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��كنش به فشا� محيطى �پژ�هش جديد ��نشگا� پنسيلو�نيا نشا� 
مى  �هد كه گياها� مى  تو�نند نسبت به فشا� محيطى ��كنش نشا� 
�هند � خو� �� بر�� مقابله با �� �ما�� كنند. پيش  بينى مى  شو� كه 
�� �يند�� تغيير�� �قليمى موجب خشكسالى �� مناطقى شوند كه �� 
� هو�� �� ها خشك �ست. پژ�هشگر�� بر�� كاهش �ثر�� مخر� 
خشكسالى� �� جستجو� ��هبر�هايى هستند تا به مقا�مت �مين �� 
بر�بر مشكال� محيطى �� جمله خشكسالى � «فشا� نمك» كمك 
كنند. فشا� نمك� هنگامى �� مى  �هد كه �� هنگا� عبو� �� ميا� 

 خ���ا�� نمك هايى با خو� مى  ���� كه 
مى تو�نند جذ� �يشه گيا� شوند � توليد 
مثل گياها� �� كاهش  �هند. پژ�هشگر�� 
) �� �ين  ��نشگا� پنسيلو�نيا (
بر�س���ى جديد� چگونگى كنا� �مد� 
گياها� با فش���ا� ناشى �� نمك �يا� �� 
بر�س���ى كر�ند � مكانيسمى يافتند كه 
شايد بتو�� �� �� بر�� �بد�� محصوالتى 
كه �� بر�بر نمك �يا� مقا�� هس���تند� 
�ستفا�� كر�. �ين پژ�هش نشا� مى  �هد 
كه قر�� گرفتن يك نش���انگر كوچك 
 (  ��� مولكو� ه���ا� «���� ��» ( 
مى تو�ن���د به تثبيت � محافظت �� �� ها 
كمك كند. هنگامى كه گياها� �� معر� 
نم���ك �يا� قر�� م���ى  گيرند� يكى �� 
 �« 6 نشانگرها� ��.��.�� موسو� به «
�� تجزيه پر�تئين ها� كدگذ��� شد� 
 �� كه به گياها� �� كنا� �مد� با شر�يط 
�شو�� كمك مى كنند� پيشگير� مى  كند.

)� �ستا�يا� بخش �يست   «بر�يا� گرگو��» (
شناسى ��نشگا� پنسيلو�نيا � �� نويسندگا� �ين پژ�هش گفت: ما با 
�ين پژ�هش مى  تو�نيم به كشا����� كمك كنيم. ما بايد ��� هايى 
�� بر�� پر��� گياها� مقا�� �� بر�بر نمك � خشكسالى شناسايى 

كنيم.
هر ��گانيسمى بر�� توليد پر�تئين� بايد �بتد� يك �شته �� پيا�  
�س���ا� ��.�� .�� �� پر���� كند �ما همه پيا�  �س���ا� ها� ��.�� .��� 
به پر�تئين تبديل نمى  شوند بلكه برخى �� �� ها پيش �� �سيد� 
به �ين مرحله �� بين مى  ��ند. �� س���ا�  ها� �خير� توجه �يس���ت  
معطو� شد� � �� �� �� عو�مل �خيل  6 شناس���ا� به نش���انگر 
� فر����  ترين �صال� ���نى ��  6  �� �ي���ن فر�يند م���ى  ��نند. 

پيا�  �سا� ��.�� .�� �ست.
پژ�هش���گر�� با بر�س���ى گيا� «�ش���ا�� گو�  موش���ى» 
(Arabidopsis) موفق شدند m6A�� �� �� شناسايى كنند. �� ها 
�� مرحله بعد� گياها� �� به صو�� ��مايشى �� خاكى با نمك باال 
پر��� ���ند � ��مايش  ها� خو� �� تكر�� كر�ند. ��مايش ها نشا� 
بيشتر�  6 ���ند گياها� با قر�� گرفتن �� معر� نمك بيشتر� 
��� پيا�  �سا�  ها� ��.�� .�� خو� قر�� مى �هند � به �ين صو��� 
��كنش خو� �� نسبت به �ين شر�يط �بر�� مى  كنند. به عبا�� �يگر� 
گياها� خو� �� بر�� مشكال� محيطى 
�ما�� مى  كنند. �ين �يژگى� مكانيسم پويا 
� قد�تمند� �� بر�� تنظيم ��كنش نسبت 

به فشا� ���ئه مى  �هد.
�ي���ن پژ�ه���ش� �� مجله  

به چا� �سيد.
�شد بيشتر گياها� قطبى �محققا� 
��يافتند كه گياها� �� قطب ش���ما� با 
توجه به تغيير�� �� � هو�يى� �ش���د 
بيش���تر� ���ند. تغيير�� �� � هو�يى 
�� طو� 30 س���ا� گذشته عاملى بر�� 
�فز�يش ��تفا� گياها� �� قطب ش���ما� 
شد� �ست. نتايج تحقيقا� جديد نشا� 
���� �س���ت كه ��تفا� گياها� �� قطب 
شما� �� طو� سا� ها به علت �فز�يش 
�طوبت � �ما� خا�� بيشتر شد� �ست. 
با �ين كه تصو� �فر�� �� قطب ش���ما�� 
منطقه  �� مملو �� يخ �س���ت� �ما �ين 
منطقه حا�� طيف �سيعى �� ��ختچه ها� گياها� معمولى � گياها� 
گل ��� �ست � �ين گياها� نقش مهمى �� چرخه كربن � تعا�� 
�نر�� منطقه �يفا مى  كنند. پژ�هشگر�� ��تبا� بين ��جه حر���� 
�طوبت خا� � فر� � ��تفا� گيا� �� �� مكا� ها� مختلف بر�سى 
كر�ند. �� ها �ظها� كر�ند: ��تفا� بوته ها �� توند�� تا پايا� قر�� 20 

تا 60 ��صد �فز�يش مى  يابد.
�ين تحقيق يك گا� بسيا� مهم �� بهبو� ��� ما �� چگونگى 
برخو�� پوش���ش گياها� قطب شما� � كوهستانى با تغيير�� �� 
� هو�يى �ست. گياها� عاملى بر�� به ��� �ند�ختن بر� � عايقى 
بر�� �مين هستند � مانع �نجما� سريع مى  شوند � �فز�يش ��تفا� 
با �فز�يش �نتش���ا� گا�ها� گلخانه  �� مرتبط �ست. �ين بر�سى �� 

مجله   منتشر شد� �ست.

پژ�هش ها� تا�� ��با�� ��كنش گياها�
به تغيير�� �� � هو�يى

438

 

ت
س

  �ي
يط

مح
ش

�ح
 �

حيا

پيامدها� تخريب جنگل  

شا� بو� بز�گترين جغد �ير��

جنگل ها �� ها� �ندگى هستند � نقش به سز�يى �� 
�يجا� هو�� پا� � سالم ���ند. تخريب جنگل يعنى تخريب 
�ندگى �يند� � ظلم � ستم به �يندگا� كه كا�� نابخشو�نى 
�س���ت.توليد �كسيژ� � كاهش �اليند�  ها يكى �� مؤثرترين 
����  جنگل  ها �� �ندگى �نسا� �ست. �� مجمو� 60��صد 
�� �كس���يژ� مصرفى جها� توسط پوشش گياهى توليد مى 
 شو�. بر �سا� برخى بر����ها هر هكتا� جنگل قا�� �ست 
ضمن جذ� گا� كربنيك ساالنه 2.5تن �كسيژ� (نيا� 10نفر 
�� سا�) �� ���� كند. كاهش �لو�گى صوتى� جذ� گر� � 
غبا�� جذ� برخى گا�ها� شيميايى � �� بين بر�� بسيا�� 
�� باكتر�  ها� قا��  ها� تك س���لولى � حشر�� مضر �� 
فو�يد �يگر ��ختا� مناطق جنگلى محسو� مى  شو�. پوشش 
جنگلى باعث كاهش ماكسيمم �ما � �فز�يش مينيمم �ما � �� 
مقايسه با مناطق عا�� �� ��خت سبب �عتد�� �� �ضعيت 

�� � هو� مى  شو�.

� به �نگليسى  شا�  بو� با نا� علمى 
����� با� هايى به طو� 68 سانتى  متر �ست 
� بز�� ترين جغد خا��ميانه به شما� مى ���. گو� 
 پرها� �ين پرند� بلند �س���ت � �� هنگا� �ستر�حت به 
صو�� ��يخته �يد� مى   شو�.شا� بو� �� حالت نشسته 
�� ��� گو�  پرها� بلند� به �سانى قابل شناسايى �� 
طبيعت �ست �ما �ين حيو�� �� حالت �ستر�حت گو� 
پرهايش �� جمع مى كند.�ين گونه بس���يا� بز��  تر �� 
«جغد ماهى خو��» �ست � �� �غلب مناطق شمالى �ير�� 
�يد� مى  ش���و�. پر � بالش قهو�   �� تير�� بد� � س���ينه 
به �نگ ��� مايل به قهو�  �� پر �نگ به شكل �گه ها� 

پهن طولى� چشم  ها ��شت � نا�نجى �ست.

 بقيه �� صفحه  5

بقيه �� صفحه  4

�قتى �� قلعه سخن مى گوييم �� سويى ���� هايى مانند 
يو��� حمله� تهاجم� شهر� �شمن� نا �منى � �� سو� �يگر 
���� هايى كه نقطه مقابل �� ها تلقى مى شوند بى ��نگ 
به �هن ما خطو� مى كنند� �فا�� محافظت� نگهبانى� �منيت� 
مبا���... �گر قلعه ها نبو�ند� يعنى �گر �نسا� ها �� ���گا��� 
گذشته به فكر ساختن قلعه ها نمى �فتا�ند� مر�ما� بسيا�� 
�� شهر � �يا� خو� �� بين مى �فتند � نقا� بسيا�� �� 
�نيا �ستخو� �ير�نى مى شدند. همچنين �جو� قلعه ها 
باعث شد تا �نگيز� �طن پرستى � �فا� �� ساكنا� شهرها 
بر�نگيخته شو� � فرهنگ �تحا� � يكدستى �� ميا� �فر�� يك 
جامعه شكل گير� � تقويت شو�. قلعه ها پيشينه تا�يخى � 
باستانى كهن ���ند � به �ليل �ستحكا� باال� �نها كه حاكى 
�� كا�كر� �فاعى � حفاظتى �نها �ست شايد بيش �� �يگر 

بقيه �� صفحه  7بناها �� �سيب تخريب �� �ما� ماند� باشند.
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    * آمريکايي ه�ا ب�ا تحريم هاي نابج�ا و غلط خود مي خواهند
بر زندگي و معيشت روزمره مردم تأثير منفي  بگذارند

 * اي�ن ح�رف ک�ه آمري�کا ب�ه دنب�ال فش�ار بر مردم نيس�ت
و ب�ه دنب�ال فش�ار ب�ر حکوم�ت اس�ت، کام�ًا  ناصحي�ح

و نادرست است  
* اي�ن دور تحري�م، هي�چ تأثيري در روند اقتصادي کش�ور 
نداش�ت چون آمريکايي ها هر چه تير در ترکش  داش�تند قبًا 

عليه ملت ايران رها کرده بودند
* در زمينه کااهاي اساسي و مورد نياز و ضروري مردم هيچ 
مش�کلي نداريم و انبارهاي ما براي تأمين  کااهاي اساس�ي 

مردم براي ماه هاي طواني، از هميشه بيشتر آمادگي دارد
 * تبليغ�ات آمريکايي ه�ا درباره 13 آب�ان و 5 نوامبر، صرفاً 

يک تبليغات در مسير جنگ رواني بود  
 * آمريکايي ه�ا در ماه ه�اي آين�ده ب�ه خوب�ي خواهند فهميد

که راه غلط و اشتباهي را انتخاب کردند
* يکي از مباحث مهم جلسه، بررسي آخرين وضع اقتصادي 
 کشور و ترسيم نقشه راهي بود که بايد براي  ماه هاي آينده

آماده شود
 * دول�ت اولين بس�ته حمايت غذايي را دراي�ن ماه به افرادي
که مش�کات بيش�تري دارند و در فش�ار بيش�تري  هس�تند 

پرداخت خواهد کرد
* دولت در حال برنامه ريزي براي حل مشکات ارزي برخي 

اقشار جامعه و از جمله دانشجويان است

 وزیر امور خارجه گفت: سیاست خارجی ایران 
ارتباطی با مسائل داخلی آمریکا ندارد و من هم احساس 
نمی کنم که نتیجه انتخابات کنگره آمریکا تغییر چندانی 

در رفتار آنها نسبت به ایران ایجاد کند.
  محمدج���واد ظریف در گفتگو با رادیو درباره 
آخرین وضع  برجام و اعمال تحریم های آمریکا علیه 
ایران اظهارداش���ت: احساسم این است که آمریکا در 

دنیا منزوی شده، در مورد برخی از سیاست ها ممکن 
اس���ت میان اروپا و آمریکا اتفاق نظر وجود نداشته 
باش���د که این مس���اله را هم پنهان نکردند، اما آنچه 
مشخص اس���ت در مورد برجام قطعاً اختاف نظر 
دارند و به نظر نمی رسد که نقش پلیس خوب و بد 

را بازی می کنند .
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه2

  افزایش 125 درصدي درآمدهاي نفتي 

درنیمه نخست سال

نصراه: عادي سازي روابط با اسرائیل، نقاب

از چهره هاي منافق عربي بر مي دارد
* عض�و کميس�يون برنامه مجل�س: دولت از محل اين افزايش درآمده�ا، پاداش پايان خدمت 

فرهنگيان و بدهي  خود بابت خريد تضميني گندم را پرداخت کرد
* با توجه به رکود توليد، درآمد مالياتي و گمرکي نيمه اول سال، 80 درصد پيش بيني بود

* تحريم هاي آمريکا باعث تغيير موضع ايران در قبال مقاومت در منطقه نشده است
* توان موشکي، نقطه قوت مقاومت لبنان است

* چرا جهان از جنايت قتل خاشقجی شوکه شد اما از جنايات سعودی در يمن شوکه نمی شود

دکتر روحاني: فروش نفت ایران متوقف شود
 بقیه هم دچار مشکل مي شوند

* اروپايي ه�ا ب�ه لحاظ سياس�ي در براب�ر بزرگترين متحد خود ايس�تاده اند و ما انزواي 
آمريکا را کامًا درک  مي کنيم

* اروپايي ها تاکنون نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند
* دنيا به اين فکر است که نبايد بيشتر از اين زنداني و گروگان سياست هاي آمريکا باشد
* ايران براي آنکه بتواند با بانک هاي جهاني تبادل داشته باشد، نبايد دچار خودتحريمي شود

 * اعمال نفوذ آمريکا در   FATF يا قرارگرفتن س�پاه را در ليس�ت گروه هاي تروريس�تي 
شوراي امنيت بسيار  بعيد مي دانم  

* آمانو: ايران در حال اجراي تعهدات هسته اي خود ذيل برجام است
 * مش�اور امني�ت ملي کاخ س�فيد: گزينه نظامي جاي�ي در برنامه ريزي هاي دولت آمريکا

عليه ايران ندارد

ظريف :   نتيجه انتخابات كنگره
تأثيري در رفتارآمريكا با ايران ندارد

صفحه16صفحه4

* برکشلي: بازار عرضه نفت خام به گونه اي 
نيست که بتوان ايران را حذف کرد

* رئي�س اتحادي�ه نفت�ي ايتالي�ا: ب�راي 
چشم پوش�ي از نف�ت اي�ران باي�د هزين�ه 

سنگين تري پرداخت

* رئيس س�ابق س�ازمان اطاعات عربس�تان: 
قت�ل  درب�اره  بين الملل�ي  تحقي�ق  ري�اض 
 »خاش�قجي« را دخال�ت در ام�ور داخل�ي خ�ود 

تلقي مي کند
* عربس�تان مانن�د آمري�کا ک�ه اج�ازه تحقيق 
 خارجي درباره زندان »ابوغريب« عراق را نداد

در پرونده خاشقجي عمل مي کند

رئيس گروه مطالعات انرژي وین:

آمریکا چاره اي جز اعطاي 
معافیت به خریداران نفت 

ایران نداشت

تركي فيصل: عربستان هرگز 
اجازه تحقيق بين المللي در پرونده 

خاشقجي را نمي دهد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
دكتر نصراه پورجوادي

تعریف های جوانمردی 

به پارسی

در پایان نشست مشترک سران  3   قوه

ظرفیت

 ایراني

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

زندگي

بدون نفتـ  2

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

صفحه3

عکس از محمد نجفی-اطاعات

اهدای جايزه دكتر ساروخانی در همايش بين المللی مديريت رسانه
صفحه2

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

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

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

به سوي سدة بيست و يكم 
نوشتة: پا�� كند�             ترجمة: فريد�� ��لتشاهي

قطع رقعي ، 448 صفحه ، چاپ دوم
ــده بيست و يكم» جهان و دگرگوني هاي آن را در سده  اي  ــوي س كتاب « به س
ــتيم مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. اين كتاب كه در  كه اكنون در آن هس
اواخر سده گذشته نوشته شده است به بحث درباره پيامدهاي اين دگرگونيها 
ــائلي چون انفجار  ــالش مي كند خواننده را با ارتباط ميان مس ــردازد و ت مي پ
جمعيت و افزايش مهاجرت غيرقانوني، انقالب مصنوعي و تقاضاي جهاني كار، 
تكنولوژي و حاكميت ملي آشنا سازد و شكاف ميان رويدادها را در بخش هاي 
ــتند و بخشهاي ثروتمند جهان كه  فقير جهاني كه با انبوه جمعيت روبرو هس
ــان دهد. نويسنده  ــمار مي آيند، نش ــرفته به ش از نقطه نظر تكنولوژيكي پيش
ــاورزي و صنعتي ما ممكن  ــان مي دهد چرا انقالبهاي موقت كش همچنين نش

است پيامدهاي انفجار جمعيت را نه تنها كاهش ندهند بلكه وخيم تر سازند.
اين كتاب سه بخش دارد كه در بخش دوم مناطق مختلف جهان و توانايي هاي 

ــعي مي كند چالش هايي را كه در برابر آنها قرار دارد،  ــي قرار مي دهد و س آنها را براي رويارويي با چالش هاي جديدتر مورد بررس
يك يك بشكافد.

بخش سوم يا بخش نتيجه گيري كتاب با طرح يك سؤال بسيار مهم پايان مي يابد: اگر ما به وسيله نيروهاي بزرگ مورد چالش 
قرار گيريم چگونه بايد براي مقابله با آنها خود را مجهز سازيم؟

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

ت اول
 نوب

فراخوان مناقصه عمومي
( ارزيابي كيفي )

شماره مجوز: 3958. 1397
ــرايط پروژه ــد ش ــرمايه گذار واج ــاب س  1ـ موضـوع مناقصـه: انتخ

« احداث مركز كاليبراسيون كنتورهاي صنعتي گاز در فشار باال و شرايط 
 «(BOT) واقعي به روش ساخت، بهره برداري و انتقال

2ـ نام و نشـاني دستگاه مناقصه گزار: تهران ـ بلوار كشاورز ـ خيابان 
نادري ـ پايين تر از خيابان ايتاليا ـ پالك4ـ شركت ملي گاز ايران ـ طبقه5ـ 

مديريت پژوهش و فناوري.
ــتندات  3ـ مهلت دريافت اسـناد مناقصه: پس از ارائه مدارك و مس
ــام ارزيابي و تأييد صالحيت،  ــط مناقصه گران و انج ــي كيفي توس ارزياب

نسبت به توزيع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.
4ـ برآورد مالي اجراي كار:

21/000/000 (بيست و يك ميليون) يورو
ــار فراخوان مناقصه   5ـ زمان ارائه مدارك: حداكثر 2ماه پس از انتش

عمومي (نوبت دوم)
ــب  ــد جهت دريافت فرم هاي ارزيابي كيفي و كس ــران مي توانن مناقصه گ
ــتر به پايگاه اطالع رساني الكترونيكي شركت ملي گاز ايران  اطالعات بيش
ــاي پيمان) و يا  ــش آگهي هاـ مناقصه ه ــه آدرس www.nigc.ir (بخ ب
 http://research.nigc.ir ــگاه مديريت پژوهش و فناوري به آدرس  وب
ــن 84875112 يا 88976204  ــماره تلف ــه و در صورت نياز با ش مراجع
مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران، تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت ملي گاز ايران

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت ���

1ـ نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سنگ آهن مركزي ايرانـ  بافق
2ـ موضوع مناقصه: عمليات استخراج 15 ميليون تن سنگ  آهن 

و باطله معدن چغارت
ــاس  3ـ نحوه خريد اسـناد مناقصه: به صورت اينترنتي براس

 www.IcIoc.ir شرايط مندرج در سايت
4ـ مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي 
يا واريز مبلغ تضمين به حساب شماره 0105181766009 بانك 

ملي شعبه آهنشهر بافق به مبلغ سي و دو ميليارد ريال
ــت اول به مدت  ــر آگهي نوب 5ـ زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

هشت روز (از تاريخ 97/08/20 لغايت 97/08/27)
6ـ شرايط شـركت در مناقصه: داشتن رتبه 1 رشته كاوشهاي 
زميني از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با 

شرايط و مشخصاتي كه در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
7ـ زمان تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 

مورخ 97/09/06
8ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حسين(ع) 
ــنگ آهن مركزي ايران  ــتيـ  شركت س ــهيد بهش ـ ابتداي بلوار ش
ــيون معامالتـ  تلفن تماس  ــهامي خاص)ـ  دبيرخانه كميس (س

(03536285630)
ــماره تلفن 03531454441 و  جهت كسب اطالعات بيشتر با ش

03531454437 تماس حاصل نماييد.

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت ���

1ـ نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق
2ـ موضوع مناقصه: عمليات استخراج 1/300/000مترمكعب 

سنگ آهن و باطله از آنومالي 10 معدن سه چاهون
ــاس  3ـ نحوه خريد اسـناد مناقصه: به صورت اينترنتي براس

WWW.ICIOC.ir شرايط مندرج در سايت
4ـ مبلغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي 
ــاب شماره 0105181766009 بانك  يا واريز مبلغ تضمين به حس

ملي شعبه آهنشهر بافق به مبلغ پنج ميليارد و پانصدميليون ريال
ــناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت هشت  5ـ زمان فروش اس

روز (از تاريخ 97/8/20 لغايت 97/8/27)
ــتن حداقل رتبه3 رشته  6ـ  شرايط شـركت در مناقصه: داش
ــارت راهبردي  ــت برنامه ريزي و نظ ــي از معاون ــاي زمين كاوش ه
ــرايط و مشخصاتي كه در اسناد مناقصه قيد  رياست جمهوري با ش

 گرديده است.
7ـ زمان تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 

مورخ 97/9/6
8ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزد ـ ميدان امام حسين(ع) ـ 
ــنگ آهن مركزي ايران  ــركت س ــهيد بهشتي ـ ش ابتداي بلوار ش
ــالت ـ تلفن تماس  ــيون معام ــهامي خاص) ـ دبيرخانه كميس (س

(03536285630)
ــماره تلفن 03531454441 و  جهت كسب اطالعات بيشتر با ش

03531454437 تماس حاصل نماييد.

19-18-1712

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/136
شركت ايران ترانسفو

ــامل 610 عدد صفحه باالي  ــي و برنجي ش درنظر دارد انواع قطعات مس
ــاري هر كدام در  ــك مقره، 415 عدد حلقه فش ــدد كاله ــره، 700 ع مق
ــره در را از طريق مناقصه عمومي  ــك مق ــار اندازه و 495 عدد كفش چه

خريداري نمايد.
ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــت اخ ــد جه ــان مي توانن متقاضي
ــاعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و يا از طريق  33791315ـ024 از س
ــايت www.iran-transfo.com حداكثر تا 7 روز  مراجعه به وب س
ــود را جهت اخذ، تكميل و تحويل  ــس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خ پ

مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است. 

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو 

شركت �ير�� تر�نسفو(تد��كا� ��خلي)

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

 (آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/133
شركت ايران ترانسفو

ــفو زنجان را به  ــنل كارخانجات ايران ترانس درنظر دارد خدمات اياب و ذهاب پرس
مدت يك سال از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط متقاضي: 
1ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه سرويس دهي به ادارات و كارخانه هاي بزرگ.

ــتگاه اتوبوس  ــداد حداقل10 دس ــب به تع ــرويس مناس ــن س ــي تأمي  2ـ تواناي
و 31 دستگاه ميني بوس.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با شماره تلفن 024-33790593 
از ساعت 12-10 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت10 روز از تاريخ چاپ 
ــايت ــخصات كامل از طريق مراجعه به س ــناد و مش ــبت به دريافت اس  آگهي نس
ــه همراه معرفي نامه  ــزام نماينده خود ب ــا اع www.iran-transfo.com و ي
ــركت ايران ترانسفو در رد يا قبول  ــخ اقدام نمايد. ش جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

پيشنهادهاي ارائه شده مختار است. 
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو(تد��كا� ��خلي)

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/121
شركت ايران ترانسفو

درنظـر دارد رنـگ و متعلقات به شـرح جدول ذيـل را از طريق 
مناقصه عمومي خريداري نمايد.

RAL7032 رنگ اپوكسي MIO 3300فلوت با (kg)
RAL7032 2260رنگ پلي اورتان فلوت با هاردنر (kg)

(kg) 1600تينر پلي اورتانـ  فلوت
(kg) 2650ضد زنگ اپوكسي فلوت با هاردنر

(kg) 3270تينر اپوكسيـ  فلوت
RAL7038 رنگ اپوكسي MIO 2000اسپري با (kg)

RAL7038  2000رنگ پلي اورتان اسپري با هاردنر (kg)
(kg) 1500تينر پلي اورتانـ  اسپري

(kg) 4000ضد زنگ اپوكسي اسپري با هاردنر
(kg) 1000تينر اپوكسيـ  اسپري

ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــاعت 12-10 تم 33790548-024 از س
ــبت به  ــار آگهي نس ــخ انتش ــدت 7 روز از تاري ــرف م ــر ظ و حداكث
ــايت ــق مراجعه به س ــل از طري ــخصات كام ــناد و مش ــت اس  درياف
ــده خود به همراه  ــزام نماين ــا اع www.iran-transfo.com و ي
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

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

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسـفو 
شركت �ير�� تر�نسفو(تد��كا� ��خلي)

و 
سف

ـ
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/137
شركت ايران ترانسفو

درنظر دارد انواع واشـر و پيچ شـش گوش را از طريق مناقصه 
عمومي خريداري نمايد.

ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــاعت 12ـ10 تم 33790548ـ024 از س
ــبت به  ــار آگهي نس ــخ انتش ــدت 7 روز از تاري ــرف م ــر ظ و حداكث
ــايت ــق مراجعه به س ــل از طري ــخصات كام ــناد و مش ــت اس  درياف
ــده خود به همراه  ــزام نماين ــا اع www.iran-transfo.com و ي
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

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

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو 
شركت �ير�� تر�نسفو(تد��كا� ��خلي)

و 
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ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

قابل توجه فرهنگدوستان
ازسايت فروشگاه اينترنتي  انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد

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

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

(آگهي مناقصه عمومي) 
شما�� 971484 - 22

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

دستگاه تست عايقي فشار ضعيف(HIPOT) 1 دستگاه 
ــماره تلفن  ــتر با ش ــت اخذ اطالعات بيش ــد جه ــان مي توانن متقاضي
ــاس حاصل  ــاعت 12ـ  10 تم ــي 222 از س 32223032 -024 داخل
 www.iran-transfo.com نموده و يا از طريق مراجعه به وب سايت
حداكثر تا 7 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، 

تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. 
ــت هاي ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي  ــركت توسعه پس ش

ارائه شده مختار است. 
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

آدرس: زنجان، شـهرك صنعتي شماره يك (علي  آباد)، انتهاي بلوار 
پروفسـور ثبوتي، خيابان دي جنوبي شركت توسعه پست هاي ايران 

فوترانسفو كد پستي: 55895 -45331 
نس

را
ن ت
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ت 
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ه 
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ت
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ش

صالحيت مو�� نيا�موضو� مناقصهشما�� مناقصه��يف

197/402

استعالم  ارزيابى كيفى  و
 مناقصه عمومى يك مرحله اى 
 اياب و ذهاب پرسـنل شاغل 

در شركت آلوميناى ايران
 با  اتوبوس و مينى بوس

* در اختيار داشتن امكانات عملياتى و اجرائى، مديريتى، توانايى مالى، تجربيات مفيد و مكفى 
در زمينه كار موضوع مناقصه. 

* داشـتن صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعى در رشـته مرتبط با موضوع مناقصه و يا 
پروانه فعاليت حمل و نقل جاده اى مسـافر صادر شده از سوى سـازمان راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى وزارت راه و شهرسازى.
*  ارائه گواهى تاييد صالحيت ايمنى امور پيمانكارى از سوى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى

1- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2-   مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم( 22 / 08 /97) به مدت 7 روز كارى  مى باشد.

ــان شمالى- شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ   امور حقوقى و قراردادها. در  ــتان خراس 3- نشـانى محل دريافت اسـناد از مناقصه گزار: اس
     WWW.IranAlumina.ir.ضمن دريافت اسناد از سايت شركت آلومينا نيز امكان پذير مى باشد

ــماره حساب فراگير 85800 نزد بانك تجارت شعبه جاجرم  ــت كه بايد به ش 4-    قيمت خريد اسـناد مناقصه: -//1,000,000 ( يك ميليون) ريال اس
كد4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.

5- مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار: دو هفته پس از پايان مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گزار.
6-   نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالى- شهرستان جاجرم- شركت آلوميناى ايران- دبير خانه امور ادارى
7- توضيحات: داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32604467-058 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومى شركت آلوميناى ايران شناسه آگهى: 286607  

نوبت اول آگهـى مناقصـه
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جلسه هماهنگى سفر كاروان تدبير و اميد به استان 
آذربايجان غربى عصر ديروز به رياست حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حســـن روحانى رئيس جمهوري 

تشكيل شد.
بررسى روند اجرايى طرح ها و پروژه هاى مصوب 
قبلى و نيازمندى هاى استان آذربايجان غربى و همچنين 
 نهايى كردن طرح هاى پيشنهادى براى تحقق توسعه 
همه جانبه و پايدار در استان، از اهداف اين نشست بود.
شـــركت كنندگان در اين نشست، طرح هاى مرتبط با 
حوزه هاى حمل و نقل، بهداشت و درمان، انرژى و گاز 
رسانى شهرى و روستايى، نيرو، محيط زيست و درياچه 
اروميه، صنايع، كشاورزى، سرمايه گذارى و همچنين 

توسعه گردشگرى را بررسى و نهايى كردند.

جزئيات اين طرح ها كه مى تواند تحولى ديگر در 
روند پيشرفت و توسعه پايدار استان آذربايجان غربى 
ايجاد كند، توسط رئيس جمهوري و در جريان سفر 

كاروان تدبير و اميد به اروميه اعالم مى شود.
رئيس دفتر  رئيس جمهوري، رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، 
رئيس ســـازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، رئيس 
كل بانك مركزى به همراه شمارى از وزيران كابينه و 
استاندار آذربايجان غربى از جمله شركت كنندگان در 

اين نشست بودند.
رئيس جمهوري قرار اســـت در ادامه سفرهاى 
استانى خود، به زودى به استان آذربايجان غربى سفر 

كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلـــس از افزايش 125 درصدى 
درآمدهاى نفتى دولت در شش ماه  

اول سال  خبر داد.
به گزارش مهر، محمد حسينى 
نماينده مردم تفرش در مجلس   و 
مدير كل سابق دفتر برنامه ريزى، 
نظارت و ارتقـــاء كيفيت ديوان 
محاســـبات در ارزيابى عملكرد 
بودجه سال 97    گفت: دولت از 
محل اين افزايش درآمدها، پاداش 
پايان خدمـــت فرهنگيان و بدهى 
خود بابت خريد تضمينى گندم را 

پرداخت كرد.
وي در پاســـخ به اين پرسش 
كه افزايش نرخ ارز و حفظ سهميه 
فروش نفت ايـــران چه تاثيرى در 
درآمد هاى عمومى دولت در سال 
97 داشت،  گفت: باتوجه به گزارش 
ســـازمان برنامه و بودجه، خزانه 
دارى كل كشور، ديوان محاسبات 
و كميســـيون برنامـــه و بودجه، 
 عملكرد شش ماهه بودجه سال 97 
جمع بندى شـــده است. با توجه به 
افزايش نرخ ارز در شش ماهه سال 
97 و افزايـــش قابل توجه فروش 
نفت و حفظ سهميه فروش نفت 
ايران در شش ماه اول سال 97، شاهد 
افزايش 125 درصدى درآمدهاى 
نفتـــى و درآمدهاى عمومى دولت 

هستيم.
حســـيني افزود: بـــا توجه 

به ركـــود توليد، ميـــزان تحقق 
درآمدهاى مالياتى و گمركات در 
 شش ماه  اول سال ، 80 درصد ميزان 
پيش بينى ها بوده اســـت كه شاهد 

كاهش وصولى ها هستيم.
وي ادامه داد: در حوزه تحقق 
درآمدهاى تملك دارايى هاى مالى، 
افزايش چشمگيرى را شاهد بوديم. 
دولت در شش ماه  اول سال   براى 
 اجراى طرح هـــاى عمرانى حدود 
21 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه و 
ساير اوراق مالى را براساس تبصره 
5 قانون بودجه سال 97 منتشر كرد. 
بنابراين نسبت به شش ماه  اول سال   
در حوزه تحقق اين درآمدها از رشد 

بااليى برخوردار بوديم.
حسيني در پاسخ به اين سئوال 
كه ميـــزان وصول درآمدهاى نفتى 
در سال 97 نسبت به مدت مشابه 
در ســـال 96 چگونه بوده است، 
اظهار داشت: در شـــش ماه  اول 
سال 97، شرايط وصول درآمدهاى 
كشور نسبت به سنوات گذشته بهتر 
بوده كه علت آن پيش بينى دقيق تر 
بودجه و فضاى جديد اقتصاد كالن 
دنيا بوده است. افزايش نرخ ارز و 
 افزايش قيمت هر بشـــكه نفت از 
 55 دالر كه در بودجه ســـال 97 
پيش بينى شـــده بود بـــه 71 دالر ، 
موجب شد درآمدهاى بودجه سال 

97 به خوبى محقق شود.
وي دربـــاره اين كه آيا ميزان 

فروش نفت ايران با خروج آمريكا 
از برجام كاهـــش يافت  ، گفت: 
ميزان صادرات نفت ايران با وجود 
تحريم ها در شش ماه  اول سال 97، 
كاهش نداشـــت. البته اميدواريم با 
تمهيدات شركت ملى نفت ايران، 
اين مشـــكالت حل شود. آمريكا 
تالش داشـــت در 13 آبان، فروش 
نفـــت ايران را به صفر برســـاند، 
اما اعالم كرد   هشـــت كشور از 
تحريم نفت ايران معاف شده اند. 
البته شـــرايطى براى مبادله نفت با 
اين كشورها اعالم شده است. اين 
موضع  آمريكا نشاندهنده ضعف آن 
كشور و پيروزى ايران است. آمريكا 
نمى تواند در ادامه مشكالتى براى 
صادرات نفت ايران و انتقال منابع 

حاصل از  آن به وجود آورد.
 حسينى درباره عملكرد دولت 
در حوزه تخصيص بودجه به اجراى 
پروژه هـــاى عمرانى هم گفت: در 
مورد اعتبارات تملك دارايى هاى 
سرمايه اى هم با تخصيص اعتبارات 
 از محـــل صدور اســـناد خزانه و 
3 درصد درآمدهاى حاصل از فروش 
 نفت و گاز در شش ماه اول سال ،
 21 هـــزار و 600 ميليارد تومان به 
پروژه هاى عمرانى اختصاص داده 
شـــد، اين در حالى است كه در 
سال 96، 22 هزار ميليارد تومان به 
پروژه هاى عمرانى تخصيص داده 

شده بود.

 جلسه هماهنگى سفركاروان 
تدبير و اميد به آذربايجان غربى برگزار شد

  افزايش 125 درصدي درآمدهاي نفتي درنيمه نخست سال

بقيه از صفحه اول
وى گفت: اروپايى ها به لحاظ سياسى 
در برابر بزرگترين متحد خود ايستاده اند و ما 
انزواى آمريكا را كامًال درك مى كنيم و متعاقب 
آن عصبانيت مقامات آمريكايى را هم از اين 

انزوا شاهديم.
وزير امور خارجه با بيان اين كه اين يك 
واقعيت است كه  اروپايى ها تاكنون نتوانسته 
اند به تعهدات خود عمل كنند، اظهارداشت: 
رفتار آمريكا،   خـــالف اصول بين الملل به 
حساب مى آيد و  به اين نتيجه مى رسيم   تمام 
قواعد بين المللى اشتباه است چرا كه آمريكا 

تمام آنها را نقض مى كند.
وى ادامه داد: استفاده بيش از حد آمريكا 
از قدرت اقتصادى و نظامى خود باعث شده 
است كه دنيا به اين فكر بيفتد كه نبايد بيشتر 
از اين زندانى و گروگان سياست هاى آمريكا 

باشد.
وزير امور خارجه در پاسخ به اين سئوال 
كه اگر در زمان مذاكرات هسته اى مى دانستيد 
كه آمريكا از برجام خارج خواهد شد، آيا باز 
هم به مذاكـــرات ادامه مى داديد يا خير، بيان 
داشت: بله، حتماً اين كار را انجام مى داديم. به 
اين دليل كه  اعتقاد دارم امروز برجام چهره 
ايران و آمريكا را در دنيا مشخص كرده است. 
قطعنامه هاى فصل هفتم شوراى امنيت را از 
دوش ايران برداشته است، اجماع جهانى عليه 
ايران را شكسته است و تصويرى كه از ايران به 
عنوان يك تهديد امنيتى در جهان ساخته شده 

بود را منهدم كرد.
وى بيان داشـــت: اين كه ايران توانسته 
كارى را انجام دهد كه رئيس جمهورى آمريكا 
ادعا كند بزرگترين كاله بر ســـر آنها رفته، به 
خاطر اين است كه برجام طورى تنظيم شده 
اســـت كه طراحى چند دهه اى آمريكا عليه 
ايران در فضا ى بين المللى را از بين ببرد، اما 
متاسفانه برخى از دوستان ما به اين مهم توجه 
نمى كنند و بـــر اين تصورند كه برجام صرفًا 

معاهده اى اقتصادى بود.
ظريف در پاسخ به اين سئوال كه آيا تغيير 
رويكردى نسبت به رفتار آمريكا در قبال ايران 
پس از مشخص شدن تركيب جديد كنگره 
آن كشور اتفاق خواهد افتادخاطرنشان كرد: 
حتماً اتفاقات جديدى خواهد افتاد اما ما هيچ 
وقت سياســـت خودمان را بر اساس مسائل 
داخلى آمريكا تنظيم نكرده ايم. در گذشته هم 
ما شرايط متفاوتى را تجربه كرده ايم و اينطور 
نبوده است كه دولت هاى دموكرات آمريكا به 
ايران تمايل داشته باشند و جمهورى خواهان 
آن كشور به ايران متمايل نباشند .وى ادامه داد: 
سياست خارجى ايران ارتباطى با مسائل داخلى 
آمريكا ندارد و من هم احساس نمى كنم كه 

نتيجه انتخابات كنگره آمريكا تغيير چندانى در 
رفتار آنها نسبت به ايران ايجاد كند. اما حتمًا 
آقاى ترامپ با مشكالتى در مجلس نمايندگان 
آن كشور مواجه خواهد شد و من نه به عنوان 
وزير خارجه بلكه به عنوان يك دانشـــجوى 

روابط بين الملل كه سال ها ست وضع داخلى 
آمريكا را دنبال مى كنـــم مى توانم بگويم در 
شـــرايطى كه كنگره آمريكا برخى اختيارات 
آن كشـــور را بر عهده دارد، دولت آمريكا در 
برخى مســـائل داخلى خود با مشكل مواجه 
خواهد شد؛ اما اين كه بگوييم آيا اين تغيير 
موجـــب افزايش   يا كاهش تنش و تخاصم 
آمريكا نسبت به ايران خواهد شد يا نه، اين 
بستگى به عملكرد ما دارد؛ چرا كه جمهورى 
اسالمى ايران يك بازيگر مهم در منطقه است.

وزير امور خارجه گفت: اين كه ايران تا 
چه حد بتواند آمريكا را در عرصه بين المللى 
به انزوا بكشاند، در نحوه رفتار كنگره نسبت 
به ايران تاثيرگذار خواهد بود، بنابراين ما روى 
رفتار خودمان حساب مى كنيم تا به تحوالت 

داخلى آمريكا   يا جاى ديگرى .
ظريف در پاسخ به اين سئوال كه آيا از 
سمت ايران تمايل   يا امكانى براى گفتگو با 
آمريكا وجود دارد يا خير، اظهارداشت:  ادبيات 
بنده و جناب رئيس جمهورى در پاســـخ به 
اظهارات مقامات آمريكا در باره گفتگو با ايران 
به نحوى اســـت كه بيانگر سياست مزورانه 
آمريكايى ها باشـــد چرا كه دولتى كه متعهد 
به گفتگوهاى چندين ساله خود نبوده، براى 

گفتگوى جديد قابل اعتماد نخواهد بود.
ما بايد اين نكته را لحاظ كنيم كه قدرت 
اقتصادى و نظامى آمريـــكا به يكباره ناپديد 
نخواهد شـــد و هنر سياست خارجى ما اين 
است كه بتواند اين واقعيت را در حوزه سياسى 
تعديل كند كه فكر مى كنم اين كار به خوبى از 

سوى ما انجام شده است.
دچار خود تحريمى نشويم

وى در پاســـخ به اين سئوال كه آخرين 
وضع  ايـــران درFATF چگونه اســـت؟ 
اظهارداشـــت: ايران براى آنكـــه بتواند با 

بانك هاى جهانى تبادل داشته باشد، نبايد دچار 
خودتحريمى شود. آمريكا تمام تالش خود 
را مى كند   ايـــران را از جهان جدا كند و ما 
هم بايد كارى كنيم كه ارتباط بانك هاى ما با 
دنيا به نحوى برقرار شود كه اگر مشكالت با 
آمريكايى ها را كنار بگذاريم، مشكل ديگرى 

گريبان آنها را نگيرد.
وزير امور خارجـــه افزود: اين لوايحى 
كه در اختيار مجلس قرار داشـــته كه شامل 
دو اصالحيه و دو كنوانســـيون بين المللى 
بوده اســـت، به نظر ما طى 3سال گذشته به 
اندازه كافى مورد بررســـى قرار گرفته است 
و تمام نگرانى هايـــى كه در اين زمينه وجود 
داشته به طور كامل رفع شده است و دبيرخانه 
شـــوراى عالى امنيت ملى هم صدها ساعت 
وقت كارشناسى روى اين مسائل گذاشته است 
و هيچ مالحظه اى در اين زمينه وجود ندارد.

ظريف گفت: متاسفانه برخى دوستان ما 
البته با اهداف و نياتى خير مسائلى را مطرح 
مى كنند كه جايگاهى در اين موضوع ندارد. 
ايران از ســـال 1363در فهرست كشورهاى 
حامى تروريســـت آمريكا قرار داشـــته و 
صحبت هايى كه دوستان ما در باره مباحث 
مرتبط با تروريســـم مطرح مى كنند ارتباطى 
باFATF ندارد چـــرا كه تعريف و مصداق 
گروه هاى تروريستى لزوماً با مالك قرارگرفتن 
در فهرست گروه هاى تروريستى آمريكا   يا 
هيچ كشور ديگرى مشخص نمى شود و هر 
كشورى براى خود فهرســـتى از گروه هاى 

تروريستى را مشخص كرده است.
وى بيان داشت: آنچه اهميت دارد اين 
است كه شوراى امنيت ســـازمان ملل چه 
گروه هايى را به عنوان گروه هاى تروريستى 
شناسايى كرده اســـت كه از قضا گروه ها و 
سازمان هايى هســـتند كه برخى دولت هاى 
منطقه هم از آنها و فعاليت هاى تروريســـتى 
 FATFشان حمايت كرده اند كه نه تنها عضو
هستند بلكه عضو فعال اين كارگروه هم به 
حســـاب مى آيند، لذا   فكر مى كنم برخى از 
دوســـتان ما بيش از حد در اين موارد پيش 

مى روند.
وزير امور خارجه ادامه داد: اصطالحى 
داريم با اين عنوان كه از ترس مرگ خودكشى 
نمى كنيم و اعمال نفوذ آمريكا يا قرارگرفتن 
سپاه را در ليست گروه هاى تروريستى شوراى 
امنيت بسيار بعيد مى دانم و اين در صورتى 
است كه ما در عرصه بين الملل درست رفتار 
كنيم و اگر چنين اتفاقى هم افتاد، مى توانيم 
در باره آن تصميم بگيريم. بنابراين با در نظر 
گرفتن احتمال وقوع چنين اتفاقى، آن زمان ما 
مى توانيم در بـــاره خروج ازFATF تصميم 
بگيريم و تنها اتفاقى كه مى افتد اين اســـت 

 FATF كه ما از ليست اعضاى غير همكار
خارج مى شـــويم و به  كشورى  كه در حال 
همكارى با اين كارگروه است، تبديل مى شويم 
و با استانداردهايى كه تمام بانك هاى جهان با 
يكديگر همكارى مى كنند ما نيز كار خود را با 

آن پيش مى بريم.
 آمريكا به دنبــال نظامى كردن اقتصاد 

و دالر
ظريف گفت: امروز كشورهاى دنيا به 
دنبال اين هستند كه دالر را از روابط تجارى 
خـــود خارج و با ارزهـــاى ملى با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند كه نشان از عدم موفقيت 
سياســـت هاى آمريكا دارد. ما اين واقعيت را 
مى پذيريم كـــه آمريكا بزرگترين اقتصاد دنيا 
است و از اين مزيت اقتصادى خود استفاده 
مى كند امـــا اصطالحى كه اين روزها زياد به 
كار برده مى شود، نظامى كردن اقتصاد و دالر 
آمريكاست و دنيا در برابر اين رويه مقاومت 
مى كند هرچند كار بســـيار سختى است و ما 
نمى خواهيم شـــعار دهيم چرا كه دالر ده ها 
سال اســـت كه بر روابط اقتصادى دنيا حاكم 
است و براى كشورها بسيار سخت است كه 
از اين حاكميت دالر فاصله بگيرند نه اين كه 

خودشان را جدا كنند. 
ظريف در بـــاره خبرنگار ايرانى االصل 
روزنامه گاردين كه به تازگى از برخى روابط 
خود با آقاى خاشـــقجى و ارتباط بين ايرانى 
و سعودى شبكه ايران اينترنشنال سخن گفته 
اســـت و متعاقب اين مساله از سوى برخى 
منابع تهديد شده است، خاطرنشان كرد: آنچه 
كه آقاى بعيدى نژاد در حساب توييترى خود 
مطرح كردند يك اصل كلى است و آن اين 
كه   از همه اتباع ايرانى كه در خارج از كشور 
ند حمايت خواهيم كرد و اين يكى از وظايف 
سفارتخانه هاى ما به حساب مى آيد و حمايت 
ما از اتباع ايرانى بدون توجه به اين است كه 
آنها چه اقدامـــى را انجام دادند  يا اين كه چه 
ديدگاه سياسى دارند و اين سياست كلى   ايران 

در قبال حمايت از اتباع خود است .
وزير امور خارجه همچنين، اين سخن 
مايـــك پمپئو كه گفته بـــود «اگر حكومت 
مى خواهد كه مردمش غـــذا بخورند، بايد 
يك تصميم بگيرد» را "جنايت عليه بشريت" 

خواند.
 محمد جواد ظريف، در پيامى توييترى 
نوشت: ما فراموش نخواهيم كرد. وزير امور 
خارجه مايك پمپئو در اقدامى از روى استيصال 
براى اعمال هوى و هوس هاى آمريكايى عليه 
ايران، به طور آشكار مردم ايران را تهديد به 
گرسنگى دادن – يك جنايت عليه بشريت - 
مى كند. او نيز همانند پيشينيانش خواهد فهميد 
كه على رغم تالش هاى آمريكا، ايران نه تنها 

بدون قربانى كردن تماميتش دوام خواهد آورد، 
بلكه پيشرفت نيز خواهد كرد

درهمين حال وزيران امور خارجه   ايران 
و فرانسه تلفنى گفتگو كردند.

در اين گفتگو طرفيـــن در باره آخرين 
تحـــوالت روابط دوجانبه، برجام و ســـاير 
موضوعات مورد عالقه رايزنى  و تبادل نظر 

كردند.
وزير امور خارجه فرانسه بر عزم پاريس 
و ساير كشورهاى اروپايى در بهره مندى ايران 
از مزاياى اقتصادى برجام و ايجاد ســـاز و 

كارهاى ويژه تاكيد كرد.
آمانو: ايــران در حال اجراى تعهدات 

هسته اى خود ذيل برجام است
ازسوى ديگر،مدير كل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى در بيانيه اى براى هفتاد و سومين 
نشســـت عمومى مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد بر پايبندى ايران به تعهداتش ذيل برجام 

تأكيد كرد.
 به گزارش ايســـنا ، يوكيا آمانو در اين 
بيانيه همچنين  اقدامات نهاد ديد بان هسته اى 
سازمان ملل در راســـتى آزمايى و نظارت بر 
اجراى تعهدات ايران ذيل توافق هسته اى را 
مورد تأكيد قرارداد . وى تصريح كرده است:   
كماكان به راستى آزمايى و نظارت بر اجراى 
تعهدات هسته اى ايران ذيل برنامه جامع اقدام 

مشترك ادامه داده ايم.
 به گزارش شـــبكه خبرى العالم مدير 
كل آژانس، تأكيد كرده اســـت: ايران در حال 
اجراى تعهدات هســـته اى خود ذيل برجام 
اســـت. ضرورى است كه ايران اجراى كامل 
اين تعهدات را ادامه دهد. آمانو گفته كه آژانس 
به راستى آزمايى ها درباره عدم انحراف مواد 
هسته اى اعالم شده توسط ايران ذيل توافقنامه 
پادمانى اين كشور را ادامه مى دهد. ارزيابى ها 
دربـــاره نبود مواد و فعاليت هاى هســـته اى 

اعالم نشده نيز ادامه دارند.
جان بولتــون: گزينه نظامى عليه ايران 

مطرح نيست
درهمين حال مشـــاور امنيت ملى كاخ 
ســـفيد اعالم كرد : گزينـــه نظامى جايى در 
برنامه ريزى هاى دولـــت آمريكا عليه ايران 

ندارد.
نيك شيفرين، خبرنگار «نيوزآور» نوشته 
اســـت : جان بولتون در پاسخ به سئوال يك 
خبرنگار مبنى بر اين كه در صورت خروج 
ايران از برجام آيا گزينه نظامى عليه اين كشور 
روى ميز است گفت: «اين [گزينه] هيچ جايى 

در برنامه ريزى هاى ما ندارد .»
 جان بولتـــون اضافه كرده اســـت : 
«رئيس جمهور( ترامپ ) فكر نمى كند ايران از 

توافق خارج شود.»

يادداشت

ظرفيت ايراني

در هفته هاي اخير، افكار عمومي جهان و به ويژه آنها كه پيگير مسايل 
سياسي بين المللي هستند، تحت تأثير دو جريان و دو اتفاق بيشترين خبر 
را منتشر كردند. ماجراي جمال خاشقجي و قتل فجيع او در كنسولگري 
عربستان در استانبول و ديگري انتخابات ميان دوره اي آمريكا كه محكي بود 
براي ارزيابي عملكرد رئيس جمهور عجيب و غريب بزرگترين اقتصاد دنيا 

توسط مردم اين كشور.
هر دو ماجرا به شكلي بر دردسرهاي دونالد ترامپ افزود و اشتلم هاي 
او را بخصوص درباره برقراري شديدترين تحريم ها عليه ايران كم اثر كرد.

ماجراي اّول البته مي توانست عواقب سنگين تري هم داشته باشد اّما 
تاجر مســلكي رئيس جمهور برجساز بر شخصيّت او به عنوان كسي كه 
سكاندار سياست مهّمترين كشــور مدعي دمكراسي و حقوق بشر است 
چربيد و نشان دادكه در عصر جديد دمكراسي مدرن مي توانيد با پرداخت 
صورتحساب آن، دست به هر اقدامي بزنيد حتي اگر دمكراسي و حقوق بشر 
را به سخره بگيريد. هرچند اين بار صورتحساب خيلي سنگين از كار درآمد. 
درباره قتل فجيع منتقد عربستاني روزنامه واشنگتن پست، اخيراً يك خبر 
تازه هم مورد توجه قرار گرفت و آن اينكه مهمترين دليل قتل او آن هم با اين 
شيوه غيرمعمول نه همه آن چيزي بوده است كه تا به حال مطرح شده بود 
بلكه لو دادن منبع تغذيه يك شبكه تلويزيوني تازه تأسيس ايراني در لندن 
بوده كه با گشاده دستي و با پرداختهاي سخاوتمندانه، جمعي از خبرنگاران 
مخالف ايراني مقيم خارج را به استخدام درآورده و يك شبكه 24 ساعته 
را تحت عنوان ايران اينترنشــنال در لندن راه انداخته تا مطابق سياستهاي 

بن سلمان عليه جمهوري اسالمي فعاليّت كنند. 
براساس افشــاگري روزنامه معروف گاردين كه مهمترين روزنامه 
انگليس است، دولت عربستان 330 ميليون دالر صرف راه اندازي اين شبكه 
كرده و سعيدالقحطاني دست راســت بن سلمان واسطه اين اقدام بوده و 
روزنامه گاردين افشــا كرده كه يك منبع موثق اين اطالعات را در اختيار 
روزنامه قرار داده است. گاردين البته در ابتدا نام منبع خود را اعالم نكرد 
اما پس از قتل فجيع خاشقجي خبرنگار اين روزنامه افشا كرد كه اين منبع 
همين فرد بوده و به همين علت هم به قتل رسيده است. نكته جالب ماجرا 
اما اين است كه اين خبرنگار يك نويسنده ايراني تبار به نام سعيد كمال دهقان 
است كه حاال خود او هم در معرض تهديد قرار گرفته است. به هرحال يك 
خبرگار ايراني در يك روزنامه انگليسي حتي اگر با جمهوري اسالمي زاويه 
هم داشــته باشد به هرحال يك ايراني است و وجدانش قبول نمي كند كه 
يك شاهزاده جوان سعودي كه نيت هاي بلندپروازانه و توسعه طلبانه و البته 
شريرانه اش بر عليه ايران بر كسي پوشيده نيست با پول نفت به فعاليت هاي 

خرابكارانه اش ادامه دهد و از هيچ كس هم صدايي برنيايد.
در انتخابات اخير آمريكا هم ديده ايم كه بسياري از ايراني تبارها، حتي 
آنها كه دل  خوشي از جمهوري اسالمي ندارند بر عليه ترامپ و سياستهاي 
مهاجرتي ضدايراني اش شوريدند و تحقير اين رئيس جمهور نژادپرست 
عليه ايران را تاب نياوردند و الاقل در انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان بر 

عليه او و حزبش رأي دادند.
حــرف اصلي اين مقال پس از ذكر اين مقدمات و بيان مصاديقي از 
ماجراي خاشقجي و افشــاگري گاردين و نقش يك خبرنگار ايراني تبار 
در اين ماجرا و نيز مشــاركت گسترده اكثريت ايرانيان و ايراني تبارها در 
انتخابات آمريكا و مخالفت آنان با سياست هاي ضد ايراني ترامپ، يك نكته 
بسيار مهم است و آن اينكه صرفنظر از گروهي كه به هر قيمتي حاضرند 
براي مخالفت با جمهوري اسالمي و كمك به براندازي آن، هر هزينه اي را 
برجان هم ميهنان خود بخرند و هر تحقيري را روا بدارند اكثريتي از ايرانيان 
هستند كه در خارج از كشــور عرق ايراني و حب وطن دارند و حاضر 
نيستند تحقير را تحمل كنند و توجه به اين ظرفيت قابل توجه كه متأسفانه 
در بسياري از موارد در داخل كشور با تنگ نظري ناديده گرفته شده، بسيار 
الزم و ضروري است تا به خوبي از آن استفاده كنيم و با استفاده مطلوب از 
اين ظرفيت فراوان اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي و رسانه اي و حركت 
در مســير جذب آنان بامدارا و تعامل براساس سياست راهبردي جذب 
حداكثري و دفع حداقلي، در شرايط جنگ تمام عيار دشمنان اين ملك و 
ملت، قدرت و توان مواجهه و مقاومت خود را افزايش دهيم. اينكه حجم 
و اندازه اين ظرفيت تا چه حد گسترده است و در چه حوزه هايي مي تواند 
به كارآيد و چه گرههايي را مي تواند بازكند حرف و ســخن بسيار است. 
مصاديق فراواني را نيز مي توان برشمرد كه مجالي بسيار بيشتر از اين مقال 
مي طلبد و اين سخن تنها اشاره اي كوتاه و گذرا به ضرورت توجه بيشتر و 

بهتر به اين ظرفيت عظيم به ويژه در حوزه اقتصادي و نخبگاني است.

فتح اهللا آملى

يادداشت

زندگي بدون نفتـ  2

در بخش اول اين يادداشــت، از عنوان «زندگي بدون نفت» به 
جاي «اقتصاد بدون نفت» اســتفاده كردم. دليل اين موضوع كامال 
روشن اســت؛ زيرا اقتصاد نفتي چنان گستره اي در ابعاد و اجزاي 
حيات جمعي و فردي ايرانيان يافته اســت كه باورش سخت است. 
تقريبًاـ  بلكه تحقيقًاـ  مي توانيم اين گزاره را بپذيريم كه بدون نفت و 
پول مرتبط با آن نمي توانيم به حيات معمول ادامه دهيم و از آينده اي 
آرام و قابل اطمينان براي خود و فرزندانمان سخن بگوييم. زندگي 
ما، فراتر از اقتصاد و سياست، دستخوش بازي و دست اندازي به پول 

نفت شده است . 
از روز دوشنبه، دورِ جديد تحريم هاي يكجانبه آمريكا، به دستور 
ترامپ بر عليه حكومت و كشور ايران شروع شده است. مقدماتي كه 
در بخش قبلي بيان شــد، براي آن بود كه ابعاد و اهميت آن در تمام 
جوانب زندگي ما دانسته شــود. بدون پرده پوشي از اثرات مخرب 
اتكاي به نفت و اقتصاد تك محصولي، يعني خام فروشي نفت گفتيم 
و پيدايش و گسترش دولت هاي نفتي، كه چيزي بيشتر از كارگزاران 

حقير اليگارشي دودماني و دالالن ارزي و تجاري بيش نيستند!
اما اينك مسئله فروش نفت نيست، تحريم فروش و انتقال نفت 
ايران، و سنگ اندازي در راه دريافت پول حاصل از آن، و جلوگيري 
از چرخش آزادانه پول و كاال و تخريب تجارت كشــورمان است. 
مي بينيم كه نفروختن نفت هم ماننــد فروختنش بر زندگي ايرانيان 

اثرگذار است. 
وقتي بودجه و توســعه و تمام برنامه و خرج و بَرِج دولت و 
حقوق ملت در نفت خالصه شود و بدان گره بخورد، اين مشكالت 
و نگرانيها طبيعي است. دولت روحاني حداقل مانند نودولتان سابق 
بيش از صد ميليارد از درآمد نفــت را براي روز مبادا ذخيره كرده 
و خوشبختانه اين آينده نگري سبب شده كه خزانه و اقتصاد دولتي 
از نفــس نيفتد. در واقع دارايي ملت را بــه مانند آن تازه به دوران 
رســيدگان به باد يغما نداد. اگر اين حداقل تدبير هم نبود، وخامت 

اوضاع مانند آوار بر سرمان فرو مي آمد . 
هيچكس نمي خواهد و نمي توانــد از بي تأثير بودن تحريم بر 
اقتصاد و سياســت و زندگي مردم سخن بگويد. وقتي سالها پيش 
محمود احمدي نژاد از قطعنامه هــاي تحريم با عنوان «كاغذ پاره» 
سخن مي گفت و به مضحكه فرمود «آنقدر قطعنامه بدهيد كه قطعنامه 
دانتان پاره شــود!»، دانسته يا ندانسته قواعد و فشارهاي بين المللي 
را تقليل مي داد و راه مقابله را مســدود مي كرد. اما با اين همه، يك 
چيز را از ياد نبريم؛ او و دولتش صاحب بزرگترين درآمدهاي نفتي 
و خزانه اي پر و پيمان بودند كه به بركت شــوك نفتي ماقبل بحران 
وال استريت و برخي ديگر از نوسانات عظيم اقتصاد جهاني، مرزهاي 
ارز را جابجا كرد و آنچنان كه رؤســاي اقتصادي دولت وي گفتند، 
در آن دوران بيش از هشتصد ميليارد دالر پول از خام فروشي نفتي 

به دست آمده بود. 
اين كه در ابتداي سخن گفتم بالي نفت يك تيغ دولبه است، به 
راحتي با تحليل همان مقطع و وفور ارزي قابل اثبات است. قيمت 
نفت باال رفت و پايين آمد و خزانه پر شــد و خالي شد، اما بنگاه ها 
و نهادهاي اقتصادي به جاي تثبيت و ثروت، متزلزل شــدند و فقير؛ 
عين همين واقعه، رخدادي بود كه سه چهار دهه قبل، پيش از انقالب 

اسالمي نيز رخ داده و تجربه شده بود. 
اكنون در مقطع بسيار حّساسي از تقابل حكومت ايران با آمريكا 
و متحدانش به ســر مي بريم. نه دولتمردان و نه مردم، شــعارهاي 
عامه پســند ســر نمي دهند. هيچ كس نمي گويد تحريم ها بي اثر و 
مسخره اند. اين خودش يك پيشرفت است كه به ملت اعتماد و تكيه 
شود و مســئوالن بپذيرند كه مردم نامحرم و غريب نيستند. اما اين 

كافي نيست . 
ســالها پيش، اگر مسئوالن، برنامه ريزان و مديران اقتصادي در 
زمان مناسب دست به كار شده و شير نفت را بر كشتزار اقتصاد ايران 
مي بســتند، اكنون آن زمين باير نبود و شرايط ديگري داشتيم. شايد 
مسدود كردن درآمِد نفت ممكن نبود ولي محدود كردنش ضروري 
بود. حداقل ســهم آن را مي بايد در حّد ســرمايه گذاري مجدد و 
گسترش صنايع و زيرسازه هاي ملي براي ايجاد اشتغال و توسعه تغيير 
مي داديم. بي ترديد مي شــد مباني زندگي و الگوهاي تغذيه، خريد، 

فروش و مصرف را در اغلب مردم دگرگون كرد. 
مناسبات اقتصادي، بزرگترين اثر را بر كيفيت و كميت زندگي 
و تحوالت انساني دارند و تمام جوامع معاصر در اين گزاره و نتايج 
مترتب بر آن شريك و همانند هستند. اين موضوع ربطي به زير بنا و 
روبنا در تئوريهاي ماركس ندارد. الگوهاي فرهنگي و علمي و زيستي 
ما، مي تواند اولويت هاي ما را تدوين و نقشــه راهِ آينده را تبيين و 

ترازهاي مطلوب را تعيين كند. اين به سه عامل بستگي دارد:
نيازها و شرايط و اولويت هاي ما . 

عزم و انگيزه و آرمان هاي ما . 
و باالخره: دانش و انديشه يا تربيت و فرهنِگ ما . 

واقفم كه اين ســه عنصر و عامل چقدر كلي و مبهم است. اما 
اگر دقيقتر بنگريم، هر چيز ديگري در نســبت با اينها، روبنا و نتيجه 
محسوب مي شود. به عبارت ديگر، اين عوامل بنياد و فرآيند محسوب 

مي شود و بقيه نتيجه و پيايند آن است. 
از اين ســه عامل، در حال حاضر شرايط براي اولي مهياست. 
نيازهاي فوري و شــرايط خاص تحريمهاي گســترده و فراگير، 
اولويت هاي اقتصاد و سياســت و مناسبات اجتماعي را در معرض 
تحول و بازتعريف قرار داده اســت. ايده اقتصاد بدون اتكا به نفت 
يا الاقل كاهش نسبت ها با درآمد نفتي و جذب صحيح درآمدهاي 
مذكور براي سرمايه گذاري و احياي زيرساختهاي صنعتي و شاهراه 
و خط آهن و اشــتغال پايدار... امكانپذير اســت: اين گوي و اين 

ميدان.  

سيدمسعود رضوي

ظريف :   نتيجه انتخابات كنگره تأثيري در رفتارآمريكا با ايران ندارد

رئيس جمهوري در پايان نشست مشترك سران 
سه قوه تاكيد كرد: مردم ايران يك بار ديگر با استقامت 
و ايستادگى خود، نقشه ها و توطئه هاى آمريكايى ها 
را كه فكر مى كردند 13 آبان مبدايى براى رسيدن به 
آرزوهاى نادرستشان نسبت به ملت ايران خواهد بود، 

نقش بر آب كردند.
 حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى 
ديروز با تبريك و تهنيت ماه ربيع المولود به محضر 
ملت بزرگوار ايران و عاشــــقان خاندان رسالت ، 
گفت: مردم ايران دقيقاً به عكس عمل و با استقامت 
و ايســــتادگى خود كامال روشن كردند اين هيات 
حاكمه آمريكا است كه به فكر فشار و ظلم بر ملت 
ايران است.وي افزود: آمريكايى ها با تحريم هاى نابجا 
و غلط خود و هدف قرار دادن سيســــتم بانكى و 
صادرات نفت و برخى ديگر از اقالم صادراتى كه 
مرتبط با درآمد و منابع كل كشور و واردات كاالهاى 
اساسى است، مى خواهند بر زندگى و معيشت روزمره 
مردم تأثير منفى بگذارند؛ لذا، اين حرف كه آمريكا به 
دنبال فشار بر مردم نيست و به دنبال فشار بر نظام و 
حكومت است، كامالً ناصحيح و نادرست است و 

خودشان در عمل اين واقعيت را آشكار كردند.
رئيس جمهوري اظهارداشت: نكته دوم و بسيار 
مهم اين بود كه اين دور تحريمى كه به اصطالح آنها از 
پنجم نوامبر آغاز شد، هيچ تأثيرى در روند اقتصادى 
كشور نداشت چون آمريكايى ها هر چه تير در تركش 
داشتند، قبالً عليه ملت ايران رها كرده بودند و چيز 
جديدى نداشتند كه ارائه كنند و لذا ناچار شدند يك 
ليست بلندبااليى را درست كنند، از يك طرف نام 
بانك هايى را ببرند از يك طرف شعبات بانك ها را 
اضافه كنند و از يك طرف نام يك شركت هواپيمايى 
را ببرند و از طرف ديگر شماره سريال هواپيماها را 
ذكر كنند تا صفحه را پركنند. اين شيوه كار و نحوه اين 
اعالم نشان مى دهد كه هدفشان صرفا تاثير روانى عليه 
ملت ايران است.وي گفت: نكته بعدى اين كه روشن 
شد آمريكايى هاى نمى توانند صادرات نفت ايران را 

به صفر برسانند.
اعتراف آمريكايي ها 

رئيس جمهوري اظهارداشــــت: مســــئولين 
جمهورى اسالمى از روز نخست مى گفتند كه آمريكا 
قادر نيست صادرات نفت ايران را به صفر برساند و 
در مقابل آمريكايى ها مرتب تكرار مى كردند كه ما اين 
كار را انجام مى دهيم اما اخيرا خودشان اعتراف كردند 

كه نمى توانيم نفت ايران را به صفر برسانيم.
دكتر روحانى تصريح كرد: استدالل آنها اين 
بود كه اگر نفت ايران را به صفر برسانيم،  قيمت هر 
بشكه نفت به 150 دالر افزايش پيدا مى كند و اين 

تبيين همان حرفى اســــت كه از روز اول  گفتيم كه 
آمريكا قادر نيست نفت ايران را صفر كند و در منطقه 
يا نفت همه صادر مى شود يا اگر نفت ايران متوقف 
شود،  بقيه هم دچار مشكل خواهند بود. وي تاكيد 
كرد: آمريكايى ها به دليل اين كه مورد هجمه افكار 
عمومى دنيا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب نشينى 
ديگرى را انجــــام دهند و بگويند كه موضوع مواد 
غذايى، مسأله دارو و تجهيزات پزشكى استثناء است 
كه البته حرف آنها نادرســــت است، چراكه وقتى 
سيستم بانكى را تحريم مى كنند، همه چيز را تحت 

تأثير قرار مى دهند.
 رئيس جمهوري خطاب به ملت بزرگ ايران 
خاطرنشان كرد: در زمينه  كاالهاى اساسى و مورد 
نياز و ضرورى مردم هيچ مشكلى نداريم و انبارهاى 
ما براى تامين كاالهاى اساســــى مردم براى ماه هاى 
طوالنى ، از هميشه بيشتر آمادگى دارد و براى توليد و 
واردات كاالهاى اساسى و دارو و ساير نيازمندى ها، 

مشكلى نداريم.
روحاني افزود: امروز بحمداهللا  وضع توليد در 
كشور نسبتاً شرايط خوبى دارد و صادرات در هفت 
ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش 
پيدا كرده است كه افزايش به معناى افزايش توليد و 

افزايش كسب و كار مردم است.
وى همچنين گفت: امســــال توانستيم پول 
گندمكاران را بموقع پرداخت كنيم و اين به معناى آن 
است كه زندگى كشاورزان رونق مى گيرد و براى سال 
آينده هم تمهيدات الزم در زمينه اقالم كشاورزى و 
خريد تضمينى محصوالت مدنظر قرار گرفته است.

 رئيس جمهوري اظهار داشت: از طرف ديگر 
امروز براى مردم روشن شد كه تبليغات آمريكايى ها 
درباره 13 آبــــان و 5 نوامبر، صرفا يك تبليغات در 
مســــير جنگ روانى بود و فشارهاى اقتصادى كه 
تبليغ مى شد از اين تاريخ اعمال خواهد شد، همان 
فشارهاى اقتصادى است كه از ماه ها پيش عليه ايران 
اعمال مى كردند و بــــاز هم آن را ادامه خواهند داد.

روحاني اضافه كرد: هر چه زمان بگذرد هم مسئولين 
براى جبران مشــــكالتى كه براى مردم پيش آمده 
اســــت آماده تر مى شوند و هم مردم استقامتشان در 
برابر اين توطئه ها بيشتر خواهد شد. آمريكايى ها در 
ماه هاى آينده به خوبى خواهند فهميد كه راه غلط و 
اشتباهى را انتخاب كردند. اين مسير،  ملت ايران را 
خسته نمى كند، ملت را براى توليد بيشتر و براى اين 
كه روابط نزديكتر با همسايگان و كشورهاى دوست 

داشته باشد، آماده مى كند.
وي در ادامه تصريح كرد: در جلسه امروز(ديروز) 
سران ســــه قوه، در خدمت رياست   مجلس   و 

رياست  قوه قضائيه، يكى از مباحث مهم، بررسى 
آخرين وضع اقتصادى كشور و ترسيم نقشه راهى 
بود كه بايد براى ماه هاى آينده، طبق فرمايش و دستور 

مقام معظم رهبرى، انجام شود.
 رئيس جمهورى افــــزود: امروز راجع به اين 
نقشه راه و روابط نزديكتر با همسايگانما ن و همچنين 

روابط اقتصادي   صحبت كرديم.
 روحانى تاكيد كرد: در اين نشســــت روابط 
اقتصادى با كشورهاى دوســــت  از شرق و غرب 
جهان را مورد بحث و بررسى قرار داديم و همچنين 
مشكالت احتمالى كه فرا روى توليد و بانك هاى ما 

وجود دارد ،از جمله مباحث اين جلسه بود.
وي افزود: اين مباحث را در جلسه شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى كه به صورت هفتگى تشكيل 

مى شودهم مورد بررسى قرار خواهيم داد.
پرداخت اولين بسته حمايتي

 رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود اعالم 
كرد كه دولت اولين بسته حمايت غذايى را در ماه 
آبان به افرادى كه مشكالت بيشترى دارند و در فشار 
بيشترى هستند پرداخت خواهد كرد و   اين روند 
تا پايان ســــال در چند نوبت ادامه مى يابد تا بتوانيم 
مشكالتى كه براى مردم پيش آمده است را تا حدى 

جبران كنيم.
روحاني افزود: در بودجه سال آينده هم براى 
حقوق و دستمزد پيش بينى هايى مى كنيم كه بتوانيم تا 

حدى مشكالت اقتصادى را جبران كنيم. 
وي ادامــــه داد: خدمت ملت بزرگوار و عزيز 
اعالم مى كنم كه در ماه پربركت ربيع المولود و ايام 
والدت با ســــعادت پيامبر عظيم الشأن اسالم و امام 
صادق(ع) شرايط كشور بهتر از ماه هاى گذشته به 
پيش خواهد رفت و ملت ما در كنار وحدت، انسجام، 
يگانگى و يكپارچگى به مسير خود ادامه خواهد داد و 

بهانه هاى آمريكايى ها را از دست آنها مى گيرند.
رئيس جمهورى با بيان اين كه آمريكايى ها به 
دروغ ادعا مى كنند ايران حامى مالى تروريسم است، 
گفت: همان طورى كه ملت ايران همواره در خط 
مقدم مبارزه با تروريسم بوده و از تأمين مالى براى 
گروهك هاى تروريستى جلوگيرى كرده است، امروز 
هم مصمم تر در قوانين و مقررات خود بر آن تأكيد 
مى كند و اين بهانه هاى واهى را هم از دست دشمنان  

خواهد گرفت. 
روحاني افزود: دولت در حال برنامه ريزى براى 
حل مشكالت ارزى برخى اقشار جامعه و از جمله 
دانشجويان است و اميدواريم با پيش بينى كه مى كنيم 
از لحاظ ارزى و فروش نفت، شرايط ما از ماه جارى 

و ماه قبل بهتر باشد.

سرويس سياســـى – اجتماعى: 
وزير كشور گفت: گزينه هايى را براى 
استاندارى 14استان آماده داريم و روز 
يكشنبه(امروز) آنها را به دولت مى بريم 
و اگر بررسى گزينه ها ادامه پيدا كند، 

سرپرست منصوب خواهيم كرد .
عبدالرضـــا رحمانى فضلى در 
حاشيه گردهمايى استانداران سراسر 
كشور اظهار داشت: موضوع اين جلسه 
معطوف به تحليل شرايط اقتصادى، نوع 
همكارى ها، توانمندى ها و ظرفيت هايى 
كه استان هاى ما در اين شرايط مى توانند 

داشته باشند بود.
وى افزود: رئيـــس كل بانك 
مركزى، وزير امور اقتصادى و دارايى 
و وزير صنعـــت، معدن و تجارت در 
اين جلسه حضور داشتند تا شرايط را 
توضيح دهند و خواسته ها و توقعاتشان 
را بگويند. همچنين استانداران نظرات و 
مشكالت و راه حل هايى كه مى توانند 
با آن ظرفيت هاى اقتصادى را فعال كنند 
مطرح كردند و جمع بندى خوبى هم 

انجام شد.
رحمانـــى فضلـــى تاكيد كرد: 
همچنين 14 نفر از استانداران مشمول 
قانون منع به كارگيرى بازنشســـتگان 
هســـتند كه اين گردهمايى به نوعى 

جلسه خداحافظى بود.
 دژپســند: عبــور از تحريم ها 

سخت نيست
وزير اقتصادى و امور دارايى هم 
در حاشيه مراسم در سخنانى عبور از 
تحريم ها را سخت ندانست و تاكيد 

كرد: با توجه به ظرفيت هاى انسانى، 
فيزيكى و مالى موجود در كشور، عبور 
از تحريم هاى مجدد سخت نيست و 

آمادگى عبور از اين مرحله را داريم.
به گزارش ايرنا، فرهاد دژپسند 
افزود: عبور از تحريم ها سخت نيست، 
اما اين بدان معنا نيســـت كه جديت 
الزم را به خـــرج ندهيم بلكه بايد در 
اين شرايط با يك برنامه مشخص كه 
تدوين شـــده است، حركت كنيم كه 
انجام آن همراهى مردم ايثارگر كشور 

را مى طلبد.
وى با تاكيد بر اين كه قبل از مردم، 
مسئوالن بايد مشقات تحريم را تحمل 
كنند، به استقبال استانداران در اين جلسه 
براى چابك سازى گمرك و افزايش 
كارآمدى نظام مالياتى اشاره كرد و اظهار 
داشـــت: همچنين در جذب سرمايه 
گذارى خارجى قرار شـــد استانداران 
سراسر كشور همكارى هاى الزم را به 

عمل آورند.
دژپســـند گفت: به طور حتم با 
برنامه هاى تدوين شده موجود و اراده 
اســـتانداران مى توانيم اقدام هاى خود 
را در اصالح نظـــام بانكدارى  و در 
حوزه بانك هاى دولتى با سرعت پيش 
ببريم كه البته برخى از اســـتانداران از 
عملكرد بانك هاى دولتى در استان ها 
راضى بودند.دژپسند درباره تعيين نشدن 
سخنگوى وزارتخانه اظهار داشت: در 
وزارتخانه كميسيون خاصى را براى امر 
اطالع رسانى و شفافيت اطالعات با 
مديركل روابط عمومى تشكيل داده ايم.

رشــد 30 درصــدى ذخيره 
كاالهاى اساسى 

رضا رحمانى وزير صنعت، معدن 
و تجارت هم با تاكيد بر اينكه ذخيره 
كاالهاى اساســـى در آبان ماه امسال 
نسبت به ماه شهريور 30 درصد افزايش 
يافته است، افزود: شرايط جديد تحريم ها 

فرصتى براى صادرات محصوالتى نظير 
مواد معدنى، صنايع دستى و ساخته ها 
و توليدات داخل كشور است و اكنون 
صادرات بايد توجيه اقتصادى داشته 
باشد.وى با تاكيد بر لزوم تفويض برخى 
اختيارات به استانها گفت: براى انجام 
بهتر امور الزم است برخى اختيارات 
از جمله ثبت سفارش ها و همچنين 
اختيارات شوراى عالى معادن به استانها 

تفويض شود و دفاتر تخصصى ناظر 
انجام بهتر امور باشند.

وزير صنعت بـــا تاكيد بر اينكه 
هدف اصلى حفظ توليد است، افزود: 
واحدهايى كه بدهى بانكى دارند اما فعال 
هستند بايد به نحوى حمايت شوند اما 
اين در حالى اســـت كه اكنون آمار 

واحدهايى كه به علت بدهى در تملك 
بانكها هســـتند، بيش از 2000 واحد 
است.وزير صنعت گفت: در 6 ماه آينده 
بايد به طور ويژه از واحدهاى توليدى 
حمايت كرد زيرا اگر واحدى تعطيل 
شود، توليد و اشتغال آسيب مى بيند. در 
شرايط جديد، نياز واحدهاى توليدى 
به نقدينگى بيشتر شده و تصويب 30 
هزار ميليارد تومان تسهيالت در طرح 

رونق توليد، بسيار ناچيز است.
رحمانى افزود: در طرح نوسازى 
و بازســـازى واحدهاى توليدى كه از 
سال گذشته شروع كرديم، واحدها از 
سود 18 درصد بانكى استقبال نكردند 
و ما هم درصـــدد كم كردن اين عدد 
هســـتيم و فعالً روى نرخ 12 درصد 

توافق كـــرده ايم. اگر اين طرح جدى 
گرفته نشود، توليد محصول كيفى و 

صادراتى نخواهد بود.
ضرورت عرضه ارز توســط 

صادركنندگان 
همچنين رئيس كل بانك مركزى 
با بيان اينكه طى هفت ماهه گذشـــته 
كمتر از هفت ميليارد دالر ارز مورد نياز 
واردات از سامانه نيما تامين شده است، 

ابراز اميدوارى كرد با تصميم هاى اتخاذ
شده، عرضه ارز توسط صادركنندگان
بزودى افزايش يابد.عبدالناصرهمتى
افزود: در مدت ياد شده 31 ميليارد دالر
بـــراى واردات كاالها و خدمات، ارز
تامين شده است كه بيش از 23 ميليارد
دالر آن توســـط بانك مركزى بود و
10 ميليارد دالر از ارز تامين شده هم
براى كاالهاى اساسى، دارو و تجهيزات

پزشكى اختصاص يافت.
رئيـــس كل بانـــك مركزى به
شرايط جغرافيايى كشـــور و وجود
16  اســـتان مرزى اشاره كرد و گفت:
 افزايش صادرات به 15 كشور همسايه،
شاه كليد توسعه اقتصاد كشور در شرايط
فعلى است. صادرات وقتى براى كشور
مفيد است كه موجب ورود ارز يا كاال

به كشور شود.
همتى، صادرات ريالى را همانند
خروج سرمايه از كشور دانست و گفت:
بزودى تمهيدات در نظر گرفته شده براى
چگونگى برگشت ارز صادركنندگان به

چرخه اقتصاد را اعالم مى كنيم.
به گفته رئيس كل بانك مركزى،
صادرات غيرنفتى كشور در هفت ماهه
نخست امسال 27 ميليارد دالر بوده و
نسبت به سال گذشته بيش از 13 درصد

رشد داشته است.
وى افـــزود: برنامه آمريكا براى
به صفر رساندن صادرات نفتى كشور
شكست خورد؛ بنابراين با 8 كشورى كه
معافيت خريد نفت از ايران را گرفته اند،

مذاكره جدى و مثبت خواهيم كرد.

مديركل دفتر خدمات بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود 
كاال در انبارها نشانه احتكار نيست.

به گزارش شاتا، محمد قبله با تشريح فلسفه تشكيل ستاد تشديد مبارزه با احتكار 
افزود: به دنبال نوسانات ارزى در كشور، ستاد تشديد مبارزه با احتكار با هدف ممانعت 
از ايجاد اختالل در عرضه كاال به بازار و همچنين احتكار كاالها در انبار تشكيل شد.

به گفته وي در اين دوره ممكن بود برخـــى به دليل بى ثباتى هاى رخ داده و 
نوسان ها، ازعرضه كاال به بازار خوددارى كرده يا در اين فرآيند ايجاد اخالل كنند كه 
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانى دقيق وارد كار شـــد و مفهوم 

احتكار را در اين حوزه اعالم كرد.
مديركل دفتر خدمات بازرگانى وزارت صنعت افزود: صرف وجود هر كااليى 
در انبارها احتكار نيست؛ از اين رو وقتى فرآيندى احتكار تشخيص داده مى شود كه 

اوال كاال در مراكزى غير از انبارهاى ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه دارى شوند  يا 
جريان توزيع از انبار با تغييراتى نسبت به روال پيشين روبرو شود.

وي گفت: در ستاد تشديد مبارزه با احتكار كه با محوريت معاونت امور اقتصادى 
و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت تشـــكيل شد، نمايندگانى از گمرك، 
تعزيرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در اين دوره شاهد ورود سازمان هايى موازى 
به مقوله احتكار بوديم كه كار را كمى سخت كرد. برخى سازمان هايى كه به صورت 
موازى وارد كار شـــده بودند انبارهايى را كشف و پلمب كردند اما در عمل با توجه 
به مواردى كه اشاره شد، معلوم نبود اين كاالها ذيل تعريف احتكار قرار مى گيرند 

يا خير.
قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعى بزرگ نمايى در موضوع احتكار هستيم 
و برخى طورى سخن مى گويند كه گويا متخلفان آزادانه در حال فعاليت هستند يا 

هر موجودى كااليى در انبار مشمول احتكار است. در حالى كه وزارت صنعت، معدن
و تجارت بر بازار، انبارها و جريان توزيع كاال نظارت كامل داشته و سعى برآن است
روند تامين كاال در بازار با كمترين مشكل ادامه يابد، لذا قطعا فضا براى قانون شكنان و
محتكران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جريان توزيع كاال درصدد هستيم، مانع
از اين گونه سودجويى ها شويم.وى با تاكيد بر اينكه بايد از دادن سيگنال غلط به بازار و
افكارعمومى پرهيز كرد، بيان داشت: هر انبارى چه از سوى سازمان هاى صنعت و چه
از سوى ساير دستگاه ها كشف شود، پرونده اش به تعزيرات يا دادستانى ارسال مى شود
تا اعالم نظر كنند اين اقالم مشمول احتكار هستند يا خير؟حال اگر كااليى احتكار
بود،زير نظر سازمان هاى صنعت سراسر كشور با قيمت هاى مصوب سازمان حمايت و
در شبكه هاى تحت نظارت توزيع مى شود و در غير اين صورت از سوى صاحب كاال

بايد به قيمت هاى مصوب عرضه شود.

اسامى گزينه هاى  مديريت14  استان امروز به هيأت دولت مى روددكتر روحاني:فروش نفت ايران متوقف شود،  بقيه هم دچار مشكل مي شوند

وزارت صنعت: كاالهاي احتكاري با قيمت مصوب درشبكه هاي مجاز عرضه مي شود

موافقتنامه همكارى ايران و آذربايجان 
در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهى

 مجمع تشـــخيص مصلحت نظام صبح ديروز با حضور اعضاء تشكيل 
جلسه داد.

بـــه گزارش اداره كل روابط عمومى مجمع، آيت اهللا موحدى كرمانى كه 
رياست اين جلسه را به عهده داشت با تبريك حلول ماه ربيع االول، گفت:ميالد 
 پيامبر اعظم (ص ) و امام صادق(ع) و همچنين ســـالروز آغاز امامت حضرت 
ولى عصر (ع) مناسب هاى پر بركت اين ماه است كه از خداوند مى خواهيم اين 

ماه را براى همه مسلمانان و مستضعفان عالم مبارك گرداند.
وى با اشـــاره به روايتى در باره ظهور حضرت مهدى(ع) تأييد كرد: در 
حكومت اسالمى با رهبرى ولى فقيه به نيابت از امام عصر (ع) بر پياده شدن 
احكام اسالمى همت گماشته مى شود اما در روزگار ظهور آنچه كه عالوه بر 
اجراى احكام الهِى اســـالم ، جارى خواهد شـــد ، ريشه كن شدن ظلم و جور 
است و اين وعده بزرگترين آرمان مستضعفان است كه قرآن كريم بدان تصريح 

كرده است.
  در ادامه اين جلسه، اليحه موافقتنامه همكارى در زمينه حفظ نباتات و 
قرنطينه گياهى بين دولت جمهورى اسالمى ايران و جمهورى آذربايجان اختالفى 
بين مجلس و شوراى نگهبان مطرح شد و پس از اظهار نظرهاى موافق و مخالف 

مصوبه مجلس براى مدت  پنج سال تصويب شد.



پنجمين همايش بينالمللى مديريت رسانه 
صبح ديروز با حضور حسين انتظامى (دبير 
كميسيون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات )، 
سيد مرتضى موسويان (رئيس مركز رسانههاى 
ديجيتال وزارت ارشــــاد)، جمعى از اساتيد 
حوزه ارتباطات و رسانه نظير حسن خجسته، 
باقر ساروخانى، محسن بنىهاشمى و محمد 
مسجد جامعى، سيد محمود دعايى و ... در 
ســــالن همايشهاى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما،در ابتداى مراسم 
دكترثقفى،رئيس اين همايش و ســــخنگوى 
آموزش و پرورش با خيرمقدم به حضار،آرزو 
كرد كه تجربيات سواد رسانه اى مورد توجه 
قرار گيرد مخصوصاً در مقطع ابتدايى و وزارت 

آموزش و پرورش.
ســــپس، حسن بشير مدرس رسانه در 
سخنانى مراحل اجرايى توجه به فعال سازى 
سواد رسانهاى و اطالعاتى در كشور را در سه 
مرحله شناخت، توانمندسازى و تفكر انتقادى 
دانســــته و تاكيد كرد كه براى تحقق مرحله 
شناخت نيازمند فهم، تحليل، ارزيابى و انتخاب 

آگاهانه هستيم.
رئيس هيات علمــــى همايش مرحله 
توانمندسازى را مرحله اى دانست كه نيازمند 
آموزش، توانايى دسترسى، مهارت سازى و 
تعامل فعال دانســــته و مرحله تفكر انتقادى 
را يكــــى از مهمترين مراحل در اين فرآيند 
دانسته كه نيازمند يادگيرى شيوههاى تفكر، 
توانمندســــازى انتقادى، پرسشگرى انتقادى، 

تفكيك انتقادى است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) توجه به 
دو نگاه مثبت گرا و آســــيب گرا در رابطه با 
فضاى مجازى براى ارتقاى سطح بهره مندى از 
فناورى هاى جديد و نيز به حداقل رساندن خطرات و 
آسيب هاى فردى و اجتماعى را مورد تاكيد 
قــــرار داده و اعالم كرد بدون توجه عملى به 
ايــــن دو ديدگاه تحقق فضاى مفيد، ايمن و 
ســــالم در فضاى مجازى دچار چالش هاى 
جدى خواهد شــــد. وى طراحى سياست 
گــــذارى همه جانبــــه و تدوين برنامه هاى 
اجرايى مؤثر در اين رابطه را خواســــتار شده 
و تاكيد كرد كه يونسكو براى جريان سازى 
سياستگذارى در اين زمينه بر پنج حوزه مهم 
سياســــتگذارى هــــاى ســــواد رســــانه 
و اطالعاتــــى، سياســــتگذارى هــــاى

 رسانه اى، سياســــتگذارى هاى اطالعاتى، 
و  آموزشــــى  هــــاى  سياســــتگذارى 
سياستگذارى هاى ICT تاكيد دارد كه بايد 
در طراحى سياســــت ها در اين زمينه مورد 
توجه قرار گيرند. بشــــير تاكيد كرد كه يكى 
از اهــــداف مهم اين همايش توجه به حوزه 
خانواده و فعال ســــازى هر چه بيشتر آن در 
رابطه با سواد رسانه اى و اطالعاتى است. در 
اين زمينه جريان گفتمانى خوبى صورت گرفته 
كه در نتيجه فعاليت هاى جمعى بسيارى از 
استادان، پژوهشگران، دانشجويان و عالقمندان 
و خانــــواده ها در كنــــار دولتمردان بوده كه 
شــــاخص هاى آن راه اندازى همايش دوم، 
تاليف و ترجمه كتاب هاى متعدد، راه اندازى 
كارگاه ها و جلسات آموزشى، توليد مقاالت 
متعدد، انجام پژوهشهاى گوناگون و فعاليت 

هاى قابل توجه رسانه ها از جمله رسانه ملى به 
موضوع سواد رسانه اى و اطالعاتى است.

وى تاكيــــد كرد كــــه در همايش دوم 
همكارى 24 وزارتخانه، پژوهشگاه، دانشگاه، 
رسانه، سازمان و انجمن، برگزارى 3 نشست 
علمى در تهران، تشكيل 13دبيرخانه استانى، 
برگزارى 4همايش استانى، دريافت 315مقاله 
كه رشــــد 9درصدى در اين زمينه نســــبت 
به همايش اول ســــواد رســــانه اى را نشان 
مى دهد، بيانگر توجه وسيع جامعه به موضوع 
سواد رسانه اى و اطالعاتى است. رئيس اسبق 
دانشــــكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 

صادق (ع) تاكيد كرد كه همايش دوم گام هاى 
اساسى براى بين المللى كردن همايش برداشته 
و از جمله فعاليتها در اين زمينه: سخنرانى 
روساى دفاتر و خبرنگاران خارجى كشورهاى 
اسپانيا، ژاپن، لبنان، فرانسه و روسيه در موضوع 
همايــــش، رايزنى با دانش آموزان مدرســــه

 بين الملل براى ارائه مقاالت انگليسى زبان، 
ارسال فراخوان همايش براى كشورهاى عضو 
اكو، برگزارى جلســــات و رايزنى با نماينده 
اكو و همچنين مالقات با ســــفير پاكستان، و 
نيز دريافت 6مقاله از اساتيد كشورهاى تركيه، 

مالزى و انگلستان بوده است.
وى در پايــــان ضرورت ها و خألهاى 
موجود و نيــــز افق هاى پيش رو در رابطه 
با موضوع ســــواد رسانه اى و اطالعاتى را 
مطرح و محورهاى گفتمان سواد رسانهاى بايد 
جهتگيرى مردمى و ملى پيدا كند، سواد رسانه 

اى بايد به يك گفتمان علمى- كاربردى تبديل 
شــــود، پرهيز از كاالسازى سواد رسانه اى و 
بازارى شدن آن با طرح مباحث كم اهميت، 
برنامه ريزى براى جلوگيرى از انحراف در فهم 
واقعى سواد رسانه اى و آموزش هاى صحيح، 
اضافه كردن يــــك واحد درس اختيارى با 
موضوع سواد رسانهاى و اطالعاتى در دانشگاه 
ها، حمايت از پژوهشها و پاياننامه با موضوع 
سواد رسانه اى و اطالعاتى،  تبديل دبيرخانه 
همايش سواد رسانه اى و اطالعاتى به مركز 
آموزش هاى دائمى و چند بعدى سواد رسانه 
اى و اطالعاتى و برنامه ريزى و مطالبهگرى 

جهت گفتمان سازى سواد رسانهاى در كشور 
را مورد مطالعه قرار داد.

پس از آن دكترحسين انتظامى ،در سخنانى 
كوتاه با موضوع سواد رسانهاى اظهارداشت: 
چندين سال پيش روى سياستهاى راهبردى 
نظام در رسانه تحقيق هايى صورت گرفت.
بــــا توجه به اينكه فضاى مجازى هم داراى 
فرصت و هم تهديد اســــت، وقتى ســــواد 
رســــانه اى توسعه يابد، آحاد مردم در زمينه 
بهــــره بردارى از اين فضا، با اطالع و آگاهى 
بيشتر وارد مى شوند و از جنبه هاى فرصت 

آن بهره بردارى مى كنند.
وى با بيــــان اينكه محور اين همايش 
حوزه خانواده است، اظهار داشت: سواد رسانه 
اى امســــال توسعه بيشترى يافته است چرا 
كه دســــتگاههاى مختلف، دانشگاه ها، مراكز 
پژوهشــــى و رسانهها در اين همايش نقش 

آفرينى كردند و نوعى هم افزايى ايجاد شده 
كه اميدوارم منشاء اثر باشد.

انتظامى گفت: وقتى از ســــواد رسانهاى 
ســــخن مىگوييم، بيشتر جنبههاى صيانت 
بخــــش آن را مورد توجــــه داريم. فضاى 
مجازى مىتواند فرصت خوبى باشد به شرط 
آنكه بتوانيم از حوزه ســــواد رسانهاى بيشتر 

بهره بردارى كنيم.
وى ادامه داد: حدود 3-4سال گذشته در 
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در زمينه سياستهاى راهبردى 
نظام در حوزه رسانه كار مىشد، چند محور 

مطرح شد بر اين اساس كه چون سواد رسانهاى 
جنبه صيانت بخش دارد، بايد هر چه بيشتر 
به آن توجه شــــود، به همين دليل مىتواند 
به عنوان سياســــتهاى راهبردى در حوزه 
رســــانه تلقى شود. در ادامه پنجمين همايش 
بين المللى مديريت رسانه در حضور جمعى 
از اســــاتيد حوزه رسانه از جمله دكتر حسن 
خجسته، موسويان، ضيايى پرور، بنى هاشمى 
و بشير از برخى دانشجويان اين حوزه تقدير 
شد و دكتر محمد حسين شعاعى،دكتر فرزانه 
شريفى و زهرا جاهدين جايزه ساروخانى را 

دريافت كردند.
بنابراين گزارش،محمد مسجد جامعى 
درباره يكى از رســــاله هاى تقدير شــــده 
گفت:رساله هايى كه نوشته مى شود دقيقاً در 
فضاى ذهنى ايران است درصورتيكه واقعيت 
جهان چيز ديگرى است.بايد دانشجو جامعه 

شناسى شناخت را لحاظ كند.رساله ها بايد در 
خدمت تغذيه فكرى جامعه باشد.

وى با انتقاد از فعاليت نادرست كاربران 
اينترنت گفت:بايد گفت يكى از منفى ترين 
كامنــــت ها را مردم ما در فضاى مجازى مى 
گذارند به معناى اين نيســــت كه انتقادى مى 
نويسند بلكه بســــيار با الفاظ نامناسب مى 
نويســــند و با فرهنگ چند هزار ســــاله ما 

نامتناسب است.
پس از آن نيز ساروخانى ضمن تشكر 
از خبرگــــزارى فارس بــــراى تامين جايزه 
ساروخانى، عنوان داشت: اميدوارم اين انديشه 
و برگزارى چنين مراســــمى پايهگذارى براى 

انگيزه دانشجويان عزيز ما باشد.
وى ادامه داد: دانشــــجويان بدانند با اين 
مشخصات و رســــالههايى كه در آن ابداع 
وجود دارد ادامهدار باشد. رسالهها نبايد انتزاعى 
باشــــند و بايد بتوانند دردى از جامعه ما را 

درمان كنند .
مرتضى موسويان نيز در ادامه اين مراسم 
درباره وجود سواد رسانهاى در اغلب قارههاى 
جهان صحبت كرد و ســــواد رسانهاى را در 
اين قارهها بررســــى و از ظهور رسانه سخن 

گفت.
وى ادامه داد: در چين بيش از يك دهه 
است كه حمايت دولت به صورت گسترده 
بوجود آمده است. دولت مركزى در چين هم 
با حمايت خود ســــواد رسانهاى را گسترش 
داد. در اين راســــتا همكارى با دانشگاهها نيز 
ســــرلوحه قرار داشته و دانشگاهيان در اين 

بخش فعال بودند.
وى افزود: بايد با آموزش سواد رسانهاى 
كمك كنيم تا توانايى مميزى در افراد بوجود 
آيد. در كشــــورهاى اروپايى به اين موضوع 
توجه دارند و ســــعى دارند تا در اين بخش 
آگاهى افراد را باال ببرند. سواد رسانه اى بايد 

از دوران ابتدايى آغاز شود. 
خجســــته در ادامه اين مراســــم طى 
ســــخنانى گفــــت: نهادها و ســــازمانها 
  ذاتاًمستبد هستند و علتش هم روابط رسمى 
آنهاست اما خانواده تنها نهادى است كه عاطفى 
و احساسى است.  وى ادامه داد: در خانواده 
زنهــــا نقش ويژهاى دارند و به محض اينكه 
زن نقش همسرى پيدا كرد تمامى وظايف او 
تغيير مىكند و مردها تكويناً درباره امور بيرون 

از خانواده متمركز هستند. 
وى با اشاره به مشكالتى كه در حوزه 
رســــانه وجود دارد، گفت: چند مشكل در 
رســــانه داريم كه بايد برطرف شود. سه ذى 
نفع در فضاى مجازى وجود دارد. همه عالم، 
شركتهاى ذى نفع و فرد. همه ما در فضاى 
مجازى به دنبال آزادى بىانتها هستيم .  وى 
درباره وجود تلگرام در ايران نيز بيان داشت: 
تلگرام حاضر نبود تن به حاكميت دهد و به 
عقيده من بايد حذف مىشد. فضاى مجازى 
فنى نيست بلكه بايد در دست افرادى باشد 

كه ادراك اجتماعى گستردهاى دارند. 
بخش بعدى اين مراســــم به رونمايى 
از كتاب ســــواد آمــــوزى در فضاى مجازى 
اختصاص يافت. در اين بخش اساتيد رسانه 
حاضر در اين مراســــم از كتاب مورد نظر 

رونمايى كردند. 
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سواد رسانه اى فضاى مجازى را  به فرصت تبديل مى كند

حسن بشير محمد مسجد جامعى حسين انتظامى باقر ساروخانى

كتاب درسى نبايد تنها منبع يادگيرى باشد
معاون آموزش ابتدايى تاكيد كرد: دوره ابتدايى بر اين نكته تاكيد دارد كه 
اين تفكر كه كتاب هاى درسى به عنوان تنها منبع يادگيرى هستند بايد از دور 

خارج و به ديگر مواد يادگيرى توجه شود.
رضوان حكيم زاده در گفتگو با مهر در خصوص حذف مشــــق شــــب 
گفت: بسيارى از مدارس ما تراكم پايين دارند خصوصا در روستاها و شهرهاى 
كوچك. اما در هر حال مى پذيريم كه تراكم باال در كالس هاى درس يك 
مانع اساسى براى طرح هاى ماست و اميدواريم مصوبه شوراى عالى آموزش 
و پرورش كه نبايد كالسى بيش از 26دانش آموز داشته باشد توسط اداره امور 
استخدامى كشور مورد توجه قرار بگيرد و مبناى تامين نيروى انسانى واقعى در 

آموزش و پرورش شود .
علوم انسانى بيشترين دانش آموخته را دارد

براســــاس آمار موسسه پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى، بيشترين 
تعداد دانش آموختگان در همه شــــيوه هاى آموزشــــى مربوط به گروه علوم 

انسانى است.
 بــــه گزارش مهــــر، اين آمار در كتابى با عنوان آمار آموزش عالى ايران 
منتشــــر شده است كه نشان مى دهد، در سال تحصيلى 95-1394از مجموع 
798736نفرى كه از موسســــات آموزش عالى كشور دانش آموخته شده اند، 
41.63درصد (332513نفر) آنان را زنان و 58.37درصد (466223نفر) را مردان 
تشكيل مى دهند . براساس توزيع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش 
عالى كشــــور در ســــال تحصيلى 95-1394بر حسب گروه هاى تحصيلى، 
48.06درصد (383878نفر) دانش آموختگان از گروه علوم انسانى، 4.59درصد 
(36701نفر) از گروه علوم پايه، 4.37درصد (34866نفر) از گروه علوم پزشكى، 
31.34درصد (250330نفر) از گروه فنى و مهندسى، 3.99درصد (31840نفر) 
از گروه كشاورزى و دامپزشكى و 7.65درصد (61121نفر) از گروه هنر، دانش 

آموخته شده اند .
انتقاد دانشگاه تهران از تحميل 1300دانشجوى جديد به اين دانشگاه

معاون دانشجويى دانشگاه تهران از تحميل 1300دانشجوى جديد به اين 
دانشگاه، بدون اطالع قبلى و تقاضاى دانشگاه تهران از سوى سازمان سنجش 
انتقاد كرد و گفت: متاسفانه اين موضوع مشكالت دانشجويان در عرصه خوابگاه 

را افزايش داده است.
دكتر حسين به نژاد در گفت وگو با ايسنا گفت: در سال جارى برخى 
از دانشــــجويان ورودى جديد با كمك ســــهميه ايثارگران و از طريق برخى 
سازمانهاى حمايتى در دانشگاه تهران پذيرفته شدند و ما سعى كرديم براى 
اين افراد خوابگاه در نظر بگيريم و دنبال اين هستيم كه با افتتاح خوابگاه جديد 
كه با كمك خيرين و سيستمهاى بانكى ساخته مىشود، بتوانيم مشكل كمبود 

خوابگاه و اسكان دانشجويان را برطرف نماييم.
معاون دانشجويى دانشگاه تهران گفت: متاسفانه امسال به دليل افزايش 
ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه تهران كه از سوى سازمان سنجش آموزش 
كشور در دقيقه 90اتفاق افتاد در حوزه خدمات دانشجويى با مشكالتى مواجه 
شديم. بطورى كه با توجه به سهميه استعدادهاى درخشان، تعداد 1300دانشجو 
31شهريور بدون اعالم قبلى و تقاضاى دانشگاه تهران به سهميه اين مركز اضافه 
شد. در نتيجه ما دچار فشار مضاعف در عرصه امكانات خوابگاهى شديم و 

نتوانستيم به همه تقاضاها پاسخ مثبت بدهيم.
آغاز ثبت انتقال و ميهمانى دانشجويان علوم پزشكى از امروز

ســــامانه انتقال و ميهمانى دانشگاههاى علوم پزشكى براى نيمسال دوم 
97-98ازامروز 20آبان 97فعال مىشود.

به گزارش ايسنا، سامانه انتقال و ميهمانى دانشجويان (به جز دانشجويان 
كارشناســــى ارشــــد و دكترى تخصصى(PhD) و دستيارى) دانشگاه هاى 
علوم پزشــــكى براى نيمســــال دوم 98- 97بر اساس جدول زمان بندى كه به 
دانشگاه ها ابالغ شده، فعال مىشود و ثبت درخواست، رسيدگى و پاسخگويى 
به تقاضاهاى انتقال و ميهمانى دانشجويان بر اساس بازههاى زمانى اعالم شده 

انجام مىشود.
نقل و انتقال دانشجويان بايد فقط از طريق سامانه مذكوراقدام و پيگيرى 

شود، لذا استفاده از سايت يا سامانه دانشگاه در اين خصوص ممنوع است.
همچنين دانشگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشكى كه در نيمسال دوم 
98-97پذيرش دانشجوى انتقالى يا ميهمانى ندارند بايد اطالع رسانى الزم را در 

اين خصوص به انجام رسانند.
ثبت نام دانشجويان متقاضى در دانشگاه هاى مبداء و بارگذارى مدارك الزم 
از 20آبان تا 10آذر 97انجام مىگيرد.همچنين مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه 

مبداء و ويرايش توسط دانشجو از 11آذر تا 25آذر 97صورت مىگيرد.
فرصت ويرايش دانشجويان از 26آذر آغاز مىشود و تا 10دى 97به اتمام 
مىرسد و در اين زمان دانشگاه مبداء رسيدگى كرده و نتيجه را اعالم مى كند. 
بررسى مدارك و اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد و ويرايش توسط دانشجو 

در بازه زمانى 11دى تا 23دى 97انجام مى شود. 
به گزارش مفدا، همچنين نتيجه نهايى توسط دانشگاه مقصد از 24دى تا 

8بهمن97اعالم مىشود.
يك ميليون و 313 هزار فارغالتحصيالن بيكاردركشور وجود دارد

جمعيت شاغل فارغالتحصيل طى يكسال گذشته، با رشد 96هزار نفرى 
به بيش از يك ميليون و313هزار و 390نفر افزايش پيدا كرد؛ همچنين بيكارى 

جوانان 15تا 29ساله بيش از 58هزار و 500نفر رشد داشته است. 
به گزارش مهر، از مجموع جمعيت 27ميليون و 282هزار و 500نفرى فعال 
اقتصادى، 23ميليون و 955هزار و 600نفر در گروه شاغالن و بالغ بر 3ميليون 
و 326هزار و 800نفر در گروه بيكاران قرار دارند؛ اين آمار نشان مى دهد طى 
يكسال گذشته، هر چند جمعيت شاغل كشور رشد داشته است؛ اما رشد جمعيت 

بيكار با سرعت بيشترى نسبت به اشتغال حركت كرده است.
به اين ترتيب، جمعيت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
گذشته 158هزار و 123نفر افزايش و جمعيت بيكار نيز در اين بازه يكساله 
237هزار و 301نفر رشد داشته است. به همين دليل، به رغم افزايش جمعيت 
شاغل در كشور، اما نرخ بيكارى همچنان سير صعودى دارد و 0.7درصد نسبت 

به تابستان 96رشد داشته است.
در گروه جمعيت بيكاران نيز، يك ميليون و 773هزار و 514نفر در گروه 
سنى 15تا 29سال قرار دارند؛ همچنين حدود يك ميليون و 313هزار و 400نفر 
از جمعيت بيكار كشور از فارغ التحصيالن دانشگاهى كشور هستند كه اين 
ميزان در تابستان سال گذشته، يك ميليون و 217هزار و 123نفر بوده است؛ 
بنابراين جمعيت بيكار فارغ التحصيل كشور طى يكسال گذشته حدود 96هزار 

و 270نفر رشد داشته است.
در حال حاضر، بيكاران فارغ التحصيالن كشور، 39.5درصد از كل جمعيت 
بيكار كشور را تشكيل مى دهند كه 0.1درصد در تابستان امسال نسبت به تابستان 
سال گذشته، رشد را نشان مى دهد. همچنين جمعيت شاغل فارغ التحصيل 
23.8درصد از كل جمعيت شاغل را به خود اختصاص مىدهد كه اين سهم 
در تابستان سال گذشته 21.1درصد بوده است. بنابراين سرعت رشد اشتغال 

فارغ التحصيالن نسبت جمعيت بيكاران فارغ التحصيل بيشتر بوده است. 
جزئيات ثبت نام آزمون الكترونيك در گروه علوم پزشكى اعالم شد

آزمون الكترونيك ميان دوره پيش كارورزى، علوم پايه دندانپزشــــكى 
(ويژه دانش آموختگان خارج از كشور) و علوم پايه پزشكى آذرماه 97برگزار 

مى شود.
به گزارش مهر، داوطلبان تحصيل كرده در خارج از كشور كه در مركز 
خدمات آموزشــــى تشــــكيل پرونده داده اند، قبل از ثبت نام از طريق سايت

http://epay.sanjeshp.irبايد مبلغ 1ميليون 200هزار ريال به صورت اينترنتى 
به عنوان هزينه ثبت نام پرداخت كنند .

اين داوطلبان بايد با در دست داشتن پرينت پرداخت هزينه و به همراه 
داشتن يك قطعه عكس و كارت ملى تا روز 27آبان 97به مراكز قطب برگزار 
كننده آزمون هاى پيش كارورزى و علوم پايه مراجعه و نسبت به ثبت نام در 
آزمون اقدام كنند. داوطلبان تحصيل كرده در خارج از كشور قبل از واريز وجه 
ثبت نام از مراكز قطب برگزار كننده آزمون در خصوص برگزارى آزمون براى 

داوطلبان خارج از كشور استعالم كنند.
داوطلبان تحصيل كرده در داخل كشور نيز براى ثبت نام مى توانند تا روز 
يكشنبه 27آبان 97به دانشگاه محل تحصيل خود در حوزه مراكز برگزار كننده 
آزمون هاى جامع علوم پايه پزشكى و پيش كارورزى ميان دوره مراجعه يا با 

معرفى دانشگاه به نزديكترين مركز قطب برگزار كننده آزمون مراجعه كنند .
پااليشگاه گياهان دارويى راه اندازى مى شود

دبير ستاد توسعه فناورى هاى گياهان دارويى و طب سنتى گفت: قرار 
است پااليشگاهى براى توليد مواد استاندارد در زمينه گياهان دارويى راه اندازى 

شود.
به گزارش مهر، عليرضا عصاره دبير ستاد توسعه فناورى هاى گياهان دارويى 
و طب سنتى امروز در نشستى عنوان كرد: چهارمين جشنواره و نمايشگاه ملى 
گياهان دارويى، فرآورده هاى طبيعى و طب ايرانى (سنتى) از 21تا 24آبان ماه 

در مصالى امام خمينى (ره) برگزار مى شود.
وى تأكيد كرد: در افتتاحيه نمايشــــگاه يك غرفه به فناورى هاى نو در 
زمينه گياهان دارويى اختصاص دارد كه قرار است از 48طرح فناورانه در اين 
غرفه رونمايى شود . عصاره ادامه داد: همچنين قرار است در حاشيه نمايشگاه، 

گياهان زنده در قالب هربراتوم به نمايش گذاشته شوند.
عصاره با اشاره به صادرات محصوالت گياهان دارويى گفت: گياهان دارويى 
مانند شيرين بيان، زعفران، صمغ هاى گياهى، زيره، حنا و ... به ساير كشورها 

صادر شده كه ميزان اين صادرات بالغ بر 520ميليون دالر بوده است.
وى ادامه داد: همچنين بر اساس آخرين آمار فرآورده هاى گياهان دارويى 
به ميزان 30تا 40ميليون دالر صادر شده است.  به گفته عصاره، همچنين تاكنون 
25ميليون دالر صادرات محصوالت دانش بنيان داشته ايم. عصاره خاطرنشان 
كرد: قرار است پااليشگاهى براى توليد مواد استاندارد در زمينه گياهان دارويى 
راه اندازى شود. به گفته وى اين پااليشگاه مواد را از نظر جامد، نيمه جامد، 
گرانول با ظرفيت دو هزار و 500تن توليد مى كند. وى افزود: محصوالتى كه 
در اين پااليشگاه به توليد مى رسند و استاندارد مى شوند مورد نياز صنعت 

بوده و براساس سفارشات آنها به مرحله توليد مى رسد.

مراسم تشييع پيكر حميد هوشنگى برگزار شد مونسان: گردشگران جهان به تحريمهاى آمريكا عليه ايران نه گفتند
پيكر زندهياد حميد هوشنگى، 
روزنامهنگار پيشكسوت صبح شنبه 
با حضور جمعى از رورزنامهنگاران 
و خبرنگاران پيشكسوت و برخى 
چهرههاى سياسى راهى خانه ابدى 

خود در بهشت زهرا شد.
به گزارش ايسنا، مراسم تشييع 
پيكر حميد هوشــــنگى كه سابقه 
ســــالها معاونت خبر خبرگزارى 
«ايرنا» را بر عهده داشــــت، صبح 
روز شنبه (19 آبان ماه) با حضور 
خانــــواده و جمعى از خبرنگاران 
پيشكســــوت  و روزنامهنگاران 
و نيز برخى چهرههاى سياســــى 
اصالحطلب در مقابل ســــاختمان 
مركزى خبرگــــزارى جمهورى 

اسالمى «ايرنا» برگزار شد.
سيفاهللا صمديان (دبير پيشين 
سرويس عكس ايرنا در دوران دفاع 
مقدس)، مهدى شفيعى (مديركل 
پيشين هنرهاى نمايشى و معاون 
فعلى ايرنا)، ســــيدضياء هاشمى 
(مدير عامل خبرگزارى ايرنا)، بهزاد 
نبوى، محمدعلى ابطحى، مصطفى 
تاجزاده، احمد مســــجد جامعى

(عضو شوراى شهر تهران و وزير 
اســــبق فرهنگ و ارشاد اسالمى)، 
محمد خدادى (مديرعامل سابق 
خبرگــــزارى ايرنــــا) و علىاكبر 
قاضىزاده از جمله افرادى بودند 
كه در مراســــم تشييع پيكر حميد 

هوشنگى حضور داشتند.

سيدضياء هاشمى - مدير عامل 
خبرگزارى ايرنا - در اين مراسم در 
سخنانى كوتاه با عرض تسليت، 
اظهار كرد: ياد و نام اين خبرنگار 
برجسته خبرگزارى «ايرنا» و ايران تا 
هميشه در ياد ما باقى خواهد ماند 
و خدمات ايشان هيچگاه فراموش 

نخواهد شد.
زندهياد حميد هوشنگى، از 
روزنامهنگاران پيشكسوت كه پيش 
از انقالب نيز از دبيران خبرگزارى 
«پارس» بود، پس از تحمل دورهاى 
بيمارى روز پنجشنبه (17 آبان ماه) 

درگذشت .

رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى 
و گردشگرى گفت: گردشگران جهان و فعاالن 
جهانى صنعت توريسم به تحريمهاى آمريكا عليه 

ايران نه گفتند.
بهگزارش ايرنا از ســـازمان ميراثفرهنگى، 
صنايعدستى و گردشگرى، على اصغر مونسان 
معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســـتى و گردشگرى با اشاره 
بـــه حضور و گردهمايى بزرگ فعاالن صنعت 
توريسم از سراسر جهان در ايران، اظهار داشت: 
تنوع رويدادهاى بين المللى ما در حوزه ميراث 
فرهنگى و گردشـــگرى و رشد تحوالت مثبت 
گردشـــگرى ايران طى دو سال گذشته نشانگر 
استمرار رو به رشد اين صنعت در كشور فارغ 

از تحريمهاست.
وى افزود: برگزارى چهلمين نشست اعضاى 
 (UNWTO)وابسته سازمان جهانى گردشگرى
در شهر همدان همزمان با دور جديد تحريمهاى 
آمريكا عليه ايران نيز نشان مىدهد كه آمريكا و 

همراهانش نمىتوانند كارى از پيش ببرند.
او با تاكيد بر اينكه تحريم كنندگان نمىتوانند 
خوبىها و جاذبههاى ســـرزمين ايران را تحريم 
و گردشگران جهان را از تماشاى ايران محروم 
كنند، افزود: تحريـــم هاى ظالمانه و يكجانبه 
آمريكا عليه كشـــورمان در برابر توانمندىهاى 

گردشـــگرى ايران كارى از پيـــش نبرده و با 
توجه به ويژگىهاى فرهنگى توريسم در عرصه 
بين المللى و ديپلماسى عمومى، مانعى در برابر 
اشتياق گردشگران جهان براى تماشاى اين ديار 
هفت هزار ساله نبوده است، تا جايى كه شمار 
گردشگر ورودى كشورمان نه تنها كاهش نداشته 

بلكه افزايش نيز يافته است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى با بيان اينكه 
تاثيرات احتمالى تحريم ها بر صنعت گردشگرى 
ايران با برنامه ريزى صحيح قابل رفع است، ادامه 
داد: در يكى دو ســـال گذشته با وجود تشديد 
هجمههاى دشـــمن، ايران هراسى و فشارهاى 
سياسى خارجى، شـــاهد برگزارى رويدادهاى 
ارزنده بين المللى با محوريت گردشـــگرى در 
كشورمان بوده ايم و تحرك و پويايى حاصل از 
ايـــن رويدادها انرژى مضاعفى به كالبد صنعت 
توريســـم ايران تزريق و فرصتى براى تعامل، 
همفكرى، هم انديشـــى و توسعه همكارىهاى 

بين المللى ايجاد كرده است.
او افزود: برگـــزارى رويداد تبريز 2018، 
جشنهاى ثبت جهانى آثار ايران، نمايشگاههاى 
فاخر ميراث فرهنگى ســـاير كشورها در ايران، 
رويـــداد همدان 2018 و اجالس همدان 2018
و رويدادى كه 21 تا 23 آبان با حضور دبيركل 
سازمان جهانى گردشگرى و اعضاى وابسته اين 

ســـازمان در استان همدان برگزار مى شود، همه 
و همه گوياى آن است كه فعاالن گردشگرى و 
گردشگران جهان تحريم هاى آمريكا عليه ايران 

را قبول ندارند.
مونسان با اشـــاره به تحركات و اقدامات 
چهل ساله آمريكا عليه ايران، اظهار داشت: آنچه 
امروز آمريكا عليه ما انجام مىدهد در ادامه چهل 
سال دشمنى آشكار است، پس آمريكاى امروز 
همان آمريكاى چهل ســـال گذشته است و ما 
نيز همان ملتيم و هم چون هميشـــه با اتحاد و 
همدلى و استقامت مى توانيم توان و اقتدار خود 

به رخ بكشيم.
معاون رئيس جمهورى چشم انداز صنعت 
گردشگرى ايران را روشن توصيف و تصريح كرد: 
خوشبختانه با مشاركت و سرمايهگذارى بخش 
خصوصى و برخى شركت ها و سرمايه گذاران 
خارجى شـــاهد اجراى يكهزار و 900 پروژه 
در حوزه زيرســـاختهاى گردشگرى با حجم 
سرمايه گذارى 43هزار ميليارد تومان در كشور 
هستيم و تالش مىكنيم تا پايان دولت دوازدهم ، 
يكهزار و 200 پروژه را در حوزه زيرساختهاى 
گردشگرى به اتمام برسانيم كه با بهره بردارى از 
اين پروژهها وضعيت زيرساختهاى گردشگرى 
در كشـــور بهبود پيـــدا خواهد كرد و صنعت 

گردشگرى پررونق تر خواهد شد.

خاكسپارى مادر عليرضا داودنژاد در قطعه هنرمندان
پيكر احترام ســـادات حبيبيان بازيگر مادر 
فيلمهاى عليرضا داودنژاد در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا (س) آرام مىگيرد.
رضا داوودنژاد در گفتوگو با ايسنا ضمن 
تأييـــد اين خبر گفت: فـــردا 20 آبان ماه راس 
ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
گردهم مىآييم تا پيكر مادر بزرگ را به آرامگاه 

ابدى بدرقه كنيم.
احترام سادات حبيبيان  صبح روز شنبه به دليل كهولت سن در بيمارستان 
قائم كرج در گذشت. احترام سادات حبيبيان (مادر عليرضا داودنژاد) كه براى 
«مصائب شيرين»، سيمرغ بلورين بازيگر زن را گرفت؛ در فيلمهاى «بهشت 
از آن توست»، «بچههاى بد»، «مرهم»، «كالس هنرپيشگى»، «دخترى در قفس» 

و... به ايفاى نقش پرداخته است.
برگزارى شِب سفرنامه ناصر خسرو

كتاب «سفر برگذشتنى» نوشته محمد توكلى صابرى در شِب سفرنامه 
ناصرخسرو رونمايى مىشود.

 به گزارش ايسنا بر اساس خبر رسيده،  اين نشست روز يكشنبه، بيستم 
آبان ماه ساعت 17 در خانه گفتمان شهر برگزار مىشود.

همچنين در اين مراسم از كتاب توكلى صابرى رونمايى مىشود.
خانه «گفتمان شهر» در  ميدان فلسطين، خيابان طالقانى غربى، ضلع جنوبى 

خيابان طالقانى، پالك 514 واقع است.
نمايشگاه نقاشى هاى نيلوفر مظفريان در «آشيان نقش و مهر»

نمايشـــگاه نقاشى هاى نيلوفر مظفريان با عنوان «پنداره هاى آسمانى» 
جمعه 25 آبان از ساعت 16 تا 20  در نگارخانه «آشيان نقش و مهر» گشايش 
مى يابد. اين نمايشگاه از شنبه 26 آبان تا چهارشنبه 30 آبان پذيراى ديداركنندگان 
خواهد بود و عالقه مندان مىتوانند از ساعت 16 تا 19به گالرى «آشيان نقش 
و مهر» به نشانى ميدان آرژانتين، خيابان بخارست ، خيابان هجدهم، بن بست 

گل محمدى ، شماره 4 مراجعه كنند.
دومين جشنواره عكس كيميا در خانه هنرمندان ايران برگزارى
دومين جشنواره عكس كيميا در خانه هنرمندان ايران برگزار مىشود.

به گزارش روابط عمومى خانه هنرمندان ايران، دومين جشنواره عكس 
كيميا 18 تا 28 آبان در خانه هنرمندان ايران برگزار مىشود.

در اين نمايشگاه 45 عكس با موضوع فعاليت در حوزه معدن و صنايع 
معدنى در معرض ديد مخاطبان قرار مىگيرد. دومين جشنواره عكس كيميا كه 
با هدف گسترش و ترويج موضوعات مرتبط با بخش معدن و صنايع معدنى 
راهاندازى در حال برگزارى اســـت و نمايشگاه اين جشنواره جمعه 18 آبان 

ساعت 17 در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ايران افتتاح مىشود 

 تمجيد فرهادى از عضو ايرانى آكادمى نوبل ادبيات
 اصغر فرهـــادى با حضور 
در بيســـت ونهمين جشـــنواره 
بين المللى فيلم «استكهلم» سوئد 
جايـــزه «ويژنرى» ايـــن رويداد 

سينمايى را دريافت كرد.
به گزارش ايسنا، اصغر فرهادى 
كه براى كســـب جايزه افتخارى 
جشـــنواره استكهلم به سوئد سفر 
كرده اســـت در گفتگو با روزنامه 
گوتنبرگ پُست اين كشور درباره 
نقش حساس زنان و پرداختن به 
زندگى روزمره زنان در فيلمهايش 
گفت: زمانى كه نگارش فيلمنامه 
را آغـــاز مىكنـــم، از ابتدا درباره 
جنســـيتها فكر نمىكنم و  در 
فرآيند نوشتن به تدريج جنسيت 
و شـــخصيتها شكل مىگيرند و 
زمانى كه نقش يك زن اســـت، 
تالش مىكنم وارد شـــخصيت او 
شـــوم و شرايط را از زاويه ديد او 
نگاه كنم و اين ناخودآگاهم است 

كه به من كمك مىكند.
اين كارگردان برگزيده اسكار 
ادامـــه داد: در حال حاضر زنان در 
ايران فعالتر و خالقتر هســـتند، 
از مردان ســـختتر كار مىكنند و 
مســـئوليت بيشترى را مىپذيرند. 
زنان به نسبت بيشترى در مقايسه 
با مردان در دانشـــگاهها تحصيل 
مىكنند و فكر مىكنم بيشتر درباره 
آينـــده تفكر مىكنند، در حالى كه 
مردان بيشـــتر عالقهمند به گذشته 

هستند.
وى در واكنـــش به انتخاب 
ژيال مســـاعد نويســـنده و شاعر 
ايرانىاالصل بـــه عنوان يكى از 
اعضاى 18 نفره انتخاب برنده نوبل 
ادبيات نيز گفت: مصاحبهاى از وى 
را ديدم و متوجه شدم كه به عضو 
آكادمى نوبل ادبيات درآمده است. 

بسيارى از هموطنان من در ساير 
كشورها كار دشوارى براى شروع 
داشـــتهاند و محبور بودند سخت 
بجنگند. ژيال مساعد اكنون عضو 
آكادمى سوئد (فرهنگستان سوئد) 
شده است و اين موضوع از صميم 
قلب باعث غـــرور و افتخار من 
اســـت. در درجه اول به دليل اين 
كه وى يك زن اســـت و همچنين 

به اين دليل كه ايرانى است.
كارگردان «چهارشنبه سورى» 
گفت: هماكنـــون موضوع بهبود 
وضعيـــت زنان در ســـينما يك 
مساله جهانى است و جنبشهايى 
چون #METOO در بلند مدت 
مىتواننـــد تغييراتى ايجاد كنند اما 

اين امر زمانبر است.
اين كارگردان برنده دو جايزه 
اسكار همچنين درباره تاثير سانسور 
بر آثارش نيز توضيح داد: سانسور 
مرا وادار مىكند درباره چگونگى 
بيـــان خودم فكر كنم و بايد اين 
كار را تلويحىتر و بصرىتر انجام 
دهم، به طورى كه خود مخاطبان 

بـــا قوه تخيلى و ادراك خود، آن 
را درك كنند. سانســـور همانند 
صخرهاى در جريان آب اســـت، 
گرچه يك مانع محسوب مىشود 
اما معموال راهى براى گذر كردن 
از آن پيـــدا مىكنيد. برخى مواقع 
مانع مىتواند نوآورى را تحريك 
كنـــد چرا كه شـــما ناگزيريد به 
روشهاى جديدى براى بيان خود 

فكر كنيد.
فرهـــادى در پايان و پس از 
دريافت جايزه ويژنرى جشنواره 
استكهلم گفت: ارزش اين عنوان 
بيشتر از ساير جوايزم است، چرا 
كه آن را در زادگاه «اينگمار برگمن» 
و «آوگوست استريندبرى» دريافت 
مىكنم. بيست ونهمين جشنواره 
بين المللى فيلم استكهلم از تاريخ 
(16 تا  7 تـــا 18 نوامبـــر 2018
27آبان) در كشـــور سوئد برگزار 
مىشود و امسال فيلم «عرق سرد» 
نماينده ســـينماى ايران در بخش 
«IMPACT» اين رويداد سينمايى 

است.

دستيار ويژه رئيس جمهور ى:
بايد موانع پرورش تفكِر نقادانه از نظام آموزشى حذف شود

معاون گردشگرى :عراقىها بدون ويزا نمىتوانند
 وارد ايران شوند

اولين نشست همانديشى نمايندگان حقوق شهروندى 
اســـتانها و حوزه ستادى آموزش و پرورش با حضور
 سيد محمد بطحايى، وزير آموزش و پرورش و شهيندخت 
موالوردى، دســـتيار ويژه رئيسجمهورى در امور حقوق 

شهروندى در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد. 
بـــه گزارش خبرنگار ما، وزير آموزش و پرورش با 
اشاره به آسيب هاى حافظه محورى گفت :تربيت و مهارت 
محورى جاى خود را به حافظه محورى داده است و همين 
امر سبب شده دانش آموزان از نشاط و شادابى دور شوند و 
اشتياق يادگيرى فراموش شود. بچه ها مواردى را مىآموزند 

كه در زندگى روزمره شان مورد استفاده ندارد.
بطحائى ادامه داد: مســـير بسيار سخت و دشوارى 
در پيـــش داريم. كـــودكان و نوجوانان ما بايد در دوران 
تحصيل بتوانند راهكارهاى رفع احتياجات زندگى خود 
را پيدا كنند. چگالى مفاهيم در نظام آموزشى ما سنگينتر 
از مفاهيم آموزشى ساير كشورهاى دنياست و به همين 
علت است كه از حيث مفاهيم شناختى يك سروگردن 
باالترند، اما از حيث آداب و مهارتهاى زندگى خألها 

و كاستى هايى دارند.
شهيندخت موالوردى، دستيار ويژه رئيس جمهورى 
در امور حقوق شـــهروندى هـــم در ادامه بر ضرورت 
سرمايه گذارى روى فقرزدايى آموزشى گفت: بايد موانع 
بروز خالقيت، پرسشـــگرى و تفكر نقادانه را برداريم و 
انسان هايى توانمند داشته باشيم. بايد سياست مان باز كردن 

ذهن ها به جاى حافظه محورى باشد.
وى افزود: آموزش حقوق شـــهروندى فقط وظيفه 
آموزش و پرورش نيست، دستگاههاى مختلفى براى اين 
امر بودجه مىگيرند و بايد در اين موضوع پيشگام باشند. 
ما در اين حوزه قائل به حق ها و مسئوليت ها توأم با 
هم هستيم و تفاهمنامه اى كه امروز با آموزش و پرورش 
امضا شد حاوى نكاتى است كه با مطالعات گسترده و 
بنا بر تامين پيش نيازهاى تحقق منشور حقوق شهروندى 

تهيه شده است .
گفتنى است در اين نشست تفاهمنامه همكارى بين 
وزير آموزش و پرورش و دستيار ويژه رئيس جمهورى 

در امور حقوق شهروندى به امضاء رسيد.

باوجود اينكه ايرانيان براى ورود به 
عراق نياز به اخذ ويزا دارند، اين موضوع 
براى عراقىهاى متقاضى ورود به ايران، 
كمى متفاوت است. معاون گردشگرى 
كشـــور درباره رواديد بين ايران و عراق 

توضيحاتى ارائه داد.
ولىاله تيمورى (معاون گردشگرى 
كشور) در پاسخ به اين موضوع كه باتوجه 
به اينكه ايرانيان براى رفتن به عراق بايد 
ويزا بگيرند، آيا عراقىها هم براى آمدن به 
ايران نياز به گرفتن ويزا دارند، به خبرنگار 
ايلنا گفت: قطعا به همين صورت بوده 
و اينطور نيست كه گردشگران عراقى 
بـــراى آمدن به ايران اقدام به اخذ ويزا 
نكنند و پولى نپردازند. فرآيند وزارت امور 

خارجه معموال رفتار متقابل دو كشور را 
مدنظر قرار مىدهد. مگر اينكه شرايط 
خاصى باشـــد و كميتهاى كه براى اين 
موضوع وجود دارد، به جمعبندى برسد 
و تصميم بگيرد كه ما يكطرفه لغو رواديد 
بكنيم كه البته باز مالحظات اقتصادى، 
اجتماعى و سياسى خاص خود را دارد. 
وى با بيان اينكه رويه كشورها در مسئله 
رواديد بهصورتى است كه عمل متقابل 
را در دســـتور كار خود قرار مىدهند، 
اظهار داشت: با توجه به اينكه در حوزه 
بينالمللى كار كردهام؛ بايد بگويم كه اگر 
قرار باشد هزينهاى براى اخذ ويزا و رفتن 
ايرانيان به جايى گرفته شود؛ قطعا ما هم 
بههمان ميزان براى پذيرفتن مردم كشور 

مورد نظر هزينه مىگيريم و اينطور نيست 
كه عراقىها براى آمدن به ايران اقدام به 
اخذ ويزا نكنند و پولى نپردازند. البته در 
بحث مناطق آزاد اين موضوع متفاوت 
اســـت . تيمورى در ادامه درباره شرايط 
ورود بهمناطـــق آزاد اينطور توضيح داد: 
مناطق آزاد جزو سرزمين اصلى نبوده و 
ورود به آن به معنى ورود به كشور نيست. 
اين مناطق از ويژگىها و تســـهيالتى 
برخوردارند كه ويزا نگرفتن گردشگران 
يكى از همين امتيازات است. اما به محض 
اينكه آن گردشگر بخواهد از منطقه آزاد 
به مناطق سرزمين اصلى وارد شود، قطعا 
از او ويزا خواهند خواست كه براى اين 

موضوع بايد مبلغى بپردازد.

همايش ملى الميزان و علوم انسانى 
اسالمى برگزار مىشود

همايش ملى الميزان با همكارى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى و 
دانشگاه عالمه طباطبايى در روزهاى 21 و 23 آبان با حضور شخصيتهاى 

برجسته علمى و دينى برگزار مىشود.
به گزارش ايسنا، حجتاالسالم والمسملين محمد عربصالحى ديروز 
در نشست تشريح برنامههاى "همايش ملى الميزان و علوم انسانى اسالمى" 
كه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى برگزار شد با تشريح ابعاد مختلف 
علمى و اجرايى اين همايش و با بيان اينكه اساس انقالب اسالمى بر پايه 
علوم انسانى اسالمى پايهگذارى شده است، اظهار كرد: رئيس و رهبر انقالب 
امام خمينى (ره) چندين كار تحقيقى و پژوهشى درباره مديريت سياست 
اسالمى داشتهاند و امام (ره) در ابتدا كتاب حكومت اسالمى را نوشته و پس 

از آن تدريس كرده و بر اساس مبانى آن انقالب كردهاند.
وى افزود:يكى از مهمترين بحث،بحث علوم انسانى اسالمى است. ما 
در صورتى مىتوانيم ادعا كنيم به دستاوردهاى انقالب رسيدهايم كه اساتيد 
ما مبانى را از قرآن و دين بگيرند. بخشى از اين مورد در قبل از انقالب 
محقق شد و بخشى در طى اين 40 سال و بخشى ديگر هنوز محقق نشده و 
راه زيادى را تا محقق شدن آن داريم؛ چرا كه فرهنگ يك مقولهاى است كه 
بايد چندين دهه براى شكلگيرى آن بگذرد.اسالم در بحث تربيت،روانشناسى 
و... حرفهاى زيادى براى گفتن دارد. ديدگاههايى كه اسالم در خصوص 

انسان مطرح مىكند،با ساير ديدگاهها متفاوت است.
رئيس پژوهشگاه حكمت و دينپژوهشى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمى با طرح اين سوال كه برخى مىگويند علوم اسالمى و غيراسالمى 
ديگر چه موضوعى است،گفت: آيا اسالم در خصوص تربيت انسان نظر 
خاصى دارد يا ندارد؟ اسالم در مورد خانواده، مسائل جامعه، اقتصاد و ... 
برنامه دارد و علوم انسانى اسالمى يعنى همين مسائل. پژوهشگاه اساس كار 
خود را در علوم انسانى قرار داده است و در سه مرحله توليد مبانى، توليد 
منطق و روششناسى و تدوين مسائل علوم انسانى گامهايى را برداشته است 

و دو گروه مستقل در اين عرصه فعاليت داشتهاند.
عرب صالحى يادآور شد: قرآن مهمترين منبع و آسمانىترين منبعى است 
كه در جهان امروز در اختيار بشريت قرار دارد. ما همواره در پژوهشگاه در 
اين راستا سعى كردهايم كه مبانى علوم انسانى را از نگاه قرآن بررسى كنيم. 
مبانى تربيت، اقتصاد، سياست و ساير علوم انسانى را با همكارى اساتيد اين 
حوزه از منظر قرآن و مبانى آن در پژوهشگاه استنباط كردهايم و در ادامه 
به سراغ روششناسى رفته و پس از آن درصدد تدوين علوم برآمديم. بر 
همين اساس پژوهشگاه چندين سال است كه همايشهايى را با عنوانهاى 
مختلف برگزار مىكند كه از جمله آنها برگزارى همايش الميزان است كه 
ديدگاههاى عالمه طباطبايى را تبيين مىكنيم و اين همايش در ابعاد مختلف 

و در شهرها و دانشگاهها برگزار مىشود .
در ادامه اين نشســـت محمد چابك، رئيس ستاد اجرايى همايشهاى 
پژوهشگاه با تاكيد بر اين موضوع كه برنامههاى متعددى كه در ايامى كه 
مزين به نام عالمه طباطبايى است، در تهران و قم با همكارى پژوهشگاه و 
دانشگاه عالمه طباطبايى برگزار مىكنيم، گفت: روز( 21 آبان ماه) در دانشگاه 
عالمه طباطبايى همايش مبانى فكرى عالمه برگزار مىشـــود و مجموعه 
مقاالتى را در اين رابطه به دست ما رسيده كه مورد بحث و بررسى قرار 
مىدهيم و ســـخنران اصلى اين همايش آيتاهللا رشـــاد است. همچنين در

( 23 آبان ماه) نيز با مشاركت مجموعه دارالقرآن عالمه طباطبايى كه وابسته 
به بيت عالمه است، نقش و تفسير الميزان با رويكرد علوم انسانى اسالمى 
مورد بررســـى قرار مىگيرد و  اين برنامه در شـــهر مقدس قم در مجموعه 
دارالقرآن عالمه طباطبايى با سخنرانى آيتاهللا جوادى آملى و آيتاهللا رشاد 

برگزار مىشود.

تقدير از برخى دانشجويان دكترى با اعطاى جايزه دكتر ساروخانى

المللى مديريت رسانه اهداى جايزه دكتر ساروخانى در همايش بين



آگهي مزايده فروش
سه دستگاه خودروي سواري به صورت نقد

سال ساختنام دستگاهرديف

1387سواري نيسان رونيز نقره اي1

1391سواري پژو پارس سفيد2

1391سواري پژو 405 نقره اي3

1. متقاضيـــان مي تواننـــد جهـــت دريافـــت اطالعـــات تكميلي 
و اســـناد شـــركت در مزايده و هماهنگي براي بازديـــد از تاريخ درج 
 آگهي حداكثر تا ســـاعت16 روز يكشـــنبه مورخ 97/8/27 به آدرس: 
تهران ـ  جنت آباد جنوبي ـ خيابان حيدري شرقي ـ 16متري اول شمالي ـ 
 كوچه آذرشـــب ـ  پـــالك21 دفتر شـــركت تالون مراجعـــه نمايند. 

شماره تماس: 7ـ44895286 داخلي116
2. مهلت ارائه پيشنهادها تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 97/8/27

3. زمان بازگشـــايي پاكت هاي مزايده ســـاعت 8:30 صبح روز دوشنبه 
مورخ 97/8/28 مي باشـــد و متقاضيان مي توانند با ارائه كارت شناسايي 

درجلسه شركت نمايند.
4. شركت تالون در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

5. ميزان سپرده شركت در مزايده معادل 5% قيمت پيشنهادي مي باشد 
كه بايد به صورت چك بانكي در وجه شركت تالون به همراه ساير مدارك 

تحويل گردد.

دوم

44 اخبار داخلى
يكشنبه20 آبان  1397ـ    3 ربيع االول 1440ـ   11 نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27143

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

60/19 دالر 

70/18 دالر 

 70/68 دالر      

65 /1209 دالر    

 4450000 تومان

4650000 تومان

2290000 تومان

1290000  تومان

690000 تومان

432000 تومان

4200 تومان 

14494/9 تومان

14800 تومان 

4761/6 تومان

16555/3 تومان

16800  تومان

5448/1  تومان

18199/2 تومان

19200  تومان

1143/7  تومان

3949/3  تومان

4050  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)

سازمان امور مالياتى كشور در بخشنامه اى، 
اســـامى بنيادها و نهادهاى انقالب اسالمى كه 

مشمول ماليات نيستند را اعالم كرد.
بـــه گزارش مهر، در اين بخشـــنامه آمده 
اســـت: نظر به اينكه براساس بند چهار الحاقى 
به ماده دو قانون ماليات هاى مستقيم به موجب 
بنـــد (1) قانون اصالح قانـــون ماليات هاى 
مســـتقيم، مصوب 94/4/31 بنيادها و نهادهاى 
انقالب اسالمى داراى مجوز معافيت از طرف 
حضرت امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى 
از شـــمول پرداخت ماليات هاى موضوع قانون 

ماليات هاى مستقيم خارج شده اند، به پيوست 
تصويرنامه مـــورخ 96/9/21 دفتر مقام معظم 
رهبرى به شرح زير براى اطالع و اقدام ارسال

 مى شود:
اسامى بنيادها و نهادهايى كه براساس نظر 
مقام معظم رهبرى مشـــمول بند مذكور بوده و 
تحت نظارت اين دفتر فعاليت مى كنند، به شرح 
ذيل براى ابالغ به سازمان امور مالياتى و مراجع 
ذى ربـــط براى رعايت مفاد قانون درباره آن ها 

ايفاد مى شود.
بديهى است مفاد تبصره هاى ماده دو قانون 

دربـــاره اين بنيادها و نهادها و تكاليف آنها در 
مورد پرداخت ماليات هاى تكليفى و ماليات بر 

ارزش افزوده همچنان مجرى خواهد بود:
بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمى، 
كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان تبليغات 
اسالمى،دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم، 
بنياد مســـكن انقالب اسالمى، بنياد مستضعفان 
انقالب اســـالمى، ســـتاد اجرايى فرمان امام 
خمينـــى(ره)، مركز خدمات حوزه هاى علميه، 
موسسه پژوهشـــى فرهنگى انقالب اسالمى، 

جامعه المصطفى (ص) العالميه.

اجراى رجيسترى تلفن همراه مسافرى 
با گذرنامه

معاون وزير ارتباطات گفت: ارتباط سامانه همتا، گمرك و نيروى انتظامى 
برقرار شده است و گوشى هاى تلفن همراه بعد از اربعين (8 آبان) با شماره 

گذرنامه و شماره مسافرى وارد مى شوند. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، حسين فالح جوشقانى 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى درباره اجراى طرح رجيسترى 
خاطرنشان كرد: در اجراى طرح رجيسترى، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
مســـئوليت كميته راهبردى اين طرح را برعهده دارد كه در دو فاز ســـاماندهى 

گوشى هاى تلفن همراه و ساماندهى تبلت  ها اجرايى شده است.
وى با بيان اينكه توجه بيشتر ما به فاز نخست اين طرح بود، تصريح كرد: 
فاز نخست اين طرح براى جلوگيرى از قاچاق گوشى تلفن همراه اجرا شد، 
البته وزارت ارتباطات براى اجراى مرحله دوم رجيسترى كه مربوط به تبلت ها 
مى شود، آمادگى كامل در حوزه فنى دارد اما مالحظاتى در حوزه بازار وجود 

دارد كه اجراى آن را تعويق انداخته است.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به اينكه متولى تامين 
گوشى تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نيست، اظهار داشت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت متولى تامين گوشى در بازار است، بنابراين موضوع تامين ارز 
گوشى هاى تلفن همراه در حوزه وظايف ما نيست، اما برخى سوءاستفاده ها 
و مشكالت قضايى هنگام تخصيص ارز با قيمت 4200 تومانى صورت گرفت 
كه منجر شد تا تعداد زيادى گوشى در گمرك باقى بماند كه براى رفع اين 

موضوع پيگيرى هاى الزم را انجام مى دهيم.
وى دربـــاره نحوه اتصال گمرك، وزارت صنعت و ارتباطات با يكديگر 
توضيح داد: سامانه همتا اين سه نهاد را به هم متصل كرده است؛ اين سامانه 
زير نظر ما نيســـت اما از قابليت هاى آن در اجراى طرح رجيســـترى استفاده 
شده است.رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى همچنين  با اشاره 
به اين كه بسته اى براى مقابله با تحريم ها و نوسانات ارزى در وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات تهيه شده است، گفت: با ارائه اين بسته مشكلى در زمينه 

تامين ارز اپراتورها نداريم.
وى درباره ارائه ارز به اپراتورهاى تلفن همراه خاطرنشان كرد: با تمهيدات 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و بانك مركزى، بسته مقابله با تحريم و 
نوسانات ارز در اين وزارتخانه براى تامين ارز اپراتورهاى تلفن همراه تهيه و در 

ستاد اقتصادى دولت مطرح شد، بنابراين در اين زمينه مشكلى وجود ندارد.
فالح جوشقانى افزود: پيش از اين اپراتورها نيازهاى خود را به ما اعالم 
كرده بودند و پس از بررسى و تاييد معاونت توسعه، هماهنگى و امور پشتيبانى 

و بانك مركزى نيازها تاييد و هماهنگى هاى ارزى در دولت انجام شد.

قدرت خريد كارگران 65 درصد 
كاهش يافته است

تسهيالت ســـاخت مسكن 
از محـــل اوراق گواهى حق تقدم 
تسهيالت مسكن به انبوه سازان در 
تهران تا ســـقف 60 ميليون تومان 

است.
به گزارش مهر، ابوالقاســـم 
رحيمـــى اناركى مديرعامل بانك 
مســـكن انواع تسهيالت ساخت 
مسكن براى متقاضيان انفرادى و 
انبوه سازان را شامل گواهى سپرده 
حق تقدم يا حساب ممتاز، حساب 
پس انداز صندوق يكم، تسهيالت 
بدون ســـپرده و تسهيالت بافت 
فرسوده دانست و گفت: مجموعه 
سياست هاى بانك به اين ترتيب 
بوده اســـت كه اوال از انبوه سازان 
حرفه اى حمايت بيشترى بشود، 
همچنين از انبوه ســـازانى كه با 
فن آورى هاى نوين مى ســـازند هم 
حمايـــت الزم به عمل آيد و در 
عين حال از بافت هاى فرسوده و 
همچنين مناطق كمتر توسعه يافته 
و همينطـــور از افرادى كه الگوى 
مصرف را در ســـاختمان رعايت 

مى كنند، حمايت شود. 
وى افزود: در حوزه ساخت 
مسكن، پرداخت تسهيالت از محل 
اوراق گواهى ســـپرده حق تقدم 
يا همان تســـهيالت ممتاز يكى از 
روش هاســـت كه در اين وضعيت 
افراد مى توانند به بازار مراجعه كرده 
و اوراقى را تهيه كنند و اين اوراق 
را به بانك ارايه و از تسهيالت آن 

استفاده كنند.
رحيمى اناركـــى ادامه داد: 
سقف هاى تســـهيالت ممتاز در 
تهران در حالت انفرادى 60 ميليون 
تومان، مراكز استان ها و شهرهاى 
بـــاالى 200 هزار نفر جمعيت 50 
ميليون و شـــهرهاى كوچك 40 

ميليون تومان است.
مديرعامل بانك مسكن اضافه 

كرد: زوجين امكان اســـتفاده از دو 
وام را بـــر روى يك پالك دارند؛ 
بدين معنا كه مى توانند در تهران 
تـــا 100 ميليون تومان و در مراكز 
اســـتان ها و شهرهاى ميانى تا 80 
ميليون و تا 60 ميليون تومان زوجين 
به صـــورت انفرادى بر روى يك 
پالك براى ساخت انفرادى استفاده 

كنند.
وى افـــزود: در كنـــار اين، 
انبوه ســـازان هم مى توانند با تهيه 
اوراق از سقف هاى تسهيالتى به 
ازاى هر واحد استفاده كنند؛ بدين 
معنا كه سازنده به عنوان مثال وقتى 
مى خواهد 10 واحد بسازد مى تواند 
در تهـــران 10 عدد وام 60 ميليون 

تومانى تسهيالت دريافت كند.
اين مقام مســـئول از ديگر 
روش ها را استفاده از تسهيالت از 
محل حســـاب صندوق يكم براى 
ســـاخت انفرادى واحد مسكونى 
بيـــان و اعالم كـــرد: در اين نوع 
از تسهيالت سقف پرداخت براى 
تهران 80 ميليون تومان، براى مراكز 
استان ها و شـــهرهاى ميانى 60 
ميليون تومان و براى شـــهرهاى 

كوچك 40 ميليون تومان است.
وى افـــزود:در ايـــن نوع از 
تسهيالت هم زوجين مى توانند به 
صورت تجميعى از اين تسهيالت 
استفاده كنند؛ بدين معنا كه زوجين 
مـــى توانند 160 ميليون تومان در 
تهران،مبلغ 120 ميليون تومان در 
مراكز اســـتان ها و شهرهاى ميانى 
و در شهرهاى كوچك 80 ميليون 

تومان دريافت كنند.
رحيمى اناركى از ديگر انواع 
تسهيالتى كه به متقاضيان پرداخت 
مى شود را تسهيالت بدون سپرده 
ساخت عنوان كرد و گفت: تسهيالت 
بدون سپرده ساخت به افرادى تعلق 
مى گيرد كه با بانك مراودات مالى 

داشـــته اند و حساب جارى قابل 
قبولى در بانك دارند. اين تسهيالت 
بـــاز هم به تفكيك تهران با مراكز 
استان ها و ساير شهرها با يكديگر 

متفاوت است.
به گفته وى، در تســـهيالت 
بدون سپرده ساخت به شيوه سنتى 
در تهـــران 70 ميليـــون تومان به 
ازاى هر واحد، در مراكز اســـتان ها 
و شـــهرهاى باالى 200 هزار نفر 
جمعيـــت 60 ميليون تومان و در 
ساير شـــهرها 50 ميليون تومان 
پرداخت مى شـــود و اين ميزان 
در مناطق كمتر توســـعه يافته 40 
ميليون تومان است كه مناطق كمتر 
توســـعه يافته در واقع شهرهاى 
محروم اســـت كه وقتى متقاضيان 
به شعب بانك مراجعه كنند، ليست 
آنها معلوم است.مديرعامل بانك 
مسكن حمايت از انبوه سازان را از 
اولويت هاى بانك مذكور برشمرد 
و گفت: سقف تسهيالتى براى انبوه 
سازان در تهران 90 ميليون تومان، 
در مراكز استان ها 80 ميليون تومان 
و در ساير شهرها 70 ميليون تومان 
و همچنين در مناطق كمتر توسعه 

يافته 60 ميليون تومان است.
وى خاطرنشـــان كرد: انبوه 
ســـازانى كه صالحيت حرفه اى 
دارند و مى خواهند با اســـتفاده 
از فن آورى هاى نوين بســـازند، 
بانك به اين متقاضيان به ازاى هر 
واحد 110 ميليون تومان، در مراكز 
استان ها و شهرهاى باالى 200 هزار 
نفر 100 ميليون تومان و در ســـاير 
شهرها 90 ميليون تومان تسهيالت 

مى دهد.
نامبرده ادامـــه داد: همچنين 
اين دســـته از انبوه سازان به اندازه 
15 درصد تســـهيالتى كه دريافت 
مى كنند بايد در حساب شان كاركرد 
داشته باشند؛ بدين معنا كه رسوب 

يا معدل حســـاب اين متقاضيان 
طى يكسال بايد 15 درصد ميزان 
تسهيالتى باشد كه تقاضا مى كنند و 
اين مبالغ هم به ازاى هر واحد داده 
مى شـــود. با اين محاسبه به عنوان 
نمونه انبوه سازى كه بخواهد 100 
واحد بسازد به ازاى هر واحد 110 
ميليون تومان در تهران دريافت مى 
كند. وى با اظهار اينكه نرخ ســـود 
تسهيالت بدون سپرده طبق مصوبه 
شـــوراى پول و اعتبار 18 درصد 
اســـت، تاكيد كرد: الزام براى انبوه 
سازى كه از محل تسهيالت بدون 
سپرده استفاده مى كند، اين است 
كه بايد 20 درصد تسهيالت را از 
محل اوراق استفاده كنند. همچنين 
آن دســـته از متقاضيانى كه الگوى 
مصرف را رعايت مى كنند يعنى 75 
متر را در شهرهاى باالى يك ميليون 
نفر و در ساير شهرها حداكثر 100 
متر را رعايت مى كنند، مى توانند 
از اين تســـهيالت بهره مند شوند. 
آنهايى كه در شهرهاى كمتر توسعه 
يافته مى سازند هم الزامى به ارايه 

اوراق ندارند.
رحيمى اناركى يادآور شـــد: 
انبوه ســـازانى كه در بافت هاى 
فرسوده و ناكارآمد شهرى بخواهند 
تسهيالت دريافت كنند، شرط 15 
درصد رسوب حساب در يكسال 
براى اين افراد 5 درصد مى شـــود 
بدين معنا كه شـــرط بانك براى 
بافت هاى فرسوده براى انبوه سازان 
به يك سوم تقليل پيدا مى كند و 
در عين حال الزم نيست تا اوراق 

ممتاز هم ارايه كنند.
وى تصريـــح كرد: مجموعه 
سياست هاى بانك به اين ترتيب 
بوده اســـت كه اوال از انبوه سازان 
حرفه اى حمايت بيشترى بشود، 
همچنين از انبوه سازانى كه با فن 
آورى هاى نوين مى ســـازند هم 

حمايـــت الزم به عمل آيد و در 
عين حال از بافت هاى فرسوده و 
همچنين مناطق كمتر توسعه يافته 
و همينطـــور از افرادى كه الگوى 
مصرف را در ســـاختمان رعايت 

مى كنند، حمايت شود. 
مديرعامل بانك مســـكن از 
ديگر تســـهيالتى را كه اين بانك 
پرداخت مى كند، ارايه تسهيالت به 

تعاونى هاى مسكن بيان كرد. 
همچنين مدير طرح و برنامه 
بانك مســـكن دربـــاره جزييات 
تســـهيالت 210 ميليون تومانى 
گفـــت: افرادى كه در حســـاب 
پس انداز مســـكن جوانان سرمايه 
گذارى مى كنند، بعد از 15 سال اين 
تسهيالت را دريافت خواهند كرد.

محمدحســـن مرادى گفت: 
حســـاب جوانـــان از ديگر انواع 
تسهيالتى اســـت كه براى خريد 
توســـط بانك تدارك ديده شده 
است. حساب جوانان يك حساب 
بلندمدت و 15 ساله است و افراد 
در اين حســـاب، سپرده گذارى و 
طى 15 سال، تسهيالت دريافت مى 
كنند. متقاضيان بايد ماهانه مبالغى 
را واريز كنند و بعد از 15 ســـال 
از سقف تسهيالت استفاده خواهند 

كرد.
وى يادآور شـــد: هم اكنون 
افرادى كه حساب باز كنند مى توانند 
تـــا 210 ميليون تومان بعد از 15 
ســـال تسهيالت دريافت كنند، در 
عين حال از سال پنجم به بعد مى 
توانند از تســـهيالت اين حساب 
بهره مند شـــوند و با اين ترتيب 
ســـقف آن پايين تر مى آيد. نرخ 
سود اين تسهيالت در حال حاضر 
9 درصـــد و مدت بازپرداخت هم 
حداكثر 20 سال است. اين حساب 
هم براى ساخت و هم براى خريد 

قابل استفاده است.

بخش حمل و نقل و مسكن در شرايط عادى و فعلى 
يكى از اصلى ترين و حياتى ترين بخش ها محســـوب 
مى شود و انتظار داريم وزارت راه و شهرسازى با جديت 
و قاطعيت بيشتر اين بخش را در خدمت توسعه كشور 

قرار دهد. 
اين مطلب را دكتر اســـحاق جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهورى ديروز در مراسم توديع و معارفه وزراى 
قديم و جديد راه و شهرسازى اعالم كرد و  با اشاره به 
اينكه ســـنت خوبى است كه از فرهنگ ايرانى و اسالمى 
برخاسته است كه در دوره خاتمه مسئوليت يك خدمتگزار، 
از خدمت وى تقدير مى شود، ادامه داد: در شرايط دشوار 
و پيچيده كنونى با يكى از دستگاه هايى كه بيش از مابقى 
دستگاه ها مورد توجه دشمن قرار دارد، روبرو هستيم كه 
دشمن تالش مى كند با چوب الى چرخ گذاشتن كارهاى 
آن باعث نارضايتى عمومى، آسيب به خدمات مورد نياز 

و اخالل در امور كشور شود.
وى گفت: وظيفه مســـئوالن اين وزارتخانه امروز 
سنگين تر از گذشته است و انتظار عموم اين است كه در 
اين مقطع متناسب با شرايط موجود برنامه هايى تهيه و 
آن را اجرا كنيم كه بخش وسيعى از كارها انجام گرفته و 

مابقى بايد در دستور كار قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به اينكه دشمن 
براى مختل كردن بخش هاى مختلف اين وزارتخانه چشم 
دوخته است، گفت: بايد با تدابير الزم تقويت حمل و نقل 
هوايـــى، دريايـــى، ريلى و جاده اى به صورت جدى در 
دستور كار قرار گيرد و ما براى كشور در اين بخش برنامه 

هاى خوبى تدوين كرده ايم.
وى افزود: شرايط جغرافيايى، همسايگى ايران با 15 
كشور و داشتن شبكه ريلى در نقاط مختلف،مى تواند ما را 
در مساله صادرات و واردات كاال كمك كند و شبكه ريلى 

ما در اقصى نقاط كشور به يكديگر متصل است.
جهانگيرى با اشاره به اينكه بندر چابهار هم به شبكه 
ريلى وصل خواهد شـــد و اين موضوع از اولويت هاى 
دولت است، گفت: راه آهن سريع السير تهران به اصفهان 
و راه آهن برقى تهران به مشهد جزء مهمترين برنامه هاى 
دولت اســـت كه در شـــرايط عادى و خطير امروز به آن 

نيازمنديم.
وى بـــا اظهار اينكه در بخش هوايى به رغم اينكه 
دشمنان در صدد ايجاد اخالل هستند، بايد بتوانيم ناوگان 
هوايـــى خود را تجهيز و هواپيماهاى مورد نياز خود را 
تهيه كنيم، اضافه كرد: دشـــمنان ما از اقدامات ضدانسانى 
تحريم كه بخشى از آن هواپيمايى و قطعات آن را شامل 
شده استفاده مى كنند تا پروازهاى هوايى كه مردم از آنها 
استفاده مى كنند، محروم بمانند تا ايمن انجام نشود؛ البته 
با تالش همكاران در خطوط هوايى، در اين زمينه اطمينان 

الزم را به مردم خواهند داد.
معاون اول رئيس جمهورى عنوان داشت: حمل و نقل 
دريايى كشـــور هم ســـاالنه ده ها ميليون تن كاال به دنيا 
صادر و به كشور وارد مى كند و بايد فعال شود و در اين 
زمينه برنامه هاى مورد نياز تدوين شده است و عليرغم 
اينكه دشمنان اعالم كرده اند كشتيرانى و حتى كشتى ها 
و هواپيماهـــاى ما را تحريم كرده اند، با اطمينان به مردم 
مى گوييم كه مى توانيم با كمك مديران و كارشناسان كارى 

كنيم كه اخاللى در امور به وجود نيايد.
وى با بيان اينكه بخش حمل و نقل يكى از جدى ترين 
بخش هاست، افزود: ذينفعان اين بخش بايد به طور جدى 
مورد حمايت قرار گيرند و از دغدغه هاى دولت اين بود 
افرادى كه در اين بخش به دليل حساسيت ها مورد توجه 

قرار نگرفته اند، به آنها توجه شود.
جهانگيرى خاطرنشان كرد: گفتگو با كاميونداران و 
قول هايى كه در جهت حل مشكالت به آنها داده شده 
بايد پيگيرى شـــود و كاميونداران هم بايد شرايط فعلى 
كشور را رصد كنند و چند ماهى سختى را تحمل كنيم 

تا با سرافرازى از آن عبور كنيم. اين مساله سبب خواهد 
شد تا دشمنان بدانند اين روش ها جواب نخواهد داد و 

بايد با احترام و گفتگو وارد عمل شوند.
وى عنوان كرد: همچنين بخش مســـكن يكى ديگر 
از اصلى ترين نيازهاى جامعه است و دولت انتظار دارد 
اين وزارتخانه در اين بخش سياســـتگذارى هاى دقيقى 

انجام دهد.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: بخش مســـكن، 
صنعت، كشـــاورزى و فعاالن و مسئوالن اين بخش ها 
50 تـــا 60 درصد كار را بر عهده دارند و موتور محرك 
بيش از سياســـت درون بخشى به سياست برون بخشى 

بستگى دارد.
وى با اشاره به اينكه نوسازى واحدهاى فرسوده جزو 
ديگر اولويت هاى دولت اســـت، ادامه داد: سال گذشته 
در دو منطقه اى كه زلزله شـــد، در يك منطقه كه طرح 
نوسازى صورت گرفته بود و زلزله اى با قدرت بيشتر آمده 
بود، يك واحد هم تخريب نشد، ولى در برخى روستاها 
كه طرح نوسازى انجام نشده بود به خصوص كرمانشاه، 

درصد خرابى ها زياد بود.
جهانگيرى اضافه كرد: در آستانه سالگرد زلزله كرمانشاه 
هســـتيم و فردا در جلســـه هيات دولت با ارائه گزارشى 
درخصوص نقاط ضعف و قوت آن بحث خواهد شد. 
وى ادامه داد: بافت فرسوده و حاشيه نشينى هم در 

دستور كار دولت قرار دارد و رئيس جمهورى با توجه به 
اينكه در داخل شهرهاى مختلف بافت هاى فرسوده وجود 
دارد كه نيازمند تغيير و تحول هستند، از اين ايده حمايت 
كردند و دستور دادند تا راهكارهاى اجرايى پيدا شود و 
براى اين منظور وام هايى با سود 6 و 8 درصد تخصيص 
دادند و حتى دستور دادند اگر دولت زمينى دارد در اختيار 

توسعه گران قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: اميدوارم در دوره 
مسئوليت آقاى اسالمى كه از مديران خوب كشور هستند، 
همكاران من در اين وزارتخانه همكارى و همراهى خوبى 

براى توسعه برنامه هاى اين وزارتخانه داشته باشند.
وى با اشاره به اينكه دغدغه فعاالن و پيمانكاران زياد 
است و از دولت طلب دارند، ولى ساز وكارهايى طراحى 
شده كه اميدواريم بخشى از مطالبات آنها پرداخت شود، 
افزود: آقاى آخوندى يكى از اعضاى فعال دولت بوده اند 
كه در هر زمينه اى كه در دولت بحث مى شد، همواره 

سرزنده در همه امور حضور پررنگى داشتند.
جهانگيـــرى اضافه كرد: همـــه اعضاى دولت در 
تصميم گيرى ها هماهنگ هستيم، برخى وزيران مسئوليت 
مشترك دارند و در امور تبادل نظر مى كنند، البته فشارهايى 
بر دولت بوده و است ولى مهم اين است كه مديرانى هستيم 
كه بايد دل دريايى داشـــته باشيم. قرار نيست موضوعات 

كوچك به موج بزرگ تبديل شود و در جهت آشفتگى 
مردم باشد.

وى خاطرنشـــان كرد: مسئوليت گرفتيم تا زندگى 
مـــردم را آرام و دغدغه و نگرانى مردم را كم كنيم؛ البته 
به معناى اين نيست كه نگران نيستيم ولى حرف و گاليه 
از يكديگر داريم، ولى قرار نيست با طرح برخى مسائل 

مردم را نگران كنيم.
 مهندس محمد اسالمى وزير جديد راه و شهرسازى 
هم در اين مراسم با اعالم اينكه مهمترين قول در شرايط 
فعلى، تمركز بر اولويت ها و دغدغه اصلى مردم است، 
گفت: برنامه هايى كه وزارت راه و شهرسازى متعهد به 

انجام آنها است بايد با اهتمام ويژه به پايان برسند.
وى با اشاره به اينكه وزارت راه و شهرسازى يعنى 
زندگى، سكونت و حركت كه اينها همه ريشه در فعاليت 
مردم دارد، افزود: اقدامات ما تمدن ساز و نماد موفق تمدن 
اســـالمى است كه بايد اين فضا را هماهنگ و يكپارچه 
كنيم و از همه شرايط در زمان كنونى تحريم ها براى عبور 
سالمت استفاده كنيم. در اين زمينه مقابله با تحريم ها يكى 
از ضروريات مديريت اســـت كه بايد با كمك و سرمايه 

مردم مديريت شود.
همچنين دكترعباس احمد آخوندى وزير سابق راه و 
شهرسازى در اين مراسم اعالم كرد: در دوره تصدى خودم 
بر وزارت راه و شهرســـازى به رابطه حكمرانى در ايران 

توجه ويژه اى داشتم، زيرا از مرداد 1332 تاكنون همچنان 
مفهوم ايران در جغرافياى ايران غريب است و اين مسئله 

هنوز در كانون عمل قرار نگرفت.
وى گفت: ســـعى كردم تا مفهوم انسان محورى بر 
مبناى پذيرش قانون اساسى باشد پس براى من توجه به 
حكمرانى و حفظ تعلق هويتى به تمدن شهرى و تحت 

حكمت ايرانى بسيار مهم بوده است.
وزير سابق راه و شهرسازى گفت: متاسفانه در پايان 
كار بنده، تبليغات گسترده ضد رسانه بر فعاليت هاى وزارت 
راه و شهرسازى سايه افكند و چنان اين ضد رسانه ها تبليغ 
كردند كه در اين 62 ماه اقدامات وزارت راه و شهرسازى 
فاقد هر گونه دستاورد مثبتى بوده و تمام مديران در مرخصى 

و خوش گذرانى بوده اند.
وى ادامه داد: به جهت تعهد به مردم گزارشى تحليلى 
از رويكردهـــاى بنيادى تهيه خواهم كرد و به زودى اين 
گزارش را كه در حوزه فروش مســـكن است، به اطالع 

عموم خواهم رسيد.
بـــه گفته نامبرده، براى اولين بار در تاريخ با اجراى 
مسكن مهر به صورت گسترده اى دولت در ساخت و ساز 
مسكن مداخله كرد و شوربختانه اين مداخله تبديل به اين 
موضوع شد تا ضد رسانه ها آن را تبليغ كنند كه وزير با 

مسكن مهر مخالف است.

وى با بيان اينكه پيشنهادى در آذر 92 به دولت ارائه 
كردم تا اعتبارات مســـكن مهر كه اثر تخريبى بر اقتصاد 
كالن گذاشته است، به بدهى دولت و معادل آن به افزايش 
ســـرمايه بانك مسكن منجر شود، اما با اين پيشنهاد بنده 

موافقت نشد.
آخوندى ادامه داد: در اين 62 ماه ،چه طور وقتى بنده 
از لحاظ بنيادى با مسكن مهر مخالف بودم، بايد به افتتاح 
اين واحدها فكر مى كردم؛ پس بنابراين افتخار مى كنم يك 
مورد از اين واحدها را افتتاح نكردم و اين موضوع باعث 
شد ضد رسانه ها از اين موضوع حداكثر استفاده را كرده 

و از بنده چهره ضد مسكن مهر بسازند.
وى با اظهار اينكه دولت در مورد پيشـــنهادات بنده 
اتخاذ تصميم نكرد و ضمن مخالفت با آنها، بخش مسكن 
را بدون تصميم و پيشـــنهاد رها كرد، گفت: مسكن مهر 

باعث افزايش باالى تورم شده بود.
 وزير سابق راه و شهرسازى افزود: براى ساماندهى 
بازار مسكن و خارج كردن سوداگرى چند سياست توقف 
توسعه مسكن مهر و تكميل واحدهاى نيمه تمام، اتكا به 
سياست پس انداز و فعال سازى انواع ابزارهاى مالى و پولى 
مانند انتشار اوراق رهنى، افزايش قدرت خريد متقاضيان 
مسكن، تبديل بانك مسكن به بانك توسعه اى به منظور 
مداخله موثر بانك در بازار، اتخاذ سياست انضباط شهرى، 
اجراى سياست بازآفرينى محله محور و...  روى آوردم.

وى با اشـــاره به اينكه سياست هاى من با تكيه بر 
معيارهاى ايرانشـــهرى، مشاركت و.. طراحى و پيگيرى 
مى شد، گفت: شاخص هاى اقتصاد كالن در سال 97 دچار 
تغييرات ناگهانى شد و همين موضوع باعث تغييرات قيمتى 

در بخش مسكن شد.
آخوندى در خصوص اينكه كارگروه توسعه بازآفرينى 
شهرى را با حضور چند وزير و رؤساى سازمان ها تشكيل 
داديم، اما تنها 36 متر مربع از زمين هاى دولتى براى توسعه 
بازآفرينى شهرى اختصاص يافت، اظهار داشت: پيشنهاد 
دادم با منابع مســـكن مهر، بانك مســـكن به يك بانك 
توسعه اى تبديل شود. زيرا در شرايط تنگناى مالى وجود 
يك بانك بزرگ و سالم براى حل و فصل وضعيت، الزم 

و ضرورى است.
وى بيان كرد: شوربختانه درك درستى در اين باره در 
دولت وجود نداشت. 56 درصد مسكن مهر و 50 درصد 
پروژه هاى زيرســـاختى را با پيگيرى و سماجت تمام به 
پايان رساندم. حجم تمام شده كار در اين دولت بيش از 
1/5 برابر كار دولت قبل بود. مى توانستم هر هفته يك 
پروژه را افتتاح كنم و يكى از محبوب ترين وزرا شـــوم. 
اما ضمن وقت گذاشتن زياد و پيگيرى كردن كار، بخش 

زيادى از كار مسكن مهر را انجام دادم.
وزير سابق راه و شهرسازى با اشاره به اين كه بخش 
اعظم سياســـت هاى مسكن را در خالل برنامه ششم به 
تصويب مجلس و دولت برســـانيم، گفت: شروع ساالنه 

بازآفرينى 270 محله را آغاز كرديم. 
وى بـــا بيان اين كـــه دلخوش بوديم كه با ناگاه با 
ايده جديدى تحت عنوان بكوبيم و بسازيم مواجه شديم، 
اظهار كرد: هر چه توضيح داديم كه اين طرح غيراجرايى 
است و چند نمونه بسيار محدود در ايران دارد مانند طرح 
نواب و توسعه اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) كه هر دو 
على رغم صرف هزينه هاى گزاف شكست خوردند. مگر 
مى توان امالك  و خانه هاى تحت تملك مردم را كوبيد 

و ساخت، اما توضيحات من موثر نيفتاد.
آخوندى با اشـــاره به طرح مسكن اجتماعى گفت: 
حضرات هر روز تبليغ مى كنند كه اين دولت حتى يك 
مســـكن هم نســـاخته  است. اين افتخار دولت است كه 
حتى يك واحد مســـكونى را نساخت. از ابتدا قرار نبود 
دولت خانه اى بســـازد. حتى در پيام مرحوم امام براى 
تاســـيس حســـاب 100 امام ساخت خانه توسط دولت 

پيش بينى نشده بود.

جهانگيرى: توسعه حمل و نقل و مسكن در اولويت برنامه هاى دولت است مرحله دوم عرضه نفت در بورس امروز 
انجام مى شود

مرحلـــه دوم فروش نفت در 
بورس انرژى ساعت 14 و 30 دقيقه 
امروز با عرضه 700 هزار بشكه نفت 
خام به نرخ 71 دالر و 59 ســـنت 

انجام مى شود.
به گزارش ايرنا، ششـــم آبان 
مرحله نخست عرضه نفت خام در 
بـــورس انرژى با حجم يك ميليون 
بشـــكه آغاز شد كه هشت محموله 
35 هزار بشكه اى (معادل 280 هزار 
بشـــكه) به فروش رسيد.قرار بود 
مرحلـــه دوم فروش نفت در بورس 
امروز  با نرخ بشكه اى 76 دالر و 29 
سنت انجام شود اما با توجه به كاهش 
بهـــاى نفت در بازارهاى جهانى و با 
هدف افزايش جذابيت محموله هاى 
نفتى، شركت ملى نفت نرخ فروش 
نفت خـــام در دومين عرضه را به 
بشكه اى 71 دالر و 59 سنت كاهش 
داده است.البته روند كاهشى قيمت 
نفـــت همچنان ادامه دارد و حتى به 
زير بشكه اى 70 دالر هم افت كرده 
است، بنابراين مشخص نيست دوباره 
نـــرخ نفت در معامالت فردا كم مى 

شود يا خير؟
تغييـــر ديگر در دومين عرضه 

نفت خام در بورس، مربوط به افزايش 
مهلت زمان تسويه بخش ارزى است؛ 
به طورى كه مهلت تســـويه بخش 
ارزى صورت حساب نهايى (نسبت 
به اطالعيه عرضه پيشين) از 50 روز 
بـــه 60 روز پس از تاريخ بارگيرى 
محموله افزايش يافت. در اين مرحله 
هم همانند نوبت قبل، حجم خريد 
دســـتكم 35 هزار بشكه تعيين شده 
است و محموله هاى نفتى در پايانه 
خارگ در خليج فارس تحويل داده 
مى شود.شيوه فروش نفت در بورس 
انرژى 20 درصد ريالى و 80 درصد 
ارزى است. تسويه بخش ريالى (بر 
اساس نرخ تسعير) به صورت نقدى 
پيش از تحويل محموله و تســـويه 
بخـــش ارزى به صورت اعتبارى با 
ارائه ضمانت نامه بانكى تعهد پرداخت 
ريالى معتبر از بانك هاى مورد قبول 
شركت ملى نفت ايران پس از تحويل 
محموله انجام مى شود.خريدار بايد 
بخـــش ارزى را در مـــدت زمان 
مشـــخص شده پس از بارگيرى، به 
طريق مورد تاييد شركت ملى نفت 
كه در اطالعيه عرضه اعالم مى شود، 

واريز و تسويه كند.

وضع عرضه نفت خام در موقعيتى شـــبيه سال هاى 
2012 -2011 نيست كه بتوان توليدكننده قدرتمندى مانند 
ايران را از بازار جهانى نفت خام حذف كرد و صادراتش 

را حتى به نصف رساند.
فريدون بركشـــلي رئيس گروه مطالعات انرژى وين 
در گفتگو با شانا درپاسخ به اينكه چرا آمريكا در تحريم 
نفت ايران موفق نبوده است،تصريح كرد: ناكامى پرزيدنت 
ترامپ در تحريم نفتى ايران از همان ابتدا مشخص بود. 
ترامپ به شـــيوه رفتار شخصى خود به صراحت گفت 
كه صادرات نفت ايران را به صفر مى رســـاند. اين جمله 
از همان ابتدا كارشناسان نفتى را مردد ساخت كه ترامپ 
شايد اصال از تحريم نفتى ايران منصرف شده است. زيرا 
بازارشناسان خوب مى دانند كه هر نفت خامى با ويژگى ها 
و مشخصات فنى در پااليشگاه ها يا مجتمع هاى پتروشيمى 
چه نقشى ايفا مى كند. اتفاقا با توجه به ورود نفت شيل 
به بازار كه بسيار سبك است، نياز به نوع نفت  خام ايران 
كه در واقع نيمه سنگين است، اجتناب ناپذير شده و من 
حدس مى زنم كه حتى برخى پااليشگاه هاى آمريكا هم به 

برخى از نفت خام هاى توليد ايران نياز دارند.
وي افزود : نكته بعدى به ســـاختار بازار نفت بر 
مى گردد. البته اين درست است كه در طرف تقاضا، افت 
كمى در نيمه دوم 2018 مشاهده شد كه ناشى از كاهش 
مصرف در چين اســـت. اما در طرف عرضه هيچكدام از 
توليدكنندگان اعم از گابن و آنگوال يا كشورهاى بزرگ تر 
مانند شيخ نشين هاى خليج فارس و شمال آفريقا نتوانستند 
حتى در حد سهميه هاى تخصيصى اوپك خود توليد كنند. 
اين گزارشـــى است موثق كه از سوى سازمان كشورهاى 
صادركننـــده نفت (اوپك) و آژانس بين المللى انرژى در 
پاريس كامال تائيد شـــده است. البته عربستان و روسيه 
از اواخر نيمه اول ســـال 2018 توليد خود را تا حدى 
افزايش دادند و شروع به ذخيره سازى كردند. آمريكا هم 
تا حدودى ذخيره سازى كرد، اما هنوز نسبت به ميانگين 

پنج سال گذشته كمتر است.
بركشلي با اظهار اينكه در حقيقت ساختار بازار حتى 
فراتر از روند قيمت شرايط خود را به تصميمات سياسى 
تحميل مى كند،  درباره مهم ترين دليل آمريكا براى دادن 
معافيت به خريداران نفت ايران اظهار داشت: آمريكا از ابتدا 
عنوان كرده بود كشورهايى كه پيشاپيش و قبل از شروع 
رسمى تحريم ها خريد خود از ايران را كم كنند، مشمول 
معافيت هايى خواهند شـــد. به طورى كه ديديم تعدادى از 
كشورها و شركت ها از مدتى قبل برداشت خود از نفت 
ايران را كم و حتى در مواردى قطع كرده بودند. در واقع 

اين نوعى تبانى اين كشورها و آمريكا بود كه در صورت 
حرف شنوى از آمريكا مشمول معافيت مى شوند. البته آمريكا 
در همين مقطع قصد داشت بازار جهانى بدون نفت ايران 
را آزمايش و بررسى كند كه معافيت هشت كشور نشان 
مى دهد، آمريكا خود را ناچار ديد تا از موضع اوليه اش مبنى 

بر به صفر رساندن صادرات نفت ايران صرف نظر كند.
وى درپاســـخ به اين كه قيمت نفت در پى تحريم 
ايران به چه رقمى مى رسد، گفت: زمان تهاجم صدام به 
خاك كويت در دهه 1990 كه مصادف شده بود با يكى 
از نشست هاى اوپك، خبرنگاران زكى يمانى وزير پيشين 
نفت عربســـتان را از خواب بيدار كردند و به وى گفتند 
كه صدام به كويت حمله كرده و 4 ميليون و 500 هزار 
بشـــكه نفت خام در روز از بازار خارج شده است، حاال 
به نظر شما قيمت نفت خام به چه رقمى مى رسد. يمانى 

پاسخ داده بود 100 دالر در هر بشكه.
رئيس گروه مطالعات انرژى وين با يادآورى اينكه در 
آن مقطع قيمت نفت خام 20 دالر بود،گفت: البته قيمت 
باال رفت و به رقم 32 دالر در هر بشـــكه هم رســـيد، اما 
هرگز 100 دالر نشد. منظورم اين است كه پيش بينى قيمت 
در بازار نفت ريسك بااليى دارد و نكته جالب اين است 
كه وقتى كارشناسان پيش بينى مى كنند، حتى وقتى هم كه 
تحقق پيدا نكند، هرگز مورد مواخذه قرار نمى گيرند. قيمت 
هر بشكه نفت خام برنت هم اكنون حدود 70 دالر براى 
هر بشـــكه است. تحوالت آتى و ژئوپليتيك اما مى تواند 
شـــرايط را تغيير دهد. شـــرايط دشوار و بى ثبات در شبه 
جزيره عربستان ممكن است تاثيرهاى مهم ترى بر قيمت 
نفت داشـــته باشد. آمريكايى ها با ما سر جنگ دارند، اما 
ناوهاى شان را براى محافظت از رژيم عربستان به سواحل 
آنجا برده اند. در هر صورت تا پايان 2018 نمى توان انتظار 

تغيير خاصى در قيمت نفت خام داشت.
درهمين حال،"كالديو اسپيناچى" رئيس اتحاديه نفتى 
ايتاليا هم معتقد است كه براى چشم پوشى از نفت ايران 

بايد هزينه و بهاى سنگين ترى پرداخت.
به گزارش ايرنا، روزنامه "ايل ســـوله" نوشـــت كه 
اســـپيناچى مانند ساير مسئوالن ايتاليايى در بخش نفت 
انتظار نداشت كه ايتاليا در ميان هشت كشور معاف شده 

از تحريم نفتى ايران قرار بگيرد.
وى اظهار داشت: ايتاليا نخستين خريدار نفت ايران 
در اروپاســـت چنانكه در هشت ماهه سال 2018 بالغ بر 
5 ميليون و 200 هزار تن نفت از ايران وارد كرده است. 
ايران سومين صادركننده نفت (بعد از عراق و جمهورى 

آذربايجان) به ايتالياست.

رئيس گروه مطالعات انرژى وين:

آمريكا چاره  اى جز اعطاى معافيت به خريداران نفت ايران نداشت
جزئيات اعطاى انواع تسهيالت ساخت مسكن براى متقاضيان انفرادى و انبوه سازان

اخبار كوتاه اقتصادىاخبار كوتاه اقتصادى

نماد مقابله با تحريم ها در يك قاب

رئيس كل بانك مركزى با انتشار عكسى از گفتگوى سه نفره خود با رئيس 
جمهورى و وزير نفت نوشت: نمادى از برنامه ريزى براى مقابله با تحريم.
به گزارش خبرگزارى صداو سيما، عبدالناصر همتى در صفحه شخصى 
خود در فضاى مجازى ادامه داد: نتيجه تداوم صادرات نفت به همراه ايجاد 

كانال هاى مالى وارزى به تداوم چرخش اقتصاد مى انجامد.
8كاالى جديد مشمول دريافت ارز دولتي شدند

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه اى به سازمان هاى خود 
در اســـتان   ها اسامى هشت كاالى جديد را كه مشمول دريافت ارز رسمى 

هستند، اعالم كرد.
به گزارش تسنيم، براين اساس برخي كاالهاي تخصصي مورد كاربرد 
در صنايع روغن نباتى و شيرخشك اطفال ،كودهاى معدنى يا شيميايى داراى 
سه عنصر حاصلخيزكننده و برخي فرآورده ها براى عمل آوردن مواد نسجى، 

چرم و پوست هاى نرم مشمول گروه كااليى يك شده است.  
نوبخت: آمريكا باز هم دروغ مي گويد

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در پيام توئيتري نوشت: آيا آمريكا 
با تحريم فروش هواپيماي مســـافربري به ايران مي خواهد امنيت مســـافران 

ايراني را افزايش دهد؟!
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، 
دكتر محمدباقر نوبخت در پيام توئيتري خود اظهار داشت: آقاي پمپئو باز 
هم دروغ مي گويد! آيا همانطور كه گفته، يكي از نگراني  هايشان از حمله 
موشكي يمني ها به فرودگاه رياض احتمال خطر براي مسافران ايراني است؟!! 
آيا با تحريم فروش هواپيماي مسافربري به ايران مي خواهد امنيت مسافران 

ايراني را افزايش دهد؟! 

تصميم جديد دولت براي  سوخت 
خودروهاى باربرى شهرى

جديدترين تصميم ســـوختى 
دولـــت به منظور بهينه ســـازى 
مديريت توزيع سوخت در كشور، 
مربوط به خودروهاى باربرى شهرى 
است كه در صورت عدم توجه به 
اين تصميم، خودروهاى غيرفعال 
با كاهش تدريجى سهميه سوخت 

مواجه مى شوند.
به گزارش تســـنيم، در ادامه 
اجـــراى طرح هاى بهينه ســـازى 
مديريت توزيع سوخت در كشور 
و پس از اجراى موفقيت آميز طرح 
پيمايـــش براى خودروهاى باربرى 
برون شـــهرى، تصميم جديدى در 
خصوص خودروهاى باربرى شهرى 

اتخاذ شده است.
براســـاس اين تصميم، تمامي 
خودروهاى عمومـــى با ظرفيت 
باالى 10 تن فعال در سراسر كشور 

موظفند از امروز (20 آبان) به ازاى
هر حمل بار در سطح شهر به اخذ
ســـند حمل بار شهرى (باربرگ)
بـــه صورت الكترونيك و از طريق
اقدام نرم افزار تلفن همراه "باربرگ" 

كنند.
همچنين مقرر شـــده تا از اين
تاريخ (20 آبان) ســـهميه سوخت
خودروهاى شهرى با ظرفيت باالى
10 تن فاقد سند حمل بار (باربرگ)

به مرور كاهش يابد.
سازمان اطالعيه  براســـاس 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور،
رانندگان مذكـــور مى توانند براى
كســـب اطالعات بيشتر و دريافت
نرم افـــزار مربوطه به وبســـايت
WWW.BaarBarg.ir مراجعه
كرده يا با شماره 021-75492000

(داخلى 3) تماس حاصل كنند.

اسامى بنيادها و نهادهاى معاف از ماليات اعالم شد

 نايب رئيـــس كانون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران با اشاره 
به كاهـــش 65 درصدى قدرت 
خريد كارگران ابراز اميدوارى كرد: 
موضوع ترميم دستمزد كارگران در 
اولين جلســـه شوراى عالى كار با 

جديت دنبال شود. 
ناصر چمنى در گفتگو با ايسنا 
درباره برگزارى جلسه شوراى عالى 
كار در هفته جارى اظهار داشت: 
عليرغم آن كه دعوتنامه هاى كتبى 
و رسمى شوراى عالى كار تاكنون 
به دســـت ما نرسيده و قرار است 
بزودى ارســـال شود، ولى پيامك 
حضور در روز سه شنبه اين هفته 
به ما ارسال شده است كه ما آن را 
به عنوان دعوتنامه تلقى مى كنيم و 

در جلسه حاضر خواهيم شد.
وى  افزود: البته دســـتور كار 
جلسه شـــورا ارتباطى به بحث 
دســـتمزد نداشت كه نسبت به آن 
اعتراض كرديم و معتقديم در شرايط 

كنونى، مسايل اقتصادى روز و تاثير 
آن بر بازار كار ارتباطى به ســـفره 
خانوارهاى كارگرى و معيشـــت 

عقب افتاده كارگران ندارد.
نايب رئيـــس كانون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران با بيان 
ايـــن كه در حال حاضر كارگران 
65 درصد قدرت خريد خود را از 
دست داده اند،  ابراز اميدوارى كرد: 
وزيـــر كار به وعده هايى كه براى 
بهبود معيشت و حفظ امنيت شغلى 

كارگران داده است، عمل كند.
چمنـــى تاكيد كـــرد: آقاى 
شـــريعتمدارى در مجلس اعالم 
كرد كه براى معيشـــت و دستمزد 
كارگـــران برنامه دارد و ما هم با 
صحبت هايـــى كه در اولين ديدار 
خود با كارگـــران و كارفرمايان 
داشـــتند نســـبت به وعده هاى 
ايشـــان دلگرم شديم و اميدواريم 
كـــه به آنچه وعـــده داده، پايبند

 باشد.

ثبت نام ارز دانشجويى آغاز شد    
دانشجويان  ثبت نام  فرآيند 
ايرانى خارج از كشـــور براى 
دريافـــت ارز دانشـــجويى از 
ديروز در سامانه سجاد (سامانه 
جامع امور دانشـــجويان) آغاز

 شد. 
به گزارش مهر، دانشجويان 
ايرانـــى كه خارج از كشـــور 
مشـــغول به تحصيل بوده و به 
دنبال دريافت ارز هســـتند، از 

ديـــروز ( 19آبان) با مراجعه به 
سامانه اينترنتى سجاد به نشانى
ى  ا Portalبـــر . saorg . ir

بارگذارى مدارك اقدام كنند.
سازمان امور دانشجويان تنها 
موظف به تأييد وضعيت تحصيلى 
دانشجويان است و روند و ضوابط 
پرداخت ارز (نوع، ميزان و نرخ) 
بر اســـاس بخشنامه هاى بانك 

مركزى صورت مى گيرد.

توافق ايران و كره جنوبى براى 
تجارت با ارزهاى ملى 

 كره جنوبى و ايران توافق كردند على رغم تحريم هاى آمريكا، تجارت خود 
را با ارزهاى ملى انجام دهند.

به گزارش مهر به نقل از راشاتودى، خبرگزارى يون هاپ با اشاره به اينكه 
على رغم تحريم هاى آمريكا، دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقويت كنند، 
افزود: اين توافق اهميت بااليى براى دو طرف دارد و نشان دهنده نگرانى هاى 

كره در مورد روابط خود با ايران است.
 هر دو كشور توافق كردند تا پرداخت ها و واريزى هاى مالى و حساب هاى 
بانكى آنها به وون كره جنوبى باشد. اين به شركت هاى كره اى و ايرانى اجازه 

مى دهد تا تبادالت گسترده خود را در زمينه هاى مختلف ادامه دهند.



 چند روز پيش استفاده شادي گرا(تفنني) 
بنگ(ماري جوآنا) در كانادا پس از 95سال دوباره 
آزاد شد. اين قانون با فرآيند 3ساله در پشت سر، 
هواداران بنگ را در شهرهاي آن كشور امريكاي 
شمالي به پايكوبي واداشت. بي گمان اين قانون 
سبب مي شود جوانان پاكي كه تا ديروز به سبب 
ناقانوني بودن به سوي بنگ نمي رفتند امروز با 
نديدن ديوار قانون در برابر خود به مصرف 

انگيخته شوند! 
غالم كو دري(ساكن استراليا) پس از 17 
سال مصرف بنگ(ماري جوانا) با ديدن تصوير 
همسر و دخترش در يك مجله، به كلي اين 
ماده روانگردان را كنار گذاشته است، مي گويد: 
«زندگي بدون ماري آري، ولي زندگي بدون 

همسرم هرگز.» 
مجله  در  خاطره هايش  در  همسرش 
هفتگي زنانه گفته است: «برخي هيچ مجالي 
به شوهر خود براي ترك نمي دهند اما من 11 
سال تحمل اش كردم و هنگامي كه ديدم همه 
درآمدش را در راه مواد مي دهد، از خانه زدم 

بيرون.»
آيا تاكنون كسي اسبي را ديده از فشار 
افسردگي به بنگ پناه برده باشد؟ در جهان 
كهن، گاه با زخمي شدن و مرگ يك شواليه، 
اسب اش نيز دق مرگ مي شد و هر دو را در 
يك گور مي گذاشتند. پس افسردگي ويژه انسان 
نيست و جانوران نيز به اين درد دچارند. سگ 
وگربه و اسب و ديگر پستان داران در پرتوافشاني 

احساسات، سيستم مغزي همانند انسان دارند؛ 
سگ  تنهاماندن  آشفتگي(اضطراب)جدايي، 
خانگي بيش از 5ساعت در روز، رفتن كاسكو 
از فضاي پُر پرنده فروشگاه به خانه اي مالل يا 
 ميموني كه بچه    اش را از دست  مي دهد، همه 
اين ها در جانوران همراه با چالش روحي و 
رواني است و چون توانايِي بيان ندارند سگ ها 
وگربه ها، شب ها بي قراري مي كنند تا جايي كه 
آسايش از دارنده خود مي گيرند يا كاسكو به 
خودخوري مي پردازد و پَركني مي كند و ميمون 

باغ وحش به گوشه اي خيره مي ماند.
اما همان گونه كه گفته شد هيچ جانوري 
براي مرهم زخم روحي خود  به گياهان 
روانگردان رو نمي كند، در حالي كه همين 
جانوران هنگام بيماري جسمي، مسافت زيادي 
را مي پيمايند تا به گياهان دارويي برسند؛ طوطي 
با آگاهي از ويژگِي گندزدايي آهك، پروازكنان از 
جنگل به دوردست  ها و به سوي كوه هاي آهكي 
مي رود؛ سگ سرخ جنگلي پس از مسموم   شدن 
براي يافتن گياهان دارويي رهسپار ژرفاي جنگل 
جانوران،  افسردگي  مسبب  گاهي  مي شود؛ 
انسان ها هستند كه توانايِي دريافت و فهم آن ها را 

ندارند و با تنهاگذاشتن شان در خانه، افسرده شان 
مي كنند. 

اما برخي انسان ها(برخالف جانوران) با آن 
كه گزينه هايي زيادي در پيش رو دارند، براي 
افسردگي خود-به جاي درمان هاي روانكاوي يا 
مدي تيشن- به مواد روان گردان مانند ماري جوانا 
رو مي كنند؛ از اين بدتر كساني بي هيچ بيماري اي، 
روانگردان دود مي كنند كه بيماري زاست، انگار 
هيچ شادِي ديگري وجود ندارد كه بيماري زا 

نباشد ولي شادي بخش باشد.
روشن است كه انسان نيز مانند ديگر 
جانوران دچار اندوه  شود؛ اين سرشت انسان 
است و چاره اي مگر پايداري نيست؛ ولي 
مي تواند با اراده اي نيرومند، بحران را از سر 
بگذراند؛ نه اين كه به سوي بنگ و ديگر مواد 
تخديري Narcotic  (سرخوش  نما-سستي آور) 
برود و براي ادامه نشئگي، ناچار شود هر از 

چندگاه به دوز آن بيفزايد.
كشيدن چند سيگار ماري جوانا يا خوردن 
كيك آن، دم دست ترين كاري ست كه يك انسان 
آسان   جو مي  تواند انجام دهد كه به گونه اي گذرا 
از رنج رها شود؛ حتي كساني كه مي دانند مواد 
نيست بلكه افزوننده درد  روانگردان "درمان" 
است باز آمادگي ترك ندارند يا چنان غرق 

شده اند كه گياه آنان را ترك نمي كند!
سخن بنيادي من در اين نوشتار نه اين است 
كه چرا كشورهاي جهان استفاده از ماري جوانا 
را آزاد مي كنند و نه اين كه اين مواد چه سودها 

و زيان هايي دارد، بلكه سخن بر سر اين است 
كه آيا انسان نمي تواند بدون مواد سر كند؟ نه 
سركردني بيچاره وار، بلكه يك زندگي سرافراز.  

پيرامون خودمان   
در گذشته حسن صباح از حشيش(تهيه رزين 
از ريشه و ساقه ماري جوآنا) براي نيرومندساختن 
گروه خود براي از پا درآوردن دشمن سود 
مي برد؛ پايه اين سخن، دست نبشته هاي تپه هاي 
الموت است كه نشان مي دهد جنگجويان چگونه 
پس از نشئگي، در نبرد با دشمن از خود دليري و 

جان فشاني نشان مي داده اند. 
ويژگي  هرودوت،  نگارش هاي  برپايه 
دارويي-درماني ماري جوانا براي تيره هاي آريايي 
ناشناخته نبود و آنان از اين ماده براي آرامش 
در سوگواري استفاده مي كردند. همچنين ويژگي 
درماني ترياك از سوي پزشكان ايراني(محمد 
زكرياي رازي و بوعلي سينا) به نگارش درآمده 

است.  
كاش تهران هواي كوهستانِي مفرحي داشت 
و جوانان آن را تنفس مي كردند و سرخوش 
مي شدند و ديگر نيازي نمي ديدند براي شادي به 

سوي ماري جوانا بروند.    

جواني كه بام خانه خود را در نياوران 
كشتگاه ماري جوآنا كرده بود، لو رفت و اتاقك 
خانه اش شناسايي و خود او دستگير شد. اين 
مهندس كشاورزي با زرورق كاري درون اتاقك 
و با المپ هاي ويژه، نور خورشيد را به درون 
اتاقك مي رساند. در آذربايجان شرقي نيز يك 
كشتزار گياه «ماري جوآنا» پس از شناسايي آتش 

زده شد.
در ايران چند ميليون تن با مواد مخدر 
دمخورند از اين ميان شماري هر از چندگاه و از 
روي شادي، به موادمخدر سرك مي كشند. ايران 
داراي مرزهاي مشترك با همسايه هايي است 
كه هرسال هزاران تُن مواد مخدر توليد مي كنند 

كه بيشتر اين توليد را سرازير ايران مي سازند 
و تنها 35درصد از آن كشف و نابود مي شود، 
براي همين هر سال ده ها هزار تن به شمارِ 

خوگرفته هاي به مواد مخدر افزوده مي شود.
پس به دور نيست اگر جواني شادخواه كه 
به ظاهر سيگار الي انگشت دارد، سرگرم كشيدن 
ماري جوانا باشد زيرا اين ماده نه مانند ترياك بو 
دارد و نه مانند هروئين، پيكر معتاد را آويخته 
مي كند. به هر رو پايان راه شادخواهان و 
دمخوران به روانگردان اعتياد است، اين حقيقت 

را نه جامعه مي  داند و نه معتاد در جامعه. 
ماشروم؛ گونه ديگر  

ن  ن گــــردا يـــــن روزهــــا روا ا
ديگري(Magicm ushroom) راه درازدامني 
از آمريكاي جنوبي تا اين جا پيموده است؛ 

يك قارِچ ريزِ سمِي سرخوشي آور كه انسان 
با خوردنش، به درون تابلوي زيباي روي ديوار 
خانه مي رود و با قهرمان اش هم سخن مي شود. 
اين روان گردان، نيروي برآوردِ دوري و نزديكي 
اشيا را، از استفاده كننده مي گيرد و انسان به خيال 
اين كه خودرو در خيابان يك كيلومتر از وي 
فاصله دارد به ميان خط  هاي سفيد مي پرد و در 

برخورد با خودرو به هوا پرت مي شود.  
پندار(توهم) ارمغان ديگر اين روان گردان 
براي كاربر(استفاده كنندهِ هنوز معتادنشده) است 
و سبب مي شود انسان چيزهاي ناوجود را  ببيند. 
اين قارچ جادوگر با انگولك سيستم عصبي 
سمپاتيك(استرس-سوخت وساز)، سبب تپش 

دل و افزايش فشار خون و درشتي مردمك 
چشم و ُگرگرفتگي مي شود؛ كاربر شگفتي هاي 
زيادي را به تماشا مي ايستد، آواهاي ناشنيده 
به گوش اش مي رسد و به سخنان اشيا گوش 

مي سپارد. 
هم نشينِي پياپي با ماشروم، سبب آشوب 
شخصيتي، پندار بي پايه و دلواپسي خواهد شد. از 
پيامدهاي ديگر درهم ريزِي حواس است و صدا 
با بينايي دريافت مي شود(مداليته- هم حسي) و 
كاربر بر اين باور است كه صداها را رنگي  

مي بيند.
انسان بدون روان گردان

اختيار انسان همه اش دست خودش نيست 
و خون(دكتر آدامو) و خاك آب وآتش و باد و 
ستارگان(دژهاي فلكي) و طبيعت- مزاج(پزشكي 

ايراني، سينايي، سنتي) و همچنين ژن(دانش روز) 
همچو بختك بر گرده انسان نشسته است.  

شايد گناه «خوگيري به روانگردان» به پاي 
انسان نيست و به گفته دانشمندان يك ويروس 
 ( HIV اچ.آي.وي ويروس   پسگرد(همانند 
در بدن برخي انسان هاي جهان به گونه اي با 
رفتارهاي اعتيادآور بستگي و پيوستگي دارد و با 
جفت شدن با يك ژن ويژه مي تواند انسان  ها را به 

سوي رفتارهاي اعتيادآور براند.
يكي از چالش ها اين است(همان گونه كه 
گفته شد)كساني تنها براي سرخوشي با مواد 
روان گردان(مانند ماري جوانا) دمخور مي شوند؛ 
همان هايي كه سرسختانه و با كارزار(كمپين) 

اجتماعي در برخي كشورهاي جهان توانسته اند 
به درون تابوي ماري جوانا رخنه كنند و سرانجام 
آن را از آزمايشگاه هاي دارويي/پزشكي، به درون 

خانه ها و كنار گلدان هاي خود ببرند .
آزادشده  زنداني  يك  روانكاو،   يك 
بي گناه را به زندان فراخواند تا از ديوارنويسي 
سلول انفراديش بگويد؛ زنداني گفت: «اين 
چوب خط هاي دور تا دور، گذشت زمان 20ساله 
را نشان مي دهد؛ اين شكل ها و طرح هاي در هم 
فرو رفته كابوس وار، خاطره هاي زندان است؛ اين 
گوشه هم از رازهايي نوشته ام كه بهتر است كسي 

نبيند و نخواند و نداند.» 
روانكاو پرسيد: «به چه خطي؟» 

زنداني بي سواد گفت: «به خط سوم.» 
تكيه انسان به ماري جوآنا معجزه گر همانند 

تكيه همين زنداني به ديوار سلول اش است. 
سيگارهاي ماري جوآنا همان چوب خط هاي 
گذر زندگي است كه در زندان مواد، تباه مي شود. 
شكل ها و طرح هاي درهم، همانند پندارهاي 
«زندان ماري جوآنا» است؛ رازهاي مگو نيز 
حقيقيت هاي تلخي ست كه چيستي اش را تنها 

يك اسير ماري جوآنا مي داند. 
منيژه آجوداني-روانكاو: «آن كس تاب بارِ 
هستي را ندارد كه توانايي و مهارت اش اندك 
است و از انجام كارها بر نمي آيد. مهارت هاي 
زندگي، گستره اي(طيفي)از توانايي هاست كه 
انسان را در بازه هاي گوناگون زندگي ياري 

خواهد داد.»

 «از شمار آموختني ها، مهارِت گالويزي با 
چالش ها، راهكاريابي، تصميم  هاي جسورانه، 
است.  دوست بي غش    شناخت  و  نه گويي 
«سردرگمي» برآيند يك اراده سست  بنياد است؛ 
ولي «اراده آزاد» انسان را ياري مي دهد كه در 
مسير رسيدن به هدف هايش دچار سكته كنشي 
نشود و در برابرِ وسوسه ها زانوهايش نلرزد و در 

برابرِ رفتار ناهنجار ايستادگي كند.» 
«بدگمان شويم به اين كه روانگردان 
رهايي بخش انسان است؛ بي  گمان هرگام به سوي 
روانگردان ها به افزايش حساسيت  انسان در برابر 
ناگواري هاي  زندگي مي  انجامد و شكننده اش 

مي كند و كم كم از پاي در مي آوردش.»
كمك به دوست 

بيشتر جوانان هنگام استرس ژرف يا 

گرفتاري روحي و رواني، پيش از هركس، نزد 
يك دوست مي روند؛ آيا دوست بايد به وي ماري 
جوانا بدهد؟ بي گمان اگر اين قهرمان افسرده 
داستان ما نزد دوست اش در واشنگتن دي سي 
برود(جايي كه هديه ماري جوانا گسترش يافته) 
چه رخ خواهد داد؟ بي گمان آن دوست، داروي 
درمان او را كه همانا يك اونس ماري  جوآنا 

است، كف دست اش خواهد  گذاشت. 
اينك در سوئيس و آمريكا رستوران ها 
براي رهايي از انتقاد انجمن هاي هوادار جانوران، 
خرچنگ ها را نخست به كمك ُگل(ماري جوآنا) 

مي خوابانند و سپس در آب داغ مي جوشند.
شايد ماري جوآنا بتواند خرچنگ دچار 
استرس را كمي آرام كند و كمك اش كند در آب 
پُرغلغل، درد كم تري بكشد ولي توانا به درمان 

بيمار افسرده داستان ما نيست. 
پس بهتر است كه دوست، بيمارش را تنها  
نگذارد و او را تا دفتر يك روانكاو متخصص 
همراهي كند و به كمك غذاشناس يك رژيم 
غذايي مديترانه اي شادي آور برايش تدارك 
ببيند؛(خوردن موز يا ماهي، شادي زاست) و ببيند 
خوب مي خوابد يا نه؛ و به وي بپذيراند كه 
افسردگي اش نه گناه او بلكه از كوتاهي جامعه 

است.
چالش هاي  اعتيادي،  هرگونه  پيامد 
عصبيت،  بروز  ميزان  است؛  جسمي رواني 
سرخوردگي و چالش هاي رواني در ميان 
خوگرفته ها(معتادان)به ماري جوآنا بيشتر است. 

كساني كه با مواد روانگردان دمخورند، دچار 
چالش هاي ذهني   -دروني  مي شوند و از اين كه 
روند جهان، دل پسند آنان نيست دل آزرده اند 
و چون با نشيب هاي زندگي برخورد منطقي 
ندارند آسيب  رواني مي بينند. انسان بسنده است 
تنها يك بار به روان گردان رو كند تا پس از آن به 

گونه  اي شرطي(مانند سيگار) وابسته  شود.  
كساني با از دست دادِن يك مورد شادي، 
يك نخ سيگار مي كشند و چند دقيقه پس از 
آن با يادآوري يك بدبياري، يك نخ سيگار 
مي كشند و هنگام نوشتن يا انجام يك كار سيگار 
مي كشند(كه بتوانند به كار ادامه دهند) و زماني 
هم كه روي مبل مي  لمند كه بياساند، همزمان با 

نوشيدن چاي، باز يك نخ سيگار مي كشند! 
مواد روانگردان نيز كم كم براي انسان شرطي 
شده و همان نقش سيگار را در زندگي اش 

خواهد يافت.
گذشتگان مغروق 

تنباكو نزد ماندگاران بومي آمريكا فراتر 
آيين هاي  در  آنان  و  بود  شادي بخشي  از 
بومي خود تنباكو را به شكل شربت شيرين 

و سوزاندن و دميدن استفاده مي كردند؛ براي
آنان داروي بيماري هاي تنگ نفس، درد زايمان،
سياه مرگ(طاعون)، نفس بدبو، گزش مار، نيش
كژدم، زخم، آماس، سرفه، دندان درد، روماتيزم و

دردهاي شكمي همان تنباكو بود.  
پيشينه تاريخي آشنايي انسان با مواد تنباكو
و روان گردان ها به چندهزار سال پيش از زادروز
مسيح مي رسد. كتيبه نگاره هاي به دست  آمده از
يونان و مصر باستان، داستان از آن دارد كه
پزشكان بومي از داروي بوته خشخاش و شاه دانه
استفاده مي كردند يا ماياهاي متمدن در آيين هاي

خود تنباكو مي جويدند.  
هرآينه در آن زمان، دارو و شفا در تنباكوي
پاليده و ارگانيك و به دست آمده از دل طبيعت
بود، نه تنباكوي سيگار امروز كه آغشته به صدها
گونه ماده شيميايي از شمار توتون سرطان زا و
منواكسيد كربن و نيكوتين اعتياد آور است كه در

ثانيه خود را به مغز مي رساند.
 كانابيس(گياه ماري جوآنا) در دوران
باستان، آشناي نزديك هندوها و نپالي ها بود
Lord of  و آنان خداي شيوا را خداي بنگ
Bhang  مي ناميدند. اينك در آن جا گل خشك

گياه شاهدانه هندي را با پايپ يا بانگ(چليم
كشي) دود مي كنند.

«رودريكو-دي-جرس» نخستين سيگار
ثبت  شده در تاريخ خارج از امريكاست؛ جناب
«دي جرس» در سرزميني(كوباي امروز) مردم
بومي را ديده بود كه به برگ هاي پيچيده تنباكو

در حال سوختن، پك مي زنند. سيگار كشيدن
دي جرس پس از بازگشت به امريكا، در حالي
كه دود از بيني و دهان بيرون مي داد، سبب
هراس مردم كوچه و خيابان مي شد و جادوگر
مي خواندنش؛ از اين رو دادگاه انگيزيسيون(تفتيش
عقايد) اسپانيا او را با زندان درازدامن و با كار

سخت(اعمال شاقه) مجازات كرد. 
پس از همه  گيرشدن سيگار، بلندپايگان
مذهبي از درِ انتقاد در آمدند و دادگاه انگيزيسيون،
دودكردن سيگار را گناه خواند؛ از آن پس
سيگاري ها از شهر رانده شدند يا به زندان رفتند؛
ولي برآيندش، نابودي سيگار يا سيگارنكشيدن و

از ميان رفتن بازرگاني سيگار نشد.
سرانجام به جاي تسليم سيگار، فرمانروايان
تسليم سيگار شدند و به اين انديشه افتادند
كه بازارش را بگسترانند و با خراج بر تنباكو،
درآمدزايي كنند و هم خزانه را پر كنند و هم در
سيگاركشيدن خود آسوده باشند. پس از پايان
جنگ جهاني، جنبش حق راي زنان نيز، خواستار

حق كشيدن سيگار خانم ها شد.
علي درويشي
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به انگيزه آزاد   شدن مارى جوانا در برخي كشورهاي جهان- بخش 1

ي پرچم كانادا به طنز
ي جوآنا رو

ي مار
گ ها

 *منيژه آجوداني- روانكاو:    آن كس تاب باِر هستي را ندارد كه توانايي و بر
مهارت اش اندك است و از انجام كارها بر نمي آيد. مهارت هاي زندگي، 
گوناگون  بازه هاي  در  را  انسان  كه  توانايي هاست  گستره اي(طيفي)از 

زندگي ياري خواهد داد 
 *سردرگمي برآيند يك اراده سست بنياد است ولي اراده آزاد انسان را ياري 
مي دهد كه در مسير رسيدن به هدف هايش دچار سكته كنشي نشود و در 
برابِر وسوسه ها زانوهايش نلرزد و در برابِر رفتار ناهنجار ايستادگي كند 
*بدگمان شويم به اين كه روانگردان، رهايي بخش انسان است؛ بي  گمان هرگام 
به سوي روانگردان ها به افزايش حساسيت  انسان در برابر ناگواري هاي  

زندگي مي  انجامد و شكننده اش مي كند و كم كم از پاي در مي آورد

 *برخي انسان ها   با آن كه گزينه هاي زيادي در پيش رو دارند، براي افسردگي 
خود-به جاي درمان هاي روانكاوي يا مدي تيشن- به مواد روان گردان(مانند 

ماري جوآنا) رو مي  كنند
 *روشن است كه انسان نيز مانند ديگر جانوران دچار اندوه  شود؛ اين 

سرشت انسان است و چاره اي مگر پايداري نيست 
 *كشيدن چند سيگار بنگ(ماري جوانا)، دم دست ترين كاري ست كه يك 

انسان آسان   جو مي  تواند انجام دهد كه به گونه اي گذرا از رنج رها شود
 *حتي كساني كه مي دانند مواد روانگردان «درمان» نيست بلكه افزوننده درد 
است باز آمادگي ترك ندارند يا چنان غرق شده اند كه گياه آنان را ترك نمي كند!  

روانگردان ها نابودگرند نه درمانگر
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افـقـى: 

  1 - راديو لوژى - اخمو و بد اخالق
 2 - ادويــه محبوب هندى ها - مركزى كه با گرفتن 
شــماره آن ، اطالعات خاصى به طور خودكار در 

اختيار شخص قرار مى گيرد
 3 - پراكندگى - ساختگى و غير اصلى - فيلم محمد 

درمنش - حرف ندا 
4 - حافظه جانبى رايانه - نه چندان بد ، نسبتا خوب 

- عضوى در صورت - امر وفرمان 
5 - دوستان خاموش - دو مصراع از يك شعر داراى 

معناى مستقل - خشنودى
 6 - گياه رنگرزى - كشــور صنعا – مجموع درآمد 

و نقدينه دولت
 7 - از پرندگان خوش گوشــت - جمع آورى كننده 
نهج البالغه - نوعى سنگ شفاف نماى ساختمان 

8 - پاسخ منفى - انجام دادن - تير پيكاندار
 9 - ناپديد و زدوده - ذوق و خوشــحالى بســيار - 

شهرخراسان رضوى 
10 - جنگ و نبرد - گريبان - اسب خوش راه

 11 - بخش اوستا - داراى ارزش و قيمت - تهمت
 12 - زمستان - نغمه - پيمانه و اندازه - نان سنتى پرطرفدار
 13 - باربر صبور - در بر گرفتن - بوق ، شيپور - مساوى

 14 - خوش عاقبت - پارچه زخم بندى
 15 - اهل جهنم - شاهرگ حياتى آمريكاى جنوبى

عـمـودى:

 1 - پرداختن به چيزى ، ورزيدن - تبسم از روى خشم
 2 - گياهى زهر ناك - نوعى دستگاه صوتى 

3 - تنها - دعايى مشهور - بيمارى ويروسى پوستى - گوشه گيرى
 4 - دارنده - از روى ناچارى - سالح گوزن

 5 - دين و مذهب - ترس تو خالى - شانه غله افشان 
برزگران - سبز روشن

  6 - سازى كه با لب نواخته مى شود - مرد سياسى -
 سوره 85 قرآن مجيد

 7 - معجزه موسى (ع) - يك عاميانه - شهرى در فارس
 8 - واحــد بدمينتون - فيلمــى از عباس رافعى - 

درخت انگور
 9 - رها - هزار كيلو - اثرى از ناصر خسرو

10 - خاكســترى روشــن - همسر زن - مجموعه 
حروف امالئى يك زبان

 11 - شهرى در آذربايجان شرقى - عقل - ترمز چهار 
پا - اسب چاپارخانه

 12 - جزم انديش - جنگجو - از سازهاى بادى
 13 - نيم صداى سگ - حاضران - جارى – سد خوزستان

14 - اجداد - احديت 
15 - شهرى حوالى كازرون فارس - مراقبت و نگهدارى از 

بچه تا زمانى كه بتواند به تنهايى به زندگى ادامه دهد

آگهي مزايده انبار
يك باب انبار با موقعيت بســـيار عالي براي بهره برداري و 
سرمايه گذاري واقع در جاده اصفهان ـ تهران، كيلومتر1 جاده 
علويجه(روبروي پليس راه) پالك آخر بعد از معاينه فني با 

مشخصات ذيل به فروش مي رسد:
مزايده گزار: شـــركت تعاوني اعتبار كاركنان ســـازمان 

جهادكشاورزي استان اصفهان
موضوع مزايده: فروش يـــك باب انبار به متراژ 28300 
مترمربع داراي دو باب سوله به متراژ 2024 و يك باب اتاق 

نگهباني و امتياز برق به آدرس فوق.
مبلغ پايه ي مزايده: مبلغ 25/000/000/000ريال

مبلغ سـپرده گذاري جهت شـركت در مزايـده: مبلغ 
500/000/000 ريال

مبلغ هزينه خريد اسناد مزايده: مبلغ 50/000 ريال
زمان فروش اسناد: از تاريخ 1397/8/20 لغايت 97/8/30 

از ساعت 7 تا ساعت 14 
مهلـت تحويل پاكت هـا: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 

1397/9/1
تاريخ بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 روز شنبه 1397/9/3

محل فـروش؛ تحويـل اسـناد و بازگشـايي پاكت ها: 
اصفهان ـ ميدان آزادي ـ خيابان هزارجريب ـ روبروي فني 
حرفه اي  ـ جنب ايســـتگاه كارگر قطار شهري ـ ساختمان 
مركزي سازمان جهادكشاورزي اســـتان ـ اتاق115 تلفن 
03137913115 - 03137913117 همراه 09133153420
هيأت مديره تعاوني اعتباري

«آگهي ابالغ رأي»
شماره مجوز: 1397.3935

آقاي مرتضي معارفيان ـ به شماره كارمندي 563915ـ فرزند حسن
پرونـــده نامبرده باال به اتهـــام غيبت متوالي در اين هيأت مطـــرح و به مجازات 
بازخريد خدمت با پرداخت 40روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت 
محكوم گرديده است. لذا به علت عدم دسترســـي به مشاراليه و به تجويز تبصره 
ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت منتشر مي شود تا نامبرده 
ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر آگهي چنانچه اعتراضي دارند در يكي از روزهاي 
اداري به محل امور اداري ذيربط با اين هيـــأت واقع در تهران، خيابان مالصدرا، 
خيابان شيخ بهائي شـــمالي، ضلع جنوب غربي ميدان شيخ بهائي، پالك144، طبقه 

چهارم شرقي، هيأت پنجم بدوي مراجعه نمايند.
هيأت پنجم بدوي رسيدگي 
به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى صدر تامين سهامى عام
 به شماره ثبت 149634 و شناسه ملى 10101924696 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/06/13 ومجوز شماره 122/39641 مورخه 
1397/7/7 ســـازمان بورس واوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 
منتهى به 1397/2/31 مورد تصويب قرار گرفت. سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 بعنوان 
بازرس قانونى شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268066)

آگهى تغييرات شركت صنعتى صافياد سهامى خاص
 به شماره ثبت 12583 و شناسه ملى 10100485606 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-

محله انقالب اسالمى-كوچه شهيد جوادبراتى-خيابان غزالى-پالك -9ساختمان ياد-طبقه 
اول-واحد غربى كد پستى1131847615 تغيير يافت . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268067)

آگهى تغييرات شركت خدمات بيمه اى پيام بشارت
 سهامى خاص به شماره ثبت 174925 و شناسه ملى 10102173105 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/05/14 و نامه شماره 95/453413 
مورخه 1395/6/14 بيمه ايران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : محل شركت به تهران ، ميدان 
آرژانتين ، خيابان زاگرس ، پالك 9 طبقه سوم واحد 303 به كد پستى 1514934943 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268070)

آگهى تغييرات 
شركت فناوران ايده پرداز سرزمين هنر سهامى خاص

 به شماره ثبت 505821 و شناسه ملى 14006574723
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/02 و مجوز شماره 97/334969 مورخ 1397/07/10 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : -محل شركت به استان تهران - شهرستان تهران 
- بخش مركزى - شهر تهران-محله زرگنده-خيابان دكتر على شريعتى-بن بست آفتاب-پالك -0طبقه 

دوم-واحد 7 كد پستى 1914713561 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268072)

آگهى تغييرات شركت هتل بين المللى پارسيان آزادى 
سهامى خاص به شماره ثبت 283194 و شناسه ملى 10103188074 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/14 و نامه شماره 972303/25941 
مورخ1397/7/7 اداره كل حقوقى و امالك سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اختيارات هيات مديره به آقاى اميرحسين پرويزى چرى صرفاٌ در 

اجراى بند 18 ماده 47 اساسنامه شركت تفويض گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268071)

آگهى تغييرات شركت چاپ دايره سفيد سهامى خاص
 به شماره ثبت 169661 و شناسه ملى 10102121474 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
استان تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله باغ صبا-سهروردى-
كوچه زنده دالن-خيابان بهارشـــيراز-پالك -53طبقه همكف-كدپستى 1565716313 

مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268064)

آگهي دعوت به مناقصه عمومي
مناقصه شماره: 200971469000012  نوبت اول 

شركت مجتمع صنعتي اسـفراين در نظر دارد مناقصه مواد كمكي مورد نياز 
واحد ذوب را از طريق مناقصه عمومي به شـــركت هاي مجرب و متعهد، مطابق 
مشخصات و شرايط تنظيم شده در اسناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل ثبت 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگذاري پيشنهادها، الزاماً از طريق سامانه 
ستاد (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد. خواهشمند است پاكت هاي 
فيزيكي نيز تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1397/09/10 به آدرس اسفراين 
ـ  كيلومتر 12 جاده اسفراينـ  بجنورد واحد دبيرخانه مجتمع صنعتي اسفراين و 
يا دفتر شركت مجتمع صنعتي اسفراين واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني 

نرسيده به مطهري كوچه الوند پالك 20 واحد دبيرخانه تسليم گردد. 
شرايط زماني مناقصه: 

1ـ مهلت دريافت اسناد از سامانه تا ساعت 19:00 مورخ 1397/08/29 
2ـ مهلت ارســـال پاكت هاي پيشـــنهاد در سامانه تا ســـاعت 19:00 مورخ 

 1397/09/10
3ـ زمان بازگشايي پاكت ها ساعت 10:00 مورخ 1397/09/13 

شرايط مناقصه: 
1ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه، براي تمامي آيتم ها مبلغ 479/000/000 ريال

توضيح: ميزان سپرده شركت در مناقصه، براي هر يك از آيتم ها به تفصيل در 
اسناد مناقصه درج شده است. 

2ـ هزينه چاپ آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد. 
نشاني مكان گشايش پيشنهادها: 

اســـفراين كيلومتر 12 جاده بجنورد مجتمع صنعتي اســـفراينـ  ساختمان 
مهندسيـ  اتاق رئيس كميسيون معامالتـ  تلفن 7217270 (0583) 

* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

02141934 و اداره كل صنعت معدن و تجارت خراسان شـــمالي با شـــماره 
05832225955 داخلي 225      آقاي مروتي 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين 

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

آگهي دعوت به مناقصه عمومي
مناقصه شماره 200971469000011  نوبت اول 

شركت مجتمع صنعتي اسفراين در نظر دارد مناقصه فروآلياژهاي مورد نياز 
واحد ذوب را از طريق مناقصه عمومي به شـــركت هاي مجرب و متعهد، مطابق 
مشخصات و شرايط تنظيم شده در اسناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل ثبت  
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگذاري پيشنهادها، الزاماً از طريق سامانه 
ستاد (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد. خواهشمند است پاكت هاي 
فيزيكي نيز تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1397/9/10 به آدرس اسفراينـ  
كيلومتر 12 جاده اسفراينـ  بجنورد واحد دبيرخانه مجتمع صنعتي اسفراين و 
يا دفتر شركت مجتمع صنعتي اسفراين واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني 

نرسيده به مطهري كوچه الوند پالك 20 واحد دبيرخانه تسليم گردد. 
شرايط زماني مناقصه: 

1ـ مهلت دريافت اسناد از سامانه تا ساعت 19:00 مورخ 1397/08/29 
2ـ مهلت ارســـال پاكت هاي پيشـــنهاد در سامانه تا ســـاعت 19:00 مورخ 

 1397/09/10
3ـ زمان بازگشايي پاكت ها ساعت 10:00 مورخ 1397/09/13 

شرايط مناقصه: 
1ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه، براي تمامي آيتم ها مبلغ 8/875/600/000 ريال

توضيـح: ميزان سپرده شركت در مناقصه، براي هر يك از آيتم ها به تفصيل در 
اسناد مناقصه درج شده است. 

2ـ هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
نشاني مكان گشايش پيشنهادها: 

اســـفراين كيلومتر 12 جاده بجنورد مجتمع صنعتي اســـفراينـ  ساختمان 
مهندسيـ  اتاق رئيس كميسيون معامالتـ  تلفن 7217270 (0583) 

* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
02141934 و اداره كل صنعت، معدن و تجارت خراسان شـــمالي با شماره 

05832225955 داخلي 225       آقاي مروتي 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين 

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

به شرح ذيل: 
1ـ نام مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران 

2ـ موضوع مناقصه: عبارت است از: 

مبلغ تضمين (ريال) مبلغ برآوردي (ريال) شرح مناقصه شماره مناقصه رديف 
781/000/000 17/700/000/000 واگذاري نصب انشعابات شهري كليد در دست امورهاي توزيع برق شمال بابلـ  جنوب بابلـ  اميركال 1971010703

516/340/000 8/878/000/000واگذاري نصب انشعابات شهري كليد در دست امور توزيع برق قائمشهر  2971010704

6/919/000/000457/570/000واگذاري نصب انشعابات شهري كليد در دست امور توزيع برق بابلسر 3971010705

640/000/000 12/970/230/000واگذاري نصب انشعابات شهري كليد در دست امورهاي توزيع برق شمال و جنوب ساري 4971010690

توضيحات: 
1ـ تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما شامل ضمانت نامه بانكي، فيش واريزي و تائيديه مطالبات مورد تائيد مي باشد. 

2ـ اين شركت از پذيرش چك بانكي، چك شـــخصي، ارائه وجه نقد و ... تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه خودداري خواهد نمود. همچنين به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء مجاز، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
4ـ ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است. 

5ـ مبالغ فوق برآوردي بوده و مبلغ دقيق در اسناد مناقصه قابل دسترسي است. 

3ـ زمان فروش اسناد: از روز سه شنبه تاريخ 97/08/22 لغايت روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 
4ـ محل دريافت اسناد: سايت شركت توزيع نيروي برق مازندران http://www.maztozi.irـ  مناقصه و مزايدهـ  فروش مناقصه و مزايده 

5ـ مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218/000 ريال به حساب جام شماره 5240332412 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري 
6ـ مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكت ها: زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/09/10 مي باشد. ضمناً تاريخ 

گشايش پاكت هاي الف و ب و ج در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1397/09/11 مي باشد. 
7ـ محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران  

8ـ نحوه اطالع رسـاني آگهي مناقصه: الفـ  ســـايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.Mporg.ir بـ  سايت معامالت توانير به آدرس 
www.Tender.Tavanir.org.ir جـ  ســـايت شـــركت توزيع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir     دـ در صورت كسب اطالعات بيشتر، با 

شماره تلفن 33405121ـ  011 امور تداركات (اداره مناقصات) تماس حاصل فرمائيد. 

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق مازندران

شركت توزيع نيروي برق 
مازندران (سهامى خاص)

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله اي 



اشــاره: بخش نخســـت اين نوشتار روز 
گذشته در صفحه معارف به چاپ رسيده است. 
بـــراي آنكه ميان دو بخش فاصله زيادي نيفتد، 
ادامهاش در اين صفحه از نظر خوانندگان گرامي 

ميگذرد.
3ـ گستره سيره عقال در فقه: 

تصور غالب بر اين است كه احكام و بايدها 
و نبايدهايى كه در حوزه فقه مطرح ميباشـــد، 
ريشـــه در وحى الهى دارد و اصوال آدميان حق 
ارزشگـــذارى در موضوعات را ندارند و اگر 
منطقهالفراغى يافتيم، بايد بر اصول و كلياتى كه 
در «كتاب» و «سنت» مطرح است، رجوع نمود 
و حكم الزم را اســـتخراج كرد؛ اما اگر كسى 
اين داســـتان را تاريخى نگاه كند، ميتواند در 
ادعاى فوق مناقشه نمايد با اين بيان كه احكام 
موجـــود، غالبا حالت امضايى دارند و پيش از 
اســـالم به دست عقالى قوم تشريع گشته بود 
و پيامبر اســـالم(ص) آنها را در اسالم اجرا نمود. 
(صدوق، خصال، باب الخمسه، ص313؛ بحاراالنوار، ج96، 

ص244). 
پذيرفتن اين احكام علت و يا دليل غيبى 
ندارد؛ زيرا اين قبيل احكام چون جلب مصالح و 
دفع مفاسد ميكرده و تضادى با توحيد و اخالق 
جامعه نميداشـــته، از طريق وحى امضا گشته 
اســـت. حال اگر عقالى اين روزگار سيرهاى را 
بنا نهادند و بايد و نبايدى را بر اساس مصالح 
و مفاسد تأسيس نمايند، چرا نبايد اجرا شود؟ 
هرچند اين مسئله به مبناى كالمى برمىگردد و 
آن اين كه: اگر فقه عاقبتگراست و مصالح و 
مفاســـدش افزون بر جنبه دنيوى، جنبه اخروى 
نيز دارد، به عالوه معيارهاى غيبى هم دارد كه 
بر ما روشن نيست، لذا هر حكمى بايد امضاى 

شارع را نيز داشته باشد.
 اما اثبات اين ادعا دشوار مينمايد و با تفكر 
اشعرىگرى بيشتر نزديك است. فقهاى عقلگرا 
در آراى فقهى خود از كنار بناهاى عقاليى عبور 
نكردهاند و عرف و بناى عقال را يكى از مصادر 
تشريع و استنباط قرار دادهاند و امضاى شارع را 
به پاى هر حكمى الزم ندانستهاند. نيك ميدانيم 
كه بناى عقال عمدتا در حوزه مســـائل عمومى 
و اجتماعى است و در حريم احكام عبادى راه 
ندارد. هيچگاه عقال در حوزههاى اعتقادى و يا 
خصوصى وارد نميشوند. در هر صورت، سيره 
عقال در نزد فقها نه تنها در اصول كه در فقه و 
يا در قواعد فقه كاربرد بسيارى پيدا كرده است؛ 
چنانكه در قاعدة «نفى عسر و حرج» در احكام، 
مهمترين دليل پس از قرآن، سيره عقالست: «بناى 
عقال نيز قائم بر عدم جعل و تشـــريع احكام 
حرجيه در تمامى ابعاد است و شارع مقدس كه 
خود رئيس عقالست، نميتواند از سيره مسلم 
عقاليى تخطى كند.» (آيتاهللا بجنوردى، قواعد فقهيه، 

ج1، ص274)
پيشـــتر از اينها، شهيد اول در «القواعد و 
الفوائد» كه بناى عقال را به «العاده» تعبير مىكند، 
ميگويد: «يجوز تغيير االحكام بتغيير العادات»: 
چنانچه روشـــها تغيير يابد، احكام به تبع آن 
تغيير مييابد. (ج1، ص147) مراد از «عادات» همان 
عرفى اســـت كه از عقال سرچشمه ميگيرد. ما 
اگر پذيرفتيم كه تكاليف عسر و حرج از طريق 
بناى عقال نكوهيده است، از آن سو بايد پذيرفت 
كه تعيين عسر و حرج نيز به عهده عقال خواهد 
بود. گذشته از قواعد فقهى، در كثيرى از موارد 

در فقه به سيره عقال ارجاع شده است. 
به نظر مىرسد عالمى چون شهيد اول(ره) اين 
سيره را به طور مستقيم در فقه جارى ميداند. 

مثال ايشان در تأثير سيره در احكام فقهى چنين 
است: «اگر ميان زن و شوهر در مورد پرداخت 
مهريه اختالف افتاد، روايت ميگويد قول شوهر 
مقدم است؛ يعنى مهريه پرداخت گشته است.» 
شهيد ميگويد: اين روايت ناظر به زمانى است 
كه پـــس از ازدواج و پيش از مقاربت، مهريه 
پرداخت ميشد؛ اما در زمان يا مكانى كه رسم 
نيســـت پس از اجراى عقد، مهريه را بالفاصله 
بپردازند، نميتوان گفت قول شوهر مقدم است، 
بلكه در چنين عرفى، ادعاى زن مقدم است؛ چرا 

كه اصل عدم پرداخت مهريه است. 
در اينجـــا ذكر اختالف زن و شـــوهر در 
مورد مهريه به عنوان ذكر مثال است. ميتوان با 
تغيير عرف خيلى از احكام را در باب معامالت، 
سياســـيات و... تغيير داد. به نظر سيد طباطبايى 
يزدى عقال ميتوانند در حوزه عقود و معامالت 
ورود پيدا كنند. به تعبير ايشان دليلى براى انحصار 
معامالت در عقود معين وجود ندارد، بلكه هر 
معامله عقاليى صحيح است؛ مگر اينكه با دليل 
خاصى مواجه شـــويم. (عروهالوثقى، ج2، ص710). 
غالـــب فقها بر ايـــن باورند كه هر چيزى كه 
منفعت عقاليى داشته باشد، معامله و اجاره آن 
جايز است. چنانكه مرحوم امامخمينى در فتواى 

جواز شطرنج انجام داد. 
شهيد آيتاهللا محمدباقر صدر در توسعه و 
قلمرو سيره عقال تا آنجا پيش ميرود كه ميگويد: 
«و الواقع ان االســـتدالل بالسيره لم يقتصر على 
خصوص المسائل االصوليه فى باب االمارات، بل 
شاع ذلك فى الفقه، خصوصا فى باب المعامالت 
التى يكون للعقال تقنين فيها...» يعنى استدالل به 
روش عقال تنها در مسائل اصولى نيست، بلكه 
در فقه خصوصا در مسائل معامالت، عقال براى 

آن قانونگذارى ميكنند. (بحوث، ص232) 
همانطور كه آمد، غالب فقها از جمله شيخ 
انصارى كاربرد اين ســـيره را بيشتر در مسائل 
اصولى به كار ميگرفتند (مثل حجيت ظواهر، 
حبر ثقه و امثال آن)؛ ولى شهيد صدر و پيش از 
او شهيد ثانى آن را در فقه به كار گرفتند. ناگفته 
نماند شيخ انصارى در «مكاسب» در مسائل بيع 
در خيلـــى از موارد ارجاع به عرف ميكند كه 

همان سيره عقالست. 
پس از شيخ انصارى، مرحوم محقق كمپانى 
در حاشيه بر «كفايه» اين بحث را پيش كشيد و 
در مقابل كسانى كه ميگويند بايد سيره عقال در 
منظر شارع صورت گيرد، به چالش برخاست و 
گفت: «در حجيت سيره عقاليي به عدم احراز 
ردع اكتفا كرده است»؛ يعني عدم احراز ردع را 
امضا دانســـته است و در توضيح ديدگاه خود 
ميگويد: شارع دو حيثيت دارد: يكي عاقل بودن، 
بلكه اعقِل عقال بودن، و ديگري شارع بودن است. 
در موارد سيرههاي عقاليي ميدانيم شارع از آن 
رو كه عاقل است، همان موضعگيري را دارد كه 
كليه ُعقال دارند؛ ولي شـــك داريم كه به عنوان 
شـــارع بودن آيا با چنين موضعي مخالفت دارد 
يا نه. به عبارت ديگر: آيا مشّرع بودن او چنين 
سيرهاي را رد ميكند يا نه. اين احتمال قابل اعتنا 
نيست؛ چون فرض اين است كه موافقت او را 

با سيره عقاليي احراز كردهايم. 
استدالل امامخمينى در اين باره اين است: 

امامان معصوم عالم به آينده بودند و مىدانستند در 
آينده چه سيرهها و عرفهايى در جامعه مسلمانان 
متداول ميگردد. اگر اين عرفها نزد شارع فاقد 
اعتبار و حجيت بودند، بر معصومان الزم بود از 
اين عرفها منع ورد نمايند و ناحشـــنودى شارع 
را اعالم دارند؛ زيرا آنان عالم به آينده و نگهبان 
شريعت هســـتند و چون ردعى از سوى آنان 
اثبات نگرديده، بنابراين با توجه به علم آنها به 
وقايـــع آينده، مىتوان گفت: عرف هرچند در 
زمان آينده تحقق يابد، حجت و معتبر اســـت. 

(امام خمينى، انوارالهدايه، ج1، ص106)
شك نيست در جهان امروز روشهايى كه 
عقال برميگزينند يا به تعبير شهيد صدر در باب 
معامالت تقنين قانون ميكنند و در عمل مصلحت 
عامه را تأمين مينمايند، اين روشها مورد رضايت 
شـــارع بوده باشـــد. اين سخن شهيد ثانى كه 

ميگويد: «يجوز تغيير االحكام بتغيير العادات»، با 
تغيير عادات مردم احكام نيز تغيير مييابد، چرا 

اين سخن در فقه جدى گرفته نميشود؟
تغييرات امروزي جهان

در اين روزگار در سطح جهان غالب مسائل 
زندگى مردم تغيير يافته و روشــــهاى جديدى 
براى زندگى بشر، منهاى سنتهاى دينى و قومى 
شــــكل گرفته است و نميتوان آنها را مردود 
دانســــت؛ چون در منظر شارع صورت نگرفته 
اســــت. شك نيست انواع حقوقى كه در جهان 
امروز براى بشر شناخته گرديده است، ريشهاى 
در فقــــه ندارد، جز اينكه فقيهان آنها را روش 
عقاليى تلقى نمايند. حقوق «آزادىهاى سياسى»، 
«حقوق شهروندى»، «حقوق اجتماعى» و امثال 
آن از حقوق مســــلم انسان امروزى است. در 
جهان جديد هيچ عاقلى بردهدارى را به رسميت 
نميشناسد. روابط زن و مرد به گونهاى كه در 
نظام فقهى گذشته مطرح بود، تغيير يافته و جاى 
آن نظام جديدى نشسته است. طبيعى است كه 
فقه ما بايد در كنار سيرة عقال در جهان جديد 
حركت كند يا دست كم به آن بيتوجه نباشد. 
علت اينكــــه پارهاى از فتاوى در مورد احكام 
خانواده و زنان، حق حضانت، حق طالق و تعدد 
زوجات و برخي از قوانين ارث تغيير يافته و 
جاى آن نظرات جديدى مطرح شده است، به 
خاطر نفوذ سيره عقال و تغيير درعرف و عادات 
در زندگى مردم اســــت. اين زندگى آن نظرات 

فقهى گذشته را برنميتابد. 
اگر مبنايىتر به اين ادعا توجه شـــود، بايد 
گفت شارع امور مربوط به دنياى مردم را، يعنى 

رابطه فرد با جامعه و با طبيعت را، به خود آنان 
واگذار كرده اســـت و اوامر و نواهى شارع، اگر 
در اين عرصهها وجود دارد، ارشـــاد به حكم 
عقل ميباشد؛ چرا كه مصالح و مفاسد در امور 
دنيوى مشخص است. به تعبير آيتاهللا منتظرى: 
«... يمكن أن يقال... ليس غرض الشريعه السمحه 
السهله و هدفها االصلي هدم أساس التعيّش و 
الحياه و التدّخل في األمور العاديّه التي ينتظم بها 
شئون الحياه، بل الغرض األصلي لها هدايه االنسان 
الى ســـعادته االبديه و سوقه الى الكمال. و اما 
أمور الحياه الدنيويّه فهي محّوله غالبا الى شعور 
المجتمع و عقولهم الكافيه في ادراك صالحها 
غالباً اال فيما اذا كان أمر مضّرا بحال الناس و لم 
يلتفت اليه عقول عقالئهم كالمعامالت الربويّه مثًال
فيردع عنها، فتدبّر. و لعّل الشارع الحكيم في هذا 
الســـنخ من األمور العرفيه التي يدور عليها حياه 
البشـــر أحالهم الى عقولهم و خّالهم و العقول 
اال فيما ثبت ردعهم...» (آيتاهللا منتظرى، دراسات في 
المكاسب المحرمه؛ ص533) يعنى غرض اصلى دين 
هدايت انســـان به سوى كمال و حيات ابدى 
است؛ اما امور مربوط به حيات و معيشت مردم 
واگذار به عاقالن جامعه شده است تا خود براى 
دنيايشان قانونا تصميم بگيرند؛ مگر اينكه قوانين 
مضر به حال جامعه باشـــد كه در اين صورت 

شارع دخالت مينمايد. 
در اينجا مجال ورود در ذكر موارد نيست؛ 
امـــا از باب نمونه اين بحث ارتداد را كه اخيراً
يكى از فضالى حوزه مطرح كرده و از آن دفاع 
شده است، بايد گفت با كدام روش عقاليى در 
جهان امروز اين موضوع قابل دفاع اســـت؟ آيا 
ميتوان كســـى را به خاطر تغيير عقيده، از دم 
تيغ گذراند و به زندگىاش خط پايان كشـــيد؟ 
اگر عقالى زمان تشريع مجازات مرتد را تقبيح 
نكردنـــد؛ زيرا ارتداد توام با لجاجت و توطئه 
عليه اســـالم بود. طبيعى است كه دين دوران 
تأسيس چنين ارتدادى را برنتابد و ممكن است 
عقـــالى دوره پيامبر(ص) كه حضرت رئيس آنان 
بود، مجازات ارتداد را به خاطر مسائل سياسى 
و توطئـــه ميپذيرفتند؛ اما تغيير عقيده درجهان 
امروز، از روى تحقيقات علمى، مسئله ديگرى 
اســـت. به نظر ميرسد موضوعاً تفاوت ماهوى 
پيدا كرده باشـــد. و اگر هم چنين چيزى نبوده 
اســـت، اين دليل نميشود كه عقالى امروز نيز 
بايـــد همان روش را برگزينند. از نگاه عقالى 
اين عصر، تغيير عقيده با روزگار گذشته تفاوت 
دارد؛ چـــرا در روزگار كنونى برخى از مراجع 
حكم سنگسار را ابتدائاً و يا ضرورتاً قابل اجرا 
نميدانند و آن را وهن به اسالم تلقى ميكنند؟ 
اگر عقال آن را تقبيح نميكردند، شـــايد چنين 

فتوايى صادر نميشد. 
تغيير روشهاي زندگي

رشد شـــتابان تعقل و تجارب بشري در 
مســـائل فلسفى و علوم انساني، باعث تحّول و 
دگرگونى در فهم و باورهاي آدميان گشـــته و 
الگوي زندگي را تغيير داده اســـت، به طوري 
كه درك و روشـــهاي زندگي انسان با گذشته 
تفاوت كلى پيدا كرده است. ميان فيزيك نيوتن 
با فيزيك ارسطو تفاوت از زمين تا آسمان است. 
كيهانشناسى امروز هيچ شباهتى با كيهانشناسى 

گذشته ندارد. دانش روانشناسى و جامعهشناسى 
تغيير بزرگى در رفتار آدميان ايجاد كرده است. 
هرچند كار آنان ارزشگذارى نيســـت، اما اين 
دانشهـــا نميتواند در تعيين بايدها و نبايدها 
بىاعتنا بماند. يقينا دانش فقه از گزند اين حوادث 
مصون نخواهد بود. لذا نبايد انتظار داشت بشر 
مانند گذشته بفهمد و به روشهاي پيشين زندگي 
كند و در غير اين صورت درك و فهم و روشهاي 

زندگي او نيازمند امضاي شارع باشد. 
محقـــق اصفهانى نيك ميفهمد كه اگر ما 
بـــراى هر رويدادى كـــه عقالى جامعه آن را 
امضا مينمايند، به امضاى موردى شـــارع نياز 
داشته باشيم، زندگى مختل خواهد شد. چرا در 
بحث مرتد بايد به رواياتى تمســـك جست كه 
هيچ قابل دفاع نباشد؟ و در بحث سنگسار به 
احاديثى توسل جست كه شرائط روزگار خود 

را داشته است؟ 
امروز برخـــى از «اجتهاد عقل محور» در 
مقابل «اجتهاد نصمحور» سخن ميگويند. اجتهاد 
عقلمحـــور يعنى اجتهادى كه بتواند از احكام 
فقهى در زمينههاى اجتماعى دفاع عقالنى نمايد. 
در اينجا بايد از «اجتهاد عقالئىمحور» نيز سخن 
گفت و بناهاى عقال را در اجتهاد دخالت داد. 
عقالى امروز پارهاى از مجازاتهاى پيشـــين را 
نميپذيرنـــد. اعدام فردى كه تغيير عقيده داده 
اســـت، از نگاه عقاليى محكوم است. زن و يا 
مردى را، به جرم گناهي فاحش، تا نيمه بدن در 
خاك كردن و سنگ به سويش انداختن نه تنها 
تأثيرى در كاهش جرم نميگذارد، بلكه يك نوع 
تنفر نسبت به دين ايجاد ميكند. بر اين اساس 
فقيهانى چون آيتاهللا منتظرى، آيتاهللا صانعى 
در اين باب نظر نوينى دارند و تغيير عقيده را 

مستحق اعدام نميداند. 
در كنار اجتهاد عقلمحور و يا عقاليى محور، 
از «اجتهاد عدالتمحور» نيز بايد ســـخن گفت؛ 
و عدالت چيزى است كه با عرف عقال تفسير 
ميشـــود. ممكن است مواردى كه در روزگار 
گذشـــته مصداق عدالت بوده، در اين روزگار 
مصداق ظلم تلقى شود؛ يعنى زمان و مكان در 
تفسير مصداق عدالت تأثير بگذارد. مرحوم عالمه 
طباطبايى در بحث «ادراكات اعتبارى» ميگويد: 
«ديـــن داراى احكام كلى ثابت و احكام متغير 
اســـت. احكام گروه دوم به حكومت و شوراى 
مسلمانان سپرده شـــده است. و احكام گروه 
نخست گرچه به طور كلى فسخ نميگردد، اما 
ممكن است مشروط به شرائط دانسته شود و با 
تغيير شرائط از جمله تحول در مقتضيات زمان 
و مكان، اجراى آن احكام متوقف گردد. (الميزان، 

ج4، ص194؛ ج6، ص358)
روشن است كه احكام متغير به دنبال شرايط 
زمان و تغيير در موضوعات تغيير ميپذيرد. و 
عاقالنه و عادالنه بودن احكام مفهومى ســـيال 
است. به بيان ديگر پارهاى از احكام اسالم براى 
دوره تأســـيس با لحاظ شرايط زمانى و مكانى 
معنا داشته است و عاقالنه و عادالنه بوده است؛ 
اما در دوره استقرار كه شرائط زمان تأسيس را 
ندارد، احكام در موضوعات دگرگون ميشود. 
چگونه ميتوان در اين زمان ميان مســـلمان و 
غير مسلمان، از لحاظ حقوق شهروندى، تفاوت 
قائل شد؟ يا از «داراالسالم» و «دارالكفر» سخن 
گفت؟ ســـيره عقال در اين روزگار روابط ميان 
كشورها را به گونهاى ديگر تنظيم كرده است. 
مرز اســـالم و كفر يك مرز جغرافيايى نيست. 
هرچند فقيهانى چون شيخ طوسى و شهيد اول 
«داراالســـالم» را جايى گفتهاند كه در آن احكام 

اسالم پياده شود و يا غلبه با مسلمانان باشد و
يا مسلمانان آن را بنا كرده باشند، مانند بصره و
بغداد. از باب مثال، شـــهروند مسلمان ايرانى با
شهروند مسلمان عراقى تفاوت مينمايد. هرچند
هر دو مسلمان هستند، ولى يك مسلمان عراقى
و يا افغانستانى در كشور اسالمى ايران تعريف
شـــهروند مسلمان ايرانى را ندارند، اما يك غير
مسلمان ايرانى، داراى هر آيينى باشد، از لحاظ
شهروندى با مسلمان ايرانى تفاوتى نميكند. و
هر دو ايرانى شناخته ميشوند. يعنى در مفاهيم
گذشـــته كه مرز اســـالم و كفر مطرح بود، در
قراردادهاى سياسى امروز نميگنجد. فى المثل
دو كشـــور ايران و عراق كه غلبه با مسلمانان
است و احكام اسالم در آنجا پياده ميشود، در
نقشه جهانى دو كشور مستقل تلقى ميشود و
مرزهاى جغرافيايى آن مشخص است. در اينجا
سخن بر سر ارزشگذارى نيست كه كدام بهتر
است. مهم تفاوتى است كه ميان مرزبندىهاى
فقهى با مرزبندىهاى سياسى وجود دارد. و در
جهان امروز عقال بر اساس مرزبندىهاى سياسى

و عرف بينالمللى تصميم ميگيرند.
مطلب ديگر اين كه فقيهانى مانند آيتاهللا
كمپانى ميگويند ما اگر در مسئلهاى «عدم ردع»
يا عدم مخالفت شارع را احراز كرديم، ميتوانيم
به بناى عقال عمل كنيم. اين شرط الزم است،
ولى كافى نيست. ما اگر از راه سنت صحيح و
قطعى، حكمى را دريافتيم، بايد شـــرايط زمانى
و مكانـــى آن را نيز لحاظ نماييم. آيا مخاطب
آن حكم، انســـانهاى موجود زمان صدور نص
بودهاند و يا همه انســـانها در طول تاريخ؟ اگر
شـــارع احكامى مانند عدم قضاوت زنان، اعدام
مرتد، تفاوت حقوق شهروندى ميان مسلمان و
غير مسلمان، احكام بردگى، سن بلوغ دختران،
حرمت مجسمهسازى، حكم سنگسار، تغليظ ديه
در ماههاى حرام، ديه بر عاقله، ارث بردن زن از
شوهر تنها در منقوالت و امثال آن، تشريع كرد،
موضوع و مخاطب اين قبيل احكام انسانهاى
موجود هســـتند و يا طبيعت انسانها؟ به نظر
ميرســـد روح اين قوانين با انسانهاى موجود
كار دارد و نميتوان آنها را حكم قطعى دائمى
دانست. ميتوان گفت كه اينها در عرف زمان و

شرايط روزگار خود تشريع گشته است. 
همه عقال ميدانند كه احكام سياســـى و
اجتماعى با انسانهاى تاريخى موجود سر و كار
دارد. و هـــر تاريخى احكام مخصوص به خود
را ميطلبد. به بيان ديگر اين قبيل احكام حالت
دنبالهروى دارند؛ يعنى جامعه شرايط و لوازم خود
را ميسازد، فقيه يا قانونگذار به دنبال آن، حكم
و يا قانون را تشـــريع و تقنين ميكند. به گفته
اصوليون: حكم والدت يافته از موضوع اســـت.
و نميتوان شريط زمانى و مكانى را از موضوع
جدا دانست. نتيجه اين كه: ما اگر بناى عقال را
حجت بدانيم و در اين بناها عدم ردع از جانب
شـــارع كافى باشد، چنان كه بسياري از بزرگان
گفتهاند، بايد بناهاى عقالييه را در اين زمان در
فقه سرايت دهيم. همانطور كه در صدر اسالم
پيامبر رحمت(ص) نسبت به بناهاى عقالييه چنين
كرد و هر حكمى كه در تعارض با اصول اسالم

نميبود، آن را امضا كرد. 
اگر اين ادعا پذيرفته گردد، چالش فقيهان
با كثيـــرى از احكام امروز در دايره معامالت،
سياســـيات، احكام كيفرى و قوانين مربوط به
حقوق بشر كاسته ميگردد. به نظر ميرسد فقه
اســـالمى، باالخص فقه و اصول شيعى، چنين

ظرفيتى و استعدادى را خواهد داشت. 

غـرض اصلى دين هدايت انسـان به 
سـوى كمال و حيات ابدى اسـت؛ اما 
امـور مربـوط بـه حيات و معيشـت 
مردم واگذار به عاقالن جامعه شـده 
اسـت تا خود براى دنيايشان قانونا 
تصميـم بگيرنـد؛ مگر اينكـه قوانين 
مضر به حال جامعه باشد كه در اين 

صورت شارع دخالت مينمايد.

 نظرها و انديشهها

در قـــرون اخير نياكان ما كمتر 
بخت برخورداري از خرد اســـالف 
قرون دوم تا دوران ورود به تجددمĤبي 
را داشتهاند. گويي در دو قرن اخير كه 
بادي از سوي غرب وزيده و بويي از 
خرد جديد و تجدد آورده، خرد قديم 
را پوشانده است. نكتهاي كه دركش 
آسان نيست و به اين جهت تكرارش 
ضرورت دارد، اين اســـت كه خرد 
اروپاي جديد با خرد قرون وسطي 
و خرد دوره اسالمي و يوناني تفاوت 
كلي داشته است. يونانيان هم در طي 
دوهزار و پانصد سال تاكنون هرگز 
به مراتب خردي كه نياكان قديمشان از آن برخوردار بودند، نرسيدند و 
ظاهراً از رجوع به آن براي دريافت صورتهاي ديگر خرد نيز ناتوان 

بودند يا به هر حال نشاني از اين رجوع را كمتر ميتوان يافت.
اشتباه ميان هوش و عقل

10ـ ما معموالً اثر عقل را در زندگي عمومي و روابط و مناسبات 
اجتماعي و فرهنگ و زبان ميشناسيم؛ يعني عقل قوه و استعداد فهم 
و ادراك آنچه هست و روي ميدهد و همچنين تشخيص بايد و نبايد 
و حق و باطل اســـت. گاهي دريچه فهم مردمان باز اســـت و دايره آن 
وسعت دارد، اما گاهي نيز دريچه تنگ ميشود و فهم كوتاه ميآيد. در 
اين صورت هوش نيز به زحمت جلوه و اثر كلي دارد و بيشتر در حبس 
وجود فردي صاحبش و در خدمت او ميماند. براي روشن شدن قضيه 
مثالي بياورم. در طي دهههاي اخير تعداد بسياري از كودكان و نوجوانان 
بسيار هوشمند كم و بيش نامور شدند و انتظار ميرفت كه بهزودي در 
زمره دانشمندان بزرگ قرار گيرند كه البته بعضي از آنها به مقام دانشمندي 
هم رسيدند و مخصوصاً آنها كه در مراكز علمي جهان كار كردند، نامدار 
شدند؛ اما اكنون خبري از بسياري از آنها نيست و نميدانيم با هوش 
خود چه كردهاند و با آن به كجا رفته و به كدام مقصد رسيدهاند! وقتي 
دايره و مجال فهم و خرد تنگ ميشود، مسائل هم پوشيده ميماند و 

اشتغال به اوهام جاي طرح و حل مسائل را ميگيرد. 
كسي كه نگران افول خرد و خردمندي است از اين كه بشنود در 
جايي يا در همه جهان بهره هوشـــي كم شده است، تعجب نميكند؛ 
زيـــرا هوش و خرد الاقـــل در روابط ميان آدميان و در امور معمولي 
زندگي از هم جدا نيستند. درست است كه هوش طبيعي است و نه 
تاريخي، اما در تاريخ بايد مجال ظهور بيابد و اگر نيابد، از كار ميافتد. 
هميشه در همه جاي جهان امثال الئوتسه، توسيديد، ارسطو، سوفوكل، 
سقراط، ابنسينا، فردوسي، سعدي، گاليله، دكارت، نيوتن، شكسپير، گوته 
و... بودهاند. اينها بخت آن را داشـــتهاند كه در زمان افقهاي باز به ســـر 
ميبردهاند و چشم به آن افقها داشتهاند يا تفكرشان نسبتي با افق داشته 
است؛ اما هوشمنداني كه در دوران فروبستگي افقها به دنيا ميآيند و 
زندگي ميكنند، بخت آن را پيدا نميكنند كه همه استعدادهاي خود را 
تحقق بخشند. با اينكه نياز اصلي نياز به عقل است، اين هم كه ميزان 
هوش رو به كاهش دارد، خبر و هشدار بدي است. شايد اشتباه ميان 
هوش و عقل موجب اين استنباط باشد؛ زيرا قاعدتاً هوش كه يك امر 
بيولوژيك و روانشناسي است و به معني درست لفظ، كاهش نمييابد 
(مگر اينكه تاريخ طبيعي تحول و تكامل دارويني به انتهاي قوس صعود 
رسيده و سير در قوس نزول را آغاز كرده باشد)، بلكه تنبل ميشود و 
ظهور و كارايي كمتر پيدا ميكند. چرا چنين ميشود؟ وقتي خرد رو به 
افول دارد، نسبت همبستگي و همزباني ميان مردمان سست ميشود و 
با بروز اين سستي و بيگانه شدن مردمان با يكديگر، نه فقط مسائل به 
جاي اينكه ناظر به صالح كلي باشد، بيشتر فردي و شخصي ميشود، 
بلكه زبان به لكنت ميافتد. هوش و زبان هم از هم جدا نيستند. عقل 
كه نباشد، پيوند و رابطه نيست و هوش وقتي در جاي خود قرار نگيرد، 
چه ميتواند كند؟ در نبود خرد، زبان عليل است و با عليل شدن زبان، 

هوش هم كند ميشود.
سنجش خردمندي و بيخردي

11ـ اگر بگوييم راقم سطور چه حق داشته است و دارد كه خود 
را بيـــرون از جهـــان قرار دهد و در باب خرد و بيخردي زمانه حكم 
كند، ظاهراً سخن موجهي ميگوييد و بهراستي مگر مالكي براي سنجش 
خردمندي و بيخردي وجود دارد؟ در مورد هوش چنانكه گفته شد، 
تستها و آزمايشهايي هست كه تا حدي ميتوان به آنها اعتماد كرد؛ 
ولي چگونه بگوييم كه فالن گفتار يا كردار خردمندانه اســـت و كدام 
نيســـت و بر چه مبنا و با چه جوازي بگوييم كه چه بايد كرد و چه 
نبايد كرد؟ و اگر بود، اين همه گفتار ضد و نقيض و مخالف و موافق 

كه به نظر صاحبانشان عين حقيقت است، در افواه نميگشت. 
يك مالك ساده اين است كه گفتار و كردار خردمندانه بايد بهجا 
باشد و هر قول و فعل بيجايي، بيخردانه است؛ ولي چگونه تشخيص 
دهيم كه جايگاه هر قول و فعل كجاست؟ عقل و رأي در نظر متقدمان 
و متأخران معني واحد و ثابت نداشـــته اســـت و ندارد. متقدمان عقل 
(«عقل نظري» علم به چيزهاست و «عقل عملي» درك بايدها و نبايدها 
و تشـــخيص راه صالح و بهروزي و ســـعادت است) را راهي به علم 
و عمل درســـت ميدانستند و معتقد بودند كه با علم و عمل درست 
به ســـعادت راه ميتوان برد؛ ولي در عهد و دوران تجدد، عقل ديگر 
ربطي به معارف (به معني قديم آن) ندارد، بلكه بنياد علم تكنولوژيك

و كارساز زندگي و كار دنياست. 
كاري به اين معني نداشـــته باشيم كه: مگر ميتوان سالكان  فعًال
راه حق و كساني را كه به كار دنياي كنوني و خرد آن اعتنايي ندارند، 
بيخرد دانست؟ يا آنان را كه نسبتي ميان خرد و اخالق قائل نيستند 
به بيخردي منســـوب كرد؟ پرســـش اين است كه: در جهان ما تا چه 
اندازه رفتارها و كردارها با ميزان عقل اداره ميشود؟ و دلها و زبانها 
يكي است؟ و مردمان همان ميكنند كه ميگويند؟ و آيا براي رسيدن 
به مقاصدي كه در نظر ميگيرند، وسايل مناسب ميجويند؟ و در وقت 
مناسب به مقصد ميرسند؟ و اگر نرسيدند، تحقيق ميكنند كه مبادا در 
تعيين مقصد و مقصود يا در انتخاب راه و وسيله اشتباه كرده باشند؟ 
مثًال وقتي حاصل كار يك سازمان اداري و آموزشي، ناچيز و بد باشد، 

بايد به چرايي آن فكر كنند. 
از اينهـــا كـــه بگذريم، آيا گروههايي كه بهخصوص در منطقه ما 
مدعياند با ترور و ايجاد وحشـــت و دزدي و تبهكاري و تجاوز و 
آدمكشي به دين و اعتقادات ديني خدمت ميكنند و نتايج كار خود را 
نميبينند، در دركات بيخردي دســـت و پا نميزنند. البته الزمه طرح 
اين پرســـشها تا حدودي بيرون ايســـتادن از زندگي كنوني است؛ اما 
شايد روش ديگري را بتوان پيش گرفت و مثال به جاي شهرتها و 
روشنيها، به تاريكيهاي وضع موجود هم نظر كرد. ديدن تاريكيها 
بدبيني نيست، جستجوي راه است. هر مردمي راهي را برميگزينند و 
به سوي مقصدي ميروند و براي رسيدن به مقصد، از وسايلي كه كم 
و بيش معين است، استفاده ميكنند. گاهي مقاصدي برگزيده ميشود 
كه بسيار دور است و روندگان نميدانند در ميان اين راه دور چه بايد 
بكنند. اين هم ممكن است كه قومي دو مقصد دور از هم را در نظر 
داشته باشد و بخواهد همزمان به هر دو برسد و اين تمناي محال يا 
الاقل بيهوده است و نميدانيم چگونه ميتواند به مقصد برسد. مردماني 
هم هستند كه از مقصد و غايت زياد حرف ميزنند؛ اما كوشش الزم 
براي رسيدن به آنها نميكنند و حتي كمتر ميپرسند كه چگونه و با 

چه وسايلي ميتوانند به مقصد برسند؟ 
در چنين وضعي سياست و حكومت مسئوليت دارد و حتي تدبير 
و عملش و آثاري كه بر آنها مترتب ميشـــود، ميتواند مالكي براي 
حكم در باب وضع خرد در جامعه باشـــد. حكومت نماينده كشـــور 
اســـت؛ ولي در شـــرايط دشوار عصر را نيز نبايد از نظر دور داشت. 
امكان پيش آمدن وضعي بدتر از اين را هم ميتوان در نظر آورد. در 
جهان ما تعداد مردمي كه هيچ مقصد و اميدي ندارند و نميدانند كه 
چرا زندگي ميكنند، كم نيست و پيوسته بر اين تعداد افزوده ميشود. 
اينها ســـياهيهاي زندگي است. در اين وضع روحي و اخالقي خرد 

كجاست و چه ميكند؟

12ـ وقتي مردمان نميدانند چه ميكنند، و به كجا ميخواهند بروند، 
و زندگيشان در مشغوليت با وسايل تكنيك ميگذرد، پيداست كه به 
جايي هم نميرسند؛ زيرا سرگرمي با وسايل تكنيك، آنها را به اكنون 
چسبانده و با گذشته و آينده بيگانهشان كرده است. زندگي وقتي معني 
دارد كه اتصالي ميان گذشته و آينده در اكنون وجود داشته باشد. گاهي 
طوايفي از مردم مقصودهاي موهوم دارند؛ يعني مقصودهايشان امكان  
تحقق در زمان و آينده ندارند. آنها بيشتر حرف ميزنند؛ اما راهي پيش 
رويشان نيست و قدم همتشان هم قهراً سست است.  اينجا تشخيص 
خردمندي و بيخردي چندان هم دشوار نيست و مگر نميتوان گفت 
كساني كه حرف ميزنند و عمل نميكنند و از بيعملي خود غافلند و 
داعيههاي بيهوده دارند، از خرد پيروي نميكنند؟ غير از اين نشانههاي 

ديگري هم هست. 
ادامه دارد
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پيدايش طريقه يا مذهب جوانمردى در ايران و ماهيت 
اين طريقه هنوز بهدرستى شناخته نشده است.1 قديمترين 
اسنادى كه در اختيار داريم، مربوط به قرن سوم هجرى است. 
مىدانيم كه در اين قرن، در شهرهاى خراسان، گروههايى 
بودند كه «جوانمرد» يا «جوامرد» خوانده مىشدند. جوانمردان 
در ميان كسبه و عيّاران بودند و از زاهدان و ُقّرايان و مؤمنان 
خشك ظاهرى متمايز بودند. اين مطلب را در داستانهايى 
كه در بارة جوانمردان در كتابهاى صوفيان نقل شده است، 
مىتوان مالحظه كرد. نخستين آثارى كه در بارة جوانمردى 
و تعريف آن نوشته شده است، به زبان تازى بوده است. در 
اين كتابها و همچنين گاهى در كتابهاى پارسىاى كه 
در قرن پنجم و بعد از آن نوشته شده است، از معادل تازى 
جوانمردى يعنى «فتوت» استفاده شده است؛ ولى بهدرستى 
معلوم نيست كه طريقه و مذهبى كه جوانمردان در قرنهاى 
دوم و ســـوم در شهرهاى خراسان يا شهرهاى ديگر ايران 
داشتند، ابتدا جوانمردى خوانده مىشده است يا فتوت؛ ولى 
زبانى كه جوانمردان ايرانى بدان تكلم مىكردند، پارسى بوده 
و آنچه در باب جوانمردى گفتهاند و تعريفهايى كه كردهاند، 
به زبان پارسى بوده است. اين مطالب بعداً به عربى ترجمه 

شده و در كتابهاى صوفيان ثبت شده است.
در كتابهاى صوفيانه و به طور كلى كتابهاى دينى 
قرنهاى سوم و چهارم و پنجم كه به زبان عربى نوشته شده 
اســـت، گاهى بازماندههايى از مطالب اصلى ديده مىشود. 
برخى از اين مطالب را كه در كتابهاى صوفيه بوده است، 
من در مقاله ديگر معرفى كردهام.2 در اينجا مىخواهم چهار 
تعريف فتوت يا جوانمردى را كه در قرنهاى سوم و چهارم 
و پنجم به زبان پارسى شده است، نقل و گاه توضيح دهم. 
اين پارســـىگويىها به دليل آن اســـت كه مترجمان نكتة 
ظريفى در اصل پارسى جمله ديدهاند كه احساس مىكردند 
اگر آن را به عربى ترجمه كنند، دقت و ظرافتى كه در آن 
نكته هست، از دست مىرود. اين مطلب در مورد برخى از 
جمالت پارسى در آثار عربى حكيم ترمذى صدق مىكند. 
در مورد جوانمردى هم چندين جمله پارســـى هست كه 
در آثار عربى و همچنين برخى از آثار پارسى قديم حفظ 
شده است. اين جمالت اغلب در تعريف و توصيف مفهوم 

جوانمردى يا جموامردى است. 
قديمترين جملة پارسى در تعريف جوانمردى از يكى 
از جوانمردان نشاپور در قرن سوم است، به نام نوح عيّار.3

نـــوح اگرچه عيار بـــوده، ولى در عين حال جوانمرد هم 
شناخته شده است. ظاهراً عيارى و جوانمردى در قديم با 
هم مرتبط بودهاند. تعريفى كه نوح از جوامردى كرده است، 
در كتابى عربى درج شده كه نه مؤلف شناخته شده است 
و نه عنوان كتاب. اين تعريف بر اساس شش حرف كلمة 
جوامرد است و ناگزير مىبايست به پارسى نقل شود: «قال 
نوح بالفارســـيه: جوامردى شش چيز است: جيم از جود 
اســـت و واو از وفاســـت و الف از امانت است و ميم از 
مروت است و را از رحمت است و دال از ديانت است. 
هر كس كه اين چيزها در صحبت ندارد، او را از جوامردى 

نصيب نيست.»4
در بارة نوح حكايتى هم نقل شده است كه در ضمن 
به برخى از خصوصيات جوانمردان در نشاپور اشاره شده 
اســـت. اين حكايت در بارة مالقات نوح با رئيس مذهب 
اهل مالمت يعنى حمدون قصار (ف. 271) اســـت كه در 
جامعة خودش به عنوان حمدون گازر او را مىشناختند. اين 
گازر مرقعه مىپوشيد و مرقعه مخصوص اهل طريقت بود. 
حمدون مىپرسد: «جوانمردى چيست؟» و نوح مىپرسد كه 
كدام جوانمردى؟ جوانمردى من يا تو؟ اين پرسش و پاسخ 
را به دو صورت مختلف در دو كتاب پارسى نقل كردهاند. 
اصل گفتگو يقينا به پارسى بود و به نظر مىرسد كه منابع 
ما هم آنها را از دو منبع پارسى نقل كردهاند يا شايد هر دو 
آنها را از دهانها شنيده و نقل كردهاند. ابتدا روايت قديمتر 
كه از كشفالمحجوب على بن عثمان هجويرى است: «از 
نوادر حكايات وى (يعنى حمدون قصار) يكى آن است كه 
گويد: روزى اندر جويبار حيرة نيشاپور مىرفتم. نوح نام 

عيارى بود به فتوت...»5
روايـــت دوم از كتاب روضهالفريقين ابوالرجاء خمركى 
است: «در نيشاپور خواجهاى بوده است او را نوح عيّار گفتهاند. 

يكى از جمله پيران او را بديد، گفت: اى نوح، جوانمردى 
چيســـت؟ گفت: اى شيخ، از جوانمردى ما مىپرسى يا از 
جوانمردى اهل طريقت؟  پير گفت: من خود ندانستهام كه 

جوانمردى دو قسم است. هر دو قسم بگوى. 

قال: جوانمردى ما كه دست از آستين قبا بيرون داريم، 
آن است كه هر چه گوئيم كه بكنيم، بكنيم و هر چه گوئيم 
نكنيم، نكنيم، و اگرچه بيم هالك بود. فاّما جوانمردى آنها 
كه سر از گريبان مرقع بر آوردهاند: هر چه به خاطر ايشان 

بگذرد كه از آن شرم دارند به قيامت، نكنند.»6
روايت فوق را يكى از نويسندگان مروى كه اصال اهل 
چاچ (تاشكند كنونى) بوده، نقل كرده است. اتفاقا تعريف 
ديگرى از جوانمردى به زبان پارســـى از يكى از مشـــايخ 
قديم شهر تاشكند، به نام ابوبكر الشاشى، در كتابى عربى 
هم نقل شـــده است. اين كتاب روضهالمريدين است كه 

به قلم نويسندهاى همدانى به نام ابن يزدانيار همدانى (ف. 
472) نوشته شده است. روضهالمريدين يكى از كتابهاى 
جامع صوفيه در بارة علم تصوف است، شبيه كتابهاى المع 
سراج و تهذيب خرگوشى و رسالة قشيريه. در اين كتاب 

مانند رسالة قشيريه بابى در بارة فتوت نوشته شده است و 
با وجود اينكه سراسر كتاب به عربى است، ولى فقط دو 
تعريف به پارسى از دو تن از مشايخ قديم پشت سر هم 
در باب فتوت نقل شده است: يكى ابوعمرو بيكندى بخارى
و ديگرى از ابوبكر چاچى: «قال ابوعمرو البيكندى بالفارسيه: 
جوانمردى ســـه چيز است: بار كشيدن بى ناليدن، و فرياد 

رسيدن بى منت، و مهر داشتن بى مهر جستن.»
اين سه چيز را تك تك شايد در تعريفهاى ديگران 
هم مشـــاهده كنيم؛ مثال در مورد بار كشيدن از قول جنيد 
نقـــل كردهاند كه فتوت را به احتمال زللاالخوان تعريف 

كرد. يا از قول يكى ديگر مشـــايخ نقل كردهاند كه مروت 
را به ترك منت تعريف كرد؛7  اما كنار هم قرار دادن اين 
سه خصلت (تحمل و ايثار و مهربانى)، بدون انتظار و توقع 
عوض و پاداش چيزى بوده است كه ابنيزدانيار نمىخواسته 
با ترجمة آن از دست بدهد. جمله دگر از ابوبكر چاچى 
فقط دو كلمه اســـت: «و سئل ابوبكر الشاشى عن الفتوه: 

فقال: راستى و پاكى.» 
مؤلف مىتوانست اين دو كلمه را به صدق و طهارت 
ترجمه كند؛ ولى اين كار را نكرده است. شايد در دو كلمه 
«راستى و پاكى» لطفى مىديده است كه در معادلهاى عربى 
آنها نمىديده است. شايد هم اين دو كلمه را به همين صورت 
از يكى از مشـــايخ خود 
شنيده است و به احترام 
وى مىخواسته است آن 

را عيناً نقل كند. 
جوانمردى به نظر 
مىرسد كه يكى از مفاهيم 
اجتماعى بوده است كه 
در جامعة پارســـىگوى 
ايرانى بر سر زبانها بوده 
است. يكى از آرمانهاى 
اخالقـــى بوده كه عموم 
مردم، بهخصوص كسبه 
و صاحبان حرفهها ســـعى مىكردند خود را به اصول آن 
پايبند نشان دهند. پيران اهل طريقت به اصول و آداب آن 
عمل مىكردند و در مجالس سعى مىكردند آن را توضيح 
دهند. داســـتانهايى هست كه وقتى شيخى به شيخ ديگر 
مىرسيد، يكى از سؤالهائى كه از او مىكرد، اين بود كه 
جوانمردى يا فتوت چيســـت. همين سؤال و جواب ميان 

ابوحفص حداد و جنيد در بغداد رد و بدل شد. 
خواجه عبداهللا انصارى كه در مجالس خود در بارة همة 
موضوعات تصوف توضيح مىداد، تعريفهايى هم از مشايخ 
بنام نقل كرده اســـت. اين تعريفها را در طبقاتالصوفيه 
مىتوان مالحظه كرد. از جنيد مىپرســـند فتوت چيست: 
مىگويـــد: «انصافدادن و انصاف طلب نكردن». از ابوبكر 
شبلى و ابوالعباس دينورى و ابوالقاسم رازى هم تعريفهائى 
نقل كرده است و همه به عربى است. گويا از روى كتابى 
آنها را مىخوانده است؛ ولى ناگهان تعريفى هم از خودش 
مىآورد و اين بار البته به زبان خودش و مردم هرات، يعنى 
به فارسى درى و با لهجة هروى. همين تعرف را در كتاب 
«صد ميدان» هم آورده اســـت. تعريفى كه به طور شفاهى 
براى مريدان كرده اســـت، تعريف فتوت است: «فتوت به 

جوامردى و آزادگى زيستن است.»8
در اينجـــا جوانمردى به عنوان ترجمة فتوت به كار 
نرفته است. فتوت صفتى است كه سالك بايد بدان متصف 
شود و اين صفت در واقع زيستن است به نوعى خاص، 
زيســـتن از روى جوانمردى و از روى آزادگى. سالكى كه 
مىخواهد اهل فتوت باشد، بايد آزاده باشد. از هر چه رنگ 

تعلق پذيرد آزاد باشد. 
انصارى ســـپس فتوت را به سه قسم تقسيم مىكند، 
كارى كه در مورد احوال و مقامات ديگر هم كرده است. 
از نظر او فتوت داراى سه روى است: روئى به حق دارد و 
روئى به خلق و روئى به خود؛ به لهجة هروى: فتوت «وا 
حق و واخلق و واخود» اســـت. انصارى سپس اين وجوه 
سهگانه را شرح مىدهد. در هر سه وجه حالت سلبى ديده 
مىشود. سالك بايد خدا را به خاطر خدا بپرستد و توقع 
پاداش نداشته باشد. بايد «به توانائى خود در بندگى بكوشى 
و آن را پاداش و جزا نجوئى و از خود بنپسندى». اين در 
واقع يكى از اصول مذهب محبت يا عشق است. كسى كه 
عاشقانه حق تعالى را دوست دارد، نه از ترس جهنم او را 
مىپرستد و نه از شوق به بهشت. به عبادت و اعمال خود 
نيز غّره نمىشود. توصية مشايخ به مريدان همواره اين بود 
كه خودپسند نمىبايد بود. «فال تُزّكوا أنُفسكم»9 حكم قرآن 
است. شيطان بود كه خودپسند بود و خودپسندان پيروان 
شيطاناند. انصارى در واقع يكى از دستورات عملى تصوف 

را به عنوان يكى از اصول جوانمردى معرفى مىكند.
دومين وجه فتوت با خلق است. جوانمرد كسى است 

كـــه مردم را به عيبى كه در آنها مىبيند و خودش هم آن
عيب را دارد، متهم نكند. سخن انصارى در اين مورد مبهم
اســـت. در صدميدان بدين عبارت اســـت: «قسم خلق آن
است كه ايشان را به عيبى كه از خود دانى، نيفگنى» و در
طبقاتالصوفيه بدين عبارت: «(فتوت) واخلق (آن است كه)
به عيب كه از خود دانى، بنيفگنى.» در صدميدان براى اين

وجه از فتوت سه نشان هم در نظر مىگيرد: 
1ـ آنچه از ايشـــان ندانى، ظن نبرى (يعنى اگر گمان
مىكنى عيبى در آنها هست ولى در بارة آن مطمئن نيستى،
فكر بد نكنى)، 2ـ «آنچه دانى، بپوشـــانى (يعنى اگر هم
عيبى واقعا در آنها هســـت و تو مىدانى، به روى خودت
نياورى و آن را بپوشانى)، 3ـ مؤمنان را شفيع باشى. اما در
طبقات اين نشـــانهها را چنين شرح مىدهد: «(ديگران را)
بر خود فضل دهى، و برادران خود را به از آن خواهى كه
خود را و عيب ايشـــان را عذر و تأويل جوئى و جرم به

سوى خود افگنى.»
سومين وجه از فتوت كه به طرف خود شخص است،
عبارت از آن اســـت كه «تسويل نفس خود و آرايش وى
بنپذيرى.» نفس انسان را فريب مىدهد و او را گمراه مىكند.
جوانمرد كســـى است كه فريب نفس خود را نخورد. در
صدميدان نيز همين تعريف از وجه سوم فتوت شده و در
بارة نشانههاى سهگانه آن مىگويد: «(1) بازجستن به عيب
خويش مشغول باشى و عيب خويش بد دارى، و(2) شكر

نعمت ستر(؟) بر خود بينى، و(3) از ترس نياسائى.»
صدميدان و طبقاتالصوفيه هر دو يادداشتهائى است
كه مريدان در مجالس خواجه عبداهللا برداشتهاند و طبيعى
است كه اين يادداشتها دقيق نباشد. اين مجالس اگر چه
عمدتا به پارسى بوده است، ولى خواجه ابائى هم از نقل
مطالب به زبان عربى هم نداشته است. مثال در انتعاى تعريفى

كه در طبقاتالصوفيه كرده است نكتهاى به زبان عربى آورده
است كه به نظر مىرسد از خود وى باشد، چنان كه اين
نكته را در منازلالســـائرين نيز عينا آورده است: «الفتوهأن
ال تشـــهد لك فضال و ال ترى لك حقا.»10 (جوانمردى
آن اســـت كه خود را برتر از ديگران ندانى و حقى براى

خويش قائل نباشى).
پينوشتها:

1. عنـــوان «طريقه» يا «مذهب» را خود جوانمردان و صوفيه در
مورد جوانمردى و فتوت به كار بردهاند (نك. ابن يزدانيار همدانى،
روضه المريدين، تصحيح محمد ســـورى و نصراهللا پورجوادى،

باب فتوت)
2. پارسىگوئىهاى عارفان نخستين، نشردانش.  

3.در بارة نوح عيار و داستانهاى او، نك. پورجوادى، پژوهشهاى
.108 عرفانى، ص113ـ

4.پورجوادى و ســـورى ( مصححان)، علـــم التصوف، تهران
.1391

5. هجويرى، كشف المحجوب، تصحيح عابدى، ص278.
6.ابوالرجا المؤمل شاشـــى (يا چاچى)، روضهالفريقين، تصحيح

عبدالحى حبيبى، عبدالحى حبيبى، تهران 1359، ص212.
7.همانجا.

8. انصـــارى، طبقات الصوفيه، ص 227. در متن موالئى «آزادى»
بـــه جـــاى «آزادگى» به كار رفته؛ ولى ما قرائت صدميدان را كه

«آزادگى» است، ترجيح داديم. 
9.النجم: 32.

10. انصـــارى، منازل الســـائرين، تصحيح دو بوروكوى ، قاهره
1962، ص 47.

جوانمـردى يكى از مفاهيـم اجتماعى بوده كه 
در ايران بر سـر زبانها بـود؛ آرماني اخالقى 
كه عموم مردم، بهخصوص كسبه و صاحبان 
حرفههـا سـعى مىكردنـد خود را بـه اصول 
آن پايبند نشـان دهند. پيـران اهل طريقت به 
اصول و آداب آن عمل مىكردند و در مجالس 

خود آن را توضيح ميدادند



7 اقتصادى

در شرايطى كه از سرعتهاى چند مگابيتى براى اينترنت صحبت 
مىشـــود و حتى 512كيلوبيت بر ثانيه هم جزو ســـرعتهاى حداقلى 
ارائهدهندگان سرويسهاى اينترنتى است، اما ظاهرا اينترنت 128كيلوبيت 

بر ثانيه هنوز هم منقرض نشده است.
به گزارش ايسنا، در حالىكه تا چند سال پيش برخى از مسئوالن 
معتقد بودند فناورى اطالعات و اينترنت، جزو كاالهاى لوكس است و 
اينترنت 128كيلوبيتى براى دسترسى مردم كافى است، اكنون ديگر كمتر 
كسى از اهميت استفاده از اينترنت غافل است و فناورى اطالعات به 

پديدهاى ضرورى در زندگى افراد تبديل شده است.
طى سالهاى گذشته روند استفاده از اينترنت از سرعتهاى كيلوبيتى 
رفتهرفته جاى خود را به فناورى ADSLداد كه  در اينترنت "دايالآپ" 
سرعتى به مراتب بيشتر داشته و سرعتهايى تا 521كيلوبيت بر ثانيه 
و حتى 16مگابيت را هم پوشـــش مىداد و اكنون نوبت به فيبر نورى 
است كه جايگزين ADSLشود و سرعتهايى به مراتب باالتر را براى 

كاربران به ارمغان بياورد.
128كيلوبيت بر  با وجود اين، به نظر مىرســـد هنوز هم سرعت
ثانيه در برخى از سرويسهاى اينترنتى وجود دارد؛ زمانىكه شركتهاى 
ارائهدهنـــده خدمات اينترنتى، اينترنت نامحدود ارائه مىكردند، يكى از 
داليل نارضايتى كاربران، سرعتهاى 128كيلوبيت بر ثانيه بود. به همين 
دليل مسئوالن تصميم گرفتند كه اينترنت نامحدود در شركتها حذف 
شده و جاى خود را به بستههاى اينترنتى با سقف محدود و سرعت 

باال دهد.
البته مسئوالن ارتباطى باز هم بحث اينترنت نامحدود را پيش كشيدند 
و اين بار تحت عنوان اينترنت غيرحجمى با سياست مصرف منصفانه 
بـــه ارائه تعرفههاى جديد پرداختند. محمدجواد آذرى جهرمى -  وزير 
ارتباطـــات و فناورى اطالعات پس از اعالم تعرفههاى جديد اينترنت 
ثابت اظهار كرده است كه اين تعرفه سرويسهاى غيرحجمى مبتنى بر 
يك مصرف منصفانه بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بين 18شركت 

فعال در ارائه سرويس به رقابت گذاشته خواهد شد. 
ايـــن ســـرويس، حجمى نيســـت و درصورت عـــدول يك 
مشـــترك از مصرف عادالنه، شـــركتها موظف به ارائه سرويس در 
حداقـــل ســـرعت پايه (128كيلو بيت در ثانيـــه) تا پايان دوره ماهانه 

خواهند بود.
همچنين حسين فالح جوشقانى رئيس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويى با اشاره به اينكه تعيين مدل مصرف منصفانه برعهده 
اپراتورها است، اظهار كرده بود: اپراتور مىتواند يكى از دو روش را براى 
سياست مصرف منصفانه اعمال كند؛ به اين معنى كه يا درصورت رسيدن 
مشـــترك به سقف حجمى مدنظر اپراتور، سرعتش را به 128كيلوبيت 
بر ثانيه برساند و يا اينكه مشترك را در دوره زمانى مدنظر، به خريد 

حجم اضافه ترغيب كند.
اينها در حالى اســـت كه براساس برنامه مصوب ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى تا پايان برنامه ششم، خانوارها بايد از اينترنت 20مگابيت 
بهرهمند شوند. تكنولوژى ما اكنون ADSLاست و پنج درصد ظرفيت 
مشتركان مىتوانند 16مگابيت بر ثانيه خدمات دريافت كنند. كابلهاى 
قديمى كه امروزه در منازل براى انتقال دادههاى اينترنتى مورد استفاده 
قرار مىگيرند، ظرفيت الزم را براى انتقال با ســـرعت باال ندارند. اما 

VDSLمفهوم 20مگ اين است كه بايد تكنولوژى تغيير كند و به سمت
ياFTTH حركت كنيم.

با اين اوصاف هنوز در بخش اينترنت ثابت نتوانستيم آنطور كه 
ADSL هستيم اما اين فناورى  بايد توسعه پيدا كنيم، زيرا هنوز برروى
در دنيا رو به انقراض اســـت وVDSL و FTTH رو به گســـترش 
هســـتند. البته به گفته مسئوالن مشكالتى در اين زمينه وجود دارد كه 
بخشى به انحصار ذاتى شركت مخابرات بر مىگردد كه اگرچه قانونى 
نيســـت، اما ســـرمايهگذارىهاى زيادى در زمان دولتى بودن آن انجام

شده است.
اگرچه در حال حاضر كمتر سرويسدهنده اينترنتى وجود دارد كه 
سرعت 128كيلوبيت بر ثانيه را در فهرست سرعتهاى ارائه شده خود 
داشته باشد، اينكه شركتهاى اينترنتى پس از تمام شدن حجم اينترنت 
كاربران، سرعت اينترنت كاربر را تا پايان دوره ماهانه به حداقل سرعت 
پايه  يا 128كيلو بيت بر ثانيه مىرسانند، نشان مىدهد اين سرعتهاى 
حداقلى هنوز هم كامال با سرعتهاى باال جايگزين نشدهاند و تا زمان 

حذف سرعتهاى كيلوبيتى هنوز مدت زيادى مانده است.

  اينترنت 128 كيلوبيت بر ثانيه 

هنوز منقرض نشده است

صـــداى متناوب فرود آمدن «دفه» بر روى 
رجها و گره هاى بافته شـــده گوش را نوازش 
مىدهد. صداى دلنشين و شعر گونه ديگرى هم 
به گوش مى رسد كه همچون ترانه اى در يك 
باغ و بوستان، زيبايى گل ها را دو چندان مى كند؛ 
«يكى رد كن، يكى بگذار، قرمز را كنار آبى بگذار، 

چهار تا بينداز، دو تا بگذار رويش! و ...!
و اين ديكلمه نامفهوم براى من و تو، اما براى 
آنها كه پشت«دزگاه» و روى تخته بند نشسته و 
«ايپك» را از ميان تارها عبور داده و ايلمك (گره) 
مى اندازند، ترانه اى آشنا و سخنى پرمعنى است 
و از تجميع اين ترانه هاى گوش نواز و حركات 
ماهرانه انگشت ها و فرود سرسختانه دفه، قالى 
از دار درمى آيد. رقص انگشتان دست بر روى 
دار، سماع عارفانه اى است كه با چرخش نخها 
و شهر آشوبى رنگها همراه شده و سمفونى عشق 
سروده مى شود و بدين ترتيب زيباترين هنر ايرانى 
و شورانگيزترين صنعت دستى پا به عرصه وجود 

مى گذارد. هنرى به نام «فرش»!
«فـــرش» ناب ترين هنر ايرانى و زيباترين 
شـــاهكار انسانى به شـــمار مى رود كه چشم 
جهانيان را خيره ساخته و زبان تحسين هنرمندان 
و هنردوســـتان را در جاى جاى اين كره خاكى 
برانگيخته است. هنرى است كه مقام انسانى و ذوق 
و خالقيت او را از فرش تا به عرش پرواز داده 
و كالبد او را با تار و پود فرش پيوند زده است 
تا آنجا كه  قاليبافى نه تنها يك هنر كه اينك به 
يك صنعت و حرفه با قابليت اشتغالزايى بسيار 

باال مبدل گشته است.
در عين حال بايد اشاره داشت: فرش ايرانى 
بهعنوان يك برند جهانى در حوزه صنايعدستى، 
در شرايط فعلى كه ارزش پول ملى كاهشيافته، 
مىتوانـــد بهترين كاال براى صادرات و ارزآورى 
باشـــد؛ ظرفيتى كه نيازمند برنامهريزى جدىتر 

است.
به گفته محمدامين رئيس خوشههاى فرش 
دســـتباف 70تا 80درصد فرش دستباف ايران به 
بازارهاى دنيا صادر مىشود، اين در حالى است 
كه هماكنون بهجاى اينكه بر روى بازارهاى سنتى 
صادراتى فرش دســـتباف تمركز شود، بر روى 
بازارهاى جديد تمركز كردهايم كه بيشتر در جنوب 
شرق آسيا و چين متمركز است. اين در حالى است 
كه اگر چين رو به فرش دستباف ايرانى و خريد 
آن بيـــاورد، بهطورقطع مىتواند تمام فرشهاى 

دستباف ايرانى را خريدارى كند.
حاال كه به اذعان مسئوالن مان در يك «جنگ 
اقتصادى تمامعيار» قرارگرفتهايم، فرصت خوبى 
است تا با ابزار و اسلحه خودمان هم دفاع كنيم، 
هم حمله و فرش تبريز يكى از همان سالحهاى 

قدرتمند ماست.
تـــالش براى خلق اثرى هنرى به نام فرش 
در آذربايجـــان و به خصوص تبريز بر كســـى 
پوشـــيده نيست و اكنون شهره آفاق است و به 
جرات مى توان گفت كه ايران شـــهرت و آوازه 
خود از فرش و قالى را مديون فرش آذربايجان 

و تبريز است.
در اين زمينه با توجه به اينكه شوراى جهانى 
صنايعدستى، تبريز را بهعنوان «شهر جهانى بافت 
فرش» انتخاب و معرفى كرده است؛ فرصتى مغتنم 
است تا بتوانيم در جريان رويداد جهانى «تبريز 
2018»،رويدادى كه در آن تبريز بهعنوان پايتخت 

گردشـــگرى جهان اسالم در سال 2018ميالدى 
انتخاب شـــده است. از اين اسلحه نرم، منقش 
و ظريفمان بهترين اســـتفاده را كرده و باالترين 

بهره را ببريم.
 اينكه چرا تبريز بهعنوان شهر جهانى بافت 
فرش انتخاب شـــد، داليل زيـــادى دارد. «غدا 
حيجاوى قدومى» رئيس آسيا و اقيانوسيه شوراى 
جهانى صنايعدستى در مراسم اهداى لوح معرفى 
تبريز بهعنوان شهر جهانى بافت فرش گفته بود كه 
«تخصص در توليد و فروش فرش و كيفيت باالى 
فرش تبريز آن را در جهان مشهور كرده است.

وى همچنيـــن توضيح داده بود كه «قدمت 
فرش تبريز و زيبايى آن، ديگر ويژگى است كه 
كمتر در ديگر فرشهاى مشابه در دنيا وجود دارد.

بايد اشـــاره داشـــت: طرح و نقشه تبريز و نوع 
طراحى و بافت آن، از نظر كارشناســـان قالى، 
بى نظير و منحصر به فرد است و تنوع طلبى و 
بهره گيرى از طرح ها و نقشه هاى نقاط مختلف 
ايران از ويژگى هاى قالى آذربايجان اســـت. اما 
نقشـــه هاى معروف به كار رفته در اين منطقه، 
بيشـــتر بر اساس طرحهاى شاه عباسى، ترنج و 

اسليمى است. 
شـــكارگاه، شيخ صفى، منظره چهار فصل، 
زيرخاكى و بوته، گلدانى، شـــمعدانى گل فرنگ 
و چرخ فلكى نيز طرحهاى معروف ديگر قالى 
آذربايجان است. هر چند كه اين طرحهاى ناب، 

توسط برخى سودجويان و عمدتاً كشورهايى نظير 
هند و پاكستان و چين و افغانستان، مورد تهديد 
قرار گرفته، اما اصالت هنر قالى بافى آذربايجان 
همچنان شـــهره  محافل هنرى جهان است و با 
وجودى كه اين دست درازى به هنر اصيل ايرانى، 
سبب كســـادى بازار فرش ايران در كشورهاى 
خارجى شده اما هنر شناسان و كارشناسان خبره ى
فرش، به راحتى اصل را از فرع و كًال را از مفرغ 

تشخيص داده و آن را ارج مى نهند.
به هر حال قريب به 200 هزار نفر به طور 
مســـتقيم (درجه اول) و 300 هزار نفر به طور 
غيرمستقيم در زمينه هايى نظير: تجارت، رنگرزى، 
توليد نخ، رفوگرى، نقاشـــى و... در سطح استان 
آذربايجان شرقى فعاليت مى كنند. اما اين ميزان 

اشتغالزايى به همين جا ختم نمى شود چرا كه 
در اليه هاى ديگر و درجات بعدى هم مى توان 
به سطح و ميزان گسترده اى از شاغلينى دست 
يافت كه با حداقل ســـرمايه گذارى ها (اعم از 
دولتى و غيردولتى) خود به عنوان واحدهاى مولّد 

و كارآفرين عمل مى كنند.
ناگفته نماند: آثار بر جا مانده از دوره هاى 
تاريخى گذشته، نشان از  آن دارد كه هنر «قاليبافى» 
يكى از مشـــاغل عمده مردم آذربايجان در طى 
قرون گذشته بوده است. روايت ها و اسناد معتبر 
حكايت از آن دارد كه در قرن ســـوم هجرى،  
آذربايجان از بزرگ ترين مراكز بافت قالى و زيلو 

بوده است. «قاليبافى» در دوره تيموريان و سپس 
در دوره صفويـــه (قرن دهم و يازدهم هجرى) 
ســـير تكامل خود را طى كرده و شهر تبريز به 
عنوان يكى از شهرهاى تاثيرگذار كشور، از زمان 
جانشينان هالكو خان (قرن هفتم) بزرگترين مركز 
داد و ستد قالى به شمار مى رفت. هر چند كه 
در اين دوره، ضربات تلخ و مهلكى بر پيكر هنر 
ايرانى وارد آمد اما قالى هاى نفيس و ارزشمند 
بافته شـــده در آذربايجان در دوره صفوى، هنوز 
هـــم در موزه هاى مطرح جهان و ايران خنياگر 
عشق و معرفت و زيبايى و ميزبان هزاران انسان 

هنردوست است.
و در ايـــن ميان تبريز به عنوان كانون مهم 
توليد و تجارت فرش از ديرباز نقش مهمى ايفا 

كرده و اغراق نيست اگر بگوئيم كه رونق، احيا و 
اعتالى قالى ايران و حتى جهان، مديون آذربايجان 

و قاليبافان و تاجران آن بوده است.
دكتر محمد كالمى كارشـــناس و تحليلگر 
مسائل اقتصادى با اشـــاره به اوضاع اقتصادى 
كنونى و كاهش ارزش پول ملى و افزايش نرخ 
ارز خارجى و بهويژه دالر مىگويد: اين وضعيت 
مىتواند بهعنوان يك «فرصت» مورداستفاده قرار 

بگيرد.
وى توضيح مىدهد: كاالهايى مثل فرش كه 
صد درصد توليد داخلى هســـتند و هيچيك از 
مواد اوليه آنها از كشورهاى ديگر وارد نمىشود، 
بايـــد در اوضاع كنونـــى پيشآمده بيش از هر 
چيز به كشورهاى خارجى صادر يا به مسافران 

فروخته شوند.
فرش تبريز شـــايد براى ما خيلى لوكس و 
گران باشـــد، اما براى خارجىهايى كه با دالر 
مىخرند، اينطور نيست. اگر بتوانيم از فرصت 
استفاده كنيم و در يك فضاى تبليغاتى و رسانهاى 
مناســـب فرش تبريز را به جهانيان بشناسانيم، 
مىتوانيـــم به كاروبـــار و زندگى دهها هزار نفر 

رونق بدهيم.

وحيده خانپور كارشـــناس فرش در كانون 
كارشناسان دادگسترى اين پيشنهاد را مطرح مىكند 
كه براى رونق بخشيدن به زندگى بافندگان فرش 
و به مناسبت انتخاب تبريز بهعنوان شهر جهانى 
بافت فرش، مىتوان بحث «شناسنامهدار شدن» 

فرش تبريز را پيگيرى كرد.
وى مىگويد: اگر شناسنامهدار شدن فرش 
تبريز به شكل صحيحى انجام شود، شاهد اتفاقات 
خوبـــى خواهيم بود. ازجمله اينكه يك خريدار 
بدون كارشناس مىتواند به خريد فرش برود و 

با خيال مطمئن خريد كند.
منظور از شناســـنامه فرش اين است كه بر 
روى هر فرش تبريز، نام بافنده، محل بافت، تعداد 
گره، مقدار مواد اوليه بهكاربرده شده و قيمت درج 
شود تا هيچ صادركننده يا تاجرى نتواند فرشى را 

كه حاصل چندين سال زحمت يك بافنده است، 
ارزان بخرد و با چسباندن مارك خود به آن، به 

قيمتهاى گزافى بفروشد يا صادر كند.
احمـــد نامجو يكى از بافندگان فرش تبريز 
است كه به گفته خودش «عمر و چشمانش» را 
در اين راه گذاشته است، مىگويد:  علىرغم اينكه 
زحمت اصلى را ما مىكشيم و سالها براى بافت 
يك فرش زمان صرف مىكنيم، اما دالالن باعث 

مىشوند كمترين سود نصيبمان شود.
وى با اشاره به مشكالت اقتصادى به وجود 
آمده براى تمام اقشار جامعه مىگويد: مواد اوليه 
و تجهيزات الزم براى بافت فرش هم گران شده 
اســـت و ما عمًال مصالح را گران مىخريم اما 

دالالن از ما با نازلترين قيمت مىخرند.
وى هم با شناسنامهدارشدن فرش تبريز موافق 
اســـت و مىگويد: اين اتفاق بايد سالها پيش 
مىافتاد. فرشـــى كه ما روح و جانمان را در آن 
مىدميم، انصاف نيســـت كه بىنام و نشان راهى 
بازارها شود.خانپور مىگويد: برخى پروندهها به 
دست ما مىرسد كه مىبينيم فرش رباتبافت را 
به اسم فرش دستبافت فروختهاند اما اگر فرشها 
داراى شناسنامه باشند، جلوى چنين سوءاستفادهها 

و خيانتهايى گرفته مىشود.
عالوه بر اينكه موضوع شناســـنامهدار شدن 
فرش تبريز مىتواند در احقاق حقوق هزاران هزار 
بافنده فرش مؤثر واقع شود، مىتواند نام تبريز را 

هم الى فرشها به جهان صادر كند.
حاال كـــه مىبينيم حتى يك ســـوزن از 
كشـــورهاى خارجى بدون عنوان محل توليد به 
دســـت ما نمىرسد، چرا فرش مان را كه يك 
ميراث و صنايعدستى جهانى است را بىنامونشان 

به كشورهاى جهان صادر كنيم؟
به گفته وى، فرش امسال نسبت به سالهاى 
گذشته 40تا 50درصد افزايش قيمت داشته است 
ولى با اينحال در نمايشـــگاه فرش تهران كه 
شـــهريور برگزار شد، حتى يك تخته فرش هم 

دست غرفه داران نماند.
نامبرده در بخش ديگرى از عملكرد مسئوالن 
و متوليـــان اقتصادى انتقاد مىكند و  مىگويد: 
در ايـــن مدت هيـــچ قدمى براى فرش تبريز و 
بافندگان آن برداشته نشده است و حاال موضوع 
شناسنامهدار شدن را هم بايد از سازمان صنعت، 

معدن و تجارت پيگير شد.
 بايد اشـــاره داشت: در روزگارى نه چندان 
دور، فرش ايران و  آذربايجان، سرآمد صنايع دستى 
جهان به شـــمار مى رفت و عيار فرش توليدى 
هر كشورى را با شاخصى به نام فرش ايران و 
آذربايجان مى سنجيدند. فرش تبريز شاخصى براى 
كيفيت هنر - صنعت فرش بود اما به مرور زمان 
و در اثر سهل انگارى و غرور بى جاى نيروهاى 
داخلى و فرصت طلبى «به كمين نشســـتههاى 
عرصه  هنر و اقتصاد»، اين گوهر درخشان تالءلو 
خود و اعتبار گذشـــته خويش را از كف داد و 
اكنون كار به جايى رسيده كه فرش هاى توليدى 
كشـــورهاى جهان سوم كه سابقه توليد و بافت 
فرش هاى هنرى آنها به سختى به يكى دو دهه 
مى رسد، به رقيب سرسخت فرش هاى هنرى 

و اصيل ايران تبديل شده اند.
چنانكه در اين زمينه چين با استفاده از نيروى 
كار ارزان، كاالهايـــى ارزان و نامرغوب به بازار 
عرضه مى كند. هند و پاكستان هم ذائقه مشتريان 
را هدف قرار داده و با استفاده از فن آورى هاى 
نوين در بازاريابى و با قبول سفارشات بافت فرش 
منطبق با سليقه مشتريان، در بازار جهانى اين هنر 
دلبرى مى كنند. تركيه هم از نمد گردشگران و 
توريســـت هاى خارجى بسيار كالهى گشاد از 
تجارت فرش براى خود دســـت و پا مى كند، 
و در اين ميان تنها ســـرى كه بىكاله مى ماند 
بازار فرش اصيل ايرانى اســـت. در همين زمينه 
تحريمهاى غيرمنصفانه و خصمانه آمريكا عليه 
كشورمان هم مزيد بر علت و سبب سوءاستفاده 
برخى فرصت طلبان خارجى عرصه توليد و عرضه 

فرش شده است.
به هر صورت آنچه مســـلم اســـت اينكه 
قرار گرفتن در سالى كه تبريز بهعنوان پايتخت 
گردشگرى جهان اسالم انتخابشده، انتخاب اين 
شهر بهعنوان شهر جهانى بافت فرش مى تواند 
زمينه ساز رونق دوباره فرش تبريز به عنوان نماينده 
شايسته هنر صنعت فرش دستباف ايران در جاى 
جاى بازارهاى جهان بوده و يك بار ديگر جايگاه 

اصلى خود را بازيابد.
 در تهيه اين مطلب از گزارش هاى 
خبرگزارى مهر و ايسنا استفاده شده است

فرش تبريز؛ برندى براى اقتصاد مقاومتى

* فرش ايرانى بهعنوان يك برند جهانى 

در حوزه صنايعدستى، در شرايط فعلى 

كه ارزش پول ملى كاهشيافته، مىتواند 

بهترين كاال براى صادرات و ارزآورى 

باشد؛ ظرفيتى كه نيازمند برنامهريزى 

جدىتر است

* تبريز به عنوان كانون مهم توليد و 

تجارت فرش از ديرباز نقش مهمى ايفا كرده 

و اغراق نيست اگر بگوئيم كه رونق، احيا 

و اعتالى قالى ايران و حتى جهان، مديون 

آذربايجان و قاليبافان و تاجران آن بوده 

است

تنوع طلبى و بهره گيرى از طرح ها و نقشه هاى نقاط مختلف ايران از ويژگى هاى قالى 

آذربايجان است؛به طورى كه نقشه هاى معروف به كار رفته در اين منطقه بيشتر 

بر اساس طرح هاى شاه عباسى، ترنج، اسليمى ، شكارگاه، شيخ صفى، منظره چهار 

فصل، زيرخاكى و بوته، گلدانى، شمعدانى گل فرنگ و چرخ فلكى است
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
پمپسازيايران

حملونقلتوكا
پگاهآذربايجانغربي

تراكتورسازيايران
بيسكويتگرجي

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
آبسال

قندنيشابور
بانكاقتصادنوين

سپنتا
سيمان خوزستان

داروسازيفارابي
ايركاپارت صنعت

داروسازيروزدارو
بانككارآفرين

پارسمينو
بينالملليتوسعهساختمان

ايرانياساتايرورابر
رينگسازيمشهد

آهنگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريصنعتومعدن

شهدايران
سرمايهگذاريشاهد

پتروشيمي فجر
فرآوردههايتزريقيايران

ليزينگ ايرانيان
سيمانتهران

بيمه ملت
گروه صنعتي پاكشو

فروسيليسايران
ايرانمرينوس
سيماناروميه

داروييرازك
سيمانايالم

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سرمايهگذاريمليايران

سازهپويش
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

جامدارو
قنداصفهان

لنتترمزايران
سالمين

پارسسويچ
توليديمهرام

سيمانهرمزگان
سيمان فارس نو

سيمانغرب
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

سيمانقائن
صنايع سيمان دشتستان

بيمهدانا
نوردوقطعاتفوالدي

مهركامپارس
داروپخش(هلدينگ)

سيمانشاهرود
سيمانكرمان
بهنوشايران

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
پالسكوكار

صنايعجوشكابيزد
الميران

معدنيامالحايران
سيمانمازندران

سيمانخزر
صنعتيآما

كارخانجاتداروپخش
پارسسرام

سيمانفارسوخوزستان
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
سيمانصوفيان

كارت اعتباري ايران كيش
توسعهمعادنوفلزات

صنايع پتروشيمي خليج فارس
نيروترانس

سيمانشمال
همكاران سيستم

سرمايه گذاري دارويي تامين
كيميدارو

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
ليزينگصنعتومعدن

فوالدآلياژيايران
شهد

ماشينسازينيرومحركه
سيمانفارس

معدني وصنعتي گلگهر
داروسازياسوه

لولهوماشينسازيايران
كارخانجاتقندقزوين

افست
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

فوالدخوزستان
سختآژند

سيمانآرتااردبيل
پااليش نفت تبريز
توليديچدنسازان

فوالداميركبيركاشان
سبحان دارو

سيمان كردستان
داروسازيابوريحان

سيمانبهبهان
كنترلخوردگيتكينكو
سرمايه گذاري شفادارو

داروسازيسينا

قندثابتخراسان
داروسازيزهراوي

معدنيدماوند
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

داروييلقمان
مارگارين

كاشيسعدي
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

معادنبافق
المپپارسشهاب

لبنياتكالبر
چرخشگر

توليدمواداوليهداروپخش
دادهپردازيايران

موتورسازانتراكتورسازيايران
قندشيرينخراسان
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مليصنايعمسايران  

بورس اوراق بهادارتهران
سيمانهگمتان
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گروه دارويي سبحان
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ماشينسازياراك
سيمانبجنورد

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
پتروشيميشيراز

شيشهوگاز
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سامانگستراصفهان
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بيمه ما
ايراندارو
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پست بانك ايران
حفاري شمال

كشتوصنعتپياذر
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
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پتروشيميخارك
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حفاري شمال
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

برآورد مى شود كه عملكرد شركت ها در نيمه دوم سال بهتر از نيمه 
اول سال باشد بنابر اين در صورت اصالح قيمت برخى از شركت ها كه 
بدون داليل بنيادى و صرفاً بر مبناى شـــايعات و ترويج عقايد غلط رشـــد 
كرده اند و موجب رشد نامعقول P/Eكل بازار شده اند، احتمال رشد قيمت 

سهام شركت هاى بنيادى طى هفته هاى آينده وجود دارد. 
يك كارشناس بازار سرمايه، افزايش سودآورى شركت هاى بورسى را 
در فصل دوم سال جارى مديون نرخ باالى ارز و باال بودن قيمت مواد خام 
در بازارهاى جهانى دانست و پيش بينى كرد اين دو عامل در فصل آينده 

هم به حاشيه سود شركت ها كمك كند. 
ولى نادى قمى در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا)، اظهار داشت: 
سود شركت هاى پذيرفته شده در بورس و فرابورس در شش ماهه ابتدايى 
سال 1397 با رشد 75 درصدى نسبت به دوره مشابه پارسال ، به رقم 336 هزار 
ميليارد ريال رسيد و چنانچه سود شركت ها در فصل دوم سال جارى را 

با فصل اول مقايسه كنيم، رشد سود به حدود 40 درصد مى رسد.
وى با بيان اينكه شركت ها اين افزايش سودآورى را مديون نرخ باالى 
ارز (كاهش ارزش پول ملى) و باال بودن قيمت مواد خام در بازارهاى جهانى 
هستند، افزود: پيش بينى مى شود كه اين دو عامل همچنان طى چند فصل 

آينده به حاشيه سود شركت ها كمك شايانى كند.
كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: همچنين برآورد مى شود كه عملكرد 
شركت ها در نيمه دوم سال بهتر از نيمه اول سال باشد بنابراين در صورت 
اصالح قيمت برخى از شركت ها كه بدون داليل بنيادى و صرفاً بر مبناى 
شايعات و ترويج عقايد غلط رشد كرده اند و موجب رشد نامعقول P/Eكل 
بازار شده اند، احتمال رشد قيمت سهام شركت هاى بنيادى طى هفته هاى
آينده وجود دارد. نادى قمى افزود: البته ريسك هاى اقتصادى متعددى، قدرت 
سودآورى شركت ها را تهديد مى كند كه مهمترين آنها به آثار اقتصادى 
تحريم ها، تصميمات دولت براى افزايش قيمت نهاده هاى انرژى و احتمال 

افزايش نرخ بازده بدون ريسك بر مى گردد. 
وى با بيان اينكه در حال حاضر ريسك مربوط به پيامدهاى اقتصادى 
تحريم ها براى فعاالن بازار سهام برجسته شده است، اظهار داشت: سوال 

مهمى كه مطرح است ميزان تاثيرگذارى تحريم هاى جديد است.
نادى قمى ادامه داد: پاسخ به اين سوال مستلزم پيش بينى وضع فروش 
نفت كشور است اگر درآمدهاى نفتى كشور كاهش قابل مالحظه اى پيدا 

نكند، آثار اقتصادى تحريم ها چندان با اهميت نخواهد بود.
كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: با مراجعه به تجربه كاهش درآمدهاى 
نفتى كشور طى سال هاى 1391 و 1392 و توجه به اين موضوع كه در 
حال حاضر تقريباً همه قدرت هاى اقتصادى جهان با تحريم هاى آمريكا 

مخالفند، مى توان برآوردى از وضعيت فروش نفت انجام داد.
وى با اشاره به اينكه برخى كارشناسان اقتصادى صادرات روزانه نفت 
را بين يك تا 1/6 ميليون بشـــكه برآورد كرده اند، خاطر نشـــان كرد: مركز 
پژوهش هاى مجلس هم مجارى و كانال هايى را كه تحريم ها از طريق آنها 

بر اقتصاد كشور اثر مى گذارند، مورد تحليل قرار داده است.
اين مركز بيان كرده است كه تحريم ها از طريق ايجاد محدوديت هاى 
تجارى در قالب كاهش صادرات نفت، محصوالت پتروشيمى و محدوديت 
واردات كاالها موجب كاهش رشد اقتصادى كشور طى سال جارى و سال 
آينده مى شود.به گفته نادى قمى، انتظار مى رود كه با افزايش تحريم ها، 
درآمدهاى نفتى كشور به عنوان موتور محرك رشد اقتصادى، كاهش يابد 

و به تبع آن اقتصاد كشور كوچك تر شود.
كارشناس بازار سرمايه، كوچك شدن اقتصاد را از يك طرف به دليل 
كاهش توليد (فروش) نفت و از طرف ديگر به دليل كاهش توان مالى دولت، 
براى ايجاد ظرفيت هاى جديد توليد كاالو خدمات دانست و افزود: همانند 
قبل اقتصاد كشور براى افزايش ظرفيت هاى توليد خود به جاى وابستگى به 

تحوالت تكنولوژيك، نيازمند سرمايه گذارى در سرمايه ثابت است.

عملكرد بورس

 در نيمه دوم سال بهتر مي شود

مدير فناورى اطالعات سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشـــاره به 
توسعه بازار سرمايه از مسير توسعه 
فناورى اطالعـــات گفت: فناورى 
اطالعات به عنوان ابزار حمايتكننده 
و پيشران مؤسســـههاى مالى عصر 
حاضر محســـوب مىشود و نقشى 
فراتر از كاهش هزينه و بهبود عملكرد 
داشته و تبديل به ابزارى راهبردى در 
شكلدهى استراتژىهاى سازمانى شده
است.مطهره مروج، به پايگاه خبرى 
بازار ســـرمايه (سنا)، گفت: افزايش 
سرعت افشاى اطالعات، بهبود كيفيت 
اطالعات، انواع مختلف دسترسىهاى 
اينترنتى، وب ســـايتهاى مختلف 
اطالعرســـانى و تحليلى و همچنين 
نرم افزارهاى موبايل و معامالت آنالين 
(دسترسى سرمايهگذاران به اطالعات) 
كه در بازار ســـرمايه نمود پررنگى 
داشتهاند، همگى باعث افزايش حجم 
و ارزش معامالت، افزايش شفافيت 
بازار و اثربخشـــى و رشد بيشتر در 

بورس شدهاند.
مروج در ادامه به نمونههايى از 
كاربردهاى كليدى فناورى اطالعات 
در بازار ســـرمايه ايران اشاره كرد 
و گفت: ســـامانههاى حياتى بازار 
مانند ســـامانههاى معامالت، پس از 
معامالت و همچنين سيســـتمهاى 
نظارتى، اطالعرسانى و افشا، به عنوان 
نمونههايى از كاربردهاى كليدى فناورى 
اطالعات در بازار سرمايه ايران مطرح 
هســـتند البته در اين ميان، از ظهور 
استارتآپها و حوزه فينتك در بازار 

ســـرمايه ايران و ايجاد ارزش افزوده
آنها نبايد غافل شد.

وى نسبت ميزان معامالت آنالين 
به كل معامالت را شـــاخص توسعه 
يافتگى دانست و اظهار داشت: موارد 
ذكر شده اثر خود را بر افزايش حجم، 
دفعات معامالت و ارزش معامالت 
آنالين نسبت به كل معامالت در نيمه 

نخست سال جارى گذاشته است.
از ســـال 90 تا 97 و در نيمه 
نخست سال 97 در هر سه پارامتر ياد 
شود  شده، روند افزايشى مشاهده مى
و اين افزايش در سه سال اخير هم 
مشهودتر بوده است و افزايش باالى 
50 درصد را نشان مى دهد به عبارتى 
ديگر، حجم زيادى از معامالتى كه 
روزانه به سمت هسته معامالت روانه 
مىشـــود در قالب معامالت آنالين 

(عادى يا الگوريتمى) بوده است.
وى در پاســـخ به اين پرسش 
كه "اين رشد از چه زمانى آغاز شده 
و در ايـــن مدت چه اثراتى بر بازار 
سرمايه به گواهى آمار داشته است" 
گفت: تالشهاى زيادى در دورههاى 
مختلف در اين راه انجام شده است.

وى آمار معامالت آنالين نسبت به 
كل معامـــالت را مد نظر قرار داد و 
بيان كرد: آمار كل معامالت بر خط 
در بورسها نشاندهنده آن است كه 
ارزش معامـــالت آنالين در بورس 
از 6 درصد در ســـال 90 به حدود 
31/48 درصد در نيمه نخست سال 

97 رسيده است.
اين در حالى اســـت كه ارزش 
مذكور در فرابورس، رشـــد نزديك 
به 27/7 درصد را تجربه كرده است 
عالوه بر آن نسبت دفعات معامالت 
آنالين به كل معامالت در بورس بيش 
از 59/9 درصد و در فرابورس بيش از 

63/98 درصد رشد داشته است.
اين رشد از منظر حجم بورس 
36/61 درصـــد و از منظـــر حجم 
فرابورس، نزديك به 51/39 درصد در 
نيمه نخست سال جارى بوده است. 

مروج ادامـــه داد: آمار مذكور 
گواه آن است كه با رشد فناورىهاى 
اطالعاتى در اين سالها، نحوه انجام 
معامالت تغيير چشـــمگيرى داشته 
اســـت، به نحوى كه امروزه سهم 
معامالت آنالين در تبادالت بورسى 
بسيار قابل توجه است رشد معامالت 
آنالين به خودى خود سبب سهولت 
معامله و افزايش ســـرعت آن و در 
نتيجه امكان استقبال و سرمايهگذارى 
بيشتر مىشود.وى تاكيد كرد: تسريع 
در صدور مجوز براى شـــركتها و 
افرادى كه در حوزه خدمات فناورى 
اطالعات در بازار فعاليت دارند، يكى 
از رويكردهاى اساسى سازمان است.

همچنين الزم است سازمان به جاى 
اختصاص مجوز بهـــره بردارى از 
خدمات آنالين، به سمت رويكردى 
كـــه اكنون در پيـــش گرفته، يعنى 
رويكـــرد تدوين الزامات، برود اين 
الزامات شامل الزامات در دو حوزه 
آى تى و امنيت مى شـــود.در حال 
حاضر، دستورالعمل معامالت برخط 
نيز در حال بازبينى است ما به عنوان 
آى تى سازمان بورس، بر گنجاندن 
دستاوردهاى جديد فناورى اطالعات 

در اين دستورالعمل تمركز داريم.
نايب رئيس هيئت مديره شركت 
مديريت فنـــاورى بورس تهران از 
كاهش كارمـــزد معامالت آنالين 
نسبت به معامالت غيرآنالين به عنوان 
يكى از اقدامات تشويقى پيشنهادى 
به ســـازمان در باره معامالت آنالين 
ياد كـــرد و افزود: يكى از اقدامات 
موثرى كه ســـازمان مى تواند انجام 
دهد، كاهش كارمزد معامالت آنالين 
نسبت به معامالت غيرآنالين خواهد 
بود.اين موضـــوع در بورس هاى

دنيا هم مطرح است در حال حاضر 
محاســـبه كارمزد يك معامله آنالين 
به اندازه يك معامله عادى اســـت و 
طبيعى است كه تشويق هاى سازمان 
بـــورس در اين زمينه انگيزه بخش 

خواهد بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بيمـــه مركزى تعامالتى در مورد 
موضوعاتى مانند اوراق بيمه اتكايى و 
اوراق بيمه رويدادهاى طبيعى انجام 
داده است كه در جذب نقدينگى خرد 

در بورس تاثيرگذار است. 
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار كشور گفت: ورود شركت هاى 
جديد به بورس به شرط اينكه بازدهى 
مناسبى براى سهامداران ايجاد كنند 
منجر به بزرگ شدن بازار سرمايه و 
افزايش عمق بازار سرمايه در اقتصاد 

كشور مى شود.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، دكتر شاپور محمدى 
درباره ساز و كار جذب نقدينگى هاى 
خرد به بازار سرمايه، گفت:با توسعه 
صندوقهاى سرمايهگذارى و انتشار 

اوراق مالـــى كه بازده باال و جذاب 
دارند مى توان شرايط را براى هدايت 
بخشى از نقدينگى به بورس فراهم 
كرد.رئيس ســـازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد:در سال هاى گذشته 
عالوه بر برنامه ريزى براى هدايت 
نقدينگى به بازار سرمايه اقداماتى نيز 
براى جذب نقدينگى هاى خرد جامعه 

صورت گرفته است. 
وى ادامه داد: سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيمه مركزى تعامالتى 
در خصوص موضوعاتى مانند اوراق 
بيمه اتكايى و اوراق بيمه رويدادهاى 
طبيعى انجام داده است كه در جذب 

نقدينگى خرد تاثيرگذار است. 
دكتر محمدى تصريح كرد: ورود 
شركت هاى جديد به بورس به شرط 
اينكه بازدهى مناسبى براى سهامداران 

ايجاد كنند منجر به بزرگ شـــدن 
بازار ســـرمايه و افزايش عمق بازار 
سرمايه در اقتصاد كشور خواهد شد. 
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
كشـــور تصريح كرد:در هر صورت 
تالش ها براى تقويت بازار سرمايه 
ادامـــه دارد و تقويت اين بازار نقش 
مهمـــى در جلوگيرى از رونق بازار 

سوداگرى دارد.

توسعه فن آورى اطالعات، كليد رشد بورس

ساز و كار جذب نقدينگى هاى خرد به بازار سرمايه

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/8/19)
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زاهدان - خبرنـــگار اطالعات: كم آبي 
در شـــرايط اقليمي كنوني سيســـتان و 
بلوچستان موجب شده است تا مردم عالوه 
بر نداشتن معيشـــت كافي، هواي سالم هم

 نداشته باشند.
استاندار سيســـتان و بلوچستان كه 
در نشست شـــوراي اداري نيكشهر سخن 
مي گفت با اعالم اين مطالـــب و با تاكيد 
بر اين كـــه زندگي پر تالطـــم و پر غبار 
كويري امان مردم را بريده اســـت، افزود: 
شرايط كنوني اســـتان نيازمند برنامه ريزي 
و تـــالش شـــبانه روزي مجموعه مديران

 است.
 به گفته سيد دانيال محبي شرايط كنوني 
سيستان و بلوچستان مي طلبد كه مسئوالن 
بدون نگاه بخشـــي و يا گرايش به شمال و 
جنوب، اولويت كاري خود را توسعه كلي و 

همه جانبه استان قرار دهند .
   وي با اشـــاره به اين كه توسعه وقتي 
محقق مي شود كه نير وها آگاهي و مهارت 
كافي داشته باشند،افزود: تعامل و هم افزايي و 
فعاليت مديران با استفاده از تيم كاري منسجم 
راندمان كار را در جهت رسيدن به اهداف 

مورد نظر باال خواهد برد .
 استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه 
قناعت و صرفه جويي و تالش شبانه روزي 
مردم و مسئوالن را از جمله عوامل پيشرفت 
كشورهاي توســـعه يافته دانست و ابراز 
اميدواري كرد؛ ما هم از الگوها و روش هاي 
دستيابي به توســـعه در اين كشورها بهره 

بگيريم .
  وي در پايان سخنانش بر توانمندسازي 
بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: استفاده از 
ظرفيت بخش خصوصي موجب بهبود وضع 
اقتصادي مردم مي شود ودولت به تنهايي و 
بدون مشاركت بخش خصوصي نمي تواند 

توفيقي در اين بخش داشته باشد. 

در اين نشســـت معاون وزير نيرو نيز 
گفت: سيســـتان و بلوچستان ظرفيت ها و 
قابليت هاي بسيار بااليي دارد و درصورت 
ايجاد زيرساخت  و استفاده بهينه از انرژي هاي 
نو و پتانسيل ها موجود، كمبود برق اين استان 

جبران خواهد شد .
  همايون حائري افزود: درصورت تحقق 
اين امر، عالوه بر جبـــران افت ولتاژ برق 
سيستان وبلوچستان ما مي توانيم برق را به 

كشورهاي همسايه نيز صادر كنيم .
 وي با اشـــاره به اين كه امســـال به 
دليل كمبود در توليد نيروگاه آبي، تابستان 
بسيار سختي را پشت ســـر گذاشتيم، ياد 
آورشد: سيستان وبلوچستان 5000 مگابايت 
كمبود برق داشـــت كه با مديريت خوب 

استاندار وديگر مســـئوالن استان توانستيم 
با حداقل مشـــكالت، تابستان را پشت سر 
بگذاريم و بيش از 5000 مگابايت نيرو نيز 

صرفه جويي كنيم . 
 معاون وزير نيرو همچنيـــن با ابراز 
خرسندي از اين كه تمامي روستاهاي باالي 
10 خانوار منطقه داراي برق هستند، گفت: 
تالش داريم تـــا اعتبار كافي براي تعويض 

شبكه هاي فشار ضعيف تامين شود   .
  حائري با تاكيـــد بر لزوم برنامه ريزي 
براي روشـــنايي معابر افزود: تالش خواهد 
شد تا ضمن تامين اعتبار براي رفع كمبودها 
و تقويت شبكه هاي فشار ضعيف، در زمينه 
روشنايي معابرنيز گام هاي بيشتري در استان 

برداشته شود.

افزايش 500 درصــدي وزش هاي 
توفاني در زابل 

تعداد روزهاي همـــراه با توفان گرد 
و خـــاك زابل در 7 ماهه اخير نســـبت به 
مدت مشابه پارسال 500 درصد افزايش يافته 

است. 
مديركل هواشناسي سيستان و بلوچستان 
با اعالم اين خبر، اضافه كرد: از 216 روزي 
سپري شده امسال تا پايان مهر 161 روز آن 
در زابل همراه با پديده هاي خاكداري شامل 
باد و گرد و خاك، توفان گرد و خاك و ساير 
پديده  ها بود و فقط 55 روز شرايط عادي و 
بدون پديده هاي خاكدار در اين منطقه حاكم 
بوده است. وي با اشاره به اين كه مهمترين 
نكته وزش باد هاي امســـال زابل افزايش 

شدت آن است، افزود: فراواني وزش باد با 
سرعت 90 كيلومتر بر ساعت و بيشتر از آن 
در زابل 64 روز بوده كه نسبت به پارسال 700 

درصد بيشتر شده است. 
محســـن حيدري گفت: عالوه بر اين 
فراواني، وقوع وزش باد با ســـرعت بيش 
از 100 كيلومتر بر ساعت در 33 سال اخير 
بي سابقه بوده اســـت و در واقع از ابتداي 
امســـال تا پايان مهر 31 روز سرعت وزش 
باد هاي زابل به بيش از 100 كيلومتر بر ساعت 

رسيد. 
به گفته وي اين شـــرايط فقط يك بار 
در نيم قرن اخير اتفاق افتاده است و در سال 
64 حدود 50 روز ســـرعت وزش باد در 
زابل بيش از 100 كيلومتر بر ساعت بود اين 
در حالي است كه پارسال در هيچ روزي از 
هفت ماه سال سرعت وزش باد در زابل از 

100 كيلومتر تجاوز نكرد. 
مديركل هواشناسي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به اين كه امسال در برخي از روزها 
سرعت وزش باد بي سابقه بوده است، افزود: 
براي نمونه توفان 122 كيلومتري روز سوم 
شهريور امسال در هفت سال اخير بي سابقه 
بود و جزو سريعترين باد هاي رخ داده در 55 

سال اخير به شمار مي رود. 
وي افـــزود: توفان گـــرد و خاك از 
پديده هاي مخرب جوي اســـت و زماني 
گزارش مي شـــود كه به صورت همزمان 
سرعت وزش باد به 54 كيلومتر بر ساعت و 
بيشتر از آن برسد و در عين حال ديد افقي 

كمتر از هزار متر باشد. 
او گفت: در برخي روزهاي امســـال 
مناطق درگير بـــا پديده گرد و غبار از طريق 
تحليل تصاوير ماهواره اي بررســـي شد كه 
نتايج نشـــان داد گرد و غبار ناشي از توفان 
روز 13 تير زابل 40 شهر و 8000 روستاي 

اين استان را فرا گرفت. 

900 درصد موقوفات لنگرود استاندار سيستان و بلوچستان: توسعه همه جانبه بايداولويت كاري مديران استان باشد
وقف سيدالشهدا(ع) است 

لنگرودـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه لنگرود 
در نشست خبري رسانه كه به مناســـبت هفته وقف برگزار شد گفت: 
هيچ گونه موقوفه قرآني در لنگرود نداريم و امروز نياز است وقف قرآني در 

اين شهرستان انجام شود. 
حجت االسالم رمضانعلي پاكيزه وقف علمي را نياز روز جامعه دانست 
و افزود: واقفان با وقف بخشي از اموال خود، از محققان و دانش پژوهان 
حمايت كنند. وي ياد آوري كرد: علما و روحانيون و مبلغين نقش به سزايي 
در ايجاد وقف ها دارند و ماندگاري موقوفه هاي امروز ما به بركت تالش 

علما و روحانيون است. 
او با تاكيد بر اين كه امروز دست نياز ما به سمت خيران و واقفان براي 
موقوفه هاي قرآني به صورت ويژه است، اظهارداشت: 90 درصد موقوفات 
لنگرود وقف سيدالشـــهدا (ع) است كه از ريشه و اعتقادات مذهبي مردم 

لنگرود حكايت دارد. 
حجت االسالم پاكيزه گفت: اولين بار در استان گيالن وقف مشاركتي 
110 خير كه همگي بانوان هستند، در لنگرود انجام شده است، آنان زمين 
شاليزاري را در سيگارود به مبلغ 20 ميليون تومان خريدند و براي تبليغ و 
ترويج فرهنگ فاطمي وقف كردند. دومين وقف مشاركتي نيز در لنگرود در 

دست اقدام است و بخشي از هزينه آن تاكنون تامين شده است. 
رئيـــس اداره اوقاف و امور خيريه لنگرود، وقف هاي دارو و درمان، 
مسكن، تامين جهيزيه، جامعه پرتالش خبرنگاران، معيشت طالب، احداث 
مساجد و كمك هزينه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان را از وقف هاي 
مورد نياز شهرســـتان عنوان كرد و افزود: طرح هاي احداث با 3 پروژه به 
مســـاحت 445 مترمربع، تعمير موقوفات با 5 پروژه با هزينه 2 ميليارد و 
500 ميليون ريال و تكميل و تعمير در سطح بقا با 13 پروژه و 2 هزار و 
394 مترمربع مساحت با هزينه 10 ميليارد و 274 ميليون ريال در شهرستان 

لنگرود در حال اجرا است.
وي از ايجاد 135 شغل به طور مستقيم و 310 شغل غيرمستقيم در 
سال جاري خبرداد و گفت: در اين زمينه رشد دو برابري نسبت به سال 

قبل ايجاد شده است. 
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ضمن گاليه از بدهي برخي از ادارات 
شهرستان لنگرود به اوقاف افزود: برخي فشارها بر اوقاف توجيه شرعي و 
قانوني ندارد و اداره اوقاف حتي يك ريال از عوايد موقوفات را بر خالف 
نيت واقف مصرف نمي كند. حجت االســـالم پاكيزه گفت: همه مساجد، 
حسينيه ها، دارالقرآن، حوزه هاي علميه و بقاع متبركه از پرداخت هزينه هاي 

آب، برق و گاز معاف هستند. 

عدم پرداخت سهم شهرداري از ثبت تخلفات 
رانندگي با دوربين هاي مركز كنترل ترافيك شيراز

شـــيرازـ خبرنگار اطالعات: سهم شهرداري شيراز از ثبت تخلفات 
رانندگي با دوربين هاي اين شـــهر پرداخت نمي شود؛ به نحوي كه اكنون 
شهرداري شيرازبراي خريد قطعات مورد نياز دوربين هاي شهري با مشكل 

مواجه شده است. 
رئيس مركز كنترل ترافيك شـــهرداري شيراز با اشاره به ثبت بيش 
از 650 ميليارد ريال تخلف هاي رانندگي در 18 ماه گذشـــته به وسيله 
دوربين هاي اين مركز، گفت: ازابتداي سال 97 تا پايان شهريور بيش از 156 
ميليارد ريال تخلف با دوربين هاي مركز كنترل شهرداري شيراز ثبت شده 

كه تاكنون 60 درصد سهم شهرداري شيراز از آن پرداخت نشده است .
 محمدعلي علويان مهر افزود: در 6 ماهه اول سال گذشته200 ميليارد 
ريال و تا پايان اين سال بيش از 500 ميليارد ريال تخلف با دوربين هاي 
مركز كنترل شهرداري شيراز ثبت شده است كه كمتر از 10درصد آن به 

شهرداري پرداخت شده است .
 وي اظهار داشـــت: اكنون بيش از 20ســـامانه مكانيزه و راداري و 
همچنين 120 دســـتگاه دوربين نظارت تصويري در شيراز فعال است و 
از ابتداي ســـال 97 تا سيزدهم مهر نيز امسال نيز 237 هزارو 259 پيامك 
ثبت تخلف از ســـوي اين مركز به تلفن همراه صاحبان خودروها ارسال 
شده است . وي گفت: بســـياري از تجهيزات مورد نياز اين سامانه، نظير 
دوربين هاي مداربسته و فرســـتنده ها از خارج از كشور وارد مي شود و 
در ماه هاي اخير نيزافزايش قيمت زيادي داشته كه متاسفانه به دليل عدم 
پرداخت سهم قانوني شهرداري از اين بخش، اين نهاد با مشكل بهسازي و 

توسعه سامانه هوشمند كنترل ترافيك اين كالنشهر مواجه شده است .
 رئيس مركز كنترل ترافيك شهرداري شيراز با اشاره به اينكه از ابتداي 
سال 97 تاكنون 1140 پاســـخ از طريق اطالعات ثبت شده است گفت: 
بيش از 42 درصد از اطالعات داده شده از سوي اين مركز، به كشف جرم 

منجر شده است. 

  4 تصادف اتوبوس      2 كشته و 21 مجروح داشت
سرويس شهرستان ها:  رئيس مركز اطالعات و  كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا از كشته شدن 2 تن و مجروحيت 21 نفر در 4 تصادف اتوبوس 

در جاده ها  خبر داد.
سرهنگ نادر رحماني افزود: در كيلومتر 20 محور ساوه ـ بويين زهرا 
در استان مركزي بر اثر برخورد سواري پرايد با اتوبوس، 7 تن مجروح شدند 
كه از اين شمار يك نفر سرنشين سواري و 6 نفر سرنشين اتوبوس بودند.

وي با بيان اين كه اتوبوس مذكور  متعلق به تعاوني ايران پيما اصفهان 
بود افزود: اتوبوس با 22 سرنشين از تنكابن به اصفهان مي رفت كه بعد از 
تغيير مسير ناگهاني سواري پرايد و برخورد با سواري مذكور از مسير خود 
منحرف و واژگون شد.رئيس مركز اطالعات و  كنترل ترافيك پليس راهور 
ناجا افزود: در حادثه دوم كه در كيلومتر 44 محور دامغان - ســـمنان در 
برخورد يك اتوبوس با كشنده هوو روي داد2 تن كشته و 10 تن مجروح 
شدند.اتوبوس با 27 سرنشين از مشهد به سمت تهران در حال حركت بود. 
او از برخورد يك اتوبوس با كوه در باند شمالي آزادراه قزوين – رشت هم 
خبر داد و گفت:  در پي آن 4 تن مجروح شدند.وي با تاكيد بر اين كه علت 
اين حادثه در دست بررسي است افزود: اتوبوس يادشده با 13 سرنشين از 

تهران به الهيجان مي رفت كه دچار حادثه شد.
رئيس مركز اطالعـــات و  كنترل ترافيك پليس راهور ناجا همچنين 
به برخورد يك اتوبوس با گاردريل در كيلومتر 55 آزادراه اميركبير استان 
اصفهان اشاره كرد و افزود: حادثه در حالي رخ داد كه اتوبوس مذكور با 23 

سرنشين از بوشهر به تهران در حال حركت بود.

يك كوهنورد در ارتفاعات البرز جان باخت
سرويس شهرستانها: رئيس جمعيت هالل احمر طالقان استان البرز 
گفت:چهار كوهنورد در ارتفاعات روستاي سيكانرود اين شهرستان در برف 

گرفتار شده بودند كه يكي از آنان جان خود را از دست داد.
 عليرضا كالته اظهار داشت: تيم هاي امداد و نجات با يك آمبوالنس 
عمليات جستجو را در منطقه آغاز كردند و سه نفر از كوهنوردان را در حالي 
كه بر اثر سرمازدگي شديد دچار ناتواني جسمي شده بودند را يافتند كه با 

آمبوالنس به مراكز درماني منتقل شدند.
او گفت: امدادگران جسد كوهنورد جانباخته را هم در مسيري صعب العبور 
در ارتفاعات روستاي سيكانرود پس از 11 ساعت عمليات جستجو پيدا 
كردند. رئيس جمعيت هالل احمر طالقان اظهارداشت: جسد اين كوهنورد 

نيز تحويل نيروي انتظامي و پزشكي قانوني طالقان شد.

مرگ خاموش 3 نفر در مرودشت فارس  
سرويس شهرستانها: سه تن از شـــهروندان مرودشت فارس بر اثر 
مسموميت با گاز منواكسيد كربن جان خود را از دست دادند.روابط عمومي 
اورژانس فارس اعالم كرد: حادثه در خيابان ابوذر شهر مرودشت روي داد. 

قربانيان يك مرد و زن و يك پسربچه 10 ساله بودند.  

جان باختن 2 نيروي شركت برق گرگان 
هنگام مأموريت 

سرويس شهرستانها: دو مامور شـــركت برق گلستان، هنگام انجام 
مأموريت در گرگان بر اثر برق گرفتگي جان باختند. 

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي گلستان با اعالم اين خبر، گفت: اين 
دو نيروي حرفه اي اداره برق در شـــهرك ويالشهر گرگان در حال انجام 
فعاليت بودند كه دچار حادثه شدند. كمال غريبي افزود: اين دو جانباخته 
در جرثقيل روي خط گرم فشار قوي (يعني بدون قطع كردن برق) در حال 

انجام كار بودند. 

كشف 112 كيلو و 600 گرم ترياك
 از قاچاقچيان در بافق

بافقـ  خبرنگار اطالعات: ماموران مبارزه با موادمخدر شهرستان بافق 
طي عملياتي 112 كيلو و 600 گرم ترياك كشـــف و يك دستگاه خودرو 

قاچاقچيان را توقيف كردند.
سرهنگ محمد كمالي فرمانده انتظامي شهرستان بافق گفت: ماموران 
مبارزه با موادمخدر اين شهرستان در اجراي طرح كنترل خودروهاي عبوري 
با همكاري اكيپ سگ موادياب در محور بافق يزد اعزام، به يك دستگاه 
خودرو پژو 405 مشكوك شدند. سرهنگ كمالي اضافه كرد: دستور ايست 
توســـط ماموران به راننده خودرو داده شد، اما راننده با دورزدن با سرعت 
زياد اقدام به فرار كرد كه با تعقيب و گريز، در نهايت خودرو بدون راننده در 

بيابان هاي اطراف شهر مشاهده شد. 
ماموران در بازرســـي از محل 4 گوني حاوي 112 كيلو و 600 گرم 
موادمخدر از نوع ترياك كشـــف كردند كه تحقيقات براي شناســـايي و 

دستگيري قاچاقچيان متواري ادامه دارد.

اگرچه از بقاياي آثـــار به جا مانده در غارهاي 
«كمربند» و «هوتو» در منطقه تروجن بهشهر سابقه 
7هزارساله تمدني كهن ثبت شـــده است، بناها و 
كاخ هاي صفوي نيز از درخشش و اوج ترقي اين شهر 
در آن دوران و شاه عباس صفوي خبر مي دهد. اين 
شهر توريستي به دليل جاذبه هاي فراوان گردشگري و 
چشم اندازهاي زيبا، ساحلي چشم نواز و جنگلي بكر 
و انبوه در دوران طاليي صفويه به گونه اي درخشيده 
كه شاه عباس اين ديار را به عنوان پايتخت دوم خود 
انتخاب كرده بود، به نحوي كه بهشهر به مرور زمان به 

«اشرف البالد» شهرت يافت.
يكي از اقدام هايي كه در رشـــد و توســـعه 
صنعتي، كشـــاورزي و اشتغالزايي بهشهر فوق العاده 
موثر و كارســـاز بوده، احداث كارخانه چيت سازي 
در سال1320 اســـت كه با مهندسي جامع، دقيق و 
اصولي و با هدف حمايت و توسعه 2 بخش صنعت و 
كشاورزي به صورت مكمل و همزمان با آغاز توسعه 
كشـــت پنبه در مزارع و بهره گيري موثر از وش هاي 
پنبه در كارخانه چيت ســـازي و نيز استفاده از تخم 
پنبه در كارخانه تأسيس شده بود. اين كارخانه 80سال 
قبل قريب 3هـــزار نيروي فعال آماده كار را در خود 
جذب كرده بود كه از اين طريق امرار معاش مي كردند 
و محصوالت چيت  آن هم قدرت رقابت يافته بود 
و به بســـياري از كشورهاي جهان نيز صادر مي شد. 

امروز اين مركز مهم اقتصادي به دليل ندانم كاري ها 
و برخي سوء تدبيرها تعطيل و فضاي محل كارخانه 
به زمين بدون استفاده و باير تبديل شده است و در 
نتيجه كارگران  بسياري بيكار يا بازنشسته و روانه منزل 
شده اند. در حال حاضر سوال شهروندان بهشهري از 
مسئوالن اين است كه باتوجه به بيكاري فراوان جوانان 
و تحصيل كرده ها و مهاجرت فراوان نيروهاي انساني 
از روستاها و مناطق كوهپايه اي  به شهر، براي رفع اين 
معضل اساسي چه فكري كرده اند؟ يكي از محورهاي 
مهم اقتصادي منطقه مي تواند كشاورزي باشد، اما آيا 
چارچوب اصولـــي و صحيح در خصوص مراحل 
داشت، كاشت و برداشت با مديريت آب برنامه ريزي 
شده اســـت يا خير، همچنين در بخش گردشگري 
محورهاي توســـعه اي اين بخش مشخص شده و 
آيا مهندسي درســـتي براي اجراي آن درنظر گرفته 
شده است؟ باتوجه به سابقه و ذهنيت شهروندان كه 
تاكنون ده ها طرح و پيشنهاد عرضه و پيگيري شده، اما 
نتوانسته است به بهره برداري اصولي برسد، به همين 
دليل در جمع اصحاب رسانه زماني كه فرماندار اعالم 
كرد كه به زودي يك بخش از «صفي آباد» بهشهر براي 
پذيرايي گردشگران آماده مي شود، اكثر افراد برخورد 
مثبتي با اين خبر نداشتند و اظهار مي داشتند، زماني 
اين فضاها براي ما فرصت است كه بتوانيم از مناطق 
فراوان موجود نظير ميانكاله، عباس آباد، پارك ملت و 

ساالر تپه بهره هاي الزم را ببريم و چون مهندسي و 
نقشه راه صحيحي نداريم، بيم آن مي رود كه اين نوع 
فضاهاي بكر و زيبا به دليل بدسليقه گي و دخالت هاي 
متعدد، آســـيب هاي جدي بينند.به عنوان نمونه به 
سرمايه گذاري پس از چندين سال طي مراحل متعدد 
قانوني، استعالم ها و كسب مجوز سرمايه گذاري در 
دل جنگل هاي بكر و زيبا تحت عنوان گردشـــگري 
داده  و آنگاه زمان بهره برداري از سوي مراجع قضايي 
و نظارتي، طرح غيرقانوني و واگذاري منحل اعالم 
مي شود.لذا از مسئولين شهرستان و استان استدعا داريم 
قبل از اينكه به دنبال  فضاهاي اشتغالزايي، گردشگري 
يا هر پروژه ديگري بروند، ابتدا نقشه راه و مهندسي 
ورود به اين مسائل را روشن، شفاف و قانونمند كنند و 
از آن مهمتر در اتاق هاي فكري كه اصحاب نظر، مطلع 
و دلسوز بومي حضور دارند، جوانب موضوع براي 
طرح هاي جامع و كامل با لحاظ همه مسائل اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي درنظر بگيرند و اين گونه نباشد 
كه با عوض شدن مسئولي تمامي طرح هاي در دست 
مطالعه و بررســـي يكباره تعطيل و مجدداً از ابتدا و 
نقطه صفر شروع شود، زيرا اين نوع دوباره و موازي 
كاري هاي پس از 40سال زيبنده دولتي كه شعار آن 

تدبير و اميد است.، نخواهد بود.
عبدالحسين مرتضوي
 نمايندگي اطالعات در بهشهر

مالحظاتي پيرامون اجراي طرح هاي توسعه اي در بهشهر صدور 22000 راي جايگزين حبس 
در محاكم قضايي استان گلستان

گرگانـ  خبرنگار اطالعات : از ابتداي امســـال تاكنون 2200راي 
جايگزين حبس در محاكم قضايي استان گلستان صادر شده است. 

هادي هاشـــميان رئيس كل دادگستري گلستان  با اعالم اين مطلب 
افزود: قضات گلستاني امسال 17درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال آرا 

جايگزين به جاي زندان صادر كردند. 
وي گفت: اين آرا براي كســـاني كه جرائم سبك غير عمد مرتكب 
شده اند و سابقه كيفري ندارند صادر مي شود و نوع جرم و شخصيت فرد در 

نظر گرفته مي شود و قضات متناسب با آن راي صادر مي كنند. 
هاشميان يادآور شد: در اين آرا متهمان به جاي زندان به انجام خدمات 
عمومي رايگان در حوزه محيط زيست، شهرداري و بهداشت، فراگيري 

مهارت هاي فني و حرفه اي و ويزيت رايگان بيماران محكوم شدند. 
به گفته وي، جلوگيري از برچسب مجرميت به افراد و رويكرد اصالح 

متهم از اهداف صدور آراي جايگزين حبس است. 
وي افزود: عالوه بر اين آرا ؛ قرار تعليق تعقيب  در مرحله دادسرا ( 
مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگيري از برچسب زني 
به افراد )، آزادي مشروط و تعليق مراقبتي ( مجازات حبس متهم براي مدت 
معيني معلق و دستوراتي براي بازسازي شخصيت متهم مانند دوره هاي 
تربيتي، آموزشـــي يا ترك اعتياد صادر مي شود ) از ديگر نهادهاي پيش 
بيني شده در قانون است كه قضات گلستاني امسال براي محكومان صادر 

كردند. 
استان گلستان از استان هاي پيشرو در صدور آراي جايگزين حبس 

است.  
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دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

برگ سبز و كارت موتور ناتالي RD مدل94 
به ش شاسي 125F9410233 ش پالك 
34361 ايران614 به نام حسين حلوائي 

صرمي مفقود و فاقد اعتبار است.

پروانه مطب ارتوپدي مربوط به شهرستان بوكان به 
شماره 121ـ79592ـ180 متعلق به دكتر افشين 

بهنام با شماره نظام پزشكي 79592 مفقود گرديده، 
از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 
1388 به شماره شاسي S1412288358689 به 

شماره پالك 14 ايران 821ص52 به نام قاسم مطيعي پور 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كليه مدارك خودرو ميني بوس بنز به شماره 
شاسي: 37939116011020 به شماره پالك: 
11 ايران 133الف18 به نام وزارت آموزش و 
پرورش مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كليه مدارك خودرو ميني بوس بنز به شماره 
شاسي 37939150415873 به شماره پالك: 
11 ايران585الف15 به نام وزارت آموزش و 
پرورش مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ قرارداد شركت MVM550 به رنگ 
مشكي به ش. موتور 5450 و ش. شاسي 

1005448 به نام آقاي عباس ضابطي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگه سبز (سند) موتورسيكلت كيان 90 
مشكي به ش پالك 52573 ايران 125 
به ش موتور 20103002 و ش شاسي 

9032064 مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز خودرو پژو 405 پالك: 47ـ776ص42 مدل: 
1394 شاسي: NAAM11VE2FK734847 موتور: 

124K0748946 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (اراك)

كارت دانشجويي، ميثم حسينه فراهان 
به شماره دانشجويي951794009 

مربوط به دانشگاه علم و فرهنگ مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت آريسان 
تيپ PU10HVGCNG مدل 1395 به شماره پالك 
317هـ68 ايران43 به نام ابراهيم خسروي بابادي 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است. زرين شهر

پروانه كار تاكسي به تاريخ صدور 95/8/9 
مدل95 به شماره پالك 251ت15 ـ ايران62 
به شماره پروانه 5770/الف/95 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. قائم شهر

برگ سبز سواري سپند مدل83 به ش 
شهرباني 767ل11ـ ايران82 به ش 
شاسي PSU68H2024470 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز وانت پيكان سفيدرنگ 
مدل76 به ش انتظامي 741ج43 

ايران82 و ش شاسي 76915748 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت سواري پروتون 
Gen2 مدل 2007 به شماره پالك 
857ق89 ـ ايران33 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز، سند، تسلسل اسناد سواري پژو پارس 
مدل93 شماره موتور124K0496199 شاسي 

NAAN01CA3EH145816 پالك772ي34 ايران43 به نام 
مرضيه مرادي كرسكاني مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگه سبز، سند و تسلسل اسناد سواري پژو پارس 
مدل93 شماره موتور139B0069250 شاسي 

NAAN11FC9EK687366 پالك 515ي39 ايران43 به نام 
مرضيه لكي سهلواني مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

جواز سالح ساچمه زني تك لول به شماره 
91530558 ساخت آمريكا شماره جواز 
1809832 به نام ابول فرودمند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل1384 
پالك47ـ376س58 موتور12484184477 
شاسي 19330748 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (اراك)

سند كمپاني و كارت بيمه خودرو سواري پرايد مدل1386 
به ش موتور2162856 ش شاسي 1412286392418 
و ش پالك 65 ايرانـ  272ط29 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

مفقودي
تمام مدارك موتورسيكلت پيشتاز به شماره موتور 

 neg***125a8811827 و شماره تنه neg0960390
مفقود گرديده اعتبار ندارد. (نايين)

قرارداد پروژه مسكن مهر پرند 
جهان ديده 2 به شماره قرارداد 

504/14/92 مورخ 24/2/92 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب زهرا ني 
داودي به شماره 132834/08 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
منصور محمدپور به شماره 

171238/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز، برگ كمپاني، كارت خودرو و بنچاق سند خودرو 206 تيپ دو 
خاكستري روشن مدل84 به شماره انتظامي 511ل54ايران99 و شماره 
شاسي 19810801 و شماره موتور10FSS14978342 به نام ابراهيم 

كوش تاش مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كليه مدارك خودرو كاميون بنز به شماره شاسي: 
14811711 به شماره پالك: 13ايران772الف19 به 

نام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد.

 XU7 برگ سبز پژو پارس
به نام مهرداد ميرمحمدي 

به شماره موتور 
 124K0992134

و شماره شاسي 
 01CE1HH810830
و شماره پالك 151ب96 
ايران21 مفقود گرديده 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

اينجانب بهناز عزت پناه مالك خودرو 
سواري پژو206 رنگ سفيد روغني 

مدل1388 به شماره شاسي 
NAAP03ED7AJ095853 و شماره 

موتور 14188062137  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 ـ 

كرج، شهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، 
طبقه1 مراجعه نمايند. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي 

اينجانب سالله زماني فرزند 
علي اصغر به شماره شناسنامه 

6632 در مقطع كارشناسي 
رشته مهندسي منابع طبيعي 
جنگلداري صادره از دانشگاه 
مازندران مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني و برگ سبز 
(شناسنامه مالكيت) و كارت 
مشخصات سواري سيتروئن 
زانتيا SX مدل 1383 رنگ 

نوك مدادي متاليك به شماره 
پالك 61ـ 163د88 شماره موتور 

00412313 و شماره شاسي 
S1512283120931 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشند. 

برگ سبز و سند كمپاني و 
تسلسل اسناد پيكان وانت 
مدل1385 به شماره هاي 

پالك 82ـ254د24 
موتور11285028174 

شاسي 12193680 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(آمل)

مجوز حمل سالح و دفترچه 
مهمات اسلحه شكاري 

گلوله زني مدل گلنگدني يك 
لول كاليبر 92/7 شماره سالح 
52060 ساخت ايران به نام 
اينجانب فريبرز پروري به 

شماره ملي 1860672647 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

است. (بهبهان)

سند و برگ سبز سواري پژو 
405 مدل 1390 به شماره 

پالك 45ـ  193 ط 48 و شماره 
موتور 12490119381 

و شماره شاسي 
 NAAM01CA1BE204838
به نام آقاي مهدي شجاعي باغيني 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. كرمان 

سند كمپاني سواري پژو 405 
مدل 1390 به شماره پالك     

85ـ  662 ج 34 و به شماره 
موتور 13989004824 

و شماره شاسي 
 NAAM31FC4BK259707
به نام آقاي اسماعيل قنبرزهي 
ُگرگيج مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. كرمان 

برگ سبز خودرو سواري كيا تيپ 
اپتيما 2400cc مدل 2017 

رنگ سفيد متاليك شماره پالك 
13ايران243ي84 شماره 

 G4KEGH219480موتور
-KNA  شماره شاسي

W4148H5082559 به نام 
مريم آقا بابائي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت كاميون 
كمپرسي دانگ فنگ مدل 
2005 به شماره انتظامي 

154ع54ايران71 و شماره 
موتور 69109966 و 

شماره شاسي
 LGAGMMBN955010310 

مفقود گرديده 
و اعتبار ندارد. (شهركرد)

كارت ايثار اينجانب احمد 
سعيدنژاد متولد 1335 

به شماره شناسنامه 
2470 صادره از نيروي 

هوايي ارتش مفقود شده 
و از درجه اعتبار

ساقط است. (تبريز)

برگ سبز كاميون باري چوبي بنز 
مدل1967 به شماره انتظامي 
475ع47ايران79 با شماره 

موتور335093310080649 
و شماره شاسي 004053 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است .(قزوين)

برگ سبز سواري تويوتا 
مدل1991 داراي 

 شماره انتظامي
 546 و12 ايران99 و 

شماره موتور3098977 
و شماره شاسي 

024044 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط 

است. (قزوين)

اصل سند و فاكتور فروش (برگ 
كمپاني) و اصل سند مالكيت يا 
برگ سبز خودرو سواري پرايد 
به رنگ سفيد مدل1391 و به 

شماره انتظامي 385ل18ايران91 
شماره موتور4737163 شاسي 

S3412291472584 به نام ستار 
جاويدان علي كهريز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (صحت)

سند و برگ سبز يك دستگاه 
موتورسيكلت مدل1393 

به رنگ سفيد به شماره 
پالك 581ـ 51355 به 

شماره موتور87004649 
به شماره تنه 

 NCR***125H9306122
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. لنگرود

سند كمپاني و اسناد مالكيت 
دفترخانه خودرو سواري پژو 

206 مدل 1389 به شماره پالك 
17ـ127 م75 و شماره موتور 

14188073358 و شماره شاسي 
 NAAP03ED7AJ106463
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  سيما مهماندوست حله قوش 

كارت هوشمند به شماره 
2680019 كاميون 
كمپرسي آميكو مدل 

1386 به شماره انتظامي 
839ع84ايران63 به 
نام مهدي درويش زاده 

دشتكي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار 

ساقط است. (شيراز)

نوبت سوم
گواهي موقت مدرك تحصيلي اينجانب حميدرضا تليكاني 

فرزند هرمزد در مقطع كارشناسي رشته مهندسي 
تكنولوژي برق قدرت صادره از واحد دانشگاه بنيان 

شاهين شهر با شماره دانشجويي 9211455027 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. لذا از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه بنيان شاهين شهر 
به نشاني شاهين شهر، خيابان مخابرات، فرعي 6 شرقي 

ارسال نمايد. 

كارت هوشمند به شماره 
3191721 كاميون 
كمپرسي بنز مدل 

1388 به شماره انتظامي 
495ع52 ايران83  به نام 

محمدطاها درويش زاده 
دشتكي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

يك دستگاه خودروي سواري پرايد 132 به 
شماره پالك 34ـ679هـ11 و شماره شاسي

 NAS421100G1205083
و شماره موتور M13/5736135 به همراه 

كليه مدارك خودرو شامل سند كمپاني 
و كارت خودرو و كارت سوخت به سرقت 

رفته از يابنده تقاضا مي شود با شماره تلفن 
09168064858 و 09160944788 
تماس گرفته و مژدگاني دريافت نمايند. 

كارت هوشمند ايسوزو 6 
تن به شماره 2568593 

مدل1390 سفيد شماره پالك 
667ع79 ايران22 شماره 

موتور 903348 شماره شاسي 
 NAGNPR70PBT029323

صادره از پايانه حمل و نقل 
تهران مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

«مفقودي مجوز»
مجوز حمل سالح شكاري 

ساچمه زني به شماره 
شناسايي1452800 
به نام علي اصغر حاجي 
مظفري فرزند ابراهيم 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. «قم»

پالكت سيني تراكتور 
 285iTM فرگوسن

مدل 1384 قرمز شماره 
 LFW15340P موتور

 D15059 شماره شاسي
به نام محمدعلي درويشي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

كليه مدارك (سند كمپاني، 
برگ سبز، كارت ماشين) خودرو 

ام وي ام x33 مدل93 به ش موتور 
 MVM484FAFE029092

و ش شاسي: 
NATGBAXK1E1029103 و 
ش انتظامي 649د99 ايران62 به 

نام منصوره ذبيحي حاجيكالئي مفقود 
و فاقد اعتبار است.

برگ سبز يك دستگاه خودروي سواري 
 پژو تيپ

SLX-TU5405 به رنگ سفيد 
روغني مدل1395 شماره 

موتور139B0114992 شماره شاسي 
NAAM31FE3FK782009 و 

شماره پالك 34ـ362ق12 به نام ناصر 
بغالني نژاد مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آبادان

«گمشده»
شناسنامه خودروي (برگ سبز) 

سواري پرايد(سايپا) تيپ 
SE131 مدل1395 شماره پالك 
ايران69ـ 615م45 به شماره 

موتور5341689 شماره شاسي: 
 NAS411100F1124122
مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. شهرستان آق قال

 110MVM برگ سبز سواري
مدل92 به شماره شهرباني 82 
ـ184ص72 به شماره موتور 
 MVM372FGE034648

به شماره شاسي 
 NATEBACA4D1008278

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد مدل87 رنگ 
مسي متاليك شماره پالك43 
ايران917ي59 شماره موتور 

2502758 شماره شاسي 
S1412287800319 به 

نام سجاد محمدي قهدريجاني 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني يك دستگاه 
خودروي سواري سمند تيپ 
SEXU7 مدل1391 به رنگ 
سفيدروغني و با شماره موتور 

124K0034153 شماره شاسي 
NAACN1CM0CF211200 و 
شماره پالك 34ـ922ق69 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

برگ سبز پژو206 
به شماره شاسي 

11802310 موتور 
 10FX5V2268155

پالك 625م34 ايران78 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز مربوط به خودرو 
سواري پيكان سواري 
مدل 1383 به شماره 
شهرباني 535ل13ـ 

ايران23 و شماره موتور 
11283044131 و شماره 
شاسي 83428834 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. خوانسار 

برگ سبز، كارت موتورسيكلت 
پيشتاز cc125 مدل 1388 

رنگ مشكي شماره پالك تهران 
ـ 46ـ87762 شماره تنه 

NEG***125A8804524 شماره 
موتور 0851018 متعلق به اينجانب 

عباس نصيري پور نام پدر فرامرز 
كدملي 2678176304 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند به شماره 
2668641 كاميون 

كمپرسي بنز ده چرخ مدل 
1390 به شماره انتظامي 
134ع52ايران83 به نام 
محمدطاها درويش زاده 
دشتكي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار 
ساقط است. (شيراز)

كارت هوشمند راننده 
به شماره 2426569 
به نام رضا شريفي و 

كارت هوشمند خودرو 
به شماره 2497587 

به شماره شهرباني 
946ع63ايران73 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ني ريز 

كارت شناسايي اينجانب 
احسان ركرگ فرزند پرويز به 
شماره شناسنامه 49978 و 

شماره ملي:4070496939 
اداره كل زندان هاي استان 
لرستان به شماره پرسنلي 

62298588 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

(خرم آباد)

سند كمپاني و فاكتور فروش خودرو سواري 
  530-SQRV201A2F ام. وي ام. تيپ 
رنگ مشكي متاليك مدل1391 شماره 

پالك 77ـ256ي55 شماره موتور 
MVM484FFFA019427 شماره 

 NATGCAVF9C1019645 شاسي
به نام محمدعلي ثقفي فرزند محمدهادي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

كارت هوشمند ناوگان عمومي 
به شماره 4177076 مورخه 

1393/3/27 متعلق به كاميون 
كشنده ولوو12F مدل1395 

رنگ سفيد معمولي شماره 
پالك 14ـ271ع25 شماره 

موتور260878 شماره شاسي 
YT826782 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند راننده به 
شماره 2731120 پرونده 

شماره 972133320 
صادره از سازمان را هداري 
و حمل و نقل جاده اي بنام 
امير جواني فرزند حمزه 
كدملي 2121602291 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان

سند كمپاني به همراه برگ سبز 
سواري پژو206 مدل1390 

داراي شماره انتظامي 
514د11 ايران89 و شماره 

موتور14190016368 
و شماره شاسي 

 NAAP03ED8BJ510647
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. قزوين 

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدارك كارداني اينجانب شريف  آقايي بهرامي فرزند محمدكريم به شماره 

شناسنامه 342 صادره از گيالنغرب در مقطع كارداني رشته كارهاي عمومي 

ساختماني صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره 25/1114 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهرانـ  خيابان كريم خان 

زند خيابان ايرانشهر شـــماليـ  نبش آذرشـــهر پالك 209 و يا كدپستي 

1584715414 ارسال نمايد.

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) كاميون باري بنز

اصل شناسنامه مالكيت (برگ ســـبز) كاميون باري چوبي سيستم بنز تيپ 

ال52/1921 به رنگ فيروزه ايـ  روغني به شـــماره انتظامي 73ـ659ع63 

مدل1371 به شـــماره موتور10059922 و به شماره شاسي 16577251 

متعلق به اينجانب اسماعيل رعيت پيشـــه فرزند صمد به ش ش887 متولد 

فسا و به شـــماره ملي 2570946338 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(فسا)

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 اسكندرى مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

كارت ام وي ام110 
به شماره شاسي 

 NATEBABA991002016
موتور 

 MVM372FGA018898
پالك

 676ي38ـ ايران10 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي محمدرضا غالمي فرزند محرم 
به شماره شناسنامه 1682 رشته مديريت بازرگاني 
صادره از دانشگاه آزاد واحد مالير مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. مالير

نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مستانه 

عسكري زاده حقيقي فرزند فريدون به شماره شناسنامه 
34112 صادره از تهران در مقطع ليسانس رشته 

جغرافياي انساني روستايي صادره از واحد دانشگاهي 
تهران مركزي با شماره 7805(101) و تاريخ 90/9/22 
مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني ـ 
تهران ـ خ آزادي ـ خ اسكندري شمالي خ فرصت شيرازي 
پالك136 صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايند.

كارت تردد اينجانب حسين ويشه به 
شماره 0049982151 مربوط به اداره 
كل فرودگاه هاي مهرآباد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و بنچاق اتومبيل پژو 
207 رنگ خاكستري متاليك 

به شماره شهرباني 564 ل 15 
ـ ايران11 به شماره شاسي 

 NAAR13FE3BJ975946
شماره موتور 

13589008050 به نام جواد 
اقبال آل آقا مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اصل مجوز دفتر كار 
مامايي سركار خانم ليال 
اميريان زاده به شماره 
312ـ19726ـ1ـ7ـ9 
مورخ 1379/4/25 
مربوط به شهر شيراز 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

گواهي مي شود فاكتور شماره 941465995 مربوط به بلوك سيلندر به 
شماره شاسي NAAP03ED68J009734 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد و هرگونه مسئوليت در خصوص مفقودي فاكتور قبلي 
بر عهده اينجانب بهزاد باقريان مي باشد.



كاكيـ  خبرنـــگار اطالعات: 
سرهنگ پاسدار علي غضنفري فرمانده 
سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتي 
از ســـاخت مسكن ويژه نيازمندان و 
مددجويان روستايي خبر داد و گفت: 
تاكنون 15واحد مسكوني در دهستان 
كبگان ساخته و تحويل مددجويان 
شده است.وي در بازديد از 15 واحد 
مسكوني مدد جويان كميته امداد در 
روستاهاي باغان، دهوك و سرمك 

بخش شنبه طسوج شهرستان دشتي از 
اتمام كار ساخت فاز نخست مرحله 
دوم منازل مددجوي كميته امداد بخش 

شنبه طسوج تا پايان امسال خبر داد.
وي با اشاره به روند ساخت اين 
واحدها بيان كرد: ســـه واحد از اين 
منازل با پيشرفت فيزيكي بين 50 تا 70 

درصد در حال اجراست.
فرمانده ســـپاه امام رضا (ع) 
شهرستان دشـــتي اضافه كرد: هزينه 

ساخت هر مترمربع 700 هزار تومان 
پيش بيني شـــده است كه در مجموع 
هزينه تمام شده هر واحد حدود 35 

ميليون تومان است.
غضنفري با بيان اينكه با تالش 
بسيج سازندگي بخشي از اين واحدها 
تا پايان امسال در اختيار مدد جويان 
كميته امداد قرار مي گيرد، افزود: تأمين 
مسكن براي مددجويان عالوه بر اينكه 
هزينه هاي زندگي اين قشر را كاهش 

مي دهد سبب آرامش رواني آن ها نيز 
مي شود.وي با اشاره به اينكه ساخت 
مســـكن مددجويان و نيازمندان در 
اولويت برنامه هاي سپاه است اضافه 
كرد: سال گذشته در مرحله نخست 
باهمكاري و تالش شبانه روزي بسيج 
سازندگي تعداد 50 واحد مسكوني 
ساخته شد و در دهستان كبگان بخش 
كاكي به محرومان اين شهرســـتان 

واگذار شد. 

 نمايندگي غرب اســـتان تهـــرانـ  خبرنگار 
اطالعات:احـــداث تقاطع هاي غير همســـطح 
و زير گذر بـــا اعتباري معادل 75 ميليارد تومان در 
ميادين پرترافيك جهاد و بسيج شهريار در آخرين 
جلسه شـــوراي اسالمي شهر شهريار مورد تاييد و 

تصويب اكثريت نمايندگان قرار گرفت.
مهندس منصور شـــهبازيان، رئيس شوراي 
اسالمي شـــهريار و عضو حقوقدان اين شورا در 
گفتگو با خبر نگار اطالعات با اعالم خبرباال افزود: 
در آغاز كار دور پنجم شـــوراي اسالمي شهريار 
موضوع ترافيك سنگين در 2ميدان بزرگ جهاد و 
بسيج شهريار مدت ها مورد بحث وبررسي نمايندگان 
مردم و شهروندان شهريار در جلسات علني و صحن 
شورا مورد بحث و تبادل نظر واقع شد و نمايندگان 
مردم متفقا براين نظر بارها صحنه گذاشتند كه تنها راه 
برون رفت از مشكالت شهر و خصوصا بار ترافيك 
براي مردم شهريار و مســـافراني كه از شهرهاي 
شمال غرب كشور از معبر اين 2 ميدان براي رسيدن 

به  فرودگاه امام خمينـــي(ره) عبور مي كنند و در 
آنجا  گرفتار بار سنگين ترافيك مي شوند به ساخت 

تقاطع  هاي غيرهمسطح و زيرگذر است.  
وي افزود:با تاييد اعضاي شـــورا و تصويب 
طرح مطالعاتي، يكبار ديگر كارشناسان شهرداري و 
شوراي شهر مطالعات گسترده اي را براي احداث 
2 تقاطع غير همســـطح انجام دادند. و در مجموع 
تنها راه برون رفت از ترافيك ســـنگين ميدان هاي 
يادشده را احداث تقاطع و زير گذر ديدند.  مهندس 
شهبازيان يادآور شد: پس از طرح موضوع احداث 
دو تقاطع هـــاي  غير همســـطح در صحن علني 
شوراي نمايندگان پس از  شنيدن گزارش  مطالعات 
كارشناسان و توضيحات مهندس احسان درخشان 
نسب، با اكثريت آرا بيش از 75 ميليارد تومان اعتبار 
براي اجراي اين2 پروژه بزرگ و پيشنهادي شهردار 

شهريار را تصويب كردند. 
 وي پيشرفت برنامه هاي شهرداري شهريار را 
بسيار سازنده و مطلوب ارزيابي و تاكيد كرد: سرعت 

انجام طرح هاي عمراني به گونه اي است كه بال فاصله 
پس از تاييد و تصويب شوراي شهر و تاييد كميسيون 
انطباق فرمانداري، شهرداري با برگزاري مناقصه و 
تشريفات اداري، پيمانكار واجد شرايط را انتخاب 
مي كند كه بزودي با تجهيز كارگاه از سوي پيمانكار 
منتخب،  شهروندان شهريارنيزشاهد اجراي عمليات 

احداث اين زير گذر خواهند بود. 
مهندس شـــهبازيان متذكر شد، سازمان آتش 
نشاني شهريار به موازات توسعه  اين شهر و جمعيت 
ميليوني ورو به افزايش، يك سازمان مستقل در زير 
مجموعه شهرداري است كه بسيار مجهز واز توانايي 
بسيار باال برخورداراست و تجهيز بخش هاي مختلف 
آن اخيرا با اقداماتي كه صورت گرفته و پيگيري هاي 
مستمر مهندس درخشـــان نسب شهردار شهريار، 
با اعتبار 11ميليارد تومان نردبان باالبر هيدروليكي 
خريداري ودر اختيار سازمان آتش نشاني شهريار 
قرار داده شد تا در به هنگام ضرورت براي كمك به 

شهروندان مورد استفاده قرار گيرد. 

مددجويان روستايي شهرستان دشتي صاحب مسكن مي شوند                          

احداث تقاطع هاي غير همسطح و زير گذر درميدان جهاد  شهريار

1010اخبار شهرستانها

معدن بوكسيت شاهرود تعطيل مي شود  
شـــاهرودـ  خبرنـــگار اطالعات: معـــاون اســـتانداروفرماندار 
شاهرودگفت:معدن بوكسيت تاش تا زماني كه شركت آلومينا به تعهداتش 

عمل نكند، تعطيل مي شود.    
 محمد كرم محمدي به سابقه نشســـت هايي كه مديران شهرستان 
شاهرود با مسئوالن شركت آلومينا داشته اند، اشاره كرد وافزود: 25 شهريور 
امسال نشستي براي بررسي وضع اين معدن به رياست معاون استاندار و 

فرماندار شاهرود برگزار شد.
وي ادامه داد: در اين نشست كه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استانداري، سمنان مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري
استانداري سمنان، مديرعامل شركت آلوميناي ايران، نمايندگاني از ادارات 
كل مربوط شركت داشتند، شـــركت بهره بردار تعهداتي در زمينه حفظ 
محيط زيست، بازسازي و احياي منابع طبيعي، كنترل كيفيت آب، كمك به 
اجراي كانال روستاي تاش و تعريض راه از سه راهي مجن به توسكستان 

به طول 9 كيلومتر داد.
محمدي افزود: در نشســـتي كه به تازگي  برگزارشد، تعهدات داده 
شده اين شركت مورد بررسي قرار گرفت، اما مشخص شد اين تعهدات 
فقط روي كاغذ بوده و اجرايي نشـــده و عزمي هـــم براي اجراي آن ها

وجود ندارد.
وي افـــزود: از ســـال 92 تا كنون نشســـت هاي زيـــادي در اين 
خصوص برگزار شـــده كه تا كنون هيچ كـــدام از مصوبات آن ها اجرا 

نشده است.
معاون استاندار سمنان به ماده 14 مصوبات شهريور هم اشاره كرد و 
گفت: براساس اين ماده فرماندار شاهرود اختيار دارد، چنانچه هر يك از 
مصوبات اجرا نشود، از ادامه فعاليت اين معدن جلوگيري نموده ومراتب را 

به استانداري سمنان اعالم كند.  
محمدي گفت: با توجه به شرايط موجود، توقف فعاليت شركت آلومينا 
در معدن بوكسيت تاش تا حصول همه تعهدات كه در نشستي با حضور 
وزير سابق صنعت و معدن و نماينده مردم شاهرودو ميامي داده شد، مورد 

نظر فرمانداري ويژه شاهرود است. 

همدانـ  خبرنگار اطالعات: 
مديرعامل شركت سياحتي عليصدر 
گفت: شـــركت سياحتي عليصدر 
برنامه هاي زيـــادي را براي بعد از 
اجالس جهاني گردشگري درصدد 

افزايش گردشگر دارد.
حميدرضا يـــاري در جمع 
خبرنـــگاران در زمينه هماهنگي 
اجالس اعضاي وابسته به سازمان 
جهاني گردشگري، اظهار كرد: از 
21 تا 23 آبان مـــاه همدان ميزبان 
اعضاي سازمان جهاني گردشگري 

خواهد بود.
وي افزود: روز 21 مراسم افتتاح 
رآس ساعت10 صبح به مدت 45 
دقيقه آغاز و پـــس از آن پنل هاي 
تخصصي آغاز خواهد شد.او بيان 
كرد: دو كارگاه آموزشي در روز 22 
در مكان هتل باباطاهر اجرا خواهد 

شد.
وي ادامه داد: يكي از ويژگي هاي 
اين اجالس وجود پنل هاي آموزشي 
از سراسر كشور است كه گواهينامه 
بين المللي براي شـــركت كنندگان 

صادر خواهد شد.
ياري تاكيد كرد: غار عليصدر، 
باغ مـــوزه دفاع مقدس، گنجنامه و 
اللجين در دستور گردشگري قرار 
دارد.وي اضافـــه كرد: اين اجالس 
بزرگترين برنامه اي اســـت كه از 

پيروزي انقالب اسالمي تاكنون در 
كشوري برگزار مي شود و از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.
مديرعامل شـــركت سياحتي 
عليصدر اعالم كرد: اطالع رساني 
مهمترين اقدام 15 كميته برگزاري 

اجالس خواهد بود.
وي افزود: مـــا نياز نداريم كه 
همدان را به همداني ها معرفي كنيم 

بلكه بايد در سطح بين المللي تبليغات 
و اطالع رساني انجام شود. 
 * اختصاص اعتبار

معاون عمراني استاندار همدان 
گفت:90 ميليارد ريال اعتبار براي 
برگزاري اجالس جهاني گردشگري 
( UNWTO ) اختصـــاص يافته 
و تاكنـــون 45 ميليارد آن به همدان 

پرداخت شده است.

محمودرضا عراقي اظهار كرد: 
مشـــكل مالي براي برگزاري اين 
اجالس نداريم اما سازمان ميراث 
فرهنگـــي قول هايي در خصوص 
تخصيص اعتباري جداگانه به اين 

رويداد داده است. 
وي افزود: شهرداري همدان 
گام هاي بلنـــدي در برگزاري اين 
اجالس و همچنين رويداد همدان 

2018 برداشته است و با اين حال 
تاكنون هيچگونه اعتباري براي آن 

دريافت نكرده است. 
عراقي تاكيد كرد: شركت هاي 
خصوصي تخصصـــي مي توانند 
موجب توســـعه و بيانگر اقتدار 
حوزه هاي مختلف باشند كه حضور 
شركت سياحتي عليصدر و دهكده 
تفريحـــي گنجنامه در اين اجالس 

مي تواند حوزه گردشگري استان را 
قوي كند. 

همدان؛ ميزبان جشنواره ملي 
«اقوام و عشاير ايراني» 

شـــركت  مديرعامـــل 
نمايشـــگاه هاي بين المللي همدان 
از برگزاري جشـــنواره ملي اقوام 
و عشـــاير ايراني از 21 تا 27 آبان 
در محل نمايشگاه هاي دائمي استان 

خبرداد. 
حســـين رجبيـــان در جمع 
خبرنگاران اظهاركرد: جشنواره ملي 
اقوام و عشاير ايراني در فضايي بالغ 
بر 5 هزار متر مربع و در سه سالن 
ابن سينا، الوند، هگمتانه و فضاي 
باز شركت نمايشگاه هاي استان برپا 
مي شـــود. وي افزود: اين جشنواره 
امسال با حضور 91 شركت كننده 
و در قالب 205 غرفه نمايشگاهي از 
سراسر كشور و با محوريت عرضه 
محصوالت و ســـوغات هر استان 

برگزار مي شود. 
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي 
بين المللي همـــدان اعالم كرد: در 
شب هاي برگزاري اين نمايشگاه، 
موسيقي محلي استان هاي گوناگون 
نيز اجرا مي شـــود ضمـــن اينكه 
سياه چادرهاي اقوام تركمن و قشقايي 
نيز براي نمايش زندگي سنتي اقوام 

ايراني برپا مي شود. 

رونمايي ازآثار مكتوب آيت اهللا احمد بهشتي همدان؛ ميزبان  اجالس اعضاي وابسته به سازمان جهاني گردشگري
در فسا

شيرازـ  خبرنگار اطالعت: از آثار مكتوب آيت اهللا احمد بهشتي، با 
حضور نماينده ولي فقيه در استان فارس، در فسا رونمايي شد.  

در اين مراسم از 7كتاب آيت اهللا احمد بهشتي با عناوين «سيري در 
سيره اخالقي امام حسين(ع)»، «سيماي جمعه گزاران (تفسير سوره جمعه)»، 
«سيماي رستاخيزيان (تفسير سوره قاف)»، «سيماي نيكوكاران(تفسير سوره 
انسان)»، «عبد صالح: يادبود شهيد دكتر محسن بهشتي» و «انديشه سياسيـ  

تربيتي علوي در نامه هاي نهج البالغه (جلدهاي 10 و 11)» رونمايي شد.
اين آثار از جديدترين تاليفات آيت اهللا احمد بهشـــتي محســـوب 
مي شود كه از سوي انتشارات بوستان كتاب و در سال هاي 96 و 97 چاپ 

و منتشر شده است.
آيت اهللا دكتر احمد بهشتي، عضو مجلس خبرگان رهبري و جامعه 
مدرســـين حوزه علميه قم، استاد حوزه و دانشگاه و امام جمعه ميان شهر 
اســـت كه تاكنون بيش از 90 عنوان كتاب در حوزه هاي تعليم و تربيت، 
خانواده، فلسفه، اهل بيت (ع)، تاليف و جوايز متعددي از جمله جايزه كتاب 

سال را دريافت كرده است. 
مراسم يادشده با سخنراني آيت اهللا  لطف اهللا  دژكام،  نماينده ولي فقيه 
در استان فارس و امام جمعه شيراز و با حضور روح اهللا منوچهري، مديركل 

كتابخانه هاي عمومي استان فارس در فسا بر گزار شد.  

گردشگري بي ضابطه در كوه نمك قم 
باعث نابودي اين زيستگاه ارزشمند مي شود

قمـ  خبرنگار اطالعات: براي ثبت كوه نمك به عنوان اثر طبيعي ملي 
و حفظ اين زيستگاه ارزشمند و كم نظير تالش خواهيم كرد.

سيد رضا موسوي مشكيني، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
قم در حاشيه بازديد از كوه نمك در سخناني اظهار داشت: كوه نمك از 
پديده هاي كم نظير زمين شناختي است كه داراي ظرفيت ها و جاذبه هاي 
ارزشمند زيست محيطي و گردشگري بوده و داراي چشمه هاي آب شور 

دائمي است.
وي با بيان اينكه اداره كل حفاظت محيط زيست استان قم ثبت كوه 
نمك به عنوان اثر طبيعي ملي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است، 
خاطرنشان كرد: با قرارگرفتن اين پديده طبيعي ارزشمند در فهرست آثار 
طبيعي ملي، مي توانيم اقدامات حفاظتي خود را در اين منطقه به شـــكل 

مؤثرتري گسترش دهيم.
مديركل حفاظت محيط زيست استان قم با اشاره به حضور بي ضابطه

گردشگران در اين منطقه، اضافه كرد: متأسفانه در چند سال گذشته شاهد 
برخي اقدامات مخرب از جمله حضور موتورســـواران، روشن كردن 
آتش هاي گســـترده، رها كردن زباله و تخريب سنگ نمك در اين منطقه 

بوده ايم كه ادامه اين روند باعث نابودي اين زيستگاه ارزشمند مي شود. 

نخستين قطار باري وارد همدان شد
همدانـ  خبرنگار اطالعات: به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل 
استانداري همدان گزارش داد: نخستين قطار باربري با حمل بار خارجي 

هفته گذشته وارد ايستگاه راه آهن همدان شد.  
اين قطار باري شامل 9 واگن بوده كه مقدار 495 تن كاال را وارد استان 
همدان كرد و بار اين قطار كود شيميايي است كه از بندر امام خميني(ره) به 

ايستگاه راه آهن همدان حمل شده است.
تاكنون حمل و نقل قطار همدان مســـافربري بـــوده و اين اولين 
قطار باري بود كه وارد ايســـتگاه همدان شده اســـت.راه آهن همدانـ  
تهران به طول 267 كيلومتر تاريخ 18 ارديبهشـــت 1396 به بهره برداري 
رســـيد و نخســـتين قطار در تاريخ 20 تير 96 به سمت مشهد مقدس 

حركت كرد. 

كرمان -خبرنگار اطالعات: دومين جلسه ستاد اقامه نماز استان كرمان 
در محل دفتر امام جمعه كرمان برگزار شد . 

   در اين نشست نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان با تاكيد 
بر اين كه نهادينه كردن فرهنگ نماز در جامعه كار يك يا دو دستگاه و يك 
ســـتاد نيست و همه بايد در اين مسير تالش كنند، افزود: فرهنگ نماز در 
جامعه بايد به فرهنگي پيشرو و قابل توجه تبديل شود تا در ذهن، انديشه 
و رفتار ما تاثير بگذارد و ما به معني واقعي كلمه چهره اي نمازي در جامعه 

قلمداد شويم    . 
حجت االسالم والمسلمين عليدادي ســـليماني همچنين حضور 
مسئوالن اجرايي اســـتان را در ستاد اقامه نماز در رسيدن به رسالت ستاد 
ضروري دانســـت. امام جمعه كرمان در ادامه بر اهميت اقامه نماز و فراهم 
آوردن زمينه انجام اين فريضه مهم در جامعه تاكيد كرد و گفت: اگر اندازه 
شرايط و ضوابط نماز رعايت شود جنبه بازدارندگي و تاثيرگذار آن بيشتر 
خواهد بود .   وي با اشـــاره به تاثير اقامه نماز در زندگي فردي و اجتماعي 
افراد، افزود: اقامه نماز به تشكل قوي نياز دارد لذا بايد حركت هاي وابسته 

به نماز حمايت شود .
 حجت االسالم والمسلمين عليدادي سليماني در پايان سخنان خود 
اهميت تخصيص بودجه به ستاد اقامه نماز را ياد آورشد و گفت: اين ستاد 
در كشور شكل گرفته است اما به نظر مي رسد بايد در استان كرمان نيز بيشتر 
به امر نماز توجه و عنايت شود.   در ادامه سرپرست استانداري ورئيس ستاد 
اقامه نماز استان كرمان تاكيد كرد: ستاد اقامه نماز بايد در زمينه ايجاد بسترو 

تامين امكانات براي حضور بيشتر نمازگزاران جدي باشد.
 محمد جواد فدايي همچنين از ســـتاد اقامه نماز خواست در زمينه 
كارهاي پژو هشي بكوشد و با توجه به فلسفه نماز، در مردم به ويژه جوانان 

نسبت به اقامه نماز و نماز جمعه ايجاد انگيزه كند . 

شهردار جديد بابلسر معرفي شد  
بابلسرـ  خبرنگار اّطالعات: معارفه رضا رحيمي شهردار جديد بابلسر 
با حضور مسئولين شهري و مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري 

مازندران در سالن جلسات فرمانداري بابلسر برگزار شد.
اسماعيل حسن زاده فرماندار بابلســـر در اين مراسم با اعالم اينكه 
اعضاي شوراي اسالمي شهر بابلسر با اجماع 9 عضو رحيمي را انتخاب 
و معرفي كردند گفت: تغييرات امري طبيعي است، از اين رو از زحمات 
صياديان كه تمام تالش خود را در مدت سرپرستي شهرداري به خرج دادند 

تشكر مي كنم.
حسن زاده افزود: اميدواريم شـــهردار جديد بابلسر با كمك پرسنل 

شهرداري، امور شهرداري را به بهترين شكل انجام دهند. 
وي با اظهار اينكه شايد بابلسر تاكنون آنگونه كه بايد ديده مي شد ديده 
نشده است اضافه كرد: انتخاب آقاي رحيمي با راي 5 عضو شوراي شهر 
از موضوع دو منظر اهميت دارد، اول اينكه ايشان حمايت مطلق اعضاي 
شـــورا را دارد و از جهت ديگر با توجه به گزارش كار ايشـــان بايد تمام 
انرژي خود را در راستاي خدمت مطلوب به شهر و شهروندان صرف كند. 
به گفته فرماندار بابلسر، موفقيت رحيمي موفقيت بابلسر، استان و كشور

 است.
حسن زاده در پايان سخنانش با اشاره به اينكه شهردار مجري مصوبات 
شوراست خواستار تعامل همه  جانبه شهردار جديد بابلسر با همه دستگاه هاي 

شهرستان، خصوصا شوراي اسالمي شهر شد.
همچنين سيد محمد محمدي تاكامي مديركل امور شهري و شوراهاي 
استانداري مازندران در اين جلسه اظهار داشت: زمينه  كار در شهر بابلسر 
بسيار زياد است. پيشنهاد مي شود برنامه راهبردي و استراتژيك ده سال آينده  

شهر بابلسر تدوين شود.
مهندس رضا رحيمي شهردار جديد بابلسر هم در اين جلسه با ايراد 
سخناني گفت: از استاندار مازندران و معتمدان شهر شهيد پرور بابلسر به 
جهت حســـن اعتماد و انتخاب اينجانب كمال تشكر را دارم و اميدوارم 

شرمنده اعتماد مردم بابلسر نشوم.
او بيان داشـــت: از شـــرق و غرب مازندران بزرگ منشي، دليري و 
شجاعت موج مي زند. اعتقاد قلبي دارم شهرداري ها در اين شرايط اقتصادي 

خط شكن و در صف اول حفظ آبروي نظام اسالمي هستند.
بنا به گفته رحيمي، اگر پرسنل شـــهرداري موتورشان روشن شود، 

دشوارترين كارها برايشان آسان خواهد بود.
مهندس رضا رحيمي شهردار جديد بابلسر متولد 1334 قائم شهر، 
كارشناس ارشد مديريت دولتي است وي از 29خرداد 1395 تا 2 شهريور 

1396 شهردار قائمشهر بود.  

امام جمعه كرمان: نهادينه كردن فرهنگ نماز 
در جامعه نياز به تالش همگاني دارد

يكشنبه20 آبان  1397ـ    3 ربيع االول 1440ـ   11 نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27143

آگهي مناقصه عمومي
شـــهرداري گميش تپه به استناد موافقتنامه شـــماره 26،ن 1502004 در نظر دارد براساس 
ضوابط اجراي بودجه سال 1397 اعتبارات تملك استاني نسبت به خريد و اجراي آسفالت معابر 

سطح شهر به مقدار 1800 تن از طريق پيمانكاران و شركت هاي واجد شرايط اقدام نمايد.
 1ـ لذا كليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه مذكور به واحد ذيحسابي شهرداري مراجعه نمايند. 
2ـ متقاضيـــان مي بايســـتي5% مبلغ پايه را به شـــماره حســـاب 2171144751004 به 
 نام شـــهرداري نزد بانك ملـــي واريز با ضمانتنامـــه بانكي به نفع شـــهرداري ارائه نمايند. 
3ـ چنانچه نفرات اول، دوم و ســـوم برنده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به 
 نفع شـــهرداري ضبط خواهد شد. 4ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

5ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادها حداكثر 10روز پس از چاپ دوم مي باشد.

صالح ايري-شهرداري گميش تپه

فراخوان   شناسايي سرمايه گذار 
در طرح سامان دهي تبليغات محيطي شهرداري ميانه

 (مرحله دومـ  نوبت اول)
   شـــهرداري ميانه در نظر دارد اجراي طرح ســـامان دهي تبليغات محيطي را از طريق فراخوان 

عمومي به سرمايه گذار بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.
 موضوع طرح عبارت اســـت از: «واگذاري انجام كليه امورات تأمين ســـرمايه، طراحي، ساخت، 
نصب، راه اندازي، نگهداري و بهره برداري تعداد 55 دستگاه سازه تبليغات محيطي (استرابورد) 
و يك دســـتگاه تلويزيون شهري در سطح شـــهر ميانه طبق شرايط و مشخصات فني اعالمي از 

سوي شهرداري.»
 قيمت پايه طرح مبلغ 3/650/000/000 ريال و مدت زمان اجرا 5 ماه پيش بيني شـــده است و 

طول دوره بهره برداري بسته به توافق طرفين خواهد بود.
 از تمام كانون هاي تبليغاتي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شركت ها و اشخاص 
معتبر و داراي تجربه در موضوعات فوق و كليه اشـــخاص حقيقي و حقوقي مجرب و داراي توان 
مالي در زمينه هاي ياد شـــده، كه مايل به سرمايه گذاري و مشـــاركت در اجراي طرح مذكور 

مي باشند براي شركت در اين فراخوان دعوت به عمل مي آيد.
 عالقمندان مي توانند براي اطالع از شـــرايط مشـــاركت و دريافت اســـناد فراخوان و تسليم 
پيشـــنهادها از تاريـــخ درج آگهي  به مـــدت 17روز (پايان وقت اداري روز سه شـــنبه تاريخ 
 1397/09/06) بـــه واحد ســـرمايه گذاري و مشـــاركت شـــهرداري ميانه واقـــع در ميانه 

خيابان امام خميني(ره)ـ  ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.
 الزم به ذكر است:

 * به  پاكت هاي فاقد الك و مهر و درخواســـت هايي كه از طرق ديگر و يا پس از مهلت مقرر ارائه 
گردند يا داراي پيش شـــرط و ابهام بوده يا مخدوش و قلم خورده و الك گرفته باشـــند ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 
 * شـــركت  كنندگان در فراخوان بايد مبلغ 200/000/000 ريال از بابت ســـپرده شركت در 
فراخوان به صورت نقدي به حســـاب شماره 310000187003 نزد بانك ملي به نام شهرداري 
ميانه واريز يا به صورت ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري ميانه (به مبلغ  200/000/000ريال) 

تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمناً؛ چك و يا سفته مورد قبول نخواهد بود). 
 * برندگان  اول، دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ويا ضمانت نامه 

بانكي آنها به ترتيب  به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 
 * ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است. 

 * تاريخ بازگشايي پيشنهادها يك روز كاري پس از اتمام تاريخ دريافت پيشنهاد ها خواهد بود. 
 * هيأت عالي سرمايه گذاري و مشاركت شـــهرداري ميانه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها 

مختار است. 
 * هزينه نشر آگهي بر عهده برنده خواهد بود. 

 * ارائه  ســـوابق، تجربيات كاري و   بيالن حداقل يك سال مالي براي شركت در فراخوان الزامي 
مي باشد. 

ميرزايي - شهردار ميانه

تاريخ انتشار: 97/08/20
قابل توجه اعضاى محترم تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه شهيد رجايى

آگهى دعوت مجمع عمومى ساليانه عادى نوبت اول
 بدينوســــيله از كليه اعضاى محترم تعاونى دعوت مى شــــود تا در

 مجمع عمومى كه رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/09/12  در 
محل سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه واقع در لويزان - خيابان شعبانلو- 
دانشگاه شهيد رجايى تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند در صورتى كه 
حضور عضوى در مجمع عمومى ميسر نباشد مى تواند حق حضور و اعمال 
 رأى را از ســــوى خود به نماينده تام االختيــــار خودواگذار نمايد.ياد آورى 
مى شود كه تعداد آراء وكالتى هر عضو 3 رأى و هر شخص غير عضو تنها 1 
رأى با امضاء هيئت مديره و بازرس و با مهر تعاونى معتبر خواهد بود.اعضاى 
مذكور مى بايست حداكثرتا تاريخ 97/09/05 در محل دفتر تعاونى مصرف 
حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت نمايد. 
ضمناً اعضايى كه تمايل دارند در سمت هيئت مديره و بازرس كانديد شوند
 مى توانندحداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى در خواست كتبى 

خود را به دفتر تعاونى در محل فروشگاه شهيد رجايى تحويل نمايند.
مصوبات مجمع در صورت رسميت بافتن و عدم مغايرت با ضو ابط قانونى 

براى كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1- اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس 2- رسيدگى و اتخاذ تصميم 

در حصوص صورت هاى مالى منتهى به سال 1396      3- انتخاب هيئت 
مديره و بـــازرس 4- انتخاب روزنامه كثير االنتشـــار 5- ارائه تغييرات 
اعضاء و ســـرمايه 6- تصويب نحوه پرداخت ســـود و زيان سال 1396     

هيئت مديره 7- تصويب بودجه سال 1397

آگهي دعوت سهامداران 
به تشكيل مجمع عمومي به طور فوق العاده

 شركت مهندسين مشاور طرح و معماري (سهامي خاص)
 بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت مهندسين مشـــاور طرح و معماري 
(سهامي خاص) به شـــماره ثبت 42839 و شناسه ملي 10100882058 دعوت 
مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي (عادي به طور فوق العاده) كه ساعت 10 صبح 
مـــورخ 1397/8/29 در آدرس دفتر مركزي شـــركت واقـــع در تهران ـ خيابان 
خرمشـــهر (آپادانا سابق) بين صابونچي (مهناز ســـابق) و قنبرزاده، پالك 194 
 طبقه همكف، كدپســـتي 1533744918 تلفن 88170886 تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب بازرسين
2ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

3ـ تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان 
سهام شركت مهندسي و ساخت پارس سازه (سهامي خاص)  

به شماره ثبت 3673 و شناسه ملي 10861664680
 بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام شركت مهندسي و ســـاخت پارس سازه
(ســـهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت كه روز شنبه 97/09/03 راس ساعت 10 صبح در محل قانوني شركت واقع 
در تهران، شهيد بهشـــتي، خيابان بيهقي، خيابان هشتم،  پالك 11، طبقه پنجم 

واحد 9 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره شـــركت مربوط به عملكرد سال مالي منتهي 
به 1397/06/31.

2ـ اســـتماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت مربوط به صورت هاي مالي 
سال مالي منتهي به 1397/06/31.

3ـ بررســـي و تصويب ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان ســـال مالي منتهي به 
.1397/06/31

4ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت.
5ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره.

6ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.
7ـ ساير موارد كه در صالحيت مجمع باشد.

هيئت مديره 
شركت مهندسي ساخت پارس سازه(سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
هيئت امناي موسسه خيريه اول مظلوم عالم علي عليه السالم  

ورزشكاران باستاني و كشتي پهلواني 
ثبت شده به شماره 15952 و شناسه ملي 10100581953
بدينوســـيله از كليه اعضاء هيئت امناي موسسه دعوت به عمل مي آيد در مجمع 
عمومي فوق العاده موسسه كه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1397/9/7 در محل 
قانوني موسســـه واقع در تهرانـ  خيابان صفي عليشاهـ  خيابان شريعتمدار رفيعـ  

پالك 29 تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه: 1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 2ـ اخذ تصميم 
در مـــورد واگذاري و يا صلح ملك حســـينيه اول مظلوم عالم علي عليه الســـالم 
 ورزشـــكاران باستاني و كشتي پهلواني به موسسه خيريه جراحي محدود وردآورد 

2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
هيئت مديره 
موسسه خيريه اول مظلوم عالم علي عليه السالم
ورزشكاران باستاني و كشتي پهلواني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
هيئت امناي موسسه خيريه اول مظلوم عالم علي عليه السالم  

ورزشكاران باستاني و كشتي پهلواني 
ثبت شده به شماره 15952 و شناسه ملي 10100581953

بدينوســـيله از كليه اعضاي هيئت امناي موسسه دعوت به عمل مي آيد در مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده موسســـه كه ســـاعت 11 صبح روز چهارشنبه 
1397/9/7 در محل قانوني موسسه واقع در تهرانـ  خيابان صفي عليشاهـ  خيابان 

شريعتمدار رفيعـ  پالك 29 تشكيل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
2ـ انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره

3ـ رسيدگي و تصويب صورت هاي مالي تا پايان سال 1396
4ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي موسسه
6ـ ساير موارديكه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.

هيئت مديره 
موسسه خيريه اول مظلوم عالم علي عليه السالم 
ورزشكاران باستاني و كشتي پهلواني

كارت دانشجويي اينجانب رضيه بلوچ فرزند بيك محمد تاريخ 
تولد 8/2/1373 رشته حقوق دانشگاه پيام نور چابهار شماره 
دانشجويي 924000608 شماره ملي 3640342331 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز ماشين سواري پيكان مدل 82 
به شماره پالك      28ـ  669 ق 47 به نام 
شعبان عظيمي فشي مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. اسد آباد همدان 

سند كمپاني، تسلسل اسناد و برگ سبز سواري پژو 405 مدل 88به 
شماره پالك 643 د 67ـ  ايران 63 و موتور 12488116581 و 

شاسي  NAAM01CAX9E111164 بنام رحيم پور شيروان گرائي 
مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

سند موتورسيكلت كثير 125 
گوجه اي رنگ به پالك 14644 

كد 851 موتور 273390 مفقود 
گرديده كه فاقد اعتبار است.

سند موتورسيكلت رايكا 125 
آلبالوئي به پالك 75595 كد 569  

به موتور 272433 مفقود 
گرديده كه فاقد اعتبار است. 

كارت كيشوند اينجانب مژگان 
برادران سيرجاني به شماره 

160863/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت خودروي هيونداي سوناتا 
(YF2400) به ش انتظامي 226 د 73 ايران 72 
مدل 2014 به ش موتور 373662 ش شاسي 

626058 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اينجانب رحيم پور شيروان گرائي مالك 
خودرو پژو 405 مدل 88 به شماره 

شهرباني 643 د 67ـ  ايران 63 و شماره 
 NAAM01CAX9E111164 شاسي
و شماره موتور 12488116581 بعلت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 

مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك پيكانشهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
(بناب) 

اينجانب منوچهر هاشمي الوار سفلي 
مالك خودرو سواري پژو پرشيا به شماره 
شهرباني ايران 15ـ  132ن93 و شماره 

شاسي 79803102 و شماره موتور 
22827903980 به علت فقدان اسناد 
فروش (سند كمپاني) تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است لذا 

چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 

شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك 

پيكان شهر، ساختمان سمند، طبقه1 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد. (تبريز) 

سند كمپاني شركت و كارت 
ماشين و برگ سبز ماشين و 

كارت سوخت خودرو ام وي ام 
316 (NEW) مدل 1394 رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره موتور 
 MVM477FJAF036378

و شماره شاسي 
 NATFBAKD1F1008631
و شماره انتظامي 755ج            46ـ 
ايران86 متعلق به سركارخانم 

محبوبه مرادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است. 

(سمنان)

اينجانب علي نبوي مالك سواري سمند 
مدل1390 به شماره شاسي060831 
و شماره موتور 14790052187به 

شماره انتظامي 458ل14ـ  ايران91 به 
علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني 

تقاضاي رونوشت(المثني) اسناد مذكور را 
نموده است؛ لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور را دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر سازمان فروش شركت 

ايران خودرو واقع در پيكان شهر، ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 
انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات اقدام 
خواهد شد. در ضمن اصل برگ سبز و 

اسناد دفتري خودرو فوق مفقود از درجه 
اعتبار ساقط است. (اردبيل)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
ميالد درويشي فرزند عبداله به 

شماره شناسنامه 2755583568 
صادره از اروميه در مقطع دكتراي 
حرفه اي رشته دامپزشكي صادره 

از واحد دانشگاهي اروميه با شماره 
169210301070 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اروميه به نشاني اروميهـ  جاده 

سلماسـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اروميه ارسال نمايد. 

سند كمپاني سواري دنا 
مدل 1394 به شماره پالك 
85ـ  789 ج 22 به شماره 
 147H0122739 موتور

و شماره شاسي 
 NAAW01HE7FE020802
به نام آقاي محمدعلي شهرياري 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. كرمان 

گواهينامه پايان تحصيالت دوره هاي
1ـ  متوسطه به شماره  

   6/205ـ  90/8/15 رشته علوم 
تجربي و 2ـ پيش دانشگاهي به شماره 
0000262942/پ/600 صادره 
از آموزش و پرورش بناب بنام مهران 

نريمان جهان فرزند مجيد متولد 1373 
كدملي 1680137980 

مفقود و فاقد اعتبارند. (بناب) 

سند و شناسنامه خودرو سواري رنو 
تيپ مگان 

 L84F4R-A2000CC رنگ سفيد 
روغني مدل 1389 شماره پالك 

ايران 77ـ  969ب75 شماره موتور 
F4R1771C116149 شماره شاسي 
NAPLM050EA1006047 به نام 
عبدالرضا زارعي فرزند ناصر مفقود 

گرديد. فاقد اعتبار است. گناوهـ  خالقي 

برگ سبز خودروي پرايد به 
 شماره انتظامي ايران 
28ـ  641 س34 و 

شماره موتور 2757547 
و شماره شاسي 

 S1412287592239
متعلق به اينجانب جليل 

عباسقلي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت خودرو(برگ سبز) سواري 
پژو هاچ بك تيپ TU3 206 مدل 1395 

رنگ سفيد به نام آقاي بهرام افضلي 
هرسيني به شماره ملي 3319877275 
شماره موتور 165A0071336 شماره 
 NAAP03EE8GJ835152 :شاسي
شماره انتظامي: 19ـ968ص24 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(مفقودي)
برگ سبز، سند فاكتور فروش و سند كمپاني 
وانت زامياد مدل 1391 به رنگ آبي روشن 
شماره موتور 80048835 شماره شاسي 

NAZDL104TKB047142 شماره پالك98 
ـ ايران329ق32 به نام اينجانب گوهرطال 
زينلي سراب فرزند شعبان علي صادره از 
خرم آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت سبز شناسنامه خودرو 
وانت پرايد SL 151 مدل 
1397 به شماره انتظامي 

434د91ـ  ايران73 به شماره 
 M136133552 موتور

به شماره شاسي 
NAS451100J4980530 به 

نام حسن هنريان مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. (داراب)

برگ سبز(شناسنامه مالكيت) 
 405GLX-XU7 سواري پژو
مدل 1395 رنگ خاكستري 

ـ متاليك به شماره پالك 
88ـ367د76 شماره موتور 

 NAAM01CE5GK438860
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند، كارت پالك، برگ سبز خودرو 
سواري پرايد تيپ دي ام(هاچ بك) 

رنگ سفيد مدل 1385 شماره 
پالك          88ـ  ايران267ق92 

شماره موتور 1520577 شماره 
شاسي S1442285178369 به 
نام گل ناز شه بخش مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت نيسان 2400 مدل 

1382 به رنگ سفيد 
روغني به شماره انتظامي 
ايران26ـ559ط42 و به 
شماره موتور 216461 و 
 D15447 شماره شاسي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. (اسفراين)

آگهي مفقودي 
سند موتورسيكلت 

شيركوه 150 به شماره 
شهرباني 641/57166و 
شماره تنه 9307302 و 
شماره موتور 2006167 
به نام محمدعلي محرمي 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

شناسنامه مالكيت خودروي 
وانت پيكان به رنگ سفيد 

مدل 1386 پالك 116ب89 
ـ ايران 73 شماره موتور: 

11486067641 شماره 
شاسي: 31664549 به نام: 

مجيد ولي پور قطب آبادي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

مجوز حمل سالح شكاري 
دولول ته پر ساچمه زني 
مدل كوسه كاليبر 12 

ساخت تركيه به شماره بدنه 
90905528 متعلق به 

علي اكبر شامهري الكه فرزند 
ابوالحسن به شماره ملي 

2658950446 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي 
كارت سواري سايپا مدل 1397 به 
شماره شهرباني 54ـ  845 ل22 و 
 M13/6104880 شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAS411100J3444471
به نام حامد شاكري مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد» 

سند كمپاني و برگ سبز(شناسنامه) 
خودرو سمند LX مدل 1388 
به شماره انتظامي 787س24 

ـ ايران 63 به شماره موتور 
12487267703 به شماره شاسي 

 NAAC91CC69F186308
به نام عدالت جعفري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. (شيراز) 

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم 
پژو 405 مدل 1388 به 

شماره انتظامي 946ب86ـ  
ايران 97 به شماره موتور 

12488213692 شماره شاسي 
 NAAMO1CA7AR308984
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

سند قطعي، برگ سبز و برگ 

كمپاني پژو پارس شماره موتور 

124K0018729شاسي 

 NAAN01CAVCH605413

پالك 413ج42ـ  ايران 10 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز پرايد 

به شماره شاسي 

 S1412283235997

موتور 00706947 

پالك 428ط72ـ  ايران 

38 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري پژو 405 
 GLX-XU7 مدل 1392 تيپ

رنگ نقره اي متاليك شماره موتور 
124K0158628 شماره شاسي 
 NAAM01CA6DR520098
شماره پالك ايران58 334س21 
به نام هادي رستگاري پور فرزند 

قاسم مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
است. گناوه: خالقي 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك كارشناسي ارشد فارغ التحصيلي اينجانب داريوش 
مرادي فرزند حجت اهللا به شماره شناسنامه 1764 صادره 
از بابل در مقطع كارشناسي ارشد رشته الكترونيك صادره 

از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني: تهرانـ  

خيابان كريم خان زندـ  خيابان ايرانشهر شماليـ  نبش آذرشهر 
پالك 209 و يا كدپستي 1584715414 ارسال نمايد. 

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت وانت پيكان 

مدل1387 به شماره انتظامي 
137ج25 ايران71 و شماره 

موتور 11487011124 
و شماره شاسي 

 NAAA46AA88G009226
مفقود گرديده اعتبار ندارد.

(شهركرد)

سند فروش سواري پژو 
405 مدل 1383 به 

شماره پالك    45ـ  365 
ب 41 و به شماره موتور 
12483174528 و 

شماره شاسي 83080854 
به نام آقاي عباس فتاحي 

طغرالجردي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. كرمان 

آگهى تغييرات شركت گروه سرمايه گذارى مسكن سهامى عام به شماره ثبت 78828 و شناسه ملى 10101236571 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/10 و مجوز شماره 122/39287 مورخه 1397/06/26 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : آقاى روزبه ظهيرى هاشمى كد ملى 0067336711 به عنوان مديرعامل براى بقيه مدت تصدى انتخاب گرديد. كليه اسناد ، اوراق بهادار و 

تعهد آور از قبيل چك ، سفته و امثالهم با امضاى ثابت مدير عامل و يكى از اعضاى هيات مديره و در غياب مدير عامل با امضاء رئيس هيات مديره و يكى 

از اعضاء هيات مديره ممهور به مهر شركت داراى اعتبار مى باشد و مكاتبات عادى و ادارى با امضاى مدير عامل به تنهايى همراه با مهر شركت خواهد بود. 

اختيارات مديرعامل به شرح ذيل تعيين و تفويض شد: 1) نمايندگى شركت در برابر صاحبان سهام ، كليه ادارات دولتى و غير دولتى ، موسسات عمومى ، 

مراجع قضائى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى . 2) نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت ، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه 

، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى آنها در قالب آيين نامه مصوب . 3) نصب و عزل مديران عامل و 

اعضاى هيات مديره شركت هاى تابعه با هماهنگى رئيس هيأت مديره . 4) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك و موسسات قانونى 

ديگر . 5) دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت . 6) تنظيم آئين نامه هاى داخلى مورد نياز و پيشنهاد آن به هيات مديره جهت تصويب . 7) صدور ، 

ظهرنويسى ، قبولى ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتى ، در قالب آئين نامه معامالت شركت . 8) انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير ، تبديل ، فسخ و يا اقاله آن 

در مورد اموال منقول و غير منقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كليه عمليات و معامالت مذكور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد 

 كليه ايقاعات در چارچوب آئين نامه معامالت شركت . 9) به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرك، وجوه شركت يااوراق بهادار و استرداد آنها طبق آئين نامه 

معامالت شركت . 10) تحصيل تسهيالت از بانك ها ، شركت ها و موسسات رسمى با رعايت مقررات و اساسنامه شركت. 11) اقامه هر گونه دعواى حقوقى و كيفرى و 

 دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شده ، در هر يك از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى ، از طرف شركت ،

  دفاع از شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى در هر يك از مراجع قضايى يا غير قضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى ، 

با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى كليه ى اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به راى 

، درخواست تجديد نظر ، فرجام ، واخواهى و اعاده ى دادرسى، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا ، ادعاى جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و 

استرداد سند ، تعيين جاعل ، حق امضاى قراردادهاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و تعيين و گزينش داور منتخب (با 

حق صلح يا بدون آن) ، اجراى حكم نهايى و قطعى داور ، درخواست صدور برگ اجرايى و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعى و تعقيب 

آنها، تعيين مصدق و كارشناس ، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث، دعواى متقابل 

و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالت و دفاع از دعواى ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تامين خواسته ، تامين ضرر و زيان ناشى از جرائم و امور مشابه 

ديگر . 12) تنظيم صورت هاى مالى ساالنه و شش ماهه و گزارش فعاليت و وضع عمومى شركت و تنظيم صورت هاى مالى ميان دوره اى در مقاطع سه 

ماهه و نه ماهه و ارائه ى آنها به هيات مديره جهت تصويب و ارسال به مراجع مربوطه. 13) استقرار نظام كنترل داخلى به منظور اطمينان از انطباق كليه 

ى عمليات شركت در جهت اهداف شركت و در چارچوب قوانين ، اساسنامه ، مقررات و آيين نامه هاى داخلى شركت . 14) همكارى با سازمان بورس 

و اوراق بهادار و بازرس قانونى براى اجراى وظايف خود . 15) تحصيل دارائى ، سرمايه گذارى ، تاسيس يا مشاركت در تاسيس انواع شركت و موسسات 

ديگر در چارچوب موضوع فعاليت و براى انجام وظايف و تحقق اهداف شركت در چارچوب آئين نامه معامالت شركت . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268075)

تاسيس شركت سهامى خاص صنعت تجارت شكريانى
 درتاريـــخ 1397/07/09 به شـــماره ثبت 532097 به شناســـه ملى 
14007866690 ثبـــت و امضا ذيل دفاترتكميـــل گرديده كه خالصه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :واردات مواد 
اوليه ماشين آالت قالبها و لوازم صنعتى توليد انواع قطعات صنعتى و خانگى 
، پالستيكى ، طراحى و ســـاخت انواع ماشين آالت ، قالبها و لوازم صنعتى ، 
طراحى و انجام خدمات فنى و مهندسى ، خريد و فروش مواداوليه ، قطعات 
ساخته شده پالستيكى ماشين آالت ، قالبها و لوازم صنعتى داخلى و خارجى ، 
 صادرات مواد اوليه ، كاالهاى توليدى داخلى و خارجى ، انجام كليه فعاليت هاى

 اقتصادى و بازرگانى مجاز - شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان تهران - بخش 
مركزى - شهر تهران-شهيدرجايى-خيابان شهيد سيد حسين طباطبايى-
كوچه قيرسازى-پالك -8طبقه همكف- كدپستى 1816715411 سرمايه 
شـــخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ريال نقدى منقسم 
به 1000 ســـهم 100000 ريالى تعداد 1000 ســـهم آن با نام عادى مبلغ 
100000000 ريال توســـط موسسين طى گواهى بانكى شماره 011571 
مورخ 1395/02/04 نزد بانك صادرات شعبه احمديه با كد 2868 پرداخت 
گرديده است اعضا هيئت مديره آقاى حسن شكريانى اللهق به شماره ملى 
0032878680و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم فخرى 
فتح اللهى به شـــماره ملى 0033881601و به سمت عضو هيئت مديره به 
مدت 2 ســـال خانم سميرا شكريانى اللهق به شماره ملى 0076248720و 
به ســـمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 ســـال آقاى رضا شكريانى به شماره ملى 0083591631و به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســـال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى بـــا امضاء دو نفر از اعضاى هيئت 
مديره متفقاٌ همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. اختيارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم آتنا شهبازى مراد به شماره ملى 0083661931 به 
سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى خانم فهيمه فالح به شماره ملى 
0493494286 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى روزنامه 
كثير االنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت 

موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(268076)

آگهى تغييرات  شركت مس كاوان عباس آباد سهامى خاص
 به شماره ثبت 450688 و شناسه ملى 10260504308 
بـــه اســـتناد صورتجلســـه هيئـــت مديـــره مورخ 
1397/07/08 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى ســـيد 
 حجـــت زينلى به كـــد ملـــى 0938851217 به عنوان
 مدير عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گرديد كليه اوراق تجارى 
و اسناد تعهد آور ازقبيل چك، سفته ، برات و قراردادها با امضاء 
مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و در 
غياب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با 
مهر شركت و كليه مكاتبات ادارى با امضاء مديرعامل و يا يكى از 

اعضاء هيئت مديره همراه با مهرشركت معتبر مى باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (268069)

آگهى تغييرات 

شركت داروسازى جابرابن حيان سهامى عام 

به شماره ثبت 7646 و شناسه ملى 10100339921 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
حسين وطن پور به شـــماره ملى 0040688240 به نمايندگى از شركت داروسازى 
اســـوه به شناسه ملى10861651780 به سمت رئيس هيئت مديره و بهروز گرجى به 
شماره ملى 0051498545 به نمايندگى از شركت صـنعتى عام كيميدارو به شناسه 
ملى 10861824398به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و محمد مسعود على مراد 
به شـــماره ملى 2851257943 به نمايندگى از شركت ســـرمايه گذارى شفادارو به 
شناســـه ملى 10102784472 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره و بهنام شاه 
حسينى به شماره ملى 0051492512 به نمايندگـى از شركت پخش رازى به شناسه 
ملى 10100984191 به ســـمت عضو هيئت مديره و مصطفى كاشى به شماره ملى 
0043817343 به نمايندگى از موسسه صندوق بازنشستگى ، وظيفه از كارافتادگى و 
پس انداز كاركنان بانكهاى ملى و ادغام شده به شناسه ملى 10103037570 به سمت 
عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند . كليه اسناد ، چك ها ، اوراق تعهد آور و قراردادها با 
امضاء مدير عامل يا رئيس هيئت مديره به اتفاق يك نفر از اعضاء هيئت مديره بهمراه مهر 
شـــركت و مكاتبات ادارى با امضاء مدير عامل يا يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (268065)



عضو هيات علمى دانشكده علوم رياضى 
دانشگاه شـــهيد بهشتى ضمن بررسى وضعيت 
فعلى آموزش رياضيات و دانشآموختگان اين 
رشته، ادامه روند فعلى و «حمايتنكردن دولت 
از رشتههاى علوم پايه» را باعث بروز مشكالت 
جدى در آينده دانست و افزود: آموزش رياضى 
در ايران مشكلى ندارد و اشكال در نبود مشاغل 
تخصصى بـــراى فارغالتحصيالن اين رشـــته 

است.
دكتـــر رجبعلى برزويـــى در گفتوگو با 
ايســـنا در تشريح علل نامطلوب بودن وضعيت 
اشتغال فارغالتحصيالن رياضى در كشور گفت: 
اكثر فارغالتحصيالن رياضى در گذشته جذب 
آموزش و پرورش يا دانشـــگاهها مىشدند كه 
آموزش و پرورش تصميم گرفته به شيوه ديگرى 
معلم جذب كند (از طريق دانشگاه فرهنگيان) 
و دانشـــگاهها هم ظرفيتشان براى جذب استاد 
در اين رشـــته تكميل شده اســـت. از طرفى 
جذب فارغالتحصيالن براى شغلهاى دولتى هم 
كاهش يافته و رياضى هم مشمول اين وضعيت 
شده است. همچنين چون در جامعه ما مشاغل 
ديگرى بطور مشـــخص براى فارغالتحصيالن 
اين رشته تعريف نشـــده است لذا استقبال در 
حال حاضر كاهش يافته است. در واقع آموزش 
رياضى در ايران مشـــكلى ندارد و اشكال در 
نبود مشاغل تخصصى براى فارغالتحصيالن اين 

رشته است.

موج تمايل به دروس كاربردى 
برزويى در ادامه يكى از علل ايجاد چنين 
شرايطى را حاكم شـــدن تفكرى خاص تحت 
عنوان " توجه به علـــوم كاربردى" در جهان 
برشمرد و گفت: اين فرآيندى است كه در همه

دنيا پيش آمده بود و اما كشـــورهاى پيشرفته از 
اين تفكر  عبور كردهاند، حاال هم نوبت ماست.

وى ادامه داد: ســـالهاى پيش كشورهاى 
پيشرفته به سمت تفكرى حركت كردند و اين 
تفكـــر آن بود كه چيزى درعلم اهميت دارد كه 
كاربرد داشـــته باشد و به علوم كاربردى تمايل 
بيشترى نشان دادند؛ حتى رياضى هم به سمت 
مباحثى رفت كه كاربردىتر است. در آن زمان 
مىگفتند كه هر حـــوزه تحقيقاتى  كه بتواند 
حمايت مالى از دســـتگاهها و بخش خصوصى 
دريافت كند، اهميت دارد؛ مثال وقتى اســـتادى 
مىخواهد دانشـــجوى دكترى بگيرد يا كارى 
انجام دهد، بايد يك جايى از پروژه او حمايت 
كند؛ اما رشتههاى علوم پايه، رشتههايى نبودند 
كه براى همه موضوعـــات تحقيقاتى آن بتوان 
گرنت و حمايت مالى از بيرون دانشگاه گرفت 
و اين عدم حمايت باعث كندى توليد علم در 
اين حوزهها شـــد و به نوعى شايد عقبگرد و 

خالء علم جديد.
اين استاد دانشـــگاه در تبيين شرايط ايران 
گفت: درست اســـت كه ما بايد به سوى علوم 
كاربردى پيشرفته و فوق پيشرفته برويم، اما قبل 
از آن بايد علوم پايهاى مرتبط با آن توليد شده 

باشد كه بعد از آن به دنبال كاربردش برويم.
وى ادامه داد: لـــذا بنا به داليل فوق و در 
نتيجه كاهش توليد علمى عميق در حوزه علوم 
پايه در سالهاى گذشـــته؛ كشورهاى پيشرفته 
در ســـالهاى اخير مجدد توجه بيشـــترى به 
حوزه علوم پايه و باالخص رياضيات داشتند و 
دولتها و دانشگاهها براى تحقيقات رشتههاى 
علوم پايـــه مثل رياضيات، شـــيمى و فيزيك 
بودجههاى تحقيقاتى قابل توجهى را تخصيص 

داده و هزينه مىكنند.

 اما هنوز در ايران همان تفكر قبلى نســـبتا 
حاكم بوده و مىگويند كـــه اولويت حمايت 
مالى با موضوعات تحقيقاتى است كه كاربردى 
هستند.  البته ما منكر آن نيستيم و بايد حمايت 
شـــوند، ولى در كنار آن حوزههاى تحقيقات 

بنيادى نيز بايد به طور ويژه توجه شوند.
وى وجـــود بعضى ظرفيتهـــاى خالى 
براى گرايشهاى مختلف مقاطع كارشناسى و 
كارشناسى ارشد در دورههاى روزانه دانشگاههاى 
سراسرى شهرســـتانها را «خبرى ناگوار» براى 
علـــم رياضيات توصيف كـــرد و گفت: عين 
همين وضعيت براى رشتههاى شيمى، فيزيك 
و زمينشناسى هم وجود دارد؛ چون بازار كار 

تخصصى برايشان فراهم نيست.

نقش انگيزه در آموزش رياضى
عضو كميسيون برنامهريزى علوم رياضى 
وزارت علوم، همچنين درباره شـــيوه آموزش 
رياضى در ايران و جهان گفت: آموزش رياضى 
در دنيا همچنان به همان روشهاى هميشگى و 
قبلى است؛ يعنى استفاده از تخته و كالس درس 
و حل تمرين و... و استفاده از منابع الكترونيكى 
بوده و تفاوتى با شيوههاى آموزش رياضى در 

ايران ندارد.
وى همچنيـــن دربـــاره تغييراتى كه قرار 
اســـت در شـــيوه آموزش رياضى در راستاى 
عالقهمندكردن دانشجويان و دانشآموزان انجام 
شود، گفت: دركميســـيون برنامهريزى علوم 
رياضى وزارت علوم و انجمنهاى علمى مرتبط 
به رياضى مانند انجمن رياضى ايران و انجمن 
سيستمهاى فازى درباره اينكه از ابزارهاى جديد 
بهويژه محيط الكترونيكى و امكانات موبايل و 
نرمافزارهاى موجود اســـتفاده شود، بحث شده 

است تا بتوان از اين ابزار در جهت ايجاد انگيزه 
و آموزش بهتر دانش رياضى اســـتفاده شود و 
همچنين توليد انيميشـــنها و شبيهسازهايى كه 
بتوانند به بچهها در مقطع دبيرســـتان رياضيات 
را عميقتر آموزش داده و عالقهمندى بيشـــترى 

ايجاد كنند.
برزويى ادامه داد: يكى از سواالتى كه هميشه 
در رياضى مطرح است، اين است كه فردى كه 
در حال مطالعه رياضى اســـت، مدام از خود 
مىپرسد براى چه بايد اين مطالب را بخواند؟ 
و اين درس به چه دردى مىخورد؟ غالب افراد 
نمىدانند كه اغلب مطالب رياضى حتى مباحث 
خيلى پيشرفته در زندگى روزانه ما كاربردهاى 
فراوانى دارد؛ مثال اگر حســـاب ديفرانسيل و 
انتگرال را ندانيم آنگاه مقدماتىترين فعاليتها 
و كار در حوزههاى فنى مهندســـى امكانپذير 
نيست و يا مفهوم سرىهاى زمانى، پايه و اساس 
توسعه حوزه مخابرات است و يا نظريه گراف 
يكى از ابزار اساسى در حل مسايل حملونقل 

و شبكههاست.
وى افزود: خوشـــبختانه ما در كميسيون 
برنامهريـــزى علوم رياضـــى وزارت علوم در 
تالشيم رشتههاى رياضى را به سمت تخصصى 
كردن ببريم و در هر رشـــته ضمن حفظ دانش 
پايـــه و عميق آن، انگيزه هـــاى الزم را براى 
دانشآموزان و دانشـــجويان براى ورود به اين 
رشته ايجاد و با توانمند كردن آنها امكان جذب 
در مشـــاغل مختلف را فراهـــم آوريم. لذا در 
ســـرفصلهاى جديد به اين موضوعها بسيار 

خوب پرداخته شده است.
برزويى درباره تغييرات ايجاد شـــده در 
سرفصلهاى دروس رشته رياضيات متناسب با 
كاربردىتر شدن آنها هم گفت: در دورهاى كه 

خود من مديركل دفتر گسترش و برنامهريزى 
آموزش عالى وزارت علوم بودم، سرفصلهاى 
دروس كارشناســـى را عـــوض كرديم كه كار 
خيلى سنگينى بود؛ در واقع سرفصلهاى جديد 
قوىتر از قبل است. سرفصلهاى جديد بر اين 
رويكرد استوار است كه دانشجو در عين اينكه 
دانش پايه رياضـــى را مىآموزد، در حوزههاى 
ديگر علمى در مسير توسعه دانايى و يادگيرى 
مهارت قـــرار مىگيرد؛ مثال دانشـــجو حدود 
60 الى 70 واحد دانش پايه رياضى را مىآموزد 
و سپس مىتواند باقيمانده واحدهاى خود را از 
ساير رشـــتههاى مورد عالقه مانند حسابدارى، 
مديريت، اقتصاد يا حوزههاى فنى و مهندســـى 
مانند صنايع و رشتههاى ديگر بردارد؛ يعنى با 
پايه و تفكر رياضى وارد ساير حوزهها شود و 

نيازهاى آنها را رفع كند.
وى افزود: بعضى از دانشـــگاهها در اجرا 
موفق و بعضى از دانشـــگاهها در اجرا موفق 
نبودند، اما برنامه ايـــن ويژگىها و قابليتها 
را دارد كه اگر خوب اجرا شـــود، بسيار موفق 

خواهد بود.
برزويـــى درباره تغييرات ســـرفصلهاى 
دروس كارشناسى ارشد هم گفت: سرفصلهاى 
كارشناسى ارشد، ســـال گذشته بازنگرى و به 
14 شاخه تخصصى تبديل شد كه بحثهاى آن 
كامال تخصصى است و سعى شده انگيزههاى 
الزم براى هر درس و رشتهاى كه ايجاد مىشود 
براى دانشجويان وجود داشته باشد. اين كارها 
به كمك كميته رياضيـــات و جامعه رياضيات 

كشور انجام شده و مىشود.
وى بـــا بيان اينكه ســـرفصلهاى دروس 
دكترى هم در حال تغيير است، اعالم كرد: 70

تا 80 درصد مباحـــث رياضى در حال حاضر 

متناســـب با نياز روز بازنگرى شده است، اما 
همچنان معضل اشتغال وجود دارد.

توانمندىهاى فارغالتحصيالن رياضى
برزويى درباره توانايىهاى فارغالتحصيالن 
رياضى در بازار نيز بـــا بيان اينكه آنها به دليل 
اينكه قدرت تفكر حل مسئله دارند، مىتوانند در 
هر شغلى موفق باشند، براى نمونه به حوزههاى 
مديريت و تصميمگيرى اشاره كرد و افزود: البته 
آنها به صـــورت اختصاصىتر چون توانمندى 
رياضى و آمار دارند، در مراكزى كه جنبه آمارى 
داشته باشد يا جاهايى كه بحث تجزيه و تحليل 
به ميان آيد يا هر جا كه بحث تحليل سيســـتم 
وجود داشته باشد، همچنين در حوزههاى مرتبط 

با علوم كامپيوتر مىتوانند كار كنند.
اين استاد رياضى، حوزههاى R&D(تحقيق 
و توسعه) شركتها را از ديگر بخشهايى كه 
فارغ التحصيـــالن رياضى مىتوانند در آنها كار 
كنند برشـــمرد و گفت: من اطـــالع دارم كه 
ســـالهاى پيش 60 نفـــر از دارندگان مدرك 
دكترى رياضى ژاپن در بخش R&Dشـــركت 

تويوتا كار تحقيقاتى مىكردند.
 برزويى با اشـــاره به صحبتهاى ســـال 
گذشته مقام معظم رهبرى درباره توجه بيشتر به 
علوم پايه، علوم پايه را مولد علم دانست  كه در 

رشتههاى ديگر از آن استفاده مىشود.

راهكارهاى نجات رياضيات
اين استاد رياضى با تاكيد بر اين كه به دليل 
تجربهاش در حوزه مديريت اجرايى مىخواهد 
مسائل را واقعىتر ببيند نه اينكه رؤيايى حرف 
بزند، افزود: كشور ما در حال حاضر بحرانهاى 
جدىترى دارد، اگر انشـــاءاهللا از اين بحرانها 
بگذرد، درباره علوم پايه تصميمگيرى مىشود. 
بحث علوم پايه يك بحث كالن است و بحثى 
نيســـت كه با كميته رياضى و جامعه رياضى 
حل شـــود؛ در واقع بحثى است كه دولتمردان 
بايد وارد آن شوند.برزويى همچنين تاكيد كرد: 
وزارت علوم، شـــوراى عالى انقالب فرهنگى، 
فرهنگســـتان علوم و معاونت برنامه و بودجه 
رياســـت جمهورى بايد ساختار جديدى براى 
علوم پايه كشـــور تصويب كننـــد، چراكه اين 
رشتهها حمايتهاى مادى، معنوى  و تضمين 
شـــغلى مىخواهند؛ گرچه در شرايط فعلى كه 
اولويتهاى زيادى مانند بودجه دانشـــگاهها را 
داريم، اين كه انتظار داشته باشيم نسخهاى سريع 

مشكالت را حل كند، بعيد است.
برزويى پيشـــنهاد خود براى برونرفت از 
وضعيت فعلى را چنين مطرح كرد: در اين مرحله 
اگر بخواهيم راه شدنى ترى را مطرح كنيم، بايد 
يك هماهنگى بين وزير علوم، شـــوراى عالى 
انقالب فرهنگى، كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراى اسالمى و معاون برنامه و بودجه 
رييس جمهور ايجاد شـــود و اينها يك نسخه 
اوليه از طـــرح حمايت از تحقيقات علومپايه و 
حمايت از فارغالتحصيالن علوم پايه بدهند؛ مثال 
شرايط احراز برخى از شغلها را فارغالتحصيل 
بودن علوم پايه عنوان كنند؛ به طور مثال ظرفيت 
آموزش و پرورش عالوه بر دانشگاه فرهنگيان 
بايد به ساير فارغالتحصيالن رياضى هم واگذار 
شود؛ چون بســـتن راه ورود فارغالتحصيالن 
رياضى به تدريس خطاى بزرگى اســـت. قطعا 
بايد بخشى از ظرفيتها به خاطر آموزشهاى 
تربيتى به دانشآموختگان دانشـــگاه فرهنگيان 
اختصاص يابد، اما بخـــش ديگرى هم بايد به 

نخبگان علوم پايه واگذار شود.
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علوم پايه در برزخ تصميم گيرى مسئوالن

پژوهشهاى دانشـــگاهى، مهمترين موانع انجام 
پژوهش از ديدگاه دانشـــجويان را مورد بررســـى و 

موشكافى قرار دادهاند.
به گزارش ايســـنا، دانايى يكى از شاخصهاى 
اصلى پيشـــرفت و تعالى در هر جامعهاى محسوب 
مىشود و گسترش آن، به دسترسى سريع و آسان افراد 

محقق به منابع علمى موثق وابسته است.
دانستهها از طريق مطالعه منابع اطالعاتى موجود 
يا پژوهشهايى كه صورت مىگيرد و منجر به توليد 
اطالعات مىشود، به دســـت مىآيد و سطح دانايى 
نيز توســـط ميزان توليد و مصرف اطالعات سنجيده 

مىشود.
پژوهش بهعنوان مبناى نوآورى و زمينهســـاز 
تحولوتكامل وســـايل و ابزارهاى توليد علم، امكان 
كشـــف كاربرد تازه دانش كهن را فراهم مىســـازد، 
دانش نـــو مىآفريند، به آموزش بهتـــر مىانجامد و 
موجب حل مســـائل و تضادهاى جامعه و پيشرفت 
آن مىشـــود. بين تحقيقات و توسعه پايدار كشورها، 
به عقيده متخصصان، رابطه مســـتقيمى وجود دارد و 
در عصر حاضر، كشـــورها بر اساس توان توليد علم 
و كاربرد دانش خود، تقســـيمبندى مىشوند. ازاينرو 
سرمايهگذارى در بخش تحقيقات، از عناصر مهم رشد 
و توســـعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى كشورها 

است.
بااينحال، پتانسيل دانشـــجويان در زمينههاى 
تحقيقاتى، كمتر موردتوجه قرار گرفته و دانشـــگاهها 
بيشتر بر وظايف آموزشى خود تمركز كردهاند. شناخت 
موانع تحقيق مىتواند با بهبود ارتباط بين محققين و 
اســـتفادهكنندگان نتايج تحقيق، فرآيند حل مسئله را 
سهولت بخشيده و عمًال موجب استفاده از يافتههاى 
تحقيق شـــود. در اين خصوص، توجه محققينى از 
كشـــورمان به رفع چنين موانعى از مســـير محققان 
دانشجو جلب شده است. در اين راستا، پژوهشگران 
فوق از دانشگاه علوم پزشكى زنجان، به بررسى موانع 

انجام پژوهش از ديدگاه دانشجويان پرداختهاند.
در اين مطالعه توصيفـــى- مقطعى، 108 نفر از 
دانشـــجويان دانشكدههاى پزشـــكى، دندانپزشكى، 
داروسازى و پرستارى مامايى دانشگاه علوم پزشكى 
زنجان همكارى داشـــتهاند. ابزار گردآورى دادهها در 
اين پژوهش نيز، پرســـشنامهاى حاوى چهار بخش، 
شامل اطالعات دموگرافيك، انگيزهاى، موانع شخصى 

و سازمانى بوده است.
با توجه به اينكه دانشجويان موردمطالعه در اين 
پژوهش، دانشجويان دو سال آخر و درگير پاياننامه 
بودهاند طبيعى است كه سابقه پژوهشى بيشترى نسبت 
به كل دانشجويان كه در ساير مطالعات بررسى شدهاند 
داشته باشند و اغلب كارهاى پژوهشى صورت گرفته 

در قالب پاياننامه باشد.
يافتههاى بهدســـتآمده از مطالعه حاضر بيانگر 
آن است كه بيشـــترين موانع ازنظر دانشجويان، موانع 
سازمانى بوده است. درواقع، وضعيت درونى سازمانها 
بيش از هر موضوع ديگرى بر آثار پژوهشـــى اثرگذار 
است و اين امر، لزوم توجه بيشتر مسئولين در ايجاد 
شرايط مساعد درونسازمانى و بازنگرى در وضعيت 
فعلى ســـازمانهاى دخيل در امر پژوهش را مطرح 

مىكند.
بر اساس نتايج اين پژوهش، ايجاد انگيزه مناسب 
براى دانشجويان نيز مىتواند گام مؤثرى براى افزايش 

ميزان مشاركتهاى تحقيقاتى در بين آنان باشد.
همچنين، كالسهاى روش تحقيق مىتوانند نقش 
مهمى در هدايت روند كارهاى پژوهشى دانشجويان 
داشته باشـــد و باتوجه به نارضايتى نسبى دانشجويان 
نســـبت به كيفيت كالسهاى روش تحقيق، ارتقاى 

سطح كيفى اين كالسها، ضرورى به نظر مىرسد.
دكتر بهاره ناظمى، استاديار دپارتمان كودكان و 
نوجوانان دانشكده دندانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى 
زنجان و همكارانش در اين خصوص مىگويند: «در 
مطالعه حاضر، عدم آشنايى كافى با اصول و روشهاى 
آمارى، ناتوانى در آناليز دادهها، ناتوانى در تفسير دادهها 
و كمبود وقت و مشـــغله زياد جز چهار مانع اصلى 
در حيطه موانع شخصى بهحســـاب آمدهاند. اغلب 
مطالعات، عدم وجود وقت كافى و مشـــغله زياد را 
بهعنوان يكى از مشكالت و موانع پژوهش اتفاق نظر 
دارند و شايعترين موانع تحقيق توسط اساتيد و اعضاى 
هيئتعلمى دانشگاهها بر اساس چندين مطالعه كمبود 
وقت و نداشتن زمان كافى جهت پژوهش بوده است. 
البته مشكل كمبود وقت در بين اعضاى هيئتعلمى، 
از اولويت بيشترى نســـبت به دانشجويان برخوردار 
است كه مىتوان علت اين امر را در زياد بودن ساعات 
موظفى اســـاتيد براى تدريس و مسئوليتهاى جانبى 

ديگر در كنار تدريس بيان كرد».
به اعتقـــاد اين محققان: «با توجـــه به اينكه در 
مطالعه حاضر، بيش از 50 درصد دانشـــجويان ذكر 
كردهاند كه كمبود وقت به ميزان زياد و خيلى زيادى 
از موانع پژوهشى محسوب مىشود، به نظر مىرسد 
آموزش تكنيكهاى برنامهريزى درســـى و كنترل و 
مديريت زمان مىتواند گامى مؤثر در مرتفع كردن يكى 
از موانع شخصى مهم در امور پژوهشى باشد. بهعالوه، 
اصول و روشهاى آمارى، تحليل و تفسير دادهها از 
عوامل ضرورى براى امر پژوهش هستند كه با توجه 
به نظر دانشجويان، در حيطه موانع شخصى از اولويت 
بااليى برخوردارند. اين توانايىها در كالسهاى روش 

تحقيق و آمارى با كيفيت باال قابل انتقال هستند».
دكتر ناظمى و همكارانش اعتقاد دارند: «دركل، 
عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش، وجود مقررات 
دست و پا گير ادارى در انجام فعاليتهاى پژوهشى، 
طوالنى بودن مراحل تصويب طرحهاى پژوهشـــى و 
عدم درآمد كافى از محل پژوهش (نســـبت به ساير 
فعاليتها) مهمترين موانع سازمانى به ترتيب اولويت 
هستند. پروسه طوالنى تصويب طرحهاى تحقيقاتى، 
عامل سازمانى مهم ديگرى است كه توسط دانشجويان 
ذكر شده است. همچنين اغلب صاحبنظران بر وجود 
مشكالت و كمبود منابع مالى در فعاليتهاى پژوهشى 
و ناكافى بـــودن بودجه بهعنوان مهمترين مشـــكل 

گريبان گير حوزه پژوهش اتفاقنظر دارند».
آنهـــا ادامه مىدهند: «اغلـــب تحقيقات علوم 
پزشـــكى، از نوع تجربى و مداخلهاى بوده و نيازمند 
وسايل و مواد آزمايشگاهى گرانقيمت هستند. از سوى 
ديگر در رشـــتههاى علوم پزشكى، بهواسطه ماهيت 
كاربردى آنها، امكان اشـــتغال و درآمدزايى بيشترى 
در بخش خصوصى وجود دارد و با توجه به سودآور 
نبودن پژوهش در دانشگاه، افراد به اين سمت گرايش 
مىيابند كه بهجاى پرداختن به پژوهشهاى كمدرآمد، 
پرزحمت و با ريسك باال، انجام فعاليتهاى درمانى با 

سود بيشتر و زودبازدهتر را انتخاب كنند.
 لذا اگرچه درآمد مادى و تشـــويق معنوى در 
نظر گرفته شده براى طرحهاى تحقيقاتى دانشجويان 
ناچيز است، اما به نظر مىرسد همين مقدار نيز تأثير 
به سزايى در تشويق دانشجويان نسبت به امر تحقيق 

ايفا مىكند».
يافتههاى مورد اشاره كه مىتوانند به برنامه ريزان 
و متوليان امر پژوهش كشور، ديدگاه بهترى را از وضع 
موجود ارائه دهند، بهصورت مقالهاى علمى پژوهشى 
در مجله «توسعه آموزش در علوم پزشكى» از نشريات 
متعلق به دانشگاه علوم پزشكى زنجان به چاپ رسيده

است.

عوامل مانع پژوهش از نظر دانشجويان
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

524

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

ترجمه: محّمد مقّدس

زيرا ملتى كه سرزمينش اشغال شده باشد زير بار چنين شكلى از 
حضور بيگانگان نمى رود و به اشغالگران اجازه نمىدهد حتى براى 
مدت كوتاهى، به عنوان ارباب حضور داشته باشند. ممكن است دولتها 
تسليم و چه بسا وادار به پذيرش اشغالگران هم شوند ولى ملت ها از 
دولتهاى خود پيروى نمىكنند و خيلى زود قيام مىكنند و براى رهايى 
از سلطه اربابان، مبارزه مىكنند. اين ملتها در چهارچوب كارزارى كه 
براى رهايى خود به راه مىاندازند آماده هرگونه فداكارى هستند و براى 
مبارزه خود از هر سالحى كه به دست آورند، استفاده مى كنند و در 
معرض حمالتى نه تنها در محدوده كشور خود بلكه در سراسر جهان 
قرار خواهند گرفت و با شـــهروندان كشورى كه زمام امور آنها را در 
اختيار گرفتهاند مىجنگند حتى اگر تعداد بيشترى از فرزندانشان قربانى 
شوند، زيرا ممكن است آنها كشته يا اسير يا شكنجه شوند ولى ديگرانى 
هستند كه جاى آنها را بگيرند و به نبرد رهايىبخش خود ادامه دهند.
اشـــغالگران، مردم كشور تحت اشغال را "تروريست" مى خوانند 
ولى مردم كشور تحت اشغال، خود را جنگجويان راه آزادى مىدانند و 
كارهاى خود را افتخارآميز مىپندارند و همشهريانشان، آنها را قهرمان و 
شهيد مىشمارند، به همين دليل تمامى سالحهاى قدرتمند و فناورىهاى 

پيچيده بكار رفته در جنگ هاى مدرن، بيهوده خواهند ماند.
اشـــغالگران حتى اگر كل كشورى را درنوردند و به اشغال خود 
درآورند، پيروز نمىشـــوند. اقدام اين كشورها هرگز از حافظه نجات 
يافتگان تبعيدى به كشـــورهاى ديگر، پاك نخواهد شد. نفرت و كينه 
شـــديد آنها به جايى مىرســـد كه اگر اندك فرصتى هم پيدا كنند با 
دشمنان خود و با فرزندان و نوادگان آنها نيز مى جنگند و اين نفرت 

و دشمنى، تا ابد ماندگار خواهد شد.
به عبارت ديگر در جهان كنونى يك كشور قدرتمند و مجهز به 
پيچيدهترين سالحها هرگز قادر به تجاوز و اشغال و پيروزى بر حتى 
ضعيفترين كشـــورهاـ  حداقل براى مدت زمانى طوالنىـ  نخواهد 
بود. جنگ "ويتنام" نمونه بســـيار برجستهاى از اين نتيجهگيرى است؛ 
آنجا كه يكى از فرماندهان ميدانى آمريكايى ادعا كرد كه او به يارى 
را براى نجات از  برترى تكنولوژيك خود، يك روســـتا در "ويتنام" 
اسارت به دست دشمن، با خاك يكسان كرد. به نظر وى، او مانع افتادن 
اين روســـتا به دســـت دشمن شد ولى متوجه نيست كه او با اين كار، 
روستا را نجات نداد بلكه در واقع آن را از دست داد و شأن اخالقى 

كشورش را نيز به باد داد.
جنگهاى مدرن امروزى منحصر به نيروى زمينى، دريايى و هوايى 
كامًال مجهزى كه با يكديگر درگير مىشوند، نيست. جنگ هاى گسترده 
با استفاده از تشكيالت هنگفت و بر اساس نقشهاى كه به دقت تنظيم 
شده است، صورت مىگيرد. جنگ هاى مدرن امروزى سرانجام به جنگ 
چريكى خواهد انجاميد كه افراد داراى تسليحات نه چندان مدرن، دشمنان 
خود را به ستوه مى آورند و نشانه مى گيرند و مىكشند و به منظور 
متزلزل ساختن صلح و ثبات، به حمالت تروريستى هم دست مى زنند. 
هرچه اشغالگرى خشونتآميزتر باشد، خشونت از سوى كسانى كه در 
سايه اين اشغال قرار گرفتهاند نيز بيشتر مىشود زيرا جنگى است كه در 
نهايت به اعتبار و حقانيت مربوط مىشود؛ كارزارى اخالقى است كه 
مطمئناً اشغالگران آن را خواهند باخت؛ جنگى است كه اشغالگران بايد 
از آن عقبنشينى كنند زيرا اگر ادامه يابد، اين عقبنشينى مشروعيت 
و آوازه و حيثيت آنها در سطح بينالمللى را نيز بر باد خواهد داد و 
اتفاق افتاد. جبروت و پوزه آمريكا به  اين چيزى است كه در "ويتنام" 
دست چريك هاى ويتنامى پيژامهپوش و داراى تسليحات غالباً سبك، 
به خاك ماليده شـــد. كشورهاى ثروتمند و قدرتمند و سران آنها بايد 

در اين حقيقت تأمل كنند. 
ادامه دارد

داعش در ميان ساير گروههاى 
تروريســـتى اقدام بىسابقهاى را در 
سوءاســـتفاده از زنان و كودكان در 
پيشبرد اهداف پليد خود انجام داد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم، مركز 
 (ICSR)جهانى مطالعات افراط گرايى
در گزارش مفصل به قلم «جوانا كوك» 
و «جينا فيل» به بررســـى سرنوشت 
زنان و كودكان عضو گروه تروريستى 
داعش و خطرات ناشى از اين افراد 
پرداختـــه و آمار دقيق و مفصلى از 

اين گروه ارائه داده است.
خالصه گزارش بخش دوم:

زنان نقشهاى متعددى را در 
گروه تروريستى داعش ايفا مىكردند 
كـــه در برخى موارد فراتر از نقش 
عروسهـــاى جهادى و عامل ارائه 
خدمات جنســـى به تروريستهاى 
داعش بود. اداره امور منازل و توجه 
به همسران داعشى و تربيت نسلى 
جديد از داعشىها در ميان فرزندان از 
جمله اين نقشها بود. عالوه بر اينكه 
آنهـــا تاثير قابل توجهى در حمايت 
از ايدئولوژى داعش داشتند. برخى 
از اين زنـــان در جذب زنان ديگر 
و فعاليتهاى تبليغاتى و جمعآورى 
اعانه براى داعش نقش داشـــتند.

مســـتندات زيادى وجود دارد كه از 
خشونت زنان داعشى ضد زنان ديگر 
پردهبـــردارى مىكند. زنان همچنين 
در خالفت موهوم داعش به عاملى 
براى اجراى قوانين شريعت داعشى 
و نظارت و جاسوسى و ترور و نفوذ 
به گروههاى ديگر تبديل شده بودند.
كودكان زير نظر داعش تفاسير افراط 
گرايانه اى از اسالم و شريعت اسالم 
دريافت مىكردند و از علوم روز تنها 
بـــه مقدمات رياضى كه آن هم تنها 
براى جلوگيرى از بىسوادى كودكان 
بود، بســـنده مىكردند. آنها به جاى 
اين درس تمامى موارد نظامى نظير 
ساخت بمب و مينهاى دست ساز 
را فرا مىگرفتند و وصيتنامههاى 
كشته شدههاى داعش را مىخواندند.

گزارشهاى منتشـــر شده از سوى 
داعـــش نشـــان از آن دارد كـــه 
فعاليتهاى گستردهاى در خصوص 
تقويت رويكردهاى افراط گرايانه و 
بسترسازى تبليغاتى و آموزشهاى 
نظامـــى براى كودكان در نظر گرفته 
شـــده بود. اين آموزشها زمينههاى 
الزم را مهيا مىكرد تا اين كودكان در 
آينده به مبارزانى مجهز به ايدئولوژى 
داعش يا عوامل انتحارى يا افرادى 
جالد و خونريز تبديل شـــوند و در 
اين رابطه با هم به رقابت بپردازند.       در 
تحقيقات صورت گرفته در رابطه با 
گروه تروريستى داعش، توجه ويژهاى 
روى فعاليت مردان اين گروه شـــده 
است، چرا كه آنها عناصر تاثيرگذار 
اصلى در ارتكاب خشـــونتهاى 
مختلف بودند. به اين ترتيب به نظر 
مىرسد نقش زنان و كودكان وابسته 
به اين گروه تروريستى ناديده باقى 
مانده است. گزارش مذكور به بررسى 
هر سه گروه از عناصر داعش پرداخته 
و ويژگىهاى هر كدام از اين گروهها 

را بررسى كرده است. 

مشروح گزارش:
اين گزارش به منابع رســـمى 
و دولتـــى و آمـــارى كه از اطمينان 
بيشترى برخوردار است، استناد كرده 
و مجموعهاى آمـــارى در رابطه با 
داعش ارائه مى دهد كه از 283 منبع 
گرفته شده است. اين آمار و اطالعات 
مدت زمانـــى ميان آوريل 2013 تا 
ژوئـــن 2018 را در بر مى گيرد كه 
در جريان آن دولت موهوم اسالمى 

توسط ابوبكر البغدادى اعالم شد.

نقش زنان در داعش
زنان نقشهاى متعددى را در 
گروه تروريستى داعش ايفا مىكردند 
كـــه در برخى موارد فراتر از نقش 
عروسهـــاى جهادى و عامل ارائه 
خدمات جنســـى به تروريستهاى 
داعش بود. اداره امور منازل و توجه 
به همسران داعشى و تربيت نسلى 
جديد از داعشىها در ميان فرزندان از 
جمله اين نقشها بود. عالوه بر اينكه 
آنهـــا تاثير قابل توجهى در حمايت 
از ايدئولوژى داعش داشتند.برخى 
از اين زنـــان در جذب زنان ديگر 
و فعاليتهاى تبليغاتى و جمعآورى 
اعانه براى داعش نقش داشـــتند. به 
عنوان مثال مىتوان به 20 زن عضو 
آكادمى مديريت شـــهرى در شهر 
كراچى پاكستان اشاره كرد كه اقدام 
به جمع آورى پول و عضوگيرى براى 
گروه تروريستى داعش مىكردند. سه 
تن از اين زنان حتى مشـــوق حمله 
تروريستى به يك اتوبوس در پاكستان 
بودند كه به كشته شدن 46 نفر منتهى 
شد.زنان همچنين نقشهاى ديگرى را 
نيز در خالفت داعش ايفا مىكردند. 
از جمله آنها مىتوان به مشاركت در 
امور آموزشى و فعاليتهاى تبليغاتى 
و خدمات بهداشتى و امور موسوم 
به خيريه اشـــاره كرد. حضور در 
فعاليتهاى پليـــس و حتى دريافت 
ماليات از ديگر مسئوليتهايى بود 
كـــه در برخى موارد به دوش زنان 
گذاشته مىشد.برخى زنان داعشى 
حتى فعاليتهاى امنيتى و آموزشى 
براى حضـــور در ميادين مبارزه را 
نيز تجربه كرده بودند. اين موضوع 
اهميت قابل توجهى در نزد داعش 
داشت و اساساً اين گروه تروريستى 
اولين گروه تروريســـتى از اين نوع 
بود كه نقش قابل توجهى براى زنان 
در رويكردهاى مبارزاتى خود تعريف 
كرده بود. به عنوان نمونه مىتوان به 
تيپ الخنســـاء يا پليس اخالق زنان 
اشاره كرد كه به فعاليتهاى امنيتى 
و مبارزاتى در مناطق تحت ســـلطه 
داعش مىپرداختند. مستندات زيادى 
وجود دارد كه از خشـــونت زنان 
داعشـــى ضدزنان ديگر پردهبردارى 

مىكنـــد. زنان همچنين در خالفت 
موهوم داعش به عاملى براى اجراى 
قوانين شـــريعت داعشى و نظارت 
و جاسوســـى و تـــرور و نفوذ به 
گروههاى ديگر تبديل شـــده بودند.

با گذشـــت زمان و تنگناى بحران 
انســـانى در ميان هواداران داعش 
كه در نتيجه شكســـتهاى متوالى 
اين گروه تروريستى به وجود آمد، 
داعش رويكرد خود را در قبال زنان 
اندكى تغيير كرده و نقش بيشترى در 

فعاليتهاى مبارزاتى به آنها داد و در 
برخى موارد آنها را مجبور به حمل 

سالح و شركت در جنگها كرد.
رويكرد عمومى كودكان داعشى

گروه تروريستى داعش بارها 
بــــه صورت علنى از موفقيت خود 
در جــــذب و آمــــوزش كودكان و 
نوجوانان خبر داده و تاكيد كرده است 
كه تعــــداد كودكان در داعش بيش 
از هر گروه تكفيرى و تروريســــتى 
ديگر اســــت.بر اساس اطالعاتى كه 
از اين گروه منتشــــر شــــده است، 
تعــــداد كــــودكان نابالغ حاضر در 
داعش بالغ بر 4640 نفر از كودكان 
خارجى بوده كه در عراق و سوريه 
حاضر شــــدهاند. بيشترين كودكان 
از كشور فرانســــه (700)، مغرب 
(391) قزاقستان (390) تاجيكستان 
(293) و آلمان (290) هســــتند .در 
رابطه با اينكه پيوســــتن كودكان به 
گروه تروريستى داعش به صورت 
داوطلبانه انجام شده يا آنها مجبور به 
اين كار شدند، نمىتوان حكم قطعى 
صادر كرد. كودكان منتسب به داعش 
گروه منسجمى نيستند، در رابطه با 
سن آنها نيز اطالعات دقيقى وجود 

ندارد، البته گفته شده است كه برخى 
كودكان در سنين ابتدايى توسط پدران 
يا نزديكان خود به ســــمت داعش 
كشيده شدهاند. حتى برخى كودكان 
شيرخوار نيز توسط اولياى خود به 
مناطق تحت سلطه داعش انتقال داده 
شدهاند.مراكز مطالعاتى مختلف در 
رابطه با انگيزه پيوســــتن كودكان و 
نوجوانان به اين گروههاى تروريستى 
نيز مطالب متعددى را بيان كردهاند. 
برخــــى تحليلگران اعتقاد دارند كه 

كودكان يك تا 9 ســــاله كه يا در 
مناطق تحت حاكميت داعش به دنيا 
آمده يا توســــط اولياى خود به اين 
مناطق منتقل شدهاند، اولين قربانيان 
اين گروه تروريستى هستند، اما در 
رابطه با كــــودكان بزرگتر مىتوان 
گفت كــــه مجموعهاى از انگيزهها 
از جمله رويكردهاى ايدئولوژيك 
و آموزشى و مشاركت احتمالى در 
فعاليتهاى خشونت آميز مىتواند 
انگيــــزه آنها براى حضور در جمع 
تروريستهاى داعش باشد. همچنين 
گفته شــــده است كه كودكان زير 9

سال به صورت داوطلبانه به داعش 
پيوســــتهاند و مجبور به حضور در 
سرزمينهاى تحت حاكميت خالفت 
داعش شدهاند. البته برخى داليل نيز 
وجود دارد كه نشان مى دهد كودكان 
بســــيار كم سن و سال در 5سالگى 
نيز از ســــوى داعــــش در معرض 
اقدامات خشونتآميز قرار گرفته و 
آموزشهايــــى را در اين خصوص 
دريافت كردهانــــد.در برخى موارد 
نيز رويكردهاى خشــــونت آميز يا 
گرايشهاى ايدئولوژيك عامل انتقال 
كودكان به اين مناطق نيست، بلكه 

مواردى ديگر نظير آموزش رايگان 
و خدمات بهداشــــتى نيز مىتواند 
به انگيزهاى براى انتقال كودكان به 
مراكز اســــتقرار داعش تبديل شود. 
گزارشهاى مختلف از گوشــــه و 
كنــــار جهان حكايت از آن دارد كه 
برخى خانوادهها به صورت كامل به 
گروه تروريستى داعش پيوستهاند 
و مجموعهاى از كودكان در ســــنين 
مختلف مجبور شــــدهاند همراه با 
والدين خــــود تحت پرچم داعش 

قرار بگيرند. در طرف مقابل داليلى 
نيز وجود دارد كه برخى نوجوانان 
نقش اساسى و مهم در خشونت و 
افــــراط گرى و حتى مهاجرت افراد 
خانواده خود به ســــوريه و عراق 
داشتهاند. استقالل طلبى و انتخاب 
رويكردهاى افراط گرايانه مســــائل 
مهمى براى برخى نوجوانانى است 
كه به شكل مستقل از بالغين سفر به 
عراق و سوريه را انتخاب كرده اند. 
آنها گاه به صورت كامال انفرادى و 
گاه در گروههاى كوچك از نزديكان 
خود به اين كشورها سفر كردهاند. 
در كشورى نظير بلژيك كودكان و 
نوجوانان مســــتقل يك سوم تمامى 
كودكانى را تشكيل مى دهند كه به 
سوريه سفر كردهاند. ( 15 نفر از 45
مورد) كه تمامى آنها جذب گروههاى 

تروريستى مىشوند.
نقش كودكان در گروه تروريستى 

داعش
گروه تروريســـتى داعش با 
بزرگنمايى و برجســـته نشان دادن 
نقش كـــودكان آنهـــا را نگهبانان 
ايدئولوژى خـــود و پروژه احداث 
دولت در آينده لقب داده اســـت. 

تروريســـتهاى داعش كودكان كم 
سن و سال را داراى بهترين بستر براى 
آموزش رويكردهاى افراط گرايانه و 
تروريستى و ماندگارى ايدئولوژى 
خود مىدانند و تالش دارند در ابعاد 
روانـــى و اجتماعى و آموزشهاى 
جسمى فعاليتهاى گستردهاى روى 
آنهـــا انجام دهند .براى تعيين نقش 
كودكان حاضر در گروه تروريستى 
داعش توجه به جنسيت آنها اهميت 
قابل توجهى دارد. ســـن مورد نظر 

براى ازدواج در بخش تبليغاتى تيپ 
الخنساء در گروه تروريستى داعش 
بسيار پايين است و دختر بچهها از 
9 سالگى مىتوانند ازدواج كنند. به 
اين ترتيب حتى در ميان كودكان كم 
سن و سالى كه توسط والدين خود 
به سرزمينهاى داعش سفر كردند، 
مواردى از ازدواج كودكان كم ســـن 
و ســـال با جوانان و افراد سن باال 
ديده مىشود.گزارشهاى منتشر شده 
از سوى داعش نشان از آن دارد كه 
فعاليتهاى گستردهاى در خصوص 
تقويت رويكردهاى افراط گرايانه و 
بستر سازى تبليغاتى و آموزشهاى 
نظامـــى براى كودكان در نظر گرفته 

شده بود.
در مدارس تحت نظر داعش 
قوانين سختگيرانهاى براى جداسازى 
دختران و پســــران اجرا مىشــــد. 
كودكان زير نظر داعش تفاسير افراط 
گرايانهاى از اسالم و شريعت اسالم 
دريافت مىكردند و از علوم روز تنها 
بــــه مقدمات رياضى كه آن هم تنها 
براى جلوگيرى از بىسوادى كودكان 
بود، بســــنده مىكردند. آنها به جاى 
اين درس تمامى موارد نظامى نظير 

ساخت بمب و مينهاى دست ساز 
را فرا مىگرفتند و وصيتنامههاى 
كشته شدههاى داعش را مىخواندند. 
پســــر بچهها الزم بود كه در ابعاد 
روانى و ايدئولوژيك و آمادگىهاى 
جسمانى، آموزشهاى الزم را كسب 
كنند. آنهــــا در اردوگاههاى نظامى 
تحت نظر داعش آموزش مىديدند. 
با وجود اينكه به ســــختى مىتوان 
تعداد دقيق اين افراد را مشــــخص 
كرد، اما به نظر مىرســــد كه تعداد 

آنهــــا كمتر از 2 هزار نفر نباشــــد. 
آموزشهاى آنها شامل آموزشهاى 
عملياتــــى و نظامى و مهارتهاى 
مبارزه و يادگيرى تسليحات مختلف 
و مواد منفجره و روشهاى مختلف 
اعدام زندانيان بود. اين آموزشهاى 
گسترده براى جداسازى كودكان از 
حساسيتهاى آنها نسبت به خشونت 
انجام مىشــــد تا در زمان اتمام اين 
دورهها خشونت به ماهيت و طبيعت 
اين افراد تبديل شود.اين آموزشها 
زمينههاى الزم را مهيا مىكرد تا اين 
كودكان در آينده به مبارزانى مجهز به 
ايدئولوژى داعش يا عوامل انتحارى 
يا افــــرادى جالد و خونريز تبديل 
شوند و در اين رابطه با هم به رقابت 
بپردازند.در برخى موارد كودكان براى 
نگهبانى از نقاط تفتيش و جاسوسى 
و ماموريتهاى شناســــايى و توليد 
تســــليحات به كار گرفته مىشدند. 
عناصر داعش همچنين با اين بهانه 
كه كودكان بى گناه هســــتند و به 
بهشت مىروند، از آنها به عنوان سپر 
انسانى براى مبارزان خود يا عوامل 
انتحارى استفاده مىكردند. همچنين 
در برخى موارد حضور كودكان در 
نوارهاى ويديويى داعش براى انجام 
جنايتهاى مختلف مشاهده مىشود. 
در برخى موارد از كودكان براى منفجر 
كردن اسرا يا تيراندازى به سوى آنها 
و حتى بريدن سر آنها استفاده مىشد. 
آنها كودكان را به قربانيان اقدامات 
تروريستى و جنايتهاى خود تبديل 

كرده بودند.
زنان و كودكان داعشــى بعد از 

سقوط خالفت اسالمى
بعد از شكستهاى متوالى و 
ســــقوط خالفت داعش در مناطق 
مختلف كه به دست نيروهاى مقاومت 
و ارتش سوريه و عراق انجام شد، 
گزارشها و آمار و اطالعات دقيقى 
در رابطه با تحركات زنان و كودكان 
منتسب به داعش در عراق و سوريه 
وجود نــــدارد .گرچه تاكنون آمار 
متعددى از كشته شدههاى منتسب 
به داعش توسط كشورهاى مختلف 
منتشر شــــده، اما ابهام در رابطه با 
زنــــان و كودكان داعشــــى در اين 

خصوص بيشــــتر است. به عنوان
مثال ســــوئد اعالم كرده است كه
حدود 49 نفر از شهروندانش كه در
عضويت داعش بودند، كشته شدهاند،
اما در ميان آنها زنى وجود نداشــــته
است.در رابطه با خسارات انسانى و
قربانيان غيرنظامى حمالت گروههاى
مختلف نيــــز آمار متناقضى وجود
دارد. در آوريــــل 2018 فرماندهى
مركزى آمريــــكا اعالم كرد كه در
حمالت ائتــــالف بين المللى ضد
داعش به عراق و ســــوريه دستكم
883 غيرنظامى كشــــته شدهاند. اين
در حالى اســــت كه سازمان مستقل
«Airwards»نظارت موســــوم به
تعداد غير نظاميان كشــــته شده در
نتيجه موشكباران و حمالت هوايى
نيروهاى ائتالف آمريكايى به عراق
و سوريه را حدود 6321 نفر ارزيابى
كرده است.در همان ماه پنتاگون اعالم
كرد كــــه هيچ كس نمىداند تعداد
واقعى غير نظاميانى كه در عمليات
ضد داعش در سوريه و عراق كشته
شدهاند، چه تعداد است.با شكست
داعش در شهرهاى موصل و الرقه و
الميادين و البوكمال، آخرين ضربات
بر پيكره اين گروه تروريستى وارد
شد تا خالفت موهوم اسالمى داعش
به پايان راه خود برسد. در نتيجه اين
عملياتهــــا تعداد زيادى از عناصر
منتسب به داعش كشته يا بازداشت
شــــدند يا در كشورهاى ديگر آواره
شدند.گرچه در گزارشهاى منتشر
شــــده در پايان ســــال 2016 آمده
بود كه حدود 15000 شــــبه نظامى
داعشى همچنان در سوريه و عراق
مستقر هستند، اما آمار منتشر شده
در ژوئن ســــال 2017 نشان مىداد
كه تنها 1000 نفر از رهبران ارشد و
مبارزان داعش به فعاليتهاى خود
در مناطــــق محدودى كه در اختيار
دارند ادامه مى دهند. مشخص نيست
كه در ميان آنها زنان و كودكان نيز
وجود دارند يا نه؟ بسيارى از عناصر
منتسب به داعش به كشورهاى اصلى
خود بازگشته اند. اين رقم 7366 نفر
ذكر شده است. البته اختالف آمارى
زيادى در اين رابطه وجود دارد، اما
گفته مىشود تعداد مبارزان خارجى
كه سوريه و عراق را ترك كردهاند،
به حدود 14910 نفر مى رســــد.اين
موضوع نشــــان مىدهد تعدادى از
اين افراد به كشــــور ثالث يا مناطق
نامشخص رفته اند.اين آمار نسبت به
كشورهاى مختلف متفاوت است. به
عنوان مثال انگليس اعالم كرده است
كه 50 درصد از 850 شهروند داعشى
اين كشور به انگليس بازگشتهاند و
حدود 20 درصد از آنها نيز كشــــته
شدهاند، اما سرنوشت بقيه اين افراد
نامشــــخص است. 300 نفر از 800
اندونزيايى عضو داعش نيز به اين
كشور بازگشــــته اند. روسيه اعالم
كرده اســــت كه تنها 7 درصد (380
نفر) از عناصر داعش به اين كشور
بازگشته اند. اردن نيز آمارى شبيه به
اين دارد و تنها 6 درصد از عناصر
داعشى آن ( 250 نفر) بازگشتهاند. 

نقش زنان و كودكان در پيشبرد ايدئولوژى داعش

بخش دوم و پايانيسرنوشت زنان و كودكان داعشى
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سرويس شهرســـتانها: فرمانده نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت: 
امروز هيچ نياز و چشمداشتي به منابع بيروني 
براي تامين قطعات و بهينهســـازي تجهيزات 

خود نداريم.
امير ســـرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده در 
ديدار با حجتاالسالموالمسلمين سيد عليرضا 
عبادي نماينده ولي فقيه در خراسان جنوبي 
افزود: از ابتداي انقالب اســـالمي در حالت 
تحريم هستيم و اين تحريمها به دليل اينكه 
امكان بروز توانمنديها را فراهم كرده، براي 

ما نعمت است.
وي اضافـــه كرد: توانمندي خوبي را از 
ابتداي انقالب در صنعت ساخت هواپيما به 
دست آورديم و چند روز قبل هواپيماي كوثر 
ساخته شـــد و به پرواز درآمد و به ناوگان 

نيروي هوايي پيوست.
فرمانده نيروي هوايي ارتش اظهار داشت: 
در زمينه ارتقا و بهينه ســـازي تجهيزات و 
هوشمندسازي مهمات اين توانمندي را داريم 

و هيچ نيازي به منابع بيروني نداريم.

وي گفت: جنجالهاي اخير هم تاثيري 
در توانمنـــدي ما ندارد و آماده مقابله با هر 
نوع تهديدي هستيم و مشكل خاصي در اين 
خصوص وجود ندارد. او ادامه داد: در شرق 

كشـــور با توجه به برآوردي كه از تهديدها 
داريم بايد فعاليت خود را بيشتر كنيم و نيروي 
هوايي به دليل تحرك بااليي كه دارد در يك 
منطقه در پايگاهي بايد مستقر شود و منطقه 

وسيعي را پوشش دهد.
وي گفت: استقرار ما در بيرجند موجب 
ميشود از اين منطقه تا نوار مرزي شرقي تا 
استان سيستان و بلوچستان را پوشش دهيم.

فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اســـالمي ايران اظهار داشـــت: با توجه به 
زيرساختهايي كه در بيرجند وجود دارد در 
اين منطقه مستقر ميشويم و وظايف خود را در 
تامين امنيت ملي و مردم منطقه انجام ميدهيم.  
وي گفت: تجربه نشـــان داده كه استقرار ما 
ضرري براي منطقه ندارد و نيروي هوايي از 
نيروهاي پيشتازي است كه با امامخميني(ره) 
پيمان بســـت و در دوران جنگ تحميلي آن 
حماسهها را آفريد. امير نصيرزاده افزود: نيروي 
هوايي حســـب وظيفه در بخشهاي مختلف 
حضـــور دارد و وظيفه اصلي ما خدمتگزاري 
به ملت است و حضور ما به لحاظ فرهنگي، 
اجتماعي، امنيتي و نظامي مفيد براي آن منطقه 
است. وي اضافه  كرد: ما سربازان جبهه جنگ 
سخت هستيم اما از جنگ نرم غافل نيستيم. 
فرمانـــده نيروي هوايي گفت: وظيفه ما تامين 
امنيت همه ملت است و انتظار ما وحدت آحاد 
جامعه است تا آب به آسياب دشمن نريزيم 
و همه انديشه و توان ذهني خود را براي از 

بين بردن نقشههاي دشمن بگذاريم.
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ايميل  خط ارتباطي :

پيكر شهيد مدافع وطن در زاهدان 
تشييع شد

سرويس شهرستانها: پيكر مطهر پاسدار شهيد محمد امين خواجه 
از كاركنان ســـپاه ســـلمان سيستان و بلوچستان ديروز بر دستان مردم 

واليتمدار زاهدان تشييع و خاكسپاري شد.
مراســـم تشـــييع و خاكسپاري پيكر اين شهيد واالمقام از مسجد 
جواداالئمه(ع) تا گلزار شـــهداي زاهدان با حضور مقامات نظامي و 
انتظامي، مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي و قشرهاي مختلف مردم 

شيعه و سني اين شهر برگزار شد.
به گفته سرهنگ پاسدار قاسم حسن زاده مسئول روابط عمومي 
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق كشور اين شهيد بزرگوار 
از كاركنان تيپ 110 نيروي مخصوص سپاه سلمان فارسي سيستان و 
بلوچستان بود كه جمعه  در نوار مرزي ميرجاوه هنگام  انجام ماموريت 

به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

تشييع و خاكسپاري پيكر 2 شهيد گمنام
در گلگير مسجد سليمان

مســـجد ســـليمانـ  خبرنگار اطالعات: مردم مسجد سليمان و 
شهر گلگير از توابع اين شهرستان، ميزبان پيكر مطهر دو شهيد گمنام 

بودند.
با حضور مردم و مسئولين، مراسم تشييع باشكوهي از مسجدسليمان 
تا شهر گلگير برگزار شد. پس از مراسم سخنراني و عزاداري و اقامه 
نماز بر پيكر اين دو شـــهيد، پيكر پاك آنان در يكي از تپههاي بلند 

آسماري و در منطقه گردشگري به خاك سپرده شد.
امام جمعه مســـجد سليمان در اين آيين اظهار اميدواري كرد در 
پرتو حضور اين دو شهيد گمنام در شهر گلگير كه 57 شهيد در دوران 
دفاع مقدس تقديم انقالب اسالمي كرده است، شاهد پيشرفت و آباداني 

در اين شهر باشيم. 
مهندس بيژن قنبري، بخشدار گلگير هم گفت: خوشحالم كه اين 
دو شهيد 17 و 18 ساله كه نمونهاي از شهيد نوجوان 13ساله مسجد 

سليمان، شهيد بهنام محمدي هستند به ما افتخار ميزباني دادند.

پاسخ مسئوالن

 پاسخ شهرداري منطقه 7 درباره بازگشايي معبر جنب مترو شهيد مدني
بدينوسيله پيرو پيام مردمي چاپ شده در روزنامه اطالعات مبني 
«بازگشـــايي اصولي معبر لواساني بحري، جنب مترو شهيد مدني» در 
تاريخ 19 آبان ماه 97، به اســـتحضار شـــهروند محترم ميرساند، بنابر 
اعـــالم معاونـــت حمل و نقل و ترافيك منطقه 7، نظريه پليس راهور 
منطقه در خصوص بازگشايي خيابان لساني بحري به دليل باال بودن 
آمار تصادفات خسارتي و تراكم بيش از حد ترافيك در معبر مذكور، 

با نظريه منفي اعالم شده است.
زهرا نعمتيـ  مدير روابط عمومي 

 هواپيماي كوثر به ناوگان نيروي هوايي پيوست

افزايش حقوقها براساس نرخ واقعي تورم!
چند سالي است كه آقاي دكتر نوبخت با آن بيان شيوا از افزايش 
حقوقها براســـاس نرخ واقعي تورم و حتي بيشتر از آن خبر ميدهد 
كه اميدواريم امســـال هم حقوقها براســـاس اين نرخ افزايش يابد و 

ترميم شود!
شريفيـ دبير بازنشسته از خمين

به كاركنان شعبه تأمين اجتماعي تذكر دهند
برخورد برخي از كاركنان شعبه 16 سازمان تأمين اجتماعي واقع در 
فلكه اول تهرانپارس بخصوص واحد اجرائيات با مستمريبگيران چندان 

رضايتبخش نيست و جا دارد به آنان تذكرات الزم داده شود.
مستمريبگير تأمين اجتماعي

تقاضا از وزير جديد مسكن و شهرسازي
با تبريك انتخاب آقاي محمد اسالمي به عنوان وزير راه و شهرسازي، 
از ايشان تقاضا داريم براي تحويل واحدهاي فاز4 مسكن مهر پرند دستورات 
الزم را صادر كنند. با اين كه تمامي آوردهاي خود را به شركت عمران 
پرند پرداختهايم، عليرغم گذشت 6سال هنوز آنها را تحويل ما ندادهاند.
متقاضي مسكن مهر پرند

لزوم بازگرداندن اتباع غيرمجاز خارجي
با توجه به سوء سوابق بسياري از اتباع غيرمجاز خارجي در ايران 
و اين كه حدود 5هزار نفر از آنان در كشورمان زنداني هستند، اين افراد 
بايد به كشورشان بازگردانده شوند تا ضمن كمك به تأمين امنيت داخلي، 

فرصتهاي شغلي براي جوانان بيكار ايراني هم افزايش يابد.
خانم هموطن

آيا عيدي سال آينده فقط 107هزار تومان است؟
در صفحه 4 روزنامه اطالعات 7 آبان مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) 
در بودجه ســـال98 معادل 1078000ريال نوشته شده كه 107هزارو800
تومان است! آيا اين رقم واقعي است يا از غلط چاپي ناشي شده است؟
علي آقاجانيـ معلم بازنشسته، لنگرود

خط ارتباطي: رقم يادشده ناشي از اشتباه چاپي است و مبلغ پيشبيني 
شده عيدي يك ميليون و78هزار تومان درست است.

توزيع بستههاي حمايتي را به اتحاديه كارگري امكان بسپارند
براي كمك به اقشار كمدرآمد جامعه ضرورت دارد اين كمك ها عالوه 
بر شاغلين، مستمريبگيران تأمين اجتماعي را هم دربر گيرد كه بهترين 
راهـــكار آن هـــم چاپ و توزيع بنهاي كارگري و توزيع كاالهاي آن از 
طريق «اتحاديه امكان» است كه تجربه سالهاي گذشته نشان داده است 
كه نتايج خوبي دارد. به اين ترتيب مشكالت دولت به عنوان توزيعكننده  
اجناس بستههاي حمايتي از ميان ميرود و در ضمن اين اجناس جايگزين 

كمك هاي نقدي دولت به كمدرآمدها ميشود.
شهروندي از كرج

توجه بياندازه به فوتبال و ناكامي تيمهاي كشتي و وزنهبرداري!
وقتي همه فكر و ذكر مســـئوالن، فوتبال و صرف هزينههاي كالن 
براي آن ميشود، طبيعي است كه تأمين مالي ورزشهايي مانند كشتي و 
وزنهبرداري كه همواره جزو رتبههاي اول و دوم آنها در جهان بودهايم، 

به فراموشي سپرده شود و مدالهاي طال و نقره نياورد.
از دوستداران ورزش كشتي

سادات محله به پاسگاه پليس نياز دارد
سادات محله رامسر و كتالم در مجموع يك شهرداري به نام شهرداري 
سادات محله و كتالم دارند كه فقط كتالم از پاسگاه نيروي انتظامي برخوردار 
است، حال آن كه سادات محله هم براي حفظ بهتر امنيت شهروندان به 
پاسگاه جداگانه پليس نياز دارد. از فرماندهي محترم ناجا تقاضا ميشود 

نسبت به استقرار پاسگاه پليس در سادات محله هم اقدام كنند.
حيدريـ  سادات محله (رامسر)

غذاهاي كمهزينه و مقوي ايراني را آموزش دهند
با تشكر از خوانندهاي كه درباره پيامدهاي منفي برنامههاي آشپزي 
به صدا و سيما هشدار داده بود، مديران اين سازمان لطفاً پاسخ دهند كه 
چه تعداد از كاركنان صدا و سيما و خانوادههايشان از غذاهاي لوكس 
و به اصطالح الكچري و پرهزينه كه در تلويزيون آموزش داده ميشود، 
تهيه و مصرف ميكنند؟ اينهمه غذاهاي ساده، كمهزينه و مقوي ايراني 
حتي در روستاهاي كشورمان وجود دارد كه بهتر است پخت آنها را 

در تلويزيون آموزش دهند.
شهروندي از همدان

ارزش ريالي سبدهاي حمايتي را واريز كنند
توزيع كاالهاي سبد حمايتي دولت هم مشكل است و هم امكان دارد 
مصرف برخي از اقالم آن مانند گوشت قرمز براي بسياري از افراد زيانبار 
باشد و يا اصوالً به دردشان نخورد.  از اينرو بهتر است معادل ريالي قيمت 
اجناس سبدهاي حمايتي را به حساب كارمندان، كارگران و بازنشستگاني 

واريز كنند كه كمتر از 3 ميليون تومان در ماه حقوق ميگيرند.
خواننده روزنامه اطالعات

كاهش مصرف شير و افزايش پوكي استخوان!
از 6 ماه مانده به ســـال نو از 20 درصد افزايش حقوقها خبر 
ميدهند و تا 6 ماه پس از آن هم به هر بهانه اين افزايش حقوقها را 
يادآور ميشوند! حال آن كه از ابتداي سال تاكنون به عنوان مثال شير 
درصد بااليي گران شده است و وقتي كمدرآمدها نتوانند آن را بنوشند، 
بيماري پوكي استخوان و نظائر آن افزايش مييابد و دولت بايد ميلياردها 

تومان بابت توليد و واردات داروهاي آن بپردازد.
شهروندي از تهران

سرعت پلههاي برقي مترو كاهش يابد
به دليل سرعت باالي پلههاي برقي ايستگاههاي مترو تاكنون برخي 
از شهروندان سالمند يا بيمار كنترلشان را از دست دادهاند و از آنها 
سقوط كردهاند و همانطور كه در ايستگاه شهيد بهشتي ديدم، مصدوم 
هم شـــدهاند. ظاهراً دليل شركت مترو از سرعت باالي پلههاي برقي 
تســـريع در تخليه ايســـتگاهها از مسافران است، در صورتي كه گمان 
ميرود با اندككاهش سرعت حركت پلهها ميتوان به نحو چشمگيري 

از موارد سقوط از آنها كاست!
خانم مسافر مترو

همسانسازي حقوقها در حد حرف و شعار باقي نماند
با اين كه ميگويند مشـــكل عدم اجراي همسانســـازي حقوق 
بازنشســـتگان به دولتهاي قبل برميگردد، اما دليلي نميشـــود كه 
دولت فعلي همسانســـازي را همچنان در حد حرف و شـــعار نگه 
دارد و در مورد اجراي آن اقدام عاجل انجام ندهد. بازنشســـتگان در 
آشـــفتهبازار فعلي از نظر معيشتي مشكالت فراواني دارند و مسئوالن 
اجازه ندهند با اين گرانيها آبرو و اعتبارشـــان نزد خانوادهها و كسبه 

آسيب ببيند.
م، محمديـ  ساري

پزشكان حداقل داروي مورد نياز را براي بيماران بنويسند
ضرورت دارد وزارت بهداشـــت و درمان و ســـازمان نظام پزشكي 
پزشكان را موظف كنند براي مداواي بيمارانشان به حداقل داروي مورد نياز 
اكتفا كنند، زيرا در حال حاضر كمتر خانهاي است كه كمد و يخچالهايشان 
مملو از داروهاي غيرضروري و مصرف نشـــده نباشد. همچنين تجويز 
آزمايش، سونوگرافي و «امآرِآي» براي بيماران بايد قانونمند شود و از انجام 
بيمورد و پرهزينه آنها، خودداري به عمل آيد. ضمن آن كه پزشـــكان 

تشخيصشان را بيشتر از طريق معاينه بيماران انجام دهند.
صابرـ  قائمشهر

امالي واژه «صمت» درست است
با احترام به دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي كه به حروف 
اختصاصـــي وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) ايراد گرفته بود، 
يادآور ميشـــوم كه واژه «صمت» مخفف كلمات وزارتخانه ياد شده 
است و منظور از آن، معناي كلمه «سمت» نيست. از اينرو استفاده از 
«صمت» به عنوان مخفف نام وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر 

لغوي بدون عيب و واژهاي درست است.
سيد اكبر رضويـ  قزوين

استفاده از دهانشويه براي حفظ سالمت دندانها!
با بيتوجهي موجب پوسيدگي دندانهايم شدم و آنها را از دست 
دادم و حاال متوجه شدهام كه با استفاده از دهانشويههاي ارزان قيمت 
يك يا چند روز در هفته، تا حد قابل توجهي ميتوان به بهداشت و 

كرد. پاكيزگي دندانها و حفظ آنها كمك
تلفن به خط ارتباطي 

سرويس شهرستانها: وزير جهاد 
كشاورزي گفت: براي فرآوري و 
تهيه اكســـير برخي محصوالت از 
جمله زرشك و عناب مشكل داريم 
و نياز به ورود شركتهاي دانش 

بنيان در اين زمينه است.
محمود حجتي در حاشيه بازديد 
از ســـايت الگويي كشت خارشتر 
چاهك موسويه شهرستان قاينات 
خراسان جنوبي افزود: بايد راهي 
پيدا كنيم تا در خصوص بستهبندي 
و فرآوري عناب و زرشـــك با كار 
مشترك، محصوالت استان را به دنيا 
معرفي كنيم تا جايگاه اصلي خود 
در دنيـــا را پيدا كند كه اميدواريم 
شركتهاي دانش بنيان اين موضوع 

را دنبال كنند.
وي ادامـــه داد: وضع زعفران 
در اين ســـالها بهبود يافته است با 
توجه به بازاريابيهاي انجام شده، 
كشورهاي مختلف، زعفران ايران را 
ميشناسند و روز به روز تقاضاي 

جهاني افزايش يافته است.
وزير جهاد كشاورزي گفت: 
85 درصد زعفران دنيا در ايران توليد 
ميشود اما در فرآوري اين محصول 
هنوز مشـــكل وجود دارد و نيز در 

بازاريابي و فرآوري عناب و زرشك 
عقبتر هستيم.

وي با اشاره به سايت الگويي 
كشت خارشتر گفت: خارشتر گياهي 
مرتعي است و با توجه به ظرفيتها 
و پروتئين خوبي كه دارد با يونجه 
برابري ميكند. حجتي افزود: ميتوان 
اين گياه را به صورت كنسانتره آماده 
و در اختيار احشـــام قرار داد و با 
توجه به محدوديت علوفهاي كه در 
كشور داريم و تجربهاي كه در اين 
سالها كسب شده است اين اقدام 

ميتواند بخشي از نياز علوفهاي را 
در اين مناطق حل كند.

وزير جهاد سازندگي با بازديد 
از مجتمع كشت و صنعت سربيشه 
به منظور افتتاح آبياري زيرسطحي 
72 هكتـــاري اســـماعيل آباد به 

شهرستان نهبندان سفر كرد.
بازديد از كارخانه تروند زعفران، 
افتتاح پروژه آبياري تحت فشـــار 
شركت ســـهامي زراعي اسالمآباد 
قاين و بازديد از شـــركت سهامي 
زراعي خضري از جمله برنامههاي 

وزير جهاد كشـــاورزي در سفر به 
خراسان جنوبي بود.

حجتي در سفر به شهرستانهاي 
فردوس و بشـــرويه به ترتيب از 
پروژههـــاي پرورش بز ســـانن و 
پروژههاي آبخيزداري صندوق توسعه 
ملي ديدن كرد. افتتاح همزمان پروژه 
تجهيز و نوسازي اراضي در سطح 
800 هكتـــار و بازديد از كارخانه 
سبزي خشك كني و توليد عرقهاي 
اكسير طبس از ديگربرنامههاي وزير 

جهاد كشاورزي بود.
وزير جهاد كشـــاورزي در 
حاشـــيه بازديد از كارخانه تروند 
زعفران قاينات گفت: ايجاد زنجيره 
محصوالت كشـــاورزي يكي از 
آرزوهـــاي ديرينه ما و در اولويت 
نخست برنامههاي اين وزارتخانه 
قـــرار دارد. محمود حجتي افزود: 
اين كارخانه توسط يك سرمايهگذار 
محلي به بهرهبرداري رسيده و در 
خصوص تامين زنجيره محصول 

بسيار خوب كار شده است.
وي اضافه  كرد: در اين كارخانه 
بيش از 2 هزار كشاورز به صورت 
قراردادي مشغول به كار هستند كه 

نويد بسيار خوبي است.

حجتي: شركتهاي دانش بنيان براي فرآوري محصوالت كشاورزي ورود كنند

ســـرويس خبر: هيات عمومي ديوان عدالت 
اداري، مصوبه هيات دولت در خصوص تعيين و 
دريافـــت حقوق گمرگي از واردات كاال از مناطق 

آزاد به سرزمين اصلي را ابطال كرد.
 هيات وزيران در مصوبه 20 ارديبهشـــت 
ســـال 96، مقرر كرده بود: «عـــوارض دريافتي 
توســـط سازمانهاي مناطق آزاد از كاالهايي كه به 
صورت تجاري از مناطق آزاد تجاري- صنعتي به 
سرزمين اصلي وارد ميشوند موضوع تصويبنامه 
26 ارديبهشت سال 90 در مورد هر كاال حداكثر 
دو درصد كمتر از ميزان كاهش ســـود بازرگاني 
ورود كاال از مناطـــق مذكور به ســـرزمين اصلي 

تعيين ميشود.»
معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان 
محاسبات كشور طي شكايتنامه 31 مرداد سال 96

از اين مصوبه به ديوان عدالت اداري شكايت كرد 
و در تبيين خواسته خود اعالم داشته است: وفق 
ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، 
صنعتي جمهوري اسالمي ايران، مبادالت بازرگاني 
مناطق با خارج از كشـــور پس از ثبت گمركي از 
شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند 
و مقررات صدور و ورود كاال و تشريفات گمركي 
در محـــدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران 
خواهد رســـيد مبادالت بازرگاني مناطق با ساير 
نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات 

عمومي صادرات و واردات كشور است.
در ادامه شكايت ديوان محاسبات آمده است: 
به موجب ماده 20 قانون صادرات و واردات، دولت 
مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان 
بخشهـــاي غيردولتي كه به صورت تجاري كاال 
وارد ميكننـــد، برابر يك درصد از مجموع وجوه 
دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه 

كاالهاي وارداتي را عالوه بر حقوق گمركي و سود 
بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به 

حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
 هيـــات عمومي ديـــوان عدالت اداري، در 
24 مهر امســـال با حضور رئيس، معاونان، رؤسا، 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و 
پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء اعالم كرد: 
«نظـــر به اينكه در قوانين، ترجيح و امتيازي براي 
تعيين و دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني 
از كاالهاي وارداتي از مناطق آزاد به داخل كشور 
مقرر نشده، بنابراين مصوبه مورد شكايت به جهت 
كاهش دو درصد سود بازرگاني كاالهاي وارداتي 
از مناطق آزاد به سرزمين اصلي مغاير قانون بوده 
و مســـتند به بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون 
تشـــكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 
مصوب ســـال 1392 ابطال ميشود. با اعمال ماده 
13 قانون مذكور و تســـري ابطال مصوبه به زمان 

تصويب آن موافقت نشد.»
*اعمال سهميه مناطق محروم 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري شـــرط 
كسب حدنصاب 85 درصد از حداقل نمره قبولي 
در رشته محل انتخابي براي داوطلبان بومي سهميه 
مناطق محروم در آزمون پذيرش دستياري پزشكي 

را ابطال كرد.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، 
شكات به دنبال شكايت از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي، درخواست ابطال قسمتي از بند 
3/2 دفترچه راهنماي آزمون و همچنين قســـمت 
آخر بند 2-2 دفترچه راهنماي انتخاب رشته چهل 
و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستياري در مورد 
تعيين شـــرايط براي داوطلبان بومي سهميه مناطق 

محروم، را تقاضا كردند.

در بند 3/2 دفترچه راهنماي آزمون آمده كه 
«ســـهميه مناطق محروم: براساس قانون برقراري 
عدالت آموزشي مصوب مجلس شوراي اسالمي و 
اصالحيه ماده 3 آن، 30 درصد ظرفيت دانشگاههاي 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 10 قطب 
آموزشي كشور در رشتههاي مورد نياز به متقاضيان 
واجد شـــرايط پذيرش استفاده از سهميه مناطق 
محروم كه موفق به كسب 85 درصد حد نصاب 
قبولي در رشته محل انتخابي خود گردند، با رعايت 
كليـــه مندرجات اين راهنما در زمينه پذيرش در 

سهميه مذكور تعلق مييابد.»
همچنين در بند 2-2 دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته آزمون پذيرش دستياري (چهل و چهارمين 
دوره) آمده است، «متقاضياني كه موفق به كسب 
85درصد حد نصاب قبولي در رشته محل انتخابي 
خود گردند، با رعايت همه مندرجات اين راهنما 
در زمينه پذيرش، ســـهميه مذكور به آنها تعلق 

ميگيرد.»
اين گزارش حاكي است هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري پس از بحث و بررسي در اين مورد، 
با استناد به موارد ذيل راي به ابطال شرط كسب 
حدنصاب براي داوطلبان بومي ســـهميه مناطق 
محروم در آزمون پذيرش دستياري پزشكي داد، «با 
عنايت به اينكه در قانون اصالح بند 3 ماده واحده 
قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو 
در دورههاي تحصيـــالت تكميلي و تخصصي 
مصوب 92/7/10 و اعمال ســـهميه مناطق محروم 
مقيد به كسب 85 درصد نصاب نميباشد، بنابراين 
در بندهاي مذكور اعمال سهميه را مقيد به كسب 
85 درصد نصاب قبول كرده اســـت، مغاير حكم 
قانونگـــذار و خارج از حدود اختيار بوده و قابل 

ابطال تشخيص ميشود.

ديوان عدالت مصوبه دريافت حق گمركي در مناطق آزاد را باطل كرد

كرمانشاهـ خبرنگار اطالعات: 2 هزار واحد 
مســـكوني ويژه مددجويان كميته امداد در مناطق 
زلزله زده استان كرمانشاه، با حضور رئيس كميته 
امداد امام خميني(ره)، معاون بنياد مسكن انقالب 

اسالمي و مسئوالن محلي افتتاح شد.
سيد پرويز فتاح در آيين افتتاح منازل مددجويان 
در روستاي «گورسفيد» گيالنغرب، با قدرداني از 
مردم كرمانشـــاه و صبوري مردم مناطق زلزله زده 
اين استان در حادثه تلخ زلزله سال گذشته، از همه 
ملت ايران كه به شايستگي به ياري آسيب ديدگان 
شتافتند، قدرداني كرد. وي افزود: امروز 2 هزار واحد 
مسكوني مددجويان در مناطق زلزله زده افتتاح و 
تحويل مالكان آنها شد و كار بازسازي در مناطق 
زلزله زده و ساخت واحدهاي مسكوني مردم ثابت 

كرد كه نظام اسالمي توانمند است.
فتاح اظهار داشت: ساخت 500 واحد مسكوني 
ديگر ويژه مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) تا 

اواخر خرداد سال آينده به اتمام ميرسد.
رئيس كميته امداد با اشاره به اين كه اين نهاد 
حمايتي به هر خانوار روستايي كه واحدهاي آنها 
در جريان زلزله تخريب شد، 12 ميليون تومان كمك 
بالعوض پرداخت كرده است، از دولت و استاندار 
كرمانشاه و همه كساني كه براي ساختن واحدهاي 
مسكوني مددجويان كمك كرده اند، قدرداني كرد.
او افـــزود: در زمينه امداد رســـاني كميته امداد با 
ارســـال 2 هزار كاميون محموله امدادي به ارزش 
80 ميليارد تومان به ياري زلزله زدگان كرمانشـــاه 
شتافت و 60 ميليارد تومان نيز كمكهاي مردمي 

جمع آوري شده كه بخشي از آن به عنوان امانت 
در اختيار اين نهاد اســـت و به تدريج در مناطق 

زلزله زده توزيع ميشود.
وي اظهار داشـــت: اولويت كميته امداد در 
پرداخت كمكهاي بالعوض مناطق زلزله زده بوده 
اما با توجه به مساعدت دولت در تامين اعتبار و 
تامين تســـهيالت الزم براي 2 هزار و 700 واحد 
مسكوني نيازمند مقاوم سازي ويژه مددجويان اين 
روند كمك رساني ادامه دارد و تالش ميشود تا 

پايان سال نيز اين واحدها ساخته شود.
معاون بازسازي مسكن روستايي بنياد مسكن 
انقالب اسالمي نيز از اتمام كار بازسازي واحدهاي 

مســـكوني روســـتايي در مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه تا پايان امسال خبر داد.

عزيزاهللا مهديان افزود: ســـاخت واحدهاي 
مســـكوني شهري آسيب ديده زلزله پارسال غرب 
كرمانشاه نيز تا اواسط سال آينده به پايان ميرسد.

وي اظهار داشت: بيش از سه هزار تن آهن آالت 
در حال حمل به مناطق زلزله زده استان كرمانشاه 
است و تامين آهن آالت مورد نياز اين مناطق تا 

پايان كار بازسازي به تدريج ادامه دارد.
او گفت: در تامين آهن آالت مناطق زلزلهزده 
بـــا پيگيريهاي انجـــام گرفته و كمك دولت 

مشكلي نداريم.

بهرهبرداري از 2هزار واحد مسكوني مددجويان كميته امداد در مناطق زلزله زده كرمانشاه

برخورد قضايي با عوامل آتش زدن كفتار
سرويس شهرستانها: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي گفت: 
برخورد قضايي باافرادي كه در يك اقدام غيراخالقي اقدام به آتش كشيدن يك 
كفتار به همراه دو توله اش در شهرستان فيروزه كردهاند، انجام ميگيرد. تورج همتي  
به انتشار تصاويري مبني بر سوزاندن سه كفتار در فيروزه اشاره كردوافزود: پس از 
پيگيري موضوع مشخص شد اين خبر صحت دارد كه چند جوان اقدام به سوزاندن 
النه كفتار در محل زيستگاه آن كرده اند. او گفت: اقدامات براي شناسايي اين افراد 

كه به طور حتم از اهالي روستاهاي اطراف هستند در حال انجام است.

سرويس خبر: مدير كل پيشگيري و نظارت 
بر قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي 
گفت: مصوبه هيات وزيران در خصوص تعريف 
جديد از كاالي قاچاق با هدف مبارزه با خروج 

كاالهاي اساسي، ابالغ شده است.
سيدعبدالمجيد اجتهادي در خصوص تعريف 
جديـــد كاالي قاچاق افزود: هدف قانونگذار از 
تبصـــره جديد، مبارزه با خروج كاالهاي داخلي 
يارانهاي يا كاالهاي وارداتي با تسهيالت دولتي 

و ضوابط خاص است.

وي گفـــت: عالوه بر فرآوردههاي نفتي و 
دارويي، ساير مصاديق كاالهاي موضوع قاچاق مثل 

آرد مطابق دستورالعمل جديد تعيين ميشود.
مديركل پيشگيري و نظارت بر قاچاق كاال 
و ارز سازمان تعزيرات با اشاره به مجازاتهاي 
تعيين شده براي متخلفان گفت: مطابق ماده (18) 
قانون مبازره با قاچاق كاال، هر شخص كه مرتكب 
قاچاق كاال و حمل يا نگهداري آن شود، عالوه 
بر ضبط كاال، به جريمه  هاي مختلف براســـاس 
نوع كاالهاي مجاز، مجاز مشـــروط و يارانهاي 

محكوم ميشود.
اجتهادي افـــزود: خريد، فروش، حمل يا 
نگهـــداري كاالهايي كه موضـــوع قاچاق قرار 
ميگيرند به صورت تجاري مانند فرآوردههاي 
نفتـــي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت 
تخلف محسوب و مرتكب عالوه بر ضبط كاالي 
مزبور حسب مورد، به جريمه محكوم ميشود.وي 
با اشاره به شرايط اقتصادي خاص كشور گفت: 
طبق قانون جديد اگر قصد خروج احراز شود، 

مجازات افراد خاطي شديد است.

ابالغ مصوبه تعريف جديد كاالي قاچاق  با هدف مبارزه با خروج كاالهاي اساسي

دستگيري 700 توزيعكننده داروهاي تقلبي 
سرويس خبر: معاون امور بينالملل و حقوقي پليس فتاي ناجا گفت: 
در عمليات پانجياي11، پليس فتا توانست 9 هزار وب سايت و لينك مبتني 
بر وب سايت داخلي و خارجي را رصد و 700 نفر را دستگير و 100 هزار 
قلم داروي تقلبي و غيرمجاز را كشف كند.سرهنگ حسين رمضاني اظهار 
داشت: عمليات پانجيا عملياتي است كه هر سال با هدف مبارزه با تبليغ و 
فروش آنالين داروهاي تقلبي و غيرمجاز  انجام ميپذيرد. او ادامه داد: در 
جمهوري اســـالمي ايران نيز مشكل قانوني در اين خصوص وجود ندارد 
و در عمليات پانجياي 11 در سطح جهاني نيز 16 هزار لينك تحت وب 

رصد شد كه 3 هزار و 700 مورد مسدودسازي انجام گرفت.
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اميدوارى ها براى بازگشت ميزباني تيم هاي ايراني اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

مسى آماده بازى مقابل بتيس شد
روزنامه اسپورت اسپانيا خبر داد كه ستاره 
آرژانتينى بارسلونا براى ديدار امروز آماده شده 
است.به گزارش خبرگزارى فارس، تيم فوتبال 
بارسلونا امروز ساعت 18:45 به وقت تهران در 
هفته دوازدهم الليگا به مصاف تيم رئال بتيس 
مى رود. در اين راستا روزنامه اسپورت كاتالونيا 
خبر داد كه ليونل مسى، ستاره آرژانتينى كامال 
خوب شده و براى اين ديدار آماده بازى مى باشد. 

مسى ماه گذشته از ناحيه دست دچار مصدوميت شد و حضور او در ديدار 
امروز اولين بازيش بعد از مصدوميت يك ماهه اش خواهد بود.

اوزيل: فقط افراد نزديك به خودم برايم مهم هستند!
مســـوت اوزيل كه اخيرا به خاطر تصميم 
بازنشســـتگى از تيم ملى مورد حمله منتقدان 
قـــرار گرفته با ادعايى عجيب به اين انتقادات 
واكنش نشان داده است.به گزارش خبرگزارى مهر   
مسوت اوزيل، ستاره ژرمن آرسنال به انتقادات 
واكنش نشان داده و مدعى شده برايش اهميتى 
ندارد ديگران درباره او چه فكرى مى كنند.اوزيل 
در مصاحبه اى با روزنامه انگليسى ديلى ميل گفته 
است: ببينيد، مى دانم افرادى هستند كه مرا دوست دارند، اما طبيعتا افرادى هم 
هستند كه از من متنفر هستند. هميشه واقعيت زندگى همين است. اما براى 
من افرادى كه در دايره نزديك به خودم هستند مهم هستند.انتقادات از او 
زمانى شروع شد كه اوزيل اعالم كرد از تيم ملى كشورش بازنشسته خواهد 
شد و دليل اين تصميم را هم تبعيض در تيم ملى عنوان كرد: وقتى ما برنده 

بشويم من ژرمن هستم، اما وقتى ببازيم من مى شوم يك مهاجر.
تقابل لژيونرهاي ايران مقابل حريفان در روسيه

تيم فوتبال روبيـــن كازان به همراه دو 
بازيكن ايرانى خود مقابل لوكوموتيو مسكو قرار 
مى گيرد.به گزارش خبرگزارى فارس، امروزدر 
ادامه رقابت هاى لژيونرهاى ايرانى تيم فوتبال 
دينامو زاگرب به همراه صادق محرمى، هافبك 
ايرانى خود در ديدارى حساس به مصاف تيم 
لوكوموتيو زاگرب مى رود.در ديگر ديدار تيم 
فوتبال روبين كازان در ليگ روسيه همراه سردار 

آزمون و رضا شكارى مقابل لوكوموتيو مسكو قرار مى گيرد.
ايبراهيموويچ: ويرا موثرترين بازيكن در مسير فوتبالى ام بود

ستاره سوئدى موثرترين بازيكن در مسير 
فوتبالى اش را معرفى كرد.به گزارش خبرگزارى 
فارس، زالتان ايبراهيموويچ، ســـتاره سوئدى 
بازيكن موثر در مسير فوتبالى اش  را معرفى كرد. 
ايبرا پاتريك ويرا، هافبك فرانســـوى را مشوق 
خود دانست.ايبرا در مصاحبه با روزنامه موندو 
دپورتيوو اسپانيا گفت: پاتريك ويرا هميشه به 
من اهميت مى داد. وقتى فكر مى كردم كه آنچه 
در فوتبال انجام دادم كافى است اما او به من خبر مى داد كه هنوز به اوج 
نرسيدم و بايد بيشتر از اين ها تالش كنم.وى افزود: او بازيكنى استثنايى در 
تاريخ فوتبال بود. من خيلى خوشحالم كه به عنوان يك بازيكن و فرد با او 
آشنا شدم. او تاثير زيادى در عملكردم داشت و باعث مى شد كه 120 درصد 

از توانايى ام را در بازى ها بگذارم.
قيمت واقعى انتقال نيمار به پارى  سن ژرمن مشخص شد

طبق اعالم يك وب ســـايت قيمت اصلى انتقال نيمار از بارســـلونا به 
پاريس حتى از 222 ميليون يورو كه در گزارشات گفته شده بود هم بيشتر 
است.به گزارش خبرگزارى مهر، گفته مى شودانتقال نيمار بيشتر از چيزى كه 
در گزارش ها اعالم شده براى تيم فرانسوى هزينه داشته است.تابستان گذشته 
در روز سوم آگوست پارى سن ژرمن رقم فسخ قرارداد نيمار به مبلغ 222 
ميليون يورو را پرداخت. اما وب سايت فوتبالى فوتبال ليكس مدعى شده 
اين ترانسفر بيش از اين هم هزينه داشته است.تيم فرانسوى مبلغ 10.7 ميليون 
يورو هم به دو نفر از مدير برنامه هاى نيمار كميسيون داده است. يكى از آن ها 
پدر نيمار و ديگرى پينى زهاوى بوده است. همچنين 8.7 ميليون يورو ديگر 
هم به عنوان مشاركت همبستگى پرداخت شده است.طبق ادعاى اين وب 
سايت كل مبلغى كه پارى سن ژرمن براى نيمار پرداخته و گفته مى شد اين 

رقم 222 ميليون يورو است، در واقع 252 ميليون يورو بوده است.

فوتبال ساحلي ايران، قهرمان مسابقات بين قاره اي
تيم ملي فوتبال ساحلي ايران، عنوان قهرماني مسابقات بين  قاره اي را بدست 
آورد. ملي پوشان شايسته كشورمان در فينال اين رقابتها با قدرت تمام، تيم روسيه 

را 4 بر 2 شكست دادند و عنوان قهرماني را بدست آوردند.
تيم ملي كشـــورمان درحالي به اين قهرماني ارزشمند دست يافت كه 
اوكتاويو ســـرمربي خود را در اين بازي به همراه نداشت. اوكتاويو در يك 
تصميم عجيب داور از حضور در بازي نيمه نهايي و فينال محروم شده و 

نتوانست تيم كشورمان را همراهي كند.
طالى بهمن عسگرى در مسابقات جهاني كاراته

بهمن عسگرى نماينده وزن 75- كيلوگرم 
تيـــم ملى مردان كاراته كشـــورمان در فينال 
مسابقات جهانى با شكست نماينده ايتاليا به 
طالى مسابقات جهانى دست يافت.به گزارش 
خبرنگار ورزشـــى خبرگزارى فارس، بهمن 
عسگرى نماينده وزن 75- كيلوگرم كشورمان 
ودارنده نشان طالى بازى هاى آسيايى در فينال 
براى رســـيدن به مدال طال به مصاف نماينده 
ايتاليا رفت و اين ديدار با نتيجه يك بر صفر به سود نماينده كشورمان 
تمام شد و عسگرى به طالى جهان دست يافت.لوئيجى بوسا كاپيتان 
كهنه كار تيم ملى ايتاليا در كارنامه خود دو مدال طالى جهان و چهار 
نشان زرين قهرمانى اروپا همراه با مدال هاى متعدد نقره و برنز جهان، 

اروپا و كاراته وان را دارد.
گنج زاده نقره و پورشيب برنز گرفتند

در ادامه رقابت هاى كاراته قهرمانى جهان 
2018 اسپانيا، سجاد گنج زاده به مدال نقره رسيد 
و پورشيب برنز گرفت.به گزارش ايسنا،  در 
ادامه رقابت هاى كاراته قهرمانى جهان 2018 
اســــپانيا، سجاد گنج زاده با شكست در ديدار 
فينال وزن 84+ كيلوگرم به مدال نقره رسيد و 
ذبيح اهللا پورشيب كاپيتان تيم ملى كاراته ايران 
با برترى در ديدار رده بندى به مدال برنز اين 

رقابت ها دست يافت.گنج زاده كاراته كاى وزن 84+ كيلوگرم تيم مردان در 
مسابقه فينال به مصاف "جاناتان هورنه" از آلمان رفت كه 5 بر 2 شكست 
خورد و صاحب مدال نقره شد.اما پورشيب كاپيتان تيم ملى كاراته مردان 
 وزن 84- كيلوگرم در آخرين ديدارش به مصاف "دانيل يولداشــــف" از 
قزاقستان رفت و با نتيجه 3 بر صفر  به برترى رسيد و مدال برنز را ازآن 

خود كرد.
سومى ايران در وزنه بردارى قهرمانى جهان

تيم ملى وزنه بردارى ايران در مسابقات قهرمانى جهان مقام سوم را كسب 
كرد و در رده بندى مدالى دوم شد.به گزارش ايسنا،مسابقات وزنه بردارى 
قهرمانى جهان 2018 در عشق آباد تركمنستان برگزار شد و در پايان تيم ايران 
مقام سوم تيمى را به دست آورد.تيم ايران با تركيب ناقص(هشت نفره ) در 
اين مسابقات شركت كرده بود و با 448 امتياز تيم سوم جهان شد. ايران در 
رده بندى مدالى هم با 5طال، 1 نقره  و 2برنز دوم شد.ايران در سال 2017 
قهرمان جهان شده بود اما امسال به دليل اينكه تيم ناقص اعزام شد و بجاى 
10 نفر با هشت نفر شركت كرد، نتوانست از عنوان قهرمانى خوددفاع كند. تيم 
چين عنوان قهرمانى را به دست آورد. رده بندى تيمى براساس امتياز:1-چين 

با 724 امتياز.2-بالروس با 482 امتياز.3-ايران با 448 امتياز
رده بندى تيمى براساس مدال:1-چين با 9 طال،11 نقره و 5 برنز.2-ايران 

با 5 طال، يك نقره و 2 برنز.3-گرجستان با 3 طال و 2 برنز
تداوم پيروزى هاي جنوبى  ها در ليگ برتر بسكتبال

تيم  هاى نفت آبادان، پتروشيمى بندرامام و شهردارى گرگان ديدارهاى 
خود در هفته سوم رقابت  هاى بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاى كشور با برد 
به پايان رساندند.به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب اين رقابت ها نفت 
آبادان در ديدار خانگى برابر نماينده مشهد صاحب برترى شد. ديگر نماينده 
جنوب يعنى پتروشيمى بندرامام هم در سالن انديشه شهرك بعثت ماهشهر به 
مصاف پگاه ايران رفت و اين تيم را شكست داد. نتايج ديدارهاى هفته سوم 

مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاى كشور به اين شرح است:
نفت آبادان 80 - آويژه صنعت پارســـا مشهد 61.پتروشيمى بندرامام 
95 - پگاه ايران 49.شهردارى گرگان 68 - نيروى زمينى 61.از هفته سوم 
رقابت هاى بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاى كشور، ديدار تيم هاى شيميدر 
و رعد پدافند هوايى فردابرگزار مى شود ضمن اينكه ذوب آهن اصفهان در 

اين هفته از مسابقات با قرعه استراحت روبرو بود.

بحث بازگشـــت ميزباني هاي ايران به كشورمان در 
مقابل تيم هاي عربستاني در جريان مسابقات باشگاه هاي آسيا  
موضوعي است كه فدراسيون فوتبال حدود سه سال است كه 

پيگيري مي كند اّما تا به امروز به نتيجه نرسيده است.
اين درحالي اســـت كه برگزاري مســـابقات نماينده 
كشورمان در كشورهاي ثالث نه فقط امتياز ميزباني را ساقط 
مي كند بلكه هزينه  هاي هنگفتي را بر باشگاه ها تحميل مي كند 
كه در شرايط اقتصادي موجود، تأمين آن بسيار مشكل است. 
از همه اين موارد گذشته، گرفتن ميزباني از تيمهاي ايراني با 
هر فلسفه اي كه صورت گرفته است پس از گذشت چند 
سال، اصالً منصفانه نيست و مي تواند نشان از اعمال نفوذ 
عربستاني ها در كنفدراسيون آسيا داشته باشد چراكه برگزاري 
مسابقات تيمهاي ايران مقابل عربستاني ها در كشوري ثالث  
آنقدر كه به ضرر تيمهاي ايراني تمام مي شـــود، به ضرر 
عربستان نيست   چون عموماً  حضور تماشاچيان عربستاني در 
كشور ثالث به مراتب سهل الوصول تر از حضور تماشاچيان 

ايراني است.
به عبارت ديگر از آنجاكه تماشاچيان پرشور ايراني براي 
هر تيمي، مشكل ساز مي شوند، عربستاني ها با بهانه جويي هاي 
واهي، تالش مي كنند تا ميزباني كشور سوم باز هم تداوم پيدا 
كند. موضوعي كه فدراسيون فوتبال ايران به طرق ديپلماسي 
درصدد پيدا كردن راهي براي منتفي كردن اين ماجراست   
اّما تا به امروز نتيجه نگرفته است چون حامي قدرتمندي 
در اين زمينه ندارد و مهم تر از همه، كنفدراســـيون فوتبال 
آسيا به عنوان نهادي تأثيرگذار در اين ماجرا، نه تنها كمكي 
نمي تواند بلكه علناً خود را عقب كشيده و توپ را در زمين 

ارگان ديگري مي اندازد.
با اين وجود انتظار مي رفت در جريان مسابقات ليگ 
قهرمانان آســـيا و با توجه به صعود پرسپوليس به فينال و 
تمـــام همكاري هاي همه جانبه و نزديكي كه ورزش ايران 
بطور اعم و فدارســـيون فوتبال به طور اخص با متوليان 
فوتبال آسيا داشتند، اين مشكل رفع و رجوع شود اّما فقط 
چند ساعت قبل از ديدار برگشت فينال بين پرسپوليس و 
كاشيما، خبر رسيد كه آخرين رأي صادره از سوي دادگاه 
عالي ورزش در سوئيس تأييدي است بر برگزاري مسابقات 
تيمهاي ايراني مقابل عربستاني ها در كشوري ثالث؛ يعني در 
اصل سه سال فعاليت فدراسيون فوتبال ايران هيچ نتيجه اي 
 «A.F.C» نداشته و از آنجاكه اين خبر را شيخ سلمان رئيس
اعالم كرده مشخص مي شود كه او و كنفدراسيون آسيا هيچ 
قدم مثبتي براي برطرف شدن مشكل ايران برنداشته  اند و 
هر چند كه شيخ سلمان همواره از خوبي ها و بزرگي هاي 
فوتبال ايران در آســـيا و جهان مي گويد اّما حاضر نيست 
كوچكترين قدمي براي مرتفع شـــدن مشكل فوتبال ايران 

بردارد.
شـــيخ سلمان مستقيماً توپ را در زمين دادگاه عالي 
ورزش مي اندازد و از تبعيت بي چون و چراي كنفدراسيون 

آسيا در قبال اين رأي مي گويد.
با اين حال شيخ سلمان طي روزهاي اخير با مسئوالن 
ورزش كشور و همچنين دكتر جهانگيري معاون اول رئيس 
جمهوري ديدارهايي داشته كه موضوع بازگشت ميزباني هاي 
تيمهاي ايراني هم بصورت مستقيم و غيرمستقيم مطرح شده 
و بهترين جمالت را دكتر جهانگيري بكار برد مبني بر اينكه 

«سياست نبايد در ورزش داخل شود،  چون اختالفات سياسي 
ميان كشورها امري طبيعي است كه گاه شدت مي گيرد و 
گاه به صلح و دوســـتي  بدل مي شـــود و انتظار مي رود كه 
كنفدراسيون آسيا اجازه ندهد مسائل سياسي بر فوتبال اثر 
بگذارد و براي انسجام ميان كشورهاي  آسيايي، هرچه بيشتر 
تالش كند. بخصوص كه ورزش همواره نقش مؤثري در 
برقراري و حفظ صلح و دوستي ميان كشورها ايفا كرده و 

گره هاي زيادي را گشوده است.»
در مقابل اّما شيخ سلمان از افتخارات فوتبال ايران در 
آسيا و جهان گفته و به نوعي از مسئوليتي كه جهانگيري 

به آن اشـــاره داشته، طفره رفته و نهايتاً به برگزاري كنگره 
كنفدراسيون فوتبال در مالزي اشاره كرده كه «شاهد تجلي 
همبستگي و وحدت ميان اكثر اعضاي كنفدراسيون آسيا بوده 
و نشانه و الگويي براي ديگر كشورها نيست.» البته بدون 

آنكه مصداقي براي اين ادعا معرفي كند.
در هر حال پس از گذشت چند سال از محروم شدن 
باشگاه هاي ايران از ميزباني ليگ باشگاههاي آسيا از آنجا كه 
اين محروميّت بايد موقتي باشد قطعاً زمان آن رسيده است 
كه ميزباني به كشورمان بازگردد و در اين رهگذر مقامات 
فوتبال آسيا، بيشترين نقش را مي توانند ايفا كنند. اگر شيخ 

سلمان همه موارد مثبتي را كه در مورد فوتبال ايران مطرح 
مي كند به تصميم گيران ماجرا نيز منتقل كند، شكي نيست 
كه ماجرا فرق خواهد كرد پس در اين ميان كنفدراســـيون 
فوتبال آســـيا، نقش ميانجگيري خود را ايفا نمي كند و در 
لباس ارگاني بي طرف، توپ را در زمين ديگران مي اندازد تا 
شانه از زير بار مسئوليت خالي كند. بنابر اين حال كه فوتبال 
ايران بواسطه حضور پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا  
همه آنچه را كه كنفدراسيون آسيا، خواسته بود، برآورده كرد 
و حسن نيت خود را براي چندمين بار نشان داد، مي طلبد 
كه كنفدراسيون فوتبال هم از بي تفاوتي خارج شده و براي 

رسيدن حق به حقدار، خودي نشان دهد.
«A.F.C» بايد اســـتقالل خود را بيش از پيش نشان 
بدهد و تحت تأثير مسئوالن فوتبال عربستان نباشد و پس 
از چند سال محروميت تيمهاي ايراني از ميزباني ها، اقدامات 
الزم را به عمل آورد حتي بعد از آنكه دادگاه عالي ورزش 

رأي خود را صادر كرده است.
در اين ميان متوليان ورزش كشور و مسئوالن فدراسيون 
فوتبال هم بايد پا پس نكشند و نااميد نباشند و از طريق 
ديپلماسي، سعي در متقاعد كردن شيخ سلمان داشته باشند 
و از فرصتي كه بوجود آمده و عموم متوليان فوتبال آسيا در 
تهران حضور يافته  اند براي عوض كردن نظر آنها و متمايل 

شدن به سمت ايران،  استفاده الزم را ببرند.
سلطانى فر: ايران بايد ميزبان عربستان باشد

وزير ورزش در ديدار با رئيس كنفدراســـيون فوتبال 
آسيا با بيان اينكه نبض فوتبال آسيا در ايران مى تپد، تاكيد 
كرد كه تيم هاى ايرانى بايد در ايران ميزبان تيم هاى عربستانى 

باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، مســـعود سلطانى فر وزير 
ورزش و جوانان در محل وزارت ورزش با شـــيخ سلمان 
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا ديدار و گفتگو كرد.در جريان 
اين ديدار سلطانى فر خطاب به رئيس AFCگفت: از شما 
رسما دعوت مى كنم در سفر بعدى از جاذبه هاى فرهنگى 
و مذهبى ايران بيشتر ديدن كنيد. معتقدم نبض فوتبال آسيا 
در ايران مى تپد و الزم است از همكارى هاى شما براى 
رشد و توسعه فوتبال آسيا تشكر كنم. خصوصا تالش هاى 
شما براى استاندارد سازى باشگاهها در فوتبال آسيا بسيار 
اثر گذار است. سلطانى فر از شيخ سلمان خواست حمايت 
خود از باشـــگاههاى ايران را ادامه دهد و تاكيد كرد: حق 
تيم هاى ايرانى است كه در ايران ميزبان تيم هاى عربستانى 
باشند. از كنفدراسيون فوتبال آسيا و شما انتظار داريم كه 
ورزش از مسايل سياسى جدا باشد. ما ورزش و بخصوص 
فوتبال را پيوند دهنده ملتها مى دانيم و معتقديم پيام آور 

صلح و دوستى ملتهاست.
وى با اشاره به ثبات مديريت در كنفدراسيون فوتبال 
آسيا گفت: ما از برنامه ها و قدم هاى موثر شما حمايت 
كرده  و اين موضوع را جدى دنبال مى كنيم. ظرفيت هاى 
فوتبال ايران در كنار كنفدراسيون فوتبال آسيا موجب موفقيت 
بيشتر فوتبال آسيا خواهد شد. وزير ورزش و جوانان گفت: 
از رهبر معظم انقالب تا دكتر روحانى رياست جمهور و 
رياســـت مجلس و نمايندگان مردم در مجلس و اعضاى 
دولت و طرفداران پر شمار فوتبال ايران همه حامى فوتبال 

هستند و نسبت به مسايل آن توجه زياد دارند.

2000 ملك واگذار شده به افراد غير 
در شهردارى شناسايي شد

معاون نظارت شوراى شهر تهران از قرائت گزارش شناسايى و بازپس گيرى 
امالك شهردارى در شوراى شهر خبرداد.

افشين حبيب زاده در گفتگو با ايسنا، در مورد آخرين  وضع باز پس گيرى 
امالك شهردارى تهران كه حق بهره بردارى از آنها به افراد غير سپرده شده است، 
گفت: در ابتداى آغاز به كار شوراى شهر پنجم،  در مصوبه اى به شهردارى تهران 
ابالغ كرديم كه در مورد امالكى كه به ديگران واگذار كرده است، گزارشى ارائه 
كند. وى با بيان اين كه در بررسى هاى اوليه مشخص شد كه بدون رعايت ضوابط 
بهره بردارى ، صدها ملك با ارزش  در مناطق مختلف به افراد غير سپرده شده 
است، افزود: سازمان امالك شهردارى تهران مامور شد تا گزارشى از وضع امالكى 

كه حق بهره بردارى از آنها به افراد غير سپرده شده است، تهيه كند. 
معاون نظارت شوراى شهر تهران با بيان اين كه براساس آخرين بررسى هاى 
انجام شده توسط شهردارى تهران تاكنون حدود 2000 ملك شناسايى شده كه 
حق بهره بردارى از آن به افراد غير ســـپرده شـــده است، گفت: براساس مصوبه  
شـــوراى شـــهر، سازمان امالك بايد تمام امالكى را كه  به طرق مختلف به افراد 
غير واگذارشـــده اســـت، شناسايى كند و به صحن شورا بياورد و براى همه آنها 
از شورا مجوز واگذارى بگيرد. وى افزود: در مورد  تعداد احكام صادره براى باز 
پس گيرى امالك واگذار شده،عدد دقيقى ندارم اما از سازمان امالك درخواست 
كرديم گزارش دقيقى را در مورد شناسايى و بازپس گيرى امالك واگذارى شده، 

در صحن شورا ارائه دهد.

ســـازمان تامين اجتماعى هفتمين جشنواره انتخاب 
چهره هاى برتر حوزه صنعت و كارآفرينى در دو سطح ملى 

و استانى را برگزار مى كند.
به گزارش ســـازمان تامين اجتماعى، اين جشنواره به 
همت معاونت فرهنگى و اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى 
به منظور ترويج و توســـعه فرهنگ كارآفرينى و شناسايى 
كارآفرينان برتر كشور و در راستاى ايجاد فضاى تعامل و 
همكارى ميان فعاالن عرصه  هاى مختلف اقتصادى در بخش 
صنعت، كشاورزى و خدمات و برقرارى ارتباطات دو سويه با 

كارفرمايان، در دو سطح ملى و استانى برگزار مى شود.
هدف از اجراى اين جشنواره، بهبود تعامالت دوسويه با 
گروه هاى كارفرمايى و تشكل هاى مربوطه، تشويق كارآفرينان 

برتر در عرصه صنعت با رويكرد توسعه فعاليت هاى صنعتى 
و اقتصادى با جذب نيروهاى كارآمد و متخصص و اجراى 
تعهدات بيمه  اى در مقابل نيروى كار، آگاه سازى كارفرمايان 
از وظايف و كاركردهاى سازمان تامين اجتماعى و تشويق 
كارآفرينان در عرصه توليد و صنعت براى پرداخت به موقع 

و واقعى حق بيمه به سازمان تامين اجتماعى است.
بر اساس اعالم سازمان تامين اجتماعى، رفع محدوديت 
انتخاب كارفرمايان نمونه در سطوح استانى و تسهيل مشاركت 
فعال و همه جانبه روســـا و اعضاى تشـــكل هاى صنفى 
كارفرمايى در انتخاب چهره هاى برتر حوزه صنعت و اشتغال 
از جمله شاخص ترين مزيت هاى مندرج در دستورالعمل 

هفتمين جشنواره يادشده است.

معـــاون اول رئيس جمهور 
گفت: ورزش همواره نقش موثرى 
در برقرارى و حفظ صلح و دوستى 
ميان كشـــورها ايفا كرده و گره هاى 

زيادى را گشوده است.
به گـــزارش خبرگزارى مهر، 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهور در ديدار «شيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفه» رئيس كنفدراسيون 
فوتبال آسيا با بيان اينكه ايران همواره 
تالش كرده است عضو موثرى در 
كنفدراسيون فوتبال آسيا باشد افزود: 
دولت جمهورى اسالمى ايران همواره 
حمايت هاى الزم را از همه رشته هاى 
ورزشـــى و به خصوص فوتبال از 
جمله فوتبال زنان انجام داده است تا 
اين رشته پرطرفدار در سراسر كشور 
گسترش يابد.  جهانگيرى تصريح كرد: 
اختالفات سياسى ميان كشورها امرى 
طبيعى است كه گاه شدت مى گيرد و 
گاه به صلح و دوستى تبديل مى شود 

و انتظار ما از كنفدراســـيون فوتبال 
آسيا اين است كه اجازه ندهد مسائل 
سياسى بر فوتبال اثر بگذارد و براى 
انسجام ميان كشورهاى آسيايى تالش 
هر چه بيشترى را انجام دهد.  ورزش 
همواره نقش موثرى در برقرارى و 
حفظ صلح و دوستى ميان كشورها 
ايفا كرده و گره هاى زيادى را گشوده 

است. 
وى همچنين بـــا قدردانى از 
حمايت هاى كنفدراســـيون فوتبال 
آســـيا از فوتبال ايران، از رييس اين 
كنفدراسيون خواست شرايطى فراهم 
شود تا شاهد حضور نمايندگان ايران 
در هيات رييسه كنفدراسيون فوتبال 
آســـيا و هيات هاى تابعه آن باشيم.  
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا هم 
در ايـــن ديدار با بيان اينكه فوتبال 
ايران نه تنها نقشى اساسى در فوتبال 
آسيا بلكه در فوتبال دنيا دارد و ايران 
بعنوان بازيگرى مهم در سطح فوتبال 

آسيا مطرح است  دستاوردهاى فوتبال 
ايران را افتخار آميز توصيف و خاطر 
نشان كرد: كنفدراسيون فوتبال آسيا 
وقتى كه مى خواهد به رتبه بندى هاى 
رســـمى اشاره كند يكى از اين رتبه 
بندى ها ايران است چرا كه يكى از 
بهترين تيم هاى آسيا تيم ملى فوتبال 

ايران است. 
 رييس كنفدراســـيون فوتبال 
آسيا همچنين با اشاره به برگزارى 
كنگره اين كنفدراسيون كه اخيرا در 
كواالالمپور برگزار شـــد، گفت: در 
اين كنگره شاهد تجلى همبستگى و 
وحدت ميان اكثر اعضاى كنفدراسيون 
آســـيا بوديم و اين نشانه و الگويى 
براى ديگر كشـــورها است.  وى 
افزود: كنفدراسيون فوتبال آسيا يك 
نهاد متحد است و همبستگى خوبى 
ميان اعضـــاى آن وجود دارد چرا 
كه فوتبال بايد بتواند ملت ها را به 

يكديگر نزديك كند.

جهانگيرى: ورزش نقش موثرى در حفظ صلح ميان كشورها دارد

اجتماعى:  سرويس سياسى – 
سخنگوى شوراى نگهبان با تاكيد بر 
اين كه شورا در رسيدگى به لوايح 
مجلس فقط به وظيفه قانونى اش 
عمـــل مى كند ، افزود: هيچ تفاوتى 
بين رســـيدگى به  لوايح مختلف از 
جمله اليحه خاك يا CFT   قائل 

نيستيم.
عباسعلى كدخدايى در جمع 
خبرنگاران درباره فشارها به شوراى 
نگهبان درباره رســـيدگى به اليحه

CFT اظهار داشـــت: ما منشا اين 

فشـــارها را نمى دانيم وگرنه حتما 
جلوگيرى مى كرديم، در كشـــور 
آزادى كامل وجود دارد و هر كسى 
اظهارنظر مى كند. افراد مختلف از 
ظن خـــود حرف هايى را مى زنند 
كه اميدواريم همه ســـر عقل بيايند 
و حرف هاى منطقى و مســـتند به 

داليل بزنند.
وى تاكيد كرد: اليحه خاك با 
اليحـــه CFT براى ما فرقى ندارد. 
همانطـــور كه به اليحه خاك ايراد 
گرفتيـــم بهCFT هم ايراد گرفتيم، 

چون ايراد داشت.   
سخنگوى شـــوراى نگهبان 
گفت: ايرادهاى اصلى شـــوراى 
 11   CFT نگهبان به كنوانســـيون
مورد  و ايرادهاى مربوط به بندهاى 
اول و دوم در بندهاى ديگر تكرار 
شده اســـت. يعنى 11 مورد ديگر 
ايرادهايى است كه مبنى بر اين 11 
مورد ايراد گرفته شـــده است؛ اگر 

مجلس 11 مورد ايراد را رفع كند ، 
11 ايراد ديگر رفع خواهد شد.  وى 
در پاسخ به اين سئوال كه شورا در 
اظهار نظرى، CFT  را خالف امنيت 
ملى تشخيص داده شده است آيا اين 
را تائيد مى كنيد؟تاكيد كرد: فرضى كه 
در ايرادات ذكر شده، اين است كه 
اگر مجلس بتواند   ايرادهاى مطرح 
شده  را رفع كند، اين ايراد هم خود 

به خود رفع خواهد شد.
كدخدايى در پاسخ به سئوال 
ديگرى مبنى بر اين كه علت تاخير 
اعالم نظر شـــوراى نگهبان در با ره

CFT ، چـــه بود و آيـــا اين اقدام 

پيام خاصى داشت؟تاكيد كرد: مجمع 
تشخيص مصلحت نظرات را براى 
ما ارسال نكرده بود و دوشنبه زمان 
ما براى اعالم نظر تمام شده بودما 

بايـــد نظر خود را اعالم مى كرديم. 
اين در حالى اســـت كه نظر مجمع 
تشخيص مصلحت در 13 آبان ماه 

اعالم شد. 
وى افـــزود: رئيس جمهورى 
امريـــكا روز جمعه اعمال مجدد 
تحريم هـــا را اعـــالم كرد ولى ما 
نظرمان را روز يكشنبه بيان كرديم 
پس ربطى به هم نداشـــته است. از 
سوى ديگر اين نظر شور  است و 
وقتى مغايرت هايى دارد و تشخيص 
قانونى با شوراى نگهبان است مگر 
مى شود نظر شورا را اعالم نكنيم؟ 
چه يكشـــنبه، چه دوشنبه هر وقت 

باشد بايد نظرمان را اعالم كنيم.
كدخدايى در پاسخ به سئوال 
ديگرى مبنى بر اين كه با توجه به 
اين كه نظر هيات عالى نظارت خارج 

از مهلت قانونى اعالم شده است، 
آيـــا مجلس مى تواند آنها را اعمال 
نكند؟ تاكيد كرد: مجمع تشخيص 
مصلحت در آيين نامه خود زمانى را 
مقرر نكرده است. شوراى نگهبان 
بايـــد در 10روز يا حداكثر 20روز 
نظرش را اعالم كند ولى مجمع مقيد 
به زمان نيست و آيين نامه فعلى هيات 
نظـــارت اين محدوديت را ندارد و 
هر وقت نظراتش را براى ما ارسال 
كند،   آن را براى مجلس ارســـال 

خواهيم كرد.
وى در بخـــش ديگرى از اين 
نشســـت   درباره سرانجام تصميم 
گيرى   منابع مالى تبليغاتى نمايندگان 
مجلس و اين كه آيا زنان جزو رجل 
سياسى محسوب مى شوند؟ تاكيد 
كرد: اين سئواالت يك پاسخ دارد 

و آن اين اســـت كه قانون انتخابات 
در مجلس در حال بررســـى است. 
ما و كارشناسانمان بسيار تالش و 
كمـــك كرديم و يكى از مطالبات 
شوراى نگهبان به دليل ضعف هاى 
قانونى انتخابـــات همين موضوع 

بوده است.
وى افزود: خوشبختانه با كار 
كارشناســـى كه بيش از يك سال 
انجام شده اين كار به جريان افتاده 
و قرار اســـت همه اين موارد در 
قانون انتخاباتى جديد اصالح شود. 
اميدواريم مجلس همت بيشترى كند 
و هرچه ســـريعتر قانون انتخابات 
اصالح شود. هر طرحى را كه مجلس 
براى ارتقاى شايسته گزينى ارائه كرد 
از آن استقبال كنيم مشروط به آنكه 
در چارچوب قانون اساسى و موازين 
شرع باشد. همچنين طرح هايى كه 
ارائه مى شود نبايد منجر به كاهش 
مشاركت شود. ما از طرح هايى كه 
شايسته گزينى را در قانون انتخابات 
و نظام انتخابات افزايش دهد استقبال 
مى كنيم و تنها كار ما اين است كه 
مطالبه كنيم اين قوانين به انتخابات 

اين دوره برسد.
سخنگوى شـــوراى نگهبان 
همچنين در گفتگو با ايرنا درباره نامه 
رئيس مجلس به شورا گفت: هنوز 
جوابى به نامه رئيس مجلس درباره 
عدم رســـيدگى مجلس به ايرادات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

اليحه   CFTداده نشده است.

سخنگوى شوراى نگهبان:  ايرادهاى اصلى شورا  به  « CFT » 11 مورد است جشنواره انتخاب برترين هاى حوزه كارآفرينى برگزار مى شود

درخواست نانوايان براي وزنى شدن فروش نان

فاز اول و استخر ذخيره آب پروژه احياء 500 هكتار 
از اراضى سرخه حصار پاكدشت به بهره بردارى رسيد.

به گزارش روابط عمومى بنياد مستضعفان، فاز اول 
و اســــتخر ذخيره آب پروژه احياء 500 هكتار از اراضى 
سرخه حصار پاكدشت با ظرفيت 500 هزار متر مكعب با 
حضور مهندس محمد سعيدى كيا رئيس بنياد مستضعفان 

انقالب اسالمى به بهره بردارى رسيد.
اين اســــتخر خاكى كه با پوشــــش ژئوممبران و با 
ظرفيت 500 هزار متر مكعب احداث شــــده ، به منظور 
تامين آب مورد نياز براى پروژه سرخه حصار پاكدشت 
توســــط شركت كشت و صنعت شهيد مطهرى احداث 
شــــده است. از ســــوى ديگر شبكه آبرسانى اين طرح 
شامل خط انتقال آب از سد ماملو به طول 3/6 كيلومتر، 
كانال و حوضچه رسوب گير به حجم هزار مترمكعب، 

ايســــتگاه پمپاژ و فيلتراســــيون و شبكه برق رسانى 20 
كيلوواتى است.

گفتنى است بنياد مستضعفان با هدف كمك به توليد 
دانه هاى روغنى و خودكفايى در توليد روغن خوراكى 
براى احداث 5 هزار هكتار باغ زيتون در اســــتان هاى 

مستعد كشور اقدام كرده است.
پروژه ســــرخه حصار پاكدشــــت در دو فاز شامل 
احداث 200 هكتار باغ زيتون ، 150 هكتار باغ پسته و 
150 هكتار براى كشــــت گندم، كلزا و ذرت علوفه اى 
اســــت و پس از تكميل و بهره بردارى به طور متوسط 
قابليت توليد 1500 تن زيتون، 270 تن پسته، 445 تن 
گندم، 1700 تن ذرت علوفه اى و 20 تن كلزا را دارد. 
اين طرح براى 86 نفر به صورت تمام وقت اشــــتغال 

زايى مى كند.

رئيس اتحاديه نانوايان سنگكى 
با بيان اينكه از سال 93 تاكنون قيمت 
مصوب نان تغييرى نكرده است، گفت: 
پيشـــنهاد ما براى جبران هزينه هاى 
نانوايان، فروش نان به صورت وزنى 

است.
اصغر پابرجا در گفتگو با فارس 
اظهاركرد: آخرين مصوبه قيمت نان 
در سال 93 صادر شده است و از آن 
تاريخ تاكنون قيمت نان افزايش نداشته 
است. وي با بيان اينكه افزايش نيافتن 
قيمت نان طى 4 سال عليرغم افزايش 
تورم مشكالت مالى بسيارى را براى 
نانوايان بوجود آورده اســـت، افزود: 
دولت حداقل نرخ نان را به اندازه تورم 
4 سال گذشته افزايش دهد تا بخشى از 

مشكالت اين صنف حل شود.
رئيس اتحاديه نانوايان سنگكى با 
بيان اينكه با توجه به افزايش هزينه ها، 

نرخ نان بايد 50 درصد افزايش يابد، 
گفت: به دليل افزايش تعداد نانوايى ها 
و وجـــود 20 هزار نانوايى مازاد در 
كشور، ميزان پخت نانوايى ها كاهش 
يافته و به اندازه 5 تا 6 كيســـه آرد 
در روز رسيده كه به هيچ عنوان اين 
ميزان پخت جوابگوى هزينه هاى توليد 
نيست. وى در پاسخ به اين سوال كه 
پيشنهاد اتحاديه براى جبران هزينه هاى 
توليد بدون افزايش قيمت نان چيست، 
گفت: اگر دولت قصد افزايش قيمت 
نان را ندارد، از واحدهاى صنفى نانوايى 
هزينه  كمترى بابت انرژى دريافت كند 
يا آرد را با قيمت پايين ترى در اختيار 
نانوايى ها قرار دهد. همچنين مى تواند 
با اخذ نكردن ماليات از اين صنف تا 
حدى به كاهش هزينه ها كمك كند.

نامبرده بيان داشـــت: براساس 
آخرين مصوبه قيمت نان ســـنگك 

با وزن چانـــه 630 گرم 800 تومان 
اســـت اما در حال حاضر قيمت نان 
سنگك هزار تومان با وزن چانه 560 
گرم است. وى همچنين از برگزارى 
جلســـه كميته تنظيم بازار تهران در 
استاندارى با حضور اتحاديه نانوايان 
سنگك خبرداد و گفت: در اين جلسه 
پيشنهاد ما اين بود كه نان به صورت 
كيلويـــى و به قيمت هر كيلو 3500 
تومان عرضه شود. اين پيشنهاد قرار 
است در كميته كارگروه آرد و نان مورد 

بررسى قرار گيرد. 
پابرجـــا گفت: نگرانى هايى در 
مورد افزايش قيمت نان به عنوان قوت 
اصلى مردم  وجود دارد و به همين دليل 
دولت از افزايش قيمت نان خوددارى 
مى كنـــد در حالى كه ادامه اين روند 
مسائل و مشكالت مالى فراوانى براى 

اين صنف بوجود آورده است.

قائم مقام مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان تهران با بيان اينكه 
مصوبه رايگان شـــدن آب و برق 
مدارس فاجعه است، گفت: گزارشى 
در حال تهيه است كه نشان مى دهد 
مصرف آب شرب مدارس و مساجد 
قبل و بعد از تصويب از ســـوى 

مجلس چه ميزان بوده است.
عليرضا نوذرى پور در گفتگو با 
فارس درباره مصوبه رايگان شدن 
آب و برق مـــدارس، گفت: اين 
طرح براى مديريت مصرف آب و 
فرهنگ سازى و استفاده آب فاجعه 
اســـت؛ چون كسانى كه قرار است 
فرهنگ و آينده كشور را بسازند، اگر 
آب شرب آنها مجانى باشد، براى 
مصرف بهينه آب تالشى نمى كنند. 
وى افزود: ســـوال اين است، 
چرا بايد نمايندگان مجلس طرحى 
را تصويـــب كنند كـــه مديران 
مدارس چـــون هزينه آب و برق 
آنها رايگان اســـت، تالشى براى 
فرهنگ سازى و مديريت مصرف آب 

انجام ندهند.
قائم مقام مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اســـتان تهران با اشاره 
به اينكه اميدواريم نتايج اين طرح 
باعث شـــود كه نمايندگان به اين 
نتيجه برســـند كه اين مصوبه كار 
اشتباهى بوده است، خاطرنشان كرد: 
در روايات آمده اســـت كه علم در 
كودكى مثل حكاكى بر روى سنگ 
است؛ پس در كودكى است كه رفتار 
و نقش انسان ها ساخته مى شود و 
وقتى مصرف آب شرب در مدارس 
رعايت نمى شـــود، عمالً اين رفتار 
تا بزرگسالى روى ذهن افراد باقى 

خواهد ماند.
نمايندگان مجلس بهمن سال
گذشته تصويب كردند تمامى مدارس
دولتى در سال آينده از پرداخت هزينه
مصرفى آب ، برق و گاز در سقف
الگوى مصرف معاف باشند و از سال
جارى اين مصوبه روى قبوض آنها

اعمال شود.
  معاون مديركل دفتر برنامه ريزى
كالن آب و آبفاى وزارت نيرو هم
در گفتگـــو با راديو اقتصاد با بيان
اينكه اكنون ميزان هدررفت آب در
شبكه هاى توزيع آب شهرى كشور
25/5 درصد است، ادامه داد: استفاده
بهينه و كامل از منابع موجود با توجه
به افزايش رو به رشـــد جمعيت،
كاهش نسبى مقدار نزوالت جوى و
از همه مهمتر كمبود منابع آبى قابل
اســـتحصال موجود در كشور يك

ضرورت اجتناب ناپذير است.
دكتـــر هدايت فهمى با اظهار
اينكه جلوگيرى از تلفات آب خود
مى تواند يك راهكار مناسب براى
نگه داشت آن در كشور باشد، ادامه
داد: سرانه مصرف آب در شهرهاى
ايران اكنون 220 ليتر در شبانه روز
به ازاى هر نفر اســـت كه اين رقم
در برخى از مناطق كالن شهرهاى
كشـــور مانند تهران به بيش از 300

ليتر در شبانه روز مى رسد.
وى يادآورشد: مصرف بهينه و
معقول از آب شهرى مستلزم فرهنگ
ســـازى، به كارگيرى از تجهيزات
كاهنده مصرف آب، استفاده از لوازم
خانگى با ميزان مصرف استاندارد،
روش بازچرخانى آب خاكسترى و

بسيارى موارد ديگر است.

با ثبت 32 ميليمتر بارش در 47 
روز ابتدايى سال آبى جارى، رشدى 
196/3 درصدى نسبت به بارش هاى 
مدت مشابه سال قبل به ثبت رسيد.

به گزارش تســـنيم، بر اساس 
اطالعات رسمى دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شركت مديريت منابع آب 
ايران، ارتفاع كل ريزش هاى جوى از 
اول مهر تا 17 آبان سال آبى 97-98 

بالغ بر 32 ميليمتر است.
اين مقدار بارندگى نســـبت به 
ميانگين دوره هاى مشـــابه درازمدت 
(18/6 ميليمتر) 72 درصد افزايش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبى گذشته 
(10/8ميليمتر) 196/3 درصد افزايش 
نشان مى دهد. حجم بارش هاى ايران 
از اول مهر تا 17 آبان به 52 ميليارد و 

737 ميليون مترمكعب رسيد.

انجمن صنايع لبنى: ستاد تنظيم بازار 
عامل افزايش قيمت  لبنيات است

 چون ستاد تنظيم بازار بررسى هاى خود را دير انجام داد، صنايع لبنى
خودشان قيمت ها را افزايش دادند و اميدى به برگشت به قيمت هاى قبل

نيست، مگر اينكه دولت به مصرف كنندگان يارانه بدهد.
  بـــه گزارش  فارس، رضـــا باكرى دبير انجمن صنايع لبنى درباره
دليل افزايش چند باره قيمت لبنيات در بازار طى ماه هاى گذشـــته گفت:
طى ماه هاى گذشته با باال رفتن نرخ ارز، قيمت مواد اوليه بسته بندى بسيار
افزايش يافت. از اين رو براى اينكه صنايع جلوى ضرر و زيان ها را بگيرند،

از ستاد تنظيم بازار مجوز افزايش قيمت درخواست كردند. 
فهرست قيمت هاى تأثيرگذار بر محصول نهايى شير هم به ستاد تنظيم
بازار ارســـال شد. از آنجايى كه آنها نمى توانند اين فهرست ها را سريع تر
بررسى و تصميم گيرى كنند و به دليل طوالنى شدن فرايند بررسى، صنايع
لبنـــى قيمـــت محصوالت را افزايش دادند تا بيش از اين متحمل ضرر و

زيان نشوند.
وى افزود: تغييرات قيمت حاصل از ارز روى بسته بندى ها را در تير
به ستاد تنظيم بازار ارسال كرديم، اما هنوز هيچ پاسخى از سوى آنها داده
نشده است و ديگر صنايع لبنى نمى توانستند بيش از اين ضرر و زيان بدهند،
چرا كه در صورت ادامه روند، تعطيلى اين صنايع روى مى داد.  باكرى در
پاسخ به اينكه آيا صنايع لبنى خودشان مجبور شدند كه قيمت محصوالت
را افزايش دهند و شما چنين مجوزى را داريد، تصريح كرد: دستورالعمل
قيمت گذارى توليد داخل وجود دارد، يعنى اينكه توليدكنندگان مى توانند بهاى
تمام شده محصوالت خودشان را محاسبه و اعالم كنند و صنايع لبنى اين
كار را انجام دادند، اما زمانى كه توليدكنندگان مى بينند كسى به حرف آنها
گوش نمى كند و هيچ تصميمى درباره جبران ضرر و زيان آنها گرفته نمى

شود، آنها مجبور هستند كه خودشان قيمت شان را افزايش دهند.

وزير نيرو گفت: تحريم هاى 
آمريكا مانع پيشرفت ايران نخواهد 

شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
وزارت نيرو(پاون)، رضا اردكانيان 
در ديدار ســـفير نروژ در تهران با 
تاكيد بر اينكه تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا و خروج اين كشور از برجام 
طرف هاى اروپايى و ساير كشورهاى 
جهـــان را تحت تاثير قرار خواهد 
داد، افزود: دنيا در موقعيتى اســـت 
كه درك كرده چندجانبه گرايى به 
خطر افتاده و جمهورى اسالمى ايران 
ســـردمدار مبارزه با تفكر يكجانبه 

گرايى شده است.
وى همچنين با اشاره به اهميت 

توسعه روابط فى مابين به ويژه در 
زمينـــه انرژى هاى نو افزود: دولت 
متعهد است تا پايان كابينه دوازدهم 
4 هزار مگاوات انرژى تجديدپذير 
وارد مدار كند و تحريم هاى آمريكا 

مانع پيشـــرفت و تحقق اهداف ما 
نخواهد شد.

ســـفير نروژ در تهران هم در 
اين ديدار با ابراز تاسف از شرايط 
به وجود آمـــده، بر تالش دولت 
خـــود براى فراهم كـــردن زمينه 
حفـــظ و ادامه روابط دو كشـــور 

تاكيد كرد.
«الرس نـــوردرم» با اشـــاره 
به اينكه بســـيارى از شركت هاى 
نروژى و ساير شركت هاى اروپايى 
عالقه مند به ادامه فعاليت خود در 
ايران هســـتند، تاكيد كرد: با وجود 
تحريم هاى آمريكا تالش خواهيم 
كـــرد اين فعاليت به نحو مقتضى 

ادامه يابد.

رايگان شدن آب و برق  مدارس و مساجد 
فاجعه است

حجم بارش هاى كشور 200 درصد رشد كرد

رئيس اداره غدد و متابوليك مركز 
مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت 
بهداشت ضمن اعالم آمار مرگ و مير 
ناشى از بيمارى ديابت در دنيا و ايران، 
بر لزوم افزايش ســـطح آگاهى عموم 

درباره اين بيمارى تاكيد كرد .
به گزارش ايســـنا، دكتر شهين 
ياراحمدى در نشست خبرى هفته ملى 
ديابت گفت: اگر در آسيا و خاورميانه 
ميزان مرگ ناشـــى از بيمارى ديابت 
را اندازه بگيريم، در بحرين بيشترين 
مرگ ناشـــى از بيمارى ديابت يعنى 
98مرگ به ازاى 100 هزار ديابتى را 

شاهديم. همچنين كمترين ميزان مرگ 
مربوط به ژاپن اســـت. وى افزود: اين 
اندازه گيرى در ايران نيز نشان مى دهد 
كه 17.5مرگ به ازاى هر 100هزار نفر 
ديابتى رخ مى دهد. در همين راستا ما 
در برنامه ايراپن، چهار بيمارى اصلى 
غير واگير را بررسى كرديم و هدف مان 
اين اســـت كه ميزان مرگ ناشى از 
ايـــن بيمارى ها را  كاهش دهيم.  در 
ادامه دكتر قائمى - عضو برنامه كنترل 
كشورى ديابت گفت: در بخش درمان 
و پيشگيرى بيمارى ديابت در كشور 
در حال اجرا است. در بخش پيشگيرى 

نيز هدف آموزش و افزايش ســـطح 
آگاهى عموم براى پيشگيرى از بروز 
ديابت و كاهش عوارض ناشى از آن 
است. در بخش درمان هم در سطوح 
دوم و ســـوم خدمات،  300كلينيك 
تخصصى ديابت راه اندازى شده است 
كه 240مركز تا پايان ســـال 97به اين 
مراكز اضافه مى شـــود. وى گفت: با 
وجود تمامى فعاليت هايى كه انجام شده 
كنترل ديابت در كشور خوب نيست 
و اميدواريم با همكارى رســـانه ها و 
سازمان هاى مردم نهاد بتوانيم در درمان 

و پيشگيرى ديابت گام برداريم

وضعيت كنترل ديابت در كشور خوب نيست

وزير نيرو:تحريم هاى آمريكا مانع پيشرفت ايران نخواهد شد 

احياى 500 هكتار از اراضى پاكدشت براى كشت زيتون

بيمارى مدرك گرايى به تفكر  حاكم بر جامعه برمى گردد
يك استاد دانشگاه با بيان اينكه خروجى هاى وزارت 
آموزش و پرورش كه وارد دانشگاه مى شوند مطلوب نيستند، 
گفت: به سه دليل دانشگاه هاى ما نيز در انجام وظايفشان موفق 
نبوده اند. مدرك گرايى را به جاى تخصص گرايى در اولويت 
قـــرار داده ايم. دوم آنكه در عرصه پژوهش، مقاله محورى 
جاى نيازمحورى را گرفته است. علت سوم خودمحورى به 

جاى خدامحورى است. 
به گزارش ايسنا، احمد چلداوى، استاد دانشگاه در يك 
برنامه تلويزيونى با موضوع چالش هاى دانشگاه گرايى افزود: 
بخشى از بيمارى مدرك گرايى هم به تفكر حاكم بر جامعه 
برمى گردد. وقتى اقتصاد دولتى است، مردم ناچارند برگردند 
به سيستم دانشگاه دولتى. در اقتصاد دولتى تنها معيار براى 
تشخيص متناسب بودن يك فرد براى يك جايگاه، مدركش 
اســـت. بايد از اقتصاد دولتى به سمت اقتصاد توليدمحور 
برويم. عليرضا الرى پور، متخصص آموزش پزشكى نيز با 
طرح اين پرســـش كه جاى مهارت آموزى در آموزش و 
پرورش كجاست؟ اظهار داشت: سيستم آموزش و پرورش، 

دانش آموزان را ناچار كرده به دانشگاه بروند. دانش آموزان 
ما در دوران تحصيل، چگونه درس خواندن را نمى آموزند 

و اين رويه در دانشگاه هم ادامه مى يابد.
مدير سابق آموزش سازمان نظام پزشكى با بيان اينكه 
البته در رشته پزشكى دانشجويان در كنار استاد آموزش هاى 
عملى مى بينند كمتر با معضل روش درس خواندن مواجهيم، 
درباره معضالت اساسى در حوزه آموزش پزشكى گفت: 
طبق مطالعاتى بيش از 94درصد فارغ التحصيالن پزشـــكى 
عمومـــى قصد ادامه تحصيـــل در دوره تخصص و فوق 
تخصصى دارند. تخصص محورى در حوزه آموزش پزشكى 
نيز فراگير شده است و همه مى خواهند تخصص بگيرند. وى 
افزود: وزير آموزش و پرورش مى گويد نمى تواند كنكور را 
حذف كند، پس چه كسى مى تواند؟ امروز در تلويزيون 
آموزش تست زنى داده مى شود و يادگيرى مفهومى در آن 
وجود ندارد. افرادى با يك سرى ترفند، تست زنى را آموزش 
مى دهند و فرد باسوادى تحويل دانشگاه نمى شود. فرهنگ 

مدرك گرايى در مدارس ايجاد شده است.

ديدار برگشـــت فينال هفدهمين دوره 
رقابتهاى ليگ قهرمانان آســـيا بين تيم هاى 
پرسپوليس و كاشيماآنتلرز در حالى با تساوى 
به پايان رسيد كه تيم ژاپنى به واسطه پيروزى 

در ديدار رفت قهرمان آسيا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ديدار برگشت 
فينال ليگ قهرمان آســـيا بين تيم هاى فوتبال 
پرسپوليس و كاشيما آنتلرز در ورزشگاه آزادى 
برگزار شـــد كه اين ديدار در پايان با تساوى 

بدون گل به پايان رسيد تا تيم ژاپنى به خاطر 
پيروزى دو بر صفر در ديدار رفت جام را به 
سرزمين آفتاب تابان ببرد.اين براى سومين بار 
در تاريخ ليگ قهرمانان آسياست كه تيمى از 
ايران به ديدار فينال راه پيدا كرد اما نه سپاهان، 
نه ذوب آهن و نه پرسپوليس نتوانستند عنوان 
قهرمانى را به خود اختصاص دهند و تيم هاى 
شـــرق آسيا قهرمان شدند.پرسپوليس  در اين 
ديدار با تركيب  عليرضا بيرانوند، ســـيدجالل 

حسينى، محمد انصارى(68 احسان علوان زاده)، 
شجاع خليل زاده، شايان مصلح، آدام همتى(65 
فرهـــاد ربيع خواه) ، كمال كاميابى نيا، احمد 
نوراللهى، على عليپور، گادوين منشـــا و بشار 

رسن به ميدان رفت.
* دقيقه يك: حمله اى كه كاشيما انجام 
داد با عجله مدافعان پرسپوليس به كرنر رفت 
كـــه اين ضربه را بيرانوند دفع كرد و به يك 
ضد حمله تبديل شد كه شوت محكم عليپور 

از باالى دروازه به بيرون رفت.
* دقيقه 5 : بازيكنان كاشـــيما در يك 
توپ گيرى خوب در ميانه زمين به پشـــت 
محوطه جريمه پرسپوليس رسيدند اما مدافعان 

سرخپوش هوشيار بودند و توپ را گرفتند.
* دقيقه 27 : ارسال پرسپوليس از جناح 
چپ با ضربه سر عليپور همراه شد كه دروازه 

بان كاشيما توپ را مهار كرد.
* دقيقه 33 : ارسال بشار رسن از جناح 

چپ درون محوطه جريمه توپ را به منشـــا 
رساند اما تعلل اين بازيكن اجازه نداد موقعيت 

خطرناكى روى دروازه كاشيما ايجاد شود.
به اين ترتيب حمالت پرسپوليس در نيمه 
اول و به خصوص در نيمه دوم روى دروازه 
كاشيما ادامه يافت اما با توجه به دفاع پرتعداد 
حريف و بعضاً كم دقتى پرسپوليســـى ها به 
گل تبديل نشد تا كاشيما با اين تساوى جام 

قهرمانى را به خانه ببرد.

پرسپوليس نايب قهرمان ليگ آسيا شد
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همكار ارجمند
 جناب آقاي دكتر محمد رازي 

درگذش��ت م��ادر گراميتان را خدمت ش��ما و خانواده 
محترم تس��ليت ع��رض مي نمائي��م و از درگاه خداوند 
متع��ال عل��و درجات براي آن مرحومه و صبر و بردباري 

براي بازماندگان را مسألت داريم. 
هيأت مديره، پزشكان و كاركنان 
بيمارستان آتيه 

جناب آقاي دكتر حاج حميدرضا فتحي بيرانوند
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گرامي تان را 
خدمت جنابعالي تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متع��ال براي آن مرحوم مغفور غفران الهي و براي كليه 
بازماندگان و خاندان معزز صبر و ش��كيبايي مس��ئلت 

مي نمائيم.
شركت بي. ان. ام
محمدحسن مرادي

خانواده هاي محترم 
خواجه نوري، اقباليان و دكتر نريمان

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت جناب آقاي محسن 
خواجه نوري را به آن خانواده هاي محترم و كليه بستگان 
ديگر تس��ليت عرض نموده، براي آن مرحوم غفران الهي و 

براي فاميلها صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت داريم.
خانواده دكتر تقوي ـ خانواده امير ياوري ـ خانواده 
هاشـمي ـ خانـواده شـاهرخي ـ خانواده هـاي 

هاشم زاده

استاد محترم جناب آقاي دكتر فرشيد فرهان
ضمن عرض تسليت به حضور شما و خانواده ارجمند براي 

مرحوم پدرگرامي رحمت الهي از ايزدمنان آرزومنديم.
بخش راديوتراپي انكولژي انستيتونوين

همكار ارجمند جناب آقاي محسن رباني 
با نهايت تأس��ف درگذش��ت همشيره مكرمه را تسليت 
ع��رض نم��وده، از درگاه ايزد منان ب��راي آن مرحومه 
 عل��و درج��ات و ب��راي بازمان��دگان صبر و ش��كيبايي 

مسألت داريم. 
امـور مالـيـ  اداره حسـابداري هاـ  بودجـه و 
گزارشـاتـ  حقوق و دسـتمزدـ  سازمان وصول 
 ـ اداره امـوال و انبارهـاي مؤسسـه اطاعـات 

و شركت ايرانچاپ 

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر محمد رازي
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت م��ادر گراميتان را 
صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي 
آن مرحوم��ه طلب و رحمت و ب��راي بازماندگان صبر و 

بردباري مسئلت داريم.
گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
مركز آموزشي درماني شفايحيائيان

برنامه هاي علميـ  دينيـ  فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته سوم آبان
رويدادها: ü بازي هاي تيم سازي

نشسـت ها: ü سياس��تگذاري داده ü  بازي ه��اي 
داستانسرايي  ü  بازي هاي نقش آفريني

كاس ها:  ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
نمايشـگاه هايي با موضوعات:  ü قرآن و دش��من 
شناس��ي  ü ق��رآن و نج��وم ü  ارث)فق��ه(، مس��ايل 
 جديد)فق��ه(  ü  عل��م در خدم��ت صل��ح و توس��عه

ü  كت��اب و كتابخواني ü  بازي و اس��باب بازي ايراني 
 از دهه ه��اي 60 ت��ا 90 شمس��ي موج��ود در كتابخانه

 ü  بازي هاي قديمي و نوستالژي
اطاعات بيشتر: 22866465

همكار ارجمند جناب آقاي مقدسي
با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت مادر بزرگ گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترمتان از صميم قلب تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از درگان ايزدمنان ب��راي آن مرحومه 
غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت 

مي نماييم.
سـيدعلي محمد هاشميـ  سـيدحامد موسوي 
ـ احمد سـليمانيـ  رضا ايمانـيـ  رضا دلخوش 
ـ محمـد سـليمانيـ  اكبر كريمـيـ  حميدرضا 
محمودزادهـ  محمدرضا عطاييـ  قياس مشهدي 
ـ محمدپـور مهاني خامنه ايـ  ابراهيم يزدانيـ  
سـيدحيدرتقويـ  مصطفي بشيريـ  اميد بذلي 
ـ سـيدامير شـهابيـ  مهدي سـليمانيـ  علي 
اصغري نژادـ  محمد بهراميـ  نويد نوريـ  محمد 
رضاپورموسيـ  فرهاد عباسيـ  عباس حاجيلي 
ـ رضـا احمدلوـ  احمد محمودزادهـ   محمد رضا 
شـريفيـ  جواد حيدريـ  علي خداييـ  حسين 

رشيدي.
خانمها: مكرميـ  شعبانيـ  سيريـ  حيدرزاده ـ  

حيدريـ  شجاعيـ  بيگيـ  مقدمـ  ميرخاني

همكار گرامي جناب آقاي مقدسي
ب��ا اندوه ف��راوان درگذش��ت مادر ب��زرگ گراميتان را 
صميمان��ه تس��ليت عرض نموده و از پيش��گاه خداوند 
س��بحان براي آن تازه درگذش��ته رحم��ت و مغفرت و 
براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه خداوندمنان 

آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومـهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شـبكه اطاع رسانيـ  امور توزيع و فروش كتاب 
ـ انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت كنترل 
ـ حمل و نقلـ  تعميرگاهـ  سـازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي 

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر حميدرضا مفرد

ضايعه درگذشت برادر بزرگوارتان را صميمانه تسليت 
ع��رض نموده،  توفيق و س��امتي جنابعال��ي و خانواده 

محترم را از درگاه ايزد متعال مسئلت مي نمائيم.
انجمن جراحان پاستيك و زيبايي ايران

سركار خانم سيده زهرا شيرازي
 وكيل محترم پايه يك دادگستري

درگذشت آقاي سيدمحمد شيرازي پدر گراميتان را 
تسليت عرض مي نمايم سامتي جنابعالي و بازماندگان 

محترم را از خداوند متعال خواستارم.
سيد ذبيح ا... شيربچه

دوست گرامي 
جناب آقاي دكتر غامرضا عمراني

درگذش��ت مرحـوم تيمسـار ابراهيـم واحـدي 
اريجاني را خدمت ش��ما و خان��دان بزرگ عمراني و 
واحدي اريجاني تسليت عرض نموده، براي بازماندگان 
بقاءعمر و براي آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان 

خواستاريم.
دكتر محمدمهدي كامكارـ دكتر ايرج ملك پورـ 
نظام الدين شفائي نياكي ـ دكتر مرتضي فيروزي 
نياكي ـ دكتر بصري ـ دكتر رضا ارجمندي ـ دكتر 
غامعلي نجفي ـ مهندس مرتضي سيف نياكي ـ 
دكتـر رضـا توفيقـي نياكـي ـ دكتـر صفانيـاـ 
جهانگير رضايي ـ دكتر اسفنديار اخوان نياكي ـ 
تقي نژادعمران ـ مهندس قاسم اخوان ـ مهندس 
اسماعيل جمالي ـ نصرت  هاديزاده ـ سيد احمد 

حكيمي

هوالباقي
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت همسر همكار گرامي 
جناب آقاي مهندس حسين خليلي مرد كارشناس 
محترم رسمي دادگستري رشته راه و ساختمان را ضمن 

عرض تسليت به اطاع همكاران گرامي مي رساند.
ب��ه همين مناس��بت مجل��س ترحيمي روز يكش��نبه 
97/08/20 از ساعت 15 الي 16:30 در مسجدالزهرا)س( 
واقع در ش��هرك قدس، فاز2، خياب��ان هرمزان منعقد 

مي باشد.
حضور س��روران گرامي باعث تسلي خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري

هوالباقي
گفتم كه چرا رفتي و تدبير نه اين بود

گفتا چه توان كرد كه تقدير چنين بود
گفتم كه نه وقت سفرت بود چنين زود

گفتا كه مگو مصلحت حق در اين بود
در س��وگ ع��روج ملكوتي ب��رادر عزيزم��ان، مرتضي 
اصطباري مراس��م يادب��ودي در روز دوش��نبه مورخ 
97/8/21 از س��اعت 15 الي 16:30 در  خ پاس��داران، 
بوس��تان دوم، خ گيان، جنب آتش نش��اني، مس��جد 
حضرت رس��ول اعظ��م)ص( برگزار مي گ��ردد. حضور 
گرمت��ان در اين مراس��م مايه ش��ادي روح آن مرحوم 

خواهد بود.
از طـرف خانواده هـاي: اصطبـاري، قادسـي، 
پورمعـزي، عارفـي، مجد، مهرادفـر، مقدم پور، 
كرميار، منصور مويد، كوچاني و ساير وابستگان

تشكر و قدرداني
از همگي سروران گرامي كه در سوگ فقدان پدر عزيزم 
مهندس ايرج منصوري با ارس��ال تاج گل يا شركت 
در مراسم تشييع و ترحيم و ارسال پيام و چاپ آگهي يا 
اهداء به موسس��ات خيريه ابراز همدردي نموده و باعث 
تسلي بازماندگان شدند بسيار سپاسگزاري نموده و اگر 
از قدرداني حضوري از يكايك سروران معذورم مي داريد، 
بدينوسيله از زحمات و مراهم شما تشكر نموده و آرزوي 

سامتي و شادكامي براي همگان داريم.
با احترامـ  بابك منصوري و خانواده 

از دس��ت دادن مادر، مصيبتي اس��ت بزرگ كه گذر از 
 آن صب��ري س��ترگ مي خواهد. همدردي م��ا را پذيرا

 باشيد. 

خسرو عزيز 
چهلمين س��الگرد شهادت 
گرام��ي  را  پرافتخ��ارت 
تاري��خ  در  و  مي داري��م 
97/8/21 برس��ر م��زارت 
در باغ فردوس كرمانش��اه 
گردهم مي آئيم و به سوگ 

مي نشينيم.
بـرادران داغـدارت: دكتر ايرج ناظـريـ  پرويز 

ناظريـ  حاج مهدي ناظري

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام 
به شماره ثبت 78828 و شناسه ملی 10101236571 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/18 و مجوز شماره 122/39284 مورخه 1397/06/26 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای احمد 
فرشچیان کد ملی 1287583474 به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن )سهامی عام( به شناسه ملی 10100687843 به سمت رئیس هیات مدیره -2آقای محمد هاشم 
رکن تهران کد ملی 0041097491 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( به شناسه ملی 10101750182 به سمت نایب رئیس هیات مدیره -3 آقای پژمان 
جعفری کد ملی 0071212231 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( به شناسه ملی 10102501905 به سمت عضو هیات مدیره -4آقای محمود 
اری دارابی کد ملی 2091554774 به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی 10100830792 به سمت عضو هیات مدیره -5آقای محمد نعیمی ابیانه کد ملی 1239727161 
به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر )سهامی خاص( به شناسه ملی 10100309060 به سمت عضو هیات مدیره -6آقای محمدرضا امینی کد ملی 5499372683 خارج از 
اعضای هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب 
مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت 
خواهد بود. اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: 1(نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی 
و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 2( نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج 
آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب . 3(نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه پس از تصویب رئیس هیات 
مدیره شرکت . 4(افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر . 5(دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . 6(تنظیم آئین نامه های داخلی مورد 
نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب . 7(صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، در قالب آئین نامه معامات شرکت . 8(انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر ، 
تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه 
ایقاعات در چارچوب آئین نامه معامات شرکت . 9(به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معامات شرکت . 10(تحصیل 
تسهیات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. 11(اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر 
یک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری 
و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در 
دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و 
تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح 
یا بدون آن( ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل 
وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد 
 سوگند، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . 12(تنظیم صورت های مالی ساانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت های
  مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. 13(استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی

 عملیات ش���رکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت . 14(همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای 
اجرای وظایف خود . 15(تحصیل دارائی ، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف 

شرکت در چارچوب آئین نامه معامات شرکت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268074(

آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه سهامی خاص
 به شماره ثبت 270301 و شناسه ملی 10103039232 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. صورت های مالی 
عملکرد س���ال 95 تصویب گردید موسسه حسابرسی آرمون گستران به شناسه ملی 10103210831به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی 10100177661 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یکسال مالی تعیین گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268059(

آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه سهامی خاص
 به شماره ثبت 270301 و شناسه ملی 10103039232 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
 تهران-سازمان برنامه شمالی-بلوار شقایق شمالی-خیابان سوم پرواز-پاک -28طبقه اول-

کد پستی 1483877631 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268058(

آگهی تغییرات
 شرکت اکبریه سهامی خاص

 به شماره ثبت 49186 و شناسه ملی 10100943650 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بهزاد اقتصاد با شماره ملی 0450970086 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره مهداد نصیری با شماره ملی 0031087231 به سمت 
رئیس هیئت مدیره وهادی اهدائی با شماره ملی 0451200942 به سمت 
 نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با 
امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)268063(

آگهی تغییرات شرکت اسسکو سهامی خاص
 به شماره ثبت 20965 و شناسه ملی 10100665122

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. آقای سعید کلباسی انارکی به کد ملی 1249865840 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایمان کلباسی انارکی به کد ملی 0062426168 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مقصودی بشماره ملی 2870746342 
بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی 
 و اداری با هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

موسسه حسابرس���ی دقیق آزما تراز به شناس���ه ملی 10320275400 و آقای 
غامحس���ین آذری خواه به شماره ملی 0940400871 به ترتیب بسمت بازرسان 

اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268068(

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب
 سهامی خاص به شماره ثبت 174321 و شناسه ملی 10102167142 

 به استناد صورتجلس����ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فرشته طباطبایی مقدم 
کدملی 004868044 به عنوان نایب رییس هیات مدیره ، خانم فرناز س���امت کدملی 0040677771 به 
عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمد علی عاصمی کدملی 0453314351 به عنوان مدیرعامل تعیین 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضای منفرد مدیرعامل 

و یا هریک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268053(

آگهی تغییرات
 شرکت طاهر ایران سهامی خاص

 به شماره ثبت 52140 و شناسه ملی 10860949905 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/06/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود وزیان و عملکرد سال 
مالی منتهی به 29اس���فند 96 به تصویب رس���ید . مؤسسه حسابرسی و 
خدمات مالی فاطربه شناس���ه ملی 10100188574 به عنوان بازرس 
اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 
10380076460به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیر اانتشار جهت 

درج و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)268057(

آگهی تغییرات 
شرکت اکبریه سهامی خاص 

به شماره ثبت 49186 و شناسه ملی 10100943650 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 
1395/12/30 به تصویب مجمع رسید. افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 س���ال انتخاب شدند : بهزاد اقتصاد با شماره ملی 0450970086 
مهداد نصیری با ش���ماره ملی 0031087231 وهادی اهدائی با شماره ملی 
0451200942 افراد ذیل به س���مت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب 
شدند : موسس���ه حسابرسی آزمون سامانه بشناسه ملی 10100452010 به 
سمت بازرس اصلی و مهدی شالچی امیرخیز به شماره ملی 0047381183 به 
سمت بازرس علی البدل روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268060(

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام

 به شماره ثبت 139057 و شناسه ملی 10101821250 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
آخر اسفندماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار 
ممیز به شناس���ه ملی 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 
به عنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای 1 سال مالی انتخاب شد. روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)268062(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم سهامی خاص

 به شماره ثبت 292773 و شناسه ملی 10103299986 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان 
س���ال مالی 1396/12/29 بتصویب رسید. علیرضا عبدلی به شماره ملی 
0049653121 به س���مت رئیس هیئت مدیره-سمانه عبدلی به شماره 
ملی 0068378149 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره - ونوس فاضلی 
وش به ش���ماره ملی 0067937179 به سمت عضو هیئت مدیره و سید 
علی خلیلی به ش���ماره ملی 0047977876 به سمت مدیرعامل – خارج 
از اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید. موسسه خدمات 
مالی وحسابرسی کوشامنش به شناس���ه ملی 10100434110 بعنوان 
بازرس اصلی و شهرام ناصری به شماره ملی 0057383006 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار 
اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسامی با 
امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل به همراه 
یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و 
اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )268061(

 آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 346846 و شناسه ملی 10103907350 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای مراد امیر سهامی کد ملی 0039430103 به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه 
سرمایه انسانی پاسارگاد شناسه ملی 10103223273 به سمت رئیس هیأت مدیره 
آقای اسفندیار عظیمی کد ملی 1464997470 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره 
و مدیر عامل آقای عادل اوجاقی کد ملی 0071421701 به سمت عضو هیأت مدیره 
 تعیین گردیدند . کلیه اس���ناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از چک، بروات، سفته ها 
و قرارداده���ا با دو امضا، “مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره” و یا “ رئیس هیأت 
 مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره” ممهور به مهر ش���رکت معتبر میباشد. 
نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، 
با امضاء مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)268054(

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب سهامی خاص
 به شماره ثبت 174321 و شناسه ملی 10102167142 

به استناد صورتجلس����ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب رسید . اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار 
 زیر انتخاب شدند: آقای محمدعلی عاصمی دارنده کد ملی 0453314351 ، 
 خانم فرشته طباطبایی مقدم دارنده کد ملی 0040868044 و خانم فرناز سامت

 دارنده کد ملی 0040677771 موسس����ه حسابرسی شاهدان شناسه ملی 
10100182550 ب����ه عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا صالحی دارای 
کد ملی شماره 0043685617 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
 مالی انتخاب ش����دند . روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورشرکت تعیین گردید . 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)268052(
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سرويس خارجى:وزارت دفاع تركيه در بيانيه اى اعالم كرد: بر اثرانفجار در
انبار مهمات ارتش اين كشور در استان هاكارى 25 نظامى زخمى و هفت نفر

ديگر كشته شدند.
وزارت دفاع تركيه علت اين انفجار را بروز اشتباه در حين عمليات تمرين
تيراندازى دانست وگفت:به دنبال اين حادثه انبار مهمات سالح هاى سنگين  ارتش
در منطقه «شمدينلى» استان هاكارى منفجر شد كه 25 زخمى و هفت كشته بر
جاگذاشـــت. از سويى، اردوغان رئيس جمهورى تركيه گفت: عليرغم حمالت
بدخواهان خارجى و داخلى، مصمم هستيم كه براى قرار گرفتن در راه قدرتمندترين
و مرفه ترين كشورهاى دنيا گام برداريم.همچنين «رجب طيب اردوغان» از احتمال

ديدار با «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا در پاريس خبر داد.

 انفجار انبار مهمات  ارتش تركيه در 
« هاكارى» با 25 زخمى و 7 كشته
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نصراهللا: عادى سازى روابط با اسرائيل، 
نقاب از چهرههاى منافق عربى برمىدارد

سرويس خارجى: دبيركل حزب 
اهللا لبنان تاكيد كرد كه عادى سازى كنونى 
روابط برخى كشورهاى عربى با اسرائيل 
به نفاق عربى پايان مىدهد و نقاب را از 

چهره نيرنگبازان و منافقان برمىدارد.
ســـيد حسن نصراهللا درخصوص 
عادى سازى روابط ميان كشورهاى عربى 
حاشيه خليج فارس با رژيم صهيونيستى 
گفت: ما هرگونه عادى سازى روابط با 
دشمن اسرائيلى را محكوم مىكنيم، حال 
اين عادى سازى از سوى هر طرفى يا به 
هر شكلى صورت بگيرد. ما تمامى ملتها را به مخالفت با عادى سازى روابط 
با اسرائيل و محكوم كردن هر نوع آن فرا مىخوانيم و براى رويارويى با عادى 
سازى، بايد وارد اين نبرد شد.دبيركل حزب اهللا لبنان خطاب به مردم فلسطين 
نيز تصريح كرد: به خاطر اقدام برخى كشورهاى عربى در عادى سازى روابط با 
اسرائيل اندوهگين نباشيد، چراكه آنچه در گذشته در خفا و پنهان انجام مىشد، 
در حال حاضر به صورت علنى صورت مىگيرد .وى اظهار داشـــت: عادى
سازى كنونى روابط با اسرائيل به نفاق عربى پايان مىدهد و نقاب را از چهره 
نيرنگبازان و منافقان برمىدارد. دبيركل حزباهللا لبنان تصريح كرد مردم بحرين 
عليه عادىسازى روابط با رژيم صهيونيستى و سفر نتانياهو دست به تظاهرات 
گسترده زدند كه اين قابل تقدير است. وى در ادامه به حكم حبس ابد شيخ 
على سلمان دبيركل الوفاق بحرين هم پرداخت و گفت تبديل حكم بىگناهى 
شيخ سلمان به حبس ابد نشان مىدهد نظام قضايى بحرين، سركوبگر است. 
نصراهللا ادامه داد: ما برنامههاى زيادى براى مقابله با عادىسازى روابط با اسرائيل 
داريم همانگونه كه در تونس و لبنان شاهد آن بوديم. وى افزود ورزشكاران 
ايرانى زمانى كه به مسابقات جهانى مى روند و حريف آنها اسرائيلى است، از 

اين مسابقات انصراف مىدهند.
سيد حسن نصراهللا در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به تحريمهاى 
آمريكا عليه ايران اعالم كرد دونالد ترامپ به صراحت مىگويد هدف تحريمها 
قطع حمايت ايران از مقاومت در منطقه و تغيير موضع آن در قبال مســـأله 
فلسطين است اما ايران مانند بسيارى از كشورهاى عربى اين كار را انجام نداد 
و حمايتش از مقاومت را قطع نكرد. وى در ادامه افزود: روند مقاومت قاطعانه 
و قوى بوده و پيروزىهايى را محقق ســـاخته اســـت .وى اظهار داشت: اين 
دستاوردهاى تاريخى با خون شهدا محقق شده است. كاروانهاى شهداى ما پى 
در پى مىآيند و پيروزىهايى را در هر ميدانى كه ما وارد آن مىشويم، رقم 
مىزنند و ما به مدد خون شهدايمان و از طريق معادله طاليى و قدرتهاى 
موشكى مقاومت، از سرزمين و خاك خود حفاظت مىكنيم.دبيركل حزب اهللا 
لبنان تصريح كرد: بيشتر خانوادههاى شهداى ما در فدا كردن فرزندان خود بخل 
نورزيده اند و بيش از 135 خانواده هستند كه بيش از يك شهيد دادهاند.سيد 
حسن نصراهللا تصريح كرد: دشمن با ايجاد هول و وحشت و إعمال فشارها 
و استفاده از آمريكايىها، به دنبال تمركز بر قدرت موشكى مقاومت است اما 
تهديدها و إعمال فشارها و تحريمها عليه ما كارساز نيست و ما از كشور خود 
دفاع خواهيم كرد، چراكه اگر پشت كشور خود را خالى كنيم، لبنان در معرض 
تجاوز قرار مىگيرد.دبيركل حزب اهللا اظهار داشت: ما قطعاً به هر گونه تعدى به 
لبنان پاسخ خواهيم داد و اجازه نمىدهيم همچون گذشته، دشمن حريم كشور 
ما را در هم بشكند.وى تاكيد كرد: توان موشكى مقاومت نقطه قوت لبنان است 

و ما به هر تجاوزى پاسخ مىدهيم.
سيد حسن نصراهللا در خصوص سوريه هم اظهار داشت: با وجود تمامى 
ظلمى كه از سوى كشورهاى عربى در حق سوريه به وقوع پيوست، اما سوريه 
موضع خود در حمايت از مساله فلسطين و مقاومت را تغيير نداد. دبيركل حزباهللا 
به مسأله كشته شدن جمال خاشقجى روزنامهنگار منتقد در كنسولگرى عربستان 
سعودى در تركيه هم اشاره كرد و گفت جهان بايد اين اقدام را محكوم كند و 
تعجب مىكنيم جهان كه از جنايت قتل خاشقجى شوكه شده چرا از جنايات 
سعودى در يمن شوكه نمىشود. وى ادامه داد: ما به دليل مسأله خاشقجى در 
برابر وضعيت جديدى در يمن قرار داريم و خوب است كه شاهد اظهاراتى مبنى 
بر لزوم پايان جنگ يمن هستيم. نصراهللا گفت: درخواستها براى پايان دادن به 
جنگ در يمن نتيجه ايستادگى ملت يمن است. نصراهللا درباره تشكيل دولت 
لبنان هم گفت: امروز فضاى لبنان به نحوى است كه مىگويند حزب اهللا تشكيل 
دولت را به تأخير مىاندازد اما درخصوص اصرار ما بر لزوم حضور سنى هاى 
خارج از جريان المستقبل در دولت، بايد بگويم ما به آنها افتخار مىكنيم زيرا 
سنىهاى وابسته به جريان 8 مارس همواره در كنار مقاومت و مسأله فلسطين 
بودهاند، سنىهاى مستقل همان كسانى هستند كه مانع شدند درگيرى سياسى در 
كشور به جنگ مذهبى تبديل شود؛ مسألهاى كه آمريكا براى تحقق چنين جنگى 
تالش مىكرد.وى افزود: از روز اول به نخستوزير مكلف (سعد حريرى) و 
طرفهاى مربوطه تأكيد كرديم سنىهاى مستقل حق حضور در دولت را دارند 
اما حريرى با گنجاندن سنىهاى مستقل در دولت لبنان مخالف است و اين 

مسأله به گره اصلى در مسير تشكيل دولت تبديل شده است.
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«كالپر»: ترامپ بدون حمايت بين المللى از تحريم هاى ايران، 

شكست مى خورد
ايرنا: جيمز كالپر مدير سابق سازمان اطالعات 
ملى آمريكا گفت كه اعمال فشار چندجانبه سياسى، 
اقتصادى و ديپلماتيك بدون همراهى شركاى مختلف، 
آمريكا را به نتايجى كه در رابطه با ايران به دنبال آن 
است، نخواهد رساند.كالپر افزود: جمله «سپس هيچ 
كس نبود» به ياد ماندنى ترين معماى مهمانى بود كه 
در آن هر يك از مهمانان به دست يكى كشته شده 
بود؛ سياست دونالد ترامپ در قبال ايران نيز نتيجهاى 

تقريبا مشـــابه دارد و شـــركاى آمريكا را كه حامى مهار ايران از سوى واشنگتن 
بودند، يكى پس از ديگرى از بين برد و ده ها كشورى كه در طول سردمدارى 
چند دهه اى آمريكا در ايجاد مانع بر سر راه توانمندى هسته اى ايران با دقت 
فعاليت كردند، االن ديگر راه خود را در پيش گرفته اند. به گفته وى، عربستان 
يكى از سه متحد باقى مانده آمريكا، به بازيگرى محورى در راهبرد آمريكا در 
سراسر خاورميانه تبديل شده اما قتل جمال خاشقجى و ساير مسائل، ممكن 
اســـت عربســـتان را از ادامه ايفاى اين نقش بازدارد. كالپر تصريح كرد: كاهش 
حمايت بين المللى، دولت ترامپ را به طور خطرناكى در انزوا قرار داده است 
و خروج دولت ترامپ از توافقنامه هســـته اى ايران باعث خاتمه حمايت از 

سياست آمريكا شد. 
توافق روسيه و سازمان همكارى اسالمى براى مبارزه مشترك با تروريسم

ايرنا: معاون وزير امور خارجه روسيه با هياتى از سازمان همكارى اسالمى 
ديدار و دو طرف در خصوص همكارى در عرصه مبارزه با تروريســـم توافق 
كردند.«اولگ سيرومولوتف» و «عبداهللا عالم» معاون دبير كل سازمان همكارى 
اسالمى و هيات همراه، در خصوص همكارى بين المللى در عرصه مبارزه با 

تروريسم و افراط گرايى گفت وگو كردند.  
«برگزيت» سبب استعفاى وزير حمل و نقل انگليس شد

فـــارس: وزير امـــور حمل و نقل انگليس به 
دليل طرح پيشنهادى دولت اين كشور براى خروج 
از اتحاديه اروپا (برگزيت)، از كابينه جدا شـــد.«جو 
جانسون» در بيانيهاى گفت: برگزيت، كشور را دچار 
تفرقـــه كرده و خانوادهها را هم دچار اختالف كرده 
اســـت. جانسون افزود با وجود اينكه در همهپرسى 
براى خروج انگليس از اتحاديه اروپا به ماندن در اين 
اتحاديه رأى داده، اما مجدانه خواســـتار آن بوده كه 

دولت طرح خروج را اجرا كند.  
مجلس سريالنكا منحل شد

تسنيم: رئيس جمهورى سريالنكا پارلمان اين كشور را منحل كرد. به گفته 
برخى منابع، انتخابات بعدى مجلس در ژانويه و فوريه سال 2019 برگزار خواهد 
شد. دستور انحالل پارلمان پس از حدود دو هفته كشمكش بر سر قدرت در 
اين كشور آسيايى صورت گرفت. رئيس جمهورى سريالنكا پيش از اين "رانيل 

ويكرمسينگه" نخست وزير اين كشور را بركنار كرده بود. 
دبيركل مؤسسه اسالمى «مؤمنان بدون مرز» در اردن ناپديد شد

مهر: مقامات امنيتى اردن از ناپديد شــــدن 
«يونس قنديل» دبيركل مؤسســــه اسالمى «مؤمنان 
بدون مرز» در اين كشــــور خبر مى دهند. قنديل 
در منطقه «طارق» واقع در شهر امان ناپديد شده 
است. خودروى وى در همين منطقه كشف شده 
اســــت. «عادل قنديل» برادر يونس قنديل در اين 
خصوص گفت: خودروى برادرم در شرايط كامال 
غير عادى كشف شده است و خودرو درحالى كه 

روشن بود و درهايش به طور كامل باز بود، كشف شد.  
داعش مسئوليت شورش در زندان خجند تاجيكستان را برعهده گرفت

ايرنا: گروه تروريستى داعش مسئوليت شورش در زندان خجند تاجيكستان 
كه منجر به كشته و زخمى شدن شمارى شد را برعهده گرفت.گروه تروريستى 
داعش با انتشار مطلبى در سايت اينترنتى اعماق مدعى شد عامل اصلى شورش 
در زندان خجند كه منجر به كشته شدن 27 تن شد از نيروهاى اين گروه بوده 
است. مقامات امنيتى تاجيكستان نيز عامل اصلى شورش در زندان شهر خجند 

را از تروريست هاى داعش معرفى كرده اند. 

گوترش: چندجانبه گرايى بيش از هر زمان ديگرى براى جهان الزم است
ايســـنا: دبيركل سازمان ملل گفت كه در ميان 
رشـــد فزاينده چالشهاى جهانى، چند جانبه گرايى 
بيش از هر زمان ديگرى مهم است. آنتونيو گوترش 
گفت: در بحبوحه تهديدهاى مربوط به تغييرات آب 
و هوايى، افزايش درگيرى ها، گســـترش تسليحات 
اتمـــى و نابرابرى، ضرورت وجود چندجانبه گرايى 
بيش از هر زمانى احســـاس مىشود. وى ادامه داد: 
در سراسر جهان با خشم، نگرانى، بى ثباتى و امور 

غيرقابل پيش بينى روبرو هستيم. 

شمار تلفات حمالت تروريستى سومالى به 40 تن رسيد
ايرنا: پليس سومالى اعالم كرد كه شمار تلفات حمالت تروريستى به هتلى 
در موگاديشو پايتخت اين كشور به 40 تن افزايش يافت.گروه الشباب سومالى 
مسئوليت حمالت تروريستى و مسلحانه به هتلى در موگاديشو را بر عهده گرفته 
است. نگهبانان هتل و ماموران اداره تحقيقات جنايى سومالى بالفاصله پس از 
انفجار دو خوروى بمب گذارى شده به صورت همزمان و انفجار سوم ناشى از 
بمب كار گذاشته شده در خودرويى در خيابان هاى اطراف هتل، اقدام به بررسى 

علل حادثه و تعقيب تروريست ها كردند. 

نخست وزير فرانسه: يهودستيزى افزايش يافته است
ايسنا: نخستوزير فرانسه در هشتادمين سالگرد 
حمله نازىها به يهوديان آلمان نســـبت به افزايش 
يهودستيزى هشدار داد و گفت موارد مربوط به آزار 
يهوديان در فرانســـه امسال 69درصد افزايش يافته 
است. ادوارد فيليپ از طرحهايى سخن گفت كه طى 
آن بازپرسان و قضات براى مقابله با چنين جرائمى 
اختصاص داده خواهند شـــد. او گفت گروهى در 
سطح اين كشور در حالت آمادهباش هميشگى قرار 

خواهند داشت و كارشان دخالت در مدارس و حمايت از معلمانى است كه با 
يهودستيزى مواجه مىشوند. 

كوتاه از سراسر جهان

سرويس خارجى:  دونالد ترامپ 
رئيس جمهـــورى آمريكا كه براى 
گراميداشـــت  صدمين سالگرد پايان 
جنگ جهانى اول به پاريس سفر كرده 
است، در توئيتى به  پيشنهاد «امانوئل 
مكرون» همتاى فرانسوى خود درباره 
تشكيل ارتش اروپايى تاخت؛ اقدامى 
كه  منجر به تنش درروابط واشنگتن 

و پاريس شد.
 ترامـــپ پيشـــنهاد «امانوئل 
مكرون»همتاى فرانسوى خود براى 
ايجـــاد ارتش اروپايى را «بســـيار 
توهينآميز»  دانست ودر توئيتى نوشت: 
رئيسجمهورى فرانسه گفته است كه 
اروپـــا براى محافظت از خودش در 
برابر آمريكا، چين و روســـيه ارتش 
خودش را تشـــكيل خواهد داد، اين 
بسيار توهينآميز است اما شايد بهتر 
باشد اروپا اول سهم خودش  در ناتو 

را بپردازد.
ترامـــپ  همچنين در ديدار با 
مكرون در پاريس در پاسخ به سوالى  
دربـــاره اين كه منظورش از  توئيتش 
به رئيس جمهورى  فرانسه چه بوده 
است گفت: ما خواهان كمك به اروپا 
هستيم اما اين بايد منصفانه باشد، اكنون 
كشيدن بار مسئوليت عمدتا به دوش 

آمريكا است.
 وى اظهارداشـــت: آمريـــكا 
بوده  خواستار يك "اروپاى قدرتمند" 

و به دنبال كمك به همپيمانش است 
اما اروپا بايد در تقسيم مسئوليتهاى 

دفاعى خود  منصف باشد.

امانوئل مكرون نيز  با بيان اين 
كه اروپا بايد پذيراى مسئوليت بيشترى 
در زمينه دفاع از خود باشد گفت: با 

صحبت ترامپ مبنى بر بيشتر شدن 
بار مسئوليت اروپا در ناتو موافقم. وى 
افزود:من به صراحت پيشنهادهايى در 

زمينه قابليت هاى دفاعى راهبردى اروپا 
و لـــزوم اين كه اروپا توانايى پذيرش 
مسئوليت مشترك بيشتر در ناتو را پيدا 

كند مطرح خواهم كرد.
در چنين شرايطى،جان بولتون 
مشاور امنيت ملى آمريكا اعالم كرد: 

آمريكا هيچ برنامهاى براى اســـتقرار 
موشكهاى هستهاى در اروپا  كه ناقض 
پيمان منع موشك ميانبرد هستهاى با 

روسيه  باشد، ندارد. همچنين «مايك 
پمپئو» وزير خارجه آمريكا  در ديدار 
با مقامات چينى در واشنگتن تاكيد كرد: 

كشورش به دنبال ايجاد يك جنگ سرد 
جديد با چين نخواهد بود.

در تحولى ديگر، دونالد ترامپ 

رئيس جمهور آمريكا با امضاى دستور 
جديدى، اعطاى پناهندگى به گروههاى 
خاصـــى از مهاجران را  محدود كرد. 
همچنيـــن  رئيس جمهورى آمريكا 
مدعى شد كه نهادهاى برگزار كننده 
انتخابـــات مياندوره اى  كنگره  اين 
كشور در حال بررسى وقوع تقلب در 
دو حوزه انتخاباتى براوارد و پالم بيچ  

در فلوريدا هستند.
از سويى،دموكرات هاى مجلس 
سناى آمريكا قصد دارند عليه تصميم 
ترامپ براى انتخاب وزير دادگسترى 

موقت اين كشور شكايت كنند.
در اين حال،روزنامه «واشنگتنپست» 
در گزارشـــى نوشت: دموكراتها در 
تدارك هستند تا تمامى ابعاد سياست 
خارجى دولـــت «دونالد ترامپ» را 
بررســـى كنند.روزنامه وال استريت 
ژورنـــال  نيز فاش كرد كه در جريان 
رقابتهاى انتخاباتى 2016،  ترامپ 
شـــخصا در روند پرداخت پول براى 
سرپوش گذاشـــتن بر رسوايىهاى 

اخالقيش مداخله داشته است.  
 از طرفى،«جف سشـــنز» وزير 
سابق دادگسترى آمريكا گفت: از اين 
كه خود را از تحقيقات درباره دخالت 
روسيه در انتخابات رياست جمهورى 
سال 2016 آمريكا كنار كشيده، متاسف 
نيست و اين تحقيقات به شكل مناسب 

و موجهى در حال انجام است.

تنش در روابط آمريكا- فرانسه؛ترامپ به مكرون تاخت

ســـرويس خارجى: ائتالف بينالمللى موسوم به ضد 
داعش به رهبرى آمريكا كشتار ديگرى را در شرق سوريه 
رقم زد و جنگندههاى اين ائتالف، شهرك «هجين» در شرق 
شهر ديرالزور را بمباران كردند كه در پى آن 26 غير نظامى 

جان باختند.
جنگندههاى ائتالف شـــهرك «هجين» واقع در 110
كيلومترى شرق شهر ديرالزور را هدف حمالت خود قرار 
دادند. منابع محلى گفتند كه جنگندههاى آمريكايى منازل غير 
نظاميان را به صورت گسترده بمباران كردند. بيشتر افراد كشته 
شده زنان و كودكان بودند و در جريان حمالت مذكور دهها 
نفر نيز زخمى و خسارات زيادى به منازل ساكنان اين منطقه 
وارد شد. منابع محلى مىگويند كه به خاطر سختى بيرون 
كشيدن افراد زخمى از زير آوارها و وضعيت نامساعد بسيارى 
از آنان، احتماال بر تعداد افراد كشته شده افزوده خواهد شد. به 
گفته اين منابع، ائتالف آمريكا به بهانه حمله به تروريست هاى 
داعش منازل غير نظاميان را بصورت كوركورانه بمباران مىكند 
و تجاوز مستمر ائتالف باعث آوارگى و مهاجرت اجبارى 
صدها غير نظامى شده است كه به خاطر تخريب منازلشان، 
بىخانمان شدهاند. كشتار غيرنظاميان هجين تنها چهار روز 
پس از بمباران منطقه «السوق الجديد» در اين شهرك توسط 

ائتالف آمريكا صورت گرفت. در جريان حمالت اخير آمريكا 
به هجين كه با بمبهاى ممنوعه فسفرى سفيد انجام گرفت، 
شمار زيادى از غير نظاميان مصدوم و برخى از مغازهها و 

منازل نيز به آتش كشيده شد.
خبر ديگر اينكه جابر على پاشا فرمانده تروريستهاى 
احرار الشام از همه گروههاى تروريستى خواست براى نبرد با 
ارتش سوريه آماده شوند. فرمانده گروه تروريستى احرارالشام 
در كانال تلگرامى خود نوشت: همه گروههاى تروريستى براى 
پاسخگويى به عمليات ضربتى ارتش سوريه به تروريستها 
در شـــمال اين كشور آماده شوند. پاشا اظهار داشت: نبرد 
با نيروهاى نظام سوريه بى ترديد آغاز خواهد شد. ارتش 
سوريه در پاسخ به نقض هاى مكرر توافق سوچى از طرف 
تروريستها با حمله به مواضع آنها در شمال استان حما 19

تروريست را از پاى درآورد. اين در حالى است كه ارتش 
سوريه بارها در مقابل اين اقدام تروريستها در استانهاى 
حلب، حما و الذقيه سكوت كرده بود. وزارت دفاع روسيه 
نيز در گزارشى اعالم كرد كه در 24 ساعت گذشته شش 
نيروى ارتش سوريه در حمله تروريستها به مواضع آن ها 
در استان هاى حلب، حما و الذقيه كشته و پنج تن ديگر 

زخمى شدند.

جنگندههاى آمريكايى بار ديگر غير نظاميان را در سوريه
 به خاك و خون كشيدند

ســـرويس خارجى: نمايندگان 
پارلمان عراق تحركات وســـيعى را 
براى فشـــار به دولت«عبدالمهدى» 
جهت خروج نيروهاى آمريكايىها 
آغاز كردند.«احمد االسدى» از رهبران 
فراكســـيون «البناء» به رهبرى« نورى 
المالكى» و نماينده پارلمان عراق اعالم 
كرد : جنـــب و جوش و تحركات 
بااليى در پارلمان براى فشار به دولت 
جهت اخراج نيروهاى آمريكايى از 

عراق وجود دارد.
االسدى به شبكه «رووداو» گفت: 
از زمان پارلمان ســـابق خواستههايى 
مبنـــى بر تدوين جدول زمانى براى 
خـــروج نيروهاى آمريكايى از خاك 
عراق وجود داشـــت و حضور اين 
نيروها به خواسته دولت عراق براى 
پشتيبانى و كمك در راستاى مبارزه 
بـــا داعش بود و اكنون كه نيروهاى 
عراقى داعش را نابود كردهاند، نيازى 
به آمريكايىها نيســـت و نمايندگان 
فعلى نيز اصرار زيادى براى خروج 
اين نيروها دارند.االسدى در ادامه افزود 
: صرفا بايد مستشاران و مربيان نظامى 
به حسب نياز برخى نهادها و سازمانها  

در عراق باقى بمانند.
اين شخصيت سياسى عراقى در 
پاسخ به اين سؤال كه اخراج نيروهاى 
آمريكايى، آيا به تيره شـــدن روابط 

بغداد - واشنگتن نمىانجامد؛ گفت: 
عراق حق اين را دارد تا ميزان نيازش 

به مشاوران و مربيان نظامى را مشخص 
كند؛ خواسته پارلمان نيز مطلق نيست 
و در آن ذكر شده است كه بايد ميزان 

نياز به اين نيروها و مكانهاى حضور 
آنها مشخص شود.«احمد االسدى» 

در خصوص تحريمهاى آمريكا عليه 
ايران با يكجانبه خواندن اين تحريمها 
گفت: ما اين گونه تحريمها را تجربه 

كردهايم و به خوبى مىدانيم كه تأثيرات 
منفى آنها تا چه اندازه است ، موضع 

دولـــت و همچنين نهادهاى مردمى 
عراق، در مخالفت با تحريمها عليه 

جمهورى اسالمى ايران است.

او بـــا بيان اينكه عراق و ايران  
روابط تجارى و اجتماعى و جغرافيايى 
دارند، عراق را متضرر تحريمها عليه 
ايران دانست و گفت: اگر عراق استثناء 
نشـــود، دولت برنامههاى ديگرى را 
براى كاهش ضررهاى تحريم ايران 
آماده خواهد كرد.االسدى در خصوص 
احتمال كاهش اختيارات الحشـــد 
الشـــعبى در پى فشارهاى آمريكا به 
عبدالمهدى نيز گفت: الحشد الشعبى 
از مهمترين ســـتونهاى امنيت ملى 
عراق است؛ بنابراين شايعاتى كه حول 
فشـــارهاى آمريكا به نخستوزير يا 
ديگر شخصيتها تأثيرى در تصميم 
نهايى در خصوص الحشد الشعبى 

ندارد.
در هميـــن حـــال، «عـــادل 
عبدالمهدى»،نخســـت وزير عراق، 
خواستار برگزارى نشست هاى دولت 
در بيرون از منطقه ســـبز بغداد شد 
وآن را فرصتى براى برقرارى ارتباط 
با مردم دانست. حجت االسالم شيخ 
«عبدالمهدى كرباليى»،  نماينده آيتاهللا 
العظمى سيستانى نيز در خطبه هاى 
نماز جمعه شـــهر مقدس كربال  در 
سخنانى نسبت به وضع كنونى عراق 
ابراز نگرانى كرد و گفت: اين كشور 
از اســـتقالل و خودكفايى دور شده 

است.

فشار پارلمان بر دولت عراق براى اخراج نيروهاى آمريكايى 

ديدار دبير كل نجبا عراق با «برهم صالح»
حجتاالســـالم «اكرم الكعبي» دبيركل جنبش 
مقاومت اســـالمى «نَُجبـــا»، با «برهم صالح»، رئيس 
جمهورى عراق در كاخ «السالم»، واقع در منطقة سبز 
بغداد ديدار و گفتگو كرد. دبيركل نَُجبا ضمن تبريك 
انتخاب دكتر صالح به عنوان رئيس جمهورى، اظهار 
داشـــت: شما امروز، مسئوليت بزرگ و خطيرى در 

برابر خدا و ملت عراق داريد و مردم بايد از مشكالت 
پيشرو خارج شـــده و اوضاعشان بهبود يابد. وى 
همچنين در اين ديدار، نياز عراق را مسئوالن مومن 
و مكتبى دانســـت و تصريح كرد: پس از شكست 
تروريسم در ميادين جنگ، بايد با تروريسِم فكرى، 

فرهنگى و امنيتى مبارزه كرد.

 ســـرويس خارجى: وزير خارجه لبنان در ديدار با 
دبيركل حزباهللا درباره روند تشكيل دولت جديد به بحث 

و تبادلنظر پرداخت.
«جبران باســـيل» وزير خارجه لبنان و رئيس جريان 
آزاد ملى لبنان با «ســـيد حسن نصراهللا» دبيركل حزباهللا 
ديدار كرد. در اين ديدار درباره تشـــكيل دولت جديد و 
گروههاى موجود در آن صحبت شـــد. نصراهللا و باسيل 
بر لزوم تقويت وحدت ملى و عدم كشـــيده شدن كشور 
به تنشهاى فرقه اى يا مذهبى تأكيد كردند. همچنين در 
ايـــن ديدار درباره وضعيت منطقه و اهميت تقويت ثبات 
لبنان در مقابل تحوالت منطقهاى بحث و تبادل نظر شد. 
اين ديدار در حالى انجام مىشود كه اين روزها از مسأله 
«حضور سنىهاى مستقل در دولت جديد» به عنوان گره 

اصلى در تشكيل دولت جديد لبنان ياد مىشود. حزب  اهللا
مىگويد بايد به نتايج انتخابات احترام گذاشت و سنىهاى
مستقل از جريان المستقبل حق حضور در دولت را دارند.
روزنامه «االخبار» در گزارشـــى در اين باره نوشت ميشل
عون رئيسجمهور نمىپذيرد كه سنىهاى مستقل از سهميه
وى در كابينه استفاده كنند، اين درحالى است كه حزباهللا
بر احترام به نتايج انتخابات اصرار دارد و نخســـتوزير
همچنان در خانه اول است و نمى خواهد اصال سنىهاى

معارض در دولت حضور داشته باشند.
 از سويى رئيس جمهورى لبنان ادعاهاى اخير رژيم
اشغالگر قدس عليه جنبش مقاومت حزب اهللا را بىاساس
دانســـت. ميشل عون تاكيد كرد ادعاهاى اسرائيل مبنى بر
وجود كارگاههاى ساخت سالح در لبنان بىاساس است.

وزير خارجه لبنان براى رايزنى درباره تشكيل دولت جديد 
به ديدار سيد حسن نصراهللا رفت

سرويس خارجى: «تركى الفيصل»، 
رئيس سابق سازمان اطالعات عربستان 
اعالم كرد: كشورش به نظام قضايى 
خود افتخـــار مى كند و هرگز يك 
تحقيقات بينالمللى در مورد قتل جمال 

خاشقجى را نمىپذيرد.
تركى الفيصل در يك سخنرانى 
و جلســـه پرسش و پاسخ در محل 
انستيتوى صلح بينالملل گفت: پادشاهى 
عربستان قرار نيست پذيراى يك دادگاه 
بينالمللى به منظور بررسى چيزى كه به 
سعودىها مربوط است، باشد و نظام 
قضايى سعودى سالم و فعال و كارآمد 
است و اين مسير را در پيش خواهد 
گرفت. وى افزود:  پادشاهى عربستان 
هرگـــز مداخله خارجى در اين نظام 

خود را نمىپذيرد.
تركـــى الفيصل در ادامه گفت: 
با اين اقدام ، عربســـتان از كشورهاى 
ديگرى پيروى مىكند كه نگذاشتهاند 
دادگاههاى بينالمللى درباره اقداماتى كه 
در خاك آنها يا جاهاى ديگر از سوى 
شهروندان آنها انجام شد، تحقيقات 
كنند.او در اين زمينه به مواردى مثل 
سوءاستفاده ســـربازان آمريكايى از 
زندانىها در زنـــدان «ابوغريب» در 

عراق بعد از حمله سال 2003آمريكا 
به اين كشور اشاره كرد كه تنها خود 

آمريكا درباره آن تحقيقات كرد.
اين سخنان تركى فيصل در حالى 
است كه اخيرا «آنتونيو گوترش»، دبيركل 
سازمان ملل به همراه برخى گروههاى 
حقوق بشرى و مقامهاى دولتهاى 
ديگر خواستار انجام تحقيقات مستقل 
درباره حادثه قتل جمال خاشـــقجى، 
روزنامه نگار منتقد عربستانى در محل 
كنسولگرى عربستان در استانبول شده 
است.در چنين شرايطى، برخى منابع 
اعالم كردند: مقامات عربستانى قصد 
دارند از «آنكارا» بخواهند مســـئوالن 
ارشد امنيتى تركيه را كه در قتل جمال 
خاشقجى دست دارند، تحويل رياض 

بدهد تا از آنها بازجويى كند !
به گفته ايـــن منابع ، هدف از 
بازجويى ها ، اطمينان حاصل كردن 
از ماهيـــت حمايت و خدمات ارائه 
شده از سوى مقامات امنيتى تركيه به 
تيم عربستانى است . در همين حال، 
سخنگوى وزارت خارجه آلمان درباره 
پرونده «جمال خاشقجى» گفت : بايد 
ابهامات قتل اين روزنامه نگار  كامال 
رفع شـــود.  «ماريا اديبار»، سخنگوى 

وزارت خارجـــه آلمان گفت: هنوز 
ابهامات زيادى در باره اين قتل وجود 
داردوسواالت زيادى در مورد پرونده 
خاشقجى هست كه به آن پاسخ داده 

نشده است.
در همين حال، برخى قانونگذاران 
مجلس نمايندگان آمريكا قصد دارند 
طرحى براى تنبيه رژيم سعودى به دليل 
قتل «جمال خاشقجى»، روزنامهنگار 
منتقد ســـعودى معرفى كنند.پايگاه 
خبرى «ووكسنيوز» به نســـخهاى 
از اين طـــرح كه عنوان «قانون منع 
سالحهاى هســـتهاى براى عربستان 
سعودى» براى آن انتخاب شده دست 

پيدا كرده است.
در چنين شرايطى، عربستان به 
دليل وضعيت اسفناك حقوق بشر در 
اين كشور 258توصيه از سوى سازمان 
ملل دريافت كرد.«بندر العيبان»، رئيس 
هيات سعودى در شوراى حقوق بشر 
به خبرگزارى «واس» عربستان اعالم 
كـــرد: رياض در خصوص وضعيت 
حقوق بشرى خود 258مورد توصيه 
از جمله انجام تحقيقات شفاف درباره 
قتل جمال خاشقجى، از سازمان ملل 

دريافت كرده است.

تركي فيصل: عربستان هرگز اجازه تحقيق بينالمللي
 در پرونده خاشقجي را نميدهد

سرويس خارجى: رئيس كميته عالى انقالب يمن وابسته 
به انصاراهللا طى يادداشتى در روزنامه واشنگتن پست نوشت: 
آمريـــكا بـــا ارائه طرح صلح و توقف درگيرى ها در يمن، 
صرفاً به دنبال فريب افكار عمومى است و تمايلى به پايان 

اين بحران ندارد.
«محمد على الحوثى»، رئيس كميته عالى انقالب يمن 
در اين يادداشـــت كه انتشار آن با واكنش تند وزير خارجه 
دولت مســـتعفى يمن همراه شد ، نوشت: تشديد حمالت 
عليه شهر الحديده يمن از سوى ائتالف سعودى بيانگر اين 
است كه درخواستهاى آمريكا براى توقف حمالت عربستان 
وائتالف سعودى به يمن صرفاً حرف است و مقامات آمريكا 
بـــا اظهـــارات خود تالش دارند دنيا را گمراه كنند.  وى در 
اين يادداشت آورده است: رهبران عربستان گستاخ بوده و به 
ديپلماسى توجه نمىكنند ، آمريكا نفوذ و قدرت براى پايان 
دادن به اين درگيرى را دارد اما تصميم گرفته از همپيمانى فاسد 
حمايت كند. الحوثى در پايان تاكيد كرد: يمنىها خواستار صلح 
«كريمانه» هستند اما اين امر مستلزم توقف حمالت ائتالف 
عربى به يمن است. وى نوشت: وحشيگرى نظام سعودى در 
قتل جمال خاشقجى، روزنامهنگار و منتقد عربستانى بازتاب 
دارد و مىتوان اين ددمنشـــى را در تشديد حمالت نظامى 
و هوايى به الحديده و ديگر مناطق يمن در مقابله با همه 

هشدارهاى بينالمللى مالحظه كرد.
رئيس كميته عالى انقالب يمن وابسته به انصاراهللا افزود: 
اگر ائتالف عربى به رهبرى عربستان حمالت هوايى خود را 
متوقف كند ما آماده توقف حمالت موشكى خود هستيم اما 
درخواستهاى آمريكا براى توقف جنگ در يمن تنها وسيلهاى 
براى حفظ آبرو آن هم پس از تحقير شـــدنها و اهانت به 
سبب اقدامات پادشاه عربستان و وليعهد اين كشور است كه 
درخواستهاى واشنگتن را براى توضيح قتل خاشقجى ناديده 
گرفت. وى ادامه داد: دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا 
و دولتش نيز ادامه اين جنگ ويرانگر را به دليل درآمدهاى 

اقتصادى آن ترجيح مىدهند.
از طرفى، وزارت خارجه روسيه نيز در بيانيه اى، حمايت 
آمريكا از «منصور هادى»، رئيس جمهورى مستعفى اين كشور 
و ائتالف عربى و همزمان درخواســـت براى برقرارى صلح 

در اين كشور را نشانه «دورويى» و «رياكارى» واشنگتن در 
بحران يمن دانســـت و از آن به شـــدت انتقاد كرد. وزارت 
خارجه روسيه در بيانيه خود خاطرنشان كرد: تمامى مدارك 
حاكى از آن است كه واشنگتن با ادامه حمايت نظامى مستقيم 
از ائتالف سعودى، قصد خاتمه دادن به بحران يمن و تغيير 

سياست هاى خود را در اين كشور را ندارد.
در چنين شـــرايطى،روزنامه واشنگتنپست به نقل از 
منابع آگاه مدعى شد كه دولت ترامپ تصميم گرفته است 
سوخترسانى به جنگندههاى ائتالف تحت رهبرى عربستان 

سعودى در جنگ يمن را متوقف كند.
نيويورك تايمز نيز همزمان گزارش داد كه دولت ترامپ 
در تدارك تحريمهايى عليه عربستان بعد از توقف سوخت 
رسانى به جنگنده هاى عربستانى شركتكننده در جنگ يمن 
است. به نوشته اين روزنامه، مقامات كاخ سفيد و وزارتخانههاى 
خارجه و خزانهدارى آمريكا درباره اعمال اين تحريم ها بر 

طبق قانون«مگنيتسكى » بحث كردهاند.
در هميـــن حال، «جيمز متيـــس» وزير دفاع آمريكا 
در ســـخنانى گفت : تصميم درباره قطع سوخترسانى به 
جنگندههاى ائتالف سعودى ، از قبل برنامهريزى و درخصوص 
آن مشورت شده بود. در چنين شرايطى، ائتالف سعودى نيز 
براى كاستن از تحقير امريكايى ها در توقف سوخت رسانى 
هوايى اعالم كرد: ائتالف ســـعودى، خود از آمريكا خواسته
است تا عمليات سوخترسانى به جنگندهها را متوقف كند. 
از طرفـــى، وزير خارجـــه نروژ نيز اعالم كرد كه صادرات 
تســـليحات و تمديد مجوز استفاده از تجهيزات نظامى اين 
كشـــور توسط رژيم سعودى را متوقف كرده است. شبكه 
«الجزيـــره» بـــه نقل از خبرنگار خود در نروژ گزارش داد : 
دولت اين كشور، ضمن توقف فروش هرنوع تسليحات به 
عربستان سعودى، از تمديد مجوز استفاده از تجهيزات نظامى 

خود توسط رياض، خوددارى كرد.
همچنيـــن،  50 قانونگذار اروپايى نيز در ســـمينارى 
تحـــت عنوان «نداى پاريس بـــراى ايجاد صلح در يمن»، 
ضمن درخواست تعليق صادرات سالح به ائتالف سعودى-
اماراتى، خواســـتار آتشبس و توقف فورى درگيرىها در 

يمن شدند.

انصاراهللا : آمريكا با طرح بحث توقف جنگ در يمن، به 
دنبال فريب افكار عمومى است

 سرويس خارجى: رســـانه هاى رژيم صهيونيستى 
همكارى امنيتى مستمر تشكيالت خودگردان با اين رژيم را 
مانع شـــعلهور شدن آتش انتفاضه مردمى در كرانه باخترى 

اعالم كردند.
در همين رابطـــه، روزنامه يديوت آهارانوت از ادامه 
همكارى امنيتى ميان دستگاههاى امنيتى تشكيالت خودگردان 
و نظاميان رژيم صهيونيستى پرده برداشت. اين روزنامه تصريح 
كرد كه دستگاههاى امنيتى اسرائيل با همكارى دستگاههاى 
امنيتى تشكيالت خودگردان به رهبرى محمود عباس موفق 
شدهاند از انتفاضه در كرانه باخترى با وجود خشم مردمى در 
اين منطقه جلوگيرى كنند. يديوت افزود: حالتى از بىاعتمادى 
بر جامعه فلسطينى به گرايشها و رويكرد محمود عباس حاكم 
شـــده است. در چنين شرايطى در ادامه روند عادى سازى 
روابط رژيم صهيونيستى با كشورهاى عربى حاشيه خليج 
فارس وزير حمل و نقل اين رژيم خواستار همكارى با اين 
كشورها در زمينه هاى امنيت پرواز، حمل و نقل، تجارت 
هوايى و گردشگرى شد.«اسرائيل كاتس» پس از سفر به عمان 
در گفت و گو با خبرگزارى رويترز گفت: ديدارهاى علنى 
اخير وزيران اســـرائيل از كشورهاى عرب خليج فارس در 
راستاى تالش براى توسعه روابط بين اسرائيل و اين كشورها 
بر اساس منافع مشترك است. كاتس با بيان اينكه از او در 
مسقط به گرمى استقبال شد، گفت كه اين مساله نشانگر 
افزايش قدرت اسرائيل در منطقه است. وزير حمل و نقل 
رژيم صهيونيستى همچنين گفت كه پيشنهاد او درباره پروژه 
احداث راه آهن، با استقبال بى نظيرى در عمان روبرو شده 
است.  «بنيامين نتانياهو» حدود دو هفته پيش به مسقط سفر 
و با «قابوس بن سعيد» سلطان عمان ديدار كرد. چند وزير 
ديگر رژيم صهيونيســـتى نيز به كشورهاى ديگر از جمله 

امارات متحده عربى سفر كردند. اين درحالى است كه مسئول 
هماهنگ كننده هيات ملى راهپيمايى بازگشت و شكستن 
محاصره غزه گفت كه امت اسالمى و عربى با عادىسازى 
روابط با رژيم صهيونيستى مقابله خواهند كرد. خالد البطش در 
نشستى خبرى در شرق غزه بعد از پايان راهپيمايى بازگشت 
روز جمعه گفت كه ملتهاى عربى و اسالمى با عادىسازى 
روابط با دشمن صهيونيستى مقابله خواهند كرد. وى افزود: 
هيات ملى راهپيمايى بازگشـــت همه اقدامات و پروژههاى 
عادىسازى روابط با دشمن صهيونيستى را محكوم و از امت 
عربى مىخواهد كه با اين اقدامات مقابله كرده و اجازه ورود 

صهيونيستها به پايتختهاى خود را ندهد.
 در خبرى ديگر خودروى حامل سفير قطر به محض 
رسيدن به اردوگاه بازگشت در مرزهاى نوار غزه هدف حمله 
تظاهركنندگان قرار گرفت و اين مسئول قطرى مجبور به 
ترك محل شد. تظاهركنندگان فلسطينى به خودروى حامل 
محمد العمادى سفير قطر سنگ پرتاب كرده و تصاويرى از 
اين اتفاق در شبكههاى اجتماعى منتشر شد. العمادى جهت 
شركت در راهپيمايى بازگشت، خود را به اردوگاه بازگشت 
رسانده بود.همزمان اردنىها نيز در اعتراض به اقدام دولت 
اين كشور براى خريد گاز از رژيم صهيونيستى، راهپيمايى 
كردند و خواستار لغو اين قرارداد شدند. معترضان اردنى در 
ميان حضور نيروهاى امنيتى تظاهرات برگزار كردند. معترضان 
پالكاردهايى در دست داشتند كه بر روى آنها عبارات "گاز 
و "قرارداد گاز حمايت از تروريستهاى  دشمن اشغالگر" 
صهيونيست است" نوشته شده بود.  در چنين شرايطى،در سى 
و سومين راهپيمايى بزرگ بازگشت عليه رژيم صهيونيستى 
نفر  يك فلسطينى ديگر به دست عمال اين رژيم شهيد و 37

ديگر زخمى شدند.

رسانه هاى صهيونيستى: همكارى امنيتى محمود عباس با 
تلآويو مانع انتفاضه در كرانه باخترى است

طالبان در نشست مسكو: تا زمان خروج نظاميان 
آمريكايى از افغانستان با دولت مذاكره نمى كنيم

سرويس خارجى: طالبان در نشست مسكو اعالم كرد: تا زمانى كه 
نظاميان آمريكايى از افغانستان خارج نشوند با دولت كابل براى دستيابى به 

صلح گفتگو نخواهيم كرد.
 در همين رابطه،«شير محمد عباس استانكزى»، رئيس هيات طالبان در 
نشست مسكو كه با حضور چند تن ازاعضاى شوراى عالى صلح افغانستان برگزار 
شد، گفت: هرگونه روند صلح با  دولت  كابل با حضور نظاميان  آمريكايى در 
اين كشور غيرممكن است زيرا دولت كنونى دست نشانده آمريكاست و همين 
امر مذاكرات را متوقف مىكند.وى اظهار داشـــت: طالبان تماسها و روابطى 
با شمارى از احزاب و اقشار سياسى جامعه افغانستان دارد و آماده مذاكره با 
احزاب سياسى اين كشور است.استانكزى افزود:ما آماده مذاكره هستيم اما تنها 
با واشنگتن، آمريكا و طالبان در مذاكرات مستقيم اخير حضور داشتند و اين 

يك نشانه خوب و مثبت است.
اســـتانكزى نتايج اين كنفرانس را مثبت ارزيابى كرد و گفت:هدف و 
اســـتراتژى طالبان حل مشكالت افغانستان با گفتگو است و اين گروه براى 

دفاع از خود مى جنگد.

سرويس خارجى: سخنان «محمد 
بن ســـلمان »، وليعهد سعودى كه در 
آن «جمال عبدالناصر»، رئيس جمهورى 
اســـبق مصر را به نابودى كشورهاى 
عربـــى متهم كرده بـــود، موجى از 
خشـــم وانتقاد را در ميان مصرى ها 
برانگيخت.به گزارش روزنامه القدس 
العربى، «جويـــل روزنبرگ» رئيس 
هيات مسيحيان انجيلى طرفدار رژيم 
صهيونيستى فاش كرد كه «بن سلمان» 
در ديدار با اين هيات در رياض، «جمال 
عبدالناصر»، رئيس جمهورى اســـبق 
مصر را به نابودى منطقه عربى و ايجاد 
مشكالت براى عربستان متهم كرده 
است.براساس اين گزارش، اظهارت 
بن سلمان درباره عبدالناصر موجى از 

انتقاد و خشـــم را در ميان مصرى ها 
به همراه داشت كه در فضاى مجازى 
نيز منعكس شد.«محمد سامى» رئيس 
حزب مصرى «تيار الكرامه» در همين 
رابطه گفت: «بن سلمان» بايد ابتدا تاريخ 
را به دقت بخواند و سپس درباره نقش 
عبدالناصر در ميان كشورهاى عربى 
اظهار نظر كند. وى افزود: شـــاهزاده 
جوان ســـعودى اگر تاريخ را به دقت 
مطالعه مى كرد مى فهميد كه مدعيان 
و كســـانى كه بـــا قصد و غرض با 
آتـــش بازى مى كنند در نهايت با آن 
آتش خواهند سوخت.كاربران مصرى 
فضاى مجازى نيز موجى از تمسخر 
را درباره اين ادعاى وليعهد سعودى 

به راه انداختند.

اظهارات «بن سلمان» عليه «جمال 
عبدالناصر» خشم مصرى ها را برانگيخت

تظاهرات شيعيان پاكستان در اعتراض 
به  ناپديد شدن  فعاالن مذهبى

 سرويس خارجى: شيعيان پاكستان در اعتراض به ناپديد شدن  چند تن از 
فعاالن مذهبى شيعه اين كشور تظاهراتى را در اسالم آباد برگزار كردند.  شمارى 
از اعضاى حزب وحدت مســـلمين و چند حزب شيعه پاكستان با برگزارى 
تظاهرات اعتراضى در اسالم آباد خواستار پيگيرى وضعيت چند فعال مذهبى 
ناپديد شده اين كشور شدند.معترضان عكسهاى «سيد رضى العباس شمسى» 
و «ســـيد رضوان كاظمى» دو فعال شـــيعى ناپديد شده را در دست داشتند و 
خواستار مشخص شدن وضعيت اين افراد شدند. در همين رابطه،منابع خبرى 
پاكستان اعالم كردند: «سيد رضى العباس شمسى» مسئول بخش اطالع رسانى 
سازمان دانشجويان اماميه پاكستان و «سيد رضوان حيدر كاظمى» كه يكى از 
فعاالن نهضت بيدارى اســـالمى امت مصطفى (ص) است به تازگى ناپديد 
شدهاند. از طرفى،«خورشيد شاه» عضو ارشد حزب مردم پاكستان گفت :قصد 

نداريم با اعتراضات خود باعث ساقط شدن دولت شويم.

سرويس خارجى:سفير آمريكا در 
سازمان ملل تأخير در مذاكرات ميان  
واشنگتن  و پيونگ يانگ را به دليل عدم 
آمادگى كره شمالى براى برگزارى اين 
گفتگو تاييد كرد.«نيكى هيلى»، ضمن 
درخواست از پيونگيانگ براى اجراى 
توافق با آمريكا، اظهارداشت: كره شمالى 
مذاكرات با وزير خارجه آمريكا را به 
تاخير انداخت زيرا آماده اين گفتگو 
نبود.وى گفت:حاال نوبت كره شمالى 

است كه اقدام كند.
هيلـــى روابط واشـــنگتن و 

پيونگيانگ را صميمانه توصيف كرد 
و گفت: فكر نمىكنم مشكل مهمى 
براى برگزارى اين نشست وجود داشته 
باشـــد و احتماال بار ديگر براى اين 
ديدار برنامهريزى مىشود. وى همچنين 
از روســـيه به دليل تالش براى لغو 
تحريمهاى بانكى عليه كره شمالى كه 
با هدف محدود كردن برنامه هستهاى 
پيونگيانگ صورت گرفته است، انتقاد 
كرد.به گفته هيلى، كره شمالى هنوز 
اقدام قابل توجهى در راســـتاى خلع 

سالح هستهاى صورت نداده است.

آمريكا تأخير در مذاكرات با  كره شمالى 
را تاييد كرد


