
تد�ين � ترجمه: شهر�� تقي ���� �نصا��
شر� �� �� خد�ست غر� �� �� خد�ست 
� سر�مين ها� شما� � جنو� نيز... �� �ست 

خد�ست .. (گوته)
فرهنگ بشر� نه متعلق به شر� �ست� نه متعلق 
به غر�. فرهنگ بشر� ��مد�� �� بنيا� �ست كه 
سنگيني �� ��� متفكر�� �صيل بر ��� مي كشند� 
متفكر�ني كه پيش �� �ينكه متعلق به غر� � يا شر� 
باشند� متعلق به �نسانيت � فرهنگ �ند � �� �ين 
ميا�� ���گا�� شر� ��خشيد� � ���گا�� غر� 
تا سر�نجا�� با� فرهنگ به منز� برسد. �گر فرهنگ 
مشتر� بشر� �� شر� به �بن سينا� فا��بي� �بن عربي� 
مولو� � سهر���� مي نا��� �� غر� نيز با بز�گاني 
مثل ��سطو� سقر��� �فالطو�� ��سو� كانت� ��تيهد 
�ينشتين � پالنك مو�جه �ست � �كنو� صحبت �� 
مر�مي �ست كه تا�يخ تمد� بعد �� �نسانسي � 
عصر ��شنگر�� حسا� �يژ� �� ��� �� با� كر�� 
�ست� مر�� كه با منش � ��نش خو� يكي �� بهترين 
نظا� ها� فلسفي يعني «فلسفه متعالي» �� بنيا� نها� 
� تأثير�� ��في بر ��� علم � فلسفه � �خال� 

گذ�شت� �ين شخص �مانوئل كانت مي باشد.
به �عتر�� كساني كه با پيك تفكر � فرهنگ 
به �نيا� كانت سفر كر�� �ند� كانت نما� برجسته 
علم � �خال� ���گا� خويش بو� كه �� �ير پوسته 
محجو� خويش� ��� حكمت ��شت � �سما� 
الجو��ين � �جد�� نا���� بشر هرگز �جا�� نمي ���� 
�� ���� �� بد�� �غدغه �نسا� سپر� كند. �ين مر� 
بز�� �� مر�هايي قد� مي گذ�شت كه تكليف �يند� 
بشر ��� كاكل �� مي چرخيد � چنين شد كه كانت 
با حضو� پرحر��� � مر��نه خو� �� عرصه تفكر � 
فرهنگ� پلي �� قبل به بعد كشيد � تو�نست با �يفا� 
نقش يك مير�� ��� حقيقي� مير�� ها� سا�ند� �� 
به �يندگا� �نتقا� �هد. نا� �� با يا� پرفر�� الله ها� 
معطر� كه �� شهر �جد�� ها� بيد�� �� �جب به 
�جب �� كاشته شد� �ست� �ند� ماند� � بيد���� �� 

بيد��تر �� قبل خو�هد كر�.
حا� كه مصا�� با ��يستمين سالگر� فو� 
�� �ست� بر �� شد� كه ضمن يا� ��� گزيد� �� �� 
�فكا� �� �� پير�مو� شخصيت � نفو� �فكا� �� �� 
فرهنگ بشر�� گر����� � ترجمه كر�� � �� �ختيا� 

��نش پژ�ها� قر�� �هم.
خالصه �ندگي � �ثا� � �فكا� �مانوئل كانت: 
�� �� ��� 22 ���يل 1724 �� شهر كونيگنبر� به 
�نيا �مد � �� ��� 12 فو�يه سا� 1804� �نيا� فاني 

�� با باقي گذ�شتن مير�� علمي � فلسفي عالي �� 
خو� تر� گفت. �� به خاطر فقر� �� موقع تحصيل 
علم معاني بيا� � �ياضيا� � علو� طبيعي � فلسفه 
با تد�يس خصوصي �ندگاني خو� �� مي گذ��ند � 
بعد�� نيز پس �� �خذ �كتر� �� ��نشگا� كونيگنبر� به 
تد�يس �ياضيا�� فيزيك� هيئت � فلسفه پر��خت. 
�� �� جو�ني �نيا �� ملكي بي �نتها با مالكي 
نامعلو� مي �يد � به �ين �ليل تصميم گرفت� عمر 
خو� �� صر� بر�سي �ين ملك � جستجو� مالك 
�� كند. �� �� قد� منظم �ندگي مي كر� كه مر�� 
�� ��� �فت � �مد ��� ساعت ها� خو� �� كو� 
مي كر�ند. �� ساعت 5 صبح برمي خو�ست � طبق 
برنامه پيش نويس شد� تا ساعت 10 شب كا� مي كر�. 
�� هرگز نه ������ كر� � نه شهر خو� �� تر� كر�. 
�بتد� كتا� �ميل ��سو� نظر �� �� جلب كر� � 
فهميد كه ��سو مي خو�ست با ��هنمايي عو�طف � 
�حساسا� خويش� خد��ند �� بشناسد� �لي خو�� 
مي خو�ست با ��هنمايي عقل به �جو� خد��ند� پي 
ببر�. كانت ضمن مطالعه �ثا� ال� � هيو�� فهميد� 
بو� كه تفكر�� �نها بويي �� ��قعيت نمي �هند� 
چو� ال� عقيد� ��شت كه �هن ��مي موقع تولد 
مثل صفحه ننوشته �� �ست � هر چه ما مي ��نيم �� 
نتيجه تجربه به �ست ����� �يم. كانت عقيد� ��شت 
�گر چنين باشد� ما چگونه مي تو�نيم �جد�� � شعو� 
�نساني خو� � �ين �حسا� ��تي �� كه حق برتر �� 
قد�� �ست� توجيه كنيم� ما �� �ندگي خو�� �� �ين 
�حسا� غريز� پير�� مي كنيم� حتي �گر به تجربه 
بر ما معلو� شد� باشد كه قد�� ها� ظالم هميشه بر 
حق � عد�لت� پير�� هستند. �ما كانت �� مو�� هيو�� 
مي �نديشيد� كه �� شكست خو��� �ست� چو� هيو� 
عقيد� ��شت كه �هن حتي يك صفحه ننوشته� هم 
نيست� بلكه �هن نا� مبهم � گنگي �ست كه بر يك 

سلسله مشاهد�� � تفكر�� نها�� شد� �ست. 
پس �هن� يك �جو� تجريد� �ست � مابا��� 
ما�� ند���� �ير� خو� ما�� جز سر�� تجريد� 
�هن نيست. به عقيد� هيو�� �نيا سر�سر خو�� � 
��يا �ست. كانت به خاطر �شكاالتي كه �� ��� 
فكر� �نها �يد� تصميم گرفت به بر�سي � تحليل 
عقل بپر����. كانت �� 57 سالگي بعد �� 20 سا� 
تحقيق � مطالعه� كتا� معر�� خو� �� به �سم «نقد 
 ( عقل خالص» (
نوشت � غر� �� �� تحليل �نتقا�� عقل �� حالت 

�ستقال� محض �� تجربه ها� حسي بو�. 
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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

�هن ����� جنبه هايي �ست كه مي تو�ند �� شكل 
� شمايل � حالت عا�� � هميشگي �� فر�تر بر�� � 
خو�� �� مو�� شناخت قر�� بدهد. توجه ��شته باشيد 
كه �� �ينجا �مر شناخته شد� � �مر شناسند� يكي �ست.
���� �هن �� يك مرتبه �� فاعل �ست� �� يك 
مرتبه �� مفعو� �ست. �� يك مرتبه �� �هن �ست� 
�� يك مرتبه �� فر�ت���ر �� �هن. �� يك مرتبه ��� 
يك �هن �ست � �� مرتبة �يگر� �� �هن. گما� 
نمي كنم �نچه تا �ينجا گفتم� نيا� به توضيح بيشتر� 
��شته باشد� �ما �� �هميت �ين سخن همين بس كه 
پاية هر نو� شناخت �هن� همين مسئله �ست � �لبته 
��با�� ضر��� ��شتن شناخت �هن هم بيش �� �ين 
نمي گوييم كه �س���تفا�� �� �هن� بد�� شناخت ��� 
مي تو�ند با خطا همر�� باشد � �ستفا�� �� جاهالنه � 

�ست كم سطحي تعبير شو�. 
�ما �� �ين نوشتا� موضو� مو�� بحث� عبو� �هن 
�ست� �� گذشته به حا�� �هن �� عبو�� مسئله �� �ست 
كه مي تو�� �� �� �� ��تبا� با بحث ها� �هن � �نيا� 
جديد � �نچه كه با پديد� �يجيتاليسم مربو� مي شو�� 
مو�� مطالعه قر�� ���. �� �ين مطالعه �ين نتيجه �شكا� 
خو�هد شد كه جايگا� �هن �� فر�يند �يجيتاليته چگونه 
جايگاهي �ست � �� حقيقت موقعيت شناسي �هن 
جديد � طبعا� �نسا� جديد �� �ين �هگذ� ممكن �ست.

به �حتما� �يا� همه �نسا� ها تصوير� �� خو� �� 
�ختيا� ���ند كه بر�� �� ها هميشه نقش يك مبد� �� �يفا 
مي كند به �ين معني كه �� تصوير �� چه بد باشد چه 
خو�� چه مو�� قبولشا� باشد� چه نباشد� مي پذيرند 
� با �بتنا� بر �� تصوير به س���و� تحو� �� حركت 
مي كنند. به طو� كلي� �نسا� ها نسبت به تصويرشا� 

حساسيت ���ند. 
�ين حساس���يت هم ��با�� تصوير خو�شا� �� 
نز� خو�شا� صا�� �ست� هم ��با�� تصوير خو�شا� 
�� نز� �يگر��. بر�� عد� �� كه تعد��شا� �يا� �ست� 
تصوير� كه �� نز� �يگ���ر�� � ��ها� همنوعا� � 
�طر�فيانشا� ���ند� بسيا� مهم � تعيين كنند� �ست. �نها 
به محض �ين كه �حسا� مي كنند �ين تصوير به هر 
�ليلي �ندكي �چا� تغيير شد� �ست� نا�ضايتي شا� �� 
�� قالب ها� گوناگو� � �شكا� مختلف نشا� مي �هند 
كه به صو�� هايي مانند: خشم� جد��� هتاكي� جنگ� 

فحاشي � گا� قهر � �نز�� خو� �� نشا� مي �هد. 
�يشه بس���يا�� �� ��گير� ها� موجو� �� بين 
�نس���ا� ها �� �� همين نقطه بايد مو�� جستجو قر�� 
���: �شفته شد� تصوير �هني �� ها �� نز� �يگر�� � 
جايگزين شد� تصوير� كه �� �� ��ست نمي ���ند.
شخصي كه ��ست ���� �� �� ��ستگو بد�نند� �� �ين 
كه �� �� ��ستگو ند�نند � ���غگويش بپند��ند� �چا� 
نا��حتي � حتي �ش���و� ���ني مي شو� كه �� �� به 

�فتا�هايي عمدتا� ��كنشي ����� مي كند. 
�نچه گفتيم� نمونه �� �� �هميت تصوير �نسا� 
�� نز� �يگر�� �س���ت. مثا� ها� بسيا� متعد�� �� 
�ست �س���ت كه نشا� مي �هد كه �غلب �نسا� ها به 
��شتن تصوير� �يبا � ��ماني �� �هن �يگر�� تمايل 
� بلكه �ص���ر�� ���ند. بنابر�ين� هرگا� كه حس كنند 
�ين تصوير به �س���ت كسي �چا� نا�سايي � نقص 
مطلو� � مو�� ����� �� ها شد� �ست. ��  شخص 
�� متهم مي شناسند � به گونه يك �شمن با �� برخو�� 

مي كنند. 
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قلم �ند��

لحظه �� كه ��� كنيم 
خد��ند بر �فكا� ما گو�� �ست  � 

شايد �ها � ���� شويم. 
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بقيه �� صفحه 2 

گزيد� �� �� �فكا� كانت
ویژه فرهنگی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

آیین چراغ

خاموشي نیست!

گزارش

صفحه 7

ایستگاه بعدی

آذربایجان غربی

اقتصادي

صفحه 11

حماسه آفریني

در فاو

حماسه پايداري
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 * مي ت�وان ب�ا برخ�ي اقدامات كم هزينه مي�زان رضايتمندي
و خشنودي اجتماعي مردم را در جامعه افزايش داد 

* امر به معروف و نهي از منكر گاهي به درستي مورد استفاده 
قرار نگرفته و چه بسا نتيجه معكوس داشته است 

* اگ�ر امي�د به آينده نباش�د، ناهنجاري ها و جرائم اجتماعي 
افزايش مي يابد 

 * هم�ه به وي�ژه رس�انه هاي اجتماعي بايد اميد ب�ه آينده را
در بين مردم تقويت كنند 

 * مطمئن هس�تيم مش�كات سياس�ي، اقتصادي و اجتماعي
قابل حل و فصل است و به فضل الهي برطرف خواهد شد 

 * بزرگنماي�ي مش�كات و نااميد ك�ردن م�ردم، ظل�م بزرگي
به مردم است 

 * انتش�ار آم�ار مرب�وط به كاهش ط�اق مي توان�د جوانان
و خانواده ها را به ازدواج آسان و سريع ترغيب كند 

* معم�واً در فعاليت ه�اي فرهنگ�ي م�ردم بهت�ر از نهادهاي 
دولتي عمل مي كنند 

*  شاخص ميزان طاق در 4 سال گذشته كاهش داشته است 
 * فناوري هاي نو در كنار مصائبي كه مي تواند داشته باشد
  ب�راي م�ردم تس�هيات، امني�ت و آرام�ش خاط�ر ايج�اد

كرده است
رئیس  جمه���وری دیروز در 
جلسه شورای عالی اجتماعی کشور، 
تقویت امید به آینده و تاش بیشتر 
برای تحکی���م و تقویت اطمینان 
و امنی���ت خاطر برای مردم را در 

حوزه رفع نگرانی ها از آسیب های 
اجتماعی، مورد تأکید قرار داد.

حجت ااسام والمسلمین دکتر 
حسن روحانی  اقدامات انجام شده
بقیه در صفحه 2

وزیر خارجه با تأکید بر این که تحریم آمریکا، 
بر سیاست تهران تأثیر نخواهد داشت، اعام کرد که 
اروپایی ها هنوز آماده اجرای تعهد سیاس���ی و دادن 

بهای اقتصادی )برای حفظ برجام( نیس���تند. »محمد 
جواد ظریف« در گفتگو با روزنامه »العربی الجدید« 
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه13

بهره برداری از طرح احیای 550 هزار هکتار

از اراضی خوزستان

انصاراه یمن ائتاف  سعودي را در »الحدیده«

زمین گیركرد
* جهانگيري: چهلمين سالگرد پيروزي انقاب را با سربلندي جشن مي گيريم

* نمي توان ايران را از چرخه اقتصادي جهان كنار گذاشت
* مردم ايران در جريان مذاكرات هسته اي و تحريم هاي آمريكا، پيروز دنياي اخاق و سياست شده اند

* منابع يمني از هاكت دست كم 32 مزدور عربستان در تازه ترين درگيري هاي الحديده خبر دادند
* نيروهاي يمني با موشك » زلزال � 1« مواضع ائتاف  سعودي در »حجه« را هدف قرار دادند

* اتحاديه اروپا در بيانيه اي، نسبت به ادامه بحران انساني در يمن هشدار داد

روحاني: نبايد به مردم سوء ظن داشته باشيم
در مصاحبه با روزنامه » العربي الجديد«

* تحريم آمريكا، بر سياست تهران تأثير نخواهد داشت 
* ام�ارات 22 ميلي�ارد دار و عربس�تان 67 ميليارد دار س�اح خريده اند و موش�ك هايي 
ب�ا ُب�رد 2500 كيلومت�ر دارن�د. بودج�ه نظام�ي اي�ران بي�ن 12 ت�ا 16 ميليارد دار اس�ت

و ُبرد موشك هايش بيشتر از 2 هزار كيلومتر نيست 
* ما عليه كسي جنگ رواني آغاز نكرده ايم و به امور منطقه، واقعگرايانه نگاه مي كنيم 

* ايران از طرح عربستان براي ترور ايراني ها خبرداشت 
* دكتر صدر: وقتي ظريف مي گويد خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند، هجمه كنندگان 

به ظريف، در واقع عليه خود افشاگري مي كنند 
* عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام: ظريف بهترين و قويترين وزير خارجه اي اس�ت 

كه جمهوري اسامي به خود ديده است

ظريف: اروپا آماده پرداخت تاوان اقتصادي 
براي حفظ برجام نيست

صفحه2 صفحه16

ب�ا حناچ�ي  پي�روز   * 
11 رأي اعضاي شوراي 
ش�هر، به عنوان شهردار 

پايتخت انتخاب شد 
آخون�دي  عب�اس   *
ديگر كاندي�داي تصدي 
ش�هرداري  مديري�ت 
پايتخ�ت 10 رأي كس�ب 

كرد 
* هاشمي: نارضايتي مردم از برطرف نشدن مشكات 
اصلي ش�هر يك واقعيت است و نمي توان اين مطالبه 

عمومي را ناديده گرفت

 * س�ازمان مل�ل، اتحادي�ه اروپ�ا
اي�ران،  تركي�ه  اتحادي�ه ع�رب، 
 روس�ي��ه، لبن��ان، اردن، قط��ر
 و انصاراه يمن حمات اس�رائيل

به غزه را محكوم كردند
* سخنگوي وزارت خارجه ايران 
خواس�تار مداخله ف�وري  جامعه 
جهاني براي توقف ماشين جنگي 

و ترور رژيم صهيونيستي شد

جامعه جهاني خواستار 

توقف ماشین ترور 

رژیم صهیونیستي

در غزه شد

پيروز حناچي
سكاندار اداره پايتخت شد

ايران شناسي

صفحه 6
دكتر جال خالقي مطلق

بررسي سبك

شاهنامه

در جلسه شوراي عالي اجتماعي كشور 

سرانجام  شهردار 
انتخاب شد!

صفحه2

بینوایان

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

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.

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

197/422
خدمات تامين، نصب، راه اندازي و تحويل 
سامانه پايش آنالين زيست محيطي مورد 

نياز كارخانه توليد شمش جاجرم

* در اختيـار داشـتن امكانـات عملياتـي و اجرايي، مديريتـي، توانايـي مالي، 
ماشـين آالت، و نيروهاي  داراي دانش فني و تجريات مفيـد و مكفي در زمينه  كار 

موضوع مناقصه.
* داشتن و ارائه صالحيت معتبر در ارتباط با كار موضوع مناقصه از مراجع ذيصالح

* ارائه گواهي تاييد صالحيت ايمني ارزيابي كيفي
1ـ نام و نشاني مناقصه گزار: شركت آلوميناي ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.
2ـ مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم (97/08/23) به مدت 7 روز كاري مي باشد.

3ـ نشاني محل دريافت اسناد از مناقصه گزار: استان خراسان شماليـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناي ايرانـ  امور حقوقي و قراردادها. در ضمن 
WWW.IranAlumina.ir .دريافت اسناد از سايت شركت آلومينا نيز امكان پذير مي باشد

//1,000,000 (يك ميليون) ريال است كه بايد به شماره حساب فراگير 85800 نزد بانك تجارت شعبه جاجرم كد  4ـ قيمت خريد اسناد مناقصه:ـ 
4725 به نام شركت آلوميناي ايران واريز گردد.

5ـ مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار: دو هفته پس از پايان مهلت خريد و دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گزار.
6ـ نشاني محل تحويل اسناد: استان خراسان شماليـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناي ايرانـ  دبيرخانه امور اداري

7ـ توضيحات:  داوطلبين مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32604467ـ058 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي شركت آلوميناي ايرانشناسه آگهي: 288724

آگهي مناقصه شركت آلوميناي  ايران
نوبت دوم

100T-MA-97-8-17 مناقصه عمومي
(دو مرحله ايـ   تجديد مناقصه )

1- موضوع مناقصه : خريد كابل MV و LV پل هاى تلسكوپى  فرودگاه بين المللي مهرآباد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط 
2- مهلت فروش اسناد : از روز  سه شنبه مورخ 1397/8/22 لغايت  روز شنبه مورخ  1397/9/3

ــاد، اداره تداركات ، ــاختمان اداره كل فرودگاه مهرآب ــران فرودگاه بين المللي مهرآباد ،جنب ترمينال 2، س  3- محـل فـروش اسـناد :  ته
واحد امور قرارداد ها –شماره تماس :    61023161

4- نحوه خريد اسناد: خريد اسناد به دو صورت به شرح ذيل امكان پذير است:
ــز  واري ــه  شناس و   4001068404006338 ــاب  حس ــه  ب ــال  ري  550,000 ــغ  مبل ــز  واري  : حضـوري  1-4:خريـد 

333068482280520000000000619201 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران  به انضمام معرفي نامه
2-4: خريد غير حضوري: مراجعه به سايت مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  (خريد از سايت رايگان است.)

5- زمان و مكان تحويل پيشنهادات :حداكثر تاساعت14:00روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 به نشاني فرودگاه 
بين المللي مهرآباد،جنب ترمينال 2،ساختمان اداره كل فرودگاه ، طبقه اول ،اداره امور كاركنان –واحد دبيرخانه اسناد پيشنهادي متقاضيان 

را دريافت مي نمايد .
6- جلسه بازگشايي پاكت ها : روز  شنبه 1397/9/17 ساعت10:00صبح 

7- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ششصد و نود و يك ميليون ريال (691,000,000) مى باشد.
8- مناقصه گران بايد داراى گواهينامه از مراجع ذيصالح را دارا باشند و همچنين شناسه ملى ، كد اقتصادى و روزنامه رسمى را داشته باشند.

اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

����� ��� � شهرسا�� 
شركت فر��گا� ها � نا�بر� هو�يى �ير��

����� كل فر��گا� بين  �لمللي مهر�با�
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آگهـى مزايـده
موسسه تحقيقا� علو� شيالتى كشو� در نظردارد  سازه اسكلت 
فلزى خودرا واقع در استان بوشهر (با وزن تقريبى 461تن) از طريق 
مزايده عمومى به فروش برساند لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد 
جهت دريافت اسنادمزايده حداكثر ظرف مدت يك هفته كارى پس از 
تاريخ انتشار آگهى به آدرس : تهران- ميدان هفت تير- تقاطع خيابان 
ــه تحقيقات علوم شيالتى كشور  ــاهير وغفارى- پالك 5 موسس مش
مراجعه يا از طريق سايت www.ifro.ir مدارك مزايده را تكميل و 
ــى تحويل نمايند در صورت لزوم با شماره تلفن  به اداره فنى مهندس

(88381066) آقاى مهندس ايرانپورتماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى

موسسه تحقيقات علوم شيالتى كشور

خالصه آگهي مزايده عمومي 
شماره 130/97/13224 مورخ 1397/8/21

شـركت صنايع چوب و كاغذ مازندران در نظر دارد تعداد حدودي 
ــواع دفترچه توليدي مازاد بر نياز خود را از طريق  ــد ان 14,594,218 جل
آگهي مزايده عمومي به فروش برساند لذا زمان بازديد تا تاريخ 1397/9/5 
ــاني ذيل  ــل پاكت ها به دبيرخانه مجتمع و به نش ــن زمان تحوي و آخري
ــد. همچنين  ــنبه مورخ 1397/9/6 مي باش ــاعت 14:30 روز سه ش تا س
ــايت اينترنتي شركت  ــتر به س متقاضيان مي توانند جهت اطالعات بيش

به نشاني WWW.Mazpaper.com مراجعه نمايند.
ضمناً مي توانند از تاريخ انتشار آگهي همه روزه (به استثناي ايام تعطيالت) و 
در ساعت هاي 9 و 11 صبح و 14 جهت اخذ اسناد و بازديد از اقالم مزايده به 
محل كارخانه كيلومتر 12 جاده ساري ـ سمنان مراجعه نمايند و يا با شماره 

تلفن هاي 33455236-33455308-011 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 

نخست مناقصه شماره : 0897 - ش - 06
اداره كل راه آهن شرق در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرايي بند ج ماده 

12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه  گران واجد شرايط براي دعوت 
به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1ـ  شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده هاي نفتي (نفت گاز) از يزد به طبس
2ـ برآورد اوليه اجراي كار: 15،646،680،000 ريال

3ـ  مدت و محل اجرا: مدت انجام كار 12 ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه مي باشد.
4ـ نوع اعتبار: جاري 

ــايت س در  ــام  ثبت ن ــه  ب ــبت  نس ــه  مناقص در  ــركت  ش ــراي  ب ــد  موظفن ــران  مناقصه گ  5ـ 
 http://setadiran.ir و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل 

برگزاري مناقصه، از فراخوان ارزيابي كيفي تا انتخاب برنده از طريق سايت مزبور انجام مي گردد.
ــامانه تداركات الكترونيك دولت صورت  ــت فقط از طريق س ــت دريافت اسناد مي بايس ــايان ذكر اس ش
پذيرد. ضمناً شركتهايي كه در سامانه فوق ثبت نام كرده باشند مجاز به دريافت اسناد مناقصه به صورت 

حضوري خواهند بود.
6ـ محل دريافت و تحويل اسناد: استان خراسان جنوبيـ  شهرستان طبسـ  ميدان امامزادهـ  ايستگاه راه آهن 

ـ اداره كل راه آهن شرقـ  اداره تداركات و پشتيبانيـ  امور قراردادها
7ـ مهلت دريافت اسناد: لغايت 97/09/06
8ـ مهلت تحويل اسناد: لغايت 97/09/22

ــا 056-32812299 ــاي 32813286-056 ي ــا تلفن ه ــتر مي توانيد ب ــب اطالعات بيش ــت كس  جه
تماس حاصل نمايند. 

اداره كل راه آهن شرقهزينه دو نوبت نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

��� �هن جمهو�� �سالمي �ير��
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 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى
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نوبت ���

صفحه4

اهدای جايزه روز ملی كيفيت توسط خانم پيروزبخت رئيس سازمان ملی استاندارد

پيروزبخت : تحريم ها نبايد منجر  به افت كيفيت توليدات شود

هيچ منافاتي با قانون و شرع ندارد كه بخشي از استاديوم ورزشي به بانوان اختصاص يابد
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اجتماعى: مسئوالن  سرويس سياسى – 
دولتى فعال در جريان كمك رســـانى به مردم 
زلزله زده كرمانشاه همزمان با فرارسيدن نخستين 
ســـالگرد اين حادثه، در يك نشست خبرى به 
دفاع از عملكرد سازمان ،وزارتخانه و بنياد تحت 

مسئوليتشان  پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما در اين نشست خبرى 
كه ديروز در نهاد رياست جمهورى برگزار شد، 
آخرين خدمات دولت به مناسبت سالگرد زلزله 
كرمانشاه با حضور اسماعيل نجار رئيس سازمان 
مديريت بحران كشور، هوشنگ بازوند استاندار 
كرمانشاه، ايرج حريرچى قائم مقام وزير و معاون 
كل وزارت بهداشـــت، مرتضى سليمى رئيس 
سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر و 
عليرضا تابش رئيس سازمان مسكن و شهرسازى 

برگزار شد.
 تكميــل خانه هاى مــردم در نيمه دوم 

سال آينده
عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقالب 
اسالمى در اين نشست گفت : در مجموع 100 
هزار واحد مسكونى آسيب ديده وجود داشت 
كه برخى از آنها احداثى و برخى از آنها تعميرى 
بودند. اكنون بيشتر موارد تعميرى به اتمام رسيده 
است و بســـيارى از مردم در خانه ها زندگى 
مى كنند. 9000 مورد در شهرها و 25 هزار مورد 
از موارد ساخته شده در روستاها وجود داشتند 
كه 90 درصد عمليات ســـاخت اين خانه ها به 
پايان رسيده و در موارد شهرى هم 70 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته است.
وى درباره افزايش فضا براى مستأجران ، 
گفت : در واقع مى توانيم بگوييم كه فضاى شهرى 
افزايش يافته است ، زيرا به همه خانه هاى ساخته 
شده، يك طبقه اضافه شده است و اگر اكنون 

مستأجرى در كانكس زندگى مى كند صاحبخانه 
وى هم در كانكس است، اما زمانى كه ساخت 
خانه ها به پايان برسد، ظرفيتى براى مستأجران 

اضافه مى شود.
 تابش درباره ارائه كمك مردم به سلبريتى ها ، 
گفت : آنچه كه ما همـــواره اعالم كرده ايم ،در 
جهت شفاف سازى در مورد نحوه جمع آورى 
كمك هاى مردمى است و همواره توصيه كرده ايم 
كه براى امدادرسانى و كمك كردن مبالغ خود را 
به حساب جمعيت هالل احمر و كميته  امداد امام 

خمينى (ره) واريز كنند.
وى همچنين در پاسخ به سئوالى درباره 
زمان تكميل ساخت خانه ها و رهايى مردم از 
وضع موجود،وعده داد اين شـــرايط با تكميل 
ساخت و ساز ها در نيمه دوم سال آينده پايان 

يابد.
هزينه كرد 10 هزار ميلياردى دولت 

استاندار كرمانشاه هم  با اشاره به انسجام 
ملى در كمك رسانى به زلزله زدگان گفت:دولت 
در مجموع 10 هزار ميليارد و 855ميليون تومان 
صرف هزينه ها در زلزله كرمانشاه كرد كه در قالب 
تسهيالت كم بهره و وام هايى كه امهال شده بوده 
است.هوشنگ بازوند با بيان اين اين كه بعد از 
امدادرسانى اوليه ، فرد ديگرى از مجروحان و 
يا جانباختگان پيدا نشد، افزود: همين امر نشان 
دهنده اين اســـت كه بعد از زمان اعالم پايان 
عمليات در ساعت 11 صبح روز بعد زلزله به 
واقع عمليات به اتمام رسيد. 11هزار نفر نيروى 
زبده در اين شهرستان ها مشغول بودند كه در 

ديگر زلزله ها اين همكارى بى سابقه بود.
استاندار كرمانشـــاه با اشاره به وقوع پس 
لرزه هاى بسيار بعد از وقوع زلزله اصلى تاكيد 
كرد: بيـــش از 5400پس لرزه اتفاق افتاد و اين 

اتفاقات كار ما را در بحث بازســـازى سخت 
مى كرد كه مجبور بوديم در بخش اسكان موقت 
به سراغ كانكس ها برويم. همچنين يكى ديگر از 
مشكالت اين بود كه زلزله موجب آلودگى آب 
شد كه وزارت نيرو با واكنش سريع مشكالت را 

حل و فصل كرد.
بازوند درباره بحث اســـكان در كانكس 
گفت: تجربه بســـيار خوبى بود كه داخل هر 
يك از خانه هاى خراب شـــده، كانكس تعبيه 
شد كه البته اين امر براى شهر تحقق ناپذير بود 
اما مســـاله خوبى كه در اين جهت اتفاق افتاد 
تشكيل نشدن شهرك سازى با كانكس ها بود. 
همچنين در بحـــث دام نزديك به 18 هزار دام 
تلف شدند كه دولت به ازاى هر دام 600 هزار 
تومان و به ازاى دام هاى سنگين سه ميليون تومان 

پرداخت كرد.
اقدامات سازمان مديريت بحران 

همچنين اســـماعيل نجار رئيس سازمان 
مديريت بحران كشور، درباره آمار قربانيان زلزله 
كرمانشاه اظهار داشت: جانباختگان اين حادثه 
621 نفر بودند كه 272نفر مرد و 349نفر خانم 
بودند. همچنين 9شهرستان و حدود 1930 روستا 

دچار تلفات مالى و جانى شدند. 
وى با بيان اين كه امدادرســـانى به زلزله 
زدگان در قياس با ســـاير حوادث در سال هاى 
گذشته بى سابقه بود،افزود: بعد از حادثه بالفاصله 
جلسه اى تشكيل شـــد كه امداد و نجات در 
روستاها به سپاه پاسداران و هالل احمر واگذار 
شد و امدادرسانى در شهرها هم، ارتش به همراه 

جمعيت هالل احمر به دست گرفتند.
نجار افزود: توزيع 6000تن علوفه و تامين 
خسارت هاى دامى به مردم آسيب ديده ،از ديگر 
خدمات بود ، همچنين همت بااليى هم توسط 

شـــهردارى تهران براى جمع آورى زباله انجام 
شد.

تشريح اقدامات درمانى
سخنگوى وزارت بهداشت مسئول ديگرى 
از دولت بـــود كه به دفاع از عملكرد همكاران 
خود در اين وزارتخانه پرداخت.وى با اشاره به 
 سفر هاى پياپى وزير بهداشت به مناطق زلزله زده

 و طرح اين مساله كه زلزله زدگان اكنون رضايت 
خوبى از عملكرد مســـئوالن دارند،از رسانه ها 
خواست نظرات مردم در اين حوزه را بازتاب 

دهند .
ايرج حريرچى گفت : با بيان اين كه بيش 
از 7000 مصدوم در اين زلزله وجود داشـــت، 
افزود: قسمت زيادى از اعزام ها و امدادرسانى ها 
در تاريكى شب انجام شد كه اين يك ركورد 
جهانى محسوب مى شود.  در كمتر از 15ساعت 
عمال عمليات به اتمام رسيد و حتى يك مورد 

مصدوم و فوتى بعد از اعالم رسمى پيدا نشد.
ســـخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به 
عمل هاى انجام شده در كرمانشاه، گفت : 1580 
عمل در كمتر از سه روز و 100عمل پيوند عضو 
موفق در اين بازه زمانى به انجام رسيد. همچنين 
كمبود دارو، خون، تجهيزات نداشتيم و به  رغم 
اين كه بيمارى هاى واگيردار از قبل در محيط 
شهر موجود بود، اما گسترش پيدا نكرد و شاهد 
وجود بيمارى هاى واگيردار بعد از زلزله نبوديم.

همچنين 90ميليارد تومان دارو رايگان به طور 
سرپايى در ميان حادثه ديدگان توزيع شد.

وى گفت : بيمارستان آسيب ديده سرپل 
ذهاب اكنون در مرحله مقاوم سازى است و طى 
دو هفته  آينده افتتاح خواهد شد. بيمارستان قصر 

شيرين هم در حال بازسازى است.
حريرچى درباره آمار خودكشى در استان 

كرمانشاه ، گفت : در مورد آمار خودكشى يك 
آمار منطقه اى داريم كه نسبت به سال 95با پنج 
درصد كاهش آمار خودكشى روبرو بوديم در 
حالى كه تجربه بين المللى در كشورهاى توسعه 
يافته هم همين مساله را نشان مى دهد كه در زمان 
بعد از زلزله آمار خودكشى يا ثابت مى شود و يا 

كاهش مى يابد.
مرتضى سليمى رئيس سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر هم در نشســـت تشريح 
خدمات دولت به مناسبت نخستين سالگرد زلزله 
كرمانشاه، گفت : در كمتر از يك ساعت پس از 
زلزله جلسات مربوطه تشكيل و بخش نجات 
كه مهم ترين پروتكل ما بود آغاز شد كه در كمتر 
از 20 ساعت با همكارى سازمان اورژانس پايان 

اين عمليات را اعالم كرديم.
وى افـــزود: 38 تيم واكنش ســـريع در 
اســـتان هاى اطراف به ما كمك كردند و 150 
دستگاه آمبوالنس و همه نيروهاى جستجو از 
استان هاى معين اعزام شدند. با توجه به اين كه 
امكان امدادرسانى هوايى به زلزله زدگان دشوار 
بود و امكان پرواز ميسر نبود،  اما 10 فروند بالگرد 
امدادى هالل احمر به محل زلزله منتقل شدند كه 

در عمليات نقش آفرينى بسيارى داشتند.
ســـليمى درباره توزيع اقـــالم و تغذيه 
اضطرارى از سوى هالل احمر گفت : 50 هزار 
بسته در مرحله اول و 50 هزار بسته در مرحله 

دوم، اهدا شد.
 رئيس ســـازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر درباره حمايت هاى روانى از مردم 
زلزله زده تاكيد كرد: برخى از اين افراد در محيط 
نيازمند امدادرسانى روانشناسان و مشاوران بودند 
كه از اين جهت هم امدادرسانى ها انجام شده 

است و تاكنون هم ادامه  دارد.

بقيه از صفحه اول
در حوزه پيشگيرى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى در 
سال هاى اخير را اميدواركننده دانست و اظهار داشت: همه 
دستگاه ها به ويژه وزارت كشور در پى تأكيدات مقام معظم 
رهبرى در باره مسائل و آسيب هاى اجتماعى، با احساس 
وظيفه بيشترى وارد عرصه شده اند و آمار اقدامات انجام 
شده، نشان مى دهد گام هاى بسيار مهم و خوبى در اين عرصه 

برداشته شده است.
رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: موضوع آسيب هاى 
اجتماعى از مسائل بسيار حساس براى مردم است و چنانچه 
آمار بهبود شاخص ها در حوزه آسيب هاى اجتماعى به مردم 

منتقل شود، مى تواند دلگرم كننده باشد.
دكتر روحانى گفت:فناورى هاى نو و دســــتاوردهاى 
علمى جديد در كنار مصائبى كه مى تواند داشــــته باشد، 
براى مردم تســــهيالت، امنيت و آرامش خاطر ايجاد كرده 
و خانواده ها با استفاده از امكانات ديجيتالى و تلفن همراه 
مى توانند به راحتى از وضع  فرزندان خود آگاهى يابند، ضمن 
اين كه مردم با استفاده از اين فناورى ها مى توانند بسيارى از 

امور و كارهاى روزمره خود را انجام دهند.
رئيس شوراى عالى اجتماعى كشور يكى از عوامل 
حاشيه نشينى را مهاجرت از روستا بيان كرد و گفت: امروز 
ساكنان روستاها با استفاده از فضاى اينترنت و موبايل، صنايع 
دستى و امكانات گردشگرى خود را به گردشگران داخلى 
و خارجى معرفى مى كنند و اين فناورى ها به ابزارى براى 
 تثبيت روستاها تبديل شده است و بى ترديد توسعه عالمانه و 
همه جانبه آن مى تواند در رفع مشــــكل حاشيه نشينى مؤثر 

باشد.
رئيس جمهورى با اشاره به اهميت تقويت اميد به آينده 
در برخورد با مسائل اجتماعى، اظهار داشت: بدون ترديد اگر 
اميد به آينده نباشد، ناهنجارى ها و جرائم اجتماعى افزايش 
مى يابد، لذا همه به ويژه رسانه هاى اجتماعى بايد اميد به 
آينده را در بين مردم تقويت كنند.دكتر روحانى خاطر نشان 
كرد: اگر چه امروز مردم به واسطه تحريم با مشكالتى در 
حوزه اقتصادى و معيشتى مواجه شده اند و مشكل كسانى 

كه حقوق ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستيم 
مشكالت سياسى، اقتصادى، اجتماعى قابل حل و فصل 
است  و به فضل الهى برطرف خواهد شد و چنين نيست كه 
اين مشكالت حل ناشدنى باشد، لذا بايد نسبت به رفع اين 

گونه مشكالت اميدوار باشند. رئيس شوراى عالى اجتماعى 
خاطر نشان كرد: مردم بعد از 13 آبان نسبت به قبل از آن، 
اميدوارى بيشترى پيدا كرده اند، در حالى كه قبل از 13 آبان، 
عده اى تصور مى كردند  اتفاقات خاصى رخ خواهد داد و 
همه زندگى مردم به هم خواهد ريخت، اما پس از آن روز 
همه مشــــاهده كردند  اين تصورات واهى و غلط است و 
هيچ كدام از ادعاهاى دشمن، به آن صورتى كه انتظار داشتند، 
تحقق پيدا نكرد، لذا چنين نيست كه تصورات دشمن محقق 

شده است و ما ناتوان باشيم.
رئيس جمهورى با بيان اين كه گاهى بعضى از رسانه ها 
و روزنامه ها واقعيات تلخ را بيش از آنچه هســــت  بزرگ 
جلوه مى دهند، اظهار داشت: اين گونه بزرگنمايى  مشكالت 

و نااميد كردن مردم، ظلم بزرگى به مردم است و همه بايد در 
اين زمينه هوشيارانه عمل كنند.

دكتر روحانى خاطرنشــــان كرد: مقابله و رفع برخى 
آسيب هاى اجتماعى از جمله فقرزدايى، نيازمند اقدامات 

عملى و اجرايى اســــت كه بايد در ايــــن حوزه با قوت 
تصميم گيرى و عمل كرد، اما بخشــــى از اين مسائل جنبه 
روانى دارد و ناشى از بزرگنمايى برخى از مشكالت است كه 
در اين زمينه اگر اميد و نشاط در جامعه افزايش يابد، مى تواند 
در برطرف كردن و پيشگيرى از آسيب ها تأثيرگذار باشد. به 
طور مثال چه ايرادى دارد   بخشى از استاديوم ورزشى كه 
هيچ منافاتى با قانون و شرع و مصوبه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى ندارد، به بانوان اختصاص يابد؟
رئيس شوراى عالى اجتماعى افزود: مى توان با برخى 
اقدامات كم هزينه ميزان رضايتمندى و خشنودى اجتماعى 
 مردم را در جامعه افزايش داد و بايد توجه داشــــت كه با 
ســــوء ظن نمى توان با مردم برخورد كرد.رئيس جمهورى 

خاطر نشــــان كرد: بايد آمار مربوط بــــه كاهش جرائم و 
آسيب هاى اجتماعى به درستى به مردم منتقل شود و چنين 
آمار دلگرم كننده اى مى تواند مردم و جوانان را نسبت به آينده 
اميدواركند و چه بســــا انتشار آمار مربوط به كاهش طالق 
مى تواند جوانان و خانواده ها را به ازدواج آســــان و سريع 
ترغيب كند.دكتر روحانى اضافه كرد: امروز بايد همه تالش 
كنيم   آمار طالق هر چه بيشتر كاهش پيدا كند. اگر چه برخى 
موارد ادامه زندگى براى زوجين امكان ناپذير و وقوع طالق 
الزم به نظر مى رسد، اما تا جايى كه امكان دارد  بايد با مشاوره 
و رفع مشكالت خانواده ها را به ادامه زندگى تشويق كرد، 
چرا كه طالق نه فقط براى زن و مرد بلكه آثار سوئى  هم 

براى فرزندان و جامعه دارد.
رئيس جمهورى اقدامــــات فرهنگى را اولين گام در 
مواجهه با مســــائل اجتماعى دانست و تأكيد كرد: معموالً 
در فعاليت هاى فرهنگى مردم بهتر از نهادهاى دولتى عمل 
مى كنند، لذا در اين حوزه بايد ســــازمان ها و جمعيت هاى 

مردم نهاد اصيل پيشتاز باشند.
 روحانى با اشاره به نقش آموزش و پرورش در اصالح 
اموركشور  گفت: آموزش و پرورش   از مهمترين نهادهايى 

است كه مى تواند در اصالح امور كشور بسيار مؤثر باشد.
رئيس شوراى عالى اجتماعى «امر به معروف» و «نهى 
از منكر» را به عنوان يكى از وظايف اجتماعى و تأثيرگذار 
براى اصالح جامعه مورد تأكيد قرار داد و گفت: اگر «امر به 
معروف» و «نهى از منكر» به درستى سامان داده شود، مى تواند 
از بسيارى از منكرات جلوگيرى  و مردم را به انجام رفتارهاى 
درست تشويق كند و معتقدم  امر به معروف  و  نهى از منكر    
وظيفه مهم همگانى است، منتها گاهى به درستى مورد استفاده 
قرار نگرفته و چه بسا نتيجه معكوس داشته  است.در اين 
جلسه وزير كشور و اعضاى شوراى عالى اجتماعى، با ارائه 
گزارشى از اقدامات انجام شده در حوزه پيشگيرى و كاهش 
آسيب هاى اجتماعى، ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادهاى  خود 

را در باره مسائل اجتماعى بيان كردند.
براساس گزارش ارائه شده، شاخص ميزان طالق در 4 

سال گذشته كاهش داشته است.

منازل  زلزله زدگان كرمانشاه تا نيمه دوم سال آينده تكميل مى شود

روحاني: نبايد به مردم سوء ظن داشته باشيم

 عضو مجمع تشـــخيص مصلحت نظام گفت: وقتي ظريف 
مي گويد خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند، در واقع هجمه كنندگان 
عليه خودشان افشـــاگري مي كنند. اين افراد نشان مى دهند  به اصول 

اسالمى و اخالقى پايبند نيستند.
سيد محمد صدر  در گفتگو با ايرنا درباره هجمه هاى صورت 
گرفته عليه اظهارات محمد جواد ظريف پيرامون موضوع مبارزه با 
پولشويى، به وجود برخى مخالفت ها توسط افراد و جريان هاى خاص 
در موضوع برجام اشاره كرد و گفت: اين افراد و گروه ها با لوايح مرتبط 
به  FATF مخالف هستند كه اين نشان از مواضع آن ها در  مسير تامين 
خواست هاى رئيس جمهورى آمريكا ست كه بايد آن را اصالح كنند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت به هجمه هاى ايجاد شده عليه وزير 
امور خارجه كشورمان اشاره كرد و اظهار داشت: اين نوع سخنان كه 
توسط برخى افراد عليه ظريف گفته مى شود، غير از اتهام چيز ديگرى 
 نيست و نشان مى دهد مواضع آنها در جهت منافع آمريكا و خواست هاى

 ترامپ است.صدر با اشاره به اين كه مهمتر از همه خواسته و نظر مردم 
است، گفت: هر چه بيشتر اين افراد عليه ظريف سخن بگويند، بيشتر 
خود را افشا مى كنند و اتهاماتى كه وارد مى كنند يك نوع خود افشاگرى 
است كه نشان مى دهند كه به اصول اسالمى و اخالقى پايبند نيستند.

وى يادآور شد: خيلى خوب است كه مردم اين افراد را مى بينند. آنها 
مى دانند اگر زمانى اين افراد بر قدرت باشند چه باليى بر سر مملكت 

خواهند آورد.
صدر در ادامه تاكيد كرد: ظريف بهترين و قويترين وزير خارجه 
اى است كه جمهورى اسالمى به خود ديده است.وى با اشاره به تجربه 
سى و چند ساله ظريف در امور سياسى و بين المللى، افزود: ايشان 
مراحل ارتقا را از پايين ترين به باالترين سطح كسب كرد و تحصيالت 

خود را در همين رابطه به دست آورده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به سابقه دوستى 30 ساله 
خود با ظريف اشاره و تاكيد كرد: وى فردى مومن، انقالبى و به معناى 
واقعى طرفدار نظام است و به همين دليل در ماموريت هاى دشوار منافع 

جمهورى اسالمى را دنبال كرده و آن را به دست آورده است.
عضو هيات رئيســه مجلس:ظريف گوشه اى از پشت پرده 

مخالفت ها با FATF را عيان كرد
  عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى در حساب توييترى خود نوشت: ظريف گوشه اى از پشت 

پرده مخالفت ها باFATF را عيان كرد .
 به گزارش   ايرنا، «عليرضا رحيمى»   افزود: نماينده اى كه به دليل 
افشاى اسناد طبقه بندى وزارت اطالعات در مجلس هنوز (با توهم 

مصونيتش) به مراجع امنيتى و قضايى پاسخگو نبوده براى واقعيتى تلخ 
در سخنان دكتر ظريف مدعى وى شده است!! 

  ظريف گوشه اى از پشت پرده مخالفت ها باFATF و لوايح- 
چهارگانه را عيان ساخته شما چرا برآشفته شده ايد؟

  برخى نمايندگان نزديك جبهه پايدارى عليه محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه به دليل سخنانش، مبنى بر اين كه در ايران پولشويى 
گسترده انجام مى شود واكنش نشان دادند و خواستار برخورد شوراى 
عالى امنيت ملى با وى شدند.غالمرضا حيدرى نماينده مردم تهران 
 در مجلس هم گفت: اظهارات محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
در باره وجود برخى فسادهاى مالى پنهان در كشور از سر دلسوزى است 

و اين موضوع از واقعيات جامعه است.
 وى در گفتگـــو با   ايرنا اظهار داشـــت:   ظريف از بهترين، 
مســـلط ترين و باسابقه ترين ديپلمات هاى كشور  است كه در طول 
اين ســـال ها اقدامات بسيار مثبت و ارزشمندى را براى كشور انجام 
داده است.حيدرى با اشاره به اين كه ظريف در مذاكرات و برجام زير 
نظر رهبر معظم انقالب كارها را جلو برده است افزود: قطعا ظريف 
اطالعاتى دارد كه ما نداريم. اگر او دغدغه منافع ملى را نداشته باشد 
آن افرادى كه سفارت هاى عربستان را آتش مى زنند دغدغه منافع ملى 

دارند؟
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آقاى ظريف نظام را متهم 
به پولشويى نكرد بلكه از واقعياتى سخن گفت كه در ايران وجود دارد 
و بايد با آن مقابله كرد.حيدرى افزود: مقابله كردن با اين موضوع هم بايد 
ريشه اى باشد، ما بايد گلوگاه هايى كه ما را در اين بسترها مى اندازد را 
پيدا و با آن مقابله كنيم . امروز موضوعاتى وجود دارد كه ما را به سمت 

تحريم ها كشانده است كه بايد سرمنشاء و علت آن را پيدا كنيم.
اين عضو فراكسيون اميد مجلس اظهار داشت: اى كاش از ابتدا 
نگاه ما به دنيا و روابط با ديگر كشورها بر اساس روابط و تعامل مثبت 
بود؛ البته اين كه بعضى ها خود را يكه تاز دنيا مى دانند واقعيتى است كه 
وجود دارد. در يك زمان دنيا دو قطبى بود آمريكا و شوروى يكه تاز 

بودند و پيش از آن نيز انگليس يكه تاز دنيا بود.
وى ادامه داد: امروز نيز آمريكا فكر مى كند يكه تاز دنيا است و بنا 
به داليل متعدد فكر مى كند همه بايد تحت امرش باشند، آمريكا نفوذش 
در ايران در زمان پهلوى دوم بسيار زياد شد و ايران نقش ژاندارم منطقه 

را از جانب آمريكا بازى مى كرد.
حيدرى تصريح كرد: بعد از سقوط رژيم پهلوى و روى كار آمدن 
جمهورى اسالمى ايران، اين نفوذ قطع شد زيرا مردم ايران مى خواستند 
از اين سلطه نجات پيدا كنند. پس از اشغال سفارت آمريكا در ايران، 

آنان نيز به مقابله با ما پرداختند و تحريم ها عليه ايران آغاز شد.حيدرى 
ادامه داد: اين تحريم ها  ابتدا فراگير نبود، ما در زمان جنگ هم تحريم 
داشـــتيم ولى اين تحريم ها مانند امروز نبود تا اين كه به دولت نهم 
رسيديم كه به خاطر فعاليت هاى هسته اى و برخى سخنان نا بجا تحريم 
 سختى شديم پس از آن با برجام  از اين تحريم ها كمى بيرون آمديم ،

ولى بعد از روى كار آمدن ترامپ بار ديگر زير بار تحريم ها رفتيم.
وى افزود: يكـــى از نتايج زيانبار اين تحريم ها تكنولوژى دور 
زدن تحريم است. درست است ما توانستيم با اين اقدام نفت خود را 
بفروشيم ولى از دل اين اقدامات امثال بابك زنجانى بيرون آمد آن هايى 
بيرون آمدند كه چمدانى پول جا به جا مى كردند وقتى ما زير بار تحريم 

مى رويم قطعا اين موارد نيز پشت سرش مى آيد.
نماينده آشوريان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه هجمه 
به ظريف بوى دودستگى و نفاق مى دهد، گفت: به عنوان يك مسيحى 
اعالم مى كنم كه بايد خدا را در نظر گرفت تا بتوانيم به خواسته هاى 
ديرينه نظام برسيم.وى با تقدير از اقدامات ظريف   در وزارت امور 
خارجه افزود: امروز بايد از هرگونه تفرقه، دودستگى و نفاق و تخريب 
دورى كنيم و در مسير انسجام گام برداريم.نماينده آشوريان در مجلس   
با اشاره به موضوع برجام، تاكيد كرد: حضور ايران در برابر 6 ابرقدرت 
جهان و گفتگوى برابر با آنها، افتخارى است كه به نام دكتر ظريف و 

تيم وى ثبت شده است.
بت كليا با بيان اين كه اين هجمه ها باعث خوشحالى ديوانه اى به 
نام ترامپ در راس كشور آمريكا مى شود، يادآور شد: براى شاد كردن 
دشمنان ايران نبايد افراد توانمند جمهورى اسالمى را تضعيف كنيم و 
باعث نااميدى ملت ايران شويم. هر چقدر انسجام ما بيشتر مى شود 

دشمنان ما دستپاچه تر مى شوند.
بت كليا  در باره موضوع مبارزه با پولشويى هم گفت: با تصويب 
لوايح مرتبط به FATFمى توانيم در مبارزه با آن پيشـــقدم شويم و 
موفقيت هاى زيادى را كسب كنيم و به دنيا هم نشان دهيم كه اهل تعامل 

با تشكيالت بين المللى هستيم.
 وزيـــر خارجه در گفتگـــو با يكـــى از خبرگزارى ها درباره 
فضاســـازى هايى كه عليه لوايح FATFدر كشور انجام شده است، 
گفت: اعتقاد دارم خيلى از اين نگرانى ها صادقانه است؛ يعنى دوستان 
ما نگرانى صادقانه دارند. اما فكر مى كنم پشت برخى از اين نگرانى ها 
منافع اقتصادى است.وى افزود: باالخره پولشويى يك واقعيت در كشور 
ماست و خيلى ها از پولشويى منفعت مى برند. من هيچ دستگاهى را 
متهم نمى كنم؛ من افرادى كه در اين قضيه منافع دارند را پشت القاى 

اين تصورات مى دانم.

بقيه از صفحه اول
كه به كشور قطر نزديك است، از آماده نبودن اروپايى ها براى حفظ توافق هسته اى خبر داد و تأكيد كرد 

كه تحريم آمريكا نمى تواند سياست ايران را تغيير بدهد. 
وى با بيان اين كه «تحريم ها تأثيرات اقتصادى دارد» تأكيد كرد: «اما بر سياست ما تأثير نخواهد 
گذاشت» و توضيح داد كه از زمانى كه فعاالن اقتصادى دريافتند كه دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا چه تصميمى در قبال توافق هسته اى دارد، اين مساله تأثير منفى خود بر اقتصاد را بر جا گذاشت 
و «در نتيجه ملت ايران هدف واقعى تحريم است و آمريكا اميدوار است با اين تحريم، جامعه، دولت را 

تحت فشار قرار بدهد تا سياستش را تغيير بدهد يا اين كه كل نظام را تهديد كند». 
به گفته   ظريف «نياز اســـت   حيات توافق با هدف كسب مزاياى اقتصادى آن، حفظ شود» و 
اروپايى ها براى حفظ آن هر چند در محافل سياســـى «تعهداتى را كه اعالم كردند، به طور جدى در 
محافل سياســـى انجام دادند... اما در عرصه اجرا و عمل، موانعى بر سر راهشان قرار گرفت» و ايران 
مى داند كه «دولت هاى اروپايى هنوز آمادگى اجراى تعهد سياسى را همزمان با دادن بهاى اقتصادى 
[براى حفظ توافق برجام] ندارند. آنها گمان مى كنند مى توانند دســـتاوردها را بدون دادن بها [تاوان] 

حفظ كنند». 
ظريف اين سياســـت را براى اروپا «در طوالنى مدت» غيرمفيد دانست و با بيان اين كه «هزينه 
بزرگترى براى آنها به بار خواهد آورد» گفت كه «با اين حال ما هنوز با شركا در اروپا، چين و روسيه در 
تماسيم و تالش مى كنيم راه هايى براى مقابله با تحريم ها و كاستن از تبعات آن پيدا كنيم. درست است 

كه آمريكا قدرت اقتصادى بزرگى است اما همه كشورهاى دنيا مقابل تحريم او ايستاده اند...». 
وى بار ديگر بر اين نكته  تأكيد كرد كه «آمريكا نمى تواند صادرات نفت ايران را صفر كند... ايران 

قدرت صادرات نفت خود را دارد و بازار هم به آن نياز دارد».
 ظريف در زمينه  توقف سوختگيرى هواپيماى ايرانى در لبنان و تركيه گفت: ما راه هاى زيادى 
داريم كه با آن پروازهايمان ادامه يابد. آن را قبال تجربه كرديم و تكرارش خواهيم كرد. آمريكايى ها 

نمى توانند پروازهاى ايران را متوقف كنند يا مانع حركت دريايى ايران شوند. 

غرب بايد سياستش در منطقه را تغيير دهد
وزير خارجه در پاسخ به سئوالى منبى بر اين كه برخى طرف هاى اروپايى از ايران ناراضى اند كه 
مأموريت آنان در مقابله با سياست هاى آمريكا را تسهيل نمى كند و با اصرار بر نقش منطقه اى و پرونده 
موشكى، كمكى نمى كند، گفت:   در برخى امور با اروپا اشتراك داريم و در برخى ديگر  تفاوت نظر. 
در بخش منطقه اى بايد گفت كه ما جزئى از منطقه هستيم و سياست هاى ما در قبال آن، از غربى ها، 
منطقى و واقعگرايانه تر است. اگر به گذشته برگرديم، سئوال هاى زيادى مطرح مى شود. چه كسى از 
صدام حمايت كرد سپس مجبور شد مقابلش بايستد؟ چه كسى القاعده را در مقابل شوروى حمايت 
كرد و ناچار شد با همان بجنگد؟ چه كسى نخست وزير كشورى ديگر را بازداشت كرد؟ چه كشورهايى 

قطر را محاصره كردند؟
ظريف افزود: در مقابل ايران در همه اين پرونده ها نقشى مثبت ايفا كرده است و مثال عربستان 
را كه مورد حمايت غرب است، از محاصره كردن قطر بازداشت. در نتيجه سياست هاى ما نيست كه 
براى منطقه مسأله اي درست كرده است، بلكه سياست هاى دوستان آمريكا و غرب است.وزير خارجه   
در زمينه  پرونده موشكى گفت: بهتر است بودجه هاى نظامى را [در منطقه] مقايسه كنيم. من از آمار 
نهادهاى بين المللى كمك مى گيرم. امارات 22 ميليارد دالر و عربستان 67 ميلياراد دالر سالح خريده اند 
و موشك هايى با بُرد 2500 كيلومتر دارند. در مقابل، بودجه نظامى ايران بين 12 تا 16 ميليارد دالر است 
و بُرد موشك هايش بيشتر از دو هزار كيلومتر نيست. خالصه اين كه آمريكا، منطقه را به انبار سالحى 
تبديل كرده كه يمن را نشانه گرفته است . آيا اين سالح ها غربى نيست؟ آنكه بايد سياستش را تغيير 
دهد، غرب است نه ايران.ظريف اتهام به ايران مبنى بر اين كه مخالفانش را در خارج هدف مى گيرد، 
گفت كه «زمان صدور چنين اتهام هايى مهم و قابل توجه است. اتهام برنامه ريزى براى منفجر كردن 
كنفرانس معارضه در پاريس با سفر رئيس جمهورى ايران به سوييس و اتريش همزمان شد؛ در 29 
اكتبر، همان روزى كه قرار بود مكانيسم اس.پى.وى اروپا اعالم شود، گفته شد فردى به اتهام برنامه ريزى 

براى هدف گرفتن معارضان اهوازى بازداشت شده است. بايد به حقايق هم اشاره كرد. 
بقيه در صفحه 16

 سرانجام  شهردار انتخاب شد!
خبر انتخاب شهردار جديد تهران از سوي شوراي شهر صبح ديروز 
(سه شــنبه 22 آبان) در صدر اخبار قرار گرفت. اين خبر را دوســتي از 
تحريريه روزنامه قبل از انتشار رسانه اي آن داد و گفت: سرانجام شهردار 
تهران انتخاب شد. همكار ديگري بالفاصله گفت: «باالخره» انتخاب شد! 
گفتــه او يكباره خاطره اي از دو واژة ســرانجام و باالخره؛ را برايم 
تداعي كرد كه مدتها برايم تا سرحد خود خبر، حساسيت آفرين شده بود. 
كه تفاوت به كارگيري مفهومي اين دو چيســت؟ يك بار پرسيدم، پاسخ 
شنيدم كه چندان تفاوتي ندارند؛ اما به ياد دارم كه در دوران دانش آموزي 
همكالسي  داشتم كه براي هر موضوعي در ساعت انشاء  نوشته اي داشت 
و در كالس عرضه مي كرد. جذاب هم مي نوشت، چون چندان اهميتي به 
اصل موضوع سفارشي معلم براي انشاي آن روز نمي داد،  اال اينكه انتقاد 
و منفي بافــي عادت چرخش قلم او بود. تفاوتي هم نمي كرد كه موضوع 
سفارشي معلم هنري و ادبي باشــد يا اقتصادي يا سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي! بعد از چند جمله در آغاز نوشــته اش معموالً از بيت شعري يا 
ضرب المثلي اســتفاده مي كرد تا بعد به اصطالح انتقاد و يا به زبان امروز 
«نقد تخريبي» را به صورت مطول نگارش كند! او نوشــته اش را با كلمه 
«باالخره» به پايان مي برد، آنگونه كه تحكمي را درمي يافتني كه «باالخره» 
حرف مرد يكي است چه بپذيري يا نپذيري! معلم ادبيات ما عالوه بر آنكه 
اديب بود،  اهل حال هم بود و بعد از خواندن انشاي همكالسم كه چندان 
ربطي به موضوع نداشت، در يك جمله مي  گفت. آفرين،  اما عزيزم ربطي 

به موضوع نداشت!
تا اينكه روزي و شايد خسته از تكرار آن روش، گفت: تو كه شرح و 
نتيجه گيري خود را مي نويسي كه برآمده از دماغ سياسي ات است، پس به 
جاي به كارگيري كلمه «باالخره»، حداقل در پايان بنويس «سرانجام»!  پاسخ 
شنيد كه: «چه فرقي مي كند؟ مّهم حرف مرد است با سرانجام يا باالخره!» 
اين خاطره شــيرين را از آن جهت نوشــتم كه همه ما از اصحاب 
مطبوعات تا مردم، چند ماهي در انتظار انتخاب شــهردار جديد بعد از 
تصويب اليحه منع به كارگيري بازنشستگان از سوي مجلس سر كرديم 
و در ايــن مدت با ربط و بي ربط، انتخاب شــهردار جديد براي تهران، 
موضوع روز، به خصوص قلمفرسايي در وادي انواع و اقسام برداشت ها 
و جريان هاي سياسي شد و البته در اين ميان، نقدها و انتقادهاي گوناگون 
در باب مشكالت كالنشهر تهران نيز نوشته شد كه در اغلب (اگر ننويسيم 
تمامي) مقاالت به همان جمله پاياني همكالسم مي رسيد كه: «سرانجام» يا 
«باالخره» كار نابسامان شهر تهران با انتخاب فردي به نام شهردار به سامان 
نهايي كه رضايت همه شهروندان تهراني را در بر گيرد، نخواهد رسيد! 

حساسيت و اهميت شهرداري و شهردار تهران از دوران كرباسچي 
كليد خورد كه بعد از مدتي، صالبت مديريت در مســئوليت شهرداري 
تهران، او را راهي دادگاه و محكمه قضايي كرد. يادم مي آيد در آن دوره 
پل سازي در تهران رواج گرفت و تا پلي كه ساخته مي شد، كناره هاي آن 
با گلدان هاي بزرگ گل آراسته مي شد و چشم ما كه عادت به آن نداشت، 

با تعجب نظاره گر بود. 
بعد از چند ماه، شايعه شد كه برخي شبها عده اي با استفاده از تاريكي 
شب، مي روند و تعدادي از اين گلدانها را مي دزدند! به كرباسچي كه از 
صدا و سيما دوست بودم، گفتم اين گلدانها ديگر چه صيغه اي است؟ گفت: 
مي خواهم چشم شــهروندان هنگام عبور از پل ها، آنهم در اول صبح كه 
به ســر كار مي روند، به ديدن گل عادت كند. گفتم: شايعه شده كه شبها 
تعدادي از گلدان ها را مي دزدند؟ پاسخ داد: مي دانم؛ به جاي آن همان روز 

گلدان ديگري مي گذاريم!  
از آن دوران اداره شــهر با همه انتقادها و البته مشكالت، چنان شده 
است كه شهر و شهرداري تهران در رأس مديريت همه شهرها در سراسر 
كشور قرار گرفته است. در اين مسير اگر چه تحوالت بسياري روي داده، 
اما هم بر ابعاد مشكالت و هم بر پيچيدگي آن در مديريت شهري افزوده 
شده است. اكنون كه شهردار جديدي در تهران داريم، مي توان فهرست 
بلندي از كاســتي ها در اداره و مديريت شهري تهران را رديف كرد، كه 
در تخصص كارشناسان آن حوزه هاســت؛ اما به نظر نگارنده، اولين و 
شايد مهمترين وظيفه كاري شوراي شهر تهران و مدير اجراي آن شهردار 
منتخب اين باشد كه در گام نخست، به خانه تحت نظارت مديريت خود 
بپردازد و اصالح امور را از درون حيطه مديريتي خود آغاز كند. به قول 
آن همكالس من در پايان اين نوشــته كوتاه،  نيز «سرانجام» يا «باالخره» 
شهرداري تهران نيازمند خانه تكاني اساسي است. اين را همه مردمي كه 
با شــهرداري سروكار پيدا مي كنند، مي گويند كه تا زيرميزي ندهي، مهر 

تائيدي نخواهي گرفت! 

يادداشت

بينوايان

در اين وانفساي مشكالت سياسي و معضالت اجتماعي، كه به قول 
شاعر «فراوان شده اســت و فزون از شمار...»، انتخاب موضوع هم آسان 
نيست. بايد مدام بپرســيم اولويتهاي ما كدام هاست و چرا اين موضوع را 
برگزيــده يا آن موضع را اتخاذ كرده ايم؟ مثًال قانون شناســنامه دار كردن 
بچه هايي كه مادرشــان ايراني است و با همســراني كه تابعيت كشور ما 
را ندارنــد، ازدواج كرده و صاحب اوالد شــده اند! اين بچه ها هم آماري 
حيرت افزا دارند كه مصداق همان شعر پيشين است و بانوي نماينده مدافع 
اليحه در مجلس، ســخن از يك ميليون گفت و من با تفحص و جست و 
پرسي دقيق تر دانستم كه احتماالً مي توان به دوبرابر اين رقم هم رسيد اگر 

معيارمان از شماره ملي قدري مشخص تر باشد. 
همين يك مسئله نشان مي دهد كه مســئوالن كشورمان با چه بردار 
و معيــاري غفلت كرده اند و اينجا بحث حق انســان و درد و رنج بيكران 
كودكاني مطرح است كه تنها جرمشان متولد شدن است و بس! حقوق بشر 
غربي و شــرقي و شمالي و جنوبي هم ندارد. سخن بر سر وجدان است و 
بس. اين بينوايان به تنهايي موضوعي بي پايان براي بحث و تحليل و پرسش 
و نقد و تأّمل و تألّم هستند و خواهند بود. نه فقط گذشته شان، كه آينده شان 
و بود و نبود و اثرشــان بر ما و شــما، بر جامعه و مناسباتمان، بر تباهي و 
بزهكاري، بر سرنوشت خود و بيگانه... چگونه بيش از يك ميليون كودك را 

كسي نديد و اين بينوايان را به حساب نياورد؟
بينوايان، عنوان معروفترين داستان و ُرمان در عالم است. تصور نمي كنم 
هيچ قصه اي به اندازه بينوايان شهرت يافته، خوانده شده و ترجمه و بازنويسي 
شده باشد؟ عبارات و شخصيت هاي بينوايان امروزه جزو امثال و فرهنگ 
عمومي هستند. آنقدر فيلم سينمايي و سريال و تئاتر و انيميشن بر اساس آن 
ساخته شده كه باوركردني نيست. ويكتور هوگو بي ترديد از خوشنام ترين و 
مؤثرترين نويسندگان جهان است. در ايران نيز داستان زيبايش بارها ترجمه و 
چاپ شده است. داستاني عاشقانه، در بحبوحه انقالب كبير فرانسه و ماالمال 
از لحظه هاي تراژيك و صحنه هاي تلخ و شيرين. عرصه نبرد خير و شّر، خطا 
و اصالح، توانگر و بينوا... اين داستان گاهي باصدها و حتي هزارها بازيگر و 
دست اندركاران به صحنه تئاتر پا گذاشته يا بر پرده نقره اي سينما جان گرفته 
است. اين اولين نمايش بينوايان در ايران نيست و اجراي بينوايان در ايران هم 

مثل ديگر نقاط جهان، سابقه اي طوالني دارد. 
تئاتر ايران تقويت نشــد و بيش از اين كه هست بايد تناور و بارآور 
مي بود. تئاتر مي توانســت مثل ســينما و ورزش و ديگر شاخه هاي هنر و 
فراغت، نقش مهمي در ساختن ذهن و روان ايرانيان داشته باشد. امروزه از 
صنعت و سرمايه ي عظيم در باب هريك از اين موضوعات و مسايل سخن 
گفته مي شــود، زيرا به تفكر و تربيت انسانها كمك مي كند و همبستگي و 

روابط سالم اجتماعي را مستحكم مي سازد. 
تيتر يكي از روزنامه هاي كشــور در اين باره را ديدم كه بسيار دلسرد 
كننده بــود: «بينوايان به روايت توانگران»! انگار قرار اســت يا قرار بوده 
روحوضي در آبادي و دهســتاني برگزار شود اما به جايش خان و مباشر 
تصميم گرفته اند مطرب و مجلس بسازند و سفره پلوخوري راه بيندازند!! در 
اعماق ذهن برخي دوســتانمان چه مي گذرد كه هر سرمايه گذاري و كار و 
هنري را با انگ و رنگ تباه مي كنند و لذت و فرصت اندكي را كه براي هنر 

پديد مي آيد به ضد آن بدل مي كنند. 
يادمان رفته كه ممكن است مميزي و تراشيدن متن و زدودن حاشيه و 
هزارها مشكل واقعي و سوءتفاهم و سليقه و تعصب و خرافات، با قانون و 
بي قانون، از طرف اشخاص و مراكز مسئول و غير مسئول، خودسر و لباس 
شخصي و امثالهم زير همين پوشش ها به هنر و كتاب و سينما و موسيقي و 
ديگر امور زيباشناختي حمله ور شوند تا كسي هوس هنر نكند و از دارا و 
ندار حرف بزند يا بورژواها و بينوايان را دستمايه هنر و قصه و فيلمي كند؟ 
مهم نيســت اين نمايش عوامانه است يا روشنفكرانه! برداشتي اصيل 
است يا اقتباسي دون مايه! نقد و منطق هميشه كمك حال هنر و فكر است، 
اما شــعار و شلوغي و برچســب و انگ، جامعه را مسخ و منگ مي كند. 
مخصوصاً در جامعه اي كه فرصت صحنه آرايي براي هنر در آن اندك است. 
وقتي از صنعت سينما يا تئاتر صحبت مي كنيم بازار تعيين كننده است. نقد 
مناسبات غلط الزم است. افشاي رانت ضروري است و موجب سربلندي 
روزنامه نگاران، اما ستارگان و نمايش و اصل كار را تباه نكنيد. فرصت هاي 

ما اندكتر از آن است كه مي پنداريد. 
 روزنامه ها بايد فروش روند، اما در چارچوب اصول و روابط ســالم 
و در جهت اعتالي جامعه و دفاع از دستاوردهاي جامعه، خاصه جامعه اي 
كه در برخي زمينه ها مثل تئاتر، تُنُك مايه و فقير اســت. از قضا وقتي شما 
طرفدار ليبراليسم و آزادي باشيد، جنگ طبقاتي و شعارهاي ضد ثروت و 

فقيرنوازي هاي لفظي و جبهه گيري دارا و ندار، شما را مايه دار نمي كند. 
زماني عده اي به مرحوم ذبيح اهللا منصوري و كتاب هاي پرفروشــش 
حمله و آن را تمســخر مي كردند اما بعد خودشان همان كتاب ها را چاپ 
مي كردند تا بفروشند و اقتصادشان بچرخد. زماني ديگر به مسعود كيميايي 
حمله مي كردند كه چرا مثًال با فالن مقام امنيتي ديدار كرده يا مجبور بوده 
ديدار كند. اما اينها ربطي به هنر و كتاب و فيلم ندارد. نبايد همه را يك كاسه 

كرد و به ديوار كوبيد. 
همه ما از رانت و رشــوه و زد و بندهاي پشــت پرده بيزاريم و رنج 
مي كشيم اما بايد هرچيز را درجاي خود بگذاريم. بهتر است از فضاي كار و 
شوري كه ممكن است در اين حوزه پديد آيد و فرصت به كارهاي متفاوت 
و متعالي بدهد بهره بگيريم و آن را تقويت كنيم. جرايد با تيترهاي صفحه اول 

به ذهن ها جهت مي دهند، بايد اين جهت گيري سنجيده باشد. 
بسياري از مردم هندوســتان فقيرند اما سينماي بزرگ عامه پسند و 
صنعت سينماي باليوود، منشاء شغل و درآمد و تجارتي است كه تصورش 
براي ما مشــكل است. آيا يك كار هنري300 نفره در ايران كه چند ستاره 
محبوب عموم در آن نقش آفريني كنند، خيلي غريب است؟ كارهاي بزرگ 
در هنــر و تئاتر از يك نقطه بايد آغاز شــود و ما همان نقطه اول را زمين 
مي زنيم. منظورم از بزرگ هــم در مورد اين تئاتر، البته فقط وجه كّمي و 
گستره فيزيكي است و نگارنده اهل تئاتر نيستم، لذا از كّم و كيف بينوايان 
هم در حّد خبرهاي جاري اطالع دارم... اين چند نكته را فقط محض تذكر 

و از باب تجربه گفتم. 

سيد مسعود رضوي

دكترصدر: هجمه كنندگان به ظريف، عليه خود افشاگرى مى كنند

ظريف: اروپا آماده پرداخت تاوان اقتصادي براي حفظ برجام نيست
پيروز حناچى   با 11 راى اعضاى شوراى شهر،به عنوان  

شهردار پايتخت انتخاب شد.
به گزارش مهر، در جلسه علنى ديروز شوراى شهر تهران، 
راى گيرى براى انتخاب شهردار پايتخت از بين دو گزينه پيروز 
حناچى و عباس آخوندى  انجام شــــد كه پس از رأى گيرى 
اعضا، پيروز حناچى با 11 راى شهردار تهران شد. تعداد آراى 

عباس آخوندى هم 10 راى بود.
به اين ترتيب، حناچى سومين شهردار منتخب شوراى 
شهر دوره پنجم پس از حدود 14 ماه از آغاز به كار اين شورا 

است.
حناچى قبل از اين عهده دار معاونت معمارى و شهرسازى 
شهردارى تهران و پيشتر معاون شهرسازى وزارت راه در زمان 

وزارت عباس آخوندى بود  .
پيروز حناچى متولد 1343 و داراى مدرك كارشناســــى 

ارشد معمارى و دكتراى تخصصى معمارى - مرمت شهرى و 
باز زنده سازى شهرهاى تاريخى از دانشگاه تهران است. برخى 

سوابق مسئوليت هاى وى به اين شرح است:
- معاون نظام مهندسى و اجراى ساختمان وزارت مسكن 

و شهرسازى
- رئيس مركز مطالعاتى و تحقيقاتى معمارى و شهرسازى

- دبير شورايعالى شهرسازى و معمارى كشور
- عضو شوراى عالى ترافيك

- رئيس مركز مطالعاتى و تحقيقاتى معمارى و شهرسازى 
وزارت مسكن و شهرسازى

- معاون معمارى و شهرسازى وزير راه و شهرسازى
- دبير شورايعالى معمارى و شهرسازى ايران

- عضو حقيقى شوراى عالى ميراث فرهنگى كشور
- مشاور رئيس دانشگاه تهران

مدير گروه مرمت و ابنيه و بافت دانشكده معمارى دانشگاه 
تهران

- عضو كميسيون زيربنايى دولت اصالحات
- عضو كميسيون ماده 5

- رئيس شوراى تدوين مقررات ملى ساختمان
- معاون فنى و عمرانى شهردارى تهران

- معاون معمارى و شهرسازى شهردارى تهران
براساس اين گزارش،رئيس شوراى شهر تهران در ابتداي 
 جلسه ديروز، با اشــــاره به سالگرد زلزله غرب كشور گفت:
براى مواجهه با تهديدات عينى نظير زلزله و مشكالت واقعى 
نظير آسيب پذيرى در برابر سوانح، نياز به اقدامات اجرايى و 
فيزيكى داريم.  محسن هاشمى اظهار داشت: در سالگرد زلزله 
غرب كشور قرار داريم، ياد هموطنان آسيب ديده در اين حادثه 
را گرامى مى داريم و اميدواريم دستگاه هاى مسئول در رسيدگى 
به وضع اين عزيزان، هرچه ســــريعتر بتوانند به وظايف خود 

عمل كنند.

وى تصريح كرد: شوراى شهر تهران بعد از زلزله كرمانشاه 
مصوبه اى درباره كمك 10 ميليارد تومانى به مناطق زلزله زده 
داشت كه امروز بخشى از اين كمك ها كه در حدود 30 دستگاه 

ماشين آالت است به كرمانشاه ارسال  شد.
رئيس شوراى شهر تهران با بيان اين كه سال گذشته و 
در زمان زلزله گفته شد كه اين زلزله هشدارى گويا براى شهر 
تهران بود، افزود: زيرا كه شدت آن نه به اندازه اى است كه ناديده 
گرفته شود و نه به حدى كه خسارات و تلفات سنگينى را در 
تهران ايجاد نكند، زمانى كه با تعدادى از همكاران شوراى شهر 
تهران در مناطق زلزله زده حضور يافتيم عمق اين هشدار را بيشتر 
حس كرديم اگر   زلزله اى در حد زلزله غرب كشور در تهران 
رخ بدهد، خســــارات آن قابل توصيف نيست. وى در ادامه با 
تاكيد بر اين كه اكنون حدود يك سوم از مدت مسئوليت اين 
دوره مديريت شهرى سپرى شده است و 30 ماه تا انتخابات 

 آينده باقى مانده اســــت، يادآور شد: تا چه زمانى مى توانيم با 
گفتار درمانى و ارائه وعده ها يا فرافكنى مشكالت، عملكرد خود 

را توجيه كنيم.
رئيس شوراى شهر تهران افزود: نارضايتى مردم از برطرف 
نشدن مشكالت اصلى شهر كه آسيب پذيرى مقابل سوانح 
طبيعى يكى از مهمترين موارد آن است يك واقعيت است و 
نمى توان اين مطالبه عمومى را ناديده گرفت و از مردمساالرى و 

دموكراسى سخن گفت.
هاشمى در پايان تاكيد كرد: اگر مى خواهيم در صورت بروز 
حوادث طبيعى و سوانح، غافلگير و دچار بحران نشويم امروز 
زمان عمل كردن اســــت وبايد تحول جدى در روند مديريت 
شهرى و تزريق انگيزه و همت براى خدمت به بدنه شهردارى 
صورت گيرد، در غيراين صورت پاسخ مناسبى در برابر مطالبات 

مردم نخواهيم داشت.
نامگذاري برخي معابر شهر تهران

  در يكصدمين جلسه علنى شوراى شهر تهران، محمدجواد 
حقشنا س ديروز در باره تغيير نام بعضى از معابر شهر تهران 
اظهار داشــــت: تغيير نام معابر به دليل اين كه در ماه هاى اخير 
طرح ها و لوايح فوريت دار وجود داشت و بعد بحث انتخاب 
شهردار را داشــــتيم، بنابراين بررسى اين موضوع شش بار به 

تعويق افتاد.
وى ادامه داد: در منطقه 2 تهران پلى واقع در بوســــتان 
نهج البالغه به پل آســــمان نامگذارى شد، در منطقه 3 تهران 
 خيابان سهيل براساس پيشنهاد انجمن جامعه شناسى به نام استاد 
قانعى راد نامگذارى شد و در بلوار آفريقا منطقه امانيه، خيابان 
گلستان به نام هنرمند سرشناس و كارگردان مشهور، مرحوم 

همايون شهنواز نامگذارى شد.
وى ادامه داد: خيابان زيتون هم به نام شــــهيد جعفرزاده 
نامگذارى شده اســــت و ميدانى بى نام در منطقه 15 محدوده 

ابومسلم هم به نام شهيد مهدى بيدى نامگذارى شد.

پيروز حناچي سكاندار اداره پايتخت شد

 موالوردي: 60 هزار كودك 
از مادر ايرانى و پدر خارجى داريم

5 باند بين المللى قاچاق مواد مخدر 
متالشى شدند

 سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطالعات آذربايجان غربى با اقدامات
اطالعاتى موفق شدند پنج باند بين المللى قاچاق مواد مخدر را متالشى و بيش از 6 تن

پيش ساز هروئين و 385 كيلوگرم هروئين فشرده كشف و ضبط كنند.
به گزارش  پايگاه اطالع رسانى وزارت اطالعات، مقصد هروئين هاى كشف شده
اروپا بوده است و پيش سازهاى هروئين نيز از اروپا بارگيرى و در پوشش ترانزيت از

طريق مرز بازرگان وارد كشور شده بود.
در اين عمليات ، 11نفر از عناصر اصلى باندهاى قاچاق مواد مخدر كه تعدادى از

آنها از اتباع كشورهاى اروپايى هستند، دستگير شدند.

دستيار ويژه رئيس جمهورى در 
امور حقوق شهروندى گفت: حدود 
50 تـــا 60 هزار كـــودك حاصل از 
ازدواج مادر ايرانى و پدر خارجى در 

كشور داريم.
به گزارش ايرنا، هيأت وزيران 13 
آبان، اليحه اصالح ماده واحده تعيين 
تكليف تابعيـــت فرزندان داراى مادر 
ايرانى و پدر خارجى را تصويب كرد كه 
به موجب اين اليحه، فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى تا 
قبل از هجده سالگى به درخواست مادر 
و پس از هجده سالگى به درخواست 
خودشـــان مى توانند شناسنامه ايرانى 

دريافت كنند.
شـــهيندخت موالوردى دستيار 
ويژه رئيس جمهورى در امور حقوق 
شـــهروندى در اين باره اظهار داشت: 
آمارهاى رسمى درباره كودكان حاصل 
از ازدواج مادر ايرانى و پدر خارجى به 
صورت رسمى از سوى وزارت رفاه، 
كار و امور اجتماعى اعالم  مى شـــود.

وى ادامه داد: به طور متوســـط حدود 
60 هزار كودك حاصل از ازدواج مادر 
 ايرانى و پدر خارجى از همه تابعيت ها

 در داخل كشور داريم.
وى اظهار داشت: اليحه اصالح 
ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان 
داراى مـــادر ايرانى و پدر خارجى در 

آستانه رفتن به مجلس است.
وى يـــادآورى كرد: مجلس هم 

طرح مشابهى در اين  باره داشت كه
به دليل بار باالى مالى از دســـتور كار

خارج كرده بود.
موالوردى تصريح كرد: از اليحه
تكليف تابعيـــت فرزندان داراى مادر
ايرانى و پدر خارجى حمايت جدى
خواهيم كرد و به اميد خدا شـــوراى
نگهبان هم اين امر را تصويب خواهد

كرد.
لعيا جنيدى معاون حقوقى رئيس
جمهورى، نيز خون را مبناى تابعيت
در ايران اعال م كرده و گفته اســـت
تاكنون تابعيت فقط از طريق پدر مبنا
قرار داشـــته است كه با تصويب اين
اليحه در مجلس ، نظام حقوقى ايران
بـــا اعطاى تابعيت به فرزندان مادران
ايرانى از حقوق كودكان و زنان حمايت

مى كند.
به گفته وى، مشكالت شناسنامه
دار نبودن فرزنـــدان حاصل از مادر
ايرانى و پدر خارجى به مراتب بيشتر
از منفعت آن براى كشور است. طبق
برخى آمارها بسيارى از اين فرزندان
بدون شناسنامه به دليل بى هويتى به
نوعى داراى عقده حقارت هستند و به
تبع آن خالفكار مى شوند. بسيارى از
اين كودكان به دليل شناسنامه نداشتن
از كمترين حق خود يعنى تحصيل هم
محروم بوده اند. اليحه اى كه در هيات
وزيران مصوب شده، قرار است براى

بررسى به مجلس برود.
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گروه هنر و تجربه ،فرصت خوبى براى 
نمايش آثار متنوع در شهرســـتانها را فراهم 

ساخته است.
به گزارش ايسنا، سيدعباس صالحى در 
حاشـــيه جشنواره فيلم كوتاه تهران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اينكه «چه كسى قرار 
اســـت در سمت رئيس سازمان سينمايى قرار 
بگيرد؟»، گفـــت: من هنوز نمىتوانم جواب 
قطعى به شـــما بدهم اما تـــا پايان هفته يا 
26آبانماه قطعى خواهد شـــد و كسى را كه 
سكاندار سينماى ايران خواهد شد، مشخص 

مىكنيم.
او دربـــاره علت به تعويق افتادن اعالم 
جايگزين توضيح داد: اين مسيرى كه با فاصله 
اتفاق افتاد به اين علت است كه وقتى قانون 
منع بهكارگيرى بازنشستگان ابالغ شد، فرصت 
دو ماهـــهاى به وجود آمد كه چون مهندس 
حيدريان بازنشستگى زودتر از موعد داشتند 
در حال گفتوگو بوديم كه آيا كســـانى كه 

بازنشســـتگى زودتر از موعد دارند مىتوانند 
از منظر حقوقى دوباره به كار گرفته شـــوند 
يا خير. بعد كه روشـــن شد اين امكان وجود 
ندارد، ما در صدد برآمديم به دنبال جايگزين

 باشيم.
 صالحى افزود: با اين زيرساخت مىتوانيم 
امكان حضور و نمايش ژانرها و ســـبكهاى 
مختلف فيلمسازى بر پرده سينماها را فراهم 
بياوريم. اينها بخشنامهاى نيست و سالندار بايد 

در اين زمينه همراهى كند. 
كمـــا اينكه تا كنون گروه «هنر و تجربه» 
به عنوان يك فرصت در اين زمينه موثر عمل 
كرده اســـت. اين گروه امروز در شهرستانها 
جاى خود را پيدا كرده و حتما از اين مسير 
فيلـــم كوتاه هم مىتواند به پيش برود. امروز 
نزديك به 100ســـينماى سيار داريم كه تعداد 
آن رو به افزايش است و موقعيت خوبى براى 

فيلم كوتاه بهشمار مىرود. 
امسال در مســـير راهپيمايى اربعين در 

مرزها ســـينماى سيار موجود بود كه يكى از 
جذابترين و متناسبترين آثارى كه در آنها 
به نمايش گذاشـــته مىشد، آثار كوتاه بود و 
عمال فيلـــم كوتاه در اين زمينه هم مىتواند 

خودش را نشان دهد.
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وزير ارشاد:  «هنر و تجربه»   فرصت مؤثرى  براى نمايش ژانرها ى 

تقدير وزير بهداشت از سرپرست سابق حوزه سنجشمتنوع در شهرستان هاست
وزير بهداشـــت در حاشيه جلسه شوراى معاونين وزارت بهداشت از 
خدمات دكتر پوركاظمى سرپرست سابق مركز سنجش آموزش پزشكى كشور 

و اولين مدير ارشد بازنشسته در وزارت بهداشت تقدير كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر سيد حسن هاشمى در اين جلسه با بيان اينكه 
چندين چهره نوســـتالژيك و ماندگار در حوزه سنجش كشور وجود دارند، 
افزود: دكتر پوركاظمى و دكتر توكلى چهره هاى ماندگارى براى دانشجويان 
ســـال هاى گذشـــته هســـتند و اين دو نفر در ذهن و ياد دانشجويان دوران 

گذشته مانده است.
وزير بهداشت از دكتر پوركاظمى به عنوان يكى از پايه گذاران سازمان 
سنجش كشور به ويژه در بخش فنى ياد كرد و گفت: دكتر پوركاظمى، دكتر 
حسين رحيمى و دكتر توكلى سابقه طوالنى در سازمان سنجش كشور دارند كه 
در اين جلسه از خدمات دكتر پوركاظمى تقدير مىشود؛ البته اطمينان دارم كه 
دكتر پوركاظمى مشاورههايى در خصوص قضاوت بهتر در آزمون ها، افزايش 

دقت و جلوگيرى از ضايع شدن حقوق داوطلبان به ما خواهد داد.
به گزارش وبدا، در اين جلســـه دكتر پوركاظمى سرپرست سابق مركز 
ســـنجش آموزش پزشكى كشـــور به ارائه گزارشى از فعاليت هاى خود در 
طول دوران تصدى اين مسئوليت پرداخت و استقرار مركز سنجش آموزش 
پزشكى در فضايى مناسب، ايجاد چاپخانه سنجش، تغيير در روش نمره سازى 
آزمون و تشكيل مركز آزمون سازى را به عنوان مهمترين اقدامات خود در 

اين مدت ياد كرد.
انحصارتحصيل دانشجويان منتقل شده به ايران در دوره هاى شهريه پرداز

معاون آموزشـــى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به شرايط 
دانشگاه ها براى پذيرش دانشجويان ايرانى خارج از كشور، از تحصيل آنان در 

دوره هاى تحصيلِى شهريه پرداز خبر داد.
مجتبى شـــريعتى نياسر در گفت و گو با ايرنا در مورد شرايط پذيرش 
دانشـــجويان ايرانى خارج از كشور در دانشگاه هاى داخل بدون شركت در 
كنكور، اظهار داشـــت: بعد از انتقال آنان به داخل، اين دانشـــجويان در دوره 
هاى تحصيلى شـــهريه پرداز بايد ادامه تحصيل دهند چون در دانشگاه هاى 
خارج هم بايد شهريه پرداخت مى كردند. ميزان شهريه را هيات هاى امناى 

دانشگاه ها مشخص مى كنند.
شـــريعتى نياســـر درباره ديگر شـــروط پذيرش اين دانشجويان در 
دانشگاه هاى داخل، خاطرنشان كرد: دانشجويان ايرانى كه حداقل يك ترم در 
خارج از كشـــور تحصيل كرده اند، در صورت داشتن مشكالت مالى امكان 

بازگشت به داخل كشور را دارند.
معاون آموزشى وزارت علوم ادامه داد: دانشجويان بايد در مراكز معتبر 
آموزش عالى خارج از كشور تحصيل كرده باشند و براى بازگشت به داخل 

مى توانند در سامانه سازمان امور دانشجويان ثبت نام كنند. 
به گفته شريعتى نياسر، متناسب با جايگاه علمى و اعتبار محل تحصيل 
دانشجويان، دانشگاه متناظر با آن در داخل كشور براى آنها شناسايى خواهد 

شد.
رفتار صداوسيما در قبال آموزشوپرورش دوگانه است

رئيس مركز اطالعرســـانى وزارت آموزش و پرورش گفت: صداوسيما 
تالش معلمان در مناطق محروم و صعب العبور را بهخوبى منعكس مىكند 
اما روح و روان خانواده ايرانى و دانش آموزان را با تبليغات كنكور بمباران 

مىكند.
به گزارش ايســـنا، مرتضى نظرى در نشست همانديشى مديران روابط 
عمومى حوزه ســـتادى افزود: ما بابت همكارى و همراهى صدا و ســـيما در 
انعكاس فداكارى هاى معلمان قدردانى مى كنيم و هم رفتار تبليغاتى و بازرگانى  

صداو سيما را مسئوالنه نمىدانيم و به آن انتقاد داريم.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: به هر موضوعى كه موقعيت 
و جايگاه معلم را متزلزل كند، واكنش نشان خواهيم داد و دستگاهها را متوجه 

سهم خود در قبال آموزش و پرورش مى كنيم.
پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى

وزير آموزش و پرورش به مناســـبت هفته كتاب و كتابخوانى پيامى را 
خطاب به معلمان، دانش آموزان و اولياء صادر كرد.

به گزارش ايسنا در بخشى از پيام سيدمحمد بطحايى آمده است: براى 
ايجاد عالقه به كتاب و كتابخوانى، عوامل متعددى نقش دارد كه نخستين 
آنها «خانواده» است. در واقع نقطه آغازين ايجاد عشق و عالقه به كتاب و 
كتابخوانى از خانواده آغاز مىشود. شخصيت و هويت كودك در قدم اول 
در خانواده شكل مىگيرد. بهطور طبيعى والديِن عالقهمند به كتاب، فرزندانى 

دوستدار مطالعه خواهند داشت و عكس آن نيز صادق است.
وى اضافـــه كرد:عوامل متعـــددى در هدايت دانشآموزان به مطالعه و 
كتابخوانى تأثيرگذارند كه در اين بين، معلم ركـن اسـاسى است. معلم اگر 
عـالقهمند و كـاردان باشد، مىتواند اثر عميقى در ايجاد عالقه به مطالعه برجاى 
بگذارد و با شناخت رغبتهاو عالقهمندىهاى دانشآموزان آنان را به سوى 

مطالعه و كتابخوانى هدايت كند.
دريافت پول بابت هزينههاى متفرقه مدارس تخلف است

مشـــاور وزير آموزش و پرورش با اشـــاره به تعريف 86عنوان فعاليت 
فوق برنامه با كدشناسه مشخص در سامانه حساب يكپارچه مدارس گفت: 
مدير مدرسه حق ندارد پولى تحت عنوان هزينههاى متفرقه از اولياى دانش 

آموزان اخذ كند.
منصور مجاورى در گفتوگو با ايســـنا اظهار داشـــت: ازحدود 100تا 
150مدرسه بازديد ميدانى صورت گرفته و عناوين كليه فعاليت هايى كه بابت 

آنها هزينهاى اخذ مىشود، احصاء شده است.
وى افزود: اين فعاليتها را به صورت كدگذارى شده داخل سامانه وارد 
كرديم و ديگر چيزى تحت عنوان ساير هزينه ها در مدارس نخواهيم داشت و 

مدير مدرسه ملزم است نوع فعاليت و نوع درآمد را كامال مشخص كند.
وى درباره نقش ستاد مركزى آموزش و پرورش در درآمدها و هزينه هاى 
مدرسه در حساب يكپارچه گفت: نظارت كامل داريم و كامال برايمان مشخص 
است هر مدرسه تحت چه عنوانى پول گرفته و آن را كجا خرج كرده است. 

عالوه بر اين سامانه حسابدارى مدرسه نيز در حال آماده سازى است.

وزير علوم : رشتههاى تخصصى
 حقوق شهروندى راه اندازى خواهد شد

وزير علوم از تالش اين وزارتخانه براى راه اندازى رشتههاى تخصصى 
حقوق شهروندى در مقاطع مختلف در دانشگاهها خبر داد.

به گزارش ايسنا، دكتر منصور غالمى در نشست دستياران ويژه حقوق 
شهروندى دستگاه هاى اجرايى و ضابطين حقوق شهروندى دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها در وزارت علوم با اشاره به تالش وزارت علوم براى تصويب 
دو واحد اختيارى حقوق شهروندى در دانشگاه ها خاطرنشان كرد: عالوه 
بر آن وزارت علوم تاكيدات ويژه اى براى تحقق حقوق شــــهروندى در 
فعاليتهاى دانشــــجويى اعم از انجمنها و كانونها و تشكل هاى سياسى 
و اجتماعى و  غيره دارد و با تحقق حقوق دانشــــجويان فعاليتهاى اين 

افراد توسعه مى يابد.
وزير علوم همچنين از تالش اين وزارتخانه براى راه اندازى رشتههاى 
تخصصى حقوق شــــهروندى در مقاطع مختلف خبر داد و گفت: اين كه 
اين رشــــته در كدام گروه ها و با عنوان چه رشــــتههايى بتواند راه اندازى 
شوند جزو برنامههاى وزارت علوم است كه اين برنامهها را بررسى مىكند 
و اميدوار هســــتيم رشــــتههاى تخصصى حقوق شهروندى در دانشگاه ها 

راه اندازى شوند.
*نهادينه سازى حقوق شهروندى

دكتر شــــهين دخت موالوردى، دستيار ويژه رئيس جمهورى در امور 
حقوق شهروندى هم از تالش براى تخصيص اعتبارات مشخص در عرصه 
حقوق شهروندى دستگاههاى اجرايى براى سال آينده و مكاتبه خود با رئيس 

سازمان برنامه و بودجه كشور در اين عرصه خبر داد .

معبد  زرتشت و نقش رستم در معرض خطر تخريب
«با وجود نشستهاى ايجاد شده در زميِن بخش 
غربى تختجمشيد، احتماال زمين به مرور مىشكند، در 
نقشرستم نيز از بين معبد زرتشت و نقوش برجسته 
يك فروچاله و نشست بسيار بزرگ داريم كه اگر اين 
نشست ادامه پيدا كند، مىتواند باعث تخريب معبد 

زرتشت هم باشد».
كوروش محمدخانى- باستانشناس و متخصص 
آركئوژئوفيزيك –با بيان مطلب وفق، نياز به ايجاد يك 
كميته  تخصصى براى بررسى محوطههاى تاريخى 
و شناســـايى نقاطى كه با فروچاله مواجه شدهاند را 

ضرورى دانست..
اين باستانشـــناس در گفتوگو با ايسنا اظهار 
مىكند: وجود يك تيم متخصص ميان رشتهاى، شامل 
متخصص آب، زمين شناس و باستان شناس در چنين 
كميتهاى ضرورى اســـت، چون فروچالهها با بحث 

زمينشناسى و آب گره خوردهاند.
او كه تجربهى بررسى نشسِت زمين را در تخت 
جمشيد و نقشرستم در طول يكى دو سال گذشته 
نيز دارد، با بيان اينكه اُفت آبهاى زيرزمين باعث 
ايجاد چنين فرونشستهايى شدهاند، مىگويد: زمين 
متخلخل (تمام خلل و فرجهاى موجود در رسوب 
يا سنگ كه به دو صورت كل يا موثر هستند) است، 
بنابراين وقتى ســـفرههاى آب زيرزمينى در اليههاى 
مختلف تمام مىشوند، كفشكنى ايجاد مىشود و 
از ديگر چاههاى آب  بىرويه آب برداشت مىشود، 
بنابراين تخلخلها در سطح زمين شكسته مىشوند، 
بنابراين وقتى مىشكنند ديگر بازگشتى داخل آنها رخ 
نمىدهد، يعنى اگر آب و باران هم بياييد اين اتفاق افتاده 

و فرونشستها و شكستها به وجود مىآيند.
وى با تاكيد بر امكان جلوگيرى از شكستهاى 
بىرويه در سطح زمين، با بستن چاههاى آب زيادى كه 
در منطقه فعال هستند، وجود دارد، مىگويد: اگر بايد در 

دشت مرودشت 6هزار حلقه چاه مجوز داشته باشد، 
چيزى حدود 16هزار حلقه چاه مجوزدار وجود دارد 
اين تعداد زياد چاهها، امروزه با خشك شدن رودخانه 

سيوند فعال شدهاند تا از چاهها آب بكشند .
به گفتهى وى چاههاى آب در چند سال پيش 
در 10 مترى دشـــت مرودشت به آب مىرسيد، اما 
امروز 270تا 300متر بايد زمين كنده شود تا به آب 
برســـند و اين يعنى يك فاجعه. او ادامه مىدهد: نه 
تنها در استان فارس و در دشت مرودشت، بلكه بايد 
در ديگر محوطههاى تاريخى نيز  يك تيم كارشناس 
مجرب از زمينشناســـان، متخصصان هيدرولوژى و 
باستانشناس به مطالعه اين نشستها  و فروچالهها 
بپردازند، چون قطعا اگر اين مطالعات نباشد و درمانى 
اتفاق نيفتد، اوضاع براى محوطههاى تاريخى بسيار 
خطرناك خواهد بود. محمدخانى با اشاره به مطرح 
شـــدن راهكارهايى براى جلوگيرى از ادامهدار بودن 
اين اتفاقات، در تختجمشـــيد بيان كند: در شوراى 
فنى تختجمشيد بارها مطرح شد كه جلوى احداث 

چاههاى جديد گرفته شود و حتىالمقدور چاههايى 
كه مجوز ندارند، بسته شوند، اما به نظر مىرسد اين 
اتفاق نمىافتد كه آسيبها بيشتر شدهاند، يعنى تنها 
اراده پايگاه ميراث جهانى تختجمشـــيد نيست كه 
بخواهـــد جلوى اين كارها را بگيرد، بلكه بايد همه
بخشهاى درگير اين اراده را داشته باشند كه جلوى 
اين استخراج بىرويه آب را بگيرند تا بتوانند از تخريب 

بيشتر جلوگيرى كنند.
اين باستانشـــناس با اشاره به رويكرد جديد 
پژوهشكده باستانشناسى اظهار مىكند:اين پژوهشكده
متخصـــص مىتواند با ايجـــاد يك تيم تحقيقاتى، 
بررسىهاى كاملى را در محوطههاى باستان شناسى 
انجـــام دهد، اما فكر نمىكنم تـــا امروز اين اتفاق 
رخ داده باشـــد. به گفته وى، ايجاد چنين تيمى نياز 
به زمينشـــناس، متخصص زلزله و متخصصان بين 
رشتهاى و باستانشناسان دارد تا اگر بخواهند كارهايى 
كه مربوط به ميراثفرهنگى را انجام دهند با قوانين 

ميراثى آشنا باشند.

محقق ايرانى برنده جايزه
 «آينده روشن» شد

دكتـــر مرتضـــى 
محمـــودى، عضو هيات 
علمى دانشـــگاه علوم 
پزشـــكى تهران موفق به 
كسب جايزه 100 هزار 
دالرى آينـــده روشـــن 
 (Bright Futures)
شـــد. بـــه گـــزارش 
ديـــد بان علم ايران، اين 
عضو هيات علمى گروه 
فارماسيوتيكس دانشكده 
داروسازى دانشگاه علوم 
پزشكى تهران به عنوان 
نخستين فرد ايرانى موفق 
به كســـب ايـــن جايزه 
طرح هاى فناورانه پزشكى 

شده است. وى اين جايزه را با ارائه طرحى با عنوان «بهترين زمان براى 
 «BRIght Futures Prize» بهبـــود زخم هاى مزمن» در هفتمين دوره
كسب كرده است. در هر دوره فستيوال ساالنه BRIghtكه توسط انستيتو 
تحقيقاتى Brighamبرگزار مى شود سه طرح برتر كه توانايى حل مشكالت 
پزشكى را دارند به فينال راه مى يابند و برنده نهايى از طريق يك پروسه 

دو مرحله اى علمى انتخاب مى شود.

اهداى نشان دهخدا به 3  استاد دانشگاه
دبير علمى چهارمين دوره كتاب سال اعضاى هيئت علمى دانشگاهها 

برنامههاى برگزارى مراسم پايانى اين رويداد را تشريح كرد.
به گزارش مهر، مسعود كوثرى 
مديرعامل موسسه انتشارات علمى 
و فرهنگـــى و دبير علمى جايزه 
كتاب سال اعضاى هيئت علمى 
دانشگاههاى كشور (نشان دهخدا) 
در نشستى خبرى برنامههاى مراسم 
پايانى چهارمين دوره از اهداى اين 
جايـــزه را كه مختص به انتخاب 
برترين تاليفـــات اعضاى هيئت 
علمى دانشگاههاى كشور است، 

تشريح كرد.
وى با اشـــاره به شكلگيرى 

دبيرخانه ثابت براى برگزارى اين مراســـم در موسســـه انتشارات علمى و 
فرهنگى عنوان كرد: در اين دوره از برگزارى اين رويداد 933 عنوان كتاب 
در زمينه علوم انسانى كه  در سال 1396 نوشته شده است احصا شد كه از 
اين ميان 575 اثر وارد داورى ما شد. اين تعداد اثر شامل كتابهايى بودند 
كه اعضاى هيئت علمى دانشـــگاههاى كشور به طور مشخص تاليف كرده 
بودند و مولفان باقى آثار كنار گذاشته شده عضو هيئت علمى نبودند. پس 
از اين اتفاق 62 اثر پس از ســـه مرحله داورى به مرحله نهايى جشـــنواره 
راه پيدا كردند و از ميان آنها در نهايت 16 اثر به عنوان برگزيده و شايسته 

تقدير انتخاب شدند.
دبيرعلمى اين جايزه ادامه داد: امسال 105 داور شامل اساتيد دانشگاههاى 
كشور آثار ما را داورى كردند كه در مجموع 192 نوبت آثار ارزيابى شدند. 
از سوى ديگر گستره آثار دريافتى نيز نشان داد كه توزيع مناسبى از سراسر 
كشور در دريافت آثار داشتهايم و تقريبا از تمامى دانشگاههاى كشور نمايندگانى 
در جايزه مورد بررسى قرار گرفتهاند. كوثرى درباره ميزان جوايز اين دوره 
از مراسم اهداى نشان دهخدا نيز گفت: برگزيدگان مبلغ هشت ميليون تومان 
وشايستگان تقدير نيز جايزه 5 ميليون تومانى دريافت خواهند كرد. همچنين 
جايزه نفر برگزيده در بخش قلم زرين نيز هشت ميليون تومان خواهد بود. 
اين فرد توســـط شـــوراى سياستگذارى جشنواره «وپ س ا» بررسى آثار و 

خدمات فرهنگى وى انتخاب شده است.

عضو كارگروه ساماندهى كاغذ: 

تجار سود  جوى كاغذ  را به مراكز قانونى معرفى كنيد 
غالمرضا شجاع؛ عضو كارگروه ساماندهى 
كاغذ در گفتوگو با  (ايبنا)، با اشاره به وضعيت 
كنونى كاغذ در بازار گفت: طى روزهاى اخير 
در تماس و مراجعه حضورى با مجتهدان دينى 
و آشنا به امور اقتصادى ديدار داشتم و موضوع 
و مشكالت كاالهايي كه در اولويت يك قرار 
دارنــــد مانند كاغذ چاپ تحرير و روزنامه را 

توضيح كامل دادم.
وى افــــزود: در ايــــن زمينه با مجتهدانى 
كــــه در امور اقتصاد اســــالمى و بازار امروز 
آشنايى دارند؛ مانند حجتاالسالم و المسلمين 
غالمرضا مصباحىمقدم صحبت كردم، همچنين 
با دفاتر مراجع  آيات عظام  آقايان حســــين 
وحيد خراســــانى، صافى گلپايگانى و ناصر 
مكارم شــــيرازى صحبت كردم و اعالم كردند 
كــــه اين خريد و فروش كاغذ باالتر از قيمت 

مشخص شده از ســــوى سازمان حمايت از 
مصرفكنندگان و توليدكنندگان حرام اســــت. 
وى افزود:  در اين زمينه ضرورى اســــت كه 
كاغذ و مقوا به اعضاى خود اعالم  اتحاديــــه
كننــــد كه اين نوع كاغذهــــا را كه پولش از 
درآمد نفت اســــت خريــــد و فروش نكنند. 
همچنين  اتحاديههاى چاپخانهداران و ناشران 
و كتابفروشــــان سراسر كشور نيز به اعضاى 
خــــود بگويند كه فعال كاغذ گرانتر از قيمت 
ســــازمان حمايت خريدارى و مصرف نكنند 
و در صورت مشــــاهده و يا پيشنهاد تخلف 
قيمتى مىتوانند به سازمان تعزيرات شكايت 
كننــــد.  وى با بيــــان اينكه در غير اينصورت 
اســــتمرار اين كار كمك به سودجويان است، 
گفت: متاسفانه بسيارى از اين افراد با آگاهى 
از حــــرام بودن اين درآمــــد، بدون توجه به 

عواقــــب آن كه ظلــــم به مردم مناطق محروم 
اســــت، به كار خود ادامه مىدهند. شجاع با 
اشــــاره به اين كاالها، توضيح داد: اين كاالها 
شــــامل كاغذ چاپ و تحرير به صورت بند 
و رول، كاغــــذ بالكى، كاغذ LWC و كاغذ 
روزنامه اســــت كه با ارز دولتى به كشور وارد 
شده است، زيرا كاغذهايى كه با ارز دولتى به 
كشــــور وارد شدهاند و در فروشگاهها فروخته 
مىشوند، به جاى اينكه 140 يا 150هزار تومان 
فروخته شــــود، امروز  قيمت كاغذ 70 گرمى
70 × 100 هر بند 250 الى 260 هزار تومان 
فروخته مىشود و درآمد و سود حاصل از آن 
حرام اســــت و بنكدار و خرده فروش وظيفه 
شــــرعى و عرفى دارند براى يكبار در مقابل 
فســــاد از افراد و تجار بىريشه و سود جو را 

به مراكز قانونى معرفى كنند.

بررسي ترجمههاي عربي از آثار مولوي
نشســـت بررسي ترجمههاي عربي از آثار مولوي توسط مركز اسناد 

فرهنگي آسيا برگزار ميشود.
در نخســـتين نشســـت انديشـــهورزان ايراني در جهان عرب، دكتر 

محمدرضا موحدي در اين باره سخنراني خواهد كرد.
اين نشســـت روز شـــنبه 26 آبان ساعت 10 صبح در سالن انديشه 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار خواهد شد.
رساوارونه، درسالن  شهرزاد به روى صحنه مىرود

 به گزارش برنا، نمايش «رساوارونه» به كارگردانى شيوا سرمست در 
سالن 3 شهرزاد به مدت 15 شب تا 2 آذر به روى صحنه مىرود.

پس از درگذشت حسين حماسى يكى از بازيگران اصلى اين نمايش، 
به تازگى يعقوب صباحى به جمع بازيگران اين اثر پيوسته است.

اين نمايش درباره تأثير رســـانه بر انسان معاصر است، روايتى است 
از سرگشتگى انسان هاى امروز كه أسير رسانه ها هستند به طورى كه به 
دريچه هاى آگاهى شان خوراك واقعيت هاى ساخته شده تزريق مى شود 

و هر روز از حقيقت دورتر مى شوند.
ليست عوامل ساخت و اجراى اين نمايش به شرح زير است:

كارگردان : شـــيوا سرمســـت نويسنده: حميد يونسى، بازيگران: شيوا 
سرمست، مجيد چنگيزيان، حميد يونسى و يعقوب صباحى

علىاصغر شاهزيدى از آواز ملى ايران مىگويد
بيســـت و هفتمين نشست «آيين آواز» با حضور علىاصغر شاهزيدى

ـ خواننده و مدرس مكتب آوازى اصفهانـ  برگزار مىشود.
به گزارش ايسنا، اين رديفدان و مدرس باسابقه همچنين در بخشى 
ديگر از نشســـت قرار اســـت آوازى را به همراه كمانچه هادى منتظرى 

اجرا كند.
نشســـت آيين آواز از ساعت 18سهشـــنبه 29آبان در فرهنگسراى 
ارســـباران شكل مىگيرد و در آن، شـــاهزيدى درباره هنر آواز ملى ايران 

سخن خواهد گفت.
نشســـت تخصصى آموزشـــى آيين آواز با هدف تجليل از بزرگان و 
پيشكسوتان عرصة آواز ملى ايران و همچنين ارائه بحثها و سخنرانىهاى 

تخصصى شكل گرفته و سومين سال فعاليت خود را مىگذراند.
يكى از اهداف برگزاركنندگان «آيين آواز» معرفى آوازخوانان برجستة 
جوان و ميانســـال به جامعه هنرى اســـت. فرهنگسراى ارسباران در ضلع 
شمال غربى پل سيدخندان واقع شده و ورود به سلسله نشستهاى آيين 

آواز براى تمامى عالقهمندان آزاد و رايگان خواهد بود .
نمايشگاه گروهى «پاره هاى خيال» در موزه فلسطين

آيين گشـــايش نمايشـــگاه «پاره هاى خيال» با حضور هنرمندان و 
عالقه مندان هنرهاى تجسمى سه شنبه 22 آبان از ساعت 16تا19 برگزار 

خواهدشد.
به گزارش روابط عمومى موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر،در 
اين نمايشـــگاه 31 هنرمند 51 اثر خود را در حوزه هاى مختلف هنرهاى 

تجسمى در معرض ديد عالقه مندان قرار مى دهند.
نمايشگاه پاره هاى خيال  تا 30 آبان همه روزه به جز روزهاى تعطيل 
از ساعت 10 تا 18 برپا خواهد بود. عالقمندان جهت ديدار از اين نمايشگاه  
مـــى توانند به خيابان وليعصر (عج) خيابان بزرگمهر، نبش خيابان برادران 

مظفر، شماره 74  ، موزه هنرهاى معاصر فلسطين مراجعه كنند.
تماشاخانه مهر ميزبان «همين حوالى» مىشود

نمايـــش «همين حوالى» بـــه كارگردانى رضا بهرامى با پيام تبليغاتى 
«حمايت از تئاتر مســـتقل و ايرانى» 21 آبان در تماشـــاخانه «مهر» روى 

صحنه مىرود.
بـــه گزارش پايگاه خبرى حوزه هنـــرى، نمايش «همين حوالى» به 
نويسندگى كهبد تاراج و كارگردانى رضا بهرامى با پيام تبليغاتى «حمايت 
از تئاتر مستقل و ايرانى» از روز دوشنبه 21 آبان، ساعت 18 در تماشاخانه 

مهر حوزه هنرى روى صحنه خواهد رفت.
امير عدلپرور، حميدرضا مالحســـينى، احسان مجيدى، فهيمه معين، 
روژينا ابراهيمى، كامبيز نيك آميز، حانيه حافظى و نوشين مينايىفرد در اين 
نمايش به ايفاى نقش مىپردازند. نمايش «همين حوالى» از 21 آبان تا 21
آذر، هر روز ساعت 18 در تماشاخانه مهر حوزه هنرى به نشانى خيابان 

سميه نرسيده به پل حافظ اجرا مىشود.
موزه گرافيك از امروز ميزبان طراحان حروف «چك» مىشود 

نمايشگاه «تايپو 9010» با مشاركت سفارت جمهورى چك در ايران 
در موزه گرافيك برگزار مىشود.

به گزارش ايســـنا، در اين نمايشـــگاه شاهد نمايش آثارى از طراحان 
حروف كشور «چك» خواهيم بود كه در سالهاى 1990 تا 2010 ميالدى 

توسط هنرمندان معاصر گرافيك اين كشور ارائه شده است.
اين نمايشـــگاه با همكارى سفارت جمهورى چك و انجمن صنفى 
طراحان گرافيك ايران به نام نمايشـــگاه «تايپو 9010» از 23 آبان ســـاعت
15 و 30 دقيقه در موزه گرافيك ايران برگزار مىشود. موزه گرافيك ايران 
در بزرگراه بابايى، خيابان اســـتخر، بلوار استقالل، خيابان توحيد، محوطه 

شمالى پارك پليس، عمارت ارباب هرمز قرار دارد.
اثر برگزيده جشنواره تئاتر دانشگاهى بر صحنه تئاتر مولوى

نمايش «باد مى وزد» به نويسندگى و كارگردانى امير نجفى از 20 آبان 
در مركز تئاتر مولوى اجراى خود را آغاز كرد.

بـــه گزارش روابط عمومى مركز تئاتر مولوى، زهرا مهرابى و موژان 
كردى در نمايش «باد مى وزد» به ايفاى نقش مى پردازند.

نمايش «باد مى وزد»، برنده تنديس بهترين بازيگر زن، تقدير متن و 
جزو آثار برگزيده بيست و يكمين جشنواره تئاتر دانشگاهى ايران است.

عالقهمنـــدان بـــراى ديدن نمايش «باد مى وزد» كه تا 10 آذر هر روز 
به جز شنبه ها در ساعت 17 و 30 دقيقه به صحنه مىرود، مىتوانند به 
مركز تئاتر مولوى دانشگاه تهران به نشانى خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، 

جنب باشگاه دانشجويان، مركز تئاتر مولوى مراجعه كنند.
گشايش دومين نمايشگاه «سازخانه» با ياد محمد رضا شجريان 

 دومين نمايشگاه «سازخانه» كه از سوى خانه موسيقى ايران برگزار 
مىشود با ياد محمدرضا شجريان در خانه هنرمندان افتتاح شد.

به گزارش ايسنا، مديرعامل خانه موسيقى در اين مراسم كه عصر دوشنبه 
(21آبان ماه) برگزار شـــد، گفت: بر هيچ كس پوشيده نيست كه موسيقى 
بدون ساز نمىتواند تبلور داشته باشد و كسانى كه سازها را مىسازند بايد 
هنرمندانى باشند كه هوش موسيقيايى دارند و زيباشناسى صوت را بدانند 
تا ســـازى ســـاخته و دست هنرمند نوازندهاى قرار بگيرد و به وسيله آن با 
مخاطبش حرف بزند. مراســـم افتتاح دومين نمايشگاه سازخانه با اجراى 
گروه موسيقى تكميل و اين نمايشگاه در سالن استاد مميز خانه هنرمندان 
افتتاح شد. عالقمندان براى بازديد از اين نمايشگاه مىتوانند تا 25آبان ماه 

به خانه هنرمندان مراجعه كنند.
كارگاه 2 روزه معمارى با حضور فرامرز پارسى برگزار مىشود

كارگاه دو روزه معمارى با حضور مهندس فرامرز پارســـى، معمار، 
مرمتگر و پژوهشـــگر مطالعات تاريخى معمارى ايران، 1 و 2 آذر ساعت 

9 تا 17  برگزار مىشود.
بـــه گزارش پايگاه خبرى حوزه هنرى، عالقه مندان براى كســـب 

WWW.IRAC.IR اطالعات بيشـــتر مىتوانند به سايت مركز به نشانى
مراجعه كنند.

مراسم تجليل از خدمات علمى احمد نقيبزاده برگزار مى شود
گروه علوم سياسى خانه انديشمندان علوم انسانى با همكارى انجمن 
علوم سياسى و انجمن علمى مطالعات صلح ايران مراسم تجليل از خدمات 

علمى احمد نقيبزاده را برگزار مىكند.
اين نشســـت چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 16 الى 18:30 در خانه 
انديشمندان علوم انسانى،  خيابان استاد نجاتاللهى، نبش خيابان ورشو برگزار 
مى شـــود. قاسم افتخارى، نســـرين مصفا، داود فيرحى، ابوالفضل دالورى، 
قدير نصرى، على دهباشـــى و سلمان صادقى زاده در اين مراسم سخنرانى 

خواهند كرد.  

يك حيات معقول زيبايِي
(به مناسبت مراسم بزرگداشت مرحوم عالمه محمدتقي جعفري در انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگي)

الف) زيبايي به عنوان يكي از محوريترين و بنياديترين مفهوم از 
مفاهيم انساني، جايگاهي ويژه و منحصر در ميان ايدهها و آراي فلسفي 
دارد. تأمالت فلسفي در اين باب با افالطون آغاز ميشود، بهويژه رسالة
مشهور هيپياس بزرگ و البته در رساالت ديگرش. بعد از او، اين توجه 
و تأمل در باب زيبايي، هم از ســـوي شـــاگرد نامدارش ارسطو تداوم 
يافت و هم از سوي نوافالطونيهاي بزرگي چون فلوطين. و البته بدون 
ترديد تاريخ فرهنگي غرب مملو از پارههايي زيباييشـــناختي در متن 

فلسفه، مذهب و انديشة غربيان است.
هماره نيز يك سؤال بنيادي بر جان و جهان زيباييشناسي سايه 
انداخته است و آن پرسش اين  كه: زيبايي مجموعه خصوصياتي است 

objective در اعيان يا كيفيتي اســـت در اذهان، به عبارتي يك امر
است يا subjective؟ 

از هنگامي كه در فلســـفه و حكمت غرب، فيثاغوريان نخستين 
تأمالت فلسفي در باب زيبايي را آغاز كرده و بهويژه هندسه و تناسبات 
طاليي را در درك مفهوم زيبايي بسيار مهم انگاشتند تا افالطون در هيپياس 
بزرگ كه «زيبا» را دشوار خواند، هماره زيبايي، دغدغهخاص انديشمندان 
و مهمتر عامة مردم بوده اســـت. شـــايد رويكرد بسيار ويژه و جالب 
توجه افالطون در رساله مذكور كه با شيرينسخنيها و ژرفنگريهاي 
فوقالعادة سقراط (به نقل از افالطون) همراه است، بسياري از متفكران 
را به درك اين معنا برانگيخت كه «زيبايي» عليرغم آنكه يك احساس 
است و تقريباً تمامي مردم دركي بدون برهان و استدالل و يا به عبارتي 
كامًال ذوقي از آن دارند، ليك في حد نفســـه موضوعي كامًال فلسفي 
است. بهويژه تأمل و تدقق در مباحثي چون مفهوم امر زيبا و حقيقت 
زيبايي، نشانمان ميدهد زيبايي چندان هم ذوقي و شخصي نبوده و در 
جان خود حاوي نكات ظريف و بسيار عميقي است. به عنوان مثال 
سقراط در رساله فوقالذكر از هيپياس كه يك سوفسطايِي مدعي و البته 
بسيار سطحينگر است ميپرسد «زيبا» يعني چه؟ هيپياس در متن سخنان 
خود دائم از اعمال و اشياء زيبا سخن ميگويد اما سقراط نميخواهد 
بداند چه چيزي زيبا است و چه چيزي زشت، بلكه ميخواهد بداند 
حقيقت زيبايي چيست؟ سقراط خود را ذهني مبتدي و جاهل نسبت به 
حقيقت زيبايي مينماياند تا بر بنياد ديالكتيك، هم بنماياند سوفسطاييان 
و بهويژه هيپياس جاهالني دانانُمايند و نه دانا، و هم ما را با هزارتوي 
مفهوم زيبايي (كه آن را بسيار ساده ميانگاريم و سقراط و افالطون آن 

را دشوار ميدانند) مواجه سازد.
قصد اين كالم شـــرح مستوفاي داستان زيبايي، بهويژه در عرصة
فلسفه و هنر نيست بلكه تنها تأمل بر يك معناست كه زيبايي در ظاهر 
امري ســـاده و قابل فهم به نظر ميرســـد، ليك در بطن خود يكي از 
بنياديترين و در عين حال غامضترين مباحث فلسفي است (اين معنا 
را تفصيًال در كتاب در باب زيبايي، نشر دانشگاه تهران شرح دادهام). 
اما ميتواند مقدمهاي باشد براي بررسي انديشههاي يكي از بزرگمردان 

فلسفي ايران در سالهاي معاصر.
***

ب) مرحوم عالمه محمدتقي جعفري كه آثار متعدد و محققانهاش 
بخشي از هويت فلسفي و فكري ايران معاصر محسوب شده و تأمالت 
فلسفي عميقش در آثار بهجاماندة او از يك سو و نيز نامهنگاريهايش 
با برجستهترين فالسفة روزگار از جمله برتراند راسل، روژه گارودي، 
پروفسور عبدالسالم و پروفسور روزنتال از ديگرسو نشان از ذهني پوينده 
و خالق دارد، «حيات معقول» (از اصطالحاتي كه مرحوم عالمه بسيار 
دوســـت ميداشت و در اكثر بيانات و نوشتههاي خود به كار ميبرد) 
خود را بر بنياد موشكافيهاي بسيار عميق در متن نهجالبالغه و سپس 

مثنوي شريف قرار داده بود.
اين دو اثر شگرف يعني ترجمه و تفسير نهجالبالغه (در 27 جلد) 
و تفسير و نقد و تحليل مثنوي (در 15 جلد) نهتنها بيان ظريفهاي است 
كه چگونه جاللالدين محمد بلخي (كه از بزرگترين حكما و عرفاي 
مسلمان است) با اميرالمؤمنين علي(ع) و كلمات گهربار و ماندگارش 
پيوند ميخورد بلكه خود دليلي اســـت كه چرا مرحوم جعفري بر 
نهجالبالغه و مثنوي شرح طويل نگاشتهاند. البته موالنا خود در بخشي 
ً از ابيات مثنوي پيوند شگفت فوقالذكر را شرح داده است (و ظاهرا

مرحوم عالمه جعفري اين ظريفه را به عين و كمال دريافته بود).
آنگاه كه موالنا در ادامة ابيات مشهور:

اي علي كه جمله عقل و ديدهاي    
شمهاي واگو از آنچه ديدهاي

ميآورد:
يا تو واگو آنچه عقلت يافته است
يا بگويم آنچه بر من تافته است

از تو بر من تافت چون داري نهان 
ميفشاني نور چون مه بيزبان

كه اين دو بيت به صورت كامل نشـــان ميدهد مرحوم عالمه 
جعفـــري چرا در حيات معقول خود نهجالبالغه و مثنوي را كنار هم 

نشاند و بر هر دو شرح ژرف و عميق نوشت.
ج) اما براي من به عنوان دانشجوي زيباييشناسي، كتاب زيبايي و 
هنر از ديدگاه اسالم مرحوم عالمه حالوت ديگري دارد. تصور ابتدايي 
من اين بود كه ايشان از منظري كالمي و در حد يك موعظه از هنر 
و زيبايي ســـخن گفتهاند اما مطالعة عميق اين كتاب نشان داد حقيقتًا
جناب ايشان با عميقترين مسائل زيباييشناسي بهويژه مسائل فلسفي 

معاصر آشنايي كامل داشته است.
به عنوان مثال يكي از مهمترين رويكردهاي هنري و زيباييشناختي 
در انديشـــة عرفاني و ديني، تطبيق معقول بر محســـوس يا ارائة امر 
معقول در جمال محسوس است. مرحوم جعفري در فصلي با عنوان 
زيبايي از ديدگاه علمي و فلسفي مهمترين سؤال جهان زيباييشناسي 
را كه در ســـطور نخســـتين اين كالم بدان اشاره كرديم در سه نظريه 
مورد تحليل و بســـطي موشكافانه قرار ميدهد. وي اين سه نظريه را 

چنين باز ميگويد:
يكم: زيبايي عبارت است از يك نمود عيني كه مورد پسند  نظرية
ذهن و خوشايند باشد و ذهن آدمي هيچ نقشي جز منعكس ساختن 

آن ندارد.
نظريـــة دوم: زيبايي عبارت اســـت از درك و دريافت ذهني از 
پديدههاي عيني كه اگر آدمي از چنين ذهني برخوردار نباشـــد زيبايي 

هم وجود ندارد.
نظرية ســـوم: دو قطبي بودن زيبايي است كه زيبايي را پديدهاي 
وابســـته به دو قطب درونذات و برونذات ميداند (زيبايي و هنر از 

ديدگاه اسالم، ص 188).
شرح كامل اين نظريهها را بايد در همين فصل مذكور پيجويي 
كـــرد. فصلي كه هم ايمانوئل كانـــت را به عنوان مرجعي از مراجع 
زيباييشناســـي مورد ادراك و تأمل قرار ميدهد هم موالنا را؛ و البته 
ميدانيـــم كـــه حيات معقولي را كه مرحوم عالمه به دنبال آن بود در 
جان مثنوي و مراجع او يعني «قرآن» و روايات بيشـــتر قابل كشف و 
يافـــت بـــود تا نظريهپردازان مدرن. اما توجه به اين معنا كه در جهان 
نو، انديشههاي سنتمدارِ حكمتمحور را با تفسير نوين و با ادبياتي 
جديد ميبايست طرح نمود تا در جهان پهناور اطالعاتي امروز شنيده 
شوند رويكردي است كه مرحوم جعفري بدان پي برده و عامل به آن 
بود. اين معنا را از مكاتبات او با نامآوران عرصة فكري قرن بيستم به 

ظرافت ميتوان دريافت.
 البته مبناي سخن من بر بنياد آنچه از زيباييشناسي ميدانم نوع 
مواجهة ايشان با زيبايي و زيباييشناسي است و نه اتكا به مكاتباتشان. 
به عبارتي ميبينم ايشان در ورود به بحث زيبايي تمامي جهد و سعي 
خود را به كار برده تا جديدترين ايدههاي زيباييشناســـي (كه غرب 
و تمدن غربي محمل و منزل ظهور آن بود) را در تحقيق و پژوهش 
خـــود مورد توجه قـــرار داده و صرفاً از منظر نهجالبالغه و مثنوي و 
در ساحت و ساختاري كالمي، جهان سراسر ذوق و شهود و شيدايي 
(همچون زيبايي) را مورد بحث قرار ندهد. اين براي من يك حجت 
اســـت تا وســـعت نظر و منظر او در انديشههاي فلسفي معاصر را به 
عنوان يكي از ويژگيهاي شخصيتياش مورد قبول و تأمل قرار داده 
و او را شـــخصيتي ندانم كه در مكاتباتش صرفاً رويكردي ارشادي يا 
شهرتطلبانه داشته است!!! البته ميپذيرم كه انديشهها بايد مورد نقد 
و بحث قرار گيرند اما قصد و فعل كساني را كه سعي ميكنند برخي 
مكاتبات ايشان را به عنوان محملي براي نگاه ارشادي و شهرتطلبانه 
آن مرحوم مورد سوء استفاده و حمله به ايشان قرار دهند نميفهمم. 
شـــخصيت علمي مرحوم جعفري از تأمالت عميق، مباحث دقيق و 
ژرفانديشيهاي وسيع او آشكار ميشود نه تالش براي ارشاد و هدايت 

ديگران و نه از شدت و وسعت مكاتباتش.
***

براي روح آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب غفران و رحمت 
واسعة الهي را دارم و از تمامي انديشمندان و استادان محترمي كه با 
نگارش مقاله تدوين چنين مجموعهاي را سبب شدند سپاسگزارم و نيز 
همكارانم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كه بدون مساعي و پشتكار 
آنان برپايي چنين مراسمها و تدوين چنين مجموعههايي ميسور و ميسر 

نيست. خداوند متعال به همة آنان اجر و مزدي درخور عطا نمايد.
  * استاد دانشگاه تهران و رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

  حسن بلخاري قهي*



آگهى اصالحى 
شركت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامى خاص)

به شماره ثبت 9729 و شناسه ملى 10100401610
پيرو آگهـــى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شـــركت خدمات مديريت 
ســـرمايه مدار (ســـهامى خاص) مورخ 1397/08/26 ساعت 16 مندرج در 
روزنامه اطالعات مورخ 1397/08/15 صفحه شـــماره 12، بدينوســـيله به 
اطالع سهامداران محترم مى رساند دستور جلسه مجمع مذكور به شرح ذيل 

اصالح گرديد، ضمنـاً مابقى موارد به قوت خود باقى است.
دستور جلسه:

1- افزايش تعداد اعضاى هيأت مديـــره از 3 به 5 عضو و اصالح ماده مربوطه 
در اساسنامه

2- كاهش ارزش اســـمى هر ســـهم از 10000 ريال به 1000 ريال و اصالح 
ماده مربوطه در اساسنامه

 3- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده باشد.
هيأت مديره
شركت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامى خاص)

آگهى اصالحى 
شركت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامى خاص)

به شماره ثبت 9729 و شناسه ملى 10100401610
پيرو آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شـــركت خدمات 
مديريت سرمايه مدار (سهامى خاص) مورخ 1397/08/26 ساعت 14 مندرج 
در روزنامه اطالعات مورخ 1397/08/15 صفحه شـــماره 12، بدينوســـيله 
به اطالع ســـهامداران محترم مى رساند ســـاعت مجمع مذكور از ساعت14 
به ســـاعت 17 همان روز اصالح و دســـتور جلســـه مجمع نيز به شرح ذيل 

اصالح گرديد، ضمناً مابقى موارد به قوت خود باقى است.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاى هيأت مديره
2- تغيير و انتخاب حســـابرس مســـتقل و بازرس اصلى و على البدل براى 

سال مالى منتهى به 1397/12/29
3- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده باشد.
هيأت مديره 
شركت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامى خاص)

استان خوزستان از استانهاى بزرگ كشور است كه گرماى هوا در تابستان 
از يك سو و جمعيت ساكن و صنايع پويا از سوى ديگر موجب تبديل شدن 

اين استان به يكى از قطب هاى مصرف برق كشور شده است. 
هر چه استان خوزســـتان از بُعد جمعيتى و توسعه صنعتى رشد يافته، 
ســـاخت زيرساختهاى خدمت رسانى در اين استان نيز رو به رشد بوده، كه 
در اين زمينه احداث زيرساختهاى توسعه ظرفيت هاى توليد برق، به عنوان 
زيرساخت ديگر زيرساختهاى عمرانى استان، همواره مورد توجه مسئوالن 

كشور بوده است.
اكنون در ميانه دولت دوازدهم، شاهد موفقيتى ديگر در اين زمينه در استان 
بزرگ خوزستان هســـتيم به طورى كه يكى ديگر از پروژه هاى زيرساختى 
اســـتان در بخش ارتقاى ظرفيت توليد برق، با همت و تكيه 100درصدى بر 

توان داخلى تكميل شده و به مدار بهره بردارى وارد شده است.
نيروگاه ســـيكل تركيبى بهبهان در 20 كيلومترى شهرستان بهبهان 
در جاده بهبهان- رامهرمز در اســـتان خوزستان با مشاركت شركت هاى 

خصوصى ايرانى احداث شده است.
ايـــن نيروگاه كه طرح اوليه آن در دو فاز به مجموع ظرفيت 984 مگاوات 
مورد مطالعه و تأييد قرار گرفته بود، در فاز نخست با ظرفيت 492 مگاوات 

احداث شده است.
واحــــد اول گازى اين نيروگاه با ظرفيت 166 مــــگاوات در قالب اجراى 
يك قرارداد BOO توســــط بخش خصوصى و با توان داخلى در شانزدهم 
خردادماه سال 95 تكميل و به شــــبكه سراسرى برق كشور سنكرون شد. 
همچنين دوميــــن واحد گازى اين نيروگاه با ظرفيت 166 مگاوات در قالب 
همان قرارداد در تاريخ ســــوم تيرماه 95 تكميل و به شبكه سراسرى برق 
كشــــور سنكرون شد. از اين رو نيروگاه ســــيكل تركيبى بهبهان با مجموع 
ظرفيت 332مگاوات در بخش گازى به توليد برق در اســــتان خوزســــتان 
پرداخت و تابســــتان 95، 96 و 97 اين برق توليــــدى در بخش گازى اين 
نيروگاه، نقش موثرى در تأمين برق مورد نياز شبكه در اين استان ايفا كرد.

احداث واحد بخار اين نيروگاه ســـيكل تركيبى در فاز نخست توسعه اى 
با ظرفيت 160 مـــگاوات و در كنار دو واحد گازى هـــر كدام به ظرفيت 

166مگاوات، از ســـال 93 و همزمان با ساخت و تكميل واحدهاى گازى در 
دستور كار قرار گرفت و اين واحد نيز با 100 درصد توان داخلى در طراحى، 
مهندسى و اجرا تكميل شده و به شبكه سراسرى برق كشور سنكرون شد.

بـــا تكميل و بهره بردارى از واحد بخار اين نيروگاه، ظرفيت توليد برق آن 
به 492 مگاوات رسيده است.

بهره بـــردارى تجارى از واحد بخار نيروگاه ســـيكل تركيبى بهبهان از 
روز21 آبان 97 آغاز شده و با بهره بردارى از آن، راندمان توليد برق در اين 
نيروگاه كه در حالت سيكل ساده گازى 34 درصد بود به 49,5 درصد ارتقا 

پيدا كرد.
از نـــكات مهم و قابل توجه در جريان ســـاخت اين نيروگاه، اســـتفاده 
ازتجهيزات ســـاخت داخل به ويژه توربين ارتقا يافته +MAP2 در بخش 
 ACC گازى اســـت. همچنين در بخش بخار آن از سيســـتم خنك كن
اســـتفاده شـــده كه اين سيســـتم موجب كاهش مصرف آب در نيروگاه 
مى شـــود. در واقع در مناطقي كه مشـــكل تامين آب وجود دارد از اين 
 سيستم استفاده مي شود. معموال در نيروگاه هايى كه از سيستم خشك يا

Air Cooled Condenser (ACC ) اســـتفاده مـــى شـــود، يـــك 
كانال فلزي(داكت) بخار را ازتوربين به ســـمت ACC منتقل مى كند و 
در آنجا توســـط فنهايى كه در زير المانها تعبيه شده با به گردش درآمدن 
جريان هوا، بخار خنك كاري و در نهايت كندانس يا ميعان مى شود و بخار 
كندانس شده در مخزنى به نام Condenser Reciever Tank  جمع آوري 

و سپس وارد سيستم خواهد شد.
 مجموع ســـرمايه گذارى اين پروژه 290 ميليون يورو برآورد شده كه 
26درصد آن (حدود 79 ميليون يورو )سهم آورده سرمايه گذاران خصوصى 

و مابقى از محل تسهيالت صندوق توسعه ملى تأمين شده است.
يكى از مزيت هاى اصلى تبديل نيروگاههاى ســـيكل ساده به سيكل تركيبى، 
افزايش ظرفيت توليد برق بدون اســـتفاده از سوخت فسيلى و تنها با استفاده از 
حرارت بازيافتى واحدهاى گازى در واحد بخار اســـت. در نيروگاه سيكل تركيبى 
بهبهان نيز، با آغاز بهره بردارى تجارى از واحد بخار، 160 مگاوات به ظرفيت توليد 

برق در استان خوزستان بدون استفاده از سوخت فسيلى افزوده شده است.

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

افزايش 160 مگاواتى ظرفيت توليد برق در خوزستان بدون مصرف سوخت
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اخبار كوتاه اقتصادىاخبار كوتاه اقتصادى

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

59/06 دالر 

69/15 دالر 

 69/28 دالر      

15 /1202 دالر    

 4150000 تومان

4300000 تومان

2200000 تومان

1250000  تومان

655000 تومان

396400 تومان

4200 تومان 

13622/8 تومان

13650 تومان 

4722/1 تومان

15808/9 تومان

15900  تومان

5408/3  تومان

18004/5 تومان

18000  تومان

1143/6  تومان

3662/7  تومان

3700  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
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رئيس كل بانك مركزى خواستار تسريع 
در راه اندازى كانال مالى اروپا شد  

در ســـال 97 همه نيازهـــاى آمارى اركان حاكميت 
و دســـتگاه هاى اجرايى به ويژه حوزه هاى برنامه ريزى 
جمع آورى شده و انتظار مى رود با اولويت بندى آنها در 
شوراى عالى آمار و تحت عنوان «فهرست آمارهاى رسمى 
كشور» همه تمهيدات و امكانات الزم براى توليد آنها در 

سطح كشور فراهم شود. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات، رئيس مركز 
آمار ايران با اشاره به  تحوالت گسترده در پاسخگويي به 
نيازهاى نظام برنامه ريزى توسعه گفت:  نظام آمارى كشور، 
داده ها و اطالعات آمارى پايه اى جمعيت، محاسبات ملى 
(عملكرد همه بخش هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى 
كشـــور)، شاخص هاى قيمت (انواع تورم توليد كننده و 
مصرف كننده)، اشتغال و بيكارى و درآمد و هزينه را مطابق 
با استانداردهاى بين المللى هم از نظر فرآيند هاى توليد و 
هم از نظر زمان بيان نتايج، در قالب ســـالنامه هاى آمارى 

كشور ارائه مى كند. دكتر اميدعلي پارسا افزود:  براى حركت
به سمت پوشش هرچه بيشتر اين نيازها در سال 97 همه
نيازهاى آمارى اركان حاكميت و دســـتگاه هاى اجرايى به
ويژه حوزه هاى برنامه ريزى را جمع آورى كرده و انتظار
مى رود با اولويت بندى آنها در شوراى عالى آمار و تحت
عنوان «فهرســـت آمارهاى رسمى كشور» همه تمهيدات و
امكانات الزم براى توليد آنها در سطح كشور و بر حسب
تفكيك ها و زير بخش هاى مورد نياز از قبيل جنســـيت

وتقسيمات كشورى فراهم شود.
رئيس مركز آمار ايران در پايان گفت: با انجام اين مهم،
نظام آمارى كشور از روش هاى سنتى به روش هاى ثبتى
مبنا گذر خواهد كرد و داده ها و اطالعات ثبتى با كيفيت
جايگزين خوداظهارى ها، قضاوت ها و كارشناســـى هاى
مبتنى بر پيش داورى هاى ذهنى و تجربى ناقص و بعضا

جهت دار خواهد شد.

 رئيس سازمان ملى استاندارد 
ايران گفت: مراقب باشيم مشكالت 
ناشـــى از تحريم ها منجر به عبور 
از خـــط قرمزهاى اســـتاندارد و 
افـــت كيفيت محصوالت توليدى 

نشود.
نيره پيـــروز بخت كه ديروز 
در پانزدهمين جشنواره جايزه ملى 
كيفيت سخن مى گفت،با اشاره به 
اينكه اگر به استاندارد به عنوان يك 
مقوله فنى نگاه كنيم، در مقابل آن 
كيفيت يك مقوله اقتصادى و تعيين 
كننده بازار است، يادآور شد: سازمان 
ملى استاندارد در سال هاى اخير 
در مولفه هاى اقتصادى مداخله آن 
چنانى نداشته است اما امروز نگرانى 
هايى در مورد فدا شدن كيفيت به 

دليل تحريم وجود دارد.
وى بيان داشـــت: در بند 24 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، 
توســـعه پوشش استاندارد به همه 
محصـــوالت داخلى و ترويج آن 
مـــورد توجه قرار گرفته و در بند 
30 سياست هاى كلى برنامه ششم 
توسعه بر تنظيم و تدوين نقشه راه 
استاندارد سازى و نظام كيفيت تاكيد 

شده است.
بـــه گفته رئيس ســـازمان 
ملى اســـتاندارد ايران، حاكميت، 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
سه مولفه موثر در كيفيت هستند و 
در اين ميان دولت ها با تسهيل بين 
المللى شدن توليدات از جمله با 
پيوستن به مجامع و كنوانسيون هاى 
بين المللى و احترام به قوانين بين 

الملل مى توانند تاثيرگذار باشند.
وى به اقـــدام ها براى آماده 
سازى ورزشگاه قديمى و مشكل 
دار آزادى در مدت سه هفته اشاره 

كـــرد كه در آن آموزش هاى الزم 
در مدت كوتاهى ارائه و در نتيجه 
نظم و كيفيتى مثال زدنى حاكم شد 
كه مصداقى از اهميت دادن دولت 

به كيفيت بود.
معاون رئيس جمهورى ادامه 
داد: ارتقـــاى 22 پله اى جايگاه 
سازمان ملى استاندارد ايران در بين 
كشورهاى عضو سازمان بين المللى 
اســـتاندارد و قرار گرفتن نام ايران 
در بين 15 نفر عضو هيات مديره 
فنى اين سازمان در بين 163 كشور 
جهان از جمله دستاورد هاى اخير 
اين ســـازمان به شمار مى رود كه 
با تالش دولت و حاكميت حاصل 

شده است.
وى در ادامـــه بـــه جامعه 
توليدكننـــدگان كاالهـــا و ارائه 
دهندگان خدمات به عنوان ضلع 
دوم مولفه هاى موثر در كيفيت اشاره 
كرد و گفت: توقع ما از اين قشر 
پايبندى به استانداردها و تالش براى 
جهانى شدن صادرات و توليدات 
و احترام به مشـــتريان، پايبندى به 
اخالق حرفه اى و همراهى با جامعه 

در شرايط اضطرار است.
پيروزبخـــت ضمن تاكيد بر 
اينكه در شرايط فعلى تحريم، اين 
قشر كارآمد مى تواند به يارى كشور 
بشتابد، خواستار آن شد تا مصرف 
كنندگان به عنوان ضلع سوم مولفه 
كيفيت از توليدكنندگان و توزيع 
كنندگان مطالبه گرى داشته باشند.

وى به توسعه و تعالى كيفيت 
در مـــدارس به عنـــوان يكى از 
مهمترين اقدام هاى انجام شـــده 
سازمان در 2 سال اخير اشاره كرد 
و افزود: آشناسازى دانش آموزان 
به عنوان آينده سازان كشور با مفهوم 

كيفيت موجب تسهيل در امور شده 
و مى تواند كشور را به سمت توسعه 
همـــه جانبه و متوازن اقتصادى و 

اجتماعى سوق دهد.
رئيس سازمان ملى استاندارد 
همچنين درجمع خبرنگاران با بيان 
اينكـــه مباحث مربوط به خودرو 
سياسى است، گفت: براى ارتقاي 
كيفيت خودرو بايد اين صنعت از 

مباحث سياسى خارج شود.
وى در پاســـخ به اين سوال 
كه مســـئوليت نظارت بر عرضه 
چند هزار خودرو بدون كاتاليست 
كه خودروســـاز مدعى است اين 
خودروها توسط سازمان استاندارد 
و ســـازمان محيط زيست نظارت 
شده است، با كيست، بيان داشت: 
مســـئوليت خودروهـــاى بدون 
كاتاليست بر عهده سازمان محيط 
زيست است و سازمان استاندارد 
مســـئوليتى در اين رابطه ندارد، 
اما ســـازمان استاندارد در رابطه با 
بحث هاى ايمنى و عملكرد خودرو 

مسئول است.
اين مقام مسئول همچنين در 
مورد اجراى استانداردهاى 85 گانه 
و اينكه چه زمانى توليد خودروهاى 
فاقد اين استانداردها متوقف مى شود، 
گفت: آغاز اين طرح از دى امسال 

خواهـــد بود و پس از آغاز طرح 
يك سال بايد كار ارزيابى خودروها 
توســـط سازمان انجام شود و اگر 
طى اين ارزيابى ها مشـــخص شد  
كه خودرويى از اســـتاندارد الزم 
برخوردار نيســـت، آن گاه توقف 

توليد آن اعالم مى شود.
وى به انطباق استانداردهاى 
كشـــورها براى توسعه صادرات 
اشاره كرد و افزود: استاندارد مانع 
صادرات نيست، بلكه تسهيل كننده 
صادرات است و براى صادرات كاال 
به تركيه رايزنى هايى با اين كشور 
انجام شده و چند تفاهمنامه هم بين 

دو كشور به امضا رسيده است.
پيروزبخت اظهار داشت: امروز 
گروهى از سوى سازمان استاندارد 
در عراق با مســـئوالن عراقى در 
حال رايزنى هســـتند تا با انطباق 
استانداردهاى صادراتى دو كشور 
زمينه همكارى  بيشـــتر تجارى را 

فراهم آوردند. 
در اين مراسم همچنين رئيس 
انجمن مديريت كيفيت ايران گفت: 
مصرف كنندگان بايد بتوانند حقوق 
خود را مطالبه كنند و توليد كننده 
بايد ضرر و زيان و خسارت ناشى 
از كاالى بى كيفيت خود را جبران 

كند و به مشترى بپردازد.
بـــه گزارش خبرگزارى صدا 
و سيما ، فرزين انتصاريان ديروز 
در پانزدهمين جشنواره جايزه ملى 
كيفيت با بيان اينكه كيفيت محور 
توسعه اقتصادى و اجتماعى است، 
اظهار داشت: گاهى شاهديم وقتى 
در مورد مسائلى مثل خودرو يا مواد 
خوراكى مشكلى در زمينه كيفيت 
پيش مى آيد وزير بايد پاســـخگو 
باشـــد يا نهادهاى تعزيراتى توليد 

كننده را جريمه مى كنند كه پول آن 
به صندوق دولت مى رود در حالى 
كـــه مصرف كننده در اين بين بى 
دفاع است و مشخص نيست بايد 
از كجا خســـارت و ضرر و زيان 

خود را جبران كند .
وى با اشاره به اينكه بر اساس 
رويكرد جديد، براى نهادينه شدن 
كيفيت، دولت بايد از ارتباط مستقيم 
با اين موضـــوع فاصله بگيرد و 
تنها برنامه ريز باشـــد، افزود: بايد 
ضمن كنترل عوامل بازار از حقوق 
مصرف كننده حمايت شود و خود 
توليد كننده ضرر و زيان را جبران 

كند .
رئيس انجمن مديريت كيفيت 
ايران با بيان اينكه در اتحاديه اروپا 
برخى خسارت ها از طرف توليد 
كننـــده ها 100 ميليون يورو پيش 
بينى شده است، گفت: طبق رويكرد 
جديـــد بايد مصرف كننده بتواند 

حقوق خود را مطالبه كند.
وى گفـــت: اگر اين رويكرد 
ايجاد شـــود، جامعه خودش به 
دنبال توسعه كيفيت خواهد رفت 
و فشـــار از روى دولت برداشته 

خواهد شد.
انتصاريـــان با اظهار اينكه در 
قانـــون جديد اســـتاندارد بر اين 
موضوع تاكيد شده كه نظام كيفيت 
در ســـطح كالن توسعه يابد اما 
اين موضوع اجرايى نشده است، 
افزود: طرح جامع مديريت كيفيت 
صادرات و واردات را هم داريم كه 

آن هم اجرايى نشده است.
وى همچنيـــن از وزارت 
صنعت،معدن و تجارت خواست 
قانـــون حمايت از حقوق مصرف 

كننده را به طور دقيق اجرا كند.

رقابت صنعتى و خدماتى ارگان هاى 
دريايى با شركت هاى خارجى

نخستين نمايشگاه بين المللى دريايى ايران ماه آينده با مشاركت تمامى 
ارگان هاى دريايى كشور و همچنين توليدكنندگان معتبرى از 10 كشور در 

جزيره كيش برپا خواهد شد.
 دكتر على مرزبان مديركل امور دريانوردان و سازمان هاى تخصصى در 
سازمان بنادر و دريانوردى كشور و مسئول دبيرخانه شوراى هماهنگى ارگان هاى 
دريايى ايران ديروز در يك نشست خبرى با بيان اين مطلب گفت: نخستين 
نمايشگاه بين المللى دريايى ايران از 26 تا 28 آذر با مشاركت 230 شركت 
دولتى و خصوصى از ميان 44 ارگان دريايى كشور و 18 شركت خارجى از 
كشورهاى هلند، آلمان، فرانسه، يونان، عمان، چين و تايوان برگزار مى شود.

بنادر، دريانوردى، كشتيرانى، صنايع فراساحل، خدمات بندرى، اليروبى، 
سوخت رسانى، تجهيزات مورد نياز در خدمات دريانوردى، بيمه هاى دريايى، 
رده بندى شناورها، شيالت و آبزى پرورى از جمله موضوعات اين نمايشگاه 

بزرگ صنعتى است. 
همچنين در حاشيه اين نمايشگاه عالوه بر برگزارى 6 كارگاه ويژه صنعتى، 

از طرح تحول صنايع دريايى ايران رونمايى خواهد شد.
به گفته وى، سيزدهمين همايش بين المللى سواحل، بنادر و سازه هاى 

دريايى هم از پنجم تا هفتم آذر در تهران برپا مى شود.
خبر ديگر در همين رابطه حاكيست هادى حق شناس معاون امور دريايى 
سازمان بنادر و دريانوردى ديروز در دومين روز از سمينار آموزشى لجستيك و 
زنجيره حمل و نقل كه با همكارى اتحاديه اروپا در تهران برگزار شد، گفت: 
اعمال تحريم هاى غير قانونى و غيرعقالنى عليه ايران، رسيدن به اهداف حفظ 
محيط زيست دريايى و ارتقاء استانداردهاى ايمنى و افزايش كارايى كشتى ها 

را دشوار كرده است.
وى اظهارداشـــت: در حال حاضر ما از اروپايى ها انتظار داريم كه تمام 

تالش خود را در راستاى تامين ايمنى كشتى ها و دريانوردان داشته باشند.
خسرو سرايى مديركل لجستيكى و حمل و نقل چندوجهى سازمان بنادر 
و دريانوردى هم از نمايندگان اتحاديه اروپا خواست به تعهدات پسابرجامى 
خود در موضوع حمل و نقل چندوجهى و توسعه نظام لجستيكى ايران پايبند 
بمانند. از سوى ديگر خوزه فرناندز گارسيا مسئول سياستگذارى بندرى اتحاديه 
اروپا گفت: اتحاديه اروپا به دنبال دسترســـى آزاد به خدمات بندرى، شـــفاف 

سازى و همكارى با تمام كشورها از جمله ايران است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در نامه اى به مديران 
عامل ســـازمان تامين اجتماعى و صندوق بازنشستگى 
كشورى دستور حذف مديران چند شغله از هيات مديره 

شركت هاى تابعه آنها را صادر كرد. 
بر اساس دستور محمد شريعتمدارى، سيدتقى نوربخش 
و جمشيد تقى زاده ماموريت يافتند نسبت به اجراى دستور 
حذف مديران چندشغله سازمان هاى تابعه خود ظرف هفت 
روز كارى اقدام كرده و اســـتعفاى اين مديران از هيات 
مديره شركت هاى تابعه سازمان تامين اجتماعى و صندوق 

بازنشستگى كشورى را اجرايى كنند. 
 متن دستور شريعتمدارى به اين شرح است:

جناب آقاى دكتر نوربخش مديرعامل محترم سازمان 
تامين اجتماعى 

 جناب آقاى تقـــى زاده مديرعامل محترم صندوق 
بازنشستگى كشورى

بى شك يكى از مطالبات جدى مردم، اجراى صحيح، 

دقيق و بدون تبعيض قوانين است. بر اين اساس ضرورت 
دارد ماده (241) اليحه قانونى اصالح قســـمتى از قانون 
تجـــارت كه تاكيد مى دارد هيچ فردى نمى تواند اصالتا يا 
به نمايندگى از شخص حقوقى همزمان در بيش از يك 
شركت كه تمامى يا بخشى از سرمايه آن متعلق به دولت 
و نهادها يا موسسات عمومى غيردولتى است، به سمت 
مديرعامل يا عضو هيات مديره منصوب شود، با حساسيت 

و جديت اجرايى كنيد.
 لذا الزم است افرادى كه مديرعامل يا هيات مديره 
شركت هاى تابعه بوده و مشمول قانون فوق الذكر هم هستند، 
در راســـتاى اجراى اين قانون حداكثر ظرف مدت هفت 
روز كارى استعفاى خود را به صورت مكتوب به مسئول 
ذيربط اعالم و تصوير آن به حوزه وزارتى اين وزارتخانه 

و دبيرخانه هيات امنا ارسال شود.
 مسئوليت حسن اجراى اين بخشنامه (دستور) برعهده 

باالترين مقام مسئول آن سازمان و صندوق است.

اطالعيه مركز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعى جزئيات مرحله اول طرح 
حمايتى از اقشـــار كم درآمد جامعه 

را اعالم كرد. 
به گزارش روابط عمومى وزارت 
تعاون ، كار و رفاه اجتماعى، در اين 

اطالعيه آمده است:
1- مرحله اول اين طرح شامل 
مددجويان و مشـــموالن كميته امداد 
امام خمينى (ره)  و سازمان بهزيستى 
كشور اســـت؛ دراين طرح به ازاى 
هر خانوار و بر حســـب بعد خانوار 
از 100 تـــا 300 هزار تومان كارت 

يارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد 
شد. اين خانوارها مى توانند با مراجعه 
به فروشگاه هاى طرف قرارداد طرح، 
اقدام به خريد اقالم متنوع مواد غذايى 

مورد نياز خود كنند.
2- كاالهـــاى هدف اين طرح 
شـــامل مواد غذايى نظير گوشت، 
مرغ، برنج، حبوب، روغن و ســـاير 
مواد خوراكى موردنياز خانوارهاست 
كه سرپرســـتان خانوار با مراجعه به 
فروشـــگاه هاى طرف قرارداد طرح، 

مى توانند خريد كنند.
3- بر اين اســـاس فهرســـت 
فروشـــگاه هاى طرف قرارداد طرح 

عبارتند از: رفاه، اتكا، افق كوروش، 
هفت،  امكان، اســـكاد، فرهنگيان، 
جانبو، تعاونى مصرف محلى و تعاونى 

روستايى كشور.
در مرحله اول اجراى اين طرح 
از طريق فروشـــگاه هاى زنجيره اى 
در سراسر كشور اقدام شده است تا 
ضمن دسترسى مناسب شهروندان به 
اين شبكه فروشگاهى، كيفيت كاالى 
ارائه شـــده به مشموالن هم تضمين 

شده باشد.
الزم بذكر است: جزئيات مربوط 
به مراحل ديگر طرح در اطالعيه هاى 

بعدى متعاقبا اعالم خواهد شد.

تكذيب خبر دريافت سود بدهى در قبوض گاز
  شركت ملى گاز ايران انتشار اخبارى مبنى بر افزايش قيمت گاز و 

دريافت سود بدهى از مشتركان را تكذيب كرد.
به گزارش خبرگزارى صدا وسيما، روابط عمومى شركت ملى گاز با 
صدور اطالعيه اى اعالم كرد: به اســـتناد مصوبه 29 خرداد هيات وزيران، 
قيمت گاز به ميزان 15 درصد در بند 2 مصوبه يادشده اضافه شد و با توجه 
به اين كه اعمال نرخ جديد پس از چاپ قبض تعدادى از مشتركان در سامانه 
مكانيزه پياده ســـازى شـــده است، بنابراين اصالح نرخ تنها درقبوض برخى 
مشتركان به ميزان مصرف 39 روز از دوره 46 روزه قبض، به عنوان تعديل 

در ستون بدهى گذشته در قبض جديد اضافه و دريافت شده است.
آغاز توزيع تخم مرغ با قيمت مصوب 

همزمان با آغاز تنظيم بازار تخم مرغ، هر شـــانه 30 عددى اين كاال به 
قيمت 13 هزار و 800 تومان در فروشـــگاه هاى زنجيره اى و ميادين ميوه و 

تره بار عرضه مى شود.
حميد ورناصرى مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام در گفتگو با فارس 
افزود: توزيع تخم مرغ در فروشگاه ها و ميادين ميوه و تره بار آغاز شده است 
و تا هفته هاى آتى هم ادامه خواهد يافت تا اينكه قيمت بازار متعادل شود.
اوپك مسئول پاسخگويى به خواسته هاى ترامپ نيست  
 رئيـــس دوره اى اوپـــك گفت: اوپك به دنبال برقرارى توازن در بازار 
نفت است و مسئوليتش پاسخگويى به خواسته هاى رئيس جمهورى آمريكا 

نيست. 
به گزارش مهر به نقل از پالتس، سهيل المزروعى ديروز در واكنش به 
پيام توئيترى دونالد ترامپ مبنى بر اين كه سازمان كشورهاى صادركننده نفت 
(اوپك) توليد خود را كاهش نمى دهند، گفت: اوپك به فشـــارهاى اياالت 
متحده آمريكا براى پايين آوردن قيمت هاى نفت خام پاسخ نمى دهد، بلكه به 

دنبال حفظ ثبات و توازن در بازارهاى جهانى است.

همسو با سياست هاى ارزى دولت و بانك مركزى، 
در طول231 روز امسال حدود 5 ميليارد يورو ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشيمى در بازار داخلى عرضه 

شده است.
به گزارش مهر، از يكم فروردين  تا 15 آبان امسال در 
چهار بازه زمانى در مجموع 4 ميليارد و 940 ميليون يورو 
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمى و پليمرى 
توسط شركت هاى پتروشيمى روانه بازار داخلى شده است.
مرورى بر وضع عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشيمى 
نشان مى دهد كه شركت هاى پتروشيمى در حدفاصل يكم 
تـــا 21 فرورديـــن و پيش از مصوبه 22 فروردين هيات 
دولت بيش از 333 ميليون يورو با هماهنگى بانك مركزى 

به صرافى هاى مجاز عرضه كرده اند.
همچنين درحد فاصل 22 فروردين تا 15 ارديبهشت 
بالـــغ بر 244 ميليـــون يورو با نرخ دولتى و با راه اندازى 
كامل ســـامانه نيما از 16 ارديبهشـــت تا 15 مرداد حدود 

يـــك ميليارد و 876 ميليـــون يورو و از 16 مرداد تا 15 
آبـــان  بيـــش از 2 ميليارد و 485 ميليون يورو ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشـــيمى را مطابق با سياست 
جديد دولت مبنى بر فروش در بازار ثانويه در بازار داخلى 

عرضه كرده اند.
به عبارت ديگر شركت هاى پتروشيمى در طول 231 
روز نخست امسال، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشيمى 94 درصد بوده و اين درحالى است 
كه به استناد گزارش هاى سامانه نيما نرخ بازگشت ارز ساير 

صادركنندگان غيرنفتى حدود 31 درصد بوده است.
در حالى كه سهم صادرات محصوالت پتروشيمى از 
كل صادرات غيرنفتى 27 درصد بوده، اما سهم پتروشيمى ها 
در تامين ارز ســـامانه نيما حدود 53 درصد بوده اســـت؛ 
ديگر صادركنندگان غيرنفتى با وجود ســـهم 73 درصدى 
از كل صادرات، سهمى حدود 47 درصدى در تامين ارز 

بازار ثانويه داشته اند. 

 در هفت ماهه سال جارى 10 ميليون و 450 هزار 
تن كاالى اساسى به ارزش 5 ميليارد و 343 ميليون دالر 

وارد كشور شده است.
به گزارش خبرگزارى صداوســـيما، ذرت، برنج، 
دانه هاى روغنى، دارو، روغن هاى خوراكى، گوشت قرمز، 
كنجاله ســـويا، جو، كود، قند و شكر و گندم از جمله 
كاالهاى اساســـى هستند كه در  هفت ماهه سال جارى 

وارد كشور شده اند.
بررســـى آمار تجـــارت خارجى در  مدت مذكور 
بيانگر اين است كه ذرت بيشترين و گندم كمترين ميزان 

واردات را داشته اند.
اين گزارش مى افزايـــد: ذرت، دانه هاى روغنى، 
گوشت قرمز و جو با روند افزايشى همراه بوده اند. به 
طورى كه ذرت 21 درصد، دانه هاى روغنى 22 درصد، 
گوشت قرمز 19 درصد و جو با 9 درصد از نظر ارزش 

روند افزايشى داشته اند.
 همچنين معاون ســـازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: عراق براى نخستين بار در صدر كشورهاى هدف 

صادراتى ايران نشست.
به گزارش ايرنا، محمدرضا مودودى اضافه كرد: در 
هفت ماهه امسال صادرات كاالهاى ايرانى به عراق 55 
درصد رشد كرد و به 5 ميليارد و 700 ميليون دالر رسيد.
همچنين با وجود محدوديت هاى ايجاد شده، صادرات 
به چين 11 درصد از لحاظ ارزشى رشد داشت و رتبه 

دوم به اين كشور تعلق گرفت.

وى يادآورى كرد: كشـــورهاى همسايه ظرفيت 
يك هـــزار ميليـــارد دالر واردات كاال را دارند و اگر ما 
بتوانيم بخشى از اين بازار را تامين كنيم، حتما مى توانيم 

كسرى بازار ساير كشورها را جبران كنيم. 
به گفته معاون ســـازمان توســـعه تجارت ايران، 
صادرات غيرنفتى در هشـــت ماهه امسال (با احتساب 
ميزان صدور آبان) به 27 ميليارد و 200 ميليون دالر رسيد 

كه اين ميزان از لحاظ ارزشى 13 درصد رشد كرد.
وى ادامه داد: ســـهم ميعانات گازى و پتروشيمى 
10 ميليـــارد تا 11 ميليارد دالر بود و ارزش صادراتى 
بخش صنعت با 21 درصد رشد، به 12 ميليارد و 400 
ميليون دالر رسيد كه اين موضوع نشاندهنده رونق توليد 

در كشور است.
مودودى افزود : به دليل توقف صادرات فرش به 
آمريـــكا اين گروه با 14 درصد كاهش ارزش صادرات 
روبرو بود اما در بخش كشاورزى با 22 درصد رشد به 2 
ميليارد دالر صادرات رسيده ايم. در مجموع در هفت ماهه 

امسال تراز تجارى مثبت يك ميليارد دالر بود.
وى درباره آمار ثبت ســـفارش گفت: تا نيمه آبان 
61 ميليارد و 500 ميليون يورو تقاضاى ثبت سفارش 
داشتيم كه بانك مركزى 20 ميليارد يورو ارز را تامين كرده 

و بر اساس برآورد ما به 25 ميليارد يورو نياز است.
بـــه گفته وى، اگر با همين روند پيش رويم، نياز 
ارزى تامين مى شود و براى تامين كاالهاى اساسى مشكلى 

نخواهيم داشت.

پيروزبخت : تحريم ها نبايد منجر  به افت كيفيت توليدات شود جزئيات مرحله اول طرح حمايتى از اقشار كم درآمد جامعه

واردات 10/5 ميليون تن كاالى اساسى در 7 ماهه امسال

يازدهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين اليحه 
بودجه سال 1398 كل كشور به رياست معاون 
رئيس جمهورى و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كشور و با حضور جمعي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي، معاونان و مديران اين سازمان 
و نمايندگاني از بخش خصوصي و دستگاه هاي 

ذيربط در محل اين سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومي و امور بين الملل 
سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر 
نوبخت در اين جلسه با بيان اين كه سال 1398 
ويژگي هاي خاصي دارد، اظهار داشت: ما بايد 
از همه ظرفيت هاي موجود كشور و با در نظر 
گرفتن محدوديت ها و تنگناها استفاده كرده و 
زمينه رشد اقتصادي مطلوب را فراهم آوريم.

وي افزود: بي ترديد ســـال آينده از رقم 
بودجه اعتبارات عمراني چيزي را كسر نمي كنيم 
و اســـتدالل مان اين است كه سهم اعتبارات 
عمراني در تحقق رشـــد اقتصادي كشور قابل 

توجه و اساسي است.
 رئيس ســـازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به شـــيوه هاي مختلف مديريت بودجه گفت: 
در ســـال 1398 در عين حال كه هيچ طرح 
قابـــل  دفاعي را رد نخواهيم كرد، از شـــيوه 
بودجه ريـــزي غلطان بهره خواهيم برد؛ به اين 
مفهـــوم كه با وجود محدوديت منابع، به تغيير 
منابع و تغيير روش هاي تخصيص منابع انديشه 

خواهيم كرد.
وى با تصريح بر اين نكته كه بايد به فكر 
خلق منابع جديد هم باشيم، اظهار داشت: تمام 
دغدغه دولت اين اســـت كه بودجه سال آينده 
بايد قادر باشد هم رشد اقتصادي را محقق كند 
و هم مشكل اشتغال را مرتفع سازد؛ به همين 
دليـــل در مديريت طرح هاي عمراني، اولويت 

 بندي مي كنيم.
نوبخت تأكيد كرد: طرح هاي عمراني موتور 
محرك رشـــد اقتصادي است و ضرورت دارد 
با تغيير زمينه و كاربري و همچنين اقتصادي تر 
كـــردن پروژه ها، مديريت بهينه را در اين امر 

مهم دنبال كنيم.

وى با قدردانـــي از زحمات و خدمات 
اعضاي ستاد تهيه و تدوين بودجه سال 1398 
كل كشور، بر پيش بيني واقع بينانه منابع و هم 
صرفه جويي افزون تر مصارف در بودجه سال 
آتي تصريح كرد.شايان ذكر است: در اين جلسه، 
گزارش كارگروه هاي تخصصي برنامه و بودجه 

هم ارايه شد.
خبر ديگر اينكه جلســـه ســـتاد صيانت 
از حريم امنيت عمومي و حقوق شـــهروندي 
در ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور متشكل 
از صاحب نظران، انديشـــمندان و نمايندگان 
معاونت ها و سازمان هاي وابسته، به رياست دكتر 
منصور خاكسار مشاور رئيس سازمان در امور 
فرهنگي و ايثارگران و نماينده تام االختيار رئيس 

سازمان در حقوق شهروندي برگزار شد.
در اين جلسه دكتر خاكسار ضمن اشاره 
به مفاد منشور حقوق شهروندي و جايگاه آن 
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سيره 
و انديشه حضرت علي(ع) را يكي از الگوهاي 
عملي توجه به حقوق شهروندي وحق الناس 
دانست و اجراي منشور را منوط به همراهي و 

همگامي همه قوا و سازمان ها به ويژه قوه قضاييه 
به عنوان نگهبان حقوق شهروندي و قوه مقننه 

به عنوان نماد مردم ساالري تلقي كرد.
همچنين در اين جلســـه پس از پيگيري 
مصوبات جلسات پيشين، برنامه اجرايي تهيه 
شـــده توسط ستاد مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و مقررشـــد نماينـــدگان معاونت ها و 
سازمان هاي وابســـته با توجه به وظايفي كه 
دارند، نسبت به پيشنهاد برنامه اجرايي مرتبط با 
مفاد منشور حقوق شهروندي و برنامه پيشنهادي 

ستاد اقدام و در جلسه آتي ارائه دهند.
گزارش مذكور حاكي است: برنامه اجرايي 
منشـــور حقوق شهروندي در سازمان برنامه و 
بودجه كشـــور پس از تصويب نهايي ستاد و 
تاييد رئيس ســـازمان، اقدام هاي مورد  نياز هر 
كدام از واحدهاي ذي ربط، سازمان هاي وابسته 

و سازمان هاي استاني را در بر  مي گيرد.
 از ســـوي ديگر قاسم رمضانپور نرگسي  
معاون امور مجلس و توسعه منطقه اي سازمان 
برنامه و بودجه كشور گفت: امروز گردهمايي 
روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها 

با حضور روساي اين سازمان ها در محل سازمان 
برنامه و بودجه كشور برگزار مي شود.

هـــدف از برگزاري ايـــن گردهمايي 
تصميم گيـــري و جمع بندي مباحث مرتبط با 
اســـتان ها در اليحه بودجه ســـال 1398 كل 

كشوراست.
به گفته وي، مباحثي نظير اســـتقرار نظام 
انگيزشي درآمد هزينه استان،  مشاركت عمومي و 
خصوصي و واگذاري طرح ها،  ارائه مدل توزيع 
اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي 
اســـتاني و مباحث مربوط به حوزه اشتغال به 

بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.
همچنين يك مقام مسئول سازمان برنامه 
و بودجه در گفتگو با فارس در مورد جزئيات 
اين جلسه  اظهار داشت:حدود 21 تبصره اليحه 
بودجه جمع بندى شـــده و براى تصويب به 
دولت مى رود تا در جلسات آتى هيات وزيران 

به تدريج بررسى و نهايى شود.
اين مقام مســـئول با اشاره به اينكه  هنوز 
سقف درآمدى بودجه تعيين نشده و پيشنهاداتى 
در ايـــن زمينه وجـــود دارد كه به دولت ارائه 
خواهد شـــد، ادامه داد:  تغييراتى در تبصره  هاى 
18، 19 و 20 ايجاد شده كه براى بررسى بيشتر 

به دولت خواهد رفت.
تبصره 18 در اليحه بودجه سال 97 مربوط 
به كسب درآمد از محل افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى براى ايجاد اشـــتغال بود كه با مخالفت 

مجلس منابع درآمدى آن تغيير كرد.
به گزارش فارس، ســـناريوهاى متعددى 
براى ميزان صادرات نفت، قيمت نفت و نرخ 
محاسباتى براى اليحه بودجه سال آينده وجود 
دارد. برخى منابع آگاه معتقدند سه سناريو براى 

صادرات نفت وجود دارد:
صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز، 
صادرات يك و نيم ميليون بشـــكه در روز و 
صادرات 2 ميليون و 350 هزار بشكه در روز 
مانند ســـالهاى گذشته. همچنين براى قيمت 
فروش هر بشـــكه نفت از 65 دالر تا 70 دالر 

پيش بينى هايى وجود دارد.

ضرب االجل 7 روزه وزير كار براى استعفاى چند شغله ها نوبخت: پروژه هاي عمراني موتور محرك رشد اقتصادي است

بتن جايگزين قير و آسفالت در حوزه 
راهسازى مى شود 

قيرو آسفالت به تدريج جاى خود را به بتن در فرهنگ راهسازى ايران 
مى دهد.

به گزارش خبرنگارما، اين مطلب ديروز در دهمين همايش و نمايشگاه 
ملى قير و آسفالت كه در مركز تحقيقات راه،  مسكن و شهرسازى برگزار شد، 

مورد تاكيد كارشناسان راهسازى قرار گرفت.
دكتر محمد شكرچى زاده رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى 
در اين همايش با اشـــاره به كيفيت پايين و نامناســـب رويه جاده هاى كشور 
گفت: 60 درصد بودجه ساخت راه هاى كشور به قير و آ سفالت اختصاص دارد 

ولى كيفيت نامطلوب مصالح باعث افت كيفيت رويه راه ها شده است.
وى راه اندازى ســـامانه پايش و رصد راه هاى كشـــور را يكى ازاقدامات 
مناسب باهدف بهبود كيفيت جاده هاى كشور دانست و با اشاره به اينكه بايد 
استفاده از مصالح جديد براى ارتقاء كيفيت راه ها در دستور كار قرار گيرد، افزود: 
ازآنجا كه سيمان در كشور بيشتر در اختيار داريم و از طرف ديگر صادرات 
قير آسان تر از صادرات سيمان است بنابراين مى توان به جاى استفاده از قير 
در آسفالت ها، از رويه بتنى در جاده ها استفاده كرد كه با اين اقدام سن مفيد 

جاده هاى كشور تا 40 سال افزايش خواهد يافت.
دكتر خيراله خادمى مديرعامل شـــركت ســـاخت و توسعه زيربناهاى 
حمل و نقل كشور هم در اين همايش گفت: از سال 1380 تاكنون قيمت قير 
400 برابر افزايش يافته و چالش بزرگى در توسعه راه ها و نگهدارى آن در 

كشور به وجود آورده است.
وى با يادآورى اينكه اكنون 7800 مســـير جاده اى جديد در كشـــور در 
حال ساخت است، گفت: اكنون حدود 18 هزار كيلومتر آزادراه و بزرگراه در 
كشور وجود دارد در حالى كه براى تسهيل تردد بار و مسافر بايد طول اين 

آزادراه ها و بزرگراه ها به حدود 35 هزار كيلومتر برسد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل افزود: متاسفانه 
هزينه استفاده از قير و آسفالت در كشور بسيار افزايش يافته و اين سبب شده 
مصرف 25 تا 30 ميليون تن آســـفالت كشـــور اكنون به حدود 15 ميليون تن 
كاهش يابد.وى اظهار داشت: قيمت قير امسال نسبت به پارسال سه و نيم برابر 
افزايش يافته و اين سبب شده حجم استفاده از قير و مشتقات آن در سطح 

كشور روند نزولى داشته باشد.
خادمى افزود: با وجود كمبود منابع مالى، بايد تالش كنيم با استفاده از 
قير و آسفالت با كيفيت، عمر مفيد جاده هاى كشور را 10 تا 15 سال افزايش 

دهيم و از اين ثروت ملى به خوبى استفاده كنيم. 
وى، استفاده از روش بتن ريزى به جاى آسفالت و افزايش كيفيت توليد 
قير در كشور را مهمترين عامل تغيير رويكردها در اين بخش اعالم كرد و گفت: 
با تغيير رويكردها مى توانيم مصرف قير و آسفالت را در كشور كاهش داده و 

از راهكارهاى ديگرى براى توسعه راه ها و نگهدارى آنها استفاده كنيم.

عرضه ارز پتروشيمى ها به مرز 5 ميليارد يورو رسيد

وزير امور خارجه سابق آلمان به 
همراه اعضاى هيات تجارى انجمن 
 (NUMOV )خاورميانه و دور آلمان
بـــا رئيس كل بانك مركزى ديدار و 
درباره كانال مالى ايران و اروپا گفتگو 

كردند.
به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزى، عبدالناصر همتى با بيان اينكه 
تالش هاى آمريكا نتوانســـته آنها را 
به هدف اصلى شان برساند، تصريح 
كـــرد: تدابير الزم براى مقابله با اين 
تحريم ها انجام شده است و در حال 
حاضر با برنامه ريزى الزم آثار منفى 
تحريم ها كنترل واقدامات الزم براى 
توسعه تجارت با كشورهاى هشت 
گانه و همسايگان درحال انجام است 
و انتظار مى رود اتحاديه اروپا هرچه 
سريعتر نســـبت به راه اندازى كانال 

مالى اقدام كند.
در ادامه اين ديدار، زيگمار گابريل 
وزير خارجه سابق آلمان ضمن ابراز 
تاسف از بازگشت تحريم هاى آمريكا 
تاكيد كرد كه يكى از اهداف برجام، 
توسعه روابط سياسى و اقتصادى اروپا 
با ايران است و آلمان همچنان به توسعه 
همكارى هاى اقتصادى با ايران عالقه 
دارد.وى با ابراز اميدوارى از ايحاد كانال 
مالى بين ايران و اروپا گفت: هزاران 
شـــركت كوچك و بزرگ آلمانى كه 
هيچ تعاملى با آمريكا ندارند مى توانند 
به راحتى با ايران به تبادالت تجارى 

بپردازند.
در ادامه اين گفتگو، طرفين ضمن 
بررسى جزئيات كانال مالى بين ايران و 
اروپا پيشنهاد كردند ادامه گفتگوها در 
سطح كارشناسى و به منظور رسيدن به 

يك راه حل مشخص دنبال شود.
از سوي ديگر بانك مركزى در 
واكنش به قطع خدمات سوئيف برخى 
بانك ها اعالم كرد:اين سامانه نقشى در 
نگهدارى حســـاب ها و تسويه ارزى 
ندارد و با قطع خدمات سوئيف، خللى 
در مبادالت ارزى و تجارت خارجى 

پيش بينى نمى شود
به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزى، با توجه به انتشار خبرى درباره 
قطع خدمات سوئيفت در برخى بانك 
هاى كشور، به اطالع هموطنان گرامى 
مى رساند، سوئيفت صرفاً يك سامانه 

پيام رسانى بين بانك ها و موسسات 
در ســـطح بين المللى بوده و نقشى 
در نگهدارى حســـاب ها و تسويه 

ارزى ندارد. 
لذا همانگونه كه در اعالميه هاى 
پيشين اين بانك اعالم شد، با توجه 
به احتمـــال قطع ارايه اين خدمات، 
ســـامانه هاى جايگزين پيام رسانى از 
مدت ها پيش براى پوشش امكانات 
و خدمات سوئيفت پيش بينى، توسعه 

و عملياتى شده اند. 
بنابرايـــن با قطع ارايه خدمات 
سوئيفت به برخى بانك هاى داخلى، 
خللـــى در انجام مبـــادالت ارزى و 
فرايند تجـــارت خارجى پيش بينى 

نمى شود.
خبر ديگرى حاكيست: ايران قصد 
دارد معامالت بانكى را با ارز ديجيتال 
انجـــام دهد تا تحريم هاى اقتصادى 

ترامپ را دور بزند.
تســـنيم هم به نقـــل از پايگاه 
تخصصى بيت كوين استراليا گزارش 
داد: ايـــران تـــا راه اندازى اولين ارز 
ديجيتال اين كشـــور يك قدم فاصله 
دارد. اين ارز بدون نام، به پشـــتيبانى 
ريال ايران منتظر تصويب نهايى بانك 
مركزى ايران قبل از توزيع در بانك هاى 

سراسر كشور است .
سيد ابوطالب نجفى رئيس شركت 
طراح و منتشر كننده اين ارز اطمينان داد 
كه اين ارز ديجيتال به زودى راه اندازى 
مى شـــود و گفت: در مرحله اول، 
زيرساخت بانكدارى بالكچين (زنجيره 
بلوك ها) به بانك هاى اقتصادى ايران 
داده مى شـــود تا از آن به عنوان يك 
ابزار پرداخت در معامالت و واريزهاى 

بانكى استفاده شود.
وى افزود: با توجه به تحريم هاى 
مالى ايران، زمان بندى اين كار بهترين 
اســـت. مانند بيت كوين (يك ارز 
ديجيتال و رمز پايه) و ساير ارزهاى 
مجـــازى، ارز ديجيتال ايران هم براى 
ذخيره معامله هاى مالى در بالكچين 
عمل مى كنـــد. ولى برخالف بيت 
كوين، ارز ديجيتال ايران به شـــدت 
توسط دولت كنترل مى شود و شركت 
پشتيبان اين ارز مجازى وابسته به بانك 
مركزى ايران اســـت و تحت نظارت 

دولت عمل مى كند.

نوبخت در يازدهمين جلسه تدوين اليحه بودجه 1398:اعتبارات عمراني سال آينده كاهش ندارد   

 معاون رئيس جمهورى با بيان 
اين كه هنوز اطالعات كاركنان قواى 
مقننه و قضائيه در سامانه ثبت حقوق و 
دستمزد، بارگذارى نشده است، گفت: 
اميدواريم تمام دستگاه هاى اجرايى 

اطالعات خود را وارد سامانه كنند.
به گزارش مهر، طبق ماده (29) 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف 
به راه اندازى ســـامانه ثبت حقوق و 
مزايا شد تا از اين طريق امكان تجميع 
تمامي پرداخت ها فراهم شود. بر اين 
اســـاس از سال گذشته سازمان امور 
ادارى و اســـتخدامى براى راه اندازى 
سامانه حقوق و مزايا اقدام كرد و در 
نهايت ارديبهشت ماه امسال اين سامانه 
راه اندازى و آماده ثبت اطالعات مربوطه 
شد؛ اما اين طور كه گفته مى شود هنوز 
بسيارى از دستگاه هاى اجرايى، اقدام 
خاصى براى ثبت اطالعات مربوطه در 

سامانه مذكور انجام نداده اند.
  جمشيد انصارى معاون رئيس 
جمهوري و رئيس ســـازمان ادارى و 

استخدامى كشور در گفتگو با  مهر، 
در باره آخرين وضع سامانه ثبت حقوق 
و دستمزد اظهار داشت: در  دوم مهر  
امسال  تصويبنامه هيات وزيران در باره 
الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذارى 
اطالعات مربوط به پرداخت هاى آنها 

صادر شد.
وى افزود: ســـازمان ادارى و 
استخدامى كشور موظف شده است 
گزارش مربـــوط به ثبت اطالعات 
دســـتگاه هاى مختلف را به هيات 

وزيران گزارش كند.
معاون رئيس جمهوري ادامه داد: 
تاكنون تمامي اطالعات ثبت شده در 
ســـامانه حقوق و مزاياى مربوط به 
دستگاه هاى اجرايى درون قوه مجريه 
بوده است.انصارى گفت: با توجه به 
دستور صادره از سوى رئيس مجلس   
در زمينه ثبت و بارگذارى پرداخت هاى 
مجلس و همچنين پيگيرى سازمان 
بازرســـى كل كشـــور براى ثبت و 
بارگـــذارى اطالعات مربوط به قوه 

قضاييه اميدواريم ســـريعا ساير قوا و
دستگاه هاى اجرايى  اطالعات خود
را وارد كنند تا امكان دسترسى مردم به
اطالعات پرداخت هاى مديران سريعتر

فراهم شود. 
در اين قانون بر ورود اطالعات
حقوقى برخى از دستگاه ها و مسئوالن
از جمله مقامات، روسا، مديران تمامي
دستگاه هاى اجرايى شامل قواى سه گانه،
وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات
و دانشگاه ها، شـــركت هاى دولتى،
موسسات انتفاعى وابسته به دولت،
بانك ها و موسسات اعتبارى دولتى،
شركت هاى بيمه دولتى، موسسات و
نهادهـــاى عمومى غير دولتى، بنياد و
نهادها، مجلس، شوراى نگهبان قانون
اساســـى و همچنين بنيادها و نهادها
و موسســـاتى كـــه زير نظر رهبرى
اداره مى شـــوند، تاكيد شده است،
همچنين طبق قانون بايد دسترســـى
براى نهادهاى نظارتى و عموم مردم

فراهم شود.

معاون رئيس جمهوري : اطالعات كاركنان قواى سه گانه  در سامانه
 ثبت حقوق و دستمزد، بارگذارى نشده است

فهرست آمارهاى رسمى كشور منتشر مي شود
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و به مردم زهر 
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دكتر فهيمي فر تأكيد مي كند: هويت مدرس، در پاسخ به اين پرسش مي گويد: 

ش ر ر
 ارمغان زمان فشميفرهنگ ايراني سعي كرده و توفيق هم 
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طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - عاقبت - رمانى از گوســتاو فلوبر فرانســوى 
2 - قد و باال – دختر افراسياب

 3 - خاشــاك - درختى ســايه گستر - پرنده آش 
سرد كن - افاده

 4 - تاب و توان - كهنه و قديمى - جاده دام و ستور
 5 - چوبدســتى ساربان -شيردم بريده - دوستى - 

صاحب علم نحو
 6 - رشته هاى گياهى - راهنمايى كردن - خطايى در بسكتبال
 7 - به لباس مى دوزند - نام زنانه – دو يار قد بلند
 8 - بعد از موعد - شيره انگور - فتنه - دوازده ماه 
9 - مقدار مجاز مصرف دارو - بزرگترين بناى خشت 

و گلى جهان در كرمان - سمت چپ
 10 - شــكلك - در قديم فرمان هاى حكومتى را با 
صداى بلند براى عموم بازگو مى كرد - خودرويى 

با سقف جمع شونده
 11 - آهن ربا - ساز موالنا - بيكاره - كرم كدو

 12 - عواقب كار - نادر - خوراك طيور
 13 - طال - ابزار نجارى - اكســيد طبيعى ، سرمه - 

چوب خوشبو
 14 - همراه و هم سفر - بوزينه

 15 - پليس مخفى - تخت روان بيمارستان ها
عـمـودى:

 1 -  عمارت - دكتر حيوانات
 2 - پرسش - دستگاه اعالم خطر سرقت

 3 - ســفيد آذرى - پژوهشگر ، مورخ و اسالم شناس 
ايرانى مولف ابوذر غفارى - مادر آذرى - شامل همه
 4 - بركت سفره - نوعى عدسى - به طور كلى ، همگى
 5 - هر چيز بى جان - دهان - رديف قاليبافى - تأخير

 6 - كشــورى كوهســتانى در اروپا - همه افراد - 
مخلوطى از گازها 

7 - سياهرگ - تهنيت و شادباش - راه ميانبر
8 - تكنيكى - نت منفى - بند دست - روش فرنگى 

9 - حرف ناگفتنى - دلجويى و لطف - اسباب بازى 
كودكان در قديم

 10 - الفت - شجاعت - بخت آزمايى
 11 - افسار - عيد ويتنامى ها - سيخونك - داراى بصيرت
 12 - خاك دليران - بردگى - شهر اولين المپيك

  13 - فلز ســرخ - سنگ گور - رود جنوب ايران -
 بى پرده 

14 – آنچه وســيله يا باعث توانايى و امكان است - 
شهرى در شهرستان« شهر كرد »

   15 - كشور « كاراكاس» - پهلوان وسط گود زورخانه

ي دعوت به مناقصه عمومي
ره: 200971469000012  نوبت دوم 

صنعتي اسـفراين در نظر دارد مناقصه مواد كمكي مورد نياز 
ق مناقصه عمومي به شـــركت هاي مجرب و متعهد، مطابق 
 تنظيم شده در اسناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل ثبت 
 سناد مناقصه تا بارگذاري پيشنهادها، الزاماً از طريق سامانه 
www.set) انجام خواهد شد. خواهشمند است پاكت هاي 
ت 19:00 روز شنبه مورخ 1397/09/10 به آدرس اسفراين 
 اسفراينـ  بجنورد واحد دبيرخانه مجتمع صنعتي اسفراين و 
مع صنعتي اسفراين واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني 

 كوچه الوند پالك 20 واحد دبيرخانه تسليم گردد. 
قصه: 

سناد از سامانه تا ساعت 19:00 مورخ 1397/08/29 
 پاكت هاي پيشـــنهاد در سامانه تا ســـاعت 19:00 مورخ 

 پاكت ها ساعت 10:00 مورخ 1397/09/13 

كت در مناقصه، براي تمامي آيتم ها مبلغ 479/000/000 ريال
پرده شركت در مناقصه، براي هر يك از آيتم ها به تفصيل در 

 شده است. 
ي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

ش پيشنهادها: 
ر 12 جاده بجنورد مجتمع صنعتي اســـفراينـ  ساختمان 

س كميسيون معامالتـ  تلفن 7217270 (0583) 
س جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

ه كل صنعت معدن و تجارت خراسان شـــمالي با شـــماره 
 داخلي 225      آقاي مروتي 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين 

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

ي دعوت به مناقصه عمومي
اره 200971469000011  نوبت دوم 

صنعتي اسفراين در نظر دارد مناقصه فروآلياژهاي مورد نياز 
ق مناقصه عمومي به شـــركت هاي مجرب و متعهد، مطابق 
 تنظيم شده در اسناد مناقصه واگذار نمايد. كليه مراحل ثبت  
 سناد مناقصه تا بارگذاري پيشنهادها، الزاماً از طريق سامانه 
www.set) انجام خواهد شد. خواهشمند است پاكت هاي 
ت 19:00 روز شنبه مورخ 1397/9/10 به آدرس اسفراينـ  
 سفراينـ  بجنورد واحد دبيرخانه مجتمع صنعتي اسفراين و 
مع صنعتي اسفراين واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني 

 كوچه الوند پالك 20 واحد دبيرخانه تسليم گردد. 
قصه: 

سناد از سامانه تا ساعت 19:00 مورخ 1397/08/29 
 پاكت هاي پيشـــنهاد در سامانه تا ســـاعت 19:00 مورخ 

 پاكت ها ساعت 10:00 مورخ 1397/09/13 

كت در مناقصه، براي تمامي آيتم ها مبلغ 8/875/600/000 ريال
پرده شركت در مناقصه، براي هر يك از آيتم ها به تفصيل در 

 شده است. 
ي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

ش پيشنهادها: 
ر 12 جاده بجنورد مجتمع صنعتي اســـفراينـ  ساختمان 

س كميسيون معامالتـ  تلفن 7217270 (0583) 
 جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

ره كل صنعت، معدن و تجارت خراسان شـــمالي با شماره 
 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 مزايده فروش
 يـك شـركت مهندسـي در نظـــر دارد حدود

270 عدد پنجره آلومينيوم به صورت مزايده به فروش 
برســـاند. افراد متقاضي براي بازديـــد از اقالم فوق به 
شهرك صنعتي شـــيراز فلكه پنجم خيابان پژوهش 
شـــمالي خيابان صنايع انبار شـــركت (آقاي خليلي 
مراجعـــه تلفن تماس 09171038044) ســـپس با 
دريافت و تكميل اسناد شركت در مزايده و تهيه چك 
معمولي و بدون تاريخ به مبلغ يكصد ميليون تومان به 
عنوان سپرده تحويل امور خدمات واقع در خيابان ارم 

روبروي درمانگاه صنعت نفت گردد.

آگهي مزايده فروش
يك شركت مهندسي در نظر دارد حدود 250تن 

لوله و حدود 50تن تيوب در اندازه هاي مختلف به صورت 
مزايده به فروش برساند. افراد متقاضي براي بازديد از 
اقالم فوق به شهرك صنعتي شيراز فلكه پنجم خيابان 
پژوهش شـــمالي خيابان صنايع انبار شركت (آقاي 
خليلي مراجعه تلفن تماس 09171038044) سپس 
با دريافت و تكميل اسناد شركت در مزايده و تهيه چك 
معمولي و بدون تاريـــخ به مبلغ يكصدوپنجاه ميليون 
تومان به عنوان ســـپرده تحويل امور خدمات واقع در 

خيابان ارم روبروي درمانگاه صنعت نفت گردد.



جوانمردي

بررسي سبك شاهنامه 
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7 اقتصادى

اين روزها همه بر اين باورند كه غول خفته 
نقدينگى در اقتصاد ما بيدار شـــده و با ورود به 
بازارهاى ســـكه و ارز و ساختمان و... زلزله اى 
اقتصادى بوجود آورده است. اين تزلزل و تهديد 
اقتصادى فرصتى را هم با خود به همراه آورده تا 
مسئوالن يكبار هم شده فارغ از هرگونه گرايش و 
سليقه با همدلى، وحدت و هماهنگى قابل ستايشى 

به مصاف مشكالت بروند.
اما آنچه جاى تاســـف دارد، برآيندى است 
كـــه از مجموعه راهكارهـــا و برخوردها با اين 
بالى عظيم مشاهده مى شود و آن در يك كالم 
برخورد بامعلول بجاى برخورد ريشه اى و اصولى 
با اين غول عظيم و علت ايجاد آن اســـت، مگر 
نه آن اســـت كه از عمده ترين داليل ايجاد اين 
حجم از نقدينگى، وجود ســـود سپرده در نظام 

بانكى ما است.
آيا با يك محاســـبه ساده رياضى، با وجود 
همين 20 درصد سود سپرده اعالمى و رسمى و 
نه حتى عملكردهاى غير رسمى برخى موسسات 
مالى و اعتبارى در يك زمان ســـه سال و اندى 
و كمتـــر از چهارســـاله، حجم همين نقدينگى 
موجود ســـپرده ها، با خلق پول باز هم دو برابر 

نمى شود؟
آيا آنچه موجب اعالم نظر مراجع عظام تقليد 
در رابطه با ربوى بودن عملكرد بانك ها شده، اخذ 
دير كرد كه گاهى به ميزان چندين برابر اصل بدهى 
و با مصادره و تملك دارايى هاى بدهكار و فالكت 
وى همراه است، نيست؟ آيا مبناى محاسباتى بانك ها 
در اخـــذ دير كرد و جرائم كالن، نتيجه عملى و 
برآيند نهايى سودباالى پرداختى به همين سپرده ها 
در نظام بانكى نيست؟ آيا سود سپرده حاصل از 

اينگونه تعامالت بال اشكال است؟
آيا ربا جنگ با خدا نيســـت؟ كدام قوم و 
ملت و بنى بشرى در سراسر تاريخ سراغ داريد 
كه در جنگ با خدا آخر و عاقبتى نيكو داشتند؟ 
آيا در تحقق وعده و كالم الهى شكى داريم؟ آيا 
خداوند نفرموده كه آنچه را بر مبناى ربا باشـــد 

محو و نابود مى كند؟
آيا اينكه در تمامى شش موردى كه در قرآن 
كريم سخن از قرض الحسنه دارد ، آنرا به خداوند 
نســـبت داده و گيرنده آنرا خالق و مالك تمامى 
هستى مى داند بيان ديگرى از اهميت و حرمت 

ربا و جنگ با خدا نيست؟
آيا بر اين فاجعه نبايد خون گريســـت كه 
اين آيات و روايات از ماســـت ولى عمل از آن 
ديگرانى است كه ادعاى مسلمانى نداشته، حتى 
دين و آئينى شبيه بت پرستى دارند؛ اما به حكم 
عقل بشرى نقشى از ربا در عملكردهاى اقتصادى 
شان نيست؟ آنها نه تنها سودى به سپرده بانكى 
نمى پردازند، بلكه از سپرده ها كارمزد نگهدارى 
مى گيرند. آنها سرمايه هايشان را نه در سوداگرى 
و سفته بازى، بلكه در آبادانى و سازندگى سرزمين 
خويش بكار مى اندازند و اقتصادشـــان نه بانك 
محور و دولتى، بلكه مردم محور است و بالطبع 
از آفات اقتصاد دولتى كه ذاتا انحصارگرا، رانت 

زا و فسادآور است، بدور هستند.
آيـــا بايد اين واقعيـــت تلخ را بپذيريم كه 
وصيت موالى متقيان (ع) را ناديده گرفته ايم و 
اكنون ديگران در عمل به قرآن كريم از ما پيشى 

گرفته اند؟
آيا در يك اقتصاد ناپايدار كه حاصل عملكرد 
ربوى بانك ها و فرزند نامشـــروع آن يعنى غول 
نقدينگى است، كســـى جرآت سرمايه گذارى 

توليدى دارد؟

آيا وجود سود سپرده موجب آن نيست كه 
تسهيالت بانك ها هم با سود باالترى داده شود 
و در نتيجه يكى از عوامل افزايش قيمت كاالهاى 
توليدى شود؟ به عبارتى ديگرآيا وجود سود سپرده 

خود يكى از عوامل گرانى و تورم نيست؟
آيا با وجود ســـود باالى تسهيالت، قيمت 
تمام شـــده كاالى ايرانى قابل رقابت با مشـــابه 
خارجى است كه بانك هاى آنها درصد ناچيزى 
كارمزد از تســـهيالت اعطايى مى گيرند؟ آيا در 
اين شرايط توليد كننده ايرانى مى تواند به راحتى 
با رقباى منطقه اى و بين المللى رقابت صادراتى 

داشته باشد؟
آيا گران تمام شـــدن كاالى ايرانى موجب 
ايجاد زمينه مناســـب براى ورود كاالى قاچاق 
نيســـت؟ و آيا نقش ســـود سپرده در اين رابطه 

قابل انكار است؟
آيا وجود سود سپرده بانكى و مقايسه آن با 
منافع خريد مسكن، بارها برخى متقاضيان خريد 
مسكن را منصرف از خريد نكرده و عمال يكى 
از عوامل ركود در بخش ساختمان نشده است؟ 
آيا رونق بخش ساختمان، موجب اشتغال در چند 
صد شـــغل مستقيم و غير مستقيم نمى شود؟ و 
آيا اين هم يكى ديگر از نتايج وجود سود سپرده 

بانكى نيست؟
آيا شما خود، افرادى را نمى شناسيد كه دست 
از كار و فعاليت شسته و تمامى سرمايه خود را 
در بانك ها گذاشته اند. آيا كسانى كه به راحتى 
درآمدى قطعى و تضمينى بدون هرگونه ماليات 
و عوارض دارند، ديگر حاضرند تن به زحمت و 
درگيرى و دردسرهاى كار و تالش مفيد بسپارند؟ 
سود سپرده بانكى هم كار و فعاليت هاى موجود 
را از ميان برده و هم انگيزه ايجاد اشتغال جديد را 
از ميان مى برد و از اين رو يكى از عوامل عمده 

و موثر در افزايش آمار بيكارى هم است.
همگان شاهدند كه در ازاى تعطيلى واحدهاى 
توليدى، بانك ها و موسسات مالى است كه قارچ 
گونه در هر برزن و خيابان روئيده اند. آيا با اين 
ريزش و رويش ها، مشكالت اقتصادى برطرف 
يا بر عمق آن افزوده مى شود؟ آيا تاكنون عملكرد 
اينگونه بانك ها و موسســـات نقش سازنده يا 
مخرب در اقتصاد ما داشته اند؟ آيا از داليل عمده 
و اساسى در فلسفه وجودى اينگونه بانك ها و 
موسســـات مخرب، وجود سود سپرده در نظام 

بانكدارى ما نيست؟
آيا وجود ســـود باالى تسهيالت كه متاثر از 
وجود ســـود باالى سپرده بانكى است به همراه 
عملكرد ربوى ناشى از آن در اخذ دير كرد، كه گاه 
تا چندين برابر اصل دريافتى است، تاكنون صاحبان 
واحدهاى توليدى كثيرى را زمينگير نكرده و كار و 

فعاليت آنان را به تعطيلى نكشانيده است؟
آيا وجود ســـود سپرده و تعهد بانك ها در 
اين رابطه نيست كه خود بانك ها را هم به بنگاه 
دارى كشانده و در نهايت آنان را در معرض خطر 
ورشكستگى قرار داده است؟ آيا ورشكستگى برخى 
بانك ها و موسســـات خصوصى هشدار دهنده 
نيست؟ آيا در اين ورشكستگى ها تنها بانك ها 
متضرر مى شوند يا دامنه آسيب هاى آنان به مردم 

و نظام حاكميت هم مى رسد؟
آيا يك اقتصاد بيمار مبتال به ســـرطان «ربا» 
را نبايـــد ابتدا جراحى كـــرد و تا آخرين ذره 
غده سرطانى«سود سپرده بانكى» را يكجا بيرون 

آورد؟
آيا وجود سود سپرده بانكى بطور مستقيم يا 
غير مستقيم نقشى مخرب در رفع تورم ، گرانى 

و بيكارى، افزايش صادرات و عدم ورود كاالى 
قاچاق، ايجاد رونق و رفع ركود و از همه مهمتر 
در اين شـــرايط، ايجاد و پرورش غول نقدينگى 

نداشته و ندارد؟
آيا رفع گره اصلى اقتصاد ما در حذف سود 
ســـپرده از نظام بانكى نيست؟ و آيا ادامه وجود 
سود سپرده در بانك ها، پولدارها را ثروتمندتر و 
اختالف طبقاتى را تشديد نمى كند؟ آيا در حال 
حاضر كه 90 درصد حجم نقدينگى در دست1/6
درصد ســـپرده گذاران است، نمايانگر آن نيست 
كه وجود سود سپرده بانكى عالوه بر زيان هاى 
مســـتقيم اقتصادى، اثرات مخربى هم در تامين 

عدالت اجتماعى داشته و دارد؟
عالوه بر تمامى موارد فوق، آيا مى توان از 
اثرات وضعى، مخرب و ويرانگر عملكرد ربوى در 
تمام شئونات حياتى يك جامعه اعم از خانوادگى، 
فرهنگى و اعتقادى ناشـــى از لقمه هاى حرام و 
حتى نزول رحمت و بركات زمينى و آســـمانى 

الهى در امان ماند؟
آيا راهكار اساسى و بنيادى در حال حاضر 
حذف كلى يا تدريجى سود سپرده بانكى است؟ 
و  آيا آيه و روايتى داريم كه مى توان از خطا يا 
عملى خالف شرع، توبه تدريجى داشت؟ آيا تابه 

حال توبه ذره ذره ديده يا شنيده ايد؟
در حال حاضر رفتار عملى بانك ها برخالف 
قوانين مصوب بانكدارى بدون ربا بوده تا آنجا كه 
موجب اعتراض همگان بويژه مراجع عظام تقليد 
شده است. با آن همه اثرات مخرب فوق الذكر، آيا 
اكنون زمان تصميم گيرى و اقدام اساسى، انقالبى 

و خداپسندانه در اين رابطه نيست؟
آيا با حذف سود سپرده بانكى و ايجاد زمينه 
مســـاعد از هر لحاظ براى هدايت سپرده ها به 
فعاليت هاى غير سوداگرانه و سازنده، بسيارى از 
مشكالت نظير گرانى، تورم، ركود، بيكارى و... قابل 
حل نيست؟ البته رفع موانعى نظير بوروكراسى هاى 
زائد و مانع تراشى هاى ادارى، تدوين و اجراى 
قوانين حمايتى، همراه با برخورد قاطعانه قضائى با 

فساد و كارشكنى هم الزم و ضرورى است.
آيا آنان كه عـــوارض اين اقدام انقالبى را 
بـــزرگ نمائى مى كنند، در وعده يارى خداوند 
به آنان كه در اجراى احكام الهى بكوشند، شك 
و ترديد دارند؟ مطمئن باشـــيم خداوند متعال بر 
اساس وعده تخلف ناپذير خويش، آنان كه تقوا 
پيشه كنند را رها نكرده و از راه ها و مواردى كه 
غير قابل پيش بينى است، تقوا پيشگان را يارى 

خواهد كرد.
يك اقتصاد سالم و پاك ذاتا ظرفيت مقاومت 
در برابر تحريم ها را داشـــته و در آن شـــرايط 
است كه با اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
مى تواند تحريم ها را هم به فرصت تبديل كند. 
ما در زمينه سياست با باور و عمل به آموزه هاى 
قرآنى دانستيم كه عزت و قدرت و چاره كارها 
تنها به دست خداست. نه به شرق و نه به غرب 
بلكه بـــه خداوند توكل كرديم و پيش برديم و 
امروز هم در صحنه جهانى آبرو ، اعتبار و عزت 
آنرا كســـب كرديم و آنچه موجبات اين عزت 
و قدرت را فراهم كرد، ايمان ، رشـــادت و خدا 
محورى بندگانى مخلص، واليت مدار و از جان 

گذشته بود.
امروز اقتصاد ايران هم نيازمند اينگونه مردان 
خدا باور است تا با حضور و ورود در صحنه و 
با نيم نگاهى از جانب خود، دنيا طلبان، كارشكنان 
و مفسدان اقتصادى را هم برجاى خود بنشانند.
مهدى مجاهدى

گره اصلى اقتصاد ما كجاست؟

اســـتان آذربايجان غربى در منتهى اليه 
شـــمال غربى ايران قرار گرفته و در نقشـــه 
جغرافيايى كشور، جايگاه گوش ايران را دارد. 
تاريخ 3000 ساله مدنيت در مركز اين استان، 
يعنى شهر اروميه ثابت مى كند كه اين خطه 
در قـــرون متمادى همواره كانون تجمع اقوام 

مختلف و ارتباط ميان آنها بوده است.
اين استان از شمال به جمهورى آذربايجان و 
تركيه، از مغرب به كشورهاى تركيه و عراق، از 
شرق به استان آذربايجان شرقى و استان زنجان 
و از جنوب به استان كردستان محدود است. 
آذربايجـــان غربى با حدود 37 هزار كيلومتر 
مربع مساحت، به لحاظ وسعت سيزدهمين 
استان بزرگ كشور محسوب مىشود و حدود 
2/5 درصد مســـاحت كل كشور را تشكيل 
مىدهد. جمعيت اين استان طبق سرشمارى 
ســـال 1395 حدود 3 ميليون و 265 هزار 
نفر برآورد شـــده كه در جايگاه هشـــتمين 
استان پرجمعيت كشـــور قلمداد مى شود.

اقليم كوهســـتانى اين استان موجب شده تا 
اكوسيستم هاى متنوعى از تركيب گياهان و 
جانوران در اين پهنه ايجاد شـــود. از طرف 
ديگر استعداد بى نظير كشاورزى و دامدارى 
مناطق روستايى و عشايرى آذربايجان غربى 
در كنار ذخاير سنگهاى ساختمانى، گرانيت، 
ميكا، زرنيخ، تالك، تراورتن، طال، خاك نسوز 
و پوكه معدنـــى جزو مزاياى اقتصادى اين 
اســـتان به شـــمار مى رود كه براى تعامل با 
ساير بخشهاى اقتصادى و اجتماعى نيازمند 
برخوردارى از راه هاى ارتباطى متنوع است.

در حوزه اجتماعى هم آذربايجان غربى 
با وجود 17شهرســـتان، 36بخش، 36شهر، 
109دهستان و 3728آبادى به شبكه گستردهاى 
از ناوگان حمل و نقل احتياج دارد تا عالوه بر 
ارتباط ميان بخش هاى داخلى، امكان تعامل با 

استان هاى همجوار خود را داشته باشد.
موقعيت جغرافيايى اروميه، اشـــنويه، 
بوكان، پيرانشـــهر، تكاب، خوى، چالدران، 
چايپاره، شوط، پلدشت، سردشت، سلماس، 
شاهيندژ، ماكو، مهاباد، مياندوآب و نقده نسبت 
به يكديگر به عنوان مهمترين مراكز جمعيتى 
آذربايجان غربى ايجاب مى كند كه اين استان 
از شبكه متنوع حمل و نقل برخوردار باشد. 
البته آذربايجان غربى هم اينك با داشتن 
حدود 1000كيلومتر راه اصلى و بزرگراه كه 
از شـــمالىترين نقطه استان (مرز بازرگان) تا 
جنوبىترين منطقه آن (بوكان) كشيده شده، 
داراى امكانات جاده اى مناسبى است.همچنين 
فرودگاه اروميه هم داراى ظرفيت قابل قبولى 
براى پذيرش پروازهاى داخلى و بين المللى 
است؛ با اين وجود عدم اتصال اين استان به 
شـــبكه سراسرى راه آهن موجب شده تا از 
پتانســـيل هاى حمل و نقل ريلى به ويژه در 
ترانزيت كاال و مسافر با كشورهاى همسايه 

بى بهره باشد.
آذربايجان غربى بـــا 891كيلومتر مرز 
مشترك به دليل دارا بودن پنج پايانه مرزى از 
23پايانه موجود در كشور و 9گمرك مرزى 
پتانســـيل بااليى براى دسترسى به بازارهاى 

جهانى بهخصوص اروپا دارد.
كارشناســـان اقتصادى بر اين باورند كه 

فعاليـــت 14گمرك و بازارچه در نوار مرزى 
شمال و غرب آذربايجان غربى افقهاى روشنى 
را در زمينه ترانزيت و توسعه روابط اقتصادى 
بينالمللى ايجاد كرده و توسعه زيرساختهاى 
ارتباطى مى تواند آينده روشـــنى پيش روى 

اقتصاد استان و منطقه ترسيم كند.
در اين ميان يكى از مهمترين برنامه ها 
براى بهبود شـــرايط حمل و نقل در استان 
آذربايجان غربى، ســـرمايهگذارى در زمينه 
توسعه خطوط آهن و اتصال راهآهن مراغه به 
اروميه و گسترش آن تا راهآهن رازى است كه 
فضاى بهرهگيرى از ظرفيت ريلى ايران با تركيه 

و بهتبع آن اروپا را فراهم مى كند.
اين استراتژى همچنين مى تواند باعث 

تقويت پايانههاى مرزى پلدشـــت، بازرگان، 
رازى، تمرچين و ســـرو در مرز آذربايجان 
غربى با كشورهاى عراق، جمهورى خودمختار 
نخجـــوان، جمهورى آذربايجـــان و تركيه

 شود.
 طبـــق آمار رســـمى در 7 ماهه اول 
امسال حدود 450 هزارتن كاال از گمركات و 
بازارچه هاى مرزى اين استان به كشورهاى 
عراق، تركيه، پاكستان، جمهورى آذربايجان، 
افغانستان، هلند، اتريش، ارمنستان، گرجستان 
و فدراسيون روسيه صادر شده است و ايجاد 
يك شبكه ريلى مطمئن مى تواند به افزايش 

اين آمار در آينده منجر شود.
از طرف ديگر جابجايى 25 درصد از بار 
ترانزيتى كشور توسط پايانه هاى مرزى اين 
استان ايجاب مى كند تا با اتصال آذربايجان 
غربى به شبكه سراسرى ريلى، ظرفيت ترانزيت 

كاال در اين منطقه افزايش يابد.
 دولت با توجه به اهميت اين مســـاله 
از شـــش سال قبل تصميم گرفت تا استان 
آذربايجان غربى را از بن بست ريلى خارج 
كرده و اتصال اين اســـتان به شبكه سراسرى 

راه آهن را فراهم كند. طرح اتصال خط آهن 
مراغه به اروميه كه استان آذربايجان غربى را 
به شـــبكه سراسرى ريلى مرتبط مى كند، با 
همين هدف طى روزهاى آتى به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
دكتـــر خيراهللا خادمى معاون وزير راه و 
شهرسازى ومديرعامل شركت مادر تخصصى 
ساخت و توسعه زيربناهاى حملونقل كشور 
در تشـــريح جزئيات اين رويداد مهم ريلى 
مىگويد: راه آهن شمال غرب ايران كه تاكنون 
از تهران به ســـمت آذربايجان شرقى امتداد 
داشت و پس از دسترسى به مراغه از سمت 
شمال به شهر تبريز مى رسيد، در سال 1392
بـــا احداث خط آهن 85 كيلومترى مراغه به 

مهاباد وارد اســـتان آذربايجان غربى شد. اما 
بهره بردارى از اين قطعه ريلى چندان صرفه 
اقتصادى نداشت تا اينكه دولت تصميم گرفت 
قطعه 98 كيلومترى مهاباد به اروميه را احداث 
و مركز استان آذربايجان غربى را به راه آهن 

سراسرى متصل كند.
به گفته وى، هفته آينده همزمان با سفر 
رئيس جمهورى به اســـتان آذربايجان غربى، 
بهره بردارى از كل اين مسير 183 كيلومترى 

اروميه تا مراغه آغاز مى شود.
معاون وزير راه و شـــهر ســـازى ادامه

مى دهد: اين مسير به عنوان يكى از كامل ترين 
مسيرها از نظر زيرساخت و روسازى و نصب 
خطوط و ايســـتگاهها و سامانه ارتباطى آماده 
شده است و با اين خط ريلى، مردم استانهاى 
آذربايجان غربى و شمال كردستان به ريل و 

مركز كشور دسترسى پيدا مى كنند.
خادمـــى مى گويد: با احداث اين خط 
ريلى، شـــرايط براى احداث كارخانه ها و 
صنايع ســـنگين و كشاورزى در اين استانها 
فراهم مى شود و همچنين ريل از طريق دو 
مرز "تمرچين" و "سه رو" به نزديكى مرزهاى 

غربى مى رسد.
مديرعامل شـــركت ساخت و توسعه 
زيربناهاى حملونقل مى گويد: در اين مسير 
از طريق اشنويه  ريلى بزودى مرز "تمرچين" 
با احداث 60 كيلومتر خط آهن به شـــبكه 

سراسرى متصل خواهد شد.
به گفته خادمى، براى ساخت اين قطعه 
98 كيلومتـــرى تك خطه حدود 400 ميليارد 
تومان هزينه شده است ولى ارزش پروژه به 

قيمت روز 1000 ميليارد تومان است.
وى مـــى افزايد: از اين پس قطارهاى 
مسافرى با سرعت 160 كيلومتر و قطارهاى 
بارى با ســـرعت 120 كيلومتر در اين محور 

سير خواهند داشت.

به گفته خادمى، اين مسير ساالنه قابليت 
حمـــل 1/5 ميليون تن بـــار و يك ميليون 
مسافر را دارد و تراورس مصرفى اين مسير 
از نـــوع B70بتونـــى و ريل مصرفى از نوع 
UIC60است و ساالنه 5 ميليون ليتر سوخت 
معادل 50 ميليارد ريال صرفه جويى خواهد 
داشـــت و موجب رونق اقتصادى منطقه و 
كاهش آالينده هاى جوى و ايجاد اشتغال براى 

182 نفر بصورت مستقيم خواهد شد.
از طرف ديگر ايستگاه  راه آهن اروميه به 
عنوان يكى از زيباترين ايستگاه هاى كشور در 
زمينى به مساحت 30 هكتار در جنوب شرقى 
شهرستان اروميه ساخته شده و سطح زيربناى 
كل ساختمان هاى ايستگاه راه آهن اروميه 16

هزار و 635 متر مربع است.اين ايستگاه حدود 
7 كيلومتر با شهر اروميه فاصله دارد.

خادمى درباره وضعيت ايستگاه راه آهن 
نقده هم مى گويد: ايســـتگاه زيباى راه آهن 
نقده در زمينى به مســـاحت 15 هكتار حد 
فاصل ايستگاه هاى اروميه و مهاباد و براساس 
معمارى بومى و فناورى هاى جديد ساخته 
شده و مجموع مساحت زيربناى ساختمان هاى

 اين ايســـتگاه هفت هزار و 331 متر مربع 
است.

خادمـــى مى افزايد : طبق موافقتنامه با 
ســـازمان برنامه و بودجه، براى ساخت 33

پروژه بايد 10 هزار و 85 كيلومتر خط آهن 
ساخته شود كه اكنون ساخت 3295 كيلومتر 
آن در حال انجام و احداث پنج هزار و 252

كيلومتر ديگر در حال مطالعه است و به تدريج 
با تأمين اعتبارات مورد نياز، اين پروژهها به 

مناقصه خواهد رفت.
خادمى با اشاره به اينكه اولويت دولت 
يازدهـــم و دوازدهم بهره بـــردارى از 970

كيلومتردر اين خطوط جديد است كه منجر 
به اتصال 5 مركز استان مرزى به شبكه ريلى 
مى شود، مى گويد: در قالب اين 970 كيلومتر 
مسير اولويت دار، 139 كيلومتر مربوط به راه 
آهن خواف به هرات اســـت كه شبكه ريلى 
ايران را به راه آهن افغانستان متصل مى كند. 
440 كيلومتر ديگر هم طى ســـالهاى اخير 
احداث شـــده و شبكه سراسرى راه آهن را 
به همدان و كرمانشاه متصل كرده است. 183
كيلومتر هم در مســـير مراغه به اروميه هفته 

آينده به بهره بردارى مى رسد.
طـــرح راه آهن مهاباد به اروميه كه 98

كيلومتر طول دارد از سال 1385 در 4 قطعه 
آغاز شد. در احداث اين مسير حداكثر شيب 
و فراز 15 هزار و حداقل شـــعاع قوس 750
متر طراحى شـــده كه پس از بهره بردارى 
قابليت حمل 1/5 ميليون تن بار و يك ميليون 

نفر مسافر در سال را خواهد داشت.
همچنين بهره بردارى از اين طرح منجر 
به صرفه جويى 5 ميليون ليتر(معادل 5 ميليارد 
تومان) ســـوخت در سال و رونق 38 ميليارد 
تومانى اقتصادى اســـتان خواهد شد. طبق 
برآوردهاى صورت گرفته با افتتاح اين پروژه 
ملى ساالنه 4/6 ميليون متر مكعب(معادل 3

ميليارد تومان) آالينده هاى زيســـت محيطى 
كاهـــش مى يابد و در مجموع از 140 فقره 
جراحت و 30 فقره فوتى ناشـــى از سوانح 
رانندگى در سطح استان كاسته خواهد شد.

براى اجراى اين پروژه 4/8 ميليون متر 
مكعـــب خاكريزى، 3/9 ميليون متر مكعب 
خاكبردارى، 245 هزار مترمكعب باالست، 10

هزارتن آرماتوربندى، 201 هزار متر مكعب 
بتن ريزى، 400 هزار مترمربع قالب بندى، 322

هـــزار متر مكعب پى كنى، 3000 متر اجراى 
شمع صورت گرفته و بالغ بر 170 هزار عدد 
تراورس و 13 هزار تن ريل مصرف شـــده 
است.همچنين در اين مسير 58 پل بزرگ به 
طـــول 1300 متر، 458 پل كوچك به طول 
5844 متـــر، 11 گالرى تونل به طول 1800

متر و 4 ايستگاه( نقده، شيرين بالغ، رشكان 
و اروميه) به مســـاحت 24 هزار و 600 متر 

مربع احداث شده است.
اروميه  بهره بردارى از راه آهن مراغه – 
يكى از مهمترين پروژه هاى عمرانى دولت در 
سال هاى اخير است كه نقش آذربايجان غربى 
را در ارتباط ترانزيتى با استان هاى همجوار 
و همچنين تبادل كاال ميان كشورهاى همسايه 

تقويت خواهد كرد.
كامران نرجه

ايستگاه بعدى: آذربايجان غربى   
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمان فارس نو
پمپسازيايران

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
قندمرودشت

پتروشيميآبادان
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

سيماناروميه
سپنتا

فوالدمباركه اصفهان
پست بانك ايران

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
پااليش نفت تهران

مليسربورويايران
صنايعكاشيوسراميكسينا

پتروشيمي مبين
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
كاشيپارس

كارت اعتباري ايران كيش
فنرسازيخاور

پگاهآذربايجانغربي
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

توليديكاشيتكسرام
افست

بانككارآفرين
فوالدخوزستان

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
كال سيمين

داروسازي زاگرس فارمدپارس
پتروشيمي مبين

گروه دارويي بركت
ليزينگخودروغدير

سيمانسفيدنيريز
پرداخت الكترونيك سامان كيش

بيمه پارسيان
سرماآفرين
معادنبافق

سرمايه گذاري شفادارو
پااليش نفت بندرعباس

به پرداخت ملت
مليصنايعمسايران  

پتروشيمي شازند
بيمه البرز

سرمايه گذاري پارستوشه
پتروشيمي فناوران

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
سيمانداراب

معدني وصنعتي گلگهر
كمباينسازيايران

بانك ملت
شكرشاهرود

داروسازيروزدارو
آلومراد

قندلرستان
پتروشيمي پارس

داروييلقمان
آسان پرداخت پرشين

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
ليزينگصنعتومعدن

گروه مپنا(سهامي عام)
بانك صادرات ايران

ايرانخودرو
البرزدارو

فوالدمباركه اصفهان
پارسسويچ

فروسيليسايران
معدنيوصنعتيچادرملو

ايرانمرينوس
گروه صنعتي پاكشو

داروييرازك
سازهپويش

آهنگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريبوعلي

بيمه دانا
گروه دارويي بركت

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
گروه دارويي سبحان
فوالداميركبيركاشان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
مخابرات ايران

موتوژن
موتورسازانتراكتورسازيايران

پتروشيميآبادان
گسترش نفت وگازپارسيان

صنعتيبهشهر
صنايع سيمان دشتستان

همكاران سيستم
سرمايهگذاريتوسعهملي

فرآوردههايتزريقيايران
سيمانآرتااردبيل

سيمانفارس
كاشيوسراميكحافظ
كارخانجاتداروپخش

سيمان خوزستان
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

شركت ارتباطات سيارايران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

سيمانشاهرود
داروسازيسينا

پتروشيميخارك
سرمايهگذاريبهمن

واسپاري ملت
فوالدكاوه جنوب كيش

سيمانخاش
بيسكويتگرجي

خدماتانفورماتيك
سرمايهگذاريمسكن

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
پارسخودرو

لنتترمزايران
آبسال

گروهصنايعبهشهرايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
قندشيرينخراسان

سايپاآذين
قندنيشابور

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
فيبرايران

پارسالكتريك
سرمايهگذاري صنعتنفت  

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
شهدايران
ايرانتاير

ايرانياساتايرورابر
صنايعكاغذسازيكاوه

توليدمحورخودرو
سراميكهايصنعتياردكان

سيمانهگمتان
صنايعالستيكيسهند

بانكتجارت
سرمايه گذاري اعتبارايران

شيشههمدان
شيشهوگاز

صنايعخاكچينيايران
قنداصفهان

ذغالسنگنگينطبس
قندثابتخراسان

فرآوردههاينسوزپارس
كاشيسعدي

فوالدآلياژي ايران
فرآوردههاينسوزآذر

كويرتاير
فنرسازيزر

بورس اوراق بهادارتهران
كمكفنرايندامين

بانك تجارت
سيمانمازندران

سرمايهگذاريآتيهدماوند
سيمانبهبهان

بيمه آسيا
چرخشگر

سايپاشيشه
معدنيدماوند

پشمشيشهايران
توسعه معدني وصنعتي صبانور

بينالملليتوسعهساختمان
داده گسترعصرنوين-هايوب

بينالملليمحصوالتپارس
ريختهگريتراكتورسازيايران

كيميدارو
توسعهمعادنرويايران

فرآوريموادمعدنيايران
نيرومحركه
سيمانشرق

صنعتيبهشهر
فرآوردههايتزريقيايران

مهندسينصيرماشين
سايپا

داروسازيكوثر
كشاورزيودامپروريمگسال

نفت سپاهان
ايرانترانسفو

پارسسرام
صنايعريختهگريايران

صنايعآذرآب
سالمين

رينگسازيمشهد
مهركامپارس

كارخانجاتقندقزوين
باما

نيروترانس
سيمانغرب

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
سيماندورود

گروهصنعتيبارز
دادهپردازيايران

سيمانبجنورد
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

توسعهشهريتوسگستر
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

المپپارسشهاب
پارسدارو

مسشهيدباهنر
پالسكوكار

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
ايراندارو

سرمايهگذاريسپه
توليدي چدن سازان 

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

صنعتيآما
صنايعجوشكابيزد

داروسازيابوريحان
سيمانتهران

ماشينسازياراك
سايپا

پاكسان
گروهبهمن

الميران
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

فراوردههاينسوزايران
رادياتورايران

سيمان كردستان
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
پتروشيمي فجر

پااليش نفت اصفهان
سيمانقائن

سرمايهگذاريمليايران
كنترلخوردگيتكينكو

توسعهمعادنوفلزات
گسترش نفت وگازپارسيان

درخشانتهران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

گروه دارويي سبحان
البرزدارو
البرزدارو

گلتاش
نوردوقطعاتفوالدي

پارسمينو
بيمه ملت

توليدمواداوليهداروپخش
تامينماسهريختهگري

زامياد
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

بانكاقتصادنوين
گلوكوزان
نفتبهران

داروسازياسوه
داروسازيفارابي

سيمانسپاهان
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

صنايعشيمياييسينا
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

لبنياتپاك
گروه توسعه صنعتي ايران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سختآژند
سيمانايالم

پتروشيمي پرديس
فوالدخراسان

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
سرمايهگذاريشاهد

شيميداروئيداروپخش
تايدواترخاورميانه
تامين سرمايه اميد
ليزينگ رايانسايپا

سبحان دارو
پتروشيمي جم

آهنگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذارينيرو

سيمانكرمان
تكنوتار

سرمايهگذاريصنعتومعدن
كربنايران

محورسازانايرانخودرو
داروسازيجابرابنحيان

سرمايه گذاري دارويي تامين
ماشينسازينيرومحركه

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
سرمايه گذاري پرديس

بيمه ما
سرمايهگذاريسايپا

تجارت الكترونيك پارسيان
پااليش نفت تبريز

بيمه دانا
لولهوماشينسازيايران

سرمايه گذاري خوارزمي
كابلالبرز

س.صنايعشيمياييايران
كشتوصنعتپياذر

ليزينگايران
كاشيالوند

عمرانوتوسعهفارس
بانكپارسيان

پتروشيمي پرديس
سيمانفارسوخوزستان

گروهصنعتيبوتان
گروه مپنا(سهامي عام)

ايرانارقام
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

معادنمنگنزايران
جامدارو

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

پتروشيميشيراز
تراكتورسازيايران

سيمانشمال
بانك سينا

لعابيران
نفتپارس
پارسخزر
ايراندارو

داروپخش(هلدينگ)
كارتنايران

تامين سرمايه اميد
البرزدارو

نوردآلومينيوم
سيمانهرمزگان

ايركاپارت صنعت
قطعاتاتومبيلايران

بانك خاورميانه
حملونقلتوكا

دودهصنعتيپارس
قندهكمتان

كشتوصنعتچينچين
سرمايه گذاري ساختمان ايران

معدنيامالحايران
داروسازياكسير

نيروكلر
لبنياتكالبر

صنايعشيمياييفارس
داروسازيزهراوي

آلومينيومايران
داروسازيامين

الكتريكخودروشرق
نوسازيوساختمانتهران

گروهصنعتيسپاهان
سامانگستراصفهان

توليديگرانيتبهسرام
بهنوشايران

سيماناصفهان
سيمانخزر

شهد
سيمانصوفيان

3890
2930
2920
8010

10673
2717
2770
6560
4390
1102

4716
1870

11495
15101
7100

5860
940

8550
16850

3051
1688
3218
5949
2547
3295

17047
9210

4730
1230
4121

4964
1560

1386
3751

18730
4450

1160
4000

3550
1410

11601
4035
5305
5500
1570
5151
1518
1949

900
2673
19720

2490
4799
1070

2285
4121

4250
930

4060
2015
1220

17000
1479
8480
6087
3541
1945
5780
9980
4050
4710
6001

3603
1440
1040
2700

13460
16400

870
11550
7437

511
4209

2685
8036
1779
1870
2720
1784

8357
8199
11111
3001

19000
7379
4950
2052
2852
16900
3560
2379
2066
2662
5170
1822
4015
4715
5985
3527

12386
2910

-23
5

-5
9

-561
-46

11
-3

-64
-30
-65
-79

33
-188
-101
-39

-9
-250

31
-25
-31

-4
-37
-67

-173
-173
-445
-248

11
-66

-154
4

-30
-111

-255
-9
-4

-176
-16
-27

-107
-88

-162
-114

-8
-77
-28

-9
-29

-35
-646

-51
-125
-27
-41
-97
-13
-24
-68
-49
-34

-220
-5

-339
-147
-127
-58

-134
-459
-131

-71
-162
-122

-29
-39
-33

-398
-267

-32
-152
-85
-16
-82
-72

-422
-35
-76
-72
-25

-439
-277
-342
-150

-640
-241
-176
-107
-74

-861
-144

-35
-108

-134
-182

-95
-210

-248
-160
-185
-651

-375

289
80850

3550
4097
8068

8763
6389
3724

59516
4781
3918
2601

2496
3050

3370
2399
2972
1372
2816
3024
6188

13280
12408

7052
4249
4432
2717
2857
2013

3983
1342
6226
1655
1385
2056
1892

29250
2363
1743
3155

33480
4899
6395

1040
7003
2752
3769
3866
4890

35178
2086

998
3044
6813

4777
1350
1831
3292

31739
8165
6033
1460
2498
5706
1744
1954
6390

10820
5160

5337
2485
1204

3838
3780
4350
5825
2950

2937
5019
9500
9670
1200

7072
1890

2570
3778

981
2400
3220
8080
9985
1832
1439
1305
8060
1097
7999

5894
9550
2580
1136

11236
10230

7050
8704
11940
2302

15170
5599
5053
5115
1310

26
5678

146
195

384
417
304
177

2834
227
186
123
118
145
160
114
141
44

134
144
294
507
590

335
200
211
129

136
95

189
27

296
59
57
97
49

1315
66
28

150
258
167
168

49
151
52

133
-18

92
1675

-7
26
96

324
312

39
48
121

957
230
83
13
54

106
1

-22
77
77
19

160
5
9

44
15

123
100
58
81

0
183

96
-8
68
30

-24
42
12
15

35
247
173

18
68
-6

254
8

129
69
49
-1

8
535
243

42
48

172
-47

106
119
73

-147
5

6355
2428
2035
5250
4920
2022
3490

37200
5769
1681

3873
6410
5250
3960

9334
2566
5320
7100

3081
3960
2464
1580
1740

4448
1539

10328
2533
8310
8102
9240
1652
1464
18100

16780
1465

3237
31261
3780

13299
13150

4060
4650
1170

3184
57558

1750
1481

8370
961

2659
3162
2235
4712

6337
39399

2571
13151

1923
1514

6242
1231
2801
4290
5760
5800
7150

5887
6895
19020
11601
20500
4459
1622
2541
1627
1450
3913

11543
1760
2400

5936
5161

4964
4980
2948
2511
5400
1960
1960
7169
5918

5862
7095
5169
2056

19050
7000
1550

15551
47498

1286
1212

4550
9901

4300
11480

950
918
902

4756
3630
1362

-18
69
16

174
-44

18
63

349
13

7
-43

-7
62

-31
92
25

-35
54

2
36
21

-35
-22

-5
42
74
-8
122

15
-2
25
15

678
223

-5
4

-332
-5
40

134
-66
-26
-12

62
-476

-10
-8

9
-18
-31

47
-90
-62

95
-68
-41

26
1

-7
8

-13
-68

-1
4

-64
173

19
328
108

-275
289

0
-16

0
0

-19
0

-10
0

-11
7

-123
0
0
0

-132
51
7
0

-376
-311

-308
120

8
-9

-136
-4

9
280

-410
-16
-15
-49

-380
-66
-55

4
-17
-23

-188
-111
-21

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

بازار سهام به آرامش نسبى محسوسى رسيده و به نظر مى رسد در 
ماه هاى آتى ، انتشار گزارش هاى ماهانه و فصلى موج جديدى از تقاضا 

را در بسيارى از نمادها ايجاد كند.
على اسالمى بيدگلى رئيس هيات مديره شركت آرمان آتى در گفتگو 
با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، در باره عبور از ريسك هاى سيستماتيك 
در بازار سهام گفت: بازار سرمايه ايران از نظر تعداد سرمايه گذار حقيقى 
يعنى افرادى كه معامالت روزانه مكرر انجام مى دهند در ميان پرتعدادترين 
ســــرمايه گذاران قرار دارد، همچنين حجم معامالت اين گروه در ابعاد و 
اندازه هاى بزرگ است در اين صورت طبيعى است تاثير پذيرى اين بازار 

از اين نوع ريسك ها زياد باشد.
وى در ادامه افزود: تجربه نشان داده در بسيارى از موارد، تاثيرپذيرى 
بورس از ريسك هاى سيستماتيك قبل از وقوع آن رخداد مشاهده شود 
اگــــر بــــه روند معامالت قبل از 13 آبان و انتخابات ميان دوره اى آمريكا 
توجه كنيم، مى بينيم با نزديك شدن به تاريخ مد نظر، بازار عكس العمل 
خاصى به اين موضوع نشان نداد، زيرا پيش از اين اتفاقات بورس واكنش 

كوتاه مدتى به اين رخدادها داشته است.
اسالمى بيدگلى در مورد اثر اين تحريم ها در بازار سرمايه گفت: در 
حال حاضر سياست هاى آمريكا در باره به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران محقق نشده است از سوى ديگر طى روزهاى اخير اعضاى اوپك در 
نشست هاى زيادى به جلوگيرى از افت قيمت نفت تاكيد كرده اند با اين 
تفاسير به نظر مى رسد كه طى ماه هاى آتى شاهد رونق قابل توجهى در 
بخش صادرات نفت در كشور باشيم.رئيس هيات مديره شركت آرمان آتى 
در بخش ديگرى از اظهاراتش به تبيين سياست هاى جديد ارزى وزارت 
اقتصاد اشاره كرد و گفت: در علم اقتصاد روش هاى مختلفى براى كنترل 
پول ملى يك كشور در برابر ارزهاى بين المللى وجود دارد، به عنوان مثال 
سال هاست بسيارى از كشورهاى عربى از روش ارز شناور آزاد براى كنترل 
پول ملى از آن استفاده مى كنند مثال نرخ درهم در برابر دالر سال هاست 

در محدوده خاصى قرار دارد و تغيير چندانى نداشته است.
وى افزود: در اقتصاد ايران طى سال هاى گذشته سيستم ارز شناور 
مديريت شده، مورد استفاده قرار گرفته شده است با اين وجود اين روزها 
به دليل وجود چندين مبنا براى تعيين نرخ ارز شــــركت ها با مشــــكالت 
متعددى مواجه اند.اسالمى بيدگلى با اشاره به مزيت هاى شبكه نيما گفت: 
با توجه به اظهارات مقامات مسئول طى روزهاى اخير به نظر مى رسد 
شبكه ارزى نيما مى تواند يكى از مبناهاى اصلى اعالم نرخ براى شركت ها 
باشد اگر تصميمى اتخاذ شود كه طى آن يك مبناى مشخص براى صورت هاى 
مالى بنگاه ها در نظر گرفته شود، بدون شك شفافيت مالى شركت ها تا 
حد زيادى افزايش مى يابد.كارشناس بازار سرمايه از ورود موج هاى جديد 
نقدينگى به بازار سرمايه خبر داد و گفت: خوشبختانه بازار ارز و سكه 
در هفته هاى اخير از نوسان خيلى محدودى برخوردار بوده است، در اين 
صورت بايد انتظار داشته باشيم بخش ديگرى از سرمايه هاى سرگردان به 

بخش مولد و بازار سرمايه وارد شود.
وى افزود: در اين بين به اين موضوع بايد توجه شود كه دولت مشوق هايى
را براى سرمايه هاى هدايت شده به سمت بازارهاى مالى رسمى تنظيم 

كند تا شاهد حضور هرچه بيشتر مردم باشيم.
اسالمى بيدگلى همچنين بيان كرد: در شرايط فعلى بازار سرمايه به يك 
آرامش نسبى رسيده است بنابراين بايد منتظر بمانيم گزارش هاى ماهانه 
و فصلى شركت ها منتشر شود با انتشار گزارش هاى 9 ماهه مى توانيم  

شاهد رشد نسبى قيمت ها در بسيارى از شركت ها باشيم .
وى در پايان گفت: نبايد در ماه هاى آتى انتظار رشد هاى هيجانى در 
بورس تهران را داشته باشيم اما اين چشم انداز محتمل است كه بازدهى 
بورس تهران از ديگر بازارهاى مالى رســــمى پيشــــى بگيرد و محل امن 

سرمايه گذارى در كشور شود.

حركت موج جديد تقاضاي سهام 

در بورس

مديرعامـــل كارگزارى تامين 
سرمايه نوين، بازار سهام را همچنان 
داراى پتانسيل بازدهى باال دانست و 
گفت:انتظار مى رود شاخص بورس 
در يكسال آتى، خود را با رشد نرخ 

ارز و نرخ تورم منطبق كند.
عليرضا تاج بر، در گفتگو با 
پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا) 
گفت: بسيارى از شركت ها افزايش 
قابل توجهى در سودآورى خواهند 
داشـــت و با بررسى و تحليل آن 
دســـته از شـــركت ها كه از اين 
پتانســـيل برخوردارند، مى توان به 
سرمايه گذارى مطمئن و ميان مدت 

در بازار سهام پرداخت.
وى افـــزود: بازار ســـرمايه 
پـــس از خلق بازدهى مناســـب 
براى ســـرمايه گذاران، در مقطعى 
حساس قرار دارد كه در آن اغلب
سرمايه گذاران در انتظار به سر برده 
و كاهش حجم معامالت نشانه اى 
از تأمل ســـهامداران در خريد و 

فروش است.
اين كارشناس بازار سرمايه،  
يكى از داليل صعود بازار در ماه هاى
گذشته را افزايش نرخ ارز دانست 
و گفت: افزايش نرخ ارز با افزايش 
نرخ فروش شركتهاى توليدى و 

تاثير مثبت در ســـودآورى شركت 
هاى صادركننده و همچنين افزايش 
ارزش جايگزينى شركتها، منجر 

به افزايش قيمت سهام شد.
تاج بر خاطرنشـــان كرد: بايد 
توجه داشت كه افزايش قيمت بيش 
از اين براى اين دســـته از سهام، 
وابسته به ارائه گزارش هاى ماهانه 
و فصلى بوده و سهامداران در انتظار 
تاثير تقابل افزايش قيمت ناشى از 
افزايش ارز با كاهش مقدارى فروش 

ناشى از تحريم ها هستند.
مديرعامـــل كارگزارى تامين 
سرمايه نوين افزود: در گزارش هاى 
ماهانه شركت ها و گزارش فصلى 
آذر تاثير اين تقابل بر صورت هاى 
مالى تا حدى آشكار خواهد شد.

وى ادامه داد: از ســـوى ديگر 
بازار انتظار افزايش بيش از اين را 
براى قيمـــت ارز ندارد ؛ چرا كه 
عملياتى شـــدن تحريم ها و اعالم 
نام ده ها شـــركت تحريم شده در 
FATF كنار ريسك عدم تصويب
و اذعان برخى شركت هاى معظم 
به وجود مشكالت جدى در ورود 
ارز به كشور، تاثير چندانى بر بازار 
ارز نداشته و همچنان شاهد تثبيت 
نـــرخ ارز آزاد در كانال 14 هزار 

هستيم.
به گفته تاج بر، جميع اين موارد 
روزهاى كم نوسانى را طى يك ماه 
آتى براى بازار ترســـيم مى كند و 
انتظار مى رود با تعيين پارامترهاى 
اصلى بودجه 98 و افشاى گزارش ها
و صورت هاى مالى شركت ها در 
آذر، شاهد بازگشت رونق معامالت 

در بازار باشيم.
كارشناس بازار سرمايه با بيان 

اينكه بازار سهام همچنان پتانسيل 
بازدهى بااليى داشته و بسيارى از 
شـــركت ها افزايش قابل توجهى 
در سودآورى خواهد داشت، اظهار 
داشت: با بررسى و تحليل آن دسته 
از شـــركت ها كه از اين پتانسيل 
برخوردارند، مى توان به سرمايه گذارى

مطمئن و ميان مدت در بازار سهام 
پرداخت و انتظار مى رود شاخص 
بورس در يكســـال آتى، خود را با 
رشـــد نرخ ارز و نرخ تورم منطبق 

كند .
تاج بر تاكيد كرد: نكته اى كه 
بايد مورد توجه اركان بازار سرمايه 
قرار گيرد، اهتمام در فرهنگ سازى 
و جايگزينى سرمايه گذارى در بازار 
ســـرمايه به جاى بازار ارز و سكه 
و ... در جامعه اســـت؛ به ويژه كه 
اركان نظام به پشتيبانى از اين بازار 
پرداخته و ســـران كشور حمايت 
خـــود را از بازار ســـرمايه اعالم 

كرده اند.
كارشناس بازار سرمايه در پايان 
اظهار داشت: تجربه اثبات كرده ورود 
مستقيم آحاد جامعه به بازار سرمايه 
از طريق دريافت كد سهامدارى و 
اقدام به معامالت برخط، به رفتار 
هيجانى و احساسى و واكنش بيش 
از حد به اخبار منجر مى شـــود و 
در بازار ســـرمايه كشور نهادهاى 
مالى واســـط شامل صندوق هاى
سرمايه گذارى، شركت هاى مشاوره 
و ســـبدگردان به صورت مطلوبى 

معرفى نشده اند.
لذا بايد در اين باره از تجربيات 
و قواعد جهانى اســـتفاده كرد و 
سرمايه گذاران را از مجراى اصولى 

به بازار سرمايه هدايت كرد.

رئيس سازمان خصوصى سازى
بـــا بيـــن اينكـــه در دوره 
مديـــران قبلى فقـــط 18 درصد 
واگـــذارى ها به بخش خصوصى 
واقعى رسيد، گفت: در دولت دوازدهم 
ميزان مشاركت بخش خصوصى 
در واگـــذارى ها به 100 درصد 

رسيد. 
بـــه گـــزارش تســـنيم، 
پورى حسينى در برنامه تيتر امشب 
اضافه كـــرد: بعضى از بنگاههاى 
دولتى و شبه دولتى براى واگذارى 
به اصالح ســـاختار نيـــاز دارند.

شـــركت هاى توزيع برق، توليد 
برق، آب و گاز از اين شـــركت 
ها هســـتند كه از دولت يارانه مى 
گيرند و امكان واگذارى مالكيتى 
شان وجود ندارد و از 630 بنگاهى 
كه در فهرست واگذارى داريم 200

بنگاه از همين نوع است.
ايـــن مســـئول بـــه بحث

قيمت گذارى بنگاه ها اشاره كرد 
و افـــزود: از موانع ديگر واگذارى 
اين است كه بخش خصوصى ما 

هنوز توانمند نيست و نمى تواند 
از عهـــده خريد برخى از بنگاه ها
برآيـــد كه بايـــد از آنها حمايت 

شود.
رئيس سازمان خصوصى سازى

افزود: البته نبايد مردم را ترســـاند 
بايد گفت كه واگذارى شركت ها 
و بنگاه ها باعث افزايش ســـطح 
اشـــتغال شده اســـت و به علت 
خصوصى سازى اشتغال كم نشده

 است.
پورى حســـينى با اشاره به 
مقاومت هايى كه براى واگذارى 
برخى از بنگاه هاى دولتى وجود 
دارد گفت: در اين 12 ســـال كه 
كار واگذارى شـــركت ها شروع 
شـــده بيش از 100 ميليارد دالر 
ســـهم واگذار كرده ايم كه بيشتر 
بورســـى بوده است و مديريتى، و 
شركت هاى غير بورسى هنوز باقى 
مانده اند و بيشـــتر شركت هايى 
هستند كه سود ده نيستند و ضررده 

هستند.
رئيس سازمان خصوصى سازى

بـــا بيان اين كه دســـتور رئيس 
جمهور شـــامل همه بنگاههاى 
دولتـــى و خصولتـــى از جمله 
بانك ها، صندوق ها مى شـــود 
گفت: تـــا ابتـــداى كار دولت 
يازدهم طبق بـــرآورد 18 درصد 
واگـــذارى ها به بخش خصوصى 
واقعى رســـيد، ولى از نيمه دوم 
ســـال 92 تا انتهاى دولت يازدهم 
واگذارى به بخش خصوصى به 67

درصد رسيد، اما در دولت دوازدهم 
ميزان مشاركت بخش خصوصى 
در واگـــذارى ها به 100 درصد 

رسيد.

پتانسيل بازدهى بازار سهام همچنان باال است

مشاركت 100 درصدي بخش خصوصى در واگذارى ها

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/8/22)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  3/311

ميليون ريال 13/158/927

180/855 معامله 

ميليارد ريال   6/966/665

بازار در يك نگاه
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شمارة ثبت

اشخاص حقوقى
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اشخاص حقوقى
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شماره 
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شهركردـ  خبرنگار اطالعات: 
استاندار چهارمحال و بختياري از 

اعالم آمادگي سرمايه گذار بخش 
خصوصي براي فعاليت در فرودگاه 
شهركرد خبر داد و گفت: به زودي 
شـــاهد رونق حمل و نقل هوايي 

استان خواهيم بود.
اقبال عباسي در ديدار با مديران 
شركت (ويژن صنعت پرواز كيش) 
كه به منظور ســـرمايه گذاري اين 
شركت در چهارمحال و بختياري 
انجام گرفت، اظهار داشـــت: اين 
اســـتان بين 2 استان بزرگ كشور 
واقع شده و داراي ظرفيت مطلوبي 

در بخش گردشگري است.
وي افزود: اين اســـتان با آب 
و هواي خنك و مناطق تفريحي 
و توريستي بكر و دست نخورده 
و همچنين بـــه عنوان مرتفع ترين 
نقطه ايـــران، مي تواند جوابگوي 
گردشـــگران خارجي و داخلي 

باشد.
عباسي با اشـــاره به اين كه 
ســـاالنه حدود 2 ميليون مسافر 
در ســـكونتگاه هاي تفريحي و 
گردشـــگري اين اســـتان اقامت 

مي كنند، اضافه كرد: اين آمار جداي 
از مســـافران عبوري اين استان

 است.
 او با اشاره به اين كه بسترهاي 
الزم براي ايجـــاد خطوط هوايي 
در اين استان فراهم است، گفت: 
آمادگي الزم براي ارائه كمك هاي 
فني از قبيل اعطاي تســـهيالت و 
واگذاري زمين براي رونق بخش 
حمل و نقل هوايي اســـتان وجود

 دارد.
در ادامه اين نشست مديران 

شـــركت ويژن صنعـــت پرواز 
كيش از تمايل اين شـــركت براي 
سرمايه گذاري و استفاده از بخش 
هوانوردي اين استان ابراز تمايل 
كردند و در ادامه دليل اين خواسته 
را موقعيت جغرافيايي، ظرفيت هاي 
گردشـــگري و نزديكـــي بـــه 
كشورهاي حوزه خليج فارس بيان

 كردند.
اين شركت بنا دارد فرودگاه 
بين المللي شـــهركرد را به  عنوان 
مبناي پروازهـــاي خود انتخاب 

و در ادامـــه كار اقـــدام به ايجاد 
زيرساخت هاي گردشگري همچون 
هتل در چهارمحـــال و بختياري

 كند.
پروازهاي فرودگاه شهركرد 
بـــه مقصد شـــهركرد - تهران و 
شهركردـ  مشـــهد و بالعكس در 
طول هفته انجام مي شود، پيش از 
اين نيز پرواز شهركردـ  كويت و 
بالعكس به دليـــل حضور كارگر 
ماهر از اين استان به كويت انجام 

مي شد. 

خريد ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز استاندار چهارمحال و بختياري: در پي توسعه حمل و نقل هوايي هستيم
پتروشيمي زنجان  

زنجانـ  خبرنگار اطالعات: پتروشيمي مهمترين پروژه سرمايه گذاري
و اقتصادي استان زنجان  است.

استاندار زنجان اعالم كرد: توربين هاي مورد نياز اين پروژه  كه از شركت 
زيمنس آلمان خريداري شده است، به زودي  به زنجان منتقل مي شود .

 مهندس درويش اميري در حاشيه ديدار با مديرعامل و رئيس هيات مديره 
شركت پتروشيمي زنجان افزود: از مجموع 306 ميليون يورو اعتبار پيش بيني

شده از محل صندوق توسعه ملي براي خريد ماشين آالت و تجهيزات مورد 
نياز پتروشيمي زنجان، 157 ميليون يورو گشايش اعتبار ارزي انجام شده است.   
به گفته وي اين پروژه از 10 سال پيش مطرح بوده و در دو سال اخير ضمن 
اخذ مجوز الزم از وزارت نفت براي توليد محصوالت پتروشـــيمي در اين 
شركت، مصوبه اي هم از بانك ملي ايران براي تامين اعتبار مورد نياز پتروشيمي 

زنجان اخذ شده است . 
  او با اشاره به اين كه در سفر پارسال رئيس جمهوري به استان زنجان، 
تخصيص تسهيالت ارزي مورد نياز شركت پتروشيمي زنجان مصوب و اعالم 
شـــد، افزود: با پيگيري هاي  انجام شده، اين اعتبار از سوي صندوق توسعه 
ملي تامين و تا انجام مراحل اداري نزد اين صندوق بلوكه و به نام پتروشيمي 
زنجان ذخيره سازي شد . استاندار زنجان  همچنين به 96 هزار سهامدار ُخرد 
شركت پتروشيمي زنجان كه اغلب از شهروندان زنجاني هستند وعده داد با 
ورود ماشين آالت خريداري شده، اين شركت  بدون هيچ بهانه اي پروژه را 

رسما آغاز خواهد كرد . 

پدافند غيرعامل بايد
 به تقويت امنيت و پايداري ملي بينجامد

بهارستانـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار شهرستان بهارستان گفت: 
پدافند غيرعامل بايد به افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري و تقويت امنيت 

و پايداري ملي بينجامد. 
بيژن ســـليمان پور اظهار داشت: پدافند غيرعامل در يك تعريف ساده به 
معناي دفاع بدون اسلحه اســـت، يعني بدون ادوات نظامي بتوانيم از خود و 
ارزش ها و سرمايه هاي مان دفاع كنيم. اين اصل در فطرت انسانها است و همه بايد 
براي دفاع از خود در مقابل تهديدات، اقداماتي را انجام دهند و كشور ما به دليل 
قرار گرفتن در منطقه حساس و ژئوپلتيك خاورميانه، بيش از هر اصلي نيازمند 

توجه جدي و موثر به پدافند غيرعامل هستيم.
رئيس شوراي پدافند غيرعامل شهرستان بهارستان با بيان اينكه در حال 
حاضر نوع تهديدات دشمن فرق كرده است و نيازمند اقدامات متناسب با اين 
تهديدات هستيم گفت: در شرايط فعلي مديريت و عمليات هوشمندانه براي 
مقابله با تهديدات دشمن ضروري است و اگر پدافند غيرعامل درست اجرا شود، 

بازدارندگي و امنيت كشور افزايش خواهد يافت.
سليمان پور خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران به بركت خون شهدا در 
حوزه هاي دفاعي و نظامي مقتدر است و دشمنان جرات تجاوز به حريم كشور ما 

را ندارند كه بايد در پدافند غيرعامل هم به اين مرحله از بازدارندگي برسيم.
فرماندار بهارستان تداوم فعاليت ها، تقويت پايداري ملي و تسهيل مديريت 
بحران را از كاركردهاي پدافند غيرعامل دانست و گفت: پدافند غيرعامل بايد 
موجب وحدت و تعصب و غيرت ملي براي دفاع همگاني و همه جانبه از كشور 
شود و نقش اطالع رساني و آموزش در اين زمينه بسيار مهم و تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه بر اساس ارزيابي ها، بهارستان در 6 ماهه نخست امسال در ميان 
شهرستانهاي استان تهران رتبه اول در زمينه پدافند غيرعامل را كسب كرده است، 
اظهار داشت: هرچند اين ارزيابي ها نشان دهنده تالش و زحمات دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي عمومي شهرستان بهارستان در خصوص پدافند غيرعامل 

است، اما نبايد به اين موفقيت ها قانع و از ادامه كار غافل شويم. 

برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي زندانيان رامهرمز

رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات: مدير جهاد كشاورزي رامهرمز گفت: 
باهدف حمايت از زندانيان و زمينه سازي هاي علمي براي فعاليت هاي آنان 
پس از پايان مدت حبس  و بهبود اقتصاد  خانوارهايشان 8 دوره آموزشي 

برگزار شده است.
سيدمهرداد ميرساالري افزود: اين دوره هاي آموزشي ترويجي شامل 
2دوره پرورش زنبور عســـل، 2دوره پرورش گوسفند هاي داشتي،2دوره 
توليد كود ورمي كمپوســـت و 2دوره پرورش گوساله هاي پرواري بوده 
است. وي گفت: براساس تفاهم نامه آموزشي مديريت جهاد كشاورزي و 
اداره زندان شهرســـتان رامهرمز از ابتداي سال جاري تاكنون در هر دوره 
به  25نفر و جمعاً به 200نفر از زندانيان، آموزش هاي مهارتي الزم ارائه و 

گواهي نامه هاي پايان دوره نيز براي آنان صادر شده است. 

افزايش 40 درصدي كشف مواد مخدر 
در استان اصفهان 

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: 22 تن مواد مخدر در 7 ماهه امســـال 
توسط ماموران فرماندهي انتظامي استان اصفهان كشف شده كه نسبت به 

مدت مشابه پارسال 40 درصد افزايش داشته است. 
فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اين مطلب، از انهدام 100 شبكه 
قاچاق مواد مخدر نيز در مدت ياد شده خبرداد و گفت: 2000 قاچاقچي، 

توزيع كننده، نگهدارنده و معتاد متجاهر نيز دستگير شدند.
 سردار مهدي معصوم بيگي افزود: مبارزه با مواد مخدر از اولويت هاي 
نيروي انتظامي بوده زيرا مواد مخدر منشاء بسياري از جرائم و آسيب هاي 
اجتماعي است. او از متالشي شدن 94 شبكه سرقت و كشف 370 ميليارد 
ريال اموال مســـروقه خبرداد و گفت: دستگيري سارقان نسبت به مدت 
مشابه پارســـال 20 درصد و كشف اموال مسروقه نيز بيش از 150 درصد 

رشد داشته است. 
فرمانده انتظامي اســـتان در ادامه با بيان اينكه جرايم فضاي مجازي 
در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشـــابه پارسال 126 درصد رشد داشته 
است، افزود: برداشت هاي اينترنتي، كالهبرداري و مزاحمت هاي اينترنتي 
به ترتيب بيشـــترين پرونده هاي جرائم فضاي مجازي استان را تشكيل

 داده اند. 
سردار معصوم بيگي گفت: اگرچه ميزان كشفيات پليس فتا 170 درصد 
رشد داشته است اما مردم بايد هوشياري و سواد خود را در استفاده از فضاي 

مجازي افزايش دهند. 
او در ادامه افزود: براي اينكه پليس اصفهان بتواند پيام هاي آموزشي 
و هشداري و همچنين اخبار پليس را با گستردگي بيشتري به اطالع مردم 
استان برســـاند در 3 ماهه پاياني امسال استوديو اخبار پليس با همكاري 

شهرداري و صدا و سيماي مركز اصفهان راه اندازي خواهد شد. 

شناسايي 1500 نوزاد مشكوك به عقب ماندگي 
ذهني در دانشكده پيراپزشكي شيراز

سرويس شهرســـتان ها: رئيس دانشكده پيراپزشكي شيراز گفت: در 
6 ماه اول امسال، نزديك به 1500 نوزاد مشكوك به عقب ماندگي ذهني 
در آزمايشگاه غربالگري اين دانشكده شناسايي شده اند و تحت درمان قرار 

گرفته اند. 
دكتر صديقه شريف زاده افزود: تالش براي شناسايي نوزادان مشكوك 
به عقب ماندگي ذهني از فعاليت هاي آزمايشگاه غربالگري نوزادان دانشكده 
پيراپزشكي شيراز، با هدف ارتقاي سالمت نسل هاي آينده جامعه است كه 
در اين ارتباط از ابتداي امسال 41 هزار و 607 نمونه نوزاد در اين آزمايشگاه 
بررسي شده اند و طي 6 ماه اول امسال 1494 مورد مشكوك به عقب ماندگي 

ذهني تحت درمان قرار گرفته اند. 
اين استاد دانشگاه تســـت هاي غربالگري انجام شده براي نوزادان 
ياد شده را شناسايي زود هنگام بيماري هاي كم كاري تيروئيد مادرزادي، 
فنيل كتونوري، گاالكتوزميا و فاويسم عنوان كرد و گفت: اين آزمايشگاه 
موفق به شناســـايي 1460 نوزاد مشكوك به كم كاري تيروئيد مادرزادي، 
7 نوزاد مشـــكوك به فنيل كتونوري و 27 نوزاد مشكوك به گاالكتوزمي

 شده است.
همچنين   با انجام تست فاويسم، 3 هزار و 592 نوزاد دختر و 3 هزار 
و 184 نوزاد پســـر مشكوك به ابتال بيماري فاويسم شناسايي شدند كه به 

خانواده هاي آنان اطالع رساني شد. 
رئيس دانشكده پيراپزشكي گام اول در راه پيشگيري از عقب ماندگي 
ذهني كودكان را تشخيص به موقع بيماري دانست و گفت: در گام بعدي با 
مراجعه به پزشكان و متخصصان، درمان و مراقبت هاي الزم انجام مي شود 
و اين دســـته از نوزادان امكان برخورداري از زندگي طبيعي و مطلوب را 

پيدا مي كنند. 

آتش نشاني مشهد به بخش خصوصي واگذار مي شود 
مشهد ـ  خبرنگار اطالعات: سازمان آتش نشاني شهر مشهد به بخش 

خصوصي واگذار مي شود. 
اعضاي شوراي اسالمي مشهد با اليحه برون سپاري بخشي از خدمات 

سازمان آتش نشاني در اين كالنشهر موافقت كردند. 
با تصويب اين اليحه بخشـــي از فعاليت هاي آتش نشـــاني مشهد 
برون سپاري و به شهرداري مشهد اجازه داده شد از ظرفيت بخش خصوصي 
در فعاليت هاي ساخت و توسعه ايستگاه ها، تامين شيرآالت و تجهيزات، 
نيروي انساني و راهبري عملياتي با حفظ مسئوليت و فرماندهي سازمان 

آتش نشاني و خدمات ايمني استفاده كند. 
سازمان آتش نشاني مشهد با 1300 آتش نشان در قالب 48 ايستگاه در 

اين شهر به 3/5 ميليون نفر جمعيت توان خدمت رساني دارد. 

بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: شهردار 
گلســـتان از آغاز عمليات داده آمايي و برداشت 
اطالعات امالك در ســـطح شـــهر گلســـتان

 خبر داد.
عليرضا عرب اظهار داشت: مديريت شهري 
براي برنامه ريزي و تصميم گيري در حوزه مسائل 
شـــهري نيازمند اطالعات دقيق و به هنگام از 
شـــهر اســـت و از اينرو در حال حاضر تهيه و 
گردآوري اين اطالعات با توجه به گســـترش 
و پيشرفت آن، اســـتفاده از فناوري اطالعات در 
حداقـــل زمان و به صـــورت مطلوب صورت 

مي گيرد.
عرب با اشاره به اينكه طرح مميزي امالك 
شهر گلستان براي اولين بار اجرا مي شود، مهم ترين 
فوائد مميزي (اجراي عمليات داده آمايي و برداشت 
اطالعات) را ثبت و نگهداري سوابق امالك، معابر 
و مشاغل در سيستم، آگاهي از اطالعات به روز 

از وضعيت موجود تمامي امالك، معابر و مشاغل 
در سطح شهر نظير تعداد، مساحت كاربري ها، 
تسهيل در دســـتيابي به اطالعات و محاسبات 
عوارض نوسازي و عوارض كسب و پيشه، ايجاد 
بسترهاي مناسب براي آسان سازي امور شهرداري، 
امكان ارائه خدمات جغرافيايي مربوطه در سيستم 
يكپارچه شهرسازي و نوسازي، دسترسي آسان، 
سريع و بي واسطه شهروندان به داده هاي جغرافيايي 
امالك و ايجاد سيستم اطالعات جامع از تمامي 
امالك و معابر در سطح شهر و امكانات دانست 
و افزود: يكي از مســـايل مهم شهرداري ها ايجاد 
منابع كافي درآمد و تامين هزينه خدمات شهري 
است، و از جمله مسئوليت هاي اساسي شهردار 
اين است كه همواره در تالش براي تهيه طرح ها 
و برنامه هايي براي افزايش منابع درآمد شهرداري 

باشد.
 ركود صنعت ساخت و ساز در چند سال 

اخير موجب كاهش بخش اعظمي از درآمدهاي 
شهرداري شده كه ناشي از عوارض صدور پروانه 
و جرايم كميســـيون ماده صد است. بنابراين، 
كمبود منابع مالي و ناپايداري آن، شـــهرداري ها 
را بر آن داشته اســـت تا همواره در جستجوي 
منابع مالي پايدار باشـــند كه از جمله مهم ترين 
آنها دريافت عوارض نوسازي و عمران شهري 

است.
 اين عوارض از عادالنه ترين شـــيوه هاي 
كسب ماليات است كه براي وصول آن، براساس 
قانون عمران و نوســـازي شـــهري مي بايست 
شهرداري ها به مميزي امالك بپردازند و شهرداري 
گلســـتان نيز براي دستيابي به منابع مالي پايدار، 
به مميزي امالك سطح شـــهر اقدام كرده است 
و با انجـــام مقدمات قانونـــي و اداري و عقد 
قرارداد، اين برنامه در مدت 16 ماه انجام خواهد

 شد. 

دانشگاه هاي دشتيآغاز عمليات داده آمايي و برداشت اطالعات امالك در شهر گلستان
 نيروهاي كارآفرين تربيت كنند  

كاكيـ  خبرنگار اطالعات:    فرماندار دشـــتي گفت: يكي از اقدامات 
موثر دانشـــگاه ها بحث كارآفريني است كه مي طلبد در زمينه تربيت اين 
افراد اهتمام جدي انجام گيرد . عبداهللا نادري در بررسي مسائل و مشكالت 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خورموج اظهار داشت: امروز كشور در شرايط 
سختي قرار دارد و دولت در اين شرايط تالش دارد كه مشكالت را برطرف 
كند . وي افزود: آمريكا در خزانه داري خود اتاق جنگ عليه كشور ما به راه 
انداخته و ما در يك جنگ تمام عيار اقتصادي، تبليغاتي و رواني هستيم و 
دشمن تالش دارد نااميدي را درجامعه ترويج دهد و مردم را نسبت به آينده 
بدبين و دلســـرد كند كه مي طلبد با تالش فراوان و كار شبانه روزي اميد 
را در جامعه تقويت كنيم . وي اضافه كرد: يكي از اقدامات موثر دانشگاه ها 
بحث كارآفريني است كه مي طلبد دانشگاه ها در زمينه تربيت افراد كارآفرين 
اهتمام جدي خرج دهند .او گفت: با توجه به ظرفيت دانشـــگاه آزاد اين 
دانشـــگاه در حوزه علمي به خوبي ايفاي نقـــش كرده و كارنامه علمي 
درخشاني دارد . نادري از تقويت شركت هاي دانش بنيان در سطح شهرستان 

خبر داد و گفت: كميته آموزش عالي در شهرستان تشكيل مي شود.  

اصفهان - خبرنـــگار اطالعات: بيش 
از 100 خانه تاريخي واقـــع در منطقه 3 
شهرداري اصفهان به دليل نبود انحصار ورثه 
و اختالف مالكيت در حال تخريب است و 
اين خانه ها با مشاركت مالكان و سرمايه گذار 
بخش خصوصي، احيا و به مركز گردشگري 

تبديل خواهند شد. 
مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان با بيان 
اين مطلب از احياي حمام قديمي (خسرو 
آقا) واقع در خيابان سپاه و حمام (شاهزاده ها) 
واقع در بازار خبر داد و افزود: بخش زيادي 
از حمام خسرو آقا در گذشته به دليل ساخت 
خيابان حكيم تخريب شد و فقط قسمتي از 
آن باقي مانده اســـت كه در حال احياي آن 

هستيم.
 حسين كارگر با اشاره به حدود 600 
گلوگاه شناسايي شده در اين منطقه گفت: 
اين گلوگاه ها براي روان ســـازي رفت و 
آمدها و همچنين ورود گردشگران به بخش 

تاريخي منطقه، آزاد سازي خواهند شد.
 او بـــا بيان اينكـــه 11 درصد بافت 
فرسوده شهر اصفهان در منطقه 3 قرار گرفته 
است، وسعت بافت فرسوده اين منطقه را 
265 هكتار اعالم كرد و افزود: اگر خانه هاي 
تاريخي واقع در بافت فرسوده احيا شوند، 
بافت فرسوده اين منطقه نيز احيا خواهد شد. 
به گفته وي، بـــراي احياي عصارخانه هاي 
قديمي منطقه همچون عصارخانه (جماله) 

مكاتباتي انجام شده است.
 او در ادامـــه با بيـــان اينكه ميدان 
جلوخان مســـجد جامع يكي از مهم ترين 
طرح هاي ميدان امام علي (ع) است افزود: 
براي ســـاخت ميدان جلوخان بايد حدود 
400 مغازه آزاد سازي شود و توافق ها براي

آزاد سازي ها در حال انجام است. 
مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: 

شـــهرداري براي دادن معوض واحدهاي 
تجاري واقع در طرح ميـــدان جلوخان، 
مجموعه تجـــاري، اداري (كمر زرين) را 
در حال ساخت دارد و واحدهاي تجاري 
معوض به صورت كارشناسي واگذار خواهد 

شد. 
كارگر افزود: در آزاد سازي هاي طرح 
ميدان امام علي (ع) رضايت تمامي مالكان 

دريافت شـــده است. او در ادامه با تاكيد بر 
اينكه پاساژهاي (ايفل) و (تخت جمشيد) 
واقع در چهارباغ عباســـي اصفهان در برابر 
آتش سوزي ايمن نيستند گفت: براي ايمن 
سازي اين دو مجموعه و تجهيز شدن آنها 
به كپسول آتش نشاني و همچنين تعويض 
سيم هاي برق فرسوده، به اين دو مجموعه 

تجاري اخطار داده شده است. 

او همچنين گفت: شهرداري اصفهان 
هيچ برنامه اي براي انتقال مطب پزشـــكان 
خيابان آمادگاه به شـــهرك سالمت نداشته 
است. مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان با 
بيان اينكه اين منطقه در مركز شـــهر قرار 
دارد و به دليل داشتن بافت مذهبي، تجاري 
و گردشـــگري يكي از مهمترين مناطق 
شهرداري اصفهان است افزود: اين منطقه 
داراي 14 محله كليدي است كه تمامي اين 
محله ها، بافت قديم شهر اصفهان را تشكيل 

مي دهند. 
 كارگر با اشاره به حدود 220 مسجد، 
 مركز حوزه علميـــه و همچنين حدود 20 
هزار واحد تجـــاري در اين منطقه گفت: 
42 مركز تاريخي و گردشگري در منطقه 3 
شـــهرداري اصفهان وجود دارد. او در ادامه 
با بيان اينكه آب فضاي ســـبز اين منطقه از 
طريق 38 حلقه چاه تامين مي شـــد افزود: 
امســـال 32 حلقه چاه اين منطقه به دليل 
خشكسالي ها و كم آبي، خشك شد و تامين 
آب فضاي ســـبز اين منطقه به يك دغدغه 

تبديل شده است. 
مدير منطقه 3 شهرداري اصفهان گفت: 
برغم مشكالت اقتصادي و ركود در ساخت 
و سازها، 39 درصد از بودجه 140 ميليارد 
توماني امسال منطقه 3 تا پايان مهر محقق 
شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 19 

درصد رشد داشته است. 

خانه هاي تاريخي در حال تخريب منطقه 3 شهرداري اصفهان احيا مي شوند
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آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
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خراسان رضوي
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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
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ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

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

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري 
اصل كارت هوشـــمند راننده باري به شـــماره 1305696 صادره از 

شيراز متعلق به اينجانب حســـين ديندار لو فرزند قدم به ش ش 861 

متولد 1348/7/1 فسا و به شـــماره ملي 2571071009 و به شماره 

گواهينامه 9110201824 پايه يك صادره از شيراز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

(فسا) 

آگهي مفقودي كارت هوشمند خودرو

اصل كارت هوشمند خودرو به شـــماره 4124670 صادره از شيراز 

مربوط به يك دســـتگاه كاميون باري سيستم بنز تيپ ال 52/1921 

به رنـــگ نارنجيـ  روغني به شـــماره انتظامي 73ـ324ع34 مدل 

1362 به شـــماره موتور 33591010035999 و به شماره شاسي 

34932114924381 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.    (فسا) 

كارت دانشجويي مهسا قلعه به 
شماره 9715052212 دانشگاه 

كردستان كارشناسي علوم آب مفقود 
و از اعتبار ساقط است.سنندج

كارت كيشوند اينجانب 
محمدحسن همتي به شماره 

138908/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي حسين حاجي اميري مقطع كارشناسي 
رشته دامپروري (كشاورزي) فرزند حسن ش ش 25 دانشگاه 
آزاد قائم شهر به شماره 3669 به تاريخ 77/1/22 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. (قائم شهر)

كارت سوخت و كارت شناسايي سواري 
سمند سورن مدل 91 سفيد روغني 

به شماره انتظامي 465ق31ايران77 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند شماره 4256561 
كاميونت بادسان مدل1380 شماره 

انتظامي 63ـ 965ع46 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري آريو مدل1395 
شماره شهرباني 25ـ 229د12 شماره 

موتور6614 شماره شاسي 4901930 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پرايد مدل87 به شماره 
پالك 539و64 ايران44 موتور 2606968 

 S1412287843168 شاسي
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سند كمپاني وانت پيكان مدل 1389 936و58 
ايران72 موتور11489033615شاسي

 NAAA46A0BG150847
مفقود و فاقد اعتبار است. شلمان 

كارت دانشجويي سعيد عزيزي به شماره 
دانشجويي 922053702رشته مهندسي 

عمران دانشگاه زابل مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.

رسيد كارت هوشمند 
كاميون تريلي به شماره پالك 
772ع28 ايران55 مفقود 
شده و فاقد اعتبار است. 

نوبت اول
پروانه نظام مهندسي به شماره 2041000445 
به نام احسان برهاني اصفهاني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان

جواز سالح شكاري دولول ساچمه زني مدل كوسه 
ساخت تركيه شماره جواز 1825216 شماره 

اسلحه 618235800 به نام روزعلي علي پوريان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز پيكان وانت مدل 83 شماره پالك 
43ـ745ي52 ش م 11283011444 
ش ش 83903540 مفقود و فاقد اعتبار 

است. كليشاد

كارت هوشمند ميني بوس بنز 
309 مدل 1370 به شماره    

3272257 مفقود و فاقد 
اعتبار است. كليشاد 

كارت دانشجويي به شماره 92171993048 
اينجانب عبدالرحمان ايماني آق بالغ صادره از 

مؤسسه آموزش عالي دارالفنون قزوين مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

اصل كارت هوشمند رانندگي به 
شماره 1102214 صادره حمل و 
نقل اردبيل مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است. اردبيل

كارت دانشجويي سيامك شريفي به 
شماره 9615052111 دانشگاه 

كردستان، رشته علوم مهندسي آب 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

سند كمپاني، برگه سبز، تأييديه 
نقل و انتقال و سند قطعي يك 
دستگاه خودرو مزدا3 جديد 

به رنگ سفيد روغني به شماره 
پالك 67ج273ايران99 
مدل 1391 داراي شماره 
 LF11381216 موتور

و شماره شاسي 
 NAG7CC26CC606678

بنام خانم فاطمه قرهي 
قهي فرزند جعفر كد ملي 
0057724628 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط است.

اينجانب حميدرضا آريانژاد مالك خودرو 
سواري پژو405 رنگ نقره اي مدل1385 
به شماره شاسي: 24244886 و شماره 

موتور: 12485159170 به علت فقدان 
سند و كارت سبز 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.

كليه اسناد خودرو (برگ 
سبز سندـ  برگ كمپانيـ  
سند رسمي دفترخانه) 
پژو 405 رنگ نقره اي 
متاليك، شماره پالك 
99ايران165هـ51، 

به شماره موتور 
 ،12486231960

به شماره شاسي 
40329826 به نام 
آقايان علي شعباني 

استانجين و صاحبعلي 
شعباني استانجين، مفقود 

و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني سواري پرايد 
مدل 1377 به شماره 

انتظامي 63ـ882س66 و 
شماره موتور 00066146 

و شماره شاسي 
S1412277553036 به نام 
حبيب اله جعفريان الري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (تيران)

برگ سبز، كارت خودرو، سند (كليه 
مدارك) يك دستگاه خودروي سواري 
سيستم پژو تيپ PARSTUS به رنگ 

سفيد روغني مدل 1394 و شماره 
موتور 164B0033007 شماره 

 NAAN11FC9FK887035 شاسي
شماره پالك 24ـ796ب31 به نام 
عبدالرضا سامري مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

«گمشده»
«مرحله دوم»

دفترچه خدمات كشاورزي اينجانب 
منصور توماج فرزند سوئين به شماره 

ملي 4979246001 به شماره مسلسل 
(كد)87 و به شماره 1/87 زمين زراعي به 
مقدار 7هكتار (آبي) صادره از مركز خدمات 
كشاورزي انبارالوم مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. شهرستان آق قال

«گمشده»
شناسنامه خودروي (برگه سبز) 

سواري پژو تيپ 405 جي ال ايكس 
1800 آي مدل 1388 به شماره پالك 
59 ايران733د11 به شماره موتور 
12488198881 به شماره شاسي 

NAAN01CA7AE122515 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شهرستان آق قال 

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري پرايد مدل 1384 رنگ نوك 

مدادي متاليك تيپ جي تي ايكس 
آي شمارة پالك 49ـ144ب15 

شمارة موتور 01157125 شماره 
شاسي S1412284507183 به 
مالكيت جهانشير هدايت نيا صادره 

از دهدشت مفقود گرديده و از درجة 
اعتبار ساقط است. ممسنيـ  احمدي 

كارت دانشجويي اينجانب 
شيوما شريفان فرزند 
رمضانعلي به شماره 

دانشجويي 942177052 
رشته پزشكي در مقطع 
دكترا از دانشگاه علوم 

پزشكي زابل مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  شيوما شريفان

كارت خودرو تندر 90 به 
شماره پالك 571ج48 

ايران 88 و شماره شاسي 
 NAPLSRALDD1207324

 D095606 و شماره موتور
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت و كارت سبز 
خودرو وانت پيكان سفيد شيري 
رنگ مدل 1393 به شماره پالك 
85ـ377س23 به شماره موتور 

118P0110169 و شماره شاسي 
 NAAA36AA6EG697726
به نام ابوالقاسم صنوبري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان

 MVM برگ سبز سواري
مدل 1393 به شماره پالك 

45ـ384ص21 و به شماره موتور 
 MVM472FGE035191

و به شماره شاسي 
 NATEBAFB6E1013455

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. كرمان

آگهي مفقودي
برگ سبز موتورسيكلت سوزان 
تيپ CC125 مدل 1385 به 
رنگ مشكي به شماره انتظامي 

24612ـ639 و به شماره 
موتور 01983 و به شماره تنه 
 NDT***125C8501578

متعلق به اميد فالحتي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سمند به رنگ 
سفيدـ  روغني مدل 1388 به شماره 
انتظامي 45ـ971ط84 و به شماره 

موتور 13987002535 و به شماره 
 NAACB1FF49F301686 شاسي

متعلق به مليحه نخعي عبدل آبادي 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.«يزد»

برگ سبز(شناسنامه) و سند 
كمپاني و كارت شناسايي خودرو 
پژو 405 مدل 1379 به شماره 

انتظامي 949ص14 ايران 73 به 
شماره موتور 22527906834 
به شماره شاسي 79308297 به 
نام عباس حيدري مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
(شيراز)

برگ سبز سواري شورلت 
ماليبو مدل 2013 به شماره 

پالك 11184 و شماره 
 121190873*LE9 موتور

و شماره شاسي 
 KL1GD5CUXDB004704

به نام سيد احمد فرشباف 
شكيب مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.(تبريز)

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
سواري پژو SD TU5 206 به 

رنگ سفيد به شماره پالك 
84ـ193ص22 شماره موتور 

163B0232787 و شماره شاسي 
NAAD41FE2GJ752406 به 
نام شهال اميري نژاد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

بندرعباس

سند كمپاني سواري پژو 
206 مدل 1391 به شماره 

پالك 65ـ753س64 
و به شماره شاسي 

 NAAP03ED7CJ587043
و به شماره موتور 

141A0001686 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. كرمان

جواز اسلحه شكاري دولول 
روي هم ساچمه زني مدل 
كوسه كاليبر 12 شماره 

بدنه(0059ـ12) ساخت 
تركيه متعلق به مسعود 
رشيدي به شماره ملي 

(3111104745) فرزند 
نجفقلي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. بم

سند كمپاني پژو 206 مدل 
1390 به شماره انتظامي 

ايران 34ـ745ط46 به شماره 
موتور 15090047120 

و شماره شاسي 
 NAAP41FD4CJ345575
به نام عبدالمجيد معتوقيان نژاد 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. بوئين زهرا

 GLX شناسنامه مالكيت پژو
مدل 1397 به شماره انتظامي 
668ي47 ايران 10 و شماره 

 124K1245318 موتور
و شماره شاسي 

 NAAM11VEXJK038357
مفقود گرديده و اعتبار ندارد.

(شهركرد)

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري 

پژو تيپ 405 جي ال ايكس 
به رنگ مشكي متاليك مدل 
1383 به شماره انتظامي 

54ـ976ص83 و به شماره موتور 
12483004475 و به شماره 

شاسي 83019110 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

برگ سبز و سند مالكيت 
تريلي هوو مدل 2006 
به شماره پالك ايران 

15ـ955ع47 و شماره موتور 
703167 و شماره شاسي 

 ZZ4257S32417073834
به نام مير مهدي كياني مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط است.(تبريز)

سند كمپاني سواري پژو 
405 مدل 1387 به شماره 

پالك 85ـ752س64 
و به شماره شاسي 

NAAM01CA49E385590 و 
شماره موتور 12487175260 

به نام عطا ء اله پاينده ريگي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي
كارت هوشمند به شماره 

4247586 مربوط به 
كاميون به پالك شماره 
364ع67 ايران 79 به 

نام اينجانب عباس نهضتي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
صحنه سميعيان

پروانه حمل سالح شكاري 

به شماره 1893362 

متعلق به آقاي ولي اله 

شباني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو تاكسي 
پيكان مدل 1383 به رنگ 

زرد خورشيدي به شماره پالك 
63ـ491ت55 و به شماره 
موتور 11282060023 و 
شماره شاسي 83500190 

به نام محمدحسين جوكار 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني 
اتومبيل كاميونت ون نيسان 
2400 مدل 1384 به رنگ 
آبي روغني به شماره انتظامي 

42 ايران 289ق15 به شماره 
موتور 290288   و به شماره 

شاسي D87285 مفقود و فاقد 
اعتبار است. اسفراين

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت نيسان مدل 69 
شماره پالك 23 ايران 

965هـ76 شماره موتور 
205121 شماره شاسي 
058595 به نام جواد 

حيدري سهلواني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند مالكيت 
پرايد تاكسي صبا مدل 

1385 زرد خورشيدي پالك 
962/14 ت 16 موتور 

1832401 شماره شاسي 
 S1412285023184

به مالكيت مرتضي غبيشي 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي گردد.

كارت هوشمند به شماره 
1860063 كاميون 
كشنده ايويكو پالك 

773ع39ـ  ايران63 
متعلق به عبدالمجيد 

نظري مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 
(زرين دشت غالمي)

فاكتور فروش (سند كمپاني) 
خودرو سواري پژو 405 

مدل1389 به شماره 893 
ج86 ايران85 و شماره 

موتور12489045847 و 
شماره شاسي516023 به 
نام مصطفي شهركي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است. زابلـ  مصطفي شهركي

كارت دانشجويي اينجانب 
سعاد موال هويزه فرزند 

كريم به شماره دانشجويي 
942014007 رشته زبان 
و ادبيات فارسي در مقطع 

كارشناسي ارشد از دانشگاه 
ملي زابل مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.
زابلـ  سعاد موال هويزه

كارت دانشجويي 
اينجانب مهسا رضايي پور 
فرزند فرهاد به شماره 

دانشجويي932175010 
رشته مامايي در مقطع 

كارشناسي از دانشگاه علوم 
پزشكي زابل مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  مهسا رضايي پور

سند موتورسيكلت پرند 
مدل90 به شماره انتظامي 

28859 ايران691 به شماره 
موتور*156FMI*92002780 به 

 NB3***125A9047773 شماره تنه
به نام ايمان اژدري مفقود گرديده 
است از درجه اعتبار ساقط است. 

داراب

پروانه تردد، كارت خودرو و شناسنامه 
مالكيت يك دستگاه خودروي سواري 
استيشن سيستم كيا تيپ اسپورتيج 
مدل 2014 به رنگ سفيد و با شماره 
موتور G4KEDH440927 شماره 

 KNAPC812DE7597500 شاسي
شماره پالك 23765ـ  اروند شخصي 
به نام مهدي غفوريان زاكر مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

پروانه تردد يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم هيونداي 

تيپ سوناتا مدل 2014 رنگ 
نقره ايـ  متاليك و با شماره موتور 

L4KAAA473623 شماره شاسي 
 KMHEC41LBEA174904

شماره پالك 29284ـ  اروند شخصي 
به نام علي مزرعه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

نوبت اول 
مدرك تحصيلي اينجانب محمدعلي جمشيدي 
نوامري فرزند عبدالنبي به شماره شناسنامه 
2980485748 صادره از كرمان به شماره 

دانشجويي 911721613 گواهينامه موقت 
پايان تحصيالت در مقطع كارشناسي رشته 

مكانيك خودرو از دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
آبادان مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آبادان 

برگ سبز(شناسنامه) 
خودرو وانت نيسان زامياد 

مدل1392 به شماره انتظامي 
761ج33ـ  ايران93 به شماره 

موتور652330 به شماره شاسي 
 NAZPL140BD0366491
به نام عبدالحميد ايماني مفقود 

گرديده از درجه اعتبار
 ساقط است. (شيراز)

سند موتورسيكلت تيزتك كار 
مدل89 به شماره انتظامي42621 

ايران688 به شماره 
 156FMINCV2010116228موتور

  NCV***125A8908531* به شماره تنه 
به نام حسن گلشن مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. داراب

كارت هوشمند كاميون 
بنز تك باري به شماره 
كارت: 2568243 و 

به شماره انتظامي 
359ع73ـ ايران73 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

(زرقان)

جواز حمل سالح يك لول 
گلنگدني خفيف به 

شماره 314765 ساخت 
آلمان به نام صمد طيوري 
ده بيد مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

آگهي مفقودي
برگ سبز وانت پيكان مدل 1389 
شماره پالك ايران29ـ438م25 

به شماره شاسي 
 NAAA46AA3BG165679
شماره موتور 11489094717 
به نام اينجانب سيروس سليماني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. صحنهـ  سميعيان

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري هاچبك چري مدل 
1395 به شماره پالك 82ـ  
621 ن 18 و شماره موتور 

 MVM484FETIG003174
و شماره شاسي 

 NATGBITL8G1003129
مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز سواري پژو 206 
مدل 1389 به شماره انتظامي 
143د21ايران79 با شماره 
موتور 14189054869 

و شماره شاسي 
 NAAP03ED2BJ466631
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

برگ سبز،  كارت خودرو و كارت 
 SX سوخت سواري پرايد

131 مدل: 1390 به شماره 
شاسي: 3412290986547 

به شماره پالك: 
14ايران239ط88 به شماره 
موتور: S417986547      به 
نونا طواليي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

سند خودرو پژو 206 آريان 
به رنگ مشكي متاليك 

مدل 1387 به شماره پالك 
818هـ37 ايران22 شماره 
موتور 13586004078 

شماره شاسي 22701781 
متعلق به مريم مشتاقي مفقود 
گرديده است و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مفقودي مدرك تحصيلي 
گواهي نامه موقت 
فارغ التحصيلي به 

شماره 1533 به تاريخ 
1389/05/04 از مقطع 
كارشناسي رشته ادبيات 
عربي اينجانب محمدمهدي 
احمدي نژاد فرزند محمود 

به شماره شناسنامه 
2111 به كدملي 

2993919083 صادره 
از دانشگاه رضوي مشهد 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.



1010اخبار شهرستانها

مشهدـ  خبرنگار اطالعات:    83 مركز 
جامع خدمات بيماران خاص در 59 دانشگاه 
و دانشكده علوم پزشكي كشور  به صورت 
همزمان از طريق ويدئو كنفرانس   گشايش 

يافت   .
  در خراسان رضوي  نيز شبكه مراكز 
جامع بيماران خاص زير پوشش دانشگاه 

علوم پزشكي مشهد فعال شد .

 معاون درمان دانشـــگاه علوم پزشكي 
مشهد درآيين آغاز به كار اين شبكه  گفت: 
شبكه مراكز جامع بيماران خاص به منظور 
ارتقاي كيفي خدمات بـــه بيماران، كنترل 
بهينه تجويز و مصرف دارو، به روزرساني 
برنامه هاي درماني و اجراي دستورالعمل ها و 
پروتكل هاي درماني در گروه بيماران خاص 
فعال شد . دكتر شـــاپور بديعي، جمعيت 

بيماران خاص زير پوشـــش دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد را 990 6 نفر شامل مبتاليان 
به بيماري هاي تاالسمي، هموفيلي، دياليز، 
ام.اس، فنيل كتونـــوري و اي.بي اعالم كرد 
وگفت: 444 2 نفر از اين بيماران دياليزي، 
853 نفرمبتال به  تاالسمي،390 نفر بيماران 
هموفيلي و 76 30 نفر بيماران مبتال به ام.اس 
هستند . وي افزود: مراكز جامع بيماران خاص 

در دانشـــگاه علوم پزشكي مشهد متناسب 
با نوع بيمـــاري و تخصص هاي مورد نياز  
براي ارائه خدمات تشخيصي و درماني در 
بيمارستان هاي قائم، دكتر شيخ، منتصريه، 
كلينيك سرور و 42 مراكز دياليز دولتي و غير 

دولتي فعال شده اند .
 معاون درمان دانشـــگاه علوم پزشكي 
مشهد درباره خدمات تشخيصي و درماني 

ارائه شده به بيماران خاص در مراكز جامع 
گفت: ترانســـفوزيون خون، آزمايشگاه، 
فيزيوتراپي، دندانپزشـــكي، راديولوژي و 
سونوگرافي، مشاوره ژنتيك، ويزيت هاي 
تخصصي مغز و اعصاب، تغذيه، روانپزشكي، 
كار درماني و مددكاري از خدماتي هستند 
كه در اين چارچوب به بيماران خاص ارائه 

مي شود .  

فعاليت شبكه مراكز جامع بيماران خاص  در خراسان رضوي   

همـــدانـ  خبرنگار اطالعات: 
معاون رئيس جمهـــوري و رئيس 
ســـازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشـــگري گفت: 1900 
پروژه در حوزه گردشگري با مبلغ 
6 ميليارد دالر در دســـت اجراست 
و تا پايان مسئوليت  اين دولت نيز 
1200پروژه را در حوزه گردشگري 

به اتمام خواهيم رساند.
علي اصغر مونسان در آيين افتتاح 
چهلمين اجالس اعضاي وابســـته 
 ( unwto ) سازمان جهاني گردشگري
به ميزباني شركت سياحتي عليصدر 
در همـــدان  افزود: همدان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين و پايتخت 
گردشگري كشورهاي آسيايي است.

وي گفـــت: اميـــدوارم اين 
فرصت مجالي براي آشنايي بيشتر 
با ظرفيت هاي گردشـــگري ايران و 
همدان باشـــد و بايد از اين فرصت 
براي تعامل و همفكري و توســـعه 

تعامالت بين المللي ايجاد شود.
 او اضافه كرد: بايد با كســـب 
تجارب گام هـــاي هدفمندي براي 
توسعه گردشـــگري برداريم زيرا 
گردشگري بهترين ابزار براي توسعه 
پايدار با كمترين هزينه اجتماعي و 

اقتصادي و بيشترين آورده است.
وي گردشگري را صنعتي پويا 
دانســـت و گفت: كشورهاي جهان 
به ويژه كشورهاي در حال توسعه 
براي توســـعه خود به اين مسير رو 
آورده اند چراكه گردشگري باعث 
تحرك ساير بخش هاي اقتصادي  و 
موجب ايجاد عدالت اقتصادي در 

تمام نقاط مي شود.
مونسان افزود: يك  ميليون اثر 
تاريخي و فرهنگـــي و هزاران اثر 
ملي ثبت شده در ايران، باعث شده 
اين كشـــور در زمره 10كشور برتر 
دنيا در زمينه جاذبه هاي گردشگري 
باشد زيرا آب و هواي چهارفصل، 
وجود قوميت هاي مختلف و با آداب 
و رسوم زيبا باعث شده ايران به يك 
پديده و گنجينه گردشگري تبديل 

شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دســـتي و گردشگري افزود: 
برخـــورداري از باالترين ضريب 
امنيت، پايين بودن هزينه هاي سفر، 
ارائه تسهيالت ويژه به گردشگران 
و ميهمان نوازي مردم باعث شـــده 

شرايط خوبي در كشور براي ميزباني 
از گردشگران داشته باشيم.

وي با تاكيد بر اين كه شـــاهد 
رصد دقيق نهادهـــاي بين المللي 
گردشگري براي شناخت ظرفيت هاي 
بالقوه اما كمتر شناخته شده جهان در 
عرصه توريســـم هستيم، گفت: در 
اين مسير روشـــن است كه جهان، 
داشته هاي گردشـــگري ايران را به 

رسميت مي شناسد و توفيقات پي 
در پي نصيب ما مي شود كه رويداد 
همدان 2018 و رويداد كنوني يكي 

از آنهاست.
مونسان معرفي استان همدان 
به عنوان مقصد گردشگري جديد 
و پويا در آســـيا و جهان را يكي از 
دستاوردهايي اين اجالس دانست و 
ادامه داد: برنامه ريزي و بهره برداري از 
اين رويداد به منظور جذب گردشگر، 
معرفي ظرفيت هاي گردشگري شهر 
همدان به وزراي گردشگري، سفرا و 
نمايندگان كشورهاي آسيايي، ايجاد 
بستر تعامل در حوزه هاي گردشگري 
بين كشورهاي عضو  ACD  و جذب 
سرمايه گذاران بين المللي فعال در 
حوزه گردشگري از ديگر نتايج اين 

اجالس است.
وي گفت: انتخـــاب همدان 
به عنـــوان پايتخت گردشـــگري 
كشـــورهاي آســـيايي، برگزاري 
كنفرانس بين المللي «همدان 2018» 

و برگزاري چهلمين اجالس اعضاي 
وابسته سازمان جهاني گردشگري 
 UNWTO  در همدان در كنار ساير 
رويدادهاي برگزار شده و درحال اجرا 
و نيز رويدادهايي كه در ماه هاي آتي 
برگزار خواهد شد، زمينه مناسبي به 
منظور تبليغ ظرفيت هاي گردشگري 
كشورمان و به طور ويژه استان همدان 
خواهد بود.رئيس ســـازمان ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
بيان كرد: اســـتان همدان به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران داراي 
يك هزار و 800 اثر تاريخي شناسايي 
شده و جاذبه اي  منحصر به فرد چون 
غار عليصـــدر و عناوين بين المللي 
همچون اللجين شهر جهاني سفال و 
مالير به عنوان شهر ملي مبل و منبت 
است بنابراين بستر الزم براي تبديل 
به قطب گردشگري ملي و جهاني 

را دارد.
وي اضافه كرد: بســـته غني و 
مفيدي كه براي حضـــور دبيركل 
سازمان جهاني گردشگري، رئيس 
 ،UNWTO  و اعضاي وابســـته
ميهمانان و فعاالن داخلي گردشگري 
و خبرنگاران رســـانه هاي داخلي و 
خارجي حول محور همدان 2018 و 
به انگيزه برگزاري چهلمين اجالس 
تدارك ديده شده، مجموعه اي است 
كه از چند ماه قبل با تشكيل 15كميته 

برنامه ريزي شده است.

استقرار دفتر منطقه اي سازمان 
جهاني گردشگري در همدان 

استاندار همدان  هم از دبيركل 
سازمان جهاني گردشگري خواست 
موافقت خود را با اســـتقرار دفتر 
منطقه اي اين سازمان در همدان اعالم 
كرده و در آينده اي نزديك با حضور 

خود اين دفتر را افتتاح كند.
محمدناصر نيكبخت در اين 

اجالس اظهار كـــرد: از اينكه امروز 
همدان ميزبان چهلمين نشســـت 
اعضاي وابسته ســـازمان جهاني 
گردشگري است بسيار خرسندم و 
مقدم ميهمانـــان را به ايران بزرگ و 
پايتخت تاريـــخ و تمدن ايران زمين 

گرامي مي دارم.
وي افزود: همدان 500 ســـال 
پايتخت ايـــران بزرگ بوده و داراي 
ظرفيت هاي بسياري است و بايد اين 
ظرفيت هاي بزرگ را به دنيا معرفي 

كنيم.
نيكبخت بيان كرد: همدان با نام 
شهر جهاني سفال، شهر ملي مبل و 
منبت و شهر سراب هاي خروشان 
شناخته مي شود و آرامگاه چند تن 
از پيامبران الهي در اين منطقه مانند 
حبقوق نبي(ع) از ديگر ظرفيت هاي 

اين ديار است.
  تضمين امنيت سرمايه گذاري 
 وي ادامه داد: با توجه به ظرفيت هاي 
بزرگ همدان در حوزه گردشگري 

آماده همكاري با تمام شركت هاي 
بين المللي در كشـــورهاي مختلف 
هستيم و امنيت سرمايه گذاري آنها را 

تضمين مي كنيم.
اســـتاندار همدان از دبيركل 
سازمان جهاني گردشگري خواست 
موافقت خود را با اســـتقرار دفتر 
منطقه اي اين سازمان در همدان اعالم 
كرده و در آينده اي نزديك با حضور 

خود اين دفتر را افتتاح كند.
وي با بيان اعالم اينكه در هيچ 
نقطه اي از ايران جايـــي را بهتر از 
همدان نخواهيد ديد كه تمام شرايط 
گردشـــگري را داشته باشد، گفت: 
اميدوارم اين اجالس زمينه اي براي 
برقراري ارتباط بيشتر با كشورهاي 
عضو سازمان جهاني گردشگري باشد.
دبيركل سازمان جهاني گردشگري با 
بيان اينكه ايران يكي از كشورهاي 
فعال در اجالس جهاني گردشگري 
است، گفت: آينده درخشاني براي 
گردشگري ايران در جهان متصور 

هستم.
زوراب پلوليكاشويلي نيز در 
اين اجالس اظهار كرد: خوشحالم 
در همدان زيبا حضور دارم زيرا ايران 
يكي از كشورهاي فعال در اجالس 
جهاني گردشگري است و معتقدم 
حضـــور در ايران باعـــث افزايش 

تعامالت خواهد شد.
دبيـــركل ســـازمان جهاني 

گردشـــگري با تاكيد اينكه همدان 
يكي از بهترين مقاصد گردشگري 
در جمهوري اســـالمي ايران است، 
گفت: اين استان مي تواند در حوزه 
گردشگري جهان نيز به يكي از مقاصد 

مطلوب گردشگري تبديل شود.
معرفي غار عليصدر  

وي بيان كرد: آينده درخشاني 
براي گردشـــگري ايران در جهان 
متصور هســـتم، توجه به توريست 
فرهنگي را يك اولويت دانســـت و 
بر لزوم استفاده از فناوري هاي برتر و 
مدرن براي توسعه گردشگري تأكيد 

كرد.
پلوليكاشـــويلي اضافه كرد: 
در عرصه گردشـــگري يك رقابت 
جدي وجود دارد كـــه نبايد از اين 
عرصه عقب بمانيم و بايد پروژه هاي 

گردشگري جديدي تعريف شود.
وي غار عليصـــدر را يكي از 
مهمترين شاخص هاي ارتقا و پيشبرد 
اهداف گردشگري ايران دانست و 
گفت: حفاظت و صيانت از اين غار 
بسيار زيبا و شـــگفت انگيز را يك 
ضرورت است و ما روي اين ظرفيت 

در همدان حساب مي كنيم.
دبيـــركل ســـازمان جهاني 
گردشگري صنايع دستي را يكي از 
نمادهاي فرهنگي دانست و با بيان 
اينكه همدان و بـــه طور كلي ايران 
در رأس صنايع دســـتي دنيا قرار 
دارند، ادامه داد: بسيار خوشحالم در 
همدان به عنوان مهد يكي از صنايع 
دستي ايران حضور داريم كه مي توان 
با مطالعاتي نسبت به صادرات اين 

صنايع دستي اقدام كرد.
وي گفـــت: اين اجالس يك 
اجالس عادي نيســـت و مي توان 
اعضاي كشـــورهاي جهان را در 
يك فرصت خوب ديد و به انتقال 
تجربيات پرداخت.چهلمين اجالس 
اعضاي وابسته ســـازمان جهاني 
گردشـــگري ( unwto ) به ميزباني 
شركت سياحتي عليصدر در همدان 
از 21 تا 24 آبان ماه برگزار مي شود. 
همچنين در ايـــن اجالس پنل ها و 
كارگاه هاي آموزشي با حضور استادان 
برجســـته گردشگري از كشورهاي 

مختلف برگزار مي شود. 
در ايـــن اجـــالس 80 عضو 
وابسته به سازمان جهاني گردشگري 

از 5 قاره حضور دارند.  

برگزاري سومين جشنواره استاني ابوذرگشايش چهلمين اجالس اعضاي وابسته به سازمان جهاني گردشگري در همدان
 در چهارمحال و بختياري 

شهركردـ  خبرنگار اطالعات: مسئول بسيج رسانه چهار محال و بختياري 
از برگزاري سومين جشنواره استاني ابوذر در اين استان خبرداد. 

به گزارش خبرگزاري بســـيج استان چهار محا ل و بختياري سرهنگ 
پاســـدار «البرز هللا گاني» در گفتگو با خبرنگار اطالعات اظهاركرد: امروز 
نظام اسالمي با يك جنگ همه جانبه اقتصادي مواجه است كه از يك اتاق 
جنگ و با دقت و اهتمام كامل هدايت مي شود اما در كنار اين جنگ، يك 
جنگ مهم رسانه اي و تبليغاتي نيز در جريان است كه بيشتر اوقات از آن 

غفلت مي شود. 
او با بيان اين كه هنرمندان رسانه، صدا و سيما سه بازوي اصلي فرهنگ 
و تمدن و به عنوان سربازان جبهه مبارزه با تهاجم فرهنگي هستند، اضافه 
كرد: سومين جشـــنواره ابوذر شامل محورهاي مختلفي همچون اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني، بصيرت و دشمن شناسي، امر به معروف 
و نهي از منكر، آزاد انديشي، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، دستاوردهاي 
40 سالگي انقالب اسالمي، مسائل صنفي خبرنگاران، خدمات اجتماعي و 

محروميت زدايي و سواد رسانه اي است. 
وي افزود: اهداف اين جشنواره را مي توان با مواردي همچون، ايجاد 
گفتمان سازي آرمان هاي انقالب و مقام معظم رهبري با ايجاد و آثار مفاخر، 
ايجاد انگيزه و حس رقابت سازنده بين رسانه هاي استان، معرفي نقاط قوت، 
فرصت و ظرفيت هاي استان، معرفي ظرفيت هاي كشاورزي، دامداري، آب و 
هواي مساعد و آثار تاريخي استان به مردم، فراهم آوردن بسترهاي رسانه اي 
و اطالع رساني و فرهنگ سازي كه مي تواند موج آفريني و جريان سازي براي 

حفظ ارزش ها و اهداف انقالبي در جامعه نقش آفريني كند اشاره كرد. 

كشت زعفران در رباط كريم
 20 درصد افزايش داشته است

رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره جهادكشاورزي رباط كريم
اعالم كرد: كشت زعفران در رباط كريم 20 درصد افزايش داشته است.

مهدي صالحي در جمع خبرنگاران اظهار داشـــت: زعفران ازجمله 
گياهان دارويي اســـت كه نياز چنداني به آب ندارد و در برابر كم آبي و 
خشكي نيز مقاوم است.صالحي گفت: در گياه زعفران به غيراز گل ها، مابقي 
اندام هاي آن مقاوم به ســـرما است و اين در حالي است كه خوشبختانه 

گلدهي اين گياه در رباط كريم به طور قطع با سرما مواجه نشده است.
وي با بيان اينكه گياه زعفران بعد از حدود 3 ســـال به اوج باردهي 
مي رسد، افزود: در حال حاضر 90 هكتار از مزارع رباط كريم زير كشت 
زعفران است و در اوج باردهي برآورد مي شود كه برداشت آن امسال در 

شهرستان رباط كريم به 800 كيلوگرم برسد.
وي با بيان اينكه بطور متوســـط از هرهكتار از زمين هاي كشاورزي 
رباط كريم 8 كيلوگرم زعفران برداشـــت مي شود، اظهار داشت: كشت 

زعفران در رباط كريم 20 درصد افزايش داشته است.

آغاز برداشت ميگو در شهرستان دشتي
  كاكيـ  خبرنگار اطالعات:برداشت ميگو در 570 استخر پرورشي 

شهرستان دشتي آغاز شد .
 مدير دامپزشكي دشتي با اعالم اين مطلب افزود: امسال 42 مزرعه در 
سايت پرورش ميگو رودخانه «مند» دشتي اقدام به الرو ريزي تحت نظارت 
شبكه دامپزشكي شهرستان دشتي در بيش از 570 استخر كرده اند كه در 
مجموعه بيش از 160 ميليون قطعه الرو ريزي در سايت انجام شده است

احمد ايـــزدي افزود: محصول نهايي حاصل تالش هاي پرســـنل 
دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي است كه از ابتداي فصل توليد الرو و 
همزمان با فعاليت مولد سازي در مراكز تكثير، نظارت هاي بهداشتي، پايش 
و نمونه برداري و آزمايش ها و تست هاي  PCR  بر روي نمونه صورت 
پذيرفته و خوراك مصرفي نيز مورد آزمايش قرار مي گيرد تا در نتيجه الرو 
ميگويي با كيفيت و با حداكثر اطمينان از لحاظ سالمت با گواهي حمل 

قرنطينه اي بهداشتي به مزارع پروش ارسال شود .
 وي ادامه داد: روند توليد ميگوي پرورشي، بعد از مراكز تكثير بر روند 
كاري مزارع پرورش ميگو و آماده سازي مزارع با همكاري كارشناسان شيالت 
و مسئول بهداشتي نظارت انجام مي شود و صدور مجوزهاي الرو ريزي

انجام مي گيرد .
 ايزدي اضافه كرد: از همه پرورش دهندگان درخواست داريم با توجه 
به روند كاهش دما در پاييز و احتمال فعال شـــدن عوامل بيماري زا در 
برداشت ميگو تعجيل كنند و در صورت بروز هر گونه تلفات غير عادي 
بالفاصله كارشناسان دامپزشكي شهرستان و مسئول بهداشتي سايت را در 

جريان قرار دهند. 

اجراي طرح پايش ميزان مصرف سوخت 
در سيستان و بلوچستان 

زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: اجراي طـــرح پايش ميزان مصرف 
سوخت در سيستان و بلوچستان آغاز شد. 

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت: براي 
ايجاد اين طرح 180 نفر از كارشناسان مناطق 31 گانه شركت فرآورده هاي 
نفتي كشور به شهرســـتان هاي سيستان و بلوچستان اعزام شدند. كوروش 
باالدست افزود: اين طرح به مدت 10 روز در جايگاه هاي سوخت، ادارات 
و بخش كشاورزي اجرا مي شود. وي گفت: مصرف ساالنه 4 فرآورده  نفتي 
در سيستان و بلوچستان 2 ميليارد ليتر است كه اميد مي رود در قالب اين طرح 

دقيقي از نيازهاي استان در بخش هاي مختلف سوخت ارائه شود. 

اوقاف شهرستان ري قبوض گاز
 مشتركان بي بضاعت را مي پردازد

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: مبلغ يكصد ميليون ريال اعتبار از سوي 
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ري به پرداخت قبوض گاز مشتركان 
بي بضاعت اختصاص يافت.به گزارش روابط عمومي اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان ري؛ با فرارسيدن فصل سرما، حجت االسالم والمسلمين 
مرتضي صادقي، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ري با هماهنگي اداره گاز 
اين شهرستان پس از بازديد ميداني از منطقه، اظهار داشت: هزينه سوخت 
مشتركان بي بضاعت كه قادر به پرداخت قبوض گاز خود نيستند، از محل 
درآمد موقوفات اين اداره پرداخت مي شود. وي افزود: مبلغ يكصد ميليون 

ريال اعتبار براي اين منظور در نظر گرفته شده است. 

ثبت 9وقف جديد در سبزوار
ســـبزوارـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره اوقـــاف و امور خيريه 
شهرســـتان سبزوار گفت: از ابتداي امسال تاكنون 9 وقف جديد به ارزش 

يك ميليارد و 500ميليون تومان در اين شهرستان به ثبت رسيده است.   
 حجت االسالم جعفر مهدوي خواه در نشست خبري به مناسبت هفته 
وقف افزود: از ابتداي امسال تاكنون براي يك هزار و 230رقبه از موقوفات 
سبزوار، نقشه برداري و بارگذاري اطالعات مكاني انجام شده و در سامانه 

جامع موقوفات اين شهرستان به ثبت رسيده است. 
وي گفت: هم اكنون 10هزار و500رقبه در سبزوار وجود دارد كه از 
اين تعداد 10 هزار و 500رقبه زير نظر مستقيم اداره اوقاف و امور خيريه 

اين شهرستان است. 

اختصاص 1000هكتار
 از اراضي شهرستان رامهرمز به كشت كلزا

رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات:  مدير جهاد كشـــاورزي شهرســـتان 
رامهرمـــز گفت: با برگزاري كالس ها و دوره هاي ترويجي و تشـــويقي 
و استقبال كشـــاورزان رامهرمز از آن ها، از ابتداي آبان سال جاري كشت 
محصول كلزا با استفاده از دستگاه هاي رديفكار و ريزدانكار در سطح 1000 

هكتار از اراضي زراعي اين شهرستان آغاز شده است. 
   سيد مهرداد ميرســـاالري افزود: تا كنون 6250 كيلوگرم بذر كلزا از 
ارقام هايوال 50، هايوال 4815 و هايوال 401 با همكاري اداره تعاون روستايي 
تامين و در حال توزيع بين متقاضيان كشت است. وي با بيان اينكه بهترين 
تاريخ كشت كلزا تا پايان آبان اســـت، از متقاضيان كشت اين محصول 
خواست هر چه سريع تر نسبت به خريد بذر و كشت اقدام كنند   وي اظهار 
داشت: خريد تضميني به ازاي هر كيلوگرم 3350تومان و توزيع نهاده ها از 
جمله بذر و كود يارانه دار و پرداخت تسهيالت 30ميليون ريالي به ازاي 
هر هكتار، از منابع داخلي بانك كشـــاورزي است و برگزاري كالس هاي 
آموزشي و ترويجي كشت كلزا و تامين دستگاه هاي كشت و برداشت از 

جمله سياست هاي حمايتي كشت كلزا در شهرستان رامهرمز است. 

اصالح شبكه هاي آبرساني روستايي استان يزد 
يزدـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي 
اســـتان يزد اعالم كرد: از ابتداي امسال تاكنون، 52 كيلومتر شبكه آبرساني 

روستايي در استان اصالح شده و توسعه يافته است. 
محمد فاتحي افزود: فرسودگي شبكه هاي توزيع و انشعابات غيرمجاز، 

بيشترين نقش را در هدر رفت آب دارند. 
وي گفت: از ابتداي امسال تاكنون اصالح 32 كيلومتر توسعه خطوط 
انتقال 36/1 كيلومتر اصالح و باسازي شبكه توزيع آب و 16/4 كيلومتر توسعه 
شبكه توزيع آبرساني انجام شده و براي اجراي اين طرح ها، 100 ميليارد 
ريال اعتبارات ملي و استاني هزينه شده است. به گفته مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روستايي استان يزد، بازسازي شبكه هاي فرسوده و قديمي 

آبرساني در اولويت برنامه  هاي اين شركت قرار دارد.
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آگهي فراخوان عمومي
  نوبت دوم

شماره 15- 97 
فراخوان گزار: 

شركت عمران شهر جديد عاليشهر
شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد 
استخر سر پوشيده شهداي غواص را با مشخصات ذيل از 
طريق برگـــزاري فراخوان عمومي يك مرحله اي به افراد 
حقيقي و حقوقي واجد شـــرايط به صورت اجاره به مدت 
يك ســـال واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود 
جهت دريافت اســـناد فراخوان عمومي در وقت اداري از 
تاريخ 97/08/23 لغايت 97/09/06 از امور قراردادهاي 
اين شركت تحويل و شخصاً به آدرس ذيل در مهلت مقرر 

تحويل نماييد.
 آخريـــن مهلت تحويل اســـناد فراخـــوان عمومي به 

فراخوان گزار: مورخ 1397/09/07 تا پايان ساعت 14  
آدرس: بوشـــهر- شهر جديد عاليشـــهر - بلوار زيتون 

-  شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 

 97/09/10
روابط عمومي 
شركت سهامي عمران 
شهر جديد عاليشهر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت پايانه احداث (سهامي خاص)شناسه ملي: 10102121567

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت پايانه احداث و يا نمايندگان قانوني آنان 
دعوت مي گردد در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين شركت كه 
در ســـاعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1397/9/5 به آدرس تهران ـ خيابان استاد 

نجات اللهي كوچه خسرو پالك50 طبقه دوم برگزار مي گردد، شركت فرمايند.
 دستور جلسه: 1ـ اتخاذ تصميم در خصوص ادامه فعاليت شركت 2ـ انتخاب بازرس قانوني 
3ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره 4ـ ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 

عادي به طور فوق العاده مي باشد.
مدير تصفيه

آگهي مزايده مرحله دوم ـ  نوبت اول
بهره برداري از جايگاه (CNG) شماره يك  ميانه

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ميانه به استناد مجوز مورخ 97/7/11 
هيات مديره محترم سازمان و مصوبه شماره 601ـ97/7/25 شوراي محترم 
اسالمي شـــهر ميانه درنظر دارد مديريت و بهره برداري از جايگاه گاز فشرده 
طبيعي (CNG) شـــماره يك واقع در جنب پايانه مسافربري ميانه را به يكي 
از شركتهاي واجد شـــرايط مورد تاييد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد ظرف 17 روز از تاريخ انتشـــار آگهي 
جهت اخذ مدارك شـــركت در مزايده به دبيرخانه ســـازمان يا وب سايت 

WWW.MIANEHTRANSPORT.ORG مراجعه نمايند.

ضمنا ســـازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها در تمامي مراحل مختار 
بوده و هزينه چاپ آگهي هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود.

واحديـ  رئيس سازمان

تاريخ انتشار: 1397/8/23

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن شيميايي پارچين

احتراما، بدين وســـيله از كليه اعضا محترم اين شـــركت تعاوني دعوت 
مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العـــاده نوبت دوم كه رأس 
 ســـاعت 10 صبح روز دوشـــنبه 1397/9/5 در پاكدشـــت شهرك 
شهيد مطهري (پارچين) مســـجد اميرالمؤمنين(ع) تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش مشترك هيأت مديره و بازرس در خصوص وضعيت 
فعلي تعاوني

2ـ اتخاذ تصميم در خصوص انحالل تعاوني
هيئت مديره تعاوني مسكن شيميايي پارچين

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول نوبت دوم
شـــهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند1 صورتجلســـه شماره 91 مورخ 97/7/18 
 شوراي اسالمي شـــهر ميانه واگذاري امورات خدمات شهري شهركهاي اقماري 
شهر ميانه كه اسامي آنها در شرايط مناقصه اعالم گرديده را از طريق مناقصه عمومي 
به يكي از شـــركتهاي واجد شـــرايط داراي صالحيت به مدت يك سال شمسي با 
برآورد اوليه 13/200/000/000ريال واگذار نمايد. واجدين شـــرايط مي توانند از 
تاريخ انتشـــار اين آگهي به مدت 10روز نسبت به دريافت مدارك و شرايط مناقصه 
و ارائه پيشـــنهاد قيمت به شهرداري ميانه مراجعه نمايند ضمناً، هزينه چاپ آگهي 
به عهده برنده مناقصه بوده و شـــهرداري ميانـــه در هر يك از مراحل مناقصه حق 
رد يك يا كليه پيشـــنهادها را داشته و شـــركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي 
نخواهند داشت. آخرين مهلت دريافت پيشنهادها تا آخر وقت اداري مورخه 97/9/2 
مي باشد. (توضيح اينكه در نوبت اول آخرين مهلت دريافت پيشنهادها كه 97/8/30 

اعالم گرديده بود تصحيح گرديده و مورخه 97/9/2 اعالم مي گردد)

ميرزايي ـ شهردار ميانه

تاريخ انتشار: 1397/8/23

شركت تعاوني مسكن مهر 10 منطقه 4 تهران
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در 
مجمع عمومي عادي نوبت دوم كه رأس ســـاعت 10:00 روز پنج شنبه 
 مورخ 1397/9/8 در محـــل مهرآباد رودهن ـ ســـايت 16هكتاري 

مسجد امام علي(ع) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
يادآوري مي شود:

ـ اگر حضور عضوي در مجمع ميسر نبود مي تواند وكالتا حق اعمال رأي 
را به غير بدهد و هر عضو مي تواند وكالت سه نفر و غير عضو وكالت يك 
نفر را بپذيرد. حضور وكيل و موكل همزمان در تعاوني الزامي اســـت و 
زمان بررسي و تأييد وكالتنامه ها روزهاي زوج از ساعت 9 تا 12 در دفتر 

تعاوني صورت مي پذيرد.
ـ  مصوبات مجمع عمومي در صورت رســـميت يافتن و عدم مغايرت 
بـــا ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضـــر و غايب نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت تصفيه و ناظر
2ـ انتخاب 3 نفر به عنوان هيأت تصفيه و ناظر

3ـ تمديد مدت تصفيه و محل تصفيه
4ـ طـــرح و تصويب صورتهاي مالي 1393 و 1394 و 1395 و 1396 و 

تعيين بودجه سال 1397

هيأت تصفيه

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس
اتحاديه صنف فروشندگان موتور و دوچرخه و لوازم 

يدكي مربوطه شهرستان تهران (نوبت اول)
براســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف فروشندگان موتور و دوچرخه و لوازم يدكي مربوطه 
شهرســـتان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي  آيد از روز 
دوشنبه مورخ 1397/9/5 لغايت روز يكشنبه مورخ 1397/9/25 به مدت 15 روز (بدون 
احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشـــتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از 
سامانه ايرانيان اصناف «www.iranianashaf.ir»، به هيأت اجرايي برگزاري انتخابات 
اتحاديه هاي صنفي به نشـــاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر كوچه ارژنگ پالك يك 
ساختمان شهيد اسداله زاده ســـازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طبقه9 اداره 

امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطلبين:

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران.

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس.
4ـ نداشتن سوءپيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود)
5ـ عدم اشتهار به فساد

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه (مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغييرشغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده،  واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9ـ وثاقت و امانت.

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
و بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيري مربوطه را به هيأت اجرايي ارائه نمايند.

تبصره: الزم به توضيح اســـت براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرســـتان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
(5) قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيـــأت مديره اتحاديه هاي صنفي 
منوط به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات اســـت. اعالم 
رســـمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره 

اتحاديه الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام:
1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد

2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن
3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.

4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن
5ـ يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم) به همراه اصل آن با يك برگ تصوير 

اعتبارنامه (افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه مي باشند.)
6ـ كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف

محمد جعفرنيا 
 رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي

م الف/608

پالكت شاسي خودرو وانت پيكان 1600 مدل 1386 به رنگ 
سفيد روغني به شماره پالك 565ج49ـايران75 شماره موتور 

11486053614 شماره شاسي 31647690 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (بم)

برگ كارخانه خودرو سواري پژو GLX 405 مدل: 1389 
به شماره شاسي: NAAM01CA2AR519655 به 

شماره موتور: 12489073960 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز وانت زامياد مدل 90 به شماره پالك 
196 ل 84ـ  ايران 25 و موتور 80029131 و 

شاسي NAZDL104TKA036533 به نام سحر 
تشريفي مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

كارت كيشوند اينجانب 
محمد حسن همتي به شماره 

138908/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب رقيه 
كريمي به شماره 104745/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
هانيه مرادي فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 604 صادره از 
گرگان در مقطع كارشناسي رشته 
برق و الكترونيك صادره از واحد 
دانشگاهي تهران مركزي با شماره 

61476 و تاريخ 85/11/30 
مفقود گرديده است، از يابنده تقاضا 
مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به 

نشاني تهرانـ  خ آزاديـ  خ اسكندري 
شماليـ  خ فرصت شيرازيـ  پالك 

136 صندوق پستي 13185/768 
ارسال نمايد.

دفترچه كشاورزي شماره مسلسل 
151 و كد 20/28 تاريخ صدور 
69/11/1 مربوط به 23 هكتار 

زمين كشاورزي واقع در روستاي 
نصرآباد از مركز خدمات كشاورزي 
گرگان بنام حبيب اله خليلي فرزند 
قاسم ش ش 22 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
گرگان 

دفترچه كشاورزي شماره مسلسل 
152 و كد 20/28 تاريخ صدور 

69/11/1 مربوط به هشت هكتار 
زمين كشاورزي واقع در روستاي 

نصرآباد از مركز خدمات كشاورزي 
گرگان بنام محمدعلي خليلي 

فرزند حبيب اله ش ش 7 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

گرگان 

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) سواري سمند 

ايكس 7 مدل 1385 
خاكستري متاليك شماره 

پالك 59ـ  438 ج 98 شماره 
موتور 12485059776 

شماره شاسي 14553081 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان 

كارت هوشمند كاميون 
بشماره 2090765 

بشماره انتظامي     348 ع 
94ـ  ايران 73 و كارت 

هوشمند راننده بشماره 
1861087 بنام اسمعيل 
احسني مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز) 

برگ سبز خودرو سواري 
پژو SD-TU5206 مدل 
1386 به شماره پالك 17ـ  
154 م 12 و شماره موتور 

13386016136 و شماره 
شاسي 22608594 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميه ـ  رسا الياسي 

پروانه اشتغال به كار مهندسي 
به نام آقاي مهندس رضا جليليان 

شماره شناسنامه 444 نام پدر بيگلر 
داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط 
با مهندسي عمران شماره عضويت 
02863ـ1ـ3ـ15 شماره پروانه 
اشتغال 00378ـ310ـ15 تاريخ 

صدور 93/8/20 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند مالكيت و سند كارخانه 
سواري پژو 405 مدل 1388 به 
شماره پالك 45ـ968ط53 و به 

شماره موتور 12487265679 
و به شماره شاسي 

 NAAM01CAX9E399042
به نام آقاي محسن عسكري نژاد 
لنگري مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. كرمان

سند كمپاني سواري پژو 
206 مدل 1384 به 

شماره پالك 85ـ421د13 
و به شماره موتور 

10FSS14979375 و 
شماره شاسي 19806039  

به نام مينا سنچولي قديم 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

كارت هوشمند راننده به 
شماره 2711717 متعلق 

به رضا داردان فرزند حسن 
و كارت هوشمند كاميون 
باري بنز به شماره كارت 

2060960 به شماره پالك 
672 ع 32 ايران 86 مفقود 

گرديده و از اعتبار
 ساقط مي باشد. شاهرود 

جواز تأسيس واحد صنعتي 
توليد سفال نيمه ماشين به 
شماره پروانه بهره برداري 

6458 مورخ 1373/6/10 
به نام آقاي اكبر نايبندي آتشي 
به شماره ملي 2993481312 

و به شناسه كسب و كار 
269957217929 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز سواري ميتسوبيشي مدل 
1992 به شماره موتور 009753 
به شماره شاسي 005315 شماره 
پالك            ايران 65ـ  535 ب 62 از 

آقاي محمد مهدي خليلي عزت آبادي 
زاره مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
خودرو: ميتسوبيشي 
مدل: 1992 (انار) 

كارت دانشجويي اينجانب 
اسلم بلوچي فرزند نبي 

بخش به شماره دانشجويي 
 95111079164012
رشته ساختمان در مقطع 

كارداني از دانشكده فرخي 
سيستاني زابل مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است. زابلـ  اسلم بلوچي

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو GLXi 405 مدل: 

1391 به شماره شاسي: 
 NAAM11CA7CR487432

به شماره موتور: 
12490322305 به شماره 

پالك: 21ايران828د22 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو پارس مدل 1392 به شماره 
انتظامي 377ب46ايران51 با 

 124K0183353 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAN01CA8DR647505
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

برگ سبز سند كمپاني كارت 
خودرو MVM 315  رنگ سفيد 
مدل 1395 به شماره انتظامي 

694ن88ايران99 شماره موتور 
 MVM477FJAG046280

شماره شاسي 
 NATFBAMDIDG1035357
به مالكيت زهره ابوالحسني و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو سواري 
 405 پژو مدل 1383

 به شماره پالك 
344ص42ايران96 

به شماره موتور 
12483176798 و شماره 
شاسي 83080332 مفقود 

گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. (شاهرود)

كليه مدارك اينجانب 
عادل هنرور شامل 

گواهينامه، بيمه ثالث 
و بدنه، كارت سوخت، 

 LX كارت خودرو سمند
به شماره پالك 441 و 32 
ايران 44 به سرقت رفته 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

كارت خودرو پژو 
پارس به شماره موتور 

124K0566824 شاسي 
 AAN01CA5EH195777

پالك 519ژ13 ايران 11 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري 
چري 5FL مدل 1396 به 
شماره پالك 258ص59 

ايران 96 به شماره موتور 
 MWM484FTAH020304

و شماره شاسي 
 N8TGBATL1H1016760

مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

مفقوديـ  شهريار 
برگ سبز خودرو كاميونت ون 

نيسان تيپ 2400 مدل 1388 
به شماره انتظامي

 72ـ  778 ط37 به شماره شاسي 
 NAZPL140TIM223353

شماره موتور 516125 متعلق به 
آقاي حجت اله غالمپور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كارخانه و برگ سبز و كارت 
سواري پژو 206 سفيد هاچ بك مدل 
89 پالك 59ـ  752 د34 شماره موتور 

14189008992 شماره شاسي 
NAAP03ED6AJ115333 به نام 
مهدي نفر حضرت عبدالعظيم فرزند 
نصرت اهللا كد ملي 2121710485 

گرگان مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري دنا  به رنگ سفيد 
مدل 1397 به شماره 148ج58 

ايران 52 و شماره موتور 
147H0352974 و شماره 
شاسي 022216 به نام ميثم 

رنجكش ده ارباب مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  ميثم رنجكش ده ارباب 

كارت هوشمند به شماره 
3193878 مربوط به كاميون 
كشنده ماك رنگ قرمز مدل 

1975 شماره پالك 959ع72 
ايران 14 شماره موتور 

927599 شماره شاسي 
003098 صادره از پايانه حمل 
و نقل بندرعباس مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سوراي 
پژو RD مدل 1385 به 
شماره پالك 677ج68 

ايران 96 به شماره 
موتور 11685001132 

و شماره شاسي 
15402000 مفقود 
گرديده و از اعتبار 

ساقط مي باشد. شاهرود 

برگه سبز و برگه كمپاني 
خودروي پرايد صبا مدل 82 
رنگ سفيد به شماره پالك 

424ي77 ايران 33 شماره 
موتور 579174 شماره شاسي 
S1412282132944 به نام 

مجيد صالحي نژاد مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو تيپ 206 به رنگ 

نقره ايـ  متاليك مدل 1381 به 
شماره انتظامي 32ـ127ط68 و به 

 10FSE33851063 شماره موتور
و به شماره شاسي 81608286 
متعلق به اميد رضائي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
سند كمپاني خودرو وانت سيستم 
مزدا تيپ B2000I مدل 1387 به 
رنگ آبي متاليك به شماره انتظامي 
93ـ346ج57 و به شماره موتور 

FE-109027 و به شماره شاسي 

 NAGBPX2PC18D10069
متعلق به مهرزاد كارآمد مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 

مدل 1390 به شماره انتظامي 
54ـ975س99 و به شماره شاسي 
NAAN01CA9BK492713 و 

به شماره موتور 12489324874 
متعلق به محسن ارشدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

آگهى تغييرات 
شركت منحله عمران و ساخت صيقالن تختى سهامى خاص ( درحال تصفيه )

 به شماره ثبت 353769 و شناسه ملى 10103991449 
 به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/26 تصميمات ذيل

 اتخاذ شد : ترازنامه و عملكرد مالى مدير تصفيه در سال مالى96 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (267980)

آگهى تغييرات شركت ملى صادرات گاز ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 149227 و شناسه ملى 10101920751 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 و تاييديه سازمان خصوصى به شماره 
14887 مورخ97/6/10تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. 
سازمان حسابرسى به شناسه ملى 10101136332به عنوان بازرس قانونى براى مدت يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت مذكور تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (267978)

آگهى تغييرات شركت خدماتى آموزش وتحقيقاتى مرجعان خاتم 
سهامى خاص به شماره ثبت 175454 و شناسه ملى 10102178279 

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى فـــوق العـــاده مـــورخ 1397/05/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : شركت بوسيله هيئت مديره اى مركب از دو نفر عضو كه بوسيله مجمع عمومى عادى 
از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند اداره خواهد شد ، مديران كال يا بعضا قابل عزل مى باشند و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (267985)

آگهى تغييرات شركت سكو ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 21853 و شناسه ملى 10100674090 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : سيد قاسم رضوى باشـــماره ملى 4320451511 و احمد پورفالح با شماره 
ملى 4898821340 و حبيب رضوى با شـــماره ملـــى 0451064933 و ايرج عمرانى با 
شـــماره ملى 2649679591 و صمد طاهرى به شماره ملى 1371536708 بعنوان اعضا 
اصلى و شـــيرين شـــمس الريجانى با كد ملى 0039541861 و مريم رضوى با كد ملى 
0053211383 بعنوان اعضا على البدل براى مدت دو سال تعيين شدند موسسه حسابرسى 
آزمون به شناسه ملى 10100171710 بعنوان بازرس اصلى و نيز عباس پرتوى با شماره 
 ملى 0040962369 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شدند . 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال منتهى به 96/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . روزنامه 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(267975)

آگهى تغييرات شركت ليزينگ بازنشستگان مشرق زمين
 شركت  سهامى خاص به شماره ثبت 391381 و شناسه ملى 10320410002 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومـــى عادى ســـاليانه مـــورخ 1396/11/24 
 ومجوز97/177849مورخـــه 1397/5/24بانك مركزى تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
ترازنامه حســـاب ســـود و زيان مربوط به ســـال مالى منتهى به 30 آذرمـــاه 1396 به 
تصويب رســـيد. موسسه حسابرســـى و خدمات مالى ســـنجيده روش آريا به شناسه 
 ملى 10320856590 به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرســـى نهان نيك نگر 
 به شناســـه ملى 10320739923 به عنوان بازرس على البدل شـــركت براى سال مالى 
منتهى به 1397/09/30 انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار 
جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. اشخاص حقوقى زير به مدت 2 سال به سمت 
اعضا هيĤت مديره انتخاب گرديدند. صندوق بازنشســـتگى وظيفه و از كار افتادگى و پس 
انداز كاركنان بانكها به شناسه ملى 10103037570 شركت ستاره عمران زمين (سهامى 
خاص) به شناسه ملى 10320529930 شـــركت ستاره تجارت مشرق زمين (سهامى 

خاص) به شناسه ملى 10320489473 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (267976)

آگهي مزايده  
شركت  ملي ساختمان قصد دارد موارد زير را از طريق برگزاري مزايده كتبي بفروش رساند. 

انبار مركزي: (تهران - بازار آهن شادآباد خ17شهريور خ شهداي بسيج، پالك 19 تلفن 66817946) 
 كارخانه توليد آسفالت160تني1 دستگاه - بلدوزر 2 دستگاه -بچينگ مستعمل 1 دستگاه- دامپتراك كاترپيالر

 2 دســـتگاه -جرثقيلP&H  1 دســـتگاه- ژنراتور  1   دستگاه- غلطك 2 دســـتگاه- ميكرو جامبو 1 دستگاه - 
دريل واگن 1 دســـتگاه - موتور جوش 1 دستگاه - پمپ بتن سيفا 1 دســـتگاه - كمپرسور 2 دستگاه - تراكتور 
 1 دســـتگاه - دامپر 1 دستگاه - كاميون كمپرسي 7 دســـتگاه - وانت مزدا تك كابين 1 دستگاه -وانت نيسان

2 دســـتگاه - سواري فولكس ون 1 دستگاه - سواري پژو 405   3 دستگاه - سواري سمند1 دستگاه - سواري دوو 
سيلو 1 دستگاه   

كارگاه فرودگاه كيش: (كيش جنب فرودگاه كيش - شـــركت ملي ســـاختمان ) تراك ميكسر مان 1 دستگاه- 
سواري سورنتو 1 دستگاه

متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد و اطالع از شـــرايط شركت در مزايده از تاريخ انتشار آگهي به مدت 6 روز 
از ساعت 9-16 به آدرس هاي فوق مراجعه فرمايند. جهت اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 88086051 

داخلي 415 تماس حاصل نماييد. 



اگر نيـــروي هوايي، هوانيروز، دفاع 
زمين به هواي معجزهآســـا و بيسابقه كه 
شايد در طول جنگهاي دنيا بيسابقه باشد 
و طي 20 روز 70 هواپيما را ســـرنگون 
كرده باشند نبود، اين حوادث شكوهمند 
نميتوانســـت تحقق پيدا كند. (آيتاهللا 

العظمي خامنهاي رهبر معظم انقالب)
يكي از زيباترين صحنهها و نقشهاي 
بهجاي مانده از ســـالهاي دفاع مقدس، 
عمليـــات پيروزمندانه والفجر 8 نيروهاي 
مسلح كشورمان است. نقشي ماندگار در 
صفحه روزگار كه بر اثر جانفشـــانيهاي 
جوانان از جان گذشـــته اين مرز و بوم 

اتفاق افتاد. 
در بين سازمانها و نيروهاي نظامي 
شركتكننده در عمليات والفجر 8، ارتش 
جمهوري اســـالمي ايران با تمام نيروها 
و يگانهـــاي تحت امر خود، عملكردي 
حماســـي و فراموشنشدني از خود بر 

جاي گذاشت. 
مقدمات طراحي عمليات والفجر 8

در طراحي عمليات والفجر 8، استفاده 
از تمـــام ظرفيتهـــا و پرهيز از هر نوع 
سادهانديشـــي و توجه به قوانين و اصول 
رزم (كـــه ارتش از ابتـــدا بر آن تأكيد 
از سوي طراحان عمليات موردنظر  داشت)
بود. همچنين توجه به (مواردي همچون 
حمايت همهجانبه نيروي هوايي و پدافند 
هوايي صحنه نبرد، هوانيروز، صدها قبضه 
توپ و امكانات ضدتانك نيروي زميني 
ارتش جمهوري اســـالمي ايران، از ديگر 

اصول مدنظر در عمليات بود.) 
ســـرانجام پس از صدور دســـتور 
تصرف فاو و برگزاري شورهاي ستادي 
بين فرماندهان جنگ، طرح اوليه عمليات 
والفجر 8 تهيه و به قرارگاههاي ســـه  گانه 
(كربال، نجف و ظفر) ابالغ شد و پس از 
كشوقوسهاي فراوان، اين عمليات مهم 
در ساعت 22:00 مورخه 20 بهمن 1364
با رمز يا فاطمه الزهراء سالماهللاعليها در سه 
محور اصلي به اجرا درآمد. اولين محور 
در منطقه اروندكنار براي تصرف شـــهر 
بندري فاو و حركت از جاده ابوالخطيب 
به ســـمت بصره با استفاده از نيروهاي 
غواص و قايقسوار بهعنوان حمله اصلي 

محسوب ميشد. 
انجام حملـــه در محورهاي دوم و 
ســـوم عمليات نيز داراي نقش پشتيباني 
از محور نخســـت بود. در منطقه شلمچه 
حملهاي محدود با محوريت سپاه (به عنوان 
محور دوم) و در محور ســـوم از شلمچه 
تا كوشك، بيش از 5 لشكر نيرويزميني 
ارتش اقدام به حمله كردند. انجام عمليات 
در محور ســـوم منجر به بروز تشخيص 
اشـــتباه از سوي عراقيها و كاهش فشار 
بعثيها در برابر محور اصلي عمليات شد. 
اگرچه در محورهاي پشـــتيباني، اهداف 
زميني محقق نشد، اما موفقيت حمله اصلي 

تضمين شد. 
حضــور ارتــش در تمــام نقاط 

درگيري 
ارتش در ســـه محور ذكر شده، با 
بهكارگيري يگانهاي نصب پل، قرارگاه 
رعد نيـــروي هوايي ارتـــش، قرارگاه 
هوانيروز، توپخانه (با استفاده از 50 گردان 
و حدود 1000 قبضه توپ) آنچنان دفاع 
مستحكمي از رزمندگان انجام داد كه قابل 

پيشبيني بود.
پس از تصرف فاو، پيشروي نيروهاي 
رزمنـــده در محورهاي بصره، امالقصر و 
البحار منجر به احســـاس خطر شـــديد 
عراق و كشـــورهاي حامي صدام شد و 
به صدادرآمدن زنگ خطر ســـقوط بصره 
باعث شد كه عراقيها سعي كنند به هر 
قيمتي فاو را پس بگيرند. بمبارانهاي شديد 
عليه نيروهاي ايراني، به خصوص بمباران 
شـــيميايي و حمالت مكرر هواپيماهاي 
عراقي، نشان از عزم بعثيها در بازپسگيري 
فاو داشـــت. آتش سنگين و پاتكهاي 
سخت و مكرر نيز كمكي به عراقيها در 
بازپسگيري فاو نكرد. به هر حال تا چند 
ماه فاو در اختيار نيروهاي ايراني بود. در 
طول اين چند ماه نيروهاي سطحي ايراني 
تحت حفاظت پدافند هوايي و پشتيباني 
خلبانـــان تيزپرواز نيروي هوايي به دفاع 
از فـــاو پرداختند. اين درحالي بود كه با 
توجه به گذشت چندسال از شروع جنگ، 
خلبانان عراقي با شناخت بيشتري از مناطق 
مختلـــف پرواز ميكردند و اين موضوع 
شرايط سختتري را براي نيروي هوايي 

و پدافند هوايي ايران رقم ميزد.

در اين عمليات شـــاهد درخشش 
هوانيروز ارتش نيز بوديم. خلبانان شجاع 
هوانيروز از 80 فروند بالگرد بهره گرفتند 
اين تعداد بالگرد 3938 ســـاعت پرواز 
انجـــام داده و 2038 نفر مجروح تخليه 
و 1624 رزمنـــده را هلـــي برن و 230

تن مهمات و ســـاير اقالم مورد نياز را 
جابهجا كردند.

نتايج عمليات
طي اين عمليات، حدود 30 كيلومتر 
مربع از ســـرزمين ايران اسالمي و حدود 
770 كيلومتر مربع از خاك عراق، از جمله 
شـــهر مهم فاو و تا فاصله 20 كيلومتري 
امالقصر به تصرف نيروهاي ايراني درآمد. 
ارتباط عراق با آبهاي آزاد قطع شـــد.

17 هزار نفر كشته، 25 هزار نفر مجروح 
و 2500 نفر اســـير، كه بســـياري از آنها 
افسر ارشد بودند، تلفات انساني بعثيها 
محسوب ميشد. در ميان كشته شدگان، 
يك نفر فرمانده لشـــكر و 5 نفر فرمانده 
تيپ و در ميان اسيران، چندين نفر با درجه 
سرهنگ ستاد، سرهنگ دوم، سرگرد، افسر 
جزء، خلبان هواپيما و بالگرد و چندين نفر 

درجهدار وجود داشت.
در مجمـــوع، 10 تيپ پياده، تكاور
و نيـــروي مخصوص و 2 تيپ زرهي، 4
گردان ضدهوايي، 10 گردان جيشالشعبي 
و 5 گردان توپخانه دشـــمن صد درصد 

منهدم شدند. همچنين در جريان عمليات 
والفجر 8 تعداد 74 فروند از هواپيماهاي 
دشـــمن، 11 فروند بالگرد، 600 دستگاه 
تانك و نفربر، 500 دستگاه خودرو نظامي، 
150 عراده توپ صحرايي، 50 عراده توپ 
ضدهوايي، 30 فروند ناوچه جنگي و 10

فروند لنج شناور، 5 دستگاه لودر و بلدوزر 
منهدم و 120 دستگاه تانك و نفربر، 250

دستگاه خودرو، 35 عراده توپ صحرايي، 
170 عراده توپ ضدهوايي و 3 دســـتگاه 

رادار مختص سامانه موشكي و تجهيزات 
مهندســـي، ارتباطي و... ارتش عراق به 

غنيمت رزمندگان ايران اسالمي درآمد.
طي 84 روز نبرد گسترده كه صحنه 
واقعي رويارويي نيروي نظامي و ماشين 
جنگـــي حزب بعث عراق در برابر اراده 
رزمندگان ايراني بود، ايران بر ســـواحل 
شمالي خورعبداهللا و شبه جزيره فاو (شهر 
فاطميه) مسلط و راه ورود عراق به خليج 

فارس مسدود شد.
يكي از نتايج جالب توجه عمليات 
فوق، به وجود آوردن زمينه اختالف بين 
آمريكا و عراق پس از فتح فاو ناشـــي از 
صحت نداشتن اطالعات ارسالي آمريكا 

براي عراق بود.
از ديگر نتايج جالب توجه عمليات 
والفجر8، تغيير شيوه نبرد از سوي عراق 
بود. نيروهاي عراقي ســــعي فراوان در 
بازپسگيري منطقه فاو از خود نشــــان 
دادند و سرانجام نيز به نتايج مطلوب نظر 
خود دســــت نيافتند. در واقع «فتح فاو و 
نتايج ناشي از آن، در تغيير موازنه سياسي، 
نظامي به سود جمهوري اسالمي، موجب 

شــــد تا تالش  هاي گستردهاي از سوي 
عراق و غرب، به منظور تحتالشــــعاع 
قراردادن موقعيت برتر ايران طراحي شود. 
اتخاذ راهبــــرد نظامي «دفاع متحرك» و 
افزايش حمالت هوايي از ســــوي عراق 
و همچنين كاهش قيمت نفت(به منظور 
تحت فشــــار قراردادن ايران) بخشي از 
ابعاد گوناگون اين طرح به شمار ميرفت 
درخصوص  كه بــــه مرحله اجرا درآمد».
افزايش حمالت هوايي به شهرها(يكي از 

ابعاد دفاع متحرك عراق)، «حميدشعبان» 
فرمانده نيــــروي هوايي عراق در تاريخ 
بيست و نهم فروردين 1365 اظهار داشت 
كه:«نيروي هوايي عراق همچنان حمالت 
آسيبرساننده شديد (و) غافلگير كنندهاي 
را در آينده نزديك عليه نيروهاي ايران و 
همچنين  اهداف آنان صورت خواهد داد»
وي آماري از پروازهاي انجام شده عليه 
ايران ارائه ميدهد كه جالب توجه است. 
«نيروي هوايي عراق در ماه فروردين 1365

تعــــداد 14 هزار و 686 مأموريت رزمي 
به اين ترتيب وقوع  انجام داده اســــت»
ســــومين مقطع از جنگ شهرها از سوي 
عراقيها را ميتوان از پيامدهاي عمليات 

والفجر 8 برشمرد.
روزهاي درخشان پدافند هوايي در 

عمليات والفجر8
در عمليـــات والفجر8، اقتدار پدافند 
هوايي ايران اسالمي منجر به ناكام ماندن 
عراق از دســـتيابي كامل به اهداف تعيين 

شده در دفاع متحرك در حوزه حمالت 
هوايي شد.

برخي از كارشناسان نظامي حضور 
موثر پدافند هوايي جمهوري اسالمي ايران 
در عمليات والفجر8 را سرآغازي بر تغيير 
نوع نگاه مسئوالن پدافند براي تغيير ساختار 
تجهيزات ســـازماني و نيروي انساني با 
نوآوري و خالقيت و دســـتيابي به پدافند 
هوايي سريع، چاالك، چابك، كوچك ولي 
با كارآيي فراوان و در واقع آماده يك جنگ 
ناهمترازميدانند. زيرا در عمليات والفجر8
جلوههاي يك نبرد ناهمتراز از ســـوي 
پدافند هوايي ارتش جمهوري اســـالمي 
ايـــران در برابر نيروي هوايي كامال مجهز 
عراق و تحت حمايت غرب و شـــرق 

مشاهده شد.
به گزارش ماهنامه « صف»

 اهميـــت اين عمليات براي پدافند 
هوايي از آنجا ناشي ميشود كه ناامني كامل 
بـــراي انواع هواگردهاي عراقي در منطقه 
عملياتي و صحنه نبرد و حتي تاكيلومترها 
آن طرفتر از منطقه نبرد، يعني در آسمان 
جنوب استان بصره، توسط پدافند هوايي 

به وجود آمد. يكي از خصوصيات عمليات 
والفجر8، حضور تجهيزات پدافند هوايي 
در كنار نيروهاي پيشـــروي كننده و در 
خط مقدم است.... در اين عمليات بارها 
پايگاههـــا و مواضع جنگ افزاري پدافند 
هوايي مورد بمباران شديد قرار گرفت و 
تعداد زيادي از كاركنان پدافند هوايي به 
شـــهادت رسيده و يا مجروح شدند.. اما 
مقاومت صبورانه كاركنان پدافند هوايي 
منجر به كسب موفقيت شد. واقعيت اين 
اســـت كه عمليات والفجر8 آنچنان براي 
پدافند هوايي موفقيت آميز بود كه  ميتوان 
گفت: « در اين عمليات روزهايي وجود 
داشت كه هشت الي ده فروند هواپيماي 

. عراقي در منطقه سرنگون ميشد»
در واقـــع پدافند هوايي، در عمليات 
والفجر8 درخشانترين روزها را سپري كرد 
تا جاودانهترين نتايج را تقديم ايران اسالمي 
كند. ايجاد پوشش امن در آسمان منطقه 
درگيري براي نيروهاي خودي و ســـاقط 
كردن دهها فروند هواگرد دشـــمن در اين 
عمليات منجر به تسهيل پيشروي نيروهاي 

سطحي و سرانجام آزادسازي فاو شد.
ســـردار سرتيپ پاســـدار اميرعلي 

حاجيزاده، فرمانده نيروي هوا و فضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، درخصوص 
نقش پدافند هوايي در عمليات والفجر8
ميگويـــد:« در دوران دفاع مقدس انصافًا
رزمندگان پدافند هوايي با محوريت ارتش 
خوش درخشيدند و اگر يكي از افتخارات 
ما اين است كه توانستيم عمليات بزرگ 
والفجـــر8 را در جزيره فاو انجام دهيم، 
به خاطر ســـايه دفاعـــي خوبي بود كه 
نيروهاي پدافند بر ســـر يكانهاي عمل 
كننده ايجاد كرده و در اين عمليات بيش 
از 70فروند هواپيماي دشمن را سرنگون 
كردند. در عملياتهاي ديگر جنگ تحميلي 
نيز وضع به همين صورت بود؛ يعني هر 
جـــا كه ما در عملياتي موفق بوديم، اين 
موفقيت به نوعي مرهون حضور مقتدرانه 
و تالشهـــاي فوقالعاده خانواده مظلوم 
پدافند بود كه معموالً هم بسيار كم از آنها 

ياد ميشود.»
البته درخصوص عملكرد پدافند هوايي 
ايران در عمليات والفجر8 آمارهاي متفاوت 
ولي نزديك به هم مشاهده ميشود. بنابراين 
در اين زمينه بايد دقت كرد، برخي، آمار 
مربوط به عمليـــات والفجر8 تا مرحله 
تثبيت حضور ايران در فاو را ارائه كردهاند 
و برخي ديگر نيز آمار ســـاقط شـــدن 
هواگردهـــاي عراقي تا پايان بهمن 1364

اما مســـتندترين آمار اين  را بيان ميكنند.

است كه مردان دلير پدافندهوايي در اين 
عمليات موفق به انهدام 70فروند هواپيما 
نكتهاي را كه  و 10فروند بالگرد شـــدند.
نبايـــد فراموش كرد اين اســـت كه آمار 
واقعي هواگردهاي ساقط شده به مراتب 
بيش از آمارهاي ارائه شده است، زيرا در 
زمان درگيري با هواپيماي دشمن، فرصتي 
كافي براي ارائه گزارش به ردههاي باالتر 
نبوده و پيش آمده كه هواپيمايي در هنگام 
درگيري ساقط شده، اما مورد اصابت قرار 
در مواقعي  گرفتن آن گزارش نشده است.
نيـــز هواپيمايي پس از مورد اصابت قرار 
گرفتـــن، از صحنه نبرد فرار كرده و در 
نزديكي پايگاههاي عراق سقوط كرده و يا 
حتي اينكه پس از فرود به صورت كامل 
غيرعملياتي شـــده است. تمام اين موارد 
منجر به اين ميشود كه ادعاي مورد اصابت 
قرار دادن تعداد هواگردها، بيشتر از هشتاد 

فروند قابل قبول به نظر برسد.
پس از درخشش بينظير پدافند هوايي 
در عمليات والفجر8، دكتر حسن روحاني 
فرمانده وقت ستاد كل پدافند كشور، اقدام 
به نگارش نامـــهاي خطاب به حضرت 
امام(ره) كرده و در خواست تشويق تعدادي 
از كاركنان پدافند هوايي را ميكند كه متن 
نامه و پاســـخ حضرت امام(ره) به شرح 

ذيل است:
«بسمهتعالي» از ستاد كل پدافند كشور 
به فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري 

اسالمي ايران 
1ـ همانگونه كه استحضار دارند، در 
پي برنامهريزيهاي انجام شـــده و تالش 
شبانهروزي و ايثارگرانه، يكان  هاي پدافند 
هوايي در عمليات غرورآفرين والفجر8 با 
حداكثر توان رزمي به نحو مؤثر شـــركت 
كـــرده و بهرغم كليـــه محدوديتها و 
تنگناهاي عملياتي و تعميراتي و فعاليت 
پروازي گســـترده دشمن بعثي و تحمل 
بمبارانهاي شديد موشكهاي ضد تشعشع 
و انواع اختالالت راداري، موفق به كسب 
پيروزيهاي چشمگير و بيسابقهاي شدند 
كـــه نتايج آن در طي عمليات به عرض 

رسيده است.
2ـ كاركنان مشـــروحه در برگهاي 
پيوست با ابراز رشادت، ايثار و فداكاري 
در عمليات والفجر8 موفق به كســـب 
پيروزيهـــاي غرورآفرين و انهدام تعداد 
زيادي از هواپيماهاي دشمن شدند و اين 
ستاد پيشنهاد ميكند كه نامبردگان به پاس 
تالش و از خودگذشـــتگي شايان توجه،
به شرح مندرج در برگهاي مزبور، مورد 

تقدير و تشويق قرار گيرند.
منوط به اوامر عالي است. مسئول ستاد 
كل پدافند كشور، دكتر حسن روحاني 

بســـمهتعالي، با تشـــكر از ايثار و 
فداكاريهاي اين عزيزان شجاع و با تأييد و 
تصويب جناب آقاي رئيس جمهور (حضرت 
آيتاهللا سيدعلي خامنهاي، مقام معظم رهبري 
كه در آن زمان رئيس جمهور و رئيس شوراي 

عالي دفاع بودند) موافقت ميشود.»
در واقع نتايج كسبشـــده از سوي 
پدافنـــد هوايي، منجر به اين امر شـــد 
كـــه حضرت امام خميني(ره)، پدافنديان 
را «عزيزان شـــجاع» و آيتاهللا العظمى 
خامنهاي، كه در آن روزها عهدهدار رياست 
جمهوري بودند، عملكرد پدافند هوايي را 

«دفاع معجزهآسا» بنامند.

نتايج كسبشده از سوي پدافند 
هوايي، منجر به اين امر شد كه 

حضرت امام خميني(ره)، پدافنديان 
را «عزيزان شجاع» و آيتاهللا 

العظمى خامنهاي، كه در آن 
روزها عهدهدار رياست جمهوري 

بودند، عملكرد پدافند هوايي را 
«دفاع معجزهآسا» بنامند

در طراحي عمليات والفجر 8
استفاده از تمام ظرفيتها

و پرهيز از هر نوع سادهانديشي 
و توجه به قوانين و اصول رزم 

كه ارتش از ابتدا بر آن تأكيد 
داشت،  از سوي طراحان عمليات 

موردنظر بود

فتح فاو و نتايج ناشي از آن
در تغيير موازنه سياسي، نظامي 

به سود جمهوري اسالمي
موجب شد تا تالش  هاي 

گستردهاي از سوي عراق و غرب
به منظور تحتالشعاع

قراردادن موقعيت برتر ايران 
طراحي شود

11 حماسه پايداري

ارتشى كه غافلگير نشد
اداره عمليـــات ارتش پيش از آغاز جنگ تحميلى 
در روز دهم آذرماه سال 58به نيروى هوايى پيامى ابالغ 
مىكنـــد كه در صورت حمله رژيم بعث عراق «عمليات 
انتقام عليه اين كشور» در كمترين زمان وگستردهترين حد 

به اجرا در آيد.
به گزارش ايسنا، اطالعات تاكتيكى و استراتژيكى، اعم 
از آشـــكار و پنهان كه ماهها پيش از آغاز جنگ تحميلى 
عراق عليه ايران به سيســـتمهاى اطالعاتى ارتش واصل 
مىشـــد، تصور وقوع يك جنـــگ بين ايران و عراق را 
ترديد ناپذير كرده بود و مســـؤالن، فرماندهان و طراحان 
ارتشـــى را براى تهيه طرحهـــاى دفاعى پرانگيزه كرده 

بود.
بـــراى همين عالوه بر طرحهـــاى كلى «ابوذر» در 
نيـــروى زمينى، «البرز» در نيروى هوايى و «ذوالفقار» در 
نيروى دريايى كه براى دفاع سراسرى از كشور تهيه شده 

بود. 
طرحهاى ديگرى مثل «عمليات انتقامى عليه كشور 
عراق» كه بعدها با عنوان «كمان99» معروف شـــد هم از 
سوى نيروى هوايى ارتش تهيه و با طبقه بندى مناسب از 

ماهها قبل به ساير نيروها ابالغ شده بود.
سند پيوست شـــده در اين گزارش؛ طرح عمليات 
انتقامى عليه كشـــور عراق اســـت كه با الهام از افسانه 
«آرش كمانگيـــر» نام كمان و عدد 99را بواســـطه اينكه 
اين طرح 99برگ يا صفحه داشـــته است نام «كمان99» 
به خود گرفت و دقيقاً در جلســـه اول آذر ماه 1358با 
حضور معاونان عمليات پايگاههاى شكارى نيروى هوايى

 پايه گذارى شده بود.
در اين جلســـه مأموريت پايگاههاى مختلف نيروى 
هوايى براى انهدام اهدافى در داخل خاك عراق مشخص 
و به منظور اقدام در ساعت (س) روز (ر) به فرماندهان 
پايگاههاى شـــكارى و يكانهاى پشـــتيبانى كننده ابالغ 

مىشود. 

طبيعى است كه نيروى هوايى براى انجام چنين اقدامى كه 
روز و ساعت آن نامشخص است بايد اقدامات فراوان تمرينى، 
آموزشى و پشتيبانى و مستمرى براى احراز آمادگى كامل به منظور 

انجام عمليات پايگاهها در ساعت (س) روز (ر) داشته باشد.
متن تلفنگرام عمليات كمان 99

در عين حال پس از حمله عراق به ايران، در ساعت 
14روز 31شـــهريور سال 1359طرح البرز نيروى هوايى 
ارتش با يك پيامى كه بصورت تلفنگرام از سماجا (ستاد 
مشـــترك ارتش) به نهاجا(نيروى هوايى ارتش) ابالغ شد 
به دســـتور عملياتى تبديل شد و عمليات انتقامى «كمان 
99» در ســـپيده دم1359/7/1با پرواز بيش از 140فروند 
هواپيماى جنگنده و شـــكارى به مرحله اجرا گذاشـــته 

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

ترجمه: محّمد مقّدس

اسرائيلىها هزاران فلسطينى را بازداشت كرده اند ولى هنگامى كه 
حزب اهللا لبنان دو ســـرباز اسرائيلى را به گروگان گرفت، "بيروت" و 
ديگر مناطق لبنان هدف بمباران قرار گرفتند و بسيارى از غيرنظاميان 
كشته شدند. به اسرائيلىها اجازه داده مىشود اقدامات تجاوزكارانه و 
عمليات جنايتكارانه عليه فلسطينىها را به اجرا در آورند و در عينحال 
"اياالت متحده" هم با سالح و پول از "اسرائيل" حمايت مىكند و اين 
يعنى اينكه فلسطينىها عمًال با نيروى مسلح "اياالت متحده آمريكا" در 
حال جنگ هستند. از اين نظر، هرگز غيرمنتظره نيست كه آنها پوشش 
خبرىـ  رســـانهاى زشـــتى هم بيابند، تا جايى كه تصوير فلسطينىها 
به عنوان افراد متجاوز و جنايتكار پخش مىشـــود حال آنكه چهره 
"اســـرائيل" به عنوان مدافعان شـــجاع نمايش داده مى شود. تالشهاى 
نااميدانه فلســـطينىها جنگ را با اعزام افراد انتحارى و شهادت طلب 
به درون اسرائيل كشاند كه با واكنش انتقامجويانه بسيار خشونتآميز 
اسرائيلىها روبرو شد. بدين ترتيب اسرائيلىها و "اياالت متحده آمريكا" 
از استراتژى سادهاى تبعيت مىكنند: "برترى بر تروريستها در عمليات 
تروريستى." اسرائيلىها در پاسخ به عمليات شهادت طلبانه فلسطينىها، 
با بولدوزر و تانك و بالگردهاى هجومى برخى روســـتاها را به طور 

كامل ويران مىكنند و ساكنانش را نيز به قتل مىرسانند.
اخيراً نيز "اسرائيل" با ادعاى پاسخ به شليك موشك هاى "حماس"، 
غزه را مورد حمالت خود قرار داده است. ولى رسانه هاى غربى اين 
حقيقت را ناديده گرفته اند كه "اسرائيل" پيش از شليك اين موشكها، 
غزه را به محاصره درآورد و مانع از رســـيدن غذا و كمك هاى اوليه 
پزشـــكى و ســـوخت به آن شد. ساكنان غزه از گرسنگى ناشى از اين 
محاصره، با مرگ دست و پنجه نرم مىكنند و بر اثر نبود اقالم پزشكى 
و قطع جريان برق الزم براى راه اندازى دســـتگاههاى بيمارســـتانى و 

گرمايشى، تلف مى شوند.
هنگامى كه اسرائيلىها با بمب و موشك و تانك و توپخانه "غزه" را 
مورد حمله قرار دادند رسانههاى غربى هيچ گزارشى از جنايات ارتكابى 
نيروهاى اسرائيلى يا قتل كودكان و سالمندان فلسطينى منتشر نكردند و 
به جاى آن چشم كل جهان غرب به جمال فيلمى از توليدات شركت 
"بلوك باســـتر" روشن شد كه در آن كل جنايات ارتكابى آلمانها در جنگ 
جهانى دوم به نمايش درآمد و اينگونه است كه كوره هاى آدمسوزى 

نازىها بهانهاى براى قتل عام مردم "فلسطين" مىشود.
بريتانيايىها به ويژه بايد مسئوليت ادامه جنگ در غرب آسيا ميان 
اعراب و اســـرائيل را بر عهده بگيرند زيرا پس از شكســـت عثمانى و 
فروپاشى آن در جنگ جهانى اول، "جامعه ملل"، اداره فلسطين را به 
عنوان ســـرزمين تحت قيموميت، به بريتانيا واگذار كرد. در آن زمان 
اكثريت فلســـطينىها از اعراب مسلمان بودند، البته گروهى از اعراب 
مسيحى و شمارى از يهوديان هم وجود داشتند زيرا اكثريت يهوديان 
در كشورهاى اروپايى زندگى مىكردند. يادآور مىشوم كه اروپايىها 
هرگز از يهوديان خوششان نمىآيد. آنها در حق يهوديان مرتكب جنايت 

شدند و نازىها، آخرين و فجيع ترين آنها را مرتكب شدند.
پس از جنگ جهانى دوم، بريتانيايىها از حمالت تروريستى مكرر 
اســـرائيلىها به خشـــم آمده بودند و براى ايجاد راه برون رفتى ساده از 
اين وضع، با افراطيون صهيونيست به توافق رسيدند تا در "فلسطين" 
را تأسيس كنند. لذا تروريسم در مورد يهوديان، كامًال كشور "اسرائيل" 

جواب داد و به ثمر نشست ولى اين كار بدون رايزنى با مردم "فلسطين" 
صورت گرفت. در پى صدور قطعنامه "سازمان ملل" در خصوص تقسيم 
"فلسطين"، اعراب از بخش اسرائيلى آن رانده شدند و از آن زمان ناگزير 
به زندگى در اردوگاههاى پناهندگان شده اند. طى 60 سال گذشته [تا 
زمان نوشـــتن اين كتاب] فلسطينىها و اعراب و ديگر مسلمان ها در 

سراسر جهان براى بازپس گيرى سرزمين فلسطين مبارزه كردهاند.
ادامه دارد

تحليلگران برخى از رسانههاى عربى معتقدند پرونده 
قتل جمال خاشـــقجي روزنامه نگار منتقد سعودى به يك 
بازى پرســـود براى رئيس جمهورى آمريكا و همتاى ترك 
وى تبديل خواهد شد و بازنده اصلى اين ماجرا سردمداران 

آلسعود خواهند بود.
 بـــه گزارش گروه تحليل، تفســـير و پژوهشهاى 
خبرى ايرنا، مقامات آل سعود با صدور بيانيه اى به كشته 
شـــدن «جمال خاشقجي» روزنامه نگار منتقد در ساختمان 
كنسولگرى عربستان در استانبول اعتراف و ادعا كردند كه 
وى در پى يك درگيرى در داخل اين ســـاختمان كشـــته 

شده است.
خاشقجي روزنامه نگار و منتقد سياستهاى «محمد بن 
سلمان» وليعهد عربستان از 10 مهر ماه و پس از ورود به 
كنسولگرى عربستان در استانبول ناپديد شد و اخبار جسته و 
گريخته از به قتل رساندن وى به دست تيم امنيتى سعودى 
حكايت داشـــت. با وجود اينكه همه كسانى كه در داخل 
و خارج عربستان پرونده قتل خاشقجي و اخبار مربوط به 
آن را دنبال مى كردند اطمينان داشـــتند كه نظام سعودى و 
شخص محمد بن سلمان نخستين متهم اين پرونده هستند، 
اما بازهم نظام عربستان براى فرار از مسئوليت درباره اين 
جنايت تالش و آمريكا هم در اين زمينه از ســـردمداران 
عربستان حمايت مى كرد.در اين ميان «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى آمريكا با اظهارات خود درباره قتل خاشقجي و 
طرح احتمالى كشته شدن خاشقجي از سوى افراد «خودسر» 
مسير اين پرونده را منحرف و براى تبرئه بن سلمان در اين 
ماجرا اقدام كرد. او در اين راستا «مايك پمپئو» وزير امور 
خارجه آمريكا را راهى عربستان كرد تا با هماهنگى مقامهاى 
عربستان سناريوى قتل خاشقجي را بنويسند. آمريكا با اين 
اقـــدام خود تالش كرد متهم اصلى اين پرونده را از تنگنا 
نجات دهد. در اين زمينه روزنامه «الشرق» قطر در گزارشى 
با عنوان «اعتراف سعودى به قتل خاشقجي و ارائه روايتى 
ساده» نوشت: عربستان پس از سپرى شدن دو هفته از قتل 
خاشقجي به اين موضوع اعتراف كرد. رياض با اعالم اين 
موضوع كه او به دليل درگيرى كشـــته شد روايتى ضعيف 
در اين باره ارائه كرد. اين موضوع با روايت نخست رياض 
كه در آن ادعا كرده بود خاشـــقجي از كنســـولگرى خارج 
شده است در تناقض است. اگر اين اعتراف فيصله دهنده 
موضوع اســـت پس جســـدى كه با اره تكه تكه شده كجا 
اســـت؟ آيا درگيرى نياز به ارسال گروه ترور 15 نفرى و 
دو هواپيما دارد؟ تصميمهاى پادشاهى در بركنارى مسئوالن 
اطالعات و دستگيرى 18 سعودى ديگر نشان مى دهد كه 
عربستان در به قتل رساندن خاشقجي نقش داشته است و 
سناريوى براى دور نگه داشتن وليعهد از دايره اتهام در حال 

رقم خوردن است.
به نوشـــته روزنامه «االخبار» لبنان، رياض اعتراف كرد 
كه خاشقجي را به قتل رسانده است. اين اعتراف به درازا 
كشيد تا چارچوب توافق سه جانبه واشنگتن، آنكارا و رياض 
درباره اين موضوع تكميل شود. سعودىها پس از نشت همه 
اطالعات درباره چگونگى كشته شدن يك شهروند خود در 
كنسولگرى عربستان در تركيه به سادگى اعتراف كردند كه 
او به دليل درگيرى در كنسولگرى كشته شده است. آنكارا و 
واشنگتن هم درباره اين موضوع هيچ موضع گيرى نكردند. 
زيرا آنها در تدوين قرار داد شريك بودند. بايد به اين سؤال 
پاسخ داد كه پادشاه عربستان به «رجب طيب اردوغان» رئيس 
جمهورى تركيه و ترامپ براى نجات محمد بن سلمان و 

حفظ ثبات عربستان چه وعده اى داده است؟
روزنامه «القدس العربى» چاپ لندن در گزارشى به قلم 
«لينا ابوبكر» نوشـــت: شركت نفتى آرامكو تاوانى است كه 
عربستان براى بسته شدن پرونده قتل خاشقجي به آمريكا 
خواهد داد. «طالل سلمان» ديگر تحليلگر اين روزنامه هم 
نوشـــت: واشنگتن تالش خواهد كرد از اين پرونده بيشتر 
دســـتاوردها را نصيب خود كند. آشكار است كه ترامپ از 
اين ماجراى غم انگيز براى باج خواهى از عربستان استفاده 

خواهد كرد.
به نوشته روزنامه «راى اليوم» چاپ لندن، به دنبال اين 
ماجـــرا، اردوغان از جايى كه فكرش را هم نمى كرد يك 
فرصت طاليى به دست آورد و اكنون او گرداننده اصلى اين 

بازى اســـت و شايد اين شرايط به اقتصاد تركيه كه رو به 
افول بود، جانى تازه بخشد. بسيارى از كارشناسان معتقدند 
خشـــم افكار عمومى جهان از عربستان كه اين روزها به 
دليل قتل خاشقجي به اوج خود رسيده است با تالشهاى 
آشـــكار و پنهان و معامالت مختلف و پنهان نگه داشـــتن 
مسئول اصلى پرونده قتل خاشقجي خاموش نمىشود و در 
پى اين ماجرا، محمدبنسلمان ديگر بر كرسى قدرت باقى 
نخواهد ماند. در اين زمينه روزنامه راىاليوم در گزارشـــى 
به قلم «عبدالبارى عطوان» تاكيد كرد يكى از پيامدهاى قتل 
خاشقجي آن است كه بن سلمان را از وليعهدى عربستان 
كنار خواهد زد و اكنون برخى از محافل سعودى به دنبال 

وليعهد جديدى هستند. 
روزنامه راى اليوم در گزارشـــى ديگر نوشـــت: بلند 
پروازىهاى محمد بن سلمان پس از اينكه بسيارى از وزيران 
اقتصادى كشـــورهاى غربى، مديران بانكها و شركتهاى 
بزرگ اعالم كرده اند كه به دليل نقش داشتن عربستان در 
قتل خاشقجي حضور خود در كنفرانس اقتصادى «داووس 
صحرا» را لغو خواهند كرد با ضربه بزرگ و كشنده روبرو 
شد. عربستان براى جذب سرمايههاى جهانى در طرحهاى 
خود در ســـاحل درياى سرخ و در چارچوب چشم انداز 
2030 محمد بن ســـلمان بر روى بر اين كنفرانس حساب 
ويژه اى باز كرده بود. چهره عربستان براى جذب سرمايههاى 
خارجى پس از اقدام بن ســـلمان در بازداشت 350 تن از 
بازرگانان سعودى و برخى شاهزادگان مثل «وليد بن طالل» 
تخريب شده است و اكنون ماجراى قتل خاشقجى ضربهاى 
شـــكننده بود. تحريم اين نشست اقتصادى مقدمهاى براى 
اقدامهاى ديگرى است كه براى عربستان سعودى و اقتصاد 
آن بســـيار دردناك خواهد بود. اين در شـــرايطى است كه 
موضوع تحريم اقتصادى و فعال سازى قانون «جاستا» براى 
گرفتن غرامت قربانيان حادثه تروريستى 11 سپتامبر نيز مى 
تواند عربســـتان را در آينده نزديك با بحرانهاى اقتصادى 

سختى روبرو سازد. 
تارنماى مركز پژوهشهاى «الجزيره» قطر نيز نوشت: 
گزارشهاى رســـانههاى عربى و غربى درباره ماجراى قتل 

خاشـــقجي و متهم كردن محمد بن سلمان در اين زمينه، 
چهره او را تخريت كرده است. اكنون به او به عنوان قاتلى 
نگاه مى شود كه روزنامههاى آزاد را در تنگنا قرار داده و 

حريم ديگر كشورها را مى شكند.
روزنامه «اكونوميست» او را فردى خودسر به شمار آورده 
است. اين اقدام وليعهد عربستان سبب شده است، همپيمانان 
عربستان احساس كنند كه در صورت ادامه وليعهدى او در 
تنگنا قرار خواهد گرفت. مقامهاى اين كشورها اظهار كردهاند 
كه اين موضوع سبب خواهد شد افكار عمومى ما را مورد 
انتقاد قرار دهند و نتوانيم در انتخابات پيروز شويم. از اين 
رو، آنان اين سوال را مطرح مى كنند كه در صورتى كه از 
وليعهد عربستان دفاع كنند آيا وى آنان را در باتالق ديگرى 
فرو نخواهد برد؟ آيا پيوند دادن منافع با محاسبات نادرست 
وى سودى براى منافع ما خواهد داشت؟ آيا بهتر نيست كه 
در داخل عربستان به دنبال جايگزينى براى او باشيم تا هم 
چهره عربســـتان را بهتر شود و اين كشور را از اشتباهات 

كشنده نجات دهد و هم منافع ما را تامين كند؟
تارنماى «العهد» لبنان نيز در اين خصوص نوشـــت: 
تصميمهاى گســـتاخانه و ماجراجويىهاى كاخ پادشاهى 

عربستان، اين كشور را به پايين ترين سطح انحطاط رسانده 
است. چهره عربستان به دليل جنگ افروزىها، قتل، ربايشها 
و ســـركوب آزادىها تخريب شـــده است. تالشها براى 
بهبودى چهره سودى ندارد و تنها راه براى رسيدن به اين 
خواسته با ريخت و پاش دالرهاى نفتى صورت مى گيرد. 
در نتيجه جنگ يمن، عربســـتان مجبور شد با بسيارى از 
البىها و شركتهاى بزرگ آمريكا و انگليس قراردادهايى 
را منعقد كند تا اين كشـــورها بر كارنامه سياه عربستان در 
اين جنگ سرپوش نهند. اكنون نيز پس از قتل خاشقجي 
به نظر مىرسد همه تالشهاى عربستان براى بهبود اوضاع 
خود و سرپوش نهادن بر اين جنايت سودى به دنبال ندارد. 
اين كشور ديگر نمى تواند با پرداخت ميلياردها دالر اوضاع 
را تغيير دهد. البى عربستان در واشنگتن مأموريت سختى 
در پيش دارد. پس از جنايتهاى بى شـــمار عربستان در 
ســـركوب آزادىها، زندانى كردن وبالگ نويسها و فعاالن 
رسانهاى، كشتار مخالفان و ربايش ديپلماتها و اعدامها و 
جنگ افروزى در يمن ماجراى قتل خاشقجي همچون بارى 

بود كه كمر شتر را شكسته است.
به نوشته تارنماى العهد، «خليل حرب» تحليلگر مسائل 
عربستان، معتقد است كه عربستان اكنون در بدترين دوران 
تاريخ خود به سر مى برد و چهره اين كشور به كلى ويران 
شده است. عربستان مجبور است ميلياردها دالر براى جبران 
اين موضوع هزينه كند. پيش بينى مى شود كه شركتها و 
گروههاى فشار پس از دريافت مبالغ هنگفت در اين زمينه 
فعال شوند، اما به نظر مى رسد تحركات و حيلههاى آنان 
مانند گذشـــته سود بخش نباشد و بر پايه تمايالت محمد 

بن سلمان نباشد. 
روزنامه «الشروق» الجزاير هم در گزارشى به قلم «قاده بن 
عمار» نوشت: به قتل رساندن جمال خاشقجي و اعدام شيخ 
«سلمان العوده» و مجازات مبلغان، انديشمندان و نويسندگان 
ميانه رو به كسى سودى نخواهد رساند. بلكه اين اقدامات 
چهره دورانى كه وليعهد عربستان در آن ادعا اصالحات دارد 
تخريب و به قتل رساندن چنين افراد ميانه رو، زمينه را براى 

پيدايش مخالفان تندرو فراهم خواهد كرد.

پرونده خاشقجي وتجارت تسليحاتى واشنگتن و رياض
قتل «جمال خاشقجي» روزنامه نگار منتقد آل سعود و
اعتراف ديرهنگام حكام عربستان مبنى برانجام اين جنايت در
كنسولگرى اين كشور دراستانبول، بيش از آنكه شاهزادگان
سعودى را نگران كرده باشد، به نظر مى رسد «دونالد ترامپ»
رئيس جمهور تاجر مسلك آمريكا را آشفته ساخته است.

رضا خوش لهجه در ايرنا نوشـــت:البته نگرانى ترامپ
دراين خصوص نه از حيث كشته شدن يك روزنامه نگار بلكه
از اين جنبه است كه ترور اين مخالف سعودى كه با واكنش
گسترده رسانهها و محافل جهانى روبرو شده؛ آينده فروش
ميلياردها دالر سالح آمريكا به عربستان را با ابهام مواجه ساخته
است.در همان روزهاى نخست ناپديد شدن خاشقجي بود
كه ترامپ در اظهار نظرى بدون اشاره به ضرورت پيگيرى
ماجراى مفقود شدن اين روزنامه نگار به عنوان يك نويسنده
منتقد كه مقاالتش در واشنگتن پست به چاپ مىرسيد؛ در
پاسخ به سؤاالت مكرر خبرنگاران درباره تاثير اين جنايت
بر موضوع مناســـبات تسليحاتى رياض - واشنگتن گفت :
توقف فروش تجهيزات نظامى به عربستان يك اقدام احمقانه
است.ترامپ همچنين به اين نكته اشاره كرد كه اگر آمريكا
فروشهاى نظامى خود به عربستان را متوقف كند، در واقع
اياالت متحده خودش را «مجازات» كرده اســـت و با اين
كار، عربســـتان تجهيزات نظامى خود را از ديگر كشورها
نظير چين و روسيه تامين خواهد كرد.اين اظهار نظر صريح
ترامپ، آشكارا نشان داد رئيس جمهورى آمريكا در قضيه
قتل خاشـــقجي بيش از آنكه نگران سرنوشت اين روزنامه
نگار منتقد باشد؛ نگران آينده ميلياردها دالر قرارداد تسليحاتى

دولت متبوعش با شاهزادگان سعودى است.
ترامـــپ در جمع خبرنگاران گفته بود كه دولت وى
قراردادى به ارزش 110 ميليارد دالر با شاهزادگان سعودى
منعقد كرده است كه براساس آن سالح و تجهيزات نظامى
عربستان را تامين خواهد كرد.اين قرارداد در كنار ميلياردها
دالر سرمايه گذارى عربستان در آمريكا كه به اعتراف ترامپ
مى تواند دست كم صدها هزار شغل در آمريكا ايجاد كند؛
براى دو طرف (رياض - واشـــنگتن) حائز اهميت است .
اين قرارداد تسليحاتى از يك سو ؛ ترامپ را يك گام ديگر
به اهداف اقتصادى خود نزديك مى كند و از سوى ديگر
عطش عربستان به تجهيزات نوين نظامى براى استفاده در
جنگ يمن را كه در باتالق آن گرفتار شـــده اســـت ، فرو
مىنشاند. منابع خبرى نيز در روزهاى اخير به نقل از يك
مقام بلندپايه آمريكايى گزارش داد كه شـــركتهاى عمده
تسليحاتى آمريكا ( الكهيد مارتين و ريتون دو شركت بزرگ
ســـاخت تسليحات در آمريكا ) نگرانى خود را از احتمال
توقف فروش تســـليحات به عربستان با دولت ترامپ در
ميان گذاشته اند.از سوى ديگر، نگرانى ترامپ درخصوص
تاثير گذارى قتل خاشقجي بر موضوع فروش سالح آمريكا
به عربستان درحالى مطرح مى شود كه نمايندگان دو جناح
اصلى آمريكا يعنى دموكراتها و جمهوريخواهان در كنگره
اين كشـــور پيشتر اعالم كرده بودند درصورت اثبات نقش
عربستان در مرگ خاشقجي  واشنگتن بايد فروش تسليحات
به رياض را متوقف كند.حتى قبل از مطرح شدن موضوع
خاشقجي، نمايندگان دموكرات كنگره آمريكا طرحى براى
ممنوعيت فروش تسليحات به عربستان به دليل جنايتهاى
اين كشور در يمن پيشنهاد كرده بودند كه همچنان پابرجاست.
اكنون عربستان سعودى پس از فشار افكارعمومى، مجامع
جهانى و گسترده شدن ابعاد جناياتش در قتل روزنامه نگار
منتقد در اقدامى ديرهنگام و در بيانيه اى ابهام آميز ؛ رسما
قتل جمال خاشقجي در كنسولگرى اين كشور در استانبول
را پذيرفته و مدعى شـــده است كه هياتى را كه همگى از
وابســـتگان به خاندان آل سعود هستند، سرگرم بررسى و
تحقيق دراين باره اســـت.حاال پس از 19 روز از جنايت
عربستان اين پرسش مطرح مى شود كه آيا كنگره آمريكا كه
براساس قوانين اين كشور مى تواند جلوى فروش تسليحات
آمريكا به كشورهاى خارجى را بگيرد ؛ مانع از اين قرارداد
هنگفت تســـليحاتى خواهد شد ؟ آيا دستگاه قانونگذارى
آمريكا (كنگره) حاضر اســـت ؛ صدها ميليارد دالر منافع
اقتصادى اياالت متحده را قربانى گاوشيردهى كند كه همچنان

مىتوانند آن را به بهانههاى مختلف بدوشند؟ 

برندگان  و  بازندگان   پرونده 

قتل  خاشقجى

 * سـعودىها پـس از نشـت همـه اطالعـات 
درباره چگونگى كشـته شدن يك شهروند خود 
در كنسـولگرى عربسـتان در تركيه به سادگى 
اعتـراف كردنـد كـه او بـه دليـل درگيـرى در 

كنسولگرى كشته شده است

*العهـد: عربسـتان اكنـون در بدتريـن دوران 
تاريخ خود به سر مى برد و چهره اين كشور به 

كلى ويران شده است
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سرويس شهرســـتانها: معاون اول 
رئيسجمهوري گفـــت: آمريكاييها 
خيلي به اين موضوع دل بسته بودند كه 
مقامات و مســـئوالن جمهوري اسالمي 
ايران نميتوانند جشن چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب را برگزار كنند، اما اكنون 
كه در آســـتانه چهلمين سال پيروزي 
انقالب هستيم اعالم ميكنيم جمهوري 
اسالمي ايران اين جشن را با ابهت و سر 

بلندي بيشتري برگزار خواهد كرد.
دكتر اسحاق جهانگيري عصر دوشنبه 
در مراسم افتتاح تصفيه خانه شرق اهواز 
اظهار داشت: انقالب اسالمي با آرمانهاي 
بزرگي همراه است و امام خميني (ره) 
بهعنوان بنيانگذار اين انقالب، آرمانها و 
اهدافي را نظير استقالل و عدالت ترسيم 
كرد كه درطول اين سالها بخشي ازاين 
آرمانها محقق شده است اما تا رسيدن 
بـــه نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم و 
بايد براي دســـتيابي به اهداف مورد نظر 

تالش كنيم.
وي افزود: يكي از داليلي كه مقامهاي  
آمريكايي در سالهاي اخير و بهويژه در 
دولت جديد درباره ايران به اشتباه افتادهاند 
اين است كه عمدتاً منبع خبري كاخ سفيد 
منافقين بودهاند كه دستشان به خون ملت 

ايران آغشته است.
جهانگيري، منبع ديگر اطالعات كاخ 
سفيد را اسرائيل دانست و افزود: اسرائيل 
درباره ايـــران اخبار جعلي به مقامات 
آمريكايي ميدهد و آمريكاييها بر اساس 
اين اطالعات نادرســـت تصميماتي را 
اتخاذ ميكنند كه به اعتبارشان در فضاي 

بينالمللي لطمه ميزند.
او ادامه داد: آمريكا با اين هدف از 
برجام خارج شـــد كه بتواند در فضاي 
بينالمللي قدرت نمايي كرده و دنيا را به 
دنبال خود بكشـــاند كه البته اتفاقاتي كه 
پس از برجام رخ داد درســـت در نقطه 
مقابـــل اهداف آمريكا بود و آمريكا در 
جريـــان خروج از برجام بازنده اخالق 
شـــد زيرا ديگر كسي حاضر نيست با 
آمريكا ســـر ميز مذاكره بنشيند و توافق 

نامه امضا كند.
معاون اول رئيسجمهوري با اشاره 
به خروج آمريكا از برجام گفت: سياست 
آمريكا در قبال ايران يك بازي دو ســـر 

باخت است.
* پيشرفت خوزستان يعني پيشرفت 

ايران
جهانگيري، خوزســـتان را يكي از 
راهبرديترين و مهمترين اســـتانهاي 
كشور برشمرد و گفت: مسائل خوزستان 
يعني مسائل ايران و پيشرفت خوزستان 
يعني پيشـــرفت ايران. كشاورزي، آب، 
صنعت، نفت و بنادر خوزســـتان نقش 
كليـــدي و ملي در اقتصاد كشـــور ايفا 

ميكنند.
معاون اول رئيسجمهوري افزود: 
خوزستان در مسير پيشرفت قرار دارد و 
بر تارك ايران ميدرخشـــد و جفا است 
اگر لحظهاي در پيشـــرفت اين استان 

ترديد كنيم.

وي يكي از محدوديتهاي پيش 
روي توســـعه ايـــران را كمبود منابع 
آب دانســـت و گفت: استان نيز با اين 
محدوديت مواجه اســـت و بايد تالش 
شـــود تا بهترين استفاده و بهره وري از 

منابع آب انجام گيرد.
*حفاظت از كارون 

معاون اول رئيسجمهوري يكي از 
تصميمات جلسات شوراي عالي آب را 
ساماندهي رودخانه كارون اعالم كرد و 
بـــا بيان اينكه رودخانه كارون مهمترين 
رودخانه حياتي ايران اســـت و بايد از 
عمـــق جان از آن حفاظت كنيم، افزود: 
بايد از ورود فاضالب و پساب واحدهاي 
توليدي به اين رودخانه جلوگيري شود 
و اين برنامهاي است كه براساس مصوبه 
شـــوراي عالي آب بايد در طول برنامه 

ششم توسعه اجرايي شود.
وي  مقابلـــه بـــا ريزگردها را از 
برنامههاي اصلي دولت دانست و گفت: 
البته بخشي از داليل بروز ريزگردها در 
خارج از كشور است و دولت با جديت 
به دنبال حل و فصل اين مشكل است.

* توليــد 4/3 ميليــارد متر مكعب 
پساب 

وزيـــر نيرو در آيين افتتاح تصفيه 
خانه شـــرق اهواز گفت:از 7/5 ميليارد 
متر مكعب آب مصرفي كشـــور ساالنه         
4/3 ميليارد متر مكعب پســـاب توليد 
ميشود كه در صورت تصفيه اين ميزان 
پساب، ميتوان كسري منابع آب كشور 

را جبران كرد.
رضـــا اردكانيان گفـــت: موضوع 
طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضالب 
از شـــاخصهاي توسعه يافتگي مناطق 
مختلف دنيا است و اين كه دولتها چه 
اندازه موفق ميشـــوند كه منابع خود را 
در اين راه صرف كنند براي آن كشورها 

بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: اجراي طرحهاي تصفيه 
فاضالب در سالمت مردم و حفظ محيط 
زيست مناسب و موثر است و با توجه 
به وجود حدود 4/3 ميليارد مترمكعب 
پســـاب در كشور ميتوان آن را پس از 

تصفيه به چرخه آب بازگرداند.
او ادامـــه داد: به تدريج بايد لغت 
فاضالب را كنار بگذاريم و به ســـمتي 
حركت كنيم كه با استفاده از فناوريهاي 
روز دنيا و تاسيس تصفيه خانههاي مدرن 
از اين ظرفيت به بهترين شـــكل ممكن 

بهره برداري كنيم. 
وزير نيرو گفت: در خوزســـتان 
كارهاي خوبي در اين زمينه آغاز شـــده 
است كه راه اندازي تصفيه خانه فاضالب 
شرق اهواز به مناسبت چهلمين سالگرد 
پيروزي جمهوري اسالمي از مهمترين 

اين اقدامات است.
اردكانيان با اشاره به اينكه چهل و 
هشتمين تصفيه خانه فاضالب كشور در 
اهواز افتتاح شـــد گفت: شهر اهواز از 
شاخص خوبي نسبت به پوشش موضوع 
سيستمهاي تصفيه فاضالب برخوردار 

است.

وي گفت: اين شـــاخص در اهواز 
88 درصد اســـت كه دلگرم كننده است 
و بـــا توجه به شـــاخص 45 درصدي 
مجموع شـــهرهاي خوزستان ميانگين 
شاخص پوشش سيستم تصفيه فاضالب 
در كل اســـتان 70 درصد اســـت كه از 
شـــاخص كشوري باالتر است اما هنوز 

جاي كار دارد.
او يادآور شـــد: 520 ميليون متر 
مكعب فاضالب ســـاالنه در خوزستان 
توليد ميشـــود كه از اين مقدار حدود 
50 تا 60 ميليون مترمكعب جمعآوري و 
تصفيه ميشود و اين بدان معني است كه 

براي بقيه نيز بايد برنامهريزي شود.
اردكانيان اضافهكرد: عمليات اجرايي 
پنج طرح مهم ديگر شـــامل بازسازي و 
ارتقـــاي ظرفيت تصفيه خانه فاضالب 
غرب اهواز، آبخيزداري در استان و 12
پست GIS فوق توزيع آغاز ميشود.

  * درس ايستادگي از مردم آبادان و 
خرمشهر  

معاون اول رئيسجمهوري در جمع 
مديران شهر آبادان گفت: ملت ايران از 
مردم آبادان و خرمشهر ياد گرفته است كه 
ميتوان در يك مبارزه ظالمانه ايستادگي 

كرد و از آن سرفراز بيرون آمد.
جهانگيري با بيان اينكه آمريكاييها 
با بي اخالقي تالش كردهاند تا با تحريم 
كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم ايران 
نظير دارو براي كشور مشكل ايجاد كنند، 
اضافهكرد: اين يك واقعيت اســـت كه 
دشمن به ويژه دشمنان مستكبري نظير 
آمريكا فقط با ايستادگي متوقف خواهند 

شد.
او با اشاره به اينكه ملت ايران اهل 
گفتگـــو و تعامل قائل به رعايت حق و 
عدالت و معتقد به استدالل و منطق بوده 
و هســـت، گفت: مردم ايران در جريان 
مذاكرات هستهاي و تحريمهاي آمريكا 
پيروز دنياي اخالق و سياســـت شدهاند 

زيرا تنها رژيم صهيونيستي و چند كشور 
محدود از سياستهاي آمريكا حمايت 
كردهاند و اكثريت كشورهاي جهان حتي 
كشورهاي صاحب حق وتو به پايبندي 
دولت و ملت ايران به قواعد بينالمللي 

و تعهدات خود راي دادند.
وي ادامـــه داد: امروز و در پي به 
اتمام رســـيدن دو دوره تحريمي آمريكا 
مشخص شد كه آمريكاييها در به صفر 
رساندن فروش نفت ايران ناكام ماندهاند 
و ما به هر ميزان كه نياز داشتيم صادرات 

انجام داديم.
جهانگيري افزود: حتي كشورهايي 

كـــه خريد نفت از ايران را متوقف كرده 
بودند توسط خود آمريكاييها از قانون منع 
خريد مستثني شدند. در تجارت خارجي 
نيـــز ما بدون وقفه در حال صادرات و 
واردات كاال و محصـــوالت مورد نياز 
هســـتيم چنانچه خللي در جريان داد و 
ســـتد كشور ايجاد شده بود حتما مردم 
آبادان و خرمشهر نيز كه شاهد مبادالت 
تجاري هستند ميتوانستند اين اختالل را 

مشاهده كنند اما اين گونه نشد.
*مشكلي درنقل وانتقال پول نداريم 
معاون اول رئيسجمهوري تاكيدكرد: 
مـــا در جابه جايي و نقل و انتقال پول 
نيز با مشـــكل مواجه نشدهايم زيرا ايران 
كشـــوري بزرگ در منطقه و جزو 20

اقتصاد برتر جهان است و نميتوان چنين 
كشـــوري را از چرخه اقتصادي جهان 

كنار گذاشت.
وي با اشاره به افتتاح طرح آبرساني 
غدير گفت: مردم خرمشـــهر و آبادان تا 
پيش از افتتاح اين طرح مشكالت زيادي 
در خصوص آب آشـــاميدني داشتند اما 
خوشـــبختانه با همـــت وزارت نيرو و 
مجريـــان طرح كه همگي پاي اين كار 
ايستاده اند، بخش زيادي از اين مشكل 
رفع شـــد و در يك ســـال گذشته به 
اندازه 10 ســـال قبل اعتبار به اين طرح 

اختصاص يافت و با كار شـــبانه روزي 
و جلســـات متعددي كه براي آن برگزار 
شـــد، خوشبختانه در موعد مقرر كار به 

نتيجه رسيد.
جهانگيري با بيـــان اينكه دولت 
حدود 1000 ميليارد تومان در مدت يك
ســـال براي اين طرح هزينه كرد، افزود: 
بخشهاي روستايي نيز به شبكه آبياري 
متصل هســـتند اما هنوز كيفيت بخش 
روستايي در حد مطلوب نيست كه بايد 
با استمرار برنامهها و پيگيريهاي جدي 

اين مشكل نيز رفع شود.
او گفت: دولت براي ساخت دو سد 

كه بايد مانع از ورود آب شور به آب مورد 
نياز كشاورزي شود نيز كمك خواهد كرد 
تا در اسرع وقت ساختن  اين دو سد انجام 
شود و دغدغه مردم بهويژه كشاورزان كه 
بخشـــي از محصوالت آنان به دليل آب 

شور آسيب ديده، برطرف شود.
وي با تاكيد بر اهميت پااليشـــگاه 
آبادان و ضرورت بازسازي اين پااليشگاه 
افزود: حدود 3/5 ميليارد دالر منابع مالي 
نياز است تا اين پااليشگاه سرزنده و فعال 
شود و اين موضوع جزو اولويتها است 
و حتما از طريق سرمايهگذاري خارجي 

به انجام خواهد رسيد.
 * ضرورت اليروبي اروند

جهانگيري افزود: منطقه آزاد اروند 
تجارت ميان ايران و عراق را تســـهيل 
ميكند و ميتواند در آينده به قطب مهم 

صنعت و تجارت كشور تبديل شود.
معاون اول رئيسجمهوري با اشاره 
به ضرورت اليروبي اروندرود و تبديل 
آن به مركز كشتيراني براي دو كشور ايران 
و عراق اضافهكرد: خوشـــبختانه روابط 
صميمانهاي ميان ايران وعراق وجود دارد 
و ايـــن موضوع بايد از طريق مذاكره و 

پيگيريهاي مجدانه به نتيجه برسد.
با حضور معاون اول رئيسجمهوري 
فاز اول طرح احياي 550 هزار هكتاري 

اراضي خوزســـتان و ايالم افتتاح شد و 
مورد بهره برداري قرار گرفت.

جهانگيري صبح ديروز در دومين 
روز از ســـفر خود به استان خوزستان با 
حضور در دشـــت شمال شرق اهواز و 
اراضـــي ابوفاضل، به همراه وزير جهاد 
كشـــاورزي فاز اول طرح احياي 550

هزار هكتاري اراضي خوزستان و ايالم 
را مورد بهرهبرداري قرار داد و همزمان با 
اين رويداد، عمليات اجرايي فاز دوم اين 

طرح آغاز شد.
وي از طرح ســـاخت شبكه فرعي 
آبياري و زهكشـــي و تجهيز و نوسازي 
اراضي ابوفاضل هـــم ديدن كرد و در 
جريان ساختن  شبكه آبياري و زهكشي 
دشت شمال شرق اهواز و برنامه زمانبندي 
اجراي فاز دوم اين طرح قرار گرفت. 

* بينياز از واردات گندم 
وزير جهاد كشاورزي در آيين بهره 
برداري از فاز اول طرح احياي اراضي550

هزار هكتاري خوزســـتان و ايالم كه در 
ســـطح 295 هزار هكتار انجام شد، با 
اشاره به اينكه اراضي 550 هزار هكتاري 
مقام معظم رهبري در خوزستان در ايجاد 
توليـــد پايدار گندم نقش تعيين كنندهاي 
دارد گفت:         اگر فعاليت كشاورزي 
در اين زمينها انجام نميشد مجبور به 

واردات گندم ميشديم.
محمود حجتي اضافهكرد: با اجراي 
اين طرح يك هزار و 500 ميليارد تومان 
ارزش افزوده و بازگشت سرمايه به كشور 

انجام شد.
وي ادامـــه داد: با اجراي اين طرح 
توانستيم خاك را حفظ كنيم و در اين راستا 
بومي سازي كه ارزش بسيار زيادي داشت 
نيز انجام و از تمامي ظرفيتهاي استان 
براي عمليات اجرايي آن با بهرهگيري از 

ماشين آالت داخلي استفاده شد.
حجتي خاموشـــيها و قطع آب 
شهرهاي استان در سال 95 را حادثهاي 
تلخ دانســـت و اظهارداشت: در آن دوره 
40 تا 50 هزار هكتار از اراضي جنوب 
شرق اهواز فوق بحراني بود و به عنوان 

منشاء گرد و غبار شناخته ميشد.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: براي 
كاهـــش اين گونه اراضي و تاثيرات آن 
عمليات اجرايي ويژهاي در خوزســـتان 

آغاز شد.
او اضافهكرد: با تالش موسسه جهاد 
نصر كار رسيدگي به اين وضع در زمينه 
انتقال آب به منشـــاء ريزگردها در استان 
انجام و كاشـــت نهال در مساحتهاي 

مختلف اجرايي شد.
واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي 
بهبهان با حضور وزير نيرو به بهرهبرداري 

رسيد.
مدير عامل شـــركت برق و انرژي 
غديـــر در آيين بهرهبرداري از اين واحد 
گفت: براي ســـاخت و نصب تجهيزات 
واحد بخار اين نيروگاه به ظرفيت 160

مگاوات، 140 ميليون يورو هزينه شـــده 
است.

ابراهيم خوشگفتار با بيان اينكه با 

افتتاح واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي 
بهبهـــان راندمان اين نيروگاه 15 درصد 
افزايش يافته اســـت افزود: با افتتاح اين 
واحد بخار روزانه در مصرف يك ميليون 

متر مكعب گاز صرفهجويي ميشود.
  *بهره برداري از ورزشگاه 

با حضور معاون اول رئيسجمهوري، 
ورزشـــگاه اختصاصي    30 هزار نفري 

فوالد خوزستان به بهره برداري رسيد.
مديركل ورزش و جوانان خوزستان 
در اين آيين گفت: اين ورزشـــگاه در 
مســـاحت 22 هكتار و اعتبار بيش از            
150 ميليارد تومان ساخته شده است.  

افشين حيدري افزود: اين ورزشگاه 
با گنجايش 30 هزار نفر داراي پاركينگ 
اختصاصي، جادههاي دسترسي، استخر، 
زمينهـــاي تمرين و ســـالن تكنيك و 
براساس قوانين بينالمللي ساخته شده 

است.
بـــا حضور وزير ورزش و جوانان، 
ساختمان هتل ورزش خوزستان و استخر 
آزادي اهواز و ساختمان جديد اداره كل 
ورزش و جوانان خوزستان به بهرهبرداري 

رسيد.
* غــرس نهــال در كانــون 

ريزگردها 
معاون اول رئيسجمهوري از طرح 
نهالكاري مقابله با ريزگردها در جنوب 

شرق اهواز ديدن كرد. 
اســـحاق جهانگيري با حضور در 
جنوب شرق اهواز، به همراه وزير جهاد 
كشـــاورزي و رئيس سازمان حفاظت 
محيطزيست از نزديك در جريان روند 
اجراي طرح نهالكاري، مقابله با ريزگردها 
قرار گرفت و مجريان طرح گزارشي از 
عملكرد مهار و مقابله با پديده ريزگردها 

و بيابانزدايي ارائه كردند. 
معـــاون اول رئيسجمهـــوري به 
صـــورت نمادين يك نهال غرس كرد و 
همزمان با آن عمليات نهال كاري ســـال 

97 در كانون ريزگردها آغاز شد. 
وي در آيين بهرهبرداري از فاز اول 
طرح احيـــاي 550 هزار هكتار اراضي 
خوزســـتان و ايالم تأكيد كرد: اقدامات 
انجام گرفته در اين دولت براي صيانت 
از منابع آب و خاك كشور در تاريخ ايران 
بيسابقه بوده است و اين اقدامات ميتواند 

توسعه كشور را تسريع كند. 
معاون اول رئيسجمهوري با بيان 
اينكه جوانان ايراني نعمتي بيهمتا هستند 
گفت: مسئولين جمهوري اسالمي ايران 
بايد قدر جوانان را بدانند و اين جفاست 
اگر گاهي نقطه ضعف كوچكي مشاهده 
ميشـــود بخواهيم براي جوانان كشور 

محدوديت ايجاد كنيم. 
جهانگيري در مراسم افتتاح ورزشگاه 
فوالد خوزســـتان با تقدير از اقدام فوالد 
خوزســـتان در سرمايهگذاري و احداث 
اين ورزشـــگاه اظهارداشـــت: حيات 
يك مجموعه در اين اســـت كه نشاط 
و توســـعه در آن وجود داشته باشد و 
بتواند به محيط پيراموني خود نيز ســـود 

و منفعت برساند. 
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ايميل  خط ارتباطي :

پاسخ مسئوالن

 پاسخ شهرداري منطقه 19 درباره نامگذاري يك معبر
احتراماً ضمن تشكر از درج مشكالت شهروندان محترم، بدينوسيله 
در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشريه وزين مورخه 97/8/19 (ستون 
ارتباطات مردمي) مراتب جوابيه به شرح ذيل جهت استحضار و انعكاس 

در آن روزنامه به منظور تنوير افكار عمومي ارسال ميگردد:
در پاسخ به پيام مردمي با موضوع «نصب دو تابلو نامگذاري در يك

معبر» به استحضار ميرساند: در سالهاي گذشته حدفاصل تقاطع خيابان 
ميثاق تا خيابان مطهري به نام خلبان شهيد عليار محمدي نامگذاري و 
تابلوهاي ديواري به نام اين شهيد گرانقدر نصب شد و با توجه به اين كه 
قطعات بعدي اين بلوار در راستاي توسعه و آباداني منطقه در سالهاي بعد 
ساخته و افتتاح شده، قطعات جديد به نام شقايق نامگذاري شده است.
ايرج منوريـ مشاور شهردار و رئيس روابط عمومي

بهرهبرداري از طرح احياي 550 هزار هكتار از اراضي خوزستان

 ويزيت رايگان دارندگان دفترچههاي بيمه درمان
ويزيت بيماران با دفترچههاي بيمه تأمين اجتماعي و خدمات درماني 
در درمانگاه وليعصر(عج) بزرگراه شهيد محالتي، خيابان ُمخبر شمالي، جنب 
مسجد خداداد رايگان است و خدمات آزمايشگاه هم با 50درصد تخفيف به 

بيماران ارائه ميشود كه از اين كار خير و عامالمنفعه تشكر ميشود.
علي از تهران

براي تعريض پيادهروها چارهانديشي شود
در يكي از روزنامهها مطلبي با عنوان «شـــهري براي پيادهها بسازيم، 
نه خودروها» خواندم كه به نظر من با توجه به محدوديت اكثر خيابانها 
در كالنشـــهرها و افزايش بيرويه تعداد خودروها و رفت و آمد آنها در 
خيابانها، از مديران شهري انتظار ميرود براي حفظ امنيت و رفاه عابرين 
پياده، درباره تعريض پيادهروها چارهانديشي كنند. از شهردار محترم قزوين 
هم تقاضا دارم حداقل براي رفت و آمد رهگذران در سبزهميدان، كه محلي 

شلوغ و پررفت و آمد است، اقدام كنند.
شهروندي از قزوين

اشعار شخصي در وادي ادبيات چاپ نشود
چاپ اشعار در صفحه وادي ادبيات روزنامه اطالعات كه يك رسانه 
عمومي اســـت، به بررســـي و دقت بيشتري نياز دارد و بهتر است اشعار 
مناسبتي و يا همخوان با موضوعهاي روز چاپ شود، حال آن كه متأسفانه 
برخي از اشعار چاپ شده در وادي ادبيات جنبه شخصي دارد و تعريف 

و تمجيد از خود شاعران است!
فرهنگي بازنشسته

قدرداني از كاركنان بيمارستان ُطرفه
مدتي پيش براي انجام آزمايش به بيمارستان ُطرفه تهران مراجعه كردم 
كه جا دارد از برخورد مناســـب و احســـاس مسئوليت كادر بيمارستان و 

بخصوص كاركنان بخش آزمايشگاه بيمارستان تشكر و قدرداني كنم.
جواد اصغرزادهشبستري

ساعت كار شاغلين در زندان اوين كاهش يابد
مدتي است كه همراه با گذراندن دوران بازداشتم، در كارگاه خياطي 
زندان اوين مشغول به كارم، با توجه به طوالني بودن ساعات كار شاغلين 
در زندان، از مسئوالن محترم اين بازداشتگاه خواهان بررسي و تجديدنظر در 

مدت استراحت و كاهش ساعات كار در كارگاههاي اين زندان هستم.
مددجوى زندان اوين

استفاده از كلمات اختصاري بالمانع است
در پاســـخ به پيام خوانندة محترم روزنامه اطالعات در ســـتون خط 
ارتباطـــي 12 آبانماه مبني بر بهكار گرفتن كلمه «صمت» و اين كه باعث 
اشتباه دانشآموزان از معني و نوشتار كلمه «سمت» ميشود، يادآور ميشوم 
كه استفاده از مخفف كلمات براي برخي از نهادها و وزارتخانهها چند سالي 
اســـت كه باب شـــده است و اينگونه كلمات را نبايد جزء واژگان جديد 
در امالي فارســـي نام برد. مســـلماً معني كلمه «سمت» از واژة اختصاري 

«صمت» قابل تشخيص است.
خوانندة روزنامه اطالعات

رسانهها از تفرقهافكني دوري كنند
عليرغم تمامي تالشهاي دولت براي حل مشــــكالت اقتصادي و 
برقراري روابط سياسي كشور با هدف سربلندي ملت، متأسفانه عدهاي 
منفعتطلب در برخي رسانهها با مطرح كردن نام دولت در برابر تمامي 
مشكالت اقتصادي و اختالسها در اذهان عمومي، مقصر اصلي را دولت 
قلمداد ميكنند كه اين قبيل رفتارها در اين برهه از زمان، مصداق «هر 
كه در اين بزم مقربتر است، جام بال بيشترش ميدهند» است. ايكاش 
تمامي مسئوالن و رسانهها براي خروج كشور از بحران اقتصادي كشور، 

از نفاق و تفرقهافكني دوري كنند.
محمود كريمي

آزادراه بيستون چه زماني احداث ميشود؟
مدتي اســـت كه قرارداد پروژه احداث آزادراه بيســـتونـ  حميل در 
استانداري كرمانشاه مطرح و در دست بررسي است. با توجه به كاهش طول 
مسير ايالم به كرمانشاه از طريق اين آزادراه، متأسفانه تاكنون براي عمليات 
اجرايي اين پروژه اقدامات اساســـي صورت نگرفته اســـت. از استانداري 
كرمانشاه و وزارت راه و شهرسازي تقاضا داريم براي احداث و بهرهبرداري 

از اين آزادراه اقدام عاجل كنند.
عبداهللا الفتيـ  اسالمآباد غرب

تقاضاي آزادگان با كمتر از 3سال سابقه اسارت
با توجه به تصويب قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان كشوري 
در مجلس شوراي اسالمي، آزادگان شاغلي كه بيشتر از 3سال سابقه اسارت 
دارند، مشمول اين قانون نيستند و تا 60سالگي و با 35سال سابقه، مجاز 
به ادامه خدمت در مراكز دولتي هستند اما آزادگان با سابقه كمتر از 3سال 
اسارت كه آنان هم متحمل شكنجهها و ضربههاي شديد روحي شدهاند، 
نميتوانند بيشتر از 30سال خدمت كنند و سپس بازنشسته شوند. از مديران 
محترم صندوق بازنشستگي كشوري و مسئوالن بنياد شهيد و امور ايثارگران 

خواهان بررسي و تجديدنظر در قانون يادشده هستم.
كيانيـ نهاوند (استان همدان)
ساخت پروژههاي بزرگ تجاري و تفريحي چه سودي براي كشور دارد؟

طرح احداث مجتمعهاي بزرگ تجاري و تفريحي كه برخي از آنها 
توسط عدهاي افراد سودجو و يا سرمايهداران كالن اجرا ميشود، به غير از 
كساد كار كسبه بازار و تعطيلي برخي از فروشگاههاي كوچك، آيا منفعت 
ديگـــري دارد؟ به نظر من به جاي صرف هزينه براي اينگونه مجتمعها 
كه صرفاً نشـــان تجملگرايي در كشـــور است، بهتر است به فكر ساخت 
مدارس و يا تجهيز بيمارســـتانهاي دولتي براي رفاه حال بيشـــتر اقشار 

ضعيف جامعه باشند.
هموطن

تقاضا از بنياد شهيد شهرري
براســـاس ماده 87 تبصره الف قانون برنامه ششـــم توسعه كشور، 
بنيادشهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگاني را كه در 8سال دفاع 
مقدس مجروحيت يا صورت سانحه باليني نداشتهاند و توسط كميسيونهاي 
پزشكي نهاد اعزامكننده مجروحيت آنان محرز شده است، جانباز 5درصد 
تلقي كنند. با اين كه جانبازي من با آراي كميســـيونهاي عالي و 134

ســـپاه حضرت سيدالشهدا(ع) استان تهران احراز و پروندهام به بنيادشهيد 
شهرري ارسال شده است، تقاضا دارم به اين پرونده رسيدگي شود تا از 

سردرگمي نجات يابم.
بابك تبريزي

شركت بوتان قردادهايش را اجرا كند
براي نصب پكيج مدرسهاي غيرانتفاعي در شهر لوشان حدود 3 ماه 
پيش مبلغي را به حساب نمايندگي شركت بوتان واريز كرديم، اما متأسفانه 
تاكنون براي تحويل و نصب دســـتگاههاي پكيج مدرسه اقدامي صورت 
نگرفته است. طي تماسي كه با دفتر مركزي شركت در تهران داشتم، اعالم 
كردند كه انبارهايشان خالي از كاال است! از شركت صنعتي بوتان با اين 
قدمت انتظار ميرود كه حداقل به دليل نبود موجودي كاالهايشان از دريافت 

پيش پرداخت خودداري كنند.
شهروندي از لوشان (استان گيالن)

شهرداري منطقه 6 تهران اقدام نكرده است
براي انعكاس اعتراض ساكنان كوچه بهادري واقع در خيابان قائممقام 
فراهاني به دليل ســـدمعبر گل فروشي در خط ارتباطي روزنامه اطالعات 
سپاســـگزارم، ولي متأسفانه تاكنون شهرداري منطقه 6 تهران هيچ اقدامي 
براي رفع مزاحمت گلفروشي مزبور انجام نداده است. از شهرداري منطقه 

تقاضاي رسيدگي داريم.
مهاجر

انتظار رمز شارژ مصرف شده از همراه اول را نداشتم!
در يك ماه گذشته از طريق اپيكيشن هفت هشتاد 2 بار شارژ موبايل از 
همراه اول دريافت كردم كه متأسفانه رمز هر 2 شارژ قبًال مورد استفاده قرار گرفته 
بود! با توجه به اعتباري كه همراه اول در ميان مشتركين خود دارد از مسئوالن 

اپراتور همراه اول تقاضا دارم كه به معضل ياد شده رسيدگي كنند.
مشترك همراه اول در تبريز

آگهي مناقصه عمومي
شماره 178ـ907ـ97ـ7

آگهي تغييرات 
شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي (سهامي خاص)

به شماره ثبت 2196 و شناسه ملي 10861410998

آگهي ابالغ دادخواست ضمايم وقت رسيدگي به آقاي ياور محمودي
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موضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد اوليه

 (ريال)
وضعيت 
اعتبارى

ميزان سپرده
 شركت درمناقصه 

(ريال)
شرايط شركت مناقصه

مدت 
پيمان 
(ماه)

نوبت 
چاپ

سوم6-150/000/000نقد-غيرنقد3/750/000/000 خريد مخزن گالوانيزه 1100ليترى فلزى 1

200/000/000نقد-غيرنقد5/000/000/000خريد وسايل بدنسازى پاركى2

دارا بودن رزومه كارى مرتبط الزامى مى باشد .

اول12

اول200/000/00012نقد-غيرنقد5/000/000/000خريد قطعات پلى اتيلنى و كفى تاب با محافظ و زنجير3

اول250/000/00012نقد-غيرنقد6/000/000/000خريد مجموعه بازى پلى اتيلنى و تاب با كفى پلى اتيلنى4

اول200/000/00012نقد-غيرنقد5/000/000/000خريد نيمكت و سطل زباله پاركى5

6
كاهش سطوح چمنكاري وكاشت درخت 

ودرختچه درسطح منطقه  
500/000/000نقد-غيرنقد10/264/769/975

دارابودن رتبه مرتبط ازمعاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى 
رياستجمهورى الزامى مى باشد.

دوم6

7
نگهدارى عرصه جنگلكارى دوتويه 

سفلى فاز دو 
600/000/000نقد6/180/000/000

دارا بودن رتبه كشاورزى (مرتبط)  از سازمان مديريت برنامه ريزى كل 
كشور الزامى است . ارائه پرينت كارى شامل تعداد كار و سقف ريالى مجاز 

توسط پيمانكار الزامى مى باشد. 
دوم12

8
سرويس ، نگهدارى ، تامين ،تعويض و 
نصب قطعات 3 دستگاه پل عابر پياده 

مكانيزه و 2 دستگاه پل مجهز به آسانسور 
200/000/000نقد-غيرنقد5/000/000/000

داراى گواهينامه توان فنى و صالحيت معتبر در رشته تاسيسات و تجهيزات با رتبه 
مرتبط با مبلغ پيمان از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و همچنين يك نمونه 
قرارداد مشابه در زمينه نگهدارى پلهاى مكانيزه داشته باشد يا دو نمونه قرارداد 

مشابه در زمينه نگهدارى پل هاى عابر پياده  مكانيزه داشته باشد.

چهارم12

9
نصب و نگهدارى چراغ راهنمايى 

ورانندگى
70/000/000نقد-غيرنقد4/315/306/493

داراى رتبه در رسته راه وترابرى يا نيرو  از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور همچنين 
پيمانكاران ميبايست در سامانه پيمانكاران شهردارى تهران ثبت نام و مورد تاييد معاونت 

حمل و نقل شهردارى تهران بوده وداراى ظرفيت آزاد دررسته مربوطه نيز باشند 
اول8

10
شهرداري، آالله،  ايجادشبكه روشنايي بوستانهاي

درسطح منطقه وحدتاسالمي، غياثوند
500/000/000نقد-غيرنقد9/422/537/697

داراى رتبه 5نيرو ازمعاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى 
رياستجمهورى الزامى مى باشد.

دوم6

11
خريد كفپوش گرانوالى زمين بازى 

كودكان سطح منطقه
سوم6دارابودن رزومه كارى مرتبط الزامى مى باشد .500/000/000نقد-غيرنقد10/000/000/000

www setadiran ir

www setadiran ir

wwwnked co ir
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فراخوان مناقصه  عمومي يكمرحلهاى با ارزيابي كيفي

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي

WWWTC QAZVIN IR
و اقدام اداره تداركات و خدماتـ  واحد خريد قراردادها  02833652711

02833659882و33651066 و 33652080 و فاكس 02833651796

شركت مخابرات ايران
(سهامى عام)

مديريت منطقه قزوين

سومين دانشآموز بردسكن هم فوت كرد
رساني و روابط عمومي  ســـرويس شهرستانها: رئيس اداره اطالع
اداره كل آموزش و پرورش خراســـان رضوي گفت: پس از فوت 2

دانشآموز حادثه ديده در برخورد وانت پيكان با چهار دانش آموز ابتدايي 
در شهر بردسكن، سومين دانش آموز نيز فوت كرد.مهدي مجيدي فر 
افزود: اين دانش آموز در بيمارستان سبزوار بستري شده بود.وي اظهار 
داشت: 2 دانش آموز فوت شده ديگر نيز در بيمارستانهاي نيشابور و 
سبزوار بستري شده بودند.ظهر يكشنبه اين هفته هنگام تعطيل مدارس 
و خروج دانش آموزان مقابل مدرسهاي در بولوار 13 آبان شهر بردسكن 
يك خودرو وانت پيكان در برخورد با گروهي از دانش آموزان چهار 
نفر از آنان را به شدت مجروح كرد.براي امداد رساني حادثه ديدگان 
2 بالگرد اورژانس هوايي 115 از سبزوار و نيشابور اعزام و دانشآموزان 

مصدوم را به مراكز درماني اين شهرستان منتقل كردند. 

ناكامي دشمنان در ايجاد آشوب در كشور 
سرويس شهرستانها: فرمانده نيروي انتظامي با مطلوب ارزيابيكردن وضع 
امنيت كشور، گفت: با هدايتهاي داهيانه مقام معظم رهبري و نيز هوشياري 
مردم؛ اهداف دشمنان به ويژه آمريكا در ايجاد آشوب ناكام ماند.سردار حسين 
اشتري در ديدار با آيتاهللا سيدكاظم نورمفيدي نماينده وليفقيه در استان گلستان 
باتبريك ماه ربيعاالول، اظهار داشت: بحمداهللا به بركت همدلي و هماهنگي 
موجود، امنيت مطلوبي در اين استان برقرار است.وي افزود: اقدامات خيلي خوبي 
از سوي فرمانده انتظامي اين استان براي پيشگيري از وقوع جرائم انجام گرفته 
است به گونهاي كه روند رو به رشدي را از اين بابت به خصوص در فرماندهي 
مرزباني و درياباني شاهد هستيم كه ان شاء اهللا روزبه روز اين امر ارتقا يابد.
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ويديوچك، اعتراضات را كمتر و بازيها را جذاب تر مي كند اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

ايگواين: الگوى خوبى براى كودكان نبودم!
گونسالو ايگواين كه در ديدار ميالن مقابل 
يوونتوس كنترلش را از دســــت داده و از زمين 
بازى اخراج شده بود درباره رفتارش در آن بازى 
توضيح داد.به گزارش خبرگزارى مهر، گونسالو 
ايگواين كه در ديدار تيم فوتبال ميالن مقابل يووه 
كه به شكست اين تيم همراه بود عصبانى شد 
و كارت قرمز گرفت، به خاطر از دســــت دادن 
كنترلش معذرت خواهى كرد.او   درباره آن اتفاقات 

صحبت كرد: مى خواهم از همه تيم معذرت خواهى كنم. همچنين از مربى و 
هواداران به خاطر رفتارم معذرت مى خواهم. داور بازى مى داند من چه گفتم 
و من هم مسئوليت كارى كه انجام دادم را مى پذيرم.او در ادامه گفت: داوران 
بايد درك كنند بازيكنان چه احساسى دارند، من آدم آهنى نيستم، بازيكن هستم 
و آدمى هستم كه احساسات زيادى دارد. اما الگوى خوبى براى كودكان نبودم 

و از اين موضوع متاسفم.
امباپه: نمى توانم در فوتبال انقالب ايجاد كنم

مهاجم جوان تيم ملى فوتبال فرانسه نسبت 
به رد و بدل شـــدن پول هاى هنگفت در دنياى 
حرفه اى انتقاددارد.به گزارش خبرگزارى فارس  
كيليان امباپه در مصاحبه اى با RTS اظهارداشت:من 
در خانواده  اى متواضع بزرگ شده ام و حس مى كنم 
اوضاع اقتصادى حاكم بر فوتبال، خارج از نزاكت 
اســـت.پول هاى گزاف زيادى در فوتبال حرفه اى 
خرج مى شوند كه به زعم من از طرف بازيكنان 
نيست بلكه بازار چنين شرايطى را بوجود مى آورد.از اين بابت متاسف هستم اما 
كارى از من بر نمى آيد چون بازار چنين شرايطى را طلب مى كند.امباپه افزود:با 
وجود چنين فضايى، من نمى توانم انقالبى ايجادكنم  چرا كه خودم بخشى از 

اين مجموعه هستم و مجبورم به اين سيستم احترام بگذارم.
اتحاديه انگليس به دنبال كاهش بازيكنان خارجى

به گزارش ايســـنا و به نقل از فاكس، گفته شده است اتحاديه فوتبال 
انگليس به دنبال كاهش تعداد بازيكنان خارجى اين ليگ از 17 بازيكن به 
12 بازيكن است. اين درخواست به منظور حمايت از بازيكنان داخلى در 
انگليس گرفته شده است تا امكان حضور بيشتر بازيكنان داخلى در تيم هايشان 
فراهم شود. در صورتى كه اين قانون اجرايى شود، تمام 6 تيم بزرگ ليگ 
برتر انگليس (BIG SIX) درگير آن خواهند شد. منچسترسيتى و تاتنهام 17 
بازيكن خارجى، چلسى و ليورپول 16 بازيكن، آرسنال 15 و منچستريونايتد 
14 بازيكن خارجى در تركيب خود دارند.گفته مى شود نماينده هاى ليگ برتر 
انگليس قرار است با سران اتحاديه فوتبال انگليس ديدار كنند تا درباره اين 

موضوع و مسائل ديگر مربوط به ليگ برتر بحث و تصميم گيرى كنند.
خلق ركورد جديد توسط مسي

يكى از روزنامه هاى ورزشـــى اسپانيا به 
ابرســـتاره بارسلونا به خاطر گذر از ركورد گل 
زده گرد مولر تبريك گفت.به گزارش خبرگزارى 
فارس ليونل مســـى در هفته جارى رقابت هاى 
باشگاهى الليگا اسپانيا و در بازى منجر به باخت 
4 بر 3 از بتيس، 2 گل زد.او به اين ترتيب  موفق 
شد گل 565 و 566 خودش را براى بارسا بزند.

طبق اعالم ال موندوديپورتيو ابرستاره آرژانتينى به 
اين ترتيب در رده دوم جايگاه بازيكنانى كه بيشترين گل زده براى تيم خود 
زده اند، قرار گرفته است.به اين ترتيب مسى با زدن 566 گل از ركورد گرد مولر  
بمب افكن تاريخ فوتبال آلمان ها (565 گل زده) جلو زد و بعد از سلطان پله  

فوتباليست بزرگ تاريخ برزيل با 643 گل زده در رده دوم جاى گرفت.
تريپل دبل دورانت مانع شكست صدرنشين نشد

تيم بسكتبال گلدن استيت با وجود درخشش 
ستاره هايش مقابل لس آنجلس كليپرز نتيجه را 
واگـــذار كرد.به گزارش خبرگزارى فارس، تيم 
گلدن استيت، صدرنشين فعلى كنفرانس شرق در 
ديدار با لس آنجلس كليپرز با وجود درخشش 
ستاره هايش 121 بر 116 شكست را پذيرا شد.در 
اين بازى كوين دورانت با 33 امتياز، 11 ريباند و 
10 پاس منجر به گل ستاره ميدان بود و تريپل 
دبل كرد، اما نتوانست جلوى شكست تيمش را بگيرد. كالى تامسون نيز در 

غيب استفان كرى 31 امتياز را براى گلدن استيت كسب كرد.

اميدوارى وزير ورزش براى واگذارى سرخابى ها تا پايان سال
مســـعود سلطانى فر با تاكيد بر اينكه هيچ 
مشكل مالى پرســـپوليس و استقالل را تهديد 
نمى كنـــد، ابراز اميدوارى كرد كه روند واگذارى 
اين دو باشگاه تا پايان سال انجام شود.به گزارش 
خبرگزارى مهر و به نقل از پايگاه خبرى وزارت 
ورزش، مسعود سلطانى فر گفت: اميدواريم تا قبل 
از پايان سال مجوز واگذارى دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس را بگيريم. خوشبختانه قرارداد حامى 
مالى استقالل و پرسپوليس تا سال 1399 برقرار است و هيچ مشكل مالى اين 
دو تيم پر طرفدار را تهديد نمى كند. تمام بدهى اشخاص حقيقى و حقوقى 
هر دو باشـــگاه تعيين تكليف و پرداخت شـــده است. در بخش بدهى هاى 
مالياتى هم با شـــفافيت و طى شـــدن مراحل قانونى، به سرعت بدهى ها و 
جرائم سنگين مالياتى برجاى مانده از سوء مديريت هاى حداقل 20 سال گذشته 
در حال حل و فصل شدن است. در حال برنامه ريزى هستيم و اميدواريم تا 

پايان سال مجوز واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس را بگيريم.
فتاحي: كى روش با درخواست ما موافقت كرد

مسئول كميته مســـابقات سازمان ليگ 
مى گويد مصاحبه برانكو ايوانكوويچ مالك عمل 
اين ســـازمان براى برگزارى بازى هاى معوقه 
نيست چون نامه باشگاه پرسپوليس موجود است.
به گزارش خبرنگار مهر، ســـعيد فتاحى درباره 
تداخل مسابقات ليگ با اردوهاى تيم ملى فوتبال 
گفت:  جلسه اى با آقاى كى روش داشتيم. قرار 
شد اردوى تيم ملى ديرتر برگزار شود تا بازى 

عقب افتاده پرسپوليس، استقالل، سايپا و صنعت نفت را بگذاريم. احتمال 
آسيب ديدگى بازيكنان وجود داشت و كى روش هم موافقت كرد و قرار شد 
يك هفته ديرتر مسابقات ليگ را تمام كنيم.به مسئوالن باشگاه پرسپوليس گفته 
بوديم اگر ديدار با پيكان لغو شود و پرسپوليس به فينال آسيا برود، مجبوريم 
اين بازى را در فيفادى بگذاريم و شما هم بايد بدون ملى پوشان بازى كنيد. 

پرسپوليس با اين شرط موافقت كرد و نامه رسمى هم داده است.
فوتبال زنان ايران راهى دور بعد انتخابي المپيك شد

تيـــم ملى فوتبال زنان ايـــران به عنوان 
صدرنشين گروه خود راهى دور بعدى مسابقات 
انتخابى المپيك 2020 توكيو شد.به گزارش ايرنا  
دومين و آخرين مســـابقه ملى پوشان ايران در 
مرحله نخست انتخابى المپيك، مقابل هنگ كنگ 
برگزار شـــد و با تساوى يك بر يك به پايان 
رسيد.در اين بازى ابتدا هنگ كنگى ها با يك 
گل پيش افتادند اما هاجر دباغى در نيمه دوم كار 
را به تساوى كشاند تا ايران يك امتياز ديگر به اندوخته هاى خود اضافه كند.
ملى پوشان ايران در نخستين بازى خود در اين رقابت ها با هشت گل مقابل 
لبنان به برترى رسيده بودند و با اين تساوى  ، با تفاضل گل بهتر نسبت به 
هنگ كنگ در رده نخســـت گروه Bقرار گرفتند و راهى دور دوم رقابت ها 
شدند..مرحله دوم مسابقات فوتبال زنان انتخابى المپيك از 12 تا 20 فروردين 
98 در سه گروه چهار تيمى برگزار مى شود. تيم هاى برتر هر گروه به دور 
سوم صعود مى كنند و در اين مرحله كه دى يا بهمن 98 برگزار خواهد شد، 
به همراه تيم هاى استراليا، چين، كره جنوبى، كره شمالى و تايلند در 2 گروه 
به مصاف هم مى روند. در نهايت 2 تيم برتر آسيا به همراه ژاپن ميزبان المپيك 

2020، در اين دوره از بازى هاى المپيك شركت خواهند كرد.
حضور 2 شطرنجباز ايرانى در ليگ چين

سارا خادم الشريعه و پرهام مقصودلو همزمان در ليگ شطرنج چين شركت 
مى كنند تا براى نخستين بار ايران دو نماينده در اين رقابت ها داشته باشد.به 
گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشريعه و پرهام مقصودلو از جمله ملى پوشان 
شطرنج هستند كه امسال هيچ يك از تيم هاى باشگاهى را براى حضور در ليگ 
برتر همراهى نمى كنند. اين دو بازيكن همچون بسيارى ديگر از ملى پوشان  
حضور در رقابت هاى بين المللى آزاد و مسابقات باشگاهى ديگر كشورها را 
به شركت در ليگ داخلى ترجيح داده اند. در همين راستا سارا خادم الشريعه 
تنها استاد بين المللى شطرنج بانوان ايران بعد از هفته دوم ليگ بوندس ليگا به 
چين سفر مى كند تا با تيم هبى در ليگ برتر اين كشور شركت داشته باشد. 
ليگ شطرنج چين معتبرترين ليگ باشگاهى شطرنج در جهان است. وى تا 
سال گذشته تنها ايرانى حاضر در ليگ شطرنج چين بود اما امسال مقصودلو 

و خادم الشريعه همزمان براى يك تيم بازى خواهند كرد.

ليگ برتر واليبال به هفته هفتم خود رسيد در حاليكه 
به غيبت  بازيكنان شاخص كه امسال به ليگهاي اروپايي 
مهاجرت كردند، كم كم عادت مي كند. ليگ امسال بازيكنان 
شـــاخصي چون معروف، قائمي، معنوي نژاد، عبادي پور  
غفور و ... را ندارد اّما جذابيت هايش نه تنها نسبت به 
فصلهاي قبل كمتر نشده، بلكه غيرقابل پيش بيني بودن 

نتايج، اين جذابيت ها را، بيشتر هم كرده است.
تقسيم نيروهاي موجود در بين تيمهاي شركت كننده  
آنها را آنچنان بهم نزديك كرده كه هر هفته مي توان در 
انتظار يك شـــگفتي بود و اّما شگفتي شش هفته قبل  
بدون شك تيم پيام مشهد بوده است. تيمي تازه وارد كه 
در اولين حضورش تا به اينجاي كار چهار برد را به نام 
خود ثبت كرد و در جدول رقابتها حتي تيمي چون سايپا 

پرمهره را نيز گرفته است.
 علي رغم اينكه با رخت بربســـتن شاخص ترين 
بازيكنان واليبال بـــه ليگ هاي اروپايي، انتظار مي رفت  
حواشـــي سالهاي گذشته در ليگ امسال وجود نداشته 
باشد و تا هفته پنجم هم، هيچ تنشي بوجود نيامد، اّما 
اولين حاشيه ليگ برتر واليبال امسال در هفته ششم و در 
رويارويي همين تيم مشهدي شگفتي آفرين با اروميه اي ها 
رقم خورد. برخوردي كه كار را به كالنتري و شكايت 
و شكايت كشي هم، كشاند. در نهايت اّما كميته انضباطي 
فدراسيون رأي خود را به ضرر تيم اروميه اي صادر كرد 
و اين تيم با يك جلسه محروميت از حضور تماشاگران 
در بازي خانگي و 10 ميليون تومان جريمه روبرو شد. 
البته سرمربي اين تيم هم بي بهره نماند اّما در قبال اعتراض 
او به داور و رفتار توهين آميز به توبيخ و درج در پرونده 
اكتفا شد. فردي هم كه با محمد موسوي بازيكن ملي پوش 
تيم پيام مشهد برخورد داشت تا پايان نيم فصل از حضور 
در سالنهاي مسابقات واليبال، محروم شد. به اين ترتيب 
استارت به وجود آمدن حاشيه ها از هفته ششم خورد كه 
علي رغم رأي كميته انضباطي فدراسيون واليبال، از آنجا 
كه برخي از بازيكنان و مربيان نسبت به عملكرد بعضي 
از داوران، بخصوص داوران خط، معترض هستند، بعيد 

به نظر مي رسد آخرين حاشيه باشد.
در هفته هاي گذشته، مثل فصلهاي قبل، داوران از 
انتقادات مربيان و بازيكنان، مصون نمانده اند و در اين ميان 
آنچه مي تواند به متعادل شدن ماجرا كمك كند، ويدئو چك 

است، موضوعي كه گويا همه شهرهاي ميزبان نمي توانند 
از آن بهره ببرند چون برايشان هزينه هاي زيادي به همراه 
دارد و در جايـــي كه برخي از تيمها در تأمين هزينه ها 
واجب خود، مانده اند، تأمين هزينه ويدئوچك، كار آساني 
نيســـت هرچند كه اين ويدئوچك از نوع وطني باشد 
كه دبير فدراسيون هم به آن اشاره داشته و در راستاي 

حمايت از كاالي ملي صورت گرفته است.
اما گذشـــته از همه اين موارد، ليگ برتر واليبال تا 
به امروز كه هفته هفتم برگزار خواهد شد بسيار پويا و 
نزديك دنبال شده است و چنانچه راه حلي براي بهره بردن 
همه از ويدئوچك پيدا شود، به خودي خود، اعتراضات 
هم كمتر شده و بهانه اي براي بوجود آمدن حاشيه ها و 
درگيري ها باقي نمي ماند و وقتي كه حاشيه ها را از ليگ 
واليبال كم كنيد، مي ماند ليگي پويا و جذاب. در اين راه   
بيشترين سهم را فدارسيون واليبال مي تواند برعهده بگيرد  
چون بيش از هر كس ديگري به مشكالت مالي باشگاه ها 
واقف است و از آنجا كه عموماً بوجود آمدن درگيري ها 
و حاشيه ها را به عدم مديريت فدراسيون مرتبط مي دانند 
طبيعتاً، بهره مندي همه از ويدئوچك، اين نقيصه را هم 

برطرف خواهد كرد.

درهرحـــال هفته هفتم ليگ برتر واليبال در حالي 
برگزار مي شود كه نزديك ترين بازي ها بين تيمهاي باالي 
جدول برگزار خواهد شد. از شهرداري ورامين  با 5 برد 
و 16 امتياز در صدر جدول اســـت و با فوالد سيرجان 
نهم جدولي بازي دارد، كه بگذريم تيمهاي پيكان تهران 
و شـــهرداري گنبد با 15 و 14 امتياز، رتبه هاي دوم و 
ســـوم جدول را در اختيار دارند، تيمهايي كه اين هفته 
به مصاف هم مي روند و هردوي آنها در هفته ششم به 
دو پيروزي ارزشمند دست پيدا كردند. پيكان در هفته 
قبل موفق شد خاتم اردكان پرمهره را شكست دهد و 
شهرداري گنبد هم در خارج از خانه، سايپا را شكست 
داد. همين موضوع هم حساسيت هاي رويارويي پيكان و 
شهرداري گنبد را دوچندان مي كند چون نتيجه  اين ديدار 
مي تواند باعث بهبود يا تثبيت جايگاه تيم برنده شود و 
باالخره يكي از اين دو تيم بازنده خواهند بود. ديداري كه 
پيكان از امتياز ميزباني هم، بهره مند است. بازي حساس 
ديگر هم بين قعر جدولي هاست. دو تيم شهرداري تبريز 
و شـــهرداري اروميه كه از مجموع بازي هاي خود در 
شـــش هفته اين رقابتها، هركدام فقط دو امتياز در كيسه 
دارند و به ترتيب رتبه هاي 11 و 12 جدول را در اختيار 

داشته و فقط دورناي اروميه است كه با يك امتياز بعد 
از آنها قرار دارد.

اين بازي، بازي ته جدولي ها است اما برد آن مي تواند 
به اندازه برد ديدار دو تيم پيكان و شهرداري گنبد، برايشان 
مهم باشد چرا كه باالخره، يك برد را براي يكي از آنها به 
ارمغان مي آورد. از طرفي پس از باخت شهرداري اروميه به 
پيام مشهد و درگيري هاي بوجود آمده، شنيده ها حكايت 
از آن داشت كه مسئوالن باشگاه  شهرداري به دنبال تغيير 
كادر فني هستند يعني آنان شكست مقابل پيام مشهدي 
را كه چهار برد را به دســـت آورده و ردة ششم جدول 
را در اختيار دارد، قبول ندارند بنابراين اصالً به شكست 
در مقابل حريف اين هفته خود، فكر هم نمي كنند در 
اين راستا مديرعامل كه عوض شد و همين مسئله هم 
حساسيت اين بازي قعر جدولي را بيشتر مي كند چرا كه 
در هرحال، شهرداري اروميه يك پله پايين تر از تبريزها 
و در رده 12 جدول است. در هفته هفتم، تقابل دو تيم 
تازه وارد پيام مشهد و عقاب نهاجا نيز مي تواند در نوع 
خود جذاب باشد هرچند كه فاصله چهارپله اي بين پيام 
و عقاب چه از نظر امتياز و چه از نظر رتبه جدول به 
نفع مشهدي ها، وجود دارد. با اين وجود پيام مشهد در 

انديمشك به مصاف ياران نفرزاده مي رود.
در ديگر بازي هاي اين هفته شهروند اراك 7 امتيازي 
و رتبه دوازدهمي ميزبان خاتم اردكان رتبه چهارمي 12 
امتيازي اســـت كه قاعدتاً كفه ترازو به نفع اردكاني ها 
سنگيني مي كند و بعيد است دورناي ارومية يك امتيازي ته 
جدولي بتواند در تقابل با كاله آمل رده پنجمي10 امتيازي 
حرفي براي گفتن داشته باشد هرچند كه از امتياز ميزباني 
هم برخوردار است. در اين هفته سايپا استراحت دارد. 
در پايان هفته ششم ليگ برتر واليبال شهرداري ورامين، 
پيكان و شهرداري گنبد به ترتيب با 16، 15 و14 امتياز 
در رتبه هاي اول تا سوم جدول، سايه به سايه يكديگر 
را دنبال مي كنند و پس از آن فاصله هاي امتيازي بيشتر 
مي شود و خاتم اردكان با 12، كاله آمل با 10 و پيام مشهد 
با 8 امتياز چهارم تا ششم هستند و سايپا، شهروند اراك، 
فوالد سيرجان، عقاب نهاجا، شهرداري تبريز، شهرداري 
اروميه و دورناي اروميه رتبه هاي بعدي تا سيزدهم را به 

خود اختصاص داده اند.
قاسم كياني

ســـرمربى تيم واليبال شهردارى تبريز پيش 
از بازى حســـاس با تيم اروميه گفت: اميدوارم 
واليبالى كـــه  آذربايجان مى خواهد را به نمايش 

بگذاريم.
بـــه گزارش خبرنگار مهـــر،  هفته هفتم 
رقابت هاى ليگ برتر واليبال شاهد ديدار حساس 
دو تيم شهردارى تبريز و اروميه خواهد بود. دو 
تيمى كه تا پايان هفته ششـــم مسابقات پيروزى 
كسب نكردند و حال براى كسب نخستين پيروزى 

رو در روى هم قرار مى گيرند.
عادل بناكار، ســـرمربى تيم شهردارى تبريز 
در گفتگو بـــا خبرنگار مهر، درباره بازى مقابل 
شهردارى اروميه گفت: دو تيم شهردارى تبريز و 

اروميه هر سال براى مقام هاى اول، دوم و سومى 
تالش مى كردند اما متاسفانه در فصل جارى هر 
دو تيـــم به بومـــى گرايى روى آورده اند. در كل 
هميشه ديدارهاى دو تيم شهردارى اروميه و تبريز 
بازى هاى خوب و جذابى شده است. با توجه به 
خروج برخى از ملى پوشان و حضور در ليگ هاى 
خارجى سطح كيفى ليگ كاهش يافته است. اما 
يك حســـن دارد و اينكه بازيكنان جوان فرصت 
شناخته شدن دارند و ممكن است بازيكنان خوبى 
به تيم ملى معرفى شوند در ليگ جارى هيچ تيمى 

در حاشيه امنيت نيست. 
بناكار درباره وضعيت داورى در رقابت ها نيز 
اظهار كرد: نسبت به  سال هاى گذشته داورى ها 

افت داشته اســـت. داورها بايد تالش بيشترى 
كنند و مســـئوالن نيز نظارت داشـــته و آنها را 

رصد كنند.
 عادل بناكار درباره اســـتفاده از ويدئو چك 
در تمام مســـابقات نيز گفت: اگر از ويدئو چك 
در همه ديدارهاى ليگ استفاده شود خوب است. 
اســـم ليگ حرفه اى است اما در واقع حرفه اى 
برگزار نمى شود. اگر همه شهرستان ها، بتوانند از 
ويدئو چك استفاده كنند بسيارى از مشكالت حل 
خواهد شد و شاهد برخى از حواشى در مسابقات 
نخواهيم بود. حداقل شـــرايطى فراهم شود تا در 
مرحله پلى آف كه حساسيت بيشترى وجود دارد 

از ويدئو چك استفاده كنند.

سرمربى نامى نو: ليگ واليبال بانوان با 
5 تيم جذابيتى ندارد

سرمربى تيم واليبال بانوان نامى نو با بيان اينكه ليگ با 5 تيم جذابيتى 
ندارد، گفت: در تيم ملى نمى توانيم كار ويژه اى انجام دهيم چرا كه سوپر ليگ 

ويژه اى نداريم.
ليگ برتر واليبال بانوان از فردا با حضور 5 تيم آغاز به كار خواهد كرد. 
تيم تازه وارد نامى نو با هدايت راهله آرا در مسابقات حضور خواهد داشت 
و در گام نخست مقابل تيم پيكان، قهرمان فصل گذشته رقابت ها قرار خواهد 

گرفت.
ســـرمربى تيم واليبال نامى نو در گفتگو با خبرنگار مهر،  درباره شروع 
مسابقات ليگ برتر با حضور 5 تيم گفت: برگزارى ليگ با 5 تيم به قدرى تلخ 
و ناخوشايند است كه خيلى تمايلى به صحبت كردن نداريم. يكى از داليلى 
كه تيم نامى نو فورى و دير بسته شد اين بود تا يك تيم ديگر در ليگ باقى 
بماند و به پويايى ليگ كمك كنيم وگرنه كه براى حضور در سوپر ليگ مدت 
زمان 20 روز براى بســـتن تيم كافى نيســـت.هدف ما اين بود پس از حضور 
موفق ملى پوشان در رقابت هاى AVC CUP ليگ پويايى داشته باشيم و 
به همين دليل آمديم. اعتقاد داريم هرچه ليگ پر بارتر باشد روند موفقيت تيم 

ملى ادامه دار خواهد بود.
 وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا تعداد اندك تيم ها در ليگ جذابيت 
مســـابقات را كم نمى كند؟ گفت:  اين يك واقعيت اســـت، با حضور 5 تيم   
ليگ هيچ جذابتى ندارد. دو تيم پيكان و ذوب آهن به دليل وابستگى بازيكنان 
و قراردادها در ليگ حضور دارند. يك تيم مانند ما در عرض 20 روز بسته 
شده است و يك تيم نيز با نام تيم اميد تحت حمايت فدراسيون است. اگر 

اين دو تيم نبودند سوپر ليگ تعطيل مى شد.

دبيركل فدراســـيون واليبال 
مى گويد كه يك ليگ پويا و رقابتى 
مى تواند به داشتن تيم ملى قدرتمند 

كمك كند.
به گزارش خبرگزارى فارس و 
به نقل از سايت فدراسيون واليبال  
اميرحسين منظمى دبير فدراسيون 
واليبال درباره شـــرايط ليگ برتر 

گفـــت: يكى از بهترين ليگ هايى 
كه در تاريخ ليگ ها ديدم را شاهد 
هستيم و هيچ تيمى از پيش برنده 
نيست. اميدوارم استعدادهاى خوب 
كشـــور شناسايى شوند تا يك تيم 
ملى با ثبات و خوبى براى سال هاى 
آينده داشته باشيم. منظمى درباره 
استفاده از ويدئو چك ايرانى در ليگ 

برتر، اضافه كرد: در سال حمايت 
از كاالى ملى هستيم و فدراسيون 
واليبال نيز در اين بحث پيشـــرو 
است. ما ويدئو چكى كه ساخت 
كشـــورهاى ديگر است را توسط 
فرزندان عزيز كشورمان ساختيم و 
در ليگ برتر به كار گرفتيم و از آن 

استفاده مى كنيم. 

منظمى: ليگ پويا به داشتن تيم ملى قوى كمك مى كند

بناكار: شاهد افت داورى هستيم

نايب رئيس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير 
وزارت بهداشت ضمن اشاره به آمار بيمارى ديابت در 
ايران و عوارض ناشى از آن گفت: راه هاى درمانى و 
داروهاى ديابت در كشور به ميزان كافى وجود دارد، 
اما مساله مهم در درمان ديابت تداوم درمان است.

به گزارش ايسنا، دكتر باقر الريجانى در نشستى 
خبرى كه به مناسبت روز جهانى ديابت گفت: سند 
ملى براى پيشگيرى و كنترل بيمارى هاى غيرواگير 
تدوين شـــده كه مورد تاييـــد وزراى مختلف و 

رئيس جمهور قرار گرفت.
وى ادامـــه داد: بيمارى هـــاى ديابت، قلبى – 
عروقى، سرطان و تنفسى مزمن از بيمارى هاى اصلى 
غيرواگير هستند كه 80 درصد بيمارى هاى غيرواگير 
را در برمى گيرنـــد. هدف ما در كنترل بيمارى هاى 

غيرواگير كاهش 25 درصدى مرگ و مير زودرس 
ناشـــى از اين بيمارى ها تا سال 2025 است. براى 
مثال يكى از اهداف ما توقف رشد چاقى و ديابت 
است. وى ادامه داد: براساس مطالعاتى كه برروى 30 
هزار نمونه  انجام داديم ،در كشور حدود 23 درصد 
چاقى داريم كه اين چاقى در زنان حدود 30 درصد 
و در مردان حدود 15 درصد است. همچنين ميزان 
شيوع چاقى در استان هاى شمالى و مركزى بيشتر 
است. در عين حال در استان هايى مانند سيستان و 

بلوچستان مساله چاقى بسيار مهم نيست.
الريجانى گفت: شيوع ديابت در ايران  هم اكنون 
حدود 11 درصد جمعيت اســـت كه در زنان 11.5 
درصد و در مردان 10 درصد شيوع ديابت مشاهده 
مى شـــود. همچنين شيوع ديابت در افراد كم سواد 

18 درصد و در افراد تحصيلكرده هفت درصد است.  
وى با بيان اينكه يك چهارم جمعيت ايران يعنى 26 
درصد فشارخون دارند،   گفت: فشارخون نيز يكى 
ديگر از بيمارى هايى است كه بايد به آن توجه كرد. 
در ايران حدود 27 درصد از زنان فشارخون دارند. 
همچنيـــن تحصيالت نيز در اطالع به اين بيمارى 

موثر است.
نايب رئيس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير 
درباره ميزان شـــيوع چربى خون در كشور، گفت: 
حدود 22 درصد جمعيت ايران افزايش چربى خون 
دارند كه 50 درصد از اين افراد از اين موضوع اطالع 

دارند و 30 درصد از آنها درمان موثر مى گيرند.
وى ادامه داد: براســـاس مطالعات حدود 60 
درصد از جمعيت فعاليت فيزيكى مناسب ندارند. 

همچنين 14 درصد از جمعيت ايران استعمال سيگار 
دارند كه اين موضوع در مردان بيشـــتر بوده و در 
زنان حدود دو درصد است. الريجانى افزود: تنها 17 
درصـــد جمعيت ايران ميوه كافى در روز مصرف 
مى كنند و همچنين تنها 42 درصد جمعيت مصرف 
كافى سبزيجات دارند. على رغم اينكه سبزى و ميوه 

در كشور كم نيست.
وى ادامه داد: مصرف نمك نيز در ايران زياد 
است و فقط 12 درصد از جمعيت ايران  به ميزان 
كافى نمك مصرف مى كنند. براساس استاندارد جهانى 
ميزان مصرف نمك بايد كمتر از پنج گرم باشد؛ در 
حالى كه ايرانى ها باالى 12 گرم روزانه نمك مصرف 
مى كنند. حدود 50 درصد از نمك اضافى در ايران 

از طريق نان مصرف مى شود.

الريجانى درباره بيمارى ديابت خاطر نشان كرد: 
بيمارى ديابت اگر كنترل نشود عوارض جدى را به 
همراه خواهد داشت. بيشترين علت نابينايى، ناشى 
از بيمارى ديابت است. براساس مطالعات انجام شده 
در دنيا در هر شش ثانيه يك نفر در اثر ديابت جان 
خود را از دست مى دهد. همچنين چهار ميليون نفر 
ساالنه براثر ديابت فوت مى كنند. وى گفت: توصيه ما 
براى پيشگيرى از ابتال به ديابت، الغر شدن، افزايش 
فعاليت فيزيكى، تغذيه مناسب، عدم مصرف سيگار 
و الكل است و مهم ترين مساله در درمان ديابت هم 

تداوم درمان و كنترل بيمارى است.
وى ادامه داد: در كشور ايران نيز حدود شش 
ميليون نفر ديابتى داريم كه دو ســـوم اين جمعيت 
شهرنشين هستند و در سنين بهره ورى، سن مناسب 

كار و فعاليت، به ديابت مبتال مى شوند. پيش بينى 
مى شـــود شـــيوع ديابت در ايران تا سال 2025 به 
حدود 18 درصد برسد كه در زنان به 19 درصد و 

در مردان به 17 درصد افزايش مى يابد.
نايب رئيس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير 
درباره اقدامات وزارت بهداشـــت براى پيشگيرى و 
كنترل بيمارى هاى غيرواگير گفت: ما پروژه اى در حال 
پيگيرى داريم كه اين پروژه در تمام دانشگاه هاى علوم 
پزشكى اجرا مى شود. اين پروژه به نام ايراپن است كه 
در آن جمعيت جوان را از نظر ريسك فاكتورها بررسى 
مى كنيم. همچنين كلينيك هاى بيمارى غيرواگير و 
ديابت را توســـعه داده ايم كه در هفته ها و ماه هاى 
آتى 150 كلينيك هاى جامع بيمارى هاى غيرواگير و 

ديابت راه اندازى خواهند شد.

واردات 1/7 ميليون تلفن همراه در 7 ماهه امسالدكتر الريجانى : 150 كلينيك جامع درمان بيمارى هاى خاص در كشور راه اندازى مى شود
گمرك جمهورى اسالمى اعالم كرد: در دوره زمانى هفت ماهه امسال
(ابتداى سال 97 تا پايان مهر) يك ميليون و 737 هزار و 475 دستگاه گوشى
تلفن همراه وارد كشور شده كه از اين ميزان 210 هزار و 611 دستگاه گوشى

مربوط به ماه مهر است.
به گزارش ايرنا، يك سال از اجراى طرح كددار كردن گوشى تلفن همراه
(رجيسترى) با هدف ساماندهى روند ورود گوشى ها به كشور و مبارزه با قاچاق
آن مى گذرد و هم اكنون تمام نشان هاى تجارى مشمول اين طرح هستند.
با اجراى اين طرح شاهد افزايش واردات رسمى گوشى به كشور هستيم
به گونه اى كه از ابتداى امسال تا پايان مهر تعداد يك ميليون و 737 هزار و
475 دستگاه گوشى تلفن همراه به ارزش 265 ميليون و 963 هزار دالر وارد
كشورمان شده است. اين ميزان واردات در مقايسه با هفت ماهه نخست 1396
از نظر تعداد 28 درصد و به لحاظ ارزشى 43 درصد افزايش نشان مى دهد.
براســـاس گزارش گمرك، در هفت ماهه نخست پارسال يك ميليون و
354 هزار و 853 دســـتگاه گوشـــى به ارزش 185 ميليون و 445 هزار دالر

وارد شد.

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روز چهارشنبه 1397/8/23

ذكر شماره تقاضا در  Subject  ايميل ارسالى الزامى مى باشد.
ضمنًا متقاضيان مي توانند متن آگهي فوق را در سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

آگهي مناقصه عمومى 
شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون

تضمين شركت در مناقصه  نحوه دريافت اسناد
 آخرين مهلت ارسال

پيشنهادها توسط فروشندگان
شماره مناقصه شماره تقاضا آخرين مهلت دريافت اسناد

 نوع
 مناقصه

رديف موضوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
akhalifeh @mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از 
  درج آگهي نوبت دوم 

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-963823 97-T-183
 مناقصه 
 عمومى

1  اقالم اطفا حريق

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
HJarahizadeh@mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از
  درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

kas-94168 97-T-184
 مناقصه 
 عمومى

كاور پليت هاى توربين 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
HJarahizadeh@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از
  درج آگهي نوبت دوم 

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-94007 97-T-185
 مناقصه 
 عمومى

PARTS FOR "NUOVO PIGNONE" GAS TURBINE 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
bnorozi @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از 
  درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973310 97-T-186
 مناقصه 
 عمومى

 ساخت مخزن اسيد سولفوريك از جنس پى پى با ابعاد
مختلف

4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
HJarahizadeh@mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از 
  درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-960351 97-T-187
 مناقصه 
 عمومى

ABB موتور فن كولينگ 5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
akhalifeh @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از 
  درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973372 97-T-188
 مناقصه 
 عمومى

6 بال ولو در سايزهاى 12و 6   اينچ

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
mryazdani@mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-960928 97-T-189
 مناقصه
عمومى

RUHRPUMPEN CENTRIFUGAL PUMP 7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
mryazdani@mpc.ir  به آدرس ايميل

 10روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973143 97-T-190
 مناقصه
عمومى

Rotor Repair   Manufacturer: Siemens 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
mryazdani@mpc.ir  به آدرس ايميل

 10روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973144 97-T-191
 مناقصه
عمومى

Rotor Repair   Manufacturer: Siemens 9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
mryazdani@mpc.ir  به آدرس ايميل

 10روز پس از
درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973145 97-T-192
 مناقصه
عمومى

Rotor Repair   Manufacturer: Siemens 10

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
bnorozi @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از 
  درج آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970582 97-T-193
 مناقصه 
 عمومى

CHANNEL GASKET 11
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آگهي مزايده
شماره 1ـ97/20151

شـــركت ترانســـفورماتور توزيع زنگان (سهامي عام) در 
نظر دارد انواع ضايعات ورق هســـته، فويل مسي و فويل 
آلومينيومي مازاد و شـــش پر برنجي را از طريق مزايده به 
فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت بازديد و كسب 
اطالعات بيشـــتر و دريافت فرم شـــركت در مزايده همه 
روزه بجز روزهاي تعطيل و پنجشـــنبه از ساعت 9:00 الي 
15:00 حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 97/9/5 به واحد 
تداركات شركت ترانســـفورماتور توزيع زنگان واقع در 
زنجان ـ كيلومتر4 جاده تهران ـ جنب شركت ايران ترانسفو 

مراجعه نمايند.
شماره تلفن تماس و كسب اطالعات:

تلفن: 33791179ـ024 فكس 33790541ـ024

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت دوم

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.
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همكار ارجمند جناب آقاي حبيب اسماعيلي
مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت 
ع��رض نم��وده و ب��راي جنابعالي و بازمان��دگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
روزنامه اطاعات: دولت آباديـ  غفاريان

دوست و همكار ارجمند
جناب آقاي حبيب اسماعيلي

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت خواهر عزيزتان را به شما 
و خانواده محترم تسليت عرض مي نماييم.

رضا عزيزيـ  علي محمودآبادي

جناب آقاي دكتر صفري نژاد
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت 
ع��رض نموده، از خداوند متعال صبر و ش��كيبائي براي 
بازمان��دگان و عل��و درجات براي آن مرحوم مس��ئلت 

مي نمائيم.
»هيئت مديره، پزشكان و پرسنل 
بيمارستان تهران كلينيك«

جناب آقاي دكتر روحاني فر
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت 
ع��رض نموده از خداوند متعال صبر و ش��كيبايي براي 
بازمان��دگان و عل��و درجات براي آن مرحوم مس��ئلت 

مي نماييم.
دكتـر صدرعضدي ، دكتر همايـون وكيل، دكتر 

اميني، دكتر خراساني

همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر محمدباقر متولي زاده اردكاني 

عضو هيات مديره شركت داروسازان ماد
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را به شما 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند متعال 
براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
هيات مديره و كاركنان شركت داروسازان ماد

برادر ارجمند جناب آقاي حبيب اسماعيلي 
با نهايت تأسف درگذشت همشيره مكرمه را به جنابعالي 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه ايزدمنان 
براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
امورماليـ  اداره حسابداري هاـ  بودجه و گزارشات 
ـ حقوق و دستمزدـ  سازمان وصولـ  اداره اموال و 

انبارهاي موسسه اطاعات و شركت ايرانچاپ
سركار خانم حق جويان

فق��دان اندوهبار ب��رادر گراميتان، موج��ب تأثر و تالم 
گرديد. ضمن عرض تسليت به شما و خانواده محترمتان 
ب��راي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
رياست و پرسنل مركز مخابرات شهيد قدوسي

خانواده محترم
 آقاي دكتر جهانگير چرختاب مقدم

ب��ا نهايت تأس��ف درگذش��ت آقاي دكتـر جهانگير 
چرختـاب مقدم را تس��ليت و تعزي��ت عرض نموده، 
از درگاه باعظم��ت الهي بهتري��ن جايگاه براي آن عزيز 
از دس��ت رفته و براي ش��ما و س��اير بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم.
مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني و گرمسـيري و 
گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
همكار بزرگوار جناب آقاي دكتر حسين خطيبي

مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسليت 
عرض نموده و ما را در اين اندوه بزرگ شريك بدانيد.

هيئت مديره انجمن جراحان ارتوپدي ايران 
استاد محترم جناب آقاي دكتر حسين خطيبي

با نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت فرزند گرامي تان را 
حضور جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
و براي ش��ما و بازماندگان صبر و ش��كيبايي از خداوند 

متعال مسئلت داريم . 
 هيات مديره و اعضا انجمن جراحان مفصل ران ايران

دوست و همكار گرامي
 جناب آقاي دكتر هومن شريفي

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت وال��ده گراميتان را 
تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن مرحومه 
عل��و درجات و ب��راي جنابعالي و خانواده محترم صبر و 

اجر مسئلت مي نماييم.
دكتر غامرضا حيدري ـ دكتر ماكان صدر

از فرمايشات امام يازدهم:
از سخن پراكني و شهرت جوئي و رياست طلبي 

بپرهيز زيرا اينها مايه نابودي آدمي مي شود.
هيئت قائميه شهادت جانگداز يازدهمين ستاره درخشان 
آسمان وايت و امامت حضرت امام حسن عسكري 
 سـام اه عليه را به پيشگاه مبارك ولي اه ااعظم

  قائـم آل  محمد روحـي و ارواح العالمين له الفدا 
و پيروان آن حضرت تس��ليت عرض نموده و رفع موانع 
ظهور آن امام منتظر، مهدي موعود را از خداوند متعال 

مسئلت مي نمايد.
ب��ه همين مناس��بت ش��ب جمعه 8 ربيع ااول )ش��ب 
ش��هادت( از س��اعت 19/30 در حس��ينيه قائميه واقع 
در خياب��ان قديم ش��ميران بااتر از پل رومي مراس��م 
س��وگواري برپا مي دارد. ش��ركت عاقه مندان به اهل 
بي��ت عصم��ت در اين محفل روحاني موجب تس��اي 

خاطر حضرت صاحب الزمان)عج( خواهد شد.

از ديده برفتي اما       از دل نـروي هرگز

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت شادروان جناب آقاي   

را در خارج از كش��ور به اطاع دوس��تان و آش��نايان و 
همشهريان عزيز سمناني مي رساند.

مراسم تشييع و يادبود در كاليفرنياي آمريكا برگزار شده و 
هزينه مراسم در ايران صرف امور خيريه خواهد شد.

همسر: پروين حقيقت 
فرزندان: شها، شعله، شهريار

خواهران و برادران: اقدس، عصمت، عظيم، امير، 
پرويز، نسرين 

داماد: بيژن حقيقت

»هوالباقي«
به مناسبت هشتمين سالگرد درگذشت همسر عزيزم 

بانو بدرالسادات منصوري 
اگر بيايي، رخت ببينم

ز روي ماهت گلي به چينم
وصال رويت بود نيازم 

ز دوري تو در انتظارم
فراق و دوري كند عذابم

ز درد هجرت در التهابم
تو رفتي و من در انتظارم

ز حال و وضعت خبر ندارم
اگر بيايي شبي به خوابم

تو را بگويم كه در چه حالم
تو اي گل من چرا نيايي
ز حال زارم خبر نداري

نماي رويت برفته در خاك 
چه من بگويم ز جور افاك!

تو آينه ي من تو جان و روحم
شب از فراقت به جستجويم

تو بدري من نظر به من كن 
دعاي خيري نثار من كن

اميني دايم به گفت و گويت
تأسي من به ُخلق و خويت

غمم ز هجرت، همي فزايد
ز دوري تو شبم سرآيد

الهي صبري به من عطا كن
ز لطف و رحمت به من وفا كن

ز رحمت خود سامتي ده
ز هر چه خواهي، كرامتي ده 

به درگه تو بود اميدم
تو هر چه خواهي، بود نصيبم

من ام كه شكرم به درگه توست
صاح و خيرم، عنايت توست

بيست و پنجم آبان ماه 1397 
يادبود هش��تمين س��الگرد 
پ��رواز اندوهگي��ن، جاودانه 
بهش��تي روان و ف��ردوس 
مكان، بانو )بدرالسـادات 
منصوري( ب��زرگ خاندان 
منصوري اس��ت؛ ب��ه ياد آن 
معل��م فرهيخت��ه و آموزگار 
و  مهرب��ان  و  دل س��وخته 
همسري شايسته، بر جايگاه 
ابدي��ش در بهش��ت زهرا)س( قطع��ة 311� رديف 118 �  

شمارة 46 گرد هم مي آئيم و يادش را گرامي مي داريم. 
همسر: نصراه اميني شيرازي 

فرزند: محمدعلي
خانوادة منصوري

نوه ها: ايمانـ  امين 

زين مرگ ناگهانيت اي نازنين پسر
بيگانه سوخت تا چه رسد آشناي تو

رن��ج و غ��م و غصه مرگ تو جوان عزيزم شـهداد جان 
حك شد بر دل و جانمان

چرايي كه هرگز جوابي نداشت.
در روز جمعه س��اعت 2 بعدازظهر س��يزدهمين س��ال 
به ملكوت پيوس��تن آن نازنين پس��ر »دكتر شـهداد 
شفاهي« مي گذرد. به ياد مهرباني هايت و خوبي هايت 
اي عزيز بر آرامگاه مقدس و مطهرت جمع مي ش��ويم و 

ياد و خاطره  ات را گرامي مي داريم.
پدر: دكتر محمود شفاهي

مادر: ناهيد پرويز
خواهران: مهندس شهرزاد و دكتر شقايق شفاهي

اي دريغا چه دلي رفت ز دست 
چه گلي ريخت به خاك 

چه دل انگيز بهاري پژمرد
چه س��خت است بدون او زيستن، چهره پرمهر، باصفا و 

صميمي او را در خاك جستن.
خواهر مهربانمان، رفيق همراه و دلسوزمان آسماني شد 

تا در آرامش ابدي باشد.
 ب��ا ان��دوه ف��راوان درگذش��ت مرحومـه خانـم 
نسرين شاكي، مادر فداكار و مهربان، خواهري دلسوز، 
همسـر مرحوم دكتر رضا شـريف را به اطاع كليه 

دوستان و آشنايان و بستگان محترم مي رساند.
به همين مناس��بت مراس��م ختمي در روز پنج ش��نبه 
97/8/24 از ساعت 15/30 الي 17 در مسجد النبي)ص( 
واقع در ولنجك، بلوار دانش��جو، ميدان ياس��من برگزار 

مي گردد.
خانواده هاي: شـاكيـ  شريفي ميانيـ  قانعان و 

ساير بستگان 

تقديم به روان پاك دخترخاله نازنينم
 نسرين شاكي 

جناب آقاي دكتر رامين
 و آقاي دكتر هومن و آقاي دكتر هامون شريف 
و دخترخاله هاي عزيزم شيرين و سيمين شاكي 
فقدان جانس��وز دختر خاله عزيزم غمي جانكاه بر دلها 
نه��اد.    اي��ن مصيبت را به ش��ما تس��ليت عرض كرده، 
براي آن عزيز از دست رفته از درگاه خداوند متعال علو 
درجات و براي بازماندگان صبر و بردباري خواهانيم.  

از طرف نازلي بهارلو و خانواده 

جناب آقاي حبيب اسماعيلي
مديريت محترم رسانه فيلمسازان مولود

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گراميتان سركار خانم 
دكتر مينا اسـماعيلي را تس��ليت عرض نموده، از خداوند 
متع��ال ب��راي جنابعالي و خانواده محترم صبر و ش��كيبايي و 

براي آن مرحومه رحمت واسعه الهي خواستاريم.
ضمناً به همين مناسبت مجلس ترحيمي روز پنجشنبه 
مورخ 97/8/24 از س��اعت 14 الي 15:30 در مس��جد 
حضرت وليعصر)عج( واقع در خيابان خالداس��امبولي 

)وزرا( جنب پارك ساعي برگزار مي گردد.
حضور س��روران گرامي موجب شادي روح آن مرحومه 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
همكاران رسانه فيلمسازان مولود بازگشت همه بسوي اوست

غيرتسليم و رضا كو چاره اي...؟

با قلبي مملو از تأثر و تأس��ف، انس��اني واا، فرهيخته و كارآمد 
روانش��اد مهندس رامين خردمند كه گره گشاي مشكات 
نزديكان و دوس��تان بود با مش��يت الهي، خود به ملكوت اعلي 
پيوس��ت. مجلس ترحيم روز چهارشنبه 97/8/23 از ساعت 
15:30 الي17 در مسجد جامع شهرك غرب واقع در شهرك 
غرب، ميدان صنعت، بلوار فرحزادي، ابتداي خيابان ش��هيد 

حسن سيف برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي و همشهريان محترم اراكي 
كه همواره لطف و محبت بي دريغش��ان ش��امل حال ما 

بوده، اين بار هم آرامش بخش غم جانسوزمان باشيد.
از طـرف فرزند كيميا و خاندان: خردمند، اميني، 
حاجي باشـي، فكوري، بهزادي، شـمس و ساير 

بستگان، دوستان و آشنايان

بازگشت همه بسوي اوست

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت آقـاي علي اكبر 
دباغيان را به اطاع كليه اقوام، دوستان و همشهريان 

محترم مي رساند.
به همين مناس��بت مراس��م ترحيم آن ش��ادروان روز 
پنجش��نبه 1397/08/24 از ساعت 15 الي 16/30 در 
مس��جد نور )شبس��تريها( واقع در ميدان دكتر فاطمي 

برگزار مي گردد.
حضور ش��ما س��روران گرامي موجب ش��ادي روح آن 

مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هـاي: دباغيانـ  خواجه بيگليـ  كمالي نژادـ  
قنبريـ  طبخيـ  مختاريـ  معينيـ  فياضيـ  نايب زاده 

ـ قاسم زاده و ساير وابستگان سببي و نسبي.

22 آبان ماه 1397، دهمين س��الگرد فوت شـادروان 
 حـاج علي اكبر بهمنش وكيل محترم دادگس��تري

)و از همرزمان و ياران مرحوم محمد مصدق( رادمردي 
ك��ه نمونه اي از خدمت و ايثار ب��راي هموطنانش بوده 

است، روحش شاد و يادش گرامي باد.
از طرف همسر: فريده سجادي و برادر حاج مهدي 

شعبان زاده و خانواده هاي: قرباني و واانيك

 آگهی تغییرات شرکت نارنجستان زیبای شمال شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 128806 و شناسه ملی 10101721745 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت - آقای مهرداد فرهت تبار به ش����ماره ملی 0039938980 به سمت بازرس 
اصلی و آقای مرتضی مسعودی به شماره ملی 0039882764 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت 
 تعیین شد. -4 اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل : سهیل موهبت به کد ملی
  0040260550 و مهرداد موهبت به کد ملی0074768530 و سامان موهبت به کد ملی
 0081728654 و غامرضا غفاری به کد ملی 2228998771 و سیدمجتبی حسینی 
به کد ملی 0069691568 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سعید موهبت 
به کد ملی 0041650085 مسعود موهبت به کد ملی 0041129539 به سمت اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برایب مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)267972(

آگهی تغییرات شرکت صنعت وآبادانی پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 213607 و شناسه ملی 10102550206 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به 
تصویب رسید . آقای خسرو سراج زاده ک.م 1816591297 به سمت بازرس 
اصل����ی و خانم فریده پاپن ک.م 1970709774 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محسن دیالمه به شماره ملی 0039851508 
به س����مت مدیرعامل و آقای شهرام کرمی به شماره ملی 1817380702 به 
سمت رئیس هیأت مدیره و آقایان محمدعلی محبی آشتیانی و محمدعلی 

کرمی به شماره ملی 1755082274 به سمت اعضاء هیأت مدیره . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )267970(

آگهی تغییرات 
شرکت نارنجستان زیبای شمال شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 128806 و شناسه ملی 10101721745
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای س���هیل موهبت ک.م 0040260550به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای مهرداد موهبت ک.م 0074768530به س���مت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای سعید موهبت ک.م0041650085 به سمت 
مدیر عامل تعیین گردیدند و کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
 از قبیل چک ، س���فته ،بروات ،قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل
 ) بعنوان امضای اصلی ( و رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)267971(

آگهی تغییرات شرکت نسیم پاک ایرانیان سهامی خاص
به شماره ثبت 501998 و شناسه ملی 14006383699 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای مهدی برنگی بشماره ملی 
0050078526 بسمت مدیرتصفیه ش���رکت تعیین گردید. - آدرس و محل مدیرتصفیه به 
نشانی: تهران خیابان یوسف آباد خیابان هفتم پاک 27 و کد پستی 1433643887 میباشد . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269820(

آگهی انحال شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز  

)سهامی خاص( به شماره ثبت 5916 و شناسه ملی 10320130226 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعام و آقای محسن زندی به شماره ملی 3258953351 به سمت 
مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه 
 تهران - بلوار کش���اورز - خیابان شوریده - پاک 5 - طبقه هشتم 

کد پستی 1415965171 می باشد. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست ثبت ش�رکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای 
استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 
)269819(

آگهی انحال شرکت سوار پروجکتس پارس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 492200 و شناسه ملی 14005860427

 به استناد صورتجلس����ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ش����رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و امیر اسام نژاد به شماره ملی 1376617668 
به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش����انی محل تصفیه: تهران خیابان ولیعصر، بااتر از نیایش، 

خیابان سعیدی، نبش مهرشاد، پاک 64، واحد 15 کدپستی 1967944368 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269818(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد
به شماره ثبت 493793 و شناسه ملی 14005935969 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/16 و مجوز ش���ماره 972/15/147093 مورخ 
 1397/06/13 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حبیب االه

نهالی به شماره ملی 2939461155 و محمد حسین خلیلیان به شماره ملی 1292243473 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تص���دی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . با توجه به 

صورت جلسه مورخ 1396/12/15 مدیرعامل و صاحبان امضاهای مجاز بدون تغییر اعام گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269814(

آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت 10822 و شناسه ملی 10100433825 
به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : امیر عباس حسینی با شماره ملی 0059660848 از طرف شرکت 
س���رمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان نماینده این ش���رکت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو)س���هامی عام(به جای ارسان فتحی پور معرفی 
گردیدند. حجت حس���ن زاده با شماره ملی 6409859831 از طرف شرکت آرتا معدن ساواان به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت ایران 
ترانسفو)س���هامی عام(به جای آقای رامین جعفری علمداری معرفی گردیدند. بهزاد ظهیری به شماره ملی 2630238873 بعنوان مدیرعامل شرکت ایران 
ترانسفو)سهامی عام( انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت آقای بهزاد ظهیری به شرح پیوست تفویض کرد. اجرای 
قوانین،مقررات،احکام ومصوبات هیأت مدیره و اتخاذ تدابیر ازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت . - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،اشخاص 
ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسس���ات خصوصی - تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی ،آیین نامه ها و رویه های ازم برای شرکت . - انجام کلیه معامات 
تجاری طبق آیین نامه معامات ش���رکت و مصوبات هیات مدیره . - تجهیزامکانات مورد لزوم به منظور بررس���ی مشارکت و سرمایه گذاری درطرح های 
توسعه ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا” ارائه این گونه طرح ها به هیأت مدیره برای تصویب. - پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی ها ، شعب 
 ویا واحدهای س���رمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیأت مدیره . - تدوین پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب . 
استخدام،نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور تامین اجتماعی وآیین نامه های داخلی شرکت 
 و مصوبات هیأت مدیره و همچنین انجام اقدامات ازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی . - دریافت مطالبات و پرداخت هزینه های
جاری و س���رمایه ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین ش���ده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن . - انجام 
مفاد ماده 232 اصاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خاصه دارایی ها و بدهی های شرکت و تهیه گزارش های مالی و ارائه به هیأت مدیره و بازرس 
 قانونی در مواعد قانونی مقرر. - طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت ، 
در هریک از دادسراها و دادگاه های اختصاصی یا عمومی یا انقاب و دیوان عالی کش���ور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا 
متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام ش���رکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا 
عمومی در جهت اس���تیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ،قضات تحقیق و اس���تیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از 
آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه ها ،اعام اراده و نظر ،درخواس���ت تجدید نظر، فرجام ،واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ،استرداداسناد و 
درخواس���ت و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع 
دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی دارو و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی 
و مزاحمت ، درخواست ضرو زیان صدور دستور ازم ااجرا )اجرائیه(و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون 
و متهم و قبول اموال بدهکار جلسه های مزایده در مقابل طلب ش���رکت ،انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب 
ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم امور مشابه دیگر. - پیشنهاد اخذ تسهیات 
از بانک ها و موسس���ات اعتباری با رعایت صرفه و صاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیأت مدیره. - پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و 
 یا غیر منقول به نفع ش���رکت ویا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا” . - پیشنهاد وگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری )سرقفلی( . 
- تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و عایم تجاری ویا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و 

اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269825(

آگهی تغییرات 
شرکت قیر آکام شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 320310 و شناسه ملی 10103577036 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب 
س���ود و زیان س���ال مالی 1396 مورد تصویب مجمع عمومی قرار 
گرفت . موسس���ه حسابرسی آزمودگان به ش���ماره ثبت 4684 و 
شناس���ه ملی 10100252339 را بعنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرس���ی نوین نگر مانا به ش���ماره ثبت 22071 و شناسه ملی 
10103520913 را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های

شرکت تعیین گردید. . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269817(

آگهی تغییرات شرکت صنایع گوشت پویا پروتئین سهامی خاص  
به شماره ثبت 2380 و شناسه ملی 10101742560 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1396/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسس���ه حسابرسی پاسارگاد 
احرار به شن�اسه ملی 10103315131به س���مت بازرس اصلی و حسن 
شاکری به شماره ملی 5829631611 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یکس���ال انتخاب گردیدند -ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به 
س���ال مالی95/12/30 موردتصویب قرارگرفت. -روزنامه اطاعات بعنوان 

روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار 
سرپرس�ت اداره ثب�ت ش�رکتها و موسس�ات غیرتج�اری 
شهرس�تانهای اس�تان تهران سازمان ثبت اس�ناد و اماک 
کش�ور اداره کل ثبت اسناد و اماک اس�تان تهران مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )269816(

آگهی تغییرات شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا سهامی خاص 
به شماره ثبت 50812 و شناسه ملی 10100959710 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت حساب 
تهران به شناسه ملی10100474104 به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی دهقانی محمدآبادی 
با کد ملی 0061460044 به عنوان بازرس علی البدل ش���رکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه رسمی کثیراانتشاراطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269812(

آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 358037 و شناسه ملی 10104064811 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به س���ال مالی 1396 به تصویب رسید. - 
موسسه حسابرسی شراکت به شناس���ه ملی 10100174240 به سمت بازرس اصلی و محمد 
ابراهیم زاده کاریزکی به کد ملی 0702541214 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )269809(
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انصاراهللا يمن ائتالف سعودي را 
در «الحديده» زمينگير كرد

ســـرويس خارجى: نيروهاى ارتش و انصاراهللا يمن با انجام پاتك هايى 
سنگين، پيشروى مزدوران ائتالف سعودى در جنوب و شرق بندر «الحديده» را 

متوقف و آن ها را در همان مناطق، زمينگير كرد.
 انصاراهللا يمن اعالم كرد: حمالت گسترده نيروها تحت حمايت ائتالف 
سعودى – اماراتى را در شرق و جنوب بندر «الحديده» ناكام گذاشته و پيشروى 
آنها به سمت مركز اين شهر را متوقف كرده است.اين جنبش افزود: نيروهاى 
يمنى در 24 ساعت گذشته توانستند پيشروى ائتالف سعودى و نيروهاى دولت 
مستعفى يمن را كه از قسمت جنوبى الحديده به سمت مركز شهر آغاز شده بود، 
متوقف كنند.به گفته منابع يمنى ، تالشهاى ائتالف سعودى براى قطع شريانهاى 
اصلى و حياتى انصاراهللا و تصرف شهر استراتژيك الحديده با مقاومت شديد 
نيروهاى جنبش انصاراهللا مواجهه شده است. اين منابع افزودند: نيروهاى نخبه 
انصاراهللا با مقاومت در مقابل در برابر متجاوز سعودى توانستند بيمارستان« 22مه» 
را كه در شرق الحديده قرار دارد و در روزهاى گذشته به دست متجاوزان ائتالف 
سعودى افتاده بود، پس بگيرند.همزمان، منابعى در بيمارستان الحديده گفتند: در 
تازه ترين درگيرىها در برخى از محورهاى الحديده 32تن از نيروهاى مستعفى 
و هفت تن غيرنظامى در حومههاى جنوبى شهر كشته شدند. در چنين شرايطى، 
نيروهاى يمنى يك فروند موشك «زلزال-1» را به مواضع مزدوران عربستان در 
ه» واقع در شمال غربى يمن شليك كردند. در همين حال، اتحاديه  استان «َحجَّ
اروپا نيز در بيانيه اى نسبت به ادامه بحران انسانى در يمن به دنبال تداوم حمالت 

ائتالف سعودى هشدار داد.

تقويم اطالعات
چهار شنبه 23 آبان 1397
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)

طلوع آفتاب (فردا)

11 و 49 دقيقه

و58 دقيقه  16

17 و 18 دقيقه

23 و 06 دقيقه

5 و 13  دقيقه

6 و 40  دقيقه

سازمان عفو بينالملل جايزه حقوق بشرى را از رهبر ميانمار پس گرفت
ابنا: ســــازمان عفو بين الملل با محكوم كردن 
بى تفاوتى «آنگ سان سوچى»رهبر ميانمار نسبت به 
سركوب اقليت مسلمان روهينگيا، جايزه "سفير وجدان" 
را از وى پس گرفت. عفو بين الملل عالى ترين جايزه 
اين سازمان را كه پيش از اين به «آنگ سان سوچى» 
رهبر حزب حاكم ميانمار داده بود از وى پس گرفت. 
آنگ سان سوچى در سال 2009 ميالدى برنده جايزه 

"سفير وجدان" سازمان عفو بين الملل شده بود.  

آمريكا بيانيه بين المللى منع حمالت سايبرى را امضا نكرد
ايرنا: آمريكا از امضاى يك بيانيه بين المللى در حمايت از شهروندان در 
برابر حمالت ســـايبرى خوددارى كرد كه اين مســـاله نشان دهنده ترديدها در 
دولت دونالد ترامپ براى محدود كردن گزينه هاى خود در استفاده از سالحهاى 
ســـايبرى تهاجمى و دفاعى است.اين بيانيه را امانوئل مكرون رئيس جمهورى 
فرانسه درجريان مجمع صلح پاريس همزمان با يكصدمين سالگرد پايان جنگ 

جهانى اول منتشر كرد. 
ماهاتير محمد: ترامپ عامل افزايش تنش و جنگ تجارى است

ايرنا: ماهاتير محمد نخست وزير مالزى درحاشيه 
اجالس سران آسه آن در سنگاپور، دونالد ترامپ را 
به عنوان عامل افزايش تنش ميان واشنگتن و پكن 
و بروز جنگ تجارى ميان دو طرف مورد سرزنش 
قرار داد. ماهاتير محمد در واكنش به شركت نكردن 
دونالد ترامپ در ســـى و سومين اجالس آسه آن با 
حضور سران و مقام هاى ارشد 18 كشور در سنگاپور 
افزود: اين موضوع ناراحت كننده نيست، مساله اين 
اســـت كه جنگ تجارى ايجاد شـــده، بعيد است با موافقت جمهوريخواهان و 

دموكرات ها همراه باشد. 
افزايش تقاضاى جهانى براى خريد تسليحات نظامى روسيه

تسنيم: مديركل شركت «راس آبارون اكسپورت» روسيه گفت، تقاضا براى 
تسليحات نظامى روسى در بازارهاى جهانى افزايش يافته و سفارش ها از سوى 
كشورهاى عربى سهم قابل توجهى را به خود اختصاص دادهاند."الكساندر ميخييف" 
اعالم كرد: سالحهاى با مارك "ساخت روسيه" امروزه تقاضاى زيادى در جهان 
پيدا كرده، زيرا به بهترين نحو كارايى خود را در شرايط مختلف آب و هوايى 

در دريا، زمين و هوا نشان دادهاند.  
ترامپ: اگر ما نبوديم، فرانسوىها بايد در پاريس آلمانى مىآموختند! 
فـــارس: رئيسجمهـــورى آمريكا در انتقادى تند از ايده «امانوئل مكرون» 
همتاى فرانسوى خود درباره ايجاد ارتش واحد اروپايى گفت كه اگر واشنگتن 
وارد جنگ جهانى اول و دوم نمىشد، مردم فرانسه بايد در پاريس آلمانى ياد 
مىگرفتند.دونالد ترامپ» بار ديگر از پيشنهاد اخير رئيسجمهورى فرانسه براى 
تشكيل ارتش اروپايى به شدت انتقاد و با لحنى توهين آميز با فرانسوىها صحبت 
كرد. مكرون اخيرا گفته بود: ما اگر در زمينه تشكيل ارتش واقعى اروپايى تصميم 

نگيريم، نمىتوانيم از اروپايىها دفاع كنيم. 
خوابيدن پادشاه مغرب هنگام سخنرانى رئيس جمهورى فرانسه

ابنا: «محمد ششم» پادشاه مغرب در مراسم بزرگداشت پايان جنگ جهانى 
اول مورد توجه بسيارى از دوربينهاى خبرى قرار گرفت زيرا در اين مراسم 
كه بسيارى از مقامات كشورهاى مختلف در فرانسه گردهم آمده بودند وى به 
خواب عميقى رفته بود. در بين ســـخنرانى رئيس جمهورى فرانسه، دوربينها 
صحنه جالبى را شكار كردند كه مربوط به چرت زدن پادشاه مغرب در حين 
صحبت هاى مكرون بود. پادشاه مغرب كه در كنار همسر ترامپ نشسته بود به 

خواب عميق فرو رفته بود. 
هشدار روسيه درباره استقرار موشكهاى آمريكايى در اروپا

ايسنا: فرستاده روسيه در اتحاديه اروپا گفت، آمريكا با استقرار سامانههاى 
موشكى خود در اروپا خطر بروز رويدادهاى دراماتيكى را در قاره سبز افزايش 
مىدهد.به گزارش ايسنا، والديمير چيژوف گفت، آمريكا كه تصميم دارد از پيمان 
منع تسليحات اتمى ميان برد خارج شود و سيستمهاى موشكى خود را در اروپا 

مستقر كند، باعث بروز رويدادهاى دراماتيك مىشود.  
بازداشت 12 تروريست داعش در تاجيكستان

ايسنا: سازمان امنيت ملى تاجيكستان از بازداشت يك گروه 12 نفره وابسته 
به داعش كه قصد اجراى عملياتهاى تروريستى در اين كشور را داشتند، خبر 
داد. منصور جان عماروف، معاون اين سازمان  اظهار داشت: اعضاى اين گروهك 
از طريق اينترنت به عضويت داعش درآمده و در تماسى مستقيم بيعت خود با 

داعش را اعالم كرده بودند. 
وزير دفاع آلمان: ارتش اروپايى هر چه سريعتر تشكيل شود

مهر: وزير دفاع آلمان بر لزوم حمايت كشورهاى 
اروپايى از تحقق تاسيس ارتش اروپايى تاكيد كرد. 
خانم «اورزال فون در الين» اظهار داشـــت: تاسيس 
ارتش اروپايى و فعاليت هاى آتى آن مى تواند نه 
تنها در خصوص افزايش امنيت كشورهاى اروپايى 
بلكه در حل بحران هاى بين المللى نيز تاثير بسزايى 
برجاى بگذارد. وى گفت: فرانسه و آلمان به عنوان 
دو كشور مهم اروپايى كه توان دفاعى نسبتا بااليى 

دارند مى توانند مسير تحقق ارتش اروپايى را هموار كنند. 
بازداشت 2 ملوان نيروى دريايى آمريكا به جرم دزدى در پرتغال

فـــارس: دو ملـــوان ناو هواپيمابر «يو اس اس هرى ترومن» آمريكا بعد از 
كتككارى يك راننده تاكسى در «ليسبون» پايتخت پرتغال و دزدى تلفن همراه او 
در اين كشور اروپايى بازداشت شدند. گفته مىشود كه اين دو نظامى آمريكا در 
ليسبون يك راننده تاكسى را مورد حمله و كتك كارى قرار داده و گوشى تلفن 

همراه او را دزديدند. پليس پرتغال اين دو ملوان را بازداشت كرد. 
منتقد پوتين ممنوعالخروج شد 

ايسنا: الكسى ناوالنى رهبر اپوزيسيون روسيه از 
خروج از كشورش منع شد. به گفته او، اين اقدام براى 
جلوگيرى از حضورش در جلسه نهايى رسيدگى به 
پروندهاى است كه در دادگاه عالى حقوق بشر اروپا 
ثبت كرده است. ناوالنى، مهمترين شخصيت اپوزيسيون 
روسيه گفت كه هنگام بررسى پاسپورتش در فرودگاه 
مسكو، گارد مرزى او را بازداشت كرده و به او گفتهاند 
بنا به حكمى از ســـوى سرويس دادگسترى فدرال، 

نمىتواند از كشور خارج شود. 
اتريش: اطالعات بيشترى درباره جاسوسى روس منتشر مىكنيم

ايســـنا: رئيسجمهورى اتريش اعالم كرد كه اطالعات جديدى در مورد 
سرهنگ سابق اتريشى كه متهم به جاسوسى براى روسيه شده، انتشار خواهد يافت. 
الكساندر فان در بلن، با اشاره به اين كه تحقيقات در مورد نوع اطالعات منتقل 
شده توسط اين جاسوس به روسيه و اين كه اين اطالعات حساس بوده يا خير 

ادامه دارد، تاكيد كرد كه شايد در عرض چند هفته آينده ما آن را بفهميم. 
هشدار نخست وزير سابق فرانسه درباره بحران سياسى اروپا

ايسنا: دومنيك دوويلپن نخست وزير سابق فرانسه در اظهاراتى هشدار داد 
كه انتخابات پارلمانى اروپا مىتواند تبديل به كاتاليزور يك بحران سياسى بزرگ 
شده و سپر بال كردن افراطىها مىتواند سبب جلب همدلى راى دهندگان به 

آنها شود.

كوتاه از سراسر جهان

ســـرويس خارجـــى: ائتالف 
آمريكايـــى مدعى مبارزه با داعش در 
ســـوريه، در جديدترين جنايت خود 
يك روستا در ريف ديرالزور را بمباران 
كرد كه طى آن 60غيرنظامى كشته يا 

مجروح شدند .
منابع محلى اعالم كردند كه بيش 
از 60 غيرنظامـــى در جريان حمالت 
ائتالف بينالمللى تحت رهبرى آمريكا 
به روستاى «الشعفه» در ريف ديرالزور 
كشته يا زخمى شدند. اين منابع افزودند، 
حمالت هوايى ائتالف به روستاها و 
شهركها در ريف ديرالزور در جنوب 
شرقى كشـــور به آواره شدن و كوچ 
صدها غيرنظامى كه خانههاىشـــان 
تخريب شـــده، منجر شده است. اين 
در حالى اســـت كه ائتالف آمريكايى 
روز جمعه گذشـــته نيـــز در جريان 
بمباران منطقه «هجين» در ريف شرقى 
ديرالزور، 26 غيرنظامى را به قتل رساند. 
وزارت خارجه سوريه دو نامه به سازمان 
ملل متحد و شوراى امنيت ارسال كرده 
و در آنهـــا حمالت ائتالف آمريكايى 
را محكوم كرده است. اين وزارتخانه 
از شوراى امنيت خواسته است براى 
جلوگيـــرى از تكرار اين جنايتها و 
تجاوزها فورا وارد عمل شود. ائتالف 
آمريكايى در توجيه جنايت اخيرش در 
منطقه «هجين» مدعى شده است كه اين 
منطقه در جريان بمباران خالى از سكنه 
بود و جنگندهها مواضع داعش را هدف 
قـــرار دادند.خبر ديگر اينكه يك منبع 
نظامى عالى رتبه سوريه تاكيد كرد، در 

صورت استمرار فعاليتهاى گروههاى 
تروريســـتى در ادلب و حمالت آنها 
عليـــه پايگاههاى ارتش، در چند روز 
آينده شاهد عمليات نظامى بزرگى در 
حومههاى شمالى حما و مناطق جنوبى 

ادلب خواهيم بود. وى اظهار داشت: 
در صورتى كه گروههاى تروريستى به 
تنشها ادامه دهند و آنكارا نيز در عمل 
به تعهداتش درباره منطقه خالى از سالح 
ناكام بماند، با توجه به اينكه جبهههاى 
حومه استان حما و استان ادلب شاهد 
تنشهاى رو به گسترشـــى از سوى 

گروههاى تروريستى مسلح و حمالت 
آنها به پايگاههاى ارتش ســـوريه و 
مناطق مسكونى روستاها و شهركهاى 
اطراف هستند، قطعا اين جبههها شاهد 
عمليات نظامى گســـتردهاى از طرف 

ارتش خواهند بود. منبع ياد شـــده در 
ادامه گفت: گروههاى شـــبهنظامى از 
زمان اعالم توافقنامه "منطقه خالى از 
ســـالح" همچنان با هدف قرار دادن 
پايگاههاى ارتش با سالحهاى سنگين 
به فعاليتهاى خود در محورهايى در 
حومه شرقى ادلب و حومه شمالى و 

شمال غربى حما ادامه مىدهند.
آخرين مورد نيز حمله نيروهاى 
وابسته به "حزب اسالمى تركستانى" 
با موشكهاى آمريكايى تاو به مواضع 
ارتش در سهل الغاب بود. منبع مذكور 

افـــزود: ارتش ســـوريه روزانه اقدام 
شبهنظاميان در انتقال تجهيزات نظامى 
به منطقه خالى از سالح را رصد مىكند 
و ارتـــش آماده مقابله با هرگونه اقدام 
تحريكآميز است. همچنين اين منبع 
تاكيد كرد: ارتش سوريه اطالعاتى دقيق 
و اهداف مشخصى از جمله چند انبار 

سالح و مهمات و پايگاههاى فرماندهى 
گروههاى شبهنظامى دارد، اين اهداف 
در مرحله اول هر عمليات نظامى در 
حومه اســـتانهاى ادلب و حما هدف 
قرار خواهند گرفت. چندين گروه و 

تشكل تروريستى در حومه شمالى حما 
و جنوبى ادلب مستقر هستند كه برخى 
از آنها با جبهه النصره و برخى ديگر با 
گروه تروريستى داعش و تعدادى نيز با 

القاعده در افغانستان بيعت كردهاند.
خبر ديگر اينكه ساكنان جرابلس 
واقع در استان حلب سوريه عليه عناصر 

تروريستى عمليات «سپر فرات» دست 
به تظاهرات زدند و اعالم كردند كه بايد 
مقرهاى اين گروهها به خارج از اين شهر 
منتقل شود. يك خودروى بمبگذارى 
شده روز دوشنبه در شهرك «جرابلس» 
واقع در ريف شمال شرق استان حلب 
منفجر شد كه در پى آن سه نفر كشته 
و شمار زيادى نيز زخمى شدند. شهر 
جرابلس در تسلط گروههاى تروريستى 
معارض وابسته به عمليات «سپر فرات» 
قرار دارد؛ گروههايى كه مستقيما تحت 
حمايت تركيه قرار دارند. گروه موسوم 
به «ديدبان حقوق بشر سوريه» -نزديك 
به معارضان- گزارش داد كه اين شهر 
بـــه خاطر ناامنى كه آن را فرا گرفته، 
شاهد تظاهرات گسترده مردمى بود.

ايـــن ديدبان اعالم كرد كه گروههاى 
وابسته به تركيه نتوانستهاند امنيت را 
در جرابلس برقرار كنند و ربودن، قتل، 
انفجار و حمالت مسلحانه را در اين 

شهر كاهش دهند.
به گفته ديدبان، شمار زيادى از 
ساكنان جرابلس در اعتراض به وضعيت 
اين شـــهر تظاهرات كرده و الستيك 
آتش زدند و خشـــم و انزجار خود 
را نسبت به اين موضوع نشان دادند. 
اين گروه ادامه داد، ساكنان جرابلس از 
گروههاى وابسته به تركيه خواستهاند كه 
مقرهاى خود را به خارج از محلههاى 
مسكونى انتقال دهند؛ چرا كه اخيرا اين 
مقرها با بستههاى انفجارى، حمالت 
انتحـــارى و بمبگذارى مورد حمله 

قرار مىگيرند.

حمالت جديد آمريكا در سوريه 60 كشته و زخمى برجا گذاشت

جامعه جهانى خواستار توقف ماشين ترور رژيم صهيونيستى در غزه شد
سرويس خارجى: يك روز پس 
از عمليات ترور و حمالت گسترده 
هوايى و زمينى رژيم صهيونيستى به 
غزه كه البته با پاسخ كوبنده موشكى 
مقاومت فلسطين مواجه شد، جامعه 
جهانى به اســـتثناى آمريكا كه از اين 
تجاوزگرى اســـرائيل حمايت كرد، 
تجـــاوز جديد صهيونيســـت ها را 

محكوم كرد.
در همين راستا آنتونيو گوترش 
دبير كل سازمان ملل متحد خواستار 
خويشتندارى تمامى طرف ها در نوار 
غزه شـــد. سخنگوى رئيس سياست 
خارجى اتحاديه اروپا نيز تشـــديد 
خشونتها در غزه را هشدار دهنده 
خواند و گفت: هدف قرار دادن غير 
نظاميان غير قابل قبول است و اقدامات 
خشونت بار بايد فورا متوقف شود. 
اتحاديه عرب نيز خواســـتار مداخله 
فـــورى جهانى براى توقف حمالت 
اسرائيل عليه غزه شد. اتحاديه عرب 
تداوم تنشهاى اسرائيل عليه نوار غزه 
را محكوم كرد و مقامات اســـرائيل 
را مســـئول كامل نتايج اين حمالت 
و پيامدهاى آن دانســـت. سعيد ابو 
على، معـــاون دبيركل اتحاديه عرب 
در امور فلســـطين و اراضى اشغالى 
عربى خواستار مداخله فورى جامعه 
جهانى براى توقف حمالت ظالمانه 
رژيم صهيونيستى شد. ابوعلى جامعه 
جهانى را مسئول حمايت بينالمللى 
از ملت فلسطين و تالش براى تحقق 
صلح عادالنه و فراگير كه پاسخگوى 
خواستههاى ملتهاى منطقه باشد، 

دانست.
سخنگوى وزارت امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران هم با اشاره 
بـــه ترور يكى از فرماندهان مقاومت 
اســـالمى فلسطين و شهادت جمعى 
ديگر از مبارزان فلســـطينى به دست 
نظاميان رژيم صهيونيستى خواستار 

مداخله فورى مجامع بينالمللى براى 
توقف ماشـــين جنگى و ترور اين 
رژيم شد.«بهرام قاسمى» ضمن محكوم 
كردن اين جنايات، رژيم صهيونيستى را 
تجسم عينى تروريسم دولتى در منطقه 
توصيف كرد و افزود: سريال ترور و 
جنايت و تجاوز رژيم اشغالگر قدس 
با حمايت و تشويق دولت آمريكا و 
سكوت و همراهى برخى از كشورهاى 
منطقه همچنان ادامه دارد. دفتر رياست 
جمهورى تركيه هم با تاكيد بر لزوم 
توقف حمالت رژيم صهيونيستى به 
غزه، از جامعه جهانى خواســـت كه 
مسئوالنه عمل كرده و به اين تجاوزات 
واكنش نشـــان دهد.«ابراهيم كالين» 
سخنگوى رياست جمهورى تركيه از 
جامعه جهانى خواست سكوت خود 
درباره حمالت رژيم صهيونيستى به 
غزه را بشكند و اقدامى مسئوالنه در 
قبـــال آن انجام دهد. كالين با صدور 
بيانيهاى ضمن درخواست از كشورهاى 
مختلف براى واكنش به حمالت اخير 
رژيم صهيونيستى به نوار غزه، تاكيد 
كرد كه حمالت ظالمانه اسرائيل عليه 
ساكنان اين منطقه بايد هرچه سريعتر 
متوقف شود. وى حمالت دو روز اخير 
جنگندهها و توپخانه رژيم صهيونيستى 
بـــه نوار غزه را محكوم كرد و آن را 
اثبات مجدد سياستهاى مستبدانه و 
اشـــغالگرانه اين رژيم و تداوم نقض 
قوانين بينالمللى توسط آنها دانست.

وزارت امور خارجه روسيه نيز 
اسرائيل را مسئول تشديد اوضاع در 
نوار غزه دانست. وزارت خارجه روسيه 
حمالت اسرائيل به نوار غزه را تحريك 
آميز دانست. وزارت خارجه لبنان هم 
در بيانيه اى خواســـتار اقدام فورى 
جامعه جهانى براى توقف حمالت و 
بمبارانهاى وحشيانه رژيم صهيونيستى 
عليه مناطق مسكونى در غزه شد. در 
اين بيانيـــه، تجاوز به باريكه غزه و 

ســـاكنان غيرنظامى آن محكوم شده 
است. وزارت خارجه لبنان همچنين 
به خانواده هاى كسانى كه در اثر اين 
تجاوز به شـــهادت رسيدند، تسليت 
گفـــت. دولت اردن نيز در واكنش به 
جنـــگ افروزى جديد رژيم غاصب 
صهيونيستى، خواستار اقدام فورى براى 
توقف حمالت بى امان رژيم تل آويو 
بـــه نوار غزه شـــد. اين اظهارات را 
«جمانه غنيمات» وزير اطالع رسانى و 

سخنگوى رسمى دولت اردن بيان كرد. 
غنيمات با هشدار نسبت به خطرآفرين 
بودن تشـــديد تنش ها در نوار غزه، 
بر اهميت توقف عمليات خصمانه و 
لزوم خويشتندارى و اتخاذ اقدامات 
عملى براى پايان دادن به مشـــكالت 
بشردوستانه مردم نوار غزه تاكيد كرد. 
سخنگوى دولت اردن همچنين گفت: 
تنها راه برون رفت از بحران غزه، راه 
حل سياسى و بازگشت فلسطينى ها 
و اســـرائيل به پاى ميز مذاكره است. 
دولـــت قطر هم در بيانيهاى حمالت 
رژيم صهيونيستى به شهر خانيونس 

در جنوب نوار غزه كه به شـــهادت 
و زخمى شدن شمارى از فلسطينيان 
منجر شد را محكوم كرد. دولت قطر 
ضمن محكوم كـــردن حمله رژيم 
صهيونيستى به شهر خانيونس، تأكيد 
كرد كه اين حمالت به بحرانىشدن 
اوضاع غزه در پرتو محاصره تحميلى 
بر اين منطقه، مىانجامد. در اين بيانيه 
آمده اســـت كه دولت قطر به شدت 
اين حمالت اســـرائيل به شهر خان 

يونـــس را محكوم مىكند. انصاراهللا 
يمن نيز طى بيانيهاى سلسله حمالت 
رژيم صهيونيستى عليه نوار غزه را به 
شدت محكوم و با نيروهاى مقاومت 
فلسطين اعالم همبستگى كرد. دفتر 
سياســـى جنبش انصاراهللا يمن طى 
بيانيهاى، اعالم كرد كه تشديد حمالت 
اشغالگران اسرائيلى عليه نوار غزه در 
فلســـطين و همه نقضهاى صورت 
گرفته عليه حق ملت فلســـطين كه 
مخالف اديان آســـمانى و عرفهاى 
انسانى و قوانين بينالمللى است را به 

شدت محكوم مىكند.

اين درحالى اســـت كهبه دنبال 
واكنش نيروهاى مقاومت فلسطينى 
به حمالت صهيونيستها، يك مقام 
ارشد آمريكايى از همبستگى واشنگتن 
با اشغالگران خبر داد. نماينده رئيس 
جمهور آمريكا در امور غرب آسيا بار 
ديگر از حمايت كشـــورش از رژيم 
صهيونيستى در جنگ عليه حماس 
خبر داد. «جيسون گرينبالت» گفت: 
ما همراه اسرائيل هستيم زيرا از خود 

مقابل اين حمالت دفاع مىكند. وى 
بدون هيچ اشارهاى به حمله تروريستى 
صهيونيستها به مواضع حماس، با 
محكوم كردن پاسخ موشكى رزمندگان 
حماس، مدعى شـــد كه حماس به 
فلسطينىها و غزه اهميتى نمىدهد 
و فقط در پى پيشبرد اهداف سياسى 

است.
حمــالت هوايــى و زمينى 

اسرائيل
رژيم صهيونيستى در پى حمالت 
موشكى مقاومت فلسطين، از زمين و 
هوا مقرهاى نظامى حماس، نهادهاى 

خدماترسان و ســـاختمان شبكه 
ماهوارهاى االقصـــى در غرب نوار 
غزه را بمباران كرد.جنگندههاى رژيم 
صهيونيستى به شكل مداوم مقرهاى 
نظامى، ساختمانهاى دولتى و نهادهاى 
خدمات رسان را در غزه بمباران كردند. 
بنا بر اعالم منابع فلســـطينى در دور 
جديد حمالت ســـه تن به شهادت 
رسيدهاند. حمالت رژيم صهيونيستى 
يك ساختمان وابسته به وزارت داخلى 
حماس، مقر گارد ساحلى غزه، مقرهاى 
عملياتى نيروهاى مقاومت، ساختمان 
شبكه االقصى و برخى منازل شهروندان 
غزه را هدف قرار داد. با شـــهادت 
سه فلسطينى در اين حمالت، شمار 
شـــهداى موج جديد درگيرى ميان 
نيروهاى مقاومت و رژيم صهيونيستى 
به 10تن رسيد. در اين حال حماس 
با صدور پيامى اقدام رژيم صهيونيستى 
در بمباران ساختمان شبكه ماهواره اى 
االقصى را محكوم كرد. حماس تأكيد 
كرد كه تخريب مقر االقصى از سوى 
دشمن صهيونيست ايجاب مى كند كه 
تمامى سازمان هاى حقوقى، مطبوعاتى 
و رســـانه اى بين المللى اين اقدام 
خصمانه و خطرناك را محكوم كنند. 
حزباهللا لبنان نيز اعالم كرد كه تجاوز 
اسرائيل به شبكه ماهوارهاى االقصى 

اقدام تروريستى وحشيانه است.
شليك 400 موشك به اراضى 

اشغالى
تنشها بين رژيم صهيونيستى و 
گروههاى مقاومت در نوار غزه درحالى 
با چراغ ســـبز ارتش براى افزايش 
تصاعدى، وارد دومين روز خود شد كه 
شهركنشينان متحمل تلفات سنگينى 
شدند.درگيرىهاى جديد بين رژيم 
صهيونيستى و نيروهاى مقاومت در نوار 
غزه، در حالى وارد دومين روز خود 
مىشود كه به اذعان ارتش صهيونيستى، 
طى حدود دو روز گذشـــته، بيش از 

400 فروند موشك به سمت اراضى 
اشغالى شليك شد. رسانههاى مستقر در 
فلسطين اشغالى مىگويند تا كنون سه 
شهركنشين صهيونيست بر اثر پاسخ 
موشكى مقاومت كشته شده و 85 نفر 

ديگر نيز زخمى شدند.
 كابينه امنيتى رژيم صهيونيستى 
نيز كه قرار بود روز گذشـــته جلسه 
اضطرارى براى بررسى وضعيت در 
غزه را برگـــزار كند، بعد از مواجه 
شدن با حجم گسترده پاسخ موشكى 
مقاومـــت، اين جلســـه را لغو كرد. 
«آويگدور ليبرمن» وزير جنگ و «گادى 
آيزنكوت» رئيس ستادكل ارتش رژيم 
صهيونيستى اما به همراه ديگر مقامات 
امنيتى و نظامى جلسات متعددى را 
براى ارزيابى وضعيت در ساعات آتى 
برگزار كردهاند. از سويى صهيونيستها 
مىگويند در مواجهه با باران موشكى 
سربازان مقاومت در غزه، سامانه دفاع 
موشـــكى اين رژيم موسوم به گنبد 
آهنين، فقط توانست 100 موشك از 
400 موشك فلسطينىها را رهگيرى 
كند. سخنگوى ارتش رژيم صهيونيستى 
از عملكرد 30درصدى سامانه پدافندى 
گنبد آهنيـــن در رهگيرى و انهدام 
موشكهاى دستساز فلسطينىها خبر 
داد. اين بار عالوه بر ساكنان شهركهاى 
صهيونيستنشين مستقر در مرز غزه، 
شهركنشينانى كه 70كيلومتر آن سوتر 
از غزه جا خوش كرده بودند هم مجبور 

شدند در پناهگاه پناه بگيرند.
اين درحالى اســـت كه شبكه 
الجزيـــره به نقل از منابع خود مدعى 
توافـــق آتشبس ميـــان گروههاى 
فلســـطينى حاضـــر در غزه و رژيم 
صهيونيستى شد.اين شبكه همچنين 
اعالم كرد كه توافق آتشبس به زودى 

اجرايى خواهد شد.
تحسين عمليات مقاومت

حـــزب اهللا لبنان با صدور بيانيه 

اى پاســـخ موشكى مقاومت در غزه 
عليه رژيم صهيونيســـتى را ستود و 
آن را شـــجاعانه و نشـــانگر اراده و 
پايبندى ملت فلســـطين در دفاع از 
ســـرزمين خود دانست.در اين بيانيه 
آمده است: ملت شجاع فلسطين قادر 
به سدكردن تجاوزات دشمن و ناكام 
كردن توطئههاى آن است. حزب اهللا 
تاكيد كرد كه رزمندگان فلسطين در 
رويارويى قهرمانانه خود با سربازان 
اشغالگر در خان يونس چنان درسى 
به دشمن دادند كه قبل از هر تجاوزى 
به دقت فكر كند.مجمع علماى مسلمان 
لبنان نيز ايستادگى نيروهاى مقاومت 
اســـالمى فلسطين در برابر عمليات 
نيروهاى اشـــغالگر در خان يونس را 
تبريك گفت. مجمع علماى مسلمان 
لبنان از ملت هاى عربى و اســـالمى 
خواست برنامه هاى رسانه اى گسترده 
را براى يارى مقاومت در فلسطين انجام 
دهند و به يارى شهروندان مقاوم غزه 
كه از نقص بزرگى در مواد غذايى و 

بهداشتى رنج مى برند، بپردازند.
كمپين ملت هاى عرب عليه 

اسرائيل 
گروهى از شهروندان كشورهاى 
عرب حاشيه جنوبى خليج فارس با 
راه اندازى كمپينى در اينترنت، خواستار 
توقف هرگونه عادى سازى رابطه با 
رژيم صهيونيســـتى شد. اين گروه با 
طرح درخواســـت خود در اينترنت، 
از شهروندان كشورهاى عرب حاشيه 
خليج فارس خواســـت با تاييد اين 
طرح، با هرگونه سازش در خصوص 
مســـاله فلسطين مخالفت كرده و بر 
اصول تاريخـــى و اخالقى در اين 
مســـاله پايبند باشند. تاكنون بيش از 
500 شهروند از كشورهاى مختلف 
حاشيه جنوبى خليج فارس با ذكر نام 
خود با اين درخواســـت در اينترنت 

موافقت كرده اند.

ســـرويس خارجى: وزير كشور 
تركيه رفتار آمريكا درنحوه برخورد با 
گروه تروريستى پ.ك.ك را رياكارانه 

خواند.
 «ســـليمان ســـويلو»  اعـــالم 
كرد:آمريكايى ها از يك ســـو براى 
يافتن محل اختفاى ســـه نفر از سران 
گروه تروريستى پ.ك.ك جايزه تعيين 
مى كند و از ســـوى ديگر در شمال 
سوريه و عراق به تجارت نفتى با اين 

گروه مشغول است كه اين نشاندهنده 
سياست دوگانه و رياكارانه واشنگتن 
اســـت.وى تاكيد كرد: آمريكا با لغو 
تحريم  وزراى دادگســـترى و كشور 
تركيه و همچنين اعمال تحريم عليه سه 
نفر از سركردگان پ.ك.ك و گنجاندن 
نام آنها در  فهرســـت  تروريستى در 
واقـــع به آنكارا پيام داد و اعالم كرد 
كه از نظر واشنگتن دو وزير تركيه با 

تروريست ها فرقى ندارند.

آنكارا: آمريكا دربرخورد با تروريست هاى 
«پ.ك.ك» رياكارانه  برخورد مى كند

رسانه هاى عربى صحنه هايى از وحشت صهيونيست ها را در پى پاسخ موشكى حماس منتشر كردند
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سرويس خارجى:  رئيس جمهورى آمريكا خطاب به متحدان اين كشور اعالم 
كرد: به دليل حفاظت نظامى ما از كشورهاى شما، يا بايد به واشنگتن پول بدهيد 
يا اين كه به فكر محافظت  از خودتان باشيد.دونالد ترامپ، در توئيتى خطاب به 
رهبران جهان نوشت: در فرانسه گفتم ما براى محافظت نظامى از كشورهاى ديگر 
صدها ميليارد دالر پرداخت مى كنيم  و اين وضعيت نمىتواند ادامه يابد و بايد با 
واشنگتن در زمينه تامين بودجه هاى نظامى و تجارى به نحوى منصفانه رفتار شود.

ترامپ افزود: اكنون زمان آن است كه اين كشورهاى بسيار ثروتمند پول محافظت 
نظامى از خود را به آمريكا پرداخت كنند يا از خودشان محافظت به عمل آورند.

ترامپ خطاب به متحدان آمريكا:يا پول به ما 
بدهيد يا به تنهايى از خودتان محافظت كنيد

بقيه از صفحه 2
برخـــى افراد كه در دانمـــارك زندگى 
مىكنند مسئوليت حمله [تروريستى] اهواز را 
از طريق تلويزيونى كه مقرش در لندن است بر 
عهده گرفتند و ديگرانى كه در فرانسه زندگى 
مىكنند مسئوليت كشتار 15 هزار ايرانى را اعالم 
كردهاند. آنكه از اين تروريسم حمايت مىكند، 
كشورهاى اروپايى هستند كه اجازه مى دهند 
[تروريستها] در خاكشان پناهنده شوند. بايد 
به اين حقايق بخوبى انديشيد. ايران نمىخواهد 
كه اروپا در معرض تهديد امنيتى قرار بگيرد. 
به فرانسه و دانمارك پيشتر ابالغ كردهايم كه 
براى همكارى و دادن اطالعات درباره آن افراد، 

آمادهايم». 
امنيت منطقه خريدنى   نيست

وزير خارجه در پاسخ به سئوالى درباره 
«ناتو عربى» براى محاصره ايران و اين كه آيا 
«بىتوجهى ايران به آن بخشـــى از ديپلماسى 
تهران مبتنى بر جنگ روانى عليه دشمنان است»، 
گفت: «ما عليه كسى جنگ روانى آغاز نكردهايم 

و به امور منطقه، واقعگرايانه نگاه مىكنيم».
ظريف، پيشنهاد «تشكيل مجمع گفتگوى 
منطقهاى و اجراى شـــيوه همـــكارى ميان 
كشـــورهاى منطقه» را يادآورى كرد و گفت: 
«متاسفانه كشورهايى در منطقه هستند كه تالش 
مىكنند امنيت را بخرنـــد، اما ما معتقديم كه 
امنيت خريدنى نيست ،بلكه با دست نيروهاى 
منطقهاى ايجاد مىشود»..   ايران معتقد است   
آمريكا قصد تـــاراج ثروت منطقه را دارد و با 
رژيم صهيونيستى به صورت سازماندهىشده 
تالش مىكند مساله فلسطين را به فراموشى 

بســـپارد و معادالت را دگرگون كند. «برخى 
كشورهاى عربى امروز تشويق به عادىسازى 
[روابط با رژيم صهيونيستى] مىكنند. دوستان 
در جهان عربى بايد خوب دقت كنند كه به كدام 

سو دارند حركت مىكنند ». 
معامله قرن محقق نخواهد شد

ظريف در پاسخ به سئوالى درباره معامله 
قرن و سفر نخســـتوزير اسرائيل به عمان و 
نقش اين كشور در معامله قرن، تأكيد كرد كه 
«معامله قرن حاصل نخواهد شد چون حقوق 
فلســـطينىها را ناديده مىگيرد». او گفت كه 
رژيم صهيونيستى تالش مىكند سياست خود 
را تحميل  و ميان ايران و كشـــورهاى عربى 
اختالفافكنى كند. ظريف ُعمان را كشـــور 
«همسايه، شريك خوب و راهبردى» توصيف 
كرد و گفت: «ما در امور عمان دخالت نمى كنيم 
و اين درباره تركيه و روسيه نيز صادق است. 
اين دو كشـــور هم با اسرائيل روابط دارند. ما 
ديدگاه خود را به دوستانمان در مسقط منتقل 
كردهايـــم اما چيزى را بر او تحميل نمى كنيم 
و كشورهاى همسايه مىدانند كه ايران با اين 
سياستهايى كه به نفع منطقه نيست، مخالف 

است ».
ظريف همچنين انتقـــال هرگونه پيام از 
آمريكا يا رژيم صهيونيستى از طريق ُعمان را 
تكذيب كرد و توضيـــح داد كه هر مذاكرهاى 
«بايد با احترام متقابل همراه باشد نه با اعتماد 
متقابل. احترام هم از پايبندى به تعهدات شروع 
مىشود و هر گاه ببينيم كه آمريكا چنين امرى 
را رعايت كرد، آنگاه مىتوان از مذاكره سخن 
گفت. اما االن درباره چه گفتگو كنيم؟ سالها با 

آمريكا بحث كرديم و به توافق هستهاى رسيديم 
اما هيچ تضمينى نداريم كه آمريكا دوباره همان 
رفتار را نكند و از تعهداتش شانه خالى نكند». 
ظريف همچنين هرگونه اعزام نماينده از 
طرف عربستان ســـعودى به تهران و سخن 
درباره پرونده يمن را تكذيب كرد و گفت كه 
«هيچ اطالعاتى درباره صحت اين امر ندارم و 
اساســـا اعتقاد دارم ممكن نيست» و در پاسخ 
به اين ســـئوال كه «آيا براى استقبال از هيأتى 
سعودى آمادگى داريد و چه چيزى را روى ميز 
مىگذاريد» گفت :«ما بازگشت روابط عربستان 
و ايران به شكل طبيعى آن، كوچكترين مشكلى 
نداريم. اين مساله، منوط به رياض و تصميمها 
و رفتارهايش است كه بايد در آن بازنگرى كند 
تا تنش منطقهاى كاهش يابد. اين سياست ضد 
ايران و سوريه و عراق و قطر و يمن همهاش از 
جانب عربستان سعودى است نه از جانب ما».

وزير خارجه درباره «مذاكره در پرونده يمن مثل 
سوريه» گفت كه «ايران هيچ شرطى [در باره 

يمن] ندارد و خواستار پايان بحران است» .
وى در پاسخ به ســـئوالى درباره تالش 
عربســـتان و امارات براى اشغال الحديده در 
غرب يمن گفت كه «عربستان گمان مىكرد 
مىتواند پرونده يمن را در چند هفته جمع كند 
اما چند سال بدون نتيجه تا االن گذشته است. 
خيلى تالش كردند كه تحوالت الحديده را در 
ميدان به نفع خود تمام كنند اما مشكل برخى 
كشورهاى همســـايه اين است كه اعتقادى به 
راهكار سياسى ندارند و مىخواهند كار را از 
طرق نظامى و با پوشش سياسى حل كنند. اين 
نشدنى است. بايد آتشبس عملى برقرار شود 

و در نهايت همه به ضرورت توقف اقدامات 
نظامى، ارســـال كمك به مردم و حمايت از 
تشكيل دولت يمنى فراگير و گفتگوى يمنى-

يمنى خواهند رسيد. اينها چهار نكتهاى است 
كه ايران در آوريـــل 2014 آن را اعالم كرده 

است». 
ايران از طرح عربســتان بــراى ترور 

ايرانىها خبر داشت
ظريف در پاسخ به اين سئوال كه نظر شما 
درباره خبرهايى مبنى بر برنامهريزى عربستان 
براى ترور مســـئوالن ايرانى از جمله قاسم 
سليمانى و تشكيل اتاق عمليات جنگ اقتصادى 
عليه ايران چيســـت، گفت: ما اطالعاتى از آن 
داشتيم. عربســـتان از گروههاى تروريستى در 
ايران چند سال است كه حمايت مىكند. رياض 
قبال اين را رسما اعالم كرده بود كه جنگ را به 
عمق ايران مىكشاند. بعد از آن   شاهد افزايش 
فعاليت گروههاى مسلح و تروريستى در شرق 
كشور بوديم و همچنين داعش كه به مجلس 

حمله كرد.
ظريف افزود: اين سياستهاى عربستان 
سعودى، جديد نيست. ما از آن اطالع داريم. 
رژيم ســـعودى تالش مىكند سلطه خود را 
تحميل كند و آنچه اخيرا حاصل شده، نشان 
مىدهد  همه ادعاها مبنى بـــر اين كه ايران 
اقدامات تخريبـــى عليه رياض انجام مىدهد 
دروغ است و عكس آن صحيح است. عربستان 
است كه از افراط گرايى حمايت مىكند تا به 
ايران ضربه بزند. آنچه روزنامه نيويوركتايمز 
[در باره اين طرح ســـعودى] گفته، بخشى 
كوچك از رفتار سعودى عليه ماست. اميدواريم   

چشـــمان ديگران بر روى آنچه رياض انجام 
مىدهد باز شود؛ رياضى كه قطر را محاصره 
كرده، يمن را بمباران مى كند و نخستوزير 
لبنان را بازداشت كرد و جنايت قتل خاشقجى 
روزنامهنگار را مرتكب شـــده و االن تركيه به 

طور جدى آن را دنبال مىكند».
آمريكا ناقض قطعنامه 2231شــوراى 

امنيت
وزير خارجه در توييترش هم نوشـــت: 
تحريمهاى آمريكا عليه ايران نقض قطعنامه 

2231شوراى امنيت سازمان ملل هستند.
به گزارش فارس، وى نوشـــت:تمامى 
تحريمهاى مجدداً اعمالشـــده آمريكا نقض 
قطعنامه 2231شوراى امنيت هستند.تصميم به 
گرسنه نگاهداشتن مردم عادى، جنايت عليه 
بشريت است.ديوان بينالمللى دادگسترى، به 
تازگى ادعاهاى وزيـــر پامپئو درباره معافيت 
كاالهاى انسانى [از تحريمها] را رد كرده است.

روايتهاى واقعيتمحور رسانههاى غربى 
و اســـناد ضميمهشده نشان مىدهد چه كسى 
دروغ مىگويد.ظريف به اين توييت عكسهايى 
از برخى گزارشهاى رسانههاى غربى و اسناد 

مربوط به دادگاه الهه را ضميمه كرده است.
پيش از اين «مايك پامپئو»، وزير خارجه 
آمريكا در توييتى مدعى شده بود شبكه خبرى 
نيوزويك و ظريف ســـخنان او در مصاحبه با 
بىبىسى را تحريف كردهاند.ظريف ساعاتى 
بعد در توييترش به اين پيام پامپئو پاســـخ داد 
و تصويرى از متن سخنان او را كه در سايت 
وزارت خارجه آمريكا منتشر شده بود به پيامش 

ضميمه كرد.

ظريف: اروپا آماده پرداخت تاوان اقتصادي براي حفظ برجام نيست 

سرويس خارجى: روزنامه «فايننشيال تايمز» در گزارشى با 
اشاره به لفاظى هاى اخير آمريكا عليه ايران نوشت: حتى اگر 
دولت ترامپ، سعودى ها را به پايان دادن محاصره اقتصادى 
قطر متقاعد كند، «دوحه» هرگز به كارزار ضدايرانى واشنگتن 

ملحق نخواهد شد.
در اين گزارش آمده است: قطر يكى از كوچكترين و 
در عين حال ثروتمندترين كشورها در خاورميانه است و  در 
بيست سال گذشته، صادرات گاز طبيعى به كشورهايى چون 
انگلستان و چين، درآمد اين كشور را به طور قابل توجهى 
افزايش داده است.فايننشيال تايمز نوشته است:  «شيخ تميم 
بن حمد آل ثانى»، امير قطر از سال گذشته تاكنون در پى 

محاصره اى كه با ادعاى حمايت «دوحه» از تروريسم ازسوى 
چهار كشور به سركردگى عربستان بر آن اعمال شد، به ايران 
نزديك تر شده است و اين در حالى است كه اقدامات ائتالف 
ســـعودى ازجمله بستن مرز زمينى ميان قطر و عربستان و 
بستن حريم هوايى خود به روى هواپيماهاى قطرى با هدف 
قطع رابطه اين كشور با ايران  طراحى شده بودند، اما تاكنون 

نتيجه كامال عكس داده است.
اين روزنامه در ادامه آورده است: تجارت ميان «دوحه» 
و «تهران» به سرعت رونق گرفته است و انتقال غذا و ديگر 
كاالهاى ضرورى از بندر «بوشهر» به قطر ادامه دارد ، افزون 
بر اين، قطر همچنين با پرداخت هزينه اى، از حريم هوايى 

ايران براى پرواز هواپيماهاى مسافربرى خود استفاده مى كند 
كه اين برآيند ، مايه شكست و شرمسارى «محمد بن سلمان» 
وليعهد سعودى كه آغازكننده محاصره بود، شد.فايننشيال تايمز 
نوشـــت: اينك اما اقدامات ضدايرانى دولت آمريكا اوضاع 
را پيچيده كرده اســـت ، قطر از طرفى محل اســـتقرار يكى 
از مهمترين پايگاه هاى هوايى آمريكا موســـوم به «العديد» 
و 10هزار نيروى اين كشور است و از طرف ديگر نه تنها 
براى شكستن محاصره بلكه در مورد شراكت در ميدان نفتى 
پارسجنوبى نيز به ايران وابسته است زيرا حدود دو سوم 

ذخاير اين ميدان در آب هاى قطر است .
به نوشته اين روزنامه، اگر آمريكا به لفاظى هاى چند ماه 

اخير خود پايبند مانده و حمالت خود عليه ايران را تشديد 
كند، «دوحه» بايد تصميم بگيرد كه طرف كدام كشور است؛ 
ايران يا آمريكا.در ادامه اين گزارش آمده اســـت : نخستين 
گام منطقى براى آمريكا اين است كه سعودى ها را وادار به 
پايـــان دادن محاصره قطر كند ، اما حتى در آن صورت نيز 
نمىتوان به طور قطع گفت كه قطرى ها به اقدام فعاالنه عليه 
ايران تمايلى نشان خواهند داد يا نه زيرا «خالد العطيه» وزير 
دفاع قطر گفته است كه كشورش هرگز در اقدام عليه ايران 
مشاركت نخواهد كرد و رئيس خطوط هوايى قطر نيز تاييد 
كرده است كه هواپيماهاى اين شركت به پروازهاى خود به 

ايران ادامه خواهند داد.

فايننشيال تايمز: قطر عليرغم تالش هاى آمريكا،  هرگز به كارزار ضد ايرانى واشنگتن ملحق نخواهد شد

ســـرويس خارجى:مخالفان عربستانى خواستار اداره كشور توسط شاهزاده 
«احمد بن عبدالعزيز»، برادر پادشاه كنونى شدند.

گروههاى اپوزيسيون عربستانى در نخستين بيانيه خود اعالم كردند : از اين 
كه شـــاهزاده «احمد بن عبدالعزيز» بر مســـند پادشاهى عربستان براى يك دوره 
انتقالى يك ســـاله تكيه بزند، حمايت مىكنند تا در مرحله بعد، مردم درمورد 
سرنوشت خود تصميمگيرى كنند.اين گروهها افزودند: «سلمان بن عبدالعزيز»، 
پادشاه و «محمد بن سلمان»، وليعهد كنونى عربستان شرايط الزم براى حكمرانى 
را ندارند و روش آنها در اداره كشور، عربستان، مقدسات، ملت و منابع آنها را 
در معرض استثمار قرار مىدهد.در چنين شرايطى، 57عضو پارلمان اروپا در نامهاى 
به «فدريكا موگرينى»،مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا خواستار بازگرداندن 
سفير اتحاديه اروپا از عربستان به دليل نقض گسترده و آشكارحقوق بشر توسط 
سعودى ها به ويژه عليه مخالفان عربستانى و مردم بى گناه يمن شدند.روزنامه 
«واشنگتنپست» نيز در گزارشى نوشت: اسرائيل كه سابقهاى طوالنى در پرورش 
ديكتاتورهاى بدنام دارد، اين بار به يارى«بن سلمان»، وليعهد عربستان سعودى كه 
نسخه جديد «صدام حسين» است،آمده و «نتانياهو» از وى حمايت مى كند.در 
چنين شرايطى، نيويورك تايمز به نقل از سه منبع مطلع از فايل صوتى خاشقجى 
گزارش داد كه در آن، يكى از عوامل تيم ترور لحظاتى بعد از قتل به صورت 
تلفنى به فردى در رياض مىگويد كه به «رئيست (كه احتماال محمد بن سلمان 

باشد) بگو ماموريت انجام شد».

اپوزيسيون عربستان خواستار اداره كشور به 
دست برادر «ملك سلمان» شد 


