
چگونه سكسكه
 �� نو����� �� مها� كنيم!

تغذيه                                                                    6

گوناگو�
گوگر� 
(سولفو�)

محيط �يست
�� ها� شيرين
 �لو�� به پالستيك 
هستند!
صفحه 5 صفحه 7

ضميمه علمى ���نامه �طالعا�

يكشنبه 13 �با�   1397 �  سا� نو��سو�- شما�� 27139

نه
�يا

�

�منيت سيستم عامل �ند��يد

با توجه به حمله  مد��� هكرها نبايد �� �منيت �� 
سيستم عامل �ستگا� ها� هوشمند غافل شد. �ند��يد 
نيز كه يك سيستم عامل متن با� �ست� �سيب  پذير� 
�يا�� ���� كه با ��� ها� �منيتى مى  تو�� تا حد� �� �ين 
�سيب ها جلوگير� كر�. سيستم عامل �ند��يد يكى �� 
سيستم عامل ها� پرطرفد�� گوشى  ها� هوشمند �ست. 
توسعه  �هندگا� �مكا� تغيير�� برنامه ها� پيش  فر� 
� ��بط كا�بر� �� هم ���ند كه �ين موضو� مى  تو�ند 
س���بب به �جو� �مد� �س���يب  پذير�  ها� �يا�� �� 

سيستم عامل شو�.
بر�� جلوگير� �� �سيب ها� �حتمالى به گوشى  
خو�� حتما� �پليكيش���ن ها �� �� ما�كت  ها� �سمى � 
معتب���ر بايد ��نلو� كر�. به هيچ عنو�� �� ما�كت ها� 
غير�سمى بر�� ��نلو� �پليكيشن  ها �ستفا�� نشو�. مو�يك� 
�يديو � عكس  ها� مو�� نظر �� نيز بايد �� سايت ها� 
معتبر � �من ��نلو� كر�.��� لينك  ها� ��سا�  شد� �� 
سو� شما��  ها يا ���� ها� �يميل ناشنا� نبايد كليك 
كنيم � �� عو�� محتو� �� بالفاصله بايد حذ� كر�. 
�� حالى كه برخى �� �ين لينك ها بى  ضر� هس���تند� 
�كثر ��  ها �ين طو� نيس���تند � ممكن �ست محتو�� 

مخربى ��شته باشند
���مه  �� صفحه 3

و�
نج

مشاهد� شها� سنگ ها
با ميكر�سكو� سنگ نگا� 

ب���ر�� �ين كا� يك بر� با�يك �� نمونه �� بين يك 
جف���ت فيلتر پوال��يز� قر�� مى �هيم. مى تو�نيم �� فيلترها� 
پوال��يز� ���بين ها� عكاسى (كه كيفيت باالتر� ���ند) يا 
��قه هايى �� فيلم قطبى (كه كيفيت پايين تر� ���ند) �ستفا�� 
كنيم. بايد فقط �� فيلترها� پوال��يز� خطى � نه فيلترها� 
پوال��يز� مد�� �ستفا�� كنيم. �� حالى كه نو� سفيد �� �� �ير 
به فيلترها مى تابانيم� با يك ��� بين �ستى با بز�گنمايى 5 تا 
15 بر�بر به نمونه نگا� كنيم. پيش �� مشاهد� بر� عرضى 
نمونه� بايد مطمئن شويم فيلترها� پوال��يز� كامال� ��� هم 
 ق���ر�� گرفت���ه �ند. بر�� �ين كا�� يكى �� فيلترها �� �� قد� 

مى چرخانيم تا جلو� عبو� تمامى نو� گرفته شو�.
به جا� �ين كا� هم مى تو�نيم �� يك ميكر�س���كو� 
گر�� قيمت يا ميكر�سكو� �ستريو �ستفا�� كنيم � فقط به 
�� فيلترها� پوال��يز� �ضافه كنيم. بز�گنمايى ميكر�سكو� 
بايد بين 10 � 50 باشد. بر�� �ين كا� يك بر� با�يك �� 
نمونه �� بين يك جفت فيلتر پوال��يز� قر�� مى �هيم. مى تو�نيم 
�� فيلترها� پوال��يز� ���بين ها� عكاسى (كه كيفيت باالتر� 
 ���ند) ي���ا ��قه هايى �� فيلم قطبى (كه كيفيت پايين تر�

 ���ند) �ستفا�� كنيم. بايد فقط �� فيلترها� پوال��يز� خطى 
� نه فيلترها� پوال��يز� مد�� �س���تفا�� كنيم. �� حالى كه 
نو� س���فيد �� �� �ير به فيلترها مى تابانيم� با يك ��� بين 
�ستى با بز�گنمايى 5 تا 15 بر�بر به نمونه نگا� كنيم. پيش 
�� مشاهد� بر� عرضى نمونه� بايد مطمئن شويم فيلترها� 
پوال��يز� كامال� ��� هم قر�� گرفته �ند. بر�� �ين كا�� يكى 
�� فيلترها �� �� قد� مى چرخانيم تا جلو� عبو� تمامى نو� 
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نو� خو�شيد � �� يكى �� ���  ها� �صلى توليد هيد���� بر�� 
س���لو� ها� سوختى� �ستفا�� �� فتوسنتز مصنوعى بر�� تجزيه �� به 
هيد���� � �كسيژ� �ست� �ما �ين �ستگا� ها هنو� �� بهر�  ��� �چا� 
مشكل هستند. �كنو� يك �ستگا� هيبريد� جديد مى  تو�ند �� فتوسنتز 
مصنوعى بر�� تجزيه �� به هيد���� � �كسيژ� �ستفا�� كند � �نر�� 

�ضافى �� به عنو�� بر� �خير� كند.
 بسيا�� �� �ستگا� ها� فتوسنتز مصنوعى �� مقايسه با سيستم  ها�
 فتو�لتائيك ��يج كه �غلب نر� تبديل �� ها 20 ��صد �ست � تا 45 
��صد �فز�يش يافته �س���ت� تنها مى  تو�نند ��صد� تك �قمى �� نو� 

خو�شيد �� كه به �� ها برخو�� مى كند� �ستفا�� كنند.
 ( محققا� ��نشگا� بركلى � مركز مشتر� فتوسنتز مصنوعى (
�� مطالعه جديد خو�� �جز�� غير سيليكونى �ستگا�  ها� تجزيه �� �� 
مقصر كاهش �ثربخشى �� ها مى ��نند. «گيدئو� سگو»� نويسند� �صلى 
�ين مطالعه مى  گويد: �ستفا�� �� �جز�� غير سيليكونى مثل �ين �ست 
كه هميشه با �ند� يك ��نندگى كنيد. �نر�� كه شما مى  تو�نيد بر��شت 
كنيد� بسيا� �يا� �ست� �ما چو� سيليكو� �� حد�كثر قد�� خو� عمل 
نمى كند� �كثر �لكتر��  ها� بر�نگيخته �� س���يليكو� جايى بر�� �فتن 

ند��ند� بنابر�ين �نر�� خو� �� �� �ست مى  �هند.
پاسخ ممكن �ست به طر� شگفت ���� سا�� باشد: چر� نگذ��يم 
كه �ين �لكتر�� ها خا�� شوند� بر�� �نجا� �ين كا�� محققا� يك تما� 
�لكتريكى ��� �� به پشت �جز�� سيليكونى �ستگا� �ضافه كر�ند. �ين 
كا�� جريا� توليد شد� توسط �نر�� نو� خو�شيد �� تقسيم كر� � �جا�� 
��� تا مقد��� �� جريا�� �� �� به هيد���� � �كسيژ� تجزيه كند � 
مقد��� �� �� به عنو�� بر� �خير� شو�. محققا� �ين �ستگا� جديد �� 

) ناميد�  �ند. «سلو� �لكتر�مغناطيسى � �لتا� تركيبى» (
محققا� محاسبه كر�ند كه يك �ستگا� فتوسنتز مصنوعى معمولى 
 (  با �ستفا�� �� سيليكو� � «بيسمو� ��نا���» (
مى تو�ند كا��يى 6.8 ��صد� ��ش���ته باش���د. �� حالى كه يك سلو� 
با �س���تفا�� �� �جز�� مش���ابه� 13.4 ��صد �نر�� خو�شيد� 
بيشتر� �� به بر� تبديل مى كند كه به همر�� 6.8 ��صد توليد هيد����� 
س���لو� ����� كا��يى تركيبى 20.2 ��صد خو�هد بو�. محققا� �بتد� 
خو� �� با �جر�� ش���بيه  سا��� قبل �� ساخت نمونه  طر�حى 
��ليه� ��مايش كر�ند � به خوبى كا� كر�. �ين تيم قصد ���� همچنا� 
به بهبو� �ستگا� � همچنين بر�سى برنامه ها� �يگر� �� جمله كاهش 

�نتشا� CO2 ���مه �هد.
�ين مطالعه �� مجله Nature Materials منتشر شد� �ست.

باكتر�  ها  هم مى  تو�نند �� سلو� ها� خو�� جريا� بر� توليد كنند� 
�ين فر�يند با نا� «�نتقا� �لكتر�� خا�� سلولى» شناخته مى شو�. گر�هى 
�� پژ�هشگر�� «��نشگا� لوند» سوئد ��يافته  �ند كه نو� خاصى �� باكتر� 
�ين قابليت �� ���� كه �� ش���كر� جريا� بر� توليد كند. �� ها فر�يند 
�نتقا� �لكتر�� خا�� سلولى �� �� نو� متفا�تى �� باكتر� يعنى «باكتر� 
�سيد الكتيك» ( ) بر�سى كر��  �ند. �ين باكتر� هم �� �ستگا� 
گو��� �نسا� � هم �� �ستگا� گو��� حيو�� �جو� ����. پژ�هشگر�� 
�� �ين بر�سى� �تفاقاتى كه به �نبا� فر�يند �نتقا� �� باكتر� به �لكتر�� 
بر�� �لكتر��  ها �� مى �هد �� بر�سى كر�ند. هنگامى كه باكتر�� شكر 
�� �� سلو� خو� تجزيه مى كند� �لكتر�� ها ���� مى  شوند. تبديل طبيعى 
�لكتر�� ها به �لكتر��� با كمك مولكو� ها� موس���و� به «كوئينو�» ( 

) �� مى �هد كه ���� غشا� سلو� قر�� ���ند.
«ال�� هد�س���تد» ( )� �ستا� ميكر�بيولو�� 
��نشگا� لوند گفت: شايد باكتر� �سيد الكتيك � بسيا�� �� باكتر� ها� 

�يگر� قابليت عملكر� �لكتر�شيميايى �� ��شته باشند.
نتايج پژ�هش� حاكى �� �ين هستند كه ممكن �ست يك باكتر� 
�� محيط طبيعى خو�� �يژگى هايى ��شته باشد كه �� شر�يط متفا�� 
فاقد �� �س���ت. �� چه �� مى  �هد �ين �س���ت كه �� نو� يا �نو�� 
بيشتر� �� �يز��گانيسم  ها� قابليت متابوليك خو� �� با �شد يك يا �� 
��گانيسم �يگر �� هم مى  �ميزند. بر �سا� پژ�هش ��نشگا� لوند� ممكن 
�ست �ين شكل �� همكا�� ميا� �يز��گانيسم ها كه با نا� «سينتر�فى» 
) ش���ناخته مى شو�� به �نتقا� �لكتر�� ميا� بخش ها�  )

مو�� نظر مربو� باشد.
«سينتر�فى»� تو�نايى متابوليكى �� كه سلو�  ها ��تا بد�� �� هستند� 
فر�هم مى  كند. بر�� مثا�� يك تركيب شيميايى خا�� فقط �� صو�تى 
�� طبيعت تجزيه مى  شو� كه عملكر� �� نو� متفا�� باكتر� با هم � 
نه به صو�� جد�گانه صو�� گير�. �ين پژ�هش �� حو��  ها� �يگر 
هم كا�بر� ����. ��� �نتقا� �لكتر�� ها ميا� باكتر� ها � �لكتر��ها� بر�� 

طر�حى � بهبو� سيستم  ها� �لكتر�شيميايى ميكر�بى نيز مهم �ست.
حو��  كا�بر� �ين سيس���تم  ها� عال�� بر توليد ����� مو���� مانند 
سوخت ها� فسيلى بر�� توليد �نر�� �يستى� گياها� مو�� �ستفا�� بر�� 

تصفيه فاضال� � حسگرها� �يستى �� نيز �� بر مى گير�.

فنا��� ها� جديد
 بر�� توليد بر� به شيو� ها� متفا��
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    * وقتي آمريکا س�يطره جويي خود را کنار بگذارد، مي ش�ود
با او مانند ديگر کشورها تعامل کرد  

 * کساني که به سازش با آمريکا گرايش دارند، بيهوده نقشه 
بي اساس و بي پايه نکشند؛ زوال آمريکا يک واقعيت است  

 * اقدامات رئيس جمهور عجيب و غريِب فعلِي آمريکا، »ليبرال 
دموکراسي« را که پايه تمدن غرب است، بي آبرو کرده است  

 * ق�درت ن�رم آمريکا به معناي »اقن�اع و قبواندن نظر خود 
به کش�ورهاي ديگر«، اکنون در ضعيف ترين موقعيت ممکن 

قرار دارد
  * ام�روز تنه�ا کش�وري ک�ه آمري�کا کوچکتري�ن نقش�ي

در تصميمات آن ندارد، جمهوري اسامي ايران است
 * در چالش چهل ساله آمريکا و ايران طرف پيروز، جمهوري 

اسامي ايران و طرف مغلوب، آمريکا بوده است
  * جنگ رسانه اي آمريکا به معناي دروغ پراکني، فتنه  انگيزي
 تروي�ج فس�اد و تحري�ک اف�راد از ابت�داي انق�اب اس�امي

وجود داشته است  
 * حرکت به سمت خودکفايي و توليد در داخل، سرعت گرفته 
و ام�روز صدها گروه فعال از جوانان خوش�فکِر دانش�گاهي 

مشغول فعاليتها و کارهاي مهمي در کشور هستند
 * حرکت بي نظير اربعين، جز با عش�ق و ايمان و جوشندگي 

خون شهيدان واا مقام شکل نمي گيرد  
* سرچشمه فياض راهپيمايي اربعين، غربي ها و رسانه هاي 

آنها را دستپاچه کرده است

صفحه16صفحه2

ظریف خواستار مقابله دي8 با اقدامات 

یکجانبه علیه ایران شد

اردوغان: مقامات عالیرتبه دولت عربستان 

فرمان قتل خاشقجي را صادرکرده اند
 * وزي�ر ام�ور خارجه در هجدهمين نشس�ت وزراي امور خارجه گ�روه دي8: اقدامات تجاري 
يکجانب�ه، تح�رکات تافي جويانه و تحريم ه�اي اقتصادي مي تواند اقتص�اد جهاني را دچار 

اختال کند

* اجازه کتمان حقايق را در قتل خاشقجي نمي دهيم و از آن چشمپوشي نمي کنيم 
 * 100 ت�ن از ش�خصيت هاي برجس�ته رس�انه اي جه�ان از دبيرکل س�ازمان ملل خواس�تند

تحقيقات مستقل درباره قتل خاشقجي انجام شود

هيمنه آمريکا رو به افول است

ويژه 13 آبان
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سندي از صابت

امام خمیني

رهبر معظم انقاب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان :

در چهل سالگي
سيزدهم آبان 1357
شهید دانشگاهي

صفحه 2

امير طيراني

يادداشت

دور دیگر از جنگ رواني 
علیه ایران

صفحه2

تفسيـر قـرآن ( سوره حمد و بقره )
به قلم مرحو� حسينعلى ��ش�د

قطع وزيرى ، 168 صفحه ، چاپ چهارم 
« تفسير، يعنى كشف قناع و پس زدن پرده تا آنچه كه برآدمى پنهان است روشن 
گردد؛ يعنى بيان كردن مراد از قرآن و پس زدن پرده از روى معناى آن.»كتاب 
تفسير قرآن (سوره حمد و بقره) با عبارت باال آغاز مى شود و نگارنده سعى تمام 
دارد به زبان ساده و روان اين دو سوره راتوضيح دهدو تفسير كند به گونه اى كه 

براى همگان قابل درك و فهم باشد.
در تفسير حمد مى خوانيم :« در اول سوره ،خضوع و خشوع از هر كس در مقابل 
ــرا اين جور قرار داد؟يكى از جهت  ــى را مخصوص  به خدا مى كند ؛چ ــر نعمت ه
ــردن مردم در امور نظرى  و ديگر در مقام عمل كه مردم از آثار موجودات  ــاال ب ب
متعجب و در برابر خداوند تسليم مى شوند . در علم كالم معين كرده اند كه آمدن 

پيغمبر، يكى براى نظم معاش مردم است و  ديگر براى نجات مردم در معاد،اين دو هدف تنها براى اين منظور است كه 
مردم در عقيده و عمل موحد شوند .هم به يكى عقيده مند باشند و هم جز يكى را نپرستند. »

 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني ، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات  تلفن : 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

1ـ نام سازمان مزايده گزار: پشتيباني منطقه يكم امامت نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران
2ـ آدرس دستگاه مزايده گزار: بندرعباس،بلوار اسلكه شهيد باهنرـ  روبروي ناوگانـ  پشتيباني منطقه 

يكم نداجاـ  تلفن: 07633564233
3ـ موضوع مزايده : فروش اقالم اسقاط و مازاد به شرح ذيل:

* اقالم مازاد مخابراتي* باطري مستعمل نيمه سنگين صنعتي و خودرويي
* اقالم اسقاط آماد همگاني* اقالم اسقاط مخابراتي
* اقالم اسقاط فني* اقالم اسقاط مهندسي

* اقالم داغي ترابري* اقالم اسقاط بهداري
* يك دستگاه آب شيرين كن خارج از رده (500*3)* ضايعات فلزي

* بشكه خالي 220ليتري
ــي و يا فيش واريز نقدي به مبلغ %10   4ـ مبلـغ و نوع تضمين شـركت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانك

قيمت پيشنهادي به حساب شماره 5151575458004 نزد بانك سپه به نام سپرده پيمانكاران
ــنبه  ــر تا پايان وقت اداري روز پنج ش ــاپ نوبت اول آگهي حداكث  5ـ مهلـت فـروش اسـناد: از تاريخ چ

مورخه 1397/08/17
ــنبه  ــاپ نوبت اول آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج ش  6ـ مهلـت بازديـد از اقالم: از تاريخ چ

مورخ 1397/8/24
7ـ مهلت تحول پاكت  به صندوق: حداكثر تا ساعت 12:00 روز جمعه مورخه 97/8/25

8ـ زمان مزايده و محل قرائت پيشنهادها: رأس ساعت 9:00 روز شنبه مورخه 1397/08/26 به آدرس 
محل دريافت اسناد مي باشد.

ــروط و تمامي تكاليف تعيين شده  ــنهادها به منزله قبول ش ــركت خريداران در مزايده و ارائه پيش  9ـ   ش
از سوي نداجا مي باشد.

10ـ  اطالعات و شرايط تكميلي در اسناد مزايده درج گرديده است.
ــنهادها به هر عنوان كه صالح  ــتاي صرفه و صالح خود در رد يا قبول هر يك از پيش 11ـ  نداجا در راس

بداند مختار است.
12ـ  هزينه درج آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

13ـ  بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ، مشخص و بدون ابهام بوده و در پاكت سربسته تسليم گردد.

فرماندهي پشتيباني منطقه يکم نداجا

آگهي مزايده عمومي
نوبت ���

ت دوم
  نوب

 ����� كل ��� � شهرس�ا�� �س�تا� قز�ين �� نظر ���� مو��� مش���ر�حه �يل �� �� طريق س���امانه ت���د��كا� �لكتر�نيكي ��لت به پيمانكا��� 
��جد شر�يط � تعيين صالحيت شد� ��گذ�� نمايد.

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� 

� ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
تا�يخ �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه ��� شنبه مو�� 1397/8/12

مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: ساعت 14 ��� چها�شنبه مو�� 1397/8/16
مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 14 ��� شنبه مو�� 1397/8/26

�ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح ��� يكشنبه مو�� 1397/8/27
�خرين مهلت تحويل پاكت (�لف) به صو�� حضو�� ساعت 14 ��� شنبه مو�� 1397/8/26 به ���� �يل مي باشد.

متقاضيا� ش���ركت �� منقاصه مي تو�نند بر�� ��يافت �طالعا� بيشتر به نشاني قز�ين � �نتها� بلو�� نو���يا� پشت صد� � سيما� ����� كل ��� شهرسا�� 
�ستا� قز�ين ����� پيما� � �سيدگي مر�جعه � يا با شما�� تلفن 33659474�028 تما� حاصل نمايند.

�طالعا� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه: مركز تما� 41934�021
�طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير �ستانها� �� سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نا�/پر�فايل تأمين كنند�/ مناقصه گر» موجو� �ست.

توضيحاتمبلغ تضمين (ريال)مبلع برآورد (يال)عنوان مناقصهرديف

فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن 24/909/478/9571/246/000/00097بهسازي و آسفالت راه هاي روستايي بويين زهرا1

ـ  نجف آباد2 فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن24/563/047/8701/229/000/00097بهسازي و آسفالت راههاي روستايي سروشان ـ نيارك و گونج 

3
بهسازي و آسفالت راههاي روستايي آستين در پايين

رمضان يورد وآستين در باال
فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن14/388/272/708720/000/00097

فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن18/195/861/407910/000/00097بهسازي و آسفالت راههاي روستايي سيردان ـ چلمبه و قره چم  ـ قيطول4

فهرست بهاي راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن9/485/851/939475/000/00097بهسازي راههاي روستايي اوچ تپه و چوبدر به تلخان و كردانده5

�تبه مو�� نيا�: �تبه5 �شته ��� � تر�بر�
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

����� ��� � شهرسا�� 
����� كل ��� � شهرسا�� �ستا� قز�ين

مناقصه شماره 97/20  يك مرحله اي

ش�ركت �� � فاضال� �س�تا� يز� �� نظر ���� مقد�� 29800متر لوله 
پلي �تيلن به قطرها� 63� 90� 110� 200 � 250ميليمتر �� محل منابع ��خلي � 
تحت نظا�� كميسيو� فني خريد خو� �� توليدكنندگا� ��جد شر�يط � �� طريق 

برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� با ���يابي كيفي خريد��� نمايد.
�� كليه ش���ركت ها� توليدكنند� �عو� مي ش���و� �� تا�يخ 97/8/14 تا تا�يخ 
 www.abfayazd.ir 97/8/24 پس �� ثبت نا� �� پايگا� �ين شركت به نشاني
� ���يز �جه به صو�� �ينترنتي نس���بت به ��يافت �سنا� مناقصه �قد�� فرمايند. 
همچنين متقاضي���ا� مي تو�نند با ���يه معرفي نامه كتب���ي � فيش ���يز� به 
مبلغ 200/000�يا� به حس���ا� 2046528/64 بانك ملت شعبه كاشاني يز� 
بابت خريد �س���نا� مناقصه به صو�� حضو�� �� ساعت 8:00 تا 14:00 به نشاني 
مناقصه گز�� ��قع �� ش���هر يز�� خيابا� �يت �... كاش���اني� �فتر قر�����ها� �تا� 

شما�� 7 مر�جعه � �سنا� مناقصه �� ��يافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 500/000/000�يا� مي باشد كه متقاضي مي تو�ند 
مبلغ مذكو� �� به يكي �� صو� پيش بيني ش����د� �� �يين نامه تضمين بر�� معامال� 
��لتي كه �� �سنا� مناقصه ��� شد� �ست� ���يه نمايد. مهلت ���يه پيشنها� تا ساعت 
14:00 مو�� 97/9/5 مي باش����د. پاكتها� ���يابي �� س����اعت 8 صبح ��� سه شنبه 
مو�� 97/9/6 � پاكتها� قيمت �� ساعت 12ظهر هما� ��� با�گشايي خو�هد شد.

هزين���ه ��� �� نوبت �گهي به عه���د� برند� مناقصه � ش���ما�� تلفن تما� 
شركت آب و فاضالب استان يزد3164136�035 مي باشد.

سهامي خاص

�گهي مناقصه عمومي
(نوبت ���)

شما�� 970820 تا�يخ 97/8/9

چها� �ستگا� بيلبو�� به �بعا�
60  � 30 مترمربع �� ضلع شمالي بز�گر�� حقاني 
��بر�� �يستگا� متر� �جا�� ���� مي شو�. 

متقاضيا� مي تو�نند با شما�� ها�
 29994249 � 59 � 61

تما� حاصل فرمايند.

اجاره   بيلبورد

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت اول 

شركت آب و فاضالب استان ايالم دستگاه مناقصه گزار: 
اجراي خط انتقال آب از سد ايالم به شهر موضوع مناقصه: 

ملكشاهي (قطعه سوم) 
شهر ملكشاهي محل اجرا: 

12 ماه مدت زمان اجرا: 
21/265/641/237 ريال (فهرست بهاء خطوط برآورد اجراي پروژه: 

انتقال آب سال 97) 
1/063/000/000 ريال مبلغ تضمين: 
طرح هاي عمراني شركت به صورت اوراق محل پرداخت: 

مشاركت، اسناد خزانه و ...
97/08/26آخرين مهلت دريافت اسناد: 
97/09/10 آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: 

97/09/11 زمان گشايش پاكت ها: 
دفتر مديرعامل شركت محل گشايش پاكت ها: 

حداقل پايه 5 رشته آب رشته و پايه: 
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادها: سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

به آدرس: 
ــركت كنندگان بايستي عالوه بر بارگذاري اسناد  www.setadiran.ir (ش
ــخه به صورت فيزيكي از اصل برگ پيشنهاد  ــنهادها در سامانه، يك نس و پيش
قيمت، فرم خوداظهاري، دعوتنامه و آناليز بهاء مهر و امضاء شده به همراه اصل 
ــي صالحيت ايمني، كپي صالحيت پيمانكاري و  ــه و همچنين كپ ضمانت نام

پرينت سايت ساجار به دفتر حراست شركت تحويل نمايند)  
محل تحويل اسناد و پيشنهادها: ايالمـ  ميدان دفاع مقدسـ  شركت آب 

و فاضالب استان ايالمـ  دفتر حراست  
« ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد» 

دستگاه نظارت: مهندسين مشاور ري آب تلفن تماس: 8309 -021 
ضمناً  جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه فرماييد: 

 http://iets.mporg.ir/
روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم  

(آگهي مناقصه عمومي)
شما��   1 -  97/118
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد 25/000 كيلوگرم برنج ايراني (هاشـمي) را از طريق 
مناقصه عمومي خريداري نمايد. 

ــند،  ــركت هاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باش لذا از كليه ش
ــماره تلفن ــر با ش ــذ اطالعات بيش ــت اخ ــردد جه ــت مي گ  درخواس
ــوده  نم ــل  حاص ــاس  تم  10-12 ــاعت  س از   024-33790593
ــه  ــبت ب ــي نس ــار آگه ــخ انتش ــدت 7 روز از تاري ــرف م ــر ظ و حداكث
ــايت ــه به س ــق مراجع ــل از طري ــخصات كام ــناد و مش ــت اس  درياف

ــه همراه  ــود ب ــده خ ــزام نماين ــا اع www.iran-transfo.com و ي
ــركت ايران  ــخ اقدام نمايد. ش معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

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

آدرس: زنجان كيلومتر5 جاده تهران ـ كارخانه هاي ايران ترانسفو
شركت �ير�� تر�نسفو [تد��كا� ��خلي]
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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

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  مرداد 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70000  ريال

شركت توزيع نيروي برق استان قزوين در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي 
ــاوران واجد شرايط براي مشاوره در زمينه مطالعات توليد  ــبت به شناسايي مش نس
ــيله از كليه شركت هاي مشاور داراي  پراكنده با ارزيابي كيفي اقدام نمايد. بدينوس
ــازمان مديريت و برنامه ريزي  ــته توزيع نيرو (حداقل پايه3) از س صالحيت در رش
ــود اظهارنامه  كه داراي تخصص و تجربه كافي در اين زمينه را دارند دعوت مي ش
ــركت در فراخوان ارزيابي  ارزيابي كيفي خود را به همراه مدارك امتياز آور جهت ش

ارسال فرمايند.
1ـ  محل دريافت اسناد فراخوان: قزوين ابتداي خيابان طالقاني حوزه ستادي شركت 

توزيع طبقه دوم امور تداركات 
ــاعت 8 لغايت 15 (به غير  ــناد: 97/08/14 لغايت 97/8/21 س 2ـ  تاريخ دريافت اس

از ايام تعطيل و روز پنجشنبه) 
3ـ  محل و مهلت تحويل اسناد ارزيابي: قزوين، ابتداي خيابان طالقاني حوزه ستادي 
ــركت توزيع برق استان قزوين و مهلت آن تا  ــركت توزيع طبقه همكف دبيرخانه ش ش

ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/09/06 مي باشد. 
4ـ  ساير شرايط و الزامات: 

الف: حداقل امتياز كيفي قابل قبول 60 مي باشد.
ــتان قزوين مي تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان  ــركت توزيع برق اس ب: ش

جهت اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نمايد. 
پ: پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شركت هاي 
ــاور دعوت به عمل خواهد آمد، بديهي است  ــرايط جهت خريد خدمات مش واجد ش
ــركت در خريد  ارائه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي ش

خدمات مشاوره ايجاد نخواهد كرد. 
5ـ  شركت توزيع برق استان قزوين در رد يا قبول هر يك يا تمام اسناد ارزيابي ارائه 

شده توسط شركت كنندگان مختار است. 
6ـ  به مدارك و اسنادي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود مطلقاً 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
7ـ  در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد. 

ــاني  ــاني معامالت توانير به نش ــبكه اطالع رس 8ـ  اين آگهي از طريق ش
ــايت اين  ــاني مناقصات و س ــگاه اطالع رس www.tavanir.org.ir پاي

شركت به نشاني www.qazvin.co.ir قابل دسترسي مي باشد. 
9ـ  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در فرم ارزيابي مندرج است. 

دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان قزوين

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مشاوران
شماره فراخوان 97/126 

شركت تو�يع بر� �ستا� قز�ين(نوبت ���)
(سهامى خا�)

امس�ال کانت�ري:  کيوم�رث   *  
72 س�اعت قبل از اضطراري ش�دن 
آلودگ�ي ه�وا اقدام�ات کنترل�ي را 

شروع مي کنيم

محيط زيست:

به جاي تعطيلي مدارس 

پايتخت، فعاليت هاي 

آاينده متوقف مي شود

صفحه14

  براساس سنت الهي، آمريکا محکوم است که از صحنه قدرت جهاني زايل شود

صفحه2

  آيت اه محقق داماد در نامه اي خطاب به پاپ:

*  آيت اه سيد مصطفي محقق داماد: از آن مقام مقدس به عنوان پيشواي مسيحيان جهان 
انتظارمي رود نسبت به ستمي که ازسوي  رئيس يک کشور بزرگ مسيحي برملت ايران 

مي رود، بي تفاوت نباشند
  * وفاي به عهد اصلي است که مورد احترام و تأکيد همه اديان و خردمندان جهان است

 * کدام وجدان انساني مي پذيرد و مي تواند تحمل کند که کودکان، سالخوردگان، مستمندان 
و زنان باردار در تصميمات غير انساني)تحريم( دچار سختي شوند؟  

لطفاً ترامپ را ارشادکنید!

* وزير دفاع: اين جت يک هواپيماي شکاري رهگير 
است و قابليت مانور بسيار باايي دارد 

* متخصصان صنايع هوايي توانسته اند تجهيزات 
الکترونيک�ي پيش�رفته اي را ب�راي اي�ن هواپيم�ا 

طراحي و نصب کنند

افتتاح خط تولید انبوه 
جنگنده کوثر
در اصفهان

صفحه2

صفحه13
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حضـــرت آيت اهللا خامنـــه اى رهبر معظم انقالب 
اســـالمى صبح ديروز  در آستانه 13آبان روز ملى مبارزه با 
استكبار در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان 
 با تجليل از حضور پرمعنا و عظيـــم مردم در «رزمايش 
بى نظير، توصيف ناپذير و شگفتى ساز اربعين»، سه حادثه 
13آبـــاِن 43، 57 و 58 را نشـــانه هايى از چالش عميق و 
مستمر ملت ايران و آمريكا خواندند و با اشاره به شكست 
شـــيطان بزرگ در تحقق هدف اصلى توطئه هاى 40سال 
اخير آن يعنى بازگشت به سيطره دوران رژيم ستمشاهى 
در ايران تأكيد كردند: افول آمريكا به واقعيِت مورد اجماع 
صاحبنظران معتبر جهان تبديل شـــده است، اما در سوى 
ديگر اين چالش، ملت ايران با انگيزه،روحيه وكاروتالش 
جوانان عزيزش،آينده اى درخشان و به مراتب بهتر را در 

پيش دارد. 
رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنانشان با تبريك 
به همه كسانى كه توفيق حضور در  حركت پرشور اربعين 
 را داشـــتند، گفتند: غربى ها از درك و تحليل اين پديده 
فوق العاده عاجزند. آنها چند ســـال در قبال حركت عظيم 
اربعين «توطئه سكوت» را به كار گرفتند، اما امسال مجبور 
شدند مقدارى به آن بپردازند البته با تحليل هاى خصمانه و 

غلط و بالهت آميز.
ايشان با تأكيد بر اين كه سرچشمه فياض راهپيمايى 
اربعين، غربى ها و رسانه هاى آنها را دستپاچه كرده است، 
گفتند: رســـانه هاى غربى همچون راديو انگليس ادعاى 
حكومتى بودن اين مراسم عظيم را مطرح كردند، اما كدام 
دولت مى تواند 10تا 15ميليون انسان را در مسافتى حداقل 

80كيلومترى، پياده به حركت درآورد؟
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: اگر بر فرض 
محال هم قبول كنيم كه جمهورى اسالمى ايران و دولت 
عراق عامل شـــكل گيرى چنين حركت عظيمى بوده اند، 
اين يك معجزه است و  غربى ها هم اگر مى توانند چنين 
حركت بى نظيرى را راه بيندازند.حضرت آيت اهللا خامنه اى 
تأكيد كردند: حركت بى نظير اربعين، جز با عشق و ايمان 
و جوشندگى خون شهيدان واال مقام شكل نمى گيرد و هيچ 

عامل ديگرى قادر به برپايى چنين عظمتى نيست.
رهبرانقالب اسالمى باتأكيد براين كه حركت اربعين 
سال به ســـال عظيم تر و بهتر خواهد شد، از پذيرايى و 
ميهماندارى محبت آميز دولت و ملت عراق و شخصيت هاى 

صاحبنظر و سياسى اين كشور قدردانى كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به سه حادثه روز 13 آبان كه به نحوى مرتبط 
با آمريكا اســـت، گفتند: حادثه اول در سال 1343مربوط 
به تبعيد امام خمينى(ره) در پى اعتراض ايشـــان به اليحه 
كاپيتاالسيون يا همان مصونيت اتباع آمريكايى در ايران بود. 
حادثه دوم به كشـــتار دانش آموزان و نوجوانان به دست 
رژيم آمريكايِى پهلوى در ســـال 57مربوط مى شود و در 
حادثه سوم كه در ســـال 1358اتفاق افتاد، النه جاسوسى 
آمريكا به دست دانشجويان تسخير شد كه در واقع سيلى 

متقابل ملت ايران به آمريكا بود.
ايشان اين ســـيلى خوردن و تحقير آمريكا را نتيجه 
قدرتى دانستند كه انقالب اسالمى به مردم داد و افزودند: 
مجموعه اين سه حادثه نشـــاندهنده چالش ميان ايران و 
آمريكا است كه اين چالش در طول 40 سال گذشته ادامه 
داشته و آمريكايى ها در آن از انواع تحركات و دشمنى ها 

استفاده كرده اند.
رهبر انقالب اســـالمى، «حمله به طبس»، «تحريك 
صدام براى جنگ با ايران»، «حمله موشكى به هواپيماى 
مسافرى» و «حمله به سكوهاى نفتى» ايران را نمونه هايى از 
«جنگ نظامِى» آمريكا در اين چالش چهل ساله برشمردند 
و خاطرنشان كردند: يكى ديگر از تحركات آمريكايى ها 
در اين 40سال، استفاده از «جنگ اقتصادى» است و اين كه 

اكنون مى گويند تحريم ها، اقدامى جديد بر ضد ايران است، 
در واقع كاله گذاشتن بر سر خود و يا ملت آمريكا است، 
زيرا موضوع تحريم از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى وجود 

داشته است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى يكـــى ديگر از ابزارهاى 
آمريكا در چالش چهل ســـاله با ايران را استفاده از «جنگ 
رسانه اى» دانســـتند و گفتند:  جنگ رسانه اى آمريكا به 
معناى دروغ پراكنى، فتنه انگيزى، ترويج فساد و تحريك 
افراد از ابتداى انقالب اسالمى وجود داشته است كه البته 
امروز با استفاده از فضاى مجازى، شيوه هاى آن جديدتر 

شده است.
ايشـــان در جمع بندى اين بخش از سخنانشـــان 
خاطرنشـــان كردند: در چالش چهل ساله آمريكا و ايران 
حقيقت مهمى وجود دارد كه گاهى از ديده ها پنهان مى ماند 
و آن ايـــن كه، طرف پيروز در ايـــن چالش، جمهورى 

اسالمى ايران و طرف مغلوب، آمريكا بوده است.
رهبر انقالب اســـالمى در بيان دليـــل اين موضوع 
افزودند: هدف اصلى آمريكا در 4دهه اخير سيطره مجدد بر 
ايران بود اما با وجود همه تالشها و توطئه ها، نتوانسته است 

به اين هدف دست پيدا كند.
حضرت آيـــت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: امروز تنها 
كشـــورى كه آمريكا كوچكترين نقشى در تصميمات آن 
ندارد، جمهورى اســـالمى ايران اســـت و اين، به معناى 

شكست آمريكا است .
ايشـــان هدف اصلى آمريكا از تحريك صدام براى 
تحميل جنگ هشت ساله به ايران، شكست و بى آبرو كردن 
نظام اســـالمى در دنيا  برشمردند و تأكيد كردند: ايران در 
جنگ هاى 200 سال گذشته همواره شكست خورده بود، اما 
در جنگ هشت ساله توانست طرف مقابل را شكست دهد 

و يك وجب از خاك كشور به دست بيگانه نيفتد.
رهبر انقالب اسالمى، هدف آمريكا از جنگ و تحريم 
اقتصادى در طول 40 ســـال گذشته را فلج كردن و عقب 
نگهداشتن كشـــور دانستند و افزودند: در جنگ اقتصادى 
نيز آنچه اتفاق افتاده، بر خالف خواست آمريكا است زيرا 
حركت به سمت خودكفايى و توليد در داخل، سرعت گرفته 
و امروز صدها گروه فعال از جوانان خوشفكرِ دانشگاهى 

مشغول فعاليتها و كارهاى مهمى در كشور هستند.
ايشان سپس به شرايط آمريكا در جهان اشاره كردند 
و افزودند: در يك نگاه وســـيعتر، قدرت و اقتدار و هيمنه 
آمريكا در دنيا، رو به افول و زوال است و آمريكاى امروز 

به مراتب ضعيف تر از آمريكاى 4 دهه قبل است.
رهبر انقالب اسالمى با اشـــاره به اذعان بسيارى از 
سياسيون و جامعه شناســـان معتبر دنيا مبنى بر فرسوده 
شدن و از بين رفتن «قدرت نرمِ» آمريكا گفتند: قدرت نرم 
آمريكا به معناى «اقناع و قبوالندن نظر خود به كشورهاى 
ديگر»، اكنون در ضعيف ترين موقعيت ممكن قرار دارد 
و بخصوص از زمان روى كار آمدن رئيس جمهور فعلى 
آمريكا نه تنها ملتها بلكه دولتهاى اروپا، چين، روسيه، هند، 
افريقا و آمريكاى التين نيز با تصميم هاى آمريكا صراحتًا 

مخالفت مى كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: اكنون 
نـــه تنها اقتدار معنوى و قدرت نـــرم آمريكا رو به افول 
است بلكه اقدامات رئيس جمهور عجيب و غريِب فعلِى 
 آمريكا، «ليبرال دموكراسى» را نيز كه پايه تمدن غرب است، 

بى آبرو كرده است .
ايشان با اشاره به سخنان چندين سال قبل يك محقق 
معروف دنيا مبنى بر اين كه وضع كنونى آمريكا، «نقطه نهايى 
تكامل تاريخى بشر است»، گفتند: همين جامعه شناس، 
اكنون سخنان قبلى خود را پس گرفته و مطالبى بيان مى كند 
كه نشانگر ضعف و افول آمريكا و ليبرال دموكراسى است.

رهبر انقالب اســـالمى، «قدرت سخت» آمريكا در 

زمينه هاى نظاميگرى و اقتصاد را نيز رو به افول خواندند 
و افزودند: آنها ابزار نظامى دارند اما به علت افســـردگى، 
ســـردرگمى و ترديد سربازانشان مجبورند از سازمان هاى 
جنايتـــكارى نظير بلك واتر براى تحقق اهدافشـــان در 

كشورهاى ديگر كمك بگيرند.
ايشـــان بدهى افســـانه اى آمريكا و كسرى بودجه 
800ميليارد دالرى اين كشور در سال جارى را از نشانه هاى 
روند زوال اقتصادى آمريكا برشمردند و خاطرنشان كردند: 
آنها اين واقعيات را با ظاهرسازى و شعار مى پوشانند، اما در 

زير اين زرق و برق، افول اقتصادى مشهود است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با جلب توجه كشورهاى 
منطقه به واقعيت افول آمريكا افزودند: كسانى كه به پشتيبانى 
آمريكا حاضرند مساله فلســـطين را به كلى به فراموشى 
بسپارند، متوجه باشند كه آمريكا حتى در منطقه خودش 
هم رو به زوال است، اما ملت هاى اين منطقه و حقايق آن، 

زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقالب استمرار روحيه استقالل طلبى در جوانان 
ايران با هر تفكر و رفتار را از ديگر نشـــانه هاى شكست 
آمريكا دانســـتند و افزودند: آنها با همه تالش امپراتورى 
خبرى و رسانه اى خود نتوانسته اند احساس تنفر و روحيه 
استقالل طلبى و مقاومت در مقابل بيگانگان سلطه طلب را 
در جوانان اين سرزمين از بين  ببرند، به گونه اى كه نسل 
جوان كنونى از لحاظ انگيزه ايســـتادگى و مقاومت اگر از 

نسل اول انقالب جلو نباشد، حتماً عقب نيست.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به رسوخ روحيه 
استقالل طلبى جوانان ايرانى در كشورهاى ديگر افزودند: 
مردم و جوانان عراقى، سورى، لبنانى، افغانستانى، پاكستانى 
و كشورهاى ديگر به علت ســـيطره طلبى و اهانت هاى 
آمريكا از آن متنفر هستند ،اما مقامات آمريكايى ناتوان از 

درك علل اين تنفر، آن را از چشم ما مى بينند .
رهبر انقالب اســـالمى در همين زمينـــه افزودند: 
آمريكايى هـــا ما را تهديد مى كنند و پيغام مى دهند كه اگر 
جوانان فالن كشور به نيروهاى ما يا طرفداران ما حمله كنند، 
ايران را مقصر مى دانيم ؛اما ما مى گوييم شما غلط مى كنيد 
ايران را مقصر مى دانيد، بلكه بايد به اقدامات تنفر برانگيز 

خودتان در آن كشورها نگاه كنيد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با يادآورى افول آمريكا 
به كســـانى كه به سازش با آمريكا گرايش دارند، افزودند: 
بيهوده نقشه بى اساس و بى پايه نكشيد؛ زوال آمريكا يك 

واقعيت است.
ايشان عوامل افول شيطان بزرگ را بلندمدت و مربوط 
به عملكرد سلطه طلبانه آن در طول تاريخ اين كشور دانستند 
و تأكيد كردند: براساس سنت الهى، آمريكا محكوم است كه 

از صحنه قدرت جهانى زايل بشود.
رهبر انقالب پس از ترسيم اوضاع آمريكا به عنوان 
يكى از دو طرف چالش عميق و مســـتمر آمريكا- ايران 
خاطرنشان كردند: در سمت ديگر اين چالش مى توان بدون 
مبالغه و بزرگنمايى نشـــانه هاى پيشرفت و قويتر شدن را 
در طول 40سال اخير مشـــاهده كرد.ايشان حضور فعال 
صدها گروه جوان، خوش استعداد، مبتكر و با همت را در 
زمينه هاى مختلف فكرى- عملى و فناورى، نشانه آشكار 
حركت جدى جمهورى اسالمى در روند استقالل صنعتى 
و سياســـى خواندند و افزودند: اين جوانان به فكر رئيس 
شدن و وزارت و وكالت نيستند و اين پديده مبارك ادامه 

خواهد يافت.
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانش آموزان و 
دانشجويان با چند توصيه به جوانان ادامه يافت كه اولين آنها 

فراموش نكردن دشمنى با آمريكا بود.
ايشان هوشـــيارى در مقابل فريب و لبخند دروغين 
دشمن را ضرورى خواندند و يادآورى كردند: آمريكايى ها 
گاهى مى گويند با ملت ايران مشكلى نداريم و تحريم ها 

عليه مردم نيست بلكه با دولت ايران دچار چالش هستيم؛ اما 
اين يك دروغ فضاحت بار است، چون دولت ايران بدون 
ملت كاره اى نيست و آنها با حضور و اراده ملت دشمنند.

رهبر انقالب در پاســـخ به اين سئوال كه ايستادگى 
و دشـــمنى ملت ايران با آمريكا تا چه زمانى ادامه خواهد 
داشت، افزودند: وقتى آمريكا سيطره جويى خود را كنار 
بگذارد، مى شـــود با او مانند ديگر كشورها تعامل كرد اما 
 اين مســـاله بعيد است چون ذات استكبار، سلطه جويى و 

سيطره طلبى است.
دومين توصيه حضرت آيت اهللا خامنه اى به جوانان، 

«ترويج و تبيين نظريه مقاومت» بود.
ايشان نظريه «مقاومت در مقابل دشمن قوى پنجه» را 
هـــم در مقام نظر هم در جايگاه عملى، نظريه اى متقن و 
صحيح خواندند و افزودند: جوانان در محيط هاى مختلف 
هدف اصلى اســـتكبار يعنى سلطه طلبى را تبيين كنند تا 
ضرورت و صحت نظريه مقاومـــت، به خوبى نمايان و 

درك شود.
رهبر انقالب افزودند: از نظر عملى نيز ما مقاومت را 
حق جوانان عراقى، سورى، لبنانى، كشورهاى شمال افريقا، 
شـــبه قاره و ديگر مناطق مى دانيم و تقويت اين جريان ها 

تقويت نظريه مقاومت است.
توصيه آخر حضـــرت آيت اهللا خامنه اى به جوانان 
عزيز ايران، «احساس مسئوليت در قبال موضوع پيشرفت 

كشور» بود .
ايشان، «الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت» در 50 سال 
آينده را كه براى پخته شدن و تكميل در اختيار صاحبنظران 
قرار گرفته است، برنامه اى فكر شده برشمردند و افزودند: 
جوانان خود را بخشى از اين نقشه وسيع پنجاهساله بدانند 
و براى ايفاى نقش براساس مقتضيات زمان در عرصه هاى 
علمى، فناورى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى آماده باشند.

رهبر انقالب قطع وابستگى اقتصاد كشور به درآمدهاى 
نفتى را از دغدغه هاى هميشگى خود و اقتصاددانان خواندند 
و جوانان مؤمن و اهل فكر و عمل را به ارائه راه حل در اين 

زمينه دعوت كردند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشـــاره به اين كه مدل 
پيشرفت ايران از الگوهاى توسعه غربى اخذ نشده است، 
افزودند: ما از دانش و فناورى روز حداكثر اســـتفاده را 
مى بريم اما مى دانيم كه مدل هاى غربى برخالف زرق و برق 
ظاهرى، باطنى مشكل آفرين دارند و كشورهاى مختلف را 

با دشوارى و بدبختى روبرو كرده اند .
ايشان همت جوانان براى حل مسائل را نياز اصلى 
كشور خواندند و تأكيد كردند: جوانان بدون «ترس و تنبلى» 
ابتكار و نوآورى را ســـر لوحه تالش خود قرار دهند و با 
غيرت و تعصب ملى، وظايفشان را در پيشرفت و سعادت 

و افتخار ملت و امنيت كشور ايفا كنند .
رهبر انقالب مسئوالن را نيز به جدى گرفتن جوانان 
پرانگيزه و استقبال واقعى از آنان فراخواندند و گفتند: گاه 
ديده شده كه برخى دستگاههاى ذيربط به كارهاى خوب، 

برجسته و راهگشاى جوانان كمك نمى كنند. 
رهبر انقالب اسالمى در جمع بندى سخنانشان تأكيد 
كردند: بدون ترديد آينده كشور درخشان و به مراتب بهتر از 
امروز است و اگر ملت با همين روحيه و انگيزه پيش برود، 
ايران عزيز در آينده اى نه چندان دور به اوجى مى رسد كه 
در تعامالت جهانى دســـت برتر را داشته باشد و جوانان، 
اين پيشرفت عظيم را كه به بركت اسالم و انقالب ايجاد 

مى شود تجربه كنند.
پيش از ســـخنان رهبر انقالب  ، آقايان محمدصابر 
باغخانـــى و مرتضى عزيزى نمايندگان دانشـــجويان و 
دانش آموزان با بيان نظـــرات و ديدگاه هاى خود بر لزوم 
ايستادگى در مقابل توطئه هاى استكبار با روحيه انقالبى و 

تكيه بر ظرفيت هاى جوانان كشور تأكيد كردند.

 محمدجـــواد ظريف وزير امـــور خارجه   
خواستار مقابله كشـــورهاى عضو گروه دى 8 
با اقدامات غيرمســـئوالنه و غيرقانونى از جمله 

تحريم هاى مجرمانه عليه ايران شد.
به گـــزارش ايرنا، ظريف روز شـــنبه   در 
هجدهمين نشست وزراى امور خارجه سازمان 
دى 8 شامل ايران، اندونزى، بنگالدش، پاكستان، 
تركيه، مالزى، مصر و نيجريه در آنتاليا گفت: در 
شرايط كنونى بيش از هر زمانى براى ما ضرورت 
دارد چندجانبه گرايى اقتصادى و بازرگانى را از 
جمله در چارچوب هايى نظير گروه دى8، ارتقا 

دهيم و تقويت كنيم. 
وى با اشاره به پيش بينى رشد اقتصادى پايين 
 و ركود براى اقتصاد جهانى از ســـوى صندوق 
 بين المللـــى پول بيان كرد: ترديدى نيســـت كه 
يكجانبه گرايى و موانع تجـــارى و تحريم هاى 
روزافزون، علت اصلى شكل گيرى چنين چشم 

انداز منفى است.
ظريف تاكيد كرد: اقدامات تجارى يكجانبه، 
تحركات تالفـــى جويانه و تحريم هاى اقتصادى 
مى تواند اقتصاد جهانـــى را دچار اختالل كند و 
همكارى هاى گسترده چندجانبه را در زمانى كه به 
شدت نياز به آن احساس مى شود، تحت الشعاع 

قرار دهد. 
وزير امـــور خارجه ايران همچنين   از تهيه 
«نقشه راه دهساله همكارى اقتصادى گروه دى8 
(2020-2030)» و اولويت بندى فعاليت ها ذيل 
اين نقشه راه در حوزه هاى تجارت، كشاورزى، 
امنيت غذايى و نظاير آن استقبال كرد و گفت: اين 
نقشه راه، چشـــم انداز و ابزار الزم براى هدايت 
فعاليت هاى خود در سال هاى پيش رو را در اختيار 

ما قرار مى دهد .
گفتگــوى ظريف با موگرينــى و 3 وزير 

اروپايى
 دراين حال  وزير امور خارجه   با فدريكا 
موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 

و «هايكو ماس»، «مارگوت والســـتروم» و «هانتر 
ساموئلســـون» وزيران خارجه آلمان، سوئد و 

دانمارك به طور جداگانه تلفنى گفتگو كرد.
به گزارش مركز ديپلماسى رسانه اى وزارت 
امور خارجه، «محمد جواد ظريف» در اين گفتگوها 
در باره اقدام آمريكا در اعمال مجدد تحريم هاى آن 
كشور و تالش هاى اروپا براى مقابله با اين اقدامات 

با مقامات اروپايى رايزنى و تبادل نظر كرد.
موگرينـــى و وزراى خارجه اروپايى  هم با 
تاكيد چندباره بر تعهد خود به برجام و تالش براى 
حفظ كانال هاى مالى با ايران و تداوم صادرات نفت 
و گاز ايران بر اهميت تعهد وزراى دارايى عالوه 
بر وزراى خارجه سه كشور اروپايى و ساير اعضاء 
براى اجراى    ســـازوكار ويژه مالى اروپا تاكيد و 
اعالم كردندكه اين سازوكار در روزهاى آتى رسماً 

ثبت و آغاز به كار مى كند.
بر اين اساس در گفتگو با وزير امور خارجه 
دانمارك طرفين در باره ادعاى اخير پليس آن كشور 
مبنى بر انجام عمليات تروريســـتى در دانمارك 

گفتگو كردند.
ظريف در اين گفتگو بـــا رد اين ادعاهاى 
واهى، به تالش آشـــكار رژيم صهيونيستى براى 
تخريب روابط ايران و كشـــورهاى اروپايى و از 
بين بردن ابتكارات اروپا براى حفظ برجام اشاره و 
آمادگى كشورمان را براى همكارى با مقامات امنيتى 
دانمارك به منظور روشن سازى ابعاد مختلف اين 

دسيسه و كشف حقيقت اعالم كرد.
رئيس دستگاه ديپلماسى در عين حال مسئوليت 
دولت دانمارك را براى تعقيب و دستگيرى عوامل 
گروهك تروريســـتى كه بـــه دخالت در حمله 
تروريســـتى اهواز اعتراف كرده و مسئوليت آن 
را پذيرفته اند، يادآور شد و اقدام دولت دانمارك 
براى حمايت از ايـــن افراد به رغم اذعان صريح 
به مسئوليت عمليات تروريستى اخير در اهواز را 

غيرقابل قبول دانست.
وزير خارجه دانمارك هم در اين  گفتگوى 

تلفنى يك بار ديگر بر حمايت دانمارك از برجام 
و  همراهى با سازوكارهاى مالى اروپا براى ادامه 

همكارى هاى اقتصادى با ايران تاكيد كرد.
همچنين وزيران خارجـــه و دارايى آلمان، 
انگليس و فرانســـه و فدريكا موگرينى مسئول 
سياســـت خارجى اتحاديه اروپا با ابراز تاسف 
از بازگشـــت تحريم ها  عليه ايران، بر اهتمام اين 
كشورها نسبت به تكميل فرآيند سازوكار ويژه مالى 

و بهره مندى ايران از منافع برجام تاكيد كردند.
از تجارت با ايران حمايت مى كنيم

به دنبال آن ،اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان و 
بريتانيا با صدور يك بيانيه مشـــترك از بازگشت 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران «عميقا» ابراز تاسف 

كردند.
به گزارش ايســـنا ، در اين بيانيه همچنين 
آمده است كه اين كشـــورها و اتحاديه اروپا از 
شركت هايى كه تبادالت تجارى قانونى با ايران 

دارند حمايت مى كنند.
 بر اســـاس گزارش يورو نيوز، در بخش 
ديگرى از بيانيـــه هدف اتحاديه اروپا حمايت از 
فعاالن اقتصادى اعالم  شـــده كه تحت قوانين 
و مقررات اروپا و قطعنامه 2231شـــوراى امنيت 

سازمان ملل متحد با ايران تجارت مى كنند.
اين بيانيه را فدريكا موگرينى، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا، ژان ايو لودريان، هايكو ماس 
و جرمى هانت وزيران خارجه فرانســـه، آلمان و 

بريتانيا امضا كرده اند.
كشورهاى امضا كننده، برجام را «بنيان اصلى» 
منع گسترش سالح هسته اى و نتيجه «ديپلماسى 
چندجانبه» خواندند كه براى حفظ «امنيت اروپا، 

منطقه و جهان» ضرورى است.
وزيران خارجه اروپايى همچنين بر «تعهد 
خود» براى «همـــكارى و به ويژه حفظ راه هاى 
ارتباط مالى با ايران و تضمين ادامه صادرات نفت 

و گاز ايران» تاكيد كردند.
در اين بيانيه همچنين آمده است كه تالش هاى 

اروپا براى رســـيدن به اين اهداف  ،در هفته هاى 
گذشته شدت گرفت.

بيانيه وزارت خارجه روسيه  
وزارت امور خارجه روسيه  هم در بيانيه اى 
با محكوميت   تحريم هاى ضدايرانى آمريكا اعالم 
كرد كه على رغم رفتارهاى مخرب واشـــنگتن، 
همكارى هاى اقتصادى بين المللى خود با تهران را 

حفظ خواهد كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيك، وزارت 
امور خارجه روسيه  افزود كه اياالت متحده آمريكا 
با اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران، ضربه بزرگى 
به پيمان «منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى» 

زده است.
هدف دور جديد تحريم هـــاى ضدايرانى 
كه واشـــنگتن از آن حرف مى زند، سست كردن 
تالش هاى راسخ طرفين برجام براى حفظ توافق بر 
سر برنامه هسته اى ايران است. اياالت متحده ضربه 
بزرگ ديگرى به پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى 
هسته اى وارد كرده است. آنها به طرز رياكارانه اى 
مى گويند كه اين پيمان بايد مستحكم تر شود اما در 

حقيقت باعث ازهم پاشيدن آن مى شوند.
وزارت امور خارجه روسيه همچنين با تاكيد 
بر تائيد آژانـــس بين المللى انرژى اتمى بر متعهد 
بودن ايران به توافق هسته اى، اعالم كرد كه همين 
مساله مدركى بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى 

ايران است.
در ايـــن بيانيه آمده اســـت: ما على رغم 
تحريم هاى آمريكا، تمامى اقدامات الزم براى حفظ 
و گســـترش همكارى هاى تجارى، اقتصادى و 
مالى بين المللى با ايـــران را اتخاد خواهيم كرد. 
اقدامات ويرانگرانه جديد آمريكا به شدت محكوم 

مى شوند.
وزارت امور خارجه روســـيه همچنين در 
ادامه اعالم كرد كه اين وزارت تمامى تحريم هاى 
يكجانبه اى كه تصميمات شوراى امنيت سازمان 
ملل را دور بزند و بر منافع كشورهاى ثالث تاثير 

بگذارد را رد خواهد كرد.
در ادامه بيانيه آمده اســـت: اگر واشنگتن، 
همانطور كه اعالم كرده اســـت، واقعا به مذاكره 
با تهران مشتاق است، آن وقت بايد در سياست 
فشار تحريم ها كه هدفش كاهش پتانسيل دفاعى 
و اقتصادى ايران و همچنين سست كردن اوضاع 
سياسى داخلى (اين كشـــور) است، به سرعت 
تجديد نظر شود. سال ها تجربه نشان داده است 
كه جلب امتياز از ايران با استفاده از روش هايى كه 

فشار در آن دخيل است، امكانپذير نيست .
فرانسه: از اعمال مجدد تحريم ها متأسفيم

وزارت خارجه فرانسه هم در از اعمال مجدد 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران ابراز تاسف كرده 

است.
به گزارش ايسنا، سفارت فرانسه در تهران 
در صفحه توييتر خود مطلبى را كه وزارت امور 
خارجه اين كشور در حساب توييترى خود نوشته 
باز نشر كرده است كه در اين توييت آمده است: 
«ما از اعمال مجدد تحريم ها توسط اياالت متحده 
در پى خروج اين كشور از برجام عميقا متاسفيم. 
برجام عنصرى كليدى از بناى جهانى عدم اشاعه 

هسته اى است».
اعمال تحريم  ســقوط اخالقى و سياسى 

بزرگ براى آمريكا
وزارت امور خارجه كشـــورمان هم درباره 
اعمال مجـــدد تحريم هاى آمريكا بيانيه اى صادر 

كرد.
در اين بيانيه آمده است:

رژيـــم ترامپ در ادامه قانون شـــكنى ها و 
قلدرمĤبى هاى آشكار خود روز گذشته پايان دوره 
به اصطالح تنفس شش ماهه براى اجرايى شدن 
كامل تحريم هايى كه اين رژيم در روز هشـــتم 
ماه مى با خروج غيرقانونى از برجام مجدداً عليه 
كشورمان وضع كرده بود را اعالم نمود. اين اقدام 
اگرچه به لحاظ عينى و عملى نسبت به دوره شش 
ماهه اخير تبعات منفى اندكى براى اقتصاد ايران به 

دنبال خواهد داشت، اما براى رژيم حاكم بر آمريكا 
يك ســـقوط اخالقى و سياسى بزرگ محسوب 
مى شود. اين اقدام به تنهايى نقض برجام، نقض 
قطعنامه شـــوراى امنيت، نقض دستور ديوان 
بين المللى دادگسترى، تقابل با اراده صريح اكثريت 
قريب به اتفاق كشورهاى جهان و بى توجهى به 

اصول انسانى، حقوقى و اخالقى است.
همچنين اين اقدام بار ديگر به همه اعضاى 
جامعه جهانى به ويژه به كشـــورهاى «متحد» و 
«شريك» آمريكا نشان داد كه اين دولت نه فقط 
وقعى به قواعد و هنجارهاى بين المللى نمى نهد 
بلكه ساير كشورهاى قانونمند را به دليل پايبندى 
به تعهدات و قواعد بين المللى مجازت مى كند و 
اين شامل كشورهاى دوست و متحد آمريكا نيز 
مى شود. كشورهايى كه از قضا لبه تيز تحريم هاى 
اخير متوجه شـــركت ها و بانك هاى آنها است. 
آمريكا همچنين نشـــان داد كه حتى يك دولت 
بزرگ و قدرتمند به لحـــاظ نظامى و اقتصادى، 
مى تواند فاقد استقالل سياسى باشد و در طراحى 
و اجراى سياســـت خارجى خود نقش مجرى 
خواسته هاى برخى رژيم هاى خارجى را ايفا كند.

معلوم نيست در عالم سياست داخلى آمريكا 
چه مى گذرد كه دولتمردان اين كشور هيچ يك 
از تجربيات نادرست اسالف خود را نمى آموزند 
و گويى هر رئيس جمهور اين كشور خود بايستى 
تمام سياست هاى غلط قبلى را دوباره تكرار كند 
تا به همان نتايج نامطلوب برســـد و ناكارآمدى 
رويكردهاى غلط را به چشـــم خود تجربه كند.  
وزير امور خارجه رژيم ترامپ در سخنان خود 
در روز جمعه از عبارت «حداكثر فشار» بر ايران 
سخن گفت و در عين ابراز خوشحالى چندباره از 
تاثيرگذارى اين فشارها بر اقتصاد ايران و بر زندگى 
مردم ايـــران، با غيرحرفه اى ترين و كودكانه ترين 
عبارت ها تالش كرد اين فشار حداكثرى را متوجه 

مردم ايران نداند.
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رهبر معظم انقالب: هيمنه آمريكا رو به افول است

ظريف خواستار مقابله دي8 با اقدامات يكجانبه عليه ايران شد

در جلسه ديروز شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سه 
 قوه كه با حضور رؤساى قواى مقننه و قضائيه و به رياست 
حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن روحانى تشكيل 
شد، رئيس كل بانك مركزى گزارشى از وضع بازار پول و 
سياست بانك مركزى براى مديريت اين بازار از جمله در 

زمينه مبارزه قاطع با پولشويى ارائه كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه گزارشى 
از عملكرد هفت ماهه و وضع بودجه كشــــور در ماه هاى 
آينده سال جارى ارائه كرد و براساس اين گزارش، پرداخت 
اعتبارات عمرانى در هفت ماه نخست امسال، نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته بيش از 100 درصد افزايش داشته 
است و تدابير الزم براى تأمين منابع براى اعتبارات هزينه اى 
با صرفه جويى هاى الزم، صورت گرفته است. در ابتداى 
جلســــه ديروز همچنين گزارشى از اعالم مواضع دولت 

آمريكا و اظهارات مقامات آن كشور در باره تحريم هاى 
ظالمانه عليه مردم ايران ارائه شد و مورد بحث و بررسى 
قرار گرفت كه نشان مى دهد واقعيت هاى اقتصادى جهانى، 
آنان را ناگزير كرده است   از توّهمات قطع فروش نفت 
ايران فاصله بگيرند. در مقابل، ديگر كشورهاى جهان از 
جمله چين، روسيه و اتحاديه اروپا، به صراحت مخالف 

سياست هاى تحريمى آمريكا موضع گرفته اند.
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى، سياست تقويت 
توليد ملى و گسترش تعامل سازنده براساس منافع مشترك 
با ديگر كشــــورهاى جهان را مورد تأكيد مجدد قرار داد. 
ارزيابى ها نشان مى دهد كه دولت آمريكا، هم در مجبور 
كردن ديگر كشورها به كاهش روابط اقتصادى با ايران و 
هم در سياه نمايى آينده و ايجاد َجو منفى روانى در جامعه 

ايران ناكام خواهد ماند.

 سرويس سياسى – اجتماعى: 
آيت اهللا سيد مصطفى محقق  داماد 
حقوقدان و صاحب نظر دينى در 
نامه سرگشاده اى به پاپ فرانسيس 
رهبر كاتوليك هــــاى جهان از او 
درخواســــت كرد تا ترامپ را به 
عنوان رئيس يك كشــــور بزرگ 

مسيحى مورد ارشاد قرار دهد.
 به گــــزارش مهر، متن نامه 
دكتر محقق داماد به اين شــــرح 

است:
 باسمه تعالى

 حضــــرت عاليجناب  پاپ 
فرانسيس

 تا آنجا كه مــــا از تعليمات 
حضرت مسيح(س)، پيامبر بزرگ 
خداوند اطالع داريم مسيحيت با 
خدمت به انسانها آميخته است. 
بنابراين از آن مقام مقدس به عنوان 
پيشواى مســــيحيان جهان انتظار 
مى رود كه نسبت به ستمى كه از 
ســــوى رئيس يك كشور بزرگ 
 مســــيحى برملت ايران مى رود، 

بى تفاوت نباشند.
 عاليجنابا

 دولت ايران به نمايندگى از 
ملت قراردادى بــــا رئيس وقت 

دولت آمريكا منعقد كرد. 
اين قــــرارداد مورد تصويب 

نمايندگان مردم در مجلس شورا 
قرارگرفت. به گواهى ســــازمان 
جهانى انرژى اتمى از سوى ايران 
هيچگونه تخلفى در پايبندى به 

اين پيمان ديده نشده است.
 اما با كمال تأســــف رئيس 
جمهور فعلى كشور آمريكا يكجانبه 
مرتكب عهد شــــكنى شده است. 
اصل وفاى به عهد اصلى اســــت 
كه مورد احترام و تأكيد همه اديان 
وخردمندان جهان است. عالوه بر 
عهد شكنى تصميمات حادى عليه 
ايران كه مســــتقيماً سختى آن ها 
متوجه ملت و مردم ايران مى گردد، 
اتخاذ نموده است. رنجى كه مردم 
ايــــران از ناحيه تحريم ها متحمل 
خواهند شد، برهيچ كس پوشيده 
نمى باشد وصرفاً محدود به غذا و 
دارو نمى گردد و بر سراسر زندگى 

روز مره مردم موثر است . 
كدام وجدان انسانى مى پذيرد 
و مى تواند تحمل كند كه كودكان، 
سالخوردگان، مســــتمندان، زنان 
بــــاردار و بســــيارى گروههاى 
مشابه ضعيف و ناتوان كه از نظر 
موازين انسان دوستانه همواره بايد 
مورد محبت ديگر انســــانها قرار 
 گيرند در ايــــن گونه تصميمات 
غير انسانى دچار سختى شوند و 

شــــايد به علت كمبود وسائل و 
امكانات جان خود را از دســــت 
بدهنــــد؟ با كمال تأســــف اين 
تصميمات از سوى رئيس كشورى 
انجام مى گيــــرد كه اكثريت قاطع 
مردم آن مفتخر به پيروى از عيسى 
مسيح(ص)، پيامبر صلح، دوستى 
و مبشر محبت و عشق به انسانها 

مى باشند. 
تأســــف باالتــــر آنكه اين 
تصميمات تلخ و ناگوار در زمانى 
صورت مى گيرد كه شخصى مانند 
حضرتعالى پيشــــوائى مسيحيان 
جهان را بــــر عهده داريد و مورد 
احترام پيروان ســــاير اديان نيز 

مى باشيد.
 عاليجنابا

 اين جانب به عنوان يكى از 
معلمين دينى كه مفتخر به همكارى 
با آن  جناب در پژوهشهاى گوناگون 
هستم از پيشگاه آن مقام مقدس 
استدعا دارم كه به هرطريق ممكن 
در اين امر مداخله و ارشادات الزم 

را مبذول فرماييد.
 با احترام

  سيد مصطفى محقق داماد
 رئيس  بخش مطالعات 
اسالمى فرهنگستان علوم ايران
 سوم نوامبر 2018

 دور ديگر از جنگ رواني عليه ايران
دور ديگر از جنگ رواني دولت ترامپ با همكاري نتانياهو و محمدبن 
سلمان، وليعهد سعودي در يك برنامه ريزي  رسانه اي كه شبكه هاي فارسي 
زبان در لندن و واشنگتن از مجريان عمده آنند، كليد خورده است. از دو هفته 
قبل شبكه هاي فارسي زبان در لندن و واشنگتن روز شماري را به راه انداختند 
تا فضاي اعالم تحريم هاي جديد نفتي ترامپ را به نشانه «ضربه مهلك» به 
ايران نمايش دهند. مرحله به مرحله براي اين مأموريت خبرسازي كردند و 
شرح و تفسيرهاي گوناگون انتشار دادند. كاخ سفيد امروز اعالم كرد، 8كشور 
از اعمال اين تحريم ها از سوي آمريكا معاف شده اند و همزمان طرح تحريم 
نفتي را كه چندان تفاوتي با موارد اعالم شده گذشته ندارد علني كردند. وزير 

خزانه داري ترامپ اين موارد را به خبرنگاران كاخ سفيد اطالع داد:
1ـ قصد داريم 700 شركت،  سازمان و افراد ايراني را تحريم كنيم.

2ـ قصدداريم، ارتباط ايران را با سوئيفت در صورت لزوم، مرحله به 
مرحله قطع كنيم.

3ـ دوشــنبه آينده(13آبان) فهرست سازمان هاي تحت تحريم اعالم 
مي شود.

4ـ 8كشور به دستور رئيس جمهور(ترامپ) از تحريم هاي نفتي معاف 
شده اند.

خطر افزايش قيمت نفت تا بيش از صد دالر و زيان هاي مسدودسازي 
قاعده «سوئيفت» بسيار زياد است. در پاسخ به اين اظهارات وزير خزانه داري 

ترامپ، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي اعالم كرد:
1ـ براي تكميل سازوكار مالي با ايران عزمي راسخ داريم.

2ـ به كار خود براي حفظ صادرات نفت و گاز ايران ادامه مي دهيم.
3ـ با سازوكار جديد اروپا، بازرگانان مي توانند با ايران تجارت كنند.

كاخ ســفيد كه براي اعالم جنگ تحريم نفتي عليه ايران از چند هفته 
قبل روزشمار گذاشته بود، اكنون با عجله مي خواهد از روز 13آبان عبور 
كند زيرا به جز نتانياهو و تا حدودي محمدبن سلمان، هيچ كشوري با ترامپ 
همراهي و همگامي براي شــروع جنگ نفتي ندارد. اغلب رسانه ها با نگاه 
به روزشمار كاخ ســفيد، آن را دور ديگر از ادامه جنگ رواني عليه ايران 
خوانده اند. سخنگوي وزارت خارجه ما، قاسمي، ديروز به خبرنگاران گفت:  
گذاشتن روزشمار بازگشت تحريم ها روي سايت وزارت خارجه آمريكا 
شبيه طنز بچه گانه و نوعي اسباب بازي براي ترامپ است. آمريكا توان بيشتري 
براي فشــار به كشورها ندارد؛ هدف آنها تبليغات و جنگ رواني است. از 
سوي ديگر ترامپ و همراهان او در كاخ سفيد دريافته اند كه دولت جمهوري 
اسالمي ايران با برنامه ريزي، سناريوهايي را تعريف كرده است كه از بهترين 
شرايط تا شرايط فشارهاي گوناگون از سوي آمريكا، آمادگي كامل دارد. 
پرسش اين است كه چرا ترامپ همچنان بر طبل ادامه تحريم ها مي كوبد در 
حالي كه اتحاديه اروپا، روسيه، چين و همه كشورهاي ديگر نمي خواهند با 
او در اين مسير همراه و همگام شوند؟ پاسخ به اين پرسش را در چند مورد 

مي توان جستجو كرد.
1ـ بسياري از نويسندگان در غرب، تصميم گيري هاي ترامپ در داخل 
آمريكا و بخصوص در روابط بين الملل را ناشي از چگونگي شخصيت و 
شكل گيري آن از دوران جواني تا امروز ارزيابي مي كنند. يكي از استادان 
علوم سياسي و روابط بين الملل در دانشگاه عالمه طباطبايي كه سال ها در 
آمريكا بوده و در اين رشته تحصيلي دكترا گرفته است درباره شناخت از 
شخصيت و رفتارهاي ترامپ چنين مي گويد: شعار «آمريكا اول» ترامپ، 
برگرفته از شعار جمهوري خواهان بعد از پايان جنگ  جهاني دوم است. آن 
چه ترامپ را از ديگران بسيار متمايز كرده اين است كه ايده ها و عقايدش 
را با مبارزه و تقابل آشــكار پياده مي كند. او ابايي از اين ندارد كه با طبقه 
 Street» حاكمه و ارزش هاي حاكم وارد جنگ و گريز شود. او دقيقاً يك
Fighter» جنگجوي خياباني اســت، همان كه در فرهنــگ ما به او قداره 
بند يا الت مي گوييم. اين خصلت ترامپ به او اجازه مي دهد خود را براي 
انجام هر كاري تا رسيدن به هدف مجاز بداند. ترامپ بعد از دو سال رياست 
جمهوري با همه كشورها و دولت ها درگير شده است. روسيه، چين، كره 
شمالي، اتحاديه اروپا، كانادا، كوبا و اغلب كشورها در آمريكاي التين، تركيه 
و ايران در ليست تقابل رئيس جمهور آمريكا قرار گرفته اند. جنگ تجاري 
او به روايت اغلب كارشناسان اقتصادي در غرب،  اكنون در سراسر مناطق 
جهان فراگير شده است. ترامپ در اين جنگ امتياز نمي دهد اما سهم بزرگ 
مي خواهد و معتقد است تنها از اين مسير است كه شعار «آمريكا اول» خود 

را مي تواند اجرايي و تحقق بخشد.
2ـ بزرگترين چالش  ترامپ در اين روزها و در داخل آمريكا، انتخابات 
ميان دوره اي كنگره اســت. دو محور، يكي تبليغات وسيع از بهبود نسبي 
معيشتي و كارآفريني در داخل آمريكا نسبت به دوران اوباما(دموكرات ها) و 
دوم، قدرت نمايي عليه ايران براي تمكين به قبول تفاهمنامه جديد به جاي 

معاهده برجام در دستور كار مبارزاتي انتخاباتي او قرار گرفته است.
انتخابات ميان دوره اي از 15آبان ماه آغاز مي شود. در آمريكا در طول 
سال ها همواره موضوع ايران و جمهوري اسالمي از محوري ترين بخش ها در 

مبارزات انتخاباتي بوده است.
3ـ ترامپ باور دارد كه اگر جمهوري اسالمي ايران را وادار به مصالحه 
كند، نه تنها براي دوســال آينده، بلكه براي چهارســال دور دوم رياست 

جمهوري نيز پيروزي خود را بيمه خواهد كرد.
4ـ چندين بار در ستون محك نوشته شد كه ترامپ سياست مستقل و 
استراتژي همه جانبه براي خاورميانه ندارد. او دو بازو در خاورميانه دارد كه 
هر دو «قاتل» اند. نتانياهو و محمدبن سلمان، وليعهد سعودي. به اولي«نتانياهو» 
كليد هژموني منطقه حتي با نابودي فلسطينيان و سرزمين آنها و تمكين همه 
دولت هاي عربي را داده اســت. و از دومي، عربستان و وليعهد پادشاهي 
ســعودي، ميلياردها دالر نفتي را غارت مي كند. ترامپ بارها گفته است، 
حاكمان منطقه خليج فارس هيچ ارزشي ندارند مگر ذخيره انبوه از دالرهاي 
نفتي كه بايد با پرداخت آن از ما (آمريكا) اسلحه هاي گوناگون خريداري كنند 
و براي حفظ امنيت خود از سوي ما، هزينه هاي دالري آن را بپردازند. ترامپ 
هفته گذشــته در يك سخنراني عمومي و تبليغاتي انتخابات ميانه دوره اي 
آمريكا، خطاب به همه حاكمان عرب خليج فارس، بخصوص سعودي ها 
و اماراتي هــا به صراحت گفت: «اگر دالرهاي نفتي را نپردازيد و حمايت 

تسليحاتي و نظامي ما را نداشته باشيد.،يك هفته هم دوام نخواهيد داشت!»
اين دوره از جنگ رواني با تهديد تحريم نفتي عليه ايران در آستانه انتخابات 
ميان دوره اي كنگره آمريكا با محوريت قدرت نمايي ترامپ عليه ايران كه 
مورد پسند و تهييج افكار عمومي آمريكا است، به صورت موجي عبور 
خواهد كرد. اما شايد مشاوران ترامپ دريافته باشند بعد از گذشت چهل سال 
از تقابل و جنگ با مردمي ترين انقالب در جهان، قادر به شكست ايران 

و ايرانيان نخواهند بود.

يادداشت

در چهل سالگي سيزدهم آبان 1357

شهيد دانشگاهي

ِ َويَْقتُُلــوَن النَّبِيِّيــَن بَِغيْــرِ َحقٍّ   إِنَّ الَِّذيــنَ يَْكُفــُروَن بĤِيَــاِت اهللاَّ
ــْرُهم بَِعــَذاٍب أَلِيٍم  َويَْقتُُلــوَن الَِّذيــَن يَأُْمُروَن بِالْقِْســِط مَِن النَّاِس َفبَشِّ

( آل عمران-21)
  برخــي مكان ها هم مانند برخي روزها و ايام از ويژگي هاي منحصر به 
فردي برخوردارند. اين ويژگي ها نه به دليل كاركرد اصلي آنها بلكه به دليل 
حوادث و موضوعاتي است كه در تاريخ آن مكان ها يا محل ها بر آنها رفته 
است. دانشگاه تهران نيز از جمله اين مكان هاست كه در طول حيات هشتاد و 

پنج ساله خود شاهد و ناظر وقايع بسياري بوده است.  
وقوع اين اتفاقات ســبب شده است كه دانشگاه تهران عالوه بر آن كه 
نخســتين و بزرگترين دانشــگاه و نيز مركز توليد علم و دانش در ايران در 
عرصه هاي گوناگون علمي  باشد و انشااهللا خواهد بود، به عنوان سنگر آزادي 

نيز خوانده شود. 
 از نخســتين تظاهرات و اعتصابات دانشجويي در دانشگاه تهران در 
سال 1315 تا كنون، زماني به قدمت تاسيس دانشگاه مي گذرد و در طول اين 
سال ها، هر زمان كه ضرورت اقتضا داشته دانشگاه تالش كرده است در عرصه 

سياسي كشور نيز حضوري موثر داشته باشد. 
حضور موثر و بهنگام دانشگاه تهران در طول اين سال ها سبب شد تا 
تلفيق علم و سياست از سوي دانشجويان و تالش براي آزادي در دانشگاه به 
دور از گرايشات حزبي و سازماني و فارغ از خواست اين يا آن گروه سياسي 
به يك فرهنگ تبديل شود.به نوعي كه به تدريج و با گسترش و تاسيس مراكز 
دانشگاهي در ساير شهرهاي كشور، فرهنگ حضور در تحوالت سياسي در آن 
دانشگاه ها نيز در كنار مسائل آموزشي و علمي نهادينه شده است  و دانشجويان 
در كنار دغدغه هاي علمي ؛ همواره به سرنوشــت و آينده كشور و مردمان 

جامعه خويش نيز نظر داشته باشند. 
اين فرهنگ و احســاس وظيفه براي تاثير گذاري بر تحوالت سياسي 
كشور سبب شد كه در طول اين سال ها حتي در زمان هايي كه در سطح جامعه 
و نيز در ميان نيروهاي سياسي تحرك و تكاني مشاهده نمي شد، دانشگاه هاي 
كشور هر از گاهي و به بهانه اي با تظاهرات يا اعتصابات صنفي و غير صنفي، 
نگراني ها و دغدغه هاي خود را با جامعه مطرح و به مسئوالن كشور يادآور 
شوند. دانشجويان و دانشگاه در اين راه بنا به خصلت ذاتي خود بي هراس از 
عواقب و پيامدهاي اعتراضات خود، هزينه هاي زيادي نيز پرداخت كردند كه 
از جمله آنها در دوران رژيم شاه شهداي 16آذر 1332 بود وآن سه قطره خون 

يا هجوم نيروهاي نظامي در اول بهمن 1340است. 
قبل از شــروع روند حوادث منتهي به انقالب در تير ماه 1356 در روز 
برگزاري كنكور سراسري دانشگاه ها دانشــجويان دانشگاه با ترتيب دادن 
تظاهرات گســترده اي در مقابل دانشــگاه و خيابان هاي اطراف به مناسبت 
درگذشت غريبانه دكترعلي شــريعتي، در لندن شور وغوغايي بزرگ برپا 

كردند. 
دانشگاه در جريان حوادث منتهي به سقوط رژيم سلطنتي نيز حضوري 
همه جانبه داشت.  به خاطر داشته باشيم كه تظاهرات گسترده مردم قهرمان 
تبريز كه در يادبود چهلمين روز تظاهرات و شــهداي قيام 19دي 1356 قم 
در روز 29بهمن برگزار شد، از دانشگاه تبريز و به همت دانشجويان مبارز آن 
دانشگاه كليد زده شد. بعد از آن هم دانشجويان در ساير دانشگاه هاي كشور 
و از جمله اهواز، اروميه، اصفهان، شيراز، كرمانشاه، مشهد، رشت و بابل و...

همواره در صف اول اعتراضات قرار داشتند. 
اما يكي از حوادث تعيين كننده  انقالب، روز ســيزدهم آبان  1357 در 
دانشگاه تهران رقم زده شد. در اين روز رژيم شاه و دولت شريف امامي خسته 
و درمانده از مواجهه با خيزش انقالبي مردم، بار ديگر چهره اصلي خود را به 
نمايش گذاشتند. از نخستين ساعات آن روز دانش آموزاني كه از ابتداي سال 
تحصيلي در صحنه سياسي، اجتماعي حضور داشتند، با تعطيلي كالس هاي 
درس در گروه هايي پراكنده  و خودجوش به سوي دانشگاه تهران به حركت 
درآمدند. در ميانه راه گروه هاي زيادي از مردم هم با مشــاهده فرزندان خود 
با آنها همراه شدند و خود را به دانشگاه تهران رساندند. در دانشگاه خيل به 
هم پيوسته مردم، دانش آموزان و دانشجويان همچون روزهاي پيشين و پسين 
با سر دادن شعارهايي كه از بلندگوي مسجد دانشگاه پخش مي شد اعتراض 
و انزجار خود را از عملكرد ضد مردمي رژيم فرياد كردند. جمعيت حاضر 
پس از مدتي قصد آن كردند كه از دانشگاه به سوي  منزل آيت اهللا طالقاني 
كه چند روزي از آزادي ايشان نمي گذشت، به حركت درآيند، اما ماموران 
مسلح كه گرداگرد دانشگاه حضور داشتند با شليك گلوله و گاز اشك آور به 
مقابله با آنها شتافتند. گروهي از تظاهركنندگان با اين تصور كه محيط دانشگاه 
مصون از تعرض نظاميان است، به داخل دانشگاه بازگشتند و گروهي ديگر به 

تظاهرات و سردادن شعار در خيابان هاي اطراف ادامه دادند. 
در اين ميان دانشــجويان در خيابان هاي دانشگاه و به ويژه در اطراف 
دانشكده پزشكي در حال تظاهرات بودند كه ناگهان ماموران مسلح بي توجه 
به حرمت محيط دانشگاه خود را به آنها رساندند و آنها را هدف گلوله هاي 
خود قرار دادند. گســتردگي و اتحاد جمعيت و شعارهايي كه بنيان رژيم را 
هدف قرار داده بود سبب شد تا يك بارديگر رژيم به جنايتي بزرگ اقدام كند. 
صفوف تظاهركنندگان از سوي ماموران مسلح هدف گلوله هاي آتشين قرار 

گرفت و بار ديگر صحن دانشگاه از خون فرزندانش رنگين شد.   
عده زيادي شــهيد و مجروح حاصل كار آن تهاجم بود. بنا بر بعضي 

روايت ها عده شهدا بيش از پنجاه نفر بود.  
بعد از واقعه تا ساعات پاياني شب خيابان هاي اطراف دانشگاه صحنه 
تظاهرات و درگيري هاي پراكنده دانشجويان، دانش آموزان و سايراقشار با 

نيروهاي نظامي بود. 
امــا غروب آن روز اتفاقي ديگر رخ داد كه در نوع خود تا آن زمان بي 
نظير بود. تلويزيون دولتي ايران در اقدامي بي سابقه و خارج از كنترل عوامل 
رژيم، دربرنامه خبري خود با پخش صحنه هايــي از درگيري هاي آن روز 
دانشگاه كه با صداي حزن آلود گزارشگر آن ( مهدي صابر )همراه  بود سبب 
شد تا در كوتاه ترين زمان ممكن با مقياس هاي آن روزگار، نه تنها همه ايران 

بلكه سراسر جهان از عمق قساوت رژيم از طريق تصوير آگاهي يابد.
  رژيم و شخص شاه به دنبال آن كشتار و انعكاس پخش خبر آن از طريق 
تلويزيون، ابتدا تالش كرد با به آشوب كشيدن تهران به دست عوامل خود 
اصل واقعه را تحت الشعاع قرار دهد. روز چهاردهم آبان 1357 شهر تهران 

صحنه آتش سوزي هاي گسترده،  تخريب ساختمان ها و اموال عمومي بود.
پيامد وقايع آن دو روز، ابتدا اســتعفاي دولت شــريف امامي و روي 
كارآمدن دولت ازهاري و نيز ســخنان محمدرضا پهلوي بود كه از راديو و 
تلويزيون پخش شد. وي با اعتراف به عملكرد ضد مردمي رژيم از جمله چنين 
گفت: «من آگاهم كه بنام جلوگيري از آشوب و هرج و مرج اين امكان وجود 
دارد كه اشتباهات گذشته و فشار اختناق تكرار شود. من آگاهم كه ممكن 
است بعضي احساس كنند كه به نام مصالح و پيشرفت مملكت و با ايجاد 
فشار، اين خطر وجود دارد كه سازش نا مقدس فساد مالي و فساد سياسي 
تكرار شود و اما من به نام پادشاه شما كه سوگند خورده ام كه تماميت ارضي 
مملكت، وحدت ملي و مذهب شيعه اثني عشري را حفظ كنم، بار ديگر در 
برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي كنم و متعهد مي شوم كه خطاهاي 
گذشته هرگز تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت نيز جبران گردد. متعهد 
مي شــوم كه پس از برقراري  نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي 
براي آزاديهاي اساسي و انجام انتخابات آزاد، تعيين شود تا قانون اساسي كه 
خونبهاي انقالب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا در آيد، من 

نيز پيام انقالب شما ملت ايران را شنيدم .  » 
اما نه آن اســتعفا ونه آن پيام هيچ يك گرهي از مشــكالت  آن رژيم 
و شــخص شــاه بازنكردند. چندي بعد ازآن، سرودي به مناسبت شهادت 
دانشجويان و دانش آموزان در روز سيزدهم آبان ساخته شد كه بخشي از آن 

چنين بود:
سيزده آبان روز ننگ ديگري براي تو 
سرنگون كند شهيد دانشگهي لواي تو 

هرشهيد جان دهد 
جان به ايمان دهد 

كشته اش چراغ ره است 
راه او راه ماست 
شيوه انبيا است

وز پي اش نصرمن اهللا است...

امير طيراني

  گزارش رئيس كل بانك مركزى از وضع بازار پول
 به شوراى عالى هماهنگى اقتصادى

  آيت اهللا محقق داماد در نامه اي خطاب به پاپ:

لطفاً ترامپ را ارشادكنيد!

مراسم نكوداشت «مجاهدين در غربت» 
چهارشنبه در دامغان برگزار مي شود

مراسم نكوداشت مجاهدين در غربت به منظور تجليل و تكريم از حماسه  
آفرينان و مجاهدين با پيام حضرت آيت اهللا العظمي جوادي آملي مرجع عاليقدر 

جهان تشيع در شهرستان دامغان برگزار مي شود.
به گزارش دبير ستاد بزرگداشت مجاهدين در غربت، مراسم نكوداشت 
مجاهدين در غربت براي سومين ســـال متوالي به منظور تجليل و تكريم از 
حماســـه آفرينان و مجاهدين در غربتي كه در تاريكي و خفقان شياطين زمان، 
مشعل هدايت و رهبري مسلمانان آزاده جهان را برافروختند از جمله كشورهاي 
نيجريه، فلسطين، لبنان و مســـلمانان ميانمار كه فرياد مظلومتيشان در جهان 
طنين انداز شده اســـت همزمان با شب سالگرد شهادت امام غريبان حضرت 
علي بن موسي الرضا(ع) با حضور بيش از 70 نفر از شخصيت ها و انديشمنداني 
از 28 كشور اسالمي و خانواده هاي معظم شهيد حججي، شيخ ابراهيم زكزاكي و 
عماد مغنيه و با حضور جمعي از مقامات كشوري و لشكري در 16 آبان ماه جاري 

در شهرستان دامغان برگزار مي شود.
اين مراسم از شبكه هاي سوم و قرآن سيما به صورت مستقيم پخش مي شود 
كه اميداست مورد استقبال قشر وسيعي از آحاد مختلف عالقه مندان به ساحت 

فرهنگ جهاد و ايثار قرار گيرد.



 رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران از صداوسيما 
گله كرد كه «سعى نمىكند همه داشتههايش را با ديگران 

به اشتراك بگذارد.»
به گزارش ايسنا، اشرف بروجردى كه شنبه (12 آبان 
ماه) در مراسم يادبود روز جهانى ميراث ديدارى و شنيدارى 
در سالن همايشهاى كتابخانهى ملى صحبت مىكرد، گفت: 
اين اميدوارى براى همه ما وجود دارد كه صداوسيما تالش 
خود را افزون كرده و ســـعى كند باورهاى عموم مردم را 

مطابق آنچه كه به آن مىانديشيم، عرضه كند .
رئيس كميته ملى حافظه جهانى يونســـكو با تاكيد 
بـــر اينكـــه ما نياز داريم تا اعتماد و فهم عمومى در بين 
فرهنگهاى جامعه ديده شـــوند، افزود: زمانى اين اعتماد 
عمومى شكل مىگيرد كه مردم حرف دل، باور و فرهنگ 

را احساس كنند و در رسانه ملى هم منعكس شود.
او با بيان اينكه اميدوار اســـت تا صداوســـيما آنچه 
كه جامعه نياز دارد را عرضه كند، افزود: اين ظرفيت در 
صداوسيما بسيار باالست اما بايد به اين نكته توجه شود كه 
ساعتها ظرفيِت فكر و باور مردم در اختيار صدا وسيما 
قرار دارد، بنابراين مىتواند بهترينها را عرضه كند و اين 

رويه را به عنوان يك سياست پيش ببرد.
وى اضافه كـــرد: اميدواريم براى آينده گنجينههاى 
ديگرى را ثبت جهانى كنيم و از اين طريق فرهنگ اصيل، 
غنى و بشردوستانه و انسانى را به جامعه بشرى منتقل كنيم 
و به مردم يادآورى كنيم كه ما اعضاى يك مجموعه هستيم و 
مىتوانيم زندگى بهينهاى را با فهم مشترك داشته باشيم .

بروجردى با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم رسالتمان 

را انجام دهيم بايد لحظه به لحظه آن را حفظ كنيم، ادامه 
داد: براى ثبت اقداماتى كه بشـــر انجام مىدهد بايد ببينيم 
چه تالشهايى مىشـــود و چه كســـانى در اين عرصه 
گام برمىدارند و چه كســـانى جامعه بشرى را به اشتراك 

مىگذارند.
او بـــا بيان اينكه انســـانها همه لحظات را مديون 
گذشـــتگان خود، مواريث، فرهنگ و ارزشهاى خود و 
مديون حافظهاى كه براى آنهاست، هستند، افزود: پيوستگى 
بين انسانها از قِبَل همين ساخته شدنها مىتواند منظومهاى 
از تاريخ بشرى را فراهم كند كه شعاع پرتو آن براى همه 
نسلهاى بعدى مفيد و مثمر ثمر باشد. در واقع همه اين 
موارد گوشزد مىكنند كه رسالتمان سنگين است و سازمان 

اسناد پناهگاه حفظ اين آرشيوهاست.
رئيس كتابخانه ملى با اشـــاره به در اختيار گرفتن 
مجموعهاى از 250 هزار تصوير با عنوان موضوع «قاجار» 
ادامه داد: اين مجموعه شامل سراسر ايران، طبيعت، فرهنگ، 
خرده فرهنگ و آداب و رســـوم مردم است كه به تصوير 
كشيده شده، حتى معتقديم بسيارى از دستگاههاى ديگر هم 

چنين مجموعهاى را در اختيار دارند.
بروجردى با تاكيد بر اينكه جلوگيرى از بلوكه شدن 
اين اســـناد اهميت دارد، گفت: اين اسناد تاريخ و ميراث 
بشـــريت هستند، در واقع مانند آن است كه بخواهيم آن 
را عرضه كنيم. رســـالت سازمان اسناد اين است كه همه 
آنچه كه داشته و دارد را به بهترين وجه نگهدارى كند تا 
افرادى كه تمايل دارند بدانند و از داشتههايشان بهره ببرند، 
از آنها استفاده مناسب كنند و با انجام تحقيقات و مطالعات 

تراوشهاى ذهنى آنها مضاعف شود.
او همچنين خطاب به دستگاههاى مختلف كه چنين 
داشتههايى در اختيار دارند، اظهار كرد: اگر نهادهاى داراى 
تعامل مىتوانند داشتههاى خود را براى حفظ ميراث ديدارى 
و شنيدارى به اشتراك بگذارند، اين كار را انجام دهند، در 
اين صورت سازمان اسناد و كتابخانه ملى مىتواند با اشتراك 

گذاشتن اين اسناد در معرفى آنها كمك كنيم.
لزوم رصد و پايهريزى رشتههاى تحصيلى ميراث 

ديدارى و شنيدارى
سپيده كبيرى، مدير مركزى آرشيو صداوسيما نيز در 
صحبتهايى در اين آئين گفت: منابع ديدارى و شنيدارى 
بخشى از حافظه ملتهاست و بخشى از ميراث مستند يك 

فرهنگ را حفظ و نگهدارى مىكند.
او با بيان اينكه هر انسان براى يادآورى خاطرات نياز 
به عكس و مســـتندات دارد، افزود: يك فرهنگ نيز براى 
مرور خاطرات نسل خود نياز به مرور آرشيوها دارد، بنابراين 
اعالم مىكنم كه ســـازمان صداوسيما تالش خود را كرده 
تا اين ميراث با بهترين كيفيت و باالترين روش استاندارد 

ثبت و جهانى شود.
وى با تاكيد بر لزوم داشتن يك روند آموزش مداوم 
از پايه و اســـاس با هدف شـــكلگيرى آن در نسلهاى 
بعدى اظهار كرد: بهتر است رشتههاى تحصيلى آرشيودار 

در حوزه ميراث ديدارى و شنيدارى بايد در كشور رصد 
و پايهريزى شوند.  

همچنين در اين برنامه از بيژن كامكار كه نامش در 12
آلبوم چاووش نامه ثبت شده است تقدير شد.

ايران در ميراث مستند پيشروست 
 دبيركل كميسيون ملى يونسكو معتقد است: با روى كار 
آمدن عكاسى، «عكس» مهمترين ميراث ديدارى و شنيدارى 
جوامع بشرى شد و در كنار آن فيلمهاى مستند توانستند 

مهمترين نقش را در اين زمينه داشته باشند.
به گزارش ايسنا، حجتاهللا ايوبى كه شنبه، 12 آبان 
در آئين بزرگداشت روز جهانى ميراث ديدارى و شنيدارى 
در سالن همايشهاى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران 
صحبت مىكرد، گفت: توجهى كه امروز به ميراث ديدارى 
و شنيدارى مىشود نشان مىدهد سهم درخشان ما در اين 

حوزه مورد توجه است.
او با بيان اينكه در دورهاى بارِ تصوير به عنوان يك 
رسانه را «نقاشى» به دوش مىكشيد، افزود: لوئى چهاردهم 
با ايجاد نگارخانهاى پر از نقاشى، اين اثر را به عنوان يك 
رســـانه به رسميت بخشيد، اما با خلق عكاسى، اين هنر 

جاى نقاشى را گرفت و در نهايت در 1982 وزير فرهنگ 
فرانسه عكاسان را هنرمند ناميد تا امروز كه در فضاى مجازى 

عكس يك رسانه ناميده مىشود.
وى با تاكيد بر اينكه امروز در فضاى مجازى عكس 
يك رســـانه است، ادامه داد: معتقدم جنگ اصلى در دنيا 
جنگ تصوير است. كشورهايى كه بتوانند تصوير بهترى 
نشان دهند موفقترند. امروز با يك ميراث كهن مواجهيم، 

تصاويرى كه براى ما و جهان بسيار ارزشمندند.
او همچنين ايران در حوزه سينما را جزو كشورهاى 
پيشرو دانست و ادامه داد: در 1903 اولين جشنواره فيلم 
ايرانى در دنيا به نمايش درآمد و هنوز هم ما در سينما دوش 

به دوش جهان پيش مىرويم. در سال 150 فيلم مىسازيم 
و سينماگران ما ساليان سال است كه تالش مىكنند گنج 

موجود با ارزش خود را در كشور حفاظت كنند.
ايوبى با بيان اينكه هنر امروز به تصوير كشـــيدن 
اتفاقات به زبان فيلم در عرصه مستند است، ادامه داد: ايران 
از بهترينها در عرصه مستند است. سال 95 سينماى ايران 
در جهان بيش از 500 جايزه جهانى كسب كرد. يعنى هر 

روز بيش از يك جايزه كسب كرديم.
او سينما و فيلم را هنر مدرن تعبير كرد و گفت: چنين 
هنرى را در كشـــورمان داريم كه تا امروز بخشـــى از آن 
حفظ شده، بخشى در معرض خطر است و بخشى اصال 
به فراموشى سپرده شده است. بنابراين از مهمترين اقدامات 

احياى اين هنر است.
رئيس كميسيون ملى يونسكو در تهران با تاكيد بر اينكه 
معتقدم ثبت، يك بهانه براى ميراث ديدارى و شنيدارى است، 
ادامه داد: بايد از اين ميراث در كل جهان استفاده كنيم. او 
همچنين به ايجاد يك كميته تخصصى در يونسكو تهران 
اشـــاره كرد كه در آن همه كســـانى كه در حوزه عكس و 
ثبِت مستندات دستى دارند، در آن شركت مىكنند و افزود: 
تالش مىكنيم آرشيو بزرگ كشور را مرور كنيم. آنهايى كه 
قابل احياء هستند را احياء و آنهايى كه بايد براى هميشه 
ثبت شوند را به كميتهى ديدارى و شنيدارى كتابخانه ملى 

معرفى مىكنيم.
وى با اشاره به روز جهانى ديدارى و شنيدارى گفت: 
در اين روز ايران جزو ملتهايى اســـت كه بايد به خود 
افتخار كند. هنرهاى كتابت، خط، نقاشى، تذهيب و نگارگرى 
از هنرهايى اســـت كه مىتوان آنها را در زمره برنامههاى 

ديدارى و شنيدارى ايران تثبيت كرد.
ايوبى افزود: ما در ايران مدرنترين هنرها را داريم و 
جزء پيشروترينها در دنيا هستيم. از سوى ديگر بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه هر هنرى چه شعر و ادبيات و چه 
فيلم و سينما در خأل توليد نمىشوند. رويش آنها نياز به 
خاك دارد. خاك يعنى تاريخ، خاك ايران حاصلخيز است. 

سينماگران ما زاده اين خاك هستند.
يك ســايت تاريخى مانند دانشگاه هاروارد ايجاد 

كنيد
عباس كاظمى، جامعهشناس نيز در سخنانى اظهار كرد: 
در تفاوت بين نقاشى و تصوير فاصله واقعيت و تصوير 
را به راحتى مىبينيم اما در ميراث ديدارى و شـــنيدارى 
يك مجموعه فرهنگى وجود دارد كه بىطرفانه جمعآورى 
مىشود و حافظه تاريخى ما را نگه مىدارد. در واقع ما حافظه 

تاريخى را مىسازيم و با كاشت آن طرف هستيم.
او با بيان اينكه هميشه سوءگيرىهايى در حوزه ثبت و 
ضبط ميراث ديدارى و شنيدارى وجود دارد، گفت: رجوع 
به منابع متفاوت اين امكان را مىدهد كه تاريخ را از پايين 
نيز روايت كنيم. در بحث ميراث ديدارى و شنيدارى هنوز 
با خطراتى مواجه هستيم. بنابراين بايد راديو، تلويزيون و 

فيلمهاى باقيمانده را حفظ كنيم.
 اما بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار دهيم كه نويسندگان 
توليد مىكنند. وى مهمترين دغدغه يونسكو را به ثبت ميراث 
ديدارى و شـــنيدارى آن هم در بخش فرهنگ معمولى و 
مردمى مربوط دانست و گفت: عكسها، صداها، نوشتهها 

و مواد فرهنگى به اين بهانه كه روايتى از فرهنگ رسمى 
كشور هستند تقويت مىشوند.

او با اشـــاره به اقدام دانشـــگاه «هاروارد» كه با ايجاد 
ســـايتى با عنوان «زمان قاجار» و فراخوان به افرادى كه
 هر كس دست نوشته و سندى متعلق به اين دوره تاريخى 
دارد آن را در اختيار اين دانشـــگاه قرار دهد تا با اســـكن 
آثار همه افراد بتوانند از آن استفاده كنند، گفت: يونسكو يا 
كتابخانه ملى نيز مىتوانند با راهاندازى يك پويش مردمى 
اين اسناد و شواهد ديدارى و شنيدارى را از طريق مردم 

راحتتر جمع كنند تا از طريق نخبگان .
او انجـــام ايـــن كار را صرفا مربوط به حوزه ميراث 
فرهنگى ندانست و گفت: منابع تحقيقى و علمى نيز در 

اين دسته جاى مىگيرند.
وى ادامه داد: تصور امروز ما از ميراث فرهنگى يك 
تصور ويژه اســـت اما در جامعه جهانى شده ديگر امروز 
فرهنگى نداريم كه مربوط به مرزهاى جغرافيايى باشد. امروز 
براى ماست و شكل ديگر فردا براى كشورهاى همسايه.

اين جامعه شـــناس گفت: اگر فرهنگ را يك مسير 
بگيريم نه يك ريشه، ميراث فرهنگى عميقتر مىشود و 
فكر مىكنيم كه چطور بايد اين فرهنگ را حفظ كنيم. در 
واقع اين كار براى ما دشوارتر مىشود آن هم در دهههاى 
اخير و با ظهور شبكههاى اجتماعى كه امكان ايجاد ميراث 

ديدارى و شـــنيدارى را در قالب عكس و فيلم به وجود 
آوردهاند. عباسى ادامه داد: در چند دهه بعد اگر بخواهيم 
فكر كنيم با جامعه شبكهاىشـــده و روى موبايل مواجه 
هستيم كه مردم توليدات زيادى توسط آن انجام مىدهند، 
گفت: اين شرايط را بايد بررسى كرد كه توليد سينماگران 
حرفهاى چطور مىتواند از فرهنگ در حال حركت حرف 
بزند. سازمانهاى فرهنگى فكر مىكنند براى چند دهه بعد 
فرهنگهاى در تالطم چه توصيههايى براى حفظ ميراث 

فرهنگى خواهند داشت.
براى نخســتين بار در دهــه 50 «چاووش» را در 

كشور راه انداختيم 
بيـــژن كامكار، نوازنده نيز كه مجموعه موســـيقايى 
چاووش را مديريت مىكند و تاكنون نامش در 12 آلبوم 
چاووش نامه ثبت شده است، گفت: مشعل فروزانى كه به 
اسم چاووش است به دليل وجود پهلوانان عرصه موسيقى 
ايجاد شده است. جرقه اوليه چنين موسيقى در سنندج و 
در خانواده كامكارها با حضور شجريان زده شد. احساس 
كرديم در آن زمان موســـيقى ايرانى راه خطا را مىرود. 
يك موسيقى كه كامال علمى و ايرانى بود اما از ابزارآالت 
غربى استفاده مىكرد. بنابراين با ايجاد يك گروه موسيقى 
چاووش فعاليتمان را آغاز كرديم. در آن زمان فقط راديو 
چاووشى توليد مىكرد. هدف ما بازسازى آثار و موسيقى 

ايرانى بود.
او در بخـــش ديگرى از صحبتهايش اظهار كرد: 
معتقدم دوران طاليى موســـيقى ســـنتى ايران با مديريت 
هوشـــمندانه هوشنگ ابتهاج شـــروع و در اوايل دهه 50

كارمان را آغاز كرديم و از ســـال 53 به راديو رفتيم اما با 
كشتار خونين 17 شهريور در اعتراض به اين اتفاق همه 
گروه از راديو استعفا داديم و پس از آن از طريق سرودههاى 

زيرزمينى به كارمان ادامه داديم.
كامكار ادامه داد: بعد از انقالب حتى يك بار هم به 
سراغ ما نيامدند كه به راديو برگرديم. آقاى ابتهاج در آن 
زمان به سراغ ما آمد و كانون چاووش را فعال كرد. اين 
بار تمام سرودههاى زيرزمينى را در استوديو ضبط كرديم. 
آن زمان هر كس يك دوربين نداشت كه هر كارى را كه 
انجام مىداديم ثبت و ضبط كنند. هفت بار كانون چاووش 

را بستند و هيچ كس صدايش در نيامد.
به گفته وى در همان زمان نيز، مجموعه چاووش با 
مردم بود. ميدان ژاله را به خون كشيدند. ميدان انقالب را 
در تظاهراتها خونين كردند و ما در هر زمان با اين اتفاقها 
با مردم همراه بوديم و شعرهايى با آن مضامين مىخوانيم.

او تاكيـــد كـــرد: در مجموعه چاووش هيچ فكرى 
حاكميت نداشت. امروز در هر كارى به اندازه جلو مىرويم 
اما در موسيقى درجا مىزنيم يا افراط مىكنيم يا تفريط اما 
به موسيقى آنطور كه بايد توجه نمىكنيم. براى موسيقى 
بايـــد چيزى گوش كرد كه ذهن و قلب حركت كنند و 
فعاليت داشته باشند. براى اينكه مردم موسيقى خوب گوش 

كنند همه بايد دست به دست هم دهيم.
سريال "هزاردستان" به فهرست ملى حافظه جهانى 

يونسكو اضافه شد
چهار اثر ديدارى و شنيدارى به فهرست ملى برنامه 

حافظه جهانى يونسكو اضافه شد.

به گزارش ايســــنا، چهار اثر شامل «برنامه راديويى 
مرزهاى دانش»، «ســــريال هزار دستان»، «مستند معمارى 
ايرانى» و «مســــتند خليج فارس» در روز جهانى ميراث 
ديدارى و شنيدارى در فهرست ملى برنامه حافظه جهانى 
يونسكو ثبت شد. سال گذشته «جامعالتواريخ» به عنوان 
دهمين اثر ايرانى در اين فهرست به ثبت رسيد. پيش از 
اين نيز كتابهايى مانند مسالكالممالك، خمسه نظامى، 
شاهنامه بايسنقرى، فيلمهاى مستندى مانند «جان مرجان»، 
«پل آزادى»، «ياد و يادگار" و «كودكان ســــرزمين ايران» و 
مجموعه عكسهاى تاريخى و مجموعه ســــرودههاو آثار 
موسيقيايى انقالب اسالمى در فهرست ملى برنامه حافظه 
جهانى يونســــكو به ثبت رسيدهاند. برنامه حافظه جهانى 
يونسكو كه با نام ميراث مستند جهانى يونسكو نيز شناخته 
مىشود، برنامهاى است كه يونسكو از سال 1992 به دنبال 
افزايش آگاهى نسبت به خطراتى كه ميراث مستند جهانى 
را تهديد مىكند، براى حفظ و سهولت دسترسى به اين 
آثار به اجرا گذاشتهاست. يونسكو قصد دارد با اجراى اين 
برنامه از تاراج، پراكندگى، دادوســــتد غيرقانونى و نابودى 
ميراث مستند جهانى جلوگيرى كند. طبق فراخوان يونسكو، 
اين مخاطرات تهديدكننده از قرنها قبل وجود داشته ولى 
جنگ، آشوبهاى اجتماعى و نبود امكانات مالى بر شدت 

آن افزوده است.  
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صداوسيما آرشيوش را به اشتراك بگذارد نمايش«كلفت ها» در تئاتر مولوى
نمايش «كلفت ها» به نويسندگى «ژان ژنه» و كارگردانى على اكبر 

عليزاد پنج شنبه 9 آبان در مركز تئاتر مولوى اجراى خود را آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومى مركز تئاتر مولوى،عليرضا كيمنش، مرتضى 
حســـين زاده و كتايون ســـالكى در نمايش «كلفت ها» به ايفاى نقش 

مى پردازند.
على اكبر عليزاد از اساتيد فعال و نوگراى تئاتر دانشگاهى بوده و 
ســـال ها به عنوان عضو هيأت علمى گروه تئاتر دانشـــكده سينما تئاتر 

فعاليت دارد.
عالقهمنـــدان براى ديدن نمايش «كلفت هـــا» كه هر روز به جز 
شنبه ها در ساعت 18 و 30 دقيقه به صحنه مىرود، مىتوانند به مركز 
تئاتر مولوى دانشگاه تهران به نشانى خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، جنب 

باشگاه دانشجويان، مركز تئاتر مولوى مراجعه كنند.
طراحى هاى ميالد زينلى در گالرى سيحون 

«بداهگى» عنوان سومين نمايشگاه انفرادى ميالد زينلى است كه از 
18 تا 30 آبان  در گالرى سيحون برپا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى اين نمايشـــگاه، ميالد زينلى گفت: اين 
مجموعه دربرگيرنده 27طراحى در ابعاد كوچك است كه با روان نويس 
سفيد و سياه روى كاغذ گراف اجرا شده است. برخى تصور مى كنند 

اين طراحى ها پيش توليد خلق مجسمه هستند.
ميالد زينلى متولد 1365 تهران و فارغ التحصيل هنرستان هنرهاى 
زيباى پسران و فارغ التحصيل از دانشكده موسيقى است. نمايشگاه ميالد 
زينلى از 18 تا 30 آبان در گالرى ســـيحون خيابان وزرا، كوچه چهارم، 

شماره 11 ميزبان عالقه مندان خواهد بود.
اجراى پايان نامه برگزيده دانشجوى دانشگاه تهران

 در تئاتر مولوى
نمايش «جان گابريل بوركمان» نوشته «هنريك ايبسن» به كارگردانى 
ســـعيد كريمى پنج شـــنبه 10 آبان در مركز تئاتر مولوى اجراى خود را 

آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومى مركز تئاتر مولوى، اميرحسين سرداريان، 
شادى شاه على، فائزه اميرى، ابوالفضل سلحشور، مبين سپاس زاده، مريم 
حاجى زاده، معصومه دهقان نژاد، نگار نقش نژاد، على رجايى، حسين 
جعفريان، مجيد كشاورز، محسن صادقى، سعيد بيات، پرهام عاروان، پويان 
مهربان، پوالد شعبانى و شهاب صالحى در نمايش «جان گابريل بوركمان» 

به ايفاى نقش مى پردازند.
سعيد كريمى دانشجوى فارغ التحصيل كارشناسى ارشد كارگردانى 
از دانشكده هنرهاى نمايشى دانشگاه تهران است و نمايش «جان گابريل 
بوركمان» پروژه عملى پايان نامه وى است كه پيش از اين توسط اساتيد 

دانشگاه تهران، به عنوان اثر برگزيده به اين مركز معرفى شده بود.
عالقهمندان براى ديدن نمايش «جان گابريل بوركمان» كه هر روز 
به جز شنبه ها در ساعت 20 و 30 دقيقه به صحنه مىرود، مىتوانند به 
مركز تئاتر مولوى دانشگاه تهران به نشانى خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، 

جنب باشگاه دانشجويان، مركز تئاتر مولوى مراجعه كنند.
رونمايى از كتاب ما و جهان اساطيرى در كتابخانه ملى

مراسم رونمايى از كتاب ما و جهان اساطيرى برگزار مىشود.
به گزارش ايلنا، مراســـم رونمايى از كتاب ما و جهان اساطيرى در 
انديشگاه فرهنگى كتابخانه ملى ايران روز دوشنبه ساعت چهار بعدازظهر 

برپا خواهد بود.
ابوالقاسم اسماعيلپور، يونس تراكمه و باربد گلشيرى از سخنرانان 

اين مراسم خواهند بود.
كتاب ما و جهان اساطيرى حاصل گفتوگوى هوشنگ گلشيرى 
با مهرداد بهار است كه به همت باربد گلشيرى انتشارات نيلوفر آن را به 

چاپ رسانده است.
اركستر «سرزمين خورشيد» در تاالر رودكى اجرا مىكند

اركســـتر «سرزمين خورشيد» به 
رهبرى عباس عامرى در تاالر رودكى 

اجرا مىكند.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط 
عمومى و امور بينالملل بنياد رودكى، 
اركستر «سرزمين خورشيد» به رهبرى 
عباس عامرى و خوانندگى ســـيامك 
صانعى سومين كنسرت رسمى خود را 
در 28آبان ماه ســـاعت 20:30 در تاالر 

رودكى به روى صحنه مىبرد.
در ايـــن اجرا تعدادى از قطعات 
رپرتوار براى ساز سولو و اركستر تنظيم شده و دانيال جورابچى به عنوان 

سوليست ويولن در اين كنسرت حضور دارد.
ديگر هنرمندان اركستر اميد همدانى (ويولنسل)، سينا كلوت(ويوال)، 
آيـــدا رازمند(فلوت ريكوردر)، على واقف(پيانـــو)، كوروش مويدى 
راد(گيتار)، دانيال عبدالحميدى(فلوت)، ســـحر شاطرى و عرفان رحيمى
(سكشـــن كوبه اى) به همراه اركستر بزرگ زهى و سكشن خردساالن 
سرزمين خورشيد ميزبان هنردوستان خواهند بود. كنسرت سرزمين خورشيد 

در تاريخ 28آبان ماه، ساعت 20:30در تاالر رودكى برگزار مىشود.
معرفى نامزدهاى ايرانى جايزه «اندرسن»

فرهاد حســـنزاده و فرشيد شفيعى نامزدهاى ايرانى جايزه «هانس 
كريستين اندرسن» (نوبل كوچك) 2020 شدند.

به گزارش ايسنا، شوراى كتاب كودك اعالم كرد پس از ماهها بررسى 
و مشورت، در نهايت فرشيد شفيعى را در بخش تصويرگرى و فرهاد 
حسنزاده را در بخش نويسندگى (براى بار دوم) بهعنوان نامزدهاى ايرانى 
جايزه جهانى «هانس كريستين اندرسن» 2020 به دفتر بينالمللى كتاب 
براى نسل جوان IBBY معرفى مىكند. جايزه «هانس كريستين اندرسن» 
(نوبل ادبيات كودكان) هر دو سال يكبار به مجموعه آثار يك نويسنده و 
يك تصويرگر، براى يك عمر فعاليت حرفهاى در حوزه ادبيات كودك، 
از سوى دفتر بينالمللى كتاب براى نسل جوانIBBY اهدا مىشود. از 
معيارهاى  انتخاب، تداوم در توليد ادبيات كودك، خلق آثار بديع، اصيل و 
هنرمندانه و داشتن سهمى پايدار در پيشبرد ادبيات كودك جهان است .

«رديف ميرزا عبداهللا براى تار» روانه بازار شد
«رديف ميرزا عبداهللا براى تار» براساس اجراى نورعلىخان برومند 

توسط نشر ماهور منتشر شد.
به گزارش ايلنا، «رديف ميرزا عبداهللا براى تار» براســـاس اجراى 
نورعلىخان برومند مشتمل بر دستگاه شور و متعلقات با نتنگارى، تجزيه 
و تحليل حسين مهرانى توسط موسسه فرهنگى هنرى ماهور در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
در يادداشت حسين مهرانى براى اين كتاب آمده است:

اين كتاب داراى دو بخش است: در بخش اول به نظريات و تئورى 
مؤلف در زمينههاى مختلِف مبانى و تجزيه و تحليل پرداخته شده است. 
بخش دوم شامل نتنگارى و تجزيه و تحليل گوشههاى رديف است كه 
در آن به نگارش دقيق ريتم، عالئم سركليد و متغيرها در متن گوشهها، 
سرعت قطعات ضربى و ديناميك (شدت و ضعف جملهها)، اگوگيك 
(شامل تند و كند شدن جملهها در متن گوشهها)، تأكيدها (آكسانها)، 
جملهبندىها و دســـتهبندىها و همچنيـــن نگارش دقيق مضرابها و 
انگشـــتگذارىها، كه معرف استيل نوازنده هستند، پرداخته شده است. 
نگارش دقيق تكنيكهاى مضرابى شامل دّراب، َشالل، سينهمال، ريزها و 

غيره از اهداف اين كتاب است.

استقبال گرم از دو فيلم مجموعه مستندهاى 
چهره هاى ايرانى در خانه هنرمندان

جمعه يازدهم آبان، اولين اكران دوفيلم مكتب سقاخانه به كارگردانى امير 
حسين بهبهانى و فيلم گلدونه، مش رحيم،صغرا و ديگران به كارگردانى همايون 

امامى در خانه هنرمندان با استقبال مواجه شد..
در اين اكران با حضور تنديس تناولى ، پيمان جعفرى ، هادى آفريده و 

سيامك دل زنده و عوامل فيلم ها و كارگردان هاى فيلم برگزار شد.
استقبال بسيار خوبى از برنامه شد و همه بليت هاى اين دوفيلم به فروش 
رفت.  فيلم مستند «مكتب سقاخانه به روايت پرويز تناولى» به زندگى و آثار 
مجسمه ساز معاصر ايران مىپردازد و فيلم گلدونه، مش رحيم،صغرا و ديگران، 
فعاليتهاى تئاترى اسماعيل خلج را در تير رس دوربين خود قرار داده است. 
وى در فاصله ســـالهاى 47 تا 57 به مدت ده ســـال در كارگاه نمايش، به 

نويسندگى و كارگردانى تئاتر پرداخت.

بيژن كامكارعباس كاظمى حجتاهللا ايوبى اشرف بروجردى سپيده كبيرى

رتبه دانشگاههاى ايرانى در 22رشته موضوعى اعالم شد
موسسه يو اس نيوز در آخرين 
رتبه بندى خود دانشگاه هاى برتر 
ايران در 22رشته موضوعى را معرفى 

كرد.
جعفر مهـــراد در گفتگو با 
مهر گفت: دانشـــگاه هاى آمريكا 
و انگلســـتان در راس برتريـــن
 دانشگاه هاى جهان قرار دارند. سه 
دانشگاه آمريكا شامل هاروارد، آن اى 
تى و استنفورد به ترتيب رتبه هاى 

اول تا سوم را كسب كرده اند.
وى عنوان كرد: كشور آمريكا 
با 227دانشـــگاه برتر، بيشـــترين 
دانشـــگاه هاى رتبه بندى شده را 
در يو اس نيوز به خود اختصاص 
داده اســـت و چين با 130دانشگاه، 
انگلستان با 78، ژاپن با 67، و آلمان 

با 62دانشگاه برتر از بقيه كشورهاى 
جهان متمايز مى شوند.

مهراد تاكيد كرد: در فهرست 
كلى يو اس نيـــوز، از جمهورى 
اسالمى ايران 27دانشگاه به عنوان 
دانشگاه برتر معرفى شده اند اما رتبه 
21دانشگاه لحاظ شده و 6دانشگاه 
اين فهرست تنها در بعضى از رشته 
هاى موضوعى رتبه كســـب كرده 

اند.
وى اظهار داشت: دانشگاه هاى 
برتر ايران بـــه ترتيب تهران، آزاد 
اســـالمى، صنعتى شريف، صنعتى 
اصفهان، صنعتـــى اميركبير، علوم 
پزشكى تهران، تربيت مدرس، علم 
و صنعت ايران، فردوسى مشهد و 
تبريز، نوشيروانى بابل، علوم پزشكى 

مشهد، علوم پزشكى شهيد بهشتى، 
اصفهان، علوم پزشكى ايران، كاشان، 
رازى، علوم پزشكى اصفهان، گيالن، 
علوم پزشكى تبريز و شهيد باهنر 

كرمان هستند.
وى گفت: براين اســـاس در 
رشته كشاورزى به ترتيب دانشگاه 
هاى تهران، آزاد اســـالمى، تربيت 
مدرس، صنعتى اصفهان برتر بوده 

اند.
استاد علم اطالعات و دانش 
شناسى دانشـــگاه شيراز افزود: 
در رشـــته بيولوژى و بيوشيمى 
دانشگاه تهران در رتبه برتر قرار

 دارد.
مهراد عنوان كرد: در رشــــته 
شيمى به ترتيب دانشگاه هاى آزاد 

اســــالمى، تهران، صنعتى شريف، 
نوشــــيروانى بابل، ياسوج، تربيت 
مدرس، فردوسى مشهد، صنعتى 
اصفهان، اصفهــــان، تبريز، علوم 
پزشكى تهران و صنعتى اميركبير 

موفق به كسب رتبه شده اند.
وى افزود: در پزشكى بالينى به 
ترتيب دانشگاه هاى علوم پزشكى 
تهران، علوم پزشكى شهيد بهشتى و 
علوم پزشكى ايران موفق به كسب 
رتبه شده اند. استاد علم اطالعات و 
دانش شناسى دانشگاه شيراز گفت: 
در علـــوم كامپيوتر نيز به ترتيب 
دانشـــگاه هاى آزاد  اســـالمى، 
تهـــران، صنعتـــى شـــريف و 
صنعتـــى اميركبير حائـــز رتبه 

شدند. 

دريافت وجه نقد در مدارس ممنوع شد
معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش از استقرار 
سامانه حساب يكپارچه مدارس در 85 هزار مدرسه در فاز اول اجرا خبر داد 
و گفت: از اين پس دريافت هرگونه وجه نقدى در مدارس ممنوع است.

به گزارش ايســـنا، على الهيار تركمن در مراسم افتتاح سامانه حساب 
يكپارچه مدارس با بيان اينكه مدرسه به عنوان يك واحد اجرايى است و بر 
اساس دخل و خرجى كه دارد نيازهاى مالى اش را احصاء مىكند، گفت: 
با توجه به پراكندگى مدارس در روســـتاها و شـــهرها، ساماندهى دريافتى 
و هزينـــه كـــرد آنها الزم بود؛ اينكه تحت چه قوانينى منابعى را دريافت و 

هزينه مىكنند.
وى افزود: عالوه بر اين اخذ وجه اجبارى از اوليا نيز وجاهت قانونى 
ندارد. براى ساماندهى اين موارد در آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيديم 
كه سامانه اى را طراحى كنيم تا در قالب آن مديران مدارس نسبت به انجام 

فعاليتهاى مالى خود اقدام كنند.
معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
اين طرح يك بار در سال 95 اجرا و متوقف شد و امروز نسخه تجديدنظر 
شده آن را اجرا مىكنيم،گفت: اين سامانه آماده استقرار در كليه مدارس است 

تا مديران با استفاده از آن اقدام به سازماندهى امور مالى خود كنند.
الهيار افزود: به اين ترتيب گزارشهاى مالى مدارس شـــفاف مىشود 
كه گزارشات آن براى نهادهاى نظارتى نيز قابل ارسال است. واريزىها در 
كليـــه مـــدارس دولتى از طريق پوز و خودپرداز و درگاه الكترونيكى انجام 

مىشود.
وى با بيان اينكه اكنون 50 هزار مدرســـه به ســـامانه وصل مىشوند 
و در مرحله اول 85هزار مدرســـه را تحت پوشـــش مى بريم گفت: مابقى 
مدارس بتدريج پس از فراهم شدن الزامات و بسترهاى الزم تحت پوشش 

مى روند.
منصور مجاورى مشاور وزير آموزش و پرورش  هم گفت: اگر ولى 
دانش آموز به مدرســـه برود و بابت هر هزينه فوق برنامه مبلغى بپردازد، 
«كد شناسه» خاصى به آن تعلق مىگيرد و كامال قابل رهگيرى است و به 

محض واريز مبالغ، پيامكى براى اولياء ارسال مىشود.
وى گفت: به اين ترتيب هم ســـرانه هاى دولتى و هم واريزىهاى 

والدين مشمول حساب يكپارچه مىشوند.
وى افزود: در كنار سامانه حساب يكپارچه، سامانه حسابدارى مدارس 
در حال طراحى است كه هر دو به هم لينك مىشوند و همه مبالغ دريافتى 
داراى ســـند حسابدارى شده و مشخص مىشود هر مدرسه در طول سال 

چقدر دريافتى داشته است.
مجاورى در پاسخ به اينكه مدارس دقيقا از چه تاريخى ملزم به اجراى 
اين طرح هستند؟ اظهار كرد: از آخر آبان ماه بر اساس فرايندهاى طى شده 
بايد بتوانيم گزارشهاى مفصلى به انجمن هاى اولياء و مربيان و استان ها 
بدهيم. تا آخر آبان براى كليه 85 هزار مدرسه حساب يكپارچه مستقر است. 
براى هر مدرسه حسابى با كد 415 در بانك ملى داريم و هرگونه حسابى 

جز اين خالف ضوابط است.
وى تاكيد كرد: امكان جابجايى هيچ پولى از مدرسهاى به مدرسه ديگر 

يا از مدرسه به آموزش و پرورش وجود ندارد.

پيام بطحائى به مناسبت 13آبان، روز دانشآموز و استكبارستيزى
وزير آموزش و پرورش به مناســــبت فرارسيدن يوماهللا 13آبان روز 

دانشآموز و روز ملى مبارزه با استكبار جهانى پيامى صادر كرد.
به گزارش ايسنا، در بخشى از پيام سيد محمد بطحايى آمده است، 
13آبان روز تجلى هر چه بيشتر غيرت انقالبى و طنينانداز شعار كوبنده و 
ضد استكبارى «مرگ بر آمريكاست» و امسال در پاسخ به سخنان سخيف 
و اهانتآميز رئيسجمهور آمريكا، با شعار «هيهات مناالذلّه» حقانيت مردم 
ايران اسالمى را فريادخواهيم كشيد و با اعالم پيام اقتدار ايران، محاسبات 
دشمنان را درهم خواهيم شكست، زيرا آمريكا را همچنان شيطان بزرگ 

واصلىترين دشمن خود و جامعه بشرى مىدانيم.
از شما عزيزان دعوت مىكنم با درك شرايِط كنونِى كشور و اتحاد 
و يكدلى با اقشــــار مختلف مردم بيدار و موقعيتشــــناس در جاىجاى 
كشور عزيزمان ضمن حضور پُرنشاط خود در اين همايِش ملى، با تبعيت 
از رهنمودهاى روشــــنگرانة مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى سياستهاى 
زيادهخواهان استكبار جهانى را محكوم كنيد و بار ديگر با آرمانهاى بلند 
امام راحل (ره) و شهداى گرانقدر انقالب اسالمى تجديد ميثاق نماييد.

احياى سازمان سمپاد تا سال آينده 
رئيس مركز ملى پرورش استعدادهاى درخشان و باشگاه دانش پژوهان 
جوان با اشاره به تصويب كامل اساسنامه سازمان ملى پرورش استعدادهاى 

درخشان گفت: خوش بين هستيم سال بعد سازمان سمپاد احيا شود.
فاطمه مهاجرانى در گفتوگو با ايســــنا گفت: بخشــــى از اساسنامه 
سازمان قبل از سفر رئيس جمهور به نيويورك تصويب شده بود و مابقى 

نيز در جلسه 20 مهر ماه به تصويب رسيد و  به اين ترتيب در دوجلسه 
اساسنامه سازمان سمپاد به طور كامل تصويب شد و به اين معناست كه 

سازمان سمپاد احيا خواهد شد.
وى افزود: اكنون منتظر طى روند ابالغ اساسنامه هستيم كه بايد از 
ســــوى رئيس جمهور به وزير  آموزش و پرورش و از ســــوى وزير به 

ما انجام شود.
افزايش وام مسكن اعضاى هيات علمى دانشگاهها

معاون ادارى، مالى و مديريت منابع وزارت علوم گفت: وام مسكن 
اعضاى هيات علمى دانشگاهها به مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال 

افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد تقى نظرپور گفت: به درخواست وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى و با تاييد شــــوراى پول و اعتبار، تســــهيالت 
خريد و ساخت مسكن اعضاى هيات علمى دانشگاهها و مراكز آموزش 
عالى از مبلغ يك ميليارد ريال به مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال 

افزايش يافت.
ممنوعيت برگزارى دوره كوتاه مدت توسط موسسات آموزش آزاد 

بدون مجوز
وزارت علوم اعالم كرد: تنها موسسات آموزش عالى آزاد مندرج در 
جدول موسسات آزاد داراى مجوز فعاليت مجاز به برگزارى دوره هاى 

كوتاه مدت هستند.
بــــه گــــزارش مهر، وزارت علوم اعالم كرد: تنها موسســــات مجاز 
مى توانند دوره هاى كوتاه مدت را برگزار كنند كه گذراندن اين دوره ها 
منجر به صدور گواهينامه مى شود. گواهينامه هاى صادر شده به عنوان 

مقطع تحصيلى محسوب نمى شوند.

ايراني، جلوهگاه غيرت 

و عز و توانگري

روز فرخندة سيزدهم آبانماه 1397، يادآور تجسم غيرت و شرف 
ايراني در برابر تجاوز بيگانگان و نيز روز تقابل با تحريمهاي غيرقانوني دولت 

از همگسيخته «ترامپ» و دفاع از اعتبار «قرارداد جهاني برجام» است. 
ايرانـــي، اي شـــكفته به گلـــزار انقالب 

ايـــن جلـــوهگاه غيرت و عـــز و توانگري 
پيـــكار راســـتين تو با خصم تيـــره راي 

بـــا جغد شـــوم و ديو تباه فســـونگري 
گوياتريـــن نشـــانة عـــزم بلند توســـت 

هر چند جسم پاك تو در خون شناور است 
تاريـــخ جـــز فروغ فضيلت نديده اســـت 

بـــر چهـــرة گشـــادة مهرآفريـــن تـــو 
آن زشـــت خوي هرزه دراي گرسنه چشم1

وان محـــور جنايـــت تاريـــخ ايـــن ديار 
بـــر تـــاَرك بلند تو هرگز نخوانده اســـت 

آن واپســـين حماســـة ســـاالر نينـــوا 
كز خـــون او نهال فضيلـــت توان گرفت 

آن دم كه مرگ ســـرخ در آغوش ميفشرد 
فرمود آن عصارة پرهيز و احتشام: 

ميكـــوش تاز هم گســـلد بنـــد بندگي 
ميهـــن رهـــد ز بيـــم شـــكنج درندگي 

**                  
فرزند راســـتين تو اينك به پاي خاســـت 

تـــا بـــر درد صحيفة جور و ســـتمگري 
ويـــران كند بنـــاي تباهي و خودســـري 

شـــويد غبار فتنـــه ز فرهنـــگ جعفري 
**                  

آن جغـــد تيره راي فســـونكار هرزه گرد 
كاندر لواي دين به تعين نشســـته اســـت2

وان پيشـــكار جهل كه در خدمت خســـان 
همچون حراميان، خط وحدت شكسته است 

ميخواســـت تا كه زنده كند عصر بردگي 
بيـــرون كند نشـــاط ز فرهنـــگ زندگي 

آن بيهنـــر كه مرگ هنر افتخار اوســـت 
طرد و هالك اهل فضيلت شـــعار اوســـت 

ويرانگري، سرشـــت و وقاحت مدار اوست 
آشوب و هرج و مرج، كيهن كار و بار اوست 

بايد به گور ســـرد عدم رهســـپر شـــود 
در پهنـــة جهان به زبوني ســـمر شـــود 

***                  
بنديـــم آن دهـــان كه عليرغـــم اين قيام 

برخيـــره از تباهـــي ايـــن ُملـــك دم زند 
كوبيم آن ســـري كه بـــرون از حصار عقل 

برخيـــره الف فضل عرب بـــر عجم زند 
اســـالم بر اســـاس فضيلت تـــوان گرفت 

فرمـــان او بســـيط زمان و مـــكان گرفت 
رنـــگ و نژاد و جنـــس و تفاخر فروفكند 

خـــط امـــان ز داور هفت آســـمان گرفت 
آن ژاژ خـــاي بيُهـــده پـــرداز نابـــكار 

كـــز انهدام و «تجزيه» دي كام ميگشـــود 
و آن خصم رادمردي و فرهنگ و دين پاك

كـــز رشـــك و آز، دفتر ايام ميگشـــود 
اكنون ز فرط نخوت و عجب و نفاق خويش 

بنگر چهســـان به ذلت و خواري فتاده است 
هرچنـــد حاميـــان قوي پنجه يارداشـــت

وان گونهگون ســـالح نوين دركنار داشـــت
آن جان شـــكار وحشـــي «كوخ سيه» نگر

و آن خصـــم جان ملـــت اِمريك بيگناه
آن زاغ دون كه رهروي كبكش آرزوســـت

اينك به ســـوگ حشمت لرزان نشسته است
بنيـــاد مكـــر و پهنـــه تحريم خـــام تو

همچون ســـراب بياثر افتاد و رنگ باخت
ايراني، اينكند، زيبايي آفريند و زشتي برافكند

**                     
اي خيره ســـر! تو جلـــوة وحدت نديدهاي

بـــازوي عـــزم و پنجه وحـــدت نديدهاي
رمز ســـترگ هســـتي ما را بـــه روزگار

در دفتـــر زمانه بـــه عبـــرت نخواندهاي
نشـــنيدهاي حماســـه آن ســـرفراز دار

در ســـوگ او نشسته بســـي زنده پاسدار
اين سر همان سراست كه در «طشت زر» سرود:

من زندهام به عزت و عزت به من كه جود
خود نيســـت جز حقيقـــت ايثار در وجود

برجـــان پـــاك ســـرور آزادگان درود
كايـــن صفحـــه برصحيفـــه آزادگي فزود

ايـــران كنون چو وادي كرب و بالســـتي
غـــرب و جنوب كشـــور ما نينواســـتي

ســـرباز مـــا، نمونـــة شـــير خداســـتي
**                      

 ايران به يُمن وحدت و ايثار زنده اســـت
بـــا عزم جـــزم و ديدة بيدار زنده اســـت

خيل يزيديان همه رفتند و او به جاســـت
از شرق و غرب صدمه بسي ديد و ماند راست

برغيرت و شـــرف بفزود و از آن نكاســـت
تارســـت از تجـــاوز جمـــع حراميـــان

**                      
آن ُفرس و كرد و ترك و بلوچ و لر و عرب

كانـــدر كنار هـــم گذرانند روز و شـــب
يـــك روي و يك جهت همه با هم برابرند

در كار ســـربلندي اســـالم و كشـــورند
زرشـــتي و يهود و مســـيحي براين قياس

با شـــيعي و مســـلمان همراه و همسرند
**                    

آن زشـــتخوي ســـنگدل عافيت شـــكار
كز شـــدت مكابره در خون نشســـته است

و ان بدكنـــش كـــه در پي تاراج قوت خلق
چون خصم دون به قصد شبيخون نشسته است

و آن دزد ديـــن و رهزن انديشـــه كزلجاج
در نفي هر دوان به صد افسون نشسته است

اينـــك نگر ز كوخ ســـياه تبـــاه خويش
بدعت فزاي زشـــتي و تحريم و ذلّت است

در رهگذار خدمت، خصم مرّوت است
**                      

آن كـــو ز حـــرف «پ» بنياموخت هيچ پند
فرســـود در پليدي و خامـــي به روز چند

پيمان گسســـت و دامن عصمت فرو نهاد
برخاســـت زين «پلشـــتي»، فرياد ريشخند

**                     
او كيســـت تـــا ز حربه تحريـــم دم زند؟

فرياد خشـــم بر ســـر «ُملك عجم» زند؟
آبان مه اســـت و شـــاهد فريـــاد «اربعين»

كاتـــش بـــر آشـــيانه جهل و ســـتم زند
**                     

اي هموطن، بهوش كه «ايران» شعار توست
«فرخنده روز ســـيزدهم» يادگار توســـت

«ُكوخ ســـيه» چه دانـــد «فرهنگ اين ديار»
درشكســـتن تحريم» كار توســـت «فرهنِگ

**                    
«هيهـــات گفتنت شـــكند پشـــت ديو آز

بـــا يك جهان ســـپاه، فروپاشـــد از نياز
دانم تو را كه در پي اين روز پر ز ســـوز

آري «درفـــش ايـــران» در اوج اهتـــزاز
**                    

ترســـم ز روزگار فرومايـــه كزلجـــاج
معيـــار نيك و بد، به جهان باژگون شـــود

ترســـم زنابـــكاري خصـــم زبـــون دون
ايـــران زميـــن نشـــانه تير جنون شـــود

بر مســـند نبـــّي و وصي، بشـــنو اين پيام
دّجـــال روزگار چـــو ديو َحـــرون به كام

اي خـــوش عيـــار فتنه آخر زمـــان، نگر
بـــر نطع خـــاك، خون جوانـــان رواننگر

بر تشـــنگان قدرت و جور و جفا مبخش
ســـوداگران مـــرگ ز بهر خـــدا مبخش

دانـــي در اين زمانـــه كه جز بر مدار فضل
كار و كيـــاي ملك به ســـامان نميرســـد

گـــر رأي پاك ضامن كار حكومت اســـت 
دور امـــان بـــه داعيـــهداران نميرســـد... 

پينويس: 
1ـ صدام و بعثيان تبهكار 

2ـ عربستان، بنسلمان

 مهـدي ماحـوزي 

دكتر اشرف بروجردى، رئيس كتابخانه ملى در مراسم روز جهانى ميراث ديدارى و شنيدارى : 



نگاهنگاه

يكصدمين شماره ماهنامه «مهرآب» منتشر شد

يكصدمين شـــماره ى ماهنامه «مهرآب» بـــا نگاهى ويژه به
نمايشگاه صنعت آب منتشر شد.

در اين شماره از ماهنامه «مهرآب»، ضمن بررسى نكات ضعف
و قوت برگزارى نمايشگاه صنعت آب و فاضالب، به موضوعاتى از
قبيل ظرفيت سازى حكمرانى پايدار آبخوان با استفاده از دانش
بومى احـــداث و بهره بردارى قنات، گزيـــده اى از اختراعات در
حوضه ى آب و فاضالب، ديپلماسى آب براى مقابله با ريزگردها،
اسرار آب و ذوب يخچال هاى طبيعى در گرينلند، معرفى درختان

و درختچه هاى مقاوم فضاى سبز و ... پرداخته شده است. 
گفتنى است اين ماهنامه به مديرمسئولى مهندس خسرورفيعى
و سردبيرى دكتر وحيد علوى، اولين نشريه ى تخصصى در صنعت

و تأسيسات آب و فاضالب است.

يادداشت اقتصادييادداشت اقتصادي
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نفت ، طال ، سكه و ارز

 

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

63/14 دالر 

72/83 دالر 

 72/64 دالر      

03 /1233 دالر    

 4400000 تومان

4560000 تومان

2280000 تومان

1260000  تومان

680000 تومان

427000 تومان

4200 تومان 

14500 تومان

14500 تومان 

4783 تومان

16800 تومان

16800  تومان

5451/1  تومان

18700 تومان

18700  تومان

1143/7  تومان

3989/2  تومان

3950  تومان

سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13 گرم)

سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13 گرم)

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)

ربع سكه طال (به وزن 2/03 گرم)

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

دالر آمريكا(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

دالر آمريكا(نرخ صرافى)

يورو(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

يورو(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

يورو(نرخ صرافى)

پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

پوند انگلستان(سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

پوند انگلستان(نرخ صرافى)

درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

درهم امارات (سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد)

درهم امارات (نرخ صرافى)

قدرت بازار سرمايه ايران 
روزهاي پس از 13 آبان، روزهاي قدرت نمايي بازار سرمايه   ايران در 

برابر تحريم هاي آمريكا خواهد بود. 
بازار سرمايه ايران در برابر تحريم هاي ظالمانه آمريكا، از مدت ها قبل 
آمادگي خود را نشان داده و توانسته خود را در برابر آن واكسينه كند و با 
صالبت بي نظيري با جذب ســـرمايه هاي داخلي و خارجي، موفقيت زيادي 
كسب كند. رشد بي نظير شاخص هاي بورس، افزايش باالي حجم معامالت و 
رشد زياد تعداد سرمايه گذاران در اين بازار طي هفت ماهه گذشته نشان داده 
كه هرچه تحريم هاي آمريكا شدت مي گيرد، بازار سرمايه ايران با صالبت تر و 
منسجم تر به راه خود ادامه مي دهد. پس از مدت ها تبليغات آمريكا براي اجراي 
تحريم هاي ظالمانه عليه ايران، اكنون بازار سرمايه  كشورمان راه مناسب مبارزه 
با اين تحريم ها را يافته و با درايت و خويشتن داري و با جذب نقدينگي هاي 
تشنه سرمايه گذاري در بورس، توانسته به رشد خوب و بااليي دست يابد. 
به اين ترتيب بازار سرمايه در روزهاي پس از آغاز تحريم ها، براي خود 
برنامه دارد، چشم اميد به آينده دوخته و فارغ از تبليغات منفي، گام به گام با 

استواري به جلو مي رود. 
امروزه بازار سرمايه كه متشكل از اجتماع سرمايه هاي خرد و كالن در 
بورس است، نقطه اميد كساني است كه مي خواهند نشان دهند تحريم ها در 
روزهاي پس از اجرا، هيچ اثري نخواهد داشت و بورس با قدرت به راه خود 

ادامه خواهد داد و ثبات را بر بازار سرمايه حاكم خواهد كرد. 
محمدرضا حيدرزاده 

تحريم هاي آمريكا و جوسازان اقتصادي
تحريم هاي آمريكا از امروز رسماً آغاز مي شود. با اين كه دونالد ترامپ 
از 2 روز پيش جوسازي وسيعي براي اعالم زود هنگام اين تحريم ها انجام 
داد، اما واكنش بازارهاي شـــاخص داخلي چون ارز و بورس اصًال هيجاني 
نبود. قيمت ارز در تهران با اينكه نوســـان داشـــت اما رشد قابل توجهي را 
تجربه نكرد. شاخص كل بورس هم با وجود نوسان هايي كه داشت اما روز 

كاري را با رشد به پايان رساند.
همه اينها نشان مي دهد نگاه داناي كل اقتصاد داخلي يا همان خرد جمعي، 

به آغاز تحريم ها، توأم با بي اعتنايي ناشي از كم اثر بودن است.
واقعيت هم چنين اســـت، چرا كه اعالميه وزارت خزانه داري آمريكا 
نكته جديدي را نشان نمي دهد: تحريم شماري از شركت ها، ايجاد اخالل در 

مبادالت پولي و تعداد زيادي تهديد و نفس كش هاي توخالي.
اين اعالميه نشان داد كه نظر اعالم شده نظام مبني بر اينكه در 13 آبان 
اتفاق جديد نمي افتد؛ چرا كه هر كاري مي خواست بشود را آمريكا قبًال به 
پيشواز رفته است، صحيح است. چون اعالميه دولت آمريكا نكته غافلگير 

كننده اي نداشت و واكنش بازار هاي ايران در برگيرنده اين نكته است.
اما اين همه ماجرا نيست. بلكه وجه مهمي از آن در نظر گرفته نشده 

و آن جوسازي هاي داخلي است.
معموالً درحاشيه هر اقتصادي، كساني هستند كه از شرايط ويژه و ويژه 
شدن شرايط، سود مي برند. هر قدر جو نگراني و تالطم و احساس بي ثباتي 
در اقتصاد بيشتر باشد، سود اين افراد هم بيشتر است. چرا كه در شرايط گل 
آلود بودن آب، امكان تلقين مسايلي چون كمبود مصنوعي كاال و به تبع آن 
برانگيختن حس نگراني و روآوردن به خريدهاي انبوه و هيجاني و سرانجام 
رشد لجام گسيخته قيمت ها و كسب سودهاي يكشبه و آنچناني وجود دارد.
اين چنين است كه بايد انتظار داشت از امروز دست هاي پنهان و آشكار اين 
جوســـازان به كار بيفتد و انواع و اقســـام اقدامات از سوي آنها و عواملشان 
انجام شود. از شايعه سازي درباره فالن كاال گرفته تا جوسازي درباره كمبود 

بهمان كاال در آينده نزديك.
روشن است اين جوسازي ها به هرحال اثر گذاشته، و بخشي از مردم 
را نگران كرده و باعث تالطم هايي در بازارهاي مختلف بخصوص بازار مواد 
غذايي، دارو و ســـاير كاالهاي اساسي خواهد شد.لذا بر دستگاه هاي نظارتي 
است كه با رصد دقيق فضاي اقتصادي كشور، جلوي مخابره اين پيام  ها را 

گرفته و مراكز ارسال آنها را هم شناسايي و نابود كنند.
البته قطعاً جوسازان،  با اهداف اقتصادي دست به شايعه پراكني نمي زنند 
بلكه ممكن است اقدامات آنها بخشي از جنگ رواني گسترده اي باشد كه 
از حدود 2 ماه پيش عليه ملت ايران آغاز شده و بي رودربايسي اثراتي هم 
برجاي گذاشـــته است.اما هرچه هست، سالم سازي فضاي اقتصادي كشور 
از امروز بيش از گذشـــته ضروري اســـت. چرا كه اگر افكار عمومي آرامش 
داشته باشد، اجراي برنامه هاي ضدتحريم با كيفيت و سرعت بيشتري ممكن 
خواهد شد. اما در فضاي مبهم نگران، غبارآلود و ناايمن، هر اقدامي به نتيجه 

الزم منتهي نخواهد شد.
براي دستيابي به اين آرامش، اول دولت بايد واقعيات اثرگذاري تحريم ها 
را صادقانـــه براي مردم بيان كـــرده و همزمان از غلو كردن درباره  بي اثري 

تحريم ها يا بزرگنمايي اقدامات ضدتحريمي بپرهيزد. 
شعار اطالع رساني دولت هم بايد همواره اين واقعيت را در نظر بگيرد 
كه مردم بهترين و پيشروترين تحليلگران هستند و واقعيات را مي دانند. اما 
شـــنيدن همين واقعيات از دهان صادق گوي دولت، به آنان آرامش بخشيده 
و اطمينان ايجاد مي كند كه كمتر به جوسازي سودجويان داخلي يا فرصت 
طلبان خارجي گوش فرا خواهند داد.در كنار اين، وزارت صنعت به نمايندگي 
از دولت و ســـازمان تعزيرات حكومتي و بازرســـي كل كشور به نمايندگي 
از قوه قضائيـــه بايد برخورد قاطع با اخالل گران كف بازارهاي حياتي چون 
كاالهاي اساسي را به فوريت در دستور كار قرار داده و امكانات خود را در 
اين راستا بسيج كنند.ستاد اطالع رساني دولت هم بايد با بهره گرفتن هرچه 
بيشتر از متخصصان اطال ع رساني، به فوريت به جوسازي ها واكنش مناسب، 
مستدل و قانع كننده نشان دهد تا اثرات اين ماهي گرفتن ها از آب گل آلود 
جوسازي هاي تحريمي به حداقل برسد و اقتصاد ايران باآرامش و اعتماد به 

نفس از اين گردنه حساس عبور كند.
سيد علي دوستي

 شـــركت هاى تحت پوشـــش بنياد مستضعفان در 
سال گذشته بيش از 10 هزار و 492 ميليارد ريال ماليات 

پرداخت كرده اند.
به گزارش روابط عمومى بنياد مســـتضعفان انقالب 
اســـالمى، مجمع عمومى عادى ساالنه بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمى براى عملكرد در سال 96 با حضور رياست 
بنياد مستضعفان، اعضاى هيات امنا و معاونت نظارت و 
حسابرسى دفتر مقام معظم رهبرى (مد ظله)، معاونان بنياد 
و حسابرس برگزار شد كه طبق گزارش ارائه شده، تنها 
در بخش پرداخت ماليات، شـــركت هاى وابسته به اين 
بنياد در سال گذشته بيش از 10 هزار و 492 ميليارد ريال 

ماليات پرداخت كرده اند.
در اين جلســـه، محمد ســـعيدى كيا در بخشى از 
گزارش خود با اشـــاره به سياست بنياد در ورود شركت 
ها به بورس گفت: در 6 ماهه نخســـت سال 1397 از 6 
شركت كه سهام آن ها عرضه شده، 3 شركت متعلق به 
بنياد بوده اســـت.وى افزود: در سال 1396 سهام شركت 
هاى فوالد كاوه جنوب كيش، دامپرورى زاگرس شهركرد، 
هتل پارسيان كوثر و در سال 1397 سهام شركت هاى قيام 
اصفهان، بينالود نيشابور، شيشه سازى مينا در بورس عرضه 
شـــده است.سعيدى كيا در مورد وام هاى اشتغال زا يارانه 
دار روســـتايى گفت: تاكنون 2400 طرح با 1400 ميليارد 
تومان اعتبار تصويب شـــده و براى 2100 طرح قرارداد 
بسته شده است كه همگى تسهيالت گرفته اند و 1061 

طرح هم به بهره بردارى رسيده است. 
همچنين بر اساس گزارش بنياد مستضعفان اعالم شد: 
در سال 1396 معادل 8170 ميليارد ريال در حوزه اجتماعى 
و محروميت زدايى از طرف بنياد هزينه شده كه از جمله 
آن ها مى توان به اين موارد اشـــاره كرد: تسهيالت طرح 
اشتغال زايى در مناطق روستايى كشور، خريد تجهيزات و 
ساخت مراكز درمانى، كمك به تهيه مسكن نيازمندان، كمك 
به اماكن مذهبى، كمك به سازمان ها و موسسات حمايتى، 

پيشرفت و آبادانى مناطق محروم از جمله منطقه قلعه گنج، 
اردو هاى هفتگى دانش آموزى و كمك به ارتقاء تحصيلى 

دانش آموزان و همچنين طرح سالمت مادران باردار.
همچنين بر اســـاس گزارش فعاليت سال 96 ،بنياد 
مستضعفان مبلغ 385 ميليارد ريال كمك بالعوض پرداختى 
براى تامين مســـكن خانوار هاى شهرى و روستايى داراى 

حداقل دو عضو معلول پرداخت كرده است.
بنياد در بخش پرداخت ماليات هم عملكرد شفافى 
را داشـــته است. بر اساس سوابق پرداخت مالياتى، طى 
سال هاى 1384 تا 1395 در مجموع بيش از 4700 ميليارد 
تومان ماليات پرداخت كرده است. مجموع پرداخت مالياتى 
ساالنه كه از 430 ميليارد ريال در سال 1384 به رقم بيش 
از 9902 ميليارد ريال در سال 1395 بالغ شده و نشان از 
تعهد و تاكيد بنياد بر قانونمندى و انجام تعهدات مالى بر 

اساس قوانين و مقررات مصوب است.
اين رويه در سال 1396 هم ادامه داشته است، بطورى 
كه براساس گزارش هاى حسابرسى، در اين سال ماليات 
بنياد مستضعفان بيش از 10492 ميليارد ريال محاسبه شده 
كه بر اساس قوانين تا مهلت مقرر قانونى پرداخت و مفاصا 

حساب دريافت مى شود.
دكتر محمدجواد ايروانى معاون نظارت و حسابرسى 
دفتر مقام معظم رهبرى هم در اين مراسم  اعالم كرد: بنياد 
در تصوير سازى از خود در رسانه ها خوب شروع و عمل 
كرده است و بايد در سياست هاى رسانه اى، شاخص هاى 
موجود را با يك تصوير واقعى به جامعه ارايه كند و اين 
يكى از نياز هاى اساسى ماست. وظيفه اى كه رسالت اصلى 

آن بر دوش خود سيستم بنياد مستضعفان است.
وى اشـــاره اى هم به تاكيد بنياد بر مقابله با هرگونه 
پولشـــويى در بخش هاى مختلف آن داشته و گفت: در 
ارتباط با ماده 33 دستورالعمل اجرايى مبارزه با پولشويى، 
نكته مهمى وجود دارد كه در بنياد با اين همه گستردگى 

به خوبى رعايت شده است.

ايران نايب رئيس گروه 24 كشورهاي
 در حال توسعه شد

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران نائب رئيس دوم گروه 24 كشورهاى 
در حال توسعه شد.

بـــه گزارش روابط عمومي بانك مركزى، باتوجه به فرارســـيدن نوبت 
جمهورى اسالمى ايران براى عهده دار شدن سمت نائب رئيس دوم گروه 24 
كشورهاى در حال توسعه، بانك مركزى به نمايندگى از كشورمان در دو سال 

آتى اين مسئوليت را برعهده مى گيرد.
الزم به ذكر است در اين زمينه كارگروهى متشكل از كارشناسان بخش 

اقتصادى و ارزى بانك مركزى تشكيل شده است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشـــاره 
به توســـعه اكتشافات معدنى در مناطق محروم 
تاكيدكرد: با همكارى تشـــكل ها و مردم بايد 
بخش معدن را توســـعه داده و ظرفيت توليد 

معادن را به 400 ميليون تن افزايش دهيم.
به گزارش شـــاتا، رضا رحمانى ديروز در 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللى معدن ، صنايع 
معدنى و ماشين آالت وابسته گفت:معدن يكى 
از پتانسيل هايى است كه اقتصاد را از وابستگى 
نجـــات مـــى دهد و از آنجا كه از بخش هاى 
پيشران به شمار مى رود، در صادرات هم نقش 

اساسى دارد .
وي از اجراى نقشـــه راه معدن در آينده 
نزديك خبر داد و افزود: همه ذينفعان از مجلس، 
دولت و بخش خصوصى بر آن تفاهم داشتند 
و حتما دوباره با همه ذينفعان مطرح مى كنيم 
تا همه پاى كار باشند و از ظرفيت هاى موجود 
مجلس شوراى اسالمى هم به طور قطع استفاده 

مى كنيم.
وزير صنعـــت ، معدن و تجارت تصريح 
كرد: امروز درنمايشگاه معدن جديتى در شركت 
كننـــدگان ديدم كه همزمـــان با 13 آبان، نويد 
عزم و اراده و تالش اســـت وجهت گيرى ما 
هـــم براى مقابله با تحريم هاى ظالمانه همين 

تالش ها است .
وى با تاكيد بر اينكه كار را بايد مردم انجام 

دهند، افزود: ما بايد تسهيل گر باشيم و موانع 
كمترى ايجاد و براى بهبود فضاى كسب و كار 
تالش كنيم و حتما يكى از كارهاى اصولى بنده 
همفكرى با صنعتگران و معدن كاران است و 
بدون مشورت با اين بخش تصميمات اساسى 

گرفته نخواهد شد . 
اين عضو كابينـــه دولت ادامه داد: حتما 
همـــكارى دو طرفه خواهد بود و فعاليت هاى 
قابل واگذارى را به تشكل ها تفويض مى كنيم. 
نظارت برمعادن هم از بخش هاى قابل واگذارى 
است تا مردم و تشكل ها كار را به پيش ببرند 
و اين مدل را بايد در حوزه بازرگانى و اصناف 

هم پياده كنيم . 
وى يادآور شـــد : بدون ترديد كار معدن 
بدون توجه به اكتشاف بى معنى است و توسعه 
اكتشافات معدنى در كشور براى مناطق محروم 
و كمتـــر برخوردار در اولويت اســـت و اين 
در حالى اســـت كه در ژئو فيزيك هوايى در 
6 سال اخير معادل كل اكتشافات قبلى كار را 
پيش برده ايم و كار دولت اين است كه هزينه 
هاى ريسك را پوشش دهد تا مردم به فعاليت 

بپردازند .
رحمانى با اشاره به طرح پهنه بندى معادن 
كشور يادآور شد: در اين طرح اكتشافات 133 
پهنه تعريف شـــده و 109 پهنه واگذار و 400 
محدوده اميد بخش هم شناسايى شده است .

وى با تاكيد بر انجام فعاليت و تمركز بر 
معادن مگاسايز گفت: پيشتر اكتشافات ما سطحى 
بوده و اين در حالى است كه دنيا هم به سمت 
اكتشـــاف عمقى پيش مى رود و در اين زمينه 
به ســـازمان زمين شناسى و ايميدرو ماموريت 
مى دهم كه بحث اكتشاف را جدى بگيرند. در 
ايـــن زمينه منابع مالى خوبى هم داريم و بايد 
درآمدها را به سمت اكتشاف زيرساخت ها سوق 

بدهيم .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشـــاره 
به اينكه اكتشاف ساالنه 300 هزاركيلومتر خطى 
ژئوفيزيك را در برنامه مى گذاريم چرا كه بايد 
از وضعيت فعلى خارج شده و اين بخش متحول 
شود، گفت:  سامانه كاداستر هم كامل شده و 
جهت گيرى اساسى ما در اين سامانه شفافيت و 
مبارزه با فساد و رانت است. با تكامل سامانه ها 
بايد اطالعات مساوى در اختيارهمگان قرار بگيرد 

واين ظرفيت بايد در معدن كامل شود .
وى تصريح كرد:  درحوزه بهره بردارى از 
معادن دو كار اساســـى بايد صورت گيرد كه 
يكى فعال ســـازى معادن است كه امسال در 
پروژه هاى ويژه تعريف شـــده و بحث ديگر 
توجه به جغرافياى كشور بخصوص در مناطق 

محروم است .
رحمانـــى گفت:  توجه به معادن كوچك 
را بـــا اختصاص منابع مالى در برنامه داريم و 

32 شركت هم با ما جوينت شدند و با حضور 
بخش خصوصى و شركت هاى معتبر خارجى 

به اين بخش خواهيم پرداخت .
وى افزود: ارتقاى ســـهم معدن از توليد 
ناخالص داخلى از 1/2 فعلى به 1/4 و تكميل 
زنجيره ارزش فلزات اساسى نظير فوالد، آلومينيوم 
و مس با شناســـايى گلوگاه ها از جمله هدف 

گذارى هاى ما در بخش معدن است .
وزيـــر صنعت، معدن و تجارت با اظهار 
اينكه در زمينه مباحث مربوط به محيط زيست 
و منابع طبيعى چه در بخش بهره بردارى و چه 
صنايع معدنى حتما تعامل خواهيم داشت، در 
مورد استارت آپ ها و كسب و كارهاى نوين 
معدنى گفت : اگر اين بخش را جدى نگيريم 

فرصت هاى معدنى از دست مى رود . 
وى تاكيد كرد: ميزان اســـتخراج ساالنه 
معادن بســـيار ناچيز است و بايد آن را به 400 
ميليون تن برسانيم و همچنين صادرات 8 ميليارد 
دالرى اين بخش را مى توانيم تا 2 سال آينده به 
12 ميليارد دالر برسانيم و در اين زمينه نيازمند 
بازسازى و نوسازى تكنولوژى و ماشين آالت 

و كاهش خام فروشى هستيم .
در چهاردهمين نمايشگاه بين المللى معدن، 
صنايع معدنى و ماشين آالت وابسته 150 شركت 
داخلى و 40 شركت داخلى آخرين دستاوردهاى 
خود را در معرض ديد همگان قرار داده اند .

 هواپيمايى جمهورى اســـالمى ايران (هما) در حال 
مذاكره با صنايع هواپيما سازى روسيه براى خريد هواپيماى 

مسافربرى سوخو 100 است.
 اين مطلب را فرزانه شرفبافى مديرعامل هواپيمايى 
جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد و افزود: با هر تامين كننده  
مالى كه بتواند بدون نياز به مجوز اوفك به هما هواپيما 

بفروشد، مذاكره مى كنيم.
وى با اشاره به برنامه هما براى نوسازى ناوگان خود 
گفت: از هر كسى كه بتواند هواپيماى مورد نياز هما را 
تامين كند، استقبال مى كنيم. حتى سراغ هواپيماهايى مانند 
سوخو 100 يا هواپيماهايى كه توليد كشورهاى غيراروپايى 
هستند هم رفته ايم.مديرعامل هواپيمايى جمهورى اسالمى 
ايران با اشاره به اينكه اگر اين شركت ها بتوانند بدون مجوز 
اوفك به ايران هواپيما بفروشـــند و قابليت مذاكره داشته 
باشند، خريد اين هواپيماها را بررسى مى كنيم، ادامه داد: 
در مذاكرات اخير با مديرعامل هواپيمايى "آزال" جمهورى 
آذربايجان بحث هندلينگ و امكان پروازهاى با واسطه از 

طريق باكو به اروپا بررسى شد. 
 (Alliance) وى با يادآورى اين كه حتى امكان اتحاد
هم مورد بررســـى قرار گرفت، افزود: قرار است در دور 
مذاكرات بعدى نمايندگان "آزال" در ايران و ايران اير ميهمان 
باشند و سازمان هواپيمايى كشورى و شركت فرودگاه ها 

هم در اين جلسات همراهى خواهند كرد.
به گزارش تسنيم، مقصود اسدى سامانى دبير انجمن 
شركت هاى هواپيمايى هم با تاييد مذاكرات صورت گرفته 
بين ايران و روسيه گفت: شركت سوخو از ايران درخواست 
كرد با توجه به اينكه در نمايشگاه هوايى سنگاپور حضور 
دارد،در  زمان برگشـــت و در مسيرش توقفى در تهران 

داشته باشد. 
وى تصريح كرد: اين شـــركت در هواپيماى سوخو 
100 آخرين تغييرات را اعمال كرده و برخى محدوديت ها 

مربوط به قطعات آمريكايى كه وجود داشـــت را برطرف 
كرده است.

اسدى سامانى با اعالم اينكه ميزان قطعات آمريكايى 
اين هواپيما به كمتر از 10 درصد كاهش پيدا كرده است، 
ادامه داد: سوخو عالقه مند بود تا اين هواپيما را با تغييرات 
اعمال شده براى ايرالين هاى ايرانى به نمايش بگذارد تا در 
صورت تمايل شركت هاى هواپيمايى داخلى با آنها وارد 
مذاكره شـــده تا در قالب اجاره يا خريد اين نوع هواپيما 
وارد ناوگان كشور شود.وى با تاكيد بر اينكه هر هواپيمايى 
كه براى ناوگان هوايى تهيه مى شود بايد مورد تاييد سازمان 
هواپيمايى قرار گيرد، اظهار داشت: اگر سازمان اين هواپيما 
را تاييـــد كند مى تواند به عنوان يكى از گزينه هاى تامين 

ناوگان مورد استفاده قرار گيرد. 
دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى با يادآورى اينكه 
بســـيارى از فرودگاه هاى كشور به دليل نبود هواپيماهاى 
زير 100 صندلى بال استفاده باقى مانده اند، افزود: هواپيماى 
سوخو 100 با توجه به قابليت ها و توانمندى ها و همچنين 
زير 100 نفره بودن مى تواند فرودگاه هاى كوچك كشور 

را به يكديگر وصل كند.
وى با بيان اينكه ميانگين قيمت اين هواپيما بســـته 
به آپشن هاى آن 20 تا 25 ميليون دالر است، گفت: اگر 
اين هواپيما قابليت الزم را داشته باشد و همچنين متناسب 
با شـــرايط آب و هوايى ايران باشد پس از تاييد سازمان 

مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
اسدى ســـامانى همچنين با يادآورى اينكه شركت 
سوخو در مذاكرات قبلى، فروش و اجاره هواپيما را منوط 
به صدور مجوز اوفك كرده بود، افزود: با توجه به تغييرات 
ايـــن هواپيما و اينكه ميزان قطعات آمريكايى آن به زير 
10 درصـــد كاهـــش يافته ديگر نيازى به مجوز اوفك و 
هماهنگى بـــا وزارت خزانه دارى آمريكا براى فروش به 

ايران نيست.

رئيس اتاق تهران: تحريم هاى آمريكا 
حرف جديدي ندارد

 رئيس اتاق بازرگانى تهران با اشـــاره به از ســـرگيرى تحريم هاى نفتى 
و بانكى آمريكا عليه ايران تصريح كرد: اين تحريم ها حرف تازه و جديدى 

براى كشور ندارد.
به گزارش خبرگزارى صداو سيما ، مسعود خوانسارى در صفحه خود 
در شبكه اجتماعى اينستاگرام نوشت: تحريم هاى آمريكا با وجود مخالفت قاطع 
اتحاديه اروپا همانند پيش بينى ها از سرگرفته شده است. اين تحريم ها حرف 
تازه و جديدى براى ما نيست. خوشبختانه اين بار اتحاديه اروپا با وجود تمام 
محافظه كارى ها در رفتارهايش همراه ايران است. اما تحريم ها براى دولت مى تواند 
يك تلنگر باشـــد كه در مورد شـــرايط اقتصادى كشور واقع  بينانه و شجاعانه 
تصميم بگيرد.وى افزود: هم اكنون فشار تورمى برخانواده ها تحميل مى شود و 
بخصوص افراد كم درآمد بيش از اقشارپردرآمد تحت اين فشار قرار دارند. اين 
طبقات درحالى كه از يارانه هاى دولتى بهره مند نيستند، هزينه هاى آن را پرداخت 
مى كنند.رئيس اتاق بازرگانى تهران ادامه داد: در شرايط تحريمى بايد به دقت 
در مورد شيوه استفاده از منابع تصميم گيرى كرد. درحال حاضر بخش مهمى 
از منابع كشور از طريق پرداخت غيرهدفمند و غيراقتصادى يارانه بنزين هدر 
مى رود. مطالعات ما نشان مى دهد كه اقشار ثروتمند جامعه ايران 23 برابر بيشتر 

از اقشار ضعيف و متوسط از يارانه بنزين استفاده مى كنند.
وى خاطرنشـــان كرد: همچنين بخشـــى از يارانه بنزين از طريق قاچاق 
ســـوخت به كشـــورهاى همجوار منتقل مى شود و در نتيجه اقتصاد ايران به 
افغانســـتان و پاكستان هم يارانه مى دهد.خوانسارى خاطرنشان كرد: دولت در 
اين مقطع مى تواند تصميم بگيرد كه به هر فرد ايرانى و نه هر خودرو ماهانه 
عددى نزديك به 75 هزار تومان يارانه حمل و نقل بدهد كه در جمع سهم 
هر خانوار از يارانه نقدى به عدد 250 هزار تومان مى رسد. مردم مى توانند از 
اين يارانه براى جبران هزينه هاى حمل نقل و همچنين كاهش بخشى از فشار 
تورمى اســـتفاده كنند.وى نوشـــت: دولت هم به ميزان 30 هزار ميليارد تومان 
در هزينه هاى جارى خود صرفه جويى مى كند كه از اين منابع مى توان براى 
توســـعه اقتصاد كشـــور كمك گرفت.رئيس اتاق تهران ادامه داد: ضمن اينكه 
امكان توسعه حمل و نقل عمومى هم براى كشور مهيا مى شود، ميزان قاچاق 
سوخت به كشورهاى همسايه هم كم مى شود و در نهايت شكلى دقيق تر از 

عدالت اجتماعى در كشور برقرار مى شود.

جهانگيرى: ملت ايران در مقابل امريكا ايستادگى خواهد كرد  
مراسم معارفه وزير امور اقتصادى و دارايى با حضور 
معاون اول رئيس جمهورى در محل وزارت امور اقتصادى 

و دارايى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادى اطالعات، اســـحاق 
جهانگيرى در اين مراسم با بيان اينكه امريكا براى اعمال 
سياست هاى خود عليه ايران تنهاست، گفت:ملت ما به دنيا 
نشان داد كه در مقابل يك جانبه گرايى امريكا ايستادگى 

خواهد كرد.
جهانگيرى با اشـــاره به اينكـــه امروز موفقيت در 
چالش هاى اقتصادى موفقيت ملت ايران اســـت، ضمن 
تشكر از وزراى پيشين امور اقتصادى و دارايى گفت: با 
حل مشكالت اقتصادى راحت تر مى توان از چالش هايى 

كه امروز كشور با آن روبرو است، عبور كنيم.
وى با اظهار اينكه مديران مهمترين سرمايه هاى كشور 
هستند كه بايد قدر آنها را بدانيم و اين انصاف نيست كه 
در حق آنها جفا شود، گفت: ممكن است گاهى اوقات از 
روى كج سليقگى جفايى در حق مردم رخ دهد اما جفا در 

حق مديران خدوم كشور جفا به كل كشور است.
وى با بيان اينكه افرادى كه در سخت ترين شرايط 
مســـئوليت را قبول مى كنند، انتظار كمك دارند، افزود: 
حاال اگر در اين شرايط برخى ها از روى كج سليقگى يا 
منافـــع جناحى در حق مديران جفا كنند به واقع در حق 

كشور جفا كردند.
جهانگيرى با اشاره به روز سيزدهم آبان، اين روز را 
يك روز تاريخى و مهم براى ملت ايران دانست و ادامه 
داد: اين روز چه در سال 43 كه امريكايى ها زمينه هاى 
تبعيد امام را فراهم كردند، چه در ســـال 57 كه با چراغ 
سبز امريكايى ها رژيمى كه تحت سلطه آنها بود با كشتار 
دانش آموزان، براى ماندن به حركتى خشـــن دست زد و 
چه در ســـال 58 كه امريكايى ها مانع از حركت انقالب 
شـــدند هميشه رو به اتفاقات سرنوشت ساز براى مردم 

و كشور بودند.
وى با اشاره به اينكه حاال تاريخ اجراى تصميم ترامپ 
براى بازگرداندن تحريم ها هم مصادف با همين روز شده 
است، گفت: امريكايى ها در طول 40 سال گذشته همواره 
در ارتباط با ملت ايران كارنامه سياهى دارند و هر كجا كه 
دست بگذاريم نشانه هايى از دشمنى هاى امريكايى ها با 

ملت ايران آشكار است.
جهانگيرى كودتاى 28 مرداد، اقدامات امريكايى ها 
پيـــش از پيروزى انقالب، تحريك صدام براى حمله به 
ايران و ساقط كردن هواپيماى مسافربرى را نمونه اى از 
دشمنى امريكايى ها با ملت ايران برشمرد و افزود: اگرچه 
آمريكايى ها در همه اين اقدامات از مردم ايران سيلى خورده 

اند اما باز هم بر دشمنى با ملت ايران اصرار دارند.
معاون اول رئيس جمهورى اين گفته امريكايى ها كه 
ادعا مى كنند هدف از اين دشمنى ها نظام و دولت ايران 
اســـت نه ملت ايران را يك دروغ دانست و اضافه كرد: 
آخرين اقدام امريكايى ها همين بحث هسته اى بود كه 
تالش كردند تا از نظر روانى و رسانه اى چه در مذاكرات 
هســـته اى در دولت هاى قبل و چه در دوران جديد كه 
حدود 18 ماه طول كشيد، همواره امريكايى ها مى خواستند 
به دنيا القا كنند كه ايرانى ها قابل اعتماد نيستند و نمى توان 

به آنها اعتماد كرد.
جهانگيرى با اشاره به گزارش هاى مختلف آژانس 
مبنى بر اينكه ايران به همه تعهداتش در برجام عمل كرده 
است، گفت: با اين گزارش ها و اثبات متعهد بودن ايران 

به توافقات خود، اين نقشه آنها هم شكست خورد.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به اقدام جديد 
رئيـــس جمهورى امريكا مبنى بر خروج از برجام افزود: 
امريكايى ها وقتى در اين نقشه شكست خوردند، از برجام 
خارج شـــدند تا با راه اندازى يك جنگ روانى و رسانه 
اى جديد بتوانند مردم ايران را نسبت به آينده نااميد كنند 

و اعتماد مردم به نظام را دچار ترديد كنند.
جهانگيرى با اشاره به اينكه تا حدودى امريكايى ها 
در اين مسير موفق بودند و توانستند مردم را براى مدتى 
تحت تاثير فضاى روانى خود قرار دهند، گفت: ولى مردم 
ايران خيلى زود متوجه اين فضاى روانى شدند و با اسنادى 
كه در آينده منتشر خواهد شد، مردم ايران متوجه خواهند 
شد كه چقدر امريكايى ها، اسرائيلى ها و سعودى ها در 
اين فضاسازى نقش داشتند؛ چه پول هايى كه داده شد و 
چه هزينه هايى كه خرج كردند تا با بسيج رسانه هاى به 

ظاهر مستقل ، فضا را عليه ملت ايران سازمان دهى كنند، 
اما موفق نبودند.

وى با اشـــاره به اينكه در حال حاضر كشور درگير 
يك جنگ اقتصادى تمام عيار عليه مردم ايران است افزود: 
آنچه مهم اســـت ملت ايران به دنيا نشان داد كه در برابر 
يكجانبه گرايى امريكايى ها ايستادگى مى كند و در برابر 

امريكايى ها مقاوم هستند.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به موضع گيرى 
برخى كشورهاى اروپايى بالفاصله پس از اعالم تصميم 
ترامپ براى خروج از برجام گفت: ســـابقه نداشـــته كه 
امريكايى ها تصميمى را اعالم كنند و در همان لحظات 
اوليه اروپايى ها، چين، روسيه و قدرت هاى اول دنيا بيانيه 

بدهند و بگويند ما اين سياست ها را قبول نداريم.
جهانگيرى افزود: با مقاومتى كه مردم از خود نشان 
دادند ما هم به جهت سياسى و هم اخالقى پيروز شديم 
و به دنيا فهمانديم كه كشور قابل اعتمادى هستيم و آن 

كشورى كه غير قابل اعتماد است، امريكاست.
وى با بيان اينكه در جنگ اقتصادى فشار اصلى بر 
ملت ايران است، گفت: هرچند مقامات امريكايى به دروغ 
اصرار دارند بگويند ما به دنبال فشار بر ملت ايران نيستيم 
اما اقدامات آنها در ماه هاى گذشته نشان مى دهد دشمنى 

آنها با ملت ايران است.
معاون اول رئيس جمهورى بهانه تراشى امريكايى ها 
براى ممانعت از واردات دارو و كاالهاى اساســـى در ماه 

هاى گذشـــته را نشـــانه فشار امريكايى ها به مردم ايران 
دانست و ادامه داد: در چند ماه گذشته ما پول داشتيم و 
مى خواستيم دارو وارد كنيم اما امريكايى ها با بهانه تراشى 
مانع از آن شـــدند آيا جلوگيرى از واردات دارو دشمنى 

با ايران نيست؟
جهانگيرى با تاكيد بر اينكه در ايران سرنوشت دولت، 
نظام و مردم به هم گره خورده اســـت، گفت: نمى شود 
در كشـــور كســـى به ايران فكر كند اما به دولت تعصب 
نداشـــته باشد؛ نمى شود به نظام توجه نكرد و گفت به 
ايران عالقمنديم؛ پس هركس به ايران فكر مى كند بايد به 

دولت كمك كند تا از اين چالش بيرون آيد.
وى با بيان اينكه براى مقابله با تحريم ها سازوكارهاى 
مناســـبى تعبير كرده ايم، افزود: يكى از اولين تصميمات 
كه با دستور رهبرى انقالب تشكيل شد، تشكيل شوراى 

اقتصادى سران سه قوه با اختيارات كامل بود.
معاون اول رئيس جمهورى تشـــكيل ستاد مقابله با 
تحريم را از ديگر اقدامات دولت براى مقابله با تحريم ها 
عنوان كرد و گفت: در اين ستاد با اختيارات كامل عليه 
تحريم هاى امريكا تصميم گيرى مى شـــود و در زمينه 
فروش نفت، حل مشكالت حمل و نقل و جابجايى پول 

تدابير الزم اتخاذ شده است.
جهانگيرى يك نمونه برجسته از شكست آمريكايى ها 
در اعمال تحريم ها عليه مردم ايران را ماجراى توقف فروش 
نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ايران بيان كرد و 
اضافه كرد: يك راهبرد قطعى آمريكايى ها اين بود كه تا 
آبان صادرات نفت را به صفر برسانند و برخى كشورها 
هم اين كار را كردند اما با تدابيرى كه اتخاذ شـــد، اين 
اتفاق رخ نداد و امريكايى ها نتوانستند به راحتى ايران را از 
بازار بين المللى حذف كنند و ما نفت مان را به ميزانى كه 

نياز داشتيم، فروختيم؛ تا آنجا كه امريكايى ها ناچار شدند 
هشت كشور را از اين تحريم ها معاف كنند.

معاون اول رئيس جمهورى اقتصاد را در مقطع فعلى 
مقوله اصلى و اساســـى هم سياست و هم زندگى مردم 
دانســـت و گفت: در شرايط خطير كنونى اقتصاد پيشانى 
كشور و وزارت اقتصاد مهمترين وزارتخانه كشور است.

جهانگيرى بـــا بيان اينكه وزارت اقتصاد به تنهايى 
به ميزان چهار يا پنج وزارتخانه اســـت، افزود: هركدام از 
زيرمجموعه هاى اين وزارتخانه همچون خصوصى سازى، 
بانك و بيمه، جذب سرمايه خارجى و امور مالياتى بايد 

به طور جدى مورد توجه قرار گيرد.
وى موفقيت دولت در مسائل اقتصادى را شاخص 
موفقيت ملت ايران در يك چالش بين المللى دانست و 
گفت: الزمه اين موفقيت آن اســـت كه همه  نيروها تمام 
وقت به صحنه بيايند امروز وقت آن اســـت كه با تمام 
توان و دانش و تجربه وارد ميدان شـــويم و مشـــكالت 

مردم را كم كنيم.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به توانايى هاى 
مادى و معنوى كشـــور افزود: با اســـتفاده از اين ظرفيت 
ها اطمينان داريم از اين پيچ خطرناك و ســـخت عبور 

خواهيم كرد.
جهانگيرى راهكارهاى خروج كشور از اين چالش ها 
را مسئله وحدت و انسجام داخلى دانست و گفت: اين 
انسجام فقط در اختيار دولت نيست و اين انسجام بايد در 

همه قوا و هم بين مردم هم گروه هاى سياسى به وجود 
آيد و اين مسئله پيشنهاد برون رفت از چالش است.

وى ارتقا و بهبود فضاى كسب و كار را يكى ديگر 
از عوامل برون رفت از چالش پيش رو بيان كرد و افزود: 
قطعا به دليل فشارهاى بيرونى صاحبان كسب و كار در 
فشـــار قرار مى گيرند اما اگر فضاى كسب و كار كشور 

بهبود يابد، از اين فشارها مى توان عبور كرد.
معاون اول رئيس جمهورى استفاده از توانمندى بخش 
خصوصى واقعى را يكى ديگر از مولفه هاى برون رفت 
از چالش هاى پيش رو بيان كرد و گفت: متاســـفانه در 
شرايط تحريم ممكن است كشور دچار رانت شود ولى 
بخش خصوصى واقعى نبايد گرفتار چنين فضايى شود و 
در اين زمينه گفتگو با بخش خصوصى واقعى و ساماندهى 
جلســـات با كمك وزير امور اقتصادى و دارايى با هدف 

حل مشكالت بخش خصوصى ضرورى است.
جهانگيرى با اشـــاره به تغييراتى كه در نرخ ارز رخ 
داده، ادامه داد: در حال حاضر كشور جذابيت هاى زيادى 
براى جذب سرمايه هاى خارجى دارد و ما هم مصوبه هايى 

داريم كه جذب سرمايه را تسهيل مى كند.
وى به يكى از اين مصوبه ها اشـــاره كرد و گفت: 
اخيـــرا مصوب كرديم هركـــس 250 هزار دالر در ايران 

سرمايه گذارى كند، پنج سال به او اقامت مى دهيم.
معاون اول رئيس جمهورى توســـعه بازار سرمايه 
را يكـــى ديگـــر از مولفه هاى برون رفت از اين چالش 
اظهـــار كرد و افزود: در حال حاضر بنگاه هاى اقتصادى 
بين نيروهاى مسلح، بانك ها، صندوق هاى بازنشستگى، 
صندوق تامين اجتماعى و دولت پراكنده هستند؛ به همين 
منظور تكليف كرده ايم تا پايان سال 98 تمامى اين بنگاه ها 

به مردم واگذار شود. 

جهانگيرى با اشاره به نقاط مثبت اقتصاد كشور گفت: 
در حال حاضر دارايى هاى دولت بســـيار زياد اســـت و 
دولت به معناى واقعى يكى از پول دارترين دولت هاست 
و وظيفه وزارت اقتصاد اين است كه بازدهى دارايى هاى 

دولت را افزايش دهد.
وى باالبردن پايه مالياتى كشـــور را يكى ديگر از 
راهكارهاى برون رفت از اين چالش ها بيان و اضافه كرد: 
وزارت اقتصاد و دارايى بايد تالش كند تا از فرار مالياتى 
جلوگيرى كند و در مقابل اگر نياز بود براى حمايت از 

بنگاه هاى اقتصادى ضريب مالياتى را كاهش دهد.
معـــاون اول رئيس جمهورى اصالح نظام بانكى را 
به عنوان آخرين راهكار براى مقابله با چالش هاى پيش 
رو با اقتصاد كشور بيان كرد و گفت: اصالح نظام بانكى 
كار بســـيار بزرگى است كه به حمداهللا شروع شده و با 
مجوزهايى كه در سطوح كالن كشور صادر شده با قدرت 

ادامه خواهد داد.
جهانگيرى در پايان ابراز اميدوارى كرد با به صحنه 
آمدن همه نيروها بتوان بر مشـــكالت اقتصادى غلبه كرد 
زيرا هرچه شـــرايط اقتصادى بهتر شود سريعتر مى توان 

مشكالت را از پيش روى مردم ايران برداشت.
فرهاد دژپســـند وزير امور اقتصادى و دارايى هم در 
اين مراسم گفت: بخش خصوصى بايد آنقدر قدرت پيدا 
كند كه پشت در اتاق وزير منتظر نماند و اهميت جايگاه 

اين بخش تعارف بردار نيست.
وي همچنين از تشكيل هسته هاى انديشه ورزى در 
اين وزارتخانه به عنوان اولويت اصلى خبر داد و  اضافه 
كرد: بايد همراه با دولت، مجلس، دانشـــگاه ها و بخش 
خصوصـــى- در يك تعامل چهارجانبه- ظرفيت كنونى 
وزارتخانه در تدوين سياست هاى اجرايى، عبور از بحران 

و دستيابى به ثبات تكميل شود.
وى افزود: با سازمان دهى اين هسته ها، چشمه هاى 
جوشـــان انديشه و سياست گذارى به سمت بسته هايى 
هدايت مى شـــود كه دولت و شوراى اقتصاد بايد درباره 

آنها تصميم گيرى كند.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه دليلى 
ندارد بانك هاى ما كه با مشكالت عديده روبرو هستند، 
وظيفه بنگاهدارى را به دوش بكشند، ادامه داد: بانك ها 
بويژه بانك هاى دولتى بايد مطابق با فلسفه وجودى خود، 

تسهيل كننده اعطاى وام ها باشند.
وزيـــر اقتصاد و دارايى بـــا تاكيد براينكه عزم اين 
وزارتخانه براى عبور از شرايط كنونى جدى است و بايد 
به داشـــته هاى وزارت اقتصاد بباليم، افزود: آمريكا هرگز 
نتوانست برنامه هاى خود را عليه نظام بر كرسى بنشاند 
و بـــا وجود تحميل جنگ اقتصادى، نظام به حيات خود 
ادامه داده است.در اين مراسم كه على طيب نيا وزير اسبق 
اقتصاد هم حضور داشت،رحمت اهللا اكرمى سرپرست سابق 
وزارت امـــور اقتصادى و دارايى ضمن تقدير از خدمات 
وزير سابق آقاى كرباسيان، به فرهاد دژپسند بابت دريافت 

راى اعتماد از مجلس تبريك گفت.
وى درباره دستاوردهاى وزارت اقتصاد كه در خرداد 
97 منتشـــر شده است، گفت: بين 93 دستگاه ملى، رشد 
الكترونيك كردن خدمات در ســـتاد وزارت اقتصاد رتبه 
اول، در بيمه مركزى رتبه دوم و در سازمان مالياتى رتبه 

سوم را دريافت كرده است.
وى ادامه داد: در تحقق خدمات دولت الكترونيك كه 
در جهت شفافيت و مبارزه با فساد بسيار مهم و قابل توجه 
است، بيمه مركزى در اين زمينه رتبه اول، وزارت اقتصاد 

رتبه دوم و گمرك رتبه سوم را كسب كرده است.
اكرمى گفت: از ســـوي ديگـــر نرخ تامين مالى را 
كه به 40 درصد در دولت دوازدهم رســـيده بود به زير 
20 درصد رسانديم و بيش از 5 هزار ميليارد بدهى دولت 
را تسويه كرديم. همچنين بيش از 48 ميليون نفر توسط 
سازمان خصوصى سازى سود سهام عدالت دريافت كردند 
و بورس تهران در سال 2017 جزو سه بورس برتر منطقه 

شناخته شد.
اكرمى با بيان اينكه وزارت اقتصاد يگانه دســـتگاهى 
اســـت كه در ســـال 97 دو بار مورد تشويق مقام معظم 
رهبرى قرار گرفته اســـت، گفت: 300 هزار مودى جديد 
مالياتى در ســـازمان مالياتى شناسايى شده و خزانه دارى 
كل كشـــور تمامي اوراق مالى را بدون تاخير بازپرداخت 

كرده است.

وزير صنعت: اكتشافات معدنى در مناطق محروم توسعه مي يابد

 عليرغم وجود مراكز خريد 
بـــزرگ و متعددي كـــه درتهران 
وجوددارد، نگاهي به استانداردها 
نشـــان مي دهد تنها مجتمعى كه 
عنوان مال را به صورت واقعى دارد، 
مجتمع بازار بزرگ ايران (ايران مال) 
در غرب تهران (حدفاصل تهران و 

كرج) است.
بـــه گزارش ايلنـــا، يكى از 
مولفه هاى اصلى در شناسايى يك 
مال اين اســـت كه مجموعه اى كه 
مدعى مال بودن اســـت آيا از تمام 
مولفه هاى يك بازار سنتى برخوردار 
است؟ بازار هاى سنتى صرفا يك 
مركز خريد نبودند، بلكه عالوه بر 
مركز خريد، امكانى براى گفتگوى 
عمومى، ســـخنرانى هاى مذهبى و 
فرهنگى، نقالى و شـــعرخوانى، 
گردشگرى و بازى و سرگرمى هم 
بودند.چند منظوره بودن بازار توسط 
ايرانى ها در چهارصدسال قبل و در 
شـــهر اصفهان اجرايى شد. ميدان 
تاريخـــى نقش جهان اولين مركز 
تجارى تفريحى اقامتى چند منظوره 

بوده است.
درهمين حال بررسي مال هاي 
موجود يا درحال ساخت درپايتخت 
نشـــان مي دهد تنها مجتمعى كه 
عنوان مـــال را به صورت واقعى 
دارد و تلفيقى ازبازارهاى ســـنتى 
ايرانى و استانداردهاى مدرن را به 
نمايش گذاشته، مجتمع بازاربزرگ 
ايـــران (ايران مال) در غرب تهران 
(حدفاصل تهران و كرج) است كه 

بزرگترين مركز تجاري كشورلقب
گرفته است. براين اساس 70 درصد
فضاى ايران مال كاربرى مشاعات
تفريحى، فرهنگى، گردشگرى، دينى،
ورزشى، خدماتى، رفاهى و پاركينگ
دارد.باغ ايرانى كه شبيه سازى شده
باغ شازده ماهان كرمان است، پيست
يخ، ايوان بلور، مجموعه سينمايى با
14سالن در فاز اول و 40سالن در
فازهاى بعدى، حدود 200رستوران
و 4فودكـــورت و مركز تفريحات
خانوادگى، آمفى تئاتر، هتل 5 ستاره
ايران مال بـــا حدود 400اتاق در
28طبقه، درياچه ايران مال با نمايش
و رقص آب، شهربازى سرپوشيده
و... از جملـــه اين امكانات رفاهي

وتفريحي است.
همچنين بازار سنتى ايران مال
نماد فرهنگ ايرانى و اسالمى است.
اين بازار بزرگ ترين بازار سنتى با
معمارى سنتى است كه بعد از دوره
صفويه به طور متمركز ساخته شده
و مساحت آن يك هكتار است. اين
بازار مانند بازارهاى قديمى داراى
تاالر آينه است كه 38ميليون قطعه
آينه در ديوار و ســـقف آن به كار

برده شده است. 
بااين وجود به نظر مي رسد
حمايت و حضور نمادين مقامات
مختلف از يك چنين پرو ژه بزرگي
باعث تقويت آن شود؛ الگويي كه
اخيرا توسط رجب طيب اردوغان
براي افتتاح فرودگاه استانبول مورد

استفاده قرار گرفت.

بزرگترين مركز تجاري كشور 
نيازمند حمايت

ايران از روسيه هواپيماى مسافربرى مي خرد 

پرداخت ماليات 1000 ميليارد تومانى شركت هاى بنياد مستضعفان

سرويس اقتصادى:  سه الگوى 
«اصـــالح تعرفه ها»، «صدور كارت 
انرژى» و «تغييرات پله هاى مصرفى» 
به عنوان پيشـــنهادات وزارت نيرو 
براى اصالح مصرف برق مطرح شده 
است كه يكى از اين سه روش براى 
مديريـــت مصرف انتخاب و اعمال 

خواهد شد.
محمود حقى فام ســـخنگوى 
صنعـــت برق در نشســـت خبرى 
هجدهمين نمايشـــگاه بين المللى 
صنعـــت برق ايـــران ضمن اعالم 
ايـــن مطلب افزود: اصالح تعرفه ها 
هم راســـتا با دو روش ديگر «كارت 
انـــرژى» و «افزايش پله هاى تعرفه 

اى» قرار دارد.
وى با اشاره به اينكه تجربه نشان 
مى دهد افزايش پله ها اگر اجرا شود، 
هر سال با تغييرات اقتصادى كشور، 
اين پله ها به اصالح نياز پيدا مى كند، 
اظهار داشت: قيمت تمام شده برق 
بر اساس آمارهاى امسال حدود 110 
تومـــان و قيمت تكليفى 66 تومان 
اســـت؛ البته اين تبصره را بايد مورد 
توجه قرار دهيم كه سوخت و مواد 
اوليه توليد اين انرژى به عنوان يارانه 
تامين مى شـــود و هزينه تمام شده 
برق براى اقتصاد كشور بسيار بيشتر 

از 110 تومان است.
سخنگوى صنعت برق در مورد 
اصـــالح تعرفه هاى برق گفت: در 
حـــال حاضر پرمصرف ها 10 برابر 
كســـانى كه برق را درست مصرف 
مى كنند بيشـــتر يارانه مى گيرند؛ 
پيشـــنهادى كه وزارت نيرو داده اين 
است كه مصرف برق در سطح الگوى 
مصـــرف به قيمت يارانه اى عرضه 
شود، اما كسى كه باالتر از اين الگو 
مصرف مى كند، بايد قيمت تمام شده 

را پرداخت كند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه 
الگوها چگونه تعريف شده اند؟ گفت: 
بر اساس الگوى هاى پيشنهادى، در 
مورد مناطق عادى به غير از ماه هاى 
گرم ســـال، هر ماه 300 كيلووات 
ساعت به ازاى هر مشترك تعريف 
شـــده است؛ اكنون 86 درصد مردم 

اين الگو را رعايت مى كنند.
نامبرده در مورد قراردادهايى كه 
با بخش خصوصى منعقد شده است، 
گفت: در اجراى  كاالها گاها ســـه 
برابـــر افزايش پيـــدا كرده و ما هم 
نمـــى توانيم قراردادها را لغو كنيم؛ 
بنابراين بايد در يك كار مشـــترك با 
نهادهاى ذيربط مانند بانك مركزى و 
سازمان هاى نظارتى اين مشكالت 

را حل كنيم.
وى ادامه داد: مرز بين مجلس ، 
بانك مركزى ، وزارت نيرو و بخش 
خصوصى بايد برداشته شود و اين 
چالش به عنوان يك چالش همگانى 
پذيرفته شـــود و هر كدام از ما در 
اين مســـير گام برداريم كه چگونه 
مى توانيم اين مســـاله مشترك را 

حل كنيم.
وى اضافه كـــرد: اگر اقتصاد 
صنعت برق درست شود، مى توانيم 
بيكارى در مهندسى كشور را تعديل 
كنيم؛ بهترين نيروهاى انسانى ما به 
دليل مشـــكالتى كه در اقتصاد برق 
وجود دارد، با مشكل بيكارى مواجه 
هســـتند؛ وقتى مى گوييم 40 هزار 
ميليـــارد تومان به بخش خصوصى 
بدهكاريـــم و 3 هزار ميليارد تومان 
پروژه در اين زمينه متوقف شـــده، 
به اين معنى است كه نيروى انسانى 

مهندسى ما بيكار شده است.
وى همچنيـــن گفت: در حال 
حاضر مطالبات ايران از عراق بابت 
صادرات برق، يك ميليارد دالر است 
كه سازوكارهاى دريافت اين مطالبات 
در حال انجام است و اميدواريم در 
آينده نزديك بتوانيم اين مطالبات را 

وصول كنيم.

پيشنهاد  3  الگوى تعرفه اى براى اصالح مصرف برق  
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 امروزه باتوجه به آمار باالي تصادفات 
رانندگي و بروز حوادث طبيعي و غيرمترقبه، 
بيماري ها و آسيب هاي ارتوپدي، جزو پنج 
بيماري شايع دنيا به حساب مي آيند كه ساالنه 
موجب ناتواني و مرگ ميليون ها نفر در سراسر 
جهان مي شوند.  معموال شكستگي هاي ناحيه 
مچ دست وپا، بازو، شانه، لگن، ران و ساعد 
از مهم ترين آسيب هاي ارتوپدي در بين مردم 
است. اين در حالي است كه سالمتي و كاركرد 
مناسب سيستم عضالني اسكلتي، با نحوه 
فعاليت ساير دستگاه هاي بدن، ارتباط مستقيمي 
دارد؛ اما متأسفانه نوع شيوه زندگي ماشيني، كم 
تحركي، نوع فرهنگ غذاهاي مصرفي، عدم 
ورزش و فعاليت هاي بدني و ايجاد تصادف ها، 
حوادث طبيعي و غيرمترقبه باعث شده امروزه 
سالمت و عملكرد اين بخش از سيستم بدني، 

بيشتر به مخاطره بيفتد.  
 برگزاري بيست و ششمين كنگره ساليانه 
انجمن جراحي ارتوپدي ايران ما را بر آن 
داشت تا گفت و گويي داشته باشيم با مسئوالن 

و دست اندركاران كه در پي مي آيد. 

تاريخچه ارتوپدي در ايران
در قديم شكستگي ها و دررفتگي ها 
و بيماري هاي استخوان و مفاصل اكثراً 
توسط جراحان عمومي درمان مي شد. از 
اواخر دهه 40خورشيدي كه متخصصان 
ايران آمدند  ارتوپدي تحصيل كرده به 

به تدريج جراحي ارتوپدي براي مردم 
شناخته و بيماري هاي استخوان و مفاصل 
و نيز شكستگي ها و دررفتگي ها توسط اين 
متخصصان درمان شدند. متخصص ارتوپدي 
بيماري هاي  دچار  بيماران  مداواي  به 
استخوان، مفاصل و ستون فقرات مي پردازد. 
و  شكستگي ها  شامل  بيماري ها  اين 
دررفتگي ها، فلج هاي مادرزادي و اكتسابي، 
ترميم زردپي ها و اعصاب محيطي و درمان 

تومورهاي استخواني است.

ناكارايي طرح تحول سالمت  
دكتر محمد رازي ـ  رئيس انجمن 
جراحان ارتوپدي درمورد كمبود تجهيزات 
پزشكي در حوزه ارتوپدي مي گويد: اين 
كمبود به علت شرايط داليل اقتصادي و 
تحريم ها بوجود آمده است به طوري كه در 
6 ماه گذشته تهيه و توزيع تجهيزات پزشكي 
دچار مشكل شده است. اما مشكل اصلي به 
ناكارايي طرح تحول سالمت بر مي گردد. به 
دليل اجراي اين طرح برخي از تجهيزات 
ارتوپدي رايگان شد و استفاده بي رويه از آنها 
باعث شد كه پول هاي اختصاص داده شده به 

بخش دولتي به اتمام برسد.  
وي با بيان اين مطلب كه  طرح تحول 

سالمت ابتدا بايد به صورت پايلوت در 
شهر كوچكي اجرا مي شد ودر صورت 
موفقيت در كل كشور گسترش مي يافت 
مي افزايد: هيچ كشوري در دنيا چنين كاري 
نمي كند و حتي كشورهايي با درآمد باال نيز 
تن به اين كار نمي دهند.  طبيعي است وقتي 
همه خدمات در همه حوزه ها رايگان شود 
از نظر مالي با كمبود مواجه مي شوند در 
حال حاضر بيماري كه در بخش خصوصي 
بستري مي شود نمي تواند خودش براي 
 خريد تجهيزات اقدام كند زيرا نه تنها با 
ممنوعيت همراه  مي شود بلكه بيمارستان ها 
هم خودشان تجهيزات الزم را ندارند و 
نمي توانند بيماران را درمان كنند. مشكالت 
بوجود آمده باعث شده است كه اعتراض 
كنيم ولي متاسفانه گوش شنوايي وجود 
ندارد. متأسفانه ريخت و پاش هاي بي رويه 
در مراكز درماني دولتي باعث شد كه پول 
اين طرح تمام شود و اين در حالي است 
كه شركت هاي تجهيزات پزشكي هنوز 
ميلياردها تومان از بيمارستان ها طلب دارند.

رئيس انجمن ارتوپدي ايران در پاسخ 
به پرسشي در ارتباط با بركناريش از دانشگاه 
علوم پزشكي ايران  يادآوري مي كند: همه 
مي دانند كه وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشكي كشور ما تنها وزارتخانه اى در دنيا 
است كه دائم در حال تاخت و تاز به كساني 

است كه بايد به مردم خدمات ارائه دهند.  

وي با بيان اينكه به دليل مشكالت ارزي 
امسال نتوانستيم مهمانان خارجي به اندازه 
كافي دعوت كنيم مي گويد: امسال هيچ 
ارزي براي كنگره ما اختصاص داده نشد 
و بسياري از شركت هاي عمده تجهيزات 
پزشكي نيز جهت برگزاري نمايشگاه در 
حاشيه اين كنگره حضور چنداني نخواهند 

داشت. 
دكتر رازي مي افزايد: بسياري از پروتزها 
و تجهيزات پزشكي وارداتي هستند و آنچه 
مسلم است اين است كه ما در كشورمان در 
مرحله ساخت لوازم پيچ و پالك و لوازم 
مربوط به شكستگي ها و تروماها هستيم اما 
شايعاتي به گوش مي رسد مبني بر اينكه 
تجهيزات پزشكي از كشورهاي چين و 
پاكستان با مارك ايران در داخل ايران توزيع 
مي شود كه اميدواريم واقعيت نداشته باشد. 
كشور چين هم براي ما و هم براي كشور 
آمريكا، تجهيزات پزشكي توليد مي كند اما 
بايد بدانيم تجهيزاتي كه براي ايران از كشور 
چين وارد مي شود، هماني است كه براي 

امريكا هم توليد مي شود؟

بيماري هاي شايع ارتوپدي  
دكتـر روشنــك مـــرادي - متخصــص 

ارتوپدي و جراحي دست در مورد بيماري هاي 
ارتـوپــدي به گـزارشگـــر روزنامه اطالعـات 
مي گويد: ارتوپدي 2دسته از بيماري ها را پوشش 
مي دهد دسته اول بيماري هايي هستند كه در 
اثر تصادفات و حوادث بوجود مي آيند كه 
شامل  شكستگي و پيچ خوردگي ها است كه 
توسط ارتوپد ها درمان مي شوند و دسته دوم 
بيماري هاي مادرزادي  وناهنجاري هايي است 
كه به علت ناهنجاري و يا به علت عوارض 
بيماري هاي غددي و تومورها  بوجود مي آيند.  

وي با بيان اين مطلب كه صدمات 
هستند  شايع  خيلي  كشور  در  ارتوپدي 
مي افزايد: بيماري هاي مادرزادي و ناهنجاري ها 

مهمي وجود دارند كه اگر به موقع تشخيص و 
درمان نشوند زندگي شخص عوض مي شود و 
سالمتش به خطر مي افتد.  يكي از بيماري هاي 
شايع در حال حاضر سندرم تونل كارپل است 
اين بيماري كه در مچ دست اتفاق مي افتد 
از شايع ترين بيماري هاي دست است. از مچ 
دست تعداد زيادي تاندون،وريد و عصب رد 
مي شود و فشار مشخصي را تحمل مي كند. در 
بعضي از كارهايي كه به صورت تكراري و مدام 
انجام مي شود و يا و در بعضي از بيماري ها  و 
همچنين در بعضي از جابجا يي هاي استخواني 
فشار اين تونل از حد عادي باالتر مي رود و 
زماني كه به عصب فشار بيشتري وارد شود،   
درد به عنوان يك زنگ خطرشخص را آگاه 
مي كند كه اعصاب دست تحت فشار هستند 
و زماني كه فشار اين تونل باال برود   ما دچار 

درد  و بي حسي مي شويم كه علل آن هم خيلي 
متفاوت است.  

اين متخصص ارتوپدي در مورد درمان 
اين بيماري ياد آوري مي كند: خيلي از مواقع 
نياز به جراحي نيست و جراحي در واقع انتهاي 
درمان است و در خيلي از مواقع با اصالح 
موقعيت و استفاده از آتل و دارو مشكل برطرف 
مي شود ولي در اكثر موارد كار به جراحي هم 
مي كشد كه خوشبختانه جزو جراحي هايي 
است كه بيمار از آن راضي است اگرچه مانند 
همه جراحي هاي ديگر ممكن است عود داشته 
باشد ولي ميزان عود در آن خيلي كم است و 

بيماركامال بهبود پيدا مي كند.  

بيماري آرتروزو عاليم آن  
دكتر مرادي در مورد بيماري آرتروز هم 
مي گويد: آرتروز در واقع تخريب غضروف 
وپير شدن غضروف است. همانگونه كه در 
طول زمان موها سفيد مي شوند بعد از مدتي 
غضروف ها هم پير مي شوند و عملكرد اوليه 
خودشان را از دست مي دهند. البته گاهي 
هم اتفاقاتي باعث مي شود كه اين بيماري 
از سيستم عادي خودشان سريعتر خارج 

شوند.  
وي با اشاره به اين مطلب كه افزايش 
سن، توارث  و سبك زندگي در ايجاد اين 
بيماري خيلي مهم است مي افزايد: اتفاقات 
و صدماتي كه براي فرد بوجود مي آيد در 
بروز اين بيماري مهم است. زماني كه پروسه 
تخريب غضروف شروع مي شود چون 

غضروف ها فاقد رگ هاي خوني هستند مانند 
بافت هاي ديگر بدن نمي توانند خودشان را 
ترميم كنند از اينرو آرتروز بوجود مي آيد. در 
حال حاضر سعي مي شود كه با روش هاي 
جديد مهندسي پروسه اين بيماري متوقف 
و يا عاليم برطرف شود.   از عاليم آرتروز 
مي توان به درد اشاره كرد كه البته در خيلي از 
موارد اين بيماري بدون درد است ومعموال 
به صورت گز گز دست و درگيري عصب 
خودش را نشان مي دهد، گاهي هم ممكن 
است به علت مشكالت عروقي بوجود بيايد. 
ولي به طور كلي آرتروز مربوط به غضروف 

است.

اين جراح ارتوپد با اشاره به اين مطلب 
كه آماري در مورد اين بيماري در كشور نداري 
يادآوري مي كند: خوشبختانه وسايل ارتباط 
جمعي به مسايل پزشكي عالقمند هستند ولي 
به نظر مي رسد در خيلي از موارد اطالع 
رساني به طور كامل وجامع انجام نمي شود. به 
عنوان مثال: اگركسي رانندگي بلد نباشد فرق 
نمي كند بنز زير پايش باشد يا پرايد. مهم اين 
است كه رانندگي بلد باشد اطالعات پزشكي 
بايد هدفمند و برنامه ريزي شده در اختيار 
بيماران قرار بگيرد به طوري كه مردم بدانند 
بيماريشان چيست و روش هاس پيشگيري از 
اين بيماري ها كدام است و در نهايت  براي 
درمان بيماري به كجا و كي بايد مراجعه كنند 
تا وقتشان تلف نشودو با اين پرسش مواجه 

نشوند كه دير مراجعه كرده ايد.  

وي در مورد طب اينترتي هم مي گويد: 
هميشه وقتي يك روش جديد وارد كشور 
مي شود فرهنگش خيلي ديرتر از آن وارد 
كشور مي شود اينترنت روش خوبي است 
براي اينكه شما فرهنگ را اشاعه دهيد و 
شايد خيلي از مردم با خيلي از مسايل طبي 
روبرو شوند ولي اگر قرار باشد هر كسي 
در مورد هر بيماري اظهارنظر كند و كنترلي 

روي بيمار نباشد خطر ناك مي شود.  

ورم دست را جدي بگيريد
دبير بيست و ششمين كنگره ساالنه 
انجمن جراحان ارتوپدي ايران با اشاره به 

اينكه مردم ورم دست ناشي از حوادث را 
بايد جدي بگيرند مي افزايد: گاهي افراد 
زماني كه دست شان آسيب مي بيند يا 
خود درماني كرده و يا دير به پزشك 
مراجعه مي كنند زمان طاليي درمان را از 
دست مي دهند و اين در حالي است كه 
صدمات دست طيف وسيعي را شامل 
مي شود و هميشه موضوع دررفتگي و 
شكستگي مطرح نيست ولي به طور كلي 
آنچه در اين ميان حائز اهميت محسوب 
مي شود، درمان به موقع صدمه وارد شده 

به دست است.
وي يادآوري مي كند: حوادث دست 
انواع كوچك و بزرگ داشته و مي تواند 
گرفتن دست به لباس و كشيدن تاندون يا 
له شدن زير دستگاه پرس باشد كه در هر 

كدام از اين حوادث بايد به سالمت دست 
اهميت داد چرا كه دست داراي حركات 
بسيار ظريف بوده و هر اختالل و صدمه 

مي تواند سبب مشكل در اين زمينه شود.
اين فوق تخصص جراحي دست  با 
بيان اين مطلب كه درمان آسيب وارده 
به دست شامل بازگشت كامل حركات 
و قدرت به دست است كه در 70درصد 
موارد درمان هميشه كافي نيست و بايد به 
صد در صد اين سالمت برسيم مي گويد: 
گاهي افراد زماني كه دستشان در حوادث 
آسيب ميبيند يا خود درماني كرده و يا دير 
به پزشك مراجعه مي كنند و اين مسئله 
سبب مي شود كه امكان رسيدن به درمان 

100درصدي را از دست بدهيم.
وي با اشاره به اينكه دست شايد 
جزء كوچكي از بدن باشد ولي درمان آن 
بسيار حائز اهميت است مي افزايد: افراد 
نبايد به هيچ وجه ورم ايجاد شده در 
دست را به دليل آسيب بي اهميت جلوه 
دهند و در اسرع وقت بايد به پزشك 

مراجعه كنند.

كمبود پروتز مفصل در كشور  
دكتر حميد رضا اصالنيـ  عضو انجمن 
جراحان ارتوپدي ايران نيز مي گويد:  در حال 
حاضر پروتزهاي موجود در كشور ناقص 
بوده و گاهي سايزهاي متوسط يافت نمي شود 

و به طور كلي در اين زمينه كمبود داريم.
وي در ارتباط با شايع ترين بيماري هاي 
مرتبط با آرنج مي افزايد: درد شانه يكي از 
مشكالتي است كه بيشتري حجم مراجعات 
به متخصصين ارتوپدي در حوزه شانه را 
تشكيل مي دهد كه اين درد مي تواند ناشي از 
گير افتادن تاندون شانه يا پارگي تاندون و يا 
شانه بروز كند و بيشتر در دهه 4 و 5 زندگي 
افراد به وقوع پيوسته و هنگام خواب اين درد 

افزايش مي يابد.
دردهاي  و  دررفتگي  ارتوپد  اين 
ناپايدار شانه را از دليل مراجعات جوانان به 
متخصصان ارتوپدي در حوزه شانه برشمرده  
و ياد آوري مي كند: ضربه هاي مكرر مي تواند 
سبب اين دررفتگي شود و حتي امكان وقوع 
اين دررفتگي تا 100 بار نيز وجود دارد كه 
اين افراد بايد جهت رفع اين مشكل درمان 
جراحي به روش آرتروسكوپ و يا به روش 

باز شوند.
 وي با اشاره به اين مطلب كه شكستگي 
شانه و آرتروز مفصل شانه از ديگر مشكالت 
شايع در اين حوزه است آرتروز مفصل شانه 
با عالئمي همچون درد، و گاهي برجستگي 
استخواني و محدوديت حركت شانه همراه 
بوده كه بايد اين آرتروز در صورت شديد 
بودن حتماً مورد جراحي قرار گيرد و مفصل 
با پروتز جايگزين شود. متأسفانه در حال 

حاضر پروتزهاي موجود در كشور ناقص
يافت متوسط  سايزهاي  گاهي  و  بوده 
نمي شود و به طور كلي در اين زمينه كمبود
داريم.از طرفي وسايل جراحي نيز گران شده
و اين موضوع بيماران را با مشكل مواجه

كرده است.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي مي گويد: وسايل فلزي همچون پنس
و قيچي در همه جاي دنيا قابل استريل
بوده ولي ساير وسايل، مصرف چندباره آنها
عوارض زيادي را به همراه دارد. تومورهاي
استخواني و بافت نرم نادر هستند و معموال
در دهه سني بين 10 تا 20 سال همراه با درد
استخواني بروز مي كنند كه معموال اين دردها
به درمان هاي رايج پاسخ نمي دهند و بيشتر

در اطراف زانو هستند.

تومور ها را جدي بگيريم 
دكتر مسعود ميركاظميـ  ارتوپد در مورد
تومور ها هم مي گويد:اين نوع تومورها معموال
در مراحل اوليه عاليم راديولوژيك واضح
ندارند، لذا تكرار راديوگرافي در صورت
وجود درد مداوم ضروري است.  دسته اي

ديگر از اين تومورها در سنين باالي 50 سال
بروز مي كنند كه شايع ترين آنها ساركوم هاي
اوليه بافت هستند كه معموال اين نوع تومورها
درد ندارند و بيشتر به صورت توده بروز
مي كنند. اين تومورها معموال در اندام تحتاني
بيماران مخصوصا ران ديده مي شوند. از طرفي
در سنين باالتر متاستازهاي استخواني نيز

شايع ترين تومورهاي استخواني هستند.
وي با بيان اين مطلب كه درمان اين
بيماري در كشور در اوايل راه بوده و افراد
اندكي در اين مسير فعاليت مي كنند، اما تمامي
مراحل درمان آن در كشور امكان پذير است
مي افزايد: در اين تومورها بر اساس نتيجه
پاتولوژي، شيمي درماني و راديوتراپي مي تواند
كمك كننده باشد اما درمان اصلي آن جراحي

است.
اين متخصص ارتوپدي يادآوري مي كند:
اين بيماري معموال دليل مشخصي ندارد و
در كودكان عوامل ژنتيكي مي تواند در بروز
آن موثر باشد و در بزرگساالن نيز عواملي
مانند داشتن سابقه راديوتراپي قبلي مي تواند
در ايجاد آن موثر باشد. مثال راديوتراپي
استفاده شده در درمان سرطان پستان بعد
از گذشت 5 تا 10 سال و يا عفونت هاي
مزمن و طوالني مدت، مي توانند زمينه ساز
ابتال به ساركوم باشند.  با توجه به اينكه
اين بدخيمي ها خيلي شايع نبوده و غربالگري
ندارند، توصيه مي شود براي افرادي با دردهاي
استخواني كه به درمان هاي رايج (فيزيوتراپي
و دارو درماني) پاسخ نمي دهند، پيگيري مكرر

توسط متخصص ارتوپدي انجام شود.
 بيتا مهدوي

بيماري هاي ارتوپدي را جدي بگيريم

* دكتر محمدرازي ـ   رئيس انجمن جراحان ارتوپدي: بسياري 
از پروتزها و تجهيزات پزشكي وارداتي هستند و آنچه مسلم 
است اين است كه ما در كشورمان در مرحله ساخت لوازم پيچ 
و پالك و لوازم مربوط به شكستگي   و تروماها هستيم اما 
شايعاتي به گوش مي رسد مبني بر اينكه تجهيزات پزشكي از 
كشورهاي چين و پاكستان با مارك ايران در داخل ايران توزيع مي شود كه 

اميدواريم واقعيت نداشته باشد

* دكتر روشنك مراديـ   متخصص ارتوپدي و جراحي دست : 
حوادث دست انواع كوچك و بزرگ داشته و مي تواند شامل 
گرفتن دست به لباس و كشيدن تاندون يا له شدن زير دستگاه 
پرس باشد كه در هر كدام از اين حوادث بايد به سالمت دست 
اهميت داد چرا كه دست داراي حركات بسيار ظريف بوده و هر اختالل و 

صدمه مي تواند سبب مشكل در اين زمينه شود
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  12 - درخت جوان - نمايشنامه معروف شكسپير –
 شهر خراسان رضوى

  13 - دروغ تركــى - تكه اى فرش يا موكت كه دم 
در پهن مى كنند - قطع كردن

  14 - از ســرداران اســكندر - عالم اجسام و ماده –
 عنصر شيميايى

 15 - وسيله بازى - شرم - از رسانه هاى گروهى

«آگهي دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي»
مناقصه شماره: 200971469000008

نوبت اول
شركت مجتمع صنعتي اسفراين درنظر دارد مناقصه جابجائي محصوالت و قطعات 
در محدوده سالن هاي توليد و انبارهاي شركت مجتمع صنعتي اسفراين، توسط دو 
دســـتگاه ليفتراك 10تني، را از طريق مناقصه عمومي مطابق مشخصات و شرايط 
تنظيم شده در اسناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
تا بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه ستاد به  آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
شرايط زماني مناقصه:

1ـ مهلت دريافت اســـناد از ســـامانه تا ســـاعت 16:30 روز سه شـــنبه مورخ 
1397/08/22

2ـ مهلت ارسال پاكت هاي پيشنهاد در ســـامانه تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 
1397/09/03

3ـ زمان بازگشايي پاكت ها ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06
شرايط مناقصه:

1ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 150 ميليون ريال
2ـ هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشـــاني مكان گشايش پيشـــنهادها: اســـفراين كيلومتر12 جاده بجنورد مجتمع 
 صنعتي اســـفراينـ  ساختمان مهندســـيـ  اتاق رئيس كميســـيون معامالتـ  

تلفن 7217270(0583)
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 

معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 225 آقاي مروتي
روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين

تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
توليدكننده انواع مقاطع و قطعات فوالد آلياژى

«آگهي دعوت به مناقصه عمومي دو مرحله اي»
مناقصه شماره: 200971469000009

نوبت اول
شـــركت مجتمع صنعتي اســـفراين درنظر دارد مناقصه خدمات مربوط به پخت 
و ســـرو غذا، واقع در شهرســـتان اســـفراين را از طريق مناقصه عمومي مطابق 
مشخصات و شـــرايط تنظيم شده در اســـناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل 
 برگزاري مناقصه از دريافت تا بازگشـــايي پاكت ها از طريق سامانه ستاد به  آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شرايط زماني مناقصه:

1ـ مهلت دريافت اســـناد از ســـامانه تا ســـاعت 16:30 روز سه شـــنبه مورخ 
1397/08/22

2ـ مهلت ارسال پاكت هاي پيشنهاد در ســـامانه تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 
1397/09/03

3ـ زمـــان بازگشـــايي پاكت هاي الف و ب ســـاعت 11 روز سه شـــنبه مورخ 
1397/09/06

4ـ زمان بازگشايي پاكت هاي «ج» ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/09/13
شرايط مناقصه:

1ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 800 ميليون ريال
2ـ هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشاني مكان گشايش پيشنهادها: اسفراين كيلومتر12 جاده بجنورد مجتمع صنعتي اسفراين 
ـ ساختمان مهندسيـ  اتاق رئيس كميسيون معامالتـ  تلفن 7217270(0583)

* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 225 آقاي مروتي

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين

تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
توليدكننده انواع مقاطع و قطعات فوالد آلياژى

«آگهي دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي»
مناقصه شماره: 200971469000010

نوبت اول
شـــركت مجتمع صنعتي اســـفراين درنظر دارد  مناقصه بهره برداري (اپراتوري) 
دستگاه هاي تراش ســـنگين ، سبك ، بورينگ و فرز مســـتقر در مجتمع صنعتي 
اسفراين جهت ماشينكاري مقاطع فوالد آلياژي را از طريق مناقصه عمومي مطابق 
مشخصات و شـــرايط تنظيم شده در اســـناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت تا بازگشـــايي پاكت ها از طريق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
شرايط زماني مناقصه:

1ـ مهلت دريافت اســـناد از ســـامانه تا ســـاعت 16:30 روز سه شـــنبه مورخ 
1397/08/22

2ـ مهلت ارسال پاكت هاي پيشنهاد در ســـامانه تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 
1397/09/03

3ـ زمان بازگشايي پاكت ها ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06
شرايط مناقصه:

1ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 650 ميليون ريال
2ـ هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشـــاني مكان گشايش پيشـــنهادها: اســـفراين كيلومتر12 جاده بجنورد مجتمع 
 صنعتي اســـفراينـ  ساختمان مهندســـيـ  اتاق رئيس كميســـيون معامالتـ  

تلفن 7217270(0583)
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 

معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 225 آقاي مروتي
روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين

تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
توليدكننده انواع مقاطع و قطعات فوالد آلياژى

آگهي تجديد مزايده عمومي 
نوبت دوم 

سـازمان حمل و نقل شـهرداري دماوند درنظر دارد به استناد مصوبه شوراي 
اسالمي شهر به شماره مجوز 5/558 ردپ تاريخ 1397/07/03 نسبت به اجاره جايگاه 
سوخت گاز به صورت ســـاليانه به پيمانكاران و افراد واجد صالحيت از طريق مزايده 

عمومي اقدام نمايد. 
قيمـــت پايه بـــا توجه به قيمت كارشناســـي به مدت يك ســـال شمســـي مبلغ 

1/860/000/000 ريال 
1ـ  تضميـن شـركت در مزايده: معادل 5 درصد مبلغ كارشناســـي به صورت 

ضمانت نامه معتبر بانكي در وجه سازمان حمل و نقل شهرداري دماوند 
2ـ  به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3ـ  ســـپرده برندگان اول و دوم و ســـوم هرگاه طي هفت روز نسبت به پرداخت مبلغ 
پيشنهادي اقدام ننمايند به ترتيب ضبط خواهد شد. 

4ـ  اجاره طي انعقاد قرارداد في مابين صورت خواهد پذيرفت. 
5ـ  مهلت و مكان دريافت اسناد از تاريخ 1397/08/13 تا پايان وقت اداري روز شنبه 
مورخ 1397/08/26 ســـازمان حمل و نقل شهرداري دماوند واقع در ساختمان شماره 

2 شهرداري دماوند 
6ـ  مهلت و مكان تحويل اسناد تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1397/08/27 
دبيرخانه سازمان حمل ونقل شهرداري دماوند واقع در ساختمان شماره 2 شهرداري 

دماوند. 
7ـ  زمان رسيدگي به پيشنهادها روز دوشنبه 1397/08/28 

8ـ  هزينه چاپ آگهي و كليه هزينه هاي مربوطه به عهده برنده مزايده مي باشد. 
9ـ  سازمان حمل و نقل در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است. 

10ـ  ارائه اســـناد منوط به نامه درخواست شـــركت در مزايده با قيد موضوع مزايده و 
اساســـنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت و شناسه ملي و گواهي صالحيت پيمانكار 

مي باشد. 
رئيس سازمان حمل و نقلـ  شهرداري دماوند 
حميدرضا غالمرضازاده احتراما بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شـــركت بيمه حكمت صبا ( سهامى عام) دعوت مى گردد تا در جلسه 

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شـــركت ، كه در راس ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه 97/8/24  واقع در 
محل تهران ، لويزان، بلوار نيروى زمينى سالن سروناز تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.

از كليه ســـهام داران محترم دعوت مى شود كه شخصا يا از طريق وكيل قانونى و يا نماينده قانونى خود با در دست 
داشتن اصل كارت ملى براى دريافت برگ ورود به مجمع در روز هاى 97/8/22 الى 97/8/23 از ساعت 9 تا 14در 
ساختمان مركزى شركت بيمه حكمت صبا شعبه مركزى واقع در ميدان آرژانتين خيابان الوند خيابان راشل كورى 

پالك 6 طبقه همكف مراجعه نمايند در ضمن همراه داشتن اصل كارت ملى در روز مجمع الزامى است
دستور جلسه :

1 : انتخاب اعضا هيئت مديره 
2: ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده باشد.

هيئت مديره بيمه حكمت صبا

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت بيمه حكمت صبا ( سهامى عام)

به شماره ثبت 504450 و شناسه ملى 14006513174

به اطالع كليه اشـــخاص حقيقي و حقوقي مي رساند اين شركت در نظر دارد اقالم مازاد به شرح ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان جهت بازديد، 
دريافت اســـناد مزايده و تحويل پاكت هاي پيشنهاد قيمت، مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 97/8/30 به محل كارخانه واقع در اراك، جنب 

پل شهر صنعتي مراجعه فرمايند. ضمنًا شركت در قبول و يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي واصل شده مختار است.
شايان ذكر است هزينه آگهي بر عهده برنده و يا برندگان مزايده مي باشد.

شرح و مشخصات كاالرديف
قيمت پايهـ  

ريال
مبلغ سپرده 
مزايده ـ  ريال

5 درصد مبلغ پايه200/000/000يك دستگاه بسته بندي شير نايلون دوقلو1

5 درصد مبلغ پايه220/000/000دو دستگاه بسته بندي شير نايلون تك2

5 درصد مبلغ پايه900/000/000دو دستگاه فيلر (پركن حلب)3

5 درصد مبلغ پايه950/000/000يك دستگاه سپراتور شير (چربي گير)4

شرح و مشخصات كاالرديف
قيمت پايهـ  

ريال
مبلغ سپرده 
مزايده ـ  ريال

5 درصد مبلغ پايه340/000/000يك دستگاه ليبل زن5

  5 درصد مبلغ پايه1/300/000/000يك دستگاه پركن غليظ (پنير خامه اي) كاپ 7*67

5 درصد مبلغ پايه40/000/000يك دستگاه نوار نقاله فلزي به طول 15متر7

8
يك دستگاه يخچال پشت كاميونتي با 

يونيت خنك كننده
5 درصد مبلغ پايه110/000/000

آگهي مزايده شركت شير پاستوريزه پگاه اراك (سهامي عام)
به شماره ثبت 2794 و شناسه ملي 10780062640

آگهى تغييرات شركت صنعتى كالر سهامى خاص
 به شماره ثبت 39226 و شناسه ملى 10100846340 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديد: توليد انواع مختلف كفش و پوتين و 
كليه مصنوعات چرمى، توليد كليه اجزا و ملزومات مواد اوليه كفش از قبيل 
 زيره- چسب، قالب و غيره انجام واردات و صادرات مواد اوليه- ماشين آالت-
 محصوالت ساخته شده و نيم ساخته- اخذ نمايندگى خارجى- تاسيس و 
تشكيل شركت هاى جديد و مشاركت در ساير شركت ها و تامين شعب و 
نمايندگى در داخل و خارج از كشـــور- اشتغال به كليه امور مجاز بازرگانى 
و گشايش حســـاب در كليه بانك هاى كشور و اخذ تسهيالت از كليه بانك 

هاى كشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265050)

آگهى تغييرات شركت مهندسى و بازرسى فنى مخازن 
آلياژدار سهامى خاص

 به شماره ثبت 233984 و شناسه ملى 10102749519 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/20 

تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 3.000.000.000 ريال 

به 6.000.000.000 ريال از محل ســـود انباشته افزايش يافت و در نتيجه 

سرمايه شـــركت به 6.000.000.000 ريال منقسم به 600.000 سهم با 

نام 10.000 ريالى مى باشـــد و ماده مربوطه در اساسنامه نيز به شرح ذيل 

اصالح گرديد : سرمايه شـــركت مبلغ 6.000.000.000 ريال منتقسم به 

600.000 سهم با نام 10.000 ريالى مى باشد. ذيل ثبت از لحاظ افزايش 

در تاريخ فوق تكميل امضا گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265048)

آگهى تغييرات شركت كوشا كار راه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 270828 و شناسه ملى 10103053580 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس : اســـتان تهران - شهرستان اسالمشهر - بخش 
 چهاردانگه - شهر چهاردانگه-شهرك صنعتى جنوب-خيابان دانش-خيابان طوس-پالك 15- 
طبقه همكف- كد پستى 3319148319 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اصالح گرديد. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265047)

آگهى تغييرات شركت مهندسى و بازرسى فنى مخازن آلياژدار سهامى خاص
 به شماره ثبت 233984 و شناسه ملى 10102749519 

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

صورتهاى مالى ســـال 96 تصويب گرديد . موسســـه حسابرســـى آرمان آروين پارس به شناســـه ملى 

10103538953 به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى آرمان نوين رســـيدگى به شناســـه 

 ملى 10103013428 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب شـــدند . روزنامه 

كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265049)



مقدمه:
پيشتازان شكســــتن بتها در سراسر تاريخ با 
اتكال بــــه ذات اقدس الهي بدون واهمه از جنايات 
و تهديدات دشمن براساس آنچه تكليف دانستهاند 
عمل كرده و در اين راســــتا با صالبت و قاطعيت 
در برابر دشمنان خدا و خلق مقاومت كردهاند و بر 

همين سو توانستهاند به پيروزي دست يابند.
امام خميني(قدس ســـره الشـــريف) در طول 
مبارزه خود با طاغوت ايران و طاغوتهاي جهان از 
همين خصلت برخوردار بوده و در مقاطع حســـاس 
تصميمگيري با شـــهامت و شجاعت به تهديدات و 
پيشنهادهاي «ذلت آفرين» دشمن«نه» گفته و با توكل 
خالصانه به ذات ربوبي راه مبارزه را ادامه داده است.

سندي كه هم اينك فرا روي شماست، برگي 
زرين از زندگي آن عزيز بزرگواراست كه درسآموز 

براي همگان خواهد بود.
امام كه غريبانه و بيپناه به كشور عراق تبعيد 
شده بود، پس از آنكه بين دو رژيم پهلوي و عفلقي 
صلح برقرار شــــد و به تعبير همين سند دو كشور 
«دوست و برادر» تلقي گرديدند، ابتدا از سوي رژيم 
شاه به رژيم بعثي پيشــــنهاد شد كه از فعاليتهاي 
سياسيـ  الهي حضرت امام جلوگيري به عملآيد 
تا شايد با اين كار بتوانند صداي رعدآساي آن مرد 
بزرگ را خاموش كنند. اما ســــرعت حوادث، رژيم 
شاه و حاميان آمريكايياش را به سردرگمي كشانده 
و عليرغم اطالعات ساواك و سيا و موساد و رژيم 
عراق در برخورد با امام درمانده شدند كه اين فقط 
به دليل روحيه پرصالبت حضرت امام بود و رژيم 
شاه را به آنجا كشاند كه گروهي را به منظور مذاكره 
با سران رژيم بعثي عراق اعزام كند كه در آن كشور 
با همكاري يكديگر با تاكتيكي غير از «اعمال فشار» 

برخورد نمايد.
بر همين اســــاس «كاوه» معــــاون اطالعات 
خارجي ســــاواك در تاريخ 1357/7/10 براي اين 
مهم به بغداد عزيمت كرد و با ســــعدون شــــاكر، 
رئيس ســــازمان اطالعات و امنيت عراق، در مورد 
جلوگيري از اعمال فشار بر امام مذاكره كرد. در اين 
مذاكره، سعدون شاكر ضمن بيان نكاتي با گاليه از 
اينكه شــــما در تاريخ 57/6/2 از ما خواستار اعمال 
فشار شــــديد و اين ثمرهاي نداشت، ناخودآگاه به 
صالبت روحيــــه عظيم امام اعتراف ميكند و چنين 

ميگويد:
«عالوه بر آن و براســــاس قرارداد الجزاير كه 
بين رهبران عاليقدر دو كشــــور منعقد شد و توافق 
شــــد كه در امر تأمين منافع مشترك اقدام شود، ما 
كه دســــتگاههاي اجرايي رهبران دو كشور هستيم، 
وظيفهدار بوديم كــــه همكاري صميمانه بنمائيم. بر 
اين مبنا و به منظور انجام همكاري و تثبيت حسن 
همجواري ما شروع كرديم روي (امام) خميني كار 
جدي بكنيم. به او اخطــــار كرديم كه فعالت نكند، 
گوش نكرد و نامه اخير تيمسار مقدم كه رسيد، من 
شخصًا با او در منزلش مالقات كردم و خيلي جدي 
با او حرف زدم و صريحًا دو مســــاله را روبروي او 
قرار دادم كه يا خودش را كامــــًال از فعاليت كنار 
بكشد يا اينكه ما خودمان مســــتقيمًا او را ودار به 
ســــكوت ميكنيم و راه سومي هم از نظر ما وجود 

ندارد.
صريحًا با او حرف زدم و او هم صريحًا جواب 
داد... او اضافه كرد هيچوقت از نظرات سياسي خود 
عدول و نزول نخواهد كرد و اگر دولت عراق مانع 
او شود، او عراق را ترك خواهد كرد و به جاي ديگر 

به فعاليت خواهد پرداخت...»
همانگونه كه مالحظه ميفرمائيد، قاطعيت امام، 
دشمن را وارد به عقب نشيني كرده و موجب شده 
تا تهديدهاي آنان طبل توخالي شود و لذا رژيم شاه 
كه بارها و بارها به مقامات عربي شفاهًا و كتبًا تذكر 
داده بود تا از اقدامات امام جلوگيري كند و آخرين 
آن، نامه سپهبد مقدم به تاريخ 57/6/2 بود و طي آن 
از رژيم عراق گاليه شده بود كه چرا از فعاليتهاي 

حضرت امام جلوگيري نشده است؟
اينــــك با اســــتيصال و درماندگي و به جهت 
كاهش بار فشــــار تبليغاتي و تظاهرات مردمي از 
دوش رژيم ستمشاهي و از بين بردن جو مخالفت 
عامه مردم با اقدامات ضدانساني و ضدآزاديخواهانه 
دولتهاي عراق و ايران عليه حضرت امام، از رژيم 
عراق درخواست دارد كه (به جمالت كاوه، معاون 

اطالعات خارجي ساواك توجه فرمائيد):
«درخواســــت داريم كه شــــما فعًال نسبت به 
خميني روش ماليمتري در پيــــش گيريد تا بهانه 
از دســــت روزنامهها خارج شود و آنها مستمسكي 
براي تبليغات بيشتر نداشته باشند... ضمنًا ترتيباتي 
را فراهم آورديد كه او هرچه ممكن اســــت، مدت 

بيشتري در عراق بماند...»
سردرگمي رژيم شاه و آمريكائيان حامي وي 
در برابر قاطعيت امام، سعدون شاكر را به اعتراض 

واداشته و چنين ميگويد:
« به هرحال تبليغــــات و تحريكات عليه ما و 
شما هر دو شروع شده ولي در مورد درخواستهاي 
شما درباره رفتار دولت عراق با(امام) خميني تناقض 

وجود دارد.»
سپس به دالئل مهم علت برخورد با حضرت 

امام اشاره كرده و چنين ميگويد:
ً «اين را بايد توجه داشت كه (امام) خميني جدا
مصمم است فعاليت ضد ايراني خود را ادامه دهد و 
اقدامي كه كردهايم، حاال تبليغات عليه هر دو كشور 
شروع شده و اگر آزادش بگذاريم، شديدتر فعاليت 
خواهد كرد. اين هم به زيان شماست و هم موجب 

ناراحتي ما....
آنچه از گفتههاي شما استنباط ميكنم آن است 
كه ميخواهيد در عــــراق بماند و اگر بماند، به نفع 
شما و مصالح شماست. اما اگر جاي ديگري برود، 
بدتر است. اما عراق مايل است كه(امام) خميني از 
اين كشــــور برود، اگر چه عقيده داريم كه در جاي 

ديگر مشكالت بيشتري فراهم خواهد كرد.»
و سپس سعدون شاكر با نگرش دقيق نسبت به 

روحيه حضرت امام چنين ميگويد:
«نتيجه اين آزمايــــش كه به او آزادي بدهيم و 
بعد ببينيم كه آيا فعاليت را كم ميكند، از قبل معلوم 
است. فعاليت او محدود نخواهد شد و عقيده دارم 
كه خودتان با او تماس بگيريد و كنار بيائيد. خودش 

فرد سرسختي است...»

شما را به مطالعه كامل سند ارجاع ميكنيم و با 
درود بر روح بلند و ملكوتي الهي آن امام عزيز، چند 

نكته را تذكر ميدهيم:
1) پذيرفتن حضرت امام در عراق، نه بر اساس 
حس مهماننوازي كه صرفًا به دليل منافع عراق در 
دشمني با ايران زمان شــــاه بوده و گرچه از وجود 
حضرت امام نتوانســــت در طول مدت اقامت در 
عراق كمترين بهره را ببرد، ليكن تحمل حضور امام، 

امري ناخواسته براي دولت عراق بود.
2) پس از آن كه روابط حســــنه بين دو كشور 
عراق و ايران در زمان شــــاه برقرار شد، تهديدات 
وسيعي از سوي عراق نسبت به فعاليت حضرت امام 
صورت گرفت و اين مؤيد همان نكته فوق است كه 
بعثي  ها به دنبال منافع خود بودند، نه ميهماننوازي.

3) قاطعيــــت و صالبت رهبران ديني، موجب 
بهمريختگي تصميمگيريهاي دشــــمن و در نتيجه 

استيصال آنان ميگردد.
4) اگر حضرت امام(قدسسرهالشــــريف) در 
آن زمان در برابر تهديدات قدرت مســــلط حاكم 
عقبنشيني ميكردند و به عنصري بيضرر و خطر 
براي استكبار مبدل مي  شدند، باعث تقويت دشمن و 

پايههاي حكومت شاه ميشدند.
5) عقبنشــــيني در برابر تهديدات دشمن از 
ترس قدرت و امكانات مالي و سياســــي و نظامي 
وي و عمل برخالف تكليف الهي «استقامت» باعث 
خواهد شد تا دشمنان اســــالم به اهداف خويش 

دست يابند.
6) شيوه سخنان حضرت امام با دشمنان اسالم، 
به همان سبكي اســــت كه پيامبران الهي با فراعنه و 
نمروديان سخن گفته و با قاطعيت از ظلم و كفر و 
خودسري بيزاري جســــته و به مبارزه تا حد نهائي 
شــــهادت يا پيروزي تأكيد ورزيدهاند و اين الگوي 
همه كساني است كه به عنوان اسالم و براي اهداف 
انقالب اسالمي و در راستاي حفظ منافع امت اسالم 
با دشمنان قسمخورده اسالم وارد مذاكره ميشوند 
كه اگر به شيوهاي جز اين دست زنند و از آرمان  ها 
عقبنشيني كنند، جز گستاخي هرچه بيشتر دشمنان، 

ثمرهاي در پي نخواهد داشت.والسالم 
«روابط عمومي وزارت اطالعات»
(خرداد 1369)

***
1ـ به دنبال توافق الجزاير و ســــاير مذاكراتي 
كه در بغداد و تهــــران، بين برادران عراقي و ايراني 
انجام گرديد، نيروهاي مسلح شاهنشاهي، ژاندارمري 
و ساير سازمانهاي مســــئول با صداقت تعهدات 
مورد توافق را انجــــام داده و مدارك زيادي براي 
صحت اين مطلب وجود دارد و رؤساي اطالعاتي و 
همچنين نمايندگان اطالعاتي عراق از اين موضوع 

واقف هستند.
2ـ «استعمارگران و استثماركنندگان نميخواهند 
روابط دو كشــــور برادر در مسير دوستي قرار گيرد 
و به هر حيله و تزويري كوشــــش مينمايند روابط 

را تيره نمايند.
بند 2 به استناد گفتار حضرت صدام حسين و 

وزيردفاع عراق ميباشد.
3ـ هماكنون دشــــمنان ملت عراق و ايران در 
تالش هســــتند كه مجدداً روابط را تيره نمايند و از 
طرق مختلف وارد عمل شــــدهاند، كمونيست  ها از 

يك طرف، استعمارگران از طرف ديگر.
در پيامهاي قبلي اعالم شــــده بــــود، در اين 
زمان كه ملتهاي عراق و ايران درصدد اســــتيفاي 
حقوق بيشــــتر خود ميباشند، مالحظه ميگردد كه 
عوامل اشاره شــــده درصدد تضعيف نيروهاي ملي 

ما ميباشند.
يكي از اشخاصي كه در مسير تضعيف نيروهاي 

ملي عراق و ايران ميباشد، خميني است.
يادداشــــتي كه سرويس شما به ما داد، اين بود 
كه جناب صدام حســــين، دستور دادهاند كه جلوي 

فعاليتهاي مّضره خميني گرفته شود.
با توجه به اين مدارك كه داده ميشود، معلوم 
ميگردد كه يا اوامر جناب صدام حسين اجرا نشده 
و با اين كه اين شــــخص در مقابل اوامر ايشان و 
همچنين قوانين و مقررات كشــــور برادر ما عراق،
نبرد ميكند. شاهنشاه از من خواستهاند كه راجع به 
حوادث اخير و محركين گزارشــــي به ايشان بدهم. 
من چون اعتقاد به همكاري متقابل دارم، نخواستم 
بدون نظر سرويس شما گزارشي بدهم كه يكي از 
علل اين حوادث، خميني ميباشد. لذا اين مدارك را 

ميفرستم و منتظر جواب هستم.
در صورتي كه اســــتنباط شــــود ما در شرائط 
مساوي نســــبت به تعهدات خود صميميت نشان 
اين فكر براي ما ايجاد ميگردد كه  نمي  دهيم يقينــــًا
بايستي حداقل در شرائط مساوي نسبت به يكديگر 

رفتار نمائيم.
در مذاكــــرات تهران گفتم كه قادر هســــتيم 
دستهاي اســــتعمار را كوتاه كنيم ولي مهم براي 
ما منافع ملي دو كشــــور است اين گفتار از زعماي 
عاليقدر كشــــور برادر ما عراق ميباشد در خاتمه 
انتظار وصول جواب ســــريع دارم تا گزارشــــي به 
اعليحضرت بدهم. از شــــرفعرض پيشگاه مبارك 

شاهنشاه آريامهر گذشت. مالحظه فرمودند.
سپهبد مقدمـ  2537/6/2

پيشگاه مبارك اعليحضرت
همايون شاهنشاه آريامهر 

به شرف عرض ميرساند: مفتخراً
ذيــــًال اّهم نكات منــــدرج در گزارش معاون 
اطالعات خارجي ســــاواك كــــه از تاريخ 10 الي 
12 مهرماه 1357 براي مذاكره با رئيس ســــرويس 
اطالعاتي عراق پيرامــــون روحاهللا خميني به بغداد 
عزيمت نمود، از شرفعرض پيشگاه مبارك ملوكانه 

ميگذرد:
سعدون شاكر، رئيس سرويس، اظهار داشت: 
به غيــــر از خميني كه از ســــال 1965 در نجف 
سكونت كرد، مراجع مذهبي ديگري هم در نجف 
اقامت دارند. ما هر چند وقت يكبار به اين مراجع 
مذهبي، اعم از شــــيعه و سني و فرق ديگر، اخطار 
ميكنيم كه ســــعي كنند در مسائل سياسي مداخله 
نكنند. اما با توجه به مدارك و قرائتي كه ساواك در 
اختيار ما گذاشت، متوجه شديم كه خميني هنوز به 

فعاليتهاي سياسي خود ادامه ميدهد. 
از اينرو در اجراي مفــــاد قرارداد الجزاير كه 
بين رهبران عاليقدر دو كشور منعقد شده، شخص 
اينجانب بــــا خميني در منزلــــش مالقات كرده و 
خيلي جدي با او حرف زدم و صريحًا دو مســــئله 
را روبروي او قــــرار دادم كه يا خودش را كامًال از 
فعاليت كنار بكشد يا اينكه ما خودمان مستقيمًا او را 
وادار به سكوت ميكنيم و راه سومي هم از نظر ما 
وجود ندارد. صريحًا به او گفتم كه اجازه نميدهيم 
رفتار شــــما ســــبب تيرگي روابط دو كشور گردد. 

خميني در پاسخ گفت سياست را به مذهب ترجيح 
ميدهــــد و هرگز از نظرات سياســــي خود عدول 
نخواهد كرد و اگر دولت عراق مانع او شــــود، وي 
عراق را ترك خواهد كرد و در جاي ديگر به فعاليت 

خود ادامه خواهد داد.
بــــه دنبال اين امر، فعاليتهاي او را شــــديداً
زيرنظر گرفتيم و رسمًا به منشي او تصريح كرديم كه 
خميني حق تماس گرفتن با هيچ ايراني و عراقي را 
ندارد. بعد تقاضاي رواديد خروج از عراق را نمود 

و ما هم ناچار موافقت كرديم.
روزنامههاي شما دائمًا عليه ما مطلب مينويسند 
و اشــــاره ميكنند كه خميني تحت فشار مقامات 
عراقي است. اين مغاير با تمايل ما و شما ميباشد، 
نماينده ساواك پاســــخ داد روزنامههاي ايران عليه 
دولت شاهنشــــاهي هم مطالب برخالف حقيقت و 
تحريكآميز مينويسند و به عنوان نمونه دو شماره 
روزنامههاي اطالعات و كيهان را با عكس خميني 

و مطالبي كه درباره او نوشــــته شده بود، ارائه نمود. 
شاكر اظهار داشت ما ميدانيم كه روزنامه  ها در ايران 
آزادي دارند، ولي ما هــــم به روزنامههاي خودمان 
آزادي دادهايم، امــــا اجازه نميدهيم آنها عليه ايران 
چيزي بنويســــند: به عالوه دموكراسي و آزادي تا 
حدي قابل تحمل است كه به اساس و موجوديت 

كشور لطمه نزند.
در پاســــخ به اين قسمت از اظهارات سعدون 
شاكر، ضمن اظهار تشكر مجدد از همكاري دولت 
عراق در مورد خميني، درخواست شد كه با كمكردن 
محدوديت روي وي، هم بهانه از دســــت مخالفين 
براي تبليغات خصمانه گرفته شــــود و هم ترتيباتي 
فراهم شود كه هرچه ممكن است مدت بيشتري در 
عراق بماند. ضمنًا خاطرنشان گرديد كمونيست  ها 
مخالف تداوم مناسبات دوستانه ميان ايران و عراق 
بوده و ســــعي ميكنند از هــــر فرصتي براي ايجاد 

اخالل در روابط دو كشور بهرهبرداري كنند.
شاكر سپس اظهار داشت: بايد توجه نمود كه 
خميني جداً مصمم به ادامه فعاليتهاي ضد ايراني 
خود ميباشد و اگر او را آزاد بگذاريم، فعاليت خود 
را بيشتر خواهد كرد كه به زيان هر دو كشور تمام 
خواهد شد. از اينرو خواسته جديد شما را در مورد 
ماليمت با او بايد در شــــوراي فرماندهي انقالب 
عراق مطرح نمايم. شما مايليد كه خميني در عراق 
بماند، اما دولت عراق مايل اســــت كه وي از اين 
كشور خارج شــــود. اگرچه ميدانيم در جاي ديگر 
مشكالت بيشــــتري  فراهم خواهد كرد. اگر تصور 

ميكنيد كه با آزاد گذاردن خميني فعاليت او محدود 
خواهد شــــد، بايد بگويم كه ما خالف اين عقيده 

را داريم. او فرد سرســــختي است و تأكيد ميكنم 
كه ماندن وي در عراق، هم بهضرر شماست و هم 

موجب زحمت ما. 
به  شرفعرض ميرســــاند كه مقامات سرويس 
عراق، تمايل شديدي به ابراز صميميت و حسننيت 
نسبت به نماينده اعزامي ساواك از خود نشان دادند 
و سعي داشــــتند كه خود را عالقهمند به سرنوشت 
ايران معرفي كننــــد. مقامات دولت عراق از وجود 
خميني در كشورشــــان با توجه به شرايط حاضر، 
ناراحت بودند. زيرا خود را در بنبست و مواجه با 

يك مشكل سياسي الينحل ميديدند. 
مراتب جهت اســــتحضار خاطر خطير ملوكانه 

معروض ميگردد. 
جاننثارـ  سپهبد ناصر مقدم 
معاون اطالعات خارجيـ  كاوه 

گزارش 
درباره: مالقات با آقاي سعدون شاكر 

محترمًا بهاستحضار ميرساند: 
پــــس از ورود به بغداد، در ســــاعت 2/30 به 
وقت محلي در دفتر كار آقاي سعدون شاكر حضور 
يافته و با ايشان مالقات بهعمل آمد. در اين مالقات 
كه تا ساعت 24 ادامه يافت مطالب مشروحي مورد 
مذاكــــره قرار گرفت كه رئوس اين مطالب و نكات 
آن به شــــرح زير از عرض ميگذرد: مقدمتًا ضمن 
تشكر از همكاريهاي صميمانهاي كه بهعمل آورده 
بودند، لغو شــــدن مسافرتي كه قرار بود روز جمعه 
57/7/6 انجام شــــود، توجيه شد و اظهار گرديد كه 

چون مدارك مربوط به مذاكرات همكاري سهجانبه 
(ايــــران، عراق و تركيه) آماده نبود، لذا مســــافرت 

موقوف شده. 
آنگاه مراتب تشــــكر اعليحضــــرت همايون 
شاهنشــــاه آريامهر از حضرت حسنالبكر و سپاس 
تيمسار رياست ساواك از آقاي سعدون شاكر ابالغ 
گرديد و اشاره شد كه مسافرت هيأت در اين روز به 
عراق بهطور عمده بهخاطر ابراز سپاس از همكاري 
و اقدامات اخيــــر در مورد خميني بوده و به عالوه 
قصد آن بوده كــــه در مذاكرات حضوري، فرمولي 
جستجو شود كه بر اساس آن اقداماتي صورت گيرد 
تا از شــــدت تبليغات محافل مختلف عليه دولت 

برادر عراق، كاسته شود. 
آقاي سعدون شاكر با عرض سپاس متقابل به 
پيشگاه مبارك همايوني و بهحضور تيمسار رياست 
ســــازمان اطالعات و امنيت كشور، شروع به سخن 
كــــرد و گفت: درباره خميني و مشــــكالتي كه در 

مورد او و كنترل وي وجود دارد، مســــائل متعددي 
مطرح اســــت. خميني از سال 1965به عراق آمد و 
در نجف ســــكونت كرد. همانطور كه مراجع ديگر 
مذهبي  ســــكونت دارند. ما هرچند وقت يكبار به 
آقايان مراجع مذهبي اخطار ميكنيم كه سعي كنند 
در مسائل سياسي مداخله نكنند. اين يك اصل كلي 
اســــت كه ما همواره عمل ميكنيم و اعم است از 

شيعه و سني و طوايف ديگر. 
از مدتي قبل فعاليتهــــاي خميني عليه ايران 
باعث ناراحتي شما شــــده بود. پيش از آنكه من 
(سعدون شاكر) به ايران بيايم، سفير شاهنشاه آريامهر 
با آقاي صدام حســــين مذاكره كرده و درخواست 
كرده بودند. جلوي فعاليتهاي خميني گرفته شود. 
به او تذكر داده شــــده بود، ولي نامههاي بعدي كه 
شما نوشــــتيد، نشان ميداد كه فعاليت خود را ترك 
نكرده است. در مذاكرات تهران هم تيمسار سپهبد 
مقدم، گله كردند كه چــــرا خميني هنوز بهفعاليت 

ادامه ميدهد؟
عالوه بر آن، بر اساس قرارداد الجزاير كه بين 
رهبران عاليقدر دو كشور منعقد شد و توافق گرديد 
كه در امر تأمين منافع مشــــترك اقدام شود. ما كه 
دستگاههاي اجرايي رهبران دو كشور هستيم، وظيفه 
دار بوديم كه همكاري صميمانه بنمائيم بر اين مبنا و 
بهمنظور انجام همكاري و تثبيت حسن همجواري، 
ما شروع كرديم روي خميني كار جدي بكنيم. به او 
اخطار كرديــــم كه فعاليت نكند. گوش نكرد و نامه 
اخير تيمسار مقدم كه رســــيد، من شخصًا با او در 
منزلش مالقات كردم و خيلي جدي با او حرف زدم 
و صريحًا دو مسأله را روبهروي او قرار دادم كه يا 
خودش را كامال از فعاليت كنار بكشد، يا اينكه ما 
خودمان مستقيمًا او را وادار به سكوت ميكنيم و راه 
سومي هم از نظر ما وجود ندارد. صريحًا با او حرف 
زدم و او هم صريحًا جــــواب داد، وقتي بهاو گفتم 
كه شما يك رهبر مذهبي مورد احترام هستيد، ولي 
اجازه نميدهيم رفتار شــــما سبب تيرگي روابط دو 
كشور گردد، شروع به پاسخگوئي كرد و در تجزيه 
و تحليل خود و هدفهايش، تصريح كرد كه در عين 
رهبر مذهبي بودن به امور سياسي هم آشنائي دارد 
و سياست را به مذهب و امور مذهبي خود ترجيح 
ميدهد. او اضافه كرد: هيچوقت از نظرات سياسي 
خود عدول و نزول نخواهد كرد و اگر دولت عراق 
مانع او شود، او عراق را ترك خواهد كرد و در جاي 

ديگر به فعاليت خواهد پرداخت. 
بهدنبال ايــــن مطلب بود كه او را زير نظر قرار 

داديم. در آخرين نامهاي كه نوشــــتيد، بار ديگر به 
فعاليتهاي خميني و خالصي اشاره كرده بوديد. 

خالصي را چون تبعه عراق بود، دستگير كردم و 
ممكن است تا پاي دار هم برود، امام  خميني عراقي 
نيســــت. او را محدود كرديم و رسمًا به منشي او 
تصريح كرديم كه از امروز (روز ايجاد محدوديت) 
حق تماس گرفتن با هيچ ايراني و عراقي را ندارد. 

تمام اين اقدامات را بموقع به شما اطالع داديم. 
چند روز قبل او تقاضاي خروج از عراق كرد 
و ما به او ويزاي خروج داديم و به شــــما هم اطالع 
داديم. چون او يكنفر خارجي است، هرگاه بخواهد 
خارج شود، ما نميتوانيم مانع حركت او به خارج 
شويم، البته تا هنگاميكه در عراق است، ما ميتوانيم 
مانــــع فعاليت او عليه ايران بشــــويم. اما هر لحظه 
ممكن است بخواهد خارج شود. اما در آن صورت 
ما جلــــو او را نخواهيم گرفت و تصميم هم نداريم 

جلو او را بگيريم. 
موضــــوع جالب در اين رابطه اين اســــت كه 
روزنامههاي شما دائمًا عليه ما مطلب مينويسند و 
تبليغ ميكنند كه خميني تحت فشار مقامات عراقي 

است، اين مغاير تمايل ما و شما ميباشد. 
در اينجا به ســــعدون شــــاكر پاسخ داده شد 
روزنامههــــاي ايران عليه كشــــور ايران هم مطلب 
تحريكآميز و بر خالف حقيقت مينويسند و دولت 
روي آنها كنترلي ندارد و براي نمونه دو شــــماره 
روزنامههاي اطالعات و كيهان با عكس خميني در 
صفحه اول و عباراتي كه با حروف درشت درباره او 

نوشته شده بود ارائه گرديد. 
شـــاكر جواب داد ما ميدانيم كـــه روزنامهها 
در ايران آزادي دارند، ولـــي ما هم به روزنامههاي 
خودمان آزادي دادهايم، اما اجازه نميدهيم آنها عليه 
ايران چيزي بنويسند. بعالوه دموكراسي و آزادي تا 
حدي قابل تحمل اســـت كه به اساس و موجوديت 
لطمه نزند. هرگاه چنين حالتي پيش بيايد، بايد جداً

مبارزه كرد. 
در اينجا وقتي سخن آقاي سعدون شاكر به اين 

مرحله رسيد، با اغتنام فرصت اظهار گرديد: 
ما با تشكر مجدد، درخواست داريم كه شما فعًال
نســـبت به خميني روش ماليمتري در پيش گيريد تا 
بهانه از دست روزنامهها خارج شود و آنها مستمسكي 
براي تبليغات بيشتر نداشـــته باشند. ما براي دوستي 
و همكاري بين دو كشـــور، اهميت ويژه قائل هستيم 
و ميل نداريم اقدامـــات و تحريكاتي از اين نوع، به 
دوستي خدشـــه وارد كند و مشكالتي را براي كشور 
دوســـت و برادرمان عراق در پي داشته باشد. ما ميل 
داريم شما با كمكردن محدوديت روي خميني، ضمنًا
ترتيباتي فراهم آوريد كه او هر چه ممكن است مدت 
بيشـــتري در عراق بماند و آثار تبليغاتي ضد عراقي 
ضايع شود. و بعالوه كمونيســـتها كه ميل ندارند 

روابط دوستانه ما با عراق استمرار يابد، از اين فرصت
استفاده كرده و تحريكات ميكنند. 

آقاي سعدون شاكر در پاســـخ گفتههاي باال
اظهارداشت: 

به هر حال تبليغات و تحريكات عليه ما و شما
هر دو شروع شـــده، ولي در مورد درخواستهاي
شـــما درباره رفتار دولت عراق با خميني تناقض

وجود دارد. 
اوالً در شرفيابي ســـه هفته قبل سفير عراق
به حضور شاهنشـــاه آريامهر، هنگاميكه سفير از
معظمله براي تشـــريف فرمائي به عراق دعوت به
عمل آورده، شاهنشاه فرمودهاند چطور ما ميتوانيم
به عراق بيائيم در حاليكه كساني در عراق هستند
كه عليه ما فعاليت ميكنند، ما متوجه شـــديم كه
منظور شاهنشـــاه ايران، خميني اســـت. ثانيًا خود
شما مكرر از مماشات ما نسبت به خميني گلهمند
بوده  ايد و مصراً درخواســـت ايجـــاد محدوديت
داشتهايد، ثالثًا روزنامههاي شما بر خالف اين تمايل

عمل كردهاند.
به شاكر جواب داده شـــد قطعًا اعليحضرت
همايون شاهنشـــاه آريامهر اين مطالب را هنگامي
به سفير شـــما اظهار فرمودند كه سرويس عراق
هنوز خمينـــي را كنترل نكرده بود و او به اقدامات

اخاللگرانه خود ادامه ميداد. 
ســـعدون ادامه داد: حاال كه ما محدوديت را
ايجاد كردهايم. شما خواهان رفع آن هستيد و اين
موارد با يكديگر متناقض است، اينرا بايد توجه
داشـــت كه خميني جداً مصمم است فعاليت ضد
ايراني خود را ادامه دهـــد و اقدامي كه كردهايم
حاال تبليغات عليه هر دو كشور شروع شده و اگر
آزادش بگذاريم، شـــديدتر فعاليت خواهد كرد و
اين هم به زيان شما است و موجب ناراحتي ما. 
مـــن بايد براي اطالع شـــما بگويم كه با او
شخصًا صحبت كردهام و وي را بههيچوجه آماده
عقبنشـــيني نميبينم مطلب ديگر اينكه شما هر
مطلبي بگوئيد، ممكن است درباره آن بررسي كنيم،
اما هر چه را بگوئيد نميتوانيم صحه بگذاريم. ما
اين درخواست جديد شما را در شوراي فرماندهي
انقالب مطرح ميكنيم و خواسته شاهنشاه و دولت
ايران را مورد بررســـي قرار ميدهيم، ولي معلوم
نيست كه شوراي فرماندهي انقالب، اين موضوع
را بپذيرد. آنچه از گفتههاي شما استنباط ميكنم،
آن است كه ميخواهيد در عراق بماند و اگر بماند،
بهنفع شما و مصالح شما است. اما اگر جاي ديگري
برود، بدتر است، اما عراق مايل است كه خميني از
اين كشور برود. اگر چه عقيده داريم كه در جاي
ديگر مشكالت بيشتري فراهم خواهد كرد. نتيجه
اين آزمايش كه به او آزادي بدهيم و بعد ببينيم آيا
فعاليت را كم ميكند، از قبل معلوم است فعاليت او
محدود نخواهد شد و عقيده دارم كه خودتان با او
تماس بگيريد و كنار بيائيد. خودش فرد سرسختي
است.  من باز هم تاكيد ميكنم كه ماندن خميني
در عراق هم بهضرر شماســـت و موجب زحمت
ما و اگر بماند و آزاد باشـــد، فعاليتهائي خواهد
كرد كه باز سبب درخواست دوبارهاي براي ايجاد

محدوديت خواهد شد. 
در خاتمـــه ميگويم كه مـــن موضوع را در
شوراي فرماندهي مطرح و درباره اين موضوع اقدام
ميكنم و بعد نتيجه را بـــا اطالعاتي كه در مورد
خميني بهدست ميآوردم بهشـــما خواهم گفت.
اين مالقات خاتمه يافت و در ساعت 20:00 روز
57/7/11 بار ديگر براي مالقات با مشاراليه دعوت
بهعمل آمد. وي اظهارداشـــت كه خميني تصميم
گرفته صبح روز 57/7/12 با اتومبيل به كويت برود
و مسافرت او حدود ده ســـاعت از طريق زميني
انجام ميشود و ما اطالع بيشتري نداريم. و اضافه
نمود ضمناً چون برخي از اعضاء شوراي انقالب در
مرخصي هســـتند، معلوم نيست كه شورا چه وقت

تشكيل خواهد شد. 
بدينترتيب مذاكرات به پايان رســـيد و در
حاشـــيه موضوع اصلي، موارد زيـــر را لزومًا به

استحضار ميرساند: 
1ـ مقامات عراقي بهطور كلي از هيئت ايراني
پذيرائي گرمي بهعمل آوردند و نوع اســـتقبال و
پذيرائي نشانه تمايل شديد آنان به ابراز خلوص و

صميميت بود. 
2ـ كوشش داشـــتند در مذاكرات، حسننيت
كامل نشـــان دهند و خود را عالقمند به سرنوشت

ايران معرفي كنند. 
3ـ از بـــودن خميني در عـــراق با توجه به
شـــرايط پيشآمده، ناراحت بودنـــد و در باطن
خواهان خروج از عراق هســـتند زيرا در بنبست
قرار گرفته و با يك مشـــكل سياســـي الينحل

دست به گريبان هستند. 
4ـ در دادن اطالعـــات در ايـــن مورد جدي
هســـتند و ســـعي دارند هر اطالعي را بهموقع در

اختيار بگذارند. 
5ـ اين تصور هم بهدور از واقعيت نيست كه
نخواستهايد بيش از اين، توقف خميني را در عراق
تحمل كنند و بهطرقي او را در خارجشدن تشويق

كردهاند. 
6ـ نسبت به تيمســـار رياست ساواك احترام
شديد قائلند و ميل دارند رابطه ايجاد شده را تحكيم
بخشند و نشان ميدهند كه اين حسن رابطه متضمن

منافع در طرف ميباشد. 
7ـ در طول مدت بهنحو بسيار مطلوبي وسائل
ســـفر هيئت به نجف، كربال و كاظمين را فراهم و
در مورد زيارت عتبات عاليات، تسهيالت و استقبال

قابل توجهي بهعمل آوردند. 
8ـ  هدايائي كه به همراه هيئت بود، به رئيس و
معاون سرويس رئيس ركن 2 ستاد ارتش و پنج نفر
از مقامات محلي داده شد و به مامورين گارد، خدمه
منزل ســـكونت و رانندهها انعام مناسب پرداخت
گرديد از طرف سرويس نيز هدايائي به من و آقاي

عطار و خلبان و خدمه هواپيما داده شد. 
9ـ به هنـــگام ورود هيئت به فرودگاه نظامي
المثني معاون و دو نفر از كارمندان ارشد سرويس
براي اســـتقبال آمده و موقع بازگشـــت دو نفر از
كارمندان ارشد سرويس از هيئت بدرقه نمودند. 

مراتب به استحضار از عرض ميگذرد. 
معاون اطالعات خارجي ساواكـ  كاوه
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* سـرعت حوادث، رژيم شاه و حاميان 
آمريكايياش را به سـردرگمي كشانده 
و عليرغـم اطالعـات سـاواك و سـيا و 
موسـاد و رژيـم عـراق در برخـورد با 
امام درمانده شـدند كه اين فقط به دليل 

روحيه پرصالبت حضرت امام بود
و رژيـم شـاه را بـه آنجـا كشـاند كـه 
گروهـي را بـه منظور مذاكره با سـران 
رژيـم بعثي عـراق اعزام كنـد كه در آن 
كشـور با همـكاري يكديگر بـا تاكتيكي 

غير از «اعمال فشار» برخورد نمايد

سـازمان  شـاكر(رئيس  سـعدون   *
اطالعـات و امنيت وقت عراق) با نگرش 
دقيـق نسـبت بـه روحيه حضـرت امام 

چنين ميگويد:
«نتيجـه ايـن آزمايش كه بـه او  آزادي 
بدهيـم و بعـد ببينيم كه آيـا فعاليت را 
كم ميكند، از قبل معلوم اسـت. فعاليت 
او محـدود نخواهـد شـد و عقيـده دارم 
كـه خودتان بـا او  تماس بگيريد و كنار 

بيائيد. خودش فرد سرسختي است...»

* رئيس سازمان اطالعات و امنيت وقت 
عراق : من بايد براي اطالع شـما بگويم 
كه با او [خمينى] شخصاً صحبت كردهام 
وي را بههيچوجـه آمـاده عقبنشـيني 

نميبينم ...
* عـراق مايل اسـت كـه خمينـي از اين 
كشور برود. اگر چه عقيده داريم كه در

 جـاي ديگـر مشـكالت بيشـتري فراهم 
خواهد كرد

سندي از صالبت امام خميني
باز نشر سندي محرمانه در باره فشار ساواك به دولت وقت عراق براي جلوگيري از خروج امام خميني از نجف

امام در لباس تحميلي رژيم تركيه در دوران تبعيد به بورساى در سال 1343

در 13 آبان 1343 امام خمينى توسط مأموران حكومت شاه بازداشت و پس از انتقال از قم به تهران، به تركيه تبعيد شدند
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 سياست آمريكا در پايان مهلت 180 
روزه براى به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران كه با تهديد، تبليغات و هياهوى 
بسيار همراه بود، در مقابل ديپلماسى نفتى 
آرام و بى سر و صداى ايران شكست 
خـــورد به طورى كه صادرات ايران به 
صورت رازآلود و از طريق شـــيوه هاى 

خاص همچنان ادامه دارد.
بـــه گزارش ايرنا، همزمان با اعزام 
نمايندگان آمريكا به كشورهاى خريدار 
نفت ايران براى به صفر رساندن صادرات 
نفت كشورمان كه با تبليغات و هياهوى 
زيـــادى همراه بود، ايران هم به دور از 
ســـرو صدا و به آرامى ديپلماسى نفتى 
خـــود را براى مقابله با اين سياســـت 
واشنگتن در پيش گرفت كه در نهايت 
به ناكام گذاشـــتن ايـــن طرح منجر 

شد.
تهران بـــا درك اين واقعيت كه 
بازارهاى جهانى به نفت ايران نياز دارد 
بـــا بهره گيرى از ابزارها و روش هايى 
كه هيچ گاه اعالم نكرد، توانست جايگاه 
خود در عرصه بازار انرژى حفظ كرده 
و واشـــنگتن را ناچار به عقب نشينى 
كند؛ چنانكه به رغم فرا رسيدن موعد 
دور دوم تحريـــم هاى ضد ايرانى اما 
كاخ ســـفيد با مستثنى كردن شمارى 
از كشـــورها از تحريم نفتى رسما بى 
ثمر بـــودن تهديدات خود مبنى بر به 
صفر رساندن صادرات نفت كشورمان 
را آشكار ساخت؛ تصميمى كه بيش از 
هر برآيند فشارهاى بين المللى بر اياالت 

متحده است.
در اين زمينه حسن روحانى رئيس 
جمهورى در جلسه اخير هيات دولت 
خطاب به مقام هاى آمريكايى گفت: شما 
نه مى توانيد نفت ايران را قطع كنيد و نه 
مى توانيد به آن حدى كه مورد نظرتان 

است، برسانيد.
روحانـــى ادامه داد: مطمئناً آمريكا 
در ايـــن توطئه جديد عليه ايران پيروز 
نخواهد شد، كما اينكه قدم به قدم در 
حال عقب نشينى هستند. نخست گفتند 
صادرات نفت ايران را به صفر مى رسانيم، 
بعد گفتند كه در نوامبر نمى شود به صفر 
برسانيم، چند ماه بعد ممكن است و بعد 
كم كم گفتند نمى شود به صفر برسانيم 
و مى خواهيـــم صـــادرات نفت را كم

 كنيم.
آمريكا بعـــد از خروج از برجام 
در ارديبهشـــت امسال اعالم كرد همه 
تحريـــم ها عليه ايران را در دو مهلت 
زمانى 90 و 180 روزه باز مى گرداند. 
دور نخست اين تحريم ها، 6 اوت (15 
مرداد) اعمال شد و مرحله دوم آن كه 
بخش هايى مانند صنعت نفت را هدف 
قرار داده بود، از چهارم نوامبر (13 آبان) 

به اجرا گذاشته شد.
بر اساس سياست امريكا،به صفر 
رساندن صادرات نفت ايران مهمترين 
هدف تيم ترامـــپ در ماه هاى اخير 

بوده كـــه بارها در موضع گيرى هاى 
خود به آن اشاره كرده بودند. همچنين 
ايجاد نهادى جديد در درون ســـاختار 
وزارت امور خارجه با عنوان «گروه اقدام 
ايران» به رياست «بريان هوك» در همين 
راســـتا صورت گرفت تا بستر را براى 
ازســـرگيرى تحريم هاى نفتى و بانكى 

ايران هموار كند.
"هـــوك" دوشـــنبه 23 مهر در 
لوكزامبورگ با بيان اين كه هدف دولت 
دونالد ترامپ قطع كامل و هرچه سريع 
تر صادرات نفت ايران است، افزود كه ما 
با كشورهايى كه واردات خود را كاهش 
مى دهند همكارى مى كنيم تا اطمينان 

حاصل بكنيم كه اين اتفاق مى افتد.
همچنيـــن رئيس گروه اقدام ايران 
در ســـفرهايى كه به كشورهاى نزديك 
بـــه آمريكا انجام داد تالش كرد تا آنان 
را با سياســـت هاى آمريكا همسو كند 
اما گويى اين تالش هاى وى تا كنون 

نتيحه اى عكس داشته است.
تالش هايى از اين دست را هم به 
وفور از سوى «مايك پومپئو» وزير امور 
خارجه آمريكا شاهد بوده ايم و به باور 
ناظران يكى از داليل جايگزينى وى با 
«ركس تيلرسون» وزير امور خارجه قبلى 
اين كشور، يكپارچه سازى تيم دولت 
در مواجهه با تهران بود. پمپئو هم بارها 
تاكيد كرده تحريم  هايى كه از اين تاريخ 
بـــه بعد عليه ايران به اجرا در مى  آيد 
شديدترين تحريم  هاى تاريخ جمهورى 

اسالمى خواهد بود.
در همين خصوص همچنين دونالد 
ترامپ بارها هشـــدار داد همه مشتريان 
نفت ايران بايد تا زمان ســـر رسيدن 
مهلت 180 روزه خريد نفت از ايران را 

متوقف كنند زيرا عواقب بدى در انتظار 
آنهـــا خواهد بود. پس از آن مقام هاى
ارشد و فرســـتادگان واشنگتن روانه 
كشورهاى واردكننده نفت ايران شدند 
تـــا آنها را مجاب به توقف خريد نفت 
از كشـــورمان كنند كه در اين مسير از 
هيچ تهديد و فشـــارى هم خوددارى 

نكردند.
از ســـوى ديگر، ترامپ همچنين 
در پـــى تزريق آرامش به جهان در پى 
تحريم هاى نفتى ايران برآمد تا آنها را 
با خود همراه كند كه يادداشـــت اخير 
وى براى وزيران امور خارجه و انرژى 
دولت خود گوياى اين موضوع است. 

وى در اين يادداشت تاكيد كرده بود كه 
بـــدون حضور ايران هم عرضه جهانى 
نفت و فرآورده هاى نفتى كافى است و 
انتظار نمى  رود كاهش يا توقف فروش 
نفت ايران باعث افزايش قيمت در بازار 

جهانى شود.
از طرفى آمريكا با تشويق روسيه و 
عربستان در صدد افزايش نفت توليدى 
آنها و پر كردن خال ناشى از قطع صادرات 
نفت ايران برآمد تا بلكه از نگرانى بازار 
انرژى جهان بكاهد، اما چشـــم انداز 
تاريك اين بازار و ضرر شـــركاى نفتى 
ايران در صورت از سرگيرى تحريم ها، 
آنان را روانه آمريكا كرد تا كاخ ســـفيد 
را زير فشار قرار داده و از تحريم هاى 

نفتى معاف شوند.
بـــا اين حال آمريكا كه ابتدا اعالم 
كـــرده بود همه كشـــورها بدون هيچ 
اغماضى و چشم پوشى ملزم به توقف 
كامل خريد نفت از ايران هســـتند، به 
تدريج مجبور به پذيرش اين واقعيت شد 
كه قادر نيست نفت ايران را از بازارهاى 

جهانى حذف كند.
گذشت زمان نشان داد كه حذف 
نفت ايران از بازارهاى جهانى امكان پذير 
نيســـت و ساير كشورها قادر به جبران 
خالء ناشى از قطع صادرات نفت ايران 
نخواهند بود، بر اين اساس، واشنگتن 
مجبور شد كه در سياست خود بازنگرى 
كند و به مشـــتريان نفتى ايران معافيت 
بدهد.از همين رو گام به گام در سياست 
تحريم نفتى ايران عقب نشينى كرد ؛به 
طورى كه «جان بولتون» مشاور امنيت 
ملى آمريكا چند روز پيش اظهار داشت 
كه ما مى  خواهيم حداكثر فشار را بر آنها 
وارد كنيم اما در عين حال مايل نيستيم به 

دوستان و متحدان خود آسيب برسانيم 
كه اين ســـخنان وى از معافيت مالى 8 
كشور كه با ايران همكارى نفتى دارند، 
حكايت داشت و در نهايت منابع خبرى 
از موافقت آمريكا با معافيت هشت كشور 

از تحريم نفتى خبر دادند.
بر همين اساس، خبرگزارى بلومبرگ 
به نقل از منابـــع آگاه گزارش داد كه 
دولت آمريكا تصميم به مستثنى كردن 
هشت كشور از تحريم هاى نفتى عليه 
ايران گرفته است. ژاپن، هند، كره  جنوبى 
و چين در ميان اين كشورها هستند. از 
چهار كشور ديگر در اين گزارش اسم 

برده نشده است.
بلومبرگ به تشريح همكارى هاى 
هند و كره جنوبى با ايران اشاره مى كند
كه در مذاكرات نسبتا طوالنى با آمريكا 
به دست آمده است. بر پايه اين گزارش، 
در توافق اوليه هند و آمريكا قرار شده 
كه پرداخت هاى هند براى خريد نفت 
ايران در يك حســـاب بانكى محلى 
سپرده گذارى شود. اين حساب مى تواند 

براى معامله هاى پاياپاى استفاده شود. 
هيچ پولى نمى تواند به طور مستقيم به 

ايران برود.
خبرگزارى مذكـــور در ارتباط با 
همكارى ايران و كره جنوبى هم اشاره 
مى كند كه معافيت در نظر گرفته  شده 
براى كره جنوبى به اين معنى است كه اين 
كشور همچنان مى  تواند ميعانات ميدان 
پارس جنوبى را از ايران بخرد. اين نفت 
فوق  سبك به  طور ويژه براى كره جنوبى 
ضرورى است چون خيلى از نيروگاه هاى 
اين كشور براى اين نوع نفت طراحى 

شده  اند.
افزون بر كشورهايى كه بلومبرگ بر 
معافيت آنان از تحريم نفتى اشاره كرده، 
گويـــى تركيه هم كه از خريداران نفت 
ايران محسوب مى شود و در اين ليست 
جاى گرفته است. چنانكه «فاتح دونمز» 
وزير انرژى تركيه در حاشـــيه نشست 
كميسيون بودجه مجلس اين كشور گفت 
كه كشورش از تحريم هاى نفتى آمريكا 
عليه ايران معاف شده اما تاكنون ابالغ 
رسمى و كتبى در اين خصوص انتشار 

نيافته است.
منابـــع آگاه در دولت آمريكا به 
بلومبرگ گفته اند كه كاخ سفيد با وجود 
تالش براى قطع درآمدهاى نفتى ايران، 
ناچار به صـــدور اين معافيت ها براى 
جلوگيرى از افزايش قيمت ها در بازار 

جهانى شده است.
بلومبرگ در همين ارتباط به نقل 
از يك منبع دولتى ديگر نوشـــت كه 
واشـــنگتن با وجود صدور معافيت، 
خواستار كاهش واردات نفت ايران از 
ســـوى همه كشورهاى ياد شده است؛ 
موضوعى كه با مخالفت شركاى تجارى 

مهم تهران مواجه شد.
همچنين رســـانه هاى ايتاليايى در 
دور جديـــد تحريم هاى آمريكا عليه 
ايـــران، از احتمال معاف بودن ايتاليا از 
اين تحريم ها خبر داده و اعالم كردند 
كه اين كشور مى تواند به واردات نفت 

از ايران ادامه دهد.
به گزارش شبكه خبرى دولتى «راى 
نيوز 24» ايتاليا، شامگاه جمعه با عنوان 
«ترامپ با ضربه به صادرات نفت ايران، 
به اروپا بجز ايتاليا ســـيلى زد» نوشت: 
به عقيده منابع رســـمى آمريكا، ايتاليا 
مى تواند به همراه هفت كشـــور ديگر 
از جمله هند و كره جنوبى به واردات 

نفت از تهران ادامه دهد.
بايد خاطرنشـــان كرد: موفقيت 
شـــركاى ايران در فشـــار بر آمريكا و 
امتيازگيرى از ترامپ تنها به كســـب 
معافيت در زمينه تحريم نفتى محدود 
نمى شود و تارنماى آمريكايى «واشنگتن 
فرى بيكن» روز جمعه 11 آبان به نقل 
از منابع آگاه نوشت كه برخى مقامات 
ارشد وزارتخانه هاى مختلف آمريكا، 
پمپئو و ترامپ را براى دسترسى ايران 
به «سوئيفت» (انجمن ارتباط مالى بين 

بانكى بين  المللى) متقاعد كرده اند.
به باور ناظران، در كنار فشارهاى بين 
المللى، اختالفات درون كابينه ترامپ و 
انتخابات ميان دوره اى كنگره در اتخاذ 
اين موضع گيرى ها و نهايت كاســـته 
شدن از شدت سياست هاى ضد ايرانى 

بى تاثير نيست
آنچه مسلم است اينكه واشنگتن 
نتوانســـته است صادرات نفت ايران را 
متوقف كند و تنها نتيجه فشـــار آمريكا 
براى توقف صدور نفت ايران، رمزآلود 
شـــدن نحوه صادرات و مقصد فروش 
نفت كشـــورمان اســـت به طورى كه 
مقام هاى آمريكايى از كشـــف نحوه 
صـــادرات نفت ايران عاجز و درمانده 

شده اند.
در هميـــن خصوص، خبرگزارى 
انگليســـى رويترز كه پيوسته تحوالت 
بازار جهانى نفـــت را رصد مى كند، 
در اين باره نوشـــت: نمى توان جلوى 
صـــادرات نفت ايـــران را گرفت و به 
هرحال تهران نفت خود را صادر خواهد 

كرد.
كسب اطالع دقيق از ميزان صدور 
نفت خام ايران و آمار دقيق نفتكش هايى

كه نفت خام ايران را به گوشـــه و كنار 
جهان ارسال مى كنند؛ به يك راز بدل 

شده است.
رويترز گزارش داد: دولت ترامپ 
همه تالش خود را كرد تا روز 13 آبان 
صادرات نفت ايران را قطع كند و پس 
از قطع جريان نفت ايران؛ قيمت جهانى 
نفت خام باال نرود. اما يك مشكل اساسى 
وجود دارد. ايران اگر موفق شود نفت 
خود را صادر كند؛ در اين زمينه شفاف 

سازى نخواهد شد. 
بنابراين ساير اعضاى اوپك از جمله 
عربستان نمى دانند، آيا نفت ايران از بازار 

كم شده يا نه؟
منبـــع آگاه ايرانـــى در اين مورد 
مى گويد: «معافيت از تحريم ها اتفاق 
خواهد افتاد و عربستان و روسيه نمى توانند

جاى نفت ايران را پر كنند».
شـــبكه خبرى سى.ان.بى.سى در 
گزارشى نوشـــت: ايران همچنان بين 
1/7تا 1/9 ميليون بشـــكه نفت در روز 

مى فروشد.
رويترز هفته گذشـــته در تارنماى 
رســـمى خود افزود: با وجود آنكه تنها 
چند روز به آغاز تحريم هاى كاخ سفيد 
عليه ايران مانده، آمريكا راه بسيارى براى 
هدفى كه در راســـتاى كاهش صادرات 

نفت ايران تعيين كرده در پيش دارد.
درباره ميزان صادرات نفت ايران، 
آمارهاى مختلفى توســـط منابع خبرى 
اعالم مى شود كه همگى آنها بر حدس 
و گمان تكيه دارد، در واقع، ميزان واقعى 
و مقصـــد صادرات ايران همچنان يك 
راز است، رازى كه مقامات كاخ سفيد 
خيلى تمايل دارند از جزئيات آن آگاه 

شوند.
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ضرورت بازنگري در استراتژي بازاريابي شركت هاي بازرگاني
بركســـي پوشيده نيست كه اقتصاد كهنه، قديمي و 
مريض يكي از عوامل مهم شـــروع و شيوع مشكالت 
اقتصادي و عدم رونق بازار در تمام كشورهاي دنيا است 
و كشور ما هم از اين قضيه مستثني نيست و بسياري از 
بنگاه هاي اقتصادي نظير بانكها، شركت هاي بيمه، اصناف 
و مشاغل گوناگون با وجود حيات ليكن رونق سابق را 
ندارند؛ اين در حاليست كه به لطف نوآوري و توسعه 
روزافزون فناوري، قرن بيســـت  و يكم شاهد ظهور دوره 
جديدي از اقتصاد بوده و الزمه شناخت اقتصاد جديد 

درك ويژگي هاي اقتصاد به شيوه قديم آن است.  
اقتصاد قديم با انقالب صنعتي آغاز و بر افزايش توليد 
محصوالت استاندارد تأكيد داشت، در حالي كه اقتصاد 
جديد در عصر انقالب ديجيتال و با تأكيد بر دسترسي 
همـــه مصرف كنندگان به تمامـــي اطالعات مربوط به 
محصوالت و خدمات همراه است. همچنين محصوالت 
استاندارد جاي خود را به محصوالت سفارشي همراه با 
خدمات خاص به مشتريان داده است. انقالب ديجيتال 
باعث افزايش سرعت ارتباطات تلفن همراه و پيام هاي 
الكترونيك شده و اين امر به شركت ها كمك مي كند تا 
تصميمات سريع تري بگيرند و راهكارهاي سريع تري را 

به اجرا درآورند.  
در بـــازار جديد، بازاريابي تبديل به بازوي توانمند 
شركت ها براي معرفي و فروش محصوالت خود و در 
نتيجه شـــكوفايي بيشتر اقتصاد كشورها شده است. اما 
نكته اينجاست كه سهم شركت هاي داخلي و جايگاهشان 
از بازاريابي نوين و اســـتراتژي هاي به روز شده در آن 

چقدر است؟ 
بازاريابي، هنر توسعه تبليغ و توزيع كاال و خدمات 
به مصرف كننده و همچنين توســـعه كسب و كار است و 
فلسفه بازاريابي كه توسط هر شركتي مورد استفاده قرار 
مي گيرد بايد تركيبي از عالقه سازمان، عالقه مصرف كننده 

و عالقه اجتماعي باشد.  
اگر واقعيت اين است پس شركت هاي داخلي ما چه 
فلسفه اي را دنبال مي كنند كه نه سازمان، نه مصرف كننده 
و نـــه عالقه اجتماعـــي در آن جايي ندارند؟ اين يك 
واقعيت است كه يك استراتژي بازاريابي خوب سازمان 
يا كسب و كار را قادر مي سازد تا با استفاده و بكارگيري 
از حداقل منابع بتواند به بهترين فرصت ها براي افزايش 
فروش دست يابد و در نتيجه بتواند يك مزيت رقابتي 

پايدار را براي خود بوجود آورد.  
ســـازمان هاي امروزي براي اينكه بتوانند در فضاي 
رقابتي بازار ماندگار باشـــند، بايد نوعي از اســـتراتژي 
بازاريابي را اتخاذ و انتخاب كنند كه همسو با اهداف و 

استراتژي هاي كالن سازمان باشد.
 با مشـــخص شدن استراتژي بازاريابي، شركت ها 
مي توانند نيازها و در خواســـت هاي مشتري را شناسايي 
كنند و در جهت تأمين اين نياز ها، محصوالت و خدماتي 

را به مشتريان ارائه دهند. 
جالب است بدانيد سازمان هايي هم پيدا مي شوند 
كه پا را فراتر گذاشـــته و دســـت به جايگاه سازي در 
ذهن مشتريان مي زنند؛ يعني برعكس تصور بسياري از 
ارائه دهنـــدگان كاال و خدمات، در حقيقت اين كاال يا 
خدمات سازمان آنها نيست كه فروخته مي شود بلكه اين 
مشـــتري است كه برندهايي را كه در ذهنش جايگاهي 

دارند، خريداري مي كند.
 اهميت بكارگيري يك استراتژي قوي در سازمان 
باعث مي شود تا برتري سازمان نسبت به رقبا حفظ شود، 
قيمت گذاري مناســـب براي كاالها و خدمات انجام و 

شفافيت در هزينه ها بوجود آيد. 
در حال حاضر بسياري از بنگاه هاي اقتصادي ايران 
درشرايط پرريسك ومتغيري به سرمي برند و با رقابت 
فشـــرده و سهم بازارهاي نزديك به هم مواجه هستند. 
اگرچه اين شـــرايط براي همگان عموميت ندارد، ولي 
احتمال وقوع آن براي بسياري ديگر وجود دارد. دراين 

شرايط، روزمرگي و بي برنامگي نه تنها باعث ادامه زندگي 
شـــركت ها نخواهد شد، بلكه به مرگ زودرس آنها هم 
خواهد انجاميد. همچنين بسياري از آنها از يك استراتژي 
مناسب بي بهره هستند و همچنان به شيوه هاي سنتي و 
در يك بازار نسبتاً يكطرفه و خالي از رقابت دست به 
توليد كاالهاي كم كيفيت و بعضاً بي كيفيت و به دور از 

سليقه و خواست مشتري مي زنند.  
وجود تعرفه يكســـان و دستوري در اكثر صنايع 
و مشـــاغل نظير صنعت خودروسازي يا صنعت بيمه 
عامل اصلي از بين رفتن رقابت سالم ميان شركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي داخل اســـت چرا كه آنها نمي توانند 
آزادانه بر اســـاس هزينه ها و ساير عوامل تشكيل دهنده 
بهاي تمام شده محصول يا خدمت بر سر نرخ با يكديگر 
رقابت داشته باشند. از طرف ديگر خريداران هم زماني 
كه قدرت انتخاب پايين تر و محدودتري داشـــته باشند 
عمًال نمي توانند آزادانه كاال يا خدمت خود را برگزينند 
و طبيعي است كه در يك چنين بازار نابرابر، بازاريابي 
آن هم از نوع عالي و پيشرفته معناي واقعي خود را از 

دست مي دهد.  
با تمام اين تفاســـير اهميت يافتن يك استراتژي 
بازاريابي به قدري زياد است كه حتي در شرايط ركود 
اقتصادي هم مي توان به حفظ بازار و مشتري پرداخت. 
در اين شرايط مي بايست با راه اندازي يك برنامه بازاريابي 
و حفظ و تداوم ارتباط با مشـــتري از هر طريق ممكن 
از نظرات مصرف كنندگان و آنچه به دنبال آن هســـتند 

با خبر بود.  
بهتر است درشرايط ركود اقتصادي برنامه بازاريابي 
سازمان ها حول محور معرفي كاال يا خدمت اطالع رساني 
و تبليغات در مورد ويژگي هاي آن به مشتريان متمركز 
و سپس به فكر رفع نياز مشتري و ارائه قيمت رقابتي 

باشد.  
از همه مهم تر اينكه شركت ها بايد ارتباط خود را 
همانطور كه اشاره شد با مشتريان حفظ كنيد زيرا پس 
از رفع ركود همين دسته از مشتريان هستند كه دوباره 
مخاطبين وفادار به سازمان خواهند بود. نبايد اين نكته را 
فراموش كرد كه در شرايط بد اقتصادي، مردم عموماً به 
دنبال بهانه اي براي شاد شدن و به نوعي فراموش كردن 
وضعيـــت حاكم بر جامعه مي گردند. لذا تا حد ممكن 
بايد از خالقيت هاي موجود استفاده كرد و عرضه كاال 
و خدمات را با شـــور و نشـــاط همراه با شادي عجين 
ساخت و لبخند رضايت را بر لبان مشتري نشاند. اين 
يعني راهبري بر قلب و احساس مصرف كننده كه امروزه 

در جامعه ما به شدت احساس نياز مي شود.  
بزرگترين شركت هاي اقتصادي دنيا با بهره گيري از 
يك چنين سياســـت ها و استراتژي هاي نابي توانسته اند 
حتي در شـــرايط ركود اقتصادي به حيات خود ادامه 
دهند. بنگاه هاي بزرگ و موفق دنيا درشرايط عدم ثبات و 
ركود اقتصادي، با استفاده از برنامه ريزي مدّون و طراحي 
استراتژي مناسب براي رسيدن به هدف به مقابله با شرايط 

و مشكالت موجود برخاسته اند.  
به نظر مي رسد الگوبرداري ازاين روش بهينه براي 
شـــركت هاي ايراني هم خالي از موفقيت نخواهد بود. 
بدين صورت كه ابتدا با تحقيق و پژوهش، شرايط فعلي 
خود را خوب بشناســـند سپس رقباي خود را شناسايي 
و برنامه هاي گذشته و آينده آنها را مد نظر قرار دهند، 
مشـــتريان خود را شناسايي و طبقه بندي كنند، قوانين 
حاكـــم بر محيط  تجاري مانند قوانين مالي پولي ارزي 
گمركي صادرات و واردات و... را مطالعه و تهديدات و 
فرصت هاي پيش روي خود را بررسي كنند و در نهايت 
براي رسيدن به هدف، راه كار يا استراتژي مناسب خود 

را طراحي كنند. 
حسين مقدس

كارشناس مديريت استراتژيك و عضو انجمن 
حرفه اي صنعت بيمه

شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران(در حال تصفيه) در نظر دارد امالك خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى  واگذار نمايد.

رديف
محل ملك

(استان -شهرستان)
نوع مالكيتپالك ثبتىكاربرى

متراژ(حدودى)
ساير توضيحاتآدرس ملكمبلغ سپرده واريزى(ريال)مبلغ پايه مزايده(ريال)بر اساس نظريه كارشناسان رسمى

اعيانعرصه

75/5620,000,000,0002,000,000,000مالكيت و سرقفلى7110/6تجارىفارس – شيراز1
استان فارس – شيراز – خيابان شهيد فقيهى 

– خيابان صورتگر –تجهيزات پزشكى

فاقد بالكن مى باشد(ماده100) داراى مستاجر
در صورت عدم تخليه، رفع تصرفات بر عهده خريدار مى باشد.

تجارىاصفهان2
سرقفلى

27543,000,000,0004,300,000,000
استان اصفهان – خيابان آمادگاه – روبروى 

هتل عباسى – پالك 122- فروشگاه 
شهركتاب

با وضعيت موجود داراى مستاجر
در صورت عدم تخليه، رفع تصرفات بر عهده خريدار مى باشد.

3
همدان

مالكيتكارگاهى
39759,800,000,0001,000,000,000

استان همدان – شهرك صنعتى بوعلى – 
بلوار سوم – خيابان 31

با وضعيت موجود داراى مستاجر
رفع تصرفات ملك بر عهده خريدار مى باشد.

4
تجارىهمدان

مالكيت
8,100,000,000

810,000,000
استان همدان – بلوار شهيد فهميده – جنب 

بيمارستان بوعلى
با وضعيت موجود در طرح شهردارى ميباشد. داراى مستاجر

رفع تصرفات ملك برعهده خريدار مى باشد.

مسكونىكرمانشاه – گيالنغرب5
95فرعى از 78 

اصلى
408/34مالكيت

2,000,000,0002,000,000,000
استان كرمانشاه – شهرستان سرمست – بلوار 

جاده گيالنغرب
با وضعيت موجود

داراى متصرف - رفع تصرفات ملك بر عهده خريدار مى باشد.

شرايط عمومى مزايده:
1- متقاضيان مى توانند از مورخ 1397/08/05  لغايت 1397/08/21  همه روزه به جز روزهاى پنج شـــنبه  و ايام تعطيل از ســـاعت 8:30 الى 16:00 جهت اطالع از شرايط و دريافت فرم شركت در مزايده و تحويل پيشنهادات به آدرس تهران ، خيابان طالقانى 

، كوچه جليل مژدهى، معير 1، پالك 12 ، طبقه اول ، شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران(در حال تصفيه) مراجعه نمايند.
2- هر شـــركت كننده در مزايده موظف است سپرده شـــركت در مزايده  طى ضمانتنامه بانكى يا چك بين بانكى در وجه شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران(در حال تصفيه) را مطابق مبالغ اعالمى به شماره حساب 2175399001005  نزد بانك ملى 

كارسازى نموده و اصل ضمانتنامه يا چك بانكى را  به واحد مالى شركت تحويل و رسيد اخذ نمايند.
3- بازگشايى پاكات ارايه شده در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 ساعت  11:00 صبح در محل شركت انجام و حضور در جلسه اختيارى مى باشد.

4- هزينه انتشار آگهى روزنامه مزايده ، كارشناس رسمى دادگسترى بعهده برندگان مزايده خواهد بود كه پس از اعالم برندگان بايستى به حساب شركت واريز گردد.
5- شركت به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت مقرر ارائه شود ترتيب اثر نخواهد داد.

6- شركت در رد يا قبول پيشنهادات مخير و شركت در مزايده  هيچگونه حقى براى شركت كننده ايجاد نخواهد كرد.
ساير شرايط مزايده در برگ شركت در مزايده كه به امضاء و تاييد متقاضى مى رسد به اطالع خواهد رسيد.

متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاى 32-88800029 شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران (درحال تصفيه)  تماس حاصل فرمايند.

2647/م الف

مزايده فروش امالك شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران (در حال تصفيه)
شهردارى منطقه 10 تهران در نظر دارد غرفه هاى مجموعه شهربانو (كافى شاپ- خانه اسباب بازى- مزون لباس شهربانو-  

 اتاق آتليه- ســـالن زيبايى- نمايشگاه هنر هاى دستى  ) خيابان مالك اشتر، تقاطع شهيد دســـتغيب و يادگار امام (ره)  خود را از طريق حراج به
 بهره بردار واجد شرايط واگذار نمايد،بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط براى شركت در حراج دعوت بعمل مى آيد.

ارقام به ريال

مدت قراردادمبلغ سپرده واريزىاجاره ساليانهاجاره ماهيانه موضوع حراجرديف

12ماه6,000,00072,000,0007,200,000اجاره كافى شاپ 1

12ماه5,500,00066,000,0006,600,000اجاره خانه اسباب بازى2

12ماه4,500,00054,000,0005,400,000اجاره مزون لباس 3

12ماه3,000,00036,000,0003,600,000اجاره اتاق آتليه (عكاسى)4

12ماه5,500,00066,000,0006,600,000اجاره سالن زيبايى 5

12ماه4,000,00048,000,0004,800,000اجاره نمايشگاه هنرهاى دستى 6

*** اجاره بهاء پايه حراج ماهيانه به مدت يكسال شمسى مى باشد.
الف)شرايط متقاضى: صرفًا بانوان مجاز به شركت در حراج مى باشند و هر فرد فقط مجاز به شركت در يكي از واحدهاي حراج مي باشد.

رديف 1 الى 6: دارا بودن سابقه اخذ مجوز و پروانه كسب از صنف مربوطه يا داشتن مدارك فنى و حرفه اى در زمينه موضوع بهره بردارى
تبصره: بهره بردار بايد داراى تجربه و تخصص و رزومه مرتبط در اين زمينه باشد.

ب)شماره حساب سپرده يا شبا: 650610000000001004514864 نزد بانك شهر شعبه آزادى-يادگار(به نام شهردارى منطقه 10)
ج)محل دريافت اسناد:خيابان آزادى-جنب كارخانه زمزم- شهردارى منطقه10 طبقه چهارم،واحد قراردادها

د)مهلت ارائه اسناد:از تاريخ انتشارآگهى  به مدت 10 روز،تحويل اسناد به دبيرخانه منطقه 
بديهى است شـــركت درحراج و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف مقرر در اسناد حراج بوده و شهردارى در رد يك يا كليه پيشنهادها 
مختار است،هزينه آگهى با برنده حراج مى باشد.ضمنًا مشروح شرايط شركت در حراج در اسناد حراج موجود مى باشد كه شركت كننده بايد پس 
از مطالعه تمام شرايط و مدارك را با درج كلمه" قبول است"(با درج نام و نام خانوادگى صاحبان امضاء مجاز) مهر و امضاء نموده و تا پايان وقت 

ادارى مندرج در شرايط عمومى حراج به دبيرخانه منطقه 10 تحويل و رسيد دريافت نمايد. 
روابط عمومى شهردارى منطقه 10

آگهى حراج (97-12)

آگهى مزايده         (97-13)
 شهردارى منطقه 10 تهران در نظر دارد پاركينگ هاى مكانيزه و روباز در سطح منطقه 10 را از طريق مزايده به بهره بردار واجد شرايط واگذار 

نمايد بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط براى شركت در مزايده عمومى دعوت بعمل مى آيد.
ارقام به ريال

موضوع مزايده
اجاره بهاى 

ماهيانه سال اول 
اجاره بهاى 

ساليانه سال اول
اجاره بهاى 

ماهيانه سال دوم 
اجاره بهاى ساليانه 

سال دوم
مبلغ سپرده 

واريزى
مدت 
قرارداد

پاركينگ هاى روباز محله اى شماره 9 و عمومى جى به 
آدرس هاى : انتهاى خيابان يادگار امام، مقابل پارك جنگلى 
جى، خيابان شهيد چراغى، قبل از خيابان مسعودى و انتهاى 
خيابان يادگار امام، مقابل پارك جنگلى جى، خيابان شهيد 

چراغى ، بعد از خيابان مسعودى
پاركينگ هاى مكانيزه دامپزشكى، محبوب مجاز و خيابان 

عرب به آدرس هاى : جنوب شرق تقاطع يادگار امام و 
دامپزشكى، شمالغرب تقاطع نواب و محبوب مجاز و خيابان 

شهيد محبوب عرب 

24ماه174,000,0002,088,000,000203,000,0002,436,000,0000100,000,000

الف)شــرايط متقاضى: كليه اشخاص حقوقى و حقيقى حداقل با داشتن يك 
نمونه قرارداد در ارتباط با پاركينگ دارى

ب)شماره حساب سپرده يا شــبا: 650610000000001004514864 نزد 
بانك شهر شعبه آزادى-يادگار(به نام شهردارى منطقه 10)

ج)محل دريافت اســناد:خيابان آزادى-جنب كارخانه زمزم- شـــهردارى 
منطقه10 طبقه چهارم،واحد قراردادها

د)مهلت ارائه اسناد:از تاريخ انتشـــارآگهى  به مدت 10 روز،تحويل اسناد به 
دبيرخانه منطقه 

بديهى است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف 
مقرر در اسناد مزايده بوده و شـــهردارى در رد يك يا كليه پيشنهادها مختار 
اســـت،هزينه آگهى با برنده مزايده مى باشد.ضمنًا مشروح شرايط شركت در 
مزايده در اســـناد مزايده موجود مى باشد كه شركت كننده بايد پس از مطالعه 
تمام شرايط و مدارك را با درج كلمه" قبول است"(با درج نام و نام خانوادگى 
صاحبان امضاء مجاز) مهر و امضاء نموده و تـــا پايان وقت ادارى مندرج در 
شرايط عمومى مزايده به دبيرخانه منطقه 10 تحويل و رسيد دريافت نمايد. 

روابط عمومى شهردارى منطقه 10

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  شركت تعاوني مسكن مهر28 منطقه 8 تهران
 به شماره ثبت 348016

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مســـكن مهر28 منطقه8 تهران يا نمايندگان 
قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول اين شركت 
كه رأس ســـاعت 10:00 روز جمعه مورخ 1397/08/25 در محل پروژه به نشاني: پرند، فاز5، 

زون 17 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
توجــه: در صورتي كه هر يك از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق  حضور يابد مي تواند استفاده از 
حق خود را كتبا براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار واگذار كند.

دستور جلسه:
1ـ طرح و تصويب انحالل يا تمديد مدت شركت

2ـ در صورت تمديد طرح و تصويب تغيير نام شركت و موضوع فعاليت اساسنامه
هيئت مديره

*****************************
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني مسكن مهر28 

منطقه8 تهران  به شماره ثبت 348016
بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مســـكن مهر28 منطقه8تهران يا نمايندگان 
قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت 
اول اين شركت كه رأس ساعت 10:00 روز سه شـــنبه مورخ 1397/09/06 در محل پروژه به 

نشاني: پرند، فاز5، زون 17 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانيد.
توجه: در صورتي كه هر يك از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق  حضور يابد مي تواند استفاده 
از حق خـــود را كتبا براي حضور و اعمال رأي در مجمع عمومـــي به يك نماينده تام االختيار 

واگذار كند.
باتوجه به برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرس داوطلباني كه داراي شـــرايط كانديداتوري 

هستند مي توانند تا 7 روز از تاريخ اطالعيه تقاضاي خود را كتبا به دفتر تعاوني ارائه نمايند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس
2ـ رسيدگي  و اتخاذ تصميم درخصوص صورت هاي مالي سال94، 95، 96 و 97

3ـ انتخاب هيات مديره براي سه سال
4ـ انتخاب بازرس قانوني براي يكسال

5ـ طرح و تصويب آئين نامه و بخشنامه هاي داخلي
6ـ ساير موارد قابل طرح كه در صالحيت مجمع مذكور باشد.

هيئت مديره

فراخوان
يك شركت ســـاختماني درنظر دارد تهيه و خريد سيم 
و كابل، ســـراميك، درب و پنجره و آسانسور يكي از 
پروژه هاي خود در جزيره كيش را به پيمانكاران واجد 

صالحيت واگذار نمايد.
لذا از شـــركت هاي داراي صالحيت تقاضا مي گردد 
مدارك شـــركت و رزومـــه كاري خـــود را تاريخ 

1397/08/15 به شركت ارسال نمايند.

تلفن تماس: 2ـ88538601
هزينه آگهي روزنامه به عهده پيمانكار منتخب مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)
انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران
 با شماره ثبت17968 شناسه ملي 10100621781

به اطالع كليه اعضاي پيوسته انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان 
ايران مي رســـاند مجمع عمومي فوق العاده اين انجمن در روز پنجشنبه 
مورخ 1397/09/15 از ســـاعت 14 تا ساعت 15 و در محل سالن اقتصاد 
و علوم سياسي مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي گردد. 
از كليه اعضاي محترم انجمن درخواســـت مي گردد، در جلسه فوق الذكر 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اصالح برخي از موارد اساســـنامه (در مورد برگـــزاري الكترونيكي 
انتخابات هيات مديره)

2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
هيات مديره
 انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

شماره ثبت: 389019 شناسه ملي: 10320393117 
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس 
(ســـهامي خاص) دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده شركت كه روز يكشنبه مورخ 1397/8/27 رأس ساعت10صبح 
در دفتر مركزي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهرانـ  
ميدان هفت تيرـ  خيابان كريم خان  زندـ  ساختمان شماره 38ـ  طبقه11 

سالن كنفرانس تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده :

1ـ تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه 
2ـ ساير موارد قابل طرح 

هيئت مديره

شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده 

شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس 
(سهامي خاص) 

جلسه مجمع عمومى شركت فنى و مهندسى فرآور پژوهش رازى 
در نظر است از ســـاعت 17 الى 19 مورخه 1397/8/23 جلسه مجمع 

عمومى شركت فنى و مهندسى فرآور پژوهش رازى برگزار گردد. 
عليهذا ازكليه ســـهامداران محترم تقاضا مى شود در جلسه مذكور كه 
در محل شـــركت واقع در خيابان قائم مقام فراهانى كوچه ميرزا حسنى 

پالك4 مى باشد شركت فرمايند. 
با تشكر - مدير عامل سيد حسن حسنى

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت فوالد صنعت قائنات
(سهامي خاص) به شماره ثبت 469656 و شناسه ملي 14004795024

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين 
شركت كه در تاريخ 1397/08/30 رأس ساعت 10 صبح در محل قانوني 
شركت تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد. دستور جلسه:ـ  انتخاب 

هيئت مديرهبازرسين قانوني و حسابرس شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت پااليش سبز 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 120605 و شناسه ملي 10101641280

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين 
شـــركت كه در تاريخ 1397/08/30 رأس ساعت 9 صبح در محل قانوني 
شركت تشـــكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد. دستور جلسه:ـ انتخاب 

هيئت مديرهبازرسين قانوني و حسابرس شركت



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

ايرانمرينوس
سرمايهگذاريمليايران

داروييرازك
سبحان دارو

بيسكويتگرجي
سرمايه گذاري اعتبارايران

صنايع سيمان دشتستان
شهدايران

همكاران سيستم
پارسسويچ

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
معدنيوصنعتيچادرملو

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
پااليش نفت بندرعباس

سيمانآرتااردبيل
سيمانصوفيان

البرزدارو
داروسازيكوثر
داروسازيسينا

سرمايه گذاري شفادارو
سيمانفارس

لنتترمزايران
سيمانقائن

سرمايهگذاريصنعتومعدن
ايرانترانسفو

فنرسازيخاور
گروهصنايعبهشهرايران

لبنياتكالبر
ليزينگصنعتومعدن

كاشيسعدي
توليدمواداوليهداروپخش

توسعهمعادنوفلزات
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

صنايعجوشكابيزد
لعابيران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
بيمه دانا

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
فوالداميركبيركاشان

داروسازيجابرابنحيان
حملونقلتوكا

فرآوريموادمعدنيايران
معدنيامالحايران

شهد
تراكتورسازيايران

كارخانجاتداروپخش
سرمايه گذاري پرديس

سرمايه گذاري ساختمان ايران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

بانك سينا
بانك خاورميانه

سرمايهگذاريتوسعهملي
سيمانسفيدنيريز
پااليش نفت تهران

سيماناروميه
كال سيمين

پتروشيمي فناوران
گروه صنعتي پاكشو

پتروشيمي پارس
صنايعكاشيوسراميكسينا

صنعتيبهشهر
پااليش نفت تبريز

البرزدارو
ذغالسنگنگينطبس
تامينماسهريختهگري

داروسازيفارابي
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

كويرتاير
پمپسازيايران

سيمانسپاهان
ايرانارقام

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
پااليش نفت اصفهان

پتروشيميخارك
بيمه پارسيان

سايپا
داروپخش(هلدينگ)

سرمايهگذاريبهمن
سيمانبهبهان

صنايعآذرآب
سرماآفرين
سيمانشرق

پست بانك ايران
پتروشيمي پرديس

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
مسشهيدباهنر
سيمانبجنورد

نفت سپاهان
توليدي چدن سازان

گروهصنعتيبارز
پارسدارو

پشمشيشهايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

آلومراد
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

بينالملليمحصوالتپارس
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
فوالدمباركه اصفهان

پتروشيمي شازند
سيمان خوزستان

گروه دارويي سبحان
سرمايهگذارينيرو

شيميداروئيداروپخش

نفتبهران
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

ايراندارو
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

حفاري شمال
دادهپردازيايران

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
نيروكلر

نوسازيوساختمانتهران
حفاري شمال

گروه توسعه صنعتي ايران
قندهكمتان

ليزينگايران
صنايعشيمياييفارس

گروهصنعتيبوتان
ايراندارو

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
شكرشاهرود

سيمانكرمان
كشتوصنعتپياذر

كشتوصنعتچينچين
سيماندورود

درخشانتهران
كربنايران

پارسالكتريك
سرمايهگذاري صنعتنفت  

داده گسترعصرنوين-هايوب
توسعهمعادنرويايران

سراميكهايصنعتياردكان
بيمه ملت

صنايعالستيكيسهند
بانك تجارت

توسعهشهريتوسگستر
لبنياتپاك

قندمرودشت
سرمايهگذاريبوعلي
پگاهآذربايجانغربي

جامدارو
مارگارين

كارخانجاتقندقزوين
فوالدخراسان

سرمايه گذاري پارستوشه
سرمايهگذاريسپه

سيمانفارسوخوزستان
قندثابتخراسان

كابلالبرز
سيمان فارس نو

صنايعشيمياييسينا
نفتبهران

داروييلقمان
مليسربورويايران

مخابرات ايران
پرداخت الكترونيك سامان كيش

تجارت الكترونيك پارسيان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

ريختهگريتراكتورسازيايران
پتروشيمي فجر

آسان پرداخت پرشين
موتورسازانتراكتورسازيايران

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
موتوژن

توسعه معدني وصنعتي صبانور
پتروشيمي جم

پتروشيمي مبين
كشاورزيودامپروريمگسال

معدني وصنعتي گلگهر
آبسال

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
مليصنايعمسايران  

صنايع پتروشيمي خليج فارس
بانك صادرات ايران

داروسازيزهراوي
بانك ملت

داروسازيروزدارو
افست

نوردآلومينيوم
قندنيشابور
قندلرستان

خدماتانفورماتيك
شركت ارتباطات سيارايران

پارسخزر
پمپسازيايران

بانكاقتصادنوين
داروسازياكسير

سيمانتهران
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

باما
س.صنايعشيمياييايران

توسعهمعادنوفلزات
سپنتا

داروسازياسوه
سرمايه گذاري دارويي تامين

فوالدخوزستان
قنداصفهان

گسترش نفت وگازپارسيان
سختآژند

به پرداخت ملت
داروسازيابوريحان

گروه مپنا(سهامي عام)
بهنوشايران

سالمين
سرمايه گذاري خوارزمي

سازهپويش
المپپارسشهاب

ايرانخودرو
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

سيمانداراب
تامين سرمايه اميد
معادنمنگنزايران

بيمه آسيا
پتروشيميشيراز

بينالملليتوسعهساختمان
پارسخودرو

بيمه البرز
فوالدكاوه جنوب كيش

گروه دارويي بركت
رينگسازيمشهد

بانككارآفرين
داروسازي زاگرس فارمدپارس

گروهبهمن
سيمانمازندران

دودهصنعتيپارس
كارت اعتباري ايران كيش

ماشينسازياراك
سيمانهگمتان
معدنيدماوند

معادنبافق
سيمانشمال

سيمان كردستان
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

سايپاآذين
ماشينسازينيرومحركه

گروهصنعتيسپاهان
ايرانياساتايرورابر

ليزينگ ايرانيان
قطعاتاتومبيلايران

بيمه ما
آلومينيومايران

سرمايهگذاريآتيهدماوند
گلتاش
زامياد

صنايعخاكچينيايران
شيشهوگاز

عمرانوتوسعهفارس
سرمايهگذاريسايپا

سرمايهگذاريمسكن
سيمانشاهرود

توليدمحورخودرو
ايركاپارت صنعت

پاكسان
ليزينگ رايانسايپا

ايرانتاير
كاشيپارس

فراوردههاينسوزايران
كمباينسازيايران

كنترلخوردگيتكينكو
سيماناصفهان

صنايعكاغذسازيكاوه
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

شيشههمدان
سيمانغرب

بانكپارسيان
محورسازانايرانخودرو

فوالدآلياژي ايران
فروسيليسايران

مهركامپارس
چرخشگر

سامانگستراصفهان
ليزينگخودروغدير

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سايپاشيشه

كاشيالوند
بورس اوراق بهادارتهران

نفتپارس
كارخانجات توليدي شهيدقندي

توليديكاشيتكسرام
الكتريكخودروشرق

پارسمينو
پتروشيميآبادان

سرمايهگذاريشاهد
تكنوتار

رادياتورايران
پتروشيمي جم

گلوكوزان
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

پالسكوكار
فرآوردههاينسوزآذر

آهنگريتراكتورسازيايران
واسپاري ملت

مهندسينصيرماشين
لولهوماشينسازيايران

فيبرايران
نيروترانس

كمكفنرايندامين
فنرسازيزر

كيميدارو
فرآوردههاينسوزپارس

قندشيرينخراسان
نيرومحركه

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
داروسازيامين

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
صنايعريختهگريايران

پارسسرام
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سبحان دارو
تامين سرمايه اميد

سيمان كردستان
توليديگرانيتبهسرام

2552
1959
1570
1481

5657
2192
6690

988
842

1056
4685
1494
1620

1573
8040
1005

2067
8021

2958
1401
2300

27254
28102
1482
1149
860

2865
1522
4992
2182
1182
1870
1961

3699
1802

7592
1015

10826
6370
1943

859
967

1516
2847
1804
7500

1344
3253
6838
9770

987
15710
6643
2473

9310
2980

5389
1256
4050

2823
7420

1900
1454
1938
1430
2280
2950
4300
6113

14100
2580
1639
1942

2857
5319
1226

3585
2471

18500
11483

953
1178
1849
4581
1230

3407
4766
7800

5643
1479
1330
4061
4200

68325
1939

11660
2360
2152
1249

5947
6707
2303

534
193

4086

-104
-81
-65
-40

-100
-115

-264
-51
-42
-44

-136
-78
-84
-82

-163
-45
-64

-359
-103

-59
-104

-1434
-1457

-50
-43
-43
-150
-69

-262
-114
-44
-80

-83
-194

-91
-251
-53

-468
-98
-96
-45
-48
-74

-149
-94

-196
-70

-169
-359
-442

-51
-652
-349
-128
-481
-150

-15
-38
-200

-148
-390
-77
-65

-102
-58
-119
-46

-174
-320
-593

-80
-64
-102
-83

-266
-64

-187
-127
-804
-447

-50
-62
-97

-124
-63

-179
-250
-312
-296
-77
-69

-213
-21

-1323
-102

161
-124
-113
-65

-313
-352
-171
-42
-21

-2498

13800
1800
792

58975
2361

3237
5509
5299
2279

3655
3275
7567

1000
2644

7901
1872
4206
4503
4415
2943
3730
4555
9506
1301

5380
10600
5779
3244
6140
5100

3398
2989
2980
1168

2845
1709
4900
1640
2630

11187
2300
5750
9440

3330
2362

1500
3399
2202
5811

17620
16220
2480
5389
2399

16500
2683
4768
3403
7130

13500
4500
2979
6670
5949
19020

9200
3340
8129

3368
5100

4247
5390

1110
14388

2695
2200
4710
2830
3631
5921

11602
19155

16237
2300
1912

8246
1980

2588
10120
4200

5570
31066

7262
5572
10499
11990
5108
2715

12700
10095

6090
5100
5501
1100

20398
4670

5447
289

72
5482

79
154
262
252
108
174
152
360

47
125

376
89

200
214
210
129

177
209

366
53
161
421
146
154
224
120
161
83
56
27

6
25

113
29
76

531
17

118
232
150
78
25
84

-30
-68
733
383

112
66
47

564
53
44
29

111
234
160
66

155
48

-284
50

-24
97

158
-92

33
1

16
685
-19

25
65
14
17

-74
112
66

-246
11
11

189
62

-12
18

-75
21

1479
50

-99
244
330
-22

-104
67

381
-1

6
159

8
445

30

6836
2400

11456
3830
4412
2855
2516
5019

5460
6200

14990
1901
9000

5700
1434

13637
7254
3184
4391
1726

15480
3950
6052
4980

11395
1420
7090

3550
1446

1900
1570
2661
6806
5394
2463

7910
2799
6892
2459
1600

11149
5740
1690

37100
19077
13500
3770
6866
1680
3001
1280
1079

2785
1887

16451
6232
3487
8495

59650
18400
41822
3724
2670

20999
3156
6801

4588
6031

3348
3624
2250

967
3392

2100
8919

51478
1485
1143

11360
1296

27250
2515

3035
1023
1729

17789
1470

8339
4800

32400
3600
3680
9350
4679
3150

4630
1965
2730

318
5904
5821
5009
4960
3920
1244
4070

325
6

-302
32

-10
-147
-132

234
-26
240

-786
-10

-47
-157

-18
-210

-380
-167

-45
17

-51
-34

-318
61

-596
3

-137
-117

-4
-26
-44

-140
-38

-155
-39

-301
-26

-172
-107

-3
-585
-262

-28
213

-1004
-462

-92
-361

25
-87
-12

-32
-101
-18

-865
-130

-97
-122

-1071
-536
-474

112
-132

73
-15

-276
-57

-245
-108

-29
-39
-26
-80
-44

-214
-1026

-26
-40

-591
-56

-258
-67

-158
-26
-52

-490
-41

-132
-144
-639
-112

-21
-261

6
-23

-197
-96
-88

-2
-36

-170
-119

-154
-140
-27
-83

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در حال حاضر نقدشـــوندگى در بازار ارز كاهش پيدا كرده است؛ 
بطورى كه اگر كســـى بخواهد ارزى كه خريده، بفروشـــد، همچنان 
نگرانىهايى دارد در حالى كه در صندوق هر زمانى دستور ابطال بدهيم، 
براساس ارزش روز دارايى، فرداى آن روز پول به حساب سرمايهگذار 
واريز مىشود اين موضوع مىتواند بازدهى را حفظ و ريسك را كاهش 

دهد.
بايـــد به مردم عادى توصيه كنيـــم كه با ابزار صندوق و به طور

غير مستقيم در بورس سرمايهگذارى كنند چرا كه مسير توسعه بورس 
از طريق صندوقها ميسر است.

به گزارش ايسنا، معاون ناشران و اعضا شركت بورس اوراق بهادار 
ضمن توصيه به سهامداران تازه وارد مبنى بر اينكه به طور غير مستقيم 
و از طريق صندوقها در بورس سرمايهگذارى كنند، گفت: با افزايش 

نقدشوندگى در بورس مىتوان به اين هدف رسيد.
روحاهللا حســـينىمقدم در پاســـخ به اينكه آيا سرمايهگذارى عامه 
مردم به صورت غير مســـتقيم در بورس مىتواند با ديگر فرصتهاى 
سرمايهگذارى رقابت كند؟ اظهار كرد: صندوقهاى سرمايهگذارى انواع 
مختلفـــى دارنـــد برخى در اوراق با درآمد ثابت و برخى در ســـهام 

سرمايهگذارى مىكنند.
برخـــى صندوقها هم مختلط هســـتند صندوقهاى درآمد ثابت 

مىتوانند تا پنج درصد در سهام هم مشاركت داشته باشند.
وى با بيان اينكه هر يك از صندوقهاى سرمايهگذارى نسبت به مقدار 
ريسك بازده مورد نظر خود را دارند، گفت: نمىتوانيم از صندوقهاى با 
درآمد ثابت انتظار داشته باشيم كه بيشترين بازدهى را داشته باشند، چرا 
كه اين صندوقها ريسك كمترى را متحمل مىشوند و در حوزه خاصى 

فعاليت مىكنند در نتيجه طبيعى است كه بازدهىشان نيز كمتر باشد.
معاون ناشـــران و اعضاى شـــركت بورس با اشاره به شرايط بازار 
ارز در شـــش ماهه ابتدايى ســـال 1397، گفت: طى اين مدت در بين 
صندوقهاى سهمى بازدهى خيلى خوبى را شاهد بوديم. تعدادى از اين 

صندوقها بازدهىشان از شاخص نيز باالتر بوده است.
البته در بين اين صندوقها، صندوقهايى كه بازدهىشان از شاخص 
پايينتر يا حتى منفى باشـــد نيز بود ولى در مجموع صندوقهايى كه 
عملكردشـــان باالتر از شـــاخص بود، از تعداد انگشتان دست، بيشتر 

بودند.
حســـينىمقدم تاكيد كرد: اگر شاخص در شش ماهه ابتدايى سال 
1397 نعادل 90 درصد بازدهى داشـــت، بعضى از اين صندوقها بيش 

از 90 درصد بازدهى داشتند.
وى با اشـــاره زمانى كه برخى صندوقهاى سرمايهگذارى بورسى 
مبلغى براى ســـرمايهگذارى نمىپذيرند، گفت: البته سابقا براى خريد 
واحدهاى سرمايهگذارى و در كل سرمايهگذارى غير مستقيم در بورس 
مشكلى وجود داشت، چرا كه مدير صندوق سرمايهگذارى اعالم مىكرد" 
با مبلغى كه براى خريد واحد سرمايهگذارى مىدهند، بايد بتواند سهم 
بخرد و با آن سهام بتواند يك واحد سرمايهگذارى صادر كند، ولى به 
علت صفهاى خريدى كه وجود داشت سهمى به او نمىرسيد و در 

نتيجه نمىتوانست مبلغى پذيرفته و واحد سرمايهگذارى صادر كند".
حسينىمقدم تاكيد كرد: اين موضوع به نقدشوندگى بازار برمىگردد، 
اگر وضع نقدشـــوندگى بهبود پيدا كند، شرايط بهتر مىشود وقتى كه 
گردش معامالت در روز افزايش يابد، آزادى عمل مدير صندوق بهتر 

مىشود و بهتر مىتواند پاسخگوى نياز سرمايهگذاران باشد.
معاون ناشـــران و اعضاى شركت بورس اضافه كرد: بايد به مردم 
عادى توصيه كنيم كه با ابزار صندوق و به طور غير مستقيم در بورس 
ســـرمايهگذارى كنند چرا كه مسير توسعه بورس از طريق صندوقها 

ميسر است.

رونق بورس 

با صندوق هاى سرمايه گذارى

مديرعامل كارگزارى ايمن بورس، 
با بيان اينكه بازار ســــرمايه تحريم ها 
را پيش خور كرده است، گفت: بعيد 
است تحريم ها از اين به بعد اثربخشى 

چندانى داشته باشد.
تيمور ابوحمزه در گفتگو با پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا) اظهار داشت: 
به نظر مى رسد تحريم ها اثرات خود 

را از قبل در اقتصاد كشور گذاشته و 
اتفاق تاره اى رخ نخواهد داد كما اينكه 
معــــاون اول رئيس جمهور و مقامات 
اقتصادى كشور هم اين نكته را بيان و 
اعالم كرده اند كه ديگر اتفاق خاصى 

نخواهد افتاد.
وى با بيان اينكه بروز تحريم ها 
و كيفيت آن به نحوى براى همه فعاالن 
بــــازار قابل انتظار و پيش بينى بوده و 
عكس العمل ها در بيشــــتر بازارها از 
جمله بازار ســــرمايه تا حدودى نشان 
داده شــــده است ، افزود: سهامداران 
بيشتر بايد روى سهامى سرمايه گذارى 
كنند كه به لحاظ بنيادى قابليت دارند؛ 
چــــرا كه حركت كلى بازار هم همين 
را نشــــان مى دهد.ابوحمزه همچنين 
توصيه كرد افراد با آگاهى كامل وارد 
بازار ســــرمايه شوند ، تنها روى يك 
شركت يا صنعت خاص سرمايهگذارى 
نكنند و با تنوع بخشى و تشكيل سبد 
ســــهام، ريسكهاى سرمايهگذارى را 

كاهش دهند.
مديرعامل كارگزارى ايمن بورس 
سپس با اشاره به گزارش هاى شش ماهه 
شركت ها اظهار داشت: شركت هايى

كه به كلى وابســــتگى ارزى ندارند يا 
وابستگى كمترى دارند، در گزارش هايى

كه ظرف همين 10 روز اخير افشــــا 
كرده اند، حامل خبرهاى خوبى بوده 
اند.به گفته ابوحمزه، در صنايعى  مانند 
پتروشــــيمى برخى شركت ها ظرف 
شــــش ماه اخير به اندازه كل پارسال 
ســــود ساخته و بعضى تا دو برابر و 
حتى دو و نيم برابر ســــود شناسايى 
كرده اند؛ اينها بيشــــتر هم مورد اقبال 

سرمايه گذاران و سهامداران قرار گرفته 
و مى گيرند . 

كارشــــناس بازار سرمايه ادامه 
داد: در بخش هايــــى مانند خودرو 
كه وابســــتگى ارزى بااليى داشته اند، 
افزايش قيمت ارز، قيمت تمام شــــده 
محصوالت آنها را باال برده و بيشــــتر 
از بقيه از تحريم ها متاثر شــــده اند ؛ 
اينهــــا طبيعتا گزارش هاى خوبى هم 
نداشته اند و نسبت به سهام كانى ها، 
معدنى ها، فوالدى ها پتروشيمى ها و 
پااليشى ها از اقبال چندانى برخوردار 
نبوده انــــد . ابوحمزه توضيح داد: به 
طور كلى، قيمت ســــهام در اين دوره 
مطابــــق افزايش قيمت دالر و در پى 
آن كاهش ارزش پول حركت نكرده

 است.وى با بيان اينكه تمام بازارها و 
بخش ها و حوزه ها به مرور، خود را 
با قيمت ارز هماهنگ مى كنند، گفت: 
اگر نرخ تسعير را محاسبه و در تحليل 
نهايى خود دخالت دهيم، قاعدتا قيمت 
بسيارى از سهم ها بايد باالتر از آنچه 

امروز هست ، باشد .
كارشناس بازار سرمايه، افق بلند 
مدت بازار را مثبت ارزيابى كرد و اظهار 
داشت: شاخص ها مجددا يك افزايش 
معقول و قابل توجه را تجربه مى كنند 

و بازار از اين پس همچنان حركت به 
سمت مثبت را ادامه خواهد داد.

وى بــــا بيان اينكه بازدهى بازار 
سرمايه در بلندمدت مناسب خواهد 
بــــود ادامــــه داد: افراد بايد  با آگاهى 
وارد بازار سرمايه شوند و كسانى كه 
به دنبال ســــود هستند حتما بايد ديد 
بلندمــــدت يا الاقل ميان مدت مدت 

داشته باشند.خبر ديگر اينكه شاخص 
بورس جريان معامالت هفته دوم آبان 
امسال با 2307 واحد افزايش، معادل 
يك درصد رشــــد كرد و به رقم 183

هزار و 367 واحد رسيد.
به گزارش تســــنيم، در جريان 
معامالت هفته دوم آبان امسال تعداد 
8 ميليــــارد و 645 ميليون انواع اوراق 
بهادار به ارزش 26 هزار و 427 ميليارد 
ريال در بيش از 607 هزار دفعه معامله 
شد.اين درحالى است كه در اين مدت 
تعداد 564 ميليون واحد از صندوق هاى
سرمايه گذارى قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 54 ميليارد 
ريال مــــورد معامله  قرار گرفت.اين 
گزارش مى افزايد: شــــاخص بورس 
هم در هفته منتهى به 11 آبان امسال 
با 2307 واحــــد افزايش معادل يك 
درصد رشد كرد و به رقم 183 هزار 

و 367 واحد رسيد.
شــــاخص بازار اول هم در اين 
مدت با 1809 واحد رشد به رقم 134
هزار و 557واحد و شاخص بازار دوم 
بــــا 4067 واحد افزايش به عدد 355

هزار و 23 واحد رسيدند كه شاخص 
بازار اول و دوم با يك درصد افزايش 

روبرو شدند.

بيست و ششمين نشست ساالنه فدراسيون بورس هاى 
اروپا-آســـيايى  به ميزبانى بورس ابوظبى در امارات متحده 

عربى برگزار شد.
بـــه گـــزارش روابط عمومى و امور بين الملل بورس 
تهران و بر اســـاس اعالم دبيرخانه فياس، در رويداد ســـال 
2018 كه به همراه نخستين كنفرانس فدراسيون طى روز هاى

28 تا 30 اكتبر 2018 ( 6 تا 8 آبان 1397) برگزار شـــد، 
نمايـــندگان بورس ها و نهاد هاى بازار سرمايه از 20 كشور 
منطقه حضور داشتند و پس از برپايى مجمع عمومى و كميته 
هاى تخصصى فدراسيون، نشست ها و پانل هاى مختلف 
تشكيل شد.در مجمع عمومى سال 2018 راى گيرى اعضاى 

هيات مديره و كميته هاى تخصصى انجام و بورس اوراق 
بهادار تهران عضويت كميته حسابرسى فدراسيون بورس هاى

اروپا آسيايى را از آن خود كرد.
 همچنين 9 عضو جديد هيات مديره به شـــرح زير 

انتخاب شدند:
 بورس ابوظبى، بورس آتن، سپرده گذارى مركزى ايران، 
بانك بازســـازى و توسعه اروپايى، بورس قزاقستان، بورس 
مســـقط، بورس نزدك ارمنستان، بورس فلسطين و بورس 
مصر و از ميان آنها بورس هاى مسقط، آتن و مصر كه به 
ترتيب به مدت دو ســـال رئيس هيات مديره، نايب رئيس 

هيات مديره و رئيس كميته كارى فياس شدند.  

كاهش ريسك سرمايهگذارى با تشكيل سبد سهام

بورس تهران عضو كميته حسابرسى فياس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/8/12)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/433

ميليون ريال 7/900/118

143/914 معامله 

ميليارد ريال   6/976/183

بازار در يك نگاه
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آگهى مجمع عمومى فوق العاده 
شركت فن آوران كارزا ( سهامى خاص )

به شماره ثبت 1206  و شناسه ملى 10861745368

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت فن آوران كارزا ( سهامى خاص )

به شماره ثبت 1206  و شناسه ملى 10861745368

آگهى دعوت سهامداران شركت فنى و مهندسى خرد صنعت (سهامى خاص)
شماره ثبت 176100 و شناسه ملى 10102184489

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

setadiran ir

setadiran ir
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اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر

((آگهي تجديد مناقصه همراه با ارزيابي كيفي ))

مناقصه 5-97/7 م ن نوبت اول (يك مرحله اي ) 

سامانه ستاد 200973702000022

سازمان بنادر و دريانوردى /اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر

اول

آگهي دعوت مجمع عمومي
مؤسس انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان افزودنيهاي سيال حفاري

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت خدماتي، پشتيباني و بازرگاني آتيه گستر همكاران 
(سهاميخاص) به شماره ثبت 218743 و شناسه ملي 10102600706

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت دوم شركت خدماتي، پشتيباني و بازرگاني 
آتيهگستر همكاران (سهامي خاص) به شماره ثبت 218743 و شناسه ملي 10102600706

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت پتروپااليش دالين (سهامي خاص) 

به شماره 659 و شناسه ملي 14003702175

آگهي مناقصه جهت انتخاب پيمانكار

ima neT ir

آگهى تغييرات شركت توسعه صادرات صنعتى سهامى خاص 
به شماره ثبت 131448 و شناسه ملى 10380229496

آگهى تغييرات شركت مديريت توسعه سپهر تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 403144 و شناسه ملى 10320533809

آگهى تغييرات شركت نيمرخ سهامى خاص
 به شماره ثبت 20557 و شناسه ملى 10100661040

آگهى تغييرات شركت آريا شيمى پويا سهامى خاص
 به شماره ثبت 189423 و شناسه ملى 10102314310

آگهى تغييرات شركت مهندسى پژوهش صنعت نفت سهامى خاص
 به شماره ثبت 151359 و شناسه ملى 10101941713

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور ايران توپوگرافى سهامى خاص
 به شماره ثبت 17615 و شناسه ملى 10100614872

آگهى تغييرات شركت مديريت وتوسعه فناورى اطالعات آرمان 
سهامى خاص

 به شماره ثبت 335643 و شناسه ملى 10103765484

آگهى تغييرات موسسه انجمن متخصصين علوم وصنايع غذايى 
ايران به شماره ثبت 8062 و شناسه ملى 10100352179

آگهى تغييرات شركت تدبير سازان فناورى انرژى آپادانا
سهامى خاص به شماره ثبت 419515 و شناسه ملى 10320713855

آگهى تغييرات موسسه انجمن متخصصين علوم وصنايع غذايى 
ايران به شماره ثبت 8062 و شناسه ملى 10100352179

آگهى تغييرات شركت خدمات پنبه و الياف نساجى ايران 
سهامى خاص

 به شماره ثبت 77252 و شناسه ملى 10101221169
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زاهدان - خبرنگار اطالعات: كميته امداد 
از12 هزار و 897 كودك دچار سوء تغذيه در 

سيستان و بلوچستان حمايت مي كند. 
رئيس بهداشـــت و درمان كميته امداد 
سيستان و بلوچستان با بيان اين خبر، افزود: 
اين استان از نظر شـــاخص هاي بهداشتي 
در ســـطح پايين تري از كشور قرار دارد و 
محروميت اقتصادي، پايين بودن سطح درآمد 
مردم و تغذيه نامناســـب مادران در دوران 

بارداري و شـــير دهي باعث كاهش رشد و 
مشكالت تغذيه اي كودكان شده است   .

 موسي آبتن با اشـــاره به توزيع سبد 
غذايي پيشگيري از ســـوء تغذيه كودكان 
در سيستان و بلوچستان،گفت: 30 درصد 
كودكان دچار سوء تغذيه از شهرستان هاي 
سيستان هســـتند وعمده موارد سوء تغذيه 
اين كودكان ناشي از خشكسالي هاي منطقه 
است. رئيس اداره درمان كميته امداد سيستان 

و بلوچستان اعالم كرد: 85 درصد كودكان 
دچار سوء تغذيه تحت حمايت از خانواده هاي 
غير مددجو و 15 درصد از خانواده هاي زير 

پوشش اين نهاد هستند   .
 وي افزود: پايش وضـــع، بهبود اين 
كودكان در پايان دوره شـــش ماهه انجام 
مي شود و چنانچه كودك به رشد مطلوب 
رسيده باشد از چرخه حمايتي اين نهاد خارج 

شده و افراد جديد جايگزين مي شوند .

 آبتن با اشاره به اين كه روند شناسايي 
كودكان دچار ســـوء تغذيـــه به صورت 
گروهي از ســـوي مراكز بهداشت سيستان 
و بلوچستان انجام مي شـــود، گفت: اين 
كودكان 2 برابر ســـهميه مصوب به كميته 
امداد معرفي مي شوند و از بين آنان كودكان 
داراي استحقاق حمايت به مدت 6ماه تحت 

حمايت اين نهاد قرار مي گيرند .
   به گفته وي اقالم ســـبدغذايي براي 

درمان سوء تغذيه كودكان نيازمند شامل برنج، 
تن  ماهي، شير، پنير، تخم مرغ، ماكاروني و 
حبوب است كه هزينه آن از محل اعتبارات 

دولتي تامين مي شود .
 او اعالم كرد: نيكـــوكاران مي توانند 
كمك هاي نقـــدي خود به كميته امداد را به 
شماره  حساب 0107073434006 واريز يا از 
طريق سامانه پيامكي 3#*5*054*8877* 

اقدام كنند .

برخي تنگ نظري ها موجب كوچ سرمايه گذاران حمايت كميته امداد از 12 هزار كودك دچار سوءتغذيه درسيستان و بلوچستان  
بومي از آذربايجان غربي شده است

اروميهـ  خبرنـــگار اطالعات: افزايش تضـــاد در ميان خانواده ها، 
موجـــب افزايـــش ناهنجاري هـــاي اجتماعـــي در ســـطح جامعه

 شده است. 
استاندار آذربايجان غربي در دومين جلسه شوراي پيشگيري از وقوع 
جرم در اين استان كه با حضور رئيس كل دادگستري برگزار شد، ضمن 
قدرداني از تالش هاي اعضاي ستاد پيشگيري از وقوع جرم در كاهش آمار 
وقوع جرم در آذربايجان غربي گفت: بسياري از آسيب هاي اجتماعي و 
بويژه نزاع  و جرائم خشن، ناشي از مشكالت زير ساخت هاي اصلي جامعه 
اســـت كه در صورت اصالح نشدن آن ها، در آينده با افزايش وقوع جرم 

روبرو خواهيم بود. 
محمد مهدي شـــهرياري ادامه داد: متأسفانه بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي، مسائل و بحث هاي اجتماعي به حاشيه رفته است و بحث هاي 
سياسي در اولويت قرار گرفته و اين مسئله موجب به فراموشي سپرده شدن 

مسائل اجتماعي در جامعه شده است. 
شهرياري با ابراز تأسف از افزايش تضاد  در ميان خانواده هاي ايراني 
تاكيد كرد: اين وضع موجب افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي در سطح 

جامعه شده است. 
وي مباحث اقتصادي را نيز در رفتارهاي اجتماعي بسيار موثر دانست 
و گفت: به دليل نبود ثبات و نوسانات اقتصادي، روابط اجتماعي نيز دچار 

مشكالت زيادي شده است. 
اســـتاندار آذربايجان غربي اظهار اميدواري كرد كه با برجسته كردن 
نقش دين و مذهب در جامعه و افزايش آموزش هايي مانند كنترل خشم 
توسط ائمه جمعه و دستگاه هايي نظير صدا و سيما و آموزش و پرورش، 

بتوان آمار ناهنجاري هاي اجتماعي در جامعه را كاهش دهيم. 
وي به برخي تنگ نظري ها در اســـتان اشاره كرد و گفت: اين تنگ 
نظري ها و برخوردها موجب شده اســـت با وجود ثروت هاي فراوان،

 سرمايه داران اهل آذربايجان غربي به خارج از كشور و استان هاي ديگر 
كوچ كنند.    

وي به تالش هاي استان براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
نيز اشـــاره كرد و گفت: عليرغم كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي در 
كشور، توانسته ايم ســـرمايه گذاران خارجي را به استان آذربايجان غربي 
جذب كنيم كه جذب 5 ميليـــون دالر از 20 ميليون دالر براي احداث 

كارخانه كالچ و ترمز نمونه اي از اين تالش است. 

شوراي شهر همدان
 از انجمن معتادان گمنام حمايت مي كند

همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس شـــوراي اسالمي شهر همدان 
گفت: حمايت از انجمن معتادان گمنـــام ( NA ) راه  حل حفظ معتادان 
بهبود يافته است و اين شورا حمايت خود را براي تقويت انجمن ياد شده 

اعالم مي كند. 
كامران گردان در صحن علني شوراي اسالمي شهر همدان، اظهار كرد: 
انجمن مردمي معتادان گمنام بدون هيچگونه چشمداشت مالي در زمينه 

مقابله با مواد مخدر مي تواند مسئوالن استان را كمك دهد. 
وي افزود: اين انجمن نهادي مردمي و خودجوش است كه توسط 
افرادي كه خـــود زماني در چنگال اعتياد گرفتار بودند، با هدف كمك و 
نجات معتادان از دام اعتياد و براي كاهش آسيب هاي اجتماعي جامعه شكل 

گرفته است. 
رئيس شوراي اسالمي شهر همدان بيان كرد:عضويت در اين انجمن ها 
بدون هيچ شرط و شروطي بوده و تمركز روي رهايي از اعتياد است و اين 

انجمن به دليل رعايت اصل گمنامي، هيچ مدركي از اعضا تهيه نمي كند. 
رئيس كميسيون نظارت، بازرسي و امور اداري شوراي شهر همدان 
نيز اهداف و فعاليت هاي اين انجمن را در زمينه حفظ سالمت جامعه قابل 
توجه برشمرد و گفت: اگر مسئوالن امر براي تدوام فعاليت هاي اين انجمن 

مردمي هزينه كنند، سرمايه گذاري محسوب مي شود. 
سيد مسعود عسگريان با بيان اين كه اين انجمن مي تواند پل ارتباطي ما 
با مخاطبان خاص باشد، افزود: افرادي كه به جامعه اين انجمن پويا اضافه 

شوند، سالمت جامعه شهري را تضمين مي كنند. 
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي شهر همدان نيز 
گفت: آسيب هاي اجتماعي در كمين تك تك افراد جامعه است و همچنان 

نگاه جامعه نسبت به معتادان و انجمن هاي حمايتي آنها، آسيب زا است. 
رضوان سلماسي با توجه به اينكه پنهان كاري اثرات آسيب را شدت 
مي بخشد، افزود: جامعه به عنوان گناهكار و گاهي تبهكار به معتادان نگاه 

مي كند كه اين شرايط براي بانوان سخت تر هم مي شود. 

دستگيري قاچاقچيان اشياي تاريخي
 در سيستان و بلوچستان

زاهدان - خبرنگار اطالعات: 2 متهم دخيل در امر قاچاق اشـــياي 
تاريخي سيستان و بلوچستان شناسايي و دستگير شدند. 

فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و 
گردشگري سيستان و بلوچستان با اعالم اين خبر، اضافه كرد: با دستگيري 
متهمان تعدادي اشياي تاريخي شامل شمشير، كوزه سفالي، دستبند فلزي، 
گردن آويز سنگي، سنگ آسياب و سكه كشف و ضبط شد . سرهنگ علي 
اكوان     با اشـــاره به تحويل اشياي كشف شده به موزه زاهدان، افزود: افراد 

متخلف نيز با تشكيل پرونده به مقام قضايي استان تحويل شدند .

پلمب انباري
 با 538 ميليارد ريال كاالي احتكار شده در شيراز

شـــيرازـ  خبرنگار اطالعات: انباري كه مقادير زيادي مواد غذايي به 
ارزش 538 ميليارد و 160 ميليون ريال در آن احتكار شده بود، در يكي از 
محله هاي شيراز كشف و پلمب شد.  فرمانده انتظامي استان فارس گفت: در 
بازرسي از اين انبار، 667هزار و 140 كيلوگرم برنج، 654هزار و 180كيلوگرم 
عـــدس، 435 هزار و 35 كيلوگرم ادويه، 80 هزار و 23 كيلوگرم پســـته، 
78 هزارو 70 كيلوگرم چاي، 14هزار و 773 كيلوگرم بادام زميني و 15هزار 

و 180 كيلوگرم تخمه آفتابگردان كه احتكار شده بود، كشف شد .
سردار سرتيپ دوم احمد علي گودرزي، با بيان اينكه در اين زمينه يك 
نفر دستگير و تحويل مرجع قضايي شده است افزود :   با دستور مقام قضايي 

كاالهاي موجود در اين انبار ضبط و اين مكان پلمب شد. 

تخريب 60 كاربري غيرمجاز 
در اراضي كشاورزي همدان 

همدان ـ  خبرنگار اطالعات: مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي 
همدان گفت: 60 كاربري غيرمجاز در اراضي كشاورزي اين استان در نيمه 
نخست سال جاري قلع و قمع شده است.  محمدمهدي نيك مرادي اظهار 
كرد: در اين مدت به 512 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اخطاريه داده شده كه 
در صورت ادامه تخلف حكم قلع و قمع از سوي دادستاني صادر مي شود.
وي افزود: ديواركشـــي كه منجر به خرد شدن اراضي و تخريب باغ ها و 
احداث بنا و محوطه  سازي در اراضي بيشترين تخلفات مشمول قانون بوده 
كه اخطار داده شده است.مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي همدان 
بيان كرد: يك هزار و 517 گروه روز گشت زني در اراضي استان انجام شده 
و در اين مدت 125هزار و 912 كيلومتر گشت زني شده است.وي با بيان 
اين كه ســـامانه 131 براي گزارش تغيير كاربري هاي غيرمجاز است، اعالم 
كرد: در سال جاري 322 تماس با اين سامانه توسط مردم صورت گرفته كه 
217 مورد مربوط به تغيير كاربري غيرمجاز بوده است.نيك مرادي اضافه كرد: 
تغيير كاربري اراضي فقط با مجوز امكانپذير اســـت و تا پايان سال گذشته 

حدود 100هكتار از اراضي ملي به نيروگاه خورشيدي واگذار شده است. 

دستگيري سارقان محصوالت باغي در نيشابور
نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از 
شناســـايي و دستگيري اعضاي شبكه 4 نفري محصوالت باغي با 9 فقره 
سرقت در بخش زبرخان اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور 
گفت: در پي شكايت  جمعي از باغداران شهر خرو بخش زبرخان مبني بر 
دزدي از محصوالت باغي آنان، مأموران مقدار 800 كيلوگرم محصوالت 
باغي به ارزش 180 ميليون ريال كشـــف كردند.وي افزود: متهم 31 ساله 
به 9 فقره دزدي با همدستي 3 نفر ديگر از دوستانش اعتراف كرد كه ديگر 

همدستان او نيز توسط مأموران دستگير شدند.

كشف سيگار قاچاق در نيشابور
* سرپرســـت فرماندهي انتظامي خراسان رضوي از كشف محموله 
سيگار قاچاق به ارزش 3 ميليارد ريال در شهرستان نيشابور خبر داد.سرهنگ 
ابراهيم قربان زاده گفت: مأموران در بازرســـي از انبار زيرزمين يك منزل، 
تعداد 910 هزار و 800 نخ انواع سيگار خارجي قاچاق به ارزش 3 ميليارد 

ريال را كشف كردند و يك متخلف در اين زمينه دستگير شد.

تسليت به همكار
جناب آقاي علي اكبر نوروزي خبرنگار محترم روزنامه اطالعات در 

گرگان
با نهايت تأســـف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده 

محترمتان از صميم قلب تسليت عرض مي نماييم.
سازمان شهرستانهاـ سرويس اخبار شهرستانهاي روزنامه اطالعات

660 هكتار از اراضي ملي آذربايجان غربي رفع تصرف شد 
اروميـــهـ  خبرنگاراطالعات: 
660 هكتار از اراضي ملي اســـتان 
آذربايجان غربي كه در نيمه نخست 
امسال توسط سودجويان تخريب و 
تصرف شده بود، بازپس گرفته شد  . 

مديـــركل منابـــع طبيعي و 
آبخيزداري آذربايجان غربي اعالم 
كرد: رســـيدگي بـــه پرونده هاي 
متصرفان اراضي ملي در آذربايجان 
غربـــي طي اين مدت رشـــد 57 
درصدي داشته و حدود 300 ميليارد 
ريال از متصرفان و ســـودجويان 

خسارت اخذ شده است  . 
ميرصمد سيد موسوي گفت: 
امسال همچنين يكهزار و 264 فقره 
پرونده با مســـاحت هزار و 963 
هكتار براي متصرفان اراضي ملي 
در آذربايجان غربي تشكيل شده و 
امسال از محل صندوق توسعه ملي 
183 ميليارد ريال اعتبار به اجراي 
20 طرح زيرحوزه آبخيزداري استان 

اختصاص يافته است.
 او با بيـــان اينكه عمده اين 
طرح ها شامل طرح هاي مكانيكي، 
بيولوژيكي و حفاظتي است، اضافه 
كرد: پروژه هاي مكانيكي شـــامل 
احداث سازه هاي سنگ مالتي، سازه 

گابيوني و خشكه چين بوده است كه 
در حجم حدود 40 هزار مترمكعب 
در سطح اســـتان كار خواهد شد. 
در بخـــش بيولوژيكي نيز 6 هزار 
هكتار از حوزه هايي كه پروژه هاي 
آبخيزداري در آنها صورت گرفته 
اســـت، بذركاري و كپه كاري و 
همچنين با مشاركت هاي مردمي 

600 هكتار علوفـــه كاري و 300 
هكتار نهال كاري مي شود  . 

  168هزار هكتار كاداســـتر يا 
حدنگاري نيز در بخش حفاظت 
امور اراضي انجام گرفته و منجر به 
صدور سند تك برگي به نام دولت 

شده است   . 
وي در خصـــوص اصالح 

الگوي مصـــرف در خانوارهاي 
روستايي حاشيه جنگل ها، گفت: 
اصالح الگوي مصرف سوخت هاي 
فسيلي به خورشـــيدي، از ديگر 
برنامه ها است كه در اين خصوص 
150 خانوار روستاهاي جنگل نشين 
سردشت و پيرانشهر به اين سيستم 

مجهز مي شوند  . 

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: سرپرســـت فرمانداري قرچك تاكيد كرد: 
شناسايي داوطلبين تأسيس تشكل هاي مردم نهاد در حوزه ازدواج در قرچك از 
اولويت هاست.  بهمن خطيبي در جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي 
و ســـتاد مديريت و ساماندهي آســـيب هاي اجتماعي شهرستان قرچك، با 
توضيحاتي درخصوص وضع طالق در كشور، به  ضرورت اهتمام دستگاه هاي 

متولي در برگزاري جلسات مستمر، دقيق و كارشناسي شده تأكيد كرد.
وي اظهار داشـــت: كلينيك هاي مشاوره ازدواج و طالق ظرفيت بسيار 
مهمي براي مقابله با آســـيب هاي اجتماعي است كه بايد به كمك ادارات از 

مشاوران برجسته براي ارائه مشاوره به مراجعان خود اقدام كنند.
 او با ارائه راهكارهاي عملياتي، از ادارات خواســـت همگام و در كنار 
يكديگر براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي طبق برنامه ششم توسعه و توجه به 

شرايط شهرستان قرچك اقدام هاي الزم را انجام دهند. 
  وي تأكيد كرد: بخشداري مركزي و دهياري هاي تابعه به منظور برگزاري 
كالس هاي آموزشي مهارت هاي زندگي در سطح روستاها، همكاري هاي الزم 

را با اداره بهزيستي و شبكه بهداشت و درمان داشته باشند.
خطيبي گفت: اداره بهزيســـتي در صورت شناسايي داوطلبين  مجرب، 
روان شناس، آن ها را براي ارائه مشاوره هاي پيش از ازدواج و طالق به شبكه 
بهداشت و درمان و فرماندهي انتظامي معرفي كند و فرمانداري، شبكه بهداشت 
و درمان، اداره بهزيستي و اداره ورزش و جوانان نيز نسبت به شناسايي داوطلبين 

تأسيس تشكل هاي مردم نهاد در حوزه ازدواج، اقدامات الزم را انجام دهند. 

تأسيس تشكل هاي مردم  نهاد ازدواج 
در قرچك ضرورى است

انتقاد نماينده رباط كريم و بهارستان
 از كمبود سرانه فرهنگي در بهارستان  

بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: نماينده رباط كريم و بهارستان در 
مجلس شوراي اســـالمي از كمبود سرانه هاي فرهنگي و دانشگاهي اين 
شهرستان انتقاد كرد و گفت: برخي از كالس هاي درس مدارس بهارستان 

47 دانش آموز دارد.
حســـن نوروزي در نشست مشترك كار گروه تخصصي اجتماعي 
و فرهنگي اســـتان تهران كه با حضور محمد حسين مقيمي، استاندار 
تهران در بهارستان برگزار شد، اظهار داشت: مردم شريف شهرستان هاي 
رباط كريم، بهارستان و شهر پرند از فقر امكانات درماني و بهداشتي رنج 
مي برند و بايد براي تامين امكانات درماني در اين مناطق اقدامات جهادي 

صورت گيرد.
وي گفت: در حوزه نمايندگي من افزون بر يك ميليون نفر زندگي 
مي كنند، اما فقط 2 بيمارستان فعاليت دارند كه نياز مبرم به ساخت چند 

بيمارستان ديگر احساس مي شود.
نوروزي افزود: جمعيت 700 هزار نفري شهرستان بهارستان با داشتن 
فقط يك دانشگاه از كمبود محيط هاي دانشگاهي رنج مي برد و نيازمند نگاه 

ويژه فرهنگي آموزشي در اين زمينه هستيم.
همچنين بســـياري از دســـتگاه هاي فرهنگي اين شهرستان هنوز 

استيجاري هستند كه در اين مورد بايد چاره انديشي شود. 
وي با بيان اين كه بهارستان عليرغم جمعيت زياد هنوز اداره هالل احمر 
ندارد، در اين شهرستان به محروميت در حوزه آموزش پرورش نيز اشاره 
كرد و بيان داشـــت: هنوز در بهارستان كالس هاي كوچكي وجود دارد 
كه در آنها 47 دانش آموز حاضر مي شـــوند و در حوزه بهزيستي و افراد 
تحت پوشـــش نيز بايد گفت كه در اين منطقه 3 هزار نفر تحت پوشش 
قرار ندارنـــد و خانواده هايي با3 فرزند معلول زندگي مي كنند كه نياز به

حمايت دارند.  
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زريـــن شـــهرـ  خبـــر نگاراطالعات: 
فرمانـــدار لنجان جذب ســـرمايه گذار بخش 
خصوصـــي در حوزه هاي مختلـــف را عاملي 
مهم بـــراي تداوم رشـــد اقتصادي شـــهرها

اعالم كرد.  
  صفرخانلوگفت: امروز جذب سرمايه گذار 
براي حضور در پروژه هاي شهري يك ضرورت 
اجتناب ناپذير اســـت، چراكه جذب مشاركت 
بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني 
شهرداري ها موجب خواهد شد تا زمان بهره برداري

 از اين پروژه ها كاهـــش يابد و در نهايت مردم 
شهرستان لنجان از اين طرح ها منتفع شوند. 

  او در نشست با مدير عامل سازمان همياري 
شهرداري هاي استان اصفهان وشهرداران اين شهرستان 
اضافه كرد: امروز فرصت هاي ســـرمايه گذاري

در شهرهاي 9 گانه شهرســـتان لنجان با انجام 
كارهاي كارشناســـي شده توسط مديران شهري 
تعريف و در قالب پكيج سرمايه گذاري مهياست، 
برهمين اســـاس انتظار مي رود سازمان همياري 
شهرداري هاي استان اصفهان، به عنوان سازمان 
تخصصـــي، براي تحقق اهـــداف و طرح هاي 

مشاركتي در شهرستان همكاري كند. 

وي اظهار كرد: لنجان، شهرستاني صنعتي 
با ظرفيت هاي فراوان اســـت كه در گذشـــته 
شـــهرداري هاي آن به دليـــل دريافت عوارض 
آاليندگي از نظر اقتصادي وضع مناسبي داشتند، 
اما در حال حاضر حتي در پرداخت حقوق پرسنل 

خود نيز با مشكل مواجه هستند. 
  او با بيان اين كه هزينه هاي اجتناب ناپذير
شهري شـــامل حقوق پرسنل، هزينه هاي جاري 
و نگهداشـــت شـــهري پروژه هاي شهري را 
با مخاطره مواجه كرده اســـت، افزود: متاسفانه 
همچنان برخي از مسئوالن و نهادها مانند گذشته 
به شهرداري هاي اين شهرســـتان نگاه كرده و 
لنجان را شهرســـتاني برخوردار مي دانند كه در 
واقعيت اينگونه نيست برهمين اساس سعي شده 
با برگزاري جلسات مختلف به روشنگري پرداخته 
تا بتوانيم مشكالت پيش روي شهرستان لنجان را 

برداريم. 
فرمانـــدار لنجـــان تاكيد كـــرد: يكي از 
مشـــكالت مهمي كه در حوزه سرمايه گذاري 
با آن مواجه بوديم بروكراســـي زايد و سنگين 
حاكم بر شهرســـتان لنجان بود كه مانع اجراي 
بســـياري از پروژه هاي مهـــم عمراني در اين 

شهرستان شده و از مهمترين مشكالت آن به شمار
 مي آمد. 

وي اضافه كرد: با توجه به اين كه بروكراسي 
اداري موجب كند شـــدن روند سرمايه گذاري 
در اين شهرستان شـــده بود، در گام نخست با 
برگزاري جلسات مختلف با ادارات و نهادهاي 
مختلف براي كاستن از بروكراسي اداري و خدمت 
صادقانه به مردم تـــالش كنيم كه يكي از آن ها، 
كاستن از بروكراسي اداري در حوزه گردشگري

 بوده است. 
صفرخانو با بيان اين كه در شهرستان لنجان 
با مشـــكالت متعددي مواجه هستيم و برهمين 
اساس انتظار مي رود مديران شهرستان با جرأت 
و جســـارت اقدام كنند و به دنبال آن نباشند كه 
توپ را در زمين ديگـــري بيندازند تا بتوانيم بر 
مشكالت فايق آييم، ياد آوري كرد:خوشبختانه 
امروز با وحدت و همدلـــي به وجود آمده بين 
ادارات و نهادهاي شهرستان لنجان شاهد كاهش 
چشمگير بروكراسي اداري هستيم چراكه مديران 
اين شهرستان خود به اين نتيجه دست پيدا كردند 
كه تنها راه برون رفت از مشـــكالت شهرستان 

لنجان، جذب سرمايه بخش خصوصي است. 

ضرورت جذب سرمايه گذار بخش خصوصي در پروژه هاي شهري

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد  

021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها
22224963-22224886

مفقودي
اينجانب صادق رضائي شللو مالك خودرو به شماره پالك 35ـ566ب58 و شماره 
 NAAN01CA78E707710 موتور12487030002 و شماره شاسي
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هركس ادعائي در مورد خــــودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر  
حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران كرج 
شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از  انقضاي مهلت مزبوط طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانـــب محيا يارندپور فرزند حميد به شـــماره 
شناســـنامه 32949 صادره از تهران در مقطع كارداني رشـــته برق قدرت 
صادره از واحد دانشـــگاهي صدرالمتألهين (صدرا) به شـــماره دانشجويي 
84103361 مفقود گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا دارد 
اصل مدرك را به دانشـــگاه صدرالمتألهين به نشاني: بزرگراه شهيد خرازي، 
بلوار كاشـــان جنوب، ميدان موج، بلوار عالمه قزوينـــي، نبش ميالد يكم 
 با كدپستي 1493845161 و صندوق پســـتي 314ـ14875 ارسال نموده 

و با شماره همراه 09121164640 تماس حاصل فرمايند. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت دوم 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب امير مرادي نژادفرد فرزند غالمحســـين 

به شـــماره شناســـنامه 26 صادره از بروجرد در مقطع كارشناسي پيوشته 

رشته مهندسي كشـــاورزي صادره از واحد دانشـــگاهي بروجرد با شماره 

129111202143ـ  93/1/24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار اســـت. از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد به نشاني 

امام خميني(ره) ارسال نمايد.

اينجانب ابوالقاســـم فرخ نژاد مالك خودروي سواري پيكان مدل 1383 به 
رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي ايران42ـ313ق11 و به شماره شاسي 
83431543 و به شماره موتور 11283045332 به علت فقدان اسناد فروش 
و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است، لذا چنانچه 
هركـــس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظـــرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شـــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر، ساختمان 
سمند مراجعه نماييد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد.    اسفراين

كارت دانشجويي به نام روشن دخت رستم پور 
فرزند حميد به شماره دانشجويي 93129213 
صادره از مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي 

اهواز مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

مجوز حمل سالح شكاري 2لول ساچمه زني ته پُر مدل 
كوسه ساخت ايران به نام حجت اله ناظري قاديكاليي به 
شماره ملي 2161449443 فرزند شعبان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

سند كمپاني و شناسنامه خودروي سواري پرايد 
به ش انتظامي 622د88ايران72 مدل81 به ش 

 S1412281858258موتور00393319 ش شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و فاكتور فروش پژو 206 مدل 94 برگ سفيد 
 163B0196664 پالك 421ي37ـ  ايران24 موتور

شاسي NAAP41FEI4J282916 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز پرايد 131 به ش شهرباني 
ايران20ـ673ب97 به ش شاسي 
3463760 بنام كوروش كاوسي 

مفقود و فاقد اعتبار است.

سند موتورسيكلت به شماره پالك 
587/78456 مدل 95 به نام 

آقاباباجاني گرجي مفقود گرديده 
است و از درجه اعتبار ساقط است. 

سندـ  برگ سبزـ  برگ كمپاني پيكان وانت مدل 90 
57ـ ايران389ط22ـ  انتظامي 11490084121ـ  

موتور NAAA46AAXCG310489 شاسي به نام 
محمدفراهاني مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي هيمن عبداهللا حمه امين به 
شماره 9617022206 و كد ملي 7355564 

دانشگاه كردستان ارشد هوش مصنوعي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. سنندج 

شناسنامه مالكيت پرايد 141 مدل 1386 
به شماره انتظامي 179ب15 ايران46 

به نام محمدحسين پور عليجان بيجارگاهي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس 
 NAAM11CAXCR906227 مدل 1391 به شماره شاسي

به شماره پالك 44ـ  ايران767 هـ 71 به نام اميراحمد معبد 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگه سبز و سند كمپاني نيسان زامياد 
شماره شاسي L177035 موتور 

466611 پالك 677ع32ـ  ايران22 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز سواري پي كي مدل 81 پالك 
47ـ717ب76 موتور M11100601 شاسي 

PSW68E0001251 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

كارت بازرگاني به شماره 
1293033626 متعلق به آقاي 

مجيد فرزاد نسب مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

شناسنامه مالكيت سواري پرايد مدل 1385 
به شماره انتظامي 473ج38ايران32 به نام 
مسعود مهجور نجم آبادي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.سبزوار

برگ سبز سواري تويوتا كمري مدل 2016 به شماره پالك 
152ب45 ايران99 و موتور 2ARX271941 و شاسي 

4T1BD1fK3GU186868 به نام سجاد فشنگچي 
بناب مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز سواري هايما مدل 95 هاچ بك به شماره پالك 
 484QA61000306G 511ي84ـ  ايران15 و موتور
و شاسي NAAD19XZ9GI620457 به نام سياوش 

جدي مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

اصل كارت هوشمند 3179941 
مربوط اتوبوس اسكانيا مارال به شماره 
پالك 453 ع45 ايران91 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1392 به شماره پالك 
957و96 ايران43 و شماره شاسي A2DR913903 و شماره 

موتور 124K0146529 به رنگ نقره اي به نام امير كريمي 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل پرايد 141 مدل1386 
به شماره پالك ايران 72ـ623ل51 به شماره شاسي 
S1482286214818 و شماره موتور 2035220 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد 
سيستم تيپ 131SL مدل1390ـ سايپا شماره 

موتور4375411 شماره انتظامي 68 ايرانـ  
866و64 گمشده و از اعتبار ساقط مي باشد. (فومن)

كارت تردد اينجانب حسين ويشه به 
شماره 0049982151 مربوط به اداره 
كل فرودگاه هاي مهرآباد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2901492 شماره پرونده 737302873 به 

شماره شهرباني 359ع36 ايران51 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو 

كارت هوشمند ناوگان مان  
به شماره 4260492 

مفقود و فاقد 
اعتبار است.كليشاد

 سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو206 هاچ بك مدل1391 به 
شماره شهرباني 685ط41ـ  ايران37 به شماره موتور14191010038 
و شماره شاسي NAAP03ED0CJ579530 به نام كريم ياره گم شده 

از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

كارت دانشجويي بنفشه فيروزي به 
شماره 9026010227 دانشگاه 
كردستان رشته مرتع و آبخيزداري 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز خودروي سواري 
 131SL سيستم سايپا تيپ

مدل 1391 شماره پالك 
25ـ618ي61 شماره موتور 
4711588 شماره شاسي 
 S3412291464472

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. آذرشهر

مجوز حمل سالح شكاري به 
شماره سالح 21702680 

ساچمه زني دولول كنارهم مدل 
كوسه كاليبر12 ساخت ايران 
صادره از لشكر30پ گرگان به 
نام جواد چشك فرزند عباس 
شماره ملي 2239902817 

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است. گرگان

مفقودي برگ سبز و سند 
ماشين اسپورتيج كيا2016 
به رنگ سفيد پالك 61759 

ـ G1759  شماره موتور 
G4NAFH117796

شماره شاسي
 U5VB81A2GL754902

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (رامهرمز)

برگ سبز وانت پيكان مدل 
1385 به شماره پالك 

45ـ771س21 با شماره 
موتور 11285034873 و 
شماره شاسي 22105972 

به نام علي نايبندي اتش 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سند كارخانه خودرو سواري 
پرايد SE131 مدل 1393 
به رنگ سفيد به شماره پالك 
84ـ 548ط15 و شماره موتور 
5172250 و شماره شاسي 

 NAS411100E3678277
به نام مينا بي ريا مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

شناسنامه مالكيت 
خودرو لوگان L90 مدل 
1394 به شماره انتظامي 
321ط68ـ  ايران46 به 
نام غالمرضا ستارپناه  
كرگانرودي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
(تالش)

سند كمپاني، برگ سبز و سند 
مالكيت خودرو سواري پرايد 

جي تي ايكس آي مدل 1389 به 
شماره پالك 17ـ231م15 و 

شماره موتور 3375807 و شماره 
 S1412289437084 شاسي
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اروميهـ  احسان عباسي

«نوبت دوم»
سند مالكيت و شناسنامه سواري 
پژو 206 به رنگ سفيد روغني 

مدل 1389 به شماره پالك 
73ـ851د43 و شماره موتور 

14189071197 و شماره شاسي 
NAAP03ED8BJ481831 به نام 
سميرا رفعتي نژاد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.كازرون

تمام مدارك شامل كارت و سند 
كارخانه موتورسيكلت پرواز 
به رنگ زرد به شماره پالك 

33697ـ638 شماره موتور 
152FMH00198213 و 

شماره بدنه 9010327 به نام 
ابوالفضل ياوري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(بندرعباس)

دفترچه ثبت ساعت سواري 
بين شهري با شماره دفترچه 
941/1000253 به نام 

حسين اثني عشري كهنوجي 
فرزند علي به شماره ملي 

3091266982 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 
00012ـ410ـ14 به تاريخ صدور 67/11/16 

صادره از آذربايجان غربي و به شماره عضويت 
00072ـ1ـ4ـ14 به نام مهندس زين العابدين 
رفيع فر به ش ش 282 متولد 1330 در رشته 
مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيكي ساختمان 
صادره از دانشگاه علم و صنعت ايران مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  زين العابدين رفيع فر 

پروانه اشتغال به كار مهندسي به شماره 
00087ـ300ـ14 به تاريخ صدور 

64/6/4 صادره از آذربايجان غربي به 
شماره عضويت 00093ـ0ـ3ـ14 به نام 
مهندس صادق بغداديان به ش ش 2 و 

متولد 1332 در رشته مهندسي عمرانـ  
عمران از دانشگاه استانبول تركيه مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  جعفر صادق بغداديان 

اسناد و مدارك (برگ سبز) 
خودرو سواري سمند به شماره 

 پالك ايران 13ـ  643ج22 
به شماره موتور 

12483130872 به شماره 
شاسي (بدنه) 0083241262 

به نام شركت ليزينگ ايران 
خودرو مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

سند و بنچاق اتومبيل پژو 
207 رنگ خاكستري متاليك 

به شماره شهرباني 564 ل 15 
ـ ايران11 به شماره شاسي 

 NAAR13FE3BJ975946
شماره موتور 

13589008050 به نام جواد 
اقبال آل آقا مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

«گمشده»
«مرحله دوم»

دفترچه خدمات كشاورزي اينجانب حميده 
سعيدي فرزند عيسي به شماره ملي 

4979233899 به شماره دفترچه 390 
مقدار 2 هكتار زمين زراعي آبي صادره 

از مركز خدمات كشاورزي عطاآباد، مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شهرستان آق قال 

سند كمپاني و برگ سبز و كارت 
ماشين خودرو سواري تيگو 5 

مدل 1395 به شماره پالك ايران 
53ـ  481و55 به شماره موتور 

MVM484FTAG004048 به شماره 
 NATGBATL6G1003808 شاسي

به نام بهاره كريم زاده مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان 

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري پژو پارس 
مدل 1391 به رنگ سفيد 
روغني به شماره انتظامي 

ايران 99ـ894م62 به نام 
آقاي فرامرز خسروبيگي 
فرزند شيخ حسن مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. بروجرد 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدحسين ناطقي پور 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 18316 صادره از 
تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته روان شناسي 

عمومي صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شهر قدس به نشاني شهر قدس ميدان قدس 

انتهاي بلوار شهيد كلهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر 
قدس ارسال نمايد. 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ 

TU3 206 به رنگ خاكستري 
مدل 1395 به شماره انتظامي 

54ـ121ق34 و به شماره موتور 
165A0061669 و به شماره 

شاسي 830314 متعلق به حسن 
عباس زاده مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ كمپاني پژو 206 مدل 
1392 به شماره انتظامي 
846س49ايران10 به 

رنگ سفيد روغني و شماره 
 165A0110400 موتور

و شماره شاسي 
NAAP03EE6HJ078687 به 
نام ريحانه اسدي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني پرايد 
جي تي ايكس به 
شماره شاسي 

 S1412284561239
موتور 01199078 

پالك 214س21 
ايران56 مفقود و از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

 SLX405 برگ سبز خودرو سواري پژو
به رنگ خاكستريـ  متاليك مدل 
1391 به شماره شهرباني ايران 
54ـ  728د49 به شماره موتور 

139B0011804 و شماره شاسي 
NAAM31FC0CK858640 به نام 

محمد ياسين دهقان منشادي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

مفقودي برگ سبز و سند پژو 
پارس مدل 90 شماره پالك ايران 

24 ـ 522 ل51 شماره موتور 
12490080420 شماره شاسي 
 NAAN21CA2BK458266
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (رامهرمز)

كارت شناسايي و برگ سبز (شناسنامه) 
و سند كمپاني خودرو پژو 206 هاچ 
بك مدل 1396 به شماره انتظامي 

843ق57ـ  ايران93 به شماره موتور 
165A0130054 به شماره شاسي 

NAAP03EE8HJ498595 به 
نام ليال سادات محمدي جهرمي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

شيراز 

سند كمپاني و سند مالكيت 
(برگ سبز) خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1384 به شماره 
پالك 17ـ691ق87 و شماره 
موتور 12484113146 و 
شماره شاسي 19318931 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  علي رستمي

برگ سبز سواري سمند مدل 
1392 داراي شماره انتظامي 
929ج78ايران79 و شماره 
 124K0265025 موتور

و شماره شاسي 
 NAAC91CC3DF640524
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
(قزوين)

مجوز حمل سالح شكاري 
ته پر 2 لول ساچمه زني 

مدل كوسه ساخت 
تركيه به شماره سالح 

273418 به نام غالمرضا 
رنجبر به شماره ملي 

2594692778 مفقود 
و از درجه اعتبار 

ساقط است.

دفترچه تراكتور روماني 
مدل 1362 به شماره 

موتور 331132 و شماره 
شاسي 65028069 و 

شماره سريال 107757 
مفقود گرديده است و از 
درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني سواري پژو پارس 
مدل 1388 به شماره انتظامي 
466ق31ـ  ايران79 با شماره 

موتور 12488011323 
و شماره شاسي 

 NAAN21CA79E408214
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

مدارك خودرو سواري ريو 
(برگ سبزـ  سند كمپانيـ  برگه 

فروش كارخانه) به شماره 
شهرباني 242س62ايران22 
و شماره موتور 1112963 و 

شماره شاسي 1214498 به نام 
معصومه دژم فر مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت (برگ سبز) و سند 
كمپاني (فاكتور فروش) خودرو 

مگان مدل 91 به شماره شهرباني 
485ص19ايران22 و شماره 

موتور C140981 و شماره شاسي 
NAPLM050EA1034438 بنام 

آقاي ابراهيم وثاقتي جالل مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند وانت پيكان 
OHV1600 سفيد شيري 
مدل 1390 شماره موتور 
11490040870 شاسي 

 NAAA46AA9BG211175
پالك 83ـ166م15 مالك نگهدار 

رباني مقدم مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

الرستان

مجوز حمل سالح تك لول 
ساچمه زني مدل كوسه 

كاليبر 12 به شماره 
 15LUA00033 سالح
ساخت كشور ايران به 
نام غالمرضا عظيمي پناه 
رايني مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

كليه مدارك اعم از برگ سبز 
و سند كمپاني و بيمه نامه 

خودرو پژو آردي مدل 1380 
به شماره شهرباني 714ج93 

ـ ايران71 و شماره موتور 
22328005240 و شماره 

شاسي IN80704754 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. خوانسار 

آگهي مفقودي
برگ كمپاني خودرو سواري پژو تيپ 

405SLX-TU5 مدل 1396 به شماره 
انتظامي 54ـ866ل26 و به شماره موتور 

164B0122918 و به شماره شاسي 
NAAM31FE1HK615439 متعلق به 
محمدعلي آسايش زارچي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سايپا 

تيبا مدل 1393 به شماره 
انتظامي 54ـ337ج31 و به 
شماره موتور 8142876 

و به شماره شاسي 
 NAS811100E5788690

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

شناسنامه مالكيت و سند كمپاني 
خودرو سواري پژو 405 به رنگ 
خاكستري متاليك مدل1392 به 
شماره پالك 83ـ 644ن31 به 

 124K0267311شماره موتور
و شماره شاسي 

NAAM01CA2DR014817 به 
نام معصومه گلزار مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. زاهدان

برگ سبز سواري پيكان 
مدل 1382 به شماره پالك 

ايران 15ـ639ص98 
و شماره موتور 

11158281505 و شماره 
شاسي 0082470670 به 
نام حسن حقيقت خواه مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1383 به شماره پالك 

ايران 15ـ674ب41 و 
شماره موتور 00948335 

و شماره شاسي 
 S1412283328906
به نام مجيد خادم آذريان 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

كليه اسناد شامل سند كمپاني، 
برگ سبز و ساير اسناد مالكيت 

دفترخانه خودرو سواري كار نيسان 
پاترول مدل1379 به شماره پالك 

17ـ969د61 و شماره موتور 
Z24058232Z و شماره شاسي 

PNVH35Z904788 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اروميه ـ فخريه محمودي كانسبي

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت نيسان 2400 به 
رنگ آبي روغني مدل 

1381 به شماره انتظامي 
ايران26ـ341ط26 

و به شماره موتور 
00184859 و به شماره 
شاسي C84861 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو تاكسي سمند 
LXEF7CNG مدل1393 به 
شماره پالك 17ـ256ت16 و 

 147H0114145 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAACJ1JW4EF182641
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  قاسم خيبري تبت

شناسنامه مالكيت خودرو 
وانت تويوتا رنگ قرمزـ  

مدل1985 به شماره پالك 
95ـ638ج36 به شماره 

موتور2220137 و شماره 
شاسي615450 بنام محمد 

اسحاق اسكاني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمد عويدزاده نعيم 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1740223578 صادره از 

اهواز در مقطع كارداني رشته مديريت صنعتي كاربردي صادره 
از واحد دانشگاهي اهواز با شماره 12/945470 مورخه 

1394/12/20 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اهواز به نشاني اهواز فلكه كارگر (فرهنگ شهر) خيابان 

كارگر جنوبي كدپستي 68875ـ61349 و صندوق پستي 
1915 ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي (گواهي 
موقت) اينجانب ساالر اطالعي 

فرزند علي اكبر به شماره شناسنامه 
10055 صادره از تهران در مقطع 
كارشناسي رشته زراعت و اصالح 

نباتات صادره از واحد دانشگاه آزاد 
فيروزآباد فارس مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود مدرك 

فارغ التحصيلي (گواهي موقت) را 
به دانشگاه آزاد فيروزآباد فارس 

به نشاني: استان فارس، شهرستان 
فيروزآباد، دانشگاه آزاد واحد 
فارغ التحصيالن ارسال نمايد.

«آگهي فقدان مدرك تحصيلي»
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

صادق فتاحي دوتپه فرزند 
علي به شماره شناسنامه 461 
صادره از كرمانشاه در مقطع 

كارشناسي رشته حقوق صادره 
از واحد دانشگاهي بهبهان با 

شماره 35501 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد بهبهان به نشاني 

خوزستان، بهبهان، دانشگاه آزاد 
اسالمي ارسال نمايد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو پارس به ش ش 
 124K1097374 و ش م NAAN01CE0HH002081

شماره پالك 75ـ  ايران181د39 به مالكيت سمانه ميراني طراده 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو 206 به ش ش 
 172B0005464و ش م NAAP13FE0HJ114174
شماره پالك 45ـ  ايران142ق85 به مالكيت فاطمه احمد 

يوسفي گيومردي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت مزدا بي 
2000 به ش ش 221875 و ش م 192445 
شماره پالك 65ـ  ايران748ص33 به مالكيت 
حسن شريفي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت كاميونت نيسان به 
شماره شاسي D98583 شماره پالك 65ـ  
ايران283ص15 به مالكيت محمد عارفي 

مسكوني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه پرايد به شماره شاسي 
S1412288306094 و ش م 3048118 به 

شماره پالك 75ـ  ايران433د47 به مالكيت اكبر 
محمدرضاخاني كروكي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

نوبت سوم
مدرك تحصيلي اينجانب 

زهرا سرائي فرزند 
عبدالرسول با شماره 

شناسنامه 467 صادره 
از خرمشهر به شماره 

دانشجويي880238780 
گواهينامه موقت پايان 

تحصيالت در مقطع 
كارشناسي پيوسته رشته 

مديريت بازرگاني از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

آبادان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

شناسنامه سواري پرايد به رنگ 
سفيد روغني مدل1396 به 
شماره پالك83ـ129ن59 و 

 M13/5811625شماره موتور
و شماره شاسي

 NAS411100H3591411
به نام  هادي جوكار مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كازرون

 ثبت شركت تغييرات 
عالئم تجاري، جواز تأسيس

 كارت بازرگاني 
66914497 -66904568

09124494202

دانشنامه كارشناسي 
ارشد اينجانب معصومه 
صالحي كمبو به شماره 
6910/ف/پ رشته 

پرستاري صادره از دانشگاه 
علوم پزشكي اهواز تاريخ 
1388/11/27 مفقود 

شده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل مجوز دفتر كار 
مامايي سركار خانم ليال 
اميريان زاده به شماره 
312ـ19726ـ1ـ7ـ9 
مورخ 1379/4/25 
مربوط به شهر شيراز 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 

(شيراز)



1010اخبار شهرستانها

اصفهانـ  خبرنـــگار اطالعات: كارخانه 
پســـماند گلپايگان ســـاخته شـــده و براي 
بهره برداري از آن به حدود 5ميليارد تومان اعتبار 

ديگر نياز است.  
فرماندار گلپايگان در نخستين تور رسانه اي 
خبرنگاران استان اصفهان به شهرستان گلپايگان 
با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه زباله هاي 
گلپايگان و روستاهاي آن به صورت غير اصولي 
در نزديك پارك جنگلي دفن مي شـــود و اين 
مساله از مشكالت اين شهرستان است افزود: 
به رغم مشـــكالت و مقاومت ها، فرمانداري 
گلپايگان بـــراي تغيير مكان دفن زباله ها ورود 
كرد. حسين يارمحمديان افزود: زباله هاي اين 
شهرستان از اين پس در دشت شمال كه اكنون 
به شوره زار تبديل شده است، دفن مي شود و 
مساله دفن زباله هاي گلپايگان حل خواهد شد. 

  او گفت: دشت شمال در سمت گلشهر 
قرار دارد و اداره كل حفاظت محيط زيســـت 
اســـتان اصفهان نيز اين منطقـــه را براي دفن 
زباله تاييد كرده اســـت. به گفته وي، موضوع 
فرهنگ سازي جداسازي زباله ها از مبدا در اين 
شهرستان برنامه ريزي شده و آموزش هاي آن در 

حال اجرا است.  
وي در ادامه با بيان اينكه سند طرح جامع 
شهر گلپايگان در قالب ستاد بازآفريني شهري 
براي احياي بافت فرسوده آماده و به اداره كل راه 
و شهرسازي استان ارسال شده است اضافه كرد: 
شهرداران شهرهاي گوگد و گلشهر نيز مكلف 
شده اند تا سند جامع شهرهاي خود را آماده و به 

اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال كنند. 
يارمحمديان با اشـــاره به اينكه برخي از 
اداره هاي اين شهرســـتان از تعهدات خود در 
ايجاد اشـــتغال جلو و بعضي عقب تر هستند، 
از تمامي مديران اداره هاي گلپايگان خواست 
تالش كنند تا آذر امســـال اين شهرستان در 
حوزه اشتغال، كارورزي و مشوق هاي بيمه اي 
جزو 5 شهرستان برتر استان باشد. او در ادامه 
با بيان اينكه طرح (سه شنبه هاي بدون خودرو) 
در شهرستان گلپايگان نيز اجرا شده است، از 
مسئوالن دستگاه هاي اجرايي شهرستان خواست 
حداقل روزهاي سه شنبه براي رفتن به اداره، از 

خودرو شخصي استفاده نكنند.  
وي بر نهادينه كردن فرهنگ دوچرخه سواري 
در گلپايگان بـــراي آقايان تاكيد كرد و گفت: 
آمادگي براي اين كار وجـــود دارد و برخي 
از خيابان هاي شهر نيز بايد تبديل به پياده راه 
شوند. او گفت: جشـــنواره هاي بوم گردي به 
رونق شهرستان كمك خواهد كرد. او از اجراي 
جشنواره بزرگ فرهنگي - ورزشي با مشاركت 
تيم هـــاي اداره هاي دولتـــي و خصوصي در 
شهرستان گلپايگان براي نخستين بار در كشور 
خبر داد و گفت: اين جشنواره زمستان امسال 
يا اوايل سال آينده برگزار خواهد شد.  فرماندار 
گلپايگان، برگزاري جشنواره بوم گردي ها در 
اين شهرستان و اجراي يك برنامه فرهنگي در 
هر بوم گردي و همچنين نكوداشت چهره هاي 
شاخص شهرستان گلپايگان براي معرفي آنها را 

از برنامه هاي اين شهرستان اعالم كرد.

مشكالت روستاي وانشان
بخشدار مركزي گلپايگان نيز در پاسخ به 
اين پرسش كه به رغم موافقت براي پرداخت 
تسهيالت بانكي به سرمايه گذار قلعه تاريخي 
(ماه نشان) واقع در روستاي تاريخي (وانشان) 
چرا مسئوالن با اين ســـرمايه گذار همراهي 
نكرده اند و مبلغ تســـهيالت آن از 900ميليون 
تومان به 120ميليون تومان كاهش يافته است؟ 
گفت: اين مساله به طور حتم در نخستين جلسه 
كارگروه اشتغال شهرســـتان مطرح و بررسي 
خواهد شد و اگر مشكل در تامين وثيقه بانكي 
باشد بايد براساس ضوابط بانكي عمل شود، در 
غير اين صورت كمك خواهيم كرد تا تسهيالت 
كافي براي بازسازي اين قلعه تاريخي و تبديل 
آن به اقامتگاه گردشـــگري به سرمايه گذار

پرداخت شود.  
مهدي سرلك همچنين در پاسخ به اين 
ســـوال كه وجود معادن در پيرامون روستاي 
وانشـــان و تخريب اين معادن، معضلي براي 
اين روستاي تاريخي شـــده است و چرا اين 
معادن تعطيل نمي شود؟ گفت: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت درگذشته مجوز بهره برداري 
از معادن را بدون استعالم از فرمانداري ها صادر 
مي كرد و مجوز بهره برداري از معادن واقع در 
حوالي روستاي وانشان نيز در گذشته صادر شده 
است.  او افزود: فقط مي توانيم اين معادن را تا 
پايان مهلت بهره برداري كنترل كنيم تا كمترين 
خسارت را به منطقه وارد كند اما به طور قطع، 
مجوز بهره بـــرداري آنها ديگر تمديد نخواهد 

شد. كارشناس امور شهري و شوراي فرمانداري 
گلپايگان هم در پاسخ به اين پرسش كه 25 هزار 
اصله درخت گردو روستاي وانشان چند سالي 
اســـت گرفتار آفت كرم خراط شده و به گفته 
مسئوالن اين روستا، جهاد كشاورزي فقط به 
برگزاري يك كالس آموزشي بسنده كرده است 
و چرا براي اين مشكل باغداران تصميمي گرفته 
نمي شـــود؟ گفت: پس از بازديدهاي ميداني، 
كارشناسان جهاد كشـــاورزي اعالم كردند كه 
يكي از علل ابتالي درختان گردو اين روستا به 
آفت كرم خراط، عدم باغداري صحيح است.  

حسين عظيمي افزود: كارشناسان جهاد 
كشـــاورزي تاكنون براي باغداران اين روستا 
كالس هاي آموزشي همچون آموزش صحيح 
باغداري برگزار كرده اند اما باغداران بايد اين 
آموزش ها را اجرايي كنند تا مشكل آفت زدگي 
درختان بر طرف شود و فرمانداري گلپايگان نيز 
براي اجرايي كردن اين آموزش ها، پيگيري هاي 

الزم را انجام خواهد داد. 
در ادامه اين سفر، رئيس شوراي روستاي 
تاريخي وانشـــان با بيان اينكه وجود معادن 
پيرامون اين روســـتا، صدور مجوز احداث 
كارخانه فرآوري كـــود مرغي، صدور مجوز 
احداث يك واحد گاوداري 2000 راســـي و 
همچنين آفت زدگي درختان گردو از مهمترين 
مشكالت اين روستا است، گفت: معادني كه در 
پيرامون اين روستا است به سبب تخريب هايي 
كه انجام مي دهند، به روستا آسيب وارد كرده اند 
و انفجارها نيز موجب وحشـــت ساكنان شده 

است.  
علي اكبر زندي با اشاره به اينكه روستاي 
وانشان به عنوان روستاي گردشگري شناخته 
شـــده و بودجه مصوب نيز دارد، به طرح اين 
پرسش پرداخت و افزود: اگر اين روستا، تاريخي 
است و روستاي گردشگري محسوب مي شود 
چرا مجوز معدن در اين روستا داده مي شود؟ 

او گفت: وجود اين معادن و تمديد پروانه 
بهره برداري از آنهـــا در تعارض با موضوع 
گردشگري است و از مسئوالن استان اصفهان 
تقاضا داريم مجوز اين معادن را ديگر تمديد 
نكنند. رئيس شوراي روستاي وانشان در ادامه 
به صدور مجوز احداث يك كارخانه فرآوري 
كود مرغـــي و همچنين صدور مجوز احداث 
يك واحد گاوداري 2000 راســـي در كنار اين 
روســـتا پرداخت و گفت: صدور اين مجوزها 
نيز در تعارض با موضوع گردشگري روستاي 
وانشان اســـت زيرا با بهره برداري از اين دو 
واحد، بوي نامطبوع منتشر خواهد شد و باعث 

مشكالتي براي اين روستا مي شود. 
  زندي در ادامه افزود: در اصالح جاده ها 
و عقب نشـــيني ها، تيرهاي برق بايد جا به جا 
شـــوند و براي جا به جايي هر تير برق بايد 
نزديك به 3/5ميليون تومان به حساب شركت 
برق واريز كنيم كه اين مبلغ، هزينه ســـنگين 
به دهياري تحميل مي كند. روســـتاي تاريخي 
وانشان گلپايگان در 12كيلومتري جنوب اين 
شهرســـتان و 15 كيلومتري شمال شهرستان 

خوانسار قرار دارد. 

بهره برداري از كارخانه پسماند گلپايگان در انتظار تخصيص اعتبار
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همدانـ  خبرنگار اطالعات: 
رئيس اداره تنظيم بازار و توســـعه 
بازرگاني سازمان جهادكشاورزي 
استان همدان از صادرات 137 هزار 
و 785 تني محصوالت كشاورزي 
خبر داد و گفت: در 6 ماهه نخست 
امســـال 137 هـــزار و 785 تن 
محصول كشاورزي به ارزش 111/6 
ميليون دالر از استان همدان صادر 

شده است.
مهـــدي نجفيـــان در جمع 
خبرنگاران، اظهار كرد: سيب زميني، 
كشمش، خشـــكبار، لبنيات، سير، 
مرغ، گياهان دارويي، گوجه فرنگي 
و محصوالت صنايع تبديلي عمده 
اقالم صادراتي استان همدان بوده 

است.
 وي با بيـــان اين كه در 6 ماه 
نخست سال گذشته 118 هزارو 714 
تن محصول كشـــاورزي از استان 
همدان صادر شده بود، افزود: تعداد 
اقالم صادراتي در 6 ماهه امســـال 
افزايش يافته اما از نظر ارزش دالري  
2/5درصد كاهش يافته ضمن اينكه 
در ســـال 74 در مجموع 291 هزار 
و 229 تـــن محصـــول به ارزش

300 ميليون دالر از اســـتان همدان 
صادر شده است.

رئيس اداره تنظيم بازار و توسعه 
بازرگاني سازمان جهادكشاورزي 
استان همدان تاكيد كرد: صادرات به 

دو صورت خام و صنايع تبديلي از 
گمرك و ساير گلوگاه هاي مرزي 
انجام مي شود و امســـال 74 قلم 
صادرات از استان همدان صورت 
گرفته كه برخي به طور مستقيم از 

گمرك همدان بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه 45 قلم 
از صادرات صورت گرفته مختص 
توليدات اســـتان بوده است، اضافه 

كرد: برخي از كاالها از ساير نقاط 
تهيه و از همدان صادر مي شود.

نجفيان ادامه داد: سيب زميني 
45 درصد ســـهم وزني صادرات 
استان را به خود اختصاص داده و 
از نظر ارزش دالري با 11/3درصد 
سهم بري در رتبه چهارم صادرات 

قرار دارد.
وي با اشاره به اين كه كشمش  

9/8درصد از سهم وزني صادرات 
اســـتان را به خود اختصاص داده 
اســـت، اعالم كرد:  15/9 درصد 
ارزش دالري صـــادرات مربوط به 
كشمش بوده كه رتبه دوم صادرات 

را به خود اختصاص داده است.
رئيس اداره تنظيم بازار و توسعه 
بازرگاني سازمان جهادكشاورزي 
استان همدان با بيان اينكه 6 درصد از 

كل وزن صادرات استان به خشكبار 
اختصاص داشته است، اضافه كرد: 
خشـــكبار از نظـــر ارزش دالري 
28/9 درصـــداز ارزش صادرات را 
داراست و رتبه يكم صادرات است.

 وي با اشاره به كشورهاي هدف 
صادرات محصوالت كشـــاورزي 
استان همدان، گفت: سيب زميني 
استان به كشورهاي افغانستان، عراق، 

تركمنستان، كشورهاي حوزه خليج 
فارس و آسياي ميانه صادر مي شد 
كه از 20 مهرماه امسال صادرات آن 

ممنوع شد.
 نجفيان اضافه كرد: كشمش 
به كشورهاي اوكراين، مجارستان 
و كشـــورهاي حوزه خليج فارس؛ 
خشكبار به اروپا و روسيه، لبنيات 
به عراق، سير به تركيه، افغانستان، 
گرجستان و گياهان دارويي به كشور 

پاكستان صادر مي شود.
وي بازاريابـــي را يكـــي از 
مشكالت بازرگانان استان دانست 
و گفت: به دنبـــال بازارهاي هدف 
جديد نيستند و روند برگشت پول 
صادركنندگان و تجار با مشـــكل 
مواجه است كه اين يك معضل براي 

صادركنندگان به شمار مي رود.  
رئيس اداره تنظيم بازار و توسعه 
بازرگاني سازمان جهادكشاورزي 
استان همدان اعالم كرد: برخي از 
تجار با كارت بازرگاني ديگران اقدام 
به صادرات مي كنند كه اين موضوع 

نيز مشكل آفرين است. 
وي با اشاره به اين كه 250 تن

 از ابتداي امســـال تاكنون گوشت 
قرمز در استان همدان توزيع شده 
است، افزود: شروع واردات از كشور 
استراليا بوده و ســـپس از روسيه، 
ارمنســـتان، گرجستان و مغولستان 
گوشت قرمز وارد استان شده است.

روشندالن نخبه يزد شناسايي و حمايت شوند  صادرات  محصوالت كشاورزي از همدان  
يزد- خبرنگار اطالعات: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار 
يزد با بيان اينكه بسياري از روشندالن اين استان نخبه هستند، گفت: اين 

نخبگان بايد شناسايي و حمايت شوند. 
محمدعلي طالبي درروشـــندالن يزد افزود: اغلب روشندالن استان 
يزد كه شمار زيادي از آنها از بدو تولد دچار نابينايي بوده اند،  اغلب افراد 
صاحب ذوق، كوشا و فعال جامعه هستند و نابينايي، سبب خانه نشيني و 

گوشه گيري آنها نشده است. 
وي با اشاره به استعدادهاي درخشاني كه در ميان روشندالن استان 
وجود دارد، گفت: بســـياري از اين روشندالن نخبه و پرتالش يزدي، در 
رشـــته ها و زمينه هاي كاري خود سرآمد و الگو هستند و با كوشش هاي 

كم نظير خود توانسته اند بر ناتواني ظاهري خود غلبه كنند. 
طالبي با ســـپاس از تالش هاي مديركل كتابخانه هاي عمومي استان 
يزد و همكاران وي به دليل توجه ويژه به فعاليت هاي بخش نابينايان در 
كتابخانه ها، از ايجاد زيرساخت هاي الزم سخت افزاري و نرم افزاري براي 
استفاده حداكثري روشندالن از منابع كتابخانه ها در قالب كتاب هاي بريل و 

صوتي قدرداني كرد. 
سرپرســـت فرمانداري يزد نيز در اين جمع از پيگيري هاي صورت 
گرفته براي مناسب سازي محيط هاي شهري به منظور راحتي هرچه بيشتر 

نابينايان و كم بينايان خبر داد. 
عباس حيدري همچنين قول مساعد داد كه با همكاري شهرداري و 
شوراي شهر يزد، مشكل عبور و مرور نابينايان در محدوده بلوار دانشجو، 
مقابل كتابخانه عمومي امام علي(ع) و مسير دسترسي آنان به كتابخانه با 

احداث پل عابرپياده در اين بخش حل شود. 
نمايش نامه  خواني، اجراي سرودهايي با مضمون عاشورايي و ملي 
واجراي تواشيح توسط جمعي از هنرمندان نوجوان و جوان روشندل، از 

ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.

چابهار قطب پرورش شترمرغ 
سيستان و بلوچستان مي شود

زاهدان - خبرنگار اطالعات: چابهار   با توجه به شرايط آب و هوايي 
مناســـب به زودي يكي از قطب هاي اصلي پرورش شترمرغ در سيستان 

وبلوچستان مي شود  . 
مدير جهادكشـــاورزي چابهار اعالم كرد: پروژه پرورش زنجيره اي 
شترمرغ براي نخستين بار توسط بخش خصوصي در چابهار آغاز شده 

است . 
وي افزود: اين پروژه با ظرفيت 24 هزار قطعه پرواري و 700 قطعه 
مولد از سال گذشته با هدف اشتغالزايي، محروميت زدايي، توليد و افزايش 
درآمد خانوارهاي روستايي در زميني به مساحت 73 هكتار اجرايي شده 

است. 
مهندس ميرالشاري گفت: ظرفيت جوجه كشي اين مجموعه 7200 
تخم و ظرفيت پرورش جوجه مســـتقيم و غير مستقيم (از طريق توزيع 

جوجه) آن 24 هزار قطعه است . 
  وي با اشاره به پيش بيني كشتارگاه، توليد محصوالت پوستي، واحد 
روغن كشي و توليد محصوالت بهداشتي و جانبي در مجموعه پرورش 
شـــترمرغ، افزود: در اين مجموعه براساس برآوردهاي اوليه امكان ايجاد 

يكهزار شغل وجود دارد . 
مدير جهادكشاورزي چابهار همچنين گفت: اين شهرستان ظرفيت 
مناسبي براي توسعه بخش كشاورزي، راه اندازي واحدهاي مرغ گوشتي، 

ايجاد گلخانه و صنايع بسته بندي موادغذايي دارد  . 
وي صدورمحصوالت توليدي از جمله گوشت و تخم شترمرغ را 
اقتصادي دانســـت و اعالم كرد: جهاد كشاورزي چابهار از هرگونه طرح 

اشتغالزا در حوزه كشاورزي استقبال خواهد كرد . 

كرمان - خبرنگار اطالعات: شـــركت توزيع برق شـــمال استان 
كرمان در بيستمين جشـــنواره شهيد رجايي اين اســـتان دستگاه برتر

 شناخته شد. 
بر اساس ارزيابي ســـازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان اين 

شركت بين 50 دستگاه اجرايي استان موفق به كسب رتبه برتر شد .
 توسط نماينده ولي فقيه در استان ونيز سرپرست استانداري كرمان در 

آييني با اهداي لوح تقدير و تنديس از اين شركت قدر داني به عمل آمد .
  *مانور بزرگ اصالح شبكه هاي توزيع برق

مانور بزرگ اصالح شبكه هاي توزيع برق به منظور حفظ آمادگي در 
مواقع اضطراري و مقابله با بحران در منطقه كوهپايه شهرستان كرمان اجرا 

شد . 
 مديرتوزيع برق شـــمال شهرســـتان كرمان گفت: اين مانوربراي 
نخستين بار درنيمه نخست امسال به همت مديريت اموربرق شرق كرمان 

برگزارشد. 
  به گفته سيد محمدجواد جهادي حسيني اهداف برگزاري اين مانورها 
كاهش زمان خاموشي براي اصالح شبكه و همچنين آشنايي نيروهاي ديگر 

امور برق با شبكه اي است كه درآن مانور برگزار مي شود.
 وي همچنين با اشاره به استفاده غيرمجاز برخي مشتركين از تاسيسات 
و شبكه برق گفت: استفاده غيرمجاز از شبكه توزيع برق موجب افزايش 

تلفات، افت ولتاژ و آسيب به تاسيسات شبكه برق مي شود. 

لزوم راه اندازي دانشگاه فرهنگيان در كاشمر
كاشمر - خبرنگاراطالعات: نماينده مردم كاشمر، بردسكن، خليل آباد 
و كوهسرخ در  مجلس شوراي اسالمي در ديدار با رئيس دانشگاه فرهنگيان، 

بر راه اندازي اين دانشگاه در كاشمر تاكيد كرد. 
دكتر بنيادي، با اشـــاره به فعاليت هـــاي مراكز تربيت معلم دخترانه 
شهيد مدرس و پســـرانه برادران طباطبايي طي سال هاي 1375 تا 1385 
در  كاشـــمر و وجود ديگر دانشـــگاه هايي كه در حال حاضر مي توان از 
توانمندي  هيات هاي علمي آنها بهره برد، خواستار تخصيص سهميه كنكور 
دانشـــگاه فرهنگيان براي داوطلبان در حوزه مركزي كاشمر شد و دكتر 
خنيفر، رئيس دانشـــگاه فرهنگيان نيز براي مساعدت  در اين مورد اعالم

 آمادگي كرد. 
سخنگوي مجمع دانش آموختگان دانشگاه هاي فرهنگيان كشورگفت: 
تاسيس دانشگاه فرهنگيان در منطقه «ترشيز» خراسان رضوي مي تواند پاي 
بسياري از صاحب نظران حوزه هاي علوم انساني و تربيتي را به آنجا باز كند 

و سبب پويايي و تحركي ارزشمند در سطح دانشگاه ها شود. 
حميد شـــرافتي افزود: با توجه به اينكـــه در حال حاضر عالوه بر 
مشهد فقط در 3 شهر استان خراســـان رضوي دانشگاه فرهنگيان وجود 
دارد، تاســـيس اين دانشگاه در كاشـــمر مي تواند اين شهر را هم رديف 
ساير شهرهاي دانشـــگاهي قرار دهد و اعتبارات مناسبي را براي كاشمر

 جذب كند. 

هم انديشي معاونان خدمات شهري 
شهرداري هاي استان خراسان رضوي  

سبزوارـ  خبرنگار اطالعات: رئيس گروه خدمات شهري استانداري 
خراسان رضوي در نشستي كه در سالن جلسات شهرداري سبزوار برگزار 
شد گفت: 25ايستگاه جديد آتش نشاني با اعتبار90ميليارد ريال سال گذشته 

در استان احداث شد.
سيد مهدي سالم در ســـومين نشست هم انديشي معاونان خدمات 
شهري شهرداري هاي استان خراسان رضوي كه با حضور 20 شهر استان 
برگزارشد،افزود: يكي از معضالت شـــهرهاي استان خراسان رضوي، 
محيط زيســـت و مديريت پسماند اســـت كه البته در شهرهاي استان  
محل هايي براي دفن زباله وجـــود دارد، داريم و روزانه حدود 3هزار تن 
زباله در استان دفن مي شود كه  از اين مقدار1700 تا  2هزار تن مربوط به 

مشهد است.
 وي اظهار داشت: از ســـال 94 برنامه ريزي كرديم كه در شهرهاي 
استان مطالعاتي براي مديريت پسماند داشته باشيم. در اين رابطه خراسان 
رضوي  به 15 منطقه تقسيم و مطالعات جامع طرح هاي مديريت و پسماند 

در شهرداري هاي استان انجام شده است. 
ســـالم گفت: يكي از معضالت شـــهرها تعدد محل هاي دفن زباله 
بـــدون مجوز بود كه برنامه ريزي انجام شـــده از 69به 21 محل كاهش 
يافت و در همين زمينه حدود 63ميليارد ريال براي  براي شـــهرداري ها

 تصويب شد. 

شركت توزيع برق شمال استان كرمان 
دستگاه برتر شد

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع همگاني عادي انجمن 
زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران (نوبت دوم)

چون مجمع همگاني عادي مورخ 1397/08/11 به علت عدم حضور عده كافي با 
توجه به ماده 7 اساسنامه رسميت نيافت مجمع نوبت دوم راس ساعت 9 روز اورمزد 
و آبان ماه برابر با آدينه 1397/08/25 در محل انجمن به نشـــاني: كريم خان زندـ  

خردمند شماليـ  شهيد اعرابي 3 شماره 15 برگزار مي گردد. 
دستور جلسه:

انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره انجمن. 
برابر ماده 14 اساسنامه متقاضيان واجد شرايط عضويت در هيئت مديره مي توانند 
درخواست كتبي خود را همراه با كپي كامل شناسنامه، كارت ملي، كارت شناسايي 
انجمـــن و دو قطعه عكس حداكثر تا تاريـــخ 1397/08/23 به دبيرخانه انجمن 

ارسال نمايند.

هيئت مديره 
انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران

شركت ســيمان فارس نو در نظر دارد يكصد هزار تن سنگ سيليس با عيار %70 

و با دانه بندي 400ـ1 ميلي متر را از طريق مناقصه عمومي با شـــرايط مشروحه ذيل 
خريداري نمايد.

زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/08/13 لغايت 1397/08/27
محل دريافت اسناد مناقصه: شـــيرازـ  بلوار شهيد رجايي (فرهنگ شهر)ـ  روبروي 

www.farsnov.com :بلوار شهيد كسائيـ  پالك 132 و يا از طريق وب سايت
ميزان تضمين شـــركت در مناقصه: مبلغ 60/000/000 (شصت ميليون) ريال به 

صورت واريز وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي در وجه مناقصه گزار
مهلـــت تحويل پيشـــنهادها: حداكثر تا پايـــان وقت اداري روز دوشـــنبه مورخ 

1397/08/28
مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي در يك نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 36332690ـ071 
(امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند.

شركت سيمان فارس نوـ  سهامي عام

آگهي مناقصه عمومي
به شماره 97/11378

آگهى تغييرات شركت قاسم ايران شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 53344 و شناسه ملى 10100984757 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/09 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - نمايندگان اشخاص حقوقى و ســـمت اعضاى هيئت مديره 
بقرار ذيل تعيين گرديدند - آقاى حميدرضايى به كد ملّى 0569747155 
به نمايندگى از شـــركت اقتصادى و خودكفائى آزادگان به شناســـه ملّى 
10100353165 بعنوان رئيس هيات مديره - آقاى محمدرضا ساروخانى 
به كد ملّى4321934974 به نمايندگى از شـــركت صنعتى پارس مينو 
به شناسه ملّى 10100320247 بعنوان نايب رئيس هيات مديره - آقاى 
سيدمصطفى قاســـمى به كدملّى 2002062005 به نمايندگى از شركت 
صنعتى مينو به شناســـه ملّى 10460002140 بعنوان عضو هيات مديره 
- آقاى مصطفى ياسائى به كدملّى 0321260953 به نمايندگى از شركت 
شوكوپارس به شناســـه ملّى 10100359308 بعنوان عضو هيات مديره 
- آقاى كامبيز امجدى نيك به شـــماره ملّى 2594202193 به نمايندگى 
از شركت صادراتى پرسوئيس به شناسه ملّى 10100534438 بعنوان عضو 
هيات مديره آقاى على محمد وحيـــد كريمى با كد ملّى 1829033808 
بعنوان مديرعامل خارج از اعضا هيات مديره براى بقيه مّدت تصدى تعيين 
و انتخاب گرديد. كلّيه اوراق و اســـناد بهادار با امضاى مديرعامل و رئيس 
هيات مديره و در غياب هـــر كدام با امضاى يكى از اعضاى هيات مديره به 
همراه امضاى مديرعامل يا رئيس هيات مديره با مهر شـــركت و مكاتبات 

عادى با امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265071)

آگهى تغييرات شركت پارس پروژه راه صنعت سهامى خاص
 به شماره ثبت 342248 و شناسه ملى 10103884191 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان شـــركت براى سال منتهى 
به1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . اعضاء هيئت مديره به شـــرح ذيل به 
مدت دو سال انتخاب شـــدند محمدرضا يكتا به شماره ملى 2594161195و سارا 
جمال الدينى به شـــماره ملى 2296994415 و على يكتا مهويزانى به شماره ملى 
2678236129 موسسه حسابرســـى و خدمات مالى آتيه نگر(حسابداران رسمى) 
به شناســـه ملى10100569324 به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و 
خدمات مديريت پرسيان پاد(حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100526775 
 به عنوان بـــازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شـــدند روزنامه 

كثير االنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265069)

آگهى تغييرات شركت صنايع پالست مازند سهامى خاص
 به شماره ثبت 27976 و شناسه ملى 10100734407 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/09/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : مير فخرالدين شمسى پور حســـينى به كد ملى 2721396366 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى مهدى زرابى به كد ملى 0082642028 به سمت بازرس على البدل براى 

مدت يك سال مالى انتخاب شدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265068)

آگهى تغييرات شركت صنايع پالست مازند سهامى خاص
 به شماره ثبت 27976 و شناسه ملى 10100734407 

به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/03/20 و اجازه مجمع عمومى فــــوق العاده مورخ 
1396/09/22 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : ســــرمايه شــــركت از مبلغ 22000000000 ريال به مبلغ 
60000000000 ريال منقسم به 6000000 ســــهم 10000 ريالى با نام كه تماما پرداخت شده از طريق 
مطالبات حال شده تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل ثبت 

از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265067)

آگهى تغييرات شركت پردازش تصوير كمان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 423276 و شناسه ملى 10320744300 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس: اســـتان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله 
شهيدقندى-نيلوفر-خيابان ســـهند-خيابان شهيد عليرضا شهرتاش-پالك 32 -ساختمان سهند-
طبقه پنجم-واحد 13 كد پســـتى 10320744300 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشورفوق اصالح گرديد.
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265066)

آگهى تغييرات شركت آرتميس دانا پايه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 337215 و شناسه ملى 10103774017 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت 2 ســـال 
انتخاب گرديدنـــد: آقاى على نوح نژاد داراى كد ملى 0451159381 - حســـان 

داللى داراى كد ملى 0079264476
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265065)

آگهى تغييرات شركت صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات و تبادل فناورى 
سهامى خاص به شماره ثبت 504023 و شناسه ملى 14006485590 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حســـاب سود و زيان ســـال مالى منتهى به تاريخ 1396/12/29 مورد تصويب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسى نوين نگر مانا به شناسه ملى 10103520913 به عنوان بازرس 
اصلى و رســـول تارويرديلو به كدملى 0063046601 به عنوان بـــازرس على البدل براى مدت 
يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور انتخاب گرديد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265061)

آگهى تغييرات شركت توليدى بازرگانى سنگ سياه جم سهامى خاص
 به شماره ثبت 436445 و شناسه ملى 10320859192 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1393/11/26 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : نقل وانتقال ســـهام وفق مواد39و40 اليحه اصالحى قانون تجارت مربوط به 

امورداخلى شركتهاى سهامى بوده وازموارد ثبت و آگهى نميباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (264793)

تاسيس موسسه غير تجارى فرهنگى هنرى عطارد خراسان بزرگ درتاريخ 

1396/10/19 به شماره ثبت 43705 به شناسه ملى 14007337530 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع : - گردآورى ، تأليف ، تدوين مقاالت، ترجمه (غيررســـمى)

متون وكتاب بـــه زبانهاى خارجى ويابالعكس - حروفچينـــى ، ويرايش وتصحيح ، 
 تنظيم ، طراحى وصفحه آرايى كتاب ونشريه - برگزارى جلسات در خصوص معرفى ،
 بررسى ونقد كتاب ونشريه - مشـــاركت در برگزارى همايش وسمينار وهمكارى 
در برپايى نمايشگاه وجشـــنواره هاى فرهنگى هنرى - انجام مطالعات وتحقيقات 
در موضوعات متناســـب با اهداف وفعاليتهاى مؤسسه واجراى طرح هاى پژوهشى 
- گردآورى وتدوين مجموعه هاى مستند درباره مسائل فرهنگى ، اجتماعى وتاريخى 
ايران وسايركشـــورها - طراحى واجراى نظامهاى اطالع رســـانى ، طراحى سايت، 
بانكهاى اطالعاتى ويا ايجاد كتابخانه براى سازمانها ومؤسسات در زمينه هاى فرهنگى 
هنرى ، علوم قرآنى ومعارف اســـالمى - گردآورى ، تنظيم ، تدوين و انتشار نمايه 
نامه وفهرســـتهاى موضوعى در زمينه هاى گوناگون - عرضه ومبادله ى محصوالت 
فرهنگى هنرى داراى مجوز از قبيل : كتاب ،مطبوعات ، نوارهاى صوتى وتصويرى 
، ســـى دى ، فيلمهاى ويدئويى واقالم رايانه اى مجاز به ويژه در زمينه هاى معارف 
اسالمى وادبيات فارسى - برگزارى نشستهاى فرهنگى ، ادبى ، شعر وشاعران -  ارائه 
خدمات پيمان مديريت براى اجـــراى پروژه هاى فرهنگى هنرى - انجام فعاليتهاى 
انتشاراتى به منظور انتشار كتاب (بااخذ مجوز الزم ) - تهيه وتوزيع كتاب در داخل 
برگزارى نمايشگاه هاى   وخارج ازكشور - تأسيس وتجهيز مراكز چاپ ونشر - 
كتاب (عمومى وموضوعى) شماره مجوز 96/274622 تاريخ مجوز 96/10/09 مرجع 
صادركننده وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمى مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى : تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-تجريش-
خيابان شهيد مســـعود غالم جعفرى-خيابان دربند-پالك -164طبقه همكف-- 
كدپســـتى 1989834411 سرمايه شـــخصيت حقوقى : 14,000,000 ريال مى 
باشد. اسامى و ميزان سهم الشركه شـــركا : خانم نفيسه عطاردى مقدم به شماره 
ملى 0452880041 دارنده 12,500,000 ريال سهم الشركه آقاى نجيم فالحتى 
به شـــماره ملى 2549450159 دارنده 500,000 ريال سهم الشركه آقاى على 
 طارمى راد به شـــماره ملى 5889845926 دارنده 1,000,000 ريال سهم الشركه
 اولين مديران : خانم نفيســـه عطاردى مقدم به شـــماره ملى 0452880041 و 
به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســـال آقاى نجيم فالحتى به شماره ملى 
2549450159 و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى على طارمى 
راد به شـــماره ملى 5889845926 و به سمت مديرعامل و به سمت رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : تمامى اوراق و اسناد بهادار و قراردادهاى 
تعهد آور با امضاى آقاى على طارمى راد مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره 
به همراه مهر مؤسســـه فرهنگى و هنرى عطارد خراسان بزرگ معتبر بوده و ساير 
مكاتبات با امضاى مدير عامل مؤسسه صادر خواهد شـــد. اختيارات مدير عامل : 

طبق اساسنامه 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265064)

آگهى تغييرات شركت تالشگران صنعتى معدنى المرد و پارسيان 
سهامى خاص

 به شماره ثبت 454952 و شناسه ملى 14004095486 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/09/06 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - رجبعلى صادقى سفيد دشتى به شماره ملى 4650539463 
به نمايندگى از شـــركت احداث صنعت به شناسه ملى 10101072214 
به عنوان رئيـــس هيأت مديره و محمدرضا شـــهيدى به شـــماره ملى 
0053073551 به نمايندگى از شـــركت صندوق بيمه ســـرمايه گذارى 
فعاليت هاى معدنى به شناسه ملى 10102229216 به عنوان عضو هيأت 
مديره و اسماعيل بوستانى به شماره ملى 3579689584 به نمايندگى از 
شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران به شناسه ملى 10102762471 به 
عنوان منشـــى و عضو هيأت مديره و محمد آشفته آج بيشه به شماره ملى 
0045044589 به نمايندگى از سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع 
معدنى ايران به شناسه ملى 10102158022 به سمت نائب رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل براى مابقى مدت تصدى هيات مديره انتخاب گرديدند 
- كليه عقود و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاى ثابت مديرعامل و احدى 
از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. اوراق عادى و 
ادارى نيز با امضاى منفرد مديرعامل شـــركت معتبر مى باشد. - اختيارات 
مندرج در بندهاى 1 الى 5 و بندهاى 14 الى 19 به مديرعامل شـــركت 
تفويض گرديد. همچنين هيأت مديره بر اساس بند 6 ماده 37 اساس نامه 
شـــركت، به مديرعامل در خصوص انجام معامالت تا حد نصاب معامالت 

متوسط در شركت تفويض اختيار نمود 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبـت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهـران 
(265063)

آگهى تغييرات شركت پارسيان هفت نور آسمان
 سهامى خاص

 به شماره ثبت 333164 و شناسه ملى 10103710610 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/05/23 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى سيد ابراهيم هاشمى كد 
ملى 2091939277 به ســـمت رئيس هيئت مديره آقاى سيروس بابايى 
سياهكلرودى كد ملى 2691447170 به سمت نائب رئيس هيئت مديره 
خانم الهام زندى كد ملى 0490275257 به ســـمت عضو هيئت مديره و 
مدير عامل آقاى ســـعيد دالورى كد ملى 3933171849 به سمت عضو 
هيئت مديره آقاى شهياد زمانى اسمعيل آبادى كد ملى 0054964164 به 

سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265062)

آگهى تغييرات شركت پارسيان هفت نور آسمان سهامى خاص
 به شماره ثبت 333164 و شناسه ملى 10103710610 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى سيد ابراهيم هاشمى كد ملى 2091939277 به سمت رئيس هيأت مديره، 
آقاى سيروس بابايى ســـياهكلرودى كد ملى 2691447170 به سمت نائب رئيس 
هيأت مديره، خانم الهام زندى كد ملى 0490275257 به سمت عضو هيأت مديره 
و مديرعامل، آقاى ســـعيد دالورى كد ملى 3933171849 به سمت عضو هيأت 
مديره و جناب آقاى شهياد زمانى اسمعيل آبادى كد ملى 0054964164 به سمت 
عضو هيأت مديره انتخاب گرديدند امضاء كليه اوراق تعهدآور از جمله چك، سفته، 
قرارداد و طرح كليه دعاوى حقوقى، كيفرى و ساير موارد با امضاى ثابت مدير عامل 
و يا رئيس هيأت مديره و يكى از اعضاى هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شـــركت 
معتبرخواهد بود به عالوه، كليه مراســـالت عادى با امضاى مدير عامل همراه با مهر 

شركت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265060)

آگهى تغييرات موسسه انجمن دوستى ايران و اسپانيا به 
شماره ثبت 18264 و شناسه ملى 10100627603

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/09/14 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : حسن شفتى به كد ملى 1285286626 به عنوان رئيس هيات 

مديره و غالمرضا اعوانى به كد ملى 4569087981 به عنوان نايب رئيس 

هيات مديره و گيورك بابـــا ملك قره پتيان به كد ملى 0052237109 به 

عنوان خزانه دار و محمد جعفر محمدى بـــه كد ملى 0602920760 به 

عنوان مدير عامل (دبير ) موسســـه انتخاب گرديدند كليه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور با امضاى مديرعامـــل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با 

امضاى رئيس هيات مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265058)

آگهى تغييرات موسسه انجمن دوستى ايران و اسپانيا
به شماره ثبت 18264 و شناسه ملى 10100627603 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/09/07 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : اعضاى هيات مديره براى مدت 2 سال و بازرسين براى مدت يكسال انتخاب شدند. آقاى 
سيد حسن شـــفتى به كد ملى 1285286626 بعنوان عضو اصلى هيات مديره و خانم سيده 
فاطمه حســـينى به كد ملى 2300759616 بعنوان عضو اصلى هيات مديره و آقاى غالمرضا 
اعوانى به كد ملى 4569087981 بعنوان عضو اصلى هيات مديره و آقاى سعيد نمكى به كد 
ملى 1261642945 بعنوان عضو اصلى هيات مديره وآقـــاى گيورك بابا ملك قره پتيان به 
كد ملى 0052237109 بعنوان عضو اصلى هيات مديره انتخاب گرديدند آقاى محمد جعفر 
محمدى به كد ملى 0602920760 بعنوان عضوعلى البدل هيات مديره و آقاى بهرام مسعود 
به كد ملى 1284340082 بعنوان عضو على البدل هيات مديره انتخاب گرديدند خانم فريبا 
رســـولى به كد ملى 0058158650 بعنوان بازرس اصلى و آقاى ايمان نوربخش به كد ملى 
4721790570 بعنوان بازرس على البدل انتخاب گرديدند روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 

كثيراالنتشار جهت درج آگهى ها انتخاب گرديد
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265059)

آگهى تغييرات شركت ارتباطات كوه نور سهامى خاص
 به شماره ثبت 166915 و شناسه ملى 10102094449 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرســـى هوشيار مميز به شناسه ملى 10100439645 به عنوان 
بازرس اصلى و مؤسسه حسابرسى و خدمات مالى كوشا منش به شناسه ملى 10100434110 

به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265057)

آگهى تغييرات شركت كاليس بتن سهامى خاص

 به شماره ثبت 70696 و شناسه ملى 10101156268 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرارگرفت . موسسه حسابرسى تلفيق نگار 

حسابداران رسمى با شناســــه ملى 10320853372 به عنوان بازرس اصلى و خانم زهرا خليلى پراپرى به 

شماره ملى 0049141538 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265056)

آگهى تغييرات شركت آب و فاضالب منطقه سه شهر تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 404109 و شناسه ملى 10320549239 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شــــركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
96 به تصويب رســــيد. مؤسسه حسابرسى آبتين روش آريا به شناسه ملى 10320729344 بعنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى رازدار به شناســــه ملى 10100129086 بعنوان بازرس على البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265055)

آگهى تغييرات شركت ايران خاك سهامى خاص
 به شماره ثبت 43827 و شناسه ملى 10100891830 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/11/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : رامك بصير به شماره ملى 0056965923 به سمت مدير 
عامل و عضو هيات مديره و ســـيد محمد بصير به شماره ملى 1285234898 به 
سمت رئيس هيات مديره و صفيه بازارگان به شماره ملى 4591003231 به سمت 
نائب رئيس هيات مديره و بابك بصير به شـــماره ملى 4723492526 به ســـمت 
عضو هيات مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شـــركت از قبيل چك سفته و برات و عقود اسالمى و قراردادها با امضاء 
مديرعامل و رئيس هيات مديره متفقا همراه با مهر شركت و اوراق عادى وادارى با 
 امضاى مديرعامل يا يكى از اعضاى هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد . 
موسسه حسابرسى اعداد اراء حســـابداران رسمى شماره ملى 10100529345 به 
عنوان بازرس اصلى و اقاى فرشـــاد صفرى به كد ملى 0055232851 به ســـمت 

بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265054)

آگهى تغييرات
 شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش سهامى خاص

 به شماره ثبت 200967 و شناسه ملى 10102427177 
بـــه اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديـــره مـــورخ 1396/10/13 
 تصميمـــات ذيـــل اتخـــاذ شـــد : آقـــاى عليرضا فيـــض بخش
با كد ملى 0450988392 نماينده شـــركت آماد انرژى دژ با شناسه 
ملى 10320315851 به عنوان رئيس هيات مديره آقاى عباس طائب 
با كد ملى 0042168082 نماينده شـــركت تجهيزات توربوكمپرسور 
نفت با شناســـه ملى 10102233920 به عنـــوان نايب رئيس هيات 
مديره آقاى بهرام توســـلى با كد ملى 1818939266 نماينده شركت 
سازنده توربوكمپرسور با شناسه ملى 10101310670 به عنوان عضو 

هيĤت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265052)

آگهى تغييرات 
شركت حمل ونقل مسافربرى بين المللى ايران پيام نو سهامى خاص

 به شماره ثبت 115768 و شناسه ملى 10101593858 
 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديـــره مـــورخ 1396/12/21 مجوز 
 شماره 11/18804 مورخه 1397/04/10 اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
  اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : -1 آقاى وهـــاب محمدى به
 ش. م 1465780386 به ســـمت رئيس هيئت مديره -2 شركت مسافربرى 
ش 7 عدل به شناسه ملى10100833854 به نمايندگى آقاى محمدحسين 
آخوندزاده به ش.م1729730280 به ســـمت نائـــب رئيس هيئت مديره 
-3 آقاى ســـعيد آخوندزاده بـــه ش. م 0083597336 به ســـمت مدير 
 عامل (خارج از اعضـــاى هيئت مديره) -4 آقاى تورج ســـهرابى چقابلكى 

به ش. م 3254572807 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265051)



كالف سردرگم رسيدن به پاسخ اين مساله 
كه نياز به كالس هاى كنكـــور و كتاب هاى 
كمك درسى و بعضا صرفا تجارى از كجا نشات
 مى گيرد، زواياى پنهان بسيارى دارد كه در اين 

گزارش به برخىشان پرداخته شده است.
به گزارش مهراين روزها هر ســـاعت از 
شـــبانه روز، عموما هر شبكه سيما را كه نگاه 
كنيد از ديدن و شـــنيدن تبليغ كالس كنكور يا 
كتاب هاى كمك درسى بى نصيب نمى شويد. 
برخى به شـــوخى مى گويند همين روزهاست 
كه رســـانه ملى درباره فوايد تست زنى برنامه 
پزشـــكى را روى آنتن ببرد. نكته اما اينجاست 
كه اين وضعيت نابسامان و پر نقد - با در نظر 
گرفتن اين حقيقت كه هيچ مسئوليتى از گردن 
رسانه ملى براى در اختيار گذاشتن اين فضاى 
گسترده تبليغى كم نمى كند- خود معلول عللى 
اســـت. اگر به دنبال كارى اثر گذار در عرصه 
تعليم و تربيت باشـــيم بايد علل را واكاوى و 
تغييرى در آنها ايجاد كنيم. اينجاســـت كه علل 
ايجاد چنين بازار پر دامنه مخربى را بايد در دو 
نهاد جستجو كرد: خانواده و آموزش و پرورش 

و البته در موضوع پر چالش كنكور.
بســـيارى از كارشناســـان معتقد هستند
 خانواده ها سال هاست تمام فكر و ذكرشان از 
همان روزهاى اولى كه فرزندشان را به مدرسه 
مى فرستند اين است كه او را دكتر و مهندس 
كنند. حتى پيش از آنكه دركى از اين موضوع 
داشته باشند كه خالقيت و استعداد فرزندشان 
در چه مسيرى اســـت و اينكه ميزان عالقه به 
درس و تحصيل و حتـــى توانايى يادگيرى او 
در چه سطحى اســـت اين فكر در ذهن آنها 
كليد خورده است و اين توقع در آنها و سپس 

فرزندانشان ايجاد شده است.

هزينه 8هزار ميليارد تومانى كنكور
همين مســـاله بازار داغـــى را مهيا كرده 
است كه كسانى براى كمك به اين خانواده ها 
براى موفقيت هاى اجبارى فرزندانشـــان وارد 
ميدان شـــوند. ديگر اعداد و ارقام كالس هاى 
كنكور بر كسى پوشـــيده نيست. سال گذشته 
معمولى ترين پكيج درســـى آموزشگاه هاى 
كنكور از قيمت 300هزار تومان شروع مى شد. 
گفته مى شود اين آموزشگاه ها تنها از راه فروش 
همين دى وى دى ها ماهانـــه مبلغ ميلياردى 
سود دارند. در كشور بالغ بر 10 موسسه كنكور 
بزرگ در كشـــور وجود دارد و البته موسسات 
و ناشران كتاب هاى كمك درسى فراوانى كه 
حاال به قدرى رشـــد كرده اند و در بازار جاى 
خود را باز كرده اند كه بايد گفت يكى از علل 
حذف نشـــدن كنكور را بايد در وجود همين 
بازار حاشيه اى جستجو كرد. جمله پر تكرار: 
«مافياى كنكور ايران رقمى معادل هشت هزار 
ميليارد تومان از طرق مختلف به جيب مىزنند 
و با توجه به چنيـــن گردش مالى بااليى، مانع 
حذف كنكور مىشـــوند» را بارها در رسانه ها 

خوانده و شنيده ايم.
اما آيا گســـترش بى رويه ايـــن بازار و 
تاثيرگذارى غير قابل انكار آنها در امر تعليم و 
تربيت يك رابطه يكسويه است؟ حتى حاال هم 
كه بحث تاثير سوابق تحصيلى به صورت قطعى 
در كنكور مطرح اســـت -فارغ از انتقاداتى كه 
به آن وارد اســـت- راه جديدى را براى همين 
موسسات ايجاد كرده، گويى آموزش و پرورش 
از هر سويى بچرخد اين بخش قابليت همسويى 
با آن را پيدا مى كند تا راهى ميان دانش آموزان 
پيدا كند و اين نشان مى دهد كه علتى بزرگ تر 
در دل دستگاه تعليم و تربيت كشور وجود دارد 

كه بايد آن را واكاوى كرد.
آمـــوزش و پرورش كه در اين ســـال ها 
بـــراى ايجاد تحول در زمينـــه تعليم و تربيت 
اســـناد مهمى را به تصويب رسانده است- از 
جمله ســـند تحول بنيادين و يا مصوبه اهداف 
دوره هاى تحصيلى يا ابالغيه ممنوعيت ورود 
هر گونه كتاب كمك درســـى و كالس تست 
زنى به دوره ابتدايى-، شايد از اين نكته غافل 
است كه زمينه هايى در آموزش و پرورش خود
 زمينه ســـاز و علت ايجاد شبكه گسترده اين 

كتاب ها و كالس هاى تجارى است.

نيازبه كتاب كمك درسى 
منصوره حقيقت مادر دانـــش آموز پايه 
نهم يكى از دبيرســـتان هاى تهران اســـت. او 
هنوز فرزندش را در هيچ كالس كمك درسى 
ثبت نام نكرده اما در اين ســـال ها كم هزينه 
بابت تهيه كتاب هاى كمك آموزشـــى نداده 
اســـت. وى در گفتگو با مهـــر گفت: وقتى 
كتاب هاى درسى آنقدر سخت نوشته مى شود 
كه معلم خـــودش به دانش آموزان اصرار دارد 
از يك كتاب كمكى استفاده كنند، من هم براى 
موفقيت بچه ام مجبورم اين هزينه را بكنم. حتى
مى دانم برخى مدارس خودشان كتاب مشخصى 

را معرفى مى كنند.
وى اضافه كرد: دردســـر اصلى ما از پايه 
دهم شروع مى شود و از حاال پسرم يك ليست 
از كالس هـــا و كتاب هايى كه براى كنكورش 
مفيد است تهيه كرده. پسرم خيلى نگران است 
چـــون رقابت در كنكور هر روز ســـخت تر 
مى شود و ما فقط كنار او هستيم تا به موفقيتى 

كه مى خواهد برسد.
وقتى كتاب هاى درســى آنقدر سخت 
نوشــته مى شــود كه معلم خودش به دانش 
آمــوزان اصرار دارد از يــك كتاب كمكى 
اســتفاده كنند، من هم براى موفقيت بچه ام 
مجبــورم اين هزينه را بكنــم. حتى مى دانم 
برخى مدارس خودشــان كتاب مشخصى را 

معرفى مى كنند
او با اين حرف كه خانواده ها خود مقصر 
ايجاد بازار كالس هاى كنكور شده اند مخالف 
اســـت و در اين باره اظهار كرد: امروز مد شده 
همـــه خانواده را مقصر مـــى دانند. هيچ كس
 نمى گويد معلم چقدر ســـر كالس كم كارى 
مى كند يا همان معلم ها در كالس هاى كنكور 
درس مـــى دهند يا حتى كتـــاب هاى كمك 
درسى مى نويسند. بچه من كالس هشتم يك 
معلمى داشـــت كه اگر با او كالس خصوصى 
نمى گرفتيم نمره خوبى به پسرم نمى داد. چرا 

آموزش و پرورش اينها را نمى بيند؟
اميد پارسايى پدر دانش آموز ديگرى است 
كه او هم در پايه نهم تحصيل مى كند و معتقد 
است كالس هاى كمك درسى نه تنها بد نيست 
بلكه كم كارى مـــدارس را جبران مى كند. او 
كه پسرش در مدرســـه اى نمونه دولتى درس
 مى خواند مى گويد هزينه اى كه مى خواسته 
براى پسرش در مدرسه غيردولتى كند را براى 
همين كتاب ها و كالس ها گذاشته است. او در 
اين باره گفت: من به مدرســـه به اين عنوان كه 
بتواند پســـرم را در كنكور موفق كند، اعتقادى 
ندارم. آنها درس روزمـــره را مى دهند. اصال 
در آن ســـطحى به بچه ها درس نمى دهند كه 
در كنكور بتوانند موفق شـــوند. اگر قرار است 
مدرســـه اين كار را نكند پس چرا اصال كنكور 
گذاشـــته اند و اگر كنكور هست چرا به من 
مدام مى گويند كالس كنكور بد است؟ فرزند 
من قرار اســـت با كسا نى رقابت كند كه همين

كالس ها را رفته انـــد وگرنه نمره هايش در 
مدرسه خيلى خوب است.

مقصر كتاب هاى درسى
نهـــال عظيمى هم كه مـــادر دانش آموز 
پايه هفتمى اســـت، مقصر اصلى زياد شـــدن 
كالس هاى كنكور و كتاب هاى كمك آموزشى 
را كتاب هاى درســـى مى داند. او در اين باره 
گفت: شـــما كتاب هاى درسى بچه ها را ورق 
بزنيد. حتـــى در دوره ابتدايى هم برخى از اين 
كتاب ها براى مـــن مادر هم قابل درك و فهم 
نيست و براى آموزشش نياز به يك كمكى در 
خانه دارم تا مطالب را بهتر بتوانم به پسرم ياد 
بدهم. معلم ها هم از همين كتاب ها اســـتفاده 
مى كنند. چرا كتاب هاى درسى را يكجور نمى 
نويســـند كه نيازى به اين كتاب ها و كالس ها 
نباشد؟ خود آموزش و پرورش از اين بازار يك 

سودى مى برد.
معاون يكى از مدارس پســـرانه تهران در 
مقطع متوســـطه اول كه نخواست نامش ذكر 
شود با بيان اين موضوع كه آنها نمى توانند خانواده ها 

را مجاب كنند كه فرزندانشان را به كالس هاى 
كنكور و تست نفرستند، گفت: البته ما خودمان 
برخى از كتاب هاى كمك درسى كه استاندارد 
است را پيشـــنهاد مى دهيم. اما اجبارى در آن 
نيســـت. براى درك برخى از مفاهيم درسى به 
تمرين بيشترى نياز هست كه در كتاب درسى 

نيست.
وى ادامه داد: وزيـــر آموزش و پرورش 
تالش جـــدى براى حذف ايـــن كالس هاى 
كنكور و كتاب هاى تســـت زنـــى دارد انجام 
مى دهد كه بسيار كار خوبى است اما آن چيزى 
كه ما از نزديك شاهدش هستيم اين است كه 
در نهايت يك كنكورى هســـت و همه نگاه
 بچه ها به آن ســـمت است و براى همين در 
اين شـــرايط به نظرم ممكن نيست بتوان اين 
كالس ها و كتـــاب ها را حذف كرد. در دوره 
ابتدايـــى اتفاقات خوبى افتـــاده اما خيلى از 
كارشناسان آموزشى معتقد هستند برخى مفاهيم 
در دوره ابتدايى ســـخت بيان شده و كودك و 
والدين به كتابى ســـاده تر براى درك آنها نياز 
دارند. يكى از مشكالت هم اين است كه نظام 
آموزشى و درسى نسبت به دوره اى كه پدر و 

مادرها تحصيل مى كردند تغيير كرده و شيوه و 
روش تدريس عوض شده و آنها هم در كمك 

به فرزندانشان احساس ناتوانى مى كنند.

نقش بخش خصوصى
مانند هر پديـــده ديگرى نمى توان بحث 
كنكور، كالس هاى كنكـــور، مافياى كنكور، 
تجارت كنكور، كتاب هاى كمك درســـى و.... 
را از يك زاويه ديد و از يك زاويه به آن حمله 
كرد. زواياى پنهان در بررسى پديده ها همواره 
نكات طاليـــى را در درون خود پنهان دارند. 
براى درك بهتر زواياى ديگـــر نگاه كردن به 
اين پديده با هامون سبطى مدير مسئول سابق 
انجمن فرهنگى ناشران آموزشى كه كارشناس 
حوزه آموزشـــى اســـت، موضوع را در ميان 

گذاشتيم. 
وى در گفتگـــو با مهر دربـــاره وجود 
كالس هاى كنكور و تست زنى و كتاب هاى 
فراوان و در اكثر موارد بدون استاندارد در اين 
حوزه گفت: در اســـناد آموزش و پرورش اين 
موضوع به طور شفاف ذكر شده است كه بخش 
خصوصى بايد در حيطه آموزش نقش داشـــته 

باشـــد و اتفاقا نقشى كه براى بخش خصوصى 
در نظر گرفته شـــده، پر رنگ اســـت. در اين 
اسناد آمده است كه بخش خصوصى در توليد 
كتاب هاى درسى بايد دخيل باشد. اين موضوع 

در راستاى سند تحول بنيادين است.
سبطى در توضيح بيشتر گفت: طبق قانون 
آموزش و پرورش و ســـازمان پژوهش مكلف 
شده است كه از بخش خصوصى براى ارزيابى 
كتاب هاى درســـى و توليد آنها كمك بگيرد. 
من زمانى كه مدير مســـئول انجمن ناشـــران
 كتاب هاى آموزشـــى بودم در دفتر پژوهش 
چندين جلســـه با رئيس آن داشتم و در نهايت 
قرار شد مشـــاركت حداقلى صورت بگيرد اما 
اين اتفاق نيفتاد. از طرف ديگر ما جشـــنواره 
رشـــد را داريم كه در آن كتـــاب هاى كمك 
آموزشى ارزيابى مى شود. رد پاى رانت و موارد 
خالف در ارزيابى اين جشنواره به وضوح ديده

 مى شـــود مثال قرار است در پايان كتاب هاى 
شايسته معرفى شود اما در نهايت كتابى معرفى 

مى شود كه صرفا حل المسائل است.

خالء تاليفات كتاب هاى درسى 
وى با تاكيـــد بر اينكه ما مدام دم از غرب 
زدگى مى زنيم اما كتاب هاى فيريك و شيمى 
و زيســـت ما وصله كردن كتاب هاى مرجع 
غربى اســـت، اظهار كرد: وقتى كتاب ها وصله 
وصله مى شود، انسجام ندارد و دانش آموز و 
دبير نيازمند كتاب هايى مى شوند كه اسمش را 
گذاشته ايم كتاب هاى كمك آموزشى كه برخى 
از آنها كامال آموزشـــى است. اگر برخى از اين 
كتاب هاى استاندارد در بازار نباشد عمال معلم 
و دانش آموز در فهم كتاب ها دچار مشـــكل
 مى شـــوند. البته در هر صنفى يك ســـرى 
كالهبردار هم پيدا مى شـــود كه باز در خود 
سيســـتم به آنها بها داده مى شـــود. در كنار 
كتاب هاى خوب آموزشـــى افراد بسيارى هم 
هســـتند كه از خالء تاليف كتاب هاى درسى 

سواستفاده مى كنند.
اين كارشناس آموزشى درباره اين موضوع 
كه كتاب هاى درســـى جديدا بيشتر از جانب 
غلط هايش مورد نقد قـــرار مى گيرد، گفت: 
تغييرات كتاب هاى درســـى اولين بار نيست 
كه اتفـــاق مى افتد و دو دهـــه پيش نيز نظام 
آموزشـــى تغيير كرد. در آن زمان حساسيت 
اخالقى مردم بيشـــتر بود. يادم نمى آيد اينهمه 
اعتراض نسبت به غلط هاى كتاب بشنويم. من 
كه متخصص امر زبان شناسى هستم بگويم كه 
تعداد بـــاالى غلط ها در اين درس فقط باعث 
رسوايى شده اســـت بلكه نوع غلط هاست كه 
قابل چشم پوشى نيست. در حاليكه بيش از 30
نفر به عنوان ويراستار نامشان پشت كتاب ذكر
مى شود، آنوقت يك كتاب دويست صفحه اى 
با اينهمه نظارت اشتباهاتى دارد كه صداى همه 
را در آورده است كه همه اشتباهات نشانه عدم 
پختگى و كم دانشى نويسنده است. براى يك 
نويسنده نوشـــتن كلماتى چون «گزارشات» يا
«دستورات» يك تابوست و تنها از قلم ناپخته 
مى تراود. يعنى نويسنده اصال مفهوم اين اصل 

نگارشى را درك نكرده است.

نبود نظارت 
وى با بيان اينكه در اين شرايط اگر بخواهيم 
جلوى كالس هاى كنكور را بگيريم تيم هاى 
مخفيانه كالس هاى زيرزمينى شكل مى گيرد، 
تصريح كرد: بارها گفته ام مشـــكل اين نيست 
كه بخش خصوصى در امر آموزش مشـــاركت 
دارد بلكه موضوع اين اســـت كه بخش دولتى 

نظارت خود را تعطيل كرده است و قسمتى از
بخش خصوصى كه دنبال منافع ملى نيست نفوذ
كرده در بدنه دولت و براى خودش جايگاه باز
كرده و حاال كه كار از كار گذشته است متوجه
فســـاد فراگير شده ايم و داد مافياى كنكور سر

مى دهيم كه باعث همه مشكالت است.
ســـبطى با بيان اينكه مدل هاى مختلفى
از كالس هاى كمك آموزشـــى يا كتاب هاى
آموزشـــى وجود دارد، گفت: نبايد همه مسائل
را اين ميـــان با هم مخلوط كنيم. مشـــكل با
كالس هـــاى كنكـــور قارچى اســـت كه
وعده هاى دروغ مـــى دهند يا كتاب هايى كه
صرفا حل المســـائل اســـت يا افرادى كه در
اين بازار ســـودجويى مى كنند وگرنه به طور
طبيعى دانش آموزانى ضعيف وجود دارند كه به

آموزش فراتر از مدرسه نياز دارند.
 اين دانش آموز اگر تنها به كتاب درســـى
تكيه كند بخشـــى از مـــوارد برايش نامفهوم
 مى ماند. براى همين به كمك نياز دارد و اين
كمك در بخش خصوصى درســـت رخ بدهد
اصال بد نيســـت اما از ســـوى ديگر متاسفانه
ســـواالت امتحان نهايى طى دو سه دهه نعل
به نعل كتاب هاى درسى طراحى شده و جنبه
تحليلى را از دانش آموز گرفته و او را به سمت

حفظ كردن سوق داده است. 
در واقع او را به سمت درك درست مساله
نبرده اســـت. اما كنكور اينگونه نيست. ببينيد
كتاب درســـى موضوع انتزاعى نيست كه در
كالس تدريس شود و محدوديت صفحه و زمان
داشته باشد. به تمرين نياز دارد. بنابراين اينكه
انتظار داشته باشيم كتاب كمك آموزشى حذف
شود فراتر از انتظار واقعى است. اما سودجويان
با كتاب هاى حل المســـائل و دوباره حافظه
محور يك استراتژدى جديد براى آموزش ايجاد

 كرده اند.
 اگر دانش آموزان ما مقهور تبليغات صدا و
سيما و چند تاجر نشوند مى توان از اين بحران
عبور كرد.مدير مسئول سابق انجمن كتاب هاى
كمك اموزشى در پاسخ به اين پرسش كه اگر
دانش آموزى دسترسى به هيچ كالس كنكورى
نداشته باشـــد آيا نمى تواند در كنكور موفق
شود، گفت: اصال اينگونه نيست و ما رتبه هاى
خوبى در مناطق محروم داشـــته ايم كه كالس
كنكور هم نرفته اند. اما عموما از كتاب هايى كه
بتواند به آنها در فهم بيشتر مطالب كتاب درسى

كمك كند، استفاده كرده اند.
شايد باورش سخت باشـــد اما آنچه در
اين گزارش آمد تنها مقدمه اى است بر گرهى
كه در رابطه دوســـويه آمـــوزش و پرورش و
كالس هاى كنكـــور وجود دارد. مقدمه اى كه
به ما از عدم نظارتى كه مافياى كنكور را بزرگ
كرد مى گويد. از كتاب هاى درسى پر غلط و
نياز به كتاب راهنما، از معلمانى كه راه را براى
ورود كتاب هاى كمك درسى باز كرده اند، از
مولفانى كه از كتاب هاى خارحى كپى بردارى
مى كنند، از سهم به حق بخش خصوصى در امر
آموزش كه با هدايت نكردن آن بخشـــى از آن
بيراهه رفته است، از والدينى كه تنها راه موفقيت
فرزندانشان را در موفقيت در كنكور مى بينند،
از دوگانگى امتحانات نهايى و كنكور،  از سهم
رسانه ملى در گســـترش نياز به كالس هاى
كنكور و كتاب هاى كمك آموزشى و خالصه
كالف سردرگم يك مساله: نياز به كالس هاى
كنكور و كتاب هاى كمك آموزشى و گاه صرفا

تجارى دقيقا از كجا نشات مى گيرد؟
پاســـخ به اين پرسش قطعا نياز به واكاوى

زواياى ديگرى نيز دارد.
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كالف سردرگم رابطه كتابهاى 

كمك درسى و كنكور

www bpciran com

SHIMADZU OIL GEAR PUMP

www bpciran com

DRW Ball Valve & Gate Valve



12 روابط بينالملل
يكشنبه 13  آبان 1397ـ    25 صفر  1440ـ   4  نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27139

پزشك
در رداى

 نخست وزير

520

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

ترجمه: محّمد مقّدس

 اين كتابها تنها يك جنبه از داســـتان را بيان كردهاند؛ ما شاهد 
همين جريان در فيلمها هم هســـتيم، همچون فيلم هاى وســـترنى كه 
گاوچران هاى شجاع، ساكنان اصلى آمريكا (سرخپوستان) را با شليك 
هفتتيرهاى خود مىكشتند و اجساد آنها را به علفزارهاى بزرگ پرتاب 
مىكردند. من [در آن زمان] به عنوان يك كودك با اطالعات اندكى كه 
داشتم و به سادگى تحريك مى شدم، از قهرمانى ها و شجاعت اين 
گاوچران ها به وجد مىآمدم و برايشان كف مىزدم و هفتتيركشىهاى 
آنها را مى ستودم و همواره از اينكه زنان قهرمان زيبارو و همه كودكان 
خوش چهره و با موهاى زيبا نجات داده مىشدند، احساس شادى و 
شـــعف مىكردم ولى هراسم از جنگ تا حدودى كاسته شد و معتقد 
شده بودم كه جنگ هاى مقدسى هستند زيرا تنها دشمنان بودند كه به 
قتل مىرسيدند و من در كنار پيروزمندان بودم چون كشته نشده بودم. 
ايده فوقالعاده جالب و مطمئنى بود! من نيز مىتوانســـتم يك سرباز 

باشم و با دشمنان بجنگم و به عنوان قهرمان، بازگردم.
سپس جنگ جهانى دوم در سال 1939م. آغاز شد و ابتدا به نظر 
رسيد كه تنها منحصر به اروپا بماند و آلمانىها دشمن به شمار مىروند 
و اين به آن معنا بود كه كشتارها در همان منطقه صورت خواهد گرفت 
و آلمان ها با شكست مواجه مىشوند ولى شگفت اين بود كه به نظر 
رســـيد آنها طرف پيروز جنگ هستند. در هفتم دسامبر 1942م. وقتى 
ژاپنىها وارد اطراف "كوتابارو" شدند و كشورمان را از شمال به اشغال 
درآوردند، جنگ به "مااليا" هم كشـــيده شد. وقتى بريتانيايىها عقب 
نشستند وحشت كردم؛ آنها را مىديدم كه در گل و شل و باران، پاى 
پياده و با دشوارى راه مىرفتند، صحنه اى بود كه هيچ شباهتى به آن 
اروپايىهاى مفتخرى كه مىشناختم نداشت. به همين دليل همه ترسم 

از جنگها و در معرض كشتار قرار گرفتن، بازگشت.
وقتى سرانجام بريتانيايىها و آمريكايىها پيروز شدند، از ته دل 
خوشحال شدم ولى ترسم از جنگ و نفرتم از آن هرگز برطرف نشد. 
قتل و كشتارى كه الزمه جنگهاست به نظرم حقيقى آمد. در زمان هاى 
گذشته، بيشتر كشتهها از ميان جوانان بود ولى امروزه جنگ ها همه 
جانبه است و هر كسـ  اعم از نظامى و غيرنظامىـ  را در برمىگيرد. 
غصب زمينهاى فلســـطينى ها و اعطاى اين زمينها به يهوديان و از 
آنجا شعلهور ساختن جنگ ها، كار بسيار زشتى است و اكنون "آمريكا" 
و "بريتانيا" مســـئوليت جنگ عليه كشورهايى را برعهده گرفتهاند كه 

هيچگونه امكان دفاع از خود ندارند.
موافقت  من به عنوان نخست وزير "مالزى"، ابتدا با "بوش پسر" 
كردم كه بايد همگى عليه تروريسم بجنگيم ولى وقتى "بوش"، افغانستان 
را اشغال كرد تصميم گرفتم "مالزى" از اين جنگ حمايت نكند. ممكن 
در آنجا باشد و اين امكان هم بود كه او مسئول  بود "اسامه بن الدن" 
حمالت 11 سپتامبر باشد ولى من مطمئن بودم كه اشغال افغانستان، 
هرگز به حمالت تروريستى پايان نخواهد داد و صرف نظر از اينكه 
"بوش" و همپيمانان او پيروز باشـــند يا شكســـت بخورندـ  كه البته 
خودشان تصورى جز پيروزى براى خود ندارندـ فقط تروريستها را 

افزايش خواهد داد.
"بوش" بر اين گمان بود كه هرگز نمىتوان اراده آمريكا را درهم 
كوبيد اما نمىدانست كه نيروهاى امپرياليستى هرگز نتوانستند افغانستان 
را شكســـت دهند. من انتظار اين را داشـــتم كه افغانىها، آمريكايىها 
را از پاى درآورند ولى "كابل" ســـقوط كرد و "اياالت متحده آمريكا" 
"حامـــد كرزى" را به عنوان رئيس جمهورى در آنجا منصوب كرد. او 

كارمند سابق يكى از شركت هاى نفتى آمريكا بود. آمريكايىها از اين 
پيروزى شادمان شدند و روشن بود كه سخت مشتاق جنگى ديگر و 

پيروزى ساده ديگرى بودند.
ادامه دارد

رد درخواســـت نخست وزير رژيم 
صهيونيســـتى مبنى بر بازرسى از برخى 
مناطق ايران همچون تورقوزآباد از سوى 
مدير كل آژانس بينالمللى انرژى اتمى، 
نه تنها بى اساس بودن چنين ادعاهايى را 
آشكار كرد بلكه دفاعى هم از حيثيت اين 

نهاد راستى آزماى بينالمللى بود.
به گزارش گروه تحليل، تفســـير و 
پژوهشهـــاى خبرى ايرنا، «يوكيا آمانو» 
مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ســـه شنبه دهم مهرماه با انتشار بيانيه اى 
بار ديگر از صلح آميز بودن فعاليتهاى 
هستهاى ايران و همچنين بازرسىهاى دقيق 

اين سازمان دفاع كرد. 
در بخشـــى از بيانيه مذكور كه در 
پايگاه اينترنتى اين سازمان انتشار يافت، 
آمده اســـت: آژانس از تمامى پادمانهاى 
مرتبط با اطالعات موجود استفاده مىكند 
اما هيچ دادهاى را داراى ارزش اســـمى 
نمىداند. مطابق با شيوههاى پادمانى مقرر، 

تمام اطالعات بهدست آمده، شامل آنهايى 
كه از طرفهاى ســـوم ارائه شده، بايد 
مورد بررسى دقيق قرار گرفته و به همراه 
ديگر اطالعات موجود ارزيابى شـــود تا 
نهايتا به نتيجهگيرى مستقلى برپايه نظارت 
كارشناسان خود آژانس منجر شود. اظهار 
نظر علنى درباره مســـائل مرتبط با چنين 
اطالعاتى شـــيوه و روش آژانس نيست.

آژانس با انتشار اين بيانيه دست رد بر سينه 
سران تل آويو زد و به عبارتى به ادعاى 
نتانياهو كه در هفتاد وسومين نشست ساالنه 
مجمع عمومى ســـازمان ملل مطرح شد، 
پاسخ داد. نخست وزير رژيم صهيوينستى 
پنجشنبه پنجم مهر پشت تريبون مجمع 
عمومى سازمان ملل حاضر شد و با نمايش 
تصاويرى مدعى شـــد كه ايران يك انبار 
سرى اتمى در منطقه تورقوزآباد تهران دارد 
كه تاكنون فاش نشده است.وى ادعا كرد 
كه «من براى نخستين بار اين مساله را افشا 
مىكنم كه ايران تاسيسات سرى ديگرى در 
تهران دارد. يك انبار سرى هسته اى براى 
انبار كردن حجم وســـيعى از تجهيزات و 
مواد از برنامه مخفى اتمى ايران. اين محل 

در يك قالىشويى ساده است!»
سخنان نتانياهو با توجه به ادعاهاى 
مكـــرر وى در خصـــوص فعاليتهاى 
هستهاى و موشـــكى ايران به قدرى از 
واقعيـــت فاصله دارد كه بيش از جديت 
به اســـباب طنز تبديل شده به طورى كه 
حتى «عباس عراقچى» معاون وزير خارجه 
كشورمان نيز با چنين نگاهى به آن واكنش 
نشـــان داد و گفت كه «عدهاى نتانياهو را 
سركار گذاشته  اند و اين بار به تورقوزآباد 
ارجاعش دادهاند .»در ســـالهاى گذشته 

بارها سخنانى از اين دست البته با ادبيات 
متفاوت و از سوى شخصيتهاى مختلف 
اين رژيم مطرح شده كه به تدريج اهميت 
و جديت آن رنگ باخته اســـت. نتانياهو 
مهرماه سال 1391 نيز در مجمع عمومى 
سازمان ملل با نمايش كارتونى از يك بمب 
مدور، مورد تمسخر بسيارى از حاضران، 
افكار عمومى و رســـانهها قرار گرفت اما 
جاى تعجب است كه وى مكررا از اين 

روش بهره مىگيرد.
 البتـــه برخى مى گويند وى قصد 
دارد با جنجال در ســـخنرانىها خود را 
خاطره ســـاز و ماندگار كند اما تاكنون 

اغلب تالشهاى وى يادآور مضحكههاى 
تكرارى براى نخســـت وزير تندرو رژيم 

اشغالگر قدس بوده است.
در ارتباط با ادعاهايى از اين دست 
بايـــد گفت، طبق فتواى رهبرى، توليد و 
كاربرد سالحهاى هسته اى حرام بوده و 
آژانس نيز بازرسىهاى مداومى در زمينه 
فعاليتهاى هســـته اى ايران انجام داده و 
مى دهد. حتى در طول مذاكرات هســـته 
اى، بازرســـان آژانس اجازه يافتند تا از 
سايت نظامى پارچين ديدن كنند. بر اساس 
12 گزارشى كه آمانو بعد از برجام منتشر 
كـــرده، ايران نه تنها مفاد توافق را زير پا 
نگذاشـــته بلكه به رغم بدعهدى برخى 
طرفهاى توافق، همچنان به آن پايبند مانده 
است. پيشتر مقامات كاخ سفيد همچون 
«نيكى هيلى» نماينده آمريكا در ســـازمان 
ملل تالشهاى ناموفقى را براى تحريك 
آمانو با هدف بازرســـىهاى نامتعارف از 
ايران انجام دادند و حال نوبت به نتانياهو 
رسيده اســـت. بسيارى مى گويند جاى 
تعجب اســـت فردى بر بازرسى آژانس 
از ايـــران اصرار مى ورزد كه خود براى 
ماموران و بازرسان آژانس مجوز بازديد از 
مراكز هستهاى و تسليحاتى خود را صادر 
نمى كند، ضمن اينكه با تكيه بر حمايت 
آمريكا به عضويت «پيمان منع گسترش 
سالح  هاى هسته اى» (ان.پى.تى) در نيامده 
و طبق اعالن رســـانهها و برخى منابع، 
بيش از 200 كالهك هسته اى در اختيار 
دارد. در همين ارتباط بود كه «محمدجواد 
ظريف» وزير امور خارجه كشورمان در 
توئيتى به ادعاى واهى نتانياهو در مجمع 
اشاره كرد و نوشت: با هيچ نمايش هنرى 

و تردستى نمىتوان اين واقعيت را پنهان 
كرد كه اسرائيل تنها رژيمى در منطقه است 
كه داراى يك برنامه تسليحات هستهاى 
«مخفيانه» و «اعالمنشـــده» و همچنين 
زرادخانه واقعى سالحهاى هستهاى است. 
وقت آن است كه اسرائيل اعتراف كرده و 
برنامه سالحهاى هستهاى خود را به روى 

بازرسان بينالمللى باز كند.
در نهايـــت اينكه هر چند نتانياهو با 
ادعاهاى بى پايـــه خود، ايران را هدف 
هجمههاى تكرارى قرار داده تا كشورمان را 
تهديدى عليه امنيت منطقه و جهان معرفى 
كند اما آژانس نيز از اين اتهامها در امان 

نيســـت. بى ترديد تكرار اين اتهامات در 
صورت سكوت مسئوالن آژانس، حيثيت 
اين سازمان معتبر بين المللى را زير سوال 
مى برد؛ موضوعى كه از نگاه تيزبين آمانو 
و اعضـــاى آژانس دور نمانده و در بيانيه 

اخير بازتاب يافته است.
صف كشى آمريكا و رژيم صهيونيستى 

در مقابل استقالل آژانس
آژانـــس بيـــن المللـــى انرژى 
اتمى(LAEA) به صراحت اطالعات رژيم 
صهيونيستى درباره تاسيسات هستهاى ايران 
را صورى خواند و بر استقالل اين نهاد بين 
المللى تاكيد كرد؛ استقاللى كه به نظر مى 
رسد آمريكا و صهيونيستها به عمد آن 
را ناديده مى گيرند. «يوكيا آمانو» مدير كل 
آژانس بين المللى انرژى اتمى روز گذشته 

در بيانيه اى تاكيد كرد كه استقالل آژانس 
اهميت فوق العادهاى دارد و اين نهاد هر 
وقت الزم باشـــد بازرسان خود را براى 
نظارت بر اماكن و تاسيسات اعزام مىكند. 
وى گفـــت كه آژانس به اطالعاتى كه به 
ظاهر ارزشمند هستند، توجهى ندارد. اين 
بيانيه آمانو پاسخ به اظهاراتى بود كه «بنيامين 
نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى در 
اجالس امسال مجمع عمومى درنيويورك 
ايراد كرد. نتانياهو در اين اجالس با نشان 
دادن نقشهاى گفت: امروز مى خواهم از 
تاسيسات جديد هستهاى ايران در تهران 
رونمايى كنـــم. اينجا ظاهرا يك كارگاه 

قاليشويى بوده اما در واقع انبار اتمى است.
نتانياهو مدعى شد كه ايران يك انبار هسته 
اى در منطقه «تورقوزآباد» در جنوب تهران 
دارد كه آن را از بازرسان آژانس بين المللى 
انرژى اتمى مخفى نگه داشـــته است.وى 
گفـــت كه ايران از اين انبار براى ذخيره 

تجهيزات و مواد اتمى برنامه هســـتهاى 
مخفى خود استفاده مى كند و 300 تن از 
ايـــن تجهيزات و مواد در اين انبار وجود 
دارد كه 15كيلوگرم از آن خارج شده است. 
نتانياهو حتى گفت كه اطالعات مربوط 
به اين انبار ادعايى را به آژانس بينالمللى 
انرژى اتمى ارائه داده اســـت اما در عين 
حـــال با عصبانيت از بى تفاوتى آژانس 
به ادعاهاى بى اساسش، خطاب به آمانو 

گفت: كار درست را انجام دهيد.
نخســـت وزير رژيم صهيونيستى با 
بى توجهى به گزارشهاى فصلى آژانس 
كـــه همگى مويد پايبندى ايران به توافق 

هســـته اى است، خطاب به آمانو گفت: 
يك بار و براى هميشه حقيقت را درباره 
ايران به جهان بگوييد.يك مقام اطالعاتى 
آمريكا كمى بعد به اين اظهارات نتانياهو 
واكنش نشـــان داد و گفت اين اطالعات 
از نظر واشنگتن موضوع تازه اى نيست 

و مقامات كشورش از اين اطالعات آگاه 
بودهاند. رسانههاى صهيونيستى در بازتاب 
بيانيه روز سه شنبه آژانس تصديق كردند 
كه اين نهاد خواســـته اسرائيل را رد كرده 
و روزنامـــه «تايمز آو اســـرائيل» با اين 
تيتـــر گزارش داد كه آژانس هســـته اى 
ســـازمان ملل به اتهامات صورى بنيامين 
درباره ايران بى توجهى كرد.اين روزنامه 
صهيونيستى در گزارش خود تاييد كرد كه 
«اسرائيل بشدت مخالف توافق هسته اى 
است» و به دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا به دليل تصميمش براى خروج از 
توافق هستهاى تبريك گفت.نتانياهو آوريل 

گذشته نيز تالش كرد با نشان دادن اسناد 
ادعايى درباره گذشته برنامه هستهاى ايران 
در توافق هستهاى اختالل ايجاد كند. وى 
مدعى شد كه آرشيو مخفى كه از يك انبار 
در تهران كشف شده شامل طرحهايى براى 

ساخت كالهك هستهاى است.
آژانـــس همان زمان هـــم با تاييد 
صلحآميز و شفاف بودن فعاليت هستهاى 
ايران، تالش نتانياهو براى برهم زدن برجام 
را در آستانه تصميم ترامپ درباره تعليق 
تحريمهاى هســـته اى در چارچوب اين 
توافق ناكام گذاشت و اعالم كرد كه آژانس 
چنانكه در گزارش سال 2015 بيان كرده 
اســـت، پس از سال 2009 ( 1388) هيچ 
نشـــانهاى از فعاليتهاى هستهاى مرتبط 
با جنبههاى غيرصلـــح آميز را در ايران 

شاهد نبوده است. «فردريك دال» يكى از
سخنگويان آژانس بين المللى انرژى اتمى
بدون اشـــاره مستقيم به ادعاهاى نتانياهو
گفت: آژانـــس تمام اطالعات مرتبط با
راســـتى آزمايى را كه در اختيار داشـــته
باشد، ارزيابى مى كند اما اين رويه آژانس
نيست كه بطور علنى درباره موضوعات
مربوط به چنين اطالعاتى بحث كند.نتانياهو
در واكنـــش به بيانيه آمانو گفت:مدير كل
آژانس از همه تاسيســـات مربوطه بازديد
نكرده است و از آژانس خواست از انبار
اتمـــى ادعايى بازديد كند. دفتر نتانياهو با
صـــدور بيانيه اى اعالم كرد: دليلى براى
صبـــر كردن وجود ندارد. آژانس بايد از
اين مكان بازديد كند و فورا ناظرانش را با
شمارشگر گايگر كه معموالً براى سنجش
آلودگىهاى راديواكتيو استفاده مى شوند
به اين انبار هسته اى در تهران اعزام كند.
دولت ترامپ كه علنا مخالفت خود را با
توافق ابراز كرده و حمايتهايش از رژيم
صهيونيستى سابقه دارد، در اين مورد نيز
طرف نتانياهو را گرفته و بدون توجه به
تاكيد آژانس بر مســـتقل بودن اين نهاد
بينالمللى، تالش مى كند آژانس را وادار
كند تا بازرســـان خود را براى تحقيقات
دربـــاره ادعاهاى ترامپ اعزام كند. يك
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريكا به
تارنماى واشنگتن فرى بيكن گفته است
كه نتانياهو تصاويرى از تاسيســـات انبار
مخفى ايران را در مجمع عمومى به نمايش
گذاشت و آمريكا خواستار افشاى بيشتر
اين تاسيسات است.اين مقام آمريكايى كه
نامش فاش نشده است افزود: ما از آژانس
انتظار داريم به روشى مسئوالنه و به موقع
در پيگيرى هـــر گونه اطالعات موثقى
از جمله اطالعات ارائه شـــده از سوى
نتانياهو اقدام كند؛ اين اطالعات مىتواند
نشان دهد كه ايران به تعهداتى كه آژانس
مسئول راستى آزمايى آنها مى باشد، عمل
نكرده اســـت. فشارهاى آمريكا و رژيم
صهيونيســـتى در حالى صورت مى گيرد
كه آژانس بينالمللى انرژى اتمى تاكنون
در 12 گزارش خود تاييد كرده كه ايران به
تعهدات خود در چارچوب توافق هستهاى

سال 2015 پايبند بوده است.
آمانو پيشتر به روزنامه فايننشال تايمز
گفته بود: ما به تمامى مكانهايى كه براى
بازديـــد در ايران به آنها نياز داشـــتهايم،
دسترسى داريم.نتانياهو در مجمع عمومى
بـــا نمايش تصاويرى از به اصطالح انبار
سرى در منطقه «تورقوزآباد» تهران مدعى
شـــد كه « براى نخستين بار اين مساله
را افشا مىكنم كه ايران تاسيسات سرى
ديگرى در تهران دارد. يك انبار ســـرى
هســـته  اى براى انبار كردن حجم وسيعى
از تجهيزات و مواد از برنامه مخفى اتمى
ايران. اين محل در يك قالىشويى ساده
اســـت!». اين اظهارات كه سوژه طنزى را
پديد آورد و بســـيارى به اين ادعاهاى او
خنديدند و حتى «عباس عراقچى» معاون
وزير امور خارجه كشورمان گفت عده اى
نتانياهو را اين بار با ارجاع به تورقوز آباد

سركار گذاشتهاند.
به نظر مى رســـد آمريكا اكنون با
درخواســـت از آژانس براى اعزام ناظران
خود به اين مكان همچون نتانياهو و رژيم

صهيونيستى سركار رفته است. 

برائت جويي آژانس از مضحكه تازه نتانياهو

*رد درخواسـت نخسـت وزير رژيم صهيونيسـتى مبنى بر بازرسـى 
از برخـى مناطـق ايـران همچون تورقوزآباد از سـوى مديـر كل آژانس 
بينالمللى انرژى اتمى، نه فقط بى اساس بودن چنين ادعاهايى را آشكار 

كرد، بلكه دفاعى هم از حيثيت اين نهاد راستى آزماى بين المللى بود

 *سخنان نتانياهو با توجه به ادعاهاى مكرر وى در باره فعاليتهاى 
هسـته اى و موشـكى ايران به قدرى از واقعيت فاصله دارد كه بيش از 
جديت، به اسـباب طنز تبديل شـده اسـت، به طورى كه حتى «عباس 
عراقچـى» معـاون وزير خارجه كشـورمان نيز با چنيـن نگاهى به آن 
واكنش نشـان داد و گفت كه «عدهاى نتانياهو را سـركار گذاشته اند و 

اين بار به تورقوزآباد ارجاعش داده اند»

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده موسسه جراحان زانو، 
آرتروسكوپي و آسيبهاي ورزشي پويا ايرانيان اروين 
 به شماره ثبت 26427 و شناسه ملي 10320387762

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده موسسه جراحان زانو 
آرتروسكوپي و آسيبهاي ورزشي پويا ايرانيان اروين 
 به شماره ثبت 26427 و شناسه ملي 10320387762

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 بطور فوقالعاده 

شركت مهندسي و فنآوري حرارتي دمافين
(سهامي عام) به شماره ثبت 103607

و شناسه ملي 10101475187

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت ريسندگي و بافندگي صنايع پتو در حال تصفيه ثبت 

شده به شماره 20437 شناسه ملي 10100659841

آگهي دعوت مجمع عمومي شركت روغننباتي شيراز
(سهامي عام) شماره ثبت: 98052 شناسه ملي: 10530045403

فراخوان شناسايي مشاور
(نوبت اول)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت كنزاينوستمنت 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 1853 و شناسه ملى 10861534930

–  –

هيئت مديره

شركت تعاوني اعتبار كوثر كاركنان سازمان حج و زيارت 
به شماره ثبت 210763 شماره ملي 10102522369

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم 
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ايميل  خط ارتباطي :

 واژگوني اتوبوس در گلستان
32 زخمي داشت

ســـرويس شهرستانها: رئيس جمعيت هالل احمر شهرستانهاي 
مينودشت و گاليكش استان گلستان گفت: واژگوني اتوبوس مشهدـ 

ساري در شرق استان گلستان 32 مصدوم برجا گذاشت.
محمدرضا ايستري افزود: حادثه حد فاصل شهرهاي گاليكش و 

مينودشت و در محدوده روستاي «پرسه سو» روي داد.
وي ادامه داد: 32 زخمي اين حادثه به وسيله آمبوالنسهاي اورژانس 
115 و جمعيت هالل احمر به بيمارستانهاي فاطمهالزهرا(س) مينودشت 
و شهيد مطهري گنبد انتقال يافتند. به گفته او سه نفر از مصدومان كه 
پس از واژگوني اتوبوس، داخل آن گرفتار شده بودند، با تالش نيروهاي 

امدادي هالل احمر نجات يافتند و به بيمارستان منتقل شدند.
رئيس هالل احمر شهرستانهاي مينودشت و گاليكش به نقل از 
پليس راه مينودشت، علت حادثه را انحراف اتوبوس از جاده به سمت 

راست و شانه خاكي جاده اعالم كرد.

محدوديتهاي ترافيكي مراسم 
راهپيمايي 13 آبان

سرويس خبر: پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از تمهيدات 
ترافيكي براي مراسم راهپيمايي سيزدهم آبان خبر داد.

مركز اطالعرســـاني پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از 
تمهيدات ترافيكي براي مراسم يوم اهللا سيزدهم آبان كه از ساعت10 تا 
12 امروز در مقابل النه جاسوســـي سابق آمريكا برگزار ميشود، خبر 
داد. همچنين در اطراف النه جاسوسي محدوديت تردد وجود دارد كه 

از ساعت 8 صبح امروز اعمال ميشود.
طول خيابان طالقاني از سپهبد قرني تا مفتح، طول خيابان ايرانشهر 
از مقابل معاونت حمل و نقل و ترافيك شـــهرداري تهران به ســـمت 
جنوب، طول خيابان موسوي از تقاطع سميه به سمت شمال، طول خيابان 
طالقاني از حافظ به سمت شرق و بهار به سمت غرب، خيابان سپهبد 
قرني از ميدان فردوسي به سمت شمال، خيابان نجاتاللهي (ويال) از 
انقالب به سمت شمال و خيابان ايرانشهر از كريمخان به سمت جنوب 

مشمول اين محدوديت ميشوند.
مسير خط ويژه خيابان طالقاني در حد فاصل خيابانهاي مفتح و 
موسوي از ساعت 7 ديروز 12 آبان براي نصب جايگاه برگزاري مراسم 
مسدود شد و مسير جايگزين براي تردد اتوبوسهاي شركت واحد در 
مسير شرق به غرب از طريق خيابان سميه تعيين شده است. همچنين 

ايستگاه مترو تقاطع مفتح طالقاني امروز غيرفعال خواهد بود.
محلهاي تعيين شـــده براي توقف اتوبوسهاي شركت واحد به 
اين شرح است: ضلع جنوبي بلوار كريمخان حد فاصل خيابان حافظ تا 
سپهبد قرني، ضلع غربي خيابان حافظ حد فاصل كريمخان تا طالقاني، 
خيابان سپهبد قرني حد فاصل كريمخان تا طالقاني در هر دو مسير، 
ضلع غربي خيابان سپهبد قرني حد فاصل طالقاني تا ميدان فردوسي، 
خيابان مفتح حد فاصل ميدان هفتم تير تا انقالب، خيابان طالقاني حد 
فاصل وليعصر(عج) تا نجاتاللهي و خيابان مفتح تا ميدان طالقاني در 
هر دو مسير، ضلع جنوبي بلوار كريمخان حد فاصل ايرانشهر تا ميدان 
هفتم تير، خيابان وركش، خيابان ورزنده، خيابان وصال شيرازي، خيابان 
ايرانشهر حد فاصل سميه تا انقالب، خيابان موسوي حد فاصل سميه 

تا انقالب، خيابان ايرانشهر حد فاصل كريمخان تا طالقاني.

سرويس شهرستانها: خط توليد جنگنده 
كوثر، نخستين جنگنده بومي كشور، با حضور 
فرمانده كل ارتش و وزير دفاع افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، 
افتتـــاح خط توليد انبوه و آيين تحويلدهي 
نخستين جت جنگنده تمام ايراني كوثر به 
ارتش جمهوري اســـالمي ايران با حضور 
فرمانده كل ارتش جمهوري اســـالمي و 
وزير دفاع و پشـــتيباني نيروهاي مسلح در 
شـــركت هواپيماسازي ايران (هسا) وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اصفهان 

برگزار شد. 
امير سرتيپ حاتمي در آيين افتتاح خط 
توليد انبوه و آيين تحويلدهي نخستين جت 
جنگنده تمام ايراني كوثر به ارتش جمهوري 
اسالمي ايران با اشاره به رونمايي اين دستاورد 
بومي در 31 مرداد ماه امسال و همزمان با روز 
صنعت دفاعي كه با حضور رئيس جمهوري 
و در سالي كه به فرموده فرمانده معظم كل 
قوا حضرت امام خامنهاي (مد ظلهالعالي) 
به نام «حمايت از كاالي ايراني» مزين شده 
اســـت، اظهار داشت: ساخت و توليد جت 
جنگنده تمام ايراني كوثر با همكاري نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران اوج 
هنرنمايي فرزندان رشـــيد ملت ايران در 
صنعت دفاعي است كه با وجود تحريمهاي 
دشـــمنان، ضمن رفع يكي از حياتيترين 
نيازهاي هوايي كشـــور، دستاورد راهبردي 
جديـــدي را در حوزه رزم هوايي به عنوان 
هديـــه به محضر مبارك فرمانده معظم كل 
قوا حضرت امام خامنهاي «مدظله العالي»، 
ملت شريف ايران اسالمي و نيروهاي مسلح 

تقديم كرده است.
وي با اشاره به اينكه در آستانه 13 آبان 
«روز ملي مبارزه با استكبار جهاني» قرار داريم، 
بيان كرد: توليد اين جت جنگنده پيشرفته و 
بومي در واقع نماد عيني استكبارستيزي و 
مقابله با زيادهخواهي نظام سلطه به رهبري 
شـــيطان بزرگ آمريكاست كه متخصصين 
صنعت دفاعي كشور توانستند با همكاري 
مشفقانه و صميمانه متخصصين نيروي هوايي 

ارتش از موانع علم و فناوري عبور كرده و 
به منظور كاهش اثرات تحريمهاي دشمنان 
در بخشهـــاي مختلف به ويژه در حوزه 
صنايع هوايي و همچنين ارتقاي هر چه بيشتر 
توان دفاعي نيروهاي مســـلح قدم مهمي را 
در نوسازي ناوگان هوايي ارتش جمهوري 

اسالمي بردارند.
وزير دفاع در اين مراســـم با اشاره به 
طليعه چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي و ورود خجسته و مبارك 
به دهه پنجم انقالب اســـالمي ايران اظهار 
داشت: پيروزي انقالب اسالمي تحت رهبري 
امام خمينـــي(ره) و در ادامه هدايتهاي 
حكيمانه خلف صالحش امام خامنهاي عزيز 
(مدظلهالعالي) منشأ تحوالت عظيم و تاريخ 
ساز در منطقه و جهان شد كه با گذشت 40

سال از انفجار نور و وقوع معجزه قرن، شاهد 
توفيقات روز افزون نظام جمهوري اسالمي 
ايران در عرصههاي گوناگون به ويژه حوزه 

اقتدارآفرين صنعت دفاعي هستيم. 
وي ادامـــه داد: امروزبا افتخار اعالم 
ميكنيـــم كه براي دفـــاع از امنيت ملي، 
ارزشهاي انقالب اســـالمي و حراست از 
حدود و ثغور كشـــورمان با تمام تالش و 
همت مضاعف براي دستيابي به فناوريهاي 
صلح آميز دفاعي جهت رشد و تعالي كشور 
از هيچ كوششـــي فروگذار نخواهيم كرد. 
حاتمـــي تأكيد كرد: بهحمداهللا اين روند به 
طور مســـتمر و با جديت در همه صنايع 
دفاعي وابسته به وزارت دفاع در حوزههاي 
دريايي، زميني، هوايي، پدافند هوايي، فضايي، 
موشكي، الكترونيك و فناوريهاي نوين با 
هدف ارتقـــاي روز افزون توان دفاعي و 
قدرت بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران 
در جريان اســـت و جنگ رواني و شانتاژ 
تبليغاتي دشـــمنان و تحريمهاي اقتصادي 
تأثيري بر اين روند پويا، زنده و رو به رشد 

نداشته و نخواهد داشت. 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در پايان با تبريك اين دستاورد بسيار مهم و 
ارزشمند به محضر مقام معظم فرماندهي كل 
قوا، نيروهاي مسلح و ملت رشيد ايران افزود: 
وزارت دفاع در سايه تدابير و فرامين حكيمانه 
فرماندهي معظم كل قوا و حمايتهاي همه 
جانبه دولت خدمتگزار و شـــخص رئيس 
جمهوري در حوزه دفاعي با رويكرد اقتصاد 
مقاومتي، پشتوانه قدرتمندي براي نيروهاي 
مسلح، توان دفاعي و اقتدار ملي ايران اسالمي 
به شمار ميرود و برابر راهبردهاي اتخاذ شده 
و توافقات به عمل آمده مقرر شده است تا با 
عزمي جزم و همتي واال، متخصصين صنايع 
هوايي وزارت دفاع و پشـــتيباني نيروهاي 
مســـلح در يك دوره زماني مشخص توليد 

جت كوثر را عملياتي كنند. 
جت جنگنده كوثر در آيين 31مرداد روز 
صنعـــت دفاعي با حضور رئيس جمهوري 
اســـالمي ايران و وزير دفاع و پشـــتيباني 

نيروهاي مســـلح رونمايي شد كه در واقع 
يك هواپيماي شـــكاري رهگير است كه 
مأموريت آن پشتيباني نزديك از حوزه رزم 
زميني بوده و قابليت مانور بســـيار بااليي 
را دارا اســـت. متخصصين صنايع هوايي 
توانستهاند تجهيزات الكترونيكي پيشرفتهاي 
را براي اين هواپيما، طراحي و نصب كنند 
و از ديگـــر قابليتهاي اين جنگنده نصب 
انواع موشكها و بمبهاي مورد نياز صحنه 
رزم بوده و به گونهاي طراحي و ســـاخته 
شـــده   كه با ديگر تجهيزات و سالحهاي 
ساخت داخل ســـازگاري كامل دارد. اين 
هواپيماي تمام ايراني و بومي صرفاً به دست 
متخصصين داخلي و با بهرهگيري از دانش 
و فناوريهاي بومي به ويژه در بخش موتور 
و سيســـتمهاي الكترونيك در داخل كشور 
ساخته شد و در توليد آن وابستگي به هيچ 

كشوري وجود ندارد.
توسعه و طراحي و ساخت اين جنگنده 
بومي قابليت توســـعه در مدلهاي ديگر را 
دارد و اين كار بزرگ با اســـتفاده از توان 
تخصصـــي نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اســـالمي ايران، دانشگاهها، مراكز علمي و 
شـــبكه همكاران دفاعي انجام گرفته است. 
يكي از نقاط قوت اين هواپيما اويونيك نسل 
چهار بودن اين هواپيماست كه متخصصين 
صنايـــع هوايي وزارت دفاع توانســـتند با 
دستيابي به اين فناوري گام بلندي را نسبت 
به هواپيماهاي مشابه آن بردارند كه با توجه 
به اســـتقرار و نصب سيستمهاي پيشرفته 
كار را براي خلبان نيروي هوايي به مراتب 

راحت ميكند.
با ســـاخت هواپيماي جنگنده كوثر، 
16 و نيـــم ميليون دالر صرفه جويي ارزي 
انجام گرفته است؛ جمهوري اسالمي ايران با 
ساخت هواپيماي ايراني كوثر به دستاوردهاي 
زيادي در حوزه صنعت هوايي دست يافت 
كه از جمله آن ميتوان در بخش غيرنظامي 
از دستاوردهاي بيشمار آن استفاده كرد و به 
صنعت هواپيمايي غيرنظامي در تأمين برخي 

قطعات و نگهداري كمك كرد.

افتتاح خط توليد انبوه جنگنده كوثر در اصفهان 

خيرالكالم
از قرار مسموع اخيراً يكي از مشايخ مدرسين حوزه علميه قم به اعلم 
مراجع نامه سرگشاده ... اي نوشته است؛ غافل از گفته حضرت صادق 
آل محمد صلواتاهللا وسالمه عليه: فاّما من كان من الفقهاء صائنالنفسه، 

حافظاً لدينه مخالفاً لهواه، مطيعاً المر مواله، فللعوام ان يقلدوه1.
(هركس از ميان فقيهان كه نگهبان نفس خويش باشـــد و حافظ 
دينش، و مخالف هوا و هوســـش و فرمانبر دستور مواليش، بر مردم 

واجب است كه از او پيروي و تقليد كنند).
1ـ بحاراالنوار، ج2، ص88.

يحيي عابدي
تقاضا از شهرداري منطقه 4

در انتهاي خيابان 162 غربي منشـــعب از خيابان رشيدشـــمالي 
(باغدارنيا) تهرانپارس و متصل به بزرگراه شهيد باقري، زبالههاي انباشته 
شده در آبراه راكد و متعفن حاشيه خيابان، بهداشت و سالمت ساكنان 
محل و رهگذران را به خطر انداخته اســـت. از شـــهرداري منطقه 4

درخواست ميشود نسبت به پاكسازي و تأمين بهداشت آبراه متعفن و 
مملو از زباله اقدام كنند.

از اهالي محل
تقاضاي سهامداران جزء شركت آيندهگستر

از ســـهامداران شركت آيندهگستر وابسته به صندوق بازنشستگي 
آيندهساز هستم كه با سرمايهگذاريهاي كاركنان شركت ايزو تشكيل شده 
است، اما پس از برگزاري مجمع عمومي، سود حاصله را به سهامداران 
جزء نپرداختهاند كه ضرورت دارد وضعيت شـــركت مزبور بررسي و 

نتايج آن براي آگاهي سهامداران جزء اعالم شود.
از سهامداران شركت آيندهگستر

تشكر از كاركنان كتابخانه اميركبير قيطريه
كاركنان كتابخانه اميركبير واقع در بوســـتان قيطريه با تالش قابل 
توجه، محيطي آرام و فرهنگي براي مطالعه مراجعان و بخصوص جوانان 
منطقه فراهم كردهاند كه به همين دليل از خانمها دمشقي مدير، احمدي 

و دهقاني و همچنين آقاي مسعودي كاركنان كتابخانه سپاسگزاريم.
اشرفي، از ساكنان قيطريه

مسئوالن براي حل مشكالت خودساخته فكري كنند!
يادداشـــت «دفاع از زندگي» ســـردبير روزنامه اطالعات حقايق تلخ و 
انكارناپذيري را درباره زندگي مردم بيان ميكرد، ايكاش مسئوالن براي حل 
مشكالتي كه خودشان ساختهاند، چارهانديشي كنند و اجازه ندهند كه كمر 
حقوقبگيران و محرومان جامعه زير بار سنگين مشكالت معيشتي خم شود. 
تلفن به خط ارتباطي

حضور بازنشستگان نبايد مانع پيشرفت جوانان شود
در حالي كه اوايل انقالب با بازنشســـتگي افراد با 20سال سابقه 
خدمت موافقت ميشد تا براي جوانان كار ايجاد شود، ميگويند كه قرار 
است سابقه بيمهشدگان براي بازنشستگي را افزايش دهند. ظاهراً اين 
تصميم بيشتر به نفع كساني است كه پس از 30سال خدمت همچنان 
ميخواهند پُست و مقام خود را حفظ كنند تا جوانان تحصيلكردة بيكار 
نتوانند جايگزين آنان شوند! استفاده از دانش و تجربه بازنشستگان تا 
اندازهاي خوب و مفيد است كه تعدادشان در يك سازمان خيلي كم باشد 

و مانعي در راه تجربهاندوزي و پيشرفت جوانان محسوب نشود.
پدر جوان تحصيلكرده بيكار

فرزندان براي گراميداشت والدين متوفي كم نگذارند!
در پاسخ خوانندهاي كه مخالف فرستادن تاج گل به مراسم ختم 
متوفيـــان و اختصـــاص هزينه آن به محرومان بود، بايد گفت آيا اداي 
احترام به شخصي كه در همه عمرش كار كرده و زحمت كشيده و به 
كرده است، ايرادي دارد كه به آن انتقاد كنيم؟  مردم و خانوادهاش كمك
ضمن آن كه بسياري از خانوادهها و ارسالكنندگان تاج گل از كمك
به محرومان جامعه هم غافل نيســـتند. آيا پاسداشت پدر و مادري كه 
سالها براي تربيت فرزندانشان زحمت كشيدهاند و فداكاري كردهاند، 
توسط فرزندان يا اقوام و دوستان با خريد تاج گل، كار خطايي است 
يا برعكس آن، كار فرزندان يك متوفي كه براي هر كدام از فرزنداناش 
2واحد آپارتمان خريده بود، درست است كه براي صرفهجويي در هزينه 
مراسم ترحيم پدرشان، آن مراسم را با شراكت فرزندان متوفاي ديگري 
برگزار كنند تا فقط نصف هزينه آن را بپردازند؟! من چنين ماجرايي را 
از نزديك ديدهام و اميدوارم هيچ فرزندي تا جايي كه توان و امكانات 
دارد، براي بزرگداشت و قدرداني از والدين متوفاي خود كم نگذارد!
خانم شهروند از تهران

ُخلف وعده شركت سايپا
در حالي كه خودروهاي بســـياري در پاركينگهاي شركت سايپا 
وجود دارد، براي تحويل خودروي پيش خريد شده هر وقت با اين 
شركت تماس ميگيرم، ميگويند كه هنوز وضعيت تحويل خودروها و 
قيمت آنها مشخص نشده است. قرار بود تيرماه امسال خودروي مرا 

تحويل دهند، اما ُخلف وعده كردهاند.
فدويـ  مشتري سايپا

نرخ آرايشگران زنانه بيضابطه است
نرخ آرايشگران زنانه روز به روز افزايش مييابد و اتحاديه آنان 
هم كنترل و نظارتي بر آن ندارد. آيا خدمات آرايشـــگري هم به دالر 

مربوط است كه بهانهاي براي افزايش نرخ آن باشد؟
همسر يك خانم شهروند

از عواقب افزايش سن بازنشستگان تأمين اجتماعي
به گفته مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي سن بازنشستگي بيمهشدگان 
افزايش مييابد، كه بايد گفت با همين ســـن بازنشســـتگي فعلي هم 
بســـياري از آنان بر اثر مشكالت معيشتي و كمبود حقوق خيلي زود 
5 ســـال بيشتر كار كنند و  از دنيا ميروند، چه رســـد به اين كه فرضًا

سپس بازنشسته شوند! 
بازنشسته تأمين اجتماعي

جلوگيري از تبديل واحدهاي مسكوني به اداري و تجاري
در مجتمع مســـكوني واقع در بلوار ميرداماد زندگي ميكنم كه 
اكثريت ســـاكنان آن را سالمندان تشكيل ميدهند. از شهرداري منطقه 
تقاضا داريم از تبديل واحدهاي مسكوني به اداري و تجاري جلوگيري 

كند تا آرامش و استراحت ساكنان مجتمعها برهم نخورد.
خانم مجتمعنشين از بلوار ميرداماد

جنگها در قدرتطلبي ستمگران ريشه داشته است
يكي از روحانيون محترم در روزنامه اطالعات نوشته بود كه بيشتر 
جنگهاي تاريخ ريشه مذهبي داشته است؛ كه به نظر من چنين نيست. 
كمااينكه در يك قرن گذشـــته حدود 100ميليون نفر در جنگهايي 
كشـــته شدهاند كه ريشه مذهبي نداشته و صرفاً ناشي از قدرتطلبي 
ســـتمگران بوده است، كه از جمله به جنگهاي فرانسه عليه الجزاير، 
آمريكا عليه ويتنام و عراق، عربستان عليه يمن و رژيم بعث عراق عليه 

ايران، ميتوان اشاره كرد.
خواننده روزنامه اطالعات

سؤال درباره حداقل سن ازدواج دختران
آيا اين كه در گزارش «زخم تلخ ازدواج كودكان» موضوع ضرورت 
ممنوعيت ازدواج دختران كمتر از 13 ساله مطرح شده است، مغاير با 

باورهاي اسالمي و اعتقادي ما نيست؟
شهروندي از مازندران 
خط ارتباطي: نمايندگان محترم مجلس و شوراي نگهبان با عنايت 
به موازين شـــرعي، آراي خود را درباره حداقل ســـن ازدواج دختران، 

اعالم خواهند كرد.
قدرداني از زحمات يك قاضي عادل و آگاه

از زحمات قاضي شـــعبه اول بازپرســـي ناحيه 8 به دليل آگاهي 
و عدالت و حل مشـــكالت مددجويان مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ 

سپاسگزارم و اميدوارم دعاي خير مددجويان بدرقه راهشان باشد.
مددجوي ندامتگاه تهران بزرگ

وسايل ايمني در اختيار كارگران حفر چاه قرار گيرد
متاسفانه گهگاه شاهد جان باختن برخي از كارگران به هنگام حفر 
چاه خانههاي در حال ساخت و يا قديمي هستيم كه عالوه بر از دست 
رفتن سرپرســـتان خانوادههايشان، خسارتهاي مالي ناشي از پرداخت 
ديه را هم دارد. از اينرو ميطلبد كه مالكان ساختمانها، مهندسان ناظر 
و ديگر مسئوالن، تجهيزات الزم ايمني را در اختيار مقنيها بگذارند تا 

از پيشامدهاي ناگوار براي آنان پيشگيري به عمل آيد.
شهروند تهراني

خسارات كشاورزان چالوس را بپردازند
عليرغم اين كه در روزهاي ششم و بيست و هفتم شهريور امسال 
هيأت وزيران و بانك مركزي با افزايش مهلت بازپرداخت تسهيالت 
كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه به مدت 3 سال موافقت 
كردند و بانك ها موظف به اعمال اين مصوبه براســـاس بند 3 قانون 
كشاورزي شعبه چالوس اعالم  برنامه ششم توسعه كشور شدند، بانك
كرده است كه براي اجراي مصوبه ياد شده اعتباري در اختيار ندارد و 
به همين دليل نميتواند وامهاي كشاورزي را استمهال كند. از مسئوالن 

تقاضاي حل مشكل را داريم.
كرمي، زنبوردار از چالوس (مازندران)

ســـرويس خبر: معاون ســـازمان تعزيرات 
حكومتي درباره تخلف گرانفروشي شركتهاي 
لبني گفت: براي 6 شـــركت لبنيات حكم صادر 
شده است كه حكم يك پرونده در شعبه تجديد 
نظر نيز تاييد شد و ميزان جريمه قطعي آن حدود 

پنج ميليارد تومان است.
محمدعلي اسفناني افزود: پروندههاي جديد 
ديگري مبني بر تخلف گرانفروشي شركتهاي 
لبنيات از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ارجاع شده است كه در حال بررسي 

كارشناسي و در جريان رسيدگي قرار دارد.
او درباره گران شدن قيمت مرغ نيز اظهار 
داشت: نوسانات قيمت مرغ به دليل افزايش قيمت 
نهادههاي دامي، افزايش قيمت جوجه يك روزه و 
وصول مطالبات و دريافت نهادههاي دامي است 
اما آنچه مســـلم است اين است كه گران كردن 

قيمـــت مرغ هيچ توجيهي ندارد و تاكنون هيچ 
افزايش قيمتي از سوي سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان به طور رســـمي اعالم 

نشده است.
مدير كل تعزيرات اســـتان تهران با تاكيد 
بـــر اين كه هر نوع افزايش قيمت مرغ مصداق 
تخلف گرانفروشي است، اضافه كرد: مرجع اعالم 
قيمت نهايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان است و تعزيرات براساس قيمت 
اعالم شـــده در چارچـــوب قانون با متخلفان 

برخورد ميكند.
* تشكيل 90 پرونده مربوط به احتكار

وي درباره پروندههاي احتكار گفت: 90 فقره 
پرونده در خصوص احتكار كاال در استان تهران 
تشكيل شده است كه 75 پرونده به صدور حكم 
رسيده و برخي از آنها در شعب تجديد نظر نيز 

قطعي شده است. همچنين بيش از50 درصد از 
احكام اجرا شده است. در اين پروندهها، احتكار 
برنج، كاغذ، نخ، لوازم خانگي، آهنآالت و الستيك 
خودرو بيشترين ميزان كاالهاي احتكار شده را به 

خود اختصاص داده است.
او يادآور شـــد: مبناي آمار احتكار نبايد بر 
اســـاس اطالعات كاشفان باشد زيرا اطالعات 
دستگاههاي كاشف مانند نيروي انتظامي، برخي 
وزارتخانهها يا نهادهاي مردمي واقعي نيســـت 
و بســـياري از انبارها پس از تشـــكيل پرونده 
و بررســـيهاي كارشناسي مشخص ميشود كه 

احتكار نبوده است.
شهروندان ميتوانند شكايات خود را از طريق 
ســـامانه پيامكي 300000135 سازمان تعزيرات 
حكومتي يا شـــماره تلفن 124 بازرسي سازمان 

صنعت، معدن و تجارت ثبت و پيگيري كنند.

يك شركت متخلف لبنيات، 5 ميليارد تومان جريمه شد

سرويس شهرستانها: مدير كل دفتر مديريت بحران 
اســـتانداري سيستان و بلوچستان گفت: توفان شديد 
همراه با گرد و خاك ديروز تمامي ادارات، مدارس و 
نهادهاي شهرستانهاي زابل، زهك، هيرمند، هامون و 

نيمروز را به تعطيلي كشاند.
عبدالرحمن شهنوازي افزود: با توجه به پيش بيني 
هواشناسي مبني بر افزايش سرعت وزش باد و افزايش 
بيش از حد مجاز ريزگردها و آلودگي هوا به 42 برابر 
حد مجاز تمامي ادارات و نهادهاي شهرســـتانهاي 
شـــمال سيستان و بلوچستان تعطيل شد. وي گفت: 
بر اســـاس اعالم اوليه قرار شد فعاليت ادارات منطقه 
سيســـتان 2 ساعت با تاخير آغاز شود اما با توجه به 
غلظت ذرات معلق در هوا و سرعت توفان تمامي اين 

ادارات تعطيل اعالم شد.
او تاكيد كرد: دستگاههاي امدادي و مراكز درماني 
در شهرستانهاي پنجگانه سيستان به فعاليت خود ادامه 
ميدادند. به گفته رئيس شبكه پايش هواشناسي سيستان 
و بلوچســـتان توفان گرد و خاك در شمال اين استان 
ســـبب شـــد تا غلظت ذرات معلق در هواي زابل به 
6هزار و 262 ميكروگرم بر متر مكعب معادل 42برابر 
حد مجاز برســـد.محمود ديانتي اظهار داشت: بيشينه 
سرعت توفان در زابل به 112 كيلومتر بر ساعت رسيد 
و ديـــد افقي را در محدوده فرودگاه زابل به 400 متر 

كاهش داد. وي با بيان اينكه باد شديد و گرد و خاك 
شهرستان زهك را نيز فرا گرفت افزود: ديد افقي در 
محدوده اداره هواشناسي اين شهرستان به 2 هزار متر 

كاهش يافت. 
ورود سامانه بارشي 

سرويس خبر: سامانه بارشي امروز از غرب و جنوب 
غرب وارد ميشــــود و دوشنبه و سه شنبه نيمه غربي را 

تحت تاثير قرار خواهد داد.
امير سركرده با اعالم اين خبر، افزود: هواي سرد 
در سه روز اخير به ويژه شبها، شمال شرق و شرق 
كشـــور را تحت تاثير قرار داده و از امروز به بعد در 
طول روز دماي هوا به طور نسبي افزايش مييابد اما 
همچنان شبهاي سرد را در دو شب آينده در شمال 
شرق و شـــرق كشور شاهد خواهيم بود. وي گفت: 
سردترين نقاط در جمعه شب بيرجند با دو درجه زير 

صفر و بعد از آن مشهد و بجنورد بوده است.
ســـركرده افزود: تداوم بارشها را در استانهاي 
ساحلي از جمله مازندران و گيالن خواهيم داشت اما 

اين بارشها ضعيف خواهد بود.
وي دربـــاره وزش باد گفـــت: اين پديده غالبا 
در نيمه شـــرقي و شرق خراسان جنوبي، سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان خواهد بود كه منجر به گرد و 

غبار خواهد شد.

توفان در نخستين روز هفته ادارات و مدارس سيستان 
را به تعطيلي كشاند

كشف 15 هزار خرچنگ قاچاق در عسلويه
سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان عسلويه استان بوشهر، 
از توقيف يك كاميون حامل 15 هزار خرچنگ به ارزش يك ميليارد و500

ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ پيمان فتاحي بيان داشت: ماموران ايستگاه بازرسي مصطفي 
خميني در محور ورودي شهرستان عسلويه هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك كاميون يخچالدار مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.وي گفت: 
پس از توقف و بازرســـي از اين كاميون 15 هزار خرچنگ فاقد هرگونه 

مدارك دامپزشكي، شيالت و گمركي كشف شد.
مهار آتشسوزي داروخانه بيمارستان پارسيان تهران 

سرويس حوادث: داروخانه بيمارستان پارسيان در ميدان فرهنگ منطقه 
سعادتآباد تهران طعمه حريق شد. در اين حادثه هيچكس آسيب نديد.

محمد پناهي معاون منطقه 2 عمليات سازمان آتش نشاني تهران گفت: با 
حضور آتش نشانان شعله هاي آتش مهار و از گسترش بيشتر آن جلوگيري 
شد؛ همزمان گروه ديگري از آتش نشانان پرسنل و شهروندان را از محل 
آتش ســـوزي تخليه كردند.او اضافه كرد: با توجه به دود حاصل از آتش 
سوزي در ساختمان نيروهاي آتش نشاني با به كارگيري دستگاه هاي تهويه 

قوي، دود متصاعد شده را به بيرون تخليه كردند.
خودسوزي به علت اختالف شخصي با برادر

سرويس شهرستانها: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه، 
با اشاره به خودسوزي مردي در ميدان آزادي شهر كرمانشاه گفت: اين مرد 

به دليل اختالف شخصي با برادرش اقدام به خودسوزي كرده است.
ســـرهنگ محمدرضا آمويي در تشـــريح اين اقدام افزود: 2 برادر در 
يك فروشگاه غرفه شخصي داشتند كه يكي از برادران به دليل اختالف با 

برادرش در ورودي فروشگاه اقدام به خودسوزي كرد.
او گفت: با دخالت پرســـنل فروشگاه و مردم حاضر در محل، آتش 
خاموش شـــد و فردي كه خودســـوزي كرده بود براي مداوا به بيمارستان 

منتقل شـــد. به گفته او، مصدوميت اين فرد به صورت ســـطحي است و 
تحت درمان قرار دارد. فضل اهللا رنجبر فرماندار كرمانشاه نيز در گفتگو با 
ايرنا با تاييد اين حادثه گفت: اين فرد 52 سال سن دارد و به علت اختالف 

خانوادگي اقدام به خودسوزي كرده است.
كيلوگرم ترياك در لرستان كشف شد 300

ســـرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي لرستان گفت: با شناسايي سه 
شـــبكه تهيه و توزيع مواد مخدر300 كيلوگرم ماده مخدر ترياك در اين 

استان كشف و ضبط شد.
سردار حاجي محمد مهديان نسب در جمع خبرنگاران افزود: چهار 
قاچاقچي مواد مخدر دستگير شدند و 3 خودرو سنگين و سبك آنان ضبط 
شد.او گفت: بيش از سه تن انواع مواد مخدر در شش ماهه نخست امسال 
در استان كشف شد كه 48 درصد در همسنجي با مدت مشابه سال گذشته 

افزايش نشان ميدهد.
تصادف عابرپياده با كاميون در بزرگراه آزادگان

ســـرويس حوادث: تصادف كاميون با عابر پياده در بزرگراه آزادگان 
مرگ عابرپياده را كه مردي 65 ساله بود، رقم زد. 

سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ با بيان اين خبر اضافه كرد: حادثه در مســـير شـــرق به غرب 
بزرگراه آزادگان قبل از پل صنيعخاني رخ داد.او گفت: تصادف دقيقاً زير 
پل هوايي عابر پياده رخ داد كه نشانگر بيتوجهي عابر پياده به استفاده از 
پل هوايي بوده است، به همين علت عابر پياده در اين تصادف100 درصد 

مقصر شناخته شد.
توقيف كاميون حامل محموله چاقو 

سرويس شهرســـتانها: رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان 
مركزي گفت: يك كاميون حامل محموله چاقوهاي قاچاق به ارزش 2ميليارد 

ريال در محورهاي مواصالتي اين استان توقيف شد.
سرهنگ سيد نورالدين حسيني در تشريح اين خبر گفت: در تداوم 
طرحهاي عملياتي پليس، مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز آگاهي 
اســـتان مركزي در تحقيقاتي از تردد يك كاميون حامل كاالي قاچاق در 

محورهاي مواصالتي استان باخبر شدند و برنامهريزي الزم براي شناسايي 
و توقيف آن را آغاز كردند. وي اظهار داشت: سرانجام مأموران اداره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي در يكي از محورهاي مواصالتي استان، 
خودرو مورد نظر را مورد شناسايي قرار داده و درعملياتي هدفمند موفق به 
متوقف كردن آن شدند.سرهنگ حسيني يادآور شد: مأموران در بازرسي از 
كاميون توقيفي موفق به كشف محموله چاقو، فاقد مدارك معتبرگمركي به 
ارزش 2 ميليارد ريال شدند.او با اشاره به حمل محموله قاچاق توقيفي از 
يكي از استانهاي جنوبي به مقصد تهران يادآور شد: در اين عمليات راننده 

خودرو دستگير و پس از تشكيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي شد.
اخاذى 15 ميليون تومانى تعميركار موبايل در همدان

همدان- خبرنگار اطالعات: رئيس پليس فتا استان همدان از اخاذى 
15 ميليون تومانى يك تعميركار موبايل از يك خانم به بهانه عدم انتشار 

تصاوير شخصي او و حتي پيشنهاد نامشروع به او خبر داد.
فيروز سرخوش نهاد با اشاره به مراجعه خانمى به پليس فتا و تهديد 
به اخاذى از سوى فردى اظهار كرد: اين خانم در اظهارات اوليه خود اعالم 
كرد گوشى تلفنش خراب شده بود، با توجه به اينكه اطالعات محرمانهاى 

داخل گوشى داشت نمىخواست آن را دست هر تعميركارى بسپارد.
وى با بيان اينكه بنا به گفته شـــاكى، دوستش پيشنهاد تعمير موبايل 
نزد برادرش كه تعميركار موبايل است را مىدهد و او نيز مىپذيرد، افزود:
تعميركار هم با اين بهانه كه گوشى ديگر قابل تعمير نيست، با مبلغ اندكى 
گوشى را مىخرد و با ريكاورى آن، عكسهاى اين خانم را خارج كرده 

و اقدام به اخاذى مىكند.
رئيس پليس فتا در اســـتان همدان ادامه داد: متأسفانه تعميركار قصد 
انتشار عكسهاى شخصى اين دختر را داشت كه شاكى نيز به خاطر ترس 

از انتشار تصاوير 15 ميليون تومان در اختيار اين فرد قرار مىدهد.
وى بيان كرد: ماجرا به اخاذى منتهى نمىشود و تعميركار به اين خانم 
پيشنهاد رابطه نامشروع مىكند كه او پس از اين پيشنهاد به پليس فتا مراجعه 
مىكند.سرخوشنهاد ادامه داد: اين خانم از برادر دوستش شكايت كرده كه 
نسبت به دستگيرىاش اقدام شد، فرد متخلف با تشكيل پرونده در اختيار 
مقامات قضايى قرار گرفته است.وى با تأكيد بر اينكه تلفنهاى همراه حاوى 

اطالعات ارزشمند و مهمى است، گفت: بر اين اساس نبايد در زمينه گوشى 
تلفن همراه به ديگران حتى نزديكترين دوستان و آشنايان اعتماد كرد.

وى يادآور شد: به هيچ وجه اطالعات محرمانهاى كه انتشار آن داراى 
تبعات است، داخل گوشىهاى تلفن همراه نباشد به طورى كه اگر عكس 
يا فيلمى بود، سريع به حافظهاى  مشخص غير از گوشى انتقال يابد و از 

اتصال آن حافظه به اينترنت خوددارى شود.
سرخوشنهاد  ضمن توصيه مبنى بر اينكه هميشه در گام نخست پليس 
را در جريان قرار دهيد، افزود: اگر در چنين مواردى پليس در جريان قرار 

گيرد از مشكالتى اخاذى و تهديد نيز به دور خواهند ماند.
پدر و پسر آدمخوار بازداشت شدند

اوكراين: پدر و پسر اوكرايني كه يك مأمور پليس را كشته و جسدش 
را خورده بودند، بازداشت شدند.

مأموران پليس از خانه اين پدر و پسر سربريده مأمور پليس قرباني 
را درون يك جعبه پيدا كردند.بنا بر گزارشهاي پليس در پي ناپديد شدن 
اين مأمور تحقيقات براي يافتن ردي از وي آغاز شده و به گفته شاهدان 
پرونده آخرين بار اين مأمور پليس در كلوب شـــبانهاي در نزديكي محل 
زندگي پدر و پسر ديده شده است. اطالعات پليس نشان ميدهد كه پسر 
20 ســـاله اعتراف كرده كه پدرش پس از كشـــتن مأمور جسد وي را در 

اجاق گاز پخته است.
افسر پليس برزيل پس از كشتن دوستش، خودكشي كرد 

برزيل: افسر پليس كه دوستش را سهواً با شليك گلوله به قتل رسانده 
بود، بالفاصله خودش را هم كشت.

افسر جوان برزيلي كه به تازگي از دانشكده افسري فارغ التحصيل شده 
بود، با دوستش به يك بستني فروشي رفته و آنجا كمي هم الكل مصرف 
كرده بود.طبق مشاهدات دوربينهاي اطراف اين مغازه آن دو باهم در خودرو 
نشستند و كمي صحبت كردند، گويا در اين فاصله افسر جوان تفنگش را 
به دوستش نشان داده و سهواً شليك كرده بود. او از خودرو پياده شد و به 
سمتي كه دوستش نشسته بود، رفت. از پنجره او را وارسي كرد و اطمينان 
پيدا كرد كه او مرده است و سپس پشت فرمان نشست و بدون لحظهاي 

تأمل تفنگ را به سمت خود گرفت و خود را هم كشت.

اخبار حوادث

خبرنگار اطالعات:   دزفول – 
ســـه انبار احتكار كاال توسط اداره 
صنعت، معدن و تجارت و سه انبار 
در گشت مشترك با نيروى انتظامى 

در شهرستان دزفول كشف شد.
رئيـــس اداره صنعت، معدن 
و تجارت دزفول افزود: ســـه انبار 
احتكار برنج، الستيك و كاالى خانه 
در بازرســـىهاى 40 روز گذشته 
اداره صنعت، معدن و تجارت در 
دزفول كشـــف شد.مهراب   بدون 

اشـــاره به ميزان كاالهاى كشف 
شـــده اظهار داشت: پرونده كشف 
انبارهاى احتكار شـــده در دست 

بررسى است.
وى همچنين گفت: 76 واحد 
صنفى متخلف در بازرســـى هاى 
انجام شـــده به تعزيرات حكومتى 
دزفول معرفى شده است.او افزود: 
اداره صنعـــت، معدن و تجارت 
شهرستان دزفول در 40 روز گذشته 
هـــزار و 861 مورد بازرســـى از 

اصناف انجام داد كه در اين بازرسى 
ها 76 مورد تخلف ثبت شد.

عبداللهى اظهار داشت: تخلفات 
ثبت شده مربوط به گران فروشى، 
درج نكردن قيمت و احتكار بودند 
كـــه به تعزيرات حكومتى معرفى 

شدند.
رئيـــس اداره صنعت، معدن 
و تجارت دزفول افزود: بيشـــتر 
واحدهاى صنفى متخلف مربوط به 

مواد غذايى و كاالى خانه بودند.

ســـرويس حوادث: رئيس كالنتري 128تهران نو از 
دســـتگيري سارق زني خبر داد كه اقدام به سرقت مانتو 

ميكرد.
سرهنگ رسول بهرامي اظهار كرد: در پي وصول چند 
شكايت از فروشگاههاي مانتو فروشي در محالت تهران 
نو و نيروي هوايي موضوع در دســـتور كار تيم عملياتي 

كالنتري قرار گرفت.
بابررســـي دوربينهاي مداربسته و تحقيقات ميداني 
مشخص شد سارقان فروشگاههايي را كه فاقد گيت كنترلي 
هستند، انتخاب ميكنند و به صورت سه نفري وارد محل 
ميشـــوند و دو نفر از آنان فروشنده را سرگرم ميكند و 

ســـارق اصلي كه خانم درشت اندام و 43 ساله است در 
يك لحظه و به دور از چشم سايرين، چند مانتو را برداشته 

و از فروشگاه خارج ميشود.
با بررسيهاي پليســـي مشخص شد سارق اصلي 
سابقهدار است و سابقا نيز با عنوان سرقت از فروشگاهها 
به زندان رفته بود كه اخيرا آزاد شـــده است و با تشكيل 
شبكهاي كه دو نفر ديگر خانمهاي 34 و 39 ساله بودند 
و از همســـايگان قديمي وي بودند اقدام به ســـرقت از 
فروشگاهها ميكردند. پس از هماهنگيهاي قضايي مخفيگاه 
متهم شناسايي و در يكي از محالت شرق تهران دستگير 

شد. تالش براي دستگيري همدستان وي ادامه دارد.

6 انبار احتكار كاال در دزفول كشف شد

دستگيري سارق زن مانتوها در شرق تهران

ســــرويس حوادث: دبير ســــتاد مركزي 
اطالعرســــاني داروها و سموم سازمان غذا و 
دارو گفت: ترامادول و متادون علت 65 تا 70
درصد مسموميتهاي ناشي از تركيبات مخدر، 

در مراجعهكنندگان به بيمارستانهاست.
يسنا بهمنش دليل مسموميت باالي متادون 
را بــــا وجود ممنوعيت عرضه در داروخانهها، 
فروش در بازار ســــياه و قاچاق اعالم كرد. وي 
اضافه كرد: بيشترين مراجعه به دليل مسموميت 
ناشي از تركيبات مخدر، مربوط به شهر تهران 
اســــت؛ به طوري كه 6 هزار نفر در ســــال 

1396، به دليل مسموميت با تركيبات مخدر به 
بيمارستانهاي تهران مراجعه كردند.

بهمنش ادامه داد: پس از ترامادول و متادون، 
20 درصد مســــموميتهاي ناشي از تركيبات 
مخدر مربوط به ترياك، 6 درصد شيشه و بقيه 
مربوط به مصرف حشــــيش، هروئين و مرفين 
اســــت. وي اضافه كرد: علت مرگ 50 درصد 
افرادي كه با سمومي مانند الكل، قرص برنج، 
ســــموم دفع آفات نباتي، جوندهكشها، سيانور 
و سرب مسموم شده اند، مصرف قرص برنج 
بوده كه بر پايه اعالم ســــازمان پزشكي قانوني 

كشــــور در پنج ماهه امســــال نسبت به مدت 
مشابه پارسال بيش از 30 درصد افزايش نشان 
ميدهد. به گفته وي، پارســــال 640 نفر بر اثر 
تماس خوراكي يا تنفســــي با سم قرص برنج 
جان خود را از دست دادند. دبير ستاد مركزي 
اطالعرســــاني داروها و سموم سازمان غذا و 
دارو، اعالم كرد: 122 نفر ســــال 1396 به دليل 
مسموميت با الكل جان خود را از دست دادند 
كه اين آمار امسال به دليل مسموميت دستجمعي 
با الكل در برخي استانهاي كشور بسيار بيشتر 

از پارسال است. 

ترامادول و متادون؛ دليل70 درصد مسموميت ناشي از تركيبات مخدر
سرويس شهرستانها: فرمانده 
انتظامي استان اصفهان از شناسايي 
و دســـتگيري 3 سارق مسلح كه 
2 و نيـــم كيلوگرم طال را از يك 
طالفروشي در شهر اصفهان سرقت 
كرده و فراري شـــده بودند، خبر 

داد.
سردار مهدي معصوم بيگي 
اظهـــار داشـــت:20 روز پيش 
كارآگاهان پليس آگاهي اصفهان از 
سرقت 2 كيلو و 500 گرم طال از 

يك طالفروشي در شهر «اصفهان» 
مطلع شـــدند و پيگيري موضوع 
را بهصورت ويژه در دســـتور كار 
قراردادند. وي افزود: در بررسيهاي 
بهعملآمده مشخص شد 3 سارق 
مســـلح با صورت پوشيده وارد 
يك طالفروشي شدهاند و پس از 
ضربوجرح فروشنده، طالها را 

ربوده و گريختهاند.
ســـردار معصوم بيگي اضافه 
كرد: كارآگاهان موفق شـــدند هر 

3 ســـارق را كه غيربومي بودند 
شناســـايي و با اعـــزام 3 اكيپ 
عملياتي در 3 شهر مختلف آنها را 

دستگير كنند.
او با اشاره به اين كه سارقان 
طالهاي مســـروقه را به مبلغ 6

ميليارد ريال به يك مالخر در استان 
تهران فروخته بودند، بيان داشت: 
همه حسابهاي سارقان مسدود 
شد و يك خودرو سواري پارس 
و يك كاميونت ايســـوزو كه از 

فروش طالها خريداريشده بود 
نيز توقيف شد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان 
از تحويل متهمان به مراجع قضايي 
خبر داد و يادآور شد: خط قرمز پليس 
استان اصفهان برخورد با سارقان، 
اراذلواوباش و برهمزنندگان نظم و 
امنيت جامعه است و نيروي انتظامي 
و قوه قضائيه با مشاركت مردمي 
با هر گونه تخلفي برخورد قاطع و 

قانوني ميكنند.

 سارقان طالفروشي اصفهان دستگير شدند

هشدار كارشناسان :سن اعتياد به دوره 
متوسطه اول رسيده است

مديركل پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: بيش از 50درصد 
اوليا بعد از سه تا 5سال از اعتياد فرزندانشان آگاه مى شود.

 به گزارش مهر، عارف وهاب زاده در يك برنامه تلويزيونى با موضوع 
«آسيب هاى اجتماعى و مدارس» گفت: برخى والدين هم نگرش مثبت 
نســـبت به مصرف ســـيگار و قليان دارند و مصرف آن را در فرزندانشان 

جدى تلقى نمى كنند.
وى افزود: يك مشكل ما در مدرسه اين است كه پيوند مثبت كودك با 
خانواده، اجتماع و مدرسه را كمتر مشاهده مى كنيم. بايد فرصت مشاركت 
دانش آموز را در جامعه و خانواده با همسال خودش بدهيم. چقدر نشاط 
در مدارس وجود دارد و چرا بچه ها عالقه زيادى به مدرسه ندارند؟ آيا 

ناشى از فشار تحصيلى است يا مشكالت خود معلمان؟
به گفته وهاب زاده سن شروع مصرف مواد 15سالگى است، ولى سن 
سرنوشت ساز اعتياد 16تا 25سال است و ميانگين سن ابتال را 22سالگى 
مىدانند. بين سنين 16تا 34سالگى نيز بيشترين مصرف كنندگان را داريم.

حبيب اله مسعودى فريد، معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى هم 
در ادامه افزود: مردم بايد بدانند كه ممكن است در سنين پايين هم كودك 
دچار آســـيب شـــود، اما بمباران اطالعاتى صرف استرس را باال مى برد. 
خانواده ها بايد همانقدر كه به فيزيك و شيمى اهميت مى دهند به آموزش 
سبك زندگى در مدرسه فرزندشان هم توجه كنند. بايد والدين به موضوع 

فرزندپرورى و سبك زندگى حساس شوند.
حسين باهر، استاد دانشگاه و فوق دكتراى رفتار شناسى هم در اين 
برنامه با بيان اينكه چهار مشكل عمده در زمينه آسيب هاى اجتماعى وجود 
دارد، بيان كرد: نخست آنكه آموزش و پرورش با يكديگر متعارض هستند، 
دوم آنكه محفوظات و معلومات تطبيقى ندارند و كنكور بسيار مهم شده 
است و سوم قرار گرفتن ما در مرحله گذار از سنت به مدرنيته است و 

چهارم آنكه نيروى انسانى در حد كفاف تامين نمىشود.
وى افزود: بى عالقگى دانش آموزان به مدرسه و درس نيز وجود دارد و مىتواند 
زمينه ساز افزايش آسيب هاى اجتماعى باشد. وقتى دانش آموز يا دانشجو 
مشـــاهده مىكند كه با درس به جايى نمى رســـد، آن را رها مىكند و به 

سمت مشاغل پولساز مى رود.
اين اســـتاد دانشگاه درباره علت سكوت آموزش و پرورش در برابر 
آسيب هاى اجتماعى اظهار داشت: اعتياد به دوره متوسطه اول رسيده يا 
رفتارهاى ناهنجار برخى معلمان و اساتيد و دانش آموزان و يا نمره فروشى 

از جمله ضايعاتى هستند كه در جامعه امروز به چشم مى خورد.
عبدالرضـــا عزيـــزى، عضـــو كميســـيون اجتماعـــى مجلس 
شـــوراى اســـالمى هم بـــا انتقاد از اينكه معموال حـــرف زياد مى زنيم 
امـــا آمـــوزش و پرورش را جدى نمى گيريم، گفت: بايد باســـوادترين

 معلم ها در مقطع ابتدايى تدريس كنند.
وى افزود: همواره اعالم كرده ام سكوت فرهنگى از ايرادات جامعه 

ماست. اگر واقعيات را بازگو نكنيم به دنبال رفع ايرادات نمى رويم.
عزيزى با بيان اينكه اگر مطلع باشيم و مبارزه با آسيب ها را مردمى و 
اجتماعى كنيم و عالج پيشگيرى قبل از وقوع را داشته باشيم بهترين كار 
را انجام داده ايم،بيان كرد: اعتياد، خشونت و... جزو مواردى هستند كه در 
كتب درسى به آنها اشاره نشده است. از سوى ديگر خود معلمان آسيب 
ديده هســـتند و نمى توانند هزينه زندگى و معيشـــت شان را تامين كنند، 
چطور مى توانند سبك زندگى خوب را آموزش دهند؟ البته ايراد از خود 
ماســـت، بايد از آن دســـته از مردم كه در معرض آسيب هستند در شرايط 

اقتصادى موجود حمايت شود.
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باخت غافلگيركننده پرسپوليس در نيمه اول فينال ليگ قهرمانان آسيا  اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

پيام اسطوره برزيلى به كاشيمايي ها
اسطوره برزيلى بعد از پيروزى تيم كاشيما 
مقابل پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا از 
تيم ژاپنى تمجيد كرد.به گزارش خبرنگار اعزامى 
مهر از ژاپن، «آرتور آنتونيوس كوئيمبرا» ملقب به 
«زيكو» كه سابقه بازى و مربيگرى در تيم كاشيما 
آنتلرز را هم دارد، تماشاگر ويژه بازى رفت ديدار 
تيم هاى پرســـپوليس و كاشيما در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا بود.زيكو كه حتى جام قهرمانى را با 

خود وارد ورزشگاه كرد، بعد از پايان اين مسابقه با تمجيد از تيم كاشيما اعالم 
كرد: برد مهم در بازى اول فينال ليگ قهرمانان آسيا. ما با نتيجه دو بر صفر تيم 

قدرتمند ايران را شكست داديم. تبريك به همه بخصوص تماشاگران.
2 گزينه قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا از نگاه بوفون

ســــنگربان پارى سن ژرمن از يوونتوس و 
بارسلونا به عنوان دو شانس اصلى كسب عنوان 
قهرمانى در فصل جارى ليگ قهرمانان اروپا سخن 
به ميان آورد.به گزارش ايسنا و به نقل از اسكاى 
اسپورت، جان لوئيجى بوفون سنگربان ايتاليايى پارى 
سن ژرمن، گفت: از نظر من بارسلونا و يوونتوس 
بيشترين شانس را براى كسب عنوان قهرمانى در 
فصل جارى ليگ قهرمانان اروپا دارند. دو تيم دو 
ستاره بزرگ به نام هاى كريستيانو رونالدو و ليونل مسى را در اختيار دارند. يووه 
در چند فصل اخير نشان داده كه تيم بسيار بزرگى است. آنها با جذب كريستيانو 

رونالدو خود را تقويت كرده اند و بهتر از قبل هم ظاهر خواهند شد.
ركوردى خاص براى PSG و ام باپه

پارى ســـن ژرمن با پيروزى كه برابر ليل 
به دست آورد يك ركورد خاص را در تاريخ 
پنج ليگ معتبر اروپايى به نام خود ثبت كرد.

به گزارش ايسنا و به نقل از اسكاى اسپورت، 
پارى سن ژرمن با هدايت توماس توخل آلمانى 
توانست دوازدهمين پيروزى پياپى خود را در 
فصل جارى به دست  آورد.تيم پاريسى كه در 
هفته دوازدهم به مصاف ليل رفت توانست با 

نتيجه 2 بر يك به پيروزى برسد. شاگردان توخل با پيروزى در اين ديدار يك 
ركورد خاص را به نام خود به ثبت رساندند و نخستين تيم در تاريخ پنج 
ليگ معتبر اروپايى شدند كه در 12 بازى پياپى فصل به پيروزى رسيده اند.
پيش از اين تاتنهام در فصل 1960-1961 توانسته بود كه در 11 بازى پياپى 
فصل به پيروزى برسد.در اين ديدار ام باپه توانست گلزنى كند. او با 19 سال 
و 10 ماه و 13 روز به جوان ترين بازيكن در تاريخ ليگ فرانسه تبديل شد 

كه توانسته 40 گل در ليگ به ثمر رساند.
انصارى فرد باالخره با ناتينگهام قرارداد بست

كريم انصارى فرد با امضاى قراردادى تا سال 
2020 رسما به عضويت تيم ناتينگهام درآمد.به 
گزارش ايسنا و به نقل از سايت ناتينگهام، كريم 
انصارى فرد مهاجم تيم ملى فوتبال ايران كه بعد 
از جام جهانى تاكنون بدون تيم باشگاهى فعاليت 
مى كرد، باالخره با دريافت مجوز كار خود، قرارداد 
خـــود را با اين تيم امضا كرد.قرارداد مهاجم 28 
ساله ايرانى با ناتينگهام يك و نيم ساله است.اين 
بازيكن در تيم قبلى خود براى المپياكوس گلزنى كرد و با اين تيم عملكرد 

خوبى داشت و در نهايت بعد از فسخ قرارداد، راهى ناتينگهام شد.
گوارديوال: هرگز نخواستم مسى به تيمم بيايد!

پپ گوارديوال مدعى شده زمانى كه از بارسا به بايرن مونيخ رفته و بعد 
از آن كه در منچسترسيتى مشغول شده هرگز از باشگاهش نخواسته مسى را 
برايش بخرند.به گزارش خبرگزارى مهر، پپ گوارديوال، سرمربى تيم فوتبال 
منچسترسيتى، اخيرا مدعى شده نه حاال كه در تيم انگليسى است و نه زمانى 
كه در بايرن مونيخ بوده، تالش نكرده ليونل مسى را از بارسا جدا و به تيمش 
منتقل كند. مسى در دوران مربى گرى پپ در بارسا يكى از بهترين شرايط را 
تجربه كرد و توانست 3 قهرمانى الليگا، 2 قهرمانى ليگ قهرمانان و عناوين 
بسيار زياد ديگرى به دست آورد.اخيرا اما مطبوعات اسپانيايى مدعى شده 
بودند كه سيتى حاضر است براى جذب مسى 250 ميليون يورو بپردازد. اما 
پپ تصميم گرفته به اين شايعات پايان دهد: وقتى بارسا را ترك كردم و به 

بايرن مونيخ و منچسترسيتى رفتم، هرگز از مسى نخواستم با من بيايد.

آمار بازى پرسپوليس و كاشيما
آمار بازى تيم فوتبال پرسپوليس و كاشيما در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
اعالم شد.به گزارش خبرنگار اعزامى مهر از ژاپن، درپايان ديدار رفت فينال 
ليگ قهرمانان آسيا آمار شوت و پاس دو تيم منتشر شد.مالكيت توپ در 
اين مسابقه 55 به 45 به سود كاشيما بود. بازيكنان كاشيما هشت بار اقدام به 
شوتزنى كردند كه دو تاى آن داخل چارچوب بود. پرسپوليسى ها هم هفت 
بار شوتزنى كردند كه دو شوت در چارچوب بوده است.در مجموع بازيكنان 

كاشيما 378 پاس دادند و بازيكنان پرسپوليس 314 پاس.
احمدى: از دست دادن هر مسابقه به ضرر ما خواهد بود

يكى از با ســـابقه ترين ملى پوشان تيم 
ملى تيراندازى مى گويد كه از دســـت دادن 
هر مســـابقه به ضرر ورزشكاران خواهد بود.

الهه احمدى در گفت و گو با ايسنا، در مورد 
عدم اعزام به مســـابقات قهرمانى سالح هاى 
بادى آسيا در كويت، اظهار كرد: اين مسابقات 
ويژه ســـالح هاى بادى است و فقط در شاخه 
10 متر برگزار مى شـــود. مى دانيم كه رقباى ما 

سرمايه گذارى ويژه اى بر روى قهرمانان و ملى پوشان خود كرده اند و در 
همه مسابقات حضور مى يابند بنابراين هر مسابقه اى كه از دست مى دهيم 
به ضرر ما خواهد بود چرا كه آنها نسبت به ما باتجربه تر مى شوند. واقعيت 
اين است كه هر يك مسابقه بيش از چندين جلسه تمرين و اردو، ارزش 
دارد. در رشته تيراندازى كه ورزشى كامال ذهنى، روانى، ركوردى و انفرادى 

است حضور در ميدان مسابقه، اهميتى حياتى دارد.
داورزنى: مجمع انتخابات كشتي برگزار مي شود

معاون قهرمانى وزارت ورزش و جوانان گفت: در وزارت ورزش فقط 
دو نفر مشمول قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها مى شوند و من جزو اين 
دو نفر نيستم.به گزارش ايسنا، محمدرضا داورزنى در حاشيه مجمع ساليانه 
فدراسيون جودو در مورد استعفاى خادم از فدراسيون كشتى گفت: با توجه 
به نتايج مسابقات 2017 و 2018 دغدغه  و نگرانى هايى در جامعه كشتى بود 
و فشار هم روى فدراسيون وجامعه كشتى وجود داشت. خادم سال گذشته 
از سمت خود استعفا داد كه مجمع با آن مخالفت كرد و امسال دوباره اين 
كار را انجام داد و از وزير محترم ورزش درخواست كرد كه هرچه سريع تر 
مجمع انتخاباتى فدراســـيون برگزار شود. وضعيت كشتى براى ما هم مهم 
است. در يكى دو روز آينده وضعيت كشتى را مشخص مى كنيم و تالش 
مى كنيم كه هرچه سريع تر مجمع انتخاباتى فدراسيون را برگزار كنيم.او ادامه 
داد: زمانى كه سرپرست مى گذاريم تا سه ماه بايد شرايط برگزارى مجمع و 
ثبت نام انجام شود و ما تالش مى كنيم كه اين مدت زمان را كوتاه تر كنيم 

تا آسيبى به برنامه هاى كشتى وارد نشود.
درخشان استعفا كرد

محمد درخشـــان رئيس فدراسيون جودو 
در جلســـه مجمع اين فدراسيون از سمت خود 
كناره گيـــرى كرد.به گزارش خبرنگار مهر، مجمع 
فدراســـيون جودو برگزار شد و در راستاى قانون 
منع به كارگيرى مديران بازنشسته در دستگاه هاى 
اجرايى، محمد درخشان از سمت خود استعفا كرد. 
محمد درخشـــان پس از 9 سال دورى از جودو، 
4 مهرماه سال 95 با كسب 21 راى در مجمع عمومى 
اين فدراسيون براى دومين بار رياست فدراسيون جودو را برعهده گرفت اما پس 
از 25 ماه از سمت خود استعفا كرد.محمدرضا عمادى كه هم اكنون عضو هيات 

رئيسه فدراسيون جودو است به عنوان سرپرست جايگزين درخشان شد.
رحيمى هم كنار رفت
عليرضا رحيمى رئيس فدراسيون هندبال در 
راستاى اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها 
در ورزش استعفا كرد.به گزارش خبرنگار مهر ، در 
پى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، عليرضا 
رحيمى رئيس فدراسيون هندبال از سمت خود 
اســـتعفا كرده است.رحيمى پس از چند سال 
دورى از اين رشـــته ورزشى در اسفندماه سال 
1395 در مجمع انتخاباتى به عنوان رئيس اين 

فدراسيون انتخاب شده بود.گفته مى شود رمضانعلى َدولو به عنوان سرپرست 
اين فدراسيون معرفى خواهد شد. دولو از مسئوالن وزارت ورزش بوده و 
يك دوره نيز به عنوان كانديدا در مجمع انتخاباتى فدراسيون كبدى شركت 

كرده است.

در بازي رفت فينال جام قهرمانان آسيا در ژاپن، هر 
چقدر كه توپ و ميدان براي كاشـــيمايي ها چرخيد، براي 
پرسپوليسي ها نچرخيد اما نه بدان معني كه پرسپوليس با 
بدشانسي روبرو شد بلكه به آن معني كه كاشيمايي ها، با 
كنترل بازي و برنامه ريزي براي 90 دقيقه، توپ و ميدان را 
در اختيار خود گرفتند. توپ و ميداني كه در نيمه اول شرايط 
متعادل تري براي هر دو تيم داشت و حتي پرسپوليسي ها بر 
حريف مي چربيدند اما در نيمه دوم، شرايط كامًال  عوض 
شد تا اين شبهه پيش آيد كه نوع بازي ژاپني ها در نيمه اول، 
تا حدي هم براي فريب پرسپوليس بوده است تا در نيمه 
دوم نماينده كشورمان را غافلگير كنند. به هر حال تيمى كه 
در نيمه نهايى مقابل نماينده كره در كمتر از 10 دقيقه به 
3 گل مى رسد تيم بابرنامه اى است. با اين احوال شكي 
نيست كه حتي اگر يكي از موقعيتهاي خوب پرسپوليس 
در نيمه اول به گل تبديل مي شد اين سياست ژاپني ها را 

هم بي تأثير مي كرد. 
اما وقتي پرسپوليس در نيمه اول خود را برتر از حريف 
ديد، در نيمه دوم با تمايل بيشتر براي گل زدن به ميدان آمد 
و اينجا بود كه غافلگير شد چون ژاپني ها در نيمه دوم، اصًال 
آن تيم نيمه اول نبودند و پرسپوليس كه براي بازي تهاجمي 
خود را آماده كرده بود در دفاع مثل نيمه اول، تمركز الزم 
را نداشت تا جائيكه دوبار دروازه اش باز شد و البته چندبار 

هم خطرهايي جدي را احساس كرد. 
به عبارت ديگر در بازي رفت پرسپوليس و كاشيما 
آنتلرز، هر دو تيم، دو نيمه متفاوت داشتند. پرسپوليسي ها در 
نيمه اول بهتر بودند اما كاشيمايي ها در نيمه دوم كه تعيين كننده 
بود. نتيجه اين بازي نشان مي دهد كه كاشيمايي ها، شرايط 
فينال را خيلي خوب درك كرده بودند و شناخت كاملي از 
پرسپوليس داشتند. هم از كادر فني و بازيكنان و هم مهمتر 

از آن، از جو وحشتناك استاديوم آزادي تهران! 
به اين دليل هم تا توانســـتند تالش كردند به گلهاي 
بيشتري برسند تا كار پرسپوليس را در حضور دهها هزار 
تماشاگر، سخت كنند. دقيقاً به همين دليل هم بود كه سرمربي 
ژاپن قبل از اين بازي اعالم كرده بود بدنبال پيروزي پرگل 
مقابل پرسپوليس است. يك پيروزي كه اگر چه بيشتر از دو 
گل براي ژاپني ها نداشت، اما جبران همين دو گل هم براي 
پرسپوليسي ها، بسيار سخت خواهد بود هر چند كه اصًال 
نااميد نيستند و پيش از اين هم توانسته اند مقابل حريفاني 

بزرگ، سربلند بيرون بيايند. 
قبل از اين بازي، تمام شرايط براي پرسپوليس آماده 
بود و از دغدغه هاي گذشـــته خبري نبود، فقط يك مورد 
مي توانست اين تيم را آزار دهد و آن هم تفاوت ساعت دو 
كشور و برگزاري اين ديدار ساعت 9/30 به وقت ايران بود. 
موردي كه اگر چه شايد خيلي تأثيرگذار به نظر نمي رسيد 
اما عملكرد بازيكنان پرسپوليس در نيمه دوم نشان داد عدم 
تطبيق بدني بازيكنان با اين مورد، در افت بدني آنان كامًال 

محسوس بود. 
اين مسابقه با نتيجه دو بر صفر با دو گلي كه بازيكنان 
برزيلى ژاپن در نيمه دوم به ثمر رساندند به نفع   كاشيما  آنتلرز 
به پايان رسيد در حاليكه برخي از تصميمات داور مسابقه 
مورد اعتراض پرسپوليسي ها قرار گرفتند.  تصميماتي كه اما 
بايد كارشناسان داوري در مورد آن نظر بدهند و اما آنان هم 
با يكديگر، اتفاق نظر ندارند و برخي قضاوت داور چيني را 
بدون ايراد مي دانند و برخي ديگر توأم با اشتباه اما آنچه كه 
همه اين كارشناسان و در كنار آنان، اهل فن فوتبال بر آن 
تأكيد مي كنند از كوره در رفتن بي  مورد بازيكنان پرسپوليس 
در برخي از صحنه ها بود كه نتيجه آن نه تنها گرهي را باز 
نمي كرد بلكه باعث مي شد كنترل بازي هم از دست برود 
و بدتر اينكه پرسپوليس كم مهره، در بازي سخت برگشت، 
يكي ديگر از بهترين هاي خود، يعني سيامك نعمتي را هم 
بدليل اخراج، از دســـت داد. رجوع به آمار بازي و برتري 
محسوس كاشيمايي ها در تعداد پاسها نسبت به پرسپوليس 
هم تائيد مي كند كه هر چقدر بازيكنان پرسپوليس عصباني تر 
مي شدند، بازي بيشتر از دستشان خارج مي شد تا جائيكه 

نهايتاً در مقابل 378 پاس كاشـــيما، 314 پاس را به ثبت 
رســـانده بودند در صورتيكه هر دو تيم در نيمه اول بازي 
نزديك تري را به نمايش گذاشتند و حتي برتري پرسپوليس 

نيز محسوس بود. 
هر چه كه بود تمام شـــد، پرســـپوليس با دو گل به 
كاشـــيما در بازي رفت كه دو نيمه متفاوت براي هر دو 
تيم، داشـــت، باخت. اما نبايد فراموش كرد كه اين بازي 
دو نيمه اي، يك نيمه از بازي فينال ليگ قهرمانان آسياست. 
فينالـــي كـــه نيمه دوم و اصلي آن باقي مانده و آن نيمه در 
اســـتاديوم آزادي تهران و مقابل چشـــم حدود 100 هزار 
تماشاگر و هوادار تيم پرسپوليس برگزار مي شود. هواداران 
متعصبي كه به گفته بسياري از حريفان نمايندگان ايران در 
مسابقات مختلف، جو وحشتناكي را براي هر حريفي، ايجاد 
مي كنند و بزرگترين انگيزه و روحيه بازيكنان تيم خودي 
هستند. به همين دليل هم اين شكست غافلگيركننده اگر چه 
كار پرسپوليس را در بازي برگشت، سخت تر مي كند اما از 
طرفي مي تواند بواسطه حضور تماشاگران پرتعداد، انگيزه و 
روحيه اي مضاعف به بازيكنان تزريق كند كه بتوانند كاشيما 

را هم مثل الدحيل و السد، ناكام بگذارند هر چند كه كار 
آساني نخواهد بود و كادر فني بايد به مراتب با برنامه تر از 

بازي رفت به ميدان برود.   
برانكو: داور ميليون ها سوت براى پرسپوليس نزد!

سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس  
گفت: نسبت به داورى در ژاپن نا اميد 

هستيم .
به گزارش خبرنگار اعزامى فارس 
از ژاپن، برانكو ايوانكوويچ در نشست 
خبرى بعد از شكســــت دو بر صفر 
مقابل كاشيما، گفت: به كاشيما بابت اين پيروزى تبريك 
مى گويم اما ما نسبت به داورى كه در اين بازى انجام شد 
نا اميد هستيم.موقعيت هاى خوبى بود كه ما مى توانستيم 
برنده بازى شــــويم اما اين اتفاق نيفتاد.برانكو در مورد 
اينكه آيا صحنه خاصى در مورد داورى مدنظر او اســــت 
تصريح كرد:  بله، يك كارت قرمز در اوايل بازى بايد به 
حريف داده مى شــــد و در يك صحنه ديگر هم موقعيت 
صد در صد با خطا از بازيكن ما گرفته شد، ميليون ها سوت 
مى توانست براى ما زده شود كه اين اتفاق نيفتاد.سرمربى 
پرسپوليس در مورد بازى برگشت در تهران، خاطرنشان 
كــــرد:  80 هــــزار نفر ما را حمايت مى كنند و چيزى غير 
ممكن نيســــت. بازى خيلى سختى در پيش است اما ما 
تالش مى كنيم قهرمان آسيا شويم.وى در پاسخ به سوال 
خبرنگار فارس در مورد اينكه آيا به كامبك اميدوار است، 
گفت:  ما از سوى هوادارانمان حمايت مى شويم. كار بسيار 
سخت است اما اميدواريم و مى خواهيم تمام تالشمان را 

انجام دهيم.

داورزنى: بازى برگشت خيلى سخت تر خواهد بود
معاون وزير ورزش و جوانان 
گفت: هنوز كار پرسپوليس تمام نشده 
و آنها بايد به تهران بيايند و در تهران 

مقابل ما بازى كنند.
به گزارش خبرگزارى فارس  
محمدرضا داورزنى در مورد حمايت 

وزارت ورزش از پرســـپوليس براى بازى برگشت فينال 
ليگ قهرمانان آسيا عنوان كرد: طبيعى است كه تيم ژاپنى 
ويژگى هايى داشته كه توانسته به فينال برسد و آنها هم روى 
هواداران خود كه حدود 45 هزار نفر بودند حساب كرده 
بودند.. هنوز كار تمام نشده آنها بايد به تهران بيايند و در 
تهران مقابل ما بازى كنند. مطمئنا هواداران عزيز بايد بدانند 
اين حضور پرسپوليس حضور ملى است و حدود 80 ميليون 
ايرانى عالقمند هستند كه اين تيم بتواند بازى خوبى انجام 
دهد. انشاءاهللا همانطور كه در ديدار با تيم قطرى بازى را 
برگرداندند، مقابل نماينده ژاپن هم اين كار را انجام دهند. وى 
ادامه داد: اين نتيجه هم چيزى از شايستگى هاى پرسپوليس 

كم نمى كند. استرس و انتظارهايى كه مردم از پرسپوليس 
دارند، فشار را بيشتر مى كند همه تالش مى كنند كه به اين 
انتظارها پاسخ دهند و به همين دليل استرس ها بيشتر مى شود. 
بازيكنان پرسپوليس هم جنگندگى و تعصب زيادى دارند و با 
تمام توان تالش  مى كنند كه پس از سال ها نام ايران را دوباره 
در آسيا پرآوازه كنند. مطمئنا بازى برگشت خيلى سخت تر 
خواهد بود. همين پروازى كه پرسپوليسى ها به ژاپن انجام 
دادند و شرايط آب و هوايى كه آنجا داشت كار را سخت تر 
كرد اما اميدوارم در بازى برگشـــت شاهد يك نتيجه قابل 

قبول و موفق براى نماينده كشورمان باشيم.
بيرانوند: اختالف ساعت به ما خيلى ضرر زد

دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس 
گفت: پرسپوليس امروز دشمن شاد 
شد ولى اين افراد فقط مدت كوتاهى 
مى توانند شـــاد باشند؛ چراكه ما باز 

خواهيم گشت.
به گزارش خبرنگار اعزامى فارس 
از ژاپن، عليرضا بيرانوند در پايان ديدار پرسپوليس مقابل 
كاشيما آنتلرز، در جمع خبرنگاران گفت: از اين اتفاق خيلى 
ناراحت هســـتم ،مى خواهم بگويم پرسپوليس دشمن شاد 
شد ، اما ما بازمى گرديم . اين قول را مى دهم كه مى توانيم 
مقابل 100 هزار هوادار شادى را به تيم بدهيم. شما ديديد 
در نيمه اول كاشيما چيزى براى گفتن نداشت. تنها مشكل 
بازى رفت اين بود كه كاشيما از انرژى هوادارانش استفاده 
كرد. همه ديدند كه ما مى توانيم در آزادى اتفاقات بزرگى را 
رقم بزنيم و مقابل حريفان بزرگتر به بازى بازگشتيم. ما در 
رختكن احساس كرديم در نيمه دوم مى توانيم گلزنى كنيم 

و يك مقدار تمركزمان را از دست داديم. گلر پرسپوليس 
در مورد اينكه آيا اختالف ساعت دو كشور و مسئله داورى 
در اين نتيجه تأثير گذاشـــت، خاطرنشان كرد: گل دوم به 
نظر صد درصد آفســـايد مى رسيد. مسئله ديگر هم آب و 
هـــواى اينجا بود كه ما را خيلى اذيت كرد، هنگام صرف 
صبحانه بازيكنان مى گفتند وقتى ساعت 2 بيدار شدند ديگر 
تا ساعت 7 نتوانستند بخوابند. ما ساعت 11 به وقت ژاپن 
مى خوابيديم كه همزمان با ساعت 5 عصر تهران بود. واقعا 
شرايط عجيبى بود و قرص خواب مى خورديم. هتل يك 
ساعت و 30 دقيقه با ورزشگاه فاصله داشت. در اين دو سه 

روز ما هفت بار اين مسير را رفتيم و برگشتيم.
كاميابى نيا: در نيمه دوم از نظر بدنى افت كرديم

هافبك تيم فوتبال پرســـپوليس 
گفت:داورى خيلى بد بود، او خطاهاى 
خنـــده دار مى گرفت و مربى آنها هم 
مرتب اعتراض مى كرد و در كل جو 

داورى به نفع حريف بود.
به گزارش خبرنگار اعزامى فارس 
از ژاپن،كمال كاميابى نيا اظهار داشت: ما در نيمه اول خيلى 
خوب بازى كرديم، اين بازى فينال آسيا بود، كاشيما هم تيم 
خوبـــى بود ولى در نيمه دوم روى 2 اتفاق گل خورديم.

نيمه اصلى بازى در تهران اســـت و اين تيم تيمى نيست 
كه نتوانيم آنها را شكست بدهيم، درست است كه 2 گل 
خورديم ولى توانايى بردن آنها را داريم. اميدوارم باحمايت 
هواداران بتوانيم اين تيم را شكســـت بدهيم.وى در پاسخ 
به سوال خبرنگار فارس مبنى بر اينكه به نظر مى رسيد از 
موقعيت هاى كم خوب استفاده نشد گفت: در نيمه اول آنقدر 
قلدر بازى كرديم كه در نيمه دوم افت كرديم. از نظر ساعت 
هم دچار مشكل شده بوديم. كاميابى نيا در پايان گفت: كار 
در تهران سخت است ولى بايد حريف را شكست بدهيم. 

ما اميد داريم كه برنده باشيم.
پنجعلي : پرســپوليس در نيمه دوم احساسى بازى 

كرد
كاپيتان پيشين پرسپوليس گفت: 
متأسفانه در نيمه دوم احساسى بازى 
كرديم و نتوانستيم همانند نيمه اول به 

دروازه حريف فشار بياوريم.
محمد پنجعلـــى در گفتگو با 
خبرنگار مهر در خصوص شكست 

پرســـپوليس برابر كاشيما انتلرز در ديدار رفت فينال ليگ 
قهرمانان آسيا گفت: نيمه اول بازى خيلى خوبى ارائه كرديم 
و حتى مى توانستيم در دقايق ابتدايى به گل هم دست پيدا 
كنيم اما بدشانس بوديم و توپ عليپور وارد دروازه كاشيما 
نشد. در نيمه دوم با توجه به اينكه كاشيما ميزبان مسابقه 
بود، فشار زيادى روى دروازه پرسپوليس آورد و توانست 
دوبار دروازه قرمزپوشان را باز كند.وى تأكيد كرد: متأسفانه 
احساسى بازى كرديم و همين مسئله باعث شد در نيمه دوم 
نتوانيم عملكرد قابل قبولى داشته باشيم اما مى توانيم در بازى 
برگشت جبران كنيم.پنجعلى با انتقاد از عصبى بازى كردن 
برخى از بازيكنان پرسپوليس تصريح كرد: شجاع خليل زاده 
نبايد اين چنين در همه درگيرى ها شركت كند. اگر او هم 
همانند نعمتى اخراج مى شد شرايط براى ما سخت تر مى 
شد. اين بازى را همه كارشناسان بزرگ دنيا مى بينند، بنابراين 
بازيكن بايد بر اعصابش مسلط باشد و آرامشش را حفظ 
كند. حاال با اخراج نعمتى، شرايط پرسپوليس براى ديدار 
برگشت بدتر شد. كاپيتان پيشين پرسپوليس در خصوص تيم 
كاشيما هم اظهار داشت: اين تيم بسيار حرفه اى بازى كرد 
و توانست در نيمه دوم با شناخت خوبى كه از پرسپوليس 
به دست آورده بود، به دو گل دست پيدا كند.وى در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا پرسپوليس مى تواند در بازى برگشت 
اين نتيجه را جبران كند؟ گفت: كار سخت است اما شدنى 
است؛ پرسپوليس مى تواند با حمايت هواداران و يك بازى 
منطقى در بازى برگشـــت كاشيما را شكست داده و جام 

قهرمانى را باالى سر ببرد.

سرويس سياسى – اجتماعى: دبير ستاد اربعين با اشاره 
به كاهش آمار تصادفات و فوتى هاى حوادث رانندگى در 
مراسم امسال نسبت به گذشته ،تاكيد كرد:در اجراى مراسم 
اربعين امسال نواقصى بود كه براى سال هاى بعد تجربه 

خوبى شده است و آن را رفع خواهيم كرد.
شهريار حيدرى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه 
اربعين امســـال با امنيت بسيار خوب برگزار شد،افزود: 
خروجى اين مراســـم در ســـه سطح منطقه اى ، ملى و 
جهانى قابل بررسى است.در سطح ملى انسجام و هماهنگى 
مردم، دولت و مسئوالن بى نظير بوده است به نحوى كه 
اربعين مى تواند الگوى حل مشـــكالت ديگر همچون 
اقتصادى باشد و اگر در اجرا نواقصى مثل پرداخت ارز 
در عراق وجود داشـــت، نسبت به كاركرد بزرگ اربعين 

قابل قياس نيست.
دبير ستاد اربعين همچنين گفت: در برخى كشورهاى 
همسايه تالش شد تا به اربعين خدشه وارد شود، آنها هزينه 
كردند تا بين ايران و عراق فاصله بيندازند؛ اما با همكارى 
خوب دو دولت اربعين امسال مانند گذشته سبب انسجام 

بين اين دو كشور شد.
حيـــدرى تاكيد كرد: در بحث جهانى ؛ مليت هاى 
مختلـــف در ايـــن اربعين حضور پيدا كردند، چه اتفاق 
ديگرى در جهان وجود دارد كه اين اتفاق را رقم بزند؟ 
اين همان وعده اى اســـت كه خداوند و پيامبر و بزرگان 
نســـبت به امام حسين (ع) داده اند؛ امروز ديگر موضوع 
اربعين به وسعت جغرافياى جهان است، به همين علت 
در چند روز آينده در دو حوزه علمى و اجرايى همايش 

بين المللى اربعين را برگزار مى كنيم. 
حيدرى در ادامه افزود: در اجراى اربعين نواقصى بود 
كه براى سال هاى بعد تجربه خوبى است. توفانى كه در 
مهران وجود داشت بى نظمى ايجاد كرد كه با مديريت 
جهادى تا قبل از ظهر اربعين به حالت قبل خود بازگشت. 
ترافيك در مرز به علت كاپوتاژ وجود داشت و مشكل ارز 
در اربعين هم پديده اى بود كه وارد مراسم  اربعين شد .

وى گفت: بانك مركزى با هدف خدمت به زائران 
وارد كار شـــد و خواست كار خيرى انجام دهد؛ اما اين 
نيت خير چون در ستاد اربعين مطرح نشده بود در اجرا 
با مشكل برخورد كرد و دينار موجود در كشور براى همه 

زائران كافى نبود.

دبير ستاد اربعين درباره بحث حمل و نقل كشور عراق 
گفت: عراق قوانين و مقررات خود را دارد. گاهى اوقات 
كاركردهاى ما و آن ها در روان سازى اربعين متفاوت است. 
آنچه ما انتظار داشتيم گاهى با قوانين آنان  سازگار نيست . 
با تفاهمنامه هايى كه امضا كرديم 95 در صد خواست ما 
تامين شد  كه 5 درصد هم از قوانين و مقررات عراق را 

بايد در نظر بگيريم.
وى گفت: كشور عراق مى گفت رانندگان ما حق 
دارند از اين مدت استفاده كنند و ما اشتغال نياز داريم. ما 
در تفاهم نامه گفتيم آمادگى داريم ناوگان حمل ونقل را 
به تعداد مورد نياز شما براى تسهيل تردد زائران به عراق 
ارســـال كنيم كه در اين جهت 800 دستگاه اتوبوس به 
عراق وارد كرديم كه هم ترافيك كاهش پيدا كند و هم 

تردد راحت تر باشد.
حيدرى با اشاره به اقدام گمرك كشورمان در بحث 
كاپوتاژ در اربعين امسال گفت: به مثابه بحث  ارز، گمرك 
كشـــورمان هم با هدف خدمت به زائران بيش از 5500 
دســـتگاه خودرو عمومى و شخصى را كاپوتاژ كرد كه 
تالقى جمعيت و اين كاپوتاژ سبب ترافيك در مرز مهران 
شـــده بود. بالفاصله ستاد اربعين جلسه تشكيل داد و با 
ظرفيت هاى موجود اين مشكل هم رفع شد. حدود 90 
هزار نفر از مقابل خانه ســـوار خودرو شدند و با همان 
خوردوها هم بازگشتند كه اين اقدام با تصميمات ستاد 
اربعين هماهنگ نبود. قطعا براى سال 98 اين دو موضوع 
را نخواهيم داشت مگر اينكه زير ساخت ها و ظرفيت ها 

را در نظر بگيريم.
حيدرى درباره همكارى شـــهردارى با ستاد اربعين 
گفت: 2395 دستگاه، 3665 نفر از عوامل اجرايى شهردارى 
در پايانه ها و كربال و نجف خدمت ارائه دادند و در مجموع 

متولى خدمات شهرى، شهردارى تهران بوده است.
وى همچنيـــن با يادآورى كاهش آمار تصادفات و 
فوتى ها در مراسم اربعين امسال نسبت به گذشته، تاكيد 
كرد: ســـال هاى گذشته هر روز بدون استثناء تصادف در 
عراق داشتيم، برخى از زائران در اين حوادث جان خود 
را از دست دادند و برخى مصدوم شدند اما امسال كمتر 
از 30 نفر فوتى و شمارى مصدوم داشتيم كه با توجه به 
اســـتقرار درمانگاه ها، مصدومان به راحتى درمان شدند و 

فوتى ها به داخل كشور انتقال پيدا كردند.

 مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران 
با بيان اين كه امسال 72ساعت قبل از اضطرارى 
شدن آلودگى هوا اقدامات كنترلى را شروع مى كنيم، 
گفت: قصد داريم در شش ماه دوم  سال به جاى 
تعطيلى مدارس، فعاليت هاى آالينده را متوقف كنيم 
و كمتر دنبال متوقف كردن امور روزمره شهروندان 

و دانش آموزان باشيم.
كيومرث كالنترى در گفتگو با ايسنا، با بيان 
اين كه خوشبختانه امسال براى رفع معضل آلودگى 
هوا در تهران، شهردارى و محيط زيست همكارى  
خوبى با يكديگر دارند، اظهار داشـــت: بازسازى 
و توسعه ايستگاه هاى سنجش آاليندگى تهران در 
دستور كار قرار گرفته است. بخشى از ايستگاه هاى 
سنجش آاليندگى بايد تعمير و مجهز شوند و در 
برخى شهرســـتان هاى استان تهران الزم است كه 
ايستگاه هاى جديدى ايجاد كنيم . وى با اشاره به 
اين كه در سند برنامه محيط زيست استان تهران 
تجهيز و توسعه ايستگاه هاى سنجش آاليندگى در 
نظر گرفته شده است، تصريح كرد: ايستگاه هاى 
محيط زيست و شهردارى تهران مكمل يكديگر 
هستند و اميدواريم بتوانيم اطالعات هواى استان 
تهران را به طور دقيق و 24ساعته در اختيار مردم قرار 
دهيم. مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران 
ادامه داد: بخش زيادى از آلودگى هواى تهران به 
دليل شرايط اقليمى و آب  و هوايى است، چرا كه 
تهران از شمال و شرق در محاصره ارتفاعات است. 
سال گذشته متاسفانه از ابتداى آبان ماه وارونگى 

دما آغاز شد. امسال با توجه به اقدامات مفيد انجام 
شده در جهت كاهش آلودگى هوا پيش بينى مى كنيم 
شرايط آلودگى هوا طى شش ماه دوم امسال بدتر 

از سال گذشته نباشد.
كالنترى با اشاره به اقدامات انجام شده براى 
كنترل آلودگى هوا در تهران، گفت: شهردارى تهران 
از ابتداى مهر ماه در شـــركت واحد اتوبوسرانى 
از تـــردد هر گونـــه اتوبوس فاقد معاينه فنى در 
تهران جلوگيرى كرد همچنين اقدامات خوبى براى 
كاهش آاليندگى خودروهاى حمل پسماند انجام 

شده است .
 اقدامات كنترلى در شرايط اضطرار

وى ادامه داد: از ديگر اقدامات محيط زيست 
براى كنترل آلودگى هوا اين بود كه به ســـازمان 
هواشناســـى اعالم كرديم كه 72ســـاعت قبل از 
اضطرارى شدن وضع آلودگى هوا آن را به ما اعالم 
كند تا از همان لحظه ورود كاميون ها به تهران را 
ممنوع اعالم كنيم، چرا كه كاميون ها ذرات معلق 
كمتر از 2/5 ميكرون زيادى توليد مى كنند كه در 
شرايط آلودگى هوا مى تواند اوضاع را بدتر كند.

كالنترى با بيان اين كه دستگاه هاى مختلف 
در شـــش ماه دوم امسال منسجم تر از سال هاى 
گذشته براى كاهش آلودگى هوا كار مى كنند، اظهار 
داشت: آلودگى هوا را با مديريت مناسب مى توان 
بيش از 90درصد كنترل كرد. بخش ها و سازمان هاى 
مختلف بايد وظايف خود را به درستى انجام دهند، 
چرا كه سازمان حفاظت محيط زيست فقط دستگاه 

نظارت كننده و هماهنگ كننده اســـت. براى مثال 
پليس بايد درباره موضوع معاينه فنى ها جدى عمل 
كند و الزم است بخش صنعت واحدهاى مختلف 
و آالينده را كنترل كند. وى با اشـــاره به اين كه 
شهروندان هم بايد در شرايط اضطرار آلودگى هوا 
با ما همكارى كنند، گفت: اگر براى مثال يك روز 
را به دليل آلودگى هوا تعطيل مى كنيم مردم بايد با 
ما همكارى كنند و براى حفظ سالمت خود در 
منزل بمانند نه اين كه با خودروهاى خود به خيابان 

بيايند و شرايط آلودگى هوا را بدتر كنند.
براى محيط زيســت بايد سرمايه گذارى 

كنيم
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران 
در ادامه اظهار داشت: شهر تهران در حال حاضر به 
5000دستگاه اتوبوس احتياج دارد و متاسفانه بيش 
از 76درصد اتوبوس هاى درون شهرى عمر مفيد 
خود را سپرى كرده اند. ناوگان حمل و نقل عمومى 
بايدهم از نظر كيفى و هم از نظر كمى توسعه پيدا 
كند. ما بايد براى محيط زيست سرمايه گذارى كنيم 
و اگر اين كار را انجام ندهيم نبايد انتظار داشـــته 
باشيم كه وضع آلودگى هوا بهبود يابد. كالنترى در 
پايان با اشاره به اين كه در حال حاضر 1442واحد 
صنعتى در استان تهران گازسوز شده اند، تاكيد كرد: 
روند گازسوز شدن واحدهاى صنعتى بايد ادامه پيدا 
كند. اميدوارم با توجه به هماهنگى هاى شكل گرفته 
بين دستگاه هاى مختلف بتوانيم امسال آلودگى هوا 

را بهتر از هر سال ديگرى كنترل كنيم.

مديرعامل ســـازمان فناورى 
اطالعات و ارتباطات شـــهردارى 
تهران اعالم كـــرد كه همايش و 
نمايشـــگاه «تهران هوشمند» در 
روزهـــاي 19و 20 آذر ماه  در برج 

ميالد برگزار مي شود.
به  گزارش  خبرنگار ما، محمد 
فرجود در يك  نشســـت خبرى   
در تشـــريح نحوه برگزارى دومين 
همايش و نمايشگاه تهران هوشمند 
گفت : در برنامه امسال به جاى دو 
روز، همايش در يك هفته  برگزار 
خواهد شـــد كه در آن سخنرانى 
هاى مهم و كليدى توسط مقامات 
دولتـــي و داخلى و خارجى انجام 
مى شود. فرق عمده همايش امسال 
با سال گذشته اين است كه مصاديق 
و موضوعات به صورت عملياتى 
و كاربردى مورد بحث و بررســـى 

قرار مى گيرد. 
وى ادامه  داد: مســـير حركت 
به سمت شهر هوشمند، الگوهاى 
مشـــاركت ذينفعان، حكمروايى 
هوشمند، پايدارى و زيست پذيرى 
شهرى، هوشمندسازى و نهادهاى 
ملى از محورهاى اصلى اين همايش 
است. همچنين رونمايى از بسيارى 

از پروژه  هاى انجام شده و برگزارى 
كارگاه هاى مفصل در حوزه شهر 
هوشمند و افتتاح چند مركز كليدى 
شهر هوشمند از ديگر برنامه هاى اين 

همايش خواهد بود.
  وي همچنين گفت: ســـال 
گذشـــته برنامه شهر هوشمند بر 
اساس ابالغ شهردار تهران در دستور 
كار قرار گرفت كه در همين مسير 
دبيرخانه تهران هوشمند تشكيل شد 
و نخستين همايش تهران هوشمند 
در اســـفند ماه سال گذشته برگزار 
شد. فرجود افزود: در خلل برگزارى 
نخســـتين همايش تهران هوشمند 
كه در اســـفند 96برگزار شد به ما 
اطالعات بسيار گسترده اى رسيد، 
از جمله اين كه نشـــان داد بايد در 
حوزه تحقق تهران هوشمند برنامه 
داشته باشيم و شهر هوشمند فقط در 
قالب ICTنيست،  بلكه شامل ساير 

حوزه ها هم مى شود.  
مديرعامل فناورى اطالعات و 
ارتباطات شهردارى در ادامه با تاكيد 
بر اين كه حركت به ســـمت شهر 
هوشمند تاثير زيادى در رويكردها و 
مسيرهاى اين سازمان در سال گذشته 
داشته است، افزود: در اين مدت اگر 

نرم افزارى تهيه شده است، تجميع 
داده ها در آن به طور جدى مدنظر 
قرار گرفته است و در حوزه سخت 
افزارى هم تكميل و توسعه در مسير 
تحقق شهر هوشمند در دستور كار 

قرار گرفته است.
فرجود با اشاره به اين كه براى 
مردم ســـعى كرديم بستر و قوانين 
الزم را ايجاد كنيم كه شبكه ارتباط 
شهروندان و شهردارى تحت عنوان 
«با هم» ايجاد شد كه از اين طريق 
مردم در تصميم ســـازى و تصميم 
گيرى ها با شهردارى تهران در ارتباط 
باشند كه اين شبكه در حال  حاضر در 
مرحله تست قرار گرفته است،تاكيد 
كرد: كيوسك هاى هوشمند در شهر 
تهران به كار گرفته شده اند و "سامانه 
تهـــران من " هـــم در ابتدا با ارائه 
سرويس عوارض طرح ترافيك كار 
خـــود را آغاز كرد و در گام بعدى 
ارائه سرويس هاى حوزه شهرى را 

در آن قرار داده ايم. 
همچنين به زودى در سامانه 
"تهران من" ســـرويس پرداخت 
عوارض نوســـازى و پســـماند و 
همچنين اتصال سامانه "137" در آن 

انجام خواهد شد.

«راهپيمايى 13 آبان امروز با حضور اقشار مختلف مردم به خصوص دانش
آموزان و دانشجويان در بيش از 1000 شهر و بخش كشور با در دست داشتن

پرچم هاى يا حسين (ع) و هيهات مناالذله برگزار مى شود .»
به گزارش خبرنگار اطالعات، نصرت اهللا لطفى قائم مقام شوراى هماهنگى
تبليغات اسالمى در نشست مطبوعاتى ديروز در تشريح رويكرد و سياست هاى
راهپيمايى 13 آبان امسال با اعالم اين خبرافزود: مراسم راهپيمايى 13 آبان درتهران
از ساعت 9:30 تا 11:30 صبح در خيابان طالقانى   مقابل النه جاسوسى و با
سخنرانى سردار محمدعلى جعفرى فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى
برگزار مى شود. وى افزود: در راهپيمايى امسال در كنار شعار هميشگى مرگ
بر آمريكا،  شعار هيهات مناالذله، شعار مردم ايران خواهد بود كه از آموزه هاى

ساالر شهيدان امام حسين (ع) است.
لطفى با بيان اين كه زنگ استكبارســـتيزى ســـاعت 8 صبح امروز در
بيش از 105 هزار مدرســـه   كشـــور نواخته مى شود، ادامه داد: بيش از 4000
عوامل رســـانه اى اعم از خبرنگار، تصويربردار و عكاس مراســـم 13 آبان را
در سراســـر كشور پوشـــش خبرى مى دهند. در تهران هم 120 خبرنگار و
عكاس خارجى و بيش از 600 عكاس،  خبرنگار و تصويربردار داخلى اين
راهپيمايى را پوشش مى دهند.  وى همچنين با بيان اين كه آثار باقى مانده الشه
هلكوپترهاى سرنگون شده آمريكا در صحراى طبس در محل النه جاسوسى
به نمايش گذاشته خواهد شد، اظهارداشت: در چارچوب گراميداشت مراسم

13 آبان مسابقه كتابخوانى با عنوان « چرا مرگ بر آمريكا » برگزار شد  .
لطفى انتشـــار ويژه نامه دانش آموزى و دانشـــجويى درباره موضوع 13
آبان و برگزارى نشســـت هاى دانشـــجويى و كرســـى هاى آزادانديشى در
دانشگاه ها در  موضوع استكبارستيزى را از ديگر برنامه ها به مناسبت اين روز

دانست.
قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى با تاكيد بر اين كه راهپيمايى
امروز منحصراً با شعارهاى ضد استكبارى و با پرهيز از هر نوع حاشيه سازى
برگزار مى شـــود، گفت: تعدادى از شـــخصيت هاى سياسى و نظامى كشور
هم در مراســـم راهپيمايى 13 آبان در شهرها و استان هاى مختلف سخنرانى

مى كنند  .
وى ادامه داد: در سالى كه با عنوان چهل سالگى انقالب اسالمى شناخته
شده است شاهد هستيم كه آمريكايى ها در ادامه سياست خصمانه خود عليه
مردم ايران تحريم هاى ظالمانه اى را   وضع كرده اســـت و ما در راهپيمايى
13 آبان با ســـر دادن شـــعار هيهات مناالذله بار ديگر تاكيد مى كنيم كه ملت
ايران همچنان ايستاده  ، زير بار ذلت نمى رود و بر موضوع استقالل و آزادى

خود تاكيد دارد.

 معاون شهرسازى و معمارى شهرداري تهران درباره توقف 
بررســـى اليحه برج - باغ در شوراى شهر تهران گفت: بر اساس 
تصميم اعضاى شورا ضوابط و پيشنهاداتى براى اليحه جديد برج - 
باغ توسط اين معاونت به شورا ارسال شد كه در آن تشويق هايي 

براى باغداران در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ما، پيروز حناچى در نشست خبرى ديروز 
در تشريح عملكرد و رويكرد اين معاونت ، افزود: بررسى تخلفات 
ساختمانى، تدوين برنامه هاى شهر تهران، ساماندهى سيما و منظر 
شهرى، طرح جامع و تفصيلى، تعيين حريم شهر تهران و تدوين 
ضوابط و مقررات شهرســـازى از اولويت هاى برنامه هاى معاونت 

شهرسازى و معمارى شهردارى تهران است.
وى همچنين پيگيري برخى تخلفات ساختمانى كه از طريق 
مناطق و شكايت هاى مردمى مطرح مي شود رااز برنامه هاي اين 
معاونت برشمرد و ادامه داد: بخش ديگرى از تخلفات ساختمانى 
از طريق مهندســـين ناظر به اداره كل حقوقى معاونت شهرسازى 
و معمارى ارسال مى شود كه آنها هم براى پيگيرى در دستور كار 

قرار مى گيرد.
حناچي با اشاره به اين كه در شش ماهه نخست سال 1397 در 

مجموع 4734 رأى توسط كميسيون ماده صد صادر شده است، افزود: 
اكثر آراء صادر شده منتج به اخذ جريمه بوده است. چنين حجمى 
از تخلفات عالمت خوبى نيست و قطعا نبايد اين حجم از تخلفات 
در شهر وجود داشته باشد. وى در تشريح برنامه هايى كه در دستور 
كار اين معاونت قرار گرفته است به موضوع آموزش هاى شهروندى 
در حوزه هاى مختلف اشاره كرد و افزود: امروز معناى معلوليت در 
جامعه تغيير كرده است لذا بايد فضاهاى عمومى مورد توجه قرار 
گيرد و با نگاه كرامت انسانى براى همه شهروندان در شهر امكان 
زيست مناسب را فراهم كرد.  معاون شهرسازى و معمارى،ارتقاى 
كيفيت ساختمان ها و استانداردسازى مصالح و به روز رسانى ضوابط 
را مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكى ديگر از مواردى كه توسط اداره 
كل معمارى و معاونت شهرسازى در حال پيگيرى است موضوع 
رويكرد معمارى ايرانى - اسالمى در سطح شهر تهران است كه 

بايد در همه ابعاد شهرسازى مورد توجه قرار گيرد.
وى در باره احداث ســـاختمان جديد پالسكو و قرار گيرى 
آن در ليســـت ساختمان هاى بلند مرتبه تصريح كرد: پالسكو در 
ليست برج هم طبق چيزى كه قبال بوده است مى توانيم به مالك 

اجازه ساخت دهيم.

حناچى در پاسخ سئوال خبرنگار ما در باره طرح تفصيلى شهر 
تهران و همچنين ساخت و سازها در منطقه 22 گفت: در سال 76 
مناطق 21 و 22 داخل محدوده تهران تلقى شـــدند و چون طرح 
تفصيلى نداشـــتند ساخت و ساز در آنها بر اساس يك مصوبه از 
كميسيون ماده پنج كه در سال 78 بود انجام مى شد. وى ادامه داد: 
در منطقه 22 طرح تفصيلى به گونه اى بود كه اساسا قالب بلندمرتبه 
سازى در آن وجود نداشت اما زمانى كه طرح تفصيلى براى كل 
شهر تهران تصويب شد در منطقه 22 به استناد مصوبه كميسيون 
ماده پنج برخى از بلندمرتبه سازى ها انجام شد كه ما در ابتداى كار 
در معاونت شهرسازى به اين موضوع پرداختيم و تالش كرديم كه 
بلندمرتبه ســـازى هاى خارج از ضابطه را متوقف كنيم و آنچه كه 
توانستيم كنترل كنيم اين بود كه از اين پس چنين اتفاقاتى در اين 
منطقه رخ ندهد.  حناچى در باره كاهش درآمدهاى شهردارى تهران 
از محل ساخت و سازها هم گفت:  شهردارى و شوراى شهر تهران 
در حال حاضر فشار زيادى را تحمل مى كنند اما حاضر نيستند كه 
به مسير قبلى باز گردند. بى ترديد چيزى كه در سه دهه ايجاد شده 
در مدت يك سال حل نخواهد شد و براى حل اين معضل به يك 

دوره پنجساله نياز داريم.

معاون فرهنگى و آموزشـــى بنياد شهيد و 
امور ايثارگران بر اثبات و حفظ مؤلفه هاي پايداري 
بـــا ابزار هنر و ادبيات تاكيد كرد و گفت: خأل 
پايداري امروز بيش از هر زمان ديگري در جامعه 

احساس مي شود.
به گزارش خبرنگار اطالعات،حجت االسالم 
محمد حســـن كاويانى  راد در مراسم تجليل از 
مروجان ادبيات پايداري در حوزه كودك و نوجوان 
افزود: مساله دروني سازي يك مقوله كيفي چون 

پايداري در نسل جوان بسيار اهميت دارد.
وي با بيان اينكه ابتدايي ترين سطح پايداري 
را تاب آوري تشـــكيل مي دهد،  اظهار داشت: 
براي رسيدن به پايداري نيازمند ساخت و اصالح 
زيرساخت ها هستيم كه مفهوم ايثار را حفظ كنيم 
وگرنه هرچه قله سنگين تر احتمال فروريزش آن 
بيشتر خواهد بود. معاون فرهنگي بنياد شهيد گفت: 
حتمـــا بايد به ظرفيت هاي خودمان در عرصه 

فرهنگ پايداري توجه كنيم كه اگر به عنوان يك 
مؤلفه اخالقي تلقي شود هم ركن با نردبان رشد 
انساني شكل مي گيرد و توسعه مي يابد. كاوياني 
راد تاكيدكرد: در وانفسايي كه بازار توليد و جعل 
در ادبيات كودك و نوجوان و ساختن كلمات و 
اصطالحات ادبي داغ است، ارزش كار در حوزه  

ادبيات پايداري دوچندان مي شود.
حجت االسالم احمد مازنى نماينده و عضو 
كميسيون فرهنگى مجلس هم در سخنانى گفت: 
شـــهيد آوينى طاليه دار فرهنگ ايثار و مقاومت 
بود. مازنـــي تاكيد كرد: امروز اگر در زمينه انتقال 
ارزش ها در دوران كودكي كم و كاســـتي داشته 

باشيم شايسته حسرت فراوان خواهيم بود.
وي حوزه كودك و نوجوان را بســـيار مهم 
تلقي كرد و گفت: آگاهي اين نسل از آنچه در 
تاريخ گذشـــته است اهميت فراواني دارد، نسل 
ما در ايجاد و تحقق حوادث نقش مهمي داشته 

است، بايد اگر عيبي هست خودمان براي نسل 
جديد بيان كنيم تا نســـبت به عملكردمان دچار 
ترديد نشوند. مازني در بخش ديگري از سخنان 
خود اظهار داشت: امروز معتقدند ايثار بر اساس 
عنصر همدلي شكل مي گيرد و استوار مي شود 
و مساله  تاب آوري و كاميابي در ايثار بسيار مهم 
اســـت كه مسئوالن بايد از آن الگوبرداري كنند. 
همچنين وحيد نريماني مديركل اسناد و انتشارات 
بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين گفت: ادبيات 
پايداري سابقه اي به قدمت تمدن بشري دارد و 
در هر مقطعي در قالب شعر، غزل، نثر و حماسه 
ظهور و بروز داشته است. وي ايثار، جانفشاني و 
ظلم ستيزي را بارزترين جلوه هاي ادبيات پايداري 
عنوان كرد و افزود: ادبيات پايداري اقتدار آفرين، 

الگودهنده و الهام بخش است.
نريماني شناخت فرهنگ ايران زمين را بدون 
شناخت ادبيات پايداري ناقص و جزئي دانست 

و اظهار داشـــت: اسطوره ها، حماسه ها، تاريخ 
وهويت ايران با ادبيات پايداري شـــكل گرفته و 
استمرار يافته و تنها مزيت تاريخي اين سرزمين 
با ديگر ملل و تاريخ ها در سابقه بيگانه ستيزي ، 
عدم سلطه پذيري، پايداري و استقامت مردم ايران 
اسالمي است. نريماني بر پيوند ادبيات پايداري با 
ادبيات توسعه تاكيد كرد و گفت: ظرفيت الزم در 
ادبيات پايداري براي سمت و سودهي و الگودهي 
به فرهنگ توسعه ملي وجود دارد. وي تاكيد كرد: 
تمام هم و غم ما بايد به سمتي هدفگذاري شود 
تـــا بتوانيم ادبيات پايداري را به رفتار اجتماعي 
تبديل كنيم و اثربخشي اين فعاليت هاي فرهنگي 
و ادبـــي بايـــد در عرصه اجتماع ظهور و بروز 
پيدا كند؛  راهكار رسيدن به اين هدف توجه به 
زيرساخت ها و فعاليت هاي پايداري و در نتيجه 
تمركز بر مدارس و آموزش و پرورش ،  كودكان، 

نوجوانان و جوانان كشور است.

بقيه از صفحه 2
ايشـــان ظاهرا غافل است كه 
روساى جمهورى قبلى آمريكا هم 
هر كدام به نوبه خود سياســـت 
فشـــار بر ايران و بر مردم صبور و 
مقـــاوم ايران را دنبال كرده بودند، 
آن هـــم با درجاتى به مراتب فراتر 
از آنچه وى «حداكثر فشـــار» نام 
نهاده است. گذشتگان آقاى ترامپ 
در چهاردهه اخير از هيچ فشار و 
رفتار غيرانســـانى در قبال ايران و 
ايرانيـــان دريغ نكرده اند كه اكنون 
ابزار فشار بيشترى براى آقاى ترامپ 
و اطرافيانش باقى مانده باشـــد. از 
حمله مستقيم نظامى به هواپيماى 
مســـافرى و سكوهاى نفتى ايران 
گرفته تا حمايت كامل از پست ترين 
دشمنان ايران از جمله صدام حسين، 
منافقين و ساير گروه هاى تروريستى، 
تجزيه طلـــب و نژادپرســـت، از 
تحريم هاى به اصطالح «فلج كننده» 
تا ترور دانشمندان هسته اى همه و 
همه در كارنامه روساى جمهورى 
مختلف آمريكا به چشم مى خورد. 
اين فشـــارها و دشمنى ها تا امروز 
اگرچه موجب وارد آمدن رنج بسيار 
بر مردم بى گناه، كودكان، بيماران و 

اقشار آسيب پذير ايران شده است، 
اما نتوانسته حتى ذره اى در اراده اين 
مردم براى تداوم مسير استقالل و 
ايستادگى در برابر فشار اجنبى خلل 

ايجاد كند.
جمهورى اسالمى ايران ضمن 
محكوم كـــردن اعمال غيرقانونى 
تحريـــم هاى آمريـــكا، از بيانيه 
مشـــترك خانم موگرينى، وزراى 
خارجـــه و وزراى خزانـــه دارى 
ســـه كشور اروپايى و   بيانيه ها و 
مواضع دولت هاى روسيه و چين 
در قبال اقدام غيرقانونى آمريكا و 
تعهد آنها به حفظ كانالهاى مالى با 
ايران و تداوم صادرات نفت و گاز 
كشورمان استقبال كرده و آن را گامى 
صحيح در مسيرى درست مى داند. 
پيشـــرفت هاى حاصله در زمينه 
اجرايى كردن تعهدات سياسى اين 
كشورها براى تامين منافع اقتصادى 
ايران مورد توجه جمهورى اسالمى 

ايران مى باشد.
بدون ترديد تـــداوم حيات 
برجام در گروى عملياتى شـــدن 
و موفقيت اين تدابير مى باشـــد. 
امـــروز ايران به عنوان يك بازيگر 
قدرتمند و مسئوليت پذير در عرصه 

منطقـــه اى و بين المللى در تعامل
و همكارى با ســـاير دولت هاى
معتقد به چندجانبه گرايى، با تكيه
بر اصل احتـــرام متقابل، به دنبال
آينده اى بهتر براى مردم ايران، منطقه
غرب آســـيا و جهان در كليت آن

است.
 قويـــاً اطمينان دارد كه ايران
با همكارى كشورهاى دوست قادر
است با تكيه بر ظرفيت هاى داخلى
و توان بين المللى خويش اين چالش
را با خرد و تدبير پشت سر بگذارد و
اجازه ندهد رژيم ترامپ كه سياست
خارجى آمريكا را از هرگونه اصول
تهى كرده است به اهداف نامشروع

خود نايل آيد.
جمهورى اســـالمى ايران بار
ديگر توجه همگان را به خطراتى
كه اين رژيـــم قانون گريز براى
انســـانيت، آينده نسل هاى بشر و
زيســـت انسانى بر روى كره زمين
به همراه آورده اســـت جلب مى
كنـــد  و اعتقاد دارد بايد دولتهاى
متعهد و مسئوليت پذير در جهان
همـــكارى در   مهار تهديدهاى
اين رژيم را در دستوركار خويش

قرار دهند.

ظريف خواستار مقابله دي8 با اقدامات يكجانبه عليه ايران شد

راهپيمايى 13 آبان امروز در 1000 دبير ستاد : اربعين امسال سبب انسجام  ايران و عراق  شد
شهر و بخش كشور برگزار مى شود

اليحه جديد ساخت  برج – باغ به شوراي شهر تهران ارسال شد

مروجان ادبيات پايداري در حوزه كودك و نوجوان تجليل شدند

محيط زيست: به جاي تعطيلي مدارس پايتخت، فعاليت هاي آالينده متوقف مي شود همايش «تهران هوشمند» ماه آينده  در تهران برگزار مي شود
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دوست عزيز و گرامي 
جناب آقاي دكتر بابك شريف كاشاني 

درگذش��ت پدر بزرگوارتان را از صميم قلب به ش��ما و 
خانواده محترمتان تسليت عرض مي نمائيم. 

ـ  دكتر عليرضا ناظري   دكتر ايرج ناظري 

جناب آقاي علي اكبر نوروزي 
خبرنگار محترم روزنامه اطاعات در گرگان

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را به شما 
و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم.

علي اكبر فرقانيـ  فاطمه فرخي پور

جناب آقاي خشايار خواجه نوري 
خانواده محترم خواجه نوري 

درگذشت جناب آقاي دكتر محسن خواجه نوري 
را صميمانه تس��ليت گفته، آرزومنديم روحشون شاد و 

يادشان هميشه پايدار باشد. 
ژيا و دادا خواجه نوري 

بازگشت همه به سوي خداست
خانواده محترم جناب آقاي دكتر عليرضا شيرواني 

و سركار خانم دكتر نسرين مافي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 

مي نمائيم. 
هيئت مديرهـ  پزشكان
و پرسنل بيمارستان تخصصي مادران

بازگشت همه به سوي خداست
خانواده محترم جناب آقاي دكتر عليرضا شيرواني 

و سركار خانم دكتر نسرين مافي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 

مي نمائيم. 
گروه پزشكان بيهوشي
بيمارستان تخصصي مادران

خانواده ارجمند 
جناب آقاي دكتر مصطفي محجوبي 

بدينوسيله درگذشت غم انگيز اين جراح عاليقدر و توانا 
را تسليت گفته و براي بازماندگان شكيبايي و سامتي 

آرزو مي كنيم.
فارغ التحصيان سال 1335 
دانشگاه علوم پزشكي تهران 

سركار خانم دكتر مافي 
با نهايت تأثر و تألم فراوان درگذش��ت دوس��ت و برادر 
عزيزمان دكتر عليرضا شيرواني را به شما و خانواده 
محترم صميمانه تسليت گفته و برايتان صبر و شكيبائي 

آرزومنديم.
سيدرضي دادگر و بانو 

بازگشت همه به سوي اوست
خانواده محترم دكتر عليرضا شيرواني 

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 
محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي 
آن مرح��وم عل��و درجات الهي و براي بازماندگان صبر و 

شكيبائي آرزومندم.
دكتر حسين آرمان 

 
جناب آقاي دكتر وحيد صادقي فرد

ضايعه درگذشت استاد علي اصغر صادقي فرد، شاعر 
فرهيخت��ه و نامي آذربايجان را خدمت ش��ما و خانواده 

محترم صميمانه تسليت عرض مي نمايم.
جعفر قاسم زاده، وكيل دادگستري

سركار خانم دكتر سيما ترابي
درگذشت مادر گراميتان را تسليت عرض كرده و آرزوي 
غفران الهي براي آن مرحومه و صبر و بردباري براي شما 

و خانواده محترمتان داريم.
هيئت مديرهـ  مديرعاملـ  پزشكان و كاركنان 
بيمارستان اميد

دلم از ياد تو در سوز و گداز است هنوز 
ديده را ديدن روي تو نياز است هنوز 

آنقدر مهر و وفا بر همگان كردي تو 
نام نيكت همه جا ورد زبان است هنوز 
اولي��ن س��الگرد زنده ي��اد مرحومه مغف��وره حاجيه 
خانـم منيـژه علم )وفادار شوشـتري( را به اطاع 
كليه دوس��تان و آشنايان محترم مي رسانيم. به همين 
مناس��بت مراسم س��الگرد آن عزيز فقيد در روز جمعه 
م��ورخ 97/08/18 از س��اعت 10 صب��ح در بهش��ت 
 زه��را)س( قطع��ه 93 ردي��ف 33 ش��ماره 26 برگزار 

مي گردد.
از طرف فرزندان هميشه داغدارت 

از ديده برفتي اما هرگز از دل نروي 
چهارده��م آبان م��اه ي��ادآور غم انگيزتري��ن خاط��ره 
زندگيم��ان كه مصادف با دومين س��الگرد خاموش��ي 
مادر نازنينمان مرحومه سيده حاجيه خانم اقدس 
الماسـيان )پريور( را گرامي مي داري��م. ضمناً كليه 

هزينه مراسم سالگرد صرف امور خيريه خواهد شد.
از طرف فرزندان پريور 
س��الگرد درگذش��ت مدرس و مادري فداكار و انس��ان 
ارزش��مند سـركار خانم سـيده فريده ميرهادي 
)مشـكوتي( مصادف بود با اربعين مقدس حس��يني 

روحش شاد و روانش جاودان
دكتر پرويز ميرهاديـ  خانم فهيمه ميرهادي

سركار خانم آمنه فردين )مشكوتي(
سركار خانم مونا وثوقي راد )مشكوتي(

فرزندان: ماكان و مازيار
همسر: شهاب الدين مشكوتي

اناه و انااليه راجعون
شمع جمع گرم ما خاموش شد

در آستانه اربعين حسيني ناباورانه به سوگ همسر، 
مادر و خواهر عزيزمان بانوي وارسته 

مرحومه مغفوره 
حاجيه خانم مهندس فاطمه غفاري
 )همسر مهندس محمد نعيمي پور(

 نشسته ايم.
امي��د ك��ه خداي حس��ين )عليه الس��ام( او را در زمره 
پي��روان مخلص سيدالشهداء)عليه الس��ام( بپذيرد و 
بان��وي دوعالم به پ��اس همه مجاهداتش روح پاك او را 

در پناه خويش گيرد.
مراس��م هفتم آن شادروان روز دوشنبه 14 آبان1397 
از س��اعت 18 ت��ا 19:30 در »مس��جد النب��ي« واقع در 
انتهاي خيابان اميرآباد � روبروي كوي دانش��گاه برگزار 

مي گردد.
اقوام و بسـتگان داغـدار: غفـاري،  نعيمي پور، 
ابوطالبي، راسـتي، شيرزاد، شـيواپور، قلمچي، 
توكلي، مهردادفر، حسـاميان، شفيعي، شريف و 

ساير دوستان و بستگان

هوالباقي 
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت همكار گرامي مرحوم 
مغفـور مهندس علي صدوقي كارش��ناس محترم 
رس��مي دادگستري رشته كشاورزي و منابع طبيعي را 

به  اطاع همكاران مي رساند.
به همين مناس��بت مجلس ترحيمي در روز دوش��نبه 
1397/08/14 از س��اعت 18 ال��ي 19/30 در مس��جد 
جامع ش��هرك  قدس واقع در ميدان صنعت، اول فاز3، 

ابتداي خيابان شهيد حسن سيف برگزار مي گردد.
حضور همكاران گرامي باعث تس��لي خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري 

بازگشت همه بسوي اوست
از شمار دو چشم يك تن كم

وز شمار خرد هزاران بيش
با تأس��ف و اندوه فراوان ضايعه جانگداز از دس��ت دادن 
اس��تاد -  همكار -  دوس��ت و انس��ان فرهيخته/ همسر 
و پدر مهربان و دلس��وز جناب آقـاي دكتر عليرضا 

شيرواني را به اطاع مي رسانيم.
مراس��م بزرگداشت روز دوش��نبه مورخ 1397/8/14 
س��اعت 10 تا 11/30 صبح در مس��جد جامع ش��هرك 

غرب
هيئت مديره، پزشكان، پرسنل 
بيمارستان تخصصي مادران

خانواده محترم دكتر عليرضا شيرواني 
خانم دكتر مافي، آرش و نيما شيرواني 
همكاسي هاي عزيز دكتر شيرواني 

ما را در غم خود شريك بدانيد.
همكاسيهايم ماتم زده  اند.

در ضمن مراسم گراميداشت دكتر عليرضا شيرواني 
در روز دوش��نبه مورخ 1397/8/14 ساعت 10:00 الي 
11:15 در مسجد جامع شهرك غرب برگزار مي گردد. 
دكتـر مهدي كانتريـ  از طرف همكاسـيهاي 
ورودي 48 دانشكده پزشكيـ  دانشگاه تهران  

اناه و انا اليه راجعون 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادري مهربان مرحومه 
خانم حميرا وكيل را به اطاع دوس��تان، آش��نايان و 
همش��هري هاي محترم س��نندجي مي رساند. مراسم 
بزرگداش��ت آن مرحومه روز 97/8/17 از ساعت 3/30 
الي 5 بعد ازظهر در مس��جد النبي )ص( واقع در خيابان 
كارگر ش��مالي روبروي كوي دانشگاه برگزار مي گردد. 
حضور س��روران معظم موجب شادي روح آنمرحومه و 

تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده هاي: وكيلـ  صادق وزيري 
و ساير وابستگان

بازگشت همه به سوي اوست
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه حاجيه خانم 
فاطمه هنجني فرزند مرحوم ميرزامحمدخان و همسر 
مرحوم ميرزاماش��اءاله كمجان��ي و يگانه خواهر دكتر 
علي اصغر هنجني را به اطاع كليه بس��تگان و آشنايان 
و همش��هريان گرامي آن مرحومه مي رسانيم. به همين 
مناس��بت مجلس يادبودي روز يكش��نبه 97/8/13 از 
س��اعت 14 الي 15/30 در مس��جد پيامبراعظم)ص( 
 واق��ع در خياب��ان ش��ريعتي � باات��ر از چه��ارراه قصر

مخاب��رات   11 ورودي  پي��ام �  باش��گاه   جن��ب 
برگزار مي گردد. تش��ريف فرمايي شما سروران گرامي 
موجب شادي روح آن مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان 

خواهد بود.
فرهمنـد ـ  كمجانـي ـ  هنجنـي ـ  طـرف:  از 
توحيدپـورـ  مهين گروسـي ـ  برومنـدزاده ـ 
امين هنجنـي ـ رباطـي ـ اميـري ـ حقيقـي ـ 
سـميعي ـ طاهري هنجني ـ نظري ـ نظري مهر ـ 
شفيعي هنجني ـ عرفاني ـ نجارزاده ـ فرشچيان ـ 
ـ   جهانبخـش ـ جواديان  ـ فيروزآبـادي ـ كاهه 

اسفندياري و ساير بستگان و آشنايان

خانواده محترم 
جناب آقاي دكتر مصطفي محجوبي

با اندوه فراوان مصيبت وارده را به ش��ما تس��ليت عرض 
نم��وده و ب��راي آن مرح��وم علو درجات اله��ي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبائي آرزومنديم.
هيأت مديره، پزشكان و پرسنل
 بيمارستان آريا

جناب آقاي دكتر علي اصغر هنجني
ب��ا ان��دوه فراوان درگذش��ت خواه��ر گراميت��ان را به 
ش��ما تس��ليت عرض نم��وده و ب��راي آن مرحومه علو 
 درج��ات الهي و براي ش��ما و خانواده محترمتان صبر و 

شكيبائي آرزومنديم.
هيات مديره، پزشكان و پرسنل 
بيمارستان آريا

همكار گرامي جناب آقاي نوروزي
خبرنگار روزنامه اطاعات در گرگان

با اندوه فراوان درگذش��ت م��ادر گراميتان را صميمانه 
تس��ليت عرض نموده و از پيشگاه خداوند سبحان براي 
آن تازه درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي از درگاه خداوند منان آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومـهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شـبكه اطاع رسانيـ  امور توزيع و فروش كتاب 
ـ انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت كنترل 
ـ حمل و نقلـ  تعميرگاهـ  سـازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي
جناب آقاي مسعود سناجو

رئيس هيئت مديره شركت سفال مينا
درگذشت نابهنگام همسر گراميتان را صميمانه تسليت 

عرض مي نماييم.
هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان
شركت سفال مينا كرمان

دوست و همكار گرامي
جناب آقاي مهندس خوارزم سماواتي

بدين وس��يله فوت نابهنگام مادر ارجمندتان را از صميم قلب 
تسليت گفته و صبر و سامت براي بازماندگان آرزومنديم.

همكاران شما در
 مهندسين مشاور طرح و نظارت

سپاس و قدرداني

حضور مؤثر و گسترده مقامات علمي، اساتيد و پزشكان 
عاليق��در، مجام��ع و مراجع تخصصي محت��رم، اقوام، 
دوستان و وابستگان بزرگوار در مراحل مختلف بيماري، 
تش��ييع، تدفي��ن، س��وم و هفتم عزيز س��فر كرده مان 

 با سرودن شعر، ارائه مقاله، سخنراني، نثار گل و اعطاي 
كمك به خيريه ها، درج و انتش��ار آگهي تسليت، ارسال 
پيام و برقراري ارتباط صوتي و تصويري از كش��ورهاي 
مختل��ف جهان و ش��هرهاي گوناگون ايران و ش��ركت 
مهرآمي��ز و صميمان��ه در ابراز هم��دردي و انجام امور 
برگزاري مراس��م، خالصانه س��پاس داش��ته و عاجزانه 
جب��ران محبت هاي بي دري��غ و عميق آن عزيزان را در 

شاديها آرزومنديم.

با كمال تأس��ف و تألم درگذشت مانا ياد جناب آقاي 

 را در خ��ارج از كش��ور ب��ه اط��اع اق��وام و دوس��تان 
مي رساند.

شـادروان مهنـدس مجيد هريسـچي از مديران 
عالي رتب��ه وزارت ارتباطات و ف��ن آوري اطاعات بوده 
كه خدمات ارزنده ايش��ان طي ساليان متمادي موجب 

پيشرفت كشور ايران بوده است.
به همين مناس��بت مجلس يادبودي در منزل همشيره 
 ايش��ان خان��م بهجت هريس��چي در تاريخ دوش��نبه
14 آبان ماه 1397 از ساعت 4 الي 7 شب برگزار مي گردد. 
بدون ش��ك حضور گرم اقوام و دوستان موجب تساي 

خاطر بازماندگان خواهد گرديد.
آدرس: تهران، تجريش، خيابان دزاشيب، كوچه استاد 

هاشمي، بن بست حق پرست، پاك 3، طبقه اول

سراب زندگي 
اين زندگي بود به حقيقت سراب ما 

چون سرنوشت رقم خورده در غياب ما
اصحاب ميسره شده ايم يا كه ميمنه 

زين دو كدام برده قضا در حساب ما 
گر زير تيغ حادثه پنهان شود دلم 

روزي شود ز شرق، عيان آفتاب ما 
ُشرب يهود شيخ و قضاياي زهد او 

برباد داد قصه َصاح و صواب ما 
بس ناله ها سوزد درون، در ديار عشق 

خاموش شود ز ناله چنگ و رباب ما 
پرسيدم از طبيب دل آگاه عشق، گفت 

رهرو به راه عشق نه اي، در جواب ما 
خورشيدي و ماه آينه داران مهر او 

بوده و هست معناي آن در كتاب ما 
آب عنب كه زاهد و مفتي نمي خورند 

اندر قدح بماند و گردد، شراب ما 
نازم به پير طريقت كه اندر بيان خود 

ختم كام كرده به حسن ما آب ما 
صحبت ز عشق بود ولي در قفاي آن 

طرفه حكايتي است، كه گويد )مجاب( ما 

در دومين سالگرد رحلت استاد فقيه 
»سيدمحمد مجاب« 

كوتاه سخن آنكه: 
اي مرد بزرگ ما به ياد توايم تو نيز به ياد ما باش، دوستان را 
از ياد مبر ما را در روز محشر به ياد آور و دستگيرمان باش 
شيرازـ  خاندان مجاب و ساير وابستگان 

آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 10346 و شناسه ملی 10101258929 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 - موسسه حسابرس���ی مختار و همکاران 
 به شناس���ه مل���ی 10100142093 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه 
حسابرس���ی نوین نگرمانا به شناس���ه مل���ی 10103520913 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه 
کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضاء 
 هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان 
)سهامی عام( و شرکت سیمان فارس )سهامی عام( و شرکت سیمان بهبهان 
)سهامی عام( و شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام( وشرکت ساخت 
ونصب صنعتی البرز )سهامی خاص( به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب شدند. 4- ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی متتهی به 

1396/12/29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )276590(

آگهی تغییرات شرکت سرپناه فارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 2555 و شناسه ملی 10530151147 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : آقایان فرزین غضنفری و قباد مش���یر بترتیب به 
 س���مت رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب ش���دند . و آقای 
عزیز ا.. ارجمند را برای مدت دو س���ال بعنوان مدیر عامل شرکت 
انتخاب نمودند و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ،س���فته ،برات و امثالهم به امضاء مدیر عامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر ش���رکت و در غیاب مدیر 
عامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یک���ی از اعضاء هیئت مدیره 
ممهور به مهر ش���رکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر 

شرکت معتبر می باشد .

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )276591(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پزشکی نوید آرمان آزما شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 39614 و شناسه ملی 14004042763 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی ش���یراز به آدرس ستان فارس - شهرستان شیراز - بخش 
مرکزی - شهر شیراز-محله س���ینما سعدی-خیابان شوریده ش���یرازی-بن بست 18 شوریده 
شیرازی-پاک -83طبقه دوم- کدپستی 7133847516 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )276589(

آگهی تغییرات شرکت مشهد زمین ساخت شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 21368 و شناسه ملی 10380368618 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س���ید مجید رفیعی به شماره ملی 
0932997775 و آقای سید مجید ناجی نصرآبادی یزد به شماره ملی 
0934320047 و آقای مجید داورپناه به شماره ملی 0938781987 
و آقای محمود درسیان به ش���ماره ملی 0701711973 و آقای نوید 
داورپناه 0946187495 -2 آقای علیرضا چناری ش���اندیز به شماره 
ملی 0943717280 به عنوان بازرس علی البدل ، خانم فاطمه حاجی 
علیان حقیقی به ش���ماره ملی0941880737 به عنوان بازرس اصلی 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )279384(

آگهی تغییرات شرکت مسکن بازنشستگان آجا فارس 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 2544 و شناسه ملی 10530151035 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/01 
باس���تناد نامه ش���ماره 97/97650 مورخ 1397/06/06 اداره تعاون کار 
ورفاه اجتماعی شهرس���تان ش���یراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حس���ن محمدی به شماره ملی 
6559704051 و سید مصطفی نبوی به ش���ماره ملی 4230538464 و 
محمد جواد ش���هاب پور 2470664527 و محمدرضا حس���ینی پناه به 
ش���ماره ملی 5659463916 و محمد تقی زحمتکش���ان به شماره ملی 
2571998447 به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره و سید محمود سجادی 
به شماره ملی 4231049653 و حسن بایر به شماره ملی 2293957608 
و احمد ملک پور به شماره ملی 4231711984 بعنوان اعضای علی البدل 
هیات مدیره برای مدت س���ه انتخاب گردیدند . 2- ترازنامه وحساب سود 

وزیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )276592(

آگهی تغییرات شرکت سیمان کردستان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 188 و شناسه ملی 10610016139 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : به هیات مدیره تفویض اختیار گردید جهت عملی نمودن افزایش سرمایه 

اقدام نمایند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار 
)278085(

آگهی تغییرات شرکت امیدان صنعت ارتباط نظارت رهنما سهامی خاص 
به شماره ثبت 5778 و شناسه ملی 14005822040 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به اس���تان مازندران ، شهرستان قائم شهر ، بخش مرکزی ، 
 شهر قائم شهر، کفشگرکا ، خیابان مرحوم عشقعلی علیپور ، کوچه اخاص 1]شهید مسلمی[ ،

پاک 0 ، طبقه همکف- کد پستی 4761767798 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 
متن اصاح گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )278107(

آگهی تغییرات شرکت فنی ومهندسی راه وابنیه بومک سهامی خاص 
به شماره ثبت 6628 و شناسه ملی 14003944883 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 -سرمایه ش���رکت از مبلغ دویس���ت وجهل میلیون ریال منقسم به بیس���ت وچهار هزارسهم 
 ده هزارریالی بانام به مبلغ سه میلیارد ریال منقس���م به سیصد هزار سهم بانام به ارزش هرسهم

ده هزار ریالی بانام که تماماً از طریق صدور س���هام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال ش���ده 
پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )278108(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی تخته فشاری و فورمیکای آذر بنیاد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 480 و شناسه ملی 10200040383 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض 
نمود: طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، 
اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در جمهوری اسامی ایران 
در دادس���راها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت 
اداری و س���ایر مراجع قضایی و غیر قضایی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از 
آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی 
از حق تجدید نظر ، فرجام ، اعاده دادرسی ،مصالحه و سازش ، ادعای جعل 
نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، تعیین داور با یا بدون 
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه 
از قانون داوری تعیین وکیل برای دادسرای ودادگاه و کلیه مراجع قضائی و 
اداری با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ً ،تعیین مصدق و 
کارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی و خواه به امری که کامًا قاطع دعوی 
باشد، دعوی خس���ارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای 
ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ،تأمین مدعی به ،تقاضای توقیف 
اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، 
درخواس���ت صدور برگ و تعقیب عملیات اجرائ���ی و اخذ محکوم به چه 
درادارات و دوائر ثبت اسناد و مراجع قضائی و کلیه وجوه حاصل از دعاوی 
)مطالبات (متعلق به شرکت را به صورت چک در وجه حساب جاری حقوقی 
شرکت اخذ نموده و مس���تقیما و بیدرنگ به حساب شرکت واریز نمایند و 

رسید آن را به اطاع هیئت مدیره برساند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )279429(

آگهی تغییرات شرکت سیمان مازندران سهامی عام 
به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 10100665220 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- س���مت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1398/12/12 به قرار ذیل برای بقیه 
دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: ش���رکت سیمان شمال سهامی 
عام به شماره ثبت 4492 و شناس���ه ملی 10100246682 با نمایندگی آقای علی 
نیکخواه سرنقی به ش���ماره ملی 2850360821 به سمت رئیس هیئت مدیره )عضو 
موظف( و ش���رکت بانک صنعت و معدن سهامی خاص به ش���ماره ثبت 38705 و 
شناس���ه ملی 10100841160 با نمایندگی آقای مجتبی جعفرزاده به شماره ملی 
3250708291 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان کرمان سهامی 
عام به شماره ثبت 170 و شناس���ه ملی 10630019476 با نمایندگی آقای رامین 
جعفرزاده اندبیلی به شماره ملی 0052866467 به سمت عضو هیئت مدیره )عضو 
موظف( و ش���رکت سیمان فارس و خوزستان س���هامی عام به شماره ثبت 4081 و 
شناسه ملی 10100235615 با نمایندگی آقای مهدی کریمی شهربابک به شماره 
ملی 0060531460 به سمت عضو هیئت مدیره )عضو غیرموظف( و شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه صنایع سیمان س���هامی عام به شماره ثبت 218006 و شناسه ملی 
10102593454 با نمایندگی آقای علی حسین پور به شماره ملی 2093878331 
به س���مت عضو هیئت مدیره و آقای علی حسین پور به شماره ملی 2093878331 
به س���مت مدیرعامل. 2- کلیه چکها، قراردادها و اوراق بهادار و اس���ناد تعهدآور با 
امض���ای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر و در 
غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امض���ای یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باش���د. 3- اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه 

تعیین و تفویض گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا 

)278110(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی برق نور افروز مازند سهامی خاص 
به شماره ثبت 8888 و شناسه ملی 10760363080 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- س���مت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/07/20 به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا امامقلی تبار ملکش���اه به ش���ماره ملی 
0062885545 به س���مت رئیس هیئت مدیره و خانم س���کینه خاتون 
کانتری به ش���ماره ملی 2091795445 به س���مت نایب رئیس هیئت 
 مدیره و خانم ملیحه مرادیان به شماره ملی 2161947370 به سمت عضو 
هیئ���ت مدیره و آق���ای علیرضا امامقلی تبار ملکش���اه به ش���ماره ملی 
0062885545 به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور از قبیل چک، س���فته، برات و عقود اسامی و قراردادها با امضای 
منفرد آقای علیرضا امامقلی تبار ملکشاه )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد ب���ود و نامه های عادی و اداری با امض���ای منفرد هر یک از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )278901(



شور كشته شدند. اين گروه هاى تروريستى 
ن مواضع ارتش سوريه را با خمپاره هدف 
دند كه به زخمى شدن شش نيروى نظامى 
 شـــد. حمله تروريست ها به مواضع ارتش 
 در منطقه حائل خالى از سالح كه بر اساس 
 تركيه و روسيه در سوچى ايجاد شد، نشان 
د كه آنكارا نتوانسته به عنوان ضامن اجراى 
فق، گروه هاى تروريستى و سالح هاى سنگين 
 را از ايـــن منطقه خارج كند. پيش از اين نيز 
هان نظامى و ميدانى سوريه اعالم كرده بودند 
وه هاى تروريستى همچنان به انتقال سالح و 
 نقاط تماس با ارتش اين كشور كه به عنوان 
 و خالى از سالح معرفى شده، ادامه مى دهند. 

اين منطقه قرار بود براساس توافق روسيه و تركيه 
در شهر سوچى تا 23 مهر (15 اكتبر) از كوه هاى 
شمال شرق الذقيه تا حما و از ادلب تا شمال غرب 
شهر حلب تشكيل شود. پيش تر تركيه تالش داشت 
گروه تروريستى تحريرالشام (جبهه النصره سابق) 
را قانع كند تا از مناطق عارى از ســـالح در ادلب 
خارج شود اما اين گروه تروريستى در بيانيه اى اعالم 
كرد كه از ادلب خارج نمى شود و سالح خود را 

تحويل نخواهد داد.
خبر ديگر اينكه گروه هاى تروريستى به ويژه 
تروريست هاى جيش العزه با حفر تونل و ايجاد 
استحكامات و سنگر، خود را براى نبردى بزرگ در 

استان حما آماده كردند.

اذعان آمريكا به شكست در جنگ  
افغانستان پس از 17 سال

سرويس خارجى: آمريكا باالخره پس از 17 سال حضور در افغانستان،  به 
شكست در جنگ اين كشور اذعان كرد. 

در همين رابطه،ژنرال «آستين اسكات ميلر» فرمانده نظاميان آمريكايى در 
افغانستان  اعالم كرد: پيروزى در جنگ افغانستان از طريق نظامى امكان ندارد 
و اين امر بايد از طريق يك راه حل سياسى محقق شود.وى افزود: طالبان نيز از 
ادامه  درگيرى خسته شده است و تمايل دارد تا از طريق سياسى اين جنگ 
پايان يابد.در چنين شــــرايطى،«محمد اشرف غنى» رئيس جمهورى افغانستان 
طى اظهاراتى اعالم كرد كه زمينه تامين صلح از  لحاظ سياســــى فراهم شــــده 
است و طالبان بايد خود را براى مذاكرات داخلى بين طرف هاى افغانى، آماده 
كند. «حامد كرزى»، رئيس جمهورى سابق افغانستان نيز  اعالم كرد:از مذاكرات 
ميان طالبان و آمريكا حمايت مى كند و  اين گروه بايد در افغانستان پس از 

جنگ نقش داشته باشد.
از سويى،وزارت خارجه روسيه در بيانيه اى اعالم كرد: رئيس جمهورى 
افغانستان پذيرفته  است تا  شمارى از سياستمداران ارشد كشورش را براى 
مذاكرات صلح با طالبان به مسكو اعزام كند.  درتحولى ديگر،«محب اهللا محب» 
سخنگوى پليس واليت فراه اعالم كرد: 30 عضو طالبان در شهر «پرچمن» اين 

واليت تسليم نيروهاى امنيتى افغانستان شدند.

ست كه از عمليات ترورى كه براى آن 
 چشم پوشى كنيم و حقايق كتمان شود. 
ت قتل خاشقجى تنها شامل مجموعه اى 
ستان نمى شود، بلكه بايد هويت آمران 
جمهورى تركيه خاطرنشان كرد: برخى 
د كه اين مساله فيصله يابد و فراموش 
واالت خود كه براى تحقيقات جنايى 
ـــقجى و دوستدارانش سرنوشت ساز 

اد .
ياسين آكتاى»، مشاور اردوغان و رئيس 
 حاكم عدالت و توسعه تركيه  نتايج 
سان تركيه را اعالم كرد وگفت : ماموران 
 خاشقجى را به منظور باقى نگذاشتن 
عه كرده و سپس با استفاده از «اسيد » 
زود: ما پيش از اين مى دانســـتيم كه 
ط ماموران آل سعود قطعه قطعه شده 
ى در اختيار داريم كه نشان مى دهد كه 
ت عوامل جنايت در «اسيد» ذوب شده 
د. آكتاى علت قطعه قطعه كردن جنازه 
راى امحاى آسان آن عنوان كرد و افزود: 
 ستانبول نحوه قتل خاشقجى را به اين 
 كند. مشاور اردغان تاكيد كرد: حكومت 
 و محكمه پسندى ندارد و آنها با انجام 
و جرم متفاوت شـــده اند چرا كه از 
سان بى گناه را گرفتند و از سوى ديگر 
 با جنازه وى انجام داده اند. او تصريح 
گوناگون و لوازم فنى پيشرفته هر جاى 
م اما اثرى از جنازه خاشقجى نيست و 
 مى دانست چه بر سرش خواهد آمد، 

ن كنسولگرى نمى شد.
ر، «تركى فيصل» رئيس سابق سازمان 
عودى نيز ضمن انتقاد از مواضع آمريكا 
 جمال خاشقجى،  روزنامه نگار مقتول 
ـورى (آمريكا) كه بر اساس اطالعات 
مردم مناطق مختلف جهان را مى ُكشد، 
ـــتان)  انتقاد كند و بهتر اســـت كه از 

كردن مكانى كه جسد خاشقجى را در آنجا پنهان كرده اند، 
فشار بياورد.

وزارت خارجه نروژ نيز اعالم كرد كه سفير عربستان در 
اين كشور را درباره پرونده جمال خاشقجى احضار كرده است.

اين وزارتخانه اعالم كرد: اسلو مساله حفاظت از روزنامه نگاران 
و آزادى بيان را در نشست حقوق بشر سازمان ملل كه در 

پنجم نوامبر كليد مى خورد، مطرح مى كند.
همزمان، 100 تن از هنرمندان و اصحاب رسانه از سراسر 
جهان در نامه اى از دبيركل سازمان ملل خواستند تا دستور انجام 

روزنامه نگاران، مخالفان و تبعيدى ها در سراسر جهان است. از 
امضا كنندگان اين نامه «مرى لوئيز استريپ»، بازيگر آمريكايى، 
«جوآن جو رولينگ»، نويسنده انگليسى، «پاتريك استوارت»، 
بازيگر انگليســـى، ايان راسل مك يوون، نمايشنامه نويس و 
تهيه كننده انگليسى، باب وودوارد، روزنامه نگار آمريكايى و 

مارگارت اِلنور اتوود، نويسنده و فعال كانادايى هستند.
از طرفى، به دنبال قتل روزنامه نگار و منتقد عربستانى، 
40 سازمان آلمانى نيز كه در زمينه صلح فعاليت مى كنند، از 
صدراعظم اين كشور خواستند صادرات سالح به عربستان 

لندن و واشـــنگتن با پشتيبانى شاهزاده احمد بن عبدالعزيز،
برادر ملك سلمان و آخرين فرزند بنيانگذار عربستان از بين
هفت برادر سديرى آماده اجرا باشد و طى ساعات يا هفته
پيش رو شاهد  اتفاقات تازه اى در دايره سياسى حكومت
عربستان باشيم.از طرفى، روزنامه القدس العربى چاپ لندن
نيز نوشت: شاهزاده «خالد بن طالل»، برادر«وليد بن طالل»
كه به دليل باج ندادن به وليعهد سعودى ماه ها در زندان بود
آزاد شـــد. پس از آزادى وى شاهزاده هاى سعودى پس از
مدت ها ممنوعيت با يكديگر ديدار كردند.به گزارش القدس
العربى، به نقل از  منابع عالى رتبه سعودى،  شاهزاده خالد از
ژانويه گذشته زندانى بود و برخالف برادر خود وليد كه با
محمد بن سلمان ، وليعهد سعودى به توافق رسيد، درماه ها
زندان با هرگونه سازش و دادن امتياز مخالفت كرد و خواستار
ارجاع پرونده خود به دادگاه قضايى شد. به گفته منابع آگاه
سعودى، آزادى شاهزاده خالد بن طالل، برادر وليد بن طالل
و لغو ممنوعيت نشست ها و ديدارهاى ميان شاهزادگان نشان
مى دهند كه محمد بن ســـلمان كنترل خود را بر اوضاع و
تداوم سركوب مخالفانش در داخل را از دست داده و ملك
سلمان خود به منظور اجتناب از تحريم هاى آمريكا به دليل

قتل جمال خاشقجى به مساله ورود كرده است.
در خبر ديگرى،  بر اساس اطالعات جديد وزارت امور
خارجه اندونزى، حكومت آل ســـعود طى سال هاى 2011
تا 2018 براى 103 كارگر اين كشور كه عمدتا مستخدمان
خانگى در عربســـتان بوده اند ، به اتهامات مختلف، حكم

اعدام صادر كرده است.
*عمان

خبرگزارى دولتى عمان گزارش داد، پادشاهى عمان و
انگليس يك معاهده دفاع مشترك را در جريان مذاكراتى در
مسقط ميان وزراى دفاع دو كشور به امضا رسانده اند.براساس
اين گزارش، توافق مذكور در جريان مذاكرات مسقط ميان «بدر
البوسعيدى»، وزير دفاع عمان و «گوين ويليامسون» وزير دفاع
انگليس امضا شد. ويليامسون و هيات همراه او اكنون براى
شركت در فاز نهايى مانورهاى نظامى الشموخ دوو شمشير
چابك سه در عمان به سر مى برند.همزمان، روساى ارتش هاى
كشورهاى عرب حوزه خليج فارس از جمله قطر  نيز براى

حضور در رزمايش نظامى وارد شهر مسقط شدند.

سرويس خارجى: ائتالف سعودى 
همزمان با افزايش درخواست ها براى 
توقف درگيرى ها و آغاز گفتگوهاى 
صلح يمن با هدف پايان دادن به اين 
جنگ، از سه محور حمالت گسترده اى 
را از زمين و هوا عليه نيروهاى يمنى 
آغـــاز كرد ؛ اقدامى كه به باور آگاهان 
سياسى، آخرين تالش عربستان براى 
بدست آوردن دستاوردهاى ميدانى در 
نبرد با انصاراهللا با هدف باال بردن قدرت 
چانه زنى اين رژيم در مذاكرات احتمالى 

آينده است.
بـــه گفته منابع خبرى، در حالى 
كه اخيراً آمريكا و انگليس ، ســـازمان 
ملل وچند كشور ديگر پس از چهار 
سال، خواســـتار پايان جنگ و آغاز 
گفتگو هـــاى صلح در يك ماه آتى در 
يمن شده اند؛  ائتالف سعودى -اماراتى 
عمليات سنگينى را با پشتيبانى گسترده 
هوايى و از سه محور در ساحل غربى، 
مركز يمن و مرز با عربستان آغاز كرد.
شبكه اسكاى نيوز عربى در همين رابطه 
اعالم كرد : جنگنده هاى سعودى بيش 
از 100 حمله هوايى در منطقه «كيلومتر 
16» در جنوب الحديده و منطقه «قوس 
النصر» در شرق الحديده و همچنين در 
سواحل غربى انجام دادند. همزمان نيز 
نيروهاى زمينى ائتالف سعودى-اماراتى 
با ارتش و كميته هاى مردمى يمن در اين 

منطقه به شدت درگير شدند.
 بـــه گزارش اين منبع، عمليات 
اشـــغال بندر و شهر «الحديده» نيز كه 

از ارديبهشت ماه گذشته آغاز شده و 
عليرغم عمليات  پى در پى اين ائتالف 
نـــاكام مانده بود ، پس از چند ماه بار 
ديگر در جنوب الحديده و ســـواحل 
غربى با پشتيبانى هوايى جنگنده ها از 

سر گرفته شد.
شـــبكه الميادين نيز گزارش داد 
كه جنگنده هاى سعودى مناطق اطراف 
صنعا را 60  بار بمباران كردند. طبق اين 
گزارش پايگاه «الديلمى»، فرودگاه صنعا، 
منطقه «همدان» در شمال غرب صنعا 
و «سنحان» در جنوب اين شهر هدف 
اين بمباران سنگين قرار گرفتند. ائتالف 
ســـعودى مدعى شد كه محل پرتاب 
موشك هاى بالستيك و ايستگاه هاى 
كنترل پهپادها را هدف قرار داده است.
در محور شمالى و هم مرز با عربستان 
نيز نيروهاى وابسته به ائتالف سعودى-
اماراتى، عمليات زمينى وسيعى را در 
منطقه «الصوح»، واقع در استان «صعده» 
آغاز كردند و پشتيبانى توپخانه ارتش 
سعودى و جنگنده ها را نيز بهمراه خود 
داشتند اما با مقاومت نيروهاى يمنى 

هيچ دستاوردى نداشتند.
يك منبع نظامى يمنى در اين رابطه 
از كشته و زخمى شدن شمار زيادى 
از نيروهاى متجاوز در منطقه «الصوح» 
خبر داد. در مقابل نيز نيروهاى يمنى با 
توپخانه، محل تجمع نيروهاى ائتالف 
ســـعودى-اماراتى را در شرق منطقه 
«الخوبه» در اســـتان «جيزان» عربستان 
هدف قرار دادند.از سوى ديگر، ارتش 

و كميته هاى مردمى يمن نيز در واكنش
به تشديد حمالت ائتالف سعودى،  با
پهپادهـــاى «قاصف 1»، پايگاه هوايى
«الملك خالد» ســـعودى ها در منطقه
«خميس مشـــيط»، واقع در «عسير»

عربستان را در هم كوبيدند.
درچنيـــن شـــرايطى، «محمد
عبدالســـالم»، رئيـــس هيأت ملى
مذاكره كننده يمن با اشـــاره به تشديد
حمالت نظامى ائتالف سعودى عليه
اين كشور، دعوت آمريكا براى توقف
جنگ عليه يمن و آغاز مذاكرات صلح
را دروغين خواند و تاكيد كرد : واشنگتن
همچنـــان در تمامى زمينه ها در حال
حمايـــت از ائتالف متجاوز به يمن
است. دبيركل سازمان ملل متحد نيز بار
ديگر خواستار توقف فورى خشونت
و حمـــالت به مناطق مســـكونى و

زير ساخت هاى يمن شد.
در چنين شرايطى، آژانس موسوم
به «صندوق جمعيت سازمان ملل» اعالم
كرد: فقدان غذا، آوارگى، تغذيه ضعيف،
شيوع بيمارى و تضعيف مراقبت هاى
بهداشتى ، شديداً بر وضعيت سالمت و
رفاه دو ميليون زن در يمن كه مبتال به
سوء تغذيه  و همزمان باردار يا شيرده
هســـتند، تاثير گذاشته است.صندوق
كودكان ســـازمان ملل (يونيسف) نيز
همزمان اعالم كرد : اگر در روند انتقال
كمك هاى بشردوستانه به يمن ممانعتى
ايجاد شـــود، در اين صورت قحطى
بزرگى در اين كشور به وجود مى آيد.

ش توسط  

 را در اســـتان 

روه تروريستى 
كيه خبر دادند.  
ر سوريه دهها 
 و در نزديكى 
 نتقال به دادگاه  
 نيزاعالم كرد: 
ك فراوانى كه 
گرى،«آلكسى 
 و آنكارا بدون 
ياسى در حال 
سرعت و بدون 
مينه ها ازجمله 
ن تماس ها به 

شود.

 فعـــاالن عفـــو بين الملل يك مـــاه پس از قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودى در اقدامى اعتراضى تابلوى 
"خيابان خاشـــقجى" را مقابل سفارت عربستان در لندن 

نصب كردند.اين تابلو كه به شكل تابلوى مسير است از 
سوى فعاالن حقوقى غيردولتى در برابر سفارت عربستان 
در لندن نصب شـــده و اقدامى نمادين در بزرگداشت 
اين روزنامه نگار مقتول است.در همين راستا، كريستين 

بنديكت، مدير عفو بين الملل در انگليس در مقابل سفارت 
عربستان به خبرگزارى فرانسه گفت: اين تنها يك اقدام 
فورى براى همبســـتگى با دوستان و خانواده خاشقجى 
است. وى افزود: دوستان نزديك خاشقجى و خانواده اش 
از فعاالن خواســـتند تا در كشورهاى با نفوذ و نزديك 
به رژيم سعودى كه آن را پوشش ديپلماتيك مى دهند، 

تظاهرات كنند.

نصب نمادين تابلوى «خيابان خاشقجى» مقابل سفارت عربستان در لندن

حمالت بى امان عربستان به يمن همزمان با درخواست ها 
براى آغاز مذاكرات صلح

ض آتش بس تروريستها مواضع تحريرالشام را بمباران كرد


