تانك و نفربر، 50 دستگاه 
خـــودرو، دهها عراده تـــوپ و مقادير زيادى از انواع 
جنگافزار و مهمات به همراه ســـرنگونى 53 هواپيما 

و 3 بالگرد.
در اين عمليات دو نفر از فرماندهان دالور نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران، به نام هاى امير 
سرلشـــكر خسروتاش و امير سرلشكر حسن هداوند 
ميرزايى نيز يك روز قبل از آزادســـازى خرمشهر در 
منطقه شـــلمچه مجروح و به اسارت درآمد و 8 سال 

بعد در اسارت به شهادت رسيد.
روح اين شهدا و ساير شهداى گرانقدر عمليات 
بيتالمقدس و شهيدان هشت سال دفاع مقدس شاد و 

راهشان پررهرو و مستدام باد .
- سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهاى دفاع مقدس 

ارتش جمهورى اسالمى ايران

11 حماسه پايداري

                                                                                  سرتيپ دوم ستاد حسن سيفى

حماسه ماندگار ارتش

 در آزادي خرمشهر

اَلّلُهــمَّ َوفِّر َحّظي فيهِ مَِن
النَّوافِل َواَكرِمني فيهِ بِاِحضارِ
الَمسائِِل َوَقرِّب فيهِ َوسيَلتي 
يا َمن  اِلَيَك مِن بَيِن الَوسائِِل

ال يَشَغُلُه اِلحاحُ ا  لُملِّحيَن
خدايا سرشـــار كن بهره ام را در اين ماه از 
انجام مستحبات و نوافل و گراميم دار به ياد داشتن 
مسائل و نزديك گردان در آن وسيله ام را بسويت 
از ميان ساير وسائل اي كه سرگرمش نكند سماجت 

سماجت كنندگان 
  خداوندا بهره ام را دراين روز از انجام مستحبات، 
فراوان گردان و بوســـيله برآوردن درخواســـت ها
 ارجمنـــدم فرمـــا، و وســـيله ام را از ميان همه
 وسيله ها به درگاهت نزديك  گردان؛ اي آنكه پافشاري
اصراركننـــدگان او را (از كاري ديگـــر) باز ندارند.
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در دعاي امروز اين خواستهها را داريم؛ در جمله
اول ميفرمايد: «اللهم وفر حظي فيه من النوافل» يعني: 
خدايا در اين روز بهره مرا از نوافل - از نوافل امروز يا 

بطور كلي از تمام نوافل - فراوان و كامل بفرما.
  واژه نفل و معناي نافله

  «نوافل» جمع نافله است. نافله از نفل به معني
چيز اضافي و زيادي است. به عنوان مثال، اگر شما 
بخواهيد يك  جنســـي را از كسي بگيريد، شخص
مقابل آن را وزن ميكند، وقتي كه وزن كرد، معموالً
بعداز آنكه جنس را وزن كرد مقداري اضافه رويش

ميريزد. اين مقدار اضافه را نفل ميگويند.
  هركاري يك  مقدار الزم و واجب دارد كه اگر 
انسان آن را درحد اندازه اش انجام دهد، نفل نيست، 
ولي اگر يك  چيزي عالوه و افزوده شد، اين نفل است. 
انفال هم همين معنا را دارد. انفال يعني آن چيزهايي
كه مال امام است، مال حكومت اسالمي است؛ مثل
جنگل ها، زمين هاي موات و كف رودخانهها. اينها 

را انفال ميگوييم. 
به اعتبار اينكه اين قبيل موارد، يك  چيز مازاد 
است؛ يعني اين را مردم تصرف نكرده اند. مردم در 
شـــهرها، در دهات، در روستاها، همه يك  اموال و 
امالكي دارند و تصرفاتي ميكنند، ولي اينها مازاد 
براستفاده مردم اســـت. غنائم جنگي را هم «نفل» 
ميگويند، چرا؟ براي اينكه اين زيادي است به جهت
اينكه مقصود او جنگ اين نبوده است كه ما بياييم، 
مال كسي را ببريم. در جنگ هايي كه ميشود، مقصود 
اين است كه طرف را مستأصل كنيم و از بين ببريم
و بعد پيروز بشويم، مقصود، مال بردن نيست، ولي
حاال كه جنگ كرديم و طرف را مغلوب ساخته و 
باصطالح مستأصلش كرديم، اين اموالي را كه در جنگ
به دست ميآوريم و غنيمت هايي را كه ميبريم، در 
حقيقت اضافه برغرض اصلي و ابتدايي جنگ است
و درواقع يك  چيز زيادي اســـت. از اين جهت به

آن نفل ميگويند.
نوافل تكميل كنندگان فرائض

  عبادات و طاعات و مقررات شرعيه بر دوگونه
اســــت؛ يك  سري از اين عبادات و مقررات واجب
اســــت، يعني به گونه اي است كه حتماً در سعادت
انسان مؤثر است و بايد اين كار را انجام بدهد. مثل
نمازواجــــب، روزه واجب و امثال اين ها، ولي يك 
چيزهاي زيادي هم هست كه به آن ها نافله ميگويند.

 يعنـــي در كنـــار آن واجبات، يك  چيزهاي
مستحبي هم قرارداده كه به منزله اضافه كار است. 
همانطـــور كه در ادارات يا مثالً در مدارس ميبينيد 
هركسي چند ساعت در هفته بايد كار بكند و اين
كار، كار واجب و اصلي آن هاست و الزم است كه

آن را انجام بدهند. 
ولي گاهي هم ميگويند اضافه كاري بكن، يا 
كالس فوق برنامه داشته باش، اين برنامهِ اضافه كار 
«نفل» خوانده ميشـــود. يعني زيادي و اضافه تر از 
برنامه اصلي. در واقع شايد بتوان گفت كه مستحباتي
هم كه در شرع مقدس اسالم است، به منزلهِ همان: 
اضافه كاري اســـت كه در ادارات و موسســـات يا 
مدارس مرســـوم است و شـــرع مقدس آن ها را 
جنب عبادات و فرائض قرار داده و گفته است كه
اين ها را اگر دلت ميخواهد انجام بده؛ خيلي ثواب
و پـــاداش نيك  دارد، ميبينيم كه دركنار هريكي از 
عبادات واجبه يك  نافله يا چيز مســـتحبي هم بيان
شده است، همان گونه كه براي نماز پنجگانه نافله

هم قرار داده است.
نماز نردبان عروج است

  حضرت رســـول اكرم«ص» ميفرمايد: «الصلو 
قربان كل تقي من شاء استقل و من شاء استكثر»، نماز 

باعث قرب به حضرت پروردگار است.
 هركس دلش ميخواهد ميتواند بيشتر بخواند، 
در مورد روزه نيز وضع به همين منوال اســـت؛ به
طوري كه در مقابل روزه هاي واجبي مثل روزه ماه
رمضان روزه هاي مســـتحبي ديگري هم براي ايام
مخصوصـ در ساير ماه هاـ  قرار داده، يعني اينكه اگر 
دلت ميخواهد باز هم روزه بگيري، راه باز است، از 
طرفي ديگر ميبينيم كه يك  عبادت در داخل خودش
نيز هم واجب دارد و هم مســـتحب، مثالً نماز يك 
قسمت هايي داردكه واجب است، مانند اركان نماز 
و يك  قسمت هاي مستحبي هم دارد، مثل قنوت، يا 
برخي تكبير گفتن ها در حين نماز. خالصه در كنار  
هر واجبي از واجبات، خداوند متعال مستحباتي به
مراتب بيشـــتر، قرار داده كه دست و دل بنده مؤمن
و عابد باز باشد تا اينكه هرچه دلش ميخواهد كار 
خير بكند. در انفاق هم مثالً زكات واجب است يا 
بعضي اتفاقات واجبه ديگر كه برايكسي اتفاق ميافتد 
واجب اســـت، كه بايد انجام بدهد، ولي دركنار اين
انفاقات واجبه ميبينيم كه ده ها رقم انفاقات ديگر و 
صدقات ديگر هست، كه مستحب است و انجامش، 

به اختيار انسان واگذار شده است.
  يكي از خصوصيات اين مســـتحبات و نوافل

ممكن است تكميل و تتميم فرائض باشد.
 يعنـــي اگر يك  نقائص و كمبودهايي در آن
واجبات هســـت، آن ها را رفع ميكند، در اين ماه
مبارك، يعني ماه رمضان كه بهار نوافل است، چقدر 
درمورد اهميت نمازهاي مستحبي، دعاهاي مستحبي، 
شـــب زنده  داري  ها، ســـحري خوردن ها، افطاري
دادن ها سفارش شده است كه اينها همه  اش جزو 
مستحبات است. بنابر آنچه آمد چون مقدار مستحبات
در اين ماه بسيار است ميگويد: «اللهم و فر حظي
فيه من النوافل» خدايا در اين ماه رمضان، بهره مرا از 
اين نوافل و مستحباتي كه قرارداده اي، زياد بكن. و 

در ادامه ميفرمايد:
  «واكرمني فيه باحضار المسائل»

توفيق نصب العين قراردادن مســـئوليت هاي
ديني

  شايد مراد از «احضار مسائل» اين باشد كه خدايا 
مرا تكريم بكن و به من كرامت ببخش تا اينكه هميشه

به مسئوليت هايي كه دارم توجه داشته باشم. 

چون اگر انســـان مسئوليت هايي را درست
انجام نميدهد. غالباً براي اين است كه به درستي به
اهميت وظيفه و مسئوليتش پي نبرده است. اين است
كه ميگويد: «اكرمني»، يعني جوري باشد كه هميشه
نسبت به مسئوليت هايي كه برعهده من هست و بايد 
آن را انجام بدهم، حاضر باشم، و دائما آن تكاليف و 
مسئوليت ها پيش چشم من باشد؛ يعني وظائفي را 
كه بايد انجام بدهم درست انجام بدهم.  عبادت وسيله
و واسطه اي مطمئن براي نيل به كمال   در فراز ما قبل
آخر اين دعا چنين آمده است: «و قرب فيه وسيلتي
اليك  من بين الوسائل»، خداوند تبارك  و تعالي براي
قرب به مقام الهي و ترقي كردن و عروج به كماالت

انساني وسيله قرارداده است. 
معمـــوالً دركارهاي دنيوي و بندگي وســـيله
هســـت. هر كاري كه ميخواهي انجام بدهي، يك 
وســـيله اي بايد داشته باشي يا اگر ازكسي چيزي
ميخواهي، مثـــًال از مقام بزرگي، از يك  اداره اي، 
ـ وسيله و واسطه اي در كار است. چيزي ميخواهي

  معموالً خدا هم وسيله و واسطه در كارش است. 
وسائلي كه خدا قرار داده همين عبادات است، عبادت
وسيله اي براي قرب است. همينطوري نميشود كه
من بگويم من ميخواهم مقرب درگاه الهي بشوم، 
خدايـــا! مقام قربت را نصيب من كن، خدايا! مقام
رضاي خودت را نصيب من كن، حال چون قرب
به خدا وسيله ميخواهد، بايد به اين وسائل متشبث
بشوم. وسائل هم عبارت است از انواع واجبات و 
مستحباتي كه خدا قرار داده است؛ اين ها همه اش
وسيله است، دستاويز است براي قرب به مقام الهي باز 
وسايل ديگري هم هست از قبيل شفعاء، پيغمبر(ص) 

شفيع است، قرآن شفيع است. 
ائمه اطهار عليهماالسالم وسيله  اند، حتي بعضي
مؤمنين نيز ديگري را شـــفاعت ميكند، اينها همه
وسيله اند، خالصه اينكه انسان در همه حال براي
رسيدن به كمال، نياز به واسطه هايي مطمئن دارد، 
لذا در اينجا ميگوييم؛ خدايا آن وسيله قربي را كه
تو خودت براي بندگانت قرارداده اي، در دسترس
من قرار بده و مرا به اين وسيله از ميان وسايلي كه

قرارداده ام، به سوي خودت نزديك  كن. 
در آخـــر اين دعا نيز به يكي ديگر از صفات
حق تعالي پرداخته و ميگوييم؛ اي كسي كه مشغول
نميكند تو را الحاح ملحين؛ يعني اصرار و فشار اين
همه بندگان كه اصرار ميكنند در درگاه خدا كه خدايا! 
چـــه بـــه ما بده؛ چه به ما نده. هرگز او را از جودو 
بخشش خودش منصرف نميسازد. الحاح، به معناي
اصرار و سماجت كردن است، يعني هرچه بندگان
سماجت بكنند،اين اصرار و سماجتشان مانع نميشود 

از اينكه خدا، دست از جودوبخشش بردارد.

آيت اهللا روح اهللا خاتمي(ره)

شرح دعاي روز بيستوهشتم ماه مبارك رمضان

 بخش دوم و پاياني

* دشـمن در مقابل تك غافلگيركننده نيروهاى 
خودى در منطقه خرمشـهر و پـل نو مجبور به 
تـرك خاكريزهاى دفاعى خود يكى پس از ديگر 
شـد و سـاعت 4 و 30 دقيقه بامداد 2 خرداد 61
جاده آسـفالته شـلمچه –خرمشـهر درمحدوده 

منطقه قرارگاه نصر 3، فجر 3 فتح آزاد شد
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

405

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

پس از بازنشستگى نيز روند كارى خود را سبك تر نكردم. من 
در كنار ايراد سخنرانى در سراسر جهان و گشايش دفترى در مؤسسه 
«پيردانا» براى رهبرى در «بوتراجايا» مجدداً به سراغ سواركارى رفتم و 
همه ساله سفرهايى پياپى به آرژانتين و اسب سوارى در كوههاى «آند» 
داشـــتم ولى اندكى پيش از پايان ســـال 2006م. و پس از سفر خسته 
كننده به «عربستان سعودى» و «ژاپن» و «نيوزيلند» و همچنين برخى 
تعهدهاى پياپى كارى در «كواالالمپور»، در شب پس از مراسم جشنى 
كه فرزندانم در يكى از اعياد برگزار كردند، دچار سكته قلبى خفيفى 
شدم. ششم نوامبر در خانه بودم كه مجدداً احساس خفگى در سينهام 
كردم. «حاســـمه» با «داتوك دكتر ناصر مودا» متخصص بيمارى هاى 
قلب و پزشك شخصىام تماس گرفت و در نخستين ساعات صبح 
به «مركز ملى قلب» انتقال يافتم. در آنجا پزشكان بالفاصله به من سرم 
وصل كردند و پس از گرفتن نوار قلب، تشخيص دادند كه دچار سكته
خفيف قلبى شدهام. اما خيلى زود حالم بهتر شد و روز چهارم روى 

تخت نشستم و آماده بودم كارم را از سر گيرم.
به رغم اينكه ســـالمتىام را به ســـرعت باز يافته بودم، اما بايد به 
انجام عمل جراحى قلب، مى انديشيدم. غالباً بيماران تا 10 سال پس 
از عمل «باى پس» از سالمتى خوبى برخوردارند ولى اكنون 18 سال 
از آن عمل سپرى شده بود. پزشكانم مىگفتند بايد به سرعت تصميم 
بگيرم كه آيا عمل جراحى بعدى را نيز انجام مىدهم يا خير، زيرا در 
صورت ايجاد مشكل قلبى، عمل جراحى به شدت خطرناك مىشد. 
80 عمر خود هستم  من بايد به اين حقيقت فكر مى كردم كه در دهه

و سالمتى و شفاى من پس از عمل، معموالً دشوارتر خواهد بود.
همانگونه كه در فكر تصميمگيرى بودم يك ســـرى ورزشها و 
تمرينهايى را آغاز كردم كه بيشتر براى فعال كردن گردش خون طراحى 
شـــده بود. لذا شـــروع به استفاده از «تردميل» كردم و روزانه گاه تا 10
كيلومتر روى آن راه مىرفتم كه البته «حاســـمه» معتقد بود زيادهروى 
مىكنم. در واقع بعدها فهميدم حاسمه خواهان آن بود كه اسبم طورى 

تربيت شود كه چهارنعل نرود.
به رغم اين ورزشها، در ماه مه 2007م. احساس سنگينى در پايم 
كردم بطورى كه نمىتوانستم هنگام صعود از پلهها، نفس بكشم. در آن 
ماه در چهل و هفتمين مراسم ساالنه «بوكيت ميراه» در ايالت «پيراك» 
شركت كرده و چندين روز را به اتفاق دوستان قديمى دانشكده پزشكى 
گذرانده بودم و در اين مدت تمامى شبها تا دير وقت شب زندهدارى 
مى كردم. پس از پايان مراسم ساالنه و براى گذراندن تعطيالت كوتاهى 
بالفاصله به اتفاق «حاسمه» با هواپيما عازم «لنكاوى» شدم. در جريان 

اقامت در اين جزيره [لنكاوى]، دچار مشكل گرفتگى ريه178 شدم. 
آن روز خيلى خسته بودم و از خواب قيلوله با احساس تنگى سينه 
بيدار شده بودم. از دستگاه اكسيژن استفاده كردم ولى فايدهاى نداشت. 
پس از آن، مسائل سختى در پى هم آمد. با پر شدن ريهها از مايعات و 
احساس دشوارى در تنفس، دكتر ناصر، درخواست آمبوالنس كرد ولى 
وقتى ديد ممكن است انتظار رسيدن آمبوالنس به طول انجامد كمكم 
كرد سوار اتومبيل خودش شوم و به سرعت مرا به بيمارستان رساند. 
يادم مىآيد صدايش را مىشنيدم كه به من اصرار داشت مقاومت كنم 
هر چند احســـاس مى كردم رمق خود را از دســـت داده و از هوش 
مىروم. در راه از آمبوالنسى كه راهى خانه ما بود جلو زديم ولى دكتر 
ناصر كه مىدانست راه زيادى تا بيمارستان باقى نمانده است به راننده 

دستور داد به حركت خود ادامه دهد. 
ادامه دارد

پينوشت: 
178- گرفتگى ريوى حاد به علت پر شـــدن كيسه هاى هوايى 
ريه ها از مايعات و ممانعت از جذب اكسيژن مى تواند باعث مرگ 

شود( نوعى ذات الريه).

كشورهايى مانند آمريكا و عربستان 
چند هفتهاى است كه مساله اعزام نيروهاى 
عربى به ســـوريه را در چارچوب طرح 
جايگزينى با نيروهاى آمريكايى مستقر در 
ســـوريه، مطرح كردهاند، طرحى كه با اما 
و اگرهـــاى فراوان همراه بوده و به اعتقاد 
تحليلگران مسايل سياسى - نظامى از پيش 

شكست خورده است.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
در هفتههاى گذشـــته در چندين مناسبت 
تمايل خود را براى خارج كردن نيروهاى 
آمريكايى از ســـوريه ابراز داشت؛ يكى از 
ايـــن موارد به هنگام اســـتقبال ترامپ از 
«امانوئل ماكرون» همتاى فرانســـوى خود 
بود كه گفت: نظاميان آمريكا از ســـوريه 
خارج خواهند شد. از زمان اعالم اين طرح 
مشـــخص شد كه برنامه ترامپ به خاطر 
بيشتر دوشيدن كشورهايى عربى همچون 
عربستان مطرح شده است. ترامپ با ارسال 
صورتحساب 4 ميليارد دالرى براى حضور 
نيروهاى آمريكا در سوريه براى عربستان، 
خواســـتار پرداخت اين صورتحساب از 
سوى رياض شد.آمريكا اكنون حدود 2500

نيروى خود را بدون هماهنگى با حكومت 
مركزى دمشـــق در استان حسكه (شمال 
شرق سوريه) و شمارى ديگر را در منطقه 
التنف (در جنوب شرق سوريه) هم مرز با 

اردن مستقر كرده است. 
پس از ترامپ، عادل الجبير وزير امور 
خارجه سعودى نيز سه شنبه دو هفته پيش 
ادعـــا كرد كه بحث و گفت وگوهايى هم 
اكنون در واشنگتن درباره كيفيت نيروهايى 
كه بايد در شـــرق سوريه مستقر شوند و 
اينكه از كجا خواهند آمد، در جريان است. 
الجبير مدعى شـــد كه رياض اين آمادگى 
را دارد تـــا در چارچوب ائتالف فراگيرتر 
در صورتى كه پيشـــنهادى مطرح شود، 
نيروهايش را به ســـوريه اعزام كند. شبكه 
خبر7 تركيـــه نيز در اين باره اعالم كرد: 
عربستان سعودى و امارات متحده عربى با 
هدف حفاظت از نيروهاى حزب كارگران 
كردستان تركيه (پ.ك.ك) در حال تشكيل 
يك ارتش عربى 50 هزار نفرى متشـــكل 
از ستيزه جويان گروههاى مخالف دولت 
سوريه هستند. بحران سوريه كه با توطئه 
كشورهاى غربى - عربى در 24 اسفندماه 
سال 1389 و به منظور برقرارى امنيت رژيم 
صهيونيســـتى آغاز شد، فراز و فرودهاى 
زيـــادى به خود ديده اســـت؛ اين بحران 
كه از اســـتان درعا و با اعتراضات صنفى 
آغـــاز گرديد، ديرى نپاييد كه به بحرانى 
فراگير در اين كشـــور كه محور مقاومت 
ضدصهيونيســـتى است، تبديل شد و در 
كمتر از دو ســـال كنترل حدود 80 درصد 
سوريه از دست حكومت مركزى دمشق 
خارج شد. با آغاز بحران تحميلى به سوريه 
كه موجب آتش افروزى در اين كشور شد، 
كشورهاى عربى همچون عربستان، قطر و 
امارات مســـئوليت تامين مالى اين بحران 
را بـــه عهده گرفتند، آمريكا فرماندهى و 
انگليس مسئوليت طرح و برنامه اين توطئه 
ضدانســـانى را عهده دار شدند؛ مسئوليت 
پشتيبانى و تداركات اين توطئه بين المللى 
نيز به تركيه واگذار شـــد. با شروع بحران 
ســـوريه، سران كشورهاى غربى - عربى 
بنا بر اطالعالت سرويسهاى جاسوسى 
خود، زمان دو ماهه براى براندازى حكومت 
ســـوريه تعيين كردند، اما گذشت زمان و 

مقاومت مردم و ارتش سوريه نشان داد كه 
اطالعات آنها غلط از آب درآمده اســـت. 
از همان ابتداى بحران سوريه كه فشارهاى 
نظامى و امنيتى به مردم و ارتش اين كشور 
روند صعودى به خود گرفت، فشـــارهاى 
سياســـى نيز به حكومت دمشق آغاز شد؛ 
كرسى سوريه در اتحاديه عرب گرفته شد 
و كشورهاى عربســـتان، قطر، امارات و 
برخى ديگر از كشـــورهاى عربى در كنار 
آمريكا، انگليس، فرانسه و تركيه فشارهاى 
سياســـى خود را در سازمان ملل، شوراى 

امنيت و ديگر نهادهاى باصطالح حقوق 
بشـــرى بر دولت دمشق افزايش دادند. در 
تابستان سال 1392 بود كه به يكباره ورق 
در ســـوريه برگشت و نيروهاى حزباهللا 
لبنان با پيروزى مقتدرانه در عمليات القصير 
(شـــهرى در 20 كيلومترى خاك لبنان) 
گروههاى تروريســـتى - تكفيرى مورد 
حمايت جبهه غربى - عربى - صهيونيستى 
را با شكســـت سنگينى مواجه كردند به 
حدى كه اين عمليات سرآغاز پيروزىهاى 
ارتش ســـوريه و جبهه مقاومت اسالمى 
عليه تروريستهاى تكفيرى در اين كشور 
شـــد و در عين حال اعالم رسمى حضور 
حزب اهللا در جنگ سوريه بود. تا فروردين 
ســـال 1394 پيروزىهاى ارتش سوريه و 
جبهه مقاومت اســـالمى ادامه داشت ولى 
به يك باره 14 هزار تروريست تازه نفس 
كه در تركيه تجمع كرده، آموزش ديده و 
تجهيز شده بودند، در يورشى همه جانبه 
استان ادلب در شمال سوريه را به تصرف 
خود درآوردند و فقط دو روســـتاى شيعه 
نشين فوعه و كفريا آنهم با مقاومت مردمى 
به دســـت تروريستها نيفتاد؛ در ابتداى 
ارديبهشـــت همين سال نيز با حمله چهار 
هزار تروريست ديگر كه در تركيه حضور 
داشتند شـــهر تاريخى تدمر (پالميرا) در 
استان حمص (در شمال دمشق) به تصرف 
تروريستهاى تكفيرى درآمد. با گذشت 
چند ماه تصرفات گروههاى تروريستى در 
ســـوريه كه از سوى كشورهاى غربى - 
عربى، تركيه و رژيم صهيونيستى تجهيز مى 
شدند، افزايش يافت، اما در تاريخ هشتم 

مهرماه 1394، جلوى پيشروى گروههاى 
تروريستى گرفته شد؛ در اين روز نيروى 
هوايى روســـيه عمليات هوايى خود را 
در كنار حمـــالت نظامى جبهه مقاومت 
اســـالمى و ارتش سوريه در اين كشور 
آغاز كرد و دوباره شـــرايط جبهه سوريه 
عليه تروريستهاى تكفيرى تغيير كرد. از 
تاريخ هشـــتم مهرماه 1394 آهسته آهسته 
روند پيروزىهاى ارتش سوريه و نيروهاى 
مقاومت اسالمى در كنار نيروهاى روسى 
روند بهترى به خود گرفت تا اين كه در 

ابتداى دى ماه سال 1395 شرق حلب از 
دست تروريستهاى تكفيرى آزاد شد و 
پس از آن نيز در آبانماه سال 1396 حكومت 
خودخوانده گروهك تروريستى داعش در 
سوريه فرو پاشيد و باقيمانده نيروهاى اين 
گروهك در خاك ســـوريه پراكنده شدند 
و شـــمارى نيز توسط آمريكايىها به دو 
كشور افغانستان و ليبى منتقل شدند. پس 
از شكســـت گروهك تروريستى داعش 
در ســـوريه به ويژه در استانهاى الرقه و 
ديرالزور در شـــرق اين كشور كه تقريبا 
هم زمان بود با شكست داعش در عراق، 
نوبت به پاكسازى مناطق متصرفه توسط 
ديگر گروههاى تروريستى در غوطه شرقى 
دمشق در استان ريف دمشق سوريه رسيد. 
ارتش سوريه در تاريخ ششم اسفند 1396
عمليات خود را در غوطه شـــرقى كه در 
تصرف گروه تروريستى جيش االسالم قرار 
داشـــت آغاز كرد و اين منطقه در مورخ 
بيست و پنجم فروردين 1397 كامال آزاد 
شـــد.  اكنون  شرايط پيروزىهاى ارتش 
ســـوريه و نيروهاى مقاومت اسالمى در 
ســـوريه تا حدى پيشرفته كه فقط حدود 
20 درصد از خاك اين كشـــور در دست 
گروههاى تروريستى - تكفيرى باقى مانده 
و هر روز نيز حلقه محاصره تروريستها 
در نقاط مختلف سوريه تنگ تر مى شود؛ 
شكست تروريستها در سوريه موجب 
نگرانى حاميان غربى - عربى - صهيونيستى 
آنها شده تا به اين حد كه بمب افكنهاى 
رژيم غاصب صهيونيســـتى در مورخ 21
بهمن 1396 با تجاوز به خاك ســـوريه 

اقدام به بمباران مواضع ارتش اين كشـــور 
كردند، ولى در راه بازگشـــت 2 فروند از 
آنها مورد هدف سامانه موشكى ضدهوايى 
ارتش ســـوريه قرار گرفت كه يك فروند 
F16 اين رژيم ســـاقط و يك فروند ديگر 
نيز آســـيب كلى ديد. در بيستم فروردين 
1397 نيـــز پايگاه هوايى T4(تى فور) در 
استان حمص در شمال دمشق هدف هشت 
فروند راكت شليك شده از بمب افكنهاى 
F15رژيم صهيونيستى قرار گرفت كه پنج 
فروند آن رهگيرى شـــد ولى سه فروند 

آن به اين پايگاه اصابت كرد. كشـــورهاى 
آمريكا، انگليس و فرانسه هم كه از شكست 
گروههاى تروريستى - تكفيرى در سوريه 
نگران بودند در تاريخ 24 فروردين 1397

به بهانه واهى حمله شيميايى ارتش سوريه 
به دوما در غوطه شـــرقى با بيش از 100
موشك و راكت 10 مركز نظامى و تحقيقاتى 
كشـــور سوريه را هدف قرار دادند. رژيم 
صهيونيستى در نهم ارديبهشت سال جارى 
نيز پايگاههاى ارتش سوريه در استانهاى 
حلب و حماه را هدف حمالت موشكى 
و راكتى خود قرار داد و در آخرين مورد 
نيز در مورخ 20 ارديبهشت شهر البعث در 
شمال استان قنيطره توسط توپخانه ارتش 
رژيم صهيونيستى مورد هدف قرار گرفت 
كه با پاســـخ شديد موشكى و توپخانهاى 
ارتش سوريه مواجه شد؛ در اين پاسخ، 10

مقر مهم نظامى ارتش غاصب صهيونيستى 
در جوالن اشـــغالى هدف قرار گرفته و 
منهدم شـــد كه در نـــوع خود كم نظير 
است. با توجه به شكستهاى پى در پى 
گروههاى تروريســـتى كه از مهر ماه سال 
گذشـــته (1396) در سوريه شدت زيادى 
بـــه خود گرفته حاميان عربى - غربى - 
صهيونيستى تروريستها نيز پريشان شده و 
به دنبال راهى براى برون رفت تروريستها 
از ايـــن مخمصه مـــى گردند كه بمباران 

مواضع و پادگانهاى ارتش ســـوريه از 
سوى آمريكا، انگليس و فرانسه و همچنين 
رژيم صهيونيستى در همين غالب مى باشد 
كه تاكنون نتيجه بخش نبوده است؛ اعزام 
نيروهاى ارتشهاى عربى به ســـوريه نيز 
توطئه ديگرى است كه از سوى آمريكا و 
عربستان اخيرا طراحى شده، ولى مى بينيم 
كه آل ســـعود در اين توطئه جديد گرفتار 
شـــده و به هر نحوى به دنبال برون رفت 

از آن مى گردند.
چرا عربســـتان نمى تواند به سوريه 

نيرو اعزام كند؟
با اينكه عربســـتان خـــود يكى از 
طراحان اعزام نيرو به ســـوريه براى نجات 
تروريستها است، اما اين كشور نمى تواند 
نيرو به ســـوريه اعزام كند، زيرا رياض به 
خوبى مى داند كه سربازان سعودى طعمه 
خوبى براى نيروهاى مقاومت اســـالمى و 
ارتش سوريه خواهند بود.همچنين ارتش 
عربستان درگير تجاوز به يمن است و در 
باتالق اين كشور گرفتار شده و با گذشت 
بيش از 3 سال تجاوز هنوز نتوانسته حتى به 
يك پيروزى نيز در اين كشور دست يابد و 
ارتش سعودى به حدى در مقابل رزمندگان 
انصاراهللا و ارتش يمن ناتوان ظاهر شـــده 
كه مزدوران كشورهايى همچون سودان نيز 
نتوانستهاند كمكى به نيروهاى سعودى كنند. 
شمار نيروهاى زمينى عربستان 235 هزار 
نفر اعالم شده كه از اين تعداد 100 هزار 
نفر فقط به عنوان محافظ در دربار سعودى 
و شاهزادگان مشغول خدمت هستند؛ يعنى 
عمال 135 هـــزار نيروى زمينى از خاك 
پروسعت عربستان حراست مى كنند؛ بايد 
گفت كه ارتش عربستان مجهزترين ارتش 
كشور عربى به شمار مى رود ولى اين ارتش 
به رغم دارا بودن تجهيزات بسيار زياد كه با 
پولهاى نفتى و دادن و گرفتن مبالغ بسيار 
زياد رشوه خريدارى شده، ضعيفترين و 

ترسوترين ارتش منطقه و شايد جهان عرب 
ارزيابى شده است. بنابراين رياض مى داند 
كه حضور اين نيروها در ســـوريه نه تنها 
بردى براى عربستان نخواهد داشت، بلكه 
ممكن است مايه سرافكندگى و از بين رفتن 
ميلياردها دالر تسليحات نيز بشود. آمريكا 
براى رضايت عربستان براى اعزام نيرو به 
سوريه پاداشهاى خوبى براى رياض در 
نظـــر گرفته، اما غافل از اين كه اگر ارتش 
ســـعودى توان داشت در جنگ عليه يمن 
نتيجه مى گرفت. شبكه تلويزيونى «سىانان» 

چند روز پيش به نقل از برخى منابع اعالم 
كرد كه آمريكا در حال بررسى ارايه پاداشى 
به عربستان در صورت موافقت اين كشور 
با اعزام نيروهاى عربى به سوريه است. اين 
شبكه به نقل از اين منابع بدون ذكر نام اظهار 
داشت: شوراى امنيت ملى آمريكا درحال 
بررسى اعطاى ماهيت همپيمان اصلى خارج 
از ناتو به رياض در مقابل اقدام عربســـتان 
در تشكيل يك ائتالف نظامى عربى براى 
جايگزين شدن با نيروهاى آمريكايى مستقر 
در سوريه و همچنين تامين مالى ضرورى 
اجراى نقشـــه آمريكا در منطقه است. اين 
منابع افزودند: با ابراز آمادگى عربستان براى 
اجـــراى آن،  الزم خواهد بود كه آمريكا 
در مقابـــل آن امتياز راضى كنندهاى بدهد. 
بنابر اعالم ســـى ان ان، اگر واشنگتن اين 
ماموريت را به عربستان بدهد، اين كشور 
را به عنوان يك همپيمان نظامى راهبردى 
نظير رژيم اسرائيل، اردن و كره جنوبى به 

رسميت خواهد شناخت.
عربستان به سرعت جا زد

نكتـــه جالب در خصـــوص اعزام 
نيروهاى عربســـتان به سوريه يا پرداخت 
هزينههاى نيروهاى آمريكايى در اين كشور 
اين اســـت كه رياض با واگذارى اين كار 
به قطر به دنبال فرار از زير اين ماموريت 
است؛ وزير امور خارجه عربستان سعودى 

كه كشـــورش به علت حمايتهاى همه
جانبه از گروههاى تروريستى در سوريه و
همچنين تجاوز ســـه ساله به يمن و پيش
از آن كاهـــش شـــديد قيمت نفت دچار
مشـــكالت اقتصادى شده، اعالم كرده كه
قطر بايد هزينه حضور نظاميان آمريكايى
در سوريه را متقبل شود. به گزارش شبكه
العربيه، «عادل الجبير» گفت كه قطر قبل از
آنكه دولت آمريكا حمايتهاى خود را از
دوحه قطع كند، بايد نيروهاى خود را به
سوريه اعزام كند؛ قطر بايد هزينه حضور
نيروهاى آمريكايى در سوريه را پرداخت
كند. وزير خارجه سعودى كه كشورش به
همراه كشورهاى امارات، بحرين و مصر
از تاريخ پانزدهم خرداد ماه سال 1396 با
قطر قطع رابطه و اين كشور را همه گونه
تحريم كردند، افزود: اگر آمريكا نيروهاى
خود را از قطر خارج كند، رژيم اين كشور
در كمتر از يك ســـاعت سرنگون خواهد
شد. اين موضوع نشان مى دهد كه مقامات
عربستان فقط به دنبال حفظ ظاهر هستند و
در عمل چيزى از آنها مشاهده نمى شود.
يك تحليلگر روســـى در واكنش
به طرح آمريكا براى فرســـتادن نظاميان
رژيمهاى عربى به ســـركردگى عربستان
به ســـوريه و همچنين ادعاهاى الجبير به
تمسخر گفت: اعراب مشكالت خود را
نمىتوانند حل كنند، چه رسد به مناقشه
ســـوريه. «سرگئى بالماسوف» كارشناس
مســـائل خاورميانه در شوراى امور بين
الملل تصريـــح كرده كه آمريكايىها در
ســـوريه كارى انجام نمىدهند كه حاال
الزم باشد تا نيروهاى ديگرى جايگزين
آنها شوند، ضمن اينكه كشورهاى عربى
قـــادر به حل و فصل مشـــكالت خود
نيســـتند و دخالت آنها در مناقشه سوريه
نتيجـــه خوبى به همراه ندارد. از طرفى،
«سامح شكرى» وزير خارجه مصر اعالم
كـــرد: اين احتمال وجود دارد كه ائتالف
عربى بخواهد به سوريه نيرو اعزام كند و
مقامات كشورهاى مختلف در حال بحث
و تبادل نظر درباره اين مســـاله هستند.
اين مســـاله موجب سئواالت زيادى در
اذهان تحليلگران سياسى مسايل منطقه و
رسانهها شد؛ رسانههاى سعودى - عربى
با ذوق زدگى و به ســـرعت اين موضوع
را انتشار دادند، اما ديرى نپاييد كه وزارت
خارجه مصر اعالم كرد كه مقصود «سامح
شكرى» وزير خارجه اين كشور از امكان
اعزام نيروهاى عربى به ســـوريه، كشور
مصر نيســـت. وزارت خارجه مصر در
بيانيهاى تاكيد كرد: ارتش مصر نيروهاى
خود را به خارج از مرزهاى اين كشـــور
اعزام نمىكند، مگر اينكه بر اساس قانون
اساسى و اصول سياسى مشخص باشد.
وزارت خارجه مصر اعالم كرد كه هدف
از اظهارات وزير خارجه اين كشور درباره
امكان اعزام نيروهاى عربى به سوريه، اين
نيست كه مصر هم در اين ائتالف شركت
مىكند.واكنش عبدالفتاح السيسى رييس
جمهورى مصر به فشارهاى سعودى براى
اعـــزام نيرو به مصر در نوع خود جالب
بود؛ السيســـى در واكنشى غيرمستقيم به
فشارهاى سعودى تاكيد كرد كه مصر بجز
در مقابل خدا در مقابل احدى زانو نمى
زنـــد و در اتخاذ تصميمهايش از جمله
در خصوص سوريه مستقل است و جاى

هيچگونه جدلى در آن نيست. 

اعزام نيروهاى عربى به سوريه، طبل توخالى
 *كشـورهايى مانند آمريكا و عربسـتان چند هفتهاى اسـت كه مسـاله اعزام 
نيروهـاى عربـى بـه سـوريه را در چارچوب طـرح جايگزينى بـا نيروهاى 
آمريكايى مستقر در سوريه، مطرح كردهاند، طرحى كه با اما و اگرهاى فراوان 
همراه بوده و به اعتقاد تحليلگران مسايل سياسى - نظامى از پيش شكست 

خورده است

*با اينكه عربسـتان خود يكى از طراحان اعزام نيرو به سـوريه براى نجات 
تروريست ها است، اما اين كشور نمى تواند نيرو به سوريه اعزام كند، زيرا 
رياض به خوبى مى داند كه سـربازان سـعودى طعمه خوبى براى نيروهاى 

مقاومت اسالمى و ارتش سوريه خواهند بود

بخش دوم و پاياني«ليله الصواريخ»؛ پيام محور مقاومت به دشمن رسيد



توضيحات سخنگوي قوه قضائيه درباره جزئيات 

تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري
سرويس خبر: تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري به پيشنهاد 
قوه قضائيه نبوده اس���ت و وقتي هم که در مجلس مطرح ش���د و قوه 
قضائيه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصويب اين 

قانون اعام کرد.
 حجت ااسام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه 
با بيان اين خبر افزود: ما در قانون اساسي و در اصل 35 آن داريم که 
در دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند وکيل انتخاب کنند. پس بر اساس اين 
اصل هيچ قيدي وجود ندارد. يعني فقط گفته شده است »در دادگاه ها«، 
»طرفين دعوا« و »مي توانند« يعني الزامي براي حضور وکيل در دادسرا ها و 
الزامي براي حضور اجباري وکا وجود نداشته است، چون قيد مي توانند 

در اين اصل ذکر شده است.
وي اضافه کرد:در اينجا کلمه دادگاه آمده است که اين موضوع نياز به 
يک توضيح دارد. در مقطعي پس از انقاب اين بحث هم درباره دادسرا ها 
مطرح شد، اما اصل قانون نسبت به دادگاه ها، حکم داده بود. بااخره با 
گذشت زمان گفته شد که وکا در دادسرا ها هم حضور داشته باشند و 
طوري نيست که طرفين فقط در دادگاه ها نياز به وکيل داشته باشند، چون 
ممکن است کسي در دادسرا شکايتي داشته باشد يا مدعي العموم ادعايي 

مطرح کرده باشد که نياز به وجود وکيل احساس شود.
سخنگوي قوه قضائيه توضيح داد: لذا پيش بيني کردند که در دادسرا ها 
نيز وکا حضور داشته باشند البته در يک مقطع زماني در دوره آيت اه 
يزدي ايحه اي به مجلس بردند و دادسرا ها را حذف کردند لذا مسأله 
حضور وکا در دادگاه ها دوباره مطرح شد. پس در اين مقطع هم تحقيقات 
مقدماتي در دادگاه ها انجام مي شد لذا بر اساس اصل 35 همه بايد فقط 

در دادگاه ها وکيل بگيرند.
*   تعيين وکاي معتمد، اعتبار آراي محاکم قضايي را مخدوش 

مي کند 
همچنين رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکاي دادگستري ايران 
)اسکودا( گفت: تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري و تعيين وکاي 
معتمد، در پرونده جرائم امينتي و سازمان يافته، اعتبار آراي محاکم مربوط 

به اين تبصره را مورد ترديد قرار مي دهد و مخدوش مي کند. 
مرتضي شهبازي نيا، در گفتگو با ايرنا با تاکيد بر اين که تبصره ماده 
48 قانون آيين دادرسي کيفري از اساس مشکل دارد، افزود: با کاهش و 
افزايش شمار وکاي معتمد اصل موضوع درست نمي شود ضمن اين 
که اين تبصره تکليف نامناسبي براي قوه قضائيه است؛ چرا قوه قضائيه 
باي���د درگير فرآيند گزينش100هزار وکيل )مجموع وکاي داري پروانه 
فعاليت از کانون هاي وکا و مرکز مشاوران قوه قضائيه( شود؛ موضوعي 

که امکان و توانايي آن وجود ندارد. 
اين حقوقدان اضافه کرد: حتي اگر يک فرد صالح از فهرست وکاي 
معتمد بيرون بماند، کافي اس���ت که اين تبصره را ناعادانه و مس���تلزم 

تبعيض ناروا ميان وکا بدانيم. 
شهبازي نيا با بيان اين که اين تبصره براي کشور، نظام و سيستم 
قضايي هزينه ايجاد مي کند، افزود: زماني که اين تبصره در مجلس شوراي 
اس���امي در دست بررسي و تصويب بود، نهاد وکالت مواضع خود را 
به طور ش���فاف بيان کرد و همه تبعات آن را در مکاتبه با مس���ئوان و 

رسانه هاي عمومي اعام کرد. 

صدور کيفرخواست براي متهم پرونده 

مدرسه غرب تهران 
سرويس خبر: دادستان تهران درباره آخرين وضع پرونده مدرسه اي 
در غرب تهران گفت: پس از تشکيل پرونده، تحقيقات مفصلي هم از 

متهم و هم از اولياي دانش آموزان انجام شد. 
عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه نشست بررسي وضع بهداشت 
عموم���ي و امنيت غذاي���ي افزود: برخي از اولياء فقط در يک طوماري 
ش���کايت کرده بودند و ش���ماري نيز به پليس شکايتي را طرح کرده و 

برخي هم در دادسرا حاضر شدند. 
دادستان تهران گفت: تمام نوجواناني که در اين پرونده در موردشان 
ادعايي ش���ده بود و اولياي آن ها نيز داوطلب بودند به پزش���کي قانوني 
معرفي ش���دند، پزش���کي قانوني آن  ها را معاينه کرد و در تمام گزارش 
پزشکي به آن معنا تجاوز جنسي که در اخبار اوليه آمده بود، به معناي 
جرائم خاص جنس���ي ديده نشد، ولي تعرضات جنسي گزارش شد و 

متهم هم پذيرفته است. 
وي افزود: کيفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامي صادر شد و 

پرونده به دادگاه تحويل داده خواهد شد.  
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سرويس حوادث: براثر وزش باد شديد دوشنبه 
ش���ب در اس���تان تهران،18 نفر دچار مصدوميت 

شدند. 
به گزارش اورژانس تهران، وزش باد ش���ديد 
با س���رعت 83 کيلومتر در ساعت در استان تهران 
18 مصدوم داش���ت که از اين شمار 5 نفر پس از 
درمان اوليه با آمبوانس به بيمارس���تان انتقال يافتند 
و س���اير مصدومان نيز در محل درمان شدند.علت 
مصدوميت اين افراد سقوط دکل، درخت و ريزش 

سنگ گزارش شده است. 
اي���ن توفان با آذرخش همراه بود که اين وضع 
بيش���تر مناطق تهران به ويژه مناطق جنوبي، مرکزي 
و شرقي را در برگرفت و در برخي نقاط همراه با 

بارش پراکنده باران بود. 
وزش توفان در ش���هر تهران به حدي بود که 
سبب قطع شاخه هاي بسياري از درختان و تخريب 
برخي تابلوهاي ش���هر و قطع برق موقت دربرخي 

مناطق شد. 
معاون مديرعامل ش���رکت توزيع برق جنوب 
تهران گفت: وقوع توفان به شبکه انتقال و توزيع برق 
شهرس���تان ري خسارت وارد کرد و برق در بعضي 

مناطق شهرري براي ساعاتي قطع شد. 
داود رحيمي اظهار داش���ت: 11 مورد خاموشي 
در اين شهرس���تان گزارش شدکه با تاش نيروهاي 

امدادي برطرف شد. 

او گفت: علت قطع برق در پاره اي از مناطق ري 
و شهرهاي تابعه، شکستن شاخه هاي خشک و سقوط 

درختان روي شبکه توزيع برق بوده است. 
 * افزايش تصادفات خسارتي  

معاون اجتماعي پليس راهور تهران گفت: توفان 
دوش���نبه شب  در تهران س���بب افزايش تصادفات 

خسارتي در اين کانشهر شد. 
س���رهنگ مس���عود جبارزاده افزود: در پي باد 
شديد و توفاني که در تهران رخ داد شاهد شکستن 

درختان و سقوط اشيا در برخي از معابر و بزرگراه ها 
بوديم. 

وي با بيان اين که اين موضوع س���بب ايجاد 
ترافيک مقطعي و انس���داد معابر ش���ده بود، اضافه 
کرد: آمارها نش���ان مي دهد که توفان سبب افزايش 
تصادفات خس���ارتي، به ويژه  در محدوده  بزرگراه ها 
و معابر ش���مالي تهران شده است.  برخورد آذرخش 
با زمين همراه با توفان شديد در ورامين سبب بروز 
آتش سوزي در بخش وسيعي از مزارع گندم و جو 

اين شهرستان شد. 
محدوده اين آتش س���وزي وسيع در زمين هاي 
کشاورزي منطقه ش���هرک مدرس حوالي راه آهن 

سراسري تهران � مشهد گزارش شد.  
به گفته محسن پارسا مدير عامل سازمان آتش 
نش���اني ورامين عوامل سازمان آتش نشاني ورامين 
باتوجه به وس���عت آتش با حداکثر توان به محل 
اعزام ش���دند و از س���رايت آتش به مزارع مجاور 

جلوگيري کردند. 
 * باد شديد البرز را در نورديد

باد شديد همراه با بارش باران رگباري و آذرخش 
دوشنبه شب مناطقي از استان البرز از جمله کانشهر 
کرج را در برگرفت و در پي آن  بارش شديد باران 
سبب جاري شدن سيل در شهر کرج و آبگرفتگي 

معابر اين کانشهر شد. 
وزش باد نوس���ان و قطعي برق در مناطقي از 

استان البرز را در پي داشت.  
 * قرباني آذرخش 

  سخنگوي اورژانس آذربايجان شرقي از قرباني 
شدن يک جوان بر اثر صاعقه خبر داد. 

  وحيد ش���ادي نيا اظهارداش���ت: آذرخش در 
روستاي »جانبهان« شهرستان بستان آباد مرگ جوان 
27 س���اله اي را رقم زد. وي افزود: در اين حادثه، 
چهار نفر ديگر هم مصدوم شدند که توسط اورژانس 

بستان آباد به بيمارستان انتقال يافتند. 

توفان تهران 18 مصدوم داشت

ايكاش راهنمايي پزشكي را هم به مقاله مي افزوديد 
در ضميمه خانوادة 5 خرداد 97 روزنامه اطاعات مطلبي با عنوان 
»ش���ما يک درونگراي مضطرب هس���تيد« را با 15 نشانه چاپ کرده ايد، 
ولي ايکاش بعد از آن راهنمايي پزش���کي يا روانشناسانه يا اخاقي هم 
به آن مقاله اضافه مي کرديد که چگونه مي شود با اين حالت مقابله کرد 

و آثارش را زدود؟  
خواننده ضميمه هاي روزنامه اطاعات 

راهكار مبارزه با آمريكا 
پيش از پرچم يک کشور پول و اسکناس نماد آن کشور است. اگر 
مي خواهيم با آمريکا مبارزه کنيم بايد ارزش پول ملي خود را باا ببريم، 
و جنس هايشان را نخريم. وقتي عده اي با اعمال خود دار را مي بوسند، با  
آتش زدن يک کاغذ پرچم، چه اتفاقي مي افتد؟ بايد ارزش دار آنقدر در 
مقابل ارزش ريال پايين بيايد که واقعاً دار حکم آتش گرفتن، پيدا کند! 
هموطن 

ضرورت نظارت بر موتورسواران 
راهنمايي و رانندگي نظارت مؤثري بر موتورسواران ندارد و اغلب آنها 
هم پاک موتورهايشان را مخدوش مي کنند تا امکان حداقل نظارت ممکن 
هم از ميان برود. چند روز پيش ديدم پدري فرزند 10، 12 س���اله خود 
را جلوي موتورسيکلت گذاشته و خودش پشت نشسته بود. اين کودک 
به قدري حرکت مي کرد که خواستم شماره موتورسيکلت را بردارم و به 
راهنمايي و رانندگي بدهم، ولي همانطور که گفتم شماره اش مخدوش بود 

و خدا مي داند که اين کودک با پدرش سالم به مقصد رسيد يا نه؟ 
شهروندي از تهران 

نمايندگان مجلس علوم سياسي بخوانند! 
پيشنهاد مي کنم تمامي کساني که مي خواهند نماينده مجلس شوراي 
اسامي شوند، هر مدرک تحصيلي که دارند، 2 واحد علوم سياسي هم 
بگذرانند تا اعمال و رفتار و گفتارشان مطابق شئون مملکت باشد. برخي 
از نمايندگان قبًا آنطور با خانم موگريني عکس انداختند و حاا پرچم 
آمريکا را آتش زده اند! بندگان خدا ديپلمات هاي ما کلي تاش مي کنند 
که ايران را در سطح دنيا يک قدم جلو ببرند، برخي در داخل مثل همين 

نمايندگان رشته هاي آنان را پنبه مي کنند! 
خانم شهروند از تهران 

بر سر معماري ايراني اسامي مشهد چه آمده است؟
چند روز پيش به مشهد مقدس سفر کردم، متأسفانه بايد بگويم که 
اين شهر از نظر معماري صفاي سابق را ندارد. برج هاي عجيب و بلند 
مرتبه با ظاهري عجيب تر سربرآورده اند و گنبد و بارگاه امام رضا)ع( که 
از قديم از دوردست ديده مي شد، حاا پشت اين برج ها از نظرها پنهان 
ش���ده است! به دبيرس���تان فردوسي در خيابان بزرگ نيا که سابقاً در آن 
درس مي خواندم، رفتم، متأسفانه کاشيکاري شعرهاي حماسي فردوسي 
را از ديوارهايش کنده اند. اين وضع مرا واداش���ت خيلي زودتر از موعد 

مقرر به تهران بازگردم!
جواد اصغر زاده شبستري 

تشكر از پخش دعاي ربناي شجريان 
دعاي ربناي استاد شجريان که به هنگام افطار از بلندگوهاي روزنامه 
اطاعات پخش مي شود، عاوه بر کارکنان اين روزنامه وزين، همسايگان 
آن مانند کارکنان ش���رکت مترو و ساکنان بزرگراه شهيد حقاني و بلوار 
ميرداماد با اين صداي ملکوتي افطار مي کنند که از اين بابت تش���کر و 

قدرداني مي کنيم. 

تلفن  هايي به خط ارتباطي
کسب درآمد از طريق تعويض کنتور برق!

اخيراً مأموران اداره برق به منازل مراجعه مي کنند و مي گويند چون 
کنتور شما ميزان مصرف را کم نشان مي دهد، بايد آزمايش شود و به اين 
ترتيب کنتور را باز مي کنند و با خود مي برند، اما از ارائه پاسخ آزمايش 
طفره مي روند و صرفاً مي گويند که کنتور بايد عوض و ديجيتالي شود 
و 3 ميليون تومان هم بايد براي آن بپردازيد! از مسئوان شرکت توانير و 

وزارت نيرو مي خواهيم در اين مورد توضيح دهد.

مشترك برق خانگي
گايه از افزايش تعرفه هاي پزشكي

من به عنوان يک ش���هروند هميشه از خدمات آقاي هاشمي وزير 
محترم بهداشت و درمان تشکر کرده ام؛ اما با تعرفه هايي که اخيراً براي 
ويزيت پزشکان درنظر گرفته اند، اين سئوال برايم پيش آمده است که آيا 
ايشان از اين تعرفه ها خبر دارند و به آن راضي هستند؟ آخر مردم با اين 

درآمدهاي کم چگونه مي توانند چنين ويزيت هاي باايي را بپردازند؟

تلفن به خط ارتباطي
اعتراض به مسدودشدن تلگرام

به بسته شدن تلگرام اعتراض دارم، وقتي پيام رسان هاي داخلي امکان 
پوشش دادن40 ميليون کاربر را ندارند، چرا اين راه مهم و ارزان ارتباطي 
مردم را مس���دود مي کنند؟ به هر مغازه اينترنتي مراجعه مي کنم که يک 
پيام رسان داخلي را نصب کنند، با گوشي ام کلنجار مي روند و مي گويند 
نمي شود و از طرفي استفاده از فيلترشکن امنيت ما را در خطر مي اندازد. 

آيا اين به معناي اذيت کردن مردم نيست؟

خانم شهروند تهراني
درخواست از مقامات قضايي

از مقامات قضايي تقاضا مي کنم در اين ماه مبارک رمضان حداقل 
به کس���اني که رد مال و ش���اکي خصوصي ندارند با وثيقه هاي سبک يا 
کفال���ت مرخصي بدهند. يک زنداني توان تهيه وثيقه هاي ميلياردي را 
ندارد و مجبور اس���ت در زندان بماند و امکان رفع و رجوع پرونده اش 

را هم پيدا نمي کند.

مددجوي ندامتگاه تهران بزرگ
خدمات رايگان درماني چه شد؟

شوهرم در پي تصادف رانندگي دچار سکته مغزي شد که او را به 
بيمارستاني در تجريش برديم، براي 5 شب بستري شدن او در بيمارستان 
750 هزار تومان از ما گرفته اند! مگر قرار نبود در مورد مستمري بگيراني 
که حقوقي کمتر از يک و نيم ميليون تومان در ماه دارند، خدمات درماني 
رايگان باشد؟ آخر با چنين حقوقي ما چگونه مي توانيم 750 هزار تومان 

به بيمارستان بپردازيم؟

همسر بازنشسته كشوري
ضرورت صرفه جويي در مصرف آب

هش���دارهاي سردبير محترم روزنامه اطاعات در مورد بحران آب، 
از دل برمي آيد، ولي ظاهراً بر دل بعضي ها نمي نشيند! چه خوب است 
براي هشدار و تذکر به همه شهروندان هر روز بااي روزنامه اطاعات 
اين شعار را بنويسيد: »هموطن، براي رسيدن به خودکفايي در مصرف 
آب، انرژي و غذا صرفه جويي کنيم، چراکه اسراف از منظر دين و اخاق 

حرام است«.

خواننده روزنامه اطاعات
مخالفت با فناوري هاي جديد!

چرا هميش���ه عده اي در کش���ور ما با فناوري هاي جديد مخالفت 
مي کنند؟ هنوز قضيه ممنوعيت ويدئو را فراموش نکرده ايم و بعد از آن 
ه���م هزينه هاي مالي و معنوي براي ماهواره داديم و حاا هم با تلگرام 
مخالفت مي ش���ود! اگر مخالفي بخواهد کاري کند و زمينه اش را داشته 
باش���د، با تلگرام و بدون تلگرام کار خودش را انجام خواهد داد. مگر 
زمان انقاب اينترنت و ماهواره و موبايل بود؟ رئيس جمهوري مخالف 
بستن تلگرام هستند، يعني کسي که مردم به او رأي داده اند، چرا مخالفان 

به نظر او و مردم تمکين نمي کنند؟

شهروندي از تهران
تحقيق درباره خوردن قارچ هاي سمي 

با خواندن خبر تأسف بار بيماري و مرگ شماري از هموطنان عزيزمان 
به دليل خوردن قارچ سمي، به نظر من بايد تحقيق شود آيا آنان اين کار 
را به دليل تنوع طلبي و سرگرمي انجام داده اند يا نياز آنان به غذاي رايگان 
به دليل فقر مالي به موجب قبول ريسک خوردن قارچ هاي خودرو شده 

است تا شايد با خوردن آن خود را سير کنند؟

تلفن به خط ارتباطي 

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی 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.

مقابله مرزبانان هنگ مرزي ميرجاوه با نفوذ اشرار مسلح به کشور

نشست زمين و انفجار گاز در قم تلفات نداشت

س���رويس خب���ر: فرمانده 
مرزبان���ي ناجا از مقابله مرزبانان 
هنگ مرزي ميرجاوه با نفوذ اشرار 
مسلح و کشف 917 کيلوگرم انواع 

مواد مخدر خبر داد. 
سردارقاس���م رضايي اظهار 
داش���ت: مرزبانان غيور کشور با 
اطاع از احتمال نفوذ اشرار مسلح 
به کشور، پس از صرف افطاري 
با هماهنگي عوامل سپاه پاسداران 
به منطقه عمومي ميرجاوه رفتند 
و با گروهي از اش���رار مسلح که 
ش���مار آنها حدود 15 نفر بود، 

درگير شدند. 
وي افزود: در اين درگيري 
مأموران با اجراي آتش پر حجم 
و برتري متقابل عليه اشرار مسلح، 
آنها را مجبور به فرار به کش���ور 

مقابل )پاکستان( کردند. 
فرمانده مرزباني ناجا اضافه 
کرد: در اي���ن درگيري مأموران 
مرزباني موفق ش���دند با توقيف 
يک خودرو از اشرار مسلح، 876 

کيلوگ���رم ترياک و 41 کيلوگرم 
مرفين به همراه مقاديري ادوات 

نظامي کشف کنند. 
رضاي���ي افزود: چند نفر از 
اشرار مس���لح در اين درگيري 
مجروح و معدوم شدند و يک نفر 
از مرزبانان رشيد نيروي انتظامي 
هم به نام س���توان يکم »علي اکبر 
معصومي ن���ژاد« به درجه رفيع 

شهادت نائل شد. 
 * ش��هادت پليس جوان 

رامهرمزي  
يکي از مأم���وران انتظامي 
شهرستان رامشير استان خوزستان 
ک���ه دو روز پيش هنگام انتقال 
متهم���ان م���ورد اصابت گلوله 
واقع ش���ده بود، دوشنبه شب به 
علت شدت جراحات وارده در 
بيمارستان به درجه رفيع شهادت 
نائل ش���د.   20 خرداد جاري 2 
تن از مأم���وران نيروي انتظامي 
رامش���ير هنگام انتقال متهمان از 
رامش���ير به رامهرمز مورد حمله 

ق���رار گرفتند؛ در اين حمله که 
توسط برادر متهم شرور با هويت 
)م � ن( تدارک ديده ش���ده بود، 
گروهبان يکم نويد حقيقت شناس 
 م���ورد اصاب���ت گلول���ه قرار 
گرف���ت.  گروهبان يکم حقيقت 
شناس در بيمارس���تان امام)ره( 
اهواز بس���تري بود تا اين که به 
علت ش���دت جراحات وارده 
 ب���ه درجه رفيع ش���هادت نائل 

شد. 

سرويس شهرستانها: سخنگوي سازمان آتش نشاني 
ق����م گفت: در حادثه اي ک����ه صبح ديروز در ميدان 
مطهري اين ش����هر رخ داد، بر اثر نشس����ت زمين و 
انفجارگاز، حفره بزرگي ايجاد ش����د، که خوشبختانه 

تلفاتي نداشت. 
حميد کريمي در تش����ريح اي����ن حادثه افزود: 
آتش نش����انان هنگام عمليات اطفا، متوجه شدند که 
آتش سوزي بر اثر انفجار گاز رخ داده و مغازه اي به طور 
کامل ريزش کرده و حفره اي بسيار بزرگي ايجاد شده 
است.  وي اضافه کرد: آتش نشانان با تدابير انجام شده 
همه جريان هاي اصلي آب، برق و گاز منطقه را قطع 

 کردند و به همين دليل از بروز حوادث جانبي جلوگيري
 شد. 

کريمي گفت: طبق ش����نيده هايي مبني بر سقوط 
يک نفر در حفره ايجاد شده، سه تن از آتش نشانان 
با استفاده از جرثقيل داخل حفره شدند و داخل آن را 

بازديد کردند اما خوشبختانه چيزي مشاهده نشد. 
وي اف����زود: با ورود عوامل ش����هرداري کار 
آواربرداري آغاز ش����د تا به کف حفره دسترسي پيدا 
ش����ود و اگر مشکلي بود برطرف و همچنين براي 
تعمير جريانات و اتصاات شهري و پرکردن حفره 

اقدام شود. 

سرويس شهرستان ها: يک 
ميليون پناهنده در ايران حضور 
دارند که از اين شمار950 هزار 
تبعه افغانس���تان و بقيه عراقي 

هستند.
ايرنيا کرنياک سرپرست دفتر 
کميسارياي عالي سازمان ملل در 
امور پناهندگان در ايران در ديدار با 
سرپرست معاونت سياسي، امنيتي 
و اجتماعي استانداري کرمان با 
بيان اين مطلب افزود: 97 درصد 
از جمعيت پناهندگان در شهرها و 
 سه درصد در مهمانشهرها زندگي 

مي کنند. 
وي اظهارداشت: کميسارياي 
عالي سازمان ملل هميشه همکاري 
و مشارکت بسيار خوبي با دولت 
ايران داش���ته و بيش از 35 سال 
اس���ت که با اين کشور در حال 

کار هستيم.
او با اش���اره به اين مطلب 
که اولويت کار ما در سه حوزه 
معيشتي، بهداشتي و سامت و 
آموزش پناهندگان اس���ت، ادامه 
داد: با اجراي طرح بيمه سامت 
با کمک دولت جمهوري اسامي 
توانس���تيم دسترسي هايي را به 
پناهنده ها بدهيم و با کمک دولت 
و اداره اتباع موفق شده ايم مبلغ 
بيمه براي 92 هزار پناهنده بسيار 
آسيب پذير را پرداخت کنيم که 

قدم بسيار بزرگي بوده است.
کرنياک اضافه کرد: به دليل 
همکاري بسيار خوب با ادارات 

دولتي توانسته ايم سهم خوبي در 
ساخت مدرس���ه در استان هاي 
مختلف داش���ته باشيم و تاش 
بيشتري براي مشارکت آموزشي 

داريم.
وي ادامه داد: يکي از اهداف 
بسيار بزرگ اين است که فضا را 
به شکلي ايجاد کنيم که بچه هاي 
ايراني و افغان بتوانند در کنار هم 

در مدارس تحصيل کنند.
کرنياک گف���ت: در حوزه 
پروژه هاي معيش���تي نيز تاش 
مي کنيم ت���ا پناهندگان توانمند 
ش���وند و يکي ازکارهاي انجام 
ش���ده در اين حوزه اين است 
ک���ه با همکاري فني و حرفه اي 
ع���ده اي را آموزش مي دهيم تا 
در بازگش���ت به کش���ور مبدا 
 بتوانند از اين حرفه ها اس���تفاده 

کنند.
او افزود: يکي از اهدافي که 
در سفر هيات ديپلماتيک سفرا و 
ديپلمات هاي 11 کشور به استان 
کرمان دنبال مي کنيم اين اس���ت 
که به اين کش���ورها نشان دهيم 
سياست هاي دولت براي کمک 
بهتر و بيش���تر به اين جمعيت 
اس���ت و بگوييم سياست هاي 
دولت ايران پيرامون پناهندگان 

چگونه اجرا مي شود.
وي يادآور ش���د: همچنين 
تاش مي شود که نيازهاي موجود 
نش���ان داده شده و حمايت هاي 
بيش���تري جذب شود و لذا اين 

سفر براي ما اهميت بسيار زيادي 
دارد.

کرنياک گف���ت: ما کاما 
واقف هس���تيم که دولت ايران 
س���رمايه گذاري و هزينه ه���اي 
زيادي را براي حل موضوعات 
پناهندگان کرده و سهم کميساريا 

اندک و کم بوده است. 
 *استقبال از پناهندگان  

سرپرست معاونت سياسي، 
امنيتي و اجتماعي اس���تانداري 
کرم���ان هم در اين ديدار گفت: 
در س���ال هاي اخير جمهوري 
اسامي ايران به بهترين نحو از 
حضور پناهندگان استقبال کرده 
و کمک ه���اي خوبي را نيز در 
حوزه هاي معيش���ت، بهداشت، 
س���امت و آموزش براي اين 

افراد داشته است.
حميد مانوري در اين ديدار 
با تاکيد بر اين که کشور جمهوري 
اسامي ايران با اقدامات خود در 
سال هاي اخير کمک بزرگي به 
امنيت منطقه کرده است، افزود: 
استان کرمان يک سوم پناهندگان 
کشور افغانستان را در خود جاي 
داده اس���ت و حدود 350 هزار 
 افغ���ان در اين اس���تان حضور 

دارند. 
وي ادام���ه داد: 30 ه���زار 
دانش آموز و 550 دانش���جوي 
افغان در مدارس و دانشگاه هاي 
استان کرمان مشغول به تحصيل 

هستند.

ايران ميزبان يک ميليون پناهنده است
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رونالدو: ما و اسپانیا صعود می کنیم
کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال بر این 
باور است که این تیم به همراه اسپانیا به دور 

بعد صعود خواهند کرد.
به گزارش دیلی اکس���پرس، تیم   ملی 
فوتبال  پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
با تیم های ملی فوتبال  مراکش، ایران و اسپانیا 

همگروه است.
دیدار نخست پرتغال بسیار حساس و 
دیدنی خواهد بود و این  تیم با کریستیانو 

رونالدو، ستاره سرشناس خود باید به مصاف اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ 
برود. رونالدو قبل از این دیدار حساس، گفت : همواره بازی نخست بسیار 
حساس و نتیجه  آن حیاتی است. این دیدار هم برای ما و هم برای اسپانیا 
دشوار خواهد بود. به  هر حال این قرعه است  و باید با آن کنار آمد. شکست 
در دیدار نخست وضع تیم را بسیار سخت می کند و به همین خاطر باید 
آغاز خوبی داشته باشیم. براین باور هستم که اسپانیا و پرتغال از این گروه 

به دور بعد صعود خواهند کرد.
بدرقه بلژیک به جام جهانی با پیام عجیب پادشاه این کشور

پادشاه بلژیک در پیامی عجیب به بازیکنان این تیم توصیه کرد در طول 
جام جهانی همبرگرهای کمی بخورند تا موفق شوند.

به گزارش نشریه بیلد، تیم ملی فوتبال بلژیک دیشب در دیداری دوستانه 
۴ بر یک کاستاریکا را شکست داد و دیروز بعد از ماقات با پادشاه  این 
کشور راهی روسیه شد.فیلیپ پادشاه بلژیک در دیدار خود با اعضا این تیم 
اعام کرد اگر به مراحل پایانی راه یابند برای تشویق به روسیه خواهد رفت. 
همچنین او پیام جالبی هم برای بازیکنان این تیم داشت و به آن ها گفت که 
در روسیه سعی کنند همبرگرهای کمی مصرف کنند که با خنده اعضای تیم 
ملی این کشور همراه شد.تیم ملی بلژیک در گروهی نسبتا متعادل در جام 

جهانی با انگلیس، تونس و پاناما همگروه است.
آنچلوتی قهرمان جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

سرمربی ایتالیایی معتقد است برزیل به 
عنوان قهرمانی در جام جهانی روسیه دست 

پیدا خواهد کرد.
به  گ���زارش آس، جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه  از فردا با بازی روسیه و عربستان آغاز 
می شود. کارلو آنچلوتی، سرمربی فصل آینده 
ناپولی درباره پیش بینی خود از جام جهانی 
روسیه، گفت : من فکر می کنم برزیل شانس 
نخست قهرمانی در جام جهانی روسیه است، 
چرا که تیته، سرمربی این تیم یک تیم با کیفیت و خوبی را در جام جهانی 
ساخته که از نظر قدرت دفاعی در سطح بسیار باایی قرار دارد و در خط 
حمله هم بازیکنان خوب زیادی  در این تیم حضور دارند. در کنار برزیل 
من فکر می کنم آلمان،  اسپانیا و آرژانتین هم مدعیان قهرمانی در جام جهانی 

روسیه محسوب می شوند.
مانوئل نویر: برای تراشتگن متاسفم

مانوئل نویر، دروازه بان باتجربه 
تیم ملی آلمان با مارک آندره تراشتگن 

ابراز همدردی کرد.
به گزارش "ورزش س���ه"، در 
حالیکه نویر تقریبا در تمام طول فصل 
مصدوم بوده و تراش���تگن هم فصل 
فوق العاده ای را در بارسلونا سپری 
کرده بود، بس���یاری سنگربان جوان 
بارس���ا را گلر نخست آلمان در جام 

جهانی می دانستند اما با بازگشت نویر، او وظیفه حراست از دروازه ژرمن ها 
را بر عهده خواهد داشت. مانوئل نویر گفت: ما در تمرینات صحبت هایی 
که بین ۲ همبازی و هم تیمی در یک پست مرسوم است را انجام می دهیم. 
تراشتگن فصل بسیار خوبی در بارسلونا داشته و ناامیدی او برایم قابل درک 

است و من برای تراشتگن متاسفم.
اما این فوتبال است و همه عاقمندند در ترکیب قرار بگیرند ولی نقش 
تراشتگن در تمرینات روزانه تیم ملی آلمان بسیار مهم است.نویر همچنین در 
مورد غیبت جان لوییجی بوفون در جام جهانی گفت: جای بوفون در جام 
جهانی خالی خواهد بود زیرا او بازیکن بزرگی است و همانند هشتگی که 

برایش اختصاص یافته بود، "بوفون بی همتا است".

معرفي مردان کاراته کار اعزامی به جاکارتا 
ترکی���ب تیم مل���ی کاراته مردان ایران به منظور حضور در بازی های 

آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا معرفی شدند.
به گزارش ایرنا؛ »امیر مهدی زاده« در وزن منهای 6۰ کیلوگرم، »بهمن 
عس���گری« در منهای 75، »ذبیح اله پورشیب« در منهای ۸۴ و »سجاد گنج 
زاده« در به اضافه ۸۴ کیلوگرم به عنوان نفرات اعزامی به بازی های آسیایی 
معرفی شدند.با این اوصاف نفرات جوانی که در لیگ جهانی ترکیه نتایج خوبی 
کسب کردند، جایی در فهرست اعزامی ندارند و کادر فنی باز هم به کاراته 
کاهای باتجربه خود امید بسته است. »شهرام هروی« سرمربی موفق تیم ملی 
ایران دراین باره گفت: برای مشخص شدن نفرات اصلی سایر اوزان، مجید 
حسن نیا با رضا روشن، امیر مهدی زاده با محمد شایگان و هامون درفشی 

پور با امیررضا میرزایی روز ۲7 خرداد بازی انتخابی برگزار می کنند.
اعام ترکیب تیم والیبال نشسته بانوان برای رقابت های هلند 

س���رمربی تیم ملی والیبال نشس���ته زنان اسامی ۱۲ بازیکن اعزامی به 
رقابت های جهانی هلند را اعام کرد تا بعد از این رقابتها، ترکیب اعزامی تیم 

به بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اعام شود.
» فریبا سلیمانی« دیروز در گفتگو با ایرنا گفت: تیم والیبال نشسته زنان 
ایران در رقابت های قهرمانی جهانی هلند در جمع ۱6تیم برتر این رشته 
نخستین حضور خود را تجربه می کند تا با تاش بیشتر و تثبیت توانمندی، 
زمینه حضور در بازی های جاکارتا را فراهم کند. به گفته سلیمانی، »معصومه 
زارعی براتی«، »زهرا نجاتی عارف«، »نسرین فرهادی«، »زینب ملکی دیزیجه«، 
»فرزانه حیدری«، »زهرا دانایی«، »بتول جعفریان«، »معصومه شجراتی«، »فاطمه 
جهانی«، »مهری فاحی دریاکناری«، »بتول خلیل زاده« و »ندا پنجه باشی« 

ترکیب تیم ملی اعزامی به این رویداد را تشکیل می دهند.
حراج مدال قهرمانی پرسپولیس به نفع کودکان زلزله زده کرمانشاه

جشن گلریزان و فروش مدال قهرمانی محمد انصاری بازیکن پرسپولیس 
برای کمک به کودکان زلزله زده کرمانش���اه ش���نبه ش���ب در تهران برگزار 

می شود.
به گزارش ایس���نا، در این مراس���م که با حضور بازیکنان، کادر فنی و 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، جمعی از پیشکسوتان ورزش و هنرمندان ایرانی 
برگزار می شود، قرار است مدال قهرمانی محمد انصاری، بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس به فروش برسد تا با درآمدهای حاصل از آن به کودکان بی سرپرست 
زلزله کرمانشاه کمک شود.در زلزله کرمانشاه ۱۴ کودک، پدر و مادر خود را 
از دست دادند و بی سرپرست شدند. به همین خاطر بازیکن اخاق مدار تیم 
فوتبال پرسپولیس تصمیم گرفته با فروش مدال قهرمانی لیگ هفدهم خود، 
عواید آن را برای کمک به این کودکان هزینه کند. محمد انصاری با  تائید این 
خبر افزود: دوستانی که با نیت خیر قصد خرید این مدال را دارند می توانند 

از طریق باشگاه پرسپولیس پیشنهادهاي خود را ارائه کنند.
جوانان بسکتبالیست وارد اردو می شوند

فهرس���ت بازیکنان تیم ملی بسکتبال جوانان به منظور تشکیل اردوی 
آماده سازی اعام شد.

به گزارش ایس���نا، مرحله جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی جوانان 
برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از فردا آغاز 
خواهد شد و ملی پوشان به مدت یک هفته در اردو خواهند بود. صفا نکویی 
رضا مرادی ،احسان دلیرزهان ، ابوالفضل قادریان، ستار شیخ، پدرام فخفوری ، 
علی دریایی جال آقامیری ،امیرحسین علی یاری، امین درویش نژاد ،اسحاق 
حاتمی فر، محمدرضا تقی لو، بهشاد عرب زاده ، علی کاشانی ، امیرحسین 
رضایی فر، سامان کافی ، متین آقاجانپورو امیرحسین رحیم زاد نفرات دعوت 

شده به این اردوی آماده سازی هستند. 
قرارداد استقال با 8 بازیکن جوان  

باشگاه استقال در بیانیه ای اعام کرد که با نظر وینفرد شفر سرمربی 
تیم با هشت بازیکن جوان جدید قرارداد امضا کرده است.

باشگاه استقال در این بیانیه اعام کرد که در چارچوب سیاست شناسایی، 
جذب و پرورش بازیکنان جوان و آینده دار، اقدام به امضای قرارداد با تعدادی 
از جوانان با آتیه و با استعداد کرده است.  براساس اعام باشگاه، بازیکنان جوان 
تیم نظیر سینا خادم پور و سجاد آقایی در پست های هافبک دفاعی و مهاجم 
که به صورت قرضی در تیم های نفت تهران و الومینیوم اراک حضور داشتند، 
به این تیم بازگشته اند.شاهین طاهرخانی، ابوالفضل محمدحسنی، امیرمحمد 
زالی، احمدرضا احمدوند، محمدمهدی طاهری، امیرحسین کارگر، امید سام 
کن و حیدرعلی احمدزاده هشت بازیکن جوانی هستند که با امضای قرارداد 
به استقال پیوستند.همه این بازیکنان جوان، سابقه حضور در تیم ملی جوانان 
وتیمهاي لیگ برتري را در کارنامه خود دارند و با قراردادهاي 5 ساله با استقال 

به توافق رسیده اند.این بازیکنا ن سهمیه زیر ۲3 سال محسوب می شوند.

عاق���ه مندان به ورزش می توانند همراه با اعضای 
خان���واده، بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ را در ورزش���گاه 

یکصدهزار نفری آزادی تماشا کنند.
به گزارش ایسنا، با دستور ناصر محمودی فرد مدیر 
مجموعه ورزشی آزادی، زیر ساخت های ازم برای نمایش 
بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه بزرگ آزادی 
فراهم شده تا عاقه مندان به ورزش بتوانند این مسابقات 
جذاب و مهیج را همراه با اعضای خانواده خود در بزرگترین 

مجموعه ورزشی خاورمیانه تماشا کنند.
طبق هماهنگی های صورت گرفته یک نمایشگر بزرگ 
به مس���احت ۱۲۰۰ متر مربع در قسمت روبروی جایگاه 
ورزش���گاه آزادی کار گذاشته خواهد شد تا تماشاگران از 
طبقه اول و دوم ضلع غربی ورزش���گاه، تماشاگر بازیهای 
جام جهانی از جمله دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران باشند. 
این اتفاق برای نخس���تین بار اس���ت که در یک مجموعه 
ورزش���ی رخ می دهد و پیش بینی می ش���ود با استقبال 
 عاقه مندان به ورزش در مرحله نخس���ت ۱۰ هزار بلیت 

فروخته شود.
طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات جام 
جهانی در ورزشگاه آزادی با کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
امور ورزشی شورای اسامی شهر تهران در میان گذاشته شده 
و اعضا حداکثر همکاری را برای تحقق این امر داشتند. در 
صورت موافقت نهادهای دیگر، ویژه برنامه نمایش مسابقات 
جام جهانی در مجموعه ورزشی آزادی، از فرداهمزمان با 

بازی افتتاحیه آغاز خواهد شد.
مدت زمان برگ���زاری این رویداد فرهنگی یک ماه 
خواهد بود و خانواده های حاضر در مجموعه ورزش���ی 
آزادی عاوه بر تماشای مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، 
از برنامه های مفرح دیگر بهره مند خواهند ش���د.ازم به 
یادآوری است که در زمان برگزاری رقابت های جام جهانی، 
وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از سطح 
ش���هر تهران به سمت مجموعه ورزشی آزادی و بالعکس 

دایر خواهد بود.
گفتگوی تلفنی وزیر ورزش با سرمربی تیم ملی

همچنین مسعود سلطانی فر طی گفتگوی تلفنی با کی 
روش سر مربی تیم ملی ایران از او خواست تمام تاش خود 

را برای پیروزی و شادمان کردن مردم به کار گیرد.
سلطانی فر با تقدیر از زحمات سرمربی و کادر فنی 
تیم ملی ایران ، به کی روش گفت: تیم ملی فوتبال فقط 
یک تیم ۲3 نفره نیست، بلکه قلب های ۸۰ میلیون ایرانی 
همراه تیم ملی در جام جهانی است.وزیر ورزش و جوانان 
تقارن نخس���تین بازی ایران با عید فطر را به سرمربی تیم 
ملی یاد آور ش���د و گفت : این موضوع را به فال نیک 
می گیریم و امیدوارم در این عید بزرگ، شما عیدی مناسبی 

به ملت ایران بدهید.

طارمی: شناخت خوبي از مراكش داریم
مهاجم تیم ملی در مورد تحلیلش از رقیبان تیم ملی 
گفت: راستش را بخواهید تیمی که به جام جهانی می آید 
حتما تیم خوبی است، اینطور نیست که بگوییم فقط اسپانیا 
و پرتغال قدرتمند هستند و مراکش هم تیم خوبی است، 
حتی خود ایران هم قدرت 
زیادی دارد و فوتبال بازی 
شانس و اتفاقات است و ما 
می خواهیم بهترین نتایج را 

رقم بزنیم.
مهدي طارمي در مورد 
ب���ازی با مراکش افزود: در 
این 7 سال همیشه همدلی در 
تیم ملی وجود داشته است و 
هنوز هم همینطور است. تا روزی که کی روش باشد شرایط 
به همین صورت است چون ایشان نظم را دوست دارند و 
من فکر می کنم با همدلی که داریم برابر هر حریفی برای 

موفقیت و پیروزی به زمین می رویم.
مهاجم تیم ملی در مورد آنالیز تیم مراکش اضافه کرد: 
خیلی خوب مراکش را آنالیز کرده ایم چون این بازی برای 
ما حکم فینال را دارد. انشااه بعد از مراکش سراغ آنالیز اسپانیا 
و پرتغال می رویم ولی اکنون تمام تمرکزمان روی بازی با 
مراکش است، این تیم یک تیم منسجم است که پرس را 
خیلی خوب انجام می دهد اما ما هم کارهایی کرده ایم که 

بتوانیم این پرس را بشکنیم.
چالش دیدار مقابل ایران از نگاه هواداران مراكش

هواداران مراکش���ی دیدار برابر ایران را چالش برانگیز 

توصیف و اعام کردند، گلزنی به تیم اول آس���یا، بس���یار 
دشوار است.

تع���دادی از هواداران تیم ملی مراکش که در نزدیکی 
میدان سرخ مسکو حضور داشتند، در گفتگو با خبرنگار ایرنا، 
رویارویی با ایران را چالش برانگیزترین دیدار تیم ملی کشور 

خود در گروه دوم جام جهانی ۲۰۱۸ دانستند.
بنابر اعام آنان، حدود چهار هزار هوادار از مراکش برای 

تشویق تیم ملی این کشور به روسیه سفر کرده اند.
هواداران مراکش���ی بر این باورند که کارشناسان توقع 
پیروزی تیم آنان برابر اس���پانیا یا پرتغال را ندارد، اما این 

موضوع درباره ایران صدق نمی کند.
این هواداران تاکید کردند که ایران با هدایت »کارلوس 
کی روش« تیم خوب، منظم و با تاکتیکی است که گلزنی 
به آنان کار بسیار دشواری است.آنها معتقدند با این وجود، 
پیروزی یا کس���ب تساوی برابر ایران در اولین دیدار جام 
جهانی منصفانه اس���ت.دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و 

مراکش روز جمعه برگزار می شود.
ك��ی روش: تیم خوبم ب��رای دیدار مقابل مراكش 

آماده است
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم گفت تیمش برای 
دیدار حساس مقابل مراکش به آمادگی کامل رسیده است.

روسیه کارلوس کی روش پیش از آغاز تمرین دیروز تیم 
ملی در کمپ لوکوموتیو مسکو اظهار داشت: در این مدت 
برای دیدار مقابل مراکش بسیار تمرین کردیم. شکی در این 
نیست که این دیدار برای ما خیلی مهم است. آرزوی ما این 
بود که بازی های دوستانه بیشتری انجام دهیم اما اان زمان 
این است که بازیکنان خوب من هیجان خودشان را تخلیه 

کنند آن ها آمادگی کامل را برای تقابل با مراکش دارند.
یکی از خبرن���گاران پس از صحبت های کی روش 
خط���اب به او گفت که مراکش  هم همانند ایران آمادگی 
باایی برای دیدار مقابل ما دارد. س���رمربی تیم ملی درباره 
این موضوع گفت: من در این مدت تاش کردم که بگویم 
تیم مراکش تیمی بسیار متفاوت است. آنها تیمی هستند که 
نمی توانیم بگوییم منحصرا آفریقایی هستند. به دلیل این که 
اکثر بازیکنان آن ها یا در اروپا به دنیا آمده اند یا در اروپا بزرگ 
شده اند. آن ها تیمی هستند که دانش و کیفیت فوتبال آفریقا 
و اروپ���ا را دارند. من از این موضوع به خوبی اطاع دارم 
چرا که پرتغال هم تقریبا همین طعم و استایل از بازیکنان 
را در اختیار دارد. او افزود: آن ها بازیکنان و کادر مربی گری 
خوبی در اختیار دارند ولی مطمئن هستم مراکش هم برای 
ما احترام زیادی قائل است. آن ها یکسری نقاط قوت دارند. 
به خاطر این که اکثر بازیکنان آنان در یکی دو سال گذشته 
در کن���ار هم بازی کرده اند و بازیکنان خوبی دارند که در 

اروپا بازی می کنند.
کی روش با بیان اینکه تمام این مسائل در حد حرف 
است گفت: تا زمانی که بازی شروع نشود، نمی توان هیچ 
چیز را قضاوت کرد. هر دو تیم از لحظه ش���روع بازی 
تمام تاش ش���ان را خواهند کرد. فقط یک مطلب وجود 
دارد که من می توانم ضمانت بدهم و آن این است که ما 
در کل زمان بازی می جنگیم و تاش خواهیم کرد که به 

هدف مان برسیم.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به اظهار نظر رنار مبنی بر 
این که اگر قبول کند کی روش مربی باهوشی است باید تمام 
نکاتی که تا اان درباره تیم ملی ایران داشته اند را دور بریزند 
تصریح کرد: شما می دانید که در فوتبال نتایج و عملکرد 
شما هستند که فراتر و بلندتر از صدای شما صحبت می کند. 
او هم یک همکار و مربی خوب است و نتایجی هم که 
کسب کرده همین مطلب را تایید می کند. مطمئنا یکسری از 
شاخص های بازی مان است که باید از آن ها حفاظت کنیم. 
تاش خواهیم کرد در بعد حمله و دفاعی کاری را انجام 

دهیم که به نتیجه برسیم.
ک���ی روش ادامه داد: زیبایی جام جهانی به این خاطر 
است که میلیون ها هوادار چشم شان به تیم های ملی و تیم 
ملی فوتبال ایران است. همین اتفاق برای مراکش هم رخ 
می دهد. کشور مراکش تقریبا نزدیک به یک میلیون نفر در 
اسپانیا جمعیت دارد. آن ها کشوری هستند مانند ایران که 
میلیون هوادار داخل کشور و میلیون ها هوادار در خارج از 
کشورشان دارند. مهم ترین مطلب هم این است که زمانی 
که بازی به اتمام برسد هواداران هر دو تیم باید به عملکرد 
تیم ش���ان افتخار کنند. یکی از تیم ها بیشتر جشن خواهد 
گرفت که امیدوارم ایران باشد. کسب افتخار و ایجاد غرور 

برای ملت ایران مسئولیتی است که ما داریم.

ملی پوش���ان والیبال ایران برای 
شرکت در هفته چهارم لیگ ملت ها 
از مس���یر مسکو – فرانکفورت وارد 

شهر شیکاگو شد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال 
ایران دوشنبه شب ساعت ۲۱ به وقت 
محلی) بامداد سه شنبه به وقت تهران( 
در سفری ده ساعته وارد فرودگاه شهر 
شیکاگو شدند و پس از طی تشریفات 
با همراهی نماینده فدراسیون والیبال 
آمریکا راهی محل اسکان خود هتل 
ماریوت شدند. نخستین جلسه تمرینی 
تی���م ملی بعد از ظهر دیروز به وقت 
ته���ران به نرمش و کار با وزنه انجام 
شد و جلسه بعد از ظهر اختصاص به 
تمرین توپی داشت. تیم های آمریکا 

و صربستان نخستین تیم هایی بودند 
که وارد شهر شیکاگو شدند و دو تیم 
ایران و لهستان هم با فاصله ای ناچیز 
با هم تقریبا بطور همزمان به فرودگاه 

رسیدند.
تیم ایران در هفته چهارم دو تغییر 
نسبت به هفته سوم پیدا کرده که علی 
اصغ���ر مجرد و پوریا یلی به ترتیب 
جانشین امیر حسین توخته و صابر 
کاظمی شدند. ضمن آنکه امیر خوش 
خبر سرپرس���ت تیم ملی هم در این 
سفر بدلیل عدم صدور راودید غایب 
است.بازی های این گروه با حضور 
تیم های آمریکا ، ایران ، صربستان و 
لهستان از ساعت 3۰/۲3 جمعه شب 

آغاز می شود.

والیبالیست های دختر ایران از 
سد ماكائو گذشتند

همچنین تی���م والیبال جوانان 
دختر ایران در سومین مسابقه خود در 
رقابت های قهرمانی آسیا با نتیجه سه 

بر صفر از سد ماکائو گذشت.
در این مس���ابقه که دیروز در 
شهر هانوی ویتنام برگزار شد، ایران 
در س���ه ست پیاپی و با امتیازات ۲5 
بر ۱۱، ۲5 بر ۱۸ و ۲5 بر ۱۲ ماکائو 
را شکست داد.با این نتیجه ایران با ۲ 
برد و 7 امتیاز، به عنوان تیم نخست 
گروه Cراهی مرحله بعد شد.به این 
ترتیب مس���ابقه ایران با تیم چهارم 
گروه Bکه احتماا هند خواهد بود، 

فردا برگزار می شود.

کتایون خسرویار از انتخاب به 
عن���وان بهترین مربی فعال در آمریکا 

ابراز خوشحالی کرد.
 ،AFC ب���ه  گزارش س���ایت
کتایون خسرو یار که به عنوان بهترین 
س���رمربی فوتبال بانوان در آمریکا 
 انتخاب شد، صحبت هایی با سایت
Women's Soccer United  
انجام داده اس���ت. این مربی 3۰ ساله 
ک���ه در حال  حاضر هدایت تیم زیر 
۱۹ سال بانوان ایران را بر عهده دارد، 
از این انتخاب خوش���حال است. او 
در این رابطه گفت : به نظر می رس���د 
تمام سخت کوشی ها نتیجه  داد. جامعه 
جهان���ی فوتبال قبول کرد که فوتبال 
زنان در ایران، در حال  پیشرفت است 

و این جایزه س���بب خواهد شد تا 
توجه���ات به ایران زیاد باش���د. من 
امیدوارم حمایت ها بیش از قبل شود. 
من فکر می کنم کسی فکرش را هم 
نمی کرد  که مربی زیر ۱۹ س���اله های 

ایران برنده این جایزه شود. این افتخار 
بزرگی اس���ت و م���ن اان به آینده 

A فکر می کنم.خسرویار که گواهینامه
مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا را 
دارد و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی 
این کنفدراسیون محسوب می شود در 
ادامه ، گفت : من فکر می کنم کس���ب 
گواهینامه A مس���یری را برای زنان 
دیگ���ر ایرانی هموار کرد تا آن ها هم 
خودشان را به این جایگاه برسانند. من 
می خواستم به آن ها نشان دهم که زنان 
ایران قادر به رس���یدن به این جایگاه 
هستند. تیم زیر ۱۹ سال فوتبال بانوان 
ایران زیر نظر کتایون خسرویار باید 
چندی دیگر در انتخابی جوانان آسیا با 
میانمار، ائوس و فلسطین دیدار کند.

تیم ملی والیبال ایران به آمریکا رسید واکنش خسرویار بعد از انتخاب  به عنوان بهترین مربی زنان

سازمان بهزیس���تی کشور در 
بخشنامه ای اعام کرد: شهریه مهدهای 
کودک یک ستاره ۱۰ درصد، دوستاره 
۲۰ درصد، سه س���تاره 3۰ درصد و 
چهارستاره ۴۰ درصد بیشتر از شهریه 

پایه درنظر گرفته شده است.
به گزارش س���ازمان بهزیستی 
کش���ور،در بخشنامۀ شهریۀ مهدهای 
کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی 
کشور که از سوی انوشیروان محسنی 
بندپی رئیس این س���ازمان، به همۀ 
استان ها اباغ شده، آمده است: پیرو 
بخشنامۀ موضوع تعیین شهریۀ مهدهای 
کودک در کمیته های استانی و با توجه 
به تجزیه و تحلیل شهریه های پیشنهادی 
استان ها در کمیتۀ کشوری تعیین شهریه، 
شهریۀ مصوب سال جاری مهدهای 
کودک به تفکیک استان، محل )مرکز 
استان و مناطق/شهرستان( و نوع فعالیت 
و با درنظرگرفتن ماحظات به شرح زیر 

تعیین و برای اجرا اباغ می شود:
شهریۀ مذکور، شهریۀ پایه )شهریۀ 
مهدهای کودک یک ستارۀ مشروط( 

اس���ت و طبق روال سال های گذشته 
برای رعایت بخش���نامه ای مبنی بر 
تعیین شهریۀ مهدهای کودک براساس 
درجه بندی و ارتقای کیفیت خدمات 
مهدهای کودک، ش���هریۀ مهدهای 
کودک یک ستاره ۱۰ درصد، دوستاره 
۲۰ درصد، سه س���تاره 3۰ درصد و 
چهارستاره ۴۰ درصد بیشتر از شهریۀ 

پایه درنظر گرفته شده است.
براس���اس این اباغیه، شهریۀ 
اباغی بدون احتساب هزینۀ تغذیه 
)صبحانه و ناهار( اس���ت و از ابتدای 
اردیبهشت ماه سال ۱3۹7 قابلیت اجرا 
دارد. درص���ورت ارائۀ تغذیه ناهار و 
صبحانه توسط مهدکودک، مجموع 
هزینۀ آن نبای���د از ۹5۰ هزار ریال 
بیش���تر باشد که تفکیک آن براساس 
هزینه ه���ای صبحانه و ناهار برعهدۀ 

کمیتۀ تخصصی استان است.
همچنین براساس این اباغیه، 
تهیۀ میان وعده برعهدۀ والدین و تهیه 
و تأمین لوازم بهداشتِی مصرفی مهد 
کودک مانند مایع دستشویی و دستمال 

شهریۀ مهدهای کودک 10 تا 40 درصد افزایش یافت
کاغذی به عهدۀ مهد کودک است.

تهیۀ نوشت افزار مورد نیاز کودک 
برای اس���تفاده در مهدکودک برعهدۀ 
والدین است اما برای رفاه حال والدین 
و درصورت رضایت آنان و پرداخت 
هزین���ۀ مربوطه، مهدکودک می تواند 

نسبت به تهیه آن اقدام کند، به شرط 
آن که لیست نوشت افزارها و قیمت آن 
قباً به تأیید بهزیستی شهرستان رسیده 
باشد. براین اس���اس، هر مهدکودک 
تمام وقت - مهدکودکی که از ساعت 
7:3۰ تا ۱5:3۰ فعالیت می کند- به شرط 

به کارگی���ری مربیان دارای مهارت و 
کارت مربیگری می تواند با توجه به 
رتبۀ کسب کرده، به همان تعداد فعالیت 
فوق برنامه اجرا کند )یک ستاره مشروط 
لغایت چهارستاره(. بنابراین درمجموع 
یک مهدکودک چهارستاره می تواند 

حداکثر پنج فعالیت فوق برنامه اجرا 
کند. انتخاب نوع فعالیت های فوق برنامه 
باید در جهت رشد و تکامل همه جانبۀ 
ک���ودکان و کاماً منطبق بر فرهنگ 
اسامی و ایرانی و همچنین مورد تأیید 

کمیتۀ تخصصی استان باشد.
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

همكاران محترم و گرامي 
آقايان عليرضا بهاري و آقاي علي وكيلي

ب��ا اندوه ف��راوان مصيب��ت وارده را به ش��ما و خانواده 
گراميتان صميمانه تس��ليت عرض نموده و از پيش��گاه 
خداوند سبحان براي آن تازه گذشته رحمت و مغفرت و 
براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه خداوندمنان 

آرزومنديم.
ام�ور توزيع و فروش � س�ازمان شهرس�تانها � 
ته�ران و حوم�ه � ام�ور مش�تركين � آبونمان � 
ش�بكه اطاع رساني � امور توزيع و فروش كتاب 
� انبار كتاب � مراكز فروش كتاب � ساعت كنترل 
� حمل و نقل � تعميرگاه � س�ازمان پخش � انبار 

برگشتي � تكفروشي � توزيع داخلي

دوست عزيز و همكار ارجمند
 جناب آقاي دكتر احمد جليلي 

با نهايت تأسف درگذشت همشيره مكرمه را به جنابعالي 
و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده، خود را شريك 

درد و غمتان مي دانم.
از طرف دكتر منوچهر جشناني 

جناب آقاي
 دكتر سيداحمد جليلي دوست عزيز

خبر جانس��وز درگذشت خواهر گرامي شما باعث تاثر و 
تالم اينجانب گرديد. بدينوسيله براي آن جناب و ساير 

بازماندگان آن مرحومه صبر جميل آرزومنديم.
دكتر سيروس ايزدي
مديرعامل، رئيس و مسئول فني
 بيمارستان ايرانيان

جناب آقاي دكتر سيداحمد جليلي
 رياست محترم انجمن علمي روانپزشكي ايران

با نهايت تاس��ف و تالم درگذش��ت خواهر گرامي شما را 
به جنابعالي و خانواده محترم تسليت گفته و بقاي عمر 
بازمان��دگان آن مرحومه را از خداوند متعال مس��ئلت 

داريم.
هيئت مديره و روانپزشكان بيمارستان ايرانيان

جناب آقاي دكتر سيداحمد جليلي
با كمال تاس��ف و تاثر درگذش��ت خواهر گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده و شادي 
روح آن مرحومه و تسلي بازماندگان را از خداوند متعال 

خواستاريم.
دكتر بيژن شاهرخي

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي دكتر ناصر ابراهيمي درياني

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترم تس��ليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومنديم.
دكتر كورش شميمي

بازگشت همه به سوي اوست
استاد عزيز جناب دكتر سيداحمد جليلي

درگذش��ت مرحومه خواهرگرامي را به ش��ما و خانواده 
محترم تسليت مي گويم، آرامش قرين رحمت الهي آن 
عزيز و سامتي شما و خانواده گرامي را از حضرت حق 

مسئلت داريم.
دكتر محمد اربابي و دكتر هيوا پارسافر

اوست پايدار 
اس��تاد ارجمند جناب آقاي دكتر احمد جليلي، در 
روز جمعه، بيس��ت و پنجم خرداد 1397، از ساعت 11 
تا 12 و نيم ظهر در سالن آمفي تئاتر مجتمع آموزشي �  
نيكوكاري رعد به س��وگ خواهر مهربان خود، مرحومه 

مغفوره سركار خانم مهري جليلي مي نشينند. 
هي��ات مديره انجمن علمي روانپزش��كان ايران ضمن 
عرض تس��ليت به استاد بزرگوار و خانواده محترمشان، 
مراس��م فوق را به اطاع دوس��تان، آشنايان و همكاران 

مي رساند. 
آدرس مجتم��ع رعد: تهران، ش��هرك غ��رب، خيابان 
هرم��زان، خيابان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، كوچه 

ارغوان 

خواهر عزير مهري جليلي 
بي هنگام، به جاودانگي پيوست. 

روز جمع��ه بيس��ت و پنجم خرداد 1397، از س��اعت 
11 تا 12:30 در س��الن آمفي تئاتر مجتمع آموزش��ي � 
نيكوكاري رعد واقع در شهرك غرب ، خيابان هرمزان، 
خياب��ان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، كوچه ارغوان به 

ياد او خواهيم نشست. 
دكتر احمد جليلي 

با قلبي آكنده از غم و اندوه درگذشت همسر، پدر، برادر 
و عمو عزيزمان ش��ادروان دكت�ر كاظم صفوي زاده 
متخصص زنان كه عمري را با صداقت در عرصه پزشكي 
و خدمت به بيماران س��پري نمود، به اطاع دوس��تان و 
آشنايان مي رس��اند. به همين مناسبت مجلس يادبود 
آن ش��ادروان روز جمع��ه 97/3/25 از س��اعت 16 ت��ا 
17/30 در مس��جد وليعصر)عج( واقع در خيابان خالد 
اسامبولي)وزراء( جنب پارك ساعي منعقد مي گردد. 
حضور ش��ما س��روران گرامي موجب ش��ادي روح آن 

مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
همسر: زرين دخت برادران

فرزندان: دكتر رزيتا � مهندس آنيتا
دامادها: دكتر فواد طالقاني � مهندس محمود عليشاهي

مل�وك صف�وي زاده � دكتر اكبر صف�وي زاده � 
مهن�دس جعفر صف�وي زاده � مرضيه بهرامي � 
مهن�دس عليرضا صفوي زاده � آفرين � نازنين � 

ملودي صفوي زاده
دكتر جليل برادران � دكتر حسين برادران

دكت�ر مه�دي حفيظي � دكتر حس�ين مظاهر � 
دكتر حميد مفرد � قاضي زاهدي.

اولين س��الگرد غروب غم  انگيز همس��ر و پدر عزيزمان 
زنده ياد »جمش�يد اصغرپ�ور« را با همه دلتنگي ها، 

حسرت ها و خاطراتش گرامي مي داريم. 
روحش شاد و قرين رحمت الهي باد 

ضمن��اً بنا ب��ه وصيت مرحوم كليه هزينه هاي مراس��م 
صرف امور خيريه خواهد شد. 

از طرف همسر و فرزندان 

امشب ترا به خوبي نسبت به ماه كردم 
تو خوبتر ز ماهي من اشتباه كردم 

خردادي ديگر يادآور پرواز 
ملكوتي نازنين مرد نكونام 
شادروان فريدون گدابلو 

را گرامي مي داريم 
روحش شاد و قرين رحمت 

الهي گردد. 
همسر و فرزندان 

بنام خدا 
23 خرداد سومين سالگرد 
شادروان مرحوم سرهنگ 
عل�ي طاه�ري  پ��دري 
مهربان، همسري دلسوز و 

دوستي وفادار مي باشد.
گذش��ت زمان نتواسته دل 

پر درد ما را تسكين دهد. 
خاطراتش هميشه در ذهن 

ما باقي است.
روحش شاد و يادش گرامي 

باد
ضمناً كليه هزينه مراسم صرف امور خيريه مي گردد. 

همسر � فرزندان �  دامادها و عروس 

اي آفتاب آهسته نه 
پا در حريم يار من 

ترسم صداي پاي تو 
خواب است و بيدارش كند 

هفتمين س��الگرد درگذش��ت ش��ادروان دكتر بهناز 
پيروز را به سوگ مي نشينيم

همسر: روزبه يلفاني 
دختر: فرناز 

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه سهامی خاص 
به شماره ثبت 171228 و شناسه ملی 10102136872 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/02 و مجوز 
شماره 34076 / 122 مورخ 97/2/5 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای سید علی هاشمی 0065126701 آقای علیرضا جهانخانی 0064112039 آقای محمد 

مسلمی 0068805918 برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177317(

آگهی تغییرات شرکت نکو آراء سهامی خاص
 به شماره ثبت 214066 و شناسه ملی 10102554690 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: خانم معصومه خلیقی س���یکارودی کد ملی 0016139232 به 

س���مت رئیس هیئت مدیره و خانم دینا پیمایی کدملی 0070894353 به 

س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس حاجی زاده باس���تانی کد 

ملی 0077873882 به س���مت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود محتاج 

خراس���انی کد ملی 0941756671 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

شرکت تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهاء دار از قبیل چک، 

س���فته، برات، عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و 

اداری نیز با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177472(

آگهی تغییرات 
شرکت بازرگانی زرین کاای نصر سهامی خاص 

به شماره ثبت 124937 و شناسه ملی 10101683879 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای غامحس���ین احمدی فرد بش���ماره ملی 
0793248401 بس���مت رئیس هیئت مدی���ره و آقای هادی اکبر 
عطار بشماره ملی 0052588580 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای علیرضا رضائی فرد بش���ماره ملی 0055598439 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب ش���دند. امضاء چک ،سفته، 
برات و قراردادهای تعهد آور و اس���ناد رس���می ب���ا مدیرعامل و 
یکی دیگر از اعض���اء هیئت مدیره متفقاً و با مهر ش���رکت معتبر

 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177473(

آگهی تغییرات 
شرکت معدن ماشین زاگرس سهامی خاص

 به شماره ثبت 498623 و شناسه ملی 14006183907 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/12/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروح�ه در ماده 45 را بشرح 
ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث. 
نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان ش���رکت و نظارت بر تعیین شغل و 
حقوق و دس���تمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و شرایط استخدام و معافیت 
و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشس���تگی و مس���تمری وراث آنان 
بر اس���اس آئین نامه های مصوب مجمع عمومی و مقررات جاری کشور. 
دریافت مطالبات و پرداخت دیون ش���رکت. 7-45- تعهد، ظهرنویس���ی، 
قبولی، پرداخت و واخواس���ت اوراق تجارتی. مبادرت به تقاضا و اقدام در 
مورد ثبت هرگون���ه اختراعات و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 
مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عامت تجاری. اجاره، استیجاری 
و واگذاری و فس���خ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره به���اء و دفاع از این نوع 
تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید 
نظر در رأی صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه ادعا 
یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داش���تن تمام اختیارات راجع به 
امور دادرسی و تعیین وکیل س���ازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و 
استرداد س���ند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون 
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی 
از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرس���ی و غیره با یا بدون حق توکیل و 
توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت 
دعوی و خواه به امری که کامًا قاطع باشد دعوی خسارت استرداد دعوی 
جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن 
تأمین خواس���ته تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت 
برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرا و تعقیب عملیات 
اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 
و کلیه امور دادرسی تهیه گزارش های دوره ای مشتمل بر موضوعاتی که در 
مجمع عمومی تعیین می گ�ردد و ارسال آنها در مهلت مقرر برای دبیرخانه 

مجمع عمومی. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177474(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پلیمر گچساران سهامی خاص
 به شماره ثبت 518483 و شناسه ملی 14007200456 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035، 
به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی 

10100468600، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177465(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت و اجرا مهر نیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 522853 و شناسه ملی 14007416176 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی فیش شماره 48 / 97 ص / 293 

مورخ 97/2/10 بانک پاسارگاد شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177466(

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان مشاور راماب سهامی خاص
 به شماره ثبت 46019 و شناسه ملی 10100912525 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. خانم فاطمه منصوری مستوفی با کد 
ملی 2991511168 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد شریفی با کد ملی 3821107618 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177468(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 309715 و شناسه ملی 10103501252 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/29 و بموجب مجوز شماره 
122/34229 مورخ 1397/02/10 س���ازمان بورس و اوراق بهادار س���رمایه ش���رکت از مبلغ 
500000000000 ریال به مبلغ 1850000000000 ریال منقس���م به 1850000000 سهم 
1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177469(

آگهی تغییرات 
شرکت جهان یاران پایدار سهامی خاص

 به شماره ثبت 414948 و شناسه ملی 10320661197 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/08/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان منتهی به 

96/6/31بتصویب رسید آقای پیروز آذر )0039570355( بعنوان بازرس 

اصلی و خانم رفعت فتاحی���ان )0047148519( بعنوان بازرس علی البدل 

بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراانتشار اطاعات برای 

درج آگهی های شرکت انتخاب ش���د. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 

بقرار ذیل انتخاب ش���دند: آقای فریدون کیهانی کد ملی 0041377141 

آقای یوسف سعید فرجی کد ملی2594013250 آقای هوشنگ قهرمانی 

کد ملی0043158498 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177464(

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی

 به شماره ثبت 37121 و شناسه ملی 14005358354 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1396/11/21 و نامه ش���ماره 44156 /ص/ 96مورخ 1396/12/5 سازمان 
بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1395 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی 
آریا بصیر اندیشه شناس���ه ملی 10103295049 به سمت بازرس اصلی و 
آقای محمد حس���ین حجاب به کد ملی 1828871540 به سمت بازرس 
علی البدل مؤسسه برای یک سال مالی انتخاب ش���دند روزنامه اطاعات 
بعنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت نش���ر آگهی مؤسسه انتخاب گردید. 
آقای احمد علی ح���اج کریم با کدملی 0530877181 به س���مت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 3 س���ال انتخاب گردید. آقای احمدعلی حاج کریم 
با کد ملی 0530877181 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردید. کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و نامه های اداری و عادی با 
امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. هیئت مدیره 
اختیارات خود در بند ج، قس���مت تدوین بند ح، قس���مت معرفی نماینده 
در بند ل، بن���د م، بند ک، بند ع، بند ن و بخش توس���عه و نظارت بندط 
 ماده 11 و همچنین اختیارات مصرح ماده 13 اساس���نامه را به مدیرعامل

 تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177467(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی بنیاد سهامی خاص )درحال تصفیه(
 به شماره ثبت 79686 و شناسه ملی 10101244010 

به استناد صورتجلس���ه هیئت تصفیه مورخ 1396/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محمود 
کیاء به ش���ماره ملی 0046781684 بعنوان مدیر اجرایی تصفیه انتخاب گردید. -کلیه اوراق و 
اسناد تعهد آور، کلیه چکها وبروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت 
معتبر می باش���د و کلیه مکاتبات عادی با امضاء محمود کیاء مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177458(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص
 به شماره ثبت 255756 و شناسه ملی 10102960400 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: 
1- شرکت سرمایه گذاری پارس آریان)سهامی عام( به شناسه ملی10102347321 2- شرکت 
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد )س���هامی عام( به شناسه ملی10103120430 3- شرکت 

تدبیرگران پاسارگاد )سهامی عام( به شناسه ملی10103125697 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177460(

آگهی تغییرات شرکت سبا جام کاسپین سهامی خاص
 به شماره ثبت 4105 و شناسه ملی 10103573689 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: -مرکز اصلی شرکت به شهریار- اندیشه بلوار ش���هدا نبش کوچه رجائی پاک 92 کد 

پستی 3354472911 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری 
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک
 استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )177463(

آگهی تغییرات
 شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص

 به شماره ثبت 255756 و شناسه ملی 10102960400 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود 
و زیان س���ال مالی منتهی به 1395/12/30 م���ورد تصویب قرار 
گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه 
ملی10100468600به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز 
ایران مشهود به شناس���ه ملی10100322973 به عنوان بازرس 
علی البدل برای س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب شدند 
روزنامه کثیراانتشار اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177459(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه دریک ایرانیان شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 410302 و شناسه ملی 10320616393 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعض���اء هیئت مدیره به قرار 

ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: ش���رکت سرمایه گذاری پارس 

آریان )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10102347321 -شرکت فناوری 

اطاعات و ارتباطات پاس���ارگاد آریان )س���هامی خاص( به شناسه ملی 

10103807145 -ش���رکت سام گروه )س���هامی خاص( به شناسه ملی 

10102417191 ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 95/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. -روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177461(

آگهی تغییرات شرکت پرشین ساسان ایده آل سهامی خاص 

به شماره ثبت 304971 و شناسه ملی 10103419982 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/23 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: موارد ذیل به موضوع فعالیت ش���رکت الحاق 

گردید: اشتغال به کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، 

بسته بندی و پخش انواع کاا، طراحی و مشاوره در داخل و خارج از کشور، 

مش���ارکت با اش���خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه هرگونه 

خدمات فنی و مهندس���ی و تولیدی و نظایر آن، انجام فعالیت های تجارتی 

داخلی و خارجی و واردات و ص���ادرات انواع کااهای مجاز، عرضه توزیع و 

فروش کلیه اقام تولید داخلی و خارجی، عقد قرارداد و عقود اس���امی با 

کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و بانک ها و موسسات 

مالی و اعتباری و شرکت های دولتی یا خصوصی اعم از داخلی و خارجی، 

اخذ وام و تس���هیات و اعتبارات از کلیه بانک ه���ای داخلی و خارجی و 

موسسات مالی و اعتباری، قبول مشاوره در زمینه های بازرگانی، تولیدی، 

صنعتی، مدیریتی و فنی و نظایر آن، ایجاد ش���عبه و اخذ و قبول نمایندگی 

سایر شرکت های داخلی و خارجی در موضوع شرکت با حق توکیل، خرید 

و فروش ماشین آات، ابزارآات، تجهیزات مورد مصرف در صنایع گوناگون، 

واردات غات، خشکبار، فرآورده های غذایی، دام و طیور پس از اخذ مجوز 

از مراجع ذیصاح و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177462(

آگهی تغییرات شرکت گسترش منطقه سبز سهامی خاص
 به شماره ثبت 411045 و شناسه ملی 10320630631 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/02/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: خانم زهرا غفاری به ش���ماره ملی 0066189179 را به عنوان بازرس اصلی و خانم 
مهناز باباپور دیجوجین به ش���ماره ملی 1467458163 را به عنوان بازرس علی البدل به مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی 1394 تصویب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177450(

آگهی تغییرات شرکت توسعه زیرساخت اطاعات سیروان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 513144 و شناسه ملی 14006946180 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/01/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-محل شرکت به آدرس استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر تهران-
شهرک راه آهن-خیابان بنفشه-خیابان بنفشه دهم غربی-پاک 19-مجتمع تجاری 
اداری بارانf -092 -طبقه دوم-واحد 413 کدپستی: 1494871714 تغییر یافت 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177453(

آگهی تغییرات شرکت فنآوران لرزه زمین پایش شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 498066 و شناسه ملی 14006161112 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 

یوسف زنگانه کد ملی 0066266262 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه میدان میری کد ملی 

0321738845 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177454(

آگهی تغییرات شرکت هیرسا پلیمر سهند سهامی خاص 
به شماره ثبت 503888 و شناسه ملی 14006480426 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/12/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توس���ط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177455(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی بنیاد سهامی خاص )درحال تصفیه(
 به شماره ثبت 79686 و شناسه ملی 10101244010 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: -عملکرد هیئت تصفیه منتهی به 1394/12/30 به تصویب رسید. -محمود کیاء به شماره ملی 
0046781684 و مسعود صفاری آشتیانی به ش���ماره ملی 0052888371 و علی محمد مهراد واا 
به ش���ماره ملی 0049124064 به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. -موسسه حسابرسی مفید 

راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177457(

آگهی تغییرات

 شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 228825 و شناسه ملی 10102699549 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/12/27 و 

نامه ش���ماره 122/33527 مورخ 1397/01/19 سازمان بورس تصمیمات 

ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت حساب سود )زیان( سال مالی منتهی به 

1396/09/30 به تصویب رسید. موسسه حسابرس���ی وانیا نیک تدبیر )با 

شناسه ملی 10320721862( به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 

داریاروش )باشناسه ملی 10320272938( بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک س���ال مالی نتخاب گردیدند. روزنامه های کثیر اانتشار دنیای 

اقتصاد و اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177452(

آگهی تغییرات
 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام

 به شماره ثبت 262978 و شناسه ملی 10103804104 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 

1397/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اش���خاص ذیل بعنوان اعضای 

هیئت مدی���ره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: موسس���ه صندوق 

های بازنشس���تگی، پس انداز و رف���اه کارکنان صنعت نفت با شناس���ه 

ملی 14004816249 ش���رکت افق زرین محاس���ب با شناس���ه ملی 

10380559689 ش���رکت خدمات بازرگانی عماد نف���ت خزر خارک با 

شناسه ملی 14006562989 شرکت توسعه پتروشیمی کنگان با شناسه 

ملی14006657417 ش���رکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر با 

شناسه ملی 10980283514 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177456(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه فروش خودروکار شرکت سهامی عام

 به شماره ثبت 173489 و شناسه ملی 10102159038 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید: انجام کلیه امور بازرگان���ی اعم از خرید،فروش، واردات، صادرات هرگونه کاا 
و اموال منقول و غیرمنقول، مواد اولیه تجهیزات، تاسیسات،ماش���ین آات به صورت 
مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در 
داخل یا خارج از شرکت اخذ نمایندگی مجاز از شرکت های خودروساز -ایجاد توسعه، 
راه اندازی و مش���ارکت در انواع پروژه های بازرگانی، خدماتی، صنعتی و در داخل و 
خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیات مالی و اعتباری 
اعم از ارزی و ریالی داخلی و خارج از کشور، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی 
و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کش���ور -ارایه خدمات مشاوره، مدیریتی و 
بازرگانی در حوزه فعالیت ش���رکت در همه زمینه های سرمایه گذاری به اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور -بررسی، مطالعه تهیه و تدوین اجرای انواع 
طرحهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و تشکیل و راه اندازی انواع شرکت ها 
و ... و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده. -انعقاد قراردادهای 
همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های ازم( محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر 
تهران-بیمه-خیابان عبدالرحمان نفیسی-خیابان میرعبدالسعید عظیمی-پاک 54-
طبقه اول-واحد 1 کد پستی 1393833311 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید. اساس���نامه جدید مشتمل بر 78 ماده و 15 تبصره به تصویب رسید و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )177451(
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آمريكا به كره شمالي تضمين امنيتي داد

شيخ االزهر درخواست غرب براى حذف برخى آيات قرآن 
را محكوم كرد

ابنا: احمد الطيب، شـــيخ االزهر مصر در 
ضيافت افطار وزارت اوقاف كه در آن عبدالفتاح 
السيسى رئيس جمهورى اين كشور نيز حضور 
داشـــت، درخواست غرب مبنى بر حذف برخى 
آيات قرآن كريم را رد و آن را محكوم كرد .وى 
گفت: قرآن كريم طى 14 قرن مورد حمالت و 
بى احترامى برخى ها قرار گرفته و اين اقدامات 
گمراه كننده اين روزها نيز ادامه دارد.شيخ االزهر 

گفت: ما بيانيه اى كه توسط 300 روشنفكر و سياستمدار در فرانسه منتشر 
شده و در آن خواستار حذف برخى آيات قرآن كريم به ويژه آيات متعلق به 
جنگ يهوديان و مسيحيان شده اند را محكوم مى كنيم.دكتر الطيب تاكيد كرد: 
اين اقدامات غرب عليه مقدسات اسالم، محكم ترين دليل براى تروريسم و 
عامل خونريزى بى گناهان مى شود.وى افزود: هيچ آيه اى در قرآن كريم 
وجود ندارد كه خواستار كشتن يهوديان و مسيحيان باشد و در اين كتاب 

مقدس، براى ظلم و ستم جايگاهى نيست.
چسباندن اسناد پاره شده توسط ترامپ، شغل كارمندان كاخ سفيد!

ايرنا: دو كارمند با سابقه كاخ سفيد به تازگى اعالم كرده اند كه وظيفه 
آنان چسباندن دوباره اسناد و مداركى است كه دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا پس از مطالعه، پاره مى كند. سولومون الرتى و رجينالد يانگ جونيور 
كه به تازگى و ناگهانى و بدون هيچ توضيحى از كاخ سفيد اخراج شده اند، 
گفته اند با درآمد ساالنه بيش از 60 هزار دالر، مامور حفظ اسناد رياست 
جمهورى براى بايگانى ملى آمريكا بوده اند. اين دو گفته اند ترامپ از آغاز 
رياست جمهورى اش، بسيارى از اسناد و مداركى را كه بايد حفظ شوند، 

پاره كرده است.
مشاور اقتصادى ترامپ سكته قلبى كرد

ايرنا: «لرى كادلو» مشـــاور اقتصادى رئيس 
جمهـــورى آمريكا، دقايقى قبل از آمادگى «دونالد 
ترامپ» براى ديدار با «كيم جونگ اون» رهبر كره 
شمالى در سنگاپور، دچار سكته قلبى شد. ترامپ در 
توئيتى تاييد كرد كه مشاور اقتصادى اش دچار سكته 
شده و در بيمارستان «والتر ريد» واشنگتن بسترى 
است. «سارا لى» سخنگوى مطبوعاتى كاخ سفيد نيز 
در بيانيه اى اعالم كرد كه به گفته پزشكان، كادلو 
دچار سكته قلبى خفيف شده است. كادلو 70 ساله، ترامپ را در سفر اخيرش 
به كانادا براى شركت در نشست  اجالس «جى 7» همراهى كرد. وى در دولت 

«رونالد ريگان» رئيس جمهورى پيشين آمريكا نيز خدمت كرده است.
گروگانگيرى در پاريس

مهر:رسانه ها از وقوع گروگانگيرى در پايتخت فرانسه خبر مى دهند. دفتر 
شهردار پاريس در اين خصوص اعالم كرد: يك مرد مسلح در پاريس، چندين 
نفر را به گروگان گرفته است.بر اساس اعالم سى اِن اِن پليس عليرغم اينكه 
مى گويد به نظر نمى رسد حادثه مذكور تروريستى باشد، از تالش نيروهاى 
ويژه خود براى مذاكره با گروگانگير خبر داده است.بر اساس اعالم اين شبكه 
تلويزيونى، سه نفر به گروگان گرفته شده  اند و يكى از آنها زنى باردار است. 

يكى ديگر از گروگان  ها نيز زخمى و حال وى وخيم اعالم شد.
پاپ، كليساى شيلى را در پى رسوايى اخالقى پاكسازى كرد

ايســـنا: پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاى 
جهان پس از موافقت با استعفاى يك اسقف در 
كشـــور شيلى به دليل رسوايى جنسى، اقدام به 
پاكسازى كليساى كاتوليك در اين كشور آمريكاى 
جنوبى كرد. پاپ فرانسيس با تقاضاى استعفاى 
سه اسقف بلند پايه در شيلى موافقت كرد. خوان 
باروس 61 ساله از زمانى كه پاپ در سال 2015  
وى را به اسقفى ناحيه اوسورنو در شيلى انتخاب 

كرده بود، در كانون يك رسوايى بزرگ جنسى قرار داشت. باروس به سرپوش 
گذاشتن بر آزار جنسى كودكان توسط كشيشى به نام فرناندو كاراديما در 

دهه هاى 80 و 90 ميالدى در شيلى متهم است.
آمريكا با دهن كجى به چين، سفارت خود در تايوان را افتتاح كرد

ايسنا: آمريكا از دفتر نمايندگى خود در پايتخت تايوان در حالى رونمايى 
كرد كه اين مساله مى تواند باعث افزايش تنش ها با چين شود كه تايوان را 
استانى تجزيه طلب متعلق به خود مى داند. تساى اينگ ون، رئيس جمهورى 
تايوان در بيانيه اى اعالم كرد كه اين سفارت دو فاكتور تضمينى از جانب 
آمريكا براى يك رابطه حتمى است. گفتنى است واشنگتن در سال 1979 
روابط ديپلماتيك خود را با تايوان قطع كرد اما همچنان متحد اصلى اين 

منطقه و تامين كننده اصلى سالح آن باقى ماند.
ابراز نگرانى وزير خارجه انگليس از وضعيت مسلمانان ميانمار

ايسنا: وزير امور خارجه انگلستان در تماس با 
رهبر ميانمار از وضعيت اسفبار مسلمانان روهينگيا 
ابراز نگرانى كرد. بوريس جانســـون گفت كه در 
تماس با آنگ سان سوچى رهبر ميانمار، نگرانى 
خود را در مورد رفتار با مسلمانان روهينگيا در 
اين كشور آسيايى تكرار كرده است. جانسون در 
پيامى توييترى گفت: اكنون كه ميانمار با نظارت 
سازمان ملل بر بازگشت پناهجويان و همچنين 
يك كميسيون تحقيق درباره جنايات عليه مسلمانان موافقت كرده، زمان اقدام 

سريع فرا رسيده است.
تحريم هاى جديد آمريكا عليه اشخاص و شركت هاى روسيه

ايسنا: وزارت خزانه دارى آمريكا در تازه ترين تحريم هايش عليه روسيه، 
سه شخصيت روس و پنج شركت را تحريم و اعالم كرد كه اين اشخاص 
و شـــركت ها با ارتش و سرويس اطالعاتى مسكو در حمالت سايبرى به 
آمريكا و متحدانش همكارى مى كنند. اين وزارتخانه اعالم كرد: از فعاليت هاى 
سايبرى بى ثبات كننده روسيه مى توان به حمالت نات پتيا در سال گذشته 
ميالدى اشـــاره كرد كه در سراسر اروپا، آسيا و آمريكا به سرعت گسترش 

يافت. هنوز مسكو به اين اقدام آمريكا واكنش نشان نداده است.

سرويس خارجى: رئيس جمهورى آمريكا  پس از چند دهه 
اختالفات  در روابط  واشنگتن –پيونگ يانگ ، در ديدار  با  رهبر 
كره شمالى در سنگاپور، در حالى كه متعهد به تضمين امنيت  اين 
كشور در ازاى خلع سالح هسته اى پيونگ يانگ  شد، توافقنامه اى 

تاريخى  با «كيم جونگ اون» امضا كرد.
 ترامپ با رهبر كره شمالى در هتل «كاپالى» سنگاپور ديدار 
كــــرد و پــــس از امضاى  يك  توافقنامه تاريخى  گفت: مطمئنا 
روند خلع ســــالح هسته اى كره شمالى خيلى سريع و به زودى 
آغاز خواهد شد. رئيس جمهورى آمريكا تاكيد كرد:اين سند يك 
توافق كامل بوده  و همه چيز را در بر مى گيرد و در عين حال 
تضمين هاى امنيتى واشنگتن به كره شمالى و نيز تعهد پيونگ يانگ 
به خلع سالح هسته اى در اين سند قيد شده است. ترامپ گفت: 
وارد روابطى استثنايى و خاص با كره شمالى شده ايم و اميد داريم 
كه بتوانيم خطر سالح هاى هسته اى كه به طور جدى جهان را 
تهديد مى كرد  رااز سر جامعه جهانى برداريم. زمان خوبى را با 
هم گذرانديم، ديدار و توافق ها بيش از انتظارها بود و بايد گفت 
ديدار  موفقى داشتيم. وى همچنين در پاسخ به  سوال خبرنگارى 
كه پرسيد آيا با اون ديدار ديگرى انجام خواهد شد و او به آمريكا 
مى آيد گفت: اين ديدار منجر به ديدارهاى بيشتر بيشتر و بيشتر 
خواهد شد ديدارها افتخارى براى من است افتخارى بزرگ. بله 
يقينا ديدار خواهيم داشــــت و حتما از او براى سفر به آمريكا و 

ديدار در كاخ سفيد دعوت مى كنم.
«كيم جونگ اون»، رهبر كره شمالى نيز پس از امضاى توافقنامه 
با ترامپ گفت: ديدارى تاريخى داشتيم و به مرحله جديدى پاى 
گذاشتيم و جهان شاهد تغييرى گسترده خواهد بود.پس از سخنان 
كوتاه ترامپ در جواب خبرنگاران آنها بار ديگر خوش و بشى 
انجام دادند كه پس از آن رهبر كره شمالى به سرعت و پيش از 
ترامپ صحنه را ترك كرد و به همراه تيم همراهش از محل اين 
ديدار خارج شد.  اين در حالى است كه ،هنگام امضاى سند، در 
كنار ترامپ «مايك پامپئو»، وزير خارجه آمريكا ايستاده بود اما در 

طرف مقابل خواهر كيم جونگ اون وى را همراهى مى كرد.
مفاد توافق

مفاد توافقنامه  تاريخى مشترك رهبران آمريكا و كره شمالى 
به شرح زير است:

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا و كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالى اولين ديدار رو در روى خود را 12 ژوئن 2018 در 

سنگاپور برگزار كردند.
ترامپ و اون تبادل نظرى جامع و عميق در باره مسائل مربوط 
به روابط آمريكا  - كره شمالى و برقرارى صلح پايدار و دائم در 
شبه جزيره كره داشتند. ترامپ به ارائه تضمين هاى امنيتى به كره 
شمالى متعهد شد و اون نيز بر تعهد قاطع و كامل خود بر خلع 

سالح كامل هسته اى شبه جزيره كره تاكيد كرد.
ترامپ و اون با تاكيد بر اين نكته كه برقرارى روابط جديد 
ميان آمريكا و كره شــــمالى به صلح و رفاه در شــــبه جزيره كره 
و جهان مرتبط اســــت و با درك اين نكته كه اعتمادسازى ميان 
دو طرف مى تواند روند خلع ســــالح هسته اى را گسترش دهد 

اعالم مى دارند:
1- آمريكا و جمهورى دموكراتيك خلق كره متعهد به ايجاد 
روابط جديدى ميان آمريكا – جمهورى دموكراتيك خلق كره مطابق 

با ميل مردم دو كشور براى صلح و موفقيت مى شوند.
2- آمريــــكا و جمهورى دموكراتيك خلق كره تالش هاى 
مشــــتركى را براى ايجاد يك نظام صلح پايدار و باثبات در شبه 

جزيره كره آغاز مى كنند.
3- جمهورى دموكراتيك خلق كره با تاكيد بر بيانيه 27 آوريل 
2018 «پانمونجوم» متعهد به تالش براى خلع سالح هسته اى كامل 

شبه جزيره كره مى شود.
4- آمريكا و جمهورى دموكراتيك خلق كره متعهد مى شوند 
كه موارد باقيمانده مربوط به اسراى جنگى و مفقودين در جنگ 
را از جمله با اســــترداد گروهى كه تاكنون شناســــايى شده اند، 

حل و فصل كنند.
دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا و كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالى بعد از اولين ديدار تاريخى كه بين رهبران دو كشور 
برگزار مى شود تاييد كردند كه اين نشست يك رخداد تاريخى با 
اهميت فراوان است كه بر چندين دهه تنش و خصومت ميان دو 
كشور غلبه كرده و موجب گشايش آينده اى جديد مى شود و هر 
دوى آنها متعهد به اجراى مفاد اين بيانيه مشترك به طور كامل و 
به صورت سريع شدند.  در اين حال آمريكا و كره شمالى متعهد 
به انجام مذاكرات متعاقب تحت رهبرى مايك پامپئو، وزير امور 
خارجه ترامپ و همچنين با شركت يك مقام مرتبط عاليرتبه از 
كره شــــمالى در سريع ترين تاريخ ممكن به منظور اجراى نتايج 

نشست رهبران دو كشور شدند. همچنين ترامپ و كيم جونگ اون 
متعهد به همكارى براى توسعه روابط جديد آمريكا و جمهورى 
دموكراتيك خلق كره و حمايت از صلح، موفقيت و امنيت در شبه 

جزيره كره و جهان شدند.
مصاحبه مطبوعاتى ترامپ

رئيس جمهورى آمريكا با گذشت ساعاتى پس از  امضاى 
توافقنامه با رهبر كره شمالى، در يك كنفرانس خبرى حضور يافت 
و نشست خود با  «اون»را نشستى تاريخى خواند و از تالش ها و 

ميزبانى سنگاپور ازديدارش با كيم جونگ اون قدردانى كرد.
ترامپ همچنين از روساى جمهورى كره جنوبى،  چين و 
نخست وزير ژاپن به دليل تالش هايشان براى برگزارى اين نشست 
در سنگاپور تشكر كرد. رئيس جمهور آمريكا از اقدام جسورانه كيم 
جونگ اون براى برداشتن اولين گام شجاعانه براى يك آينده جديد 
و روشن براى مردمش تشكر كرد وگفت كه آماده آغاز تاريخى 
جديد و نوشتن فصلى نو در روابط دو كشور است. ترامپ خطاب 
به رهبر كره شــــمالى يادآور شد كه وى يك فرصت عالى براى 
مردم كره شمالى پيش روى خود دارد. وى از توافق آمريكا و كره 

شمالى براى آغاز روند خلع سالح اتمى شبه جزيره كره در اسرع 
وقت خبر داد.  وى گفت: كره شمالى براى خلع سالح هسته اى 
و آغاز روابط جديد آماده است. ما در مقابلمان فرصتى استثنائى 
داريم و به جهان يادآور مى شوم كه پكيج جديدى از صلح داريم.

ترامپ افزود: كيم جونگ اون در اين ديدار بر تعهدش براى خلع 
كامل سالح در شبه جزيره كره تاكيد كرد و اين مساله امرى قابل 
تحقق است. ما مساله اى كه سال ها بدون حل باقى مانده بود را، 
حل كرديم. مردم كره شمالى و جنوبى در اين مسير سهم بسزايى 
دارند. امروز روز و لحظه اى عظيم و تاريخى و بشارت گر آينده اى 
روشن است. رئيس جمهورى آمريكا با تاكيد بر اينكه هدف ما خلع 
سالح اتمى كامل شبه جزيره كره است، گفت : در روند راستى 
آزمايى خلع سالح، از تركيبى از كارشناسان آمريكايى و بين المللى 
اســــتفاده خواهد شد وتحريم هاى  واشنگتن عليه كره شمالى تا 
خلع سالح هسته اى اين كشور ادامه خواهد داشت و پس از خلع 

سالح كامل تحريم ها لغو مى شود.
در ادامه كنفرانس خبرى، رئيس جمهورى آمريكا در پاسخ به 
سوالى درباره اينكه آيا در  اين مذاكرات  مساله حقوق بشر نيز مطرح 
شد يا نه، اظهار داشت: درباره پرونده حقوق بشر نيز با كيم جونگ 
اون گفتگو كرديم، پيش از اين تمركز ما موضوع برنامه هسته اى 
بود اما اكنون مساله حقوق بشر مطرح است و ما در زمان مناسب 
گام هاى بيشترى در اين مسير برخواهيم داشت. وى همچنين  با بيان 
اين كه به مانورهاى نظامى آمريكا و كره جنوبى پايان  خواهد داد، 
چرا كه به اين ترتيب آمريكا مى تواند از هزينه مبالغ هنگفتى جلوگيرى 

كند،گفت: با كيم جونگ اون درباره حضور نيروهاى آمريكايى در 
كره جنوبى صحبتى نكرديم و نيروهايمان را براى تضمين امنيت 
سئول خارج نمى كنيم. ترامپ در پاسخ به سوالى درباره اين كه آيا 
مايل به ايفاى نقش كنگره آمريكا در مذاكرات با كره شمالى است، 
گفت: بله من دوست دارم كه كنگره نقش داشته باشد. رئيس جمهورى 
آمريكا در پاسخ به سوالى درباره اينكه آيا به اجراى توافق امروز با 
كره شمالى اعتماد و اطمينان دارد، گفت: اطمينانى وجود ندارد، تنها 
چيزى كه مى توانم بگويم اين است كه آنها مى خواهند معامله كنند، 
كار من هم معامله است. ترامپ درباره امكان آغاز روابط ديپلماتيك 
و تبادل سفرا ميان آمريكا و كره شمالى نيز گفت: اين مساله در 
آينده انجام خواهد شـــد اما پيش از آن اقداماتى براى انجام دادن 
وجود دارد. رئيس جمهورى آمريكا با اشـــاره به اظهارات برخى از 
مسئوالن و رسانه هاى داخلى و خارجى مبنى بر اينكه ترامپ امتياز 
زيادى براى ديدار با اون داد،  گفت: من بايد بگويم كه هيچ امتيازى 
ندادم. ما براى اين ديدار شاهد تالش هاى زيادى از سوى تيم خود 
بوديم. ما هيچ امتيازى نداديم بلكه به امتيازهايى از جمله تعهد براى 
خلع سالح هسته اى دست پيدا كرديم كه دستاوردى عظيم است.

در همين حال رئيس جمهورى آمريكا افزود: به رهبر كره شمالى 
ويدئويى درباره فرصت هاى تاريخى اين ديدار داده است. ترامپ 
خبر داد كه وزير خارجه آمريكا و مشاور امنيت ملى كاخ سفيد، 
هفته آينده با نمايندگان كره شمالى ديدار مى كنند. ترامپ در بخش 
ديگرى  با اشاره به ايران  مدعى شد كه مشكالت زيادى از جمله 
مساله ايران به من ارث رسيد. توافق هسته اى ايران بد بود. من 
از آن خارج شدم و تحريم هايمان را ادامه مى دهيم تا رفتار ايران 
عوض شود. رئيس جمهورى آمريكا ادعا كرد  كه در توافق ايران 
بايد بگويم ايران اكنون متفاوت تر از زمانى است كه من از توافق 
خارج شدم. من اميدوارم كه آنها بار ديگر به ميز مذاكره بيايند و 
توافق كنند البته در حال حاضر فكر كنم براى چنين وضعيتى زود 
باشد. رئيس جمهورى آمريكا گفت:اميدوارم كه به مذاكره برگردند و 
درباره يك توافق واقعى مذاكره كنيم.ترامپ گفت: اميدوارم بعد از 
اينكه تحريم هاى بى رحمانه ما عليه ايران اعمال شد، بيايند و بر سر 

توافقى واقعى مذاكره كنند.
واكنش ها

«مايك پنس»، معاون رئيس جمهورى آمريكا اعالم كرد: جهان 
پس از نشســــت موفقيت آميز دونالد ترامپ با رهبر كره شمالى 
يك گام به صلح در شــــبه جزيره كره نزديك تر شــــد.وى گفت: 
دونالد ترامپ با اعتماد به نفس به نشست تاريخى آمريكا – كره 
شمالى رفت و اميدها، حمايت ها و دعاهاى ما را به دنبال داشت.
مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا نيز اين سند را تاريخى و آغازگر 
رابطه اى جديد دانست ودرتماس تلفنى با همتايان خود از ژاپن و 

كره جنوبى آنها را در جريان رايزنى هايى كه در نشست سنگاپور 
انجام گرفت قرار داد.  «ريچارد هاس»رئيس انديشــــكده «شوراى 
روابط خارجى آمريكا با انتقاد از نشســــت دونالد ترامپ با كيم 
جونگ اون، گفت: آزاردهنده ترين چيز اين اســــت كه آمريكا 
رزمايــــش هاى نظامى با كره جنوبى را واگذار كرد.اين در حالى 
است كه دمكرات هاى مجلس نمايندگان آمريكا هم  در بيانيه اى 
مشترك همزمان با ديدار رئيس جمهورى اين كشور با رهبر كره 
شمالى تاكيد كردند كه هرگونه توافق احتمالى با پيونگ يانگ بايد 
مثل برجام تحت نظارت و با مشورت كنگره باشد. اين بيانيه تاكيد 
كرد: توافقى كه باعث تداوم وضع جارى توانمندى هسته اى كره 
شمالى شده و امكان مقابله با اشاعه هسته اى اين كشور را از آمريكا 
بگيرد، مورد قبول دمكرات هاى كنگره نيست.  در اين حال،«مون 
جائه اين»رئيس جمهورى كره جنوبى تاكيد كرد: من در شبى كه 
مذاكرات انجام ميشد نخوابيدم، من و ملت كره جنوبى صادقانه 
اميد داريم كه نشست جارى موفقيت آميز باشد و فصلى جديد 
در خلع سالح هسته اى كامل، تحقق صلح و ايجاد روابطى جديد 
ميان كره شمالى، كره جنوبى و آمريكا رقم بزند. وى  با تاكيد بر 

اين كه توافق انجام شده در سنگاپور به جنگ سرد پايان مى دهد.
افزود: سئول قصد دارد از اجراى كامل آخرين توافقات كه كيم 
جونگ اون و ترامپ اطمينان حاصل كند. «وانگ يى» وزير خارجه 
چين  نيز ضمن استقبال از نشست سران آمريكا و كره شمالى 
در سنگاپور  از اين ديدار به عنوان گفتگوى برابر ميان ترامپ و 
«كيم جونگ اون» ياد كرد وگفت: اين دقيقاً همان چيزى است 
كه پكن همواره خواستار آن بوده است.  وى تاكيد كرد: هيچكس 
درباره نقش منحصر به  فرد و مهمى كه چين در اين ميانه ايفا كرد، 

ترديدى ندارد. نقشى كه تداوم خواهد داشت.
در همين حال «شينزو آبه»، نخست وزير ژاپن گفت: توكيو از 
امضاى سند پس از نشست آمريكا – كره شمالى حمايت مى كند و 

آن را گامى به سوى راه حل جامع مسائل مختلف مى داند.
شينزوآبه گفت: اين حقيقت كه كيم جونگ اون تعهدش را 
از طريق امضاى سندى براى خلع سالح هسته اى كامل تاييد كرده 
است، گامى رو به جلو براى راه حل جامع درباره مسائل مختلف 
است و ما از آن استقبال مى كنيم. «يوشيهيده سوگا»، دبير كابينه ژاپن  
نيز،ابراز اميدوارى كرد "اين نشست تاريخى يك گام چشمگير به 

سمت ايجاد صلح و ثبات در شمال شرق آسيا شود.
ماهاتير محمد نخست وزير مالزى نيز ضمن اشاره به ديدار 
رهبران آمريكا و كره شمالى، گفت: مالزى نبايد نسبت به صداقت 
كره شمالى در مذاكره با آمريكا شك و ترديد داشته باشد. ما بايد 
براى كره شمالى ارزش قائل شويم و اين كشور را براى مشاركت 
در مذاكرات بين المللى تشويق كنيم تا مواضع سختگيرانه قبلى 

خود را متعادل كند. وى تاكيد كرد: مالزى سفارت خود در پيونگ 
يانگ را بازگشايى خواهد كرد و روابطش با كره شمالى را مجددا 
از سر خواهد گرفت.  همچنين،«فدريكا موگرينى»، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا ضمن استقبال از نشست سران اياالت متحده 
و كره شمالى، اين مذاكرات را گامى حياتى و ضرورى  دانست و 
گفت:نشست  بين رئيس جمهورى اياالت متحده آمريكا و رهبر 
جمهورى دموكراتيك خلق كره بار ديگر تأييد كننده باور ما در 
اين خصوص بود كه ديپلماسى تنها راه پيش رو براى پيشرفت به 
سوى صلح پايدار در شبه جزيره كره است. پيگيرى مسير ديپلماتيك 
اغلب چالش برانگيز  اما همواره نتيجه بخش است. اين نشست گامى 
حياتى و ضرورى براى  تقويت دستاوردهاى مثبت حاصل شده در 
روابط بين دو كره در شبه جزيره بوده  كه مديون رهبرى، خردمندى 

و عزم جزم رئيس جمهورى كره جنوبى، است.
 از طرفى،«سرگئى الوروف» وزير خارجه روسيه در واكنش 
به ديدار رهبر كره شــــمالى و رئيس جمهورى آمريكا با بيان اين 
كه  واقعيت انجام اين ديدار مثبت است ،گفت: پيشنهادات طرفين 
را در اين نشســــت دنبال مى كنيم؛ اما تا كنون مســــتنداتى در اين 
باره نديده ايم.«سرگئى ريابكوف» معاون وزير خارجه روسيه نيزاز 
ديدار ســــران كره شمالى و آمريكا در سنگاپور استقبال  كرد  و 
گفت:هرچه فرصت بيشترى براى حل مشكل شبه جزيره كره از 
طريق گفت وگو فراهم شود، بهتر است. از سويى «آمانو»مدير آژانس 
بين المللى انرژى اتمى ازتوافق  مشترك كيم جونگ اون و دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا اســــتقبال كرد و گفت: اين سازمان 
آماده بررسى و راستى آزمايى در قبال برنامه هاى اتمى كره شمالى 
است. وزارت خارجه انگليس نيز در بيانيه اى اعالم كرد كه تعهد 
كره شمالى به خلع سالح هسته اى نشانه اى است از اين كه رهبر 
اين كشور در نهايت پس از ديدار با ترامپ  پيام را دريافت كرده 
است. «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى با  در توئيتى 
در واكنش به ديدار «دونالد ترامپ» و «كيم جونگ اون»، نوشت: 
«ديدار تاريخى و بسيار مهمى برگزار شد. براى پرزيدنت ترامپ 
و اياالت متحده آمريكا آرزوى موفقيت درتالش هاى خود براى 
پيشگيرى از تهديدات هسته اى در جهان را داريم». در اين حال 
خبرگزارى رويترز نوشــــت: «دونالد ترامپ» و«كيم جونگ اون»  
درباره خلع سالح هسته اى پيونگ يانگ توافق كردند اما به نظر 
مى رسد اين توافق نمادين است. خبرگزارى آسوشيتدپرس  نيز با 
بررسى تصاوير رسانه ها از توافقنامه ترامپ و رهبر كره شمالى در 
سنگاپور، نوشت: دو كشور متعهد به اقدام براى غير هسته اى شدن 
كامل شبه جزيره كره شده اند.اين نشريه افزود: بر اساس اين بيانيه 
مشترك، طرفين اعالم كردند كه بصورت مشترك تالش مى كنند 

تا صلح پايدار را در شبه جزيره كره برقرار سازند.
حاشيه هاى اجالس

رئيس جمهورى آمريكا پيش از آغاز ديدارش با رهبر كره شمالى 
در هتل كاپال ابراز اميدوارى كرد كه اين ديدار فوق العاده موفقيت آميز 
باشد. او كه در كنار كيم جونگ اون نشسته بود، اظهارداشت: ما 
روابطى فوق العاده پيش رو خواهيم داشت. من ترديدى ندارم.كيم 
جونگ اون نيز پيش از آغاز مذاكراتش با ترامپ گفت: ما موانع 
را پشت سر گذاشته ايم و امروز اينجا هستيم.  دونالد ترامپ و كيم 
جونگ در محلى كه تدارك ديده شده بود با يكديگر دست دادند 
و خوش و بش كردند. رهبران آمريكا و كره شمالى پس از دست 
دادن در مقابل عكاســـان و دوربين هاى خبرى عازم محل ديدار 
دوجانبه شدند 45 دقيقه با يكديگر گفتگو كردند. دقايقى  بعد از ديدار 
ترامپ و اون  مقام هاى ارشد آمريكا و كره شمالى به نشست ترامپ 
و كيم جونگ اون ملحق شدند. رسانه ها براى چند دقيقه اجازه داشتند 
از نشست مقام هاى دو طرف تصويربردارى كنند و سپس به بيرون 
هدايت شدند تا ادامه نشست باز هم پشت درهاى بسته ادامه پيدا 
كند.در چنين شرايطى، كارشناسان تحليل زبان بدن  اعالم كردند:دونالد 
ترامپ، و كيم جونگ اون، در اولين دقايق ديدار تاريخى خود با 
يكديگر هر دو به دنبال نشان دادن حس تسلط و كنترل بر اوضاع 
بودند اما در ابتداى اين نشست در سنگاپور مقدارى اضطراب را 
نيز نشان دادند. در همين رابطه «كارن لئونگ»، كارشناس سنگاپورى 
گفت: 60 ثانيه ابتدايى نشان داد كه هر دو رهبر سعى داشتند كنترل 
شرايط را در دست بگيرند. وى ادامه داد: دست دادن آنها به شكلى 
بود كه به نظر مى رسيد بين دو فرد هم رده انجام شده است. ناهار 
كارى دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكا و كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالى ساعت 11:30 به وقت محلى در سنگاپور صرف شد و 
غذاهاى موجود در اين برنامه شامل انواع غربى و كره اى بود.  در 
همين حال منابع خبرى اعالم كردند:دونالد ترامپ چنان از ديدار با 
كيم جونگ اون ذوق زده شده بود كه بعد از ضيافت ناهار، رهبر 
كره شمالى را به تماشاى خودروى ضد گلوله  1/6 ميليون دالرى اش 

برد.كيم جونگ اون نيز با لبخند نگاهى به اين خودرو انداخت.

سرويس خارجى: افشاى ديدارهاى ضد ايرانى 
و محرمانه رهبران اماراتى با مسئوالن و مقامات رژيم 
صهيونيستى توسط مجله معتبر«نيويوركر» آمريكا، 
بار ديگر گوشه اى از اقدامات خصمانه اين كشور 
كوچك وعرب حاشيه خليج فارس عليه جمهورى 
اســـالمى ايران را نمايان كرد. مجله «نيويوركر» در 
همين رابطه در گزارشى نوشت، مسئوالن اسرائيلى 
و اماراتى ماه مارس گذشـــته در كشور «قبرس» با 

هم ديدارهايى ضد ايرانى داشته اند.به گزارش مجله 
«نيويوركر»، آژانس هاى سازمان اطالعات آمريكا از 
ديدارها ميان مسئوالن ارشد امارات و رهبران اسرائيلى 
ازجمله «بنيامين نتانياهو»، نخست وزير اسرائيل مطلع 
هســـتند و از آن حمايت كرده اند.«نيويوركر» در 
ادامه آورده اســـت: سازمان اطالعات آمريكا معتقد 
اســـت كه خود «نتانياهو» در آن نشســـت حضور 
داشـــته است اما طرف هاى اماراتى و اسرائيلى بر 

انكار آن پافشارى مى كنند.  براساس اين اطالعات، 
نتانياهو همچنين در سفرش به واشنگتن با «يوسف 
العتيبه»، ســـفير امارات در آمريكا ديدار كرده است.
اين گزارش مى افزايد: «هيالرى كلينتون»، به عنوان 
وزير خارجه پيشين و نامزد رياست جمهورى آمريكا 
مى دانســـت كه امارات و عربســـتان پشت پرده با 
دستگاه «موساد» اسرائيل براى مقابله مشترك با ايران 

همكارى مى كنند.

سرويس خارجى: سفير روسيه در لبنان تأكيد 
كرد در شــــرايط فعلى، خروج ايران و حزب اهللا 
لبنان از سوريه ممكن نيست زيرا غلبه بر تروريسم 
هنوز نهايى نشده است.«الكساندر زاسپكين» اعالم 
كرد:مطرح كردن موضوع خروج ايران و حزب اهللا از 
سوريه در شرايط كنونى امكان ندارد به ويژه اينكه 
شكست كامل تروريسم هنوز محقق نشده است. 
وى گفت، تمركز روى اين موضوع در اردوگاه مقابل 
با هدف خلق مشكالت و ايجاد شك ميان محور 
مقاومت و روســــيه انجام مى شود و اين موضوع، 
مردود است. وى تأكيد كرد كه رابطه ميان روسيه 

و محور مقاومت در سوريه رابطه همكارى است 
و حضور آمريكا در ســــوريه يكى از داليل اصلى 
پيچيدگى ها در اين كشــــور و عدم حصول راه حل 
است. خبر ديگر اينكه شمارى از تروريست ها از 
منطقه «التنف» كه در تسلط نيروهاى آمريكايى قرار 
دارد، به شــــهر «تدمر» سوريه حمله كردند كه اين 
حمالت دفع شــــد. وزارت دفاع روسيه اعالم كرد 
ارتش ســــوريه به كمك جنگنده هاى روس حمله 
جديد به شهر تدمر در استان حمص را دفع كرد. 
وزارت دفاع روسيه تأكيد كرد كه تروريست ها از 
سمت منطقه «التنف» كه در تسلط نيروهاى آمريكايى 

قرار دارد، به شــــهر تدمر حمله را انجام دادند. در 
چنين شرايطى وزير دفاع آمريكا اعالم كرد كه اين 
كشور آماده همكارى نظامى با تركيه براى اجراى 
نقشه راه شهر منبج در سوريه است. جيمز ماتيس 
گفت: در آغاز گشت زنى در اطراف منبج را آغاز 
خواهيم كرد و ســــپس گشت زنى هاى مشترك با 
تركيه در داخل شهر انجام خواهيم داد. اين درحالى 
اســــت كه جنگنده هاى ائتالف آمريكا بار ديگر 
جنوب اســــتان حسكه در سوريه را بمباران كردند 
كه در جريان آن 12 غير نظامى كشته و پنج نفر 

هم زخمى شدند.

سرويس خارجى: «نورى مالكى»، نخست وزير سابق 
عراق و معاون كنونى رئيس جمهورى اين كشور براى نخستين 

بار از وقوع تقلب درانتخابات پارلمانى اخير خبر داد.
«نورى مالكى» اعالم كرد: در روند برگزارى انتخابات 
پارلمانى اخير عراق تقلب صورت گرفته و از نظر ما، تشكيل 
دولت آينده بدون حل و فصل مســـاله تقلب در انتخابات، 
امرى مردود است و قابل قبول نيست.وى همچنين بر لزوم 
انجـــام اصالحات در روند انتخابات كه همراه با تقلب و 
دستكارى در نتايج بوده، تاكيد كرد و از آمادگى ائتالف «دولت 
قانون» براى پايبندى به توافق گروه هاى ملى بر سر راه هاى 
حل بحران سخن گفت. رئيس ائتالف «دولت قانون» عراق 
افزود: بايد تحقيقات جامعى در بررسى صندوق ها و نتايج 
انتخابات صورت گيرد و با ابهامات كنونى، ما زير بار تشكيل 
هيچ دولتى نمى رويم و آن را نخواهيم پذيرفت. از طرفى، 
«مسعود بارزانى»، رئيس حزب دموكرات اقليم كردستان عراق 
نيز در ديدار با سفير آمريكا در بغداد، بر آمادگى اين حزب 

براى برگزارى مجدد انتخابات پارلمانى سراسرى در عراق 
تاكيـــد كرد.در همين حال، ائتالف «الفتح» عراق به رهبرى 
«هادى العامرى» اعالم كرد: برگزارى انتخابات پارلمانى مجدد 
عليرغم احتمال تقلب در انتخابات و پيچيدگى هايى شكل 
گرفته، محال و خواسته عامالن آتش سوزى هاى اخير در 
صندوق هاى راى در منطقه «الرصافه» بغداد است. همزمان 
با اعالم اين مواضع، منابع قضايى عراق از بازداشت چهار 
نفر از مظنونان آتش زدن انبارهاى حاوى صندوق راى در 
منطقه «الرصافه» بغداد خبر دادند. در تحوالت امنيتى عراق نيز 
عناصر داعش با حمله به يك روستا در جنوب غرب كركوك، 
تمامى منازل آن را به آتش كشيدند. همچنين برخى منابع از 
حمالت پراكنده اين تروريست ها در «الحويجه» خبر دادند.

در چنين شرايطى و در بحبوحه تشديد تنش هاى سياسى 
و ناآرامى هاى امنيتى در عراق، «اردوغان»، رئيس جمهورى 
تركيه از افزايش حمالت ارتش كشورش به مناطق شمالى 

عراق به بهانه مقابله با عناصر «پ.ك.ك» خبر داد. 

حمالت انتحارى تروريست ها در «درنه» 
ليبى با چندين كشته و زخمى 

سرويس خارجى: حمالت انتحارى تروريست ها در شهر «درنه» ليبى به 
كشته و زخمى شدن چندين غيرنظامى از جمله شمارى زن و كودك منجر 
شد. ارتش ليبى اعالم كرد: در دو حمله انتحارى تروريست ها به شهر «درنه» 
ليبى، چندين نفر كشته و زخمى شدند . «خليفه العبيدى»، سخنگوى نيروهاى 
مسلح ليبى در همين رابطه اعالم كرد: در دو حمله انتحارى به منطقه «شيحا»، 
در شرق شهر «درنه» ليبى چندين نفر كشته و زخمى شدند .وى تأكيد كرد: 

تروريست ها از كودكان براى انجام اين حمالت انتحارى استفاده كردند.
بر اساس اين خبر، اعضاى يك خانواده از قربانيان اين حمالت بودند 

كه سقف منزل مسكونى شان بعد از اين حمالت منهدم شده است. 

سرويس خارجى: سازمان هاى 
امداد رسان بين المللى نيز از اقدامات 
وحشـــيانه ســـعودى ها در يمن 
مصـــون نمانده اند و در همين رابطه 
جنگنده هاى عربستان يك مركز وابسته 
به سازمان پزشكان بدون مرز را در شهر 
«عبس» يمن بمباران كردند.به گزارش 
شبكه خبرى «المسيره»، جنگنده هاى 
عربستان در يك حمله هوايى، مركز 
معالجه بيمارى «وبا»، متعلق به سازمان 
پزشكان بدون مرز را كه به تازگى در 
شهر «عبس» يمن تأسيس شده بود، 
بمبـــاران كردند.در اين گزارش آمده 
است: اين مركز لحظه بمباران خالى 

بود و هيچ كسى آسيبى نديده است 
اماسازمان پزشكان بدون مرز بعد از 
اين حمله، فعاليت خود را به صورت 
موقتى در شـــهر «عبس» تعليق كرده 
است.  رئيس سازمان پزشكان بدون 
مرز در يمن نيز در سخنانى اعالم كرد: 
اين حمله نشـــان دهنده عدم احترام 
عربستان و متحدانش به مراكز پزشكى 
و بيماران است. از سوى ديگر، در حمله 
جنگنده هاى سعودى به جزيره «كمران» 
در استان «الحديده» در غرب يمن نيز 
دو تن كشته و چهار نفر ديگر زخمى 
شدند.  همچنين بر اثر حمله مزدوران 
عربستان به استان «تعز» نيز يك كودك 

يمنى كشته شد.
در چنين شرايطى، شوراى امنيت 
ســـازمان ملل به درخواست انگليس 
براى بررســـى اوضاع انسانى يمن و 
حمله عربســـتان به  بندر«الحديده» 
جلســـه فوق العاده اى تشكيل داد و 
در پايان اين نشست،راه حل سياسى 
را تنهـــا راه پايان دادن به درگيرى در 
يمن دانست.«آنتونيو گوترش»، دبيركل 
سازمان ملل متحد نيز اعالم كرد كه 
مذاكرات فشرده اى براى جلوگيرى از 
يك درگيرى نظامى در شهر«الحديده» 
يمن جريان دارد و اميدوار است مانع از 

بروز جنگ  در اين منطقه شود.

لندن: با اقدامات تجارى ترامپ مقابله مى كنيم
سرويس خارجى:نخست وزير انگليس اعالم كرد: با اقدامات تجارى آمريكا  
درراستاى افزايش تعرفه  واردات فوالد  و آلومينيوم مقابله  به مثل مى كنيم. «ترزامى»، 
نخست وزير انگليس در پارلمان اين كشور با ابراز ناخرسندى  نسبت به تصميم 
آمريكا در خصوص وضع تعرفه واردات آلومينيوم و فوالد براى اتحاديه اروپا 
گفت:اين اتحاديه تدابير متقابلى را اعمال خواهد كرد.   وى  گفت:چنين اقدامى  از 
سوى آمريكا باعث تضعيف رقابت، كاهش توليد، از بين رفتن انگيزه و نهايتًا 

ضعيف شدن همه جناح ها مى شود.

سرويس خارجى: جريان 8مارس 
لبنان براى تشـــكيل دولت يك شرط 
اساسى اعالم و تاكيد كرد كه بدون در 
نظر گرفتن اين شرط امكان تشكيل 

دولت وجود ندارد.
تيم سياسى جريان 8 مارس كه به 
حزب اهللا و مقاومت لبنان نزديك است 
خواستار اختصاص يك كرسى وزارتى 
به نمايندگان اهل سنت خارج از جريان 

المستقبل به رهبرى سعد حريرى شد 
و آن را شـــرط اساسى براى تشكيل 
دولت ارزيابى كرد.در جريان نشستى كه 
چندى قبل ميان نبيه برى رئيس مجلس 
لبنان و ســـيد حسن نصراهللا دبيركل 
حزب اهللا برگزار شد، بر اين نكته تاكيد 
شد كه تعداد وزرا بر اساس كرسى هاى 
پارلمانى مشخص شود و به اين ترتيب 
نمايندگان وابسته به جريان اهل تسنن 

در خارج از ليست هاى المستقبل نيز 
حق دارند دســـت كم يك كرسى را 
در كابينه از آن خود كنند.روزنامه هاى 
لبنانى موضوع مذكور را در نزد 8 مارس 
قطعى و غير قابل مناقشـــه مى دانند، 
حتى اگر اصرار بر ســـر اين روند به 
تاخير در تشـــكيل دولت منجر شود. 
البته بايد دانست كه اختصاص پست 
وزارتى به اهل تسنن خارج از جريان 

14 مـــارس تنها مانع موجود در روند 
تشكيل دولت نيست.در چنين شرايطى 
سعد حريرى، نخست وزير مكلف لبنان 
ديدگاه خود را درباره ميزان سهميه هايى 
كه بايد گروه هاى سياســـى در دولت 
آتى به آن دست يابند به ميشل عون، 
رئيس جمهورى لبنان ارائه كرد و گفت 
نبايد كسى خارج از اين سهميه بندى 

باقى بماند.

طالبان چند ساعت پيش از آغاز آتش بس 
شهر كوهستان در واليت فارياب را اشغال كرد

سرويس خارجى: شهر كوهستان واليت «فارياب» چند ساعت پيش از 
آغاز آتش بس اعالمى دولت وحدت ملى افغانستان با طالبان به دست اين 
گروه سقوط كرد.  در همين رابطه،مقامات محلى واليت فارياب اعالم كردند: 
كه پس از عقب نشينى تاكتيكى نيروهاى امنيتى افغانستان براى جلوگيرى 
از تلفات غير نظاميان، طالبان شهر كوهستان اين واليت را به تصرف خود 
درآورد. بـــه گفتـــه اين مقامات، درگيرى بين دو طرف جريان دارد و در اين 
درگيرى، «امام يار تقوا»  شهردار كوهستان نيز كشته شد. مقامات محلى افغان  
در واليت «سرپل»  نيزاعالم كردند: بر اثر حمله طالبان به  اين واليت يك 

پايگاه نيروهاى امنيتى سقوط كرد.

زخمى شدن يك شهرك نشين صهيونيست در 
تازه ترين عمليات شهادت طلبانه فلسطينى ها

سرويس خارجى: رسانه هاى فلسطينى از زخمى شدن يك شهرك نشين 
صهيونيست در تازه ترين عمليات شهادت طلبانه خبر دادند. در پى عمليات يك 
شهروند فلسطينى در شهر "العفوله" در سرزمين هاى اشغالى، يك شهرك نشين 
زخمى شد. اين شهروند فلسطينى با سالح سرد، اين شهرك نشين را زخمى كرد. 
برخى رسانه هاى صهيونيستى از وخامت حال اين شهرك نشين صهيونيست كه 
يك زن است، خبر دادند. ارتش رژيم اشغالگر از دستگيرى اين جوان فلسطينى 
در شمال كرانه باخترى است، خبر داد. خبر ديگر  30 ساله كه ساكن "جنين" 
اينكه مغرب اعالم كرد كه رباط به تالش هاى خود براى دست يافتن فلسطين به 

عضويت در سازمان ملل به عنوان يك كشور كامل و مستقل ادامه مى دهد.

مسكو: اكنون زمان خروج ايران و حزب اهللا از سوريه نيست

حمله جنگنده هاى عربستان به مقر سازمان پزشكان بدون مرز 
در «عبس» يمن

نورى مالكى: در انتخابات پارلمانى عراق تقلب شده است

جريان 8 مارس لبنان وابسته به حزب اهللا براى تشكيل دولت خط قرمز تعيين كرد

«نيويوركر» از ديدارهاى ضد ايرانى محرمانه رهبران امارات و رژيم صهيونيستى پرده برداشت


