
 �ئيس پايگا� جهانى بيابا� لو� كشو� �� 
جلسه �� كه �� سالن جلس���ا� مو�� منطقه 
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يا���شت

سا� هاس���ت كه �نگ كتابخو�نى �� مد��� به صد� �� 
مى �يد. �حتماال �� همه �ين س���ا� ه���ا مانند همه �نگ ها� 
�ينچنينى �� جمله هو�� پا� � س���المت � �نضبا� �جتماعى � 
پژ�هش�  تربيت بدنى� �مين پا� � ... كه قر�� �ست هشد��� 
باش���ند � حو�� ها �� به خو� جمع كنند� �ما مثل هميشه به 
صو�� تش���ريفاتى به صد� �� مى �ين���د� ��نش �مو��� چند 
�قيقه �� �� س���ر صف ها معطل مى شوند � حتما غرغر هم 
مى كنند كه �� ��� با� هم سخنر�نى! � بعد هم لحظه شما�� 
 مى كنند كه تشريفا� به �تما� برسد � به حفظ كر�� مطالب �

 فرمو� ها بپر���ند!
�ين تكر�� � تكر�� بر�� هميش���ه تد��� خو�هد ��شت تا 
�مانى كه �هميت كتا� � مفاهيمى كه �� طريق �� مى تو�� به 
بچه ها يا� ���� به ��� �� هر شعا� � جو ��گى بر�� همه� �عم �� 
سياستگذ���� �مو�شى� معلم� ��لدين � ��نش �مو��� ��� شو�. 
�هميت �� بايد بر�� برنامه �يز�� �مو�شى تبيين شو� تا كنكو� 
�� �� محو�يت �مو�� خا�� � س���ايه سر�سر �هشتنا� �� �� 
كه نسل ما� پيش �� ما � �مر��� بر لحظه لحظه� نوجو�نى � حتى 

كو�كى خو� حس كر�ند � مى كنند� محو سا�ند.
 �هميت كتابخو�نى �� بايد بر�� ��ليا� مد�س���ه ��ش���ن 
س���اخت تا كمى با فاصله �� ساختا� مديريتى بخشنامه �� كه 
بر مد��� حاكم �س���ت� �� ظرفيت ها� معلما� خو� �ستفا�� 
كر�� � ��� ها� تشويق � تر�يج كتابخو�نى �� به كا� گيرند 
 � هد�ي���ت كنند� ��نش �مو��� باش���ند � �� همه مهم تر بايد 
خانو��� ها �� مطلع يا به عبا�تى بهتر� توجيه كر� تا �ندكى �ما� تنفس 
�� بر�� بچه ها �� نظر بگيرند تا ��� �� فضا� �قابت � �نتظا��� 
تما� نشدنى بهترين بو�� � نمر� بيست گرفتن� �نيا� ��قعى � 
 مها�� ها� ��بر� شد� با مسائل �� �� با مطالعه كتا� تجربه

 كنند.
تربيت كو�كا� � نوجو�نا� �� هم���ه  �بعا� �جو�� ��� 
مستلز� تال� ها� �يا�� �ست كه �� هما� ���ها� �غا�ين تولد 
هر �نسانى بايد �نجا� شو��كتا�� پاسخگو� مهم ترين ها� �بعا� 
�شد � پر��� كو�كا� � نوجو�نا�  يعنى �شدفكر�� فرهنگى � 
هنر�� �شد �جتماعى � �شد � پر��� �خالقى �نا� �ست كه �� 

نظا� تعليم � تربيت �سمى ما كمتر به �� پر��خته مى شو�. 
�� ��� ها� جدي���د يا��هى- يا�گير�� كتا� خو�نى� 
��ستا� خو�نى � ��ستا� نويس���ى ��مد�سه� بخش مهمى �� 
�مو�� پويا محس���و� مى شو� كه ��نش �مو� �� با يا�گير� 

��گير مى كند.
 �� ��كتا� ها� غير ��سى با موضوعا� � حتى خطر�تى 
كه ممكن �ست �� �نيا� ��قعى �� كو�كى � نوجو�نى تجربه 
كند� �ش���نا مى شو� � چگونگى پاسخ مناسب �� هم �� همين 

كتا� ها مى يابد.
كتا� هايى كه بايد جايى �� كتابخانه ها� مد��� ��شته 
 باش���ند� �� �نبو� كتا� ها� كمك ��س���ى � به ���يتى بهتر 
حل �لمسائل- كه برخى حتى �� نامگذ���� شا� نظا� تعليم � 
تربيت �� هم �� نظر نمى گيرند � �لبته به گفته ��ير �مو�� � 
پر��� ���ما� هم به �ين ناشر�� � موسسا� ��بسته به �نا� 
نمى �سد!- شايد به سختى بتو�� نشانى �� كتا� ها� مناسب 

غير ��سى يافت.

يا�گير� ها� پر�نگ
 سميه مير��يى

���مه ��صفحه7
جوئنا بر���ستا� تا�يخ ��نشگا� لند�

 �� س���ا� 1812�.فر�نسيس برنى� �ما� نويس 
�نگليس���ى� هنگامى كه �ما�� عمل بر��شتن سينه 
مى شد� تر� فز�يند� خو�� �� �� �نجا� �ين عمل 
بد�� بيهوشى توصيف كر�. �� �� ساعت تا شر�� 
�� عم���ل مهيب يا به قو� خو�� «�� �عد��» �قت 

��شت. 
�� �تاقى كه قر�� بو� عمل مزبو� �� �� صو�� 
گير�� چرخى �� � «پشتش لر�يد». فر�نسيس ��با�� 
يكى �� تال� هايش ب���ر�� غلبه بر تر� خويش 
مى گويد:  «�� سويى به سويى قد� مى ���� تا �ينكه تمامى 
�حساساتم �� خفه كر�� � به مر�� تبديل به �نسانى 
شد� تقريبا� �حمق � كرخت كه هيچ حس � شعو�� 

 

ند�شت.»

جو�مع س���نتى بر�� �نتقا� بسيا�� �� قو�نين �شكا� � پنها� 
حاكم بر �ندگى � تجربه �يس���تى �نسا� ها �� ��� �ين قو�نين 
 � چگونگى به كا� گير� �نها� �� ��س���تا� � ��ستا� گويى بهر� 

مى بر�ند. 
به همين �ليل �� تا�يخ شفاهى جو�مع شاهديم كه �نتقا� پيا� 
توسط �يش سفيد�� � �فر�� با تجربه صو�� مى گرفت. با شكل 
گرفتن مد�نيته � سرعت باال� �� ��� ��هم تنيدگى بسيا�� �� 
مفاهيم� �نچه �� �� با عنو�� �نتقا� تجربه �يس���تى �فر�� �� طريق 

��ستا� خو�نى � ��ستا� نويسى يا� كر�يم� كم �نگ شد.
 �ما �فا� ��� ش���د� �فر�� �� ��تبا� ���� �� با يكديگر � 

�موختن �� تجربيا� هم� نشا� ��� كه با�گشت به ���مش نها� �� 
���بط �نسا� ها �� گذشته كه ��ستا� گويى � ��ستا� خو�نى بخشى 
�� �� �� شامل مى شو�� يا حد�قل تال� بر�� نز�يك تر شد� به 

��� گريز ناپذير �ست. 
حجم باال� تنهايى �فر�� � هزينه كر�� �� �بز��ها� تكنولو�يك 
 بر�� پ���ر كر�� �ين تنهايى كه معموال ه���م بد�� نتيجه يا كم

 �ثر تر �� چيز� �ست كه �نتظا� مى ���� �ثبا� كر� كه بايد بيش 
 �� پيش به �نچه گذشتگا� �� ��تبا� با يكديگر به �نها پايبند بو�ند�

 �نديشيد.

بيما� خو�� بيما� مر�� �ست

���مه ��صفحه6

شناساند� بيابا� لو� به �نيا 
با ثبت �� فهرست جهانى مير�� طبيعى

مفهو� �ندگى �� كتا� ها� ��ستا� 
ویژه اجتماعی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

پیشگیري از ابتا
به بیماري هاي 

گوارشي

گزارش

صفحه 7

خرید اینترنتی؛

هزینه یا فرصت؟

اقتصادي

دوشنبه 14 آبان 1397 - 26 صفر 1440 - 5 نوامبر 2018 -  سال نودوسوم - شماره 27140 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - استان های تهران و البرز1000 تومان - سایر استان ها 500 تومان

* فرمانده س�پاه پاس�داران: 13 آبان بيانگر چالش عميق و مستمر 
ملت ايران با آمريكاي جهانخوار است 

 * اف�ول آمري�كا ب�ه واقعي�ت م�ورد اجم�اع صاحبنظ�ران جه�ان
تبديل ش�ده اس�ت و اين روزها شاهد افول قدرت و هيمنه پوشالي 

آمريكا هستيم 
* پنتاگون در بخش�نامه ای اعام کرد ترويج و نش�ر هر گونه اخبار 
پيرامون توانمندي هاي دفاعي ايران به هيچ وجه نبايد صورت بگيرد 
* آمريكايي ها در اجراي برنامه ها و سياست هايشان در خاورميانه 
مانند توسعه رژيم صهيونيستي از نيل تا فرات شكست خورده اند 

* بايد به رئيس جمهوري عجيب و غريب آمريكا بگوييم هرگز ايران را 
تهديد نكن چرا که هنوز ناله هاي نظاميانتان در طبس شنيدني است 
 * قطعنام�ه تظاه�رات سراس�ري م�ردم ايران به مناس�بت يوم اه
 13 آبان »روز ملي مبارزه با استكبارستيزي« در پايان اين مراسم 

در مقابل انه جاسوسي خوانده شد 
*استمرار حمايت از ملل تحت ستم آمريكای سلطه جو و رژيم جعلی 
و کودک ُکش صهيونيستی را وظيفه دينی و انسانی خود دانسته 
و پشتيبانی همه جانبه مسئولين محترم نظام از جبهه مقاومت در 

برابر خوی استكباری نظام سلطه را خواهانيم 
* ازم�ه بالندگ�ی بي�ش از پي�ش نظام اس�امی با دس�تاوردهای 
 بی بديل 40 س�ال گذش�ته را عدم دلبس�تگی به قدرت های پوشالی

و عهدشكن و استفاده حداکثری از توانمندی های بالقوه نسل جوان 
پويا، خاق و انقابی دانس�ته و اهتمام مس�ئوان در تحقق اين مهم 

را مصرانه خواهانيم

فعاان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
اگرچه ممکن اس���ت تحریم ها، آثاری را به مرور در 
اقتصاد ایران داشته باشد و سختی هایی رقم بزند، اما به 

هیچ عنوان توان ایجاد تکانه های شدید را ندارد.
به گزارش مهر، آنها معتقدند بخش عمده ای از 
آثار تحریم به لحاظ اقتصادی، پیش از موعد سیزدهم 
آبان در اقتصاد ایران تخلیه ش���ده است و همین امر 

ش���رایط را اندکی برای مواجهه با این شرایط جدید 
سهل تر کرده است.

به گفته فعاان وکارشناسان اقتصادی، معافیتی که 
ایاات متحده آمریکا به هشت کشور خریدار نفت ایران 
طی روزهای گذشته ارایه کرده است، نه تنها رویای 
ترامپ برای به صفر رس���اندن فروش نفت ایران را  
بقیه در صفحه 4
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دفتر مطالعات انرژي وین: نفت ایران

هرگز بدون مشتري نمي ماند

چامسكي: آمریكا به آشفتگي شدید اجتماعي 

مبتا شده است
 * در بدتري�ن حال�ت، اي�ران ممك�ن اس�ت در کوتاه م�دت 800 تا 900 هزار بش�كه نفت در روز

از صادرات خود را از دست دهد
* تحريم هاي آمريكا عليه صادرات نفت ايران توازن متزلزل بازار را تهديد مي کند

 * آنچ�ه ش�اهد هس�تيم، احي�اي تنفر، خش�م و ترس اس�ت که س�خنان مقامات آمري�كا به آن
دامن زده است 

* رفتارهاي ترامپ يكي از دايل گسترش گفتمان خشونت در جامعه آمريكاست

جنگ اقتصادي دشمن به شكست 
خواهد انجامید

کارشناسان و فعاان اقتصادي :

* رئيس اتاق تهران: تحريم ها حرف تازه و جديدي براي ايران ندارد 
* تحريم ها براي دولت مي تواند تلنگري باش�د که در مورد ش�رايط اقتصادي واقع بينانه 

و شجاعانه تصميم بگيرد 
* رئيس کنفدراسيون صادرات ايران: فروش نفت ايران هيچگاه به صفر نخواهد رسيد 

 * ناي�ب رئي�س اتاق ايران: آثار ناش�ي از اعمال تحريم هاي آمريكا ظرف ماه هاي گذش�ته
در اقتصاد ايران تخليه شده است 

* رئيس اتاق ايران: در صورت مديريت صحيح بانك مرکزي، شاهد تكانه قيمتي در بازار 
ارز نخواهيم بود

تحريم ها تكانه شديد اقتصادي 
ايجاد نمي كند

صفحه3صفحه2

* شوراي نگهبان ايحه الحاق ايران را به کنوانسيون مبارزه 
با تامين مالي تروريسم خاف شرع و قانون اساسي و مبهم 

دانست و آن را تائيد نكرد 
* حميد ابوطالبي، مش�اور سياس�ي رئيس جمهوري: براي 
حفظ منافع ملي و عدم بروز مشكل در اين جدال اقتصادي، 
نبايد اين امر مهم را در مس�ير جدالي »عرصه هاي تصويب 

قانون«، انداخت

* مونسان رئيس سازمان 
گ�ردش�گ��ري: م�وضوع 
لغ�و روادي�د با چي�ن را با 
هم�كاري وزارت خ�ارج�ه 

پيگيري مي کنيم

 20  ایراد شوراي نگهبان
CFT به ایحه

برنامه جامع 
اطاع رساني 

جاذبه هاي ايران 
تدوين شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
دکتر احمد پورقاسم

روش ها

و نگرش ها

سرلشكر جعفري در مراسم راهپيمایي ضد استكباري 13 آبان :

در گذر از

سیزده  آبان

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

سخني دلسوزانه

درباره مشكات مردم

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت
مقّدمه اي بر زندگي نامة 

علمي مرحوم سّید 
جال الّدین محّدث ارموي

صفحه 3
مهدي محقق

حكمت

آگهي مناقصه 
دومرحله اي نوبت دوم 

كا�خانج�ا� نير�� ��يايي ��هبر�� ��تش جمهو�� �س�المي �ير�� 
�� نظر ���� جهت طر�حي� س�اخت� نصب � ��� �ند��� تابلو �س�تا�� 
� تو�يع بر� جهت �� �س�تگا� كنو�ت�و� �يناميكي 1501 �مپر �� طريق 

مناقصه عمومي �قد�� نمايد. 
1�   ميز�� � نو� تضمين شركت �� مناقصه مبلغ 350/000/000 �يا� به صو�� نقد به 
حسا� شما�� 5151575458004 به نا� �جو� مشخص ����يي منطقه يكم ند�جا نز� 
بانك سپه ���يز � يا همين مبلغ ضمانتنامه بانكي �� �جه كا�خانجا� ند�جا بند�عبا� 

�خذ � به همر�� مد��� تحويل گر��. 
2�   محل �خذ � تسليم �سنا� مناقصه: بند� عبا� جنب �سكله شهيد باهنر � كا�خانجا� 

نير�� ��يايي ��تش جمهو�� �سالمي �ير�� 
3�   �ما� ��يافت �سنا� ش���ركت �� مناقصه 1 ��� پس �� تا�يخ ��� �گهي �� ���نامه 

به مد� 10 ��� 
4 �   مد� �ما� قبو� پيشنها� حد�كثر 14 ��� بعد �� �نتشا� �گهي تا مو�خه 97/08/27 

5 � هزينه ��� �گهي ���نامه � ساير هزينه ها به عهد� برند� مناقصه مي باشد. 
6  � �ما� با��يد محل نصب � توجيه مو�خه 20 � 97/08/22 �� ساعت 9 �لي 11 

7�  جهت خريد ����� ش���ركت �� مناقصه مبلغ 600/000 �يا� به حس���ا� شما�� 
5151575564004 به نا� �جو� مشخص كا�خانجا� ند�جا نز� بانك سپه ���يز گر��. 
8  �  �ما� با�گشايي پيشنها�ها �� صو�� به حد نصا� �سيد� تعد�� شركت كنندگا� 

��� چها�شنبه مو�خه 97/08/30 مي باشد. 
9�  ش���ركت �� مناقصه � ���ئه پيش���نها� به منزله قبو� �ختيا��� � تكاليف �ستگا� 

مناقصه گز�� مي باشد. 
10� �ستگا� مناقصه گز�� �� �� يا قبو� پيشنها� مختا� �ست. 

 11�   معامله طبق شر�يط مند�� �� بر� شر�يط � مشخصا� معامله صو�� خو�هد گرفت.
12� ���ئه تر��نامه� صو�� گر�� �جو� نقد � �ظها�نامه مالياتي س���ا� قبل � گو�هينامه 

سمتا �لز�مي مي باشد. 
13�   �� صو�� �جو� هرگونه �بها� � س���و�ال� تخصصى با شما�� 09177684799 

تما� حاصل فرمايند. 
جهت هماهنگي �خذ � تس���ليم �س���نا�� ت���ر�� � با��يد 2 ��� قبل با ش���ما�� تلفن 

09177612773 تما� حاصل فرمايند.
* شركت نظامي يا نمايند� نظامي �� مناقصه ممنو� �ست*

جهت كسب �طالعا� بيشتر به نشاني بند� عبا� جنب �سكله شهيد باهنر كا�خانجا� 
 نير�� ��يايي ��تش مر�جعه � يا با شما�� 09177684799 �قا� مهند� مجيد فتاحي 

تما� حاصل فرمايند. 

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

شما�� مناقصه 97-101-02-2-02-16
نوبت ���

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران
ــفت و يك عدد ايمپلر فن غبارگير  ــه: خريد يك عدد ش ــوع مناقص ـ موض

كارخانه آگلومراسيون
ــغ 200/000/000ريال  ــركت در مناقصه: مبل ــپرده ش ــغ و نوع س ـ مبل

(دويست ميليون ريال) به صورت:
الف) ضمانت نامه بانكي 

ــده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه  ب) ضمانت نامه هاي صادرش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ج) وجه نقد واريز به حساب سيبا 0105181766009 نزد بانك ملي ايران 
شعبه آهنشهر كد3565
د) انواع اوراق مشاركت

ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت سهامي خاص س در وجه ش
كليه بانك ها

ــر آگهي نوبت اول از تاريخ 1397/8/12  ــناد: از تاريخ نش ـ زمان فروش اس
لغايت 97/8/28

ــين(ع) ـ ابتداي بلوار  ــناد مناقصه: يزد ـ ميدان امام حس ـ محل تحويل اس
شهيد بهشتي ـ شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران ـ دبيرخانه 

كميسيون معامالت ـ تلفن تماس (035-36285630)
ـ زمان تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري شنبه (ساعت 14) مورخ 

97/9/17
ــناد: به صورت اينترنتي براساس شرايط مندرج در سايت  ـ نحوه خريد اس

WWW.ICIOC.ir
ــماره تلفن 035-31454475  ــب اطالعات بيشتر با ش ضمناً جهت كس

تماس حاصل نماييد.
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت دوم 

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 برآورد اجراي پروژه: 

(فهرست بهاء خطوط 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  

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�)

ت اول
نوب

ت اول
نوب آگهي مناقصه شماره 97-4

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا
مديريت خريد و پيمان

اين فرماندهي در نظر دارد نيازمندي اقالم مشروحه زير جهت مصرف يگان هاي 
تابعه و تدارك شونده خود را از طريق ايجاد مناقصه عمومي در مورخه 97/8/27 
خريداري نمايد. لذا از كليه متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي شود حداكثر 
تا تاريخ 97/8/26 جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه نرخ پيشنهادي به آدرس: 
كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي مقابل بيمارستان شهدا فرماندهي آماد و پشتيباني 
منطقه1 غرب نزاجا (مديريت خريد و پيمان) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه چاپ 

آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. تلفن تماس: 08338357654
به مدت يك سال 1ـ عسل در پك هاي 25 گرمي 
به مدت يك سال 2ـ حلواشكري در بسته هاي 50گرمي 
به مدت يك سال 3ـ مربا در پك هاي 40گرمي 
به مدت يك سال 4ـ ماكاروني 
به مدت يك سال 5ـ لوبيا چيتي و قرمز 
به مدت يك سال 6ـ چاي 

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه 1 غرب نزاجا

آگهى تجديد مناقصه عمومى
اداره كل بنياد شـهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ 
ــرايط  ــاس ش ــته هاى خدمتى زير را بر اس در نظر دارد بس
ــرارداد، از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى  و طرح ق

ــداركات الكترونيكى دولت به  ــامانه ت ــه اى در س دو مرحل
شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد.

ــت  ــا از درياف ــه ه ــزارى مناقص ــل برگ ــه مراح هم
ــا از طريق  ــت ه ــايى پاك ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پيش ــا ارائ ــناد ت اس
 ( ــتاد  س  ) ــت  دول ــى  الكترونيك ــداركات  ت ــامانه  س ــى  الكترونيك درگاه 
(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
ــور و دريافت گواهى امضاء  ــايت مذك ــدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در س ع

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

يف
شماره رد

موضوع تجديد مناقصهمناقصه
شماره سريال ثبت 

مناقصه در سامانه ستاد 
(www.setadiran.ir)

197/9
تهيه و توزيع دستگاه ويلچر استاندارد 
ــه كاره ــر س ــزرگ و  ويلچ ــايز ب  س
( استاندارد ، حمام و توالت فرنگى )

200975002000015

تاريخ انتشار تجديد مناقصه در سامانه : روز دوشنبه مورخ 1397/08/14
ــايت: از روز دوشنبه مورخ  ــناد تجديد مناقصه از س مهلت زمانى براى دريافت اس

1397/08/14 لغايت روز يكشنبه مورخ 1397/08/27 
ــنبه مورخ 1397/08/28 لغايت  ــنهادها: از روز دوش مهلت زمانى براى ارائه پيش

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/09/08 
ــنبه مورخ  ــى 12 روز يكش ــاعت 10 صبح ال ــت ها: از س ــايى پاك ــان بازگش زم

1397/09/11
ضمناً متقاضيان محترم براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به آدرس: تهران، 
ــهيد و  ــجد الجواد، پالك 31 ، اداره كل بنياد ش ــم تير، روبروى مس ــدان هفت مي
ــن 88846829 تماس  ــماره تلف ــران تهران بزرگ  مراجعه و يا با ش ــور ايثارگ  ام

حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 

41934-021 ( دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737 )
كميسيون معامالت

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

نوبت اول

بنيـاد 
شهيــد
و   امور ايثارگران

خديجه سالم اهللا عليها ؛ همتاي بي همتا
نوشتة دكتر مرضيه  محّمدزاده

قطع وزيري ، 240 صفحه ، چاپ اول
حضرت خديجه(س) كسي است كه براي نجات انسان از تنگناي سود و زيان 
دنيا و براي نجات زنان از بحران بي هويتي و به ويژه براي نجات خانواده از فقدان 
روابط پاك و صميمي ميان اعضاي آن الگويي كامل، دست يافتني و اسوه اي 
حسنه براي تمامي زمان است. اگر رفتار بانوي اسالم در مدت بيست و پنج سال 
زندگي مشترك با پيامبر(ص) به تصوير كشيده شود، نمونه اي از انسان كامل و 

زن مورد تأييد حضرت حق پيش روي بشر مجسم مي شود.
مؤلف محترم در اثر حاضر به بررسي گوشه هايي از شخصيت و زندگي اين بانوي 
بزرگوار، به دور از تحريفات پرداخته است. اين اثر در دو فصل تنظيم شده است: 
فصل اول با نام «زندگي خديجه(س) قبل از ازدواج با رسول اهللا(ص)» شامل پنج 
بخش است كه با تأللو نور شروع مي شود. در بخش هاي بعدي به مسائلي چون 

نسب، همسران و فرزندان، ثروت و سرانجام تجارت پرداخته مي شود.
فصل دوم شامل نه بخش است و اختصاص به «زندگاني خديجه(س) بعد از 

ازدواج با رسول اهللا(ص)» دارد و حيات آن حضرت از اين منظر مورد كنكاش قرار مي گيرد و با بخش ازدواج شروع مي شود و سپس 
شخصيت، رسالت رسول اهللا(ص)، فعاليت هاي اجتماعيـ  سياسي، وفات، فضايل، فرزندان، سخنان معصومين(ع) و انديشمندان 

درباره خديجه(س) و كتابنامه بخش هاي اين فصل را تشكيل مي دهد.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

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

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش : 29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

 پرسابقه ترين و  پر مخاطب ترين  
مجله كشـور ،همسفر مسافران 

خطوط هواپيمايى  و  ريلى

خالصه آگهي مزايـده فـروش 
نهال هاي سوزني برگ و پهن برگ

ــياه و  ــوزني برگ ( آبيسـ  كاج س 1ـ  موضوع مزايده: فروش نهال هاي س
ــروخمره اي و نقره ايـ  سدورس) و پهن برگ (صنوبرـ   تهرانـ  زربينـ  س
بلوطـ  گالبي وحشيـ  گردوـ  آزادـ  ونـ  افراـ  گيالس وحشيـ  داغداغان) 
به ميزان تقريبي 790/000 اصله واقع در نهالستان هاي چلمردي و نمك 

و پجت شركت نكاچوب 
2ـ  تضمين شـركت در مزايـده: 20/000/000 ريال به صورت واريزي به 
حساب سيبا 0106581076008يا ضمانت نامه بانكي معتبر به سررسيد 

حداقل 3 ماه يا گواهي مطالبات و يا چك تضمين شده بانكي 
3ـ  مهلت تحويل پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/8/26 

4ـ  تاريخ بازگشايي: ساعت اداري روز يكشنبه مورخ 97/8/27 
ــاري كيلومتر 12 جاده نكاـ  كيلومتر2 جاده  5ـ  مكان تحويل پيشـنهاد: س
دشت نازـ  شركت سهامي نكاچوب امور بازرگاني (قراردادها) به شماره تماس 

شركت سهامي نكاچوب 33724262 -011 و 01133722386 

آگهي مزايده عمومي 
فـروش روغـن هاي ضايعـاتي 

شركت صنايع چو� � كاغذ ما�ند��� �� نظر ���� ��غن ها� 
ضايعات�ي خ�و��� � كا�خان�ه خو� به مق�د�� تقريبي 40/000 

كيلوگر� �� �� طريق مز�يد� به فر�� �ساند. 
ــناد مزايده حداكثر تا تاريخ روز  كليه متقاضيان براي دريافت اس
ــاري  ــركت در حومه  س ــاعت دوازده به آدرس ش 1397/8/20 س

مراجعه نمايند. 
ــه آدرس ــد از محل ب ــتر و بازدي ــات بيش ــب اطالع ــت كس  جه
www.mazpaper.com مراجعه يا با تلفن هاي 01133455236 

و  01133455304 تماس حاصل نمايند. 
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

دعوت از وكال براي شـركت در هيأت عمومي 
همـكاران گرامـي  ـ  وكالي محتـرم 
مركـز  دادگسـتري  وكالي  كانـون  عضـو 

هيأت مديره كانون وكالي دادگسـتري مركز در راسـتاي ايفاي 
وظايـف و مسـئوليت هاي خود و بـه منظور شفاف سـازي امور 
مربوط به وكالت و پاسخگويي به مطالبات وكال از همكاران عزيز 
درخواسـت مي نمايد تا در جلسـه هيأت عمومـي كانون وكالي 

مركز حضور به هم رسانند. 
زمان: ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 97/8/20 

مكان: سالن ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي واقع در ولنجك 
موضوع: گزارش عملكرد شش ماهه هيأت مديره 

رئيس هيأت مديره كانون وكالي دادگستري مركز 
دكتر عيسي اميني

صفحه2
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رئيس مجلس با بيان اين كه 13 آبان نماد مقاومت 
ملت ايران در برابر استكباراست، گفت: ترامپ كوچكتر 

از آن است كه بتواند ايران را از پا درآورد.
به گزارش خانه ملت، دكتـــر على الريجانى در 
نشســـت علنى ديروز مجلس و در نطق ميان دستور 
همچنين از دولت جديد و مردم ميهمان نواز عراق كه در 
اربعين حسيني خدمت رسانى مطلوبى به زائران داشتند، 
سپاسگزارى و تصريح كرد: از همه دستگاه هاى اجرايى 
كشور كه بسترهاى اين حركت دينى و مردمى را فراهم 

كردند، قدردانى مي كنم.
وى در ادامه يادآور شد: 13 آبان نماد مقاومت ملت 
ايران در برابر استكبار است، همانگونه كه رهبرى معظم 
دو روز گذشته سه واقعه مهم را در مورد اين ايام توضيح 
دادند، چه ماجراى كاپيتوالسيون و مخالفت شجاعانه امام 
با آن و چه حركت انقالبى دانشجويان و دانش آموزان، 
هر كدام جلوه اى از مبارزه ملت عليه رفتارهاى استكبارى 

آمريكا را نشان مى دهد.
دكتر الريجانى اظهار داشت: قريب به 80 سال است 
كه دولت آمريكا در امور داخلى ايران دخالت مى كند و 
نمونه هايي از انواع خيانت ها و جنايت ها عليه ملت ايران 
در آن به وفور ديده مى شود. كودتاى آمريكا عليه دولت 
 ملى مصدق با اختالف افكنى داخلى بين سياسيون و 
پول پاشى به مزدوران و بهره جستن از خائنين شكل داده 
شد و حكومت ديكتاتورى وابسته شاه را براى چند دهه 
به ملت ايران تحميل و ماشين شكنجه و خفقان ساواك 
را براى كنترل مبارزان با كمك   سيا  و موساد راه اندازى 
كرد كه در پناه اين سفاكى ها بر ثروت ملى ايران به ويژه 

نفت تسلط يافتند.
رئيس قوه مقننه يادآور شـــد: آنان براى چند دهه 
همه چيز را به يغما بردنـــد و حتى به جاي پرداخت 
منابع نازل خود در ازاى نفت به ايران ، ســـياهه هايى از 
هزينه هاى مستشاران آمريكايى كه چند هزار نفر بودند، 
ارائه مى كردند و عالوه بر اين عمال فرماندهى بر ارتش 
در دست آنان بود، در امور سياسى هم شاه بدون اجازه 
نمى توانست تصميم مهمى بگيرد؛ تغيير نخست وزير و 
وزرا با هماهنگى آمريكا ميسر بود و اين وابستگى شديد 
نظامى، سياسى و اقتصادى و سركوب آزادى خواهان 

و ايجاد فضاى خفقان جز سرافكندگى ملت ايران در 
مقابل ساير ملل و به بردگى كشاندن جامعه ايران و عقب 

نگاهداشتن كشور نتيجه ديگرى نداشت. 
دكتر الريجانى يادآور شـــد: اكنون آقاى ترامپ 
همچون صدام قصد ستيز با ملت ايران گرفته است، او 
مى خواهد مستقيما ملت ايران را مورد ستم و شكنجه قرار 
دهد، او به ستيز با ملت ايران به ويژه زنان و كودكان ايران 
آمده و عجيب است آقاى ترامپ با اين همه شرارت از 

شعارهاى ملت در مقابله با شيطنت هاى آمريكا اظهار 
ناراحتى مى كند، ملت ايران نشان مي دهد كه آقاى ترامپ 
كوچكتر از آن اســـت كه بتواند ايران را از پا درآورد. 
همانگونه كه ملت ايران صدام و تروريست هاى مزدور 
آمريكايى داعش را تا نابودى تعقيب كرد، بر جانيان كاخ 

سفيد خسران و پشيمانى مستولى خواهند كرد.
رئيـــس مجلس تصريح كرد: امـــروز ملت ها از 
سلطه طلبى و اخاذى هاى آمريكايى ها به ستوه آمده اند و 
به دنبال خالصى از اين دولت شر هستند، دولت نااهل و 
غيرمعقول آمريكا اسباب تمسخر سياستمداران دنيا شده 
است و حتى متحدان ديروز آمريكا دنبال راهكارهاى 

بديل هستند، در اين ميان طرح هاى ماليخوليايى اياالت 
متحده تحت عناوين معامله بزرگ قرن يا ائتالف راهبردى 
بيش از آنكه زمينه تحقق داشته باشد، بستري براى اخاذى 

برخى كشورهاى تحقير شده است .
دكتر الريجانى اظهار داشـــت: ملت نستوه ايران 
با تجربه گذشـــته راه خود را به خوبى مى شناسد و با 
استقامت شكوهمند در اين معركه شيادانه آمريكا صحنه 
را براى مزدوران اين كشـــور پر هزينه خواهد كرد و با 

تالش مجاهدانه به باال بردن بهره ورى توانمندى و فناورى 
كشور اهتمام خواهد كرد، ضمنا ملت ايران رفتارهاى 
برخى از كشـــورها در منطقه كه محرك ماجراجويى 
آمريكا و زمينه ساز بسط شيطنت هاى اسرائيل شدند، 

فراموش نمى كند.
رئيس مجلس همچنين گفت: ملت ايران با رهبرى 
داهيانه حضرت آيت اهللا خامنه اى و با همبستگى هرچه 
بيشتر راه حفظ عزت و استقالل را پى خواهد گرفت و 
در اين شرايط رعايت وحدت صفوف و همگرايى قواى 
مختلف و جريان هاى سياسى بيش از هر زمان ضرورت 
دارد و اميدواريم در اين شـــرايط عقالى جريان هاى 

مختلف سياسى راهبردى درست داشته باشند.
اصالح «قانون ِچك» 

 بنابراين گزارش نمايندگان مجلس درجلسه علنى ،
 ايرادات شـــوراى نگهبان به طرح اصالح قانون صدور 

چك را رفع كردند.
  با رفع ايرادات شـــوراى نگهبان به ماده 4 اين 
طرح، مقرر شـــد «مسدود كردن وجوه همه حساب ها 
و كارت هاى بانكى و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه 
تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسســـه اعتبارى دارد، به 
ميزان كسرى مبلغ ِچك به ترتيب اعالمى از سوى بانك 

انجام شود.»
همچنين با اصالح ماده 8 اين طرح، مصوب شد «در 
مورد ِچك هايى كه پس از گذشت دو سال از الزم االجرا 
شدن اين قانون صادر مى شوند، تسويه ِچك صرفاً در 
سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج 
در سامانه در وجه دارنده نهايى چك بر اساس استعالم از 
سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتى كه مالكيت 
آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون 
نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آنها خوددارى 
كنند. در اين موارد صدور و پشت نويسى ِچك در وجه 
حامل، ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد، 
جايگزين پشت نويسى ِچك خواهد بود. ِچك هايى كه 
تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون 

زمان صدورند.»
همچنين در ماده 23 با رفع ايراد شـــوراى نگهبان 
مقرر شد «دارنده چك مى تواند با ارائه گواهينامه عدم 
پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نســـبت به 
كسرى مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى 
درخواســـت كند.»خبر ديگر آن كه نماينده چناران و 
طرقبه و نماينده ماكو و چالدران به عنوان ناظران مجلس 
در ســـتاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز و نماينده 
مردم فريمان و نماينده مردم گرمسار به عنوان دو عضو 
شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما انتخاب شدند ؛ از 
طرفي محمدعلى وكيلى به عنوان عضو هيات نظارت بر 

مطبوعات انتخاب شد.
خبر ديگر آن كه نمايندگان مجلس با تشـــكيل 

كميسيون ويژه مقابله با تحريم ها مخالفت كردند.

الريجاني: ترامپ كوچكتر از آن است كه بتواند ايران را از پا  درآورد

 سرويس سياسى – اجتماعى: 
 شـــوراى نگهبان اليحه الحاق ايران 
به كنوانســـيون مبارزه با تامين مالى 
تروريسم(CFT) را خالف شرع و 
قانون اساســـى و مبهم دانست و آن 

را تائيد نكرد.
به گزارش ايرنا، عباســـعلى 
كدخدايى در توييتر خود نوشـــت: 
شوراى نگهبان اليحه الحاق دولت 
جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون 
 (CFT)مبارزه با تامين مالى تروريسم
را در جلسات متعدد خود مورد بررسى 
قرار داد و واجد ايرادات و ابهاماتى 
دانست. اين نظر شامل موارد خالف 
شرع، خالف قانون اساسى و ابهام، 
در موعد مقرر براى مجلس شوراى 

اسالمى ارسال شده است.
وى همچنين در گفتگو با ايسنا 
در رابطه با اينكه ايرادات و ابهامات 
شوراى نگهبان به اليحه الحاق دولت 
جمهورى اســـالمى به كنوانسيون 
مبـــارزه با تامين مالى تروريســـم 
(CFT) شامل چه مواردى مى شود، 
اظهار داشت: حدود 20مورد ايراد به 
اين اليحه از طرف شوراى نگهبان 
تشخيص داده شد كه تعدادى از آنها 
ايراد شرعى، تعدادى مربوط به قانون 
اساسى و برخى موارد هم مربوط به 

ابهام است.
وى افزود: جزئيات و مشروح 
اين ايـــرادات را در آينده و به طور 

مشروح اعالم خواهيم كرد.
بنا به ايـــن گزارش، نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى 15 مهر ماه 
با الحاق دولت جمهورى اسالمى به 

كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين 
مالى تروريســـم(CFT) موافقت 

كردند.
در ايـــن راى گيرى از مجموع 
271 نماينده حاضر در جلسه، 143 
راى موافق، 120 نماينده مخالف و 
پنج نماينده راى ممتنع به الحاق ايران 

به اين كنوانسيون دادند.
اين اليحه شـــامل يك مقدمه، 
28 ماده و يك پيوســـت است و بر 
اساس آن جمهورى اسالمى الحاق به 
كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين 
مالى تروريسم را با شروطى پذيرفت.

CFTدر كميسيون امنيت ملى 
بررسى مى شود

رئيس كميســـيون امنيت ملى 
و سياســـت خارجى مجلس گفت: 
اليحه كنوانســـيون مبارزه با تامين 
مالى تروريســـم (CFT) در اولين 
جلسه پس از سركشى نمايندگان به 

حوزه هاى انتخابيه بررسى مى شود.
به گزارش ايرنا، حشـــمت اهللا 
فالحت پيشـــه در جمع خبرنگاران 
افزود: شـــوراى نگهبان بيش از 20 
مورد ايراد بـــه اليحه (CFT) وارد 
دانسته است كه بايد در اين كميسيون 

بررسى شود.
وى يادآور شـــد: عـــالوه بر 
ايرادهاى مذكور در نهايت، شوراى 
نگهبان بنـــدى را آورده كه از نظر ما 
به معناى رد اليحه كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالى تروريســـم محسوب 

مى شود.
رئيس كميســـيون امنيت ملى 
وسياســـت خارجى مجلس اضافه 

كرد: در اين بند گفته شده بعضى از 
ايرادات قابل اصالح نيست و خالف 
منافع ملى بـــوده و طبق آن اليحه 
مزبور خالف شـــرع تشخيص داده 

شده است.
فالحت پيشـــه يادآور شـــد: 
كميسيون امنيت ملى نظر خود را در 
صحن مجلس اعالم خواهد كرد و 
در صورت تائيد به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
به گزارش جمـــاران  عليرضا 
رحيمى نماينده تهران در حســـاب 
توييتـــرى خود نوشـــت: ايرادهاى  
شوراى نگهبان درجلسات مقامات 
ارشد دولت با آن شورا توضيح داده و 

رفع ابهام شده بود.
 الحاق به كنوانســـيون مقابله 

CFT باتاميـــن مالى تروريســـم
را (باوجودشـــرايط هفتگانه الحاقى 
مجلس) همچنان براى  امنيت ملى 
ايران مفيد مى دانيم؛ منافع ملى كشور با 
تعامل دستگاه ها بهتر محقق مى شود.

حميد ابوطالبى، مشاور سياسى 
رئيس جمهوري هم در حســـاب 

توييترى خود نوشت:
ايـــن رونـــد، ســـه چالش 

پديدمى آورد:
1- چالش مغايرت شرع و قانون 
اساســـى با لوايح مبارزه باپولشويى 

وتامين مالى تروريسم؛
2- چالش تصويب ديگرلوايح 

مربوطه؛
3- چالش زمـــان چندماهه 

باقيمانده؛
بـــراى حفظ منافـــع ملـــى 

وعدم بروزمشـــكل دراين جدال 
اقتصادى،نبايدايـــن امـــر مهم را 
درمسير جدالى«عرصه هاى تصويب 

قانون»،انداخت.
محمد على وكيلى عضو هيات 
رئيســـه مجلس هم  گفت: شوراى 
نگهبان مجاز اســـت طبـــق قانون 
مصوبات مجلس را رد يا تاييد كند و 
در مورد CFTهم حتما داليل خود 

را دارد.
 مجلس بر اساس مصلحت و 
اطالعاتى كه از وضع كشور دارد به 

اين اليحه راى داد.
 مجلـــس مى توانـــد ايرادات 
شوراى نگهبان را بپذيرد يا مى تواند 
بر مصوبه خود اصرار كند و CFTرا 

به مجمع تشخيص بفرستد.
حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى 
رئيس جمهوري درباره بازگشـــت 
اليحه CFTاز شـــوراى نگهبان به 

مجلس به خبرآنالين گفت:
 وقتى طرح يـــا اليحه اى به 
تصويب مجلس مى رسد، مصوبه به 
شوراى نگهبان ارسال مى شود، شوراى 
نگهبان درباره مصوبه نظر مى دهد و 

اين نظر را براى مجلس مى فرستد.
 نمايندگان دولت در كميسيون 
مربوطه مجلس حاضر مى شـــوند و 
پيشـــنهادهاى  كارشناسى خود را 
براى رفع ايرادهاى شوراى نگهبان 
به مصوبه CFTمطرح مى كنند. دولت 
همه سعى خود را مى كند تا با اصالح 
مصوبه در همين مرحله نظر شوراى 
نگهبان تأمين و الحاق به CFT قانون 

شود.

سفير اتحاديه اروپا در مسكو تاكيد كرد كه اين اتحاديه 
هر كارى بتواند براى محافظت از منافع اقتصادى ايران در 

چارچوب برجام انجام خواهد داد.
به گزارش فارس به نقل از اينترفكس، «ماركوس ادرر» 
 با اشـــاره به خروج آمريكا از توافق هسته اى همچنين بر 
راه اندازى مكانيسم ساز و كار مالى ويژه ايران براى محافظت 

از ايران در برابر تحريمهاى آمريكا تاكيد كرد. 
سفير فرانسه در روسيه هم گفت كه كشورش آمادگى 
دارد از شركت هاى فرانسوى كه مايلند پس از تحريم هاى 

آمريكا با ايران همكارى داشته باشند، حمايت كند.
«سيلوى برمن»   گفت كه كشورش آمادگى دارد كه از 
شركت هاى فرانسوى كه مى خواهند به همكارى با ايران پس 

از تحريم هاى آمريكا ادامه دهند، حمايت كند.
مقام هاى دولت «دونالد ترامـــپ»،   روز جمعه در 
مراسمى در جمع خبرنگاران بازگشت تمامى تحريم ها عليه 
ايران كه به موجب توافق هسته اى برجام رفع شده بودند 

را اعالم كردند.اين تحريم ها كه از  امروز اجرا   مى شوند، 
بخش هاى كشـــتيرانى، مالى و انرژى ايران را هدف قرار 
مى دهند و دومين بسته تحريم هايى هستند كه بعد از خروج 

آمريكا از برجام عليه  ايران احيا مى شوند.
وزير خارجه آمريكا  هم مدعى شد تحريم هاى يكجانبه 

عليه ايران مردم اين كشور را هدف قرار نمى دهد.
«مايك پمپئو»،   در توييتر نوشت: هدف دولت آمريكا 
از احياى تحريم ها اين است كه حكومت ايران را به متوقف 
كردن آنچه «فعاليت هاى مخرب» خوانده شده، متقاعد كند.

ادعاى وزير آمريكايى در حالى مطرح شده كه روزنامه 
گاردين روز يكشنبه از خوددارى دولت آمريكا از تسهيل 

مبادله كاالهاى انسانى با ايران خبر داده بود.
روزنامه گاردين گزارش داد دولت هاى اروپايى تا كنون 
موفق نشده اند دولت آمريكا را براى معاف كردن كاالهاى 

انسانى از تحريم ها متقاعد كنند.
ديپلمات هاى آگاه به اين مذاكرات گفته اند اقالم انسانى 

مانند غذا و دارو معموالً از تحريم ها مستثنى مى شوند، اما 
در گذشـــته بانك ها و شركت هاى خارجى به دليل هراس 
از جريمه هاى آمريكا از تســـهيل هر گونه تراكنش مربوط 
به ايران خوددارى كرده اند.طبق گزارش گاردين، ســـفراى 
كشورهاى انگليس، فرانسه و آلمان مشتركاً در ماه سپتامبر به 
وزارتخانه هاى خزانه دارى و خارجه آمريكا رفته و از دولت 
اين كشور خواسته اند يك «فهرست سفيد» از اقالم مجاز 
براى صادرات به ايران تهيه كند.«فهرست سفيد» بايد شامل 
دستورالعمل هايى براى بانك ها و شركت هاى اروپايى در 
درباره مبادالت قانونى با ايران، بدون هراس از جريمه هاى 

آمريكا باشد.
ژرارد آرود، سفير فرانسه در واشنگتن گفت: «انتظار ما 
اين است كه دوستان آمريكايى   اقداماتى را در زمينه كاالهاى 
انسانى انجام دهند. البته، كاالهاى انسانى تحريم نيستند، ولى 
مساله اينجا ست كه بانك ها آنقدر از تحريم ها مى ترسند كه 

نمى خواهند هيچ مبادله اى با ايران انجام دهند.»

وى گفت كه صرف معاف كردن اين كاالها از فهرست 
تحريم ها هم كافى نيست، بلكه دولت آمريكا بايد يك گام 
پيش گذاشته و درباره نحوه انجام اين مبادالت هم توضيح 
دهد. آرود گفت: «اگر درباره نحـــوه انجام اين مبادالت 
توضيح داده نشود، بانك ها كارى نخواهند كرد. بنابراين، ما 

منتظر پاسخ فنى هستيم.»
«برايان هـــوك»، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا 
در امور ايران  سخنانى مطرح كرد كه نشان مى دهد دولت 
آمريكا اقدامى براى صادرات اقالم انسانى به ايران، فراتر از 

معاف كردن آنها از تحريم ها انجام نخواهد داد.
او در جمع خبرنگاران گفت: «وظيفه  اياالت متحده 
نيست كه كانال هاى امن را شناسايى كند. ما وظيفه خودمان 
را براى مجاز كردن فروش اقالم انســـانى به ايران انجام 
داده ايم. سهم ما اين است. ايران هم وظيفه اى دارد براى اينكه 
اين مبادالت را ممكن كند. بانك ها اعتمادى به نظام بانكى 

ايران ندارند. اين مشكل ايران است، مشكل ما نيست.»

فرمانده سپاه پاسداران  با اشاره 
به وقايع متعـــدد روز 13 آبان در 
ســـال هاى مختلف گفت: 13 آبان 
بيانگر چالش عميق و مستمر ملت 

ايران با آمريكاى جهانخوار است.
به گـــزارش ايرنا، ســـردار 
سرلشـــكر پاســـدار محمدعلى 
جعفرى در مراســـم راهپيمايى 
ضد استكبارى 13 آبان مصادف با 
سالگرد تســـخير النه جاسوسى و 
روز دانش آموز با طرح اين سئوال 
كه چرا يوم اهللا 13 آبان 58 اهميت 
 دارد و از پيروزى اول ما در 22 بهمن 
57 مهم تر اســـت، اظهار داشت: 
 بـــراى اين كـــه 13 آبـــان روز 
فرو ريختن هيمنه آمريكايى ها در 

ايران و سراسر دنياست.
فرمانده كل ســـپاه گفت: اگر 
آمريكايى ها در النه جاسوسى باقى 
مى ماندند، بـــدون ترديد انقالب 
اسالمى عمر چهل ساله نمى كرد و 
در همان دهـــه اول انقالب، عمر 
انقالب تمام مى شـــد، چون آنها با 
برخى مسئوالن ارتباط گرفته بودند 
و قصد داشتند عليه انقالب اقدام 
كنند و بعضى از اين مســـئوالن از 
سر سادگى و برخى ديگر به دليل 
انحراف در اعتقادات، فكر مى كردند 
كه رابطه با آمريكا به جايى مى رسد 
و مى تواننـــد در ادامه در جايگاه 
قدرت بماننـــد. وى تصريح كرد: 
برخى مسئوالن به ظاهر انقالبى ما 
از تسخير النه جاسوسى به وحشت 
افتادند و با ادامه آن مخالف بودند 
و توصيه بـــه آزادى گروگان ها و 
بازگشت آمريكايى ها به النه داشتند 
و برخى هم بروز نمى دادند، ولى 
بعدها در گفته هاى آنها اين مساله 

نمايان شد. 
سرلشـــكر جعفرى با بيان 
اين كه تاريخ چهل ســـاله انقالب 
اســـالمى گوياى شكست هاى پى 
در پى آمريكا در منطقه اســـت، 
خاطرنشـــان كرد: آخرين حربه 
دشمن يا همان جنگ اقتصادى هم 

به شكست خواهد انجاميد.
فرمانده كل سپاه با بيان اين كه 
افول آمريكا به واقعيت مورد اجماع 
صاحبنظران جهان تبديل شده است 
و اين روز ها شـــاهد افول قدرت 
و هيمنه پوشـــالى آمريكا هستيم، 
تصريح كرد: كـــم و بيش همگى 
تحت تاثير جنگ رسانه اى دشمن 
قرار داريم و به همين دليل باور افول 
آمريكا كمى سخت به نظر مى رسد، 
ولى بايد به صحبت هاى كارشناسان 
و صاحبنظران كه افول آمريكا را بيان 

مى كنند، توجه كرد.
وى خاطرنشان كرد: يكى از 
وزراى سابق آمريكا اخيرا اعالم كرد  
كه تهديد ايران حماقت محض   و 
هرگونه تالش براى ساقط كردن 
نظام ايران ديوانگى است و از طرفى 
 نشريه فارن پاليســـى مى نويسد:
« آمريكا در جنگ سوريه شكست 

خورده است.» 
سرلشـــكر جعفرى گفت: از 
طرفى پنتاگون اخيرا بخشنامه  اى را 
به واحد هاى نظامى در منطقه صادر 
كرده است كه ترويج و نشر هرگونه 
اخبار پيرامون  توانمندى هاى دفاعى 
ايران به هيـــچ وجه نبايد صورت 

بگيرد.
فرمانده كل ســـپاه با بيان اين 
كه آمريكا در اين 40 ســـال فقط 
شكست خورده است، خاطرنشان 

كرد: حادثه طبس نمونه اى از اين 
شكست ها تلقي مي شود كه همه 
جهان ديدند چه باليى بر سر آنها 
آمد. شكست دوم  آمريكا در جنگ 
هشت ساله بود كه تمام ابرقدرت ها 
برابر ايران ايستادند و مى توان گفت 
كه شكست سياسى سه بر صفرى از 

ايران در عراق خوردند.

وى با اشـــاره بـــه اين كه 
آمريكايى ها در اجراى برنامه ها و 
سياست هايشان در خاورميانه مانند 
توسعه رژيم صهيونيستى از نيل تا 
فرات شكســـت خورده اند، افزود: 
اسرائيل كه مى خواست در جهان 
گسترده شود، اكنون در مرز ها زير 
آتش موشك هاى فلسطين است و 
شاهد بوديم كه آمريكا در سوريه 

شكست سختى خورد.
سرلشكر جعفرى اظهار داشت: 
ما از اين اظهـــارات و اقرارها كه 

مقام معظم رهبرى دو روز گذشته 
تحت عنوان افول تدريجى قدرت 
آمريكا از آن يـــاد كردند، به يك 
واقعيت پى مى بريم؛ اين كه تجربه 
شكســـت هاى آمريكا بر اساس 
اظهارات و شكست هايى كه خود 
شما شاهدش بوديد، در 40 سال 
انقالب گوياى اين حقيقت است كه 

راهبرد مقاومت و ايستادگى تنها راه 
مقابله با دشمنان است.

وى تصريح كـــرد:   بايد به 
رئيس  جمهورى عجيب و غريب 
آمريكا بگوييم هرگز ايران را تهديد 
نكن چرا كه هنوز ناله هاى نظاميانتان 
در طبس شنيدنى است.خودتان بهتر 
مى دانيد چند نفر از سربازانتان در 
آمريكا دست به خودكشى مى زنند، 

پس ما را تهديد نكنيد.
قرائت قطعنامه 

قطعنامه تظاهرات سراسرى 

مردم هميشـــه در صحنـــه ايران 
اسالمى به مناسبت يوم اهللا 13 آبان 
«روز ملى مبارزه با استكبارستيزى» 
در پايان اين مراسم در مقابل النه 

جاسوسى خوانده شد:
در اين قطعنامه آمده است:

«با شكر و سپاس خداوند قادر 
متعال به پـــاس توفيق الهى چهل 

سال مقاومت، ايستادگى و صالبت 
سرافرازانه در برابر 40 سال دسيسه 
و توطئه نظام ســـلطه با محوريت 
طاغوت اعظم آمريكاى سلطه جو و 
به شكست كشاندن و انزواى چهل 
ساله شيطان بزرگ، اينك در آستانه 
چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى و غلبه حق بر باطل، 
با ســـالم و درود به روح ملكوتى 
احياگر اســـالم نـــاب محمدى 
(ص) و بنيانگـــذار نظام مقدس 
 اســـالمى حضرت امام خمينى (ره)

 دمنده روح جهاد و استكبار ستيزى 
در كالبد ملت سلحشـــور ايران 
اسالمى و با تاكيد بر تعطيل ناپذيرى 
و نشـــأت گرفته از تعاليم دينى و 
آموزه قرآنى بودن استكبار ستيزى، 
ما شركت كنندگان در تظاهرات ضد 
استكبارى يوم اهللا سيزدهم آبان ماه 
با نداى ملكوتى اهللا اكبر - خامنه اى 
رهبر و شعار هميشه زنده مرگ بر 

آمريكا اعالم مى داريم:
1 - استكبارســـتيزى يكى از 
مهمترين شـــاخصه هاى انقالب 
اسالمى و نزاع بين اسالم و كفر است 
كه هرگز محدود به زمان خاصى 
نبوده و نيست ، بنابراين كماكان با 
عمل به وظيفه دينى و انقالبى خود، 
اين مبارزه مقدس را تا نابودى كامل 
نظام سلطه و خوى استكبارى دولت 
سلطه جو و استعمارگر آمريكا به 
عنوان كاملترين مصداق استكبار 

ادامه خواهيم داد.
2 - خروج عهدشكنانه آمريكا 
از برجام و تشـــديد سياست هاى 
خصمانه سردمداران جنايت پيشه 
ام الفســـاد قرن عليه نظام مقدس 
ايران با تحميل جنگ خاص از نوع 
روانىـ  رسانه اى، اقتصادى و عملى 
عليه ملت، بار ديگر دشمن شماره 
يك و غيرقابل اعتماد بودن طاغوت 
اعظم، آمريكاى پليد را اثبات كرد كه 
در همين رابطه با تبعيت از مواضع 
حكيمانه مقتداى عظيم الشان عزيزتر 
از جانمان، مخالفت قاطع خود با 
تكرار هر نوع مذاكـــره و در هر 
موضوع با رژيم عهدشكن و شيطان 

صفت آمريكا را اعالم مى داريم.
3 - با الهـــام از رهنمودهاى 
گهربار مقام معظم رهبرى، الزمه 

عزت و حفظ استقالل كشور را اتكا 
به توانمندى هاى داخلى و شرط غلبه 
بر تنگناهاى معيشتى كنونى تحميل 
شده از سوى شيطان بزرگ آمريكا 
را جامه عمل پوشـــاندن به معناى 
واقعى كلمه به اقتصاد مقاومتى در 
همه ابعاد دانسته و اقدامات عملى 
مســـئوالن ذيربط در اين رابطه را 

قاطعانه خواستاريم.
4 - با همان روحيه، صالبت 
و ايســـتادگى چهل ساله در برابر 
40سال توطئه و دسيسه طاغوت 
اعظم، آمريـــكاى جهانخوار  عليه 
نظام اسالمى و به شكست انجاميدن 
دشمن شماره يك بشريت، بار ديگر 
با استعانت از خداوند قادر متعال، 
لحظه شناســـى و تمركز بر ترفند 
رذيالنه اخير مصداق اَتم استكبار 
آمريكا و جنـــگ تحميلى از نوع 
خاص روانى - رسانه اى، اقتصادى 
و عملى از جمله تحريم هاى ظالمانه 
اخير را با شكست مفتضحانه اى 
ديگر مواجه و ان شـــاءاهللا تعالى 
سرافرازانه از اين پيچ تاريخى عبور 

خواهيم كرد.
5 - اســـتمرار حمايـــت 
 از ملـــل تحت ســـتم آمريكاى 
 ســـلطه جو و رژيـــم جعلى و 
كودك ُكش صهيونيستى را وظيفه 
دينى و انســـانى خود دانســـته و 
پشتيبانى همه جانبه مسئولين محترم 
نظام از جبهه مقاومت در برابر خوى 
استكبارى نظام سلطه را خواهانيم.

6 - الزمه بالندگى بيش از پيش 
نظام اسالمى با دستاوردهاى بى بديل 
چهل سال گذشته را عدم دلبستگى 
به قدرت هاى پوشالى و عهدشكن و 
استفاده حداكثرى از توانمندى هاى 

بالقوه نســـل جوان پويا، خالق و 
انقالبى دانسته و اهتمام مسئوالن در 
تحقق اين مهم را مصرانه خواهانيم.

7 - شكست هيمنه پوشالى 
طاغوت اعظم، آمريكاى جهانخوار 
در وقوع انقالب دوم و تســـخير 
عزت آفرين النه جاسوسى شيطان 
بزرگ را ارج نهـــاده و بار ديگر 
بر ضرورت عمل به وظيفه دست 
اندركاران تعليـــم و تربيت اعم از 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
و آموزش و پرورش در اختصاص 
بخشى از محتواى كتب درسى به 
اســـناد درس آموز النه جاسوسى 
آمريكاى پليد را مطالبه جدى خود 

اعالم مى داريم.
8 - غلبه بر دشمن ددمنش 
و به شكســـت انجاميدن جنگ 
تركيبى تحميلى آمريكاى سلطه 
جو،مستلزم حفظ روحيه استكبار 
ستيزى تمامى مســـئوالن تحت 
زعامت مقتداى عظيم الشان امت 
اسالمى است كه ضمن فراخوان 
تمامى مديران نظام اســـالمى براى 
عمل بـــه اين وظيفـــه دينى و 
انقالبى، آمادگى تا پاى جان خود 
براى اطاعت محض از فرامين و 
رهنمودهـــاى گهربار و حكيمانه 
امام المسلمين مقام معظم رهبرى 
 حضرت آيـــت اهللا العظمى امام 

خامنه اى را اعالم مى داريم.
گفتني است مراسم راهپيمايى 
13 آبان 97 در تهـــران همزمان 
با ساير اســـتان ها ديروز صبح از 
ســـاعت 9:30 دقيقه   مقابل النه 
جاسوسى با حضور اقشار مختلف 
مردم از جمله دانـــش آموزان و 

جمعى از مسئوالن  برگزار  شد.

يادداشت

در گذر از سيزده  آبان

سيزده  آبان آمد و گذشت. برخالف تصور رئيس جمهور آمريكا 
نه لحن مردم ايران در راه پيمايي عوض شــد و شــعارهايي كه او 
مي خواست از دهان كسي بيرون آمد و نه زلزله اي زمين و زمان را به هم 
ريخت. اصوًال  مردم اين سرزمين و آب و خاك با گردن كلفتي اربابان 
ميانه خوبي ندارند و مدتهاست كه ديگر نمي شود با زبان تهديد با آنان 
ســخن گفت و با زبان الت ها و قداره بندها به سكوتشان وا داشت. با 
هزار گرفتاري و مسأله و سختي هم كه روبرو باشند كه در اين روزها 
خيلي هايشان اين دشواري را شوربختانه احساس مي كنند اما زير بار 
حرف زور نمي روند و شرافتشان را با هيچ چيز معامله نمي كنند. اين 
حرف و سخن اصلي مردم است كه در جاي خود بسيار هم قابل توجه 
است و سردمداران قلدر دولت فعلي آمريكا اگر آنرا نمي فهمند بهتر 
است بفهمند اما حرفهاي ديگري هم هست كه با دولتمردان خودمان 
بايد داشت كه اين حرف البته بســي اساسي تر و مهمتر است. همه 
مي دانيم كه دور جديدي از جنگ تبليغاتي و اقتصادي و رواني آغاز 
شده است. اما آيا فقط اين مردمند كه بايد تكليف خود را بدانند و به 
وظيفه عمل كنند؟ آيا در اين جنگ فقط آنها بايد تمام قد بايستند و آثار 
و تبعات آنرا حس كنند؟ و آيا اگر دولت و حكومت را مرد اين ميدان 
و همراه و همدرد خود نبينند همچنان پاي كار مي مانند؟ و يا اگر بمانند 

كه مي مانند شرط ُمرّوت هم همين است؟ 
بي تعارف بايد گفت احساس بسياري از همين مردم خوب اين 
اســت كه در بسياري از مواقع در اين جنگ تمام عيار اقتصادي، تنها 
مانده اند. حرفهاي جدي و قابل تأمّلي هم دارند. حرف بسياري از مردم 
بسيار حرف ساده و قابل فهمي است. مي گويند ما مي مانيم. ما مي توانيم 
سختي هاي دوران مبارزه جديد را به خاطر عّزت و شرف و سرفرازي 
ملك و ميهن و ارزشهايمان تاب آوريم. در عرصه هاي گوناگوني نيز 
اين را نشان داده ايم اّما شما كه به اعتماد همين مردم بر سرير قدرت 

تكيه زده ايد هم آيا مرد اين ميدانيد و پشت ما را خالي نمي كنيد؟
شــما چقدر با درد و رنج خانواده هايي كه سرپرستشان چند ماه 
است حقوق نگرفته همداستانيد؟ آيا شده است چند ماه و فقط چند ماه 
مثل بسياري از ما با درآمدهاي يك يا دو يا حداكثر 3 ميليوني روزگار 
بگذرانيد؟ چند نفر از شــما حاضر شده است اندكي از حقوق كالن 
خود را به نفع اين مبارزه و در همنوايي با مشكالت اقتصادي اكثريت 
مردم كم كند؟ در همين مجلس كه بسياري از نمايندگان محترم نطقهاي 
آتشيني درباره گراني و ســختي معيشت مردمان ايراد فرموده اند چه 
مصّوباتي درباره اندكي تعديل در پرداخت هاي نجومي داشته ايد؟ و يا 
حداقل اصالح در نظام مالياتي و افزايش ماليات حقوقها و درآمدهاي 

كالن؟
تكليف ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه و 

نظام هماهنگ پرداخت چه شده است؟
بگذاريد يك مثال دم دستي و ساده كه ممكن است سطح بحث را 

هم اندكي تنّزل دهد به روشنترشدن مطلب كمك كند.
چندي پيش به نطق آتشــين نماينده محترمي در مجلس گوش 
مي دادم كه از مشكالت مردم ســخن مي گفت و دفاع تمام قّدي از 
مســتضعفين و لزوم حمايــت از آنان انجام مــي داد و دولت را به 
تازيانه هاي عديــده مي نواخت. بعد كه تحقيق كردم دريافتم نماينده 
محترم مزبور، خود حقوقي باالي 20 ميليون تومان دريافت مي داشته با 
مزايا و خانه سازماني اعياني و... بگذريم و از حاشيه دوري كنيم. بحث 
اصلي اين است كه براي عبور از مرحله دشواري كه در پيش داريم و 
براي آشفته كردن خوابي كه گردنكشان برايمان ديده اند و براي حفظ 
وحدت كلمه و حمايت مردمي كه در هر مبارزه اي اصلي ترين عامل 
موفقيت هستندو در يك كالم براي حفظ سرمايه  اجتماعي و راهكار 
مقابله با تحريم ها و دشمني ها، داشتن برنامه راهبردي و نقشه راه و تيم 
مديريتي همراه و همسويي دولت با ملت از امهات است. در يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي همه بايد پاي كار باشند. مي دانيم كه كيك اقتصاد 
كوچكتر شده است پس نبايد اجازه  دهيم در همين شرايط عده اي قليل 
تكه هاي درشت تري بردارند و يا براي خودمان تكه هاي درشت تري 
برداريم و براي اكثريت نوحه قناعت بخوانيم. در دولت و در مجلس 
و در قوه قضائيه و در تمام اركان حكومت بايد اين اراده و احساس و 
تكليف و تدبير به وجود آيد كه مبارزه نياز به مردان و زنان و مسئوالن 
مجاهدي دارد كه براي روزهاي سخت آماده باشند و با عقل و تدبير 
و عدل و انصاف علمداري كنند و مردم هم ايمان بياورند كه حرف و  
عمل همه مسئوالنشان يكي است و آنان هم حداقل بخشي از دردشان 

را دارند. 
در اين باب حرف و ســخن بسيار است و به اين اشارات كوتاه 
نمي توان اكتفا كرد اما حرف آخــر اين كه مردم براي گذر از دوران 
ســخت آماده اند به شرطي كه ما و شما هم    اي مسئولين عمًال و نه 
شعاراً آماده باشيم. در اين صورت دوران  پس از سيزده آبان چون همه 
اين سال ها از اين پس نيز براي آنها كه خيال به زانو در آوردن اين ملك 
و ملت تســليم ناپذير را دارند كابوس وار خواهد گذشت و خواهند 
ديد كه ملت چگونه هرسال پرشورتر از سال پيش روز جهاني مبارزه 

با استكبار را برگزار خواهند كرد. ان شاء اهللا

فتح اهللا آملى

يادداشت

سخني دلسوزانه درباره مشكالت مردمـ  1 

خبرهايي خواندم مبني بر اينكه رابطه تجاري ميان هند با روسيه 
و افغانســتان و آســياي ميانه، از طريق درياي عمان و بندر چابهار، 
درحال متحقق شــدن است. اين خبر خوشي است و اميدوارم از يك 
ســيكل خبري كه هراز چندگاهي تكرار مي شود، به واقعيتي عيني و 
مفيد براي مردم بدل شــود. اآلن سالهاســت پروژه هاي بزرگ را در 
عرصه عمل نمي بينيم و تنها در برنامه هاي كاغذي و تبليغاتي به سالها 
و دهه ها و حتي قرن بعد احاله مي شــود. انگار نه انگار كه قرار بود 
مّلت شكوفاترين اقتصاد، آزادترين سياست، باالترين سطح فرهنگ 
و اخالقي ترين زندگي و مناســبات را به عنوان جامعه نمونه ديني به 

جهانيان عرضه كند. 
در تمام سالها و دهه هاي قبل، ترابري و بخصوص راه آهن مدرن، 
اولويت زيرســاختي براي توسعه و تحرك اقتصادي بوده است. اآلن 
در اغلب كشــورهاي دنيا قطارها برقي شده و خط آهن بخش عظيم 
تحركات و جابجايي كاالها را بر عهده دارد. خاصه از بنادر كه گلوگاه 
مبادالت و ترانزيت محسوب مي شــود. اما نه بنادر و نه راه آهن ما 
آمادگي عبور دادن اين حجم از كاال كه توقع مي رود را ندارد. صادق 
باشيم. شبكه راه آهن ايران حداكثر بتواند در دو بندر و با بارگيري يك 
سوم ظرفيت قطارهاي مدرن و سه بار در روز كار كند. چنين قطاري 
در زماني حدود پنج برابر قطارهاي مدرن و برقي زمان صرف مي كند تا 

به مقصد برسد. براي جابجايي مسافر هم همين شاخص ها را داريم.  
ما در دوراني وقت تلــف كرديم كه تكليف اغلب اقتصادهاي 
جهان روشن شد و قطار توسعه نه به خاطر ما معطل ماند و نه اهميتي 
براي ما قائل شد. زيرا هر راهي را مسدود كنيد، اقتصاد و تجارت راه 
ديگري خواهد گشــود و هنگامي كه راههاي ايران مناسب نبود يا با 
دست انداز و كارشكني از دور خارج شد و يا مسدود بود. همسايگان 
ما در هيأت رقبايي بيرحم ظاهر شدند تا فرصت را بقاپند و ما را بچاپند. 
ايرادي بر آنها نمي توان وارد كــرد. ما كاهلي كرديم. تاوانش را هم 
تاكنون داده ايم و از اين پس هم خواهيم داد! اآلن ديگر وقتمان تنگ و 

سرمايه محدودتر از هميشه است. 
ديگــر نبايد دولت تحريم را بهانه كنــد و كم كاري و ضعف و 
شكســت را به گردن آن بيندازد. مردم به برجام اميد بستند و بعد از 
مقاومت تاريخي به نقطه اول رسيدند. چرا اين هزينه هاي گزاف و اين 
دفع و دفن فرصتهاي تاريخي به ملت ايران تحميل شد؟ درد اينجاست 
كه هيچ كس صادقانه و صريح با مردم ســخن نمي گويد و دولت هم 
مسئوليت بر دوش نمي گيرد. اگر قرار بر اين بود چرا توقف كرديد و 
اگر نمي دانستيد چه خواهد شد پس ساده لوح بوديد و فريب خورديد. 
اين به شــما اعتبار نمي دهد بلكه بهتر اســت به جاي شعار دادن و 

دفع الوقت پاسخگو و نادم باشيد.  
 صبر مردم اندازه دارد. شــناخت و قضــاوت مردم را ملعبه اي 
كم ظرفيت نپنداريد. مردم مقايسه مي كنند و بسياري از جوامع پيراموني 
يا دور دســت را مثال مي زنند و مي پرســند، چرا ما بايد هزينه هاي 
بي بازگشت بپردازيم و چرا منافع مقاومت و سختيهاي ما به جيب بابك 
زنجاني و ضراب رفت؟ چرا بايد كارهاي بزرگ به آرزو بدل شود؟ 
چرا با وجود اين همه جوان، شــغلهاي مناسب اندك و محل فراغت 
نيست و هنوز ورزشگاه آزادي تنها ورزشگاه ماست؟ چرا بهاي زندگي 
ده برابر و درآمدها به دليل كاهش ارزش پول به يك چندم تقليل پيدا 
كرده است؟ نبايد گذاشت در اين عرصه، زندگي و آرزوي يك ملت 

خداي ناكرده رو به تباهي برود. 
خوشبختانه ديگر عصر سدسازي و نمايشات كلنگ زني و بريز 
و بپاشهاي نمايشي هم تمام شده و پول و سرمايه هاي محدود كشور 
اجازه نمي دهد همايشهاي پرزرق و برق بگيرند و جشن و جلسه هاي 
بيهوده و بي فايده برگزار شود تا عده اي از قبال آن بريزند و بپاشند و 

بخورند و ببرند!  
بارها در باره اين مسائل سخن گفته شده و گاليه هم فايده ندارد. 
تنها يادآوري كردم تا به مسئله اول برگردم؛ كريدور شرق، مهمترين 
ابزار ما براي آغاز تحوالت بزرگ و رونق اقتصادي است. اگر باز هم 
دست دراز دولتيهاخصولتيهايي اند كه از رانت اطالعات و دستيابي به 
پروژه ها و زمين و امكانات و قراردادهاي بادكرده و بادآورده بهره هاي 
نامحدود برده اند، اجازه دهند، مردمان سيستان و بلوچستان و رانندگان 
كاميــون و كارگران و كافه داران بين راهــي و غيره هم ذّره اي منتفع 
شــوند. محض رضاي خدا يك بار كاري را درست و به نفع ملتتان 

انجام دهيد. 
هميشه تجارت و رونق به نفع ما بوده و بستن درهاي ايران به روي 
ديگر كشورها، توطئه اي براي خفه كردن ايران و خارج ساختن ما از 
دور اقتصاد و تجارت و فرهنگ جهاني است. سياست نبايد بهانه اي 
براي ركود و ممانعت از رونق اقتصادي باشــد. سياست درخدمت 
زندگي روزمره مردم و تسهيل كننده مناسبات اقتصادي و مقدمه ثروت 
و توليد و تجارت است. سياست ها اگر زندگي مردم را حقير و فقير كند 
نامشروع است و سياستمداراني كه نتوانند منافع ملي را تأمين كنند و يا 
در رقابت با رقبا پس بمانند، طبعاً بي كفايتند و بايد جاي خود را به افراد 

و دولت هاي كاردان و تأمين كنندگان منافع ملي بدهند.  
آنچه انكارناشدني اســت اين است كه دولتها در ايران از حيث 
درآمد همواره غني بوده اند و نفت و خام فروشيهاي ديگر دست دولت 
را بازگذاشته اما جيب ملت را پر نكرده است. برعكس، دولتها با صدها 
دســِت دراز، ارزفروخته اند و عوارض ارض و مسكن و اتومبيل يا 
جرايم گزاف رانندگي و پيش فروش و گرانفروشي اتومبيل و قبوض 
چندبرابر شــده را برداشت كرده و انباشت كرده اند اما امروز ركود و 
تورم و بيكاري و نوعي عدم اطمينان از تأمين معاش در اغلب خانوارها 

بيداد مي كند. 
اينها و بسياري عوامل ديگر ما را به تأمل واميدارد كه فكر كنيم 
سياستگزاري و معماران و مديران به كلي از واقعيات جدا افتاده بودند و 
توسعه را امري تزئيني و موكول به آينده اي نامعلوم و فراغت از كارهاي 
ديگر تلقي كردند. درنظرشان مفهوم رونق اقتصادي با دارايي دولت و 
درآمدهاي خزانه هيچ نسبت و رابطه اي ندارد. شاهد ماجرا تجربه هاي 
دو دوره ي دولت دكتر محمود احمدي نژاد اســت كه در آن هشت 
سال، ثروت عظيمي به دست آمد و فوران نفت و درآمد دولت، ايامي 
بي سابقه را تجربه كرد كه همچون خواب و خيال بود و هيچگاه هم بعد 
از آن تكرار نشد. اما مردم سودي نبردند و صنايع و خدمات و تجارت 

و تمام عرصه هاي زندگي تنگتر و بدتر شد.  
اين حقايق را نمي توانيم از ياد ببريم، حاال كه آن ثروت و فرصت 
هم نيست و اگر فساد و ناكارآمدي و پوسيدگي بوروكراسي و آماِس 
قواعد و قوانين دســت و پاگير را هم نديد بگيريم، با استناد به قول 
آقايان ميرسليم و توكلي، هفتاد هشتاد درصد كارگاهها و مراكز توليد 
و خدمات و تجارت راكد شده و در حال فروريختن است و تعطيلي... 

بحث در اين باره را در يادداشت ديگري ادامه خواهم داد. 

سيد مسعود رضوي

گزارش وزير اطالعات به مجلس درباره 
بازداشت طوالنى مدت متهمان محيط زيست 
سرويس سياسى – اجتماعى: سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست
خارجى مجلس با اشـــاره به حضور وزير اطالعات در جلسه ديروز اين
كميسيون،گفت: وزير اطالعات در سخنانش تاكيد داشت كه افراد دوتابعيتى

حق اشتغال و تصدى مسئوليت در دستگاه هاى دولتى را ندارند.
 به گزارش ايسنا، على نجفى خوشرودى افزود: اين جلسه با حضور وزير
اطالعات براى پاسخ به سئواالت حاجى دليگانى نماينده شاهين شهر، ابطحى

نماينده خمينى شهر و ابوترابى نماينده نجف آباد تشكيل شد.
 وى اظهار داشت: حجت االسالم والمسلمين علوى درباره اقدامات و
عملكرد وزارت اطالعات، اين مطلب كه به نقل از او منتشر شده است مبنى
بر اينكه نبايد برخورد قهرى با مفسدان اقتصادى شود را تكذيب كرد و تاكيد

داشت كه چنين اظهاراتى را مطرح نكرده است.
 نجفى افزود: وى همچنين تاكيد داشت كه ايجاد آرامش براى فعاالن
اقتصادى حائز اهميت است. اظهارات او ناظر به آن دسته از فعاالن اقتصادى
است كه در ايجاد اشتغال نقش برجســـته اى دارند و به دليل بدهى، دچار
مشكالت اقتصادى شده اند. به همين دليل بايد به آن ها كمك كرد تا امنيت

اقتصادى به مخاطره نيفتد.
 وى گفت: وزير اطالعات در پاسخ به پرسش نماينده اى درباره مديران
دوتابعيتى مجددا تاكيد كرد كه افراد دوتابعيتى وفق قانون، حق اشتغال به كار
و تصدى مسئوليت در دستگاه هاى دولتى را ندارند و وزارت اطالعات افراد
دوتابعيتى را در مسئوليت هاى دولتى نمى شناسد و چنانچه مصداقى وجود دارد
نمايندگان سئوال كننده آن را اعالم كنند. البته اين محدوديت شامل اقامت و
اشتغال افراد در بخش هاى دولتى نيست. در اين باره قرار شد نمايندگان سوال
كننده نظرات شان را درباره قانع شدن و يا نشدن از سئواالت، اعالم كنند. 

 سخنگوى كميســـيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس افزود:
پژمان فر نماينده مشهد هم سئوالى درباره ضرب و جرح يك طلبه مشهد پرسيد
كه وزير اطالعات در پاسخ، گزارشى از شرح ماجرا و اقدامات انجام شده را
ارائه كرد و قرار شد جلسات بررسى موضوع برگزار و ابعاد مساله پيگيرى
شود. نجفى همچنين گفت: مطهرى نماينده تهران هم سئوالى درباره علت
بازداشت طوالنى مدت متهمان محيط زيست بدون استفاده از وكيل را مطرح
كرد كه وزير اطالعات در پاســـخ گزارشى از روند موضوع و اقدامات انجام
شده و تقسيم وظايف ارگان هاى مختلف ارائه كرد اما در نهايت آقاى مطهرى

از پاسخ قانع نشد.

رئيس جمهورى:استاندارى ها و شهردارى ها 

در حفظ آثار تاريخى همكارى كنند
 رئيس جمهورى بر ضرورت همكارى استاندارى ها و شهردارى ها در حفظ 

آثار تاريخى تاكيد كرد.
  به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمســـلمين دكترحسن روحانى پس از 
دريافت گزارش «پايان مرمت عالى قاپو» در نامه اى به رئيس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســـتى و گردشگرى نوشت: «از سازمان تقدير شود. حفظ آثار باستانى به  
ويژه آثار ارزشـــمند در اصفهان اهميت ويژه اى دارد. در اين زمينه استاندارى ها و 
شهردارى ها بايد همكارى كنند.»على اصغر مونسان رئيس سازمان ميراث فرهنگى 
28 مهر ماه در سفر به اصفهان از عمارت عالى قاپو بازديد و ضمن اظهار رضايت 
از مرمت اين اثر جهانى دستور تنظيم و ارائه گزارش كامل و دقيق روند مرمت اين 
اثر را صادر كرد.عمليات مرمت عالى قاپو به عنوان پروژه اى سنگين، پس از 13 سال 

تالش مستمر و كارشناسى، در دولت دوازدهم با موفقيت به پايان رسيد.
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سرويس سياســـى – اجتماعى: وزير كشوردر پيامى با قدردانى از آحاد مردم 
كشور بويژه مهمان نوازى مردم استان هاى ايالم و خوزستان از تالش خالصانه و 

ارزشمند عوامل و دست اندركاران برگزارى مراسم باشكوه اربعين تشكر كرد.
در پيام عبد الرضا رحمانى فضلى آمده اســـت:  اربعين حســـينى به عنوان 
بزرگترين اجتماع  مذهبى و معنوى جهان بحمداهللا هرساله باشكوه تر از سال قبل با 
حضور و خيل گسترده عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبداهللا الحسين (ع ) برگزار 
مى شـــود. اين پديده بى نظير و حركت عظيم مردمى، جلوه و آيينه اى تمام نما از 
شكوه و ارادت انسان هاى عاشق نسبت به ائمه اطهار و خاندان عصمت و طهارت 
خصوصاً سيد و سرور آزادگان جهان حضرت امام حسين (ع) و نمادى از پيوستگى 
و همبستگى ملت هاى مسلمان سراسر جهان به ويژه دو ملت بزرگ ايران و عراق 
است.در ادامه اين پيام تاكيد شده است:اكنون كه به فضل و توفيق الهى اين مراسم 
معنوى به رغم برخى از محدوديت ها و شرايط و تحوالت منطقه اى و با همراهى و 
همدلى بيش از پيش دو ملت بزرگ ايران و عراق و دولت هاى دو كشور در نهايت 
امنيت و آرامش برگزار شد، با تأسى از سيره ارزشمند نبوى و از باب" من لم يشكر 
المخلوق لم يشكر الخالق " برخود الزم مى دانم ضمن قدردانى از آحاد ملت شريف 
ايران اسالمى به ويژه مهمان نوازى مردم عزيز استان هاى خوزستان و ايالم، از اهتمام، 
همكارى و تالش خالصانه و ارزشمند تمامى عوامل و دست اندركاران برگزارى اين 
مراسم با شكوه، تشكر و قدردانى كنم. توفيق همگان را از درگاه خداوند قادر متعال 

در ظل توجهات حضرت ولى عصر (عج) خواستارم.

 قدردانى وزير كشور از مردم 
و   برگزار كنندگان مراسم با شكوه اربعين

سرلشكر جعفري: جنگ اقتصادي دشمن به شكست خواهد انجاميد

اولويت هاى تشرف به حج سال 1398 سفير اتحاديه  اروپا در مسكو: براى محافظت از منافع اقتصادى ايران در برجام تالش مى كنيم
به زودى اعالم مي شود

سازمان حج و زيارت با صدور فراخوان عمومى از تمامى دارندگان قبوض 
وديعه گذارى حج تمتع دعوت كرد تا نســـبت به تكميل اطالعات خود اقدام 

كنند.
به گزارش مهر، سازمان حج و زيارت اعالم كرد: به منظور ساماندهى اولويت ها، 
اطالعات و ارتباطات، از تمامي دارندگان قبوض وديعه گذارى حج تمتع دعوت 
مى شـــود از صبح امروز ، نســـبت به تكميل اطالعات خود در سامانه رزرو حج 

سازمان حج و زيارت به نشانى https://reserve.haj.ir  اقدام كنند.
تمامى دارندگان قبوض وديعه گذارى حج تمتع الزم است اطالعات خود را 
در سامانه ياد شده تكميل كنند.هدف از اين فراخوان آن است كه دارندگان قبوض 
وديعه گذارى حج، اطالعات شخصى خود را در اين سامانه تكميل، اصالح و به 
روز رسانى كنند تا ضمن ساماندهى كلى اولويت هاى باقيمانده براى تشرف، برقرارى 
 ارتباطات بعدى سازمان حج و زيارت با ايشان، اطالع رسانى نسبت به اولويت ها،
 برنامه هاى آموزشـــى و توجيهى و ثبت تغييرات بعدى احتمالى و ... امكان پذير 
 شـــود.الزم به ذكر اســـت، به تناسب سهميه تعيين شده در هر سال، اولويت هاى

 تشرف، به ترتيب اولويت در همان سال اعالم مى شود.



استاد فرشچيان، هنر را نوعى عبادت 
مىداند و معتقد است جلوهاى از پرستش 

خداوندگار در هنر، متجلى مىشود.
استاد فرشچيان در نخستين مصاحبه 
پس از افتتاح دانشـــگاهش در مورد اين 

دانشگاه به ايرنا گفت:.
 اين دانشگاه بايد مكانى اسوه و نمونه 
براى ايران باشد و بتواند استاد پرورش دهد 
و افرادى كه از اين دانشكده فارغالتحصيل 
مىشـــوند ديگر نيازى به كمك دولت و 
اســـتخدام اين نهاد نداشته باشند. در اينجا 
قصد پرورش استادكار داريم؛ به عنوان مثال 
در اصفهان كاروانسرايى به نام عباسى بود 
كه مهندسى آن را تحويل گرفت و با فكر 
و مديريتى كه داشت هتل عباسى را ساخت 
كه در دنيا بىنظير است و اين دانشگاه بايد 
آدمهاى به اين ســـبك را پرورش دهد كه 
انديشه طراحى و سازنده دارند و به جاى 
فلسفهبافى، خودشـــان اقدام به انجام كار 
بگيرند و مديريت داشته باشند و آستينها 
را باال بزنند و كار را آغاز كنند. اگر اينطور 
شود اين دانشگاه رسالت خود را انجام داده 
اســـت در غير اينصورت تبديل به مكانى 
معمولى مىشود كه آرام آرام ماهيت آن تغيير 
خواهد كرد.  صد در صد بنياد دانشكده بر 
اين اســـاس گذاشته شده است، اينجا بايد 

دنيا را به خود جذب كند دنيا بايد به اينجا 
نگاه كند كه چنين فضايى در ايران وجود 
دارد (پلى باشـــد مثل فرانسه). هنر ايرانى، 
پتانسيل جهانى شدن را دارد دولتمردان بايد 
آن را اشاعه مىدادند كه شايد مجالى براى 
انجام آن نداشتهاند اما هنر ايران بايد جهانى 
مىشـــده است. بايد از اين دانشگاه بعد از 
چند سال، يَل و متخصص در همه رشتههاى 
امور هنرى خارج شود وگرنه اين دانشكده 
براى اينكه فلســـفه ببافند و وقت بگذرانند 
ساخته نشده است. هنر نو ايران در دنيا رشد 
و نمو نكرده است. من دو سال مىشود كه 
در حال ساخت اين دانشكده هستم به نظر 
من كار بايد وراى حرف باشـــد. به عنوان 
مثال اگر مىخواهند بنيادى را بسازند بايد 
آســـتين باال بزنند و از ب بسم اهللا تا آخر 
آن را طراحـــى كنند كه تنها به اينجا ختم 
نمىشود، بايد فعاليت اجرايى را بشناسد و 
طرح ارائه شـــده قابل اجرا باشد و تمامى 
روند اجرايى متقبل و متضمن شود تا بتواند 
حاصل كاملـــى را به وجود بياورد و اين 
ميسر نيست مگر كسانى كه از اين دانشگاه 
خارج مىشـــوند دانش، آگاهى و فداكارى 
داشـــته باشند و عاشق باشند؛ عاشق هنر و 
ارائه آن تا خودشان كار كنند و فلسفهبافى 
را كنار بگذارند وگرنه ضرورتى نداشـــت 

اين دانشـــكده ساخته شود. در گذشته در 
اداره هنرهاى ملى، استادكارهاى بزرگى كار 
مىكردند اما اين افراد فوت كردند مشابه و 
مثل آنها هم وجود ندارد حاال كو تا استادهاى 
ديگرى به وجود بيايند و كار كنند و افرادى 
بيرون بيايند كه كارآمد و مبدع باشند و بتوانند 

سيما و چهره شهر را تغيير دهند.
 تمامى اين مسائل تحت نظارت دكتر 
نامـــور مطلق خواهد بود و در حد مقدور 
من نيز در خدمتشـــان هستم بدون توجه 
به حرفهـــاى انحرافى كه برخى به زبان 
مىآورند و سليقههاى اختصاصى خود كه 

دارند اما بايد حاصل اين دانشكده را ببينند 
و قطعا نامور با درايتى كه دارد اين كار را 

انجام خواهد داد.
 وى افزود:من سالها كار كردم و مطالعه 
داشـــتم. افرادى كه مىخواهند از دانشكده 
فارغالتحصيل شوند بايد سواد هنرى داشته 
باشـــند، مطالعه كنند، رساله بنويسند اين 
دانشكده عاشق مىخواهد تا در اين فضا پا 
بگيرد ولى اگر بخواهد به عنوان مدرسهاى 
مدتـــى به اينجا بيايند و بعد به دنبال كار 
خود بروند اين دانشكده نمىتواند كمكى به 
آنها كند، اين عشق چه از فارغ التحصيالن 

اين دانشكده باشد چه از هنرستانها فرقى 
نمىكند كسانى كه خارج مىشوند بايد عاشق 
باشـــند اين دانشكده بايد فضايى معنوى و 
جســـتجوگرانه براى آنها باشد. من براى 
فعاليتهاى خودم ســـعى كردم خيلى زياد 
مطالعه داشتم حتى در سن و سالى كه من 
هســـتم نزديك به 90 سالگى خواب ندارم 
چون واقعا عاشـــق و ديوانه كار هســـتم. 
شبهاى بسيارى از دو نيمه شب از خواب 
بيدار مى شوم و حتى تا بعد از نماز صبح 
كار مىكنم وگرنه نمىتوان به نتيجه رسيد. 
كسى كه به اين دانشكده مىآيد بايد بداند 
هنر، عبادت اســـت نوعى از پرستش خدا 
كه از اين طريق انجام مىشود و تنها پول 
و ارتزاق نيســـت. نمىدانم شايد بيان من 
آنطور كه حس مىكنم نيســـت (شايد نمى 
توانم حسم را به درستى بيان كنم) و افراد 
ديگر بهتر بتوانند تجزيه و تحليل كنند اما 
دانشجويان بايد عاشق به اينجا بيايند و عاشق 
از اينجا خارج شوند تبديل به سمبل، اسوه 
و يَل شوند وگرنه تنها فارغالتحصيل شدن 

از اينجا به كار كسى نمىآيد.
 اين همه فارغالتحصيل از دانشكدههاى 
مختلـــف كه حداقل من نديدم كارى كرده 
باشند كارستان، شايد هم سواد من نرسيده 

است.

 وزير فرهنگ و ارشـــاد اسالمى در نشستى با 
حضور اعضاى برگزاركننده همايش بانوان قرآنپژوه، 
گفت: بسيارى از اتفاقات و فعاليتهاى قرآنى در 40

ســـال گذشته قابل مقايسه با پيش از انقالب اسالمى 
نيســـت و از نظر كميت و كيفيـــت در زمينه  هايى 
همچون آموزش، مطبوعات، رســـانههاى ديدارى و 
شنيدارى و پاياننامهها، حجم وسيعى از فعاليتهاى 

قرآنى داشتهايم.
 بـــه گزارش روابط عمومـــى معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمى، سيدعباس 
صالحى در نشســـت با اعضاى برگزاركننده همايش 
بانوان قرآنپژوه، بيان كرد: در آستانه چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى اگر شاخصهايى 
را بهعنوان توفيقات اين چهل سال برشماريم، بىترديد 
فعاليتهاى قرآنى يكى از اين شـــاخصها بهشمار 

مىآيد.
 وى افزود: بســـيارى از اتفاقات و فعاليتهاى 
قرآنى در چهل ســـال گذشته قابل مقايسه با پيش از 
انقالب اســـالمى نيســـت و از نظر كميت و كيفيت 

در زمينه آموزش، مطبوعات، رســـانههاى ديدارى و 
شنيدارى، پاياننامهها و ... حجم وسيعى از فعاليتهاى 

قرآنى داشتهايم.
 وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمى گفت: حوزه 
زنان و گسترش فعاليت در اين بخش نيز يكى ديگر 
از شـــاخصهايى است كه در چهلمين سال انقالب 
اســـالمى مىتوان از آن به عنوان شاخص قابلتوجه 
ياد كرد. در حوزه داستاننويسى، شعر، پژوهش و ... 
زنان فعاليتها و آثار قابلتوجهى داشتهاند و در برخى 

موارد جلوتر از مردان حركت كردهاند.
 صالحـــى ادامه داد: زنـــان همچنين در حوزه 
موسسات، انجمنها، جريانها، تشكلها، مطبوعات 
و ... نيز سهم عمدهاى داشتهاند و اين امر يكى ديگر 

از شاخصهاى توفيقات انقالب اسالمى است.
 وى با تاكيد بر اينكه جريانهاى اجتماعى زنان 
روزبهروز در حوزههاى مختلف افزايش يافته، تصريح 
كرد: همايش بينالمللى بانوان قرآنپژوه كه امســـال 
پانزدهمين دوره آن برگزار خواهد شـــد يكى از اين 

توفيقات است كه بايد بر اهميت آن توجه داشت.

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به تاكيد 
قرآن به تجلى الهى و نقطههاى جمال قرآنى، افزود: 
زنـــان در حوزه فهم نقطههاى جمال قرآنى مىتوانند 
نقش بسزايى داشته باشند. وجه جمالى قرآنى به خوبى 
مكشـــوف نشده و زنان به ميزان كافى به اين حوزه 
ورود نكردهاند، بنابراين حضور بيشتر زنان در اين زمينه  

به فهم و درك تجلى قرآنى كمك مىكند.
 صالحى گفت: زنان وجه مادرانه دارند كه بهعنوان 
وجه تكثيرى محسوب مىشود. قدرت زنان مىتواند 
يك معرفت را در تكثر حداكثرى قرار دهد. بنابراين 
براى تكثير نقش معرفتى و رفتارى قرآن بايد از نقش 
زنـــان در اين زمينه بهره برد. زنان و مادران به دليل 
قدرت تكثرى خود ســـريعتر مىتوانند جامعه را به 
سمت قرآن سوق دهند و آن را قرآنى كنند. زنان نسبت 
به مردان از پشتكار بيشترى برخوردارند و از آنجا كه 
قرآن داراى اليههاى بسيارى است حركت به سمت 
اين اليهها به پشـــتكار زيادى نياز دارد و زنان واجد 
اين ويژگى هســـتند و بايد از اين ظرفيت خدادادى 

آنها در جهت قرآنى كردن جامعه بهره برد.

 وى در پايان با اشاره به تعداد پاياننامههاى انجام 
شده در حوزه قرآن، اظهار كرد: اين حجم وسيع از 
پاياننامهها، نشاندهنده افق جديد در مباحث قرآنى 
در كشـــور و جهان تشـــيع است و كمك خوبى در 
ارتباطات و ديپلماسى فرهنگى و قرآنى ما محسوب 

مىشود.
 در بخشـــى از اين نشست نيز حجتاالسالم 
عبدالهيـــان دبير پانزدهمين همايش بانوان قرآن پژوه، 
گزارشـــى از مجموعه فعاليتهاى اين همايش ارائه 

داد.
 وى گفت: در هر دوره از برگزارى اين همايش 
بانوان سرآمد و شاخص كه در حوزه قرآنى فعاليت 

داشته اند شناسايى و به جامعه معرفى مى شوند.
 عبدالهيـــان افزود: گـــردآورى حدود 21 هزار 
پايان نامه قرآنى، جلوگيرى از تكرار و موازى كارى در 
فعاليت ها و پژوهش هاى قرآنى، كشف استعدادهاى 
بانـــوان و معرفـــى آن ها به جامعه، تكريم از بانوان 
هنرند فعال در حوزه قرآن و ... از جمله آثار برگزارى 

اين همايش است.
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استاد فرشچيان : در  دانشگاه هنرهاى ايرانى اسالمى  استاد پرورش خواهيم داد نه  دانشجو

وزير ارشاد: فعاليتهاى قرآنى 40 سال اخير بى بديل است

ثبت درخواست انتقال براى دانشجويان پزشكى خارج از كشور از 15 آبان
ســـامانه انتقال براى اخذ زمان مصاحبه دانشـــجويان متقاضى انتقال از 
دانشگاه هاى خارج به دانشگاه هاى داخل كشور در گروه علوم پزشكى از 

15آبان فعال مى شود. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت بهداشت، دانشجويان متقاضى انتقال از 
دانشگاه هاى خارج به دانشگاه هاى داخل كشور بايد براى تكميل مدارك و 

ثبت درخواست خود به سامانه نقل و انتقال مراجعه كنند.
پيرو اطالعيه 4مهر 97مبنى بر ضرورت تكميل مستندات در سامانه انتقال 
دانشجويان، سامانه انتقال مركز خدمات آموزشى وزارت بهداشت براى اخذ 
زمان مصاحبه براى دانشجويانى كه شرايط اوليه انتقال را دارا هستند از تاريخ 

15آبان 97فعال خواهد بود.
با توجه به اينكه انتخاب زمان مصاحبه توسط دانشجو صرفا از طريق 
سامانه ميسر است تمامى متقاضيان ضمن كنترل پرونده خود، نسبت به تكميل 
پرونده و رفع نواقص احتمالى در ســـامانه انتقال دانشـــجويان بايد به آدرس:
http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServicePortal

مراجعه كرده و پرونده خود را تكميل كنند.
دوازدهمين كنگره بينالمللى بيمارىهاى غدد درونريز

 برگزار مىشود
دوازدهميـــن كنگره بينالمللى بيمارىهاى غـــدد درون ريز به همت 
پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و 

انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران 23تا 25آبان برگزار مىشود.
دكتر شهرام علمدارى، معاون پژوهشكده غدد و دبير علمى كنگره در 
گفتوگو با ايسنا، گفت: اين كنگره با حضور اساتيد و دانشجويان رشتههاى 
مرتبط و ساير عالقمندان در تاالر ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتى برگزارخواهد 
شد. وى با اشاره به برخى از محورهاى اصلى اين كنگره، اظهار كرد: اختالالت 
غده تيروئيد، اختالالت چربىهاى خون، بيمارى غده هيپوفيز، نارسايى غدد 
فوق كليوى، اندويورولوژى، پوكى استخوان، بيمارىهاى متابوليك استخوان، 

چاقى و پزشكى شخصى برخى از محورهاى كنگره هستند.
علمدارى در ادامه با اشاره به اهداف برگزارى اين كنگره، اظهار كرد: آشنايى 
با آخرين دستاوردهاى علمى اين حوزه و همچنين پژوهشهاى انجام شده طى 

چند سال اخير در ايران و جهان برخى از اهداف اين كنگره است.
600نفر به ظرفيت رشته هاى پزشكى دانشگاه آزاد اضافه شد

معاون آموزشى وزارت بهداشت گفت: براى حل مشكل پذيرفته شدگان 
دانشگاه آزاد حدود 600نفر  به ظرفيت پذيرش در رشته هاى علوم پزشكى 

افزوده شد.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، دكتر باقر الريجانى در نشســـت 
كميته آموزش عالى و علوم پزشكى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى 
مجلس شـــوراى اسالمى با بيان اينكه متاسفانه در اين زمينه صورت مسئله 
دقيق مشـــخص نيست، خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت براى حل مشكل 
پذيرفته شـــدگان دانشگاه آزاد حدود 600نفر را به ظرفيت پذيرش در رشته 
هاى علوم پزشكى افزود. وى گفت: عالوه بر اين افزايش ظرفيت، 30واحد 
كه به دليل مشـــكالت بسيار اخطار آموزشى دريافت كرده بودند، به منظور 
همكارى با دانشگاه آزاد مجدداً اجازه پذيرش دانشجو دريافت كردند. معاون 
آموزشى وزارت بهداشت، با بيان اينكه تمام تالش خود را براى حل مشكل 
دانشـــگاه آزاد انجام دادهايم، اضافه كرد: راهكار اين مشـــكل اجازه افزايش 
ظرفيت رشـــته هاى پزشكى نيســـت. در حال حاضر خانواده ها ميلياردى 
هزينه مى كنند تا فرزندانشان در اين رشته پذيرفته شوند. وزارت بهداشت 
نمى تواند اقدام ديگرى در اين حوزه انجام دهد . الريجانى با بيان اينكه اگر 
براى رفع مشكل پذيرفته شدگان معترض افزايش ظرفيت دهيم، تمامى افرادى 
كه در كنكور شركت كرده اند، معترض مى شوند، تاكيد كرد: مشكل در درون 

وزارت بهداشت نيست، بلكه دانشگاه آزاد بايد راه چاره اى پيدا كند.

رونمايي از كتاب «درآمدي بر انديشه 
سياسي امام موسي صدر» در شهركتاب

«درآمدي بر انديشه سياسي امام موسي صدر» نوشته شريف لكزايي، سهشنبه 
15 آبان در مركز فرهنگي شهر كتاب رونمايي ميشود. 

گزارش پايگاه اطالع رساني مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر،  به
آيين رونمايي از كتاب «درآمدي بر انديشه سياسي امام موسي صدر» نوشته دكتر 
شـــريفلكزايي، روز سهشـــنبه 15 آبان 1397 ساعت 16:30 در مركز فرهنگي 

شهركتاب برگزار ميشود.
اين مراسم حجتاالسالم و المسلمين محمدحسن اختري، حجتاالسالم  در
و المسلمين دكتر منصور ميراحمدي، حجتاالسالم و المسلمين دكتر حميدرضا 
نويسنده كتاب دكتر شريف لكزايي حضور داشته و سخنراني  شـــريعتمداري و

خواهند كرد.
«درآمدي بر انديشه سياسي امام موسي صدر» نوشته دكتر شريف لكزايي، 
فلسفه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و  دانشيار گروه
نخستين اثر مستقل در باب منظومه فكر سياسي امام موسي صدر  فرهنگ اسالمي
اين عناوين دارد: «شرح حال، فعاليتها و آثار»، «بنيانهاي  است كه هفت فصل با
،آزادي»، «عدالت»، «گفتوگو و همبســـتگي»، «واليت» و «حكومت».  انديشـــه»»
تازگي به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي منتشر  اين كتاب به

شده است.
بخشـــي از مقدمه اين كتاب آمده اســـت: «فهم منظومه فكري متفكران  در
و انديشـــمندان به خودي خود جذاب اســـت و اگر صاحب انديشه، امام موسي 
افزون خواهد شد. جامعه متكثر و چندفرهنگي لبنان در  صدر باشد، اين جذابيت
انديشمندانه امام صدر و نيز تمايزات شخصيتي وي، او را  كنار نگاه جامعنگر و
كنشگري انديشمند بدل ساخت. در اين اثر كه نخستين اثر  به مصلحي متفكر و
فكر سياسي امام موسي صدر است، سعي شده تا حد امكان  مستقل در باب منظومه
نقاط تالقي «انديشـــه و عمل» وي به مخاطب نشـــان داده شود. در چنين بستري 
سياسي صدر نظير عدالت، آزادي، واليت و حكومت  است كه مفاهيم مهم انديشه

بهدرستي فهم خواهد شد.»
مركز فرهنگي شهر كتاب در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير 

(بخارست)، نبش كوچه سوم واقع شده است.

 آيـتاهللا كاظمـي 

چگونه مدحِت رويت كنم مِن مســـكين 
كه برتر اســـت جمـــال، از نگارخانة چين 

سرشـــت تو نه سرشتي بَُود كه وصف شود 
چـــو آمدســـت سرشـــتت ز اوج علييّن 

چـــه گويمت به تو اي زينت زمين و زمان 
كه روي، چشمة نور است و زلف، عطر آگين 

ز حسِن روي تو مه، در مدار، شرمنده است 
يُييْن چه جاي ماه، كه خورشـــيد، ال يَكاُد

فرشـــتگان، همه خدمتگذارِ طلعِت توست
ركابـــدارِ تـــو، همـــواره جبرييـــِل امين 

چنين جمال نديده كســـي در عالِم خلق 
ز حســـِن طلعِت تو مات گشته حور العين 

منـــّور اســـت از اين طلعِت درخشـــنده 
ز لطـــِف خالِق فيّاض، آســـمان و زمين 

از آن جمـــال، به حيرت فتاده حور و ملك
در اشتياِق همين روي و رخ، بهشِت برين 

بـــه خاكبوســـي درگاهِ تو فروشـــد فخر
عقيـــق و گوهر و مرجان و لعل و ُدرِّ ثمين 

ز يمـــِن طلعتـــت اي قبلـــه گاهِ عالميان 
بهشـــت را به مهين جلوه بســـتهاند آذين 

ز وصف روي مهت خلق، جمله خاموش است
كه عاجز است ز ترسيِم حسِن تو، تحسين 

كواكـــب از رخ پرنـــور تو شـــگفتزده
بـــه حيرتنـــد ثريّـــا و زهـــره و پروين 

دل تـــو مخزِن اســـرارِ حِيّ لم يزليســـت 
به ســـينة تو نهفته اســـت نور، شرِع مبين 

بـــه بارگاهِ تو تكميل گشـــته علم و خرد 
بـــه عرصه آمـــده در دولتت صحيفة دين 

چنين مقام، كجا بر كســـي بَُود ميســـور 
كه پيش خلـــق، اميني به پيش حق، مكين 

خطاب كـــرده خدا، گه، ترا ســـراج منير
 ز راهِ مكرمت و لطف، گفته گه ياســـين 

غرض تو هستي و آل تو هست مر حق را 
ز آيـــهاي كه در آنجاســـت ذكر الياســـين

رســـيده جاه و جاللت بـــدان مكانت كه
يكي گشت همچو علم و يقين دو ذات پاك

كشـــيد كار به جايي كه در شـــب معراج
وجود پاِك تو تنها بگشـــت صدر نشـــين 

بـــه اضطراب فتـــادي ز خوف موقف حق 
ولـــي بدادت عنايات ذات حق، تســـكين 

بگشـــت محو، حجابات، رفـــت بينونت 
نمانـــد بيـــن تو و حّق، فاصلـــه، چندين 

ز بعـــد رتبـــة حق، برتر اســـت رتبة تو 
يكي اســـت مرتبت در سما و در ارضين 

رســـول و آل رســـولند نور پـــاك خدا 
ميـــان آل پيمبـــر، علـــي، َعَلـــي الّتعيين 

خـــدا بگفته والي علي حصار من اســـت 
بلي والي علي بر خداســـت حصِن حصين 

فراتـــر اســـت مقـــامِ پيمبـــر از گفتار 
بـــه صد صحيفـــه نگردد مقـــامِ او تبيين 

تـــو كاظمـــي دگر از مـــدح او زبان بربند
پذيـــرد عذر تو اين پادشـــاه يـــوم الّدين
1382/12/25  

در عرض ادب به ساحت 
مقدس حضرت نبياكرم(ص)

نمايش فيلم «باد صبا» امروز در سينماتك خانه هنرمندان ايران
در ششمين برنامه «بازى بزرگان» سينماتك خانه هنرمندان ايران، 

فيلم «باد صبا» نمايش داده مىشود.
بـــه گزارش روابط عمومى خانه هنرمندان ايران، در ســـيصد و 
هفتاد و نهمين برنامه سينماتك خانه هنرمندان ايران و در ششمين برنامه 
از مجموعه «بازى بزرگان» كه در فصلهاى پاييز و زمستان 97 به نمايش 

he Lovers’) «در مىآيد، دوشنبه 14 آبان ساعت 18 فيلم «باد صبا
Wind) به كارگردانى «آلبرت الموريس» در تاالر اســـتاد ناصرى به روى 
پرده خواهد رفت. در ادامه نيز نشســـت نقد و بررســـى فيلم با حضور 
مهرزاد دانش برگزار خواهد شد. عالقمندان براى عضويت در سينماتك 
خانه هنرمندان ايران مىتوانند به سايت تيوال يا بهصورت حضورى به 

واحد سينماتك خانه هنرمندان ايران مراجعه كنند.
نمايش فيلم در حوزه آسيب هاى اجتماعى به همراه نشست 

نقد و بررسى
نمايش فيلم سينمايى «اَمن» ( safe) در حوزه آسيب هاى اجتماعى 
به همراه نشســـت نقد و بررســـى  آن با حضور بيژن چوبينه ، امروز 

دوشنبه 14 آبان در انجمن «احيا» برگزار مى شود.
نمايش فيلم سينمايى «اَمن» ( safe) ، محصول سال 2012 آمريكا 
به كارگردانى «بوآز ياكين» ، اولين نمايش فيلم از سلسله نشست هاى 
نقد فيلم در حوزه آسيب هاى اجتماعى است كه از اين پس قرار است 
با همكارى گروه «احيا» و مجله ســـينمايى «پيشرو» براى عالقه مندان  
در انجمن «احيا» به نمايش گذاشته شده، مورد نقد و بررسى و آسيب 
شناســـى قرار بگيرد. شـــركت تمامى عالقه مندان در جلسات نمايش 
فيلم ها و بحث هاى آســـيب هاى اجتماعى و نقد و بررســـى اين

فيلم ها  آزاد است . اين جلسات به نفع كودكان توان ياب و ايتام ايدز 
كه جزو اهداف انجمن «احيا» نيزاست ، برگزار مى شود. عالقه مندان براى 
حضور در جلسه نمايش فيلم «اَمن» مى توانند امروز 14 آبان ساعت 16
تا 20 به انجمن «احيا» به نشانى ميدان انقالب، خيابان كارگرشمالى، بين 

فرصت و نصرت، كوچه جعفرزادگان،شماره 2 مراجعه كنند.
ديدار رايگان از موزه ملى ملك به مناسبت روز وقف

بزرگترين موقوفه فرهنگى ايران، به مناسبت فرارسيدن 27 صفر 
1440 قمرى، روز وقف، نيز همزمان با گشـــايش نمايشـــگاه «روزگار 
آقاى واقف؛ زندگى و زمانه حاج حســـين آقا ملك به روايت اســـناد و 
تصاوير تاريخى»، سهشنبه 15 آبان به رايگان از دوستداران آثار تاريخى 

و موزهاى ميزبانى مىكند.
به گزارش روابط عمومى كتابخانه و موزه ملى ملك، عالقهمندان 
و دوستداران عرصه فرهنگ و هنر مىتوانند از ساعت 8 و 30 دقيقه  
تا 16 و 15 دقيقه سهشـــنبه 15 آبان به مناســـبت روز وقف به رايگان 
از كتابخانه و موزه ملى ملك، به نشانى ميدان امام خمينى، خيابان امام 

خمينى، سردر باغ ملى، خيابان ملل متحد ديدار كنند.

مونسان:برنامه جامع اطالعرسانى جاذبههاى ايران تدوين شود
رئيس سازمان ميراثفرهنگى، 
صنايعدستى و گردشگرى گفت: 
«انتظارى كه من از شـــركتهاى 
تابعه سازمان ميراثفرهنگى دارم 
اين اســـت كه به حل مشكالت 
ســـازمان كمك كنند و بهعنوان 
بازوهاى اجرايى به رفع موانع در 
حوزه گردشگرى و توسعه و رونق 

اين صنعت كمك كنند.»
بهگـــزارش ميراثآريا، على 
اصغر مونسان معاون رئيسجمهورى 
و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، 
صنايعدســـتى و گردشگرى، روز 
يكشنبه 13 آبان در نشست مجمع 
عمومى عادى (بهطور فوق العاده) 
كانون جهانگردى و اتومبيلرانى 
با اشاره به تأكيد رئيس جمهورى 
درخصوص اجـــراى برنامههاى 
بانشاط در جامعه گفت: «يكى از 
دستگاههايى كه مىتواند به اجراى 
برنامههاى بانشـــاط در جامعه 
كمك كند، كانون جهانگردى و 
اتومبيلرانى است كه بهعنوان مثال 
برگزارى رژه خودروهاى كالسيك 
و نيز برگزارى رالى ها مى تواند 
بـــه اين مهم كمـــك كند و بايد 
بهصورت دائمى و در طول سال از 

سوى كانون ادامه داشته باشد.»
مونسان افزود: «برگزارى چنين 
برنامههايى عالوه بر ايجاد نشاط و 
شادابى در جامعه، مىتواند به رونق 

گردشگرى نيز كمك كند.»
او افزود: «رالى  ها و برنامههايى 
كه به ايجاد نشاط در جامعه كمك 
مىكند بايد بهصورت يك تقويم 

تدوين شود و در طول سال تداوم 
داشته باشد، رالىها بايد بهصورت 
شهرى و برونشهرى برگزار شود 
تا به رونق هرچه بيشتر گردشگرى 

كمك كند.»
مونسان سپس در خصوص 
پورتال جامع گردشگرى، برگزارى 
نمايشگاههاى گردشگرى خارجى و 
نيز گردشگرى سالمت توصيههايى 
را به اعضاى هيئت مديره كانون 
جهانگـــردى و اتومبيلرانى ارائه 

كرد.
استفاده از فرصت اجالس 
ســازمان جهانى گردشگرى در 

همدان
رئيس سازمان ميراثفرهنگى، 
صنايعدستى و گردشگرى در ادامه 
با اشاره به برگزارى نشست اعضاى 
وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
در هفته آينده در همدان افزود: «با 
توجه به حضور  دبيركل سازمان 
جهانى گردشگرى در اين رويداد، 
بايد بتوانيم با اجراى برنامه هاى 
خالقانه به معرفى هرچه بهتر ايران 

كمـــك كنيم و در اين خصوص 
كانون جهانگردى و اتومبيلرانى 
با همكارى معاونت گردشگرى 
مىتوانند نســـبت به تدوين يك 
برنامه جامع براى اين رويداد كمك 

كنند.»
برنامه جامع اطالع رســانى 

تدوين شود
او در بخـــش ديگـــرى از 
صحبت هاى خود با اشـــاره به 
سامانه 09629 نسبت به نظارت 
آنالين و آنتايم در اين ســـامانه 

تأكيد كرد.
مونســـان در ادامه با اشاره به 
اهميت تبليغات و معرفى جاذبههاى 
گردشگرى و آثار فرهنگى تاريخى 
ايران تصريح كرد: «كانون مىتواند 
نسبت به تدوين يك برنامه جامع 
اطالعرسانى قوى اقدام كند. تركيه 
در يك كليـــپ يك دقيقهاى به 
معرفى جاذبههاى گردشگرى اين 
كشـــور پرداخته است كه در يك 
هفته 2ميليون بازديدكننده داشته 
اســـت. در اين خصوص بايد از 

گروههاى حرفهاى و افراد متخصص 
استفاده كرد كه در فضاى مجازى 
بتوانـــد به خوبى اين تبليغات به 

نمايش درآيد.»
پيگيرى لغو رواديد با چين

معـــاون رئيس جمهورى در 
ادامه با اشاره به شناسايى كشورهاى 
هدف افزود: «يكى از كشورهاى 
هدف ما در حوزه گردشـــگرى، 
چين است، موضوع لغو رواديد با 
چين را با همكارى وزارت امور 
خارجه پيگيرى مىكنيم. چين يك 
كشـــور پرجمعيت است كه دهها 
ميليون گردشگر خروجى دارد و 
يكى از مهمترين كشورهاى هدف 

است.»
او افزود: «كانون جهانگردى 
و اتومبيلرانى به اين موضوع ورود 
پيدا كند و تبليغات و معرفى ايران 
در چين و جذب گردشگر از اين 
كشور را بر عهده گيرد و با تدوين 
يك برنامه جذاب و قوى تبليغاتى 
و اطالعرســـانى بتواند به رونق 
گردشگرى و جذب گردشگر از 
اين كشور پرجمعيت دنيا كمك 

كند.»
مونســـان در ادامه با اشاره به 
اهميت گردشـــگرى سالمت نيز 
گفت : اين حوزه يكى از مهمترين 
حوزههاى گردشـــگرى است كه 
روند رو به رشدى را دارد و كانون 
جهانگردى و اتومبيلرانى مىتواند 
به اين حوزه ورود پيدا كند و به 
رونق اين بخش از گردشگرى در 

كشور كمك كند.

اهداى جايزه جبار باغچهبان
 در دومين همايش «با من بخوان»

 دومين همايش دوساالنه «با من بخوان» و 
جايزه «جبار باغچهبان، همزاد سيمرغ» همزمان 
با روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار، از ســـوى 
موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان برگزار 

مىشود.
 به گزارش ايبنا، موسسه پژوهشى تاريخ 
ادبيات كودكان با پشـــتيبانى شركت عمران 
آذرستان، دومين همايش دوساالنه «با من بخوان» 
و جايزه «جبار باغچهبان، همزاد سيمرغ» را با 
شعار «با من بخوان تا اوج پرواز» پنجشنبه (24
آبانماه) همزمان با روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار در تاالر گنجينه سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى ايران برگزار مىكند.  بررسى دستاوردها و چالشها 
در ترويج خواندن»، «نمايش چند فيلم مســـتند از تجربههاى گوناگون با 
من بخوان» و اهداى جايزه «جبار باغچهبان، همزاد ســـيمرغ» به آموزگاران 
برگزيده از محورهاى اين همايش هستند.  در اين همايش، جايزه «جبار 
باغچهبان، همزاد سيمرغ» براى دومين سال به 13 آموزگار برگزيده از مناطق 
دوردست و كمبرخوردار ايران اهدا مىشود. اين آموزگاران كه در شرايطى 
دشوار و با كمترين امكانات آموزشى كار مىكنند، توانستهاند در چارچوب 
برنامـــه «بـــا من بخوان» گامهاى بلند و موثـــرى در زمينه آموزش خالق 

سواد پايه و ترويج كتابخوانى در ميان كودكان بردارند.

شهبازيان «شِب روحاهللا خالقى»
 را برگزار خواهد كرد

فراخوان يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر اعالم شد
يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر 
با عنوان «طوباى زرين» از 5 بهمن تا 15 اسفند 
1397 بـــه همت اداره كل هنرهاى تجســـمى 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمى با همكارى 
مؤسســـه توســـعه هنرهاى تجسمى معاصر، 
ادارات كل فرهنگ و ارشـــاد اسالمى استان ها، 

نگارخانه ها و مجامع هنرى برگزار مى شود.
به گزارش هنرآنالين، در فراخوان يازدهمين 
جشـــنواره هنرهاى تجسمى فجركه همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران 
برگزار مىشـــود، آمده است: جشنواره در ده 
رشته هنرى "تصويرســـازى"، "خوشنويسى"، 
"ســـراميك"، "كاريكاتـــور و كارتـــون"، 
"نقاشى"،  "گرافيك"،"عكاسى"،"مجســـمه"، 
"نگارگرى" و "هنرهـــاى جديد" (ويديوآرت، 
پرفورمنس آرت و چيدمان) برگزار مىشـــود و 
انتظار مىرود هنرمندان به "رويكردها و شيوههاى 
معاصر" در "خلق" و همچنين "ارايه" آثار هنرى 

توجه كنند.
موضوع اين دوره از جشنواره آزاد است و 
هنرمنـــدان مىتوانند آثار خود را با رويكردهاى 

معاصـــر در هنر ايـــران  با گرايشهايى چون، 
رويكردهاى معاصر، رويشى نوين از ريشههاى 
كهن، تاثير هنـــر ما در منظومة جهان معاصر، 
انســـان، رنجهاى بشرى و بازنمايى هنرمندانه، 
تفكر انسان معاصر در سپهر انديشههاى آئينى، 
ميراث فرهنگ و انديشـــه ايرانى: انسان بومى، 
تفكر جهانى، اســـطورهها و بازآفرينى در جهان 

معاصر به دبيرخانه ارسال كنند.
رياست شوراى سياستگذارى اين دوره 
جشنواره را هادى مظفرى بر عهده دارد و اعضاى  
شوراى سياستگذارى عبارتند از فرزاد اديبى، 
ابراهيم حقيقى، امير راد، محسن سليمانى، حميد 
شانس، سيفاهللا صمديان، احمد عربانى، كيانوش 
غريب پور، اميراحمد فلسفى، ليلى گلستان، هادى 
مظفرى، اردشير مجرد تاكستانى و مهران هوشيار. 
هادى مظفرى رياست شوراى سياست گذارى 
با پيشـــنهاد ابراهيم حقيقى  دبير جشنواره فجر 
يازدهم، سيدامير سقراطى را به عنوان دبير هنرى 
و محســـن سليمانى را به سمت مدير اجرايى 

معرفى كرد .
يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر با 

عنوان (طوباى زرين ) به بخشهاى زير تقسيم 
مىشود . نمايش آثار برگزيده جشنواره،نمايش 
گزيدهاى از آثار ارايه شده در گالرىهاى كشور، 
نمايش دستاوردهاى هنرى در استانهاى كشور، 
فراخوان مقاالت و برگزارى همايشهاى تخصصى، 
نمايش فيلمهايى درباره هنرهاى تجسمى، نمايش 
دستاوردهاى انتشارات هنرهاى تجسمى كشور، 
تجليل از مفاخر هنرهاى تجســـمى، تجليل از 
فعاالن هنرهاى تجسمى، تجليل از نويسندگان، 

مولفان و منتقدان هنرهاى تجسمى.
در اين دوره جشـــنواره تجسمى فجر به 
مناسبت چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى 
ايران، بخشهاى ويژهاى خواهد داشت. پالك 
40: نمايش هنرهاى تجسمى انقالب ،نمايشگاه 
عكـــس روزهاى انقالب، هنـــر معاصر ايران؛ 
چهل نمايشگاه، چهل شهر، تجليل از هنرمندان 
برگزيـــده انقالب و دفاع مقدس از جمله اين 

بخشهاست .
عالقه منـــدان براى كســـب اطالعات 
بيشـــتر مـــى تواننـــد بـــه وب ســـايت

www.ivafestival.ir مراجعه كنند.

 هشدار نسبت به كاهش گرايش
 به رشته رياضى

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بارها 
خطر كاهش گرايش به رشته رياضى را گوشزد و اعالم كردم كه آينده مهندسى 

در خطر است.
عبدالرسول عمادى در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به كاهش حضور دانشآموزان 
در رشـــته رياضى اظهار داشـــت: در جريان هدايت تحصيلى كاهش محسوسى 
را در گرايش به رشته تجربى داريم، اما كمتر به نفع رشته رياضى تمام شده و 
بيشتر به نفع رشته انسانى و حتى رفتن دانشآموزان به سمت شاخههاى فنى و 

كاردانش بوده است.
وى افزود: همچنان نگران رشته رياضى هستيم، البته بايد به اين مسئله توجه 
كنيم كه براى فارغالتحصيالن رشته رياضى زمينه اشتغال نهايى در رشتههاى مهندسى 
و رياضى چندان تضمين شده  نيست كه باعث كاهش گرايش خانوادهها شده 
است. سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
عدم گرايش به رياضى در مناطق كشور عمدتا سه دليل دارد گفت: يك دليل اين 
است كه در برخى مناطق كه داوطلب رياضى كم است به حدنصاب تشكيل كالس 
نمىرســـد، مثال ســـه يا چهار دانش آموز داريم و خود به خود براى آنها كالس 
تشـــكيل نمىشـــود. يك علت ديگر عدم عالقه است و عمدتا به اين دليل است 
كه كمتر منجر به اشتغال مىشود . عمادى ادامه داد: يك علت ديگر هم ترس از 
رياضى است. حجم باالى محتوا و كار بيشترى كه اين درس نياز دارد يك ترس 
را بوجود آورده؛ البته در گذشته گرايش بيشتر بود زيرا زمينه اشتغال وجود داشت 

و بچهها رنج رياضى را مىپذيرفتند.

مقّدمهاي بر زندگينامة علمي
مرحوم سّيد جاللالّدين محّدث ارموي

(حديث محّدث)
در ســـالهاي 1323 و 1324

مرحوم ميرزا مهدي مدرس آشتياني 
سخنرانيهايي در مسجد صاحب ديوان 
در حوالي خيابان ســـيروس و نيز در 
منزل بازرگاني به نام جامساز واقع در 
آبمنگل از انشعابات خيابان ري ايراد 
ميفرمودنـــد كه در آن عارف و عامي 
آزادانه شركت ميكردند. خداوند بزرگ 
اين توفيق را نصيب من كرد كه در آن 
مجالس مبارك حضور يابم و از محضر 
پرفيض آن مرد بزرگ بهرهمند گردم.

استاد به فراست عالقة من را به علم و دانش دريافت و مرا رهنمون 
گشت كه در مدرسة سپهساالر قديم كه جنب مدرسة مروي بود صاحب 

حجره و شهريه گرديدم. 
در وقفنامة اين مدرسه آمده كه بزرگترين حكيم تهران بايد راتبة 
تدريس آن مركز علمي را داشته باشد كه پيش از استاد، مرحوم ميرزاحسن 
كرمانشاهي و پيش از ايشان مرحوم ميرزا ابوالحسن جلوه عهدهدار تدريس 

فلسفه در آن مدرسه بودند.
مـــن به عنوان كوچكترين شـــاگرد و مرحوم شـــيخ ابراهيم 
صاحبالّزماني(پدر دكتر ناصرالّدين مولّف كتاب خّط سوم) به عنوان 
مسنترين شاگرد از درس ميرزاي آشتياني استفاده ميكرديم و مرحوم سيّد 
جاللالّدين آشتياني كه چندسالي از من بزرگتر بودند ميان قم و تهران 
و قزوين ترّدد داشتند. در تهران از درس مرحوم ميرزا مهدي آشتياني و 
در قزوين از محضر آيتاهللا رفيعي قزويني و در قم از درس امام خميني 

ـ استفاده ميكردند.  رضوان اهللا تعالي عليهم اجمعين ـ
در ســـال 1325 آقاي احمد مهدوي دامغاني فرزند مرحوم حاج 
شيخ محّمدكاظم مجتهد دامغاني براي ادامة تحصيل در دانشگاه به تهران 
آمدند و در حجرة بنده اقامت گزيدند. من و ايشان كه در جّد اعال با 
هم اشتراك داشتيم در جريان علمي هم با هم مشترك گشتيم و هردو 
نزد مرحوم عبدالحميد بديعالّزماني كردستاني به خواندن مقامات حريري 
و معّلقات سبع و ديوان بحتري و ابوتّمام اشتغال ورزيديم و در واقع 

مصداق تعبير «وافق شنٌّ طبقه» گشتيم.
در همين زمان مرحوم شيخ محّمدرضا ترابي خانرودي از مدّرسين 
بزرگ مشهد به تهران آمدند و در حجرة مجاور حجرة من كه متعّلق به 
مرحوم سيّد محّمدرضا علوي تهراني بود اقامت گزيدند. من و مرحوم 
علوي فرصت را غنيمت شمرده و يك دوره معالماالصول را نزد آقاي 
حفظه اهللا تعاليـ  و مرحوم  ترابي به درس خوانديم. وجود احمدآقاـ 
ترابي موجب شد كه بسياري از دوستان و آشنايان اين دو دانشمند راهشان 
به اين مدرسه باز شد؛ از شاخصترين آنان آيتاهللا وحيد خراساني بودند 
كه من و مرحوم علوي بخش منطق از شـــرح منظومة حاج مالهادي 
ســـبزواري را به درس نزد ايشـــان خوانديم و نيز مرحوم سيّد جالل 
محّدث كه از افادات ايشان همة ما بهرهمند ميشديم. اين دو بزرگوار از 
همدرسان آقاي ترابي در مشهد بودند.مرحوم محّدث در دورة نخستين 
دكتري الهيات شركت كردند و سپس عضو هيأت علمي همان دانشكده 
شدند. در دورة دكتري الهيّات من با ايشان همكالس بودم هرچند من 
در همان وقت دكتري ادبيات فارسي را گرفته بودم و عضو هيأت علمي 
دانشكدة ادبيّات شدم. در دورة دكتري الهيّات عالوه بر مرحوم محّدث، 
آقايان شيخ محّمدابراهيم آيتي، شيخ عبّاس مهاجراني، حسن ملكشاهي، 
سيّد علي موسوي بهبهاني، سيّد جعفر سّجادي، علينقي منزوي، عليرضا 

فيض و چندتن ديگر با ما همكالس و همدرس بودند.
از آثــــار گرانبهاي مرحوم محّدث يكي كتاب النّقض عبدالجليل 
قزويني رازي بود كه همراه با تعليقات و كليد النّقض جداگانه منتشر 
260هـ . ق) كه در  ـ گشت و ديگر كتاب االيضاح فضلبنشاذان(180
مرحلة اّول، شوراي انتشارات دانشگاه تهران با نشر آن كتاب مخالفت 
كردند و گفتند كه ترجمة فارسي آن هم بايد ضميمه شود. من آنان 
را تهديد كردم به اين كه آن شــــورا ارزش اين كتاب را نميدانند و 
اگر چاپ نكنند من آن را در انتشارات دانشگاه مكگيل كانادا منتشر 
خواهم ساخت. خوشبختانه اين تهديد موثّر افتاد و اين كتاب نفيس كه 
از كهنترين آثار شيعة اماميّه به شمار ميآيد به زيور طبع آراسته گشت 
و مرحوم محّدث در صفحة هفتاد مقّدمة كتاب اشاره به اين موضوع 
كردهاند كه نشانة قدرداني و سپاس ايشان بود با اين عبارات: «... فاّطلع 
علي ذلك االمر صديقي الفاضل الديّن الّدكتور مهدي المحّقق فبعد أن 
رأي النّسخه و أعجبته نفاسه مطالبها أقدم علي تهيئه وسائل طبعه من 

طريق «انتشارات دانشگاه»».
خداونـــد بارانهاي رحمت و مغفرت خود را به روح پرفتوح آن 
مرحوم فرو ريزاناد و او را در بحبوحة بهشـــتهاي برين خود قرار 

دهاد.
اين مقّدمه به خواهش دوست ارجمند آقاي دكتر علي صادقيزاده 
وايقان نگاشـــته گرديد تا در آغاز كتاب ايشان «حديث محّدث» آورده 

شود.
مهدي محقق
تهران
نهم آبانماه 1397 هجري شمسي

آخرين وضعيت اليحه مطبوعات 
در يادداشت  دكتر  انتظامى

 معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى با بيان چند ماده مهم از پيشنويس 
اليحه مطبوعات و خبرگزارىها، از نهايى شدن 

آن در آيندهاى نزديك خبر داد.
به گزارش ايسنا و به نقل از سايت رسمى 
معاونت امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســـالمى، حسين انتظامى با انتشار يادداشتى 
ضمن بيان چند ماده مهم از پيشنويس اليحه 
مطبوعات و خبرگزارىها، از نهايى شدن آن 

در آيندهاى نزديك خبر داد.
در يادداشت انتظامى آمده است :

در كميســـيون لوايح دولت، چند ماده مهم از پيشنويس تقديمى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى (قانون مطبوعات و خبرگزارىها) تصويب

 شد.
تقريبا دو ســـوم اين پيشنويس در اواخر فروردين ماه امســـال در 
هيأت دولت تصويب شده بود اما موادى از آن كه جنبه قضايى داشت 
به كميسيون لوايح ارجاع شد كه گمان مىكنم يكى دو جلسه ديگر نهايى 
شود و به صحن دولت برود براى تصويب نهايى؛ و از آنجا تقديم اليحه 

به مجلس.
اين قانون در رژيم حقوقى افتراقى نوشته شده؛ يعنى به جاى اين كه 
جرايم احتمالى مطبوعات را به قوانين متعدد و از جمله قانون مجازات 
اسالمى ارجاع بدهيم كليه جرايمى را كه ممكن است از طريق مطبوعات 

انجام شود، فهرست مىكنيم و اسم ساير موارد مىشود تخلف.
پيشنويس فعلى صرفا پنج جرم براى مطبوعات متصور شده است:

1.هتك حرمت
2.نقض حريم خصوصى 

3.نقض امنيت ملى 
4.توهين به مقدسات

5.افشاى اسناد محرمانه
براى هر كدام هم اوال تعاريف صريح و غيرقابل مناقشه آمده و ثانيا 
مرجع انحصارى اعالم شكايت تصريح شده است. در حالى كه در قانون 
فعلى حداقل 20 عنوان مجرمانه وجود دارد، بعالوه دهها عنوان مجرمانه 

ديگر در ساير قوانين.
اما چند ماده مهم از پيشنويس تقديمى وزارت ارشاد كه در جلسه 

يكشنبه شب كميسيون لوايح به تصويب رسيد به شرح زير هستند:
ماده 46-افشا و انتشار مطالب زير ولو اينكه داراى طبقهبندى محرمانه 

و خيلى محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزارىها مجاز است:
1.مطالب درباره رويدادهاى طبيعى، حوادث، تصميمات و اقداماتى كه 

آثار و عواقب آنها محيط زيست و سالمت عمومى را تهديد مىكند.
2.مطالب راجع به نقض حقوق و آزادىهاى اساسى

3.اطالعات درباره فساد مطابق تعريف مقرر در قانون ارتقاى سالمت 
نظام ادارى و مقابله با فساد – مصوب 1390

4.مطالب درباره نقض يا عدم رعايت آشـــكار قوانين و مقررات در 
كشور

ماده 54-به جرايم مطبوعات و خبرگزارىها صرفا بر اساس ترتيبات 
و مجازاتهاى مندرج در اين قانون رسيدگى خواهد شد.

ماده 77-باز نشر، توزيع، تكثير و پخش اخبار اختصاصى خبرگزارىها 
در مطبوعات يا پايگاههاى خبرى يا راديو و تلويزيون و ســـاير وســـايل 
ارتباطى تا 48 ساعت پس از انتشار توسط خبرگزارى ممنوع است؛ مگر 
با رضايت خبرگزارى. متخلف عالوه بر جبران ضررهاى معنوى و مادى 
خبرگزارى، چنانچه در نتيجه نقض ممنوعيت مذكور، افزايش درآمد پيدا 
كرده باشد به رد پنج برابر افزايش درآمد حاصل در حق شاكى و جزاى 

نقدى از يكصد تا پانصد ميليون ريال محكوم خواهد شد .
به گزارش ايسنا، حسين انتظامى در روزهاى گذشته با توئيت مطلبى، 
از جايگزينى محمد سلطانىفر به جاى او در سمت معاونت مطبوعاتى 
خبر داده بود. اين درحالى است كه هنوز حكم رسمى اين جايگزينى از 

سوى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم نشده است .

مدير هنرى و رهبر دائم اركستر ملى ايران برخى از برنامه هاى آينده اين 
مجموعه تحت نظر بنياد فرهنگى هنرى رودكى را معرفى كرد.

به گزارش مهر، فريدون شـــهبازيان مدير هنرى و رهبر دائم اركســـتر 
ملى ايران در حاشـــيه تمرين اين مجموعه براى اجراى كنسرت «وداع» با 
اشاره به ورود فعاليت هاى اين اركستر به سومين سال فعاليت بيان كرد: 
اركستر ملى ايران روز 27 مهر ماه سال 97 وارد سومين سال فعاليت خود 
شد و در نگاهى كلى به فعاليت هاى اين چند سال مىتوان گفت ما در 
اين 2 سال بيش از 25 اجرا داشتيم و مىتوانم بگويم بيش از 100 قطعه 

موسيقى اجرا كرديم.
اين آهنگساز و نوازنده افزود: ما در اين مدت با هفت خواننده متفاوت 
روى صحنه رفته و مهمان هفت شهرستان با اجراى برنامه هاى مختلف 
بوده ايم. در عين حال در كشورهاى آذربايجان و روسيه هم به اجراى برنامه 
پرداختيم كه همه اين برنامه ها با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.   رهبر 
اركستر ملى ايران درباره برنامههاى پيش روى اركستر ملى ايران توضيح داد: 
در پنج ماهى كه تا پايان سال مانده است پنج اجراى جديد خواهيم داشت كه 

در برنامهاى با عنوان «شِب حسين عليزاده» آثار او را اجرا خواهيم كرد .
شـــهبازيان ادامه داد: «شِب روحاهللا خالقى» و «شِب على تجويدى» را 
هم داريم و يك شـــب به خوانندگى حســـين عليشاپور برنامه اى را اجرا 
مى كنيم. ما همچنين تصميم داريم كه آثار فردين خلعتبرى را هم در يكى 
از شبهاى اسفند اجرا كنيم. در بهمن ماه هم كه طبق معموِل هر سال در 

جشنواره موسيقى فجر براى 2 شب روى صحنه مىرويم.



بقيه از صفحه اول
غيرممكن كرد، بلكه ســـبب 
خواهد شـــد تا ايـــران عالوه بر 
مشـــتريان جديـــدى كه به گفته 
دولتمردان براى فروش نفت خود 
در شرايط جديد پيدا كرده است، 
با مضيقه كمترى در فروش نفت و 

درآمدهاى نفتى مواجه شود.
در اين ميان، فعاالن اقتصادى، 
بخش آسيب پذيرتر اقتصاد ايران از 
تحريم هاى پيش رو را حوزه نظام 
بانكى مى دانند كه البته به اعتقاد آنها، 
به مشكالت ساختارى اقتصاد ايران 
و نظام بانكى برمى گردد. با اين حال 
همه آنها يك صدا معتقدند قيمت 

ارز شاهد جهش نخواهد بود. 
محمود بهمنـــى رئيس كل 
اســـبق بانك مركزى دراين باره 
گفت: متاسفانه برخى از بخش هاى 
اقتصادى و دولتى ايران به پيشواز 
تحريم ها رفتند و در حالى كه خبرى 
از اعمال اين تحريم ها نبود، برخى 
نابسامانى ها را براى اقتصاد ايران 
رقـــم زدند؛ در حالى كه تحريم ها 

تازه از ديروزآغاز شده است.
وي افزود: بخشى از تحركات 
ناشـــى از آثار روانى اين تحريم ها 
از ســـه ماه قبل در اقتصاد ايران 
تخليه شده اســـت؛ بنابراين در 
شرايط كنونى اگر بتوانيم مديريت 
مناسبى داشته باشيم، تحريم ها را 

دور خواهيم زد.
رئيس كل اسبق بانك مركزى 
خاطرنشان كرد: ضمن اينكه بايد 
توجه داشت ايران تحريم هايى به 
مراتب بدتر از شـــرايط كنونى را 
پشت سر گذاشته است؛ در سال 
91 شش تحريم از سوى سازمان 
ملل متحد اعمال شـــد كه در كنار 
اجماع جهانى، شـــرايط سختى را 
براى اقتصاد ايران رقم زد؛ اما اكنون 
وحدت اروپايى ها و سازمان ملل 
را در همراهـــى با ايفاى تعهدات 
ايـــران در برجام به همراه داريم و 
به راحتى مى توان مديريت مناسبى 
را براى عبور از اين شرايط اعمال 
كرد. از ســـوى ديگر صحبت شد 
كه 8 كشـــور را معاف از تحريم 
نفتى شوند و مى توانند نفت ايران 
را بخرند. اين ها كمك مى كند كه 
بتوانيم تحريم ها را بهتر از گذشته 

را مديريت كنيم.
وى همچنيـــن درباره ناكامي 
آمريكا دربه صفررساندن صادرات 
نفت ايران تصريح كرد: وقتي اعالم 
مي شـــود كه 8 كشور از تحريم 
خريد نفت ايران معاف شده اند، 
يعنى اين كشورها مى توانند نفت 

ايـــران را بخرند؛ پس اگر بتوانيم 
نفت را بفروشيم، مضيقه چندانى 
نخواهيم داشت، ضمن اينكه حتى 
اگر اين معافيت هم اعمال نمى شد، 
باالخره بين 187 كشور دنيا، هستند 
كشورهايى كه نمى توانند تحريم 
بشوند و مى توانند با ايران مراودات 
تجارى داشته باشند؛ پس در اين 
حوزه هم كار را بهتر از گذشـــته 
مى تـــوان مديريت كرد؛ ولى بايد 
بسيار حواســـمان جمع باشد كه 
خودمان را در مقابل اين مســـائل 
هيجانى و تبليغاتى و صحبت هاى 
روانى، كنترل كرده و مقاوم تر كنيم. 
در مورد فروش نفت و درآمدهاى 

نفتى هم جاى نگرانى نيست. 
نامبرده تصريح كرد: حتى در 
مورد سوئيفت كه آمريكا فشارهايى 
را براى قطع ارتباط اين سيســـتم 
بـــا نظام بانكى ايران طراحى كرده 
است، خود سيستم سوئيفت تمايل 
دارد كـــه با ايران مراودات بانكى 
انجام دهد. البته شـــخصا بر اين 
باورم كه نبايد به سوئيفت اعتماد 
كنيم؛ چراكه آمريكايى ها در قالب 
ســـوئيفت ارتباطات مالى ايران را 
رصد مى كنند؛ بنابراين ما خارج از 
سوئيفت بايد يك شبكه تبادل ملى 
براى خود طراحى كرده و بتوانيم 
از طريق آن ارتباطات بانكى خود 
را برقرار كنيم؛ اينطور، هم مسائل 
ما محرمانه باقى مى ماند و هم اينكه 
دشمنان نمى توانند مسائل مالى ما را 

كامال رصد كنند.
وي افزود : در مجموع بايد به 
اين نكته  اشاره كنم كه تحريم بانكى 
براى ايران بســـيار سخت خواهد 
بود و نمى توانم بگويم كه تفاوتى 
بـــراى ايران نخواهد كرد؛ ولى ما 
قبال اين مشـــكالت را داشته ايم و 
مسائل بانكى را هم حل كرده ايم.

بهمنى درباره وضع بازار ارز پس 
از تحريم هـــا گفت: بازار ارز با 
تكانه شديدى مواجه نخواهد شد، 
اما بايد وحدت داشته باشيم؛ يعنى 
ارگان ها و نهادهاى مالى با هم يك 

حرف بزنند و كنترل هاى الزم را هم 
بر بازار ارز صورت دهند؛ چراكه 
عده اى فرصت طلب هم مى خواهند 
در ايـــن بازار، قيمت هاى بى ربط 
بدهند؛ پـــس بايد اين بازار را به 

خوبى مديريت كرد.
مســـعود خوانسارى رئيس 
اتاق بازرگانـــى تهران هم درباره 
اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد ايران 
گفت : تحريم هاى آمريكا با وجود 
مخالفت قاطع اتحاديه اروپا همانند 
پيش بينى ها از سرگرفته شده؛ اما 
بايد گفت كه اين تحريم ها حرف 
تـــازه و جديدى براى ايران ندارد؛ 
با اين تفاوت كه خوشبختانه اين  
بار اتحاديـــه اروپا با وجود تمام 
محافظه كارى هـــا در رفتارهايش، 

همراه ايران است.
وي افـــزود: لذا احتماالً و در 
مجموع با مســـاله جديدى مواجه 
نخواهيم شـــد؛ چراكـــه آمريكا 
مى خواسته فروش نفت ايران كم 
شـــود و نقل و انتقاالت پولى هم 
انجام نمى شود كه اصوال شركت هاى 
بزرگ را تحت الشـــعاع قرار دهد؛ 
پس بحث اصلى، روانى است. در 
بحث اقتصادى، هر آنچه كه بايد 
اعمال مى شده، انجام شده است. 
اما در حوزه نفت، اتفاق جديدى 

رخ نخواهد داد.
خوانسارى درباره اثرگذاري 
تحريم بانكي ايران خاطرنشان كرد: 
به هر حـــال تحريم بانكى براى 
ايران ســـخت خواهد بود، اما بايد 
براى آن روش هاى مديريتى در نظر 
گرفته شود؛ اين در حالى است كه 
به طور كلى تحريم ها براى دولت 
مى تواند يك تلنگر باشد كه در مورد 
شرايط اقتصادى كشور واقع بينانه و 

شجاعانه تصميم بگيرد. 
وي دربـــاره وضعيت قيمت 
ارز تصريح كرد : مســـاله هيجان 
و انتظارات در اقتصاد بسيار مهم 
است و اگر همه امروز بگويند آينده 
اقتصاد ايران خوب است و نسبت 
به آن مطمئن باشند، قيمت ارز روند 

نزولى مى گيرد و اگر همه بگويند 
كه وضع بد اســـت، هر چقدر هم 
كه دالر تزريق كنيم، كشش براى 

جذب آن وجود دارد.
درهمين حال، محمد الهوتى 
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران 
بااشـــاره به تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا گفت: تحريم ها بدون شك 
آثار منفى خود را بر اقتصاد ايران 
خواهد داشت و تاكنون هم بخشى 
از ايـــن آثار منفى از نظر روانى و 
عملياتى در اقتصاد نمودار شده؛ اما 
به هـــر حال همه اين آثار تخليه 
نشده است؛ ضمن اينكه آمريكايى ها 
اعالم كرده اند پتروشيمى، كشتيرانى 
و فروش نفت ايران را با مشـــكل 
روبرو خواهند كرد؛ اما اينكه تا چه 
اندازه موفق باشند و بتوانند با چه 
درصـــد موفقيتى اين كار را انجام 

دهند، موضوع ديگرى است.
وي افزود: به هر حال فروش 
نفت ايران هيچگاه به صفر نخواهد 
رسيد؛ به خصوص اينكه اميدوارى 
در مواجهه با دور جديد تحريم هاى 
آمريـــكا عليه ايران، ايســـتادگى 
اروپايى ها براى حفظ برجام است 
كـــه طى چند روز گذشـــته هم 
بيانيه هايى در حمايت از حفظ اين 
قرارداد بين المللى و عليه تحريم هاى 

آمريكا صادر كرده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات 
ايران درباره اثر بخشـــي تحريم 
نفتي ايران تصريح كرد: هم اكنون 
صادرات نفت ايران به حدود يك 
ميليون و 600 هزار بشكه در روز 
رسيده است كه نسبت به ماه هاى 
گذشته كاهش را تجربه مى كند،اما  
آمريكا نتوانســـت هدف به صفر 
رساندن فروش نفت ايران را محقق 
كند؛ ضمن اينكه هشـــت كشور 
هـــم به مدت ســـه ماه از تحريم 
خريد نفت ايران معاف شـــده اند 
كه اين يك خبر خوب اســـت و 
نشـــان مى دهد  حتى خود امريكا 
هم آمادگى پذيرش قيمت هاى باال 
بـــراى نفت را ندارد، پس ممكن 

اســـت كه اين معافيت در مرحله 
بعد هم تمديد شـــود؛ البته به نظر 
مى رسد بخش عمده اى از توفيق 
ما در فروش نفت و نقل و انتقال 
درآمدهاى ناشى از آن بستگى به 
كانـــال مالى ويژه اى دارد كه اروپا 
تعريف كرده است. پس اگر اروپا 
با ما در اين مســـير همراه شود، به 
نظر نمى رسد كه مشكلى در حوزه 

نفت بروز كند.
وى به تحريم بانكي ايران اشاره 
كرد وگفت: به نظر مى رسد بيشترين 
مشكل در اين دوره از تحريم هاى 
آمريكا، در نظام بانكى ايران نمودار 
شود؛ چراكه در گذشته هم روابط 
بانكى فعال با دنيا نداشته ايم و اگر 
قرار هم باشد كه دسترسى ايران را 
به سوئيفت قطع كنند، ممكن است 

كه مشكالتى بروز كند.
الهوتى تصريح كرد: البته در 
چنين شـــرايطى هم راهكارهايى 
وجـــود دارد، به اين معنا كه اگر 
سوئيفت قطع شـــود، در روشى 
كـــه بانك مركزى هم تحريم بود، 
ايـــران با بانك هاى كارگزار خود 
روابط را ساماندهى مى كرد، اما در 
شرايط كنونى اگر كريدور مالى كه 
هم چين، هم هند و پاكســـتان در 
شـــرف ايجاد دارند در كنار كانال 
مالى اروپـــا قرار گيرد، مى تواند 
راهكارى مناســـب باشد، اما بايد 
اين دو راهكار عملياتى شـــود تا 
بتوان قضاوت كرد كه نظام بانكى 
ايران در دوران تحريم هاى جديد 
چه سرنوشتى پيدا مى كند؛ ولى در 
شـــرايط فعلى، بانك اولين محلى 
است كه از تحريم ها آسيب بيشترى 

خواهد خورد.
وى افـــزود: درباره بازار ارز 
هم بعيد مى دانم كه شـــاهد بروز 
تكانه هاى جدى در بازار ارز باشيم. 
دولت با استفاده از ذخاير ارزى كه 
در اختيار دارد مى تواند با تزريق ارز 
مداخله اى جلوى افزايش محدود 

روانى را بگيرد.
همچنين حسين سالح ورزى 

نايب رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى ايران دراين باره 
گفت: تا حدود زيادى مى توان بر 
اين نكته تاكيد كرد كه آثار ناشى 
از اعمال تحريم هاى آمريكا ظرف 
ماههاى گذشـــته در اقتصاد ايران 
تخليه شده است، ضمن اينكه اين 
طور نيست كه تصور كنيم اعمال 
تحريم هاى جديد آمريكا ما را به 
شرايط پيش از برجام برمى گرداند. 
مطلقا اين اتفاق نمى افتد؛ يعنى ما 
به آن شرايط تحريم پيش از برجام 
برنخواهيم گشت؛ اما به هر حال 
اين تحريم ها هم بدون تاثير نيست. 
بخش عمده اى از اثرات تحريم، 
بار روانى ناشى از آن است كه در 
هفت ماهه گذشته در اقتصاد و بازار 

ايران تخليه شده است.
وي افزود: در رابطه با اثرات 
اقتصادى اين تحريم ها هم بايد به 
اين نكته اشاره كرد كه هدف آمريكا 
از بيـــن بردن درآمد ارزى ايران از 
طريق جلوگيرى از صادرات نفت 
و عدم امكان مبادالت مالى با ساير 
كشورها است كه خوشبختانه اين 
اتفاق نمى افتد و صادرات نفت ايران 
كاهش چشمگيرى ندارد؛ پس تداوم 
صادرات نفت را خواهيم داشـــت 
و در عيـــن حال، بنا به پيش بينى 
صنـــدوق بين المللى پول، قيمت 
نفت هم براى ســـال آتى ميالدى 
به طور متوســـط 72 دالر است و 
اين نشان مى دهد كه افزايش قيمت 
نفت، كاهش احتمالى توليد را به 
لحـــاظ منابع ارزى جبران خواهد 
كرد؛ بايد بر اساس پيمان هاى پولى 
با برخى از كشورهاى دنيا و البته 
اروپايى ها، بخشـــى از تعامالت 
تجارى و اقتصادى خود را با برخى 

از كشورهاى دنيا افزايش دهيم.
نايـــب رئيس اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشـــاورزى ايران 
درباره اثرات تحريم بر نظام بانكي 
ايران اظهار داشـــت : واقعيت اين 
اســـت كه در ماههاى گذشـــته 
ارتباطات سهل، آسان و روانى ميان 

نظام بانكى ايـــران با بانك هاى 
بين المللى ايران وجود نداشته است، 
هر چند كه در تحريم قرار گرفتن 
آنها هم تبعاتى خواهد داشت. ولى 
با طراحى سازوكارهايى بين بانك 
مركزى ايران و ســـاير كشورهاى 
دنيا مى توان راهكارهايى را براى 
عبور از اين شـــرايط و دور زدن 
تحريم هاى بانكى پيدا كرد.البته  بعيد 
مى دانم تكانه شديدى در بازار ارز 

را شاهد باشيم.
از ســـوي ديگر،غالمحسين 
شافعى رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشـــاورزى ايران درباره 
اثر بخشـــي تحريم ها گفت: به 
نظر مى رســـد كه بخش عمده اى 
از آثار منفى و زيانبار تحريم هاى 
اقتصادى آمريكا عليه ايران به مرور 
در ماههاى گذشته در اقتصاد ايران 
تخليه شـــده است؛ اين در حالى 
اســـت كه در اين شرايط هم كه 
ما وابستگى شديدى به درآمدهاى 
حاصـــل از نفت داريم و يكى از 
نقاط خطر ما در رابطه با مســـاله 
تحريم، فروش نفت است، مهمترين 
مساله اى كه بايد بر آن تكيه كرد، 
تقويت صادرات غيرنفتى كشـــور 
اســـت؛ البته نه به اين شيوه اى كه 
اكنـــون كار پيش مى رود؛ چراكه 
در شـــرايط كنونى با كمال تاسف 
وضعيت بسيار نامطلوبى پيش آمده 
اســـت و دولت بايد حمايت ها از 
صادرات غيرنفتى را بيشتر كند.وي 
افزود: البته با توجه به زمان بندى آغاز 
تحريم ها كه از سوى اياالت متحده 
آمريكا اعمال شده و تحريم ها را به 
تدريج اعالم كرد، مى توان اميدوار 
بود در صادرات نفتى با افت شديد 

مواجه نشويم.
شافعى درباره نظام بانكي و 
تحريم ها اظهار داشت : گره هاى 
ايجاد شـــده در راستاى ارتباطات 
مالى ايران با دنيا به ســـادگى قابل 
گشايش نيســـت و بايد به فكر 
روش هـــاى بـــراى بى اثر كردن 
تحريم هاى مالى آمريكا باشيم و از 

پيمان هاى پولى دوجانبه و استفاده 
از فضاى مالى ســـاير كشورهاى 
دوست در حدى كه بتوان به آنها 
اعتماد كرد، باشيم.وى تصريح كرد: 
در صورت مديريت صحيح بانك 
مركزى شاهد تكانه قيمتى در بازار 

ارز نخواهيم بود.
 حســـين دروديان اقتصاددان 
هم دراين باره اظهار داشـــت: آثار 
تحريم هـــاى آمريكا تا حد زيادى 
تخليه شده است و اتفاق عملياتى 
جديـــدى رخ نخواهد داد، چراكه 
اساس گشايش هايى كه در روابط 
بانكى بعد از برجام بنا بود كه براى 
ايران اتفاق افتد، انجام نشد، بنابراين 
رفع آن هم عمال تاثير منفى بر ايران 
نخواهد داشت، چراكه تاثير مثبت 

خاصى هم نداشته است. 
وي افزود: تحريم هاى آمريكا 
در كوتاه مدت نمى تواند كار اساسى 
عليه فروش نفت ايران انجام دهد 
و به نظر مى رسد تا مشخص شدن 
آثار آن، چندين ماه زمان بايد بگذرد؛ 
اما نكته حائز اهميت اين است كه 
هـــر چقدر براى كاهش صادرات 
نفت ايران، آمريكا بيشـــتر فشار 
بياورد، قيمت در بازارهاى جهانى 
رو به افزايش خواهد گذاشـــت و 
همين امر، بخشى از تالش هاى آنها 
براى كاهش دسترسى ايران به منابع 
ارزى را به باد مى دهد، ضمن اينكه 
به دليل مشكالتى كه در تخصيص 
و انتقـــال ارز بين بانكى بر روى 
درآمدهاى نفتى ايران همواره وجود 
داشته اســـت، ممكن است حتى 
كاهش درآمدهاى نفتى ما هم در 
كوتاه مدت اثر عملياتى چندانى بر 
اقتصاد ايران نداشته باشد؛ چراكه 
هم اكنون با يك حجم دپو شـــده 
ارزى در برخى از حســـاب هاى 
خارجى خود روبرو هســـتيم كه 
قابل تخصيص نيست و با مشقات 
زياد به آن دسترسى پيدا مى كنيم، 
پس موجودى اين حساب ها اگر كم 
هم شود، خيلى به صورت فورى 

اهميتى براى اقتصاد ايران ندارد.
اين اقتصاددان درباره اثر تحريم 
بر تعامالت با نظام بانكي جهاني 
گفت : با توجه به اينكه روابط بانكى 
ما بعد از برجام خيلى گشـــايش 
نداشته و تعداد ال سى هاى گشايش 
يافته، تفاوتى با قبل از آن نداشـــته 
است، به نظر نمى رسد كه معكوس 
شدن روند فعاليت بانك ها تاثير 
منفى زيادى داشته باشد.دروديان 
تصريح كرد: در كوتاه مدت دليلى 
نداريم كه به ما بگويد با تكانه هاى 
ارزى شديدى روبرو خواهيم شد. 
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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

4570000 تومان

2250000 تومان

1250000  تومان

680000 تومان

425000 تومان

4200 تومان 

14201/5 تومان

14575 تومان 

4783 تومان

16492/7 تومان

16720  تومان

5451/1  تومان

18232/8 تومان

18400  تومان

1143/7  تومان

3904/3  تومان

3920  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)

تفاهمنامه ارائه خدمات بيمه اي 
به شركت هاى دانش بنيان بين بيمه 
مركزى ايـــران و معاونت علمى 

رياست جمهورى امضا شد.
به گزارش فارس، سورنا ستارى 
در مراســـم امضاى اين تفاهمنامه 
اظهارداشـــت: اين تفاهمنامه در دو 
بخش ارائه مى شـــود و مقرر شد 
سرويس هاى جديد بيمه اى ايجاد 
شـــود و در اختيار شـــركت هاى 

دانش بنيان قرار بگيرد. 
وى با اشـــاره به اينكه ورود 
استارت آپ ها به حوزه بيمه با انعقاد 
اين تفاهمنامه شـــكل مى گيرد تا 
تزريـــق نوآورى در حوزه بيمه هم 
انجام شود، گفت:اقتصاد دانش بنيان 
بسترهاى خاصى را الزم دارد كه در 
اين تفاهمنامه اين بسترها پيش بينى 
شده و البته ضمانتنامه هاى معمولى 
كه به شركت ها داده مى شود براى 
شركت هاى دانش بنيان مفيد نيست 
و شـــركت هاى دانش بنيان احتياج 
به خدمـــات بيمه اى براى تضمين 

محصول دارند. 
معاون علمى و فناورى رئيس 

جمهورى با بيـــان اينكه يكى از 
حوزه هايى كه اخيراً معاونت علمى 
در آن ورود كرده، حوزه بيمه است، 
گفت: زيرســـاخت هايى بايد براى 
خدمات بيمه اى به شـــركت هاى 
دانش بنيان ايجاد شود.البته تعدادى 
اســـتارت آپ در حوزه بيمه فعال 
هستند، اما نياز به فرهنگ سازى و 
بسترسازى دارند. اين استارت آپ ها 
بازيگـــران جديدى هســـتند كه 
مى خواهنـــد وارد بازار شـــوند و 
خدمات جديد نوآورانه ايجاد كنند 
و دسترسى مردم به خدمات بيمه اى 

را هم افزايش دهند.
وى با ابراز اميدوارى نسبت به 
ورود جوانان به عرصه بيمه، تصريح 
كرد: سال گذشته تراكنش فين تك ها 
بيش از 130 هزار ميليارد تومان بود و 
در حال حاضر بازيگران سنتى نظير 
بانك ها و صندوق ها جاى خود را 

به بازيگران مدرن مى دهند.
غالمرضا سليمانى رئيس كل 
بيمه مركزى ايران هم گفت: ايران 
جزو كشـــورهايى است كه انواع 
پوشش هاى بيمه اى براى آن تعريف 

شـــده، ولى توسعه بيمه در سطح 
كشور و نفوذ آن در بين آحاد مردم 
و شركت ها هنوز انجام نشده و در 
اين بخـــش به نوآورى نياز داريم؛ 
ورود استارت آپ ها به صنعت بيمه 
مى تواند بخشـــى از بازاريابى اين 

صنعت را پوشش دهد. 
وى افـــزود: درآمد خوبى در 
مجموعه استارت آپ ها وجود دارد 
كـــه باعث نفـــوذ و ايجاد امنيت 
مسئوليت پذيرى  و  سرمايه گذارى 
و مديريت مى شـــود و گسترش 
چتر بيمه را در سطح كشور ايجاد 

مى كند.
سليمانى اضافه كرد: امروز بايد 
از وجود استارت آپ ها و نيروهاى 
جوان اســـتفاده كنيم و در بخش 
صنعت بيمه و بازاريابى استارت آپ ها 
مى توانند با اســـتفاده از روش هاى 
نوين و حتى بهينه كردن هزينه هاى 
بيمه اى براى خانواده ها به آنها كمك 
كنند.به گفته رئيس كل بيمه مركزى 
ايران، تعداد 10 استارت آپ فعال در 
حوزه بيمه وجود دارد كه برنامه بيمه 

مركزى افزايش آنها است.

جمهورى اســـالمى ايران با شروع دوره 
جديـــد تحريم هاى اقتصادى برنامه ويژه اى 
براى تأمين امنيت حمل و نقل دريايى تدوين 

كرده است.
سردار ســـرتيپ غالمرضا جاللى رئيس 
سازمان پدافند غير عامل ديروز در گردهمايى 
تخصصى پدافند غيرعامل با رويكرد حمل  ونقل 
دريايى در ســـازمان بنادر و دريانوردى ضمن 
اعالم اين مطلب گفت: جريان تامين لجستيك 
كشور از طريق درياست كه بيش از 90 درصد 
مايحتاج كشـــور از طريق حمل و نقل دريايى 
جايه جا مى شـــود و اين مسير بايد پايدار و 

امن باشد.
وى با اعالم آمادگى آن سازمان براى مقابله 
با تحريم ها گفت: برخى از زير ساخت  هاى 
بندرى و دريايى يك  بار ساخته مى شوند، بنابر 
اين توسعه زيرساخت هاى دريايى و امنيت آن ها 
بســـيار حائز اهميت است و از آنجايى كه اين 
زيرساخت ها در بلند مدت ساخته مى شوند و 
مورد بهره بردارى قرار مى گيرند بايد سه مقوله 
دفاع، ايمنى و امنيت در آن ها موردتوجه ويژه 

قرار بگيرد.
ســـردار جاللى ادامه داد: در ســـاخت 
زيرساخت هاى دريايى بايد تهديدات را لحاظ 
كنيـــم و تهديدات نظامى، تهديدات مؤثرى بر 
زيرساخت هاى دريايى به شمار مى روند كه بايد 

مورد توجه قرار گيرند.
محمد راستاد معاون وزير راه و شهرسازى 
و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى هم در 
اين گردهمايى اعالم كرد: بعد از 40 ســـال با 
شـــروع دور جديد تحريم ها در 13 آبان شاهد 
تداوم خصومت استكبار نسبت به ملت شريف 
ايران هســـتيم و به همين دليل موضوع پدافند 
غيرعامل و توجه به آن در ســـازمان بنادر و 

دريانوردى مورد اهميت قرار دارد.
وى با اشاره به اينكه ايران به واسطه شرايط 
بســـيار سختى كه در جنگ تحميلى گذرانده، 
آمادگى براى شـــرايط بحران را دارد، گفت: 
در روزهـــاى آغازين جنگ تحميلى مهم ترين 
زيرساخت بندرى كشور يعنى بندر خرمشهر 
از مدار خدمت رســـانى خارج شـــد و در آن 
وضعيت كشـــور آمادگى چندانى براى تأمين 
زيرساخت هاى جايگزين نداشت؛ به همين دليل 

به ناچار بنادر كوچك توانستند تا حدى نيازهاى 
كشور را در آن ايام برطرف كنند. 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى ادامه 
داد: خوشـــبختانه به واسطه توسعه بندر شهيد 
رجايى و بهره بردارى از آن از عهده تهيه مايحتاج 
كشـــور برآمديم. همچنين نصب سريع اسكله 
بندر چابهار هم در شرايط جنگ كمك شايان 
توجهى به ما كرد و توانستيم مايحتاج كشور را 

در شرايط جنگ تأمين كنيم.
به گفته وى، به واســـطه تجربه شرايط 
بحرانـــى در حمل و نقـــل دريايى بايد كامال 
هوشيار باشيم و سناريوهاى مختلف را طراحى 
كنيم تا بتوانيم به موقع پاسخگوى تقاضاهاى 

كشور باشيم.
راستاد با تأكيد براينكه بنادر كشور به لحاظ 
پاسخ دهى به تقاضاها به عنوان زيرساخت هاى 
حياتى كشـــور محسوب مى شـــوند، گفت: 
طرح هاى پدافند غيرعامل نمى  توانند طرح هايى 
باشـــند كه به صورت ساكن و بدون بازنگرى 
طراحى شوند بلكه بايد همواره به روز شوند و 

بتوانند وابستگى ما را برطرف كنند
وى افزود: با ظرفيت هاى داخلى كشتيرانى 
پاســـخ كوبنده اى به ژست بچه گانه استكبار 

خواهيم داد.
ســـردار غالمرضا جاللـــى همچنين در 
دومين همايش پدافند غيرعامل به ميزبانى مركز 
مقاومت بسيج وزارت امور اقتصادى و دارايى 
با اشاره به منويات مقام معظم رهبرى در مقدمه 

سياســـت هاى كلى اقتصاد مقاومتى گفت: به 
فرموده مقام معظم رهبرى كشور در يك جنگ 
تمام عيار اقتصادى واقع شـــده و اين اصل، 

موضوع جنگ را قطعى مى كند.
وى بـــا يـــادآورى اينكه جنگ تحميلى 
تجارب خوبى دراختيار كشور قرار داده است، 
گفت: هر زمان در هر زمينه اى با ضعف مواجه 
بوديم مورد تجاوز دشمن قرار گرفتيم. در دفاع 
مقدس خاكريز بين ما و دشـــمن ترديدى بين 
حوزه خـــودى و غيرخودى ايجاد نمى كرد، 
اما امروز درگير يك جنگ اقتصادى هستيم با 
دشمنى ناپيدا كه درباره ماهيت دشمن هم اجماع 

قطعى وجود ندارد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه 
تبديـــل پول ملى به ارز خارجى آن هم براى 
حفظ ســـرمايه با مبانى دفاع مقدس همخوانى 
ندارد، گفت: در ســـال 65 كل درآمدهاى ملى 
كشور 7 ميليارد دالر بود اما دولت با احتساب 
خاص جنگى توانست هم اوضاع معيشتى مردم 
و هم جنگ با دشمن را مديريت كند و حاال 
هم كه همه قدرت هاى سياســـى، جاسوسى، 
اقتصـــادى و فرهنگى آمريكا براى ضربه زدن 
به اقتصاد كشور معطوف شده، بايد در حالت 

دفاعى با آن مقابله كنيم.
وى با اشـــاره به موضوع FATFگفت: 
نبود اجماع قطعى درباره ماهيت جنگ اقتصادى 
موجب شده ارائه اطالعات اقتصادى به بيگانگان 
را برخى مســـتحب و برخى حرام بدانند. در 

چنين فضايى بايد وزارت اقتصاد به وزارت دفاع 
اقتصادى تبديل شـــود و طرح كالن اقتصادى 

ترسيم كند.
ســـردارجاللى خاطرنشـــان كرد: اگر 
مى خواهيـــم دفاع كنيم بايد در اين جنگ يك 
فرماندهى واحد داشته باشيم مانند خودرويى 
كـــه در حركت فقط به يك راننده نياز دارد؛ 
در چنين فضايى نگاه فرصت محور مى تواند 

كاركردهاى مثبتى داشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه مقابله با تحريم هر 
موضوعى، با توليد آن موضوع امكان پذير است، 
گفت: بايد ادبيات جنگ اقتصادى را بشناسيم 
و درباره ماهيت آن اشراف كامل داشته باشيم. 
آمريكا وزارت خزانه دارى تشكيل داده كه از 
آن براى تنظيم راهبرد جنگ اقتصادى استفاده 
مى كند و از عبارتى چون مسلح سازى نظام 
پولى دنيا در غالب يك ســـالح مخرب عليه 

ايران استفاده مى كند.
به گفته رئيس ســـازمان پدافند غيرعامل، 
بايد ســـبد ارزى اقتصاد را متنوع كنيم تا دالر 
به عنوان كاال در اقتصاد ما نقش آفرينى نكند؛ 
همين طور با توليد نظريه ها در حوزه جنگ 
اقتصادى، بانك هـــاى ما عالوه بر اتصال به 
شبكه جهانى كاركردهاى داخلى خود را افزايش 
دهند و به عبارتى هم جزيره اى باشند و هم 

شبكه اى عمل كنند.
وى تصريح كرد: سيستم توزيع اقتصادى 
ما با استفاده از سامانه هاى هوشمند و كارت 
يارانه بايد به گونه اى عمل كند تا در شرايط 
خاص به سهولت بتوان از اليه ها و قشرهاى 

مختلف كشور حمايت شود.
سردار جاللى بستر و هدف جنگ اقتصادى 
را مردم دانست و با اشاره به اينكه بايد در اين 
جنـــگ مانند دفاع مقدس، مردم نقش آفرينى 
كنند، گفت: دشـــمن درصدد است در فضاى 
مجازى، بى اعتبارى ريال، انبار خانگى كاال و 
تشويق براى خريد ارز و سكه را تبليغ كند كه 
در اين باره شوراى عالى فضاى مجازى بايد به 
گونه اى تصميم سازى و اقدام كند تا با حربه 

دشمن مقابله شود.
وى همچنين بر ضرورت تاكتيك دفاعى 
براى حفاظت اقتصادى از سفره و معيشت مردم 

و همينطور پول ملى كشور هم تاكيد كرد.

رئيس دفتر مطالعات انرژى وين گفت: بحث به صفر 
رســـاندن صادرات نفت ايران موضوعيت ندارد وجهان 
هم مي داندكه نمي تواند به جايگزيني نفت عربســـتان 

دل ببندد.
فريدون بركشـــلى در گفتگو با ايلنا درباره وضعيت 
فروش نفت ايران در آستانه آغاز تحريم ها اظهار داشت: 
در واقع تعيين تاريخ 4 نوامبر براى شروع تحريم نفتى ايران 
جنبه سمبليك دارد. آمريكايى ها گفته بودند كه كشورها و 
شركت هايى كه قبل از آن تاريخ ميزان خريد خود از ايران 
را كم كنند، شـــرايط بهترى براى معافيت از تحريم هاى 
نفتى آمريكا خواهند داشت. در نتيجه خريداران نفت ايران 
زودتر نسبت به كاهش و بلكه قطع خريد نفت از ايران 
اقدام كردند تا در فاز بعد از 4 نوامبر براى خريد از ايران 

در شرايط بهترى قرار گيرند.
وى گفت:  اين احتمال وجود دارد كه پس از 4 نوامبر 
شاهد اندك افزايشى در خريد قانونى نفت از ايران باشيم. 
هرچند ميزان عرضه نفت ايران در بازار جهانى تابعى از 
روند عرضه و تقاضا و عملكرد ساختار بازار است؛ البته 

ظرفيت مازاد ساير توليد كنندگان هم مهم است.
رئيس دفتر مطالعات انرژى وين درباره ميزان كاهش 
فـــروش نفت ايـــران افزود: در حال حاضر ايران نزديك 
به 600 هزار بشكه از عرضه بين المللى نفت خود را از 
دســـت داده است. در اين زمينه روند تقاضاى نفت خام 
چين قدرى آهسته شده، البته هند تا حد زيادى جاى آن 
را گرفته است.وى ادامه داد: بيشترين رشد تقاضا مربوط 
به كشورهاى در حال رشد است كه در مسير توسعه، نياز 
مبرمى به مصرف نفت دارند. عليهذا ميزان صادرات ما تا 
حد زيادى وابسته به تنوع بخشى به مقاصد صادراتى به 

ويژه در آسيا و افريقا است.
نامبرده ادامه داد: تصور مى كنم در بدترين سناريو و 
در كوتاه مدت، ايران ممكن است 800 تا900 هزار بشكه 
در روز از صادرات خود را از دســـت دهد. اما بحث به 

صفر رساندن صادرات خارج از موضوع است. 
رئيس دفتر مطالعات انرژى وين تصريح كرد: فشارى 
كه آمريكا مى تواند به ايران وارد كند تا حد زيادى تابعى از 
ساختار بازار جهانى است. عربستان بيست سال است كه 
مى گويد بيش از 12 ميليون بشكه در روز قدرت توليد دارد، 

ولى هرگز بازار نفت چنين ارقامى را نديده است.
وى ادامه داد: روسيه هم هنوز حداكثر ظرفيت توليد 
خود را به نمايش نگذاشـــته است. آمار مربوط به ذخيره 
سازى ها مخدوش است. اطالعات و آمار نفت شيل هم 
چندان قابل اعتماد نيست. در هر صورت، ميزان پافشارى 
آمريكا براى تحريم ايران فقط سياسى نيست بلكه تابعى 

از عوامل فنى بازار هم هست.
بركشلى ادامه داد: بنابراين تعديل يا تشديد سياست هاى 
تحريمى آمريكا منبعث از عوامل متعددى است. آمريكا، 
ســـال ها و بارها از سياست تحريم نفتى عليه كشورهاى 
مخالف خود اســـتفاده كرده است. شايد اين تحريم نفتى 
ايران، آخرين تحريمى باشـــد كه امريكا عليه يك كشور 
نفت خيز اعمال مى كند. بازار جهانى به سرعت به منحنى 
توازن بى بازگشـــت نزديك مى شود و همه توليد موجود 
بايد به مصرف كنندگان برسد. جهان تجربه بازار يكپارچه 
را پشـــت ســـر گذارده و بازگشت حتى به يك دهه قبل 
ممكن نيست و هيچ كشورى توسعه خود را قربانى تحريم 

آمريكا نخواهد كرد.
وى بيان كرد: كشورهايى ممكن است در مسير منافع 
خود به ايران براى عرضه جهانى نفت خود كمك كنند، ولى 
در واقع عمدتاً شركت ها و كمپانى ها هستند كه مى توانند به 
ايران براى بازاريابى و فروش كمك كنند. البته هنوز معلوم 
نيست كه آمريكا قصد تحريم سوئيفت ايران راهم دارد يا 
خير. چنانچه سوئيفت مشمول تحريم شود، شرايط براى 
ايران قدرى سخت تر مى شود، زيرا پول حاصل از فروش 

نفت را نمى تواند به آسانى به دست آورد.
رئيـــس دفتر مطالعات انرژى وين در ادامه بســـته 
پيشنهادى اروپا را براى ايران مطلوب دانست و افزود: اين 
بسته براى آمريكايى ها خيلى گران تمام مى شود، زيرا عمال 
بخشـــى از اهداف امريكا در ارتباط با تحريم جمهورى 
اســـالمى ايران را خنثى مى كند. چنانچه اين نظام فراگير 
شود، كشورهاى ديگرى هم پيروى خواهند كرد. البته الزم 
است جزييات بسته پيشنهادى اروپا مورد بررسى قرار گيرد. 
البتـــه ايـــن نگرانى هم وجود دارد كه اروپا به تدريج در 

حال حركت به راست است. راستگرايى در اروپا مى تواند
قدرى براى ايران نگران كننده باشد و با توجه به فقدان
يك ديپلماسى واقعى انرژى از سوى ايران، مى تواند آينده

ما را نگران كننده كند.
وى در ادامـــه دربـــاره موقعيت ايران در اوپك بيان
كرد: موقعيت ايران در اوپك كامال مطلوب است. ايران از
بنيانگذاران اين سازمان بوده و همواره در جهت تقويت اين
سازمان كوشش كرده است. البته در اوپك بزرگ كه اينك
روسيه هم در آن عضو است، كشورهايى وارد شده اند كه
با فرهنگ و ادبيات اوپك ناآشنا هستند. روسيه گمان مى برد
كه عربستان ارباب سازمان اوپك است و بقيه را چندان
جدى نمى گيرد. ضمن اينكه روسيه هم به دنبال تاسيس

سازمانى است كه در آن نمايش قدرت داشته باشد.
درهمين حال يك رسانه هندي نوشت: هند و ايران
جزييات مكانيزمى كه به دهلى نو اجازه مى دهد پول خريد
نفت ايران را تماما به روپيه به حسابى در يك بانك هندى

واريز كند را نهايى مى كنند.
به گزارش ايســـنا، روزنامه تايمز اينديا درگزارشي
نوشـــت : هند سيســـتم قبلى واريز پول خريد نفت به
حسابى در بانك UCOرا كه فعاليت بين المللى نداشته و
در معـــرض تحريم ها قرار نمى گيرد، احيا خواهد كرد. با
اين حال پيش از اين 45 درصد پول نفت ايران به روپيه
نزد بانك UCO واريز شده و 55 درصد ديگر به يورو
پرداخت مى شـــد. اما اين بار ايران كل پول نفت خود را
به روپيه دريافت خواهد كرد و انتظار مى رود از اين پول

براى تامين پول واردات از هند استفاده كند.
به اين ترتيب حتى اگر بانك هاى ايرانى به سيستم
پرداخت سوئيفت دسترسى نداشته باشند هند همچنان قادر
خواهد بود پول واردات نفت خود را بپردازد. منابع آگاه
اظهار كرده اند اين توافق پس از مذاكرات طوالنى با ايران

و آمريكا حاصل شده است.
در همين حال كارشناسان اعالم كردند كه تحريم هاى
آمريكا عليه صادرات نفت ايران توازن متزلزل بازار نفت را

تهديد و خطر جهش قيمت نفت را ايجاد مى كند.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزارى پى تى آى از لندن،
"ريكاردو فابيانى" تحليلگر مؤسسه انرژى اسپكتس دراين
باره گفت: در هفته هاى آينده همه چشـــم ها به صادرات
نفت ايران و احتمال دور زدن اين تحريم ها و ســـرعت

كاهش توليد نفت ايران است.
حمله به پول نفت ايران براى ايران نامطلوب است،
اما تحريم ايران به معناى حمله به يكى از ســـتون هاى
بازار جهانى نفت هم هســـت كه پيامدهايى عمده براى
تحليلگر عرضه جهانى دارد.همچنين "جيوانى استونوو" 
بانك يو بى اس با پيش بينى افزايش قيمت ها، گفت: حتى
اگر آمريكا معافيت هايى به برخي كشورها ارائه كند، دولت
آمريـــكا خواهان كاهش چشـــمگير حجم واردات نفت

كشورها از ايران خواهد بود.
وي افزود: اگر قيمت ها دوباره افزايش يابند يا يك
توليدكننده ديگر نفت با مشكل رو به رو شود، اين مسئله
مى تواند فشار بر آمريكا را افزايش دهد و موجب استثناهاى

بيشترى شود.
به گفته كارشناســـان ، درشرايط تحريم ايران انتظار
مـــى رود توليدكنندگان عمده نفت عرضه خود را افزايش
دهند تا براى جبران كاهش احتمالى توليد نفت ايران تالش
كنند. با اين همه، اين توليدكنندگان با اين كار، توانايى خود

را براى واكنش به بحران هاى آينده از بين مى برند.
 از سوى ديگر، بانك گلدمن ساكس آمريكا هم
پيش بينى كرد: بازگشت تحريم هاى نفتى عليه ايران و
افزايش تقاضاى نفت در بازار جهانى، قيمت اين حامل
انرژى را دوباره به 80 دالر در هر بشكه خواهد رساند.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودى، طى ماه گذشته
قيمت نفت 15 درصد كاهش يافت و برخى نگران شكل
گرفتن دوباره مازاد عرضه نفت به بازار هستند. اوپك
و آمريكا هم حجم قابل توجهى به توليد خود اضافه
كرده اند و به همين دليل احتمال پيشى گرفتن عرضه بر
تقاضـــا وجود دارد. با اين حال عوامل حاضر در بازار

مى توانند شرايط بسيار متفاوتى را ايجاد كند.
بانك گلدمن ساكس مى گويد: از دست رفتن بخشى
از عرضـــه نفت ايران به بازار جهانى در كنار ظرفيت
كم افزايش توليد و تقاضاى باالى نفت در بازار جهانى

قيمت را مجدداً صعودى خواهد كرد. 

مركز آمار ايران گزارش نتايج 
طرح آمارگيري نيروي كار در تابستان 

1397 را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي 
اطالعات،در گزارش فوق اشاره شده 
كه جمعيت شاغل 10 ساله و بيشتر 
در فصل تابســـتان امسال 23 ميليون 
و 956 هزار نفر بوده كه نســـبت به 
فصل مشـــابه پارسال 158 هزار نفر 

افزايش داشته است.
بررســـي اشتغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي نشـــان مي دهد كه 

درتابستان امسال بخش خدمات 
با 49/5 درصد بيشـــترين سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده و 
در رتبـــه هاي بعدي هم بخش هاي 
صنعت با 31/6 درصد و كشاورزي 

با 18/9درصد قرار دارند.
همچنين بررسي نرخ بيكاري 
افراد 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد 
كـــه 12/2 درصد از جمعيت فعال 
(شاغل و بيكار) بيكار بوده اند. روند 
تغييرات اين نرخ حاكي از آن است 
كه اين شـــاخص نسبت به تابستان 
1396 بـــه ميزان 0/7 درصد افزايش 
داشته و جمعيت بيكار كشور با 237 
هزار نفر افزايش به 3 ميليون و 326 

هزار نفر رسيده است.

درتابستان امسال، به ميزان 40/9 
درصد جمعيت 10 ســـاله و بيشتر 
از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني 
در گروه شـــاغالن يا بيكاران قرار 
گرفته اند. همچنين بررسي تغييرات 
نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن 
اســـت كه اين نرخ نسبت به فصل 
مشابه در تابستان پارسال 0/2 درصد 
افزايش داشته است.در اين ميان نرخ 
بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله حاكي 
از آن است كه 24/9 درصد از فعاالن 
اين گروه ســـني در تابستان 1397 
بيكار بوده اند. بررسي تغييرات فصلي 
نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد، 
اين نرخ نســـبت به فصل مشابه در 
تابستان پارسال 0/8 درصد افزايش 

يافته است.
از ســـوى ديگر، بررسي سهم 
اشتغال ناقص هم نشان مي دهد كه 
درتابستان گذشته حدود 10 درصد 
جمعيت شـــاغل  به داليل اقتصادي 
(فصـــل غيركاري، ركود كاري، پيدا 
نكردن كار با ســـاعت بيش تر و…) 
كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده 
و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. 
اين در حالي است كه 41 درصد از 
شاغلين 10 ساله و بيشتر 49 ساعت 

و باالتر در هفته كار كرده اند.
برقرارى 26 قطار فوق العاده براى زائران مشهد

 26 رام قطار فوق العاده از فردا تا پايان ماه صفر در مسيرهاى منتهى به 
مشهد مقدس راه اندازى مى شود و در مجموع 531 قطار، زائران را به اين شهر 
منتقل خواهند كرد.ميرحسن موسوى معاون مسافرى شركت راه آهن جمهورى 
اسالمى ايران با بيان اين مطلب افزود: همزمان با فرا رسيدن ايام رحلت پيامبر 
گرامى اســـالم و شـــهادت امام رضا (ع) و براى سهولت سفر هموطنان عزيز، 
26 رام قطار فوق العاده با ظرفيتى معادل 13 هزار و 500 نفر صندلى از برخى 

شهرها به مشهد مقدس برنامه ريزى شده است. 
وى افزود: اين قطارها در بازه زمانى 12 تا 19 آبان از مبادى تبريز، زنجان 

و تهران به شهر مشهد در مسير رفت و برگشت سير خواهند داشت .
به گفته موســـوى، در ايام ياد شـــده روزانه 56 قطار برنامه اى و در 
مجموع در اين ايام 505 قطار برنامه اى در اين مسير سير خواهند داشت كه 
با احتساب قطارهاى فوق العاده جمع قطارهاى مسافرى براى عزيمت زائران 

531 قطار خواهد بود. 

كارشناسان وفعاالن اقتصادي:

تحريم ها تكانه شديد اقتصادي ايجاد نمي كند

اتخاذ تدابير ويژه براى تامين امنيت حمل و نقل دريايى ايران

سردار جاللى بر ضرورت توجه به دفاع، ايمنى و امنيت در حمل و نقل دريايى تاكيد كرد

دفتر مطالعات انرژي وين: نفت ايران هرگز نرخ بيكاري در تابستان 12/2 درصد اعالم شد
بدون مشتري نمي ماند

اخبار كوتاه اقتصادىاخبار كوتاه اقتصادى

نحوه استرداد وجوه ارز زائران اربعين
 زائرانى كه ارز خود را به هر دليل در عراق دريافت نكرده اند، مى توانند 

براى دريافت وجوه خود از 14 آبان با ارايه اصل گذرنامه اقدام كنند. 
بانك ملى ايران طى اطالعيه اى اعالم كرد: حماسه اربعين حسينى با 
لطف و عنايت خداوند با شكوه هر چه تمام تر پايان يافت و با توجه به 
اينكه بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هم تحويل ارز اربعين را تا روز 
11 آبان به بانك ملى ايران ابالغ كرده بود، لذا زائرانى كه ارز خود را به هر 
دليل در كشور عراق تحويل نگرفته اند، مى توانند از روز 14 آبان با ارائه 
اصل گذرنامه براى اســـترداد وجوه خود اقدام كنند. قابل ذكر است استرداد 

وجه در تمامى شعب سراسر كشور قابل انجام است.

مرحله سوم عرضه نفت خام در بورس انرژي؛ 20 آبان 
رينگ بين الملل بورس انرژى ايران روز يكشنبه 20 آبان ميزبان سومين 

مرحله از عرضه نفت خام سبك از سوى شركت ملى نفت ايران است.
بورس انرژى هفته قبل براى نخســـتين بار شـــاهد عرضه يك ميليون 
بشكه نفت خام سبك ايران بود كه در نهايت 8 محموله 35 هزار بشكه اى 
به قيمت 74/85 دالر به ازاى هر بشكه از سوى سه شركت كارگزارى براى 

مجموعه اى از شركت هاى مختلف خصوصى خريدارى شد.
محموله بعدى شامل 700 هزار بشكه باقيمانده از محموله يك ميليون 
بشكه اى نفت خام يك روز بعد از اين عرضه روانه ميز فروش بورس انرژى 

شد كه بدون خريدار باقى ماند.
به گزارش فارس، در اطالعات مندرج بر روى تابلوى معامالت بورس 
انرژى قيمت پايه هر بشكه نفت خام معادل با 76/29 دالر تعيين شده و نوع 

معامله هم به صورت كشف پرميموم خواهد بود.
حجم عرضه نفت معادل 700 هزار بشكه نفت خام سبك ايران براى 
تحويل در فوب جزيره خارك خواهد بود كه از ســـوى شركت كارگزارى 
خبرگان ســـهام روانه ميز فروش رينگ بين الملل بورس انرژى مى شـــود و 

حداقل حجم خريد تعداد 35 هزار بشكه تعيين شده است.

 مديرعامل نيروگاه هاى حرارتى كشـــور با 
بيان اينكه ظرفيت نصب شده نيروگاهى كشور 
به 81 هزار مگاوات رســـيد، از كمبود 8 هزار 
مگاواتى  برق براى تابستان سال آينده خبر داد 
كـــه بايد 3 هزار مگاوات آن از طريق مديريت 

مصرف جبران شود.
به گزارش خبرنگار ما، محســـن طرزطلب 
در نشست خبرى حاشيه هجدهمين نمايشگاه 
بين المللى صنعت برق ايران ادامه داد: 25 واحد 
نيروگاهى تا تابســـتان ســـال 1398 وارد مدار 
توليد خواهند شـــد كه با احداث اين نيروگاه ها 
و همچنين ارتقاء واحدهاى نيروگاه هاى كنونى 
حدود 5 هزار و 223 مگاوات به ظرفيت توليد 

برق نيروگاه هاى حرارتى اضافه خواهد شد.
مديرعامل شركت توليد برق حرارتى با بيان 
اين كه در شش ماهه اول امسال ميزان توليد برق 
كشـــور به بيش از 185 ميليارد كيلووات ساعت 
رسيد كه 96/2 درصد آن در نيروگاه هاى حرارتى 
توليد شد، اظهار داشت: حداكثر توليد برق امسال 
حدود 53 هزار مگاوات بود كه سهم نيروگاه هاى 
حرارتى 48 هزار مگاوات بوده است و پيش بينى 
مى كنيم كه ميزان مصرف برق در پيك ســـال 
آينده به 61 هزار مگاوات برسد كه به اين ترتيب 

8 هزار مگاوات كمبود توليد خواهيم داشت.
بـــه گفته وى، عالوه بـــر 5 هزار و223 
مـــگاوات افزايش نيروگاه هاى حرارتى، 6 هزار 
مگاوات نيروگاه جديد تجديدپذير و برقĤبى وارد 

مدار خواهد شـــد كه قدرت عملى اين ميزان 
نيروگاه 5000 مگاوات خواهد بود، عالوه بر اين 
قرار است كه 3000 مگاوات از طريق مديريت 

مصرف تامين شود.  
طرزطلب با اشـــاره بـــه اينكه 4/5 درصد 
ســـوخت مصرفى نيروگاه ها در شش ماهه اول 
امسال سوخت مايع بوده است، افزود: فقط 2/3 
درصد ســـوخت مصرفى نيروگاه ها مازوت بود 
در حاليكه پارسال ميزان مصرف گاز نيروگاه هاى 
كشـــور 88/8 درصد بوده است. همچنين ميزان 
آمادگى نيروگاه هاى حرارتى در پيك تابستانى 

امسال بيش از 99 درصد بوده است.
وى گفـــت: در حـــال حاضـــر راندمان 
نيروگاه هاى حرارتى كشـــور 37/9 درصد است 
كه قرار اســـت تا پايان برنامه ششم اين رقم به 

40 درصد برسد.
 صادرات برق به 33 ميليارد دالر مى رسد
خبر ديگرى حاكيست: معاون برنامه ريزى 
و امور اقتصادى وزارت نيرو با اشـــاره به برنامه 
ريزى هاى صورت گرفته براى افزايش صادرات 
برق كشـــور گفت: پيش بينى مى شـــود تا سال 
1404 ميـــزان صادرات برق ايران به 33 ميليارد 

دالر برسد.
 محسن بختيار در نشست بررسى چالش ها 
و راهكارهـــاى تحقق اهداف صادراتى صنعت 
برق كشـــور كه در حاشيه هجدهمين نمايشگاه 
بين المللى صنعت برق ايران برگزار شد، گفت: در 

برنامه سنديكاى صنعت برق با عنوان نقشه راه در 
اين حوزه سه سناريو براى اين موضوع تعريف 
شده است كه تا سال 1404 ميزان صادرات برق 
به 17 ميليارد دالر، 22 ميليارد دالر و 33 ميليارد 

دالر خواهد رسيد. 
به گفته وى، الزم است كه براى تحقق اين 
مساله دولت از تمامى ظرفيت هاى موجود استفاده 
كند و اگر در جايى نياز به مصوبه دولت و مجلس 

شوراى اسالمى است، از آنها بهره بگيريم. 
بختيار با بيان اينكه كيفيت كاال و خدمات 
صنعت برق ايران از اســـتانداردهاى بين المللى 
برخوردار است، افزود: اين دو شاخص مهم دليل 
توانمندى هاى شركت هاى ايرانى براى حضور در 
بازارهاى جهانى است.معاون برنامه ريزى و امور 
اقتصادى وزارت نيرو ادامه داد: بايد به اين موضوع 
هم توجه كرد كه دو مقوله كيفيت كاال و خدمات 
صنعت برق به تنهايى نمى تواند براى صادرات 
خدمات صنعت برق كافى باشـــد چرا كه اكنون 

نيازمند افزايش قدرت رقابت هستيم.
وى حوزه صادرات برق را توانمند دانست 
و گفت: دليل اين توانمندى هم ساختار موجود 
در مجموعـــه صنعت بـــرق و كيفيت كاالها و 
خدماتى اســـت كه از صنعـــت برق ايران ارائه 
مى شـــود، به گونه اى كه در بخش دولتى و در 
بخش خصوصى صنعت برق توانسته موقعيتى را 
ايجاد كند كه در هر دو اين عرصه ها رتبه بااليى 

را داشته باشيم.

ظرفيت نيروگاهى كشور از 80 هزار مگاوات گذشت  امضاي تفاهمنامه ارائه خدمات بيمه اي
 به شركت هاى دانش بنيان 

حسين دروديانغالمحسين شافعىحسين سالح ورزىمحمد الهوتى مسعود خوانسارىمحمود بهمني
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افـقـى: 

  1 - در گنج ....... / كليد باب جنت بردبارى اســت 
( ناصر خسرو )

 2 - همراهان شخص صاحب نام - مركز ايسلند
 3 - هواپيماى عجول - نامى دخترانه - نوعى كاغذ 

- سريع ترين رشته شنا 
 4 - آنچــه در تصــرف شــخص درآمــده - 

سر كش ،ياغى - سوره غار
 5 - شادمانى - كاله مردان مصرى – ضدحمله    
6 - پــول ايتاليا - يك چهارم چيزى - دانه هاى ريز 

پوست - غذاى نذرى
 7 - پيشــرو اعــداد - ترك دوســتى - هواكش 

آشپزخانه - انديشه
 8 - شهرى در فارس - مركز كشور مالت

 9 - تكيه كردن - عمارت - شان و شوكت - كيف انگليسى
 10 - پيشوند نفى - منع كردن - شهرنشينى - بلند پايگى

 11 - مدد كار - وفا كردن به عهد - زبانه آتش
 12 - اولين سلســله پادشاهى ايران - از آثار ژان پل 
ســارتر - توده اى برآمده و غير طبيعى كه از سطح 

پوشش هاى مخاطى مى رويد
 13 - فقر و خوارى - نگاه خيره - آرايش صحنه - خاندان
 14 - از توابع اداره راهنمايى و رانندگى - نيست شونده
 15 - از بهاران كى شود سرسبز سنگ / خاك شو ..... ( مولوى )

عـمـودى:

 1 - شهر اولين ها در خوزستان - از بت هاى دوران جاهليت
 2 - ظلمانى - اثر موسوى گرمارودى    

3 - دريا - هيجان و جوش - دفع مزاحم - كنايه از خورشيد
  4 - شهرى در خوزستان - شاعر عهد قاجاريه مولف

« پريشان» - طبق مسين 
 5 - حسينيه - صورت شاعرانه! - از احجام هندسى - 

تير پيكاندار
 6 - كوزه سفالين - معلم ثانى - چاره و عالج

 7 - از القاب حضرت على«ع» - شــهر آلمان - نژاد 
سفيد اروپاى شرقى

  8 - طــال - شــلوار كوتاه زورخانه هــا - آينده - 
خط كش مهندسى

 9 - از عاليم نگارشى - تكرار حرف سى ام - مفهوم
 10 - نــام مردانــه - به طور مســتقل و جداگانه - 

ناسپاسى ، الحاد
 11 - شــهر زيارتى - انبار ماشــين آالت سنگين - 

گودال و مغاك - امتياز و پوئن
 12 - گاو ميش تبتى - پراكنده ،  پريشان - تخت پادشاهى

 13 - لباس زمستانى - برادر آبادانى - علت ها - مساوى 
14 - تبهكار و ستمگر - مصيبت ها

  15 - خــود را بــى جهت به زحمــت انداختن - 
نامى براى زرافه

آگهي مزايده عمومي شماره 2ـ97
مزايده گزار: شركت توســـعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس 

(سهامي عام)
موضوع مزايده: فروش بخشي از اقالم موجودي انبار دفتر مركزي 
شركت شامل قطعات و لوازم دستگاههاي سنگين كاترپيالر، فيات، كماتسو، ايويكو 

و خودروهاي سبك و اقالم متفرقه 
روش دريافت اسـناد مزايـده: واريز مبلغ 500/000 (پانصـــد هزار) ريال به 
حساب سيبا بانك ملي شـــعبه مركزي كرج به شـــماره 0191309130006 شبا 

IR 91017000000 (كد شعبه 2621) به نام اين شركت
محل خريد اسناد مزايده:

1ـ كرج، ابتداي جاده محمدشـــهر، روبروي شـــهرك اصالح بذر، شركت توسعه 
خدمات مهندسي آب و خاك پارس، امور بازرگاني تلفن 36703653ـ026

زمان و محل تحويل پيشنهادها:
پيشنهادها بايســـتي حداكثر تا ساعت 13:00 روز چهارشـــنبه مورخ 97/8/23 به 
دبيرخانه دفتر مركزي شركت واقع در آدرس فوق با اخذ رسيد تحويل شود ضمنًا 
جلسه بازگشايي پاكتها همان روز رأس ساعت 14:00 در محل مذكور انجام خواهد 

شد و حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده بالمانع مي باشد.
شركت توسعه خدمات مهندسي آب و خاك پارس 
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شهردارى شهريار در نظر دارد درخصوص انجام آســـفالت مكانيزه معابر سطح شهرو مناطق 
ونواحى با اعتبار 30/000/000/000 ريال طبق مجوز شـــماره 851مورخ 97/4/9 نســـبت به 

انتخاب پيمانكار توانمند و داراى صالحيت ازطريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.
لـــذا از متقاضيان  دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اســـناد پس از تاريخ درج آخرين 
آگهى به مدت 10 روز به دفتر امور پيمان وقرارداد شـــهردارى شهريار وبا در نظر گرفتن 

شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1-مبلغ سپرده شـــركت درمناقصه 1/500/000/000 ريال مى باشـــد.(مطابق با آيين نامه 

تضمين معامالت دولتى )
2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-ســـاير اطالعات وجزييات مربوط به تعداد ، مشخصات فنى ونحوه پرداخت دراسناد 
مناقصه درج گرديده است.

4-متقاضيان مى بايســـت داراى حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى 
در رشته راه وباند باشند.

5-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
6-هزينه درج آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.  

احسان در خشان نسب – شهردار شهريار
چاپ نوبت اول: 97/8/14       چاپ نوبت دوم: 97/8/21

آگهى  مناقصه عمومى
(نوبت اول)

آگهى تغييرات شركت طراحى 

و ساختمان نفت سهامى خاص

 به شماره ثبت 86114 و شناسه 

ملى 10101305592 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى 

عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/17 

تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورت هاى 

مالى شركت مشتمل بر ترازنامه حساب 

ســـود وزيان براى ســـال مالى منتهى 

بـــه 96/12/29 به تصويب رســـيد . 

موسسه حسابرســـى فريوان راهبرد به 

شماره شناسه 10861873119بعنوان 

بازرس اصلى وموسســـه حسابرســـى 

وخدماتى مديريت آزمـــوده كاران به 

شمار ه شناسه 10100468600بعنوان 

بـــازرس على البدل براى ســـال مالى 

منتهى به 97/12/29 انتخاب گرديدند 

روزنامه اطالعـــات بعنـــوان روزنامه 

كثير االنتشـــار براى درج آگهى هاى 

شركت در ســـال 1397 تعيين گرديد 

كليه اســـناد واوراق بهادار وتعهد آور 

شـــركت از قبيل چك ســـفته براوات 

وقراردادهـــا وعقود اســـالمى عموما با 

 امضا مدير عامل ويكى از اعضا اصلى يا 

على البدل هيات مديره ومهر شـــركت 

معتبر مى باشـــد ليكن هيئت مديره 

مى تواند عند اللزوم بر حسب پيشنهاد 

مدير عامل حق امضا حواله وچك هاى 

برداشت از حساب هاى بانكى شركت را 

با تعيين ســـقف مبلغ به مديران وساير 

مسئولين شركت واگذار نمايد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
و  هـا  شـركت  ثبـت  اداره 
موسسـات غيرتجـارى تهـران 
(265001)

**************
آگهى تغييرات شركت خدمات

 مسافرت هوايى و جهانگردى 

و زيارتى پرواز هدهد سهامى 

خاص بشماره ثبت 349593 و 

شناسه ملى 10103970322

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع 

عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 

1396/11/18 و مجوز شماره 500/ 

17/ 97 مورخ 21/ 1/ 1397 سازمان 

حج و زيـــارت مديريت حج و زيارت 

استان تهران و مجوز شماره 6494/ 

972303 مورخ 30/ 2/ 1397 اداره 

كل امور حقوقى و امالك ســـازمان 

ميـــراث فرهنگى صنايع دســـتى و 

گردشـــگرى اســـتان تهران و مجوز 

 شـــماره 3451 مورخ 27/ 1/  1397

 اداره كل دفتر نظارت بر فرودگاه هاى 

شـــركتها و موسســـات هوانوردى 

ســـازمان هواپيمايـــى كشـــورى 

تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه 

حسابرســـى و خدمات مالى ارقام نگر 

آريا به شناسه ملى 10100617632 

به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمد 

هاشمى به كد ملى 0558559182 

به سمت بازرس على البدل براى مدت 

يكسال مالى تعيين گرديدند. 

سـازمان ثبت اسنادوامالك 
كشور 
و  هـا  شـركت  ثبـت  اداره 
موسسات غيرتجارى تهران 
(265000)



 نظرها و انديشهها

نسبت با جهان تكنيك 
اگـــر اهل اختياريم، در تحقق 
امكانها ميكوشـــيم و البته هرچه 
دامنه امكانهاي فراروي ما وسيعتر 
باشد، اختيارمان بيشتر است؛ اما اگر 
بـــه امكانها و محدوديتها كاري 
نداريم و لوازم و شـــرايط تحقق 
چيزهـــا و كارها را نميدانيم، جز 
سوداي محال و و دعويهاي بيهوده 
كاري نميتوانيم بكنيم و دست خالي 

ميمانيم! 
تاريخ تجـــدد مجموعهاي از 
وســـايل و كاالها و اشياي پراكنده 
نيست. البته در نظر ظاهربين همه چيز و از جمله تكنولوژي، وسيلهاي 
در خدمت انسان است و پيروي از حكومت تكنيك ادراك نميشود 
و چه بسا كه آن را پيروي از حقيقت بپندارند. غافل از اينكه تكنيك 
قائمه جهان كنوني اســـت و اين جهان را راه ميبرد. كســـي كه آن را 
مجموعهاي از وسايل كاربردي ميداند، نسبت درست با جهان تكنيك 
ندارد و از اين نســـبت چيزي درنمييابد. در تاريخ يكصد سال اخير 
اتفاق افتاده است كه كشورهايي به تكنولوژي خاص توجه و اهتمام 
كرده و در اقتباس، آنها را بر ديگر تكنولوژيها مقدم دانسته و كم و 
بيش پيشرفت كردهاند. در اين باب معموال وضع علم و تكنولوژي در 
هند را مثال ميزنند. هند و شايد شرق آسيا هنوز بهكلي از حكمت و 
خرد قديم نبريدهاند و دركي از تجدد و جهان جديد هم دارند و به 
اين جهت است كه با اختالفهاي بسيار در زبان و آيين، تا حدودي 
از ثبات و نظم و سامان سياسي و اجتماعي و ديني برخوردارند. پس 
در امكان اخذ و اقتباس گزينش بهطور كلي نزاع و اختالفي نيست. در 
مرحله توسعه صنعت و تجارت، تاجران و صاحبان صنايع عالئق خاص 
و اختيارهايي دارند؛ اما اگر از قانون و نظم و هماهنگي تكنيك سرپيچي 

كنند، كار به ناهماهنگي و ناكارآمدي و بيتعادلي ميكشد. 
گفتن اين كه: «ما علم و تكنولوژي را ميخواهيم به شرط اينكه 
چنين و چنان باشد و به حرف ما گوش بدهد»، نشان اختيار و گزينش 
نيست. حاكي از نشناختن جهان و تمناي محال است! آدميان از اختيار 
برخوردارند؛ اما اين اختيار هميشه در حدود امكانهاي تاريخي محدود 
است. نه اينكه اختيار مطلق و مستقل از تفكر و عمل داشته باشند و 
بتوانند با زمان و تاريخ هرچه ميخواهند بكنند. اگر چنين بود، خيلي 
زود زمين به بهشت برين مبدل ميشد. اينهمه مدعيان بيخرد كه در 
تاريخ بودهاند و هستند، با تحميل اميال و هوسها و اوهام خود چهره 
جهان را از آنچه هست، زشتتر ميكردند و جهان را زودتر به سمت 

نابودي ميبردند.
راه توسعه

6ـ همـــواره در جهـــان، نظميـ  چه خوب و چه بدـ  بر زندگي 
مردم زمان حاكم بوده است و هماكنون هم هنوز از آن نشاني هست. 
البته صورتهاي اين نظم در دوره جديد پيوسته دگرگون ميشده است 
و صورت اروپايي قرن نوزدهم آن در قياس با دورانهاي ديگر تجدد و 
مخصوصاً با نظام زندگي در ادوار ديگر جلوه خاص يافته، و با نظر به 
همين جلوه است كه كساني تجدد را صورت كامل يا بهترين صورت 
زندگي بشر ميانگارند و دمكراسي و سوسياليسمش را ليبرالدموكراتها 
و سوسياليستها بهترين روش و دستورالعمل سياسي و گاهي مطلق 

سياست تلقي ميكنند. 
اكنـــون وضع جهان متجدد قدري تغيير كرده اســـت؛ چنانچه 
كشـــورهايي كه در نظم تجدد پيشگام سياست و شيوه زندگي جديد 
بودهاند، با بحرانهاي گوناگون اقتصادي و سياسي و اخالقي مواجهند 
و ناگزير بايد به خطر انحطاط بينديشند. جهان توسعهنيافته هم بياعتنا 
به تاريخ در اوهام ســـرگردان است و نميداند هنوز در جهان كنوني، 
راهي جز راه توســـعه ندارد و اگر كشـــوري اين راه را طي نكند، چه 
بسا كه در معرض خطر فساد كلي قرار گيرد؛ اما راه توسعه را بدون 
اراده به پيشـــرفت و خودآگاهي به وضع تاريخي جهان و امكانهاي 
كشور خود نميتوان پيمود. يعني با خودآگاهي به وضع خود است كه 
ميتوان نســـبت با تاريخ غربي را دريافت و راه توســـعه را پيمود. اين 
راهجويي در حقيقت نحوي مشاركت در خرد متجددان است. كساني 
ممكن است اين مشاركت را تسليم بدانند، يا بگويند اكنون ديگر گوش 
دادن به خرد تجدد دير شـــده و وقت آن گذشـــته است. پيداست كه 
شريك بودن با تسليم شدن تفاوت دارد. ولي به هرحال ما بايد براي 

آينده فكري بكنيم. 
گاهي اين اشـــتباهات پيش ميآيد؛ چنانكه ممكن است كساني 
دم از اســـتقالل رأي و آزادي در عمل بزنند. اينها تا زماني كه راهي 
نيافتهاند (راه، حرف نيست، بلكه بايد بتوان آن را به رونده نشان داد و 
در آن سير كرد)، چه بسا كوركورانه از سطح و ظاهر افكار و اعمال 
پراكنده غربي پيروي كنند و از اين پيروي بيخبر باشند و حتي شايد 
بپندارند كه با استقالل رأي و فكر و با صرف همتي عظيم راهي تازه 

گشوده و پيش گرفتهاند. 
كار تاريخ 

من از دهههاي چهل و پنجاه با توجه به آغاز دوران پايان تجدد 
فكر ميكردهام كه نظم غربي كمكم دارد خلل برميدارد و بعيد نيست 
كه با انقالبي نظير رنســـانس از پا درآيد. هنوز هم به اين امكان فكر 
ميكنم؛ ولي اوال نشـــانههاي يك نهضت روحي و فكري هنوز پيدا 
نيست. ثانيا بناي تاريخ ناگهان فرو نميريزد. چنانكه تاريخ غربي در 
كهنسالياش هنوز قدرت آن را دارد كه به قول ماركوزه، فرهنگها و 
اقدامها و نظرهاي مخالف را كاناليزه كند و حتي با اقدام به تحريف 
آيينها و اعتقادات و كلمات وحي و كتب آســـماني، مثال از اســـالم 
تروريســـم بسازد و مظاهر تبهكاري و جنايت و آدمكشي عصر مثل 
بوكوحرام و بنالدن و داعش را مظاهر اسالم معرفي كند. اين حادثه 
براي اولين بار اتفاق نيفتاده است. كار تاريخ، پوشاندن و آشكاركردن 
اســـت؛ اما اين بار حقيقت در پرده و حجاب نرفته، بلكه در مرداب 

تباهي و نيستي افتاده است. 
روشنفكراني كه بزرگترين نگرانيشان همكاري فالن فيلسوف يا شاعر با 

سياستهاي سركوبگر و توجيه آن سياستهاست، بايد توجه كنند كه: 
اوال دنبال مقصرگشتن و بار شكست و ناتواني را بر دوش ديگران 

گذاشتن، توجيه ناتواني در فكر و عمل است؛ 
ثانياً امثال كارل اشميت كه از هيتلر پشتيباني كردند، معدود بودند 
و تازه آنها هرگز اعتقاد نداشـــتند كه سياست با روكردن به تبهكاري، 

كاري از پيش ميبرد؛
ثالثاً آنها فقط تأييد كردند و تأييدشان چندان مؤثر نبوده است كه 

بالياي تاريخي قرن بيستم را به حساب آنان بگذاريم؛
رابعاً در بحبوحه انحطاط و فســـاد تجددمĤبي، يكسره از صالح 
و فســـاد تجدد گفتن، ناديده گرفتن شرايط زمان و چشم پوشيدن از 
خطر و فسادي است كه همه جهانـ  اعم از متجدد و متجددمĤبـ 

را تهديد ميكند. 
در اين شرايط بهترين كاري كه ميتوان كرد، انديشيدن به مسائل 
و اوضاع موجود و سعي در اصالح آنها با انتظار فعال و رو كردن به 
تفكر آمادهگر اســـت. در اين انتظار نه فقط توسعه، يك نياز اقتصادي 
و اجتماعي و فرهنگي است، بلكه چگونگي سير تاريخي آن نيز كه 

ميتواند جزئي از طرح آمادهگري باشد، اهميت دارد. 
لوازم آمادهگري

كســـي كه آماده ميشـــود، بايد بداند كه براي چه پيشامدي بايد 
آماده شود؟ وقتي جهاني رو به تحليل ميرود، ساكنان آن اگر به آنچه 
ميگذرد و پيش ميآيد خودآگاهي يابند، اين امكان وجود دارد كه از 
درون حادثه جوانههاي جهان ديگري برويد و چه بسا كه اين جوانهها 
در آب و هواي حكمت و معرفت رشد كند و پر و بار بدهد. آثار اين 
آمادهگري گرچه هنوز در جهان توسعهنيافته ظاهر نشده، جلوههايش 
را در تفكر جهان غرب كم و بيش ميتوان يافت. جهان توسعهنيافته 
هنوز نگران آينده نيست. گويي مشكلي در راه خود نميبيند (و چه 
بســـا كه راهي نميشناســـد و به راه   كاري ندارد) و اگر با او از مسائل 
و مشكالت بگويند، آنها را به چيزي نميگيرد و چون به امكانهاي 

تاريخي نميانديشد، مسئله و مشكلي هم ندارد! 
هر تاريخي پاياني دارد تاريخ غربي هم گرچه هنوز قدرتمند است، 
به پايان خود نزديك شده است و شايد ظهور «نيهيليسم» به صورت 
تروريسم، از نشانههاي نزديكتر شدن به پايان باشد. معهذا تاريخ غربي 
با تروريسم از پا درنميآيد و اگر خداي ناكرده تروريسم جهان موجود 
را از پا درآورد و كار جهان به دست تبهكاران و آدمكشان بيفتد، كار 
آدمي ساخته شده است و ديگر تاريخ و آيندهاي وجود نخواهد داشت 
و به وجود نخواهد آمد. تاريخ با انقالب در تفكر آغاز ميشود و در 
سايه آن نظم مييابد. در جهان توسعهنيافته از تفكر راهبر به نظم خبري 
نيست و مقدمات اخالقي و فرهنگي و روحي الزم براي نظمبخشي به 
زندگي هم كمتر يافت ميشود. در طي چهل پنجاه سال اخير معلوم 
شده است كه ستونهاي تاريخ غربي هرچند كه ترك هم برداشته باشد، 

به اين آسانيها در هم نميريزد. 
ادامه دارد
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اشاره: در بخش پيشين ديديم كه مسيحى 
ايونجليـــكال، دنيـــا را در چارچوب ظواهر 
كتابمقـــدس و خصوصا عهد عتيق مىفهمد. 
بســـيارى از آنها نظرات علمى جديد آفرينش 
جهان را قبول ندارند، حتى دفاعشان از اسرائيل 
عمدتا مبتنى بر حجيت ظواهر تورات اســـت. 

اينك ادامه گفتگو: 
با اين تفاصيل، آيا اصوالً ما مىتوانيم با آنها 

تعامل داشته باشيم؟ 
در مورد امكان تعامل با اينها، بايد دو موضوع 
بررســـى بشود: اول اينكه شرائط و مذاق زمانه 
چگونه است؟ و به تعبير ديگر، ظرفيتها و شايد 
هم بشـــود گفت الزامات زمانه چيست؟ و دوم 
اينكـــه اينها كىاند، چگونهاند و تا چه مقدار از 

الزامات و اقتضائات زمانه پيروى مىكنند؟
در خصوص موضوع اول، اكنون كه در سال 
2018 زندگى مىكنيم، گرايش عمومى اين است 
كه انسان با همه مرتبط باشد، سخن ديگران را 
بشنود و براى ديگران سخن بگويد؛ به بيان ديگر، 
با همه ارتباط فعال داشته باشد، ديگران را بفهمد 
و خود را براى ديگران توضيح بدهد؛ سعى كند 
همراه با ديگران، بر روى مســـائل و مشكالت 
مشـــترك فكر كند، ريشههاى آنها را بيابد و از 
طريق گفتگو براى آنها راهحل مشترك پيدا كند. 
تا جايى كه به اديان، فرهنگها يا تمدنها مربوط 
مىشود، گرايش عمومى اين است كه دارندگان 
آنها به صورت مثبت با همديگر مرتبط باشند و 
گفتگو كنند. باور زمانه بر اين است كه اين نوع 
ارتباطها و تعامالت مثبت، در كاهش مشكالت 
جوامع انســـانى نقش پررنگى ايفا مىكند، بلكه 
حتى مىتوان گفت كه نسبت به اين باور، يك

نوع تعهد وجود دارد.  
در مـــورد موضوع دوم كه به كيســـتى و 
چگونگى ايونجليكالها مربوط مىشود، بايد گفت 
كه اينها يك طيف متنوعند: از ايونجليكالهاى 
نسبتا باز گرفته تا آنهايى كه جمود كامل و محضى 
نسبت به مبانى خود دارند؛ تا بدانجا كه حتى با 
استناد به كتابمقدس و سخنان مسيح(ع)، معتقدند 
كه بايد از ديگران متمايز و جدا باشـــند و بين 
خود و ديگران ديوار بكشند. اينها نه تنها مايل 
به گفتگو با پيروان اديان و مذاهب ديگر نيستند، 
بلكه حتى از ســـاير مسيحيانى هم كه مايلند با 
ديگران گفتگو داشته باشند، انتقاد مىكنند؛ حتى 
به ايونجليكالهايى كه كمى باز هستند، يعنى به 
امثـــال بيلى گراهام  كه چندى پيش فوت كرد، 
«نوايونجليكال»  مىگويند، يعنى ايونجليكالى كه 
به ســـنت خود پايبند نمانده و به انحراف رفته 
اســـت! حتى مىتوان گفت كه تعارضى كه آنها 
با همدينان غيرهممســـلك خود دارند، بيش از 
تعارضى است كه با غيرهمدينان خود دارند، چون 
باالخره هر كدام از آنها مدعى مسيحيت راستين 

هستند و اين، مشكل را حادتر مىكند. 
به هر حال، اينها يك طيفند و انواع مختلفى 
دارند. البته مىتوان گفت كه بستهبودن، ويژگى 
مشترك آنهاست، چون حتى ايونجليكالهاى باز 
هم، در مقايسه با مسيحيان غيرايونجليكال، بسته 
محسوب مىشوند؛ پس روى هم رفته، آنها يك
مجموعه بســـتهاند. با اين همه، اينها نمىتوانند 
در برابـــر ضرورت زمان كه ارتباط و گفتگوى 
متقابـــل را ايجاب مىكند، تا بىنهايت مقاومت 
كنند، چراكه زمان به نفع كسانى است كه خواهان 

ارتباط و گفتگو هستند.
بنابراين، نوع و فن گفتگو با اينها، با ديگران 
متفاوت اســـت؛ يعنى  به لحاظ روش و شيوه 
ورود بـــه مباحث و به لحاظ نوع مباحث، بايد 
به گونهاى ديگر با اينها مواجه شد. شما با يك
كاتوليـــك به نوعى صحبت مىكنيد، و با يك
ايونجليكال، حتى اگر باز هم باشد و از گفتگو 
استقبال كند، به نوعى ديگر؛ چون اين دو اصوال 
دو نوع انسان هستند. ابتدا بايد تقسيمبندى انجام 
دهيم و ببينيم كسانى كه قصد داريم با آنها وارد 
گفتگو شـــويم، متعلق به كدام بخش از طيف 
گستردة ايونجليكالها هستند. البته چنين كارى به 
بررسىهاى بسيار جامع و مفصل نياز دارد، ولى 
به صورت يك قاعده مشخص، اين كه آنها به 
كدام منطقه و كشور و به كدام گروه يا كليساى 
ايونجليكال تعلق دارند، مهم است. ايونجليكال 
امريكايى، به لحاظ شخصيتى، تصّورى و به لحاظ 
نوع اعتقادات، با ايونجليكال برزيلى، مكزيكى، 
آرژانتينـــى يا كرهاى فرق دارد. يا آنهايى كه «نو 
ايونجليكال» ناميده مىشوند، با ايونجليكالهاى 
ســـنتى و محافظهكار خيلى تفاوت دارند. اينها 
يكسان نيستند و ما نمىتوانيم با يك روش ثابت 
با همه آنها صحبت كنيم و مرتبط باشيم. حتى 
شرايط زمانى و سياسى و بينالمللى نيز داراى 
اهميت اســـت. در حال حاضر، تحوالت آنقدر 
فراوان و سريع اتفاق مىافتد كه واقعا گاهى در 
طى يك هفته، شـــراط بهكلى دگرگون مىشود؛ 
يعنى حساســـيتها و مسائل مورد توجه تغيير 

پيدا مىكند.
نكته مهم ديگر اين است كه گفتگو با پيروان 
ســـاير اديانـ  از جمله مسيحيان ايونجليكالـ 

عموما بهتر است كه با بررسى مسائل دينى آغاز 
نشود، بلكه با مسائل اجتماعى و فرهنگى شروع 
شود؛ براى نمونه در گفتگوى احتمالى با همين 
ايونجليكالها، ما به عنوان مســـلمان، در برخى 
زمينهها با آنها اشـــتراك داريم؛ مثال هر دوى ما 
مخالف تبيينهاى روزآمدشـــدة توجيهناپذير و 
تفســـيرهاى خيلى انطباقگرايانه با مذاق زمانه 
هســـتيم. بر اساس همين نوع تفسيرهاى بهرأى 
است كه ليبرالهاى افراطي، ازدواج دو همجنس 
را توجيه مىكنند و به آن مشروعيت مىدهند؛ 
و بر همين اساس است كه سقط جنين را مجاز 
مىشـــمرند. البته خود ما هم در مواردى، سقط 
جنيـــن را اجازه مىدهيم؛ ولى اين جواز كامال 
قاعدهمند و بسيار محدود است؛ اينگونه نيست 
كه در هر موردى اجازه سقط صادر بشود. مسئله 
خانـــواده و اصالتهاى خانواده نيز يكى ديگر 
از موضوعات مشـــترك است، چون آنها خيلى 
خانوادهدوســـت هستند؛ اگر نگوييم بسيارى از 

آنها اينگونهاند.
به هر حال، زمانى كه مخاطب تعصب دينى 
دارد، بهتر است از مدخل اعتقادات صرف دينى 
با او وارد صحبت نشويم. البته ممكن است بعداً
به اين نوع مطالب هم بپردازيم، يا حتى شـــايد 
كامال هم الزم باشد كه بپردازيم، ولى اينكه بياييم 
و در همـــان ابتداى كار، بحثهاى دينى را پيش 
بكشـــيم، درست نيست. اصوال بايد در ابتدا از 

مسائل حساسيتبرانگيز اجتناب كرد. 
راستش بسيار بعيد مىدانم ايونجليكالهايى كه 
در امريــكا اطراف ترامپ حلقه زدهاند، هرگز قابل 

تعامل و گفتگو باشند. 
نه، مشكلى نيست. اتفاقا اين كار امكانپذير 
است؛ چون معموال افرادى كه خيلى بااحساساند، 
به همان اندازه كه پرشور هستند، تحت تأثير هم 
قرار مىگيرند؛ كامال متأثر مىشوند. متعصببودن، 

يك امر دووجهى است. اينگونه نيست كه شما 
نتوانيد با هيچ فرد متعصبى گفتگو داشته باشيد يا 
حتى به نتيجه برسيد. گاهى اوقات اتفاقا متعصبان 
بيـــش از بقيه تحت تأثير قرار مىگيرند، بهويژه 
در مواردى كه ســـوءنيت ندارند، ساده و بسيط 
هستند و تعصبشان ناشى از يك نوع سادهانگارى 
دينى است. در چنين مواردى، اتفاقا تحت تأثير 

شما قرار مىگيرند. 
اينها گروههاى عموما بستهاى هستند؛ ولى 
زمانه، زمانه ارتباط و گفتگوست و اينها نمىتوانند 
نسبت به اين امر بىاعتنا بمانند. ضمنا به دليل 
اينكه افراد نسبتا سالم و بسيطى هستند، ارتباط با 
آنها خيلى تأثيرگذار خواهد بود. در زمان مأموريتم 
در واتيكان، رئيس باپتيستهاى ُرم، شبانى بود 
به نام آقاى لوسون. ايشان در زلزله بسيار بزرگى 
كه منطقه رودبار را ويران كرد، گذشته از اين كه 
به منظور همدردى، تسليتنامه مفصلى فرستاد، 
صبح همان روز زلزله، ده ميليون لير ايتاليا براى 
كمك به زلزلهزدگان تقديم كرد. شـــايد كسى 
بگويد اين حركت از روى خلوص نيت نبوده و 
مقاصدى را پيگيرى مىكرده است؛ نمىخواهم 
منكر شوم؛ ولى واقعا به دليل شناختى كه از او 
و فضاى ذهنىاش داشتم، مىتوانم بگويم كه در 
آن اقدام، انگيزة انساندوستانه بر عوامل احتمالى 
ديگرى كه نمىخواهم منكر بشوم، غلبه داشت. 
رهنمود شما براى انجام گفتگوهاى موفق در 

دو سطح دولتى و غيردولتى چيست؟ 
نمىتـــوان يك فرمول كلـــى ارائه داد. در 
ديپلماســـى، و بهويژه در ديپلماسى دينى، نوع 
برخورد و تعامل، در هر موردى متفاوت است 
و ويژگىهاى خود را دارد؛ و حتى نوع تعامل با 
يك مورد خاص نيز، تحت تأثير شرايط زمانى و 
تحولى مقطع خاصى كه شما در آن قرار داريد، 
نيـــاز به بازنگرى و تغيير پيدا مىكند؛ بنابراين 
مشـــكل بتوان يك دستورالعمل عمومى براى 
كيفيت تعامل ارائه داد. ولى به عنوان يك رهنمود 
بسيار كلى، در صورت وجود آمادگى، مهم اين 
است كه اين كار به صورت كامال محترمانه انجام 
شود. حتى ممكن است شرايط به نوعى باشد كه 
خود شما پيشنهاددهندة گفتگو باشيد و پيشقدم 
شويد، ولى اين كار بايد با حفظ تمامى شئون و 
مالحظات، به صورت كامال محترمانه و با اتكاى 
به نفس انجام پذيرد، نه به صورت تقاضامندانه 
كه موجب وهن مىشود؛ ضمن آنكه بايد عالمانه 
باشد. اگر بتوانيد اين شرايط را رعايت كنيد، هيچ 

مشكلى ندارد و بلكه مفيد خواهد بود. 
اگر تعامل با آنها، چه از سوى نهادهاى دولتى 
و چه از ســوى نهادهاى غيردولتى و «انجىاو»ها، 
با رعايت همه شــرايط و ضوابط وحساســيتها 
انجام پذيرد و موفق باشد، چه نتايج مثبتى مىتواند 

داشته باشد؟
به هر صورت، ما يك دين تبليغى هستيم. 
منظور از تبليغىبودن اين نيست كه شما حتما 
تـــالش كنيد كه مخاطب خود را به اســـالم 
دربياوريد، بلكه در يك مفهوم كلىتر، مراد اين 
است كه شما «زينت» دين خود باشيد نه «مايه 
ننگ» آن. در دنياى امروز، شـــما مىبايد ميراث 
دينى، فرهنگى و هنرى خود را و فرهنگ تاريخى 
و اجتماعـــى و بهويژه غناى ميراث دينى و هنر 
دينى خود را و به طور كلى، برجستگىهايى كه 
از آن برخورداريد و حقانيت و ديدگاه قابلتوجه 

خود را به ديگران معرفى كنيد.
حتى گذشـــته از اين كه دين ما يك دين 
تبليغى است، اصوال ما به عنوان يك موجود زنده 
در جهان امروز، بايد سرزنده و پويا و با جهان 
اطراف خود مرتبط باشيم. اين وظيفه ماست و 
اصال معنى ندارد كه انزوا پيشه كنيم. جهان امروز 
همين گونه است و همگان مىكوشند خود را به 
نحو احسن معرفى كنند و از ناحيه همين معرفى 

است كه جايگاه خود را ارتقا مىدهند. 
ثانيا ما بايد از خود و از حيثيت و مصالح و 
منافع خود دفاع كنيم؛ و اين مستلزم اين است كه 
بتوانيم از دين و اعتقاداتو فرهنگمان دفاع كنيم؛ 
البته شايد مناسبتر اين باشد كه به جاى واژه 
«دفاع»، واژههاى «معرفى»، «تبيين» و «توضيح» را 
به كار ببريم. اين نوع كارها، تأثيرات مثبت بسيار 
زيادى دارد. البته همه آن كوتاهمدت نيست. شما 
گاهى اوقات كبريتى مىكشيد و نور و حرارتى 
اندك و زودگذر به دست مىآوريد؛ ولى گاهى 
اوقـــات هم، اقدامى انجام مىدهيد كه نتيجهاش 
مدتها بعد ظاهر خواهد شد. اين كارها مطمئنا 
تأثير دارد؛ و مطمئنا اين وظيفه ماست كه زينت 
دين و فرهنگ و كشورمان باشيم. و براى انجام 
اين وظيفه، بايد بتوانيم مرتبط باشـــيم و گفتگو 

كنيم و خود را توضيح دهيم.
البته باز اين بدين معنى نيســـت كه شما 
تحت هر شـــرايطى و در هر موقعيتى و به هر 
كيفيتى اين كار را انجام بدهيد. واقعا گاهى اوقات 
شروع اين ابتكار، توهين به خودتان است، يعنى 
خودسبك كنى است؛ ولى در شرايطى كه كامال 
محترمانـــه و با حفظ همه معيارها و ضوابط و 
شـــئون باشد، خوب اين وظيفه ماست. ما بايد 
مذهب شـــيعه را براى ديگران توضيح دهيم. 
مجـــدداً تأكيد مىكنم كـــه تبليغ لزوما به اين 
معنى نيست كه حتما مخاطب را به دين خود 
دربياوريد، بلكه بدين معناست كه ما به عنوان 
مسلمان و شيعه و ايرانى، وظيفه داريم كه خود 
و تاريخ و فرهنگ و دين و مذهب و معنويت 
و هنر خود را، هنر دينى خود را، براى ديگران 

توضيح بدهيم.
بنابراين هدف ما از گفتگو مىتواند تعديلكردن 

مخاطب باشد.
هدف، تعديلكردن نيست، بهويژه در دوره 
كنونى اينگونه نيســـت. هدف، معرفى خويش 
است؛ و البته نتيجه معرفى خويش، تعديلشدن 
مخاطب خواهد بود. به تعبير ديگر، وظيفه ما اين 
است كه خود را بيان كنيم و هيچ احتياجى هم 
نيست كه بر حقانيت خود اصرار داشته باشيم، 
بلكه كافى است كه همان حقيقتى را كه از آن 
بهرهمنديم، به درستى بيان كنيم؛ اگر چنين كنيم، 
حقيقت داشـــتههاى ما آنقدر آشكار و پرجاذبه 
اســـت كه خودبه خود تأثير خواهد گذاشت و 
هيـــچ نيازى نخواهد بود كه ما اصرار بورزيم و 

روى آن تأكيد كنيم. 

نامه فرهنگستان علوم
از دوره جديد  شماره چهارم 
مجله علمي تخصصي فرهنگستان 
علوم منتشر شد. اين شماره در 
پنج بخش: «تأمالت علوم انساني»، 
«پروژه تحقيقي»، «مقاالت علمي»، 
«يادنامه  متفرقه» و  «يادداشتهاي 
مرحوم احمد احمدي» تنظيم شده و 
حاوي مطالب زير است: يادداشت 
سردبير، مقدمهاي بر يك مباحثه و 
مصاحبه/ مدعيان و منتقدان علم ديني 
با هم قرابت دارند (رضا داوري)، 
ميزگردي درباره ماهيت علوم انساني/ 
نسبت آن با ديانت اسالمي/ علوم 
انساني راهنما و راهگشاي توسعه 
است، طرحي نو در باب مفهوم علم 
در ادبيات اسالمي (رسول جعفريان)، 
حكمت و ديانت (محقق داماد)، نقد 
روش شناسنانه اصحاب سنتگرايي 
در مواجهه با علوم انساني (حامد 
زارع)، ضرورتهاي اصالح نظام 
آموزش عالي كشور و راهكارهاي 
آن (محمد شاهدي)، پايگاه پذيرش 
حيات و روح در موجودات زنده 
در فلسفه و علوم زيستي (حسن 
ابراهيمزاده)،  مهديس  ابراهيمزاده، 
آموخت؟  ميتوان  چه  رازي  از 
(فتحاهللا مضطرزاده)، مهندس اخالق 
حرفهاي (مهدي بهادرينژاد)، تفاهم 
با ديگران (يوسف ثبوتي)، همان طور 
كه ميانديشيد عمل ميكرد (رضا 
داوري)، پركار و زحمتكش بود 
(ابراهيمي ديناني)، هم دانشآموخته 
واقعي بود هم معلم واقعي (سيد 
مصطفي محقق داماد)، مجاهد فرهنگي 
بود (غالمرضا اعواني)، حوزه در طراز 

دانشگاه (رسول جعفريان).
در يكي از مطالب آمده است:
«جامعه جديد با اجتماعهاي انساني 
گذشته فرق دارد. آن اجتماعها كم 

و بيش از ثبات بهره داشتند، مردم 
زمانهاي قديم هرگز در نظر نداشتند 
كه زندگي را متحول كنند و آن را به 
صورت مطلوب مورد نظر خود در 
بياورند. انديشه صلح دائم و آزادي 
و رفاه و علوم اجتماعي فرآورده 
تجدد است، و براي اولين بار در 
جهان تجدد شأن آدمي را داشتن 
زندگي آزاد و به خود واگذاشته و 
مرفه دانستهاند. جامعه جديد در پي 
يك ائتالف پديد آمده و اوصافش 
پيروي از قانوني است كه خود وضع 
ميكند. از اين پيمان نبايد استنباط 
شود كه آدمي جهان جديد را هر 
طور كه بخواهد ميسازد و همه چيز 
به فرمان اوست. خودبنيان بودن و 
خود مختار بودن جامعه جديد متناظر 
با وجود بشري است كه خود را 
وابسته به يك نظم و مأمور اجراي 
طرحي از يك زندگي ميدانسته است. 
اجتماعهاي گذشته به آينده كاري 
نداشتند و اگر از مĤلانديشي گفته 
ميشد مراد انديشيدن به آينده زندگي 
خود و فرزندان و معاش خانواده بود. 
اعتقاد به آخرالزمان و آينده نجات 
را با آيندهنگري زمان كنوني اشتباه 
نبايد كرد. زيرا اختيار فرداي عدل كه 
مردمان به آن اعتقاد دارند، در دست 

خودشان نيست.»

منشأ خانواده، مالكيت خصوصي 
و دولت

فردريك انگلس
با مقدمه: اِوِلينريد
مترجم: خسرو پارسا
ناشر: طاليه پُرسو
چاپ اول: 1397
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اثر حاضر رسالهاي است به سال 
1884. مؤلف ماترياليسم تاريخي را 
براي بررسي شكلگيري و تحوالت 
خانواده و پديدآمدن دولت به كار 
ميگيرد. اين كتاب تا قسمتي بر پايه 
يادداشتهاي كارل ماركس بر كتاب 
«جامعه باستان» اثر لويس مورگان 
نوشته شده و مشتمل بر نه فصل 
است: فصل اول به دورانهاي ماقبل 
تاريخي فرهنگ ميپردازد و دورههاي 
توحش و بربريت را بررسي ميكند. 
فصل دوم به خانواده پرداخته و از 
بخشهاي خانواده همخون، خانواده 
پونالوايي، خانواده يارگير، خانواده 

تكهمسري تشكيل ميشود.
فصل سوم تا نهم كتاب به تيره 
ايروكوييها، تيره يوناني، پيدايش 
دولت آتن، تيره و دولت در روم، 
تيره ميان سلثها و ژرمنها، تشكيل 
دولت ميان ژرمنها، بربريت و تمدن 

اختصاص دارد. 
مولف در پيشگفتار مينويسد: 
برداشت  آمريكا،  در  «مورگان 
ماترياليستي تاريخ را كه ماركس 
چهل سال پيش كشف كرده بود، 
به روش ويژه خود از نو كشف 
كرد و همسنجيهايي كه وي ميان 
بربريت و تمدن نمود، در نكتههاي 
اساسي به نتيجههايي دست يافت 
كه ماركس به آنها رسيده بود. و 
درست همانگونه كتاب «سرمايه» 
سالهاي سال و پيوسته، هم دستخوش 
دستبرد اقتصاددانان رسمي آلمان بود 
و هم دربارهاش سكوت ميكردند، 
سخنگويان دانشهاي پيشاتاريخ در 
انگلستان نيز با كتاب جامعه باستان 
مورگان به همينسان رفتار كردند...»

زنان در كوبا
ويلما اسپين، آسالدلوس 
سانتوس و يوالندا مزر

ترجمه شهره ايزدي، سعيده 
شكرخداييان

ناشر: طاليه پُرسو
چاپ اول: 1397
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نوشتار حاضر روايت تجارب 
انقالب كوباست، از زبان سه زني كه 

در آن شركت كردند و از رهبرانش 
شدند. در مقدمه آمده است: «كتاب 
زنان در كوبا: تكوين انقالبي درون 
انقالب، كتابي درباره زنان نيست؛ 
كتابي است درباره انقالب كوبا. راجع 
به ميليونها زن و مرد، پير و جوان
كه آن انقالب را به منصه ظهور 
رساندهاند و درباره اين كه چگونه 
اقداماتشان، حين نبرد براي دگرديسي 
جهان اطرافشان، باعث دگرديسي 
خودشان شد.» در مقدمه واترز آمده 
است: «سه مؤلف اين كتاب كه بيش 
از پنج دهه با هم كار كرده بودند، 
انعكاس دو نسل مختلف در رهبري 
هستند. بعد از كودتاي باتيستا، آنها 
يكي از نخستين كساني بودند كه در 
مبارزه عليه ديكتاتوري شركت كردند 
و دوشادوش در جنبش زيرزميني 
سانتياگو و جبهه دوم ارتش شورشي 
كردند.  مشاركت  كوبا  شرق  در 
بعد از پيروزي سال 1959، دلوس 
سانترس از 1960 تا 1966 به اسپين 
پيوست تا در رهبري فدراسيون زنان 
كوبايي مشاركت كنند و در سمت 
نخستين دبيركل اين سازمان انجام 

وظيفه كرد.
يوالندا فِرر از چشمانداز ديگري، 
روايت قدمهاي بزرگي را بازگو 
ميكند كه زنان در نخستين سالهاي 
انقالب برداشتند. او از نسل جديدي 
بود؛ نسلي كه به نبردهاي عظيم 
اجتماعي پيوست كه انقالب را به 
جلو راند. هنگامي كه اينان وارد 
دوران نوجواني شدند، به نخستين 
واحدهاي ميليشيا پيوستند و هسته 
كمپين تاريخي در مناطق روستايي 
را تشكيل دادند كه در سال 1961، 
در يك بسيج يكساله بيسوادي را از 
ميان جمعيت بزرگساالن كوبا ريشهكن 
كرد؛ جمعيتي كه 23درصدشان هرگز 
فرصت نيافته بودند كه خواندن و 

نوشتن را بياموزند.»

مفهوم اجمالي كاربردىسازى علوم انسانى 
در يادداشت پيشين1 موضوع مطالعه قرار گرفت. 
طبقهبندى علوم انسانى از مباحثى است كه در 
كاربردىسازى اين علوم، از اهميت  تعيين نحوة
ويژهاى برخوردار اســـت. علوم انسانى را بر 
اســـاس روش مىتوان به شاخههاى متعددى 
تقسيم كرد. اگرچه اين تقسيمبندى را نمىتوان 
يك تقسيمبندى ثنايى دانست كه از حيث منطقى 
امـــكان اضافه و يا كم كردن بخش ديگرى به 
آن وجود نداشـــته باشد، اما مىتوان گفت كه 
بخش عظيمـــى از دغدغههاى موجود دربارة

طبقهبندى علوم انسانى را برطرف مىسازد. اين 
تقسيمبندى2 اجمالى عبارت است از:

  برخى از شـــاخههاى فلســـفه (قطعًا
تمامى شـــاخههاى فلسفه را نمىتوان به عنوان 
علوم انسانى تلقى كرد). بخشهايى از فلسفه را 
كه دربارة انســـان سخن مىگويند و انسان را 
موضوع مطالعه قرار مىدهند، مىتوان در زمرة

علوم انسانى قرار داد. از جملة آنها مىتوان به 
معرفتشناسى، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه 

كنش و فلسفه اخالق اشاره كرد.
ـ علوم انسانى تجربى مانند: روانشناسى، 

جامعهشناسى، اقتصاد و...؛
ـ فنون انسانى مانند: اخالق، تعليم و تربيت، 

حقوق و مديريت؛
ـ تاريخ و علوم نقلى؛

ـ عرفان؛ بخشى از عرفان نظرى و تمامى 
بخشهاى عرفان عملى؛

ـ علوم دينى و مذهبى مانند فقه، الهيات، 
اخالق دينى و؛

ـ ادبيات جهان مانند شعر و رمان.
وقتى سخن از كاربردىسازى علوم انسانى 
به ميان مى آيد، اولين پرسشى كه مطرح مىشود، 
اين است كه: منظور كدام بخش از علوم انسانى 
است؟ هر بخشى از موارد يادشده باال، بر اساس 
روش از بخش ديگر متفاوت شـــده است و 
قطعا هنگامى كه قرار اســـت از كاربردى شدن 
آن سخن به ميان آوريم، بايد به روش آن نيز 
يك علم عقلى است  توجه ويژه داشت. روِش
و روِش علم ديگر نقلى و يا عرفانى بنا بر اين، 
نمىتوان براى تمامى عرصههاى علوم انسانى 

روش يكسانى در نظر گرفت.
كاربردىسازى علوم انساني:

براى اينكه بتوان از كاربردىســـازى علوم 
انسانى درك درستى پيدا كرد، الزم است مثالى 
را بررسى كنيم. شايد بهترين مثال، مثال كشف، 
استخراج و توليد فرآوردههاى نفتى باشد. شايد 
بتوان ســـه فرآيند اصلـــى را در صنعت نفت 

شناسايى كرد:
الف) كشف ذخاير نفتى و استخراج (كشف 

و توليد)؛
ب) پااليش و فرآورى محصوالت ثانويه بر 
اساس اولويتبندى كه برخاسته از نياز مصرف 

كننده است (فراورى)؛
ج) توزيـــع فرآوردههـــاى نفتـــى ميان 

مصرفكنندگان واقعى(توزيع)؛
در صنعت نفت، پس از كشف ذخاير نفتى، 
استخراج آن از عمق زمين از اهميت بهسزايى 
برخوردار است. بعد از استخراج، بيشترين نقش 

را پااليشگاه نفت ايفا مىكند.
در پااليشگاه نفت،3 چندين فرايند انجام 
مىشـــود. به لحاظ اهميت، اولين منفعتى كه 
تأسيس يك پااليشگاه نفت مىتواند براي يك

كشـــور به ارمغـــان آورد، تبديل نفت خام به 
محصوالت ديگر است. نفت خام اين قابليت 
را دارد كـــه طى فرايند پااليش به محصوالت 
بىشمارى تبديل شود. از بنزين و نفت سفيد 

گرفته تا حتى محصوالت پالستيكى و دارو. از 
اين رو، استخراج نفت خام بدون ايجاد توانايى 
پااليش آن، صرفا خامفروشى را به دنبال دارد و 
نتيجه مستقيمش اين است كه بايد محصوالت 
مـــورد نياز جامعه را كه از پااليش نفت تأمين 

مىشوند، از خارج از كشور تأمين كرد. 
نيازسنجى4 در باب اين كه نفت خام به چه 
محصولى بايد تبديل شود نيز از اهميت فراوانى 
برخوردار است. تبديل تمامى نفت خام به يك

محصول خاص، جامعة هدف را با مشـــكالت 
بسيارى مواجه مىكند.

تأسيس پااليشگاه، عالوه بر آنچه گفته شد، 
با اشتغالزايى در همه عرصههاى مرتبط با نفت 
همراه است. حتى فروشندگان لوازم پالستيكى 
در محلههاى كوچك نيز به اين پااليشگاه مرتبط 
مىشوند. از سوى ديگر، امكان صادرات را براى 
كشور مهيا ميكند تا عالوه بر تأمين نياز داخلي، 
نياز كشورهاي ديگر را نيز در حد توان، برآورده 
سازد؛ بنابراين به واسطة نوعى چرخة مالى كه 
وابســـته به هيچ چيز جز نفت نيست، مىتواند 

حيات خود را تضمين كند.
مرحله سوم، مرحله توزيع است. هنگامى 
كه ذخاير نفتى كشف شدند، محصول فراورى 
شد و پااليش صورت گرفت، نوبت به مرحلة 
توزيع مىرسد. توزيع مناسب محصول باعث 
مىشود چرخه كشـــف، توليد و پااليش نيز 

رشد كند.

مثال صنعت نفت مشـــابهت بسيارى به 
كاربردىســـازى در علوم انســـانى و حتى در 
تمامى عرصههاى علم دارد. در اين مثال بهخوبى 
مشـــخص است كه ذخاير علمى، همانند نفتى 
است كه ممكن است كيلومترها زير زمين و يا 
به عبارت دقيقتر در گوشة دانشگاه و كتابخانهها، 
در قفسة پاياننامة استادان و... نهفته باشد و نياز 
است تا كشف و استخراج شود. سپس الزم است 
تا پااليشگاه كاربردىسازى علوم انسانى آن را به 

محصوالت مورد نياز جامعه تبديل كند. 
همانطور كه در مثال توضيح داده شـــد، 
تبديل اين ذخاير به كدام محصول (تحليل نيازها) 
جزء الينفك اين فرايند است  و اين مهم ميسر 
نمىشـــود مگر با رابطة تنگاتنگ ميان مرحله 
فراورى و مرحله توزيع. نحوه درست توزيع نه 
تنها در تأمين نياز جامعه بسيار مؤثر است، بلكه 
مرحله توليد و استخراج را نيز جهتدهى مىكند 
و همچنين نقشى اساسى در تأمين هزينههاى 

بخشهاى قبلى را نيز به عهده مىگيرد.
بهطور خالصه اصلىترين رسالت سازماني 
كاربردى سازى علوم انسانى را بايد در كشف و 
استخراج علوم از دفينههاى دانشگاهى، فراورى 
و آمادهسازى آنها متناسب با نياز جامعه و سپس 

توزيع هدفمند آنها ذكر كرد. 
بر اســـاس توضيحى كـــه در مثال فوق 

عرضه شد، معانى متعددى از كاربردىسازى را 
مىتوان بر پايه مفهوم پااليشگاه در نظر گرفت. 
مذمومترين مفهوم كاربردىســـازى كه همان 
«تجارىســـازى علوم انسانى» است نيز در اين 
مســـير از جايگاه ويژهاى برخوردار است؛ چرا 
كه تأمين هزينههاى الزم جهت اشتغال و توليد 
علوم انسانى بايد بر عهدة كاربرديسازي علوم 
انساني باشد. بر اين اساس به نظر مىرسد نبايد 
در معناى كاربردىسازى علوم انسانى صرفا به 
يك معنا بسنده كرد، بلكه طبق نوع عملكردى 
كه در اين فرايند براى آن در نظر گرفته مىشود، 
كاربرديسازي مىتواند معانى متعددى يابد. 

اين نكته نيز خالي از لطف نيســـت كه 
توجه داشته باشيم تا زماني كه علوم انساني در 
يك جامعه صرفا مصرفكننده هســـتند و هيچ 
نـــوع چرخش مالي كه بتواند هزينههاي الزم 

را تأمين كند، نداشـــته باشند، هميشه در درجه 
پايينترين نســـبت به علوم ديگر قرار خواهند 
گرفت و هيچگاه نميتوان به رشـــد جدي آنها 

اميد داشت.

دو نگرش دركاربردىسازى علوم انسانى
از حيث اجرايي، ميتوان دو رويكرد متفاوت 
براي كاربردي سازي علوم انساني در نظر گرفت: 
رويكرد اول با نهادهاي تصميمساز جامعه، اعم از 
نهادهاي اجرايي و علمي درآميخته شده است، 
در حالـــي كه در رويكـــرد دوم، بدون در نظر 
گرفتن نقش نهادهاي تصميمساز، كاربرديسازي 
در مقياس كوچك انجام مي شود. در اينجا اين 
نكته حائز اهميت است كه ذكر اين دو رويكرد 
به معناي آن نيست كه رويكردهاي ديگري در اين 
مسير وجود ندارد و نميتوان از قدمهاي اجرايي 
متفاوت سخن به ميان آورد. نگارنده صرفا بر آن 
است تا جنبههاي مختلف را در يك يادداشت 

كوتاه توضيح دهد.
نگرش اول: 

در اين نگرش، بحث كاربردىســـازى علوم 
انســـانى به صورت مستقيم و مرتبط با نهادهاى 
تصميمســـاز جامعه مطرح مىشـــود. نهادهاى 
تصميمســـاز را نمىتوان صرفا در دو قوه مجريه 

و مقننـــه و زيرمجموعههاى آنها خالصه كرد. در 
كنار آنها، نهادهاى ديگرى وجود دارند كه وظايف 
فرهنگى و دانشگاهى را به عهده مىگيرند. نهادهاى 
نظارتى و قضايى نيز در ســـوى ديگر ماجرا قرار 
دارند. نهادهاى بينالمللى فعال در كشور، از جمله 
يونســـكو و مراكز بين المللى فرهنگى و... را نيز 

مىتوان بخشى از اين نهادها دانست. 
در اين نگـــرش هر نهادى كه به نوعى در 
بخشى از جامعه تأثيرگذار است، بر اساس اولويت 
قابليت دارد تا هدف نهايى كاربردىســـازى علوم 
انسانى قرار گيرد. در حقيقت كاربردىسازى علوم 
انسانى، جهت اصالح اين نهادها، عرضه طرحهاى 
قابل اجرا، بررسي نيازهاي مصرفكننده علوم انساني 
و... قدم به ميدان نهاده و ارائه طريق مينمايد. الزمة 
اين كار، پشتوانة بسيار قدرتمند علمي است تا بتوان 
براي هر نهاد به
صـــورت جدا 
پيشـــنهادهاي 
كارآمد  اجرايي 

تعيين كرد. 
در پيشنهاد 
اجرايي كارآمد، 
تمامي جنبههاي 
شدن  اجرايي 
شـــده  لحاظ 
و صرفـــا بر 
اساس مطالعات 
كتابخانهاي تنظيم نشـــده است. گاه اجراي يك 
طرح، با كارشكني يك كارمند و يا كارشناس جزء 
كامال شكســـت خواهد خورد؛ بنابراين موفقيت 
كاربرديسازي علوم انساني، به در نظر گرفتن تمامي 
اين نكات گره ميخورد.  در اين نگرش، نهادهاي 
تصميمساز، همعرض نهادهايي قرار گرفتهاند كه 
توليد علم انســـاني را بر عهـــده دارند. اين بدان 
روســـت كه نهادهايى مانند دانشگاهها، حوزههاى 
علميه، مراكز فرهنگى، مجالت و... كه توليدكنندة
علوم هستند، يكى از بالهاى مهم پرواز در آسمان 
كاربردىسازى را شكل مىدهند و نهادهاى اجرايى 
بال ديگرى اســـت كه در صورت نبود هماهنگي 
بين اين دو، روند كاربرديســـازي بهخوبي پيش 

نخواهد رفت.

نگرش دوم: 
اين نگرش بر اين اســـاس مطرح ميشود 
كه همكاري با نهادهاي اجرايي در ايران بسيار 
دشوار است. عالوه بر بوروكراسي پيچيده اداري، 
بسياري از نهادها در شأن خود نميبينند كه تحقيق، 
توسعه، اصالح و سياست گذاري را برونسپاري 
نمايند. از اين رو، مفهوم كاربرديســـازي علوم 
انساني در جاي ديگري خودنمايي خواهد كرد. 
در اين نگرش، به جاي اتالف وقت در همكاري 
با نهادهاي تصميمساز، به سراغ مصرفكننده بايد 
رفت. مصرفكننده است كه نيازمند است و در 
نتيجه، بر اســـاس نياز او ميتوان در حد توان، 

محصوالت متعددي را آماده كرد. 
الزمه طي چنين مســـيري، همكاري عده 
معتنابهي از استادان و دانشجويان و... است كه با 
حداقلهاي موجود به ميدان كاربرديسازي قدم 
بگذارند. طبيعتا به صورت تدريجي سرمايه نيز 
جذب خواهد شـــد و هزينههاي الزم نيز تأمين 
ميشود؛ اما سرعت اين فرايند بسيار پايين خواهد 
بود، زيرا هنگامي كه يك نهاد تصميمساز بتواند 
طرحي را اجرا كند كه به كاربردي شدن علوم 
انساني و در نتيجه اعتالي جامعه منجر شود، قطعا 

سرعت رشد نيز دوچندان خواهد شد.
ارزيابي نهايي:

به نظر ميرسد تحقق كاربرديسازي علوم 
انساني در ايران، در گرو به كار بستن هر دو نگرش 
است. چشم داشتن صرف به همكاري با نهادهاي 
تصميمساز، ممكن است فرايند كاربرديسازي را 
سالها به تأخير بيندازد درحالي كه تمام توان را 
معطوف پروژههاي كوچك كاربرديسازي كردن 
نيز ممكن است همان نتيجه را به بار آورد. بر اين 
اساس، بهترين راهحل براي اجرايي شدن اهداف 
كاربرديسازي علوم انساني، فعاليت بر اساس 
هـــردو نگرش با در نظر گرفتن محدوديتهاي 

موجود است.
پى نوشت:

1ـ روزنامه اطالعات.
2ـ اين تقسيمبندى حاصل مصاحبه انديشكده 
علوم انسانى با استاد ملكيان در 97 است. ايشان درباره 
كاربردىسازى و معانى متعدد آن نيز صحبت داشتهاند 

كه در يادداشت بعدى عرضه خواهد شد.
3ـ مثال پااليشـــگاه نفت قطعا مثالى نيست كه 
از تمامى جوانب بتوان آن را با كاربردىسازى علوم 
انســـانى همتراز كرد. براي مثال، استخراج و كشف 
نفت از وظايف پااليشگاه نيست. اين مثال صرفا براى 
تشبيه استفاده شده است تا اهميت موضوع و نقشى 
كه كاربردىسازى علوم انسانى در جامعه ايفا مىكند 

قابل درك باشد.

سـازماني  رسـالت  اصلىتريـن   *
را  انسـانى  علـوم  كاربردىسـازى 
اسـتخراج علـوم  بايـد در كشـف و 
از دفينههـاى دانشـگاهى فـراورى و 
آمادهسـازى آنهـا متناسـب بـا نياز 

جامعه  و سپس توزيع هدفمند آنها
به شمار آورد

كاربردىسازى علوم انسانى



7 اقتصادى

از ديربازبشر براى تداوم حيات خود اقدام به خريد 
و فروش به واسطه معاوضه جنس به جنس كرده است 
معاوضه دو جنس با هم بدون تعيين ارزش و معيارى 
براى سنجش فقط به خاطر رفع نيازهاى روزمره بوده  
و بعد از مدتى پول جاى كاال را گرفت و بدين گونه 
تجارت شـــكل ديگرى به خود گرفت .خريد سنتى، 
تجربه اى است كه قدمت آن به صدها سال مى رسد، 
در واقع از زمانى كه انسان پا بر كره خاكى گذاشت و 
نياز به تبادل كاال و خدمات پيدا كرد، خريد و فروش 

سنتى شكل گرفت .
اما امروزه با افزايش سرعت اينترنت در كشور و 
افزايش دسترسى مردم به گوشىهاى هوشمند، استفاده 
از خدمات قابل ارائه از طريق اينترنت به شدت افزايش 
پيدا كرده، استفاده گسترده از شبكههاى اجتماعى، ديدن 
فيلم و سريال و انجام خريدهاى روزانه به سادگى و از 
طريق گوشى موبايل براى بسيارى از ما امرى روزمره 
شده، در اين بين رقابت زيادى بين ارائهدهندگان خدمات 
در بستر اينترنت بوجود آمده و كسب و كارها سعى 
دارند با ايدههاى نوآورانه، خالقيت و با تالش زياد در 
اين بازار شـــديداً رقابتى، بخش بيشترى از بازار را به 

سمت خود سوق دهند.
در اين ميان شتاب روزافزون زندگى روزمره، همراه 
با پيشـــرفت شگفت آور اطالعات و وسايل ارتباطى، 
خريد و فروش اقالم مورد نياز اوليه و ثانويه را هرچه 
بيشـــتر از شيوه هاى سنتى، به سمت خريد و فروش 

غيرحضورى و اينترنتى برده است.
خريد اينترنتى با هدف صرفه جويى در زمان و 
هزينه، هر روز بيش از پيش گسترش مى يابد به صورتى 
كه در پاره اى از موارد و در مورد اجناسى خاص، خريد 
به غير از اين شيوه امكان پذير نيست و در اين ميان 
البته اين شيوه هم مشكالت و دردسرهاى جديدى را به 

همراه دارد كه نياز به بررسى و شناسايى دارند.
پيش از اين افراد خاصى كه به دليل مشغله هاى 
زندگى فرصتى براى مراجعه حضورى و تهيه اجناس 
مورد نيازشـــان نداشتند، مشتريان پروپاقرص بازارهاى 
مجازى و محصوالت اينترنتى بودند، اما در حال حاضر 
به دليل راحتى و سهولت اين شيوه از خريد، حتى زنان 

خانه دار مشتريان اين بازار نوين شده اند.
از طرف ديگر، عرضه كاال در فضاى مجازى از 
ســـوى توليد كنندگان و فروشندگان هم مورد استقبال 
قرار گرفته اســـت و به همين دليل در طول ســـالهاى 
گذشته شاهد ايجاد صدها فروشگاه اينترنتى در كشور 
بودهايم. اين شـــرايط جديد موجب شده است كه اين 
شيوه به شيوه اى رايج بدل شود، بدين صورت كه اگر 
در گذشته تنها كاالهايى خاص و غيرمعمول كه امكان 
خريد آنها در هر فروشگاهى وجود نداشت، از اين راه 
خريده مى شد، اما امروز به داليلى كه گفته شد، خريد 
اينترنتى ساده ترين و پيش پا افتاده ترين كاال ها را هم 
شامل مى شود. اما به رغم همه ويژگى هاى مثبت و 
به صرفه در خريد اينترنتى، اين شيوه داراى معايبى هم 

است كه نمى توان آنها را ناديده گرفت.
در اين خصوص معموال مشتريان داليل متعددى را 
براى خريد اينترنتى ذكر مى كنند كه بسيارى از اين داليل 
به خصوصيات منحصر به فرد محيط اينترنت شـــامل 
دسترسى جهانى به كاال و خدمات ، وجود اطالعات 
فراوان در مورد محصوالت ، امكان مقايسه محصوالت و 
قيمت هاى آن ها ، صرفه جويى در زمان ، انعطاف پذيرى
در زمان خريد ، عدم نياز به تحرك فيزيكى ، وجود 
قيمت هاى رقابتى ، تنوع محصوالت و ســـهولت در 

سفارش خريد بر مى گردد
البتـــه ناگفته نماند:كيفيت و ســـالمت يكى از 

مشكالت و ريسك هاى اين گونه از خريدها است كه 
در هر زمان و در مورد هر محصولى امكان وقوع دارد. 
چه آنكه در بيشتر موارد خريد صرفأ براساس تصوير 
و عكســـى اســـت كه سايت و وب سايت از آن ارائه 
داده اســـت. تصويرى كه با برنامه ها و نرم افزارهاى 
گوناگون دستكارى شده تا به بهترين شكل ممكن به 
نظر برسد. در نتيجه احتمال مواجه با كااليى كه كمترين 
شباهت را به آنچه كه سفارش داده شده، داشته باشد، 

اصأل بعيد نيست.
اساســـأ مراكز فروش معتبر در فضاى مجازى، 
سياستى براى پس گرفتن اجناس به دليل غير حضورى 
بودن و عدم امكان ديدن قبل از خريد براى مشـــترى 
را دارند و اين سياســـت كه معموأل زمانى مشخصى 
براى مرسوالت مرجوعى دارد، اين امكان را به خريدار 

مـــى دهد كه به دليل هر نـــوع نارضايتى آن كاال را 
بازگردانده و پول خود را پس بگيرند.

اما سايت ها يا بازارهاى مجازِى نه چندان معتبر 
كه اين شـــيوه از فروش را دست آويزى براى فروش 
اجنـــاس بنجل خود قرار مى دهند معموأل يا تعهدى 
در قبال ضمانت كاال يا برگرداندن آن ندارند يا چنان 
تبصره ها و كاغذبازى هاى زمان برى را براى ارجاع 
پول در نظر گرفته اند كه خريدار را پشيمان مى كنند. 
تأخير در ارسال و دريافت، پشتيبانى نكردن از خريدار 
پس از فروش محصول، پرداخت هزينه و عدم دريافت 
كاال به دليل سوءاستفاده يا مشكالت پيش بينى نشده 
و ... برخى از مشكالت معمول در اين سبك از خريد 

محصوالت است.
از طـــرف ديگر توجه به بحث گارانتى و هزينه 
ارسال كه با زيركى به صورتى نوشته مى شوند كه به 
نظر مى رســـد بر عهده فروشنده است، اما در اغلب 
موارد به عهده خريدار هستند هم بايد در نظر گرفت. 
به همه اين عوامل بايد شيوع كالهبردارى هاى اينترنتى 
و روش هاى نوينى كه بر اساس خريد اينترنتى حساب 
شخصى افراد را خالى مى كنند و به اضافه روش هاى 
نوينى كه به موازات بهبود ارتباطات به كالهبردارى هاى 

مجازى يارى مى رسانند را اضافه كرد.

يكى از مهمترين نواقص و مشكالت در استفاده 
از محصوالت  يا شـــيوه ها و فناورى هاى نوين در 

جوامع، تاخر فرهنگى است.
تاخر فرهنگى از نگاه جامعه شناســـى به معنى 
ناهمزمانى ورود يك كاال و شـــيوه يا فرهنگ استفاده 
از آن است. به اين معنى كه آن كاال چون توليد خود 
آن كشور نبوده است تا مردم به موازات ايجاد، دانش 
استفاده از آن را داشته باشند، وقتى آن را وارد مى كنند 
زمانى طول مى كشد تا بدانند چطور و چگونه بايد از 
آن استفاده كنند تا برايشان مفيد باشد. اين مدت زمان 
رابطه مستقيمى با سطح سواد و دانش يك جامعه دارد؛ 
يعنى هرچه مردم آن جامعه به لحاظ دانش مجهزتر و به 
لحاظ فرهنگى قابليت انطباق بيشترى داشته باشند، زمان 

كمترى را براى استفاده از آن طى خواهند كرد.

خريـــد اينترنتى هم يكى از فناورى هاى مدرنى 
اســـت كه عمر كوتاهى در شكل گيرى و استفاده در 
ايران و بسيارى از نقاط جهان داشته و البته گسترش 

روزافزونى دارد.
حسين سماواتيان متخصص رفتار مصرف كننده و 
هيات علمى دانشگاه اصفهان در اين باره به مى گويد: 
در جوامعى كه سيستم هاى مدرن براى خريد گسترش 
يافته است هم فرهنگ استفاده و هم زيرساخت هاى 
مناســـب وجود دارد. يعنى اگر هركدام از اينها نباشد 

مى تواند مشكالتى را ايجاد كند.
وى مى افزايد: زيرساخت ها در خريدهاى اينترنتى 
مباحثى چون امنيت و حفاظت اطالعاتى هستند به اين 

معنى كه اگر مشكلى پيش بيايد نهادى براى مراجعه و 
پاســـخگويى باشد و پيگيرى شده و به صورت جدى 
پاســـخ داده شود و موازى آن بايد فرهنگ استفاده هم 
شكل گرفته و ادامه يافته باشد؛ يعنى آموزش هاى الزم 
در جامعه به صوت گســـترده ارائه شده باشد و افراد 
بدانند كه چطور بايد از اينها استفاده كنند. در غيراين 
صورت و در صورت فقدان توامان ابزار مادى و فرهنگ 
استفاده، خريد اينترنتى به عنوان شيوه اى مقرون بهصرفه 
و مفيد مى تواند هزينه اى به مراتب باالتر از سيستم 

سنتى داشته باشد.
اين روانشـــناس صنعتى ادامه مى دهد: متاسفانه 
در كشور ما اين همزمانى معموال وجود نداشته است؛

 به اين معنى كه هميشه تكنولوژى ها وارد مى شوند 
ولى بعدا و پس از گذشت مدت زمانى، فرهنگ استفاده 

و زيرســـاخت هاى آنها كم كم فراگير مى شود. اين 
ناهمزمانى نادرست است. مديريت كالن بايد اين مساله 
را بررسى كند تا عناصر مادى و بحث فرهنگى باهم 
عرضه بشوند نه اين كه ابتدا نمودهاى تكنولوژيك ارائه 
بشـــوند و بعدا ما به مسائل فرهنگى و شيوه استفاده 
از آنها بپردازيم.وى اضافه مى كند: اين مشكل جامعه 
ما اســـت و تا كارى اصولى انجام نشـــود، مشكالت 
شيوه مصرف وجود خواهند داشت و رفع كردن آنها 

مى تواند خيلى هزينه بر و زمان بر شود.
ســـماواتيان در توضيح مزيت هـــا و الزامات 
خريـــد اينترنتى تصريح مى كند: خريد اينترنتى براى 
مصرف كنندگان ســـهولت را به ارمغان آورده چون 

خيلى راحت تر از شـــيوه خريد ســـنتى است و الزم 
نيست در شرايط خيلى خاص انجام شود؛ به اين معنى 
كه در هر زمان و مكانى قابل دسترسى و انجام است 
و حتى با موبايل به راحتى قابل پرداخت اســـت. اين 
سهولت خريد، فاكتور مهمى در قبال از اين شيوه خريد 
است. دوم اين كه اين شيوه از خريد نمودى فناورانه 
و تكنولوژيك و نوعى از شيوه مدرن زندگى است كه 
جامعه ما همواره اقبال و استقبال زيادى به سبك هاى 

زندگى مدرن داشته است.
وى ادامـــه مى دهد:در اين كه مزيت هاى زيادى 
در اين شـــيوه از خريد وجود ندارد، شـــكى نيست و 
چـــه بخواهيم و چه نخواهيم جهان هر روز بيش از 
پيش به سمت به كارگيرى و استفاده از اين سبك ها 
مى رود و ما اگر بخواهيم به جامعه جهانى بپيونديم بايد 
ملزومات آن را بپذيريم و صد البته به دليل ارتباطاتى 
كه بين جوامع و مســـاله جهانى شدن هست بايد در 
اين راه قدم برداريم و نمى توانيم به همان شيوه سنتى 

راهمان را ادامه بدهيم.
اين كارشناس تصريح مى كند: البته كه اين شيوه 
بد هم نيســـت و مى تواند زندگى را تسهيل كند چرا 
كه شتاب زندگى ديگر به ما اجازه نمى دهد به شيوه 
سنتى زندگى كنيم، در نتيجه بايد به صورت بنيادى در 

اين زمينه فكر و عمل شود.
وى مى افزايد: نگاهى به جوامع پيشـــرفته نشان 
مىدهد خريدها نوعا ديگر به شـــكل ســـنتى انجام 
نمىشوند؛ در نتيجه ما هم بايد آمادگى استفاده از اين 
سيســـتمها را داشته باشيم. در واقع ما با ماهيت اين 
ســـبكهاى فناورانه مشكل نداريم چرا كه بايد باشند، 
مشكل ما در نبود زيرساخت ها است و همانطورى كه 
گفتم براى استفاده و بهره گيرى از چنين شيوههايى قبل 
از هر چيز بايد از زيرساخت ها اطمينان حاصل كنيم.

ســـماواتيان در پاسخ به اينكه دليل عالقه وافر و 
ولع خريد برخى از افراد نسبت به اين شيوه از خريد 
چه چيزى است، خاطر نشان مى كند: در اين ميان البته 
هســـتند كسانى كه به صورت افراطى و بيمارگونه از 
طريق اينترنت خريد مى كنند كه درصد زيادى از كل 
جامعه نيستند و اينها را در اشكال ديگر خريد هم داريم 
يعنى كسانى كه به صورت حضورى از بازار و مراكز 
خريد به شكلى افراطى و بيمارگونه خريد مى كنند. چند 
درصد از جامعه اين چنين هستند و در هر مساله اى

همواره درصدى را داريم كه به صورتى افراطى عمل 
كنند كه اينها نيازمند بررسى هاى بالينى و مسائل روانى 

فردى هستند.
آنچه مسلم است اينكه مانند همة تكنولوژى ها و 
شيوه هاى نوين، خريد اينترنتى هم شمشير دو لبه اى

اســـت كه همانقدر كه مى تواند سهولت و راحتى را 
به سبك زندگى تزريق كند، به همان اندازه مى تواند 
مضـــرات و بدكاركردهايى را براى جامعه و مردم به 
همراه داشته باشد.آنچه اهميت دارد نوع مواجهه است. 
جامعة هوشمند در چنين مواردى نه انكار مى كند و 
نه ناديده مى گيرد، بلكه افراد و بستر جامعه را براى 
مواجهه تجهيز مى كند.چه از اين وسايل و سبك هاى 
ارتباطات و اطالعات تنفر داشته باشيم و چه شيفته آنها 
باشيم، اين سبك جزئى از زندگى امروز شده و هرچه 
كـــه جلوتر مى رويم، اهميت و حضور پررنگترى در 

زندگى مان خواهند داشت.
از ايـــن رو بهترين كار در چنين مواقعى چه به 
لحاظ فردى و چه به لحاظ اجتماعى باالبردن ســـطح 
اطالعات و دانش افراد براى استفاده مناسب و مواجهه 
همراه با دانش با مشكالت، نواقص و سوءاستفاده هاى 

احتمالى است.

 خريد اينترنتى؛ هزينه يا فرصت؟

*خريد اينترنتى با هدف صرفه جويى در زمان و هزينه، هر روز بيش از پيش گسترش 

مىيابد به صورتى كه در پاره اى از موارد و در مورد اجناسى خاص، خريد به غير از اين 

شيوه امكان پذير نيست و در اين ميان البته اين شيوه هم مشكالت و دردسرهاى جديدى را 

به همراه دارد كه نياز به بررسى و شناسايى دارند

آسيب شناسى بازار كاال و خدمت
در حاليكه روند حاكم بر بازار نشان از وجود شرايط 
با ثبات نسبى را مى دهد،آسيب شناسى اوضاع و احوال 
گذشته بازار بعنوان يك وظيفه اصلى بايد مد نظر متوليان 
نظارت بر بازار قرار گيرد. ارزيابى وضعيت بازار داخلى و 
نگاهى به شرايط آن نشان مى دهد كه هجمه هاى اوليه 
براى خريد و ذخيره سازى كاالها تا حدود زيادى فرو كش 
كرده و جامعه از نظر روانى به اين باور رســــيده اســــت 
كه زير ســــاخت هاى اقتصادى كشور امكان پاسخگويى 
به نيازهاى مردم را در بســــيارى از حوزه ها دارا است و 
بسيارى از تبليغات انجام شده از سوى برخى از رسانه ها 
و مطبوعــــات خارجى با واقعيات موجود فاصله دارد. از 
سويى ديگر اگرچه حجم كاالهاى مورد نياز مردم در بازار 
وجود دارد ولى هنوز برخى هيجانات كاذب در برخى از 
حوزه ها مانند بازار خودرو، برخى از محصوالت غذايى، 
گوشى تلفن همراه و... وجود داشته و بازار آنها از تعادل 
نسبى برخوردار نشده است؛ لذا مى توان گفت هنوز افزايش 
قيمــــت يا تفاوت معنا دارى ميان قيمت بازار و كارخانه 

مشاهده مى شود.
آسيب شناسى اين شرايط نشان مى دهد كه برخى از 
اين محصوالت با بهانه افزايش قيمت ارز، افزايش صادرات 
يــــا عدم امــــكان واردات برخى قطعات با افزايش قيمت 
مواجه شدند. ولى اكنون كه در بسيارى از اين محصوالت، 
قيمت بازار آنها از تعادل نسبى برخوردار شده است خبرى 
از كاهش و بازگشت قيمت آنها نيست. سئوالى كه اكنون 
مطرح مى شــــود اين اســــت كه چرا اينگونه محصوالت 
با كاهش قيمت محسوســــى مواجه نمى شوند؟ چرا در 
برخى از اين محصوالت افزايش قيمت هاى اعمال شده 
به سبب جلوگيرى از رصد مراجع نظارتى بصورت شفاف 
از سوى توليد كننده اعالم نمى شود و حتى از درج قيمت 

مصرف كننده بر روى كاال امتناع مى شود؟
در چنين شرايطى ورود كارشناسى و هدفمند نهادهاى 
نظارتى براى ارزيابى و كنترل فرايند قيمت تمام شده اين 
نوع محصوالت از اولويت هايى است كه دولت بايد هم 
در جهت حمايت از مصرف كننده و هم توليد كنندگان 

صحيح العمل بعنوان يك وظيفه مد نظر قرار دهد.
ميزان آسيب پذيرى جريان توليد داخلى از نوسانات 
بازار ارز و تغيير روزانه قوانين حاكم بر واردات بر هيچكس 
پوشيده نيست و همه كارشناسان متفق القولند كه دولت در 
اين حوزه بايد با يك سياست منسجم و با سرعت عمل 
مناسبى براى حمايت از جريان توليد كننده و مصرف كننده 
عمل مى كرد كه اين موضوع با شرايط مناسبى اتفاق نيافتاد.
بنظر مى رسد كه مشكالت ايجاد شده در اثر برهم خوردن 
تعادل بازار ارز و طال موجب سوء استفاده هايى در بازار 
كاال و خدمات شده است و برخى نشان دادند كه چگونه 
مى توانند در شرايط دشوار جامعه و مردم از آب گل آلود 
اقتصاد كشور ماهى بگيرند و روزگار را به كام مردم تلخ 
كننــــد تا جائى كه اين موضوع حتى به قيمت جان مردم 
هم تمام شود و به قول برخى اگر منافع آنها بخطر بيافتند 
جــــان 80 ميليون هم براى آنها اهميت ندارد.راهكارهاى 
نظارتــــى، مديريت واردات كاال و سياســــتگذارى هاى 
حمايتى در اين حوزه از تدابيرى اجرايى براى حل مشكالت 
اين حوزه تلقى مى شود. لذا بايد اين بينش وجود داشته  
باشد كه تا زمانى مى توان از ورود كاال به كشور جلوگيرى 
كرد كه منافع توليد كنندگان صحيح العمل و قاطبه مردم 
به خطر نيافتد؛ اگر قرار باشد جلوگيرى بى قيد و شرط از 
واردات باعث شود تا اكثريت قريب به اتفاق جامعه تحت 
اســــتثمار، اجحاف و انحصار قرار گيرند و منافع مردم به 
خطر بيافتد، اهداف مترتب بر موضوع تحقق نيافته است. 
اگرچه بر اين موضوع رجا واثق داريم كه حمايت از كاالى 
ايرانى و تالش براى افزايش استقبال از آن در جامعه بايد 
بعنوان ســــرلوحه كار مردم و مسئولين قرار گيرد وبر اين 
اصل هم تاكيد مى شود كه حمايت از كاالى ايرانى يعنى 
حمايت از اشتغال، حمايت از رونق اقتصادى و حمايت 
از توسعه و عمران كشور؛ اما توليد ايرانى هم بايد با سه 

مولفه مهم قيمت، كيفيت و در دسترس بودن بتواند توجه 
و نياز جامعه را برآورده ســــازد تا الزامات يك حمايت 
پايدار مبتنى بر توســــعه محقق شود؛ در غير اين صورت 
دولت بايد با تسهيل شرايط واردات هدفمند زمينه ارامش 

جامعه را فراهم كند.
اگر بنا باشد برخى از بنگاه هاى اقتصادى با استفاده از 
شرايط ايجاد شده در بازار و حذف كاالهاى رقيب خارجى 
زمينه را براى افزونه خواهى و اجحاف به مصرف كنندگان

 فراهم كنند، عمًال سياســــت هاى حمايتى دولت با بن 
بست مواجه مى شود. چراكه با اجحاف به مصرف كننده 
و استثمار آن عمًال جريان توليد كشور هم به سمت توسعه 
پايدار حركت نخواهد كرد اگرچه ممكن است در كوتاه 
مدت منافعى را نصيب قشر خاصى از افراد كند. تضعيف 
دهك هاى ميانى و پايينى جامعه و فشــــاربر آنها ساختار 
اقتصادى اجتماعى جامعه را به سمت فقر و افزايش فالكت 
هدايت مى كند. كاهش قدرت خريد مردم به عدم رونق 
بازار كســــب و كار مى انجامد. موضوعى كه در حوزه 
محصوالت لبنى از نزديك شاهد آن هستيم. افزايش هاى 
غير متعارف قيمت محصوالت لبنى كه بخشــــى از آن را 
مى توان نتيجه تصميم غير كارشناسى دستگاه هاى مرتبط 
دانست، باعث شد هم مصرف كننده خريد اين محصوالت 
را كه سهم بسيار زيادى در افزايش ضريب سالمت جامعه 
دارد تا حدودى متوقف كند و هم توليد كننده با ركود در 

فروش محصوالت مواجه شود.
سياست هاى حمايتى غير اصولى در قيمت گذارى 
اين نوع محصوالت كه با سالمت جامعه ارتباط نزديكى 
دارد عمال جريان مصرف را با كاهش استفاده از اين نوع 
محصوالت مهم در سبد سالمت مردم مواجه كرده است. 
به خطر افتادن ســــالمت مردم يعنى افزايش هزينه درمان 
و ايجاد آســــيب جديدبراى اقشار كم توان داخلى.لذا اين 
اصل  بايد در سياســــت هاى تيم اقتصادى دولت وجود 
داشته باشد كه هرگونه اقدام در جهت افزايش قيمت كاال 
يا ايجاد انحصاردر توليد به دليل حمايت از توليد داخل كه 
به كاهش قدرت خريد جامعه بخصوص اقشار آسيبپذير 
و گروه هاى با درآمد ثابت منجر شود، قطعاً موجب رونق 
توليد و توســــعه اقتصادى نخواهد شد و اين موضوع با 
اصول انقالب اسالمى مورد تاكيد بنيانگذار انقالب اسالمى 
و مقام معظم رهبرى در توسعه عدالت اجتماعى ، مبارزه با 
فقر و تبعيض مغايرت آشكارى دارد. اينكه برخى صاحب 
نظران و كارشناســــان اقتصادى معتقدند كه با اصالح و 
افزايش قيمت كاالها و برخى خدمات به سمت قيمتهاى 
جهانى زمينه حذف يا كاهش برخى مفاسد اقتصادى مانند 
قاچاق فراهم خواهد شد. احتماالً ارزيابى يكجانبه نگرانهاى 
اســــت كه يك روى ســــكه را مد نظر قرار داده است.از 
منظــــر اقتصادى هم اين تصور كه جامعه اى با حقوق و 
مزاياى ثابت داخلى بتواند قدرت خريدى در حد جهانى 
داشته باشد يك تصور غير كارشناسى محسوب مى شود. 
اگر طبقه متوسط و پايين جامعه  قدرت خريدى در ابعاد 
جهانى داشته باشد بايد توقع خريد كاال و خدمت با قيمت 
جهانى را هم داشت ولى در غير اين صورت اجراى چنين 
راهكارى موجب حل بخشــــى از معادله آن هم بصورت 
ناقص و در جهت منافع كوتاه مدت قشر محدودى خواهد 
شــــد و آســــيب هاى ان دامان جامعه را در مرحله اول و 
جريــــان توليــــد در مرحله بعد را خواهد گرفت. چگونه 
مى توان تصور كرد كه  بازار كسب و كار با رونق مواجه 
مى شــــود درصورتيكه جامعه و افراد آن از قدرت خريد 

مناسبى براى خريد و رفع مايحتاج برخوردار نيستند؟
باعنايت به مطالب پيش گفته اتخاذ تدابير الزم براى 
حمايت توامان از جريان توليد و مصرف تنها راهكارى است 
كه مى تواند فرايند توسعه اقتصادى را با موفقيت همراه 
سازد و تحليل جريان مصرف و ناتوانى آن در تامين نيازها 
و مايحتاج عمًال باعث تشديد فاصله طبقاتى و گسترش 

طبقات فقير در هرم طبقاتى جامعه خواهد شد.
غالمعلى رموى
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

داروسازياسوه
سيمانشمال

توسعهمعادنوفلزات
داروسازيجابرابنحيان

داروپخش(هلدينگ)
معدنيامالحايران

همكاران سيستم
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

شهد
فوالدمباركه اصفهان

باما
ليزينگصنعتومعدن

واسپاري ملت
فنرسازيخاور

پتروشيميخارك
داروييرازك

كشتوصنعتپياذر
مليصنايعمسايران  

ماشينسازينيرومحركه
عمرانوتوسعهفارس

مسشهيدباهنر
فروسيليسايران

گروه دارويي بركت
سيمانخزر

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سيمان خوزستان

توسعهمعادنرويايران
پااليش نفت اصفهان

پتروشيمي پارس
كشاورزيودامپروريمگسال

پتروشيمي جم
بانككارآفرين

فراوردههاينسوزايران
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

گسترش نفت وگازپارسيان
سيمانفارسوخوزستان

سيمانايالم
گروه صنعتي پاكشو

كيميدارو
بهنوشايران

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
توليدمواداوليهداروپخش

سيمانسپاهان
صنايعجوشكابيزد

كارخانجاتداروپخش
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

پمپسازيايران
پتروشيمي فجر

فرآوريموادمعدنيايران
سرمايهگذاريبهمن

سايپاشيشه
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

آسان پرداخت پرشين
بانكپارسيان

ذغالسنگنگينطبس
سيمانبجنورد

صنايعالستيكيسهند
پارسدارو

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سيمانغرب

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
شيشههمدان

سيمانشاهرود
آهنگريتراكتورسازيايران

كمكفنرايندامين
تراكتورسازيايران

پشمشيشهايران
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

كالسيمين
دودهصنعتيپارس

گروهصنايعبهشهرايران
موتوژن

پتروشيمي پرديس
قندشيرينخراسان

فيبرايران
فوالدكاوه جنوب كيش

سرمايه گذاري دارويي تامين
گروه مپنا(سهامي عام)

گلوكوزان
سرمايهگذاريصنعتبيمه

گلتاش
پتروشيمي شازند

سامانگستراصفهان
كويرتاير

سيمانتهران
سختآژند

تامين سرمايه اميد
بانك تجارت

رادياتورايران
بينالملليمحصوالتپارس

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سرمايهگذاريشاهد

حملونقلتوكا
بانك صادرات ايران

داروسازيكوثر
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

المپپارسشهاب
نفتبهران

سرمايهگذارينيرو
بيمه دانا

نفت سپاهان
پتروشيميشيراز

ايرانتاير
سيمان كردستان

ايراندارو
فرآوردههايتزريقيايران

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

نوسازيوساختمانتهران
سيمانكرمان

دادهپردازيايران
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

نيروكلر
داروسازيروزدارو

فرآوردههاينسوزپارس
قندهكمتان

صنايعشيمياييفارس
ايراندارو

سيمانسفيدنيريز
سرمايهگذاري صنعتنفت  

آبسال
كارت اعتباري ايران كيش

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
بيمه ما

قندثابتخراسان
نوردآلومينيوم

معادنمنگنزايران
پاكسان

كشتوصنعتچينچين
صنايعكاشيوسراميكسينا

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
صنايعخاكچينيايران

افست
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

مهندسينصيرماشين
سيمانبهبهان

ليزينگ ايرانيان
پتروشيميآبادان

گروه دارويي سبحان
پتروشيمي فناوران

سراميكهايصنعتياردكان
سپنتا

داروسازيزهراوي
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

سرمايهگذاريبوعلي
جامدارو

شيشهوگاز
حفاري شمال

پااليش نفت تبريز
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

معدني وصنعتي گلگهر
داروييلقمان

داروسازياكسير
كارخانجاتقندقزوين

پرداخت الكترونيك سامان كيش
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سالمين
سرماآفرين

سرمايهگذاريتوسعهملي
صنايع پتروشيمي خليج فارس

داروسازي زاگرس فارمدپارس
پااليش نفت بندرعباس

توليديكاشيتكسرام
خدماتانفورماتيك

سيمانقائن
قندمرودشت

داروسازيابوريحان
سبحان دارو

قنداصفهان
مخابرات ايران

نفتبهران
گروه توسعه صنعتي ايران

پااليش نفت تهران
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

سرمايهگذاريسپه
موتورسازانتراكتورسازيايران

پتروشيمي مبين
كارتنايران
سازهپويش
قندنيشابور
نفتپارس

فوالدخوزستان
معدنيوصنعتيچادرملو
شيميداروئيداروپخش

نساجيبروجرد
شركت ارتباطات سيارايران

كاشيپارس
شكرشاهرود

قندلرستان
ايرانمرينوس

دشتمرغاب
پتروشيمي مبين

بانكاقتصادنوين
پتروشيمي پرديس

صنعتيآما
سيمانخاش
پارسسويچ

سيمانصوفيان
گروهصنعتيبوتان

فوالداميركبيركاشان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

بهپرداختملت
داروسازيسينا

سرمايه گذاري اعتبارايران
تجارت الكترونيك پارسيان
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

فوالدخراسان
لنتترمزايران

بانك ملت
سرمايه گذاري شفادارو

بيمه پارسيان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

سرمايه گذاري خوارزمي
سرمايهگذاريآتيهدماوند

پارسمينو
ايرانخودرو
سيماندورود

البرزدارو
ماشينسازياراك

داروسازيامين
سيمانمازندران

سرمايهگذاريمسكن
مليسربورويايران

سيمانهگمتان
سرمايه گذاري پرديس

گروهبهمن
ايرانترانسفو

ليزينگخودروغدير
گروهصنعتيسپاهان

زامياد
داده گسترعصرنوين-هايوب

صنايعآذرآب
پارسخودرو

داروسازيفارابي
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

سرمايه گذاري پارستوشه
مارگارين

ريختهگريتراكتورسازيايران
سايپا

توسعهشهريتوسگستر
چرخشگر

تكنوتار
پگاهآذربايجانغربي

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
فرآوردههاينسوزآذر
صنايعريختهگريايران

مهركامپارس
لبنياتكالبر

بيمه البرز
البرزدارو

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
گروهصنعتيبارز

سرمايهگذاريسايپا
توليدي چدن سازان

ليزينگايران
معادنبافق

كارخانجات توليدي شهيدقندي
تامين سرمايه اميد

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
رينگسازيمشهد

بورس اوراق بهادارتهران
سرمايه گذاري ساختمان ايران

بيمه آسيا
سايپاآذين

سيمان فارس نو
صنايعكاغذسازيكاوه

ايرانارقام
پارسخزر

الكتريكخودروشرق
محورسازانايرانخودرو

لولهوماشينسازيايران
بيمه ملت

پست بانك ايران
كنترلخوردگيتكينكو

مليصنايعمسايران  
ليزينگ رايانسايپا

بانك خاورميانه
ايركاپارت صنعت

قطعاتاتومبيلايران
سيماناصفهان

سيمانشرق
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

نيرومحركه
ايرانياساتايرورابر

لعابيران
پالسكوكار

آلومينيومايران
كابلالبرز

لبنياتپاك
الميران

س.صنايعشيمياييايران
توليديگرانيتبهسرام

سيماناروميه
پارسالكتريك

فنرسازيزر
بانك سينا

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
شهدايران

درخشانتهران
توليدمحورخودرو

سيمانداراب
كاشيالوند

آلومراد
كمباينسازيايران
فوالدآلياژي ايران

نيروترانس
صنعتيبهشهر

معدنيدماوند
تامينماسهريختهگري

بينالملليتوسعهساختمان
پارسسرام

حفاري شمال
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

سيمان كردستان
كاشيسعدي

1450
2080
1059
1800
2700
2490
1259

4267
1352
2291
1990
958

5200
2293
1610
995

7149
1392
4910
1019

5940
2441

830
6049
2821
3260
2240
3311
1118

2895
1388
3455
2512
8590
1805
1199

1839
1835
1024
3011

10750
3482

834
3505

950
27900
2480

514
845
1610

6095
2964
2151

2785
5989
2382
3330
16000
1880
3990

4607
2856
1672

15027
4100
1311

2722
1750
1797
6600
986
925

1848
2118

2670
1129

3586
2170
1651
8080
4080
3992
3381
5605
1300
1048
2220

4546
5162
2751
1525
4085
4524

951
2717
5398
2645

26550
4372

968
5659
2233

290
175

2356

-45
-77
-34
-35
-120
-121
-42

-162
-71
-75
-94
-24

-241
-49
-34
-32
-52
-39

-194
-16

-191
-112
-36

-168
-148

0
-104
-130
-52
-31

-73
-162
-111

-452
-59
-52
-63
-83
-53

-131
-207
-173

-41
-161
-49

-857
-75
-25
-33
-57
-86

-103
-113
-146

-25
-125
-107

-565
-81

-101
-193
-150
-88

-749
-165

-54
-143

-84
-94

-141
-51

-36
-97
-111

-140
-59

-188
-114
-84
-26

-212
-210

-174
-251
-37
-55
-86

-239
-271
-144

-80
-214

-238
-50

-142
-284
-132

-1397
-230

-50
-297
-175

-25
-19

-432

854
6405

59990
5784
2390
3900

3398
4710

5563
2303
4231
7936
2772
1959

18000
3366
3412
3141
4617
2081

3563
2970
5859
7802

10027
3700
1673
11200

4753
5880
3604

27301
1200

5380
4050

59990
3370

31166
14516

4240
1622

11481
6286
3640

20649
5266
8200
2480
7999
5799

16580
2000
5090

3077
1935
5495
8000

13736
1679

11789
12400
4870
9760
3814

11652
2400

13800
3289
6252
2009

2343
4500
9290
7040

20463
3728

13823
10102
5800
4148
3721
19106
6898
2950
6000

6839
9497
9282

1910
18062
3546
10000
6070
3179
8000

11798
15285
12700
15700

2990
2667
6940
9090

4722
2700
4020

77
504

2856
275

111
185
161

223
264

109
201

377
132

93
819
160
162
149
219

99
169
134
208
371
477

120
79

257
70

33
171
100

11
23
56

-216
21

1484
691

49
-34
538

24
-14
-89

10
67
59

-96
24

299
90

-258
-80

44
51

-24
-95

44
241
450

-56
27
16

-36
-3

0
13

-59
6
2

76
8

-73
497

91
-292
-180
-53

64
177

-78
-47

7
-27
325
452

0
0
0

-186
-284

111
-167

117
130

-486
42

199
-12
-19

-86
-351
-183

-38
44

7106
1456
5410
5715

11420
18956

5350
1431

13180
5825
10191
1527
1242
3629
51051
11232
4530
4195
1494
1970

8230
7250
1495
4007
5990
5050
5039
8929

41800
3320
19031
1539
9800

3360
2460
2095
5030
1475
3297

18599
4100

4845
2029

6650
984

7790
6821
3090
2218
7090

36498
1300

2888
9389

13399
1198
6999
4700
2889
9700
1260
5100

4700
2968
1509

4449
1440

3647
4441

2100
8430
7990

1437
6296

17440
69700

7800
4621
5619
6040
11160
6500

7797
4930
1939
3620
1899
2810
1480
1150

2487
2700
2531

1211
1654
1075
1663
1440
4411

15800
1205

2425
31800
6668
3199
1135

-128
-34
-112

-253
-399
-997
-136

-20
-693

-70
46

-80
4

-24
-910

-526
-12
-70
-52

-4
-140

-264
-44
-210

-1
19

-114
-110

-134
-91

-552
-80
-48
-63
-29
-27
-111
-36

-173
-176

16
-255

-2
-161

1
-378
-358

-41
-49
-68

-158
-37

9
-43
-129
-48
-13

-184
-132

209
-23

-105
-123
-47
-29
-56
-48
-190

-173
-22

-114
-203

-7
-331
-622
3307

39
-99
-69
-59

-273
-214

196
-115
-23

2
-28
-15
-13
-26

-3
-75
-81
-26
-54
-30
-43
-53

-232
-395

-45
-127
-830
-149
-104
-24

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مدير نظارت بر ناشـــران ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار، از 
الزم االجرا بودن اصالحات انجام شده در دستورالعمل هاى افشا، پذيرش 
و معامالت بورس و فرابورس و همچنين ضوابط تهيه گزارش تفسيرى 

مديريت از اوايل آذر 97 خبر داد. 
ســـعيد محمدعليـــزاده به پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا) 
گفت: اصالحات انجام شـــده جهـــت آگاهى فعاالن بازار و همچنين 
اعمال تغييرات در ســـامانه معامالت و ســـامانه كـــدال الزم االجر

است.
وى ضمن تشريح اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرايى 
افشاى اطالعات افزود: متعاقب اصالحات صورت گرفته در هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، از اين به بعد ناشران ثبت شده پذيرفته 
نشده ملزم به افشاى صورت هاى مالى ساالنه شركت هاى تحت كنترل 

خواهند بود.
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سپس با اشاره 
به اصالحات صورت گرفته در دســـتورالعمل پذيرش اوراق بهادار در 
بورس تهران و فرابورس ايران توضيح داد: در صورتى كه اوال؛ شرايط 
ناشر منطبق بر الزامات دستورالعمل پذيرش نباشد، ثانيا؛ ناشر در مواعد 
تعيين شده در دستورالعمل افشا اقدام به افشاى اطالعات مد نظر نكند 
و ثالثا؛ عملكرد شركت طى دو سال منجر به زيان شده باشد، بورس 
و فرابورس موظفند ضمن اطالع به عموم، نماد معامالتى ناشر را وارد 

فرايند تعليق كنند.
محمدعليزاده افزود: فرايند تعليق به تعبير ساده به اين معناست كه 
نماد معامالتى ناشر با درج عالمت كنار آن در سامانه معامالت و سامانه 
كدال، مورد معامله قرار مى گيرد و چنانچه ناشر در مهلت ارايه شده 
توسط بورس يا فرابورس اقدامات اصالحى را انجام دهد از شمول آن 
خارج مى شود؛ در غير اين صورت، نماد معامالتى ناشر تعليق و وارد 

فرايند لغو پذيرش خواهد شد. 
وى يادآور شد: ليست نمادهاى معامالتى ناشرانى كه مشمول فرايند 
تعليق مى شوند، به همراه داليل ورود به ليست، اسامى اعضاى هيات مديره 

و مديرعامل ناشر در سايت بورس و فرابورس قابل مشاهده است.
به گفته محمدعليزاده، مطابق اصالحات اعمال شـــده، بند سه از 
الزامات ماده مربوطه در دســـتورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس 

اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران حذف شده است.
اين مقام مسئول در باره علت حذف دو سال زيان دهى براى ورود 
شركت ها به فرآيند تعليق هم بيان كرد: در حال حاضر شركت هايى
كه مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و ظرف دو سال هم از شموليت 
مذكور خارج نشـــوند، لغو پذيرش مى شـــوند؛ لذا موضوع زيان دهى

به شكل جامع تر ديده شده است.
وى در ادامه با اشاره به اصالحات صورت گرفته در دستورالعمل 
نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس اظهار داشت: همان گونه كه 
در زمان اجراى دستورالعمل هاى افشا، پذيرش و معامالت (اوايل دى 
سال 96) عنوان شد، هدف از اصالح دستورالعمل ها افزايش شفافيت 
اطالعات ناشران و در عين حال بهبود نقدشوندگى اوراق بهادار است.

مدير نظارت بر ناشـــران ســـازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
بر اســـاس همين ديدگاه و پيرو عارضه يابى هاى صورت گرفته در 
مفاد دســـتورالعمل ها و اخذ ديدگاه هاى فعاالن بازار، اصالحاتى نيز 
در دســـتورالعمل نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس صورت 

گرفته است.
محمدعليزاده توضيح داد: چنانچه قيمت ســـهام شركت طى پنج 
روز كارى بيش از 20 درصد نوسان كند (مثبت يا منفى)، نماد ناشر به 
مدت 60 دقيقه در وضع سفارش گيرى قرار گرفته و پس از آن انجام 

معامالت ادامه مى يابد.

اجراي دستورالعمل هاى

 اصالحى بورس

چهل و سومين نشست خبرى 
يك ديدار يك عرضه، به منظور معرفى 
ظرفيتهاى شركت توليدات پتروشيمى 
قائدبصير در شركت فرابورس ايران 

برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبرى فرابورس 
ايران، در نشست خبرى يك ديدار يك 
عرضه، معاون عمليات و نظارت بازار 

فرابورس ايران با اشاره به راهاندازى فاز 
نظارتى در سامانه فراسا گفت: سامانه 
فراسا يك سامانه تعاملى ميان كارگزاران 
و فرابورس است كه ارتباطات فىمابين 
را به صورت اتوماتيك و مكانيزه كرده 
است.بهنام محسنى افزود: در اين سامانه 
فاز نظارتى هم راهاندازى شــــده كه 
هرگونه تحركات مشكوك معاملهگران 
كارگزارىها و ســــاير معاملهگران در 
بازار ســــهام را رصد كرده و از طريق 
ارســــال پيامك به اطالع مديرانعامل 

كارگزارىها مىرساند.
وى اظهار داشــــت: پيشبينى 
مىكنيم از طريق فاز نظارتى ســــامانه 
فراســــا تخلفاتى كه ظن وقوع جرم 
در بــــازار معامالت را دارد و منجر به 
تشكيل پروندههاى حقوقى مىشود 

كاهش يابد.

محسنى با اشاره به انجام عمليات 
بازارگردانى در برخى سهام بازارهاى 
اول و دوم فرابــــورس ايران افزود: در 
دستورالعمل فعلى بازارگردانى انجام 
ايــــن عمليات در بــــازار پايه ممكن 
نيست و فقط شركتهاى پذيرششده 
مىتوانند از اين قابليت بهرهمند شوند، 
اما در بازار پايه تغييراتى كلى پيشنهاد 

شــــده كه امكان فعاليت صندوقهاى 
بازارگردانى و پوششــــى در اين بازار 
فراهم شود.معاون عمليات و نظارت 
بازار فرابورس ايران خاطرنشان كرد: تا 
دو ماه پيش براى عمليات بازارگردانى 
دامنه نوســــان قيمت حداقل دو برابر 
دامنه نوسان عادى قيمت در بازارهاى 
اول و دوم بودهاست كه با دستورالعمل 
ســــازمان اين امكان وجود دارد كه 
دامنه نوسان قيمت با وجود بازارگردان 
همانند دامنه نوسان عادى در اين دو 

بازار باشد.
در اين نشســــت، پرويز راحت 
مديرعامل هلدينگ توســــعه انرژى 
تدبيــــر گفت: اين شــــركت مالك 
نخستين نيروگاه سيكل تركيبى برق 
در استان خوزستان است كه با ظرفيت 
815 مگابايت فعاليت مىكند؛ از اين 

رو شايد بتوان گفت يگانه نيروگاهى 
است كه در كشور در سال 96 ضريب 
بهرهبردارى باالى 93 درصد داشــــته 

است.
وى دربــــاره برنامههــــاى اين 
هلدينگ براى ورود زيرمجموعهها به 
بازار سرمايه گفت: عرضه اوليه سهام 
نيــــروگاه آبادان در فرابورس و عرضه 

اوليه سهام شركت توسعه ميادين نفتى 
از طريــــق بــــورس را دنبال خواهيم 
كرد.رضا فرزادى مدير عامل و نايب 
رئيس هيات مديره پتروشــــيمى قائد 
بصير هم اظهار داشــــت: اين شركت 
توليدكننده ABSاســــت كه در كشور 
فقط دو شركت پتروشيمى قائد بصير 
و پتروشيمى تبريز آن را توليد مىكنند 
و بخش اعظم بازار داخلى در دست 

«شبصير» است.
وى افــــزود: عمــــده توليدات 
پتروشــــيمى قائــــد بصير به صورت 
سفارشى است و اين مجموعه حتى 
قابليت توليد نمونههاى مشابه خارجى را 
دارد البته با توجه به كيفيت محصوالت 
شركت قائد بصير، توليدات اين شركت 
جايگزين محصوالت خارجى شــــده 

است.

نخســـتين بار سود سهام بورس اوراق بهادار تهران از 
طريق اطالعات سامانه جامع اطالعات مشتريان (سجام) ميان 

سهامداران اين بورس توزيع شد.
به گزارش روابط عمومى سمات، اطالعات سهامداران 
حقيقى و حقوقى بورس تهران از سامانه سجام استخراج و 

سود سهام اين بورس به حساب آنها واريز شد.
اين در حالى است كه قبل از اين مشكالتى براى دريافت 
اطالعات هويتى، ارتباطى و بانكى سهامداران بورس انرژى 
وجود داشت كه اين امر باعث شده بود سود سهام اين شركت 

در زمان مقرر به حساب سهامداران پرداخت نشود.
پيش از اين سود سهام شركت فرابورس و بورس انرژى 
ايران هم از طريق سامانه سجام ميان سهامداران اين شركت 
توزيع شده بود.تمامي فعاالن بازار سرمايه كشور (بازار اوراق 
بهادارو بورسهاى كاال) اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى، 
ايرانى و خارجى مكلف هستند ظرف شش ماه از مردادماه امسال 

https://dara.csdiran.com/Sejam با مراجعه به نشانى
و با ورود اطالعات خواسته شده نسبت به ثبت نام در اين 
سامانه اقدام كنند.ثبت نام در اين سامانه جايگزين ارائه تمامى 
مدارك و اطالعات ضرورى خواهد بود كه اشخاص موظفند 
هنگام دريافت خدمات نسبت به ارائه آنها اقدام كنند. ثبت نام 
در "سـجـام" يكبار براى هميشه و يكبار براى همه اركان بازار 
از جمله تشكل هاى خود انتظام ، نهادهاى مالى، خريداران 

واحدهاى صندوق هاى ســـرمايه گذارى و ناشرانى خواهد 
بود كه در بازار سرمايه اقدام به ارائه خدمات مى كنند.ثبت 
نام كنندگان پس از احراز هويّت، از ارائــه اطالعات مجدد 
و مكرر در بازار سرمايه بى نياز بوده و با يكبار ثبت نام به 
كليه خدمات بازار سرمايه ايران دسترسى خواهند داشت.نظر 
به اهميّت و ضرورت ثبت نام در اين سامانه موارد زير به 
اطالع همه سرمايه گذاران و فعاالن مى رسد:پس از گذشت 
شش ماه تقويمى از تاريخ صدور اين اطالعيّه هيچ شخص 
حقيقـى و حقـوقـى نمى تواند بدون ثبت نام در اين سامانه، 
در بازار سرمايه خدماتى از قبيل خريد و فروش اوراق بهادار 
و صدور و ابطال واحدهاى صندوق هاى سرمايه گذارى و 

... را دريافت كنند.
از تاريـــخ صدور اين اطالعيّه ارائه تمامي خدمات به 
اشخاص حقيقى و حقوقى جديد در بازار سرمايه از جمله 
صـــدور كد معامالتى در همه بورس ها، صدور واحدهاى 
صندوق هاى سرمايه گذارى، صدور كد سبدگردانى و ... صرفًا

پس از ثبت نام در اين سامانه امكان پذير خواهد بود.
نحوة مراجعه به دفاتر پيشخوان منتخب جهت احراز 
هويت ظرف يكماه آينده از طريق صدور اطالعيّه و ارسال 
پيامك به استحضار ثبت نام كنندگان خواهد رسيد. در صورت 
نياز به هرگونه اطالعات تكميلى و راهنمايى جهت ثبت نام 

در اين سامانه با تلفن 6461-021 تماس بگيرند. 

برنامه ورود هلدينگ نيروگاهي به فرابورس ايران

توزيع سود سهام با سامانه سجام

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (يكشنبه 97/8/13)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/127

ميليون ريال 6/096/004

149/099 معامله 

ميليارد ريال   6/956/203

بازار در يك نگاه
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99 اخبار شهرستانها

قزوين ـ خبرنگار اطالعات: 
قدمت 800 تخـــت از900 تخت 
بيمارستان هاي دولتي استان قزوين 

باالي50 سال است. 
معاون توسعه مديريت و منابع 
دانشگاه علوم پزشكي قزوين كه در 
جريان بازديد خبرنگاران از پروژه هاي 
زير ساختي حوزه بهداشت و درمان 
استان سخن مي گفت، با اعالم اين 
خبر، افزود: يكي از داليل اين امرنبود 
مطالبات هدفمند و انسجام مديريتي 

در سال هاي گذشته است .
 دكتر مهدي يوســـفي گفت: 
از 3 ســـال پيش برنامه توســـعه 
زير ساخت هاي بيمارستاني دانشگاه 
علوم پزشكي قزوين شامل تامين 
1050 تخت بيمارســـتاني و ايجاد 
66 خانه ســـالمت در استان قزوين 
در افق چشم انداز 1400 با همراهي 
مديران استاني و نمايندگان استان در 
مجلس شوراي اسالمي در دستور 

كار قرار گرفت .
 وي نبود نقشه راهبردي جامع 
در بخش كالن پروژه هاي عمراني را 
از جمله معضالت استان دانست و 
افزود: به رغم اين كه قزوين محل 
اتصال چندين استان كشور است 
و از موقعيت اســـتراتژيك مناسبي 
برخوردار  اســـت اما به دليل نبود 
نقشه جامع،هر حوزه مديريتي يك 
پروژه عمراني را در دســـت گرفته

 است .
  او همچنين با اشاره به همراهي 
نيكوكاران در اجـــراي پروژه هاي 
بخش درمان استان قزوين  گفت: 
مجموع پروژه هاي در دســـتور كار 
در بخش درمان استان500 ميليارد 
تومان است كه از اين رقم تا كنون 80 
ميليارد تومان توسط نيكوكاران بخش 

سالمت استان هزينه شده است .

 دكتر يوسفي همچنين اعالم 
كرد: با  بهره گيـــري از       1050 
تخت بيمارســـتاني اســـتان در 
افق 1400 به شـــاخص 1/7 دهم 
درصد ميزان تخت بيمارســـتاني 
نســـبت به جمعيت استان خواهيم 

رسيد .
 مدير دفتر فني دانشگاه علوم 
پزشكي قزوين هم از اجراي 120 
هزار متر مربع پروژه بيمارســـتاني 
و سالمت در اين استان خبر داد و 
افزود:  اجراي اين پروژه ها 3 سال 
پيش آغاز شده است و بين 30 تا 90 

درصد پيشرفت فيزيكي دارند .
  دكتر آتوســـا بيات در جريان 
بازديد از پـــروژه الحاقي       225 
تختخوابي تروماي مركز آموزشي 
درماني شهيدرجايي قزوين گفت: 

مرحله اسكلت بندي و سقف اين 
بيمارستان با 13 هزار متر مربع زير 
بنا و يـــك باند فرود بالگرد با مبلغ 
90 ميليارد ريال اعتبار ماه گذشته به 

اتمام رسيد .
 وي افـــزود: فـــاز بعـــدي 
پروژه شـــامل ســـاخت  ابنيه، 
تاسيسات مكانيكي و برقي است 
كه بـــه 750 ميليارد ريـــال اعتبار

 نياز دارد  .
 دكتر بيات در ادامه با اشاره به 
پروژه مركز راديوتراپي بيمارستان 
واليت قزوين براي درمان بيماران 
سرطاني  يادآور شد: اين  پروژه با 
3500 متر مربع  زير بنا و 83 درصد 
پيشـــرفت فيزيكي در دست اجرا 
است و پيش بيني مي شود با نصب 
تجهيزات و دو دستگاه بنكر تا پايان 

سال مورد بهره برداري قرار گيرد.  
وي اعـــالم كرد: براي  اجراي 
اين پروژه با همراهي نيكوكارحوزه 
ســـالمت  تا كنون 50 ميليارد ريال 
اعتبار هزينه شده است و نصب 2 
دستگاه شتابدهنده اكتا نيز به       300 

ميليارد ريال اعتبار نياز دارد .
  او ســـاخت كلينيـــك ويژه 
قزوين در منطقـــه پونك،  اجراي 
پروژه خيرساز مركز دياليز قزوين 
با 40 تخت درماني، پروژه كتابخانه 
مركزي و آموزش و پژوهش پرديس 
دانشگاه علوم پزشكي با 8100 متر 
مربع زيربنا،  ســـاخت مراكز جامع 
ســـالمت و مراكز بهداشـــتي  در 
شهر هاي مختلف اســـتان  و نيز 
بيمارستان 700  تختخوابي مينودر 
قزوين با 65 هزار متر مربع زير بنا را 

از ديگر پروژه هاي در دستور كار اين 
دانشگاه اعالم كرد .

  *فرسودگي بيمارستان شهيد 
رجايي  

مدير مركز آموزشـــي درماني 
شـــهيد رجايي هـــم در  جمع 
خبرنگاران به مشكل فرسودگي اين 
مركز درماني اشـــاره كرد و افزود: 
فرسودگي ساختمان بيمارستان شهيد 
رجايي به دليـــل قدمت باالي آن 
بسيار نگران كننده است به طوري كه 
كوچكترين عمليات ساخت وساز 
در اين ساختمان مشكالت بسياري 

را به وجود مي آورد .
 مهدي رسولي ساختمان اين 
مركز درماني را در شأن مردم استان 
قزوين ندانست و خواستار تسريع 
در تكميل پروژه الحاقي بيمارستان 

شهيد رجايي شد .
 وي  با اشاره به اين كه ورودي 
بيماران به بخش اورژانس بيمارستان 
شـــهيد رجايي در فصل تابستان 
4000نفر   است،تاكيد كرد: اين مركز 
از متراكم تريم مراكز درماني استان 
است  و ظرفيت پاسخگويي به همه 

بيماران را ندارد . 
   همچنين مديـــر عامل مركز 
آموزشي درماني واليت از استقالل 
اين مركز بيمارســـتاني از اول ماه 
جاري  خبر داد و  گفت: خدمات 
اين بيمارستان از اين پس با كيفيت 
بخش خصوصي و با تعرفه دولتي 

ارائه  مي شود . 
 علي اكبر كرمي افزود: ارائه اين 
خدمات درماني شامل فيزيوتراپي، 
باز تواني قلبي و ريوي، بستري قلب، 
چشم، دياليز، آندوسكوپي، ناباروري، 
تصويربرداري، ماموگرافي، بينايي 
سنجي، انجام  تمامي جراحي، بخش 
سرطان و آنكولوژي و... به بخش 

خصوصي واگذاري شده است. 
وي  با اشـــاره به راه اندازي 
نخستين بخش ناباروري و نازايي 
در بيمارستان واليت از  ماه آينده، 
ياد آور شـــد:  در اين بخش تمامي 
خدمات سرپايي، جراحي، تشخيص 

و ناباروري ارائه مي شود  . 
كرمي  همچنين با اشـــاره به 
گشايش بخش غربالگري سرطان 
استان قزوين در اين بيمارستان گفت: 
تمامي افرادي كه ســـابقه سرطاني 
فاميلي مثبـــت دارند در اين بخش 

مورد آزمايش قرار مي گيرند.
وي  با اشـــاره بـــه وجود  
پيشرفته ترين دستگاه سونوگرافي 
در مراكز درماني استان قزوين، ياد 
آورشد: در اين بخش به دليل كمبود 

راديولوژيست ضعيف هستيم .  

تجليل از قهرمانان و مدال آوران آذربايجان غربي تأمين 1050 تخت بيمارستاني و ايجاد 66 خانه سالمت در افق چشم انداز 1400 استان قزوين  
در مسابقات آسيايي و پارا آسيايي جاكارتا

اروميه- خبرنگاراطالعات: آييـــن تجليل از مدال آوران و قهرمانان 
بازي هاي آسيايي و پارا آســـيايي 2018 جاكارتا با حضور محمدمهدي 
شهرياري، استاندار آذربايجان غربي و جمعي از مسئوالن استان در سالن 

اجتماعات اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد.
سيامند رحمان، حسن جانفشان، سعيد معروف، ميالد عبادي پور، 
محمدرضا حضرت پور، مرتضي شريفي، اميرحسين توخته، محمدرضا 
آزادي، رضا قهرماني، محسن شادي، عاقل حبيبيان، شهرزاد باني سعيد و 
جواد سليمي، ورزشكاران افتخارآفرين استان آذربايجان غربي در مسابقات 
آســـيايي و پارا آسيايي 2018 جاكارتا بودند كه با اهداي لوح و هدايايي، 
تقدير شدند.در اين مراسم، همچنين از هيات هاي ورزشي قايقراني، واليبال، 
كبدي، تنيس و هيات جانبازان و معلولين استان تجليل به عمل آمد و از 
زحمات ادارات ورزش و جوانان شهرســـتان هاي اروميه، نقده، مهاباد و 
اشنويه هم در اين آيين به دليل تالش و بسترسازي براي اعزام ورزشكاران 
به مسابقات 2018 جاكارتا، قدرداني شد.در اين مراسم از طاهر كبوتري كه 
به عنوان مربي «رشته روئينگ» در مسابقات 2018 جاكارتا حضور داشت، 
نيز تجليل و نيز لوح تقدير وزير ورزش و جوانان به استاندار آذربايجان 
غربي اعطا شد.وزير ورزش و جوانان در اين لوح از تالش هاي استاندار 
آذربايجان غربي در خصوص توسعه و پيشرفت هاي اين استان به ويژه در 

عرصه هاي ورزشي، فرهنگي، عمراني و اجتماعي قدرداني كرده است.

ركورد صادرات مجتمع فوالد خراسان شكست
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: معاون بازاريابي و فروش مجتمع فوالد 
استان خراسان گفت: مجتمع فوالد خراســـان واقع در نيشابور با ارسال 
100هزار تن شـــمش فوالد به كشورهاي عمان و امارات، ركورد صدور 
اين محصول را شكست.مهندس محمد حسن پارسا افزود: در شش ماه 
اول امسال يك صد تن شمش فوالدي به وسيله مجتمع فوالد صادر شد 
كه از كل صادرات آن در ســـال 1396 بيشتر است.همچنين مدير فروش 
اين مجتمع اظهار داشت: سال گذشـــته مجموع صادرات فوالد خام به 
عنوان محصول نيمه نهايي اين شـــركت 25هزار تـــن بود كه از ابتداي 
امسال تاكنون به 100هزار تن رسيده است.مهندس بختياري تامين به موقع 
نياز مشتريان، كيفيت باالي محصوالت و ظرفيت باالي توليد در مرحله 
ذوب و ريخته گري را در كنار مزيت هاي بازار ارز در مبادالت خارجي و 
فروش محصوالت، از مهم ترين داليل رونق صادرات شركت مجتمع فوالد 

خراسان در كنار تامين به موقع نياز بازار داخلي دانست. 

بازديد از صندوق هاي اعتبارات ُخرد محلي 
روستاهاي دماوند

كرجـ  خبرنگار اطالعات:20 نفر از اعضاي هيأت مديره صندوق هاي 
اعتبارات ُخرد زنان روســـتايي شهرســـتان كرج از فعاليت هاي اعضاي 
صندوق هاي اعتبارات خرد محلي در روســـتاهاي جابان و حصار پائين 
شهرستان دماوند، كه در زمينه فرآوري محصوالت باغي و صنايع دستي 
فعاليت مي كنند و نيز نمايشگاه دائمي اعضاي صندوق هاي خرد محلي 

شهرستان دماوند در استان تهران بازديد كردند.  
مديرجهاد كشاورزي شهرســـتان كرج در حاشيه اين بازديد گفت: 
برنامه ريزي و اجراي ايـــن بازديد با هدف تبـــادل تجربيات اعضاي 
صندوق هاي اعتبارات ُخرد زنان روســـتايي شهرستان كرج و اعضاي 
صندوق هاي شهرســـتان دماوند، با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي 
استان البرز و مسئول امور زنان روستايي و عشايري استان تهران صورت 
گرفته اســـت. مهندس عبدالرضا روشن نژاد افزود: بهبود سطح معيشت 
خانوارهاي روستايي با تسهيل شرايط دسترسي زنان روستايي به منابع مالي، 
ايجاد اشتغال پايدار در جوامع روستايي و افزايش توانمندي هاي اقتصادي 
و اجتماعي زنان روستايي، از جمله اهداف تشكيل صندوق هاي اعتبارات 

ُخرد زنان روستايي و عشايري است. 
 وي با اشـــاره به اين كه از ابتداي سال 97 تاكنون 4 صندوق ُخرد 
محلي با120 عضو در روستاهاي شهرستان كرج تأسيس شده و اقدامات 
الزم براي راه اندازي 2 صندوق ديگر تا پايان سال 97 صورت گرفته است، 
از برنامه هاي اداره آموزش و ترويج شهرســـتان كرج در زمينه برگزاري 
دوره هاي آموزشي مهارتي ويژه زنان در زمينه اشتغال روستايي خبر داد و 
افزود: در 3 ماه اخير اعضاي اين صندوق ها از خدمات آموزشي ترويجي 
دوره هاي كارآفريني و مهارت هاي كســـب و كار در قالب طرح نظاممند 
كسب كار خرد زنان روستايي، با حمايت دفتر توسعه فعاليت  هاي زنان 
روستايي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استان البرز 

بهره مند شده اند. 

شناسايي يك شبكه پولشويي در گرگان
گرگانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كل دادگستري گلستان گفت: با 
شكايت جمعي از اهالي يكي از روستاهاي گرگان، يك عمليات پولشويي 
شناسايي شد. هادي هاشميان افزود: افرادي با نيت به ظاهر خيرخواهانه 
و با بهانه اين كه مي خواهند ماهانه مبلغي كمك هزينه به افراد بي بضاعت 
بپردازند، مدارك شناسايي افراد كم درآمد را مي گرفتند و به اسم آنان حساب 

بانكي باز مي كردند.
وي اظهار داشت: 15 حساب بانكي از اهالي اين روستا كه مبالغ كالن 
وارد حساب آن ها شده است كشف و تحقيقات براي شناسايي اعضاي اين 
شبكه پولشويي ادامه دارد. هاشميان بيان كرد: شهروندان اگر با اين گونه موارد 
برخورد كرده و اطالعاتي در اين زمينه دارند به پليس، دادگستري و مراجع 

ديگر قضايي اطالع دهند. 

افزايش 79 درصدي جرائم رايانه اي 
در چهارمحال و بختياري 

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري 
از افزايش 79 درصدي جرائم رايانه اي استان در 6 ماه نخست امسال خبر 
داد.ســـردار غالمعباس غالمزاده در جمع خبرنگاران افزود: 80 درصد از 
مجرمان جرايم رايانه اي و فضاي مجازي كه به گفته وي يك تهديد است، 

شناسايي و دستگير شده اند. 
ســـازمان ملل متحد؛ جرم رايانه اي را شامل فعاليت هاي مجرمانه اي 
مي داند كه ماهيتي سنتي دارند، اما از طريق ابزارهاي مدرن مانند، رايانه و 
اينترنت صورت مي گيرد. او از افزايش 18 درصدي دستگيري سارقان طي 
6 ماه امسال خبر داد و گفت: امسال 15 شبكه سرقت احشام، منزل و اماكن 

در استان شناسايي و يك هزار و 300 سارق دستگير شدند. 
به گفته وي، امسال يك هزار و 680 كيلوگرم انواع موادمخدر در استان 
كشف و ضبط و 26 شبكه تهيه و توزيع مواد مخدر با 31 قاچاقچي متالشي 
شد. فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري همچنين از افزايش 10 درصدي 
كشفيات موادمخدر در استان خبر داد و افزود: محورهاي مواصالتي استان 
مسير تردد و اتصال استان هاي جنوبي به مركزي كشور و از مسيرهاي انتقال 

موادمخدر و كاالي قاچاق است. 
وي بر افزايش گشت، ايست و بازرسي ها در محورهاي مواصالتي 

استان به منظور ناامني جاده ها براي قاچاقچيان تأكيد كرد.
سردار غالمزاده افزود: در اين مدت بيش از 253 ميليارد ريال كاالي 
قاچاق در محورهاي مواصالتي اســـتان كشف و ضبط شده كه اين ميزان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزايش داشته است. 
وي بدون اعالم تعداد سالح هاي شكاري، مجاز و غيرمجاز در استان، 

از كاهش 21 درصدي اين سالح ها خبر داد.
غالمزاده در خصوص قتل و خودكشي در پاسخ به خبرنگار ايرنا بدون 
اعالم درصد افزايش و كاهش افزود: بيشترين ميزان قتل و خودكشي ها به 
دليل مشـــكالت خانوادگي و طايفه اي است. سرگرد حيدري اضافه كرد: 
امروز بايد درون شـــهري يا برون شهري بودن اين مسير مشخص شود تا 
اگر اين مسير برون شهري محسوب مي شود اداره راهداري و حمل و نقل 
شهرستان لنجان در خصوص ايمن سازي آن اقدامات الزم را انجام دهد و 
چنانچه مسير درون شهري است شهرداري اقدامات الزم را انجام دهد تا 

شاهد وقوع تصادف در اين مسير مواصالتي نباشيم. 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان لنجان خاطرنشان كرد: 
حضور دستفروشان آن هم با وجود ممنوعيت، در حريم راه ها و اقدام به 
فروش محصوالت كشاورزي و تنقالت در حاشيه ورودي زرين شهر از 
جمله مشكالتي است كه با آن مواجه هستيم، بر همين اساس ساماندهي 

دستفروشان از ديگر موضوعاتي است كه بايد به آن توجه جدي شود.

جريمه 6هزار واحد صنفي متخلف در هرمزگان
بندرعباس - خبرنگار اطالعات:از ابتداي ســـال جاري تاكنون شش 
هزار واحد صنفي متخلف در هرمزگان بيش از 50ميليارد و 800 ميليون 

تومان جريمه شدند.
به گزارش صنعت، معدن وتجارت هرمزگان، معاون اداره نظارت و 
بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با بيان خبر باال افزود: در 

اين مدت بازرسان 126هزار واحد صنفي را كنترل كردند.
عبدالرضا پيروي منش افزود: بيشترين تخلف هاي ثبت شده، احتكار 

كاال، گرانفروشي، كم فروشي و درج نكردن قيمت روي كاال ها بود.
وي گفت: امســـال 80 بازرس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت 

هرمزگان صبح و بعدازظهر بر واحد هاي صنفي نظارت مي كنند.
او افزود: ستاد خبري ســـازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
با شـــماره تلفن گوياي 124 آماده دريافت هرگونه نظر، پيشنهاد، انتقاد و 

شكايت هاي مردمي از واحد هاي صنفي متخلف است. 

مسجدسليمانـ  خبرنگار اطالعات:  عالوه بر 
300 هزار نفري كه به جمعيت مسجد سليمان اضافه 
شده، ساكنان مناطق غير برخوردار از آب شرب سالم 
و بهداشتي و محله هاي حاشيه نشين اين شهر نيز از اين 
پس از شبكه آبرساني سالم و بهداشتي شهري بهره مند 
مي شوند. نماينده مردم شهرهاي مسجدسليمان، اللي، 
هفتكل و انديكا در مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
بررسي مشكالت آب و فاضالب شهري كه با حضور 
حقيقي پور، مديرعامل آبفا استان خوزستان و داوود 
قنبري سرپرست فرمانداري مسجدسليمان، تشكيل 
شد، گفت: طرح فاضالب مسجدسليمان در بودجه 
اين شهر لحاظ شده است و در فاز اول آن چند نقطه 
بحراني مانند محالت كلگه، كولرشـــاب، نمره يك 
و مركزي با اولويتي كه اداره آبفا شهرستان مسجد 
ســـليمان اعالم خواهد كرد، خارج از قرارداد با 30 

ميليارد تومان اعتبار انجام خواهد شد. 
ظاهري ادامه داد: 80 درصد از شبكه آبرساني 
شهرستان مسجدسليمان اصالح شده است و بقيه 
اصالحات طي قرارداد جديد در مناطقي مانند سي 
برنج، نفتون، نمره يك، پشت برج و سبزآباد انجام 
خواهد شد. همچنين به زودي اصالح محالتي كه 

شبكه فلزي پوسيده قديمي دارند نيز با 40 ميليارد 
تومان اعتبار آغاز خواهد شد. از سوي ديگرمناطق 
تمبي و نمره يازده از اين پس از آب شـــبكه شهري 
بهره مند مي شوند تا اهالي آنها بتوانند ساعات بيشتري 

از آب سالم و بهداشتي استفاده كنند. 
ظاهري افزود: قرار اســـت پـــروژه فاضالب 
مسجدسليمان به صورت تامين منابع مالي و سرمايه گذاري
خارجي به يكي از شركت هاي توانمند بين المللي 
واگذار شود كه كارهاي مقدماتي آن تا آبان ماه انجام و 
عمليات اجرايي نيز تا پايان سال آغاز مي شود.مهندس 
اردوان قنبري، سرپرست فرمانداري مسجدسليمان نيز 
گفت: هماهنگي براي همكاري دستگاه هاي اجرايي و 
از جمله برق، آب، گاز و شهرداري براي تسهيل در 
امور حفاري و عدم موازي كاري در اولويت كاري 

قرار دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان 
هم با بيان اين كه يكي از نادرترين اتفاقات در سطح 
پروژه هاي عمراني كشـــور يعني اخذ مجوز رديف 
بودجه و اجرايي براي پروژه فاضالب مسجدسليمان 
اتفاق افتاده است، گفت: با اين اتفاق مسجدسليمان 
جزو اولين شهرهايي است كه پس از سال ها انتظار، 

مجوز و رديف اجرايي فاضالب را اخذ كرده است. 
حقيقي پور گفت: از سال گذشته اين كار آغاز و 
يك قرارداد 30 ميليارد توماني نيز براي اجراي شبكه 
فاضالب نقاط بحراني مسجد سليمان بسته شده كه 

اجراي آن آغاز شده و در حال انجام است. 
وي بيان داشت:  تا اواخر آبان مناقصه بين المللي 
احداث تصفيه خانه مدرن فاضالب درمسجدسليمان 
بسته مي شود. اين تصفيه خانه به همراه اجراي كامل 
شبكه فاضالب مسجدسليمان به اعتباري بالغ بر 800 
ميليارد تومان نيـــاز دارد كه از طريق فاينانس تامين 

خواهد شد. 
حقيقي پور گفت: از 439 كيلومتر طول شبكه 
توزيع آب شهر مسجدســـليمان تا پايان سال مالي 
گذشته، 365 كيلومتر اصالح شبكه انجام شده است 
و قرارداد 75 كيلومتر باقيمانده نيز بسته شده كه در 
دست اجراست.  وي افزود: مسجدسليمان اولين شهر 
استان خوزستان است كه شبكه توزيع آب آن اصالح 
و بازسازي كامل شده است. همچنين 7 منطقه بحراني 
اين شهرستان به طور كامل اصالح شده است و امروز 
مي توان گفت كه در اين شهرستان هيچ نقطه اي وجود 

ندارد كه با تانكر آبرساني شود. 

جمعيت بهارستان طي4 دهه 60 برابر شده استپروژه فاضالب مسجدسليمان از طريق مناقصه بين المللي اجرا مي شود
بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار بهارســـتان با بيان اين كه 
تراكم جمعيتي در اين شهرستان بسيار باال است، افزود: جمعيت بهارستان
 طي 4 دهه 60 برابر شده و از 10 هزار نفر به 600 هزار نفر رسيده است.

بيژن سليمان پور در نشست مشترك كار گروه تخصصي اجتماعي و 
فرهنگي استان تهران كه با حضور محمد حسين مقيمي، استاندار تهران در 
فرمانداري بهارستان برگزار شد، اظهار داشت: ذكر ويژگي هاي جمعيتي 
و اجتماعي بهارســـتان شايد تكراري به نظر بيايد اما قطعا پرداختن به اين 

ويژگي ها به عنوان مولفه اصلي تحقيقات، اجتناب ناپذير است. 
ســـليمان پور افزود: جمعيت شهرستان بهارســـتان قبل از انقالب 
شكوهمند اسالمي كمتر از 10هزار نفر بود و امروز بر اساس سرشماري 
ســـال جاري 600 هزار نفر با احتساب 20 هزار خانواري كه سرشماري 
نشده اند، است و طي 4 دهه 60 برابر شده، كه اين پديده بسيار نادر است.

فرماندار بهارستان با بيان اينكه براي مديريت سال هاي آتي به تأمين 
زيرساخت ها ي الزم، نياز است اظهار داشت: سرانه فرهنگي و اجتماعي 
در بهارستان بسيار پايين است، به طوري كه سرانه فضاي سبز منطقه يك 
و نيم ســـانتي متر مربع معادل يك دهم و سرانه ورزشي معادل يك پنجم 

استانداردها است.
سليمان پور گفت: بهارســـتان 6 هزار خانواده داراي معلول دارد كه 
فقط 3هزار خانوار تحت پوشـــش نهادهاي حمايتي هستند و بهزيستي و 
كميته امداد در مجموع 10 هزار خانوار را در اين شهرستان تحت پوشش 

خود دارد. 
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شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

چون اينجانب رضا اميرخاني مالك خودرو وانت مزدا 2000 شماره شهرباني 

59ـ  733د48 شـــماره موتور 436255 شماره شاسي 8220000868 مدل 

1382 به رنگ آبيـ  متاليك به علت فقدان سند مذكور تقاضاي صدور المثني 

سند مذكور را نموده ام، لذا چنانكه شخصي (حقيقي يا حقوقي) ادعايي در مورد 

خـــودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فـــروش گروه بهمن واقع در 

تهران ـ كيلومتر 16 جاده مخصوص كرج نرســـيده به چهارراه ايران خودروـ  

سمت راستـ  سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد. 

آگهي استخدام
يك شركت توليديـ  بورسي جهت تكميل كادر پرسنلي خود در شهر تهران و شهرستان هاي 

گرمسار و اراك به تخصص هاي زير نياز دارد:
نفرجنسيتمحل فعاليتعنوان شغلرديف

1مردـ  زنتهرانرئيس حسابداري صنعتي، بودجه و گزارشات1

3مردـ  زنتهرانكارشناس حسابداري2

4مرداراكـ  گرمساركارشناس مهندسي شيمي3

2مرداراكـ  گرمساركارشناس مهندس برق (قدرت)4

 فارغ التحصيالن دانشگاه هاي معتبر داخلي و با سن كمتر از 30سال در اولويت خواهند بود.
 97/8/30 تاريــخ  تــا  حداكثــر  را  خــود  كاري  و  تحصيلــي  ســوابق   عالقمنــدان 

به آدرس jobiran1397@gmail.com ارسال فرمايند.
لطفا درخواست ارسالي رديف شغلي مورد نظر به صورت واضح مشخص گردد.

برگ سبز وانت پيكان مدل 80 به 
ش. انتظامي 532ط22 ايران49 و 
ش.شاسي 80905801 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت و كارت خودرو و كارت سوخت 
روآ نقره اي مدل 86ش موتور11686024449 

پالك33ـ 516ص14 به نام محمدرضا مسرور 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. ص

كارت هوشمند كمپرسي بنز مدل 1976 
به شماره هوشمند 2342043 و پالك 

319ع82ـ 19 به نام رسول مرادي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.«مالير»

اصل سند باغ به مالكيت پيرقاسمي به شماره ملك 
6/160 و به شماره ثبت 9193 واقع در وينه قريه 

ارنگه مفقود و از يابنده تقاضا مي شود با شماره 
09123600894 تماس حاصل نمايد.

سند كمپاني پژو206مدل82 به شماره 
شهرباني82ـ539ل42 به شماره 

موتور10FSM84584386 شماره شاسي 82653355 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (قائم شهر)

اصل سند باغ به مالكيت پير قاسمي به شماره ملك 
6/132 و به شماره ثبت 2726 واقع در وينه قريه 

ارنگه مفقود و از يابنده تقاضا مي شود به شماره 
09123600894 تماس حاصل نمايد.

برگ سبز سمند XU7 شماره 786س69ـ 
81 به شماره شاسي 157262 شماره 

موتور124K1151859 مفقود گرديده و 
اعتباري ندارد. لردگان

 كارت بازنشستگي اينجانب كاظم 
خسروجردي متعلق به هواپيمايي 

جمهوري اسالمي ايران مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
عباس رئيسي به شماره 

128130/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
نجمه بشتامي به شماره 

128131/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند باغ به مالكيت پيرقاسمي به شماره ملك 
6/131 و به شماره ثبت 633 واقع در وينه قريه 
ارنگه مفقبود و از يابنده تقاضا مي شود با شماره 

09123600894 تماس حاصل نمايد.

برگ سبز تاكسي پژو روآ مدل1390 
به شماره پالك 62ـ222ت41 و شماره 

موتور11890019476 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

كارت دانشجويي سيده نسيم ميربهاري فرزند 
سيدمهرزاد به ش. شناسنامه 0018914081 و 
ش دانشجويي 9313382009 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو MVMX33 پالك 47ـ918س17 
شاسي NATGBAYL0G1009323 موتور 

MVM484FBDG009183 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. (اراك)

برگ سبز اتومبيل سمند مدل 1392 به شماره شهرباني 
 124K0200092 ايران 82ـ  213ب41 شماره موتور

به شماره شاسي NAAC91CC4DF633078 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز وانت پيكان مدل 77 به 
ش. شهرباني 389د79 ايران62 
و ش. شاسي 77907599 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه سواري پژو پارس مدل1383 ش 
موتور22828214588 ش شاسي 82822225 
پالك45ايرانـ  289ط25 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

 GLX 405 برگ سبز سواري پژو
مدل 1391 217م88 ايران56 

دوگانه كارخانه مفقود و فاقد 
اعتبار است. شلمان 

برگ سبز و پالك يك دستگاه موتورسيكلت به رنگ مشكي 
مدل1388 به شماره پالك 578ـ 15172 شماره موتور

 N2F***125A8812976 شماره تنه N2F0906820
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. لنگرود

سند سبز خودرو پرايد مدل82 به شماره 
پالك 356م22ـ ايران10 موتور00436848 
شاسي S1412829021799 مفقود شده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه و سند كمپاني وانت پيكان به شماره 
 78G019018 ايران23 شاسي 624س81ـ 

موتور11487027053 به نام بهناز حاج 
حيدري مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبزـ  سند كمپاني سواري سمند مدل 1392 
 124K0251805 پالك 79ـ279ص38 موتور
شاسي NAAC91CC2DF638540 مفقود 

و اعتبار ندارد. 

كارت و برگ سبز خودروي سواري پژو پارس به ش 
انتظامي 565د21ـ  ايران72 مدل 85 به ش موتور 
12485027993 ش شاسي 19351542 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب عليرضا 
زماني به شماره 136836/09 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني پژو 206 به شماره پالك 
144ق36ـ ايران38 و شماره موتور 

1013284000226 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب كوروش 
مطهري به شماره 148950/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب سيد 
مصطفي ميرخاني به شماره 

161499/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب زهرا 
اكبري به شماره 141345 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي سالح گلوله زني كاليبر 40/06 
مدل 8 تير نيمه اتوماتيك ساخت آمريكا شماره 

سالح 5870796 به نام عبدالرضا موسوي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب 
سكينه بهادر مظفري به شماره 

147104/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 برگ سبز خودرو پژو 405 به شماره شهرباني
 923هـ 84ـ  ايران55 و شماره موتور 12488167291 و 

 NAAM01CA5AK878278 شماره شاسي
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. پيشوا 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت دوم 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت 
اينجانب هومن پويش فرزند يوسف به 
شماره شناسنامه 178 صادره از كليبر 
در مقطع كارشناسي پيوسته حسابداري 

صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
كليبر به شماره 2523 و سريال 
265000911 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار است. لذا از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به نشاني 
آذربايجان شرقي كليبرـ  دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد كليبر ارسال نماييد. 
(كليبر)

اينجانب سمانه گردكانه مالك خودرو 
سواري پژو پارس مدل 1380 رنگ مشكي 
ـ متاليك به شماره شاسي 80801941 و 
شماره موتور 22828001607 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 
هركسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محسن 

قاسمي فرزند محمدعلي به شماره 
شناسنامه 10244 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته 

مهندسي تكنولوژي الكترونيك صادره 
از واحد دانشگاهي شهر قدس به 

شماره 2879200 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 قدسـ  ميدان قدسـ  انتهاي بلوار 
شهيد كلهرـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

شهر قدس ارسال نمايد.

اينجانب مژگان فضائلي تقي زاده مالك خودرو 
پژو206 به شماره پالك ايران15ـ921م73 

و شماره شاسي 92677459 و شماره 
موتور10FX4H1970162 به علت فقدان 
اسناد فروش(برگ سبز) تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هركس ادعائي در مورد خودرو مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص 

تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد.(تبريز)

نوبت دوم
گواهي نامه موقت پايان تحصيالت 
اينجانب عبدالمجيد قوتي فرزند 

نجف علي به شماره شناسنامه 3017 
و كدملي0639814425 صادره 
از اسفراين در مقطع كارشناسي 
ناپيوسته رشته علمي كاربردي 
حسابرداري صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمي اسفراين (واحد 

مشهد) به شماره6/29971 مورخ 
1392/9/18 مفقود و فاقد اعتبار 

مي باشد از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به اسفراين دانشگاه 
آزاد اسالمي ارسال نمايد. اسفراين

برگ سبز موتورسيكلت 
به شماره پالك 8314 

ـ395 و به شماره موتور 
 127NCW400449

و شماره شاسي 
 NCW130H9110070

به نام حامد رستمي مهر 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

نوبت دوم
سند مالكيت كاميون باري 
ولوو به رنگ سفيد معمولي 
مدل 1375 به شماره پالك 

24ـ442ع16 و شماره موتور 
204364 و شماره شاسي 

811126 به نام شاهين جوكار 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كازرون 

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
كاميونت ون نيسان مدل1383 

به رنگ آبي روغني به شماره 
پالك ايران 43ـ 216ي25 

به شماره موتور258642 به 
شماره شاسي D51534 به نام 

عليرضا بوسعيدي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان

كارت شناسايي و برگ سبز (شناسنامه) 
و سند كمپاني خودرو پرايد صبا 

LX مدل 1375 به شماره انتظامي 

872د11ـ ايران93 به شماره موتور 
00019847 به شماره شاسي 
S1412275520642 به نام 

علي اصغر مقبلي مرودشتي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

(شيراز)

بدينوسيله به اطالع 
مي رساند پروانه 

بهره برداري صادره از 
وزارت صنعت معدن تجارت 

استان سمنان به شماره 
123/51743 متعلق به 
شركت القميس مفقود 
گرديده است و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و سند 
محضري اتوبوس بياباني ولوو 
مدل1387 به شماره پالك 

ايران43ـ 197ع23 به شماره 
موتور D7E10556168 به 

شماره شاسي 72884126847 
بنام محمد صالحي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصفهان

«نوبت دوم»
سند مالكيت و شناسنامه سواري 
پژو آردي 1600 به رنگ طوسي 

روغني مدل 1383 به شماره پالك 
48ـ468ب16 و شماره موتور 
11783027973 و شماره 

شاسي 83127944 بنام كرامت 
دهقاني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.كازرون

برگ سبز وانت مزدا تيپ 
B2000i مدل 88 رنگ 

نقره اي متاليك شماره پالك 
72ـ957ط25 شماره موتور 
FE541082 شماره شاسي 

 NAGCPX2PC18D21675
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
(چمستان)

برگ سبز(شناسنامه) خودرو 
سواري پرايد132 مدل1389 

رنگ سفيد شيريـ  روغني شماره 
پالك 56ـ584ب26 شماره شاسي 

S1422289231704 شماره 
موتور3921364 متعلق به اينجانب 
صفرمحمد پيوندي نام پدر اله ويرن 

كدملي2649685492 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند اينجانب 
ابراهيم محمدزاده غرقه 

به شماره 1325952 
صادره از پايانه حمل 
و نقل تهران به تاريخ 

 1384/12/13
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.(تبريز)

سند كمپاني پژو پارس 
مدل 93 به شماره انتظامي 

ايران88ـ483ن44 به شماره 
 124K0481331 :موتور

به شماره شاسي: 
 NAAN01CA6EH141629

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري وزارت 
جهادكشاورزي به شماره 
8756/5 و كد شناسايي 

20404110201620 به نام جواد 
رسولي فرزند مجيد به ش ش 6 

صادره از مياندوآب متولد 1339 كه 
در زمينه پرورش گاو شيري فعاليت 
دارد، مفقود گرديده از درجه  اعتبار 
ساقط مي باشد.اروميهـ  جواد رسولي

شناسنامه مالكيت پژو پارس 
مدل1387 به شماره انتظامي 
547ل61ـ  ايران77 و شماره 

موتور12487029163 
و شماره شاسي 

 NAAN01CA58E707611
مفقود گرديده اعتبار ندارد.

(شهركرد)

سند گمرك و برگ سبز 
تويوتا هايس مدل 2009 

به شماره پالك ايران 
35ـ661م39 و شماره موتور 

2TR8150217 و شماره شاسي 
JTGRX12PX98011589 به 
نام شركت اختصاصي نداي نجات 
بخش نصر تبريز مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط است. (تبريز)

سند كارخانه خودرو سواري پژو 
PARS XU7 مدل 1395 به رنگ 

سفيدـ  روغني به شماره پالك 
84ـ372ب62 شماره موتور 

124K0978346 و شماره شاسي 
 NAAN01CE6GH934817
به نام عزت فوالدي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

سند كمپاني وانت پيكان 
مدل 1392 به شماره پالك 

65ـ  643م39 با شماره 
 114F0051394 موتور

و شماره شاسي 
 NAAA46AA4DG380958

به نام زهره زاهدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

كارت هوشمند ناوگان به شماره 
2897582 مربوط به كاميون 

كمپرسي به شماره پالك 141ع31 
ايران83 و شماره موتور 

33593210086730 و شماره 
شاسي 37433316588826 به 
نام سعيد سوني به شماره كارت ملي 
2529826714 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. «استهبان»

سند كمپاني تاكسي پژو 
405 مدل 1386 به شماره 
پالك 154ت18ـ ايران86 

به شماره موتور 
12486065322 و شماره 
شاسي 40420041 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

شاهرود

آگهي مفقودي
دفترچه بارگيري كشنده 

fm9 به شماره پالك 
54ـ571ع43 از شماره 

سريال 6348601 
الي 6348700 مفقود 

گرديده و از درجه  اعتبار 
ساقط مي باشد.

«يزد»

كارت هوشمند باري فلزي 
سيستم فوتون شماره 

پالك18 ايران493ع43 
شماره كارت 2249570 

 BJ104979JE60A تيپ
تاريخ صدور كارت 

1388/10/29 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1397 به شماره پالك 

75ـ344د45 با شماره 
 181B0054114 موتور

و شماره شاسي 
NAAN11FE3JH551871 به 
نام ستيا محمودشاهي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

سند و شناسنامه مالكيت يك 
دستگاه خودروي سواري سيستم 
پرايد تيپ 132 به رنگ سفيدـ  
روغني مدل 88 به شماره پالك 
34ـ994ق26 به شماره موتور 
3275026 به شماره شاسي 

S1422288135497 به نام 
محمدحسن مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

سند مالكيت يك دستگاه خودروي 
 LX-EF7 سواري سيستم سمند تيپ
مدل 1393 به رنگ سفيدـ  روغني به 
شماره پالك 34ـ762ق24 به شماره 
موتور 147H0111274 به شماره 

 NAACR1HW3EF584892 شاسي
به نام محمد خالدي صالح پور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
آبادان 

سند كمپاني سواري پژو 
206 مدل 1384 به 

شماره پالك 45ـ897ب42 
با شماره موتور 

10FSS15033058 و 
شماره شاسي 19813455 
به نام امير كرمي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني و 
كارت سوخت سواري پرايد 
مدل 1385 به شماره پالك 

45ـ722ق67 با شماره موتور 
1732124 و شماره شاسي 

S1412285963951 به نام 
زهرا رمضاني مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 405 مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ536د69 با شماره 
موتور 12490173621 

و شماره شاسي 
 NAAM01CA8BR565489

به نام محدثه متديني نيا مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

كارت هوشمند خاور اتاق دار 
كاويان به شماره پالك 
459ع23 ايران86 به 

شماره كارت 3013224 و 
كارت هوشمند راننده به 
شماره 2653566 متعلق 
به ابوالحسن داودي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (شاهرود)

سند كمپاني خودرو تيگو 5 
مدل 1395 به شماره  انتظامي 

416ق72ـ ايران46 به شماره موتور 
 MVM484FTAG003385

و شماره شاسي 
NATGBATL7G1002599 بنام 
عليرضا كامران دستجردي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز، كارت شناسايي و كارت 
سوخت خودرو سواري پژو آردي 
آي 1600 مدل 1384 به شماره 
شاسي 13454398 به شماره 
موتور 11784052160 به 

شماره پالك 66ـ  ايران 877 ي 64 
به نام سيدمرتضي طباطبائي اصل 

مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري جيلي ام گراند 
X7-2400 مدل 2014 به رنگ مشكيـ  

روغني به شماره شهرباني ايران 73ـ397هـ 
 JLD4G24E3JC01762 18 به شماره موتور
 L108DBZ58E3109216 و شماره شاسي

به نام محسن نيكويي فرزند مختار مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

كارت تراكتور، سند مالكيت، 
برگ سبز و سند وكالتي 

تراكتور فرگوسن 2850 
مدل 91 به شماره پالك 

743ك12ـ  11 شماره موتور 
037277 شماره شاسي 

01618 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار 

ساقط مي باشند.

برگ سبز و سند كمپاني 
 Z24NIB خودرو وانت زامياد

مدل 1390 به شماره پالك 
17ـ797ص86 و شماره موتور 

612121 و شماره شاسي 
 NAZPL140TBO332457
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  ياور ابراهيمي خرم آبادي 

گواهي مي شود فاكتور به 
شماره 951447638 مربوط 

به بلوك سيلندر به شماره 
12684005126 و شماره شاسي 
11305630 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد و هرگونه 
مسئوليت در خصوص مفقودي 
فاكتور قبلي برعهده اينجانب 
مهدي باش افشار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پرايد 
مدل 1388 به شماره 
انتظامي 168ب82 
ايران71 و شماره 
موتور 2922336 

و شماره شاسي 
 S1422288076410

مفقود گرديده 
اعتبار ندارد. (شهركرد)

سند كمپاني و فاكتور فروش خودرو، برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) و كارت شناسايي خودرو و 

اصل برگ ليزينگ (سفيد رنگ) متعلق به خودرو 
سواري سمند LX-EF7-1700 رنگ  نقره اي 
متاليك مدل 1390 (دوگانه سوز) شماره پالك 

24ـ488ج43 شماره موتور 14790028727 
شماره شاسي NAACJ1JC4BF300225 به 

نام حميده سياحي فرزند صبيح مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سيتروئن زانتيا 
مدل1385 شماره انتظامي 

ايران89ـ149ج62 
شماره موتور00521208 

و شماره شاسي 
S1512284137599 به نام 
سعيدبيگ محمدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

بوئين زهرا

برگ سبز وانت زامياد مدل93 

رنگ آبي روشن روغني 

پالك69ـ739ق23 شماره 

موتور672468 شاسي 

NAZPL140TE0380379 به 

نام سيد احمد ميركمالي مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.(بندرگز)

برگ سبز و سند كمپاني پژو 
405 مدل 1396 به شماره 

انتظامي ايران 89ـ  942ج25 به 
 124K1170310 شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAAM01CE3HK141040

به نام علي اصغر محجوب 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشند. بوئين زهرا 

كارت و برگ سبز و بيمه خودرو 
هيوندا توسان جي ام 2/7 به شماره 

انتظامي 348ط79 ايران 55 و 
 G6BA87211807 شماره موتور

و شماره شاسي 
KMHJN81DP9U070929 به 
نام آقاي محمدكاوه مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند راننده 

به شماره 1391969 به 

نام اسداهللا باقري فرزند 

محمدحسين به شماره 

ملي 5489386053 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت خودرو هيونداي 

سانتافه به شماره موتور 

G6EAAA257512 شاسي 

 KMHSH81DX9U447177

پالك 567ط46ـايران55 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگه سبز(شناسنامه 
مالكيت خودرو) سمند 

ايكس7 به شماره 
شاسي 15513859 

موتور12485220407 
پالك 

769ص89ـ ايران68 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پژو 207 
مدل 1396 به شماره انتظامي 
365 ب 35 ايران 88 و شماره 

 179B0002919 موتور
و شماره شاسي 

 NAAR03FE1HJ152332
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل1386 
به شماره شاسي S1412286362900 شماره 

موتور2071212 و شماره پالك 73ايرانـ 841ل82 به 
نام رحمت اله عزيزي  مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل1383 
به شماره شاسي S1412283290203 ش 

موتور00901127 و شماره پالك 83ايرانـ 217ص11 
به نام احمد زارع مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

 آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت دوم 
مدرك كارشناسي اينجانب آيدا اژدري 

فرزند تيمور به شماره شناسنامه 
6648 صادره از مسجد سليمان در مقطع 
كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي 

تهران جنوب به شماره دانشجويي 
7326210281 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي تهران جنوب به نشاني: تهران، 
خيابان كريم خان زند، خيابان ايرانشهر 
شمالي، نبش آذرشهر پالك 209 و يا 

كدپستي 1584715414 ارسال نمايد. 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب افسانه 
خيرخواه قمي فرزند اكبر به شماره شناسنامه 1366 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته 
آموزش و پرورش ابتدايي صادره از واحد دانشگاهي 

يادگار امام خميني(ره) با شماره 139013105ـ خ مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 

از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به صندوق پستي 
18155/144 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام 

خميني(ره) ارسال نمايند.

مجوز كار به شماره 
1/010/24656 متعلق 
به آقاي زدونگ ژانگ تبعه 

كشور چين به شماره گذرنامه 
قبلي E50925670 و 
شماره گذرنامه جديد 

ED5481086 فعال در 
شركت نوانديشان شبكه 
ارتباطات به شماره ثبت 

465107 كه از سوي اداره 
كل اشتغال اتباع خارجي صادر 
گرديده است مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
اميرعلي فندرسكي فرزند مجتبي 
به شماره شناسنامه 8323 صادره 
از گرگان در مقطع كارشناسي رشته 
مهندسي عمران عمران صادره از 
واحد دانشگاهي گرگان با شماره 

148917301099 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
گرگان، به نشاني بلوار كالنتري، 

خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد واحد 
گرگان ارسال نمايد.

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
نن



كرجـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار ساوجبالغ و معاونين اش در ديدار با 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز و جمعي از معاونين و مديران 
ارشــــد اين شركت به بررسي مسائل و مشــــكالت برق شهرستان ساوجبالغ 
پرداختند. در اين ديدار فرمانــــدار و معاونين برنامه ريزي و عمراني فرمانداري 
ساوجبالغ در خصوص برق اين شهرستان نقطه نظرات و خواست  هاي خودرا 

مطرح كردند. 
فرماندار ساوجبالغ با اشاره به جايگاه مهم شركت برق براي ارائه خدمات 
مطلوب به مردم استان البرز اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبي در دولت 
تدبير و اميد براي حل مشــــكالت برق مناطق كشور انجام شده كه شهرستان 

ساوجبالغ نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. 
ابوالقاسم پاليزگير، ضعف ولتاژ برق در بعضي از مناطق شهري و روستايي 
را يكي از مشكالت ســــاوجبالغ اعالم كرد و گفت: جابجايي تيرهاي برق در 
مناطق روستايي، تقليل هزينه هاي مرتبط با دهياري ها و برق دار كردن چاه هاي 
كشاورزي، از موارد مهمي است كه به پيگيري و مساعدت اين شركت نياز دارد. 

وي به پايگاه امداد و نجات ساوجبالغ اشاره كرد و گفت: اين پايگاه جابجا 
شده و نياز است نسبت به برق رساني به اين مجموعه در اسرع وقت اقدام شود. 

 او درباره بعضي از مدارس كه توســــط خيرين ساخته شده است، گفت: 
در خصوص انشعاب برق اين مدارس مشكالت جدي وجود دارد و خواهان 

اشتراك رايگان براي اين مدارس هستيم. 
پاليزگير به سرمايه گذاري افراد در صنعت برق هم اشاره كرد و خواستار 
همكاري هاي بيشتر شركت توزيع برق استان البرز با متقاضيان اين حوزه شد. ناصر 
اســــكندري، مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان البرزهم با بيان اين كه 
حمايت هاي فرمانداري باعث تسهيل خدمات رساني ما در شهرستان ساوجبالغ 
شــــده است افزود: ساوجبالغ رو به رشد و توسعه است و طبعا ما بايد خدمات 

بيشتري را به مردم اين شهرستان ارائه دهيم. 
وي اظهار داشت: مطالبات مردم كه از سوي فرماندارساوجبالغ مطرح شده 

است، با جديت پيگيري و عملياتي خواهد شد. 

بررسي مشكالت برق شهرستان ساوجبالغ

1010اخبار شهرستانها

اروميهـ  خبرنگاراطالعات: مدير كل 
تعاون،كار و رفاه اجتماعي آذربايجان غربي 
در جلسه شوراي هماهنگي مديران تابعه كه 
همزمان با روز بزرگداشت آمار و برنامه ريزي 
در سالن اجتماعات بانك توسعه تعاون برگزار 
شد با اعالم حمايت از معرفي شريعتمداري 

به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از 
سوي دكتر روحاني گفت: اعتماد به جامعه 
كارگري، ويژگي اصلي وزير پيشنهادي براي 
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي است  .نقي 
زاده در ادامه با اعالم خبر ابالغ طرح اشتغال 
حمايتي، از تخصيص سهميه 3هزار نفري به 

استان آذربايجان غربي  خبرداد و گفت: يقينًا 
با اجراي اين طرح هر فرد در قبال كاري كه 
انجام مي دهد بالغ بر 700هزار تومان كارانه 

دريافت خواهدكرد.
 اين حركت معاونـــت رفاه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي  اقدام بســـيار 

مهم و ارزشمندي اســـت كه مي تواند در 
كاهش زمينه هاي فقر و معضالت اجتماعي 
موثر باشد و در اين مسير نيازمند همكاري 
دستگاه ها  براي معرفي افراد واجد شرايط 
هســـتيم .نقي زاده همچنين از آغاز ثبت نام 
جشـــنواره امتنان از كارگران، كارآفرينان و 

گروه هاي نمونه كار از پنجم آبان ماه سال 
جاري همزمان با سراســـر كشور در استان 
آذربايجان غربي خبر داد و     در پايان نشست 
به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي با اهداي 
لوح از رابطان آماري دستگاه هاي تابعه تقدير 

به عمل آمد . 

يزدـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي استان 
يزد خواستار احداث جايگاه هاي استاندارد در نقاط 

حادثه خيز استان يزد براي استقرار پليس شد.
ســـردار محمدرضا ميرحيدري در نشست 
مشترك رؤســـاي ادارات راهداري و حمل و نقل 
جاده اي و فرماندهان پليس راه استان يزد به منظور 
هماهنگي در اجراي طرح راهداري زمستاني افزود: 
مجموعه راهداري و حمل و نقل جاده اي و پليس راه 
در حوزه بسيار حساسي خدمت مي كنند و با جان 
مردم سر و كار دارند و از اينرو خدمات آنها بسيار 

ارزشمند و حائز اهميت است.
وي، نقش راهداران و پليس را در كنترل حوادث 
جاده اي بسيار اثرگذار دانست و گفت: اين دو دستگاه 
وظايف سنگيني بر عهده دارند كه در ايامي از سال 
و از جمله زمستان ها پررنگ تر مي شود.ميرحيدري با 
اشاره به اينكه جمعيت قابل توجهي از مسافران در 
ايام مختلف سال و جمعيت انبوهي از زائران اربعين 
حسيني در اين روزها از محورهاي استان يزد براي 
رسيدن به مقصد عبور مي كنند، افزود: در حال حاضر 
امكانات استان يزد با حجم تقاضاها برابري نمي كند و 
بنابراين مديريت ويژه و نگاه خالق در اين حوزه نياز 
است.  فرمانده انتظامي استان يزد با بيان اينكه برخي 
دســـتگاه هاي اثرگذار همراهي مناسبي با نيروهاي 
پليـــس راه و اداره كل راهـــداري و حمل و نقل 
جاده اي استان يزد نداشته اند، گفت: برخي دستگاه ها 

در برابر حقوق مردم كوتاهي كرده اند.
وي يادآور شـــد: استان يزد با اين حجم تردد 

نيازمند خطوط ريلي بيشتري بود، اما در دوره هاي 
مختلف به اين موضوع بي توجهي شـــده است، در 
حالي كه مي بينيم برخي استان هاي همجوار به مدد 
پيگيري مديران توانسته اند از خطوط ريلي مناسبي 
برخوردار شوند كه بار توجهي از حمل و نقل جاده اي 
را برداشته است.ميرحيدري با تاكيد بر اهميت تامين 
امنيت بار و مسافر در محورهاي استان يزد گفت: 
متاسفانه در محورهاي استان يزد، توقف گاه هايي كه 
امنيت الزم را داشته باشد و بتواند خدمات مناسبي به 

رانندگان و مسافران ارائه دهد، كم داريم.
وي در مورد محل استقرار پليس در محورهاي 
استان يزد افزود: متاسفانه فضاي در نظر گرفته شده 
براي استقرار پليس مناسب نيست و با توجه به تعداد 
نقاط حادثه خيزي كه در محورهاي استان وجود دارد، 
الزم است فضاهاي بيشتر و بهتري براي پليس در نظر 
گرفته شود. انتظار داريم حداقل در مكان هاي حادثه 
خيز استان، جايگاه هاي استاندارد براي پليس فراهم 
شود تا امكان خدمات رساني بهتر به مسافران فراهم 
آيد. علي عليخاني، مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان يزد نيز گفت: با توجه به نزديك شدن 
به فصل سرما و احتمال بارش ها ، تجهيزات راهداري 
زمستانه يزد براي خدمت رساني به مردم آماده سازي 
مي شود.وي با اشـــاره به اهميت راهداري زمستانه 
گفت: ادارات شهرستاني راهداري بايد با تعامل با 
پليس راه، برنامه ريزي درستي با توجه به امكانات و 
ظرفيت ها و همچنين وضعيت راه ها داشته باشند.اوبا 
بيان اينكه در آستانه فصل سرما الزم است وضعيت 

راه ها، عالئم و تابلوهـــاي راهنمايي و رانندگي، 
پاسگاه ها، راهدارخانه ها و ماشين آالت مورد بررسي 
دقيق قرار گيرد، افزود: اقالم مورد نياز و به ويژه شن 
و نمك و همچنين قطعات يدكي پرمصرف ماشين 
آالت راهدارخانه ها نيز بايد بررســـي و نقايص و 
كمبود آنها برطرف شود.وي افزود: به هر حال توان 
ما در خدمت رساني به مردم و مسافران ثابت است و 
آنچه بايد براي بهبود خدمت رساني مورد توجه قرار 
گيرد، تالش براي جذب مشاركت بخش خصوصي 
است.عليخاني همچنين از مسئوالن ادارات راهداري 
و حمل و نقل جاده اي شهرستان هاي مختلف استان 
يزد خواست كه ضمن مستندسازي اقدامات خود، 
هشدارهاي هواشناسي را نيز به موقع رصد كنند و 

مورد توجه جدي قرار دهند.
وي بر لزوم هماهنگـــي ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده اي شهرستان هاي همجوار با ديگر 
استان ها تاكيد كرد و اظهار داشت: هماهنگي هاي الزم 
بايد انجام شود تا در صورت بروز مشكل يا حادثه، 

هر استان به سرعت به وظايف خود عمل كند.
عليخاني با اشـــاره به اينكه برخي پروژه هاي 
راهسازي در حال اجراست كه دو يا چهار بانده شدن 
برخي مسيرها را به دنبال دارد، افزود: حتي اگر دو 
كيلومتر از اين مسيرها آماده بهره برداري باشد، خوب 
است كه اين اتفاق رخ دهد.البته ضروري است كه 
اين محورها به عالئم و تجهيزات ايمني نيز مجهز 
باشند، زيرا در غير اين صورت ممكن است خود به 

يك نقطه حادثه خيز تبديل شوند.

ابالغ طرح اشتغال حمايتي به آذربايجان غربي

        ضرورت احداث جايگاه هاي استاندارد پليس راه در نقاط حادثه خيز يزد  
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سرويس شهرســـتان ها: معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
با بيان اين كه صنايع دستي مي تواند به 
اشتغال بانوان سرپرست خانوار كمك 
كند گفت: دولت براي بهبود وضعيت 
زنان و خانـــواده برنامه دارد كه از اين 

طرح ها بسيار استقبال شده است.
معصومه ابتكار در حاشيه بازديد 
از مركز كارآفريني روستاي خراشاد 
استان خراسان جنوبي اظهار داشت: 
موضوع اشتغال سرپرست خانوار از 
اهميت زيادي برخوردار است كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: اين كه بانوان روستاي 
خراشـــاد توليدات خود را استفاده 
مي كنند مصداق بارز اقتصاد مقاومتي 
اســـت و امروز بازارهاي جهاني و 
داخلي خواهان صنايع دستي روستاي 
خراشاد هســـتند و اين موضوع بايد 
از طرف مســـئوالن مورد توجه ويژه 

قرار گيرد.
معاون رئيس جمهـــور در امور 
زنان و خانواده گفت: طرح كارآفريني 
در روستاهاي خراسان جنوبي انجام 

مي شود و روســـتاي خراشاد يكي از 
روستاهاي زيبا و با استاندارد باال در 
كشور است كه بايد صادرات صنايع 

دستي آن مورد توجه قرار گيرد.
ابتـــكار افزود: نهاد رياســـت 
جمهوري همواره با توزيع تسهيالت 

پايدار از روستائيان حمايت مي كند و 
صنعت حوله بافي بايد در روســـتاي 
خراشاد و ديگر مناطق سطح كشور 

احيا شود.وي گفت: دوره هاي آموزشي 
براي زنان كشاورز در خراسان جنوبي 
برگزار خواهيم كرد كه در اين دوره ها 

موضوع استفاده از برنامه هاي ارگانيك 
و بهينه سازي آب مورد توجه است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده افزود: صادرات صنايع دستي 
يكي از سياست ها و برنامه هاي نهاد 

رئيس جمهوري در سطح ملي است.
ابتكار از اجراي طرح تاب آوري 
و ارتقاي اجتماعي در استان خراسان 
جنوبي خبـــر داد و گفت: اين طرح 
كمك مي كند تـــا جوامع در معرض 
آســـيب عالوه بر شناسايي آسيب ها، 
توانمندي الزم براي مقابله با آسيب ها 

را كسب كنند.
وي ادامه داد: بيمه روستايي طرح 
بسيار خوبي بوده كه همه روستائيان بايد 
تحت پوشش آن قرار گيرند و دولت 
براي بهبود وضعيت زنان و خانواده 
برنامه دارد كه از بسياري از اين طرح ها 
استقبال شده و زنان توانسته اند به خوبي 
از تسهيالت پايدار و فراگير استفاده 
كنند.معاون رئيس جمهور در امور زنان 
و خانواده تصريح كرد: صنايع دستي 
مي تواند به اشتغال بانوان به ويژه زنان 

سرپرست خانوار كمك كند. 

اعالم ويژه برنامه هاي دهه پاياني ماه صفر ابتكار: دولت براي بهبود وضع زنان و خانواده برنامه دارد
در حرم مطهر رضوي

مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: همزمان با فرا رسيدن دهه پاياني ماه 
صفر و در آستانه رحلت حضرت رسول اكرم(ص) و شهادت امام حسن 
مجتبي(ع) و امام رضا(ع) ويژه برنامه هاي ســـخنراني و عزاداري در حرم 

مطهر رضوي برگزار مي شود .
 معاون تبليغات اسالمي آستان قدس رضوي با اشاره به تشرف6000 
هيات مذهبي به حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه پاياني صفر، افزود: سه 
ويژه برنامه اجتماع بزرگ عزاداران در سالروز رحلت پيامبر اكرم(ص) و 
سالروز شهادت امام حسن مجتبي(ع) و امام رضا(ع) و شب شهادت امام 

رضا(ع) در صحن جامع رضوي برگزار مي شود. 
  به گفته حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسيني اين برنامه ها 
ساعت20 با حضور مداحان اهل بيت(ع) به ويژه مداحان آذري زبان در 

رواق امام خميني(ره) برگزار مي شود .
 وي اعالم كرد: باشكوهترين آيين عزاداري و سوگواري در دهه پاياني 
صفر بعد از هر نوبت از اقامه نماز با حضور مداحان برجسته كشوري در 

حرم مطهر رضوي برگزار خواهد شد .
 او افزود: در اين دهه روزانه 9 برنامه ســـخنراني و سوگواري ويژه 
خواهران هر روز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر و قبل از نماز مغرب در 
رواق هـــاي دارالحكمه، حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت فاطمه 

زهرا(س) انجام مي شود .
 وي همچنيـــن از برگزاري محافل انس با قرآن بعد از نماز مغرب و 
عشاء در رواق امام خميني(ره) و محفل قرآني ويژه خواهران پيش از نماز 

ظهر و عصر در دارالقرآن خبر داد .
 به گفته او كـــودكان و نوجوانان نيز در دهه پاياني صفر مي توانند با 
سيره پيامبر اكرم(ص)، امام رضا(ع) و امام حسن مجتبي(ع) در قالب سه 
نمايشگاه حكايت آفتاب، در سايه سار رضوان و كبوترانه بيشتر آشنا شوند .

 معاون تبليغات اسالمي آستان قدس رضوي درباره زائرين غير ايراني 
گفت: اين افراد در دهه پاياني صفر در رواق هاي كوثر، دارالمرحمه و غدير 
ميهمان معاونت تبليغات اسالمي هستند كه در اين راستا برنامه هاي فرهنگي 

و ديني به سه زبان آذري، اردو، عربي برگزار خواهد شد . 

پيشرفت روند بازسازي واحدهاي مسكوني 
سرپل ذهاب

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل بنياد مسكن همدان گفت: از 
1029 روســـتاي باالي20 خانوار همداني، 987 روستا از تسهيالت بنياد 

مسكن برخوردار شدند كه تاكنون پيشرفت باالي90 درصد برخوردارند. 
حسن ظفري در كارگروه تخصصي روســـتايي و عشايري استان 
همدان، با اشاره به زلزله سال گذشته شهرستان سرپل ذهاب، اظهار كرد: 
در زلزله سال گذشته كرمانشـــاه، افزون بر100 هزار واحد مسكوني در 

شهرستان هاي زلزله زده، آسيب ديد. 
وي افزود: بازسازي7500 واحد مســـكوني آسيب ديده به استان 
همدان محول شد كه با تالش هاي شبانه روزي دستگاه ها، تاكنون 2 هزار 

و 500 واحد احداث شده است. 
 او اضافه كرد: 4000 واحد از امالك فوق نياز به تعميرات دارند كه 
تســـهيالت مربوط به تعميرات در اختيار آنان قرار گرفته كه با مشاركت 

مردمي ساير واحدها نيز تكميل خواهند شد. 
وي تاكيد كرد: بازسازي واحدهاي مسكوني شهرستان سرپل ذهاب 

كه كار عمراني آن برعهده همدان بود، 88 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
ظفري گفت: در همدان 165 هزار واحد مسكوني روستايي شناسايي 
شده كه براي 105 هزار واحد تسهيالت بهسازي اختصاص يافته و90 هزار 

واحد مسكوني در همدان از پايداري نسبي برخوردار هستند. 
 او اضافه كرد: در سرشماري سال 95 تعداد190 هزار خانوار روستايي 
شناسايي شدند كه نسبت به آمار 165 هزار نفر، 35 هزار خانوار به صورت 

كلني باهم زندگي مي كنند. 
مديركل بنياد مسكن همدان اعالم كرد: ســـال گذشته 11 هزار و 
500 فقره تسهيالت روستايي به مبلغ 25 ميليون تومان و با سود 5 درصد 
به متقاضيان پرداخت شـــد.  وي ادامه داد: در كنار تسهيالت روستايي، 
كمك هاي بالعوض همچون حساب100 امام نيز پرداخت مي شود كه در 
سال 97 افزون بر 19 ميليارد تومان سهم استان همدان است و تاكنون 10 
ميليارد و400 ميليون تومان شناسايي شده كه الزم است فرمانداري ها در 

شناسايي افراد نيازمند اين اعتبارات تالش كنند. 
ظفري اضافه كرد:350 روســـتاي اســـتان همدان نياز مند بازنگري 
طرح هاي هادي است كه بايد براي آن اعتبار تامين شود و از فرمانداران هم 

تقاضا داريم اين موضوع را در زمان تخصيص اعتبار ها لحاظ كنند. 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: همايش شهرداران استان كرمان در محل 
استانداري كرمان برگزار شد  . معاون امور عمراني استانداري كرمان در اين 
همايش بر لزوم جداسازي آب آشاميدني از كشاورزي و فضاي سبز تاكيد 
كرد.سيد مصطفي آيت اللهي موسوي همچنين از پيگيري مشكالت اسناد 
اراضي، از طريق ثبت اسناد و دارايي خبر داد وگفت: براي افزايش سهميه قير 

نيز پيگيري هاي الزم انجام خواهد شد. 
وي در ادامه ضرورت حل مســـائل مربوط به نيروي انساني و تبديل 

وضع در شهرداري هاي استان از مركز كشور را مورد تاكيد قرار داد .
   در اين همايش مدير كل امور شهري استان كرمان  نيز اعالم كرد: از 
72 شهرداري موجود در استان، 72 شهرداري با شهردار و يكي با سرپرست 
اداره مي شـــود . نژاد خالقي همچنين از شهرداران استان خواست با توجه 
به اهميت و جذب ســـرمايه گذاري، با تعريف پروژه از طريق وام با سود 
پايين براي منطقه خود درآمدزايي كنند .وي در ادامه پتانسيل نيروگاه هاي 
خورشيدي و خريد ماشـــين آالت با همكاري سازمان همياري تهران و 

پيگيري شبكه دولت را به شهرداران استان ياد آورشد.  
 در اين همايش مدير كل امنيتي و انتظامي استان كرمان نيزايجاد امنيت را 
وظيفه همگاني دانست و گفت:امنيت عيني، واقعي و فيزيكي و رواني است 
و اميد بخشي و اقدام هاي امنيتي كاهش نارضايتي عمومي را به دنبال خواهد 
داشت . خليل همايي با اشاره به اين كه سيستم پايش تصويري با دو رويكرد 
ايمني و كاهش تصادفات فعال اســـت، افزود:  ظرفيت دوربين هاي پايش 
تصويري جاده اي به نســـبت سال 95 صد درصد افزايش يافته است وبايد 
سامانه پايش تصويري با نصب اين دوربين ها و كمك شهرداري ها در سطح 
شهر ها انجام شود   در پايان اين همايش شهرداران منتخب كارگروه هاي دهگانه 

استان كرمان به بيان مسائل و مشكالت شهرداري هاي استان پرداختند. 

رونمايي از پوستر بيست و پنجم جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان  

همدانـ  خبرنگار اطالعات: با حضور مجيد قناد، حسين محب اهري و 
شماري از مسئوالن و هنرمندان پوستر بيست و پنجم جشنواره تئاتر كودك و 
نوجوان رونمايي شد. اين مراسم در مدرسه ابتدايي «شهيد سردار حاج حسين 

همداني» در كوي ديزج، يكي از محالت حاشيه اي شهر همدان برگزار شد. 
در آيين رونمايي از پوستر جشنواره بيســـت و پنجم، فرماندار همدان، 
مديركل فرهنگ و ارشاد اســـالمي همدان، مديركل امور اجتماعي استانداري 

همدان و هنرمنداني چون مريم كاظمي دبير جشنواره حضور داشتند. 
دبير جشنواره بيست و پنجم تئاتر كودك و نوجوان در اين مراسم با ابراز 
خرســـندي از اين كه در همدان و در مدرسه اي در جمع كودكان اين پوستر 
رونمايي مي شود، اظهار كرد: شعار امسال جشنواره «كودك و حقوق اجتماعي» 
و «كودك و حقوق شهروندي» است كه اميدواريم شما كودكان از حقوق خود 
آگاه باشيد.  او گفت: كودكان بايد بدانند كجا هستند و همه كارها براي آنهاست، 

بنابراين بايد انرژي خود را نگه دارند زيرا كشورمان به آنان نياز دارد. 
وي با بيان اينكه اميدواريم همواره چهره كودكانمان خندان باشد و بتوانيم 
براي آنها كارهاي خوبي انجام دهيم، افزود: كودكان اميد و آينده ســـازان كشور 

هستند كه بايد براي فرهنگ و هنر آنها نيز تالش وافري انجام گيرد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان نيز با تأكيد بر اينكه جشنواره 
امســـال با طراوت بيشتري برگزار خواهد شد، گفت: امروز آغاز اولين گام كار 
جشنواره و رونمايي از پوستر است. عليرضا درويش نژاد با بيان اينكه جشنواره 
كودك و نوجوان براي شما و به نام شماست، افزود: از معلمان، مديران آموزش 
و پرورش و مسئوالن استان تشكر مي كنم كه امروز را براي جشن جشنواره آماده 
كردند. وي اضافه كرد: اميدواريم بتوانيم جشنواره امسال را متفاوت از هر سال 
برگزار كنيم. مجيد قناد، مجري برنامه هاي كودك و نوجوان نيز كه در اين مراسم 
حضور داشت، با اشاره به اينكه مسئوالن شما را دوست دارند، گفت: مسئوالن و 

هنرمندان براي اين جشنواره تالش زيادي كردند كه بايد قدردان آنها بود. 

برگزاري همايش شهرداران استان كرمان

آگهي مزايده
بدينوسيله شركت كشاورزي و دامپروري ياسوج 
درنظـــر دارد اقدام به برگـــزاري مزايده فروش 
تعداد حدود 60رأس گوساله نر شيرخوار از طريق 

مزايده حضوري نمايد.
عالقه مندان مي توانند حداكثر تا ساعت 11 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 به محل شركت 
واقـــع در كيلومتر35 جاده ياســـوجـ  اصفهان 

مراجعه نمايند. ضمنا جلسه مزايده در ساعت و 
تاريخ مذكور برگزار خواهد شد.

همراه: 09173413974، 09171434462
تلفن:9ـ07433444046

فاكس:
 07433444051 و 07433340335

آگهي دعوت
 جلســـه مجمع عمومـــي عادي به طـــور فوق العاده شـــركت پارس پـــاك كيميا 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 342830 و شناسه ملي 10861651493 در ساعت 9 
روز دوشنبه مورخ 97/8/28 در محل دفتر شركت به آدرس: استان تهرانـ  شهرستان 
تهرانـ  بخش مركزيـ  شـــهر تهرانـ  محله وليعصرـ  كوچه ايثار سومـ  خيابان شهيد 
محمداطهرـ  پالك34ـ  طبقه پنجمـ  به كدپستي 1966864156 تشكيل مي گردد، از 
كليه سهامداران شركت دعوت مي شود شخصا يا توسط وكيل منصوب خود در جلسات 

مزبور حضور به هم رسانده و نسبت به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم نمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
1ـ انصراف از ثبت صورتجلسات بالتكليف موجود در پرونده

2ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني
3ـ تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1396/12/29

4ـ انتخاب مديران
5ـ انتخاب بازرس قانوني

6ـ ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

با تشكر هيئت مديره

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول نوبت اول
شـــهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 
97/7/18 شوراي اســـالمي شهر ميانه واگذاري امورات خدمات شهري 
شهرك هاي اقماري شـــهر ميانه كه اســـامي آنها در شرايط مناقصه 
اعالم گرديده را از طريق مناقصه عمومي به يكي از شـــركت هاي واجد 
شـــرايط داراي صالحيت به مدت يك سال شمســـي با برآورد اوليه 
13/200/000/000 ريـــال واگذار نمايد. واجدين شـــرايط مي توانند 
از تاريخ انتشـــار اين آگهي به مدت 17 روز نسبت به دريافت مدارك و 
شرايط مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به شهرداري ميانه مراجعه نمايند. 
ضمنا،  هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و شـــهرداري ميانه 
در هر يك از مراحل مناقصه حق رد يك يا كليه پيشـــنهادها را داشته و 
شركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت، آخرين مهلت 

دريافت پيشنهادها تا آخر وقت اداري مورخه 97/8/30 مي باشد.
ميرزاييـ  شهردار ميانه

آگهي مزايده ماشين آالت 
شركت ريسندگي خاور در نظر دارد تعدادي از ماشين آالت 

از كار افتـــاده خط توليد خود را از طريق مزايده به فروش 

برســـاند از اين رو متقاضيان محتـــرم مي توانند جهت 

بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده به آدرس كارخانه 

واقع در رشـــتـ  كيلومتر 6 جاده فومن مراجعه و قيمت 

پيشـــنهادي خود را حداكثر تا تاريخ 97/08/20 تسليم 

نمايند. ضمناً ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد 

مزايده درج گرديده است. تماس 33592873ـ  013 

شركت ريسندگي خاور 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت صنايع بسته بندي ايران
(سهامي عام) شماره ثبت 9090

به آگاهي ســـهامداران محترم مي رساند، مجمع عمومي 
فوق العاده شركت صنايع بسته بندي ايران (سهامي عام) 
رأس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 1397/08/27 در شركت 
صنايع بســـته بندي ايران (ســـهامي عام) واقع در تهران 
كيلومتر8 بزرگراه فتح تشـــكيل مي گردد. بدينوسيله از 
ســـهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد با در دســـت 
داشتن كارت ملي، وكالتنامه يا برگ نمايندگي معتبر به 

همراه برگ سهام به آدرس فوق الذكر مراجعه فرمايند.
دستور جلسه:

تصميم گيـــري درخصوص افزايش ســـرمايه و تغييرات 
اساسنامه شركت

هيات مديره

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران

آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف فلزتراش و  ماشين ساز شهرستان تهران (نوبت اول)

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات 
هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف فلزتراش و ماشين ساز شهرستان تهران برگزار 
گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور 
كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز شـــنبه مورخ 
 1397/9/3 لغايت روز شـــنبه مورخ 1397/9/24 به مدت 15روز (بدون احتساب

ايام تعطيل) شخصاً با دردست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه 
ايرانيان اصناف «www.iranianasnaf.ir»، به هيأت اجرايي برگزاري انتخابات 
اتحاديه هاي صنفي به نشاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ، پالك 
يك، ساختمان شهيد اسداله زاده ســـازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران 

طبقه9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطلبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس.
4ـ نداشتن سوءپيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر. (در اين خصوص 

استعالم مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد.

 6ـ داشـــتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلـــم براي افراد فاقد ســـابقه عضويت
در هيأت مديره و بازرس اتحاديه (مدرك تحصيلـــي ياگواهي نامه معتبر از اداره 

آموزش و پرورش)
7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال.

8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ 
اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به 

غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شـــرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل 
پرسشنامه و بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيري مربوطه را به هيأت اجرايي 

ارائه نمايند.
تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره6 ماده22 قانون نظام صنفي داوطلب 
شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده(5) قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي 
صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. 
 اعالم رســـمي پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار 

در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
مـدارك مـورد نيـاز ثبت نـام: 1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديـــد. 2ـ يك برگ 
تصوير پروانه كســـب به همراه اصل آن. 3ـ يك ســـري تصويـــر از كليه صفحات 
 شناســـنامه به همراه اصل آن. 4ـ يك برگ تصويـــر كارت ملي به همراه اصل آن. 
5ـ يك بـــرگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم) بـــه همراه اصل آن يا يك 
برگ تصوير اعتبارنامه (افرادي كه داراي ســـابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 

مي باشند.) 6ـ كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف
محمد جعفرنيا
رئيس هيئت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي

م الف/602

به منظور شركت در انتخابات 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 
تهران آگهي فراخوان انتخابات 

اعضاي اتحاديه صنف نانوايان شهرستان تهران ( نوبت اول)
در اجراي مـــاده 11 آيين نامه اجرايي انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي 
صنفي، بدينوســـيله از كليه اعضاي داراي پروانه كســـب اتحاديه صنف 
نانوايان شهرستان تهران دعوت مي گردد، از ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه 
مورخ 97/8/28 جهت شـــركت در دور اول انتخابات اتحاديه، شخصاً به 
نشـــاني: خيابان كارگر جنوبي بعد از بيمارســـتان روزبه خيابان شهيد 
آقاباالزاده(طوســـي) خيابان مخصوص خيابان كمالي بعد از بيمارستان 
لقمان الدوله ســـمت راست باشگاه فرهنگيان مراجعه و كانديداهاي مورد 
نظر خود را از بين افراد ذيـــل در قالب 7نفر اعضاي اصلي هيأت مديره و 

1نفر بازرس انتخاب نماييد.
نـكات مهم:  *براســـاس ماده 13 آيين نامه انتخابات اتحاديه هاي صنفي 
فقط صاحب پروانه كســـب مجاز به شـــركت در انتخابات بوده و شركاء، 
دارندگان وكالت محضري، مباشـــر و اعضاي خانواده مجاز به شركت در 

انتخابات نمي باشند.
*ارائه اصل كارت ملي و يا پروانه كســـب و يا تصوير آن جهت شركت در 
انتخابات ضروري است. *انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار مي گردد.
اسامي داوطلبين عضويت در هيأت مديره (7نفر انتخاب شود)

نام خانوادگينام رديفنام خانوادگينامرديف

كرمياحمد10پاشنامحمدطاهر1

كرميمحمد11پيوندمحمدعلي2

كرميمهدي12دوستياشتر3

موسي لومحمدعلي13زراعت كارقاسم4

نظريحسن14سرشارمزارمحمدهاشم5

نظريفاطمه15صدقينصرت اله6

نظريمحرمعلي16عباسيعباس7

نوروزمقدم آبكناربي ژن17عبدالهيانمحمدرضا8

وطن پورعلي18كاكاوندكامبيز9

اسامي داوطلبين عضويت در بازرسي (1نفر انتخاب شود)
نام خانوادگينام رديفنام خانوادگينامرديف

كريمي زادهمرتضي5سروريمحمد1

محمديمهدي6شقاقي جوقانمرتضي2

نادري گلشنحسين7عربحسام3

كاظميحسن4

محمد جعفرنيا 
رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي

م الف/601

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 انجمن ژئومكانيك نفت ايران(نوبت دوم)

از كليه اعضاي پيوســـته انجمن ژئومكانيك نفت ايران دعوت مي شود در جلسه 
 مجمع عمومي عادي بـــه طور فوق العاده كه در تاريخ 1397/8/30 در ســـاعت

14 الي 16 به نشاني تهرانـ  ضلع شمالشرق ميدان شيخ بهائيـ  مديريت اكتشاف 
شركت ملي نفتـ  سالن آمفي تئاتر برگزار مي شود حضور به هم رسانند.

دسـتور جلسـه: 1ـ ارائـــه گـــزارش عملكـــرد انجمـــن 2ـ ارائه گـــزارش بازرس 
قانونـــي 3ـ ارائه صورت هاي مالـــي و تصويب تـــراز مالي ســـال96  4ـ تعيين ميزان 
 حـــق عضويت 5ـ تصويـــب بودجه ســـال97 6ـ تصويـــب برنامه يك ســـاله انجمن 

7ـ بازنگري و تصويب برنامه راهبردي 5ساله  8ـ انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان
هيئت مديره

آگهى تغييرات شركت همراه سرويس خاورميانه با مسئوليت محدود  
به شماره ثبت 409832 و شناسه ملى 10320611880 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/11 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاء هيئت مديره براى 
مدت نامحدود به قرار ذيل تعيين گرديدند : آقاى شـــاهرخ ساسانى 
ك.م 1379728576 بســـمت رئيـــس هيئت مديره و آقاى ســـيد 
عباس حســـينى ســـهى ك.م 0047358726 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و آقاى محمدرضا خوشنويســـان ك.م 0043872069 
به ســـمت عضو هيئت مديره وآقاى عليرضا شـــفيع پور مطلق ك.م 
0047572841 بســـمت مديرعامل (خارج از شركاء و اعضاء هيئت 
مديره ) . امضاء كليه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك ســـفته بروات و قرارداد ها و عقود اســـالمى با امضاء ثابت مدير 
 عامل و يكى از اعضاى هيأت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر 
مى باشد و در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر از اعضاى هيأت مديره 
متفقا همراه با مهر شركت معتبر مى باشـــد و اوراق عادى و ادارى با 

امضاى مدير عامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجارى تهران 
(265018)

آگهى تغييرات
 شركت همراه سرويس خاورميانه با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 409832 و شناسه ملى 10320611880 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1397/04/21 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب 
ســـود و زيان ســـال مالى 1396 به تصويب رسيد . موسسه 
حسابرســـى و خدمات مالى حافظ گام به شناســـه ملى به 
شـــماره 10100484035 بعنوان بازرس اصلى و آقاى فرشاد 
مهران پور ك.م 0040198758 بعنـــوان بازرس على البدل 
براى مدت يكســـال مالى 1397 انتخـــاب گرديدند . اء ذيل 
صورتجلســـه قبولى خود را اعالم و اقرار مى نمايند كه داراى 
سوء پيشـــينه كيفرى و ممنوعيت هاى قانونى نمى باشند . 
روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شـركت هـا و موسسـات غيرتجارى 
تهران (265017)

آگهى تغييرات شركت تدبير سازان فناورى انرژى آپادانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 419515 و شناسه ملى 10320713855 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
منتهى به تاريخ 1396/12/29مورد تصويب قرار گرفت. حسابرسى و 
خدمات مديريت اصول پايه فراگير به شناسه ملى 10100517106 
به ســـمت بازرس اصلى و كاظم ايمانى با كـــد ملى 0059282096 
به ســـمت بازرس على البدل بـــراى مدت يك ســـال مالى انتخاب 
شدند. اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 ســـال به شرح زير انتخاب 
شدند: شـــركت متن آراى تهران به شناسه ملى 10101787505 با 
نمايندگى اسداهللا صبورى با كد ملى 4568810108 پژوهشگاه نيرو 
به شناســـه ملى 14001914646 با نمايندگى صفر فرضعلى زاده با 
كد ملى 1652881271 شـــركت تعاونى مصرف كاركنان پژوهشگاه 
نيرو به شناسه ملى 10101407869 با نمايندگى پرويز غياث الدين 
با كد ملى 4590978873. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(265020)

آگهى تغييرات شركت آبكوه بستر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 423135 و شناسه ملى 10320755534 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب ســـود و زيان منتهى به سال مالى 
1396/08/30به تصويب رسيد. رضا تحفه به كدملى 0070992703 به سمت 
بازرس اصلى و اعظم اسفنديارى به كدملى 0078183561 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات ، 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265019)

آگهى تغييرات شركت آبكوه سايه سهامى خاص
 به شماره ثبت 422549 و شناسه ملى 10320753167 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - صورتهاى مالى شركت منتهى به 1396/08/03 تصويب 
گرديد. - رضا تحفه شـــماره ملى0070992703 به عنـــوان بازرس اصلى و اعظم 
اســـفنديارى شـــماره ملى 0078183561 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
يكسال مالى انتخاب گرديدند - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265014)

آگهى تغييرات 
شركت همراه سرويس خاورميانه با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 409832 و شناسه ملى 10320611880 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى محمدرضا خوشنويســـان ش م 
0043872069 با پرداخت مبلغ 1000000 ريال به صندوق شركت 
در رديف شـــركاء قرار گرفت . در نتيجه ســـرمايه شـــركت از مبلغ 
20000000000 ريال به مبلغ 20001000000 ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . ليست شركاء بعد از افزايش 
سرمايه بشرح ذيل مى باشد : آقاى محمد مسعود ابريشم چى دارنده 
مبلغ 13998600000 ريال سهم الشـــركه آقاى حميدرضا رحمتى 
دارنده مبلغ 5998400000 ريال سهم الشركه آقاى شاهرخ ساسانى 
دارنده مبلغ 1000000 ريال سهم الشركه آقاى سيد عباس حسينى 
ســـهى دارنده مبلغ 1000000 ريال سهم الشركه آقاى جعفر بهشتى 
فروتن دارنده مبلغ 1000000 ريال ســـهم الشركه آقاى محمدرضا 

خوشنويسان دارنده مبلغ 1000000 ريال سهم الشركه
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(265016)

آگهى تغييرات شركت نيك سازه ماهان پى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 483249 و شناسه ملى 14005441763 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/07/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موضوع شـــركت به شـــرح ذيل تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه اصالح گرديـــد: موضوع فعاليت 
 شـــركت به انجام كليه امور خدماتى شـــامل نگهدارى فضاى سبز ،
بوفه ورســـتوران وآبدارخانه ، عمليات پيمانكارى ومشـــاوره وطرح 
 واجرا ومديريت پروژه ومرمت وبازســـازى وراهسازى ومحوطه سازى 
وتاسيسات وتجهيزات وفاضالب وساختمان وابنيه فنى وابنيه طرحهاى 
آب رسانى وبرق رسانى وگازرسانى شهرى وروستايى وامور مربوط به 
پيمانكارى ابنيه درسراسر كشور وواردات وصادرات كليه كاالهاى مجاز 
وخريد وفروش كليه مصالح ساختمانى وماشين آالت وشركت در كليه 
مناقصات ومزايدات تعمير ونگهدارى وبازســـازى ساختمان وماشين 
آالت و تجهيزات ادارى وساختمانى وتاسيســـات مقاوم سازى ابنيه 
ســـاختمان در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى مربوطه تغيير يافت 

وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح ميگردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجارى تهران 
(265013)

آگهى تغييرات شركت نيك سازه ماهان پى سهامى خاص
 به شماره ثبت 483249 و شناسه ملى 14005441763 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/07/25 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - اعضـــاء هيئت مديره 
به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى اميرندرخانى قرقشـــه بشـــماره 
ملى: 077657292 بســـمت مديرعامل و عضو هيئت مديره وآقاى 
محسن قاسمى بشـــماره ملى:0011370361 بسمت رئيس وعضو 
هيئت مديره وآقاى احد ندرخانى بشماره ملى :0063137968بسمت 
نائب رئيس وعضو هيئت مديره براى مدت 2 ســـال تعيين گرديدند . 
حق امضاء كليه اوراق واســـناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چك 
، ســـفته ، بروات ، قراردادها وعقود اســـالمى و اوراق عادى وادارى با 
امضاء مديرعامل بتنهايى همراه با مهر شـــركت معتبر است . - آقاى 
 عبداله داداشى بشـــماره ملى 5049621704 وآقاى صمد على پور
بشـــماره ملى 5048792548 بترتيب بعنوان بازرسين اصلى وعلى 

البدل شركت براى مدت يك سال مالى تعيين گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265012)

آگهى تغييرات شركت همراه سرويس خاورميانه با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 409832 و شناسه ملى 10320611880 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى فـــوق العـــاده مورخ 
1397/05/11 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى جعفر بهشـــتى 
فروتن ك.م 0035050081 با دريافت كليه ســـهم الشـــركه خود 
از صندوق شـــركت از شـــركت خارج گرديد . در نتيجه ســـرمايه 
شـــركت از مبلغ 20001000000 ريال به مبلغ 20000000000 
ريـــال كاهش يافت و ماده مربوطه در اساســـنامه اصـــالح گرديد . 
ليست شـــركاء بعد از كاهش سرمايه بشـــرح ذيل مى باشد : آقاى 
محمد مسعود ابريشـــم چى دارنده مبلغ 13998600000 ريال سهم 
 الشـــركه آقاى حميدرضا رحمتى دارنده مبلغ 5998400000 ريال 
سهم الشركه آقاى شاهرخ ساسانى دارنده مبلغ 1000000 ريال سهم 
الشركه آقاى سيد عباس حسينى سهى دارنده مبلغ 1000000 ريال 
سهم الشـــركه آقاى محمدرضا خوشنويسان دارنده مبلغ 1000000 

ريال سهم الشركه
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265015)

آگهى تغييرات شركت مجموعه ورزشى شهيد چمران سهامى خاص
 به شماره ثبت 8630 و شناسه ملى 10100369053 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/03/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود وزيان شركت منتهى به سال 
مالى 1396 به تصويب رســـيد. - موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 
10861836531 بعنوان بازرس قانونى براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديد. 

- روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265010)

آگهى تغييرات شركت نمايندگيهاى كشتيرانى بنياد سهامى خاص
 به شماره ثبت 85521 و شناسه ملى 10101299816 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/04/24 و مجوز 
شـــماره 27719/ص/96 مورخ 96/7/30 سازمان بنادر و دريا نوردى تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و صورت هاى مالى شركت منتهى به 1395/12/30 
مورد تصويب قرار گرفت. - موسسه حسابرســـى مفيدراهبر 10861836531 
براى مدت يكسال بعنوان بازرس قانونى شركت انتخاب گرديد روزنامه اطالعات 

بعنوان روزنامه كثيراالنتشارجهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265011)

آگهى تغييرات شركت نمايندگيهاى كشتيرانى بنياد سهامى خاص 
به شماره ثبت 85521 و شناسه ملى 10101299816 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران 
- بخش مركزى - شـــهر تهران-گاندى-كوچه هشـــتم-خيابان گاندى-پالك 
-38طبقه همكف- كدپســـتى 1517737765 - تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(265009)

آگهى تغييرات شركت شارلوت رايانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 397760 و شناسه ملى 10320487623 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/05/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به سال 1396 مورد 
تصويب قرار گرفت. روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى شركت 
انتخاب گرديد. حامد عطايى به شـــماره ملى 0074003666 به عنوان بازرس 
اصلى و سروش مجدى به شـــماره ملى 2190081599 به عنوان بازرس على 

البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265007)

آگهى تغييرات شركت قند پارس سهامى عام
 به شماره ثبت 6707 و شناسه ملى 10100312151 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/09/08 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
شد. ترازنامه و حســـاب سود و زيان سال مالى منتهى به 96/4/31 به تصويب رسيد. 
موسسه حسابرسى هدف همكاران به شناسه ملى 10320537520 به عنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى شاخص انديشـــان به شناسه ملى 10100573323 به 

عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265006)

آگهى تغييرات شركت سرآمد صنايع بهشهر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 301018 و شناسه ملى 10103382563 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/04/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره به قرار 
ذيل براى مدت 2 سال تعيين گرديدند: شركت توسعه صنايع بهشهر 
(سهامى عام) به شناسه ملى 10100539090 · شركت صادراتى توسعه 
صنايع بهشهر زرين (سهامى خاص) به شناسه ملى 10101952529 · 
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامى عام) به 
شناسه ملى 10102757695 · شركت سرمايه گذارى ساختمان گروه 
 صنايع بهشهر تهران (سهامى عام) به شناسه ملى 10101662558 ·
 شركت مديريت صنعت قند توســـعه صنايع بهشهر (سهامى عام) به 
شناسه ملى 10860308036 - موسسه حسابرسى بهمند با شناسه 
ملى 10100174390 به  عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى 
شـــراكت با شناســـه ملى 1010017424 به  عنوان بازرس قانونى 
على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخـــاب گرديدند. - روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهيهاى شركت انتخاب گرديد
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجارى تهران 
(265008)

آگهى تغييرات شركت قند پارس سهامى عام
 به شماره ثبت 6707 و شناسه ملى 10100312151 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/14 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : حسن شاه وردى به شـــماره ملى 1672352274 
نماينده شركت پيشـــرو تجارت سانا به شناسه ملى 10320606988 

جايگزين بهزاد صادق به عنوان عضو هيئت مديره گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجارى تهران 
(265005)

آگهى تغييرات شركت كربن بارد سهامى خاص
 به شماره ثبت 189387 و شناسه ملى 10102313951 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى عادى بطـــور فوق العـــاده مورخ 
1397/06/26 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : - محمدجـــواد كرباليى طاهر به 
شـــماره ملى 0070468567 به نمايندگى از مؤسسه بنياد بركت به شناسه ملى 
10103504240 و مســـعود احمدى به شـــماره ملى 0050204947 و مجيد 
احمدى به شماره ملى 0078824461 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور دو سال انتخاب گرديدند 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (265003)

آگهى تغييرات شركت كربن بارد سهامى خاص
 به شماره ثبت 189387 و شناسه ملى 10102313951 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/26 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - محمدجواد كربالئى طاهر به شماره ملى 0070468567 
به نمايندگى از موسسه بنياد بركت به شناسه ملى10103504240 به 
سمت رييس هيات مديره و مجيد احمدى به كد ملى 0078824461 
به ســـمت نايب رئيس هيات مديره و مســـعود احمـــدى به كد ملى 
0050204947 به ســـمت مديرعامل و عضو هيـــات مديره انتخاب 
گرديدند - كليه اســـناد مالى و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 
چك ، ســـفته ، بروات ، قراردادها و كليه عقود اسالمى با امضاء ثابت 
نماينده موسســـه بنياد بركت و امضاء مديرعامل و مهر شركت مشتركا 
و در غياب مديرعامل با نايب رييس هيات مديره همراه با مهر شركت 
و مكاتبات عـــادى و ادارى با امضاء مديرعامل يا رييس هيات مديره به 

تنهايى با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265004)

آگهى تغييرات شركت طراحى و ساختمان نفت سهامى خاص
به شماره ثبت 86114 و شناسه ملى 10101305592 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/07/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ســـعيد محجوبى بـــا كد ملى 
0939418649به عنوان نماينده شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران شناســـه ملى 10101921197 بسمت عضو اصلى 
هيات مديره بجاى محسن فراكش براى باقيمانده دوره تصدى 
هيات مديره منصوب گرديد امضا كليه اوراق و اســـناد بهادار 
وتعهد آور از قبيل چك سفته براوات وقراردادها وعقود اسالمى 
كماكان با امضا مدير عامل ويكـــى از اعضا اصلى يا على البدل 
هيات مديره واوراق عادى وادارى با امضا مديرعامل به تنهايى 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(265002)



در دهههاي اخير، رشد شتابان فناوري اطالعات و به دنبال آن 
توسعه شبكههاي سريع ارتباطي، افقهاي تازهاي در پيشبرد تحقيقات در 
همه زمينههاي علمي، فراهم كرده است. به طوريكه با توسعه و پيشرفت 
فناوريهاي نوين و به دنبال انفجار اطالعات، پاسخگويي با شيوههاي 
ســــنتي ديگر جوابگوي نيازهاي جوامع نبوده و لذا نياز به شيوههاي 
جديدتر به شدت احساس ميشود. در واقع به كارگيري رايانه را ميتوان 
سومين تحول عظيم بعد از پيدايش خط، كتابت و اختراع چاپ دانست.
هم چنين در حال حاضر با توسعه كمي و كيفي قابليتهاي فضاي 
مجازي، بخصوص نرم افزارهاي موجود در تلفن همراه، دگرگوني 
عظيمي در امر انتقال و بازيابي اطالعات به وقوع پيوست. اما سؤال مهم 
اين است كه در بهره مندي از اين ابزارها چگونه رفتار كنيم كه ضمن 
فرهنگ سازي صحيح و تطبيق با باورهاي بومي و ملي، شاهد استفاده 
بهينه از تكنولوژي روز و وسائل ارتباطي جذاب اينترنتي، باشيم. بويژه 
اينكه گسترش تبليغات از طريق شبكههاي اجتماعي و ارسال پيامكي 
بر پيچيدگي روابط امروزي افــــزوده و ضمن تحريك ذائقه كاربران، 
تشخيص سره از نا سره را سختتر نموده است. هم چنين به جهت 
اينكه قانون همواره بعد از وقــــوع جرم حضور مييابد، و مهار آثار و 
عواقب زيانهاي حاصل از آنرا سخت ميكند، به همين جهت با هدف 
پيشگيري و صيانت از انواع و اقسام شگردهاي موجود، توجه به مطالب 

ذيل را ضروري ميدانيم.
* تعريف جرائم سايبري چيست؟

در تعريف محدود، اگر رايانه صرفاً ابزار و وسيله ارتكاب جرم 
باشد، نميتوان آنرا جرم در زمره جرايم كامپيوتري قلمداد كرد. اما در 
تعريف گسترده هر فعل يا ترك فعلي كه از طريق يا به كمك سيستمهاي 
كامپيوتري رخ ميدهند جرم كامپيوتري قلمداد ميشــــود، كه از اين 
ديدگاه به سه دسته تقسيم ميشوند: دســــته اول از جرائم كامپيوتر 
و تجهيزات كامپيوتري، موضوع جرايم سنتي مثل سرقت، تخريب 
تجهيزات و... هستند. در دسته دوم كامپيوتر وسيله و ابزار ارتكاب جرم 
است و از آن براي جعل مدرك، گواهينامه و... استفاده ميشود. در دسته 
سوم جرايم محض، جرائمي مانند هك يا ويروسي كردن كه صرفاً در 

فضاي سايبر(مجازي) اتفاق ميافتد.
* صيانت از حقوق افراد در برابر جرائم پيامكي

منظور از جرايم پيامكي، ارسال متن از طريق تلفن همراه است. 
در قوانين كيفري جاري، جرايم به سه دسته تقسيم ميشوند: 1) جرايم 
عليه اموال و مالكيت كه منظور جرايمي است كه بر ضد اموال فيزيكي و 
دارايي شخص ارتكاب مييابد مانند سرقت و كالهبرداري، 2) جرايمي 
عليه امنيت مانند قتل كه گاه بر جسم و جان انسان تاثير ميگذارد. 3) 
جرايمي عليه اشخاص مانند توهين و افترا كه آبرو و حيثيت معنوي 
افرد را خدشه دار ميكند. در واقع توهين عبارت از رفتار عمدي خالف 
قانون است كه به موجب عرف باعث وهن شود. ركن مادي اين جرم 
رفتار مادي موهن نسبت به فرد معين است. ركن معنوي آن قصد و علم 
به اهانتآميز بودن رفتار است.بنابراين از آنجاييكه بستر ارتكاب جرايم 
پيامكي از طريق ارســــال پيامك اعم از نوشتاري، صوتي و تصويري 
است، ميتوان اين جرايم را در زمره جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني 
اشخاص دستهبندي كرد. و همين  كه به قصد مزاحمت پيامك ارسال 
شود ولو اينكه تلفن همراه ديگري در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم 
محقق شده و مقيد به اين نيست كه حتماً موجب آزار و اذيت وي شده 
باشد. البته از آنجاييكه ادله سنتي مثل شهادت در اثبات اين جرم نقش 
كمرنگتري دارند، بهترين شيوه براي اثبات آن، استعالم از مخابرات 
است.در خصوص مجازات مرتكبين اين دسته از جرائم، بر اساس قانون 
هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص 
ايجاد مزاحمت كند، عالوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، 

مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
* نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي

نشر اكاذيب از جمله جرايمي است كه تحقق آن موكول به وقوع 
نتيجه ضرر يا تشويش نيست. در اين دسته از جرائم اعمال معيني به 
شخص يا اشخاص نسبت داده نميشود، بلكه اخبار يا مطالب بياساس 
بهطور كلي اظهار ميشود. اظهار كردن به معناي فاش كردن، آشكار 
كردن است كه در اينجا بيشتر معناي آشكار و فاش كردن مد نظر است 
و بنابراين ظاهر يا علني شدن كذب ضروري است. بنابراين هر كس به 
قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي اقدام به بيان اكاذيب 
كند، مجرم شناخته ميشود. عناوين نشــــر اكاذيب يا اشاعه اكاذيب 
برگرفته از متن قانون مجازات اسالمي و شامل هر دو مصداق اعمال 
مجرمانه جرم يعني اظهار اكاذيب و جرم انتساب اعمال خالف حقيقت 
به ديگران است. به موجب قانون مذكور: «هركس به قصد اضرار به غير 
يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا 
مراسالت يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي 

با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار كند يا با همان مقاصد اعمالي را بر 
خالف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي 
يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق 
مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، 
عالوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو 
سال يا شالق تا 74 ضربه محكوم شود.» در واقع، در تفسير آن بايد بيان 
داشت عنصر اصلي از نظر قانوني اظهار كردن شرط وقوع جرم دانسته 

شده، كه بايد در رفتار مرتكب ظهور داشته باشد.
* خريد از طريق فروشگاههاي اينترنتي

راه اندازي فروشگاههاي اينترنتي يكي از راههاي جايگزين جهت 
بهره گيري بهينه از ظرفيتهاي تكنوژلوي و اســــتفاده از زمان و حذف 
بسياري از هزينههايي است كه تا ديروز در روش خريد سنتي وجود 
داشت. يكي از اين شيوهها كه در فضاي مجازي كاربرد دارد، سيستم 
فروش مبتني بر بازاريابي شــــبكهاي لقب دارد و جايگزيني قانوني 
براي شركتهاي هرمي اســــت. و گرچه مراجع ذيربط براي چنين 
شركتهايي مجوز صادر ميكنند، ليكن همواره محلي براي كمين كردن 
مشتاقان خريدهاي با قيمت مناسب و يا كيفيت مطلوبتر بوده است. لذا 
توصيههاي الزم اين است كه هنگام شركت در حراجهاي آنالين، و نيز 
حضور در تاالرهاي گفتگوي مجازي، و يا دريافت ايميلهاي تبليغاتي 
از جمله اعالم برنده شــــدن در قرعه كشيهاي كاذب، مورد فريب و 

نيرنگ سوداگران قرار نگيريم.
* خريد از راه دور

با امكان پرداختهاي الكترونيكي از راه دور و ارسال كاال از طريق 
پيك، فصل جديدي در معامالت روزمره باز شده، بطوريكه در بسياري 

از موارد ضرورتاً از معامالت چهره به چهره خبري نيست.
يكي از موارد خريدهاي از راه دور، فروش ســــيم كارتهاي 
گوشي همراه به صورت تلفني است كه يكي از رايجترين شيوههاي 
كالهبرداري شده و عليرغم تذكرات پليسي نسبت به امتناع از خريد 
چنين سيمكارتهايي، در برخي موارد موجب ورود زيانهاي مالي 
به برخي از افراد ميشــــود.بدينگونه كه كالهبرداران با صاحب سيم 
كارتهاي موجود تماس تلفني گرفته و مخاطب را ترغيب به خريد 
سيمكارت مشــــابه خط ديگر ميكنند؛ به اين توجيه كه چون شماره 

مشابهي با شماره در دست شما دارد با فالن قيمت به فروش ميرسد.
نكته قابل توجه اينكه با هدف جلب اعتماد بيشتر تماس  گيرندگان، 
خود را نماينده فروش اپراتورهــــاي معروف معرفي و نوعاً از طريق 
تلفنهاي ثابت تماس ميگيرند، تا در نهايت منجر به خريد شود. اما بعد 
از انجام معامله از دسترس خارج ميشوند و نميتوان با تلفن آنها تماس 
حاصل نمود. اغلب اين فروشندگان حاضر نيستند در حاليكه خود را 
نماينده فروش يك اپراتور مطرح ميكنند، جاي خود را براي مراجعه 
حضوري به مردم اطالع دهند و روال كار آنها به اين شــــكل است كه 
سفارش مشتري را پيك ميكنند.پس از اخذ سفارش خريد و واريز وجه 
از راه دور، شمارههاي مورد نظر را بر روي سيمكارتهاي اعتباري جعل 
و سيمكارت را از طريق پيك موتوري به نشاني مالباختگان ارسال و در 
مواردي از طريق پيك موتوري وجه آنرا دريافت مينمايند، و با سپري 
شدن چند ماه فعاليت در يك محل، اقدام به تغيير محل دفتر داده و دفتر 

جديدي را اجاره ميكنند.
*تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه

در حال حاضــــر، كالهبرداري رايانــــه اي، اينترنتي يا آنالين 
اصطالحات رايجي است كه به حكم قانون ميتواند از جرائم در حكم 
كالهبرداري تلقي شود، و به تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه 

به وسيله رايانه اطالق شود.
يكي از روشهاي رايج فريبكاران از طرقي مانند فيشينگ است 
كه به موردي گفته ميشود كه، به وسيله هكر يا حملهكننده با انتساب 
به شخص يا سازماني معتبر براي دزديدن اطالعات حساس مانند نام 
كاربري، رمز عبور و رمز كارتهاي اعتباري ربوده ميشود. در اين نوع 
كالهبرداري، اصوالً زيان ديده، اموال خود را به كالهبردار تسليم نميكند 
بلكه در بيشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهكار 
ميشود و يا از حســــاب مربوط به نحو متقلبانه و برخالف رضايت 
و اطالع ذينفع برداشت ميشــــود.اين امر مورد توجه قانون تجارت 
الكترونيكي تحت عنوان كالهبرداري رايانهاي قرار گرفته و هم چنين 
به جعل رايانهاي نيز اشاره شده تا امكان سوء استفاده از فضاي ديجيتال 
به حداقل برسد.توضيح اينكه، در اجراي قانون تجارت الكترونيكي، 
مجازات كالهبرداري رايانهاي، حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت 
جزاي نقدي معادل مال مأخوذه، و نيز رّد مال به صاحبان اموال ميباشد. 
ممكن است كالهبرداري رايانهاي همراه با جرائم ديگري مانند جعل يا 
استفاده از كارتهاي مجعول اتفاق بيفتد. بدين ترتيب چنانچه ايجاد يا محو 
يا تغيير دادهها و كليد عالئم و كدهاي قابل پردازش در سيستم رايانهاي 
بدون تحصيل وجه، مال يا امتياز باشد، جرم جعل رايانهاي نيز موضوع 
قانون تجارت الكترونيك ميباشد، كه در اين خصوص قانونگذار مقرر 
داشته: «هركس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، 
محو و توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستمهاي 
رايانهاي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد 
امضاء مثل كليد اختصاصي، بدون مجوز امضاءكننده و يا توليد امضاي 
فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن 
وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن 
اقدام به جعل «داده پيام»هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه 
آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام»هاي معتبر 
استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و 

پرداخت جزاي نقدي محكوم ميشود.»
* ظرفيتهاي پليس فتا

با توجه به توسعه روزافزون زيرساختهاي فناوري اطالعات و 
ارتباطات در كشور و افزايش كاربران و استفادهكنندگان از اينترنت و 
ساير فناوريهاي اطالعاتي، ارتباطي و مخابراتي لزوم ايجاد و توسعه 
ســــاز و كاري براي برقراري امنيت در فضاي مجازي، پليس فضاي 
توليد و تبادل اّطالعات كشور (فتا) در سال 1389 تشكيل شد. از جمله 

مواردي كه در صدر وظايف اين پليس قرار دارد:
جلوگيري از جاسوسي و خرابكاريهاي اينترنتي
حفاظت از اموال، منافع و اسرار و سرمايههاي ملي

حمايت مردم در فضاي اينترنتي بويــــژه در بحثهاي فرهنگي و 
اقتصادي

مبارزه با جرائم اينترنتي از قبيل فيشينگ، كالهبرداري اينترنتي، سرقت از 
حساب بانكي، هك، نفوذ بانكي مالي و...

 مراحل تنظيم شكايت در دادسراي مبارزه با جرائم رايانهاي و اينترنتي
اگر فردي به هر نحوي مورد كالهبرداري و يا سود جويي اينترنتي 
قرار گيرد، ميتواند از طريق مجتمع قضايي مبارزه با جرائم رايانهاي 
و اينترنتي، شكايت خود را پيگيري نمايد. در ابتداي امر بايستي يك 
 /http://judcms.ir شكواييه در ســــايت قوه ي قضاييه به آدرس
ثبت شود و بايد به قسمت ارائه شكوائيه مراجعه شود. در اين صفحه 
شكواييهاي تنظيم و در صفحات بعدي به ترتيب اطالعات شاكي و 
متشكي عنه وارد ميشود. در پايان كار عالوه بر زدن دگمه ي ارسال 
يك پرينت از شكواييه تهيه و با در دست داشتن شكواييه به مجتمع فوق 
مراجعه شود. در پي ورود بايد به اتاق «عريضهنويسي» مراجعه و پس از 

دريافت يك سري اطالعات براي تهيه ي تمبر اقدام شود.
* نكات ضروري هنگام تنظيم شكايت

ـ چنانچه در پروندههاي مربوط به جرائم رايانهاي مدارك كافي در 
پرونده موجود باشد، ديگر نيازي به مراجعات مكرر نيست، اما حداقل 

يكبار مراجعه به دادسرا ضرورت دارد.
ـ توجه شود كه در اين موارد حتي ايميلها و چتهاي صورت 
گرفته در ياهو مسنجر هم اعتبار دارند. به همين دليل در پرينت گرفتن 
و ذخيره كردن محتويات چتها كوتاهي نشود. ضمن اينكه مدارك 
موجود در سايتهاي معتبر اعتبار بيشتري دارند. مثال اگر از طريق پشتيباني 
يك سرويس معتبر متوجه كالهبرداري شويم، حتماً از مكاتبات انجام 

يافته پرينت گرفته شود.
ـ توجه شود كه هنگام رسيدگي به پرونده داديار يا دادستان در باره 
جزييترين مسائل موجود در شكواييه تحقيق ميكند. بنابراين در متن 
شكايت نبايد ادعايي شود كه متعاقباً قابل اثبات نباشد، فلذا هيچگاه نبايد 

در آن به ديگران تهمت و افتراء زده شود.
ـ پروندههاي مربوط به كالهبرداريهاي اينترنتي و جرايم رايانهاي 
هميشه داراي شبهههاي زيادي هستند. به همين دليل داديار و دادستان 
بطور مدام سوال ميكنند تا به اتقان برسند. سعي شود حتي االمكان از 

كلمات تخصصي استفاده نشود
ـ در خالل اظهارات بايد به مدارك موجود در پرونده استناد شود.

ـ در زمان رسيدگي به پرونده سواالتي پرسيده ميشود كه اين 
سؤاالت ناشي از ابهامات موجود در شكايتنامه است. پس از توضيحات 
شفاهي بايد مراتب كتباً نوشته شود. در اين مرحله بايد با حوصله و دقت 

و ذكر تمام جزئيات برخورد شود.
ـ گرچه افراد شاغل در اين دادسرا غالبا تا حدودي با زبان انگليسي 
آشنايي دارند. اما اگر مدارك همگي به زبان انگليسي باشد، الزم است 

قبالً از تمامي آنها در برگهاي جداگانه ترجمه تهيه شود.
ـ براي اثبات موجوديت و حقيقت مداركي كه در پرونده است 
احتماال مجبور خواهيم شد كه رمز عبور ايميل و اكانتهاي ديگر را به 
مقام قضايي بدهيم. از انجام آن دريغ نكنيم، زيرا اطالعات خصوصي 

محفوظ خواهند ماند.
* راهكارهاي فرهنگي و تقويت مباني اخالقي

بدون ترديد در وضعيتي به تعامالت گوناگون روزمره ميپردازيم 
كه در معرض ريسكهاي گوناگون قرار داريم و اين امر با گسترش 
تكنولوژيهاي ارتباطي، شدت، سرعت و پيچيدگي بيشتري پيدا كرده 
است. سواي اقدامات عملي براي مقابله با اين هجوم، بايد تمام ترفندها 
و حيلههاي مهاجمين بوسيله تمهيدات قانوني و جرمانگاري شناخته 
شــــوند و ابزار كافي براي مقابله با آنها فراهم گردد. اما از آن  جا كه در 
اين نوع تهاجم حضور قانون همواره بعد از وقوع جرم به كمك زيان 
ديده ميآيد، و از طرف ديگر در اين فضاي بدون مرز شناخت مجرم 
از پيچيدگي خاصي برخوردار است، بنابراين در مراودات اقتصادي نيز 
چنانچه طرف معامله يك شركت خارجي است، در صورت وقوع 
جرمي ضمانت اجراهاي كمتري جهت برخــــورد با آن وجود دارد، 
لذا در اين خصوص دقت بيشــــتري را ميطلبد.بعالوه در خصوص 
سايتهاي حراجي آنالين بررسي شــــود كه روش باز پرداخت يا 
باز پس گيري داشته باشد و اساساً داراي پيشنهادات منصفانه باشد. 
بهترين سايتهاي حراجي يا خريد آنالين، فرآيندهاي حل اختالف 
و رسيدگي به شكايات دقيقي در زمان وقوع مشكل دارند. هم چنين 
هنگاميكه پرداخت آنالين انجام ميشود تنها براي اقالمي پرداخت شود 
كه از خدمات پرداخت امن استفاده ميكنند.در پايان تأكيد ميشود از 
هرگونه توافق با افراد غريبهاي كه درخواست پيش پرداخت از طريق 
حواله بانكي، انتقال الكترونيكي، انتقال ارز بينالمللي، كارتهاي پولي و 
يا ارز الكترونيكي ميكنند بشدت خودداري شود. هرگز پول يا جزئيات 

حساب آنالين يا كارت اعتباري نبايد براي بيگانه ايميل شود.
معاونت فرهنگي قوه قضاييه 
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در نظام حقوق خانواده، آثار پس از ازدواج 
دو بخش را در بر ميگيرد؛ بخشي از اين آثار داراي 
جنبه مالي و بخش ديگـــر از حقوق و تكاليف 
غيرمالي تشكيل شده اســـت. البته امر ازدواج در 
درجه اول يك قرارداد غيرمالي اســـت و روابط 
شخصي زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست. 
ليكن به دنبال ســـواالت مطروحه در اين نوشتار 

پيرامون جنبه مالي ناشي از زوجيت ميپردازيم
* حقوق مالي زوجين

قبل از ورود به بحث الزم بذكر اســـت كه 
حقوق مالي شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهريه 
ميشود. ليكن نياز به تأكيد ميباشد درست است 
كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده 
و ضمانت اجراهايي براي آن در نظر گرفته، ليكن 
بايد توجه داشت كه اين امر به تنهايي نميتواند 
آرامش و سعادت خانواده را تامين كند. بلكه آنچه 
در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر ميباشد 
اخالق است و زوجين بايد با صفا و صميميت با 
هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و تشريك 
مســـاعي در جهت تحكيم روابط عاطفي دريغ 
نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون 
خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند. 
بنابراين توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع 
به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان 

آخرين عالج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
افزايش نرخ مهريه چه موردي را شـــامل 

ميشود؟
از آنجاييكه ارزش ريالي مهريه در سالهاي 
گذشته مثًال از 30 سال گذشته تا سال مطالبه، فراز 
و فرودهاي بسياري داشته لهذا بموجب قوانين 
جاري، اگر مهريه وجه نقد باشـــد به نرخ روز 
و متناســـب با ارزش مالي زماِن مطالبه محاسبه 

ميشود.
آيا زمينههاي حمايتي ديگري در جهت تثبيت 

حقوق مالي زن وجود دارد؟
بلي، در صورت پيگيري موضوع مطالبه از 
طريق دادگاه، تأمين خواسته كه همان توقيف اموال 
زوج است، معادِل تمام يا بخشي از مهريه اين اثر را 
ميتواند داشته باشد و وصول مهريه را در مرحله 

اجراء به ميزان بااليي تضمين ميكند.
براي كاهش ميزان مهريه چه تمهيدات قانوني 

اتخاذ شده است؟
 با هدف كاهش نا بســـامانيهاي ناشي از 
مهريههاي غيرمتعارف، به موجب قانون حمايت 
از خانواده سقفي تا ميزان 110 سكه تمام بهار آزادي 
براي مهريه در نظر گرفته شده است. ولي به اين 
دليل كه گرايش جامعه به وضع مهريههاي نجومي 
مسألهاي فرهنگي است، مردم بايد آگاه باشند كه اين 
باور غلط كه «مهريه را چه كسي داده و گرفته» فاقد 

محمل قانوني و شرعي است.
منظور از عندالمطالبه يا عنداالستطاعه در 

قبالههاي ازدواج چيست؟
منظور از عندالمطالبه، به اين معني است كه به 
محض امضاي عقد نامه، زن اگر بخواهد ميتواند 
با مراجعه به محاكم و دادگاههاي خانواده يا مراجعه 
به اجراي ثبت تقاضاي دريافت تمام يا قسمتي از 
مهريه را نمايد. اما عنداالستطاعه به اين معني است 
كه زن هنگامي ميتواند مهريه خودش را مطالبه كند 
و مرد را ملزم به پرداخت آن كند كه توان پرداخت 

مهريه را در شوهر ببيند.
تقســـيم بندي فوق چه تأثيري در سهولت 

وصول مهريه دارد؟
اين مساله باعث ميشـــود كه تعادلي در 
شرايط پرداخت مهريه بوجود آيد. بطوريكه هم 

زن به طور كلي از مهريه محروم نميشود و هم در 
مواردي كه مرد قادر به پرداخت مهريه نيست به زندان 
نميرود. زيرا اغلب اين اقدامات باعث تزلزل بنيان 

خانواده ميشود.
در صـــورت امتناع مرد چگونه مهريه قابل 

وصول ميباشد؟
از طريق طرح دادخواست در دادگاه خانواده 
و يا به صورت مطالبه اجراييه از طريق اجراي ثبت، 

داراي ضمانت اجراء است.
شرط تنصيف دارايي موضوع بند
 الف عقد نامهها به چه معناست؟

در صورتيكه مرد خواهان طالق باشـــد و 
تقاضاي طالق نيز ناشي از تخلف زن از وظايف 
زناشويي نباشد، مرد مكلف است تا نصف دارايي 
موجود خود را كه در دوره زندگي مشترك با همسر 

بدست آورده، بال عوض به زن انتقال دهد.
آيا شرط تنصيف دارايي قابل حذف است؟

بلي، شوهر ميتواند هنگام تنظيم سند ازدواج 
در دفترخانه از امضاي آن خودداري كند.

در فرض عدم توانايي مـــرد در پرداخت 
تعداد 110 سكه تمام بهار آزادي قانون از وي چه 

حمايتي ميكند؟
طبق قانون محكوميتهـــاي مالي در فرض 
حصول شرايط اعسار هر مرد عاجز از پرداخت 
مهريه ي يكجا ميتواند با ارائه ليســـت اموال و 
معرفي شـــهود به دادگاه، در صورت اثبات عدم 
تمكن از پرداخت يكباره مهريه، تقاضاي تقسيط 

كند، كه در اينصورت به زندان نميرود.
اگر در خصوص اعسار، اطالعات غلط داده 

شود چه ضمانت اجراهايي دارد؟
به درخواست شاكي ميتوان از بانك مركزي 
درخواست شود فهرست كليه حسابهاي محكوم 
در بانكها و موسســـات مالي و اعتباري را براي 
توقيف به مرجع قضايي تسليم كند و مهمتر اينكه 
براي هر يك از مديران و مسئوالن مراجع مذكور 
كه به تكليف شناسايي اموال اشخاص حقيقي عمل 
نكنند، ضمانت اجراي سنگيني منظور كرده است.

هم چنين هرگاه شـــوهر به منظور فرار از 
اجراي حكم از اعالم كامـــل اموال خود مطابق 
مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور 
حكم اعسار معلوم شـــود برخالف واقع خود را 
معسر قلمداد كرده است، دادگاه ضمن حكم به رفع 
اثر از حكم اعسار سابق محكوٌمعليه را به حبس 

محكوم خواهد كرد.
اگر قصوري از پرداخت در مرحله وصول 
اقساطي از سوي مرد صورت گيرد، چه ضمانت 

اجرايي وجود دارد؟
 زن ميتواند براي استيفاي حق خود از مرجع 
مربوطه تقاضاي حبس مرد را بكند. يعني اگر مرد به 
شكل اقساط هم از عهده پرداخت مهريه، بر نيايد آن 

موقع به درخواست ذي نفع زندان ميرود.
 قسطبندي مهريه بر اساس چه معيارهايي 

صورت ميگيرد؟
مالك كل داراييهاست؛ ممكن است مرد 
كارمند باشد، ليكن اموال منقول، امالك و سهام 
داشته باشد. با تشخيص دادگاه، ميزان اقساط به نحو 
ماهيانه تعيين ميشود. در مواردي نيز عليرغم ادعاي 
اعسار، چنانچه ليستي از اموال وي به دادگاه ارائه 
شود، ادعاي اعسار مرد پذيرفته نشده و همزمان 

محكوم به پرداخت كل خواسته ميشود.
آيا صحت دارد اوالً اجراي حكم قطعي از 
محل مستثنيات دين ممنوع است، ثانياً در حدود آن 

تغييراتي يافته است؟
مستثنيات دين (يعني اموالي كه قابليت توقيف 

ندارند) صرفاً شامل موارد زير است:
الفـ  منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم 
اســـت. لذا در فرضي كه خالف شئونات زوج 
تشخيص داده شود، قابل تبديل به منزل كوچكتر 
و از محل مابه التفاوت آن، مهريه همســـر ايداع 

ميشود.
بـ  اثاثيه مورد نيـــاز زندگي كه براي رفع 
حوائج ضروري محكوم و افراد تحت تكفل وي 

الزم است.
جـ  آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم و 
افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه 

ذخيره ميشود.
دـ  كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل 

علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
ـ وســـايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران،  هـ
كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش 

ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان الزم است.
وـ  تلفن مورد نياز زوج، يعني حسب مورد 

زائد بر يك تلفن قابل مزايده است.
زـ  مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر 
پرداخت ميشود، مشـــروط بر اينكه پرداخت 
اجارهبها بدون آن موجب عســـر و حرج گردد 
و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و باالتر از 

شأن او نباشد. 
بنابراين ضمن اينكه وديعه مسكن (با حصول 
شرايطي) قابليت توقيف ندارد، بر خالف قانون 
سابق، خودرو محكوم قابل توقيف بوده و ميتوان 
از محل فروش آن، مبلغ محكوم به را وصول نمود.
در صورت انتقال اموال توسط مرد چه بايد 

كرد؟
اگر همزمان با دادخواست مطالبه مهريه (هم 
زماني عرفي) يا متعاقب آن، مرد مديون، اموالش 
را به نحوي (فروش صوري، هبه يا صلح.....) به 
ديگري انتقال دهد، به شكلي كه ديگر مالي باقي 
نماند، و دادگاه نيز به اين نتيجه برسد كه اقدام به 
انتقال، صوري و به منظور فرار از پرداخت مهريه 
بوده، از طريق ابطال معامالت مذكور حمايتهايي 
از ذينفع به عمل خواهد آمد. عالوه برآن بر اساس 
قانون جديد محكوميتهاي مالي مجازات حبس 
در انتظار شـــوهر و نيز خريداري كه با وي تباني 

كرده، خواهد بود.
حقوق زوجين نســـبت بـــه يكديگر چه 

ميباشد؟
زن و شـــوهر مكلف به حسن معاشرت با 
يكديگرند زن و شوهر بايد در تحكيم مباني خانواده 

و تربيت اوالد با يكديگر همكاري كنند
نفقه زوجه دايم به عهده شوهر است

به زن در صـــورت عدم تمكين نفقه تعلق 
نميگيرد

در عده وفات زن حق نفقه ندارد
زن بايد در منزلي كه شـــوهر تهيه ميكند 
سكونت كند مگر شرط ضمن عقد شده باشد يا 
در صورت بيم خطر جاني، مالي و شرافتي كه در 
صورت اثبات در دادگاه قادر به زندگي در خانهاي 
جداگانه خواهـــد بود، كه در اين صورت نفقه به 

عهده شوهر است.
شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي 
كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن 

باشد، منع كند.
زن ميتواند مستقًال در دارايي خود هر گونه 
تصرفي بكند.البته بايدگفت: تحكيم روابط زوجين 
ريشه در مسايل عاطفي و اخالقي دارد، بنابراين 
رعايت حقوق انساني و حفظ احترام متقابل بيش از 

قوانين خشك و بي روح نقش سازنده دارد.

معاونت حقوقي قوه قضاييه

حقوق مالي زوجين
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

521

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

ترجمه: محّمد مقّدس

يك ضربالمثل قديمىـ  با اندكى تغييرـ  مىگويد: «وقتى خداوند 
بخواهد كسى را خراب كند، او را مغرور مىسازد.» آمريكايىها در 11

سپتامبر، ضربه سختى خوردند و هرگز نمىخواستند در هيأت يك طرف 
ضعيف و ناتوان ظهور كنند لذا بايد كسى را دنبال مىكردند و همانگونه 
كه گاوچران ها در گذشته عمل مىكردند، به او درسى بدهند. اگر هم 
نمىتوانستند ضربهاى به "بن الدن" بزنند، افغانستان را مىزدند و به اين 
طريق، پيام روشنى به او و به تمامى هواداران او و مسلمانان مرّدد، با 
اين محتوا مىفرستادند كه ما ابرقدرتيم، ما قدرتمند هستيم، ما خشمگين 

هستيم و بنابراين با ما درنيفتيد و در برابر ما مقاومت نكنيد.
ســـير جريان حوادث به اين صورت، سخت مرا نگران ساخت. 
"مالزى" درگير چنين اتفاقهايى نشد ولى اين مانع از در معرض كشتار 
قرار گرفتن اين مردم نمى شـــود. عراق آشكارا به عنوان هدف بعدى 
عمليات نظامى آمريكا تعيين شد. عراق به اندازه كافى ضعيف هست 
كه آمريكايىها براى آن شاخ و شانه بكشند و بر نفت اين كشور چيره 
شوند و اين از هر چيزى مهمتر است. پس از حملهاى كوتاه، دولتى 
دستنشـــانده و دست آموز منصوب مىشود و نفت عراق در اختيار 
"اياالت متحده آمريكا" قرار مىگيرد. با اينكه عراق به "اسامه بنالدن" 
پناه نداد و اين كشـــور به هيچ وجه درگير حمالت 11 ســـپتامبر در 
نيويورك نبود، اما اين موضوع چندان مانعى در اين حمله نبود. عراق 
متهم شـــد كه داراى نيروى اتمى و برخوردار از ســـالحهاى شيميايى 
و تسليحات كشتار جمعى است. ادعاى داشتن سالح كشتار جمعى، 
بهانه كافى براى اشغال اين كشور و خلع رهبر آن و در اختيار جهانيان 

گذاشتن نفت اين كشور بود.
براى من روشن شد كه آنچه آمريكايى ها براى انجام آن در عراق 
برنامهريزى مىكنند، درست معادل غارت و چپاول اين كشور در روز 
روشـــن اســـت. در اين راستا، مفهوم تازهاى مطرح مىشد و آن آغاز 
جنگى دفاعى است صرفاً به دليل احتمال اينكه دشمنى يا كشورى در 
حال برنامهريزى براى حمله به يك كشور معيّن است. در اين مفهوم، 
در جهانى كه قاعدتاً بايد وزارت دفاع در هر كشور نقشههاى اورژانسى 
و همه جانبه و با در نظر گرفتن همه سناريوهاى حتى با احتمال بسيار 
كم يا مشكوك، طراحى و مرتب آنها را به روز كند، وجود ندارد. انجام 
حمله بر اســـاس احتمال وقوع حمله و عمليات دفاعى در برابر آن، 
وحشتناك است. ممكن است همگان چنين شك و ترديدهايى داشته 
باشند ولى هيچ كشورى جز اينكه چنان قدرت عظيمى داشته باشد، 
نمىتواند جنگ دفاعى خود را توجيه كند. كشورهاى ضعيفـ  حتى 
آنهايى كه در حقيقت با يورش دشمنان به سرزمينشان روبرو هستند 
ـ نبايد فرصت وارد آوردن ضربه نخست را داشته باشد. توجيه اصل 
جنگ دفاعىـ  خيلى ســـادهـ  به معناى اجازه دادن به قدرتمندترين 
كشور جهان به تهديد و اعمال چنين جنگى عليه هر كشور و هر زمان 
كه بخواهد است. اين برنامهاى براى جهانى است كه در آن هيچ كشور 

وجود ندارد. امن و حتى "مالزى" 
ديدار كردم و در يك ســـفر  من بارها در كنفرانسها با "بوش" 
رسمى نيز به "واشنگتن" رفتم تا با او ديدار داشته باشم همچنانكه پيش 
از آن نامههاى زيادى براى او نوشتم و آنقدر به من محبت داشت كه 
شخصاً پاسخم را مىداد. بر اين باور بودم كه وظيفه دارم برايش بنويسم 
و او را از عواقب حمله به عراق برحذر دارم، به ويژه كه من برانگيخته 
شـــدن احساسات مسلمانان در ازاى اشغال [عراق] را مىدانستم. آنها 
[مسلمانان] ممكن است "صدام حسين" رئيس جمهورى عراق را دوست 
نداشته باشند ولى سرسختانه با اشغال "عراق" از سوى "آمريكا" مخالفت 
خواهند كرد. من همچنين چيزهايى در ارتباط با تروريسم و انگيزههايى 

كه تروريستها را به حركت در مىآورد، مىدانستم.
ادامه دارد

انتخاب رئيس پارلمان عراق به منزله 
گشايش نخستين گره از كالف سردرگم 
تشكيل دولت در بغداد بود كه در نهايت به 
اعالن نخست وزيرى عبدالمهدى انجاميد. 
با اين حال نخست وزير جديد چالشهايى 
جدى را پيش روى خود مى بيند.به گزارش 
گروه تحليل، تفسير و پژوهشهاى خبرى 
ايرنا، «برهم صالح» نامزد «اتحاديه ميهنى 
كردستان» عراق دهم مهرماه در دور دوم 
راى گيرى نمايندگان پارلمان با پيروزى 
قاطــــع (219 در مقابل 22 راى) بر رقيب 
اصلى خود «فواد حســــين» نامزد حزب 
«دموكرات كردستان» پيروز و سومين رئيس 
جمهورى عراق پس از سقوط ديكتاتورى 

صدام شد . 
وى پس از انتخاب و اداى ســـوگند 
قانون اساسى، «عادل عبدالمهدى» را مامور 
تشكيل كابينه جديد كرد و از او خواست 
ظرف 30 روز آينده كابينهاش را تشـــكيل 
دهد. عبدالمهدى پيشتر مورد توافق اكثريت 
ائتالفهاى پيروز در انتخابات پارلمانى 22

ارديبهشت عراق گرفته بود و بدون مخالفتى 
جدى به عنوان نخست وزير جديد معرفى 
شد. شبكه خبرى «الجزيره» قطر در اين زمينه 
در گزارشى به قلم «مروان الجبورى» نوشت: 
در كوتاه ترين زمان پس از اينكه برهم صالح 
بـــه عنوان رئيس جمهورى عراق برگزيده 
شد، وى عادل عبدالمهدى را مامور تشكيل 
دولت جديد كرد. به نوشته اين رسانه، در 
سايه شكاف سياسى در جامعه عراق به نظر 
مى رسد كه عبدالمهدى ماموريت آسانى 
نخواهد داشت و راه براى او هموار نيست. 
در ايـــن زمينه «حبيب الطرفى» عضو دفتر 
سياســـى جريان «الحكمه» معتقد است كه 
اوضاع اقتصادى شكننده و گسترش فساد در 
نظام ادارى عراق، برجسته ترين چالشهاى 
او خواهد بود و اين مسائل موانعى در برابر 
سامان بخشـــيدن به اوضاع است.روزنامه 
«العربى الجديد» چاپ لندن به نقل از يك 
مقام برجسته عراقى نوشت:عادل عبدالمهدى 
پس از توافقى كه ميان جريانهاى «الفتح» 
و «سائرون» صورت گرفته است ماموريت 
تشكيل دولت جديد شده است. عبدالمهدى 
در دوران جوانى داراى افكار ليبراليستى و 
با «ايـــاد عالوى» معاون رئيس جمهورى 
كنونى و «احمد چلبى» رئيس كنگره ملى 
عراق داراى ارتباط تنگاتنگى بود. سپس او 
انديشه سوسياليسم را دنبال كرد و پس از 
آن به شيعيان گرايش پيدا كرد. در دهه نود 
قرن گذشته مسئول مجلس اعلى اسالمى 
عراق در اقليم كردستان بود. او از فرصت 
حضور خود در اقليم كردســـتان استفاده با 
«جالل طالبانى» و «مسعود بارزانى» روابط 
تنگاتنگى برقرار كرد. او همچنين در تشكيل 
سازمان بدر عراق نقش برجسته اى داشت. 
نزديكان او مى گويند كه او توانسته است 
به طور همزمان با ايرانىها و آمريكايىها 
روابطى مناسب برقرار كند. او همچنين با 
رهبران ُكرد و اهل تسنن عراق شبكه اى از 
روابط را تاسيس كرده است. در اين پيوند، 
«على الدباغ» سخنگوى رسمى دولت سابق 
عراق به روزنامه «الشرق االوسط» عربستان 
گفته عادل عبدالمهدى در شرايطى به عنوان 
نخست وزير انتخاب مى شود كه عراق در 
نتيجه جنگ عليه داعش و مســـائلى چون 
حاشيه نشينىهاى دوران گذشته، كم آبى و 
افزايش سطح انتظارها با مشكالتى روبرو 

است و براى او آسان نيست كه ماموريت 
خود را با موفقيت پشت سر گذارد. او بايد 
با شـــهروندان با آرامش برخورد كند و با 
فراهم كردن فرصت كارى و دادن انگيزه آنان 
را اميدوار سازد. او روى كاهش تنشهاى 
سياســـى در داخل و منطقه تمركز خواهد 
كرد زيرا او مرد گفت و گو اســـت. او در 
سطح منطقه اى بايد با آرامش با بحرانهايى 
كه منطقه را فرا گرفته و روابط كشورها را 

تيره كرده است، برخورد كند. 
تارنمـــاى «الخليج آنالين» امارات در 
گزارشى به قلم «عمر الجنابى» به چالشهايى 
كـــه عادل عبدالمهدى با آن روبرو خواهد 

شد پرداخت و نوشت: برجسته ترين اين 
چالشها ناآرامىهـــا اخير بصره و ديگر 
شهرهاى عراق است. او همچنين بايد قدرت 
تعامـــل با تحريمهاى آمريكا عليه ايران را 
داشـــته باشد. همچنين چگونگى رفتار او 
درباره گسترش سالح به طور غيرقانونى در 
ميان شبه نظاميان هم مهم است. بازسازى 
مناطق آزاد شده از كنترل داعش و چگونگى 
اعتماد ســـازى با مردم هم در اين زمينه از 
اهميت خاص خود برخوردار است.روزنامه 
«العربى الجديد» در بخشى از گزارش خود 
از قول «واثق الهاشـــمى» تحليلگر مسائل 
سياسى عراق نوشت: عبدالمهدى اقدام به 
تشكيل دولت كرده و در اين مسير قانون را 
زير پا نخواهد گذاشت زيرا او نامزد مورد 
توافق همه جريانها اســـت و در شرايطى 
براى نخست وزيرى عراق انتخاب شد كه 

با مطالبات اصلى احزاب شيعى، كرد و سنى 
موافقت كرده است. 

به نوشته اين رسانه، عادل عبدالمهدى 
در نتيجه توافق ائتالف سائرون به رهبرى 
«مقتدا صدر»، ائتـــالف الفتح به رهبرى 
«هادى العامـــرى» و پذيريش ايران براى 
تشكيل دولت جديد مامور شد. او داراى 
روابط خوبى با ايران است. آمريكايىها در 
شرايطى كه مهرههاى مورد نظرشان براى 
نخست وزيرى عراق با استقبال جريانهاى 
عراق روبرو نشـــده اســـت چاره اى جز 
تعامل با عادل عبدالمهدى ندارند. در اين 
زمينه «مشعان الجبورى» عضو سابق پارلمان 

عراق گفت: ايران با ماموريت عبدالمهدى 
براى تشكيل دولت به پيروزى ديگرى در 
عراق دست يافت. اين كشور همچنين با 
انتخاب «محمد الحلبوسى» براى رياست 
پارلمان عراق و برهم صالح براى رياست 
جمهورى عراق نيز به پيروزىها ديگرى 

نيز دست يافته است. 
روزنامه «االخبار» لبنان نيز در گزارشى 
با عنوان «بـــا نقش آفرينى ايران موضوع 
حل شـــد» آورد: انتخاب برهم صالح براى 
رياست جمهورى عراق و ماموريت عادل 
عبدالمهدى براى تشكيل دولت دو تحول 
مهمى است كه نشانههاى اصلى حل مسائل 
را ترســـيم مى كند. اين نشانهها با انتخاب 
الحلبوسى به عنوان رئيس پارلمان پديدار 
شده بود. با وجود اينكه اين موضوع بيانگر 
توازن نفوذ در عرصه سياسى عراق است، 

اين انتخاب داراى پيامى با اين محتوا است 
كه تهـــران و همپيمانان آن در روند اين 
انتخابات و نتايج آن دستاوردهاى سياسى 
پى در پى داشـــته اند. سناريوى مربوط به 
انتخاب رياســـت پارلمان در روند انتخاب 
رئيس جمهورى عراق تكرار شـــد. اين 
سناريو پس از شكست تالش آمريكا براى 
براى رقم زدن امور به ســـود خود تكرار 
شد. واشنگتن خواست در ساعتهاى پايانى 
رونـــد انتخابات با حمايت از نامزد مورد 
حمايت مسعود بارزانى خود را نجات دهد، 
اما اين موضوع ســـبب شد كه جريانهاى 
شيعى از برهم صالح حمايت كنند. برهم 

صالح در نتيجه اين روند عادل عبدالمهدى 
را مامور تشكيل دولت كرد.

تشــديد رقابت حزبى در كردستان 
عراق با انتخاب رئيس جمهورى

پيروزى «حزب دموكرات كردستان» 
عراق در انتخابات پارلمانى اقليم و انتخاب 
رئيـــس جمهورى عراق از «اتحاديه ميهنى 
كردســـتان»، عواملى هستند كه به اعتقاد 
تحليلگران باعث افزايش رقابت و چالش 
حزبى در منطقه كردنشين عراق مى شود. 
«حزب دموكرات كردســـتان» و «اتحاديه 
ميهنى كردســـتان» در حدود دو دهه اخير 
روابط و خط مشى نسبتا پايدار و منسجمى 
را با يكديگر در اقليم كردســـتان عراق به 
اجرا گذاشـــته اند. اما تحوالت اخير، آينده 
اين همكارى را مبهم ســـاخته است. به 
اعتقاد تحليلگران انتخاب رئيس جمهورى 

عراق از يك چهره سياسى اتحاديه ميهنى، 
باوجود پيروزى دموكراتها در انتخابات 
پارلمانى، ممكن اســـت به تنش در داخل 
اقليم كردستان منجر شود.نتايج انتخابات 
پارلمانى كه هفته گذشـــته در اقليم برگزار 
شد از صدرنشينى حزب دموكرات كردستان 
عراق(KDP) خبر مى دهد. پس از آن نيز 
اتحاديه ميهنى كردستان(PUK) و جنبش 
تغيير (گوران) و جنبش نسل نو توانستند با 
كسب بيشترين آرا كرسىهايى از مجلس را 
به خود اختصاص دهند. پس از اين احزاب 
نيز جماعت اسالمى كردستان، ائتالفهاى به 
سوى اصالح و معاصر در ردههاى بعدى 

قرار گرفتند . 
انتخابات اقليم كردستان و حاشيههاى آن

اگرچه كميسيون عالى مستقل انتخابات 
اقليم كردســـتان به صورت رسمى نتايج 
انتخابـــات را مورد تاييد نهايى قرار نداده 
اســـت اما گفته مى شود حزب دموكرات 
بـــا 45 و اتحاديه ميهنى با 22 و گوران با 
12 كرسى در صدر قرار گرفته اند. پارلمان 
اقليم كردســـتان داراى 111 كرسى دارد. از 
اين تعداد يازده كرسى به اقليتهاى مذهبى 
و نژادى تعلق مى گيرد و احزاب كرد براى 
تصاحب 100 كرسى رقابت مى كنند. با اين 
حال خبرهاى منتشـــر شده در رسانهها از 
تنش ميان احزاب سياسى اقليم و اعتراض 
به نتيجه انتخابات حكايت دارد. تارنماى 
يورونيوز نوشت: كميسيون انتخابات اعالم 
كرد كه بيش از 1000 مورد شـــكايت را 

در اين زمينه دريافت كرده است. به نوشته 
اين شبكه خبرى پيشتر اتحاديه ميهنى اعالم 
كـــرده بود كه نتيجه اين انتخابات را نمى 
پذيرد زيرا در فرايند راى گيرى نقصهايى 
وجود دارد. تارنماىNew Arab نيز آورده 
اســـت عالوه بر اعتراض حزب اتحاديه 
ميهنى، بازرســـان نيز از برخى بى نظمى و 
بىقانونىها سخن مى گويند و همين امر بر 
ابهام در نتيجه اين انتخابات افزوده است. 
با اين حال تحليلگران احتمال مشاركت و 
همـــكارى دوباره دو حزب رقيب را پس 
از اعالم نتايج نهايى باال مى دانند. در اين 
شـــرايط گفته مى شود مسعود بارزانى در 

فرايندهاى سياسى كردستان عراق حاكميت 
محسوس خود را حفظ مى كند. بنا بر تحليل 
اين تارنماى خبرى با وجود برترى سياسى 
حزب دموكرات، نكته مهم آن اســـت كه 
در انتخابات داخلى احزاب كردستان عراق، 
برهـــم صالح از حزب اتحاديه ميهنى قادر 
شـــد تا نظر همه گروهها را به خود جلب 
كنـــد و در رقابتى جدى با دموكراتها در 
راه نامزدى براى رياســـت جمهورى عراق 

پيروز شود. 
تشــديد رقابــت حزبــى در اقليم 

كردستان
پارلمان عراق هفته گذشـــته از ميان 
چند چهره سياسى ُكرد، «برهم صالح» را 
پس از دو راى گيرى به عنوان ســـومين 
رئيس جمهورى اين كشـــور در دوره 
پس از سقوط صدام حسين معرفى كرد. 
تحليلگران صالح را فردى تحول خواه مى 
دانند كه مىتواند با رويكردهاى خود ثبات 
و پيشرفت را نخست براى اقليم كردستان 
و عراق و ســـپس منطقه باعث شـــود. 
تارنماى «گلف نيوز» (Gulf News) در 
مورد تحوالت مربوط به منطقه كردستان 
آورده است: برهم صالح كه به عنوان رئيس 
جمهورى جديد عراق انتخاب شده است 
مى تواند هواى تازه سياسى را براى تنفس 
به كشورى كه به شدت به آن نياز دارد 
بدمد. به ويژه آنكه وى از سوى تهران و 
واشنگتن كه دو قدرت اصلى در اين كشور 
هستند پذيرفته شده است. تارنماى اين 
روزنامه شناخته شده در ميان كشورهاى 
عرب حوزه خليج فارس، برهم صالح را 
تكنوكرات كردى دانست كه تكنوكرات 
ديگـــرى با نام «عادل عبدالمهدى» را به 
عنوان نخست وزير عراق معرفى كرد. وى 
نيز همچون صالح فردى ميانه رو و بدون 
جهت گيرى تند سياسى عنوان شده است. 
بر اساس ديدگاه گلف نيوز از زمان اشغال 
عراق به وسيله اياالت متحده و سرنگونى 
صدام حسين تاكنون، انتخاب برهم صالح 
متفاوت از ديگران بوده و اميد مى رود وى 
بتواند به تدريج تحوالت در اين كشور را 
ســـرو سامان دهد. صالح به عنوان عضو 
برجســـته اتحاديه ميهنى كردستان عراق 
توانست 220 راى از 273 عضو پارلمان 
را به دست آورد و رقيبان پرشمار خود را 

كنار بگذارد. بر اساس تحليل اين گزارش
انتخاب صالح حاصل توافق درونى احزاب
كرد بود. اگرچه حزب دموكرات كردستان
به اين انتخاب اعتراض داشـــت اما در
نهايت نتوانســـت انتخاب صالح را تغيير
دهد. صالح در مورد رفراندوم اســـتقالل
در كردســـتان بسيار محتاطانه و مشروط
اظهارنظر كرد و باوجود شركت در همه
پرســـى، آن را حركتى اشـــتباه دانست.
صالح در بين سياستمداران كرد از جمله
مصالحه جوترين افراد به شمار مى رود
و حـــزب دموكرات از اين جهت نگران
آينده حاكميت خود است .با اينكه برخى
تحليلها دو حزب اصلى كردستان عراق
را در مســـير بازسازى مشاركت سياسى
اســـتراتژيك متحد ارزيابى مى كنند اما
رقابت ســـخت آنها در زمينه انتخاب
نامزد رياست جمهورى، ارتباط دو حزب
را به دوره اى پرنوســـان و غيرقابل پيش
Iraq Oilبينى وارد ســـاخت. تارنماى
Report اعتقاد دارد انتخاب برهم صالح
ممكن است روابط ميان اين دو حزب را
تضعيف كند. حزب دموكرات و اتحاديه
ميهنى در بيش از ده ســـال گذشته قادر
شـــدند با توافق دوجانبه، قدرت خود را
در فرايند چانه زنى با بغداد و به حاشيه
راندن احزاب رقيب افزايش دهند و موفق

عمل كنند. 
تارنماى شـــوراى آتالنتيك نيز در
گزارشى با عنوان «انتخابات كردستان؛ نقطه
انفجار يا شـــرايطى عادى؟» آورده است:
تالش نافرجام براى استقالل و تنش لفظى
ميان دو حزب اصلى منطقه بر انتخابات
و تحوالت پس از آن سايه انداخته است.
تحليلگران اعتقاد دارند حزب دموكرات
بر اثر پيامدهاى برگزارى همه پرســـى
ناكام تضعيف شـــده و روابط خارجى
آن بـــا طرفهاى عراقى و منطقه اى و
بين المللى آسيب ديده است. از اين رو
كسب نتايج خوب در انتخابات پارلمان نيز
نتوانست مانع شكست اين حزب از رقيب
داخلى در انتخاب نامزد رئيس جمهورى
شود. برخى كارشناسان نيز علت موفقيت
اتحاد ميهنى كردســـتان در اين رقابت را
تفكيك دو پرونده كردســـتان و بغداد و
تعامـــل جداگانه و موثر با هر دو طرف
از سوى اين حزب عنوان مى كنند. البته
دليل اين امر نيز شـــايد مشخص بودن
شكســـت در انتخابات پارلمانى از سوى
رهبران سياسى اين حزب ارزيابى شود.
حال تحليلگران داخلى و خارجى، پيامد
اين تحوالت را تشديد شكافها و تعميق
اختالفات دو حزب در اقليم كردستان پيش
بينى مىكنند. به نوشته شوراى آتالنتيك،
بازگشـــت برهم صالح به حزب اتحاديه
ميهنى در كنار وجهه وى و نارضايتىها از
حزب دموكرات باعث افزايش رغبت به
سوى اتحاديه ميهنى شد. به همين داليل
شايد نتوان ائتالف دو حزب را در شرايط
فعلى خيلى جدى گرفت. تحوالت زمان را
براى دگرگونى در ساختار سياسى كردستان
به سوى يك فرمول جديد كه موجب ثبات
و كارآمدى بيشتر سياسى مى شود پيش
مى برد. اكنون ديگر هيچ تضمينى وجود
ندارد كه فرض شـــود حزب دموكرات
مانند يك حزب قدرتمند و داراى ساختار

مناسب رفتار كند.

مأموريت دشوار «عبدالمهدى» در عراق
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ايميل  خط ارتباطي :

جوانفكر به 91 روز حبس محكوم شد
ســـرويس خبرـ  علي اكبر جوانفكر مشـــاور مطبوعاتي محمود 
احمدينژاد رئيسجمهوري دولتهاي نهم و دهم، به جرم تمرد از امر 

ماموران قضايي و انتظامي به 91 روز حبس قطعي محكوم شد.

شيوهنامه اجراي دادنامه هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري

ســـرويس خبر: ســـازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامهاي 
خطاب به مديران كل بيمه  اي سراســـر كشور، شيوهنامه اجراي دادنامه 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در خصوص احتســـاب سوابق 
بيمهشدگان ابالغ كرد. به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، 

در اين بخشنامه آمده است:
«پيرو دستور اداري شماره 1000/96/4629 مورخ 96/5/3 موضوع 
ابالغ شيوه نامه اجراي دادنامه 563 مورخ 95/8/25 هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري و اصالح دستور اداري شماره 539 مورخ 88/6/21، به 
منظور رعايت دقيق مفاد شيوه نامه مذكور و جلوگيري از تبعات احتمالي 
عدم رعايت مفاد دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ضروري 
است در خصوص سوابق ادعايي اشخاص كه قبل از طرح شكايت يا 
پس از طرح شكايت از سوي ديوان عدالت به سازمان ارجاع ميگردد، 
ســـوابق و مدارك مربوطه از متقاضيان اخذ و وفق مقررات مذكور به 

صورت دقيق بررسي و اقدام مقتضي صورت پذيرد.»
بر اساس اين گزارش در اين بخشنامه روند رسيدگي به درخواستهاي 

احتساب سوابق بيمهشدگان به اين ترتيب تعيين شده است:
دادنامه شـــماره 563 مورخ 95/8/25 هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري اشـــعار ميدارد، «مادامي كه اشخاص به سازمان تامين اجتماعي 
مراجعه نكرده و سازمان مذكور، گواهي الزم مطابق دستور اداري شماره 
539 مورخ 88/6/21 و نيز دستور اداري شماره 11568 مورخ 94/11/3، 
مبني بر عدم امكان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل 
رســـيدگي در ديوان عدالت اداري نيســـت.» لذا با توجه به اينكه آراي 
صادره از ســـوي كميتههاي فوقالذكر قابليت طرح شكايت در ديوان 
عدالت اداري دارند، كميتههاي احتساب سوابق بايد گواهي مربوط را 
مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي ذينفعان كتباً، مستند و مستدل و 

با ذكر توضيحات دقيق به فوريت صادر و به متقاضي ارائه كنند.

خدماترساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام(ره) به زائران اربعين حسيني 

ســــرويس شهرستانها: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) امسال 
نيز همانند ســــالهاي گذشته و حتي به شكل گستردهتري در برگزاري 
مراسم اربعين حضور داشت و به زائران حسيني در زمينههاي مختلف 

خدمترساني كرد. 
بــــه گفته دكتر محمد مخبر، رئيس ســــتاد اجرايي فرمان حضرت 
امام(ره)، اين ستاد امسال با استقرار چند موكب در مناطق چزابه، شلمچه، 
مهران، كربالي معلي، نجف اشرف و مسير بين اين دو شهر، حمايت از 
برپايــــي 35 موكب مردمي، فراهم كردن امكانات درماني و دارويي براي 
50هزار بيمار، مســــاعدت در اعزام 800 زائر اولي و تدارك بزرگترين 
پاركينگ توســــط اين ستاد براي رفاه حال زائران، از جمله اين اقدامات 

به شمار ميرود. 
مديرعامل بنياد اجتماعي بركت احسان نيز در زمينه خدمترساني 
به زائران اربعين حســــيني توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، 
به بيان جزييات اين اقدامات پرداخت. دكتر اميرحســــين مدني خدمات 
درمان و سالمت، اعزام زائر اوليها، استقرار موكبهاي احسان و توليد 
و توزيع محصوالت رسانهاي و فرهنگي را از جمله حوزههاي فعاليت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) در اربعين حسيني ذكر كرد و افزود: 
امسال با راهاندازي پويش «رواديد بهشت» و در قالب 16 كاروان، 800زائر 
اولي از مناطق محروم كشور از جمله هيرمند، نيمروز وهامون در استان 
سيستان و بلوچستان، شاخن در خراسان جنوبي، احمد فداله در خوزستان، 
بشاگرد در هرمزگان و... توسط ستاد اجرايي به كربال اعزام شدند. وي 
اظهار داشــــت: اين زائران تنها هزينه ويزا را خودشان پرداخت كردند و 
بقيه مخارج سفر هر زائر معادل 12ميليون ريال توسط ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام(ره) تقبل شد. 
دكتر مدني از استقرار سه موكب ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) 
در مناطق مرزي مهران، شلمچه و چزابه و همچنين برپايي موكب در كربال، 
نجف و مسير ميان اين دو شهر خبر داد و گفت: در اين موكبها در قالب 
طرح احسانالحسين، روزانه 20هزار پرس غذا و حجم قابل مالحظهاي 
آب آشاميدني ميان زائران توزيع شد. همچنين موكب ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام(ره) مستقر در كربال نيز قابليت اسكان پنج هزار زائر را در 

شبانهروز داشت و به همين تعداد زائر را نيز اطعام ميكرد. 
مديرعامل بنياد بركت احسان وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام(ره) در ادامه از استقرار كاروان سالمت احسان در مناطق محروم كشور 
پس از خدمترســــاني به زائران اربعين حســــيني خبر داد و اضافه كرد: 
كاروان سالمت احسان با دارا بودن 600مترمربع فضا و 140تختخواب با 
استقرار در مناطق محروم به  ويژه در هنگام وقوع حوادث و بالياي طبيعي، 
به ارائه خدمات درماني به مردم اين مناطق خواهد پرداخت. دكتر مدني با 
اشاره به تجهيز هر چه بيشتر كاروان سالمت احسان يادآور شد: به زودي 
خدمات بيشتر و تخصصيتري همچون دندانپزشكي و انجام عملهاي 

جراحي نيز به قابليتهاي كاروان سالمت احسان افزوده ميشود. 
وي در پايان با اشــــاره به تأكيدات دكتر محمد مخبر، رئيس ســــتاد 
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) مبني بر استقرار پنج كاروان سالمت احسان 
در مناطق محروم كشور اضافه كرد: تعداد كاروانهاي سالمت احسان به 
زودي افزايش مييابد و اين كاروانها در يكهزار روستاي كشور به ارائه 

خدمات درماني خواهند پرداخت. 
 ارائه خدمات درماني به 50 هزار زائر 

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) در مراسم پيادهروي اربعين به 
50هزار نفر از زائران حسيني، خدمات دارويي و درماني ارائه داد. 

مديرعامل شركت بركت تل وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام(ره) با بيان اين مطلب افزود: امسال ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) 
با استقرار چهار ايستگاه در شهرهاي نجف و كربال، عمود 828 بين اين 
دو شهر و راهاندازي واحد سيار ميان مرزهاي چزابه و شلمچه بيش از پنج 
هزار نفر از زائران اربعين حسيني را ويزيت پزشكي كرد.  دكتر سيدمحمد 
پورحسيني ادامه داد: ويزيت اين زائران بهطور كامل شامل معاينه توسط 
پزشــــك و تجويز و تحويل دارو، كامًال به شكل رايگان انجام پذيرفت. 
دكتر پورحسيني افزود: همچنين اتومبيلهاي سيار نيز در مسير عمود 828

تا شهر كربال در تردد بوده و خدمترساني ميكردند. 
قرارگاه جهادي خدمترساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) 
نيز با اعزام نيروهاي جهادي شامل پزشكان، پيراپزشكان و پرستاران در 
10روزه منتهي به اربعين حسيني به ارايه خدمات به زائران پرداخت. 

دكتر محمد ودود حيدري، اقدامات قرارگاه جهادي خدمترســــاني 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) را به دو بخش متمركز و غيرمتمركز 
تقسيم كرد و افزود: امسال تالش كرديم گروههاي جهادي فعال در حوزه
سالمت و درمان را ساماندهي كنيم. در اين راستا، يكصد و چهل پزشك، 
پيراپزشك و بهيار با كولهپشتي حاوي دارو و در طول مسير پيادهروي ميان 

نجف تا كربال به ارائه خدمات درماني به زائران پرداختند. 
دكتر حيدري از بهكارگيري گروههاي جهادي در اعزام زائران اولي به 
عتبات عاليات خبر داد و گفت: گروههاي جهادي را مسئول شناسايي و 
اعزام زائران مناطق محروم كرديم. شناسايي و اعزام اين افراد توسط گروههاي 

جهادي انجام گرفت و مديريت كاروانها هم بر عهده خود آنان بود.
ورود 1/5 ميليون زائر به مشهد الرضا (ع)

مشهد ـ  خبرنگار اطالعات: يك ميليون و 490 هزار و 765 زائر از 
اربعين حسيني تاكنون براي شركت در آيين   هاي عزاداري دهه پاياني ماه 

صفر وارد مشهد مقدس شدهاند. 
مديركل هماهنگي امور رفاهي زائران اســــتانداري خراسانرضوي 
افزود: از اين جمعيت يك ميليون و 104 هزار و 372 نفر با وســــايل 
نقليه شــــخصي و 204 هزار و 975 زائر از طريق ناوگان عمومي وارد 
مشــــهدالرضا(ع) شده  اند. به گفته مهدي فروزان همچنين در اين مدت 
111هزار و 140 نفر از طريق قطار و 70 هزار و 278 نفر با ناوگان هوايي 

به مشهد مقدس سفر كردهاند. 
وي با اشاره به اينكه جمعيت زائران ورودي نسبت به مدت مشابه 
پارســــال 3 درصد افزايش نشان ميدهد، گفت: جمعيت زائران پياده نيز 
قابل توجه است و تا شنبه شب گذشته 6000 نفر به مشهد وارد شدهاند 
كاروان در طول مسيرهاي منتهي  و 25 هزار و 500 نفر نيز در قالب 200
به مشهد در حال حركت بودهاند.  مديركل هماهنگي امور رفاهي زائران 
استانداري خراسانرضوي با اعالم اينكه شمار زائران در روزهاي آينده 
افزايش مييابد، افزود: برنامهريزي و پيشبينيهاي الزم براي ارائه خدمات 

مناسب به زائران انجام شده است. 
پاسخ مسئوالن

 پاسخ شركت مترو درباره توزيع بروشورهاي گردشگري و تفريحي 
احتراماً خواهشمند است در خصوص مطلب مندرج در آنروزنامه، 
شنبه مورخه 1397/8/12 با عنوان «توزيع بروشورهاي مترو در تمامي 

ايام سال»، پاسخ زير بهچاپ برسد: 
ضمن تشـــكر از اين مســـافر گرامي، بهاطالع ميرساند مديريت 
ارتباطات و امور بينالملل شركت بهرهبرداري مترو براي آگاهي مسافران 
داخلي و خارجي، انشـــاءاهللا در ايام نوروز 1398 نيز اقدام به انتشـــار و 
توزيع رايگان بروشور اماكن گردشگري و تفريحي اطراف ايستگاههاي 
مترو خواهد كرد. گفتني است كه شهروندان محترم ميتوانند با مراجعه 
metro.tehran.ir بهسايت شركت بهرهبرداري متروي تهران به نشاني

در قسمت «گردش با مترو» به مراكز مهم اطراف هر ايستگاه و نيز نقشه 
تمامي خطوط مترو دسترسي داشته باشند. 

محسن محمديان 
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بينالملل 

سرويس شهرستانها: راهپيمايي يوم اهللا 
13آبان در سراسر كشور باشكوه هر چه بيشتر 

برگزار شد. 
همزمان با سي و نهمين سالگرد تسخير 
النه جاسوسي آمريكا در ايران توسط دانشجويان 
مسلمان پيرو خط امام (ره)، ويژه برنامه سيزدهم 
آبان ماه روز ملي مبارزه با استكبار جهاني و روز 

دانشآموز در سراسر كشور برگزار شد.
امســـال هم مردم آزاده كشـــورمان با 
ســـردادن شـــعار «هيهات منا الذله» در برابر 
زياده  خواهيهاي استكبار جهاني ميايستند. در 
اين راهپيمايي دانشآموزان و دانشجويان با در 
دست داشتن پرچم سه رنگ و سربندهايي كه 
نشـــانه ايستادگي و مقاومت در برابر استكبار 
است و با سردادن شعارهاي مرگ بر آمريكا، 
مرگ بر استكبار و مرگ بر اسرائيل، بار ديگر 
اعالم كردند كه در مقابل هر ظلمي ايستادهاند 
و سر تسليم فرود نخواهند آورد. دانشجويان 
و دانشآمـــوزان به همراه گروههاي مختلف 
مردم در راهپيمايي ديروز برگ زرين ديگري 
در تاريخ مبارزه با استكبار جهاني را به ثبت 

رساندند. 
شركتكنندگان در اين راهپيمايي باسر 
دادن شعارهاي استكبارستيزي بار ديگر صالبت 
و ايســـتادگي خـــود را در مقابل توطئههاي 
مســـتكبرانه ابرقدرتهاي جهاني به نمايش 

گذاشتند.
حضور دانشآموزان و دانشـــجويان در 
صفوف اين راهپيمايي نشانگر تعهد اين قشر 
آگاه براي تحقق اهداف واال و عظيم انقالب 
اســـالمي بود و فريادهاي اســـتكبار ستيزانه 
گروههاي مختلـــف مردم در اين راهپيمايي 
جلوهاي از وحدت مردم در مبارزه با استكبار را 
به نمايش گذاشت. سخنرانان هم در اين مراسم 
بر اقتدار جمهوري اسالمي تاكيد كردند و گفتند 
كه اســـتكبار ستيزي امروز جزو ضروريات و 

الزامات كشور است.
در راهپيمايي يوماهللا 13آبان شركتكنندگان 
در استانهاي مختلف كشور با سر دادن شعار 
مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل و مرگ بر 
اســـتكبار بارديگر  با آرمانهاي امام راحل و 
مقام معظم رهبري و شـــهدا انقالب تجديد 

ميثاق كردند.
مراسم راهپيمايي 13 آبان روز مبارزه با 
استكبار جهاني همزمان با سراسر كشور و با 
حضور دانشآموزان، دانشجويان و قشرهاي 

مختلف مردم در استان اصفهان برگزار شد.
شـــركتكنندگان در راهپيمايي يوم اهللا 
13آبان با شعارهاي «مرگ بر آمريكا»، «مرگ 
بر اسرائيل»، «اهللا اكبر» و «لبيك يا خامنهاي» با 
تاكيد بر ادامه پايبندي به ارزشهاي انقالبي با 
آرمانهاي واالي امام راحل و نظام جمهوري 

اسالمي تجديد بيعت كردند. 
قشرهاي مختلف مردم از جمله مسئوالن، 
خانوادههاي شـــهدا، جانبازان و ايثارگران با 
حضور در اين راهپيمايي در شهرســـتانهاي 
مختلف استان اصفهان و سر دادن شعارهاي 
مرگ بر آمريكا، انزجار خود را از اســـتكبار 

جهاني به نمايش گذاشتند. 
قشرهاي مختلف مردم از جمله نوجوانان 
و جوانان در مركز اســـتان سمنان با حضور 
پرشـــور در راهپيمايي يوم اهللا 13آبان، برگ 

زرين ديگري بر افتخارهاي خود در حمايت از 
آرمانهاي نظام جمهوري اسالمي افزودند.

راهپيمايي 13آبـــان روز ملي مبارزه با 
اســـتكبار جهاني با حضور مسئوالن اجرايي، 
روحانيون و صدها نفر از دانشآموزان، بسيجيان 
و قشـــرهاي مختلف مردم بهويژه ايثارگران، 
فرهنگيان و خانواده معظم شـــهدا در مشهد 
برگزار شـــد. راهپيمايان با سردادن شعارهاي 
ضد اســـتكباري و در دست داشتن پالكاردها 
و دست نوشتههايي در اين زمينه انزجار خود 
را از اقدامات آمريكا و دشمنان جهان اسالم 

ابراز ميدارند.
آنان مســـير ميدان بسيج تا حرم مطهر 
رضوي را طي كرده و در حرم مطهر رضوي 
به سخنان حسين مظفر عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام گوش فرا دادند. 
مراســـم راهپيمايي روز ملي مبارزه با 

استكبار جهاني (13آبان) با حضور قشرهاي 
مختلف مردم و مسئوالن كرمانشاه همزمان با 

سراسر كشور برگزار شد .
در اين راهپيمايي، مردم مؤمن و انقالبي 
كرمانشاه با شعارهاي كوبنده «مرگ بر آمريكا، 
مرگ بر اسرائيل و مرگ بر استكبار» بار ديگر 
خشـــم و انزجار خود را از ســـران مستكبر 
جهان اعالم كردند .آيتاهللا علي ســـعيدي 
نماينده ولـــي فقيه و رئيس دفتر عقيدتي و 
سياسي فرماندهي كل قوا در جمع راهپيمايان 

كرمانشاهي سخنراني كرد. 
راهپيمايي ضداستكباري يوماهللا سيزدهم 
آبان با حضور پرشـــور مردم دارالمومنين و 
دارالمجاهدين همدان در ميان فريادهاي حق 
طلبانه و دشمنشكن «مرگ بر آمريكا»، «لبيك 
يا حســـين»، «لبيك يا خامنهاي» و «اهللا اكبر» 

آغاز شد.
مردم همدان نيز همچون ســـاير ملت 
ايران حضور حماسي و پرشوري را به نمايش 
گذاشتند و در اين راهپيمايي پس از پيمودن 
مســـير ميدان امامزاده عبـــداهللا(ع) و خيابان 
باباطاهـــر، در ميدان امام خميني(ره) همدان 

تجمع كردند. 
راهپيمايي باشـــكوه يـــوم اهللا 13 آبان، 
همزمان با سراســـر كشور با حضور گسترده 
دانشآموزان، دانشجويان و قشرهاي مختلف 

مردم انقالبي و متدين قم برگزار شد .
راهپيمايـــان كه تصاويري از امام راحل 
و مقـــام معظم رهبـــري و پالكاردهايي در 
محكوميت جنايات آمريكا درسراســـر جهان 
در دســـت داشتند، انزجار خود را از اقدامات 

ددمنشانه استكبار جهاني اعالم كردند. 
راهپيمايي 13آبـــان مردم كهگيلويه و 
بويراحمد در 21 شـــهر و بخش همزمان با 

سراسر كشور برگزار شد. 
راهپيمايي امسال مردم شهر ياسوج به نحو 
چشمگيري نسبت به سالهاي قبل پرشور و 

پرجمعيت بود. 
راهپيمايي يوماهللا 13آبان همزمان با سراسر 
كشـــور با حضور جمع زيادي از قشرهاي 
مختلف مردم بهويژه دانشآموزان و دانشجويان 
مومن و انقالبي قزوين در خيابان شهداي اين 

شهر برگزار شد .

شـــركت كنندگان در اين مراسم با سر 
دادن شـــعارهاي  «مرگ برآمريكا و مرگ بر 
اسرائيل» بار ديگر نفرت و انزجار خود را از 
استكبار جهاني به نمايش گذاشته و با شعار 
«ما اهل كوفته نيستيم، علي تنها بماند» نيز با 
آرمانهاي انقالب و نظام جمهوري اسالمي 

تجديد پيمان كردند .
راهپيمايي اســـتكبار ســـتيزانه 13 آبان 
با حضور قشـــرهاي مختلف مردم به ويژه 
دانشآموزان، دانشجويان و جمعي از مسئوالن 
زنجان از چهار راه اميركبير اين شـــهر آغاز 

شد.
مردم زنجان با شـــركت در اين آيين، به 
ياوه سراييها، تحريمهاي ظالمانه، بدعهديها 
و توهينهـــاي آمريكا در روز ملي مبارزه با 

استكبار جهاني پاسخ دادند.
راهپيمايي 13آبان ماه با حضور قشرهاي 
مختلف مردم در  9 شهرستان استان چهارمحال 
و بختياري برگزار شد.قشرهاي مختلف مردم، 
جوانان، دانشآموزان و دانشـــجويان در اين 
راهپيمايي در كنار يكديگر محكمتر از گذشته، 
عـــزم و اراده خـــود را در برابر زورگويان به 

نمايش گذاشتند. 
مردم اســـتان خراسانشمالي، گنجينه 
فرهنگها و قوميتهـــا، همزمان با 13آبان، 
روز ملي مبارزه با استكبار جهاني، به خيابانها 

آمده و بار ديگر با ســـر دادن شـــعار «مرگ 
بر آمريكا»، شـــور استكبارستيزي خود را به 

نمايش گذاشتند .
در راهپيمايي مركز استان خراسان شمالي 
كه از محل ميدان شـــهيد بجنورد آغاز شد، 
قشرهاي مختلف قوميتهاي اين استان اعم 
از كرد، تركمن، تات، ترك و فارس، حضور 

يافتند و دوشادوش هم حركت كردند.
راهپيمايي دشمن شكن و استكبارستيز 
13آبان با حضور گسترده و پرشور مردم استان 
يزد در 65 منطقه شـــهري و روستايي برگزار 
شد.مردم با حضور گسترده در اين راهپيمايي 
بار ديگر عزت و اقتدار جمهوري اســـالمي 

ايران را به نمايش گذاشتند .
راهپيمايي باشـــكوه 13آبان با شركت 
قشـــرهاي مختلف مردم شـــيعه و سني، 
دانشجويان و دانش آموزان سيستانوبلوچستان 

در 50 نقطه اين استان برگزار شد.
در اين آيين ضد استكباري مردم شهرها 
و روستاهاي سيستان و بلوچستان يكپارچه و 
متحد با سردادن شعارهاي «مرگ بر آمريكا» 
و «مرگ بر اسرائيل» بار ديگر نفرت و انزجار 
خود را از استكبار جهاني به دنيا اعالم كردند. 
نظير اين مراسم در نقاط مختلف استان پهناور 
سيستانوبلوچستان با حضور قشرهاي مختلف 

مردم شيعه و سني برگزار شد. 
راهپيمايي ضد استكباري 13آبان همزمان 
با سراسر كشور با شعار «مرگ بر آمريكا» و 
«مرگ بر اســـرائيل» در استان لرستان برگزار 
شد. در راهپيمايي يوماهللا 13آبان، دانشآموزان، 
دانشجويان و طالب حوزههاي علميه به همراه 
گروههاي مردمي و مسئوالن لرستان با سردادن 
شعار عليه دشمنان نظام، خشم و انزجار خود 

را از استكبار جهاني به نمايش گذاشتند.
راهپيمايـــي 13آبان در شـــهر كرمان با 
مسئوالن اســـتاني و قشرهاي مختلف مردم 

بويژه دانش آموزان برگزار شد.
راهپيمايان در طول مســـير با شعارهاي 
مرگ بر آمريكا، مرگ بر اســـرائيل، هيهات 
مناالذله، سيزدهم آبان يوماهللا يوماهللا، خامنهاي 
خميني ديگراست واليتش واليت حيدر است، 
بر حفظ اصول و آرمانهاي انقالب اســـالمي 

تاكيد كردند .

حضور پرشـــور نوجوانان، جوانان و 
دانشجويان با پالكاردها و پرچمهاي سه رنگ 
جمهوري اســـالمي ايران و شعارهاي ضد 
آمريكايي و ضد اســـتكباري از نكات قابل 

توجه اين آيين بود.
مراســـم بزرگداشت روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني، در سراسر استان فارس برگزار 
شد. پايان اين مراسم راهپيمايي در شيراز، منتهي 

به حرم مطهر شاهچراغ(ع) شد .
فرياد استكبار ســـتيزي مردم خراسان 
جنوبي با حضور پرشـــور و با شـــكوه در 
راهپيمايي يوماهللا 13آبان در نقاط مختلف اين 
استان طنين انداز شد.راهپيمايان با فريادهاي 
كوبنـــده «هيهات منا الذله»، «مرگ بر آمريكا» 
و «مرگ بر اسرائيل» از ميدان ابوذر تا ميدان 

قدس بيرجند را پيمودند .
مراســـم راهپيمايي 13 آبان همزمان با 
سراســـر كشور در شهرها و بخشهاي استان 
كردســـتان برگزار شد. شركت كنندگان در 
اين آيين ملي عالوه بر ســـر دادن شعارهاي 
ضد اســـتكباري و حمل پارچه نوشتهها و 
پالكاردهايي با مضامين ضد استكباري، خشم 
و انزجار خود را از اســـتكبار جهاني اعالم 

كردند.
حماسه 13 آبان با حضور پرشور مردم 

در استان بوشهر برگزار شد .
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر 
گفت: حماسه   13آبان ابهت پوشالي قدرتهاي 
شيطاني و استكبار جهاني را شكست و مايه 
شكوهمندي، عزتمندي و سرمشق انسانهاي 

حقيقت جو در مقياس جهاني شد .
مردم هرمزگان بار ديگر فرياد هيهات منا 
الذله را در كنار آبهاي نيلگون خليج فارس 
ســـردادند .اين راهپيمايي در آستانه40سالگي 
انقالب اسالمي با حضور پرشور دانشجويان، 
دانشآموزان، مســـئوالن و قشرهاي مختلف 

هرمزگان همراه بود.
مردم ايالم امروز همپاي ساير نقاط كشور 
با حضور در راهپيمايي 13آبان بار ديگر جنايات 
ضد بشري آمريكا بر عليه مردم مظلوم ايران 
را محكـــوم و از دولتمردان زيادهخواه آمريكا 

اعالم برائت كردند.
حضور نسلهاي سوم چهارمي و حتي 
كـــودكان و خردســـاالن در اين راهپيمايي 

جلوههاي خاصي به مراسم بخشيده بود.
دانش آموزان، دانشـــجويان و گروههاي 
مردمي اســـتان گلســـتان همزمان با 13 آبان 

راهپيمايي كردند. 
آيين محوري روز مبارزه با اســـتكبار 
جهاني در شـــهر گرگان مركز استان گلستان 
با شـــعارهاي «مرگ بـــر آمريكا و مرگ بر 
اســـرائيل» آغاز شـــد و راهپيمايان خشم و 
انزجار خود را از سياســـتهاي مستكبران به 
سركردگي دولت آمريكا نشان دادند. نظير اين 
راهپيماييها در اقصي نقاط كشـــور ازجمله 
استانهاي آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي، 
خوزســـتان، گيالن، مازندران، اردبيل، البرز و 
استان مركزي، برگزار شد و شركتكنندگان 
در راهپيمايي با شعارهاي استكبارستيز مرگ بر 
آمريكا و مرگ بر اسرائيل، ايستادگي و صالبت 
مردم ايران در برابر زيادهخواهيهاي استكبار 

جهاني را به نمايش گذاشتند. 

 نمايش صالبت مردم ايران در برابر توطئههاي استكبار جهاني 

خدا اين عالم رباني را براي اسالم و مسلمين حفظ كند
با اين كه حضرت آيتاهللالعظمي شبيري زنجاني را فقط به هنگام 
اقامه نماز جماعت در تلويزيون ديدهام، اما چهره نوراني، وقار و صالبت 
اين روحاني جليلالقدر را هرگز فراموش نميكنم و ميتوانم ادعا كنم كه 
در عمر80 سالهام، كمتر عالم رباني مانند ايشان در من اثر مثبت گذاشته 
است. خداوند چنين شخصيتهاي ارزشمندي را براي اسالم و مسلمين 

حفظ كند و آنان را از گزند زبان ديگران، در امان دارد.
تلفن به خط ارتباطي

پخش مسابقه تيم واليبال ورامين به جاي مسابقات جهاني كشتي!
ششـــم آبان ماه در حالي كه ورزش دوســـتان كشور منتظر پخش 
مسابقات جهاني كشتي فرنگي مجارستان از تلويزيون بودند، مسابقه واليبال 
ورامين با يكي از تيمها از سيما پخش شد. كسي منكر اهميت دادن به 
مسابقات داخلي نيست، اما در شرايطي كه ملت منتظر تنها بازمانده تيم 
ملي كشتي ايران براي كسب مدال از مسابقات ياد شده بودند، به جاي 
آن آيا بايد يك مسابقه محلي واليبال را از تلويزيون پخش ميكردند؟
دوستدار تيمملي كشتي فرنگي

بر حقوقبشر آمريكايي بايد خط بطالن كشيد
به نظر من روي حقوقبشر آمريكايي بايد خط بطالن كشيد. اين 
نوع حقوقبشر به شيطان بزرگ اجازه ميدهد مظلومان جهان را به وسيله 
ايادياش در كشورهايي مانند يمن و افغانستان به خاك و خون بكشد 
و در داخل كشـــورش هم يك ديوانه از خدا بيخبر شـــيطانصفت در 
لباس بشر، اجازه داشته باشد رگبار گلوله را به سمت مردمان بيگناهي 
كنيسه جمع شدهاند بگيرد و از زن و مرد و  كه براي عبادت در يك

كودك و سالمند را بكشد.
خانم شهروند از تهران

پس از 45 روز انتظار باز هم مرا در بيمارستان نپذيرفتند
در مراجعه به بيمارستان اميراعلم براي ويزيت پزشكان به من وقت 
45 روزه دادند و پس از گذشت اينهمه روز وقتي به بيمارستان مراجعه 
كردم، گفتند كه يك هفته ديگر بايد مراجعه كنم! از وزارت بهداشت 
و درمان انتظار ميرود بر عملكرد بيمارســـتانهاي دولتي و بخصوص 
نوبتدهي آنها نظارت بيشتري داشته باشند تا با بيماران نيازمند مداوا 

چنين رفتاري نكنند.
بيمار مراجعهكننده به بيمارستان اميراعلم 

اميدواريم خداوند دست همه ما را بگيرد! 
از پيامدهنده «خدايا، تو دســـت ما را بگير!» خط ارتباطي كه توسط 
هموطني از مازندران بيان شـــده بود تشـــكر ميكنيم و ما هم اميدواريم 
حاال كه دستمان از مسئوالن كوتاه است، خداوند دست ما را بگيرد و از 

مشكالت معيشتي نجاتمان دهد! 
تلفنهايي به خط ارتباطي 

پيشگيري از آبگرفتگي گذر مسافران مترو
رفت و آمد از خروجي ايستگاه مترو حقاني به پايانه اتوبوسراني 
شركت واحد به هنگام بارندگي به دليل جمع شدن آب براي رهگذران 
مشكل ميشود و از مسئوالن  ميخواهيم براي پيشگيري از آبگرفتگي 

گذر ياد شده اقدام كنند.
مسافر مترو

مديران روابط عموميها از پاسخگويي طفره ميروند
بعضي از مديران روابط عموميها به بهانههاي گوناگون از گفتگو 
با مردم و بخصوص خبرنگاران طفره ميروند، درحالي كه وظيفه اصلي 
آنان آگاهي از نظرها و پيشـــنهادهاي مردم براي انتقال آنها به مديران 
سازمان است كه اين كار را بايد بيهيچ عذر و بهانه و به بهترين شكل 

انجام دهند.
از مراجعان به روابط عمومي

زمان استفاده از بستههاي اينترنتي همراه اول
گاهي بستههاي اينترنتي تلفن همراه اول عليرغم اين كه در صفحه 
نمايشـــگر اين تلفن زمان استفاده از بستهها تا يك ماه يا بيشتر نوشته 
ميشود، ولي در عمل فقط 10 تا 15 روز قابل استفاده است، حال آن 

كه اين مدت بايد نامحدود و يا الاقل 2 ماه باشد.
مشترك تلفن همراه اول

لزوم اعالم تاريخ و نحوه توزيع بستههاي حمايتي دولت
براي دريافت بستههاي حمايتي دولت از اقشار كم درآمد جامعه 
به يكي از فروشگاههاي زنجيرهاي در استان گلستان مراجعه كردم كه با 
پاسخ منفي روبهرو شدم. مسئوالن لطفاً توضيح دهند كه اين بستهها از 

چه تاريخي و چگونه توزيع خواهند شد؟
شهروندي از گرگان

سؤال درباره عابر بانك ملي ايران
چرا دستگاه عابر بانك ملي ايران در خيابان 17 شهريور، پائينتر از 

ميدان شهدا، ابتداي خيابان شهيد كاظمي جمعآوري شده است؟
از اهالي محل

درمانگاه مسجدالرسول دفترچه بيمه را قبول نميكند
با اين كه درمانگاه خيريه مسجدالرسول سعادت  آباد با كمك هاي 
سازمان اوقاف و دولت ساخته شده است، چرا از پذيرش دفترچه بيمه 
خدمات درماني خودداري ميكنند و بيماران ناچارند حق ويزيت خود 

را آزاد بپردازند؟
بيمار مراجعهكننده به درمانگاه

كارهايي كه بيشتر از سبدهاي حمايتي مفيد است
هنوز وعده توزيع بستههاي حمايتي دولت عملي نشده كه زنگ 
افزايش قيمت نان در خمين به صدا در آمده است! به نظر من دولت اگر 
به جاي توزيع سبدهاي حمايتي براي كاهش قيمت مايحتاج عمومي در 
بازار، حذف ارزش افزوده، كاهش مالياتها و نرخ بيمهها فكري كند، 

بيشتر به نفع مردم و بخصوص اقشار كم درآمد خواهد بود.
شهروندي از خمين(استان مركزي)

شيشه و بوق خودروها هم مشمول معاينه فني شود
بهتر اســـت در مراكز معاينه فني خودروها شيشه پنجرهها و بوق 
آنها هم از نظر فني بررسي شود، چرا كه شيشه بعضي از خودروها 
به گونهاي است كه داخل آنها را شبيه تاريكخانه ميكنند و بوقهاي 

گوشخراششان هم مردم را به شدت آزار ميدهد.
شهروندي از تهران

مستمري بازنشستگان صدرصد افزايش يابد!
در دولتهـــاي آقايان احمدينژاد و روحاني تمامي مديران عامل 
سازمان تامين اجتماعي از افزايش مستمري بازنشستگان مطابق با نرخ 
واقعي تورم سخن گفتهاند، اما به وعدههايشان عمل نكردهاند و حاال هم 
اگر بخواهند كه قدرت خريد مستمري بگيران متناسب با افزايش قيمتها 

و نرخ واقعي تورم باشد، مستمريها بايد صددرصد افزايش يابد!
بازنشسته تامين اجتماعي

شركت مترو و بانك صادرات پاسخ دهند
به وسيله دستگاههاي شارژ كارت بليتهاي مترو در ايستگاههاي 
آن، ميتوان با كارت هر يك از بانك ها به هر مبلغ شارژ خريد، به غير 
از كارت بانك صادرات كه كمتر از 6 هزار تومان را شارژ نميكند. از 
شركت مترو و بانك صادرات ميخواهيم كه در اينباره توضيح دهند.
مسافر مترو

دولت ذخائر ارزي را خرج كند!
به رئيس محترم جمهوري كه اعالم كرده است دولت 100 ميليارد 
دالر ذخيره ارزي دارد، پيشنهاد ميشود اين ذخائر ارزي را براي حل 
مشكالت اقتصادي، بهداشت و درمان، اشتغال و ازدواج جوانان و ديگر 
موارد ضروري هزينه كند تا مردم آرامش خاطر بيشتري داشته باشند.
هموطن
خط ارتباطي: در اين صورت ديگر ذخيرهاي باقي نخواهد ماند تا 
در مواقع ضروري و اضطراري مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال دولت 
براي اجراي پروژههاي بزرگ ملي مانند تأمين آب پايدار روستاهاي كشور، 

مجوز دريافت از صندوق ذخيره ارزي را دريافت ميكند.

قاچاقچي هرويين در دام پليس
سرويس شهرستانها: جانشين فرمانده انتظامي گاليكش استان گلستان 
از شناســـايي و دســـتگيري قاچاقچي مواد مخدر از نوع هروئين در اين 

شهرستان خبر داد.
سرگرد محمد فرزبد گفت: ماموران انتظامي گاليكش موفق به شناسايي 

يكي ازعوامل خريد و فروش موادمخدر شدند.
وي ادامه داد: با زير نظر گرفتن منزل متهم و پس از هماهنگي با مقام 
قضايي، خانه وي مورد بازرسي قرار گرفت كه يك كيلوگرم هروئين كشف و 
ضبط شد.جانشين فرمانده انتظامي گاليكش افزود: هروئين كشف شده تحويل 

مراجع ذيصالح و متهم با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شد.
سقوط خودرو به دره فرحزاد 

سرويس حوادث: بياحتياطي راننده هنگام پارك خودرو سواري موجب 
سقوط اين وسيله نقليه به دره فرحزاد شد.

ســـتاد فرماندهي آتشنشـــاني تهران با دريافت خبر وقوع اين حادثه 
آتشنشانان ايستگاه 94 را به محل حادثه در دره فرحزاد، خيابان آبشار اعزام 

كرد. به گفته مهدي حيدري فرمانده آتش نشانان اعزامي، بياحتياطي راننده 
در پارك نامناسب خودرو سواري پژو 405 و رعايت نكردن اصول ايمني 
باعث شـــد اين خودرو به عمق10 متري يكي از درههاي منطقه فرحزاد 

سقوط كرد. 
وي اضافه كرد: با توجه به محبوس شـــدن راننده در داخل خودرو، 
آتش  نشـــانان با اســـتفاده از تجهيزات ويژه به مهار خودرو سواري پرداخته 
و عمليات ايمنســـازي را انجام دادند. او در ادامه اظهار داشـــت: راننده 
خودروسواري از داخل اين وسيله نقليه بيرون آورده شد.وي تاكيد كرد: راننده 

مصدوم كه مردي 32 ساله بود، براي مداوا تحويل عوامل اورژانس شد.
تصادف در محور حميلـ  شباب 4 زائر را به كشتن داد 

ســـرويس شهرســـتانها: فرمانده پليس راه ايالم گفت: وقوع يك فقره 
تصادف مرگبار در محور حميلـ  شـــباب در محدوده شهرستان چرداول 

موجب مرگ چهار نفر و زخميشدن سه نفرشد. 
سرهنگ رضا همتيزاده علت اين حادثه رانندگي را تجاوز به چپ 

كاميون كِشنده با يك خودرو پرايد و سواري پژو 405 اعالم كرد. 
وي افزود: مجروحان براي درمان به مراكز درماني ايالم اعزام شدند. 
وي گفت: فوتشدگان و مصدومان همگي سرنشينان خودرو پرايد 

و از زائران اربعين و ساكن استان قم بودند كه به علت بياحتياطي راننده 
كاميون دچار حادثه شدند. 

برخورد مرگبار كاميون با 31 خودرو در چين
چين: در حادثه رانندگي كه در شـــمال غرب چين رخ داد، 15 نفر 

كشته شدند.
بنابر اعالم رســـانههاي محلي در اين ســـانحه رانندگي كه در استان 
«گانســـو» اتفاق افتاد 44 نفر هم مجروح شـــدند. در اين حادثه راننده يك 
كاميون كنترل آن را از دســـت داد و با 31 خودرو ديگر برخورد كرد. به 
گزارش خبرگزاري شـــينهوا، پليس راننده كاميون را كه دچار مجروحيت 
جزيي شده بود، بازداشت كرد. راننده مدعي شده كه سيستم ترمز كاميون 

دچار نقص فني بودهاست.
وقوع زلزله 5/1 ريشتري در چين

چين: زمينلرزهاي به بزرگي 5/1ريشتر منطقه «سينكيانگ» در چين را 
لرزاند. كانون اين زمينلرزه در عمق 22كيلومتري زمين اعالم شده است.

بنابر گزارش خبرگزاري شـــينهوا، مقامات محلي اعالم كردند تاكنون 
گزارشي از تلفات يا خسارات احتمالي اين حادثه منتشر نشده است.

اخبار حوادث

ايتاليا: بارش بـــاران و وزش 
بادهاي شديد در ايتاليا در يك هفته 

گذشته 20 قرباني گرفت.
اين توفان عالوه بر وارد كردن 
خسارتهاي شديد به مناطق شهري، 
هزاران هكتار از جنگلهاي شـــمال 
كشور ايتاليا را نيز كامًال تخريب كرد.

به گفته فرماندار ناحيه ونتو، اوضاع 
شبيه شـــرايط پس از زلزله است. 
هـــزاران هكتار از جنگلها با خاك 
يكسان شـــده؛ گويي يك اره برقي 
بزرگ درختها را قطع كرده باشد.

بـــر اثـــر وزش بادهايـــي با 
ســـرعت180 كيلومتر بر ســـاعت 
و تخريب زيرســـاختهاي مهم، 
برق160هـــزار خانوار در اين منطقه 

قطع شده است.
به گزارش رسانههاي محلي، آب 
در بسياري از مسيرها و خيابانهاي 

شهرهاي شمالي ايتاليا جاري و ارتباط 
با برخي مناطق قطع شده است.

در برخي شـــهرها چون جنوا، 

ميزان خســـارت وارد شده به دهها و 
شـــايد صدها ميليون يورو ميرسد.

توفان شـــديد در ايتاليا همچنين در 

برخي نقـــاط باعث رانش زمين و 
اختالل در سيستمهاي حمل و نقل 

شده است.

كشته داشت توفان ايتاليا 20

يك دانش آموز دختر خوابگاهي
 در كهگيلويه جان باخت

سرويس شهرستانها: رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: يك دانش آموز دختر دبيرستاني در خوابگاه 

دخترانه الزهرا(س) دهدشت، مركز شهرستان كهگيلويه جان باخت.
جالل پوران فرد به ايرنا اظهار داشت: با دريافت اين خبر بالفاصله 
اكيپ اورژانس به منطقه اعزام شـــد و بيمار به بيمارســـتان امام خميني 

دهدشت انتقال يافت.
او بيان كرد: بنا به بررسيهاي اوليه اين دانش آموز پس از صرف يك 
ساندويچ دچار تهوع و استفراغ شده است اما علت فوت وي از سوي مراجع 
ذي ربط در حال بررسي است. اين دانش آموز به اسم «سعيده داره» 17ساله 

در خوابگاه دخترانه الزهرا(س) شهر دهدشت تحصيل ميكرد.

سرويس حوادث: معاون مبارزه با 
سرقتهاي خاص پليس آگاهي تهران 
بزرگ از دستگيري سارق مأمورنمايي 
كه با جعل عنوان مامور پليس و بسيج 
اقدام به اخاذي از شـــهروندان كرده 

بود، خبرداد.
درپي شكايت يكي از شهروندان 
از فـــردي كه خود را به عنوان مأمور 
پليس معرفي كـــرده بود، پروندهاي 
با موضوع ســـرقت با پوشش مأمور 
تشكيل شد و براي رسيدگي در اختيار 
كارآگاهـــان اداره پنجم پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرارگرفت.
در جريان تحقيقات ماموران يكي 
از مالباختگان با مراجعه به پليس آگاهي 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: با 
خودرو در خيابان فردوسي به سمت 
داروخانه در حال تردد بودم كه فردي 
با يك موتور سيكلت من را متوقف و 
اعالم كرد خودرويم مشكوك است و 
بايد تفتيش شود، اين فرد پس از گشتن 
خودرو و ديدن مدارك به من، گفت كه 
بايد به سمت اداره حركت كنيم، من 
از او توضيح خواستم كه اين فرد در 
پاسخ به من گفت كه براي نرفتن به 
سمت اداره پليس بايد هرچه در كارت 
عابربانك دارم به حسابش واريز كنم 
و من هم كه به علت تهيه داروهاي 
مادرم عجله داشـــتم، با اكراه به اتفاق 

اين فرد به عابر بانك مراجعه كردم و 
مبلغ 550 هزار تومان به حساب وي، 
كارت به كارت كردم كه متهم پس از 
واريز پول به حســـابش به سرعت از 

محل گريخت.
در ادامه با انجام تحقيقات ميداني 
و بازبيني تصاوير دوربينهاي مداربسته 
در خيابان فردوسي تصاوير متهم به 
دست آمد و از سوي شاكي نيز مورد 
شناســـايي قرار گرفت.  با شناسايي 
تصوير متهـــم كه مصطفي نام دارد، 
كارآگاهـــان اداره پنجم پليس آگاهي 
اقدام با شناســـايي مخفيگاه وي در 
عملياتي غافلگيرانه موفق به دستگيري 
او شـــدند كه پس از انتقال متهم به 
مقر پليس وي در اعترافات خود در 
رابطه با نحوه انتخاب ســـوژههايش 
گفت: خودروهايي كه اقدام به پخش 

موســـيقي با صداي بلند ميكردند يا 
خودروهايي كه همراهان آنها حجاب 
مناســـبي نداشتند را انتخاب كرده و 
به عنوان مامور ضابط قضايي از آنها 
اخاذي ميكردم.بر اساس اعالم مركز 
اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون 
مبارزه با ســـرقتهاي خاص پليس 
آگاهي تهران بزرگ با اشاره به دستور 
انتشـــار بدون پوشش تصاوير متهم، 
گفت: با توجه به ســـوابق متهم در 
ارتكاب سرقتهاي مشابه، اعتراف 
صريح وي به دهها فقره ســـرقت با 
پوشـــش مأمور به صورت پياده و با 
استفاده از موتور سيكلت مشكي رنگ 
در مناطق مختلف شهر تهران بهويژه 
مركز اين شهر و به منظور شناسايي 
ديگر جرائم ارتكابي و همچنين ساير 
شكات و مالباختگان متهم، هماهنگي 
الزم با بازپرس شـــعبه دوم دادسراي 
ناحيه 34 تهران براي انتشـــار بدون 
پوشش تصاوير اين متهم انجام شده 
اســـت .معاون مبارزه با سرقتهاي 
خاص پليس آگاهي تهران بزرگ از 
شـــكات و مالباختگاني كه موفق به 
شناسايي تصوير متهم شدند خواست 
براي پيگيري شكايات خود به نشاني 
اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ در 
خيابان وحدت اسالمي مراجعه كنند.

 اخاذي از رانندگان با جعل عنوان مأمور

كواالالمپورـ  رئيس گروه جســـتجوي هواپيماي 
مسافربريJT610 شركت ليون اير اندونزي كه با 189
مسافر در درياي جاوه سقوط كرد، گفت: پس از 6 روز 
جســـتجو در اين دريا بقاياي اجساد 73 مسافر، بخشي 
از بدنه هواپيما و دو جعبه ســـياه آن در اعماق دريا پيدا 
شده است .براساس اعالم مسئوالن اندونزيايي بيش از50

غواص در40 متري عمق درياي جاوه در شرق اندونزي 
6 روز تالش كردند تا جعبه سياه دوم را نيز بيابند كه به 
گفته كارشناسان به دليل شدت تصادم، اين جعبه برخالف 

جعبه سياه اول هواپيما احتماال نابود شده است.
جعبه ســـياه اول روز جمعه در اين آبها توســـط 

يكي از غواصان در ميان گل و الي كف دريا پيدا شد، 
اما دستگاه ضبط صداي كابين خلبان به عنوان جعبه سياه 

دوم هواپيما، تاكنون پيدا نشده است.
در اين مدت يكي از غواصان عمليات جستجو به 
علت فشار زياد بر ريههايش كه در عمق دريا وارد شد، 

جان خود را از دست داد.
هواپيماي بوئينگ «737ماكس 8» متعلق به شركت 
«ليون اير» بامداد دوشنبه (29 اكتبر) هفتم آبان ازجاكارتا 
عازم شهر «پانگكال پينانگ» در جزيره «بانگكا» اندونزي 
بود كه 13دقيقه پس از پرواز، در درياي جاوه در شرق 

اين كشور سقوط كرد.

بقاياي اجساد73 مسافر هواپيماي اندونزي پيدا شد

  توقيف پرايد حامل زيورآالت
 نقره قاچاق

سرويس شهرستانها: خودرو پرايد حامل هزار و 828 قلم زيورآالت 
نقره قاچاق در محور اروميه- تبريز، توسط پليس توقيف شد.

 سردار ناصر اصالني فرمانده انتظامي آذربايجان غربي با بيان اين خبر، 
افزود: ماموران ايست و بازرسي شهيد «كالنتري»، در حال كنترل خودروهاي 
عبوري در محور اروميه- تبريز، به يك خودرو سواري پرايد، به ظن حمل 

كاالي قاچاق مشكوك شدند و آن را توقيف كردند.
وي با اشاره به اين كه در بازرسي از خودرو توقيفي، هزار و 828 قلم 
زيورآالت نقره لوكس به وزن 11 كيلوگرم كشف شد، افزود: برابر اعالم 
كارشناســـان ارزش كاالهاي مكشوفه 3 ميليارد و500 ميليون ريال برآورد 
شـــده اســـت. وي اضافه كرد: در اين رابطه خودرو سواري توقيف و يك 

متهم دستگير و تحويل مقامات قضايي شد.
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برانکو: قدرتمندانه  باز می گردیم  اخبار فوتبال اروپااخبار کوتاه داخلی

رئیس فیفا روی لبه تیغ
  تارنمای »فوتبال لیکس« در گزارش���ی، 
رس���وایی دیگری را در فوتبال و این بار در 
حوزه لیگ قهرمانان اروپا منتشر کرد؛ رسوایی 
که جریمه قریب الوقوع منچسترسیتی و پاری 
سن ژرمن و همچنین تزلزل موقعیت »جیانی 
اینفانتینو« رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال 

)فیفا( را در پی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، روزنامه مارکا اس���پانیا 

نوشت: بر اساس اسنادی که به تازگی منتشر شده است، »میشل پاتینی« و 
»جیانی اینفانتینو« اعضای اسبق اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(، به دو باشگاه مذکور 
در ارتباط با مقررات بازی جوانمردانه مالی کمک کرده اند. در این گزارش 
که مجله اشپیگل آلمان به نقل از تارنمای »فوتبال لیکس« منتشر کرده، آمده 
است: این دو باشگاه اگرچه در معرض خطر حذف از لوشامپیونه و لیگ 
برتر جزیره قرار ندارند اما خطر حذف از لیگ قهرمانان به شدت آن ها را 
تهدید می کند. مطابق گزارش فوتبال لیکس، تاکنون 16 باشگاه بزرگ اروپایی 
توافقی را امضا کرده اند که به موجب آن رقابتی تحت عنوان سوپر لیگ 

اروپا جایگزین لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد.
»سوارس« بیشتر از تمام مهاجمان رئال گل زده است!

 لوئیس سوارس در رقابت  های این فصل 
الیگا ۹ گل زده و این یعنی بیش���تر از ۸ گلی 
ک���ه هر ۳ مهاجم رئال مادرید روی هم در این 

فصل زده اند.
به گزارش مهر، خیلی ها به لوئیس سوارس 
ش���ک داشتند، اما او دوباره ثابت کرد که هنوز 
می تواند گل بزند. او در رقابت های این فصل ۹ 
گل زده دارد، یعنی بیشتر از مجموع گل زده همه 
مهاجمان رئال مادرید . سوارس توانسته است به بهترین شکل ممکن پاسخ 
منتقدان را بدهد و بهترین عملکردش هم مقابل رئال مادرید در نیوکمپ و 
در بازی ال کاسیکو بود. بعد هم در بازی مقابل رایووایکانو دو گل زد. او 
حاا بهترین گلزن بارسا است و توانسته است بااتر از لیونل مسی قرار گیرد. 
ستاره اروگوئه ای مانند کریستین استوانی و یاگو آسپاس در صدر جدول 

رده بندی بهترین گلزنان الیگا قرار دارد و ۹ گل زده است.
بازي خداحافظي وين رونی برابر آمريكا

کاپیتان سابق سه شیر برای برگزاری بازی 
خداحافظی خود با تیم ملی انگلیس برابر آمریکا 

اعام آمادگی کرد.
به گزارش اس���کای، وین رونی کاپیتان 
س���ابق تیم ملی انگلیس که 11۹ بازی ملی در 
کارنامه دارد قصد دارد برای انجام آخرین بازی 
با پیراهن تیم ملی کشورش در بازی خداحافظی 
برابر آمریکا حاضر شود. تیم ملی انگلیس در 

اردوی بعدی خود باید برابر آمریکا قرار گیرد و حاا وین رونی که قبل از 
جام جهانی روسیه خداحافظی خود را از تیم ملی کشورش اعام کرد، بعد 
از فصلی درخشان در دی سی یونایتد حاا به دنبال انجام آخرین بازی خود 

با تیم ملی انگلیس است.
آلگری: رونالدو يک استثنا است

سرمربی یووه بعد از پیروزی برابر کالیاری 
به ستایش از کریستیانو رونالدو پرداخت. او از 

خط دفاعی تیمش راضی نیست.
به گزارش مدیاس���ت، یوونتوس در هفته 
یازدهم رقابت های سری Aاز کالیاری پذیرایی کرد 
و توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسد. 
یووه با پیروزی که در این دیدار به دست آورد با 
10 پیروزی و یک تساوی از 11 بازی نشان داد 
که آماده ترین و بهترین تیم حال حاضر فوتبال ایتالیا است و شانس نخست 
کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید. آلگری در نشست خبری بعد از بازی 
با وجود این که کریستیانو رونالدو موفق به گلزنی در این دیدار نشد اما به 
س���تایش از او پرداخت. سرمربی یووه گفت: رونالدو حتی در رئال مادرید 
هم یک رهبر بزرگ بود. او بازیکن استثنایی و خاص است. او وقتی که گل 
نمی زند در نقش سازنده گل ظاهر می شود و در این بازي هم توانست به 
کوادرادو یک پاس گل بدهد. آلگری به انتقاد از خط دفاعی تیمش پرداخت 

و گفت: باید بهتر از این در کارهای دفاعی شرکت کنیم.

تیم ملی فوتبال ايران به مصاف ترينیداد و توباگو می رود
  فدراسیون فوتبال ایران اعام کرد: تیم ملی کشورمان در ادامه روند 
آمادگی خود برای حضور قدرتمند در جام ملت های آسیا به مصاف تیم 

ملی ترینیداد و توباگو خواهد رفت.
به گزارش ایرنا، دیدار این دو تیم روز پنجشنبه،24 آبان ماه ساعت 1۸ 
در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران پس از جام جهانی 
201۸ روسیه در دیدارهای دوستانه به مصاف ازبکستان و بولیوی رفت که 
در هر دو دیدار موفق به کس���ب پیروزی ش���د. این در حالی است که ملی 
پوشان ایران دو تاریخ فیفادی را برای برگزاری دیدارهای دوستانه از دست 

دادند.  اردوی سوم تیم ملی از16 تا 2۹ آبان برگزار می شود.
صعود دانشجويان ايران به جمع 8 تیم برتر آسیا

 تیم فوتبال دانشجویان دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی با شکست 
تیم مالزی به جمع ۸ تیم برتر آسیا 

راه یافت.
به گزارش فدراس���یون ملی 
ورزش های دانشگاهی، تیم فوتبال 
دانشگاه جامع علمی-کاربردی در 
بازی سوم خود در مرحله گروهی 
رقابت های فوتبال قهرمانی دانشگاه های آسیا با شکست نماینده مالزی به 

جمع هشت تیم برتر راه یافت.
دانشجویان کشورمان در این بازی با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی دست 
یافتند و با سه پیروزی به عنوان تیم نخست گروه Aبه مرحله بعد راه یافتند.  
پیش از این هم تیم دانش���جویان کش���ورمان موفق به شکست تیم چین و 
هنگ کنگ شده بود. دو تیم برتر این دوره از رقابت ها به عنوان نماینده قاره 

آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.
چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا 7 تا20 آبان در شهر 

جین جیانگ چین در حال برگزاري است.
شانس باای ايران برای میزبانی واترپلوی قهرمانی جوانان جهان

 رئیس فدراس���یون ش���نا، ش���یرجه و واترپلو از ش���انس 60 تا 70 
 درصدی ایران برای گرفتن میزبانی مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان 

خبر داد.
محسن رضوانی در گفتگو با ایسنا، در باره تصمیم فدراسیون شنا،  شیرجه 
و واترپلوی ایران برای در اختیار گرفتن میزبانی رقابت های قهرمانی واترپلو 
جوانان جهان ، توضیح داد: عملی شدن این کار یک اتفاق بزرگ است که 
امیدوارم محقق شود. برای رخ دادن این مهم تاش کرده ایم اما کار سختی 

است و باید منتظر تصمیم فدراسیون جهانی باشیم.
 وي در پاس���خ به این س���ئوال که آیا ایران ش���رایط، توانایی و زیر 
ساخت های ازم را برای فراهم کردن یک میزبانی خوب دارد؟ توضیح داد: 
من فکر می کنم اگر بتوانیم از داشته های خود به صورت برنامه ریزی شده 
استفاده کنیم به مشکل نمی خوریم. اگر این اتفاق رخ دهد قصد دارم استخر 
بین المللی ۹ دی را محل برگزاری رقابت ها و استخرهایی چون نوفاح را 

محل تمرین تیم ها کنیم.
يک طا و 2 نقره آسیا برای سنگنوردان نوجوان و جوان ايران

در مسابقات سنگنوردی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا یک مدال طا 
و دو مدال نقره برای ایران به دست آمد.

به گزارش ایس���نا، در جریان برگزاری مسابقات سنگنوردی قهرمانی 
جوانان و نوجوانان آسیا محیا دارابیان با غلبه بر سنگنوردی از چین به مدال 
طای سرعت در بخش نوجوانان Aدست یافت. همچنین در بخش سرعت 
 پسران نوجوان A، پوریا کریم پور بعد از سنگنوردی از چین به مدال نقره 

رسید.
در ماده سرعت جوانان هم میاد علیپور با رکورد 6.420 ثانیه در رده 

دوم ایستاد و مدال نقره را بر گردن آویخت.
ديدار دوستانه بسكتبال ايران و قطر

تیم ملی بسکتبال ایران پیش از سفر به استرالیا دو دیدار تدارکاتی برابر 
قطر خواهد داشت.

به گزارش ایس���نا، با دعوت فدراس���یون قطر، تیم ملی بسکتبال ایران 
پیش از سفر به استرالیا دو دیدار دوستانه با تیم ملی قطر در دوحه خواهد 
داش���ت و سپس برای ش���روع کارش در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 
201۹ راهی استرالیا خواهد شد. تیم ملی ایران در پنجره پنجم انتخابی جام 
 جهانی برابر استرالیا و فیلیپین بازی خواهند کرد و دو مسابقه خارج از خانه 

دارد.
ایران پنجره چهارم را با برد برابر فیلیپین آغاز کرد و برابر ژاپن باخت.

 ب���ازی دور رفت فینال لیگ 
قهرمانان آسیا اگرچه شاید مطابق 
برنامه های پرسپولیس���ی ها پیش 
نرفت، ام���ا »برانکو ایوانکوویچ« 
سرمربی سرخپوشان اطمینان دارد 
که تیمش در بازی برگش���ت در 

تهران »باز خواهد گشت«.
  تارنمای رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز نوشت: 
گل های نیمه دوم »لئو سیلوا« و »سرجینیو« بازیکنان برزیلی 
کاشیما، پیروزی 2 بر صفر را در بازی رفت که روز شنبه 
برگزار شد، برای نماینده ژاپن تضمین و پرسپولیس را در 

حسرت آنچه می توانست رخ بدهد و نداد، رها کرد.
 برانکو در گفتگو با تارنمای ای اف سی اظهار داشت: 
اول از همه باید به کاشیما بابت پیروزی که به دست آورد 
تبری���ک بگویم، ام���ا هنوز یک بازی دیگر در تهران باقی 
مانده اس���ت و من درعین امیدواری، یقین دارم که ما باز 

می گردیم.
وی ادامه داد: در این که کاشیما نتیجه خوبی به دست 
آورد شکی نیست؛ یک نتیجه بزرگ و فوق العاده؛ اما فینال 
تمام نشده است و ما تکالیفمان را انجام خواهیم داد و در 

بازی برگشت قدرتمندتر باز خواهیم گشت.
در این که ایرانی ها مصمم به بازگشت هستند شکی 
وجود ندارد؛ چرا که آن ها در بازی رفت دست کم در 20 
دقیقه ابتدایی خودشان را نشان دادند و با قدرت به دروازه 
کاشیما هجوم بردند و تنها چیزی که مانع از ادامه این روند 
ش���د، گل زودهنگام نیمه دوم بازی بود که چهره بازی را 

برای پرسپولیس به کلی تغییر داد.
برانکو در این مصاحبه اذعان داش���ت که از دس���ت 
رفتن چندین موقعیت در نیمه دوم بازی دور رفت توسط 
ش���اگردانش، موجب شد تا کاشیما رفته رفته نبض بازی 
را در دست بگیرد و در نهایت هم پیروزی را برای خود 
تضمین کند. وی در این باره تصریح کرد: سعی کردیم نیمه 
دوم را هم با همان فشار نیمه نخست آغاز کنیم، اما موفق 
نشدیم و همین به کاشیما اجازه داد تا کنترل بازی را در 
دس���ت بگیرد؛ با این وجود همچنان از عملکرد شاگردانم 
در تمام ۹0 دقیقه، راضی هستم. سرمربی کروات پرسپولیس 
برای تکرار بازگشت های مرحله حذفی و جبران گل های 
خورده بازی های رفت این مرحله، روی هواداران خودی 
به عنوان نیروی محرکه و انگیزه اصلی رقم زدن »بازگشتی 

جاودان« در آزادی حساب می کند.
برانکو در این باره تاکید کرد: همان طور که هواداران 
کاش���یما برای تیمشان سنگ تمام گذاشتند، از هوادارانمان 
انتظار دارم تا بازیکنان مرا برای پیروزی تهییج کنند؛ ما می 
توانیم پیروز شویم به ویژه با حمایت هزاران هواداری که 

برای بازی برگشت در ورزشگاه حاضر می شوند.
بارقه هاي امید براي قهرماني پرسپولیس

اگر چه جبران باخت 2 بر صفر برابر کاشیما آنتلرز 

برای پرسپولیس کاری دشوار به نظر می رسد اما تجارب بین 
المللی و پیش بینی ناپذیری بودن نتایج فوتبال، امید را در دل 
هواداران زنده نگه خواهد داشت تا در بازی برگشت یک دل 

و یک صدا به حمایت از نماینده ایران بپردازند.
ب���ه گزارش ایرنا، تماش���اگران فوتبال ایران با علم 
به این امر که فینال لیگ قهرمانان آس���یا برخاف دیگر 
تورنمنت های بزرگ فوتبالی، تک بازی نیست، به خوبی 
م���ی دانن���د این ب���ازی یک نبرد 1۸0 دقیق���ه ای با دو 
میزبان اس���ت که نتایج مجموع این دو بازی در نهایت 
 قهرمان فصل 201۸ لیگ قهرمانان آس���یا را مش���خص 

خواهد کرد.
آنان باور دارند نیمه اول که معموا نیمه ارزیابی تیم ها 
از یکدیگر به شمار می رود به پایان رسیده و نماینده ایران 

به دلیل عدم آگاهی از تاکتیک حریف دو گل دریافت کرده 
است اما روی دیگر سکه فینال لیگ قهرمانان آسیا، بازی 
برگشت و حمایت بیش از ۸0 هزار تماشاگر خواهد بود.

اما چرا با وجود شکست 2 بر صفر هنوز بارقه هایی 
از امید برای قهرمانی پرسپولیس در میان هواداران و فوتبال 
دوستان ایرانی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت 
این امید واهی نیست، نتایج سرخپوشان پایتخت در این فصل 
به خوبی حکایت از برتری آنان در ورزشگاه آزادی دارد. 
پرسپولیس از مجموع 6 بازی مرحله گروهی و حذفی لیگ 
قهرمانان فصل 201۸ آسیا که در ورزشگاه آزادی انجام داده 

است پنج برد و یک تساوی در کارنامه دارد.
این تیم در سه بازی خانگی از مرحله گروهی بدون 
گل خورده و با 6 گل زده کارنامه درخش���انی دارد و در 
مرحله حذفی هم از سه بازی 2 برد و یک تساوی کسب 
کرده است. پرسپولیس در مجموع 6 بازی در ورزشگاه آزادی 

فقط سه گل دریافت کرده و 12 گل به ثمر رسانده است.
روزنه های امید زمانی برای دوس���تداران پرسپولیس 
پرنورتر خواهد ش���د که بدانند نتایج درخشان این تیم در 
ورزشگاه آزادی فقط به این فصل منحصر نمی شود. آخرین 
باخت پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در این ورزشگاه، 
به بازی سرخ پوشان پایتخت مقابل الهال عربستان در سال 

1۳۹1 )2012 میادی( باز می گردد.
پرسپولیس که تیم بازنده دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان 
محسوب می شود همان تیمی است که در سه بازی مرحله 
حذفی در ورزشگاه آزادی تا آستانه حذف از دور مسابقات 
پیش رفت اما پشتکار و جدیت ستاره های این تیم، نتایج 
شگرفی رقم زد. گل دقیقه ۸۹ سیدجال حسینی به الجزیره، 
گل دقیقه 7۸ گادوین منشا به الدحیل و گل دقیقه ۹0 علی 

علیپور در قطر به السد در مرحله نیمه نهایی از مهمترین 
این نتایج است. مجموع چنین شرایطی می تواند امید به 
قهرمانی پرسپولیس را دوچندان کند، زیرا از یک سو تمام 
آمار و ارقام بازی های خانگی به سود پرسپولیس است و 
در سوی دیگر دانش مربیگری »برانکو ایوانکویچ« ژن پیروزی 
را به بازیکنان این تیم تزریق کرده است. ژنی که بازیکنان 
پرسپولیس با بهره گیری از آن توانستند الجزیره را با تن 
کاته، الدوحیل را با ستارگان نامدار و السد را با ژاوی، گابی 

و بونجاح در ورزشگاه آزادی مغلوب کنند.
ترکیب این ژن با س���یگنال های مثبتی که از جانب 
فوتبال دوستان به بازیکنان انتقال داده می شود می تواند در 
نهایت جای خالی جام قهرمانی آسیا را در ویترین افتخارات 
پرسپولیس پر کند. البته جشن قهرمانی و بازگشت پرسپولیس 
به بازی به سادگی رقم نخواهد خورد زیرا برخاف بازی های 
پیشین، این تیم باید در برابر فوتبال منظم و ماشینی ژاپن 

که مهمترین ویژگی آن سرعت زیاد در انتقال بازی است، 
قرار گیرد و برای انتقام بازی رفت با چالش هایی مانند ضد 
حمله حریف مواجه خواهد شد. برای عبور از این چالش 
ریکاوری ذهنی و بازیابی توانایی های فردی بازیکنان این 

تیم، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
اعضای کادر فنی و مش���اوران این تیم می توانند با 
ری���کاوری ذهنی و تزریق روحیه، حس خودباوری را در 
بازیکنان ایجاد کنند. در صورت تحقق چنین امر مهمی، تیم 
پرسپولیس ضمن جبران نتیجه بازی رفت، با کسب عنوان 
قهرمانی نشاط اجتماعی را به جامعه تزریق می کند، نشاطی 
که در چند ماه گذش���ته تحت تاثیر مشکات اقتصادی و 
مشکات ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا، جای خود 
را به دغدغه های ذهنی داده است که حسابگری در زندگی 
و تنظیم زمان برای حل مش���کات اقتصادی از مهمترین 

ویژگی های این دغدغه ها به شمار می رود.
  تیم فوتبال پرس���پولیس تهران روز ش���نبه در بازی 
رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا )فصل 201۸( در ورزشگاه 
ساکر کاشیما برابر تیم فوتبال کاشیما آنتلرز نماینده ژاپن با 
نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. بازی برگشت این دو تیم 
روز ش���نبه 1۹ آبان ماه ساعت 1۸:۳0 در ورزشگاه آزادی 

برگزار می شود.
عرضه بلیت بازی پرسپولیس – کاشیما

  تم���ام ظرفی���ت فروش بلیت ب���ازی پایانی لیگ 
قهرمانان 201۸ آسیا از طریق پیش فروش اینترنتی و سامانه 
الکترونیک انجام خواهد شد و برای این بازی به هیچ وجه 
در ورزشگاه یا هر مکان دیگری عرضه مستقیم بلیت بازی 

صورت نخواهد گرفت.
به گزارش باش���گاه پرسپولیس، فروش بلیت بازی 
برگشت پرسپولیس – کاشیما آنتلرز فقط به صورت پیش 
فروش اینترنتی انجام خواهد شد. تمام ظرفیتی که به فروش 
 Gishe۳.com اختصاص پیدا می کند از طریق س���امانه
عرضه می شود و بخش مربوط به خرید بلیت از ساعت 12 
ظهر امروز  باز خواهد شد. با توجه به تصمیم های اتخاذ 
ش���ده برای این بازی، تمام ظرفیت فروش بلیت به شکل 
اینترنتی خواهد بود و در ورزشگاه یا هر مکان دیگری بلیت 
مسابقه فروخته نخواهد شد. به این ترتیب، امکان ورود به 
ورزشگاه در روز مسابقه فقط برای افرادی فراهم خواهد بود 

که از قبل بلیت این مسابقه را تهیه کرده باشند.
همچنین قیمت بلیت های بازی هم به ش���رح زیر 

است:
بر این اس���اس، بلیت جایگاه برای بازی پایانی لیگ 
قهرمانان 201۸ آس���یا که برای اولین بار در تهران برگزار 
خواهد ش���د، به ارزش ۸0 هزار تومان، عرضه می ش���ود. 
بلیت روبروی جایگاه 50 هزار تومان خواهد بود و بلیت 
سکوهای پشت دروازه و طبقه دوم که بخش اعظم بلیت 
فروش���ی این مسابقه را شامل می شود، به قیمت ۳0 هزار 

تومان ارائه می شود.

سرویس سیاسی – اجتماعی: رزمایش مشترک 
پدافند هوایی با عنوان »مدافعان آسمان وایت ۹7« از 
امروز به مدت دو روز در گستره بزرگی از آسمان 

کشور برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب اه سیاری 
رئیس هیأت مدیره برگ����زاری رزمایش با اعام 
ای����ن خبر اظهار داش����ت: این رزمایش با حضور 
قرارگاه پدافند خاتم اانبیا)ص(، نیروی هوافضا سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و بخشی از نیروی هوایی 
ارتش در گستره ای به وسعت 500هزار کیلومترمربع 
و در بخش هایی از ش����مال، غرب، شرق و مرکز 
کش����ور از فردا آغاز می ش����ود. وی درباره اهداف 
برگزاری این رزمایش تاکید کرد: نیروهای مسلح 
ما همواره باید برای دفاع از آب، خاک و آس����مان 
کشور آماده باشند و در جهت همین حفظ امنیت 
آسمان میهن اسامی مان بود که قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم اانبیا)ص( تشکیل شد و عاوه بر آن، نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران و نیروی هوایی ارتش هم 

در این باره مسئولیت هایی دارند.
سیاری گفت: در طول سال همه این یکان ها 
اق����دام به برگزاری چند رزمایش می کنند که این 
رزمایش ها از سطوح پایین آغاز و درنهایت، به طور 

یک رزمایش مشترک برگزار می شود.
رئیس هیأت مدیره رزمایش مشترک پدافند 
هوایی از جمله اهداف اصلی این رزمایش را ارتقاء 
سطح توان یکان های پدافندی دانست و افزود: در 
این گونه رزمایش ها، مهارت کارکنان مورد سنجش 
قرار می گیرد و تجربیات زیادی از نیروهای قدیمی تر 

به عناصر جوان منتقل می شود.
وی تاکید کرد: همه سامانه های حاضر در این 
رزمایش بومی هستند و اصوا یکی از کارکردهای 
چنین رزمایش هایی تس����ت مهمات، موشک ها و 

سامانه های جدید و همچنین سامانه هایی است که 
ما از گذشته آنها را دراختیار داریم.

معاون هماهنگ کنن����ده ارتش افزود:  تمامی 
س����اح ها، آموزش ها و هماهنگی های ما متناسب 
با تهدیدات اس����ت، چرا که ما این تهدیدات را به 
خوبی می شناسیم و بر اساس آن برنامه ریزی می کنیم 
و به همین دلیل اس����ت که سناریوهای مختلف و 

متفاوت برای مقابله با انواع تهدیدها، تدوین شده 
اس����ت و در این رزمایش ها با شبیه سازی، مورد 

سنجش قرار می گیرد.
س����یاری تاکید کرد: در مرحله نخست این 
رزمایش ما ش����اهد اس����تقرار و گسترش نیروها 
در اقصی نقاط کش����ور هس����تیم که در این حوزه 
توانمندی های زیادی به دست آمده و قدرت تحرک 
یکان ها به میزان چشمگیری افزایش یافته است، به 
نحوی که می توانند در کمترین زمان در نقاط مورد 
نظر مستقر شوند و این توانمندی باایی است که 

برای ما در گذشته غیرقابل باور بود.
وی با بیان اینکه در این رزمایش در حوزه های 

رزمی، انواع س����امانه های جدید و قدیمی پدافند 
هواپایه و زمین پایه مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار 
داشت: در رزمایش مدافعان آسمان وایت، تمامی 
مراحل کشف، شناسایی، رهگیری و انهدام تهدید با 
استفاده از همه تجهیزات و سامانه ها از جمله جنگ 

الکترونیکی تمرین می شود.
رئی����س هیأت مدیره رزمایش با اش����اره به 
تحریم های چهل س����اله علیه کش����ورمان گفت: 
کشورمان از 22بهمن 57تا به امروز تحت شدیدترین 
تحریم ها قرار دارد و این تحریم ها در حوزه نظامی 
بیشتر است، چرا که دشمن نمی خواهد جمهوری 
اسامی مستقل باشد و به عنوان یک کشور مستقل 

روی پای خود بایستد.
س����یاری افزود: امسال که ما چهلمین سال 
پیروزی انقاب اسامی را جشن می گیریم، فرمایش 
امام خمینی)ره( در سال 57که فرمودند باید برای 
تأمین نیازهای خود روی پای خودمان بایستیم محقق 
ش����ده است و ما در تأمین نیازها در زمین، دریا و 
هوا به جایگاهی رس����یده ایم که می توانیم بگوئیم 

خودکفا هستیم.
وی با یادآوری این که همه سامانه ها در این 
رزمایش بومی هس����تند، تاکید کرد: این توانمندی 
به برکت وجود جوانان، دانشگاهیان، صنایع دفاع 
و همچنی����ن کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
اانبیا)ص(، نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی 
ارتش است که امروز ما را از فناوری های روز جهان 

برخوردار کرده است.
رئیس ستاد ارتش گفت: البته ممکن است که 
گاهی اشکااتی هم به وجود بیاید اما این اشکاات 
به دست خودمان رفع می شود و ما هیچ گلوگاهی 
را باقی نگذاشتیم که دشمن بتواند در موقع بحران 

از آن علیه ما استفاده کند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی با 
اشاره به برگزاری جلسه با تعدادی 
از روسای هیات های استانی گفت: 
روس����ای هیات های استانی کشتی 
خواستار برگزاری جلسه فوق العاده 
مجمع فدراس����یون ب����رای انتخاب 
سرپرس����ت هس����تند و با توجه به 
هماهنگی فدراسیون با وزارت ورزش 
ان شاءاه به زودی مجمع فوق العاده 

فدراسیون برگزار خواهد شد.
حمی����د بنی تمیم در گفتگو با 
ایسنا، درباره برگزاری جلسه تعدادی 
از روس����ای هیات های استانی با او 
و تصمیمات اتخاذ ش����ده در این 

جلس����ه، اظهار داشت: تعداد شش 
نفر از روس����ای هیات های استانی 
کشتی به نمایندگی از دیگر روسای 
هیات های استانی در فدراسیون کشتی 
حاضر و خواس����تار این شدند که 
مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی 
برای تعیین سرپرست فدراسیون با 
هماهنگی وزارت ورزش و جوانان 

برگزار شود.
نایب رئیس فدراسیون کشتی 
تصریح کرد: بر اساس ماده 10 تبصره 
1 و 2 اساسنامه، تعیین سرپرست با 
نظر اعضای محترم مجمع فدراسیون 
کشتی است و بر همین اساس و طبق 

قانون هم روسای هیات های استانی 
این درخواست را داشتند که مجمع 
فدراس����یون کشتی هر چه سریعتر 
برگزار شود تا در فاصله 21 ماه مانده 

تا المپیک، کشتی ضربه نخورد.
وی با تاکید بر همکاری و همدلی 
مسئوان وزارت ورزش با فدراسیون 
کشتی گفت: وزارت ورزش تاکنون 
نق����ش بزرگی در ادامه جو آرام و به 
دور از تنش در کشتی کشور را داشته 
و همواره سعی کرده است کاما بر 
اساس قانون و در جهت نظر اعضای 
مجمع و بزرگان کشتی گام بردارد که 

این امر قابل تحسین است.

  »علیرضا فغان���ی« داور بین المللی فوتبال ایران 
گف���ت: انگیزه ای برای قضاوت در فینال جام ملت های 
آس���یا 201۹ ندارم و مانند همه ایرانی ها امیدوارم تیم 
 مل���ی فوتبال کش���ورم به دیدار پایان���ی این رقابت ها 

برسد.
به گزارش ایرنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری را از ایران 
برای قضاوت در جام ملت های 201۹ انتخاب کرد. داور 
بین المللی فوتبال ایران در باره دلیل انتخاب تیم داوری 
ایران برای جام ملت های 201۹ آسیا اظهارداشت: پس از 
رقابت های جام جهانی در دوره کنفدراسیون فوتبال آسیا 
شرکت کردیم و توانستیم با موفقیت تست های آمادگی 

جسمانی را پشت سر بگذاریم. 
وی تصریح کرد: برای رس���یدن به اهداف و نوک 

قله باید با تمام توان تاش کرد تا موفق شویم و خدا 
را ش���کر موفقیت های سال های گذشته سبب شد در 
جام ملت های 201۹ امارات هم حضور داشته باشیم و 

امیدوارم خاطره ای ماندگار ثبت کنیم.

درخواست اعضای مجمع کشتی برای انتخاب سرپرست فغانی: امیدوارم فینال جام ملت ها را قضاوت نكنم
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تهر�� – ميد�� ش�هد� –نبش خيابا� پير���- منطقه بر� مولو�- ����� �بيرخانه � 97/09/03شنبه97/09/0314:30شنبه13:00
محل گشايش سالن جلسا� منطقه بر� مولو� 

تهر�� – ميد�� ش�هد� –نبش خيابا� پير���- منطقه بر� مولو�- ����� �بيرخانه � 97/09/03شنبه97/09/0316:00شنبه2,654,194,040972210561258,000,00013:00��مولو�
محل گشايش سالن جلسا� منطقه بر� مولو� 

تهر��– ش�هر� �لي عصر - خيابا� حي�د�� - ��بر�� ���س�ر�– ����� �بير خانه  97/09/03شنبه97/09/0315:30شنبه2,671,672,214971410541259,000,00014:30يكسينا
منطقه بر� سينا - ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – ميد�� بهمن – �بتد�� خيابا� ����بى - منطقه بر� بهمن- ����� �بيرخانه � 97/09/03شنبه97/09/0313:30شنبه2,513,872,511971710567251,000,00012:30يكبهمن
محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

مي�د�� صنعت – بل�و�� فرح�ز��� – جنب مجتمع تج�ا�� ميال� ن�و� -منطقه بر� 97/09/03شنبه97/09/039:30شنبه2,988,665,748970210545275,000,0009:00��سعا�� �با�
سعا�� �با�- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� � تجري�ش - مي�د�� قد� – منطق�ه ب�ر� ش�مير��- ����� �بيرخانه � محل 97/09/03شنبه97/09/0311:30شنبه9,002,402,200970310547521,000,0009:00يكشمير��
گشايش سالن جلسا� منطقه 

تهر�� � پاس�د���� باالتر �� سه ��� فرمانيه - خيابا� �قدس�يه – سه ��� نستر� – منطقه 97/09/03شنبه97/09/039:30شنبه4,336,452,800971310469342,000,0009:00يكپاسد����
بر� پاسد����- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

مي�د�� صنعت – بل�و�� فرح�ز��� – جنب مجتمع تج�ا�� ميال� ن�و� -منطقه بر� 97/09/03شنبه97/09/0311:30شنبه3,246,766,075970210546288,000,00010:30سهسعا�� �با�
سعا�� �با�- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� � خيابا� گان�د� –خيابا� نو��هم -پ�ال� 26 – منطقه ب�ر� بيهقي- ����� 97/09/05��شنبه97/09/0313:00شنبه2,816,847,480972010552266,000,00010:00��بيهقى
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – تهر�� � خيابا� �ما�ن�د – نبش خيابا� ����� ( �حيدي�ه )  ����� �بيرخانه 97/09/05��شنبه97/09/039:00شنبه5,368,021,705970510550394,000,00010:00��نا�مك
منطقه بر� نا�مك- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – تهر�� � خيابا� �ما�ن�د – نبش خيابا� ����� ( �حيدي�ه )  ����� �بيرخانه 97/09/05��شنبه97/09/0311:00شنبه5,408,518,249970510548396,000,00010:00يكنا�مك
منطقه بر� نا�مك- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� � خيابا� گان�د� –خيابا� نو��هم -پ�ال� 26 – منطقه ب�ر� بيهقي- ����� 97/09/05��شنبه97/09/0314:30شنبه3,499,015,520972010549300,000,00010:00يكبيهقى
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� � خيابا� گان�د� –خيابا� نو��هم -پ�ال� 26 – منطقه ب�ر� بيهقي- ����� 97/09/05��شنبه97/09/0316:00شنبه3,758,099,640972010553313,000,00010:00سهبيهقى
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

تهر�� – ميد�� ش�هد� –نبش خيابا� پير���- منطقه بر� مولو�- ����� �بيرخانه � 97/09/05��شنبه97/09/0315:00شنبه2,826,721,520972210558267,000,00010:00يكمولو�
محل گشايش سالن جلسا� منطقه بر� مولو� 

ته�ر��– خياب�ا� ����� – خياب�ا� ميمن�ت –تقاط�ع خياب�ا� ط�و� –منطقه بر� 97/09/05��شنبه97/09/039:00شنبه3,841,186,820972110568318,000,00010:00يكسهر����
سهر����- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه .

ته�ر�� – خيابا� قز�ين-نب�ش جرجانى- منطقه ب�ر� ���ك�ى- ����� �بيرخانه � 97/09/05��شنبه97/09/0311:00شنبه5,611,149,066970410540406,000,00010:00يك���كى
محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – ميد�� �ما� حس�ين –�بتد�� خيابا� �ما�ند – �يس�تگا� �ير�نمهر  منطقه بر� 97/09/05��شنبه97/09/0313:00شنبه3,790,088,005971510542315,000,00010:00يكبوعلى
بوعلى- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه.

تهر��-�بت�د�� خيابا� پير���- ����� �بيرخانه منطقه بر� هفد� ش�هريو�- ����� 97/09/06سه شنبه97/09/0514:30��شنبه2,688,554,125970610564260,000,00010:00يك 17شهريو�
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر��-خياب�ا� �م�ا� خمينى مقاب�ل ترمينا� في�ا� بخ�ش ����� �بيرخانه � محل 97/09/06سه شنبه97/09/059:00��شنبه10:00 3,042,499,530970710559278,000,000يكخيا�
با�گشائي سالن جلسا� منطقه- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر��-خياب�ا� �م�ا� خمينى مقاب�ل ترمينا� في�ا� بخ�ش ����� �بيرخانه � محل 97/09/06سه شنبه97/09/0610:30سه شنبه9:00 3,446,377,580970710560298,000,000��خيا�
با�گشائي سالن جلسا� منطقه- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر��-�بت�د�� خيابا� پير���- ����� �بيرخانه منطقه بر� هفد� ش�هريو�- ����� 97/09/06سه شنبه97/09/0515:30��شنبه2,593,503,462970610566255,000,00010:00سه 17شهريو�
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر��-�بت�د�� خيابا� پير���- ����� �بيرخانه منطقه بر� هفد� ش�هريو�- ����� 97/09/06سه شنبه97/09/0513:00��شنبه2,677,823,604970610565259,000,00010:00�� 17شهريو�
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر�� خيابا� ����� خيابا� �نجا� شمالى 97/09/06سه شنبه97/09/0513:00��شنبه2,505,934,250970910551251,000,00010:00����نشگا�

تهر�� � خيابا�  �نقال� �  خيابا� بها� شمالى  � تقاطع خيابا� ���ند� �بيرخانه منطقه 97/09/06سه شنبه97/09/059:00��شنبه2,721,553,000970110539262,000,00010:00��فر��سى
بر� فر��سى- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر�� � خيابا�  �نقال� �  خيابا� بها� شمالى  � تقاطع خيابا� ���ند� �بيرخانه منطقه 97/09/06سه شنبه97/09/0511:00��شنبه3,014,578,660970110538276,000,00010:00يكفر��سى
بر� فر��سى- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه

ته�ر�� � يا�گا� �ما� – �نجا� ش�مالى – نبش مس�تعانيه � منطقه بر� ��نش�گا� - ����� 97/09/06سه شنبه97/09/0515:00��شنبه3,671,363,200970910544309,000,00010:00يك��نشگا�
�بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – خيابا� خ�ا���� ��بر�� ترمينا� خ�ا����- كوچه ياس�ينى - منطقه بر� 97/09/07چها�شنبه97/09/069:00سه شنبه3,003,949,056971110555276,000,00010:00سهبعثت
بعثت- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه .

ته�ر�� – خيابا� خ�ا���� ��بر�� ترمينا� خ�ا����- كوچه ياس�ينى - منطقه بر� 97/09/07چها�شنبه97/09/0610:30سه شنبه2,956,788,452971110554273,000,00010:00��بعثت
بعثت- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه .

ته�ر�� – خيابا� 17ش�هريو�- �توبا� ش�هيد محالتى- نبش خياب�ا� مخبرجنوبى- 97/09/07چها�شنبه97/09/0614:00سه شنبه3,228,134,188971610557287,000,00010:00سه�فسريه
منطقه بر� �فسريه- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – خيابا� 17ش�هريو�- �توبا� ش�هيد محالتى- نبش خياب�ا� مخبرجنوبى- 97/09/07چها�شنبه97/09/0615:00سه شنبه3,473,548,594971610562299,000,00010:00���فسريه
منطقه بر� �فسريه- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه 

ته�ر�� – خيابا� خ�ا���� ��بر�� ترمينا� خ�ا����- كوچه ياس�ينى - منطقه بر� 97/09/07چها�شنبه97/09/0612:00سه شنبه3,850,421,716971110556318,000,00010:00يكبعثت
بعثت- ����� �بيرخانه � محل گشايش سالن جلسا� منطقه .

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اى   نوبت اول
ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرس�انى شبكه ها� تو�يع �� محد��� عملياتى منطقه 

بر� خو� �� به  شر� �يل به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه ( فر�ين�د ��جا� كا� ): ب���ه صو��  ضمانت 
نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حس���ا� جا�� ش���ما�� 
0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه 
مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد ش���د� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 

بز�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � 

چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س�نا�: جهت شركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� به صو�� 

�لكتر�نيكي  صرف��ا� �� طريق ��گ����ا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نشاني  
http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند

به پيش���نها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� 
مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� 

��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى مى باشد. 
- هزين���ه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� ب���ه عهد� برند� يا برندگا� مناقصه 

مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير

http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا
http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

روابط عمومی
شركت توزیع نيروى برق تهران بزرگ(سهامی خاص)

مناقصه گز�� : شركت �لومينيو� �ير�� (سهامى عا�) 
موض�و� مناقصه : �نج���ا� عمليا� حمل � نقل صنعتي ��خ���ل كا�گاهها � بين 
كا�گا� ها� �ير�لكو � همچنين تخليه � با�گير� �� �نبا� كاال � �نبا� ضايعا� كا�فرما

ش�ر�يط متقاضيا� : كليه پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط � ����� گو�هى صالحيت 
�يمنى پيمانكا��� �� ����� كا�

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: 000�000�800�1�يا� ) به حر��: 
 LC �يك ميليا�� � هش���تصد ميليو� �يا�) ضمانت نامه بانكى� چك بين بانكي
��خلى� مطالبا� (با �خذ تأييديه �مو� مالى كا�فرما)� ترهين� چك معمولى � سفته 

(متناسب با �عتبا� متقاضى)
نح�و� ��ياف�ت �س�نا� : ���� بلو�� منابع طبيعى – ش���ركت �لومينيو� �ير�� 

www.iralco.ir (�ير�لكو)– �مو� قر�����ها� تد��كا� يا �� طريق سايت
نحو� تحويل �س���نا� : �م���و� مناقص���ا� � قر�����ها� ش���ركت �لومينيو� 

�ير��(�ير�لكو) 
قيم�ت �س�نا� : 200,000 �يا� ���يز نقد� به حسا� جا�� شما�� 1200/96 

�ين شركت نز� بانك سپه شعبه �لومينيو� كد 880
مهلت فر�� �سنا� : �� تا�يخ  97/8/14  لغايت  97/8/21 به مد� 8 ���
مهلت تحويل �سنا� : �� تا�يخ 97/8/22 لغايت 97/8/30 به مد� 9 ���

هزينه �گهى بر عهد� برند� مناقصه مى باشد.
جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن3/ 32162308-086 �مو� قر�����ها 

�� ���� تما� حاصل فرماييد.
« شركت �لومينيو� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست »

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول

آغاز رزمايش مشترک مدافعان آسمان وايت ۹۷ از امروز  

کمیسیون اجتماعی مجلس به ماندن شهردار تهران راي نداد
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس از بررس���ی طرح استفساریه 
تبصره ی���ک قانون منع به کارگیری 
بازنشس���تگان در جلسه دیروز این 
کمیس���یون خبر داد ک���ه با 15 رای 
مخال���ف و ۳ رای موافق کلیات این 

استفساریه رای نیاورد.
محمدرضا بادامچی در گفتگو 
با ایس���نا ضمن تشریح جلسه دیروز 
کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در 
این جلسه طرح استفساریه تبصره یک 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 

دس���تور کار بود که پس از بحث و 
بررس���ی با 15 رای مخالف و ۳ رای 
موافق، کلیات این طرح رای نیاورد و 
در نهایت ش���هردار تهران رفتنی شد. 
نماین���ده مردم تهران در مجلس ادامه 
داد: در ادامه هم وزیر رفاه، کار و امور 

اجتماعی در جلس���ه حضور یافت و 
برنامه های خود را در باره سیاست های 
وزارتخانه مطالبی را مطرح کرد . مطالب 
ایشان بیشتر در باره اشتغال نوین، توسعه 
آموزش های فنی و حرفه ای و پایداری 

اشتغال موجود بود.

ابتكار:  آموزش  »مهارت های زندگی« بايد 
در دستگاه تعلیم وتربیت  پررنگ شود

 معاون امور زنان و خانواده ریاس���ت جمهوری گفت: انتظار می رود با 
همکاری وزارت آموزش و پرورش و این معاونت با اجرای طرحی موثر کودکان 

بازمانده از تحصیل به ویژه دختران شناسایی شوند.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در دیدار با اعضای مجلس دانش آموزی 
در محل این معاونت به موضوع کودکان کار و بازمانده از تحصیل اشاره کرد 
و افزود: اکنون درصد کمی از کودکان که بدون داشتن تابعیت ایراني از دیگر 
کشورها در ایران زندگی می کنند، دسترسی به آموزش ندارند؛ البته دولت اقدامات 
خوبی برای تحصیل آنها انجام داده است، اما فکر می کنیم با همکاری دیگر 
دس���تگاه ها می توان این مش���کل را حل کرد. وی تصریح کرد: برای کودکان 
کار هم از س���وی این معاونت حمایت های ازم را انجام می دهیم، اما برای 
کودکان بازمانده از تحصیل باید طرحی داشته باشیم تا با حضور در محله ها 
این کودکان شناسایی شوند و درخواست کردیم وزارت آموزش و پرورش این 

طرح را اجرا کند.
ابتکار درباره ازدواج دختران با سن کم هم گفت: در بحث مهارت های 
زندگی با وزارت آموزش و پرورش طرحی داریم که امیدواریم با اجراي آن، 
درست زندگی کردن را در طول دوره آموزشی ارتقا دهیم، زیرا در نظام آموزشی 
این موضوع کمرنگ است.  وی خطاب به دانش آموزان اظهار داشت: امروز 
در چهلمین سالگرد انقاب نیاز به درک مبانی مفهومی داریم و شما به عنوان 
مجلس دانش آموزی در این که این مبانی و اصول را به بحث بگذارید، بسیار 
تاثیرگذار هستید، البته به دلیل این که اکنون یکی از مباحث مهم موضوع گفتگوی 
بین نسلی است، از آنجا که در دوران انقاب این مسیر شروع شد، معتقدیم اگر 
بخواهد به عزت و سربلندی ایران منتهی شود، با درک و آگاهی و استمرار مسیر 

از سوی شما امکان پذیر خواهد بود.
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

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. 

دكتر ايرج ناظري �  دكتر عليرضا ناظري  

برادر گرامي 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت همشيره گراميتان را 
به جنابعالي و كليه بستگان تسليت عرض نموده، براي 
آن مرحومه غفران واس��عه الهي و براي جنابعالي صبر و 

اجر مسئلت مي نمائيم.
عبداله جه�ان بي�ن، ابوالفضل جمش�يدي فرد، 
محمدحس�ن طيران�ي، نصرال�ه بختياري ني�ا، 
محمدي چن�گ، محمدعلي لياق�ت دار، فرامرز 
خادميان هاشمي، غامحس�ين فدوي، مرتضي 

شفقي

دوست گرانمايه جناب آقاي مهندس ناصح
غم درگذشت رامين ارجمند بر شما هموار باد.

دكتر ماني و پروفسور محمود لطفي

سركار خانم دكتر شيما 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 مديره � مديرعامل � پزشكان و كاركنان 
بيمارستان اميد

هوالباقي
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت همكار گرامي مرحوم 
مغفور مهندس فرشيد صفائيان كارشناس محترم 
رس��مي دادگستري رشته راه و س��اختمان را به اطاع 

همكاران مي رساند.
به همين مناس��بت مجلس ترحيمي در روز چهارشنبه 
1397/8/16 از ساعت 16 الي 17/30 در مسجد جامع 
ش��هرك غرب واقع در مي��دان صنعت، بلوار فرحزادي، 

ابتداي خيابان شهيد حسن سيف برگزار مي گردد.
حضور همكاران گرامي باعث تس��لي خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري

بازگشت همه به سوي اوست
با نهايت تأسف و تأثر، درگذشت شادروان

دكتر محسن خواجه نوري
معاون نظارت بر روابط كار وزارت كار در دوران اصاحات 
را به اطاع كليه بس��تگان و آشنايان گرامي آن مرحوم 
مي رس��انيم. به همين مناس��بت مجلس يادبودي روز 
جمعه 18 آبان از ساعت 9:00 تا 10:30 در مسجد نور 
واقع در ميدان فاطمي برگزار مي ش��ود. تشريف فرمايي 
شما عزيزان موجب شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
از ط�رف خانواده ه�اي: خواجه ن�وري، اقباليان، 

نريمان و ساير بستگان و آشنايان

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: وكيل � صادق وزيري 
و ساير وابستگان

هوالباقي 
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت همكار گرامي مرحوم 
مغف�ور 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  ق��دس واق��ع در ميدان صنع��ت، اول 
 ف��از3، ابت��داي خيابان ش��هيد حس��ن س��يف 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 انسان فرهيخته/ همسر و 

پدر مهربان و دلسوز 
جناب آقاي 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

قال النبي)ص(: لواجتمع الناس علي حب علي  بن  
ابيطال�ب لما خلق ا... النار الس�ام عليكم يا اهل 

بيت النبوه
كامكم نور و امركم رشد و وصيتكم التقوي و فعلكم 

الخير و عادتكم ااحسان و سجيتكم الكرم
خاتم اانبي�ا  جانس��وز  رحل��ت  قائمي��ه  هيئ��ت 
محمدمصطف�ي)ص( و ش��هادت ن��ور چش��مانش 
حضرت امام حس�ن مجتبي و نيز شهادت حضرت 
علي بن موس�ي الرضا عليهم سام ا... را به پيشگاه 
مب��ارك خاتم ااوصيا حضرت صاح��ب العصر و الزمان 
قائم آل محمد)عج( و مس��لمانان جهان تسليت عرض 
مي كند و به همين مناس��بت از ش��ب 26 ت��ا پايان ماه 
صفر بعد از س��اعت 19:30 به اضافه روزهاي 28 و 29 
صفر)روزهاي شهادت( از ساعت 10 صبح در حسينيه 
قائميه واقع در خيابان قديم شميران بااتر از پل رومي 
مراسم س��وگواري برپا مي دارد. شركت عاقمندان به 
اهل بيت عصمت در اين محفل روحاني موجب تساي 

خاطر حضرت صاحب الزمان)عج( خواهد شد.

صبحگاه 15آبان ماه سال89 )شنبه سياه(
هشتمين سالگرد درگذشت 
ناگهاني، ناباورانه، نابهنگام، 
معصومانه و غم انگيز همسر 
و مادري مهربان و نوعدوست 
مرحوم�ه مغف�وره دكتر 
طوبي مس�تعان را گرامي 
مي داريم، روحش شاد و ياد 

و خاطراتش ماندگار.
خانواده هاي نفيسي و مستعان

هفت سال گذشت
14 آبانماه س��الروز ش��وم 
درگذش��ت م��ادر عزي��زم 
س�يما ياس�ري اس��ت. 
روحش ش��اد و ي��ادش كه 
همراه هميشگي من است 

گرامي
ماندانا كريمي

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 
شيراز � خاندان مجاب و ساير وابستگان 
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 
الماس�يان )پريور( را گرامي مي داري��م. ضمناً كليه 

هزينه مراسم سالگرد صرف امور خيريه خواهد شد.
از طرف فرزندان پريور 

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسی برق نور افروز مازند سهامی خاص 

به شماره ثبت 8888 و شناسه ملی 10760363080 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 
1399/07/20 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آق���ای علیرضا امامقلی تبار 
ملکشاه به شماره ملی 0062885545 و خانم س���کینه خاتون کانتری 
به ش���ماره ملی 2091795445 و خانم ملیحه مرادیان به ش���ماره ملی 
2161947370 تا تاریخ 1399/07/20. 2- خان���م فاطمه علی پورقرا به 
ش���ماره ملی 2160748560 به عنوان بازرس اصلی ، خانم شبنم زمانیان 
سنگسرکی به ش���ماره ملی 2259847439 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری 
)278902(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نسیم صباح مازند سهامی خاص 
به شماره ثبت 551 و شناسه ملی 10861041619 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - محل شرکت در واحد ثبتی نکا از نش���انی قبلی به نشانی شهر نکا دهستان مهروان شهرک 
صنعتی فاز 2 جاده نکا بهشهر شرکت صنایع غذایی نس���یم صباح مازند و کد پستی شرکت به 
ش���ماره های 4841188113 و 4841188114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا )278113(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی سودا طائی شمال سهامی خاص  
به شماره ثبت 498 و شناسه ملی 14005967263 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 - صادق محمود جانلو به کد ملی 5799418425 به 
 عنوان بازرس اصلی و مرتضی کریمی به ک���د ملی 2170078436به عنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه )279132(

آگهی تغییرات شرکت یزدان مطهر قائم وسطی سهامی خاص 
به شماره ثبت 5592 و شناسه ملی 14005092571

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1- سرمایه ش���رکت از مبلغ 20006000000 ریال به مبلغ 70021000000 ریال منقسم به 
500150 س���هم بانام، به ارزش هر س���هم 140000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام 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 قائم شهر )279415(

تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی شهید محراب 
حضرت آیت اه حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی 

درتاریخ 1397/07/25 به شماره ثبت 3826 به شناسه ملی 
14007895352 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده

که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
 موضوع : کلیه فعالیت های بنیاد ش���هید آیت اه دستغیب غیر سیاسی ، 
غیر انتفاعی ، غی���ر دولتی بوده و در موضوع نیک���وکاری و امور خیریه با 
رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس���امی ایران و این اساس���نامه 
فعالیت خواهد نمود . اهداف “ بنیاد ش���هید آیت اه دستغیب “عبارتند از : 
الف -کلیات :ایجاد اش���تغال و تهیه مسکن برای نیازمندان ، کمک به احیاء 
سنت قرض الحس���نه از طریق فرهنگ س���ازی . ب- روش اجرای هدف : 
شناس���ایی افراد نیازمند و کمک مادی و معنوی به آنها ، تهیه بولتن های 
اطاع رس���انی و آگاهی بخش���ی به جامعه. موافقت مرجع صدور پروانه با 
انجام فعالیت های مذکور در اهداف و ش���یوه های اجرایی به معنای اجازه 
فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کس���ب مجوز از دستگا های خاص 
می باشد نیس���ت . بدیهی اس���ت انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی 
نمودن مواردی از اهداف و ش���یوه های اجرایی که مس���تلزم اخذ موافقت 
دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است . شماره مجوز 
106603 تاریخ مجوز 1397/06/17 مرجع صادرکننده معاون مشارکتهای 
 اجتماعی وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :

استان فارس - شهرس���تان شیراز - بخش مرکزی - ش���هر شیراز-محله 
قصر دشت-خیابان گلخون-بن بس���ت 3 -3/1پاک -0طبقه زیر زمین- 
 کدپس���تی 7195816331 دارایی بنیاد: دارایی اولی���ه یک میلیارد ریال 
می باش���د که از سوی هیئت موس���س به صورت باعوض تماماً پرداخت 
شده و در اختیار”بنیاد شهید آیت اه دستغیب “ قرار گرفته است . اسامی 
و میزان س���هم الشرکه ش���رکا :ندارد اولین مدیران : آقای سیدمحمدعلی 
دستغیب به ش���ماره ملی 2295078245 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
و به س���مت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نجمه دستغیب به شماره ملی 
2295449014 و به س���مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 
2 سال خانم لیا دستغیب به شماره ملی 2297645767 و به سمت عضو 
و خزانه دار هیئت مدیره به مدت 2 س���ال آقای س���ید مجتبی زبرجد به 
ش���ماره ملی 2298852847 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم سیده راضیه دستغیب به ش���ماره ملی 2300922045 و به 
س���مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : مدارک و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره با مهر”بنیاد شهید آیت اه دستغیب”و اوراق عادی و اداری با امضاء 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر “بنیاد شهید آیت اه دستغیب” 
معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسین:خانم فاطمه 
فامرزی به شماره ملی 2433200318 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد 
کنارهءفرد به شماره ملی 2431463281 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )276588(

آگهی تغییرات 
شرکت یزدان مطهر قائم وسطی سهامی خاص

 به شماره ثبت 5592 و شناسه ملی 14005092571 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1- ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1396 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )279416(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی پرتو دانه سویا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1693 و شناسه ملی 10760210089 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -سرمایه ش���رکت از مبلغ 10000000000 ریال منقسم 1000000سهم 10000ریالی 
بانام به 12000000000 منقسم به 1200000س���هم 10000ریالی بانام از طریق آورده نقدی 
و صدورس���هام جدید طی گواهی به ش���ماره 221 مورخ 1397/07/26 بانک ملی رستم کا به 

کدشعبه 9755 واریز گردید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر )279447(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی پرتو دانه سویا سهامی خاص 
به شماره ثبت 1693 و شناسه ملی 10760210089 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : -آقای فرهاد صبحی به کدمل���ی 2181413339 ورقیه فخری به کد ملی 
2091085723 ب���ه ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکس���ال مالی انتخاب 

گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر )279448(

آگهی تغییرات شرکت پرسین روغن طایی سپاهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 57155 و شناسه ملی 14006248247 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای آنتونیو خس���وس پوینتس کمپوس 100506732 و خانم ماریا کارمن 
رودریگز مانوز 115354797 برای باقیمانده دوره تصدی) تا مورخه1397/12/16( به عنوان 

اعضای هیئت مدیره و تکمیل اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )277152(

آگهی تغییرات شرکت میان گاز آمل سهامی خاص 
به شماره ثبت 2165 و شناسه ملی 10760239388 

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 س���مت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/06/15 به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای عماد پاشائی به ش���ماره ملی 2140589051 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای فاضل اله آبادی به ش���ماره ملی 2130414354 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای عارف پاش���ائی به ش���ماره ملی 2130406211 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای محمد پاشائی به ش���ماره ملی 2130629636 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای ابوالفضل اله آبادی به ش���ماره ملی 2141951860 به س���مت عضو 
هیئت مدیره و آقای ابوالفضل اله آبادی به ش���ماره ملی 2141951860 به سمت 
مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و 
بروات و عقود و قراردادها با امضای آقای عماد پاش���ائی )رئیس هیئت مدیره( و آقای 
ابوالفضل اله آبادی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 
با امضای منفرد آقای ابوالفضل اله آبادی )مدیرعامل( همراه با مهر ش���رکت معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل 
)279463(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت صنعت کشاورزی پیشگامان 
کاسپین کوثر سهامی خاص به شماره ثبت 429 

و شناسه ملی 10100700740 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/01/29 
تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و صورت حس���اب س���ود و زیان 
ش���رکت برای س���ال منتهی به 1396/09/30مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش���ماره شناسه ملی 10861836531 
بعنوان حس���ابرس و بازرس قانونی اصلی برای س���ال مال���ی منتهی به 
1397/09/30انتخاب گردید. روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج 
آگهی های ش���رکت تعیین گردید.اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال 
به شرح ذیل انتخاب گردید: الف( ش���رکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 
)سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10100931903 ب : سازمان اقتصادی 
کوثر به شناس���ه ملی 14006852814 ج : ش���رکت پژوهش و توسعه 

کشاورزی کوثر )سهامی خاص( به شناسه ملی 10102889055 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود )279417(

انتقال شرکت طرح و ساخت هنگام سهامی خاص
 به شماره ثبت 298013 و شناسه ملی 10103353691 

ش���رکت فوق در مرجع ثبت ش���رکتها و موسس���ات غیرتجاری 
گنبدکاووس به ش���ماره ثبت 7136 ثبت و در تاریخ از لحاظ ذیل 
دفاتر تکمیل گردید که خاصه آن به ش���رح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد: به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/04/02 محل ش���رکت به : استان گلستان، شهرستان 
گنبد کاووس، بخش داشلی برون، دهستان اترک، روستای دوزالوم، 
دوزالوم شمالی، خیابان مختوم قلی، کش���تگاه خورشیدی ارگانیا، 
کدپس���تی4974139357 انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها 
و موسس���ات غیرتجاری گنبدکاووس تحت شماره 7136 به ثبت 

رسیده است. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس )279220(

آگهی تغییرات
شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت 2406 و شناسه ملی 10860325845 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت راهبرد پیام حس���ابداران رس���می به شماره ملی 
10103307747 به نمایندگی آقای کیهان مهام به ش���ماره ملی 
0051292890 به عنوان حس���ابرس و بازرس اصلی ، آقای مهدی 
صفائی خادر به ش���ماره ملی 0934818738 ب���ه عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 
)279320(

آگهی تغییرات شرکت تکسان سنگ سپهر ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 13641 و شناسه ملی 14005132912 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق العاده 
مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1 -آقایان عباس 
 کوچکیان به ش���ماره ملی 0384659179 به عنوان بازرس اصلی ،
محمد علی عس���کری به ش���ماره ملی 0382677102 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. 2- آقایان 
محمد مس���تقیم به ش���ماره ملی 0381735801 ، سید مجید 
اجوردی به ش���ماره مل���ی 0073079881 و خانمها مریم رنگرز 
جدی به ش���ماره ملی 0385222671 و ارغوان تولیتی به شماره 
ملی 0453541534 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )276380(

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات پژواک جنوب سهامی خاص 
به شماره ثبت 681 و شناسه ملی 10420099722 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/01/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین ش���د. احمد بهداروند به شماره ملی 1882163958 
و مرتضی زارع به ش���ماره ملی 1931010560 و فاطمه آسبان به 
ش���ماره ملی 1881912213 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. محمدرضا هادی زاده به شماره ملی 
2001228651 به عنوان بازرس اصلی ، یزدان همایونی به شماره 
ملی 6339739751 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س���ال 

مالی انتخاب گردیدند. کدپستی : 6451997168 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
)278859( 

آگهی اصاحی در شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 267 و شناسه ملی 10260063258 

عطف به آگهی ش���ماره 139730402086000470 م���ورخ 1397/07/23 نام و 
مشخصات صحیح رییس هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :شرکت تولید ایستگاهی 
نیرو واحد سهامی خاص به شناسه ملی10102898439 به نمایندگی محمود بانکی 

به شماره ملی 0044226411 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاورجان )275760(

آگهی تغییرات 
شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی خاص 

به شماره ثبت 50124 و شناسه ملی 10260046781 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د. - آقای امیرمهدی زمانیان به 
ش���ماره ملی 0056371322 به س���مت رئیس هیئت مدیره، خانم ادن 
زمانیان به شماره ملی 0054017701 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقای حمید زمانیان به ش���ماره ملی 0064763706 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل، آقای منوچهر خراجی منوچهرآبادی به ش���ماره ملی 
1199550981 و آقای س���عید زمانیان به شماره ملی 0450489442 به 
س���مت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1398/12/16 انتخاب شدند. - کلیه 
اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش���رکت به امضای مشترک مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت دارای اعتبار می باشد و 
اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر ش���رکت معتبر خواهد 
بود. - موسس���ه حسابرسی آزمودگان به شناس���ه ملی 10100252339 
به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی نوین نگر مانا به شناسه 
مل���ی 10103520913 به عنوان بازرس علی البدل برای س���ال مالی به 
1397/12/29 انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به تاریخ 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )277374(

آگهی تغییرات
شرکت فواد مبارکه اصفهان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/14 و نامه شماره 19206 مورخ 
1397/07/22 سازمان خصوصی سازی س���ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران به شناس���ه ملی 10102158022 به نمایندگی بهمن عیاررضائی به 
شماره ملی2754558136 به س���مت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین به شناس���ه ملی 10101924696 به نمایندگی محمود اس���امیان به 
شماره ملی 1286504430 به س���مت رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
استان اصفهان به شناسه ملی 10260490269 به نمایندگی حمیدرضا عظیمیان به 
شماره ملی 1380784093به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت 
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به شناسه ملی 10220124165 به نمایندگی 
محمود اکبری مزرعچه به ش���ماره ملی 5419015341به سمت عضو هیات مدیره 
و شرکت سرمایه گذاری اندیش���ه محوران به شناس���ه ملی 10460064120 به 
نمایندگی سید ضیا ایمانی به شماره ملی 5789707084 به سمت عضو هیات مدیره 
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه م���دت تصدی هیات مدیره تا تاریخ 
)1398/04/28 ( انتخاب گردیدند .کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار 
می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا نمایندگان 
آنها به تصویب هیات مدیره .ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد 
 و هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل ش���رکت تفویض نمود: بندهای شش ،
هفت و هشت ماده 37 اساس���نامه و بند نه )9( ماده 37 اساس���نامه غیر از اموال 
غیرمنقول و بندهای یازده و دوازده ماده 37 اساسنامه و بند سیزده ماده 37 اساسنامه 

به جز اموال غیر منقول - بندهای چهارده ، شانزده و هفده ماده 37 اساسنامه.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)275809(

آگهی تغییرات شرکت چند منظوره هسایار 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 15071 و شناسه ملی 10260360537

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/22 و به استناد نامه شماره 
5519 مورخ 1397/2/30 اداره تعاون شهرستان شاهین ش���هر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی 
عاش���وری معصوم آبادی 0940578141 و جعفر نظری 2249656312 و میر محمود س���یدابراهیم پور 
1286927099 به سمت اعضای اصلی و معین اسامی فر 4849902715 و مهدی اقبال 0053426916 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )278985(

آگهی تغییرات شرکت آرتا سرام میبد سهامی خاص 
به شماره ثبت 1236 و شناسه ملی 14003471124 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1-موسسه حسابرسی حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین با شناسه ملی 10380563595 
به عنوان ب���ازرس اصلی و آقای رضا حیات بخش به ش���ماره مل���ی 4430592061به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب ش���دند-2صورتهای مالی شرکت منتهی به 

1396/12/29 مورد تصویب مجمع واقع گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد )276927(

السام  عليك يا اباعبداه الحسين)ع(
چهل روز بي تو گذشت

خانمان تاريك شد، بي نور رويت اي پدر
دست ما كوتاه شد،  از جستجويت اي پدر

نيست باور اي پدر جان، از چه دل كندي ز ما
بعد از اين ما از كه گيريم عطر و بويت اي پدر

با نهايت تأس��ف و تأثر چهلمين روز درگذش��ت پدري 
مهربان و همس��ري دلس��وز مرحوم مغفور شادروان 
كرباي�ي بال چموش�ي را به اطاع كليه دوس��تان 

وآشنايان محترم مي رسانيم
به همين مناس��بت مراسم چهلمين روز درگذشت آن 
مرحوم در روز پنج ش��نبه 97/8/17 از ساعت 9:30 الي 
11 صبح بر سر مزار آن مرحوم واقع در بهشت زهرا)س(، 

قطعه 4 مكرر، رديف 50 شماره 11 برگزار مي گردد.
ضمن��اً مجلس يادبودي در روز پنج ش��نبه 97/8/17 از 
س��اعت 15:30 الي 17 در مسجد سيدالشهدا)ع( واقع 
در خيابان امام حسين، خيابان منتظري، كوچه شهيد 

ارض پيما برگزار مي گردد.
تش��ريف فرمايي شما سروران گرامي باعث شادي روح 

آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
از طرف خانواده هاي: چموش�ي،  توكلي، بهرآور، 
رفيع�ي، حقيق�ي، هاش�مي، مرتضوي خ�واه، 
عادلخاني، درويشي، ابراهيمي و ساير بستگان، 

 دوستان و آشنايان.
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چامسكي: آمريكا به آشفتگي شديد اجتماعي مبتال شده است 
تسنيم: «نوام چامسكى»، نظريهپرداز و انديشمند 
سرشناس آمريكايى در مصاحبهاى گفت كه آشفتگى 
اجتماعى در جامعه آمريكا ظرف 40 سال اخير شديداً
افزايش پيدا كرده است.چامســـكى درباره تيراندازى 
اخير در يك كنيسه يهوديان ايالت فلوريدا گفت: آنچه 
شاهد آن هستيم احياى تنفر، خشم و ترس است كه 
ســـخنان افراطى مقامهاى آمريكا به بخش زيادى از 
آن دامن مىزند. وى بدون ذكر نام «دونالد ترامپ»، 
رئيسجمهورى آمريكا رفتارهاى او را يكى از داليل گسترش گفتمان خشونت 
در جامعه آمريكا دانست. وى گفت: همه اينها به عالوه تمجيد از كسى كه به 
يك خبرنگار تنه زده، باعث مىشود سطح خشونت و ترس افزايش پيدا كند. 
گفتنى است ترامپ اخيراً از يكى از نمايندههاى كنگره كه به يك خبرنگار تنه 

زده بود حمايت كرده بود. 
برنامه محرمانه پنتاگون براى حمله سايبرى به روسيه

ايسنا: منابع آمريكايى مىگويند، اگر مسكو در انتخابات كنگره مداخله كند، 
در اين صورت پنتاگون برنامه محرمانهاى براى آغاز حمله ســـايبرى به روسيه 
دارد. بر اساس گزارش مركز همبستگى مردمى، آمريكا يك برنامه محرمانه براى 
آغاز حمله سايبرى به روسيه آماده كرده و قرار است در صورتى كه ثابت شود 
مسكو به طور مستقيم در انتخابات آتى كنگره مداخله كند، اين برنامه را آغاز 
كند. وزارت دفاع و جامعه اطالعاتى آمريكا به طور محرمانه اين حمله سايبرى 
عليه روســـيه را تنظيم كردهاند و مقامات ارشـــد كنونى و پيشين آمريكا از اين 

برنامه باخبر هستند. 
شيخ نعيم قاسم: امكان تشكيل دولت لبنان بدون حضور ُسنىهاى 

مستقل وجود ندارد
فارس: معاون دبيركل حزباهللا لبنان اعالم كرد 
مسأله سنىهاى مستقل، چيز جديدى نيست و بدون 
مشاركت آنها امكان تشكيل كابينه وجود ندارد. شيخ 
«نعيم قاسم» گفت: سعد حريرى نخستوزير مكلف 
به تشكيل كابينه، به مطالبات طيفهاى مختلف از 
جمله سنىهاى مستقل گوش داده و مواضع آنها را 
شنيده است؛ بنابراين موضوع حضور سنىهاى مستقل 
در دولت جديد، چيز جديدى نيست. وى گفت كه 

راهحل در دست سعد حريرى است و مسأله سنىهاى مستقل با كمى تفاهم و 
تواضع قابل حل است. 

راست هاى افراطى فرانسه در آستانه انتخابات پارلمان اروپا از 
مكرون پيشى گرفتند

مهر: نتيجه يك نظرسنجى جديد در فرانسه در فرصت باقى مانده تا انتخابات 
پارلمان اروپا از پيشى گرفتن راست هاى افراطى از حزب رئيس جمهورى اين 
كشـــور حكايت دارد. حزب راســـت افراطى جبهه ملى در فاصله باقى مانده تا 
انتخابات پارلمان اروپا توانست از «جنبش در حركت» به رهبرى امانوئل مكرون 
پيشى بگيرد. نظرسنجى موسسه Ifopنشان مى دهد حزب جبهه ملى به رهبرى 
«مارين لوپن» حمايت 21 درصد از مردم فرانسه را دارد و اين در حالى است كه 
حمايت از «جنبش در حركت» به 19 درصد رسيده است. حمايت از راستهاى 
افراطى در فرانسه در حالى رو به افزايش است كه حاميان اين رويكرد در كشورهاى 

مختلف غربى توانسته اند به موفقيت هايى دست پيدا كنند. 
هشدار پوتين درباره توسل به دروغ براى تغيير استراتژى جهان

فارس: رئيسجمهورى روسيه در پيامى درباره 
اقدامات برخى كشورها براى تغيير موازنه استراتژيك 
در جهان هشدار داد. والديمير پوتين از تالش برخى 
كشورها براى توسل به اقدامات تحريكآميز و دروغ 
به منظور تغيير موازنههاى قدرت در جهان ســـخن 
گفت و نقش سازمانهاى اطالعاتى در چنين مواقعى 
را نقشـــى بسيار كليدى و مهم خواند. پوتين افزود: 
تروريستها و تندروها به دنبال سوءاستفاده از منازعات 
در جهان هســـتند و از جمله آنها در تالش براى خشـــونت و ايجاد آشوب در 

سوريه بودند اما شكست خوردند. 
افتتاح مركز مطالعات ايدههاى فيدل كاسترو در كوبا

ايسنا: مقامهاى هاوانا در آستانه دومين سالمرگ 
فيدل كاسترو، رهبر فقيد كوبا روى افتتاح مركزى براى 
مطالعه و ترويج ايدههاى اين سياستمدار و انقالبى 
كوبايى كار مىكنند. فيدل كاســـترو، پيش از مرگش 
در 25 نوامبر 2016 درخواســـت كرده بود هيچگونه 
مجســـمهاى به ياد او ساخته نشده و هيچ خيابان يا 
محل ديگرى به ياد او نامگذارى نشود. درخواست 
فيدل كاسترو تبديل به قانون شد اما يك مورد استثنا 

دارد و آن اينكه مىتوان از نام اين رهبر فقيد براى نامگذارى هر نهاد مختص 
مطالعات و ترويج كار و ايدههاى او استفاده كرد. 

همهپرسى در جزاير كالدونياى جديد براى استقالل از فرانسه
ايسنا: جزاير كالِدونياى جديد كه در اقيانوس آرام و تحت تملك فرانسه 
قرار دارد، استقالل از فرانسه و تبديل شدن به منطقهاى مستقل را به راى گذاشت. 
اين جزاير كه حدود 18 هزار كيلومتر از فرانسه فاصله دارد، يك چهارم نيكل 
مورد نياز جهان را تامين مىكند. اين منطقه همچنين پايگاه استراتژيك فرانسه در 
اقيانوس آرام است. پيشبينىها حاكى از آن است كه اكثريت شركتكنندگان به 
عدم استقالل از فرانسه راى مىدهند اما نگرانىهايى از ايجاد تنشهايى ميان مردم 

بومى اين جزاير و جمعيت سفيدپوست آن وجود دارد. 
ترامپ: بزرگترين دوست گروههاى مذهبى در تاريخ آمريكا هستم!
ايسنا: دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكا 
در اظهارنظرى مبالغهآميز، خود را بزرگترين دوست 
گروههاى مذهبـــى در تاريخ آمريكا خواند. وى 
گفت: هيچ كس بيشـــتر از من تاكنون اينقدر به 
نفع مسيحىها يا اوانجليكها يا به صورت واضح 
مذاهب كار نكرده است. وى اين ادعا را در جواب 
ســـوالى در مورد حمايت اوانجليكها از وى در 
انتخابـــات ميان دورهاى آتى كنگره مطرح كرد و 

خودش را بزرگترين حامى مذهب در تاريخ آمريكا خواند. 
روسيه پايگاه دائمى در كره ماه مى سازد

ايرنا: رئيس آژانس فضايى روســـيه اعالم كرد كه طرح هاى روسيه براى 
اكتشاف در سطح كره ماه تا دو هفته آينده به روز خواهد شد اما مسكو همچنان 
مى خواهد كه يك پايگاه دائمى روى ســـطح كره ماه داشـــته باشد.ديميترى 
روگوزين، تغييرات ايجاد شده در برنامه هاى مربوط به ماه در چارچوب طرح 
اصالحات و تغييرات بزرگ در صنعت فضايى روســـيه را اعالم كرد و گفت: 
طرح ها براى يك پايگاه در سطح كره ماه باقى خواهد ماند. روسيه قرار است 
يك سازمان جديد و ويژه در يك دهه آينده براى ايجاد پايگاه دائمى در سطح 

كره ماه راه اندازى كند. 
چين در قطب جنوب پايگاه هوايى احداث مى كند

ايرنا: چين قصد دارد براى ادامه فعاليت هاى گردشـــگرى، علمى، فنى و 
تحقيقاتى در قطب جنوب، اولين پايگاه هوايى دائمى را در اين منطقه ايجاد كند.
ساخت اين پايگاه هوايى به زودى شروع مى شود و چند سال به طول مىانجامد 
و باعث مى شود چين ديگر مجبور نباشد از تجهيزات و پايگاه روس ها در اين 
منطقه استفاده كند. در حال حاضر فقط هواپيماهاى داراى بال هاى ثابت قادر به 
فرود در سرزمين يخى قطب جنوب هستند اما با ساخت اين پايگاه، محققان از 

شرايط لجستيكى بهترى برخوردار خواهند شد.

زاويهكوتاه از سراسر جهان

عبدالبارى عطوان :تحريم ايران، 
جهان را عليه آمريكا متحد مىكند

نويسنده سرشناس جهان عرب، دور 
جديد تحريم هاى آمريكا عليه ايران را به 
مثابه ورود واشنگتن و متحدانش به تونلى 
تاريك توصيف كرد كه زخمى و شكست 

خورده از آن خارج مىشوند.
«عبـــد البارى عطوان» نويســـنده 
سرشناس جهان عرب و سردبير روزنامه 
فرامنطقه اى «راى اليوم» يادداشتى درباره 
دور جديد تحريمهاى آمريكا عليه ايران 
با اين عنوان منتشر كرد كه :«آيا همزمانى 

تاريخ شروع تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران با تاريخ تبعيد امام خمينى(ره) 
تصادفى است؟ چرا اين تحريم ها را بزرگ ترين آزمايش ترامپ برشمرده 
و معتقديم شكست خورده از آن خارج مى شود؟ چگونه دنيا عليه آمريكا 
متحد خواهد شد؟ چرا شروط 12 گانه آمريكا براى رفع تحريم هاى ايران را 

غيرعملى و مقدمه اى براى جنگ و تغيير نظام مىدانيم؟»
در اين يادداشت آمده است: بسته دوم و مهمتر تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران كه يكشنبه شب به مرحله اجرا در آمد و مربوط به حوزه انرژى (نفت 
و گاز) و بانك ها است، بزرگ ترين آزمايش قدرت دونالد ترامپ، رئيس 
جمهورى آمريكاست اما شاخصها نشان مىدهد كه احتمال شكست ترامپ 
در اين آزمايش، بيشتر از احتمال پيروزى است.اين نويسنده افزود: اعالم دولت 
آمريكا در معاف كردن هشت كشور از پيروى از تحريمها عليه ايران مترادف 
است با اينكه تهديدهاى ترامپ مبنى بر به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
صرفا «بمب صوتى» است و صادرات نفت ايران ادامه پيدا خواهد كرد و اين 

خود مقدمه اوليه شكست ترامپ است.
وى افزود: براى توضيح بيشتر بايد بگوييم كه مهم ترين هشت كشورى 
كه احتمال دارد از پيروى از تحريم هاى آمريكا عليه ايران معاف شوند و به 
خريد نفت از ايران ادامه بدهند، آنهايى هستند كه به عدم پيروى از تحريمهاى 
آمريكا تهديد كرده بودند نظير چين (روزانه 800 هزار بشكه نفت از ايران 
خريدارى مىكند)، هند( روزانه 500 هزار بشكه)، تركيه( روزانه 300 هزار 
بشكه) و اتحاديه اروپا روزانه (245 هزار بشكه كه بيشتر آن به يونان، فرانسه، 
ايتاليا و اسپانيا فرستاده مى شود) و به نظر مىرسد كه ترامپ در مبارزه با اين 

كشورها باخته و از تبعات تهديدهاى آن هراس دارد.
عطوان نوشـــت: تحريمهاى آمريكا كه از زمان روى كار آمدن ترامپ 
مثل موش زاد و ولد مىكند، خيلى ســـريع شـــروع به از دست دادن ارزش 
و تاثيرگذارى خود كرد. يك ضرب المثل معروف مىگويد: «هر كارى كه 
از حد و اندازه خود بيشتر شود، معيوب است»؛ چون بسيارى از كشورهاى 
بزرگ دنيا و منطقه نظير روسيه، چين، هند، اتحاديه اروپا ، تركيه و غيره را به 
ائتالف عليه سلطه دالر بر اقتصاد جهان و استفاده از سيستم مبادالت تجارى با 
ارزهاى بومى نظير روبل روسيه، يوان چين، يورو اروپا و  ين ژاپن واداشت.
اين نويسنده تاكيد كرد: آمريكا با اعمال اين تحريمها به متحدان خود ضرر 
مىرساند و موجب ايجاد فضايى از هرج و مرج اقتصادى در سطح جهان 
مىشود و تحريم صادرات نفت ايران منجر به افزايش قيمتها در بازارهاى 
جهانى مىشود و اين مساله بر اقتصاد كشورهاى مصرف كننده نفت و به 
خصوص در اروپا تاثير خواهد گذاشت كه در حال حاضر با زمستانى بسيار 

سرد روبرو هستند و بالطبع نياز به واردات نفت بيشترى دارند.
عطوان افزود: درست است كه دولت ترامپ روى همكارى عربستان و 
روسيه براى جبران خال بازار ناشى از عدم صادرات نفت ايران به دليل تحريمها 
حساب كرده است كه تقريبا معادل يك ميليون بشكه نفت است اما اين محاسبه 
شايد خطا باشد چون خود عربستان از لحاظ فنى قادر به همكارى فورى و 
افزايش صادراتش نيست و همين قضيه درباره روسيه هم صدق مىكند چون 
ميانگين توليد آن از چاه هاى سيبرى به دليل يخبندان اين منطقه به قريب 
به 500 هزار بشكه درچهار ماه آتى كاهش پيدا مى كند و حتى اگر روسيه 
بخواهد در اين زمينه همكارى كند اين همكارى روسيه مجانى نخواهد بود و 
خواهان امتيازدهى آمريكا بخصوص در رفع تحريم هاى آمريكا عليه روسيه 
به دليل قضيه اوكراين و تسلط كامل يا جزيى بر شبه جزيره كريمه مىشود. 
راى اليوم آورده است: اگر كسى نگاهى گذرا به صفحه وزارت خارجه ايران 
در توئيتر، فيس بوك و غيره انداخته و شروط 12 گانه اى را كه آمريكا براى 
رفع تحريم هاى ايران وضع كرده مشاهده كند به اين درك حقيقى مى رسد 
كه آنها را بنيامين نتانياهو و نه «مايك پمپئو»، وزير خارجه آمريكا يا ترامپ، 
رئيس جمهور اين كشور وضع كرده است.به نوشته اين روزنامه، مهم ترين 
اين خواسته ها، تعطيلى تاسيسات آب سنگين اراك، توقف كامل غنى سازى، 
ارائه توضيح كامل درباره همه فعاليت هاى سابق هسته اى مربوط به قبل از 
توافق برجام به آژانس انرژى هسته اى و عدم توسعه موشك هاى بالستيك 
و ديگر موشك هاى قادر به حمل كالهك هسته اى، توقف هر گونه كمك 
به گروه هاى مختلف و در راس آن حزب اهللا و جهاد اسالمى و خلع سالح 
شبه نظاميان شيعه در عراق و قطع هر گونه كمك به انصار اهللا در يمن و 
بيرون بردن همه نيروهاى ايرانى از سوريه، انحالل سپاه قدس و پايان دادن 
به تهديد موشكى عليه اسرائيل است.عطوان تصريح كرد: هدف از اين شروط 
غير عملى تحقير و به زانو درآوردن ايران است و آمريكا كه مىداند ايران 
هرگز اين شروط را قبول نمىكند به دنبال بهانه اى براى حمله به ايران و 
تغيير نظام اين كشور است نظير اتفاقى كه براى عراق و ليبى افتاد و آنچه كه 

به دنبال تحقق آن در سوريه هستند.
اين نويسنده ادامه داد: ايران 40 سال را زير فشار تحريم ها به سر برد و 
توانست با هوشيارى از آن به نفع خود و براى رسيدن به خودكفايى و ساخت 
صنايع نظامى پيشرفته و تبديل شدن به يك كشور بزرگ در منطقه استفاده 
كند و بازوهاى مقاومت مسلحانه اى در مناطق مختلف خاورميانه بخصوص 
در لبنان، عراق، فلسطين، يمن و سوريه داشته باشد كه از خيلى از ارتشهاى 
رسمى هم قوى تر هستند.عطوان آورده است: اين تحريمهاى جديد آمريكا 
هم بى اثر خواهد ماند و ايران از آن به نفع خود استفاده مىكند، اين تحريمها 
دشمنان بيشترى را براى آمريكا در خاورميانه و جهان خلق خواهد كرد و 
تشكيل ائتالف ناتوى عربى كه احتماال اسرائيل رهبرى آن را برعهده دارد و 
نوك پيكان هر حمله احتمالى عليه ايران خواهد بود، نابودى كشورهاى شريك 
اين ائتالف و در راس آن اسرائيل را رقم خواهد زد به گونه اى كه جنگ 

آتى آخرين جنگ در منطقه خواهد بود.
عطوان نوشت: در نوامبر سال 1964 محمد رضا پهلوى شاه ايران و پليس 
آمريكا در منطقه، امام خمينى(ره) را به تركيه و سپس به عراق تبعيد كرد و 
صدام حسين هم امام خمينى(ره) را از عراق به فرانسه تبعيد كرد و در پنجم 
نوامبر 2018 بسته دوم از تحريم هاى آمريكا عليه ايران در همان تاريخ آغاز 
مى شود و اين همزمانى معناى زيادى دارد.اين نويسنده در پايان تاكيد كرد: 
تبعيد امام خمينى(ره) منجر به بازگشت پيروزمندانه وى به تهران و فرار شاه 
شد، شاهى كه حتى آمريكا هم كه چند دهه به آن خدمت كرده بود  به او 
پناه نداد و  تحريم مجدد ايران از ديروز به معناى ورود آمريكا و متحدانش به 
تونلى تاريك است كه احتماال از آن زخمى و شكست خورده بيرون مىآيند، 
منظور از متحدان آمريكا، اسرائيل و متحدان عرب قديمى و جديدى است 

كه فرش قرمز براى نتانياهو پهن كرده يا خواهند كرد.
منبع: فارس

سرويس خارجى: وزارت خارجه 
عـــراق در بيانيه اى، پاســـخى دندان 
شـــكن به چندين ماه دخالت پى در 
پى  آمريكايى ها در امور داخلى اين 
كشور داد و اعالم كرد: واشنگتن نبايد 
در امـــور داخلى عراق و نوع روابط و 
مناسبات بغداد – تهران دخالت كند و 
نوع مناسبات اين كشور با ايران هيچ 

ارتباطى با واشنگتن ندارد.
وزارت خارجه عراق در بيانيهاى، 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران را يكجانبه 
خواند و به ســـفارت آمريكا در عراق 
درباره موضع اخيرش در اين خصوص 
تذكـــر داد و اعـــالم كرد: نوع روابط 
عراق با ايران به ديگر كشورها ارتباطى 
ندارد.  «احمد محجوب »، سخنگوى 
وزارت خارجه عراق در بيانيه اى اعالم 
كرد: وزارت خارجه از بيانيه سفارت 
آمريكا در خصوص اجراى تحريم هاى 
يكجانبه آمريكا عليه جمهورى اسالمى 
ايران مطلع شد.  محجوب افزود: بغداد 
مايل است تبيين كند كه بخش دوم بيانيه 
ياد شـــده بر خالف عرف ديپلماتيك 
و احترام متقابل به حاكميت كشور به 
عنوان يك اصل اساســـى در قوانين 

بينالمللى است. 
وى تاكيد كرد: عراق دخالت در 
امور داخلى بويژه مســـائل مربوط به 
اصالح ســـاختار و وضعيت نيروهاى 
امنيتى خـــود را كه تحت فرماندهى 
نخست وزير و فرمانده كل نيروهاى 
مسلح است، نمى پذيرد. بيانيه وزارت 
امور خارجه عراق افزوده است: عراق 
اميدوار است سفارت (آمريكا در بغداد) 
بخش ناسازگار اظهارات خود با قواعد 
و عرف ديپلماتيك را حذف كند و از 

تكرار آن در آينده نيز بپرهيزد .
بغـــداد دراين بيانيه همچنين به 
مقامات سفارت آمريكا در عراق گوشزد 
كرد كه قواعد و قوانين بين المللى حاكم 
بـــر فعاليت خود در عراق را به عنوان 

كشور ميزبان رعايت كند.
در هميـــن حـــال، گردانهاى 
حزباهللا عراق نيز با بيان اينكه آمريكا 

در همـــه امور عراق دخالت مىكند، 
بر بىتاثير بودن تحريمهاى خصمانه 
آمريكا عليه ايران تاكيد كردند.«محمد 
محيى»، سخنگوى رسمى گردانهاى 
حزب اهللا عراق تاكيد كرد:تحريمهاى 

جديد آمريكا عليه ايران «شبه مرده» به  
دنيا آمدند و هرگز تاثيرى بر جمهورى 
اسالمى ايران نخواهد گذاشت.وى كه 
با  الميادين گفتگو مىكرد، خاطر نشان 
كـــرد: آمريكا در امور داخلى عراق در 
زمينههاى  امنيتى، اقتصادى و سياسى 
دخالت مى  كند و علنا به دشـــمنى با 
مقاومت عراق مىپردازد. ســـخنگوى 

گردانهاى حـــزب  اهللا عراق تاكيد 
كـــرد كه آمريكا به امنيت عراق ضربه 
مىزند و عراق را صحنه رويارويى با 
ايران و سوريه قرار داده است. همچنين 
فراكسيون «صادقون» در پارلمان عراق 

نيز به بيانيه ســـفارت آمريكا در بغداد 
واكنش نشان داد.فراكسيون صادقون 
پارلمان عراق با صدور بيانيه اى، بيانيه 
اخير ســـفارت آمريكا در بغداد ضد 
تهران را محكوم و آن را تجاوز آشكار 
بـــه حاكميت عراق توصيف كرد. در 
ايـــن بيانيه آمده اســـت: ما مجدداً از 
طرف آمريكايـــى مى خواهيم كه از 

سياست هاى مداخله جويانه در كشور 
ما خوددارى كند و به حاكميت عراق 
طبـــق معاهدات و پروتكل ها احترام 
بگـــذارد ، ما حمايت خود را از همه 
موسسات مربوط به دفاع از حاكميت و 

استقالل عراق اعالم مى كنيم و مخالف 
هر گونه دخالت در امور عراق هستيم.  
اين فراكســـيون در ادامه  بر اهميت 
ممانعـــت از دخالت خارجى در امور 

داخلى اين كشور  تاكيد كرد.
گفتنى است كه سفارت آمريكا 
چند روز پيش در بيانيه اى خواستار، به 
زعم خود - احترام ايران به حاكميت 

دولت عراق و عدم حمايت از نيروهاى 
الحشدالشعبى  شده بود. سفارت آمريكا 
همچنين مدعى شده بود كه ايران بايد به 
استقالل دولت عراق احترام بگذارد و به 
خلع سالح، انحالل و ادغام شبهنظاميان 

شـــيعه، اقدام كند. امريكا در اين بيانيه 
همچنين نيروهاى بسيج مردمى (الحشد 
الشـــعبى) كه نقش اساسى در نجات 
عراق از خطر تجزيه توســـط داعش 
داشـــتند را به عنوان گروه هاى شبه 
نظامى فرقه اى توصيف كرده بود. در 
خبر ديگرى، نخستوزير جديد عراق 
در حكمى رياستى،  نخستوزير سابق 

و كليه وزراى كابينه او را بازنشســـته 
اعالم كرد.«عادل عبدالمهدى» كه بامداد 
روز پنجشنبه (25 اكتبر پيش)، به همراه 
وزراى جديـــد كابينهاش در پارلمان 
ســـوگند ياد كرد، در حكمى، «حيدر 
العبادى» نخستوزير سابق و وزراى 
كابينه او را كه شامل 20 وزير بودند ، 
بازنشسته اعالم كرد. در حكم رياستى 
عبدالمهدى آمده اســـت: با توجه به 
اينكـــه پارلمان عراق به دولت جديد 
اين كشور رأى اعتماد داده و اعضاى 
كابينه جديد نيز در پارلمان سوگند ياد 
كردهاند و نيز با استناد به اختيارات داده 
شـــده به نخستوزير بر اساس قانون 
اساسى، تمامى اعضاى هيأت دولت 
سابق از رئيس آن تا وزراى حاضر در 
اين كابينه از تاريخ 25 اكتبر سال جارى 
بازنشسته اعالم مىشوند. سيد عمار 
حكيـــم ، رهبر «جريان حكمت ملى» 
عراق نيز در سخنانى بر نقش حمايتى 
فراكسيون «اصالحات و سازندگى» از 
دولت اين كشور تأكيد كرد. در تحوالت 
امنيتى اين كشـــور نيز، منابع عراقى از 
دفع حمله تروريستهاى داعشى به 
روستايى در جنوب «بعقوبه» خبر دادند.

شبكه الميادين به نقل از منابع عراقى 
اعالم كـــرد : نيروهاى عراقى، حمله 
تروريســـتهاى داعشى به روستاى 
«طهالراشد» در جنوب «بعقوبه» را دفع 

كردند.
نيروهاى عراقى همچنين موفق 
شدند در عملياتى در شمال بغداد دو 
عنصر تكفيرى داعش را كه پيشتر تحت 
تعقيب قرار گرفته بودند، بازداشت كنند. 
اداره عمليات مركزى سازمان «الحشد 
الشـــعبى» عراق نيز امروز از تدوين 
يك طـــرح امنيتى براى تامين امنيت 
زائران حرمين امامين عسكريين (ع) در 
شهر سامرا در آستانه سالگرد شهادت 
امام حسن عســـكرى (ع)، خبر داد. 
در خبرى مرتبط، مسئوالن (پ.ك.ك) 
هشدار دادند كه زمستان امسال ، سال 
سختى در درگيرى با نيروهاى ارتش 
تركيه در كردستان عراق خواهد بود.

بغداد خطاب به آمريكا:  در مسائل داخلى عراق دخالت نكنيد

عمليات گسترده نيروهاى عراقى عليه داعش در «صالح الدين»، «نينوا» و «االنبار»
ستاد فرماندهى عمليات مشترك عراق از آغاز عمليات وسيع نيروهاى عراقى 
براى تعقيب عناصر باقيمانده داعش در صحراى غربى اين كشور خبر داد.سرتيپ 
«يحيى رسول»،  سخنگوى اين ستاد فرماندهى در بيانيه اى اعالم كرد: عمليات 
امنيتى ويژه وسيعى در صحراى واقع در ميان استان هاى صالح الدين، نينوا و 

االنبار به سمت مرز سوريه و عراق در حال انجام است. وى افزود: قهرمانان 
ما در صحراها و رشته كوه ها و در «حوضه حمرين» و «الحويجه » در حال 
ادامه عمليات تعقيب بقاياى اين گروه هاى تروريستى هستند و اين عمليات از 

سوى نيروهاى اطالعاتى و جنگنده هاى عراقى پشتيبانى مى شود.

 سرويس خارجى: گروههاى ملى 
و اســـالمى فلسطينى در استان هاى 
راماهللا و البيره خواستار تشديد درگيرى 
با اشـــغالگران صهيونيست در كرانه 
باخترى شـــدند و جمعه آينده را روز 
تشديد فعاليتهاى ميدانى در تمامى 
خطوط تماس با رژيم صهيونيستى و 

شهركنشينان اين رژيم دانستند.
ايـــن گروهها از شـــهروندان 
فلسطينى خواستند كه روز چهارشنبه 
رأس ساعت 12 ظهر در اعتراض به 
انتقال ســـفارت برزيل از تلآويو به 
قدس اشـــغالى در مقابل سفارت اين 
كشـــور تحصن كرده و بر پايبندى به 
قوانين بينالمللى و مخالفت خود با 
اين تصميم برزيل تاكيد كنند. در اين 
بيانيه از نهادهاى حقوقى و بشردوستانه 
خواسته شده است كه به منظور نجات 
جان اســـرا در سايه تشديد اقدامات 
سركوبگرانه عليه زندانيان در زندانهاى 
رژيم صهيونيستى دخالت فورى انجام 
بدهند. گروههاى ملى و اســـالمى در 
اســـتان رام اهللا و البيره در ســـالروز 
درگذشت ياسر عرفات رئيس سابق 
تشكيالت خودگردان فلسطين اعالم 
كردند كه ملت فلسطين به راه رهبران 
خود ادامه خواهد داد و هرگز از اصول 
و حقوق خود كوتاه نخواهد آمد و در 
اين راه حاضر اســـت جانفشانى كند. 
اين بيانيه مىافزايد كه بعد از گذشت 
101 سال از صدور بيانيه ننگين «بالفور» 
توسط انگليس ملت فلسطين هرگز 
راهحلهاى يكجانبه را قبول نخواهد 
كـــرد و پرچم را تا پيروزى و تحقق 

آزادى و اســـتقالل بر زمين نخواهد 
گذاشت. اين گروهها درباره پيامدهاى 
امضاى قرارداد آتشبسى كه در آن حق 
ملت فلسطين در ادامه مقاومت مشروع 
عليه اشغالگران ناديده گرفته شده باشد 
و زمينه را براى اجراى نقشه جدا كردن 
نوار غزه از فلسطين فراهم كند هشدار 

دادند. گروههاى ملى و اســـالمى در 
استان رام اهللا و البيره بر مخالفت قاطعانه 
خود با هرگونه عادىســـازى روابط 
با رژيم صهيونيســـتى چه به صورت 
رسمى و چه غير رسمى بهويژه توسط 

كشورهاى عربى خليج فارس تاكيد 
كردند و خواستار توقف اين روابط و 
جايگزين شدن آن با كمپينهاى تحريم 

رژيم صهيونيستى شدند.
در چنين شرايطى نظاميان رژيم 
صهيونيستى به ساختمان استاندارى 
قدس يورش بردند و پنج نفر را زخمى 

كردند. منابع بيمارستانى فلسطين اعالم 
كردند كه نظاميان اشغالگر اسرائيلى به 
كارمندان ساختمان استاندارى قدس 
در شمال قدس اشغالى يورش بردند. 
در اين حمله پنج شهروند فلسطينى 

با گاز اشـــك آور مجروح شـــدند. 
نظاميان صهيونيست عالوه بر محاصره 
ساختمان استاندارى قدس، مقر وزارت 
امور قدس را نيز هدف حمالت خود 
قرار دادند. در خبرى ديگر «عبدالفتاح 
السيســـى» رئيـــس جمهورى مصر 
در ديـــدار «محمـــود عباس» رئيس 

تشـــكيالت خودگردان فلسطين در 
شرم الشـــيخ، بر ضرورت تشكيل 
دولت فلسطين در چارچوب مرزهاى 
1967 و به پايتختى بيتالمقدس تاكيد 
كرد.سخنگوى رياست جمهورى مصر 

گفت، السيسى در ديدار عباس گفت،
مصر همچنان براى آشتى دادن گروه
هاى فلســـطينى و متحد كردن آن ها
تالش مى كند و اعتقاد دارد دو كشور
بايد در چارچوب مرزهاى 1967 در
فلسطين تشكيل شود. از سوى ديگر
محمود عباس نيز گفت، تشـــكيالت
خودگران فلسطين عزم خود را براى
پايـــان دادن به اختالفات جزم كرده و
سعى در متحد و يكپارچه كردن مردم
فلسطين دارد. بر اساس اعالم سخنگوى
رياست جمهورى مصر، دو طرف در
پايان اين ديدار بـــر ضرورت ادامه
مشورت ها و هماهنگى گسترده با هم
براى متحد كردن فلسطينى ها و پايان

دادن به اختالف ها تاكيد كردند.
خبر ديگر اينكه رســـانههاى
صهيونيستى از سفر وزير اطالعات اين

رژيم به ُعمان خبر دادند.
 «يسرائيل كاتس» وزير اطالعات
رژيم صهيونيســـتى به ُعمان رفت تا
طرح احداث راهآهن ميان فلســـطين
اشغالى و كشـــورهاى عربى حاشيه
خليج فارس را ارائه كند. اين خبر در
حالى اعالم مىشود كه «بنيامين نتانياهو»
نخستوزير رژيم صهيونيست چهارم
آبانماه بـــه عمان رفت و با «قابوس
بن ســـعيد» سلطان اين كشور ديدار
كرد. اندكى پـــس از ديدار مذكور،
«يوسف بن علوى» وزير خارجه عمان
در كنفرانـــس امنيتى منامه اعالم كرد
«اسرائيل» كشورى موجود در منطقه
اســـت و زمان تعامل با آن فرا رسيده

است! 

فراخوان گروههاى فلسطينى براى مقابله با اشغالگران صهيونيست در كرانه باخترى

تظاهرات تونسىها عليه گرم شدن روابط اعراب با اسرائيل
دهها تونســـى در تظاهراتى، ازسرگيرى روابط 
برخى كشورهاى عربى با رژيم صهيونيستى را محكوم 
و بر عدم روابط با اين رژيم تاكيد كردند. از سويى 
چندين حزب تونسى هم خواستار جلوگيرى از سفر 

يك هيات صهيونيستى به اين كشور شدند. چندين 
حزب تونسى دعوت از يك هيات صهيونيست براى 
مشاركت در كنفرانس بينالمللى درباره گفتوگوى 

اديان در اين كشور را محكوم كردند.

سرويس خارجى: روزنامه واشنگتن پست در 
گزارشى با اشاره به عقب نشينى آمريكا از خليج فارس 
در ماههاى گذشـــته،اعالم كرد: واشنگتن از  قدرت 
نظامى ايران مى ترســـد.اين نشريه نوشت: مقامهاى 
نظامى آمريكايى هشدار مىدهند كه كاهش حضور 
نيروهاى اين كشور در منطقه خاورميانه، توانايى آنها 
براى مقابله بـــا تهديدها ازطرف ايران را تضعيف 

كرده است.
 در اين گزارش آمده اســـت: نگرانىها  بابت 
تصميم پنتاگون براى انتقال كشـــتىها، جنگندهها و 
سامانههاى دفاع موشكى به خارج از منطقه،  همزمان 
با بازگشـــت تحريمهاى عليه ايران در حوزه انرژى 
شـــدت يافته است.  واشنگتن پست نوشت:با تغيير 
اولويتهـــاى امنيت ملى آمريكا در دولت ترامپ و 
معطوف شدن توجه كاخ سفيد به رقابت نظامى با 
چين و روسيه،تحركات آمريكا در خاورميانه كمرنگ 
شـــده است.  اين نشريه با بيان اين كه پنتاگون در 
تالش است خود را با آنچه كه وزير دفاع آمريكا آن را 
«رقابت بزرگ قدرتها» مىخواند، تطبيق دهد،با اشاره 
به پيامدهاى اين سياست و تاثير آن بر فعاليت نيروهاى 
آمريكايى در منطقه  خاورميانه گفت:مقامهاى  اياالت 

متحده بر اين باورند كه آماده شدن براى يك جنگ 
احتمالى چندين ماه زمان خواهد برد؛ بسيار بيشتر از 

زمانى كه ايران براى اقدام نياز خواهد داشت.
در ادامـــه اين گزارش آمده اســـت: از جمله 
موارد اصلى نگرانى برخى مقامهاى آمريكايى، توانايى 
ارتش اين كشور براى انجام عمليات در تنگه هرمز 
است؛ گذرگاهى كه ايران تهديد به انسداد آن كرده 
است.واشـــنگتن پست گفت:اكنون كه آمريكا توجه 
خود را به فشارهاى اقتصادى و ديپلماتيك معطوف 
كرده است، مشخص نيست واكنش نهايى ايران چه 

مىتواند باشد.
 واشنگتن پست نوشت:ايران دستكم 1000
قايق تندرو و توانايى كارگذاشتن هزاران مين دريايى 
در آبهاى ساحلى خود را دارد و پيشبينى مقامهاى 
آمريكايى آن است كه اين كشور مىتواند در كمتر از 
يك هفته، 1000 مين كاربگذارد.اين نشريه با تاكيد بر 
اين كه براى بستن تنگه هرمز يا سخت كردن عبور 
و مرور، حتى نيازى هم به تعداد زيادى مين نيست، 
گفت:همزمـــان، نگرانىها درخصوص توانايىهاى 
موشكى ايران رو به افزايش است.  واشنگتن پست 
با اشاره به حمله موشكى ماه گذشته سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى به مقر سركردگان جنايت تروريستى 
اهواز در سوريه، گفت:دراين حمله كه از خاك ايران 
صورت گرفت، موشـــكها در سه مايلى نيروهاى 
آمريكايى فرود آمدند كه اين موضوع، نشـــاندهنده 
افزايش دقت آنهاست.بر اساس اين گزارش، مسافتى 
كه اين موشكها طى كردند (بيش از 300 مايل) نشان 
داد كه پايگاههاى آمريكا در قطر، بحرين و امارات در 

تيررس ايران هستند. 
 واشنگتن پست تصريح كرد: مقامهاى آمريكايى 
در توانايى اين كشـــور براى مقابله با موشكهاى 
بالستيك ايران كه نزديك به 2000 فروند تخمين زده 

مىشود، ترديد دارند.
به گفته اين رسانه، از ماه مارس (فروردين) كه ناو 
«تئودور روزولت»  خليج فارس را به مقصد اقيانوس 
آرام ترك كرده، هيچ ناوگروه تهاجمى آمريكايى در اين 
منطقه حضور نداشته  و اين طوالنىترين بازه زمانى در 
دو دهه گذشته بوده كه هيچ ناو هواپيمابر در آبهاى 
منطقه نبوده است.  واشنگتن پست گفت: بخشى از 
اين تحوالت نتيجه تغييرات راهبردى در مواضع دولت 
آمريكا و بخشى ديگر، تحت تاثير محدوديت در تعداد 

ناوها و تجهيزات نظامى اين كشور است.

واشنگتن پست: آمريكا از قدرت نظامى ايران مى ترسد

سرويس خارجى: پايگاه خبرى 
«ميدل ايست آى» در گزارشى با اشاره 
به سماجت اردوغان در پيگيرى پرونده 
قتل « جمال خاشقجى»، روزنامه نگار 
منتقد سعودى در كنسولگرى عربستان 
در اســـتانبول تركيه، تالش وى را در 
راستاى بركنارى «محمد بن سلمان»، 
وليعهد سعودى از قدرت قلمداد كرد.

«ديويد هرســـت» سردبير پايگاه 
خبرى «ميدل ايست آى» انگليس در 
گزارشى، به اوضاع «محمد بنسلمان» 
وليعهد ســـعودى پرداخت و نوشت : 
دنياى وليعهد به سرعت در حال «كوچك 
شدن» است.اين نويسنده تصريح كرد: 
تالش هاى اردوغان و سخنان وى مبنى 
بر اينكه دستور قتل خاشقجى بدون 
اطالع «ملك ســـلمان» و تنها از سوى 

مقامات عاليرتبه  حكومت عربستان 
صادر  شده، گوياى اين امر است كه وى 
تنها «بن سلمان» را نشانه رفته و درصدد 
به زير كشيدن وى از قدرت در عربستان 
است.نشـــريه نيويوركر نيز در مطلبى 
به قلم «دكستر فيلكينز» در خصوص 
تبعات رويكرد عربستان در پنهانكارى 
نســـبت به حادثـــه روى  داده براى 
جمال خاشقجى، روزنامهنگار منتقد اين 
كشور نوشت: محمد بن سلمان، وليعهد 
عربســـتان و نزديكانش به نظر كامال 
مصمم هســـتند كه حقيقت را درباره 
قتل جمال خاشقجى در زير خاك دفن 
كنند.اين رسانه آمريكايى نوشت: قتل 
خاشقجى مقدمه آغاز دورهاى خطرناك 
براى آل سعود است كه از نشانههاى 
آن مىتوان به انفعال دولت ترامپ در 

قبال اتهام دست داشتن بن سلمان در 
اين جنايت اشاره كرد.روزنامه «فايننشال 
تايمز» انگليس نيز در گزارشى مدعى 
شـــد: ماجراى قتل روزنامهنگار منتقد 
ســـعودى در كنسولگرى عربستان در 
استانبول احتماال باعث تضعيف اتحاد 
كشورهاى عربى و رياض در برابر ايران 
در منطقه خواهد شد.فايننشال تايمز در 
ادامه نوشـــت: دولتهاى عربى بعيد 
است كه علناً از عربستان سعودى در 
رابطه با مرگ خاشقجى انتقاد كنند اما 
ديپلماتهاى كشورهاى سراسر منطقه به 
صورت محرمانه تأكيد كردهاند كه ملك 
سلمان پادشاه عربستان بايد اقدامات 
نظارتى بيشترى را براى مهار سياستها 
و اقدامات پسرش به كار گيرد.در چنين 
شرايطى، دانشگاه «هاروارد » در اعتراض 

به قتل «جمال خاشقجى»، سخنرانى 
«تركى الفيصل» سفير پيشين سعودى 
در واشنگتن و رئيس پيشين دستگاه 
اطالعات و امنيت عربستان را لغو كرد 

و مانع از انجام آن شد. 
سخنرانى الفيصل قرار بود اين هفته 
در مركز علوم و امور بينالملل «بلفر» 
دانشـــكده «جان اف كندى» دانشگاه 
«هاروارد» برگزار شود.«ايلون ماسك» 
مدير عامل شركت خودروسازى «تسال» 
آمريكا نيز اعالم كرد : اين شـــركت 
قصد دريافت سرمايه از رياض در پى 
قتل «جمال خاشقجى» روزنامه نگار 
منتقد حكومت عربستان را ندارد.«تسال 
موتورز» شركت خودروسازى آمريكايى 
و توليدكننده خودروهاى برقى و قطعات 

موردنياز ترنهاى برقى است.

ميدل ايست آى: اردوغان در بحران «خاشقجى» به دنبال بركنارى «بن سلمان» است

سرويس خارجى: دادگاه بحرين با لغو 
حكم تبرئه صادره براى شيخ «على سلمان» 
دبيركل جمعيت ملى-  اسالمى «الوفاق» به 
عنوان بزرگترين جمعيت معارض شيعه، او 

را به حبس ابد محكوم كرد.
چهارمين جلسه دادگاه تجديدنظر شيخ 
على ســـلمان و دو نماينده سابق پارلمان 
بحرين از فراكسيون الوفاق به نامهاى «حسن 
سلطان» و «على االسود» به اتهام جاسوسى 
براى قطر برگزار شد.شـــبكه الميادين در 
خبرى فورى گزارش داد كه دادگاه بحرين حكم تبرئه شيخ على سلمان و دو 
متهم ديگر را لغو و آنها را به حبس ابد محكوم كرد. در همين حال، جمعيت 
ملى-  اسالمى «الوفاق» به عنوان بزرگترين جمعيت معارض بحرين در واكنش به 
صدوراين حكم، بر عزم و اراده بحرينىها براى مطالبه دموكراسى تاكيد كرد.همزمان، 
وزارت خارجه انگليس نيز نسبت به وضعيت دبيركل جمعيت ملى-  اسالمى «الوفاق» 

در بحرين و آخرين حكم صادر شده براى او ابراز نگرانى كرد.

رژيم آل خليفه دبير كل جمعيت شيعه «الوفاق» 
بحرين را به حبس ابد محكوم كرد

جنايت جديد آمريكا در سوريه 
به كشته شدن 15غيرنظامى انجاميد

 سرويس خارجى: خبرگزارى رسمى سوريه گزارش داد كه در تازه ترين 
حمله هوايى جنگندههاى ائتالف ضد داعش به رهبرى آمريكا به شهرك هجين 

در استان ديرالزور در شرق سوريه 15تن كشته شدند.
نيروهاى ائتالف ضد داعش شـــديدترين حمالت خود را به محلههاى 
مسكونى شهرك "هجين" واقع در شرق شهر ديرالزور انجام دادند كه منجر به 
كشته شدن 15غيرنظامى شد كه بيشتر آنها را زنان و كودكان تشكيل مىدهند. 
همچنين تعداد زيادى در اين حمالت زخمى شدند. رامى عبدالرحمان، مدير 
مركز ديدبان حقوق بشـــر ســـوريه در اين باره به خبرگزارى فرانسه گفت: در 
حمالت هوايى جنگندههاى ائتالف ضد داعش به شهركهاى هجين، السوسه 
و الشـــفعه واقع در اســـتان دير الزور 15غيرنظامى از جمله پنج كودك و پنج 

زن كشته شدند.
خبر ديگر اينكه سازمان هالل احمر سوريه با همكارى سازمان ملل متحد 
پس از ماهها كارشـــكنى آمريكا توانســـت نخستين محموله كمك ها را براى 
ساكنان اردوگاه آوارگان الركبان در مرز اردن با اين كشور ارسال كند.در خبرى 
ديگر معاون وزير خارجه سوريه از شرط كشورش براى همكارى با نماينده 
جديد دبيركل سازمان ملل در امور سوريه خبر داد. فيصل المقداد تاكيد كرد 
سوريه همانطور كه با نمايندگان سابق سازمان ملل متحد همكارى كرده، با «گر 
پدرسن» نماينده جديد هم به شرطى كه از شيوهها و رويكردهاى افراد پيش از 
خود دورى گزيند و وفادارى خود را به تماميت ارضى و وحدت ملى سوريه 

نشان دهد و اعالم كند در كنار تروريستها نمىايستد. 

ســـرويس خارجى: پاتك سنگين نيروهاى يمنى به 
عمليات گسترده ائتالف سعودى در سواحل غربى و جنوب 
الحديده، به هالكت دست كم 113 مزدور عربستان و زخمى 
شدن بيش از 156 نفر ديگر از آنها انجاميد.سخنگوى ارتش 
يمن اعالم كرد : تمامى تالش هاى دشمن متجاوز براى نفوذ 
در ساحل غربى وجنوب الحديده عليرغم پشتيبانى هوايى 
و دريايى عربستان و امارات با شكست مواجه شده است 
و صدها نفر از عناصر مزدور كشته و زخمى شدند.سرتيپ 
«يحيى سريع» سخنگوى ارتش يمن در گفتگو با خبرگزارى 
يمنى(سبا) گفت: در عمليات ساحل غربى و هنگام شكست 
پيشـــروى هاى دشـــمن در دو جبهه «كيلو 16»و «المطار» 
(فرودگاه) در ساحل غربى در  24ساعت گذشته، 113نفر از 
متجاوزان و مزدوران ائتالف سعودى كشته شدند و 156نفر 
ديگر از جمله برخى سركردگان آنها زخمى شدند. همچنين 
69زره پوش منهدم شد.وى افزود: دشمن با سه تيپ نظامى از 

دو محور يكى به سمت «كيلو16» و ديگرى از غرب فرودگاه 
در حال پيشروى بودند اما مبارزان ما در كمين دشمن نشستند 
و تمامى تالش هاى آنها به رغم پشتيبانى گسترده هوايى را 
با شكست مواجه كردند.سرتيپ يحيى سريع خاطرنشان كرد 
كه اين آمارها اعم از شمار كشته شدگان و مجروحان آمار 
اوليه است كه به بيمارستان الجمهورى در «عدن » رسيدند 
در حالى كه ده ها كشته و زخمى در بيمارستان هاى «المخا» 
و«الخوخه» هستند و اجساد برخى ديگر از آنها در ميدان نبرد 

بر روى زمين باقى مانده است.
همزمان با موفقيت نيروهاى يمنى، يگان موشكى ارتش 
و انصاراهللا نيز با موشك نسل جديد بالستيك، هوشمند و 
نقطه زن «بدرپى -1» كه هفته پيش آن را رونمايى كردند، 
پايگاه مزدوران عربستان در ساحل غربى كشورشان هدف 
قرار دادند و منهدم كردند كه اين حمله نيز به هالكت شمارى 

از مزدوران اين ائتالف منجر شد. 

هالكت 113 مزدور عربستان در پاتك سنگين نيروهاى يمنى

ســـرويس خارجى:  رئيس جمهورى تركيه  اعالم كرد: هرگز الحاق  
شـــبه جزيره كريمه به روســـيه را به رسميت نخواهيم شناخت.رجب طيب 
اردوغان در نشست خبرى مشترك با «پترو پروشنكو» همتاى اوكراينى خود 
در اســـتانبول،گفت: تاكيد كرديم كه الحاق غيرقانونى كريمه را به رســـميت 
نشناخته و نخواهيم شناخت.رئيس جمهورى تركيه گفت: رويكرد تركيه حفظ 
حاكميت، تماميت ارضى و اتحاد سياســـى اوكراين است و بر اين امر تاكيد 
دارد.وى افزود:كشور ما از اصالحات در اوكراين حمايت مىكند و موفقيت 

اين روند به نفع تمامى منطقه خواهد بود.

اردوغان:هرگز الحاق كريمه به روسيه را 
به رسميت نخواهيم شناخت

ســـرويس خارجى: بزرگترين 
رزمايش  نظامى مشترك كشورهاى 
عربى با نام «سپر عربى 1» در مصر 

آغاز شد.
بزرگتريـــن رزمايش نظامى 
مشـــترك شش كشور عربى شامل 
عربستان، امارات، كويت، بحرين ، 
اردن به ميزبانى كشـــور مصر با نام 
«ســـپر عربى1»  آغاز شد و اين در 
حالى اســـت كه مغرب و لبنان نيز 
بـــه عنوان عضو ناظر در اين مانور 
مشاركت دارند.خبرگزارى عربستان 
ســـعودى (واس) به نقل از «عبداهللا 
بن حسين السبيعى» فرمانده نيروهاى 
سعودى شركتكننده در اين رزمايش 
موسوم به «سپر عربى1» گزارش داد 
كه هدف از اين رزمايش، توســـعه 

و تقويت زمينههاى همكارى هاى 
مشترك نظامى است.

به گفته السبيعى، اين مانورها 
شـــامل اجراى چندين عمليات در 
زمينه مبارزه با تروريسم، پاكسازى 
روستاهاى مرزى، تأمين امنيت اين 
روســـتاها، راهكارهاى خنثىسازى 
بمبهاى دستساز، آموزش هلىبرن 
نيروها و تأمين امنيت سواحل دريا و 
نيز اجراى عمليات رزمى هوايى است.
سرهنگ «تامر الرفاعى» سخنگوى 
ارتش مصر اواخر ماه گذشته اعالم 
كرده بود كه در اين رزمايش هشت 
كشور مشاركت مىكنند كه دو كشور 

به عنوان ناظر هستند.
تمرينات مذكور با مشـــاركت 
نيروهاى زمينى، دريايى، هوايى، دفاع 

هوايى و نيروهاى ويژه كشورهاى 
شركتكننده در پايگاه نظامى «محمد 
نجيـــب» و مناطق آموزش هوايى و 
دريايى مشترك در حاشيه درياى سرخ 

در حال برگزارى است.
در همين حال، رسانههاى روسى از 
سقوط يك فروند جنگنده «ميگ-29» 
در حين انجام ماموريت آموزشى در 
مصر خبر دادند.به گزارش روسيااليوم، 
يك فروند جنگ روسى «ميگ-29» 
هنگام انجام ماموريت آموزشى در 
مصر ســـقوط كرد.شركت روسى 
طراحـــى جنگندههاى ميگ-29در 
بيانيهاى اعالم كرد : كارشناسان فنى 
آن هر چه سريعتر براى كمك به تيم 
تحقيقاتى در خصوص دليل سقوط 

عازم مصر مىشوند.

آغاز بزرگترين رزمايش مشترك 6 كشور عربى در مصر

سرويس خارجى:منابع  رسانه اى از وقوع درگيرى سنگين ميان طالبان و 
شبه نظاميان هزاره در واليت اروزگان افغانستان خبر دادند.

منابع خبرى اعالم كردند: درگيرى ميان طالبان و شـــبه نظاميان هزاره  
درواليت اروزگان كه از چند روز پيش آغاز شـــده تاكنون دســـت كم 21
كشته برجا گذاشته است. به گفته اين منابع اين درگيرى ها زمانى آغاز شد 
كه ســـاكنان چند روستاى متعلق به قوم هزاره درواليت اروزگان از پرداخت 
ماليات به طالبان خوددارى كردند.«امير محمد باركرى»، رئيس شوراى  واليتى 
اروزگان نيز گفت: درگيرىها بسيار شديد است و دولت افغانستان بايد اقدام 
بـــه برقـــرارى آتش بس ميان  طالبان و شـــبه نظاميان هزاره كند، درغير اين 
صورت ما شـــاهد كشتارخواهيم بود. در اين حال،در پى حمالت تروريستى 
طالبان و داعش به دو ايســـت بازرســـى در واليت هاى  ننگرهار و بدخشان 
افغانســـتان، 41 تن  از اعضاى اين دو گروه به دســـت نيروهاى پليس كشته 
شدند.همچنين مقامات محلى واليت ننگرهار افغانستان اعالم كردند: 23 عضو 
گروه تروريستى داعش از جمله«ابوهريره» مسئول پشتيبانى و قارى «عمراناهللا» 
مسئول مالى و تبليغات اين گروه بر اثر حمالت نيروهاى امنيتى افغان در اين 

واليت به هالكت رسيدند.

درگيرى طالبان با شبه نظاميان هزاره 
در « اروزگان» افغانستان


