
   حكايت معر�في �� قديم به جا ماند� كه 
مي گويند� يك شب پا�شا� خو�� مي بيند تما� 
�ند�� هايش �يخته  �ست. صبح با پريشاني بيد�� 
مي ش���و� � مي گويد كسي �� بيا��ند تا خو�� 
عجيبش �� تعبير كند. م�عب�ر ��� خو�� �� �ين گونه 
تعبير مي كند: «قربا� تما� �شنايا� � فاميل ها� تا� 
مي ميرند � شما تك � تنها مي مانيد». پا�شا� �� �ين 
تعبير گستا�� عصباني مي شو� � �ستو� مي �هد 
گر�� مر� م�عب�ر �� بزنند. تعبير كنند�   � �يگر� �� 
مي ���ند تا �� خو�� پا�شا� �� تعبير كند. معبر ��� 
خو�� �� �ين گونه تعبير مي كند: «قربا�! عمر شما 
�� عمر بقيه طوالني تر �ست». پا�شا� �� �ين تعبير 
 خوشحا� مي شو� � �ستو� مي �هد پا��� بز�گي

 به فر� �هند . �گر �قت كنيد مي بينيد كه �� ��قع 
تعبير هر �� م�عبر يكي بو�� �ست �ما چيز� كه �� 
�ين بين فر� كر�� لحن � �نتخا� كلما� مناسب 

بر�� بيا� �� �ست.

ضميمه  خانو��� ���نامه �طالعا� 

خد��ند �� توبه بند� �� بيش �� 
عقيمي كه صاحب فر�ند شو� � 

گم كر�� �� كه گمشد� �� �� پيد� 
مي كند خوشحا� مي شو� . 
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��� پاكت نامه بنويسيد : مربو� به ضميمه خانو��� 

. . . يك تكه �سما�

خد�يا
ناخشنو�� ما �� �� قضا� خو� به خشنو�� 
بد� فرما� � هر حكم تو �� كه �شو�� مى شما�يم 
بر ما �سا� گر���. �� �� ما �ند�� كه  مطيع ����� 
� منقا� مشيت تو باشيم تا �� گذ���� هر كا� كه 
فرما� ���� �� �� �� شتا� ���يم ��نگ نكنيم 
� �� هر كا� كه خو�سته �� ��نگ كنيم  شتا� 
نو��يم � �نچه �� كه تو ��ست مى ���� ناخو� 
نينگا�يم � �نچه  �� تو ناخو� مى ���� �ختيا� 

نكنيم . 
خد�يا كا� م���ا به ��هى �ند�� كه فرجامش 
پسنديد� تر بو� � سر�نجامش بهتر كه هر فايد� 
كه �� تو �سد گر�نبهاست � هر بخشش كه كنى 
عظيم �ست � هر چه خو�هى كنى. � تو بر هر 

چيز تو�نايي. 
�عا� سي � سو� صحيفه سجا�يه

طبيعت پاييز� خو�نسا�/ عكس ها: مسعو� حقانى

. . . قا � هفته
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كا� نيك
مر�� به عالم بز�گي گفت :   من مالي ���� � مي خو�هم �صيت كنم كه 
فر�ند�نم پس �� مرگم بر�يم خير�� كنند .   شيخ گفت: «�گر ���� يك غا� تا�يك 

شو�� �يا چر�� �� ��بر�يت مي گير� يا پشت سر�� « 
صدقه � كا�ها� نيكت �� �قتي �ند� �� �نجا� بد� نه �� ما� ���ثانت!

حكمت �لهي
پا�شاهي هنگا� پوست كند� سيبي با يك چاقو� تيز �نگشت خو� �� 
قطع كر�. �قتي كه ناال� طبيبا� �� مي طلبيد� ��ير� گفت: «هيچ كا� خد��ند 
بي حكمت نيست .  » پا�شا� �� شنيد� �ين حر� نا��حت تر شد � فريا� كشيد: 
«�� بريد� شد� �نگشت من چه حكمتي �ست�» � �ستو� ��� ��ير �� �ند�ني 

كنند .   
���ها گذشت تا �ينكه پا�شا� بر�� شكا� به جنگل �فت � �� جا �� قد� 
�� سربا��نش ��� شد كه ناگها� خو� �� ميا� قبيله �� �حشي تنها يافت. �نا� 

پا�شا� �� �ستگير كر�� � به قصد كشتنش به ��ختي بستند.
 �ما �سم عجيبي هم ��شتند كه بد� قربانيانشا� بايد كامال� سالم باشد � 
چو� پا�شا� يك �نگشت ند�شت �� �� �ها كر�ند � �� به قصر خو� با�گشت. 

�� حالي كه به سخن ��ير مي �نديشيد �ستو� ����� ��ير �� ���. �قتي ��ير 
به خدمت شا� �سيد شا� گفت: «��ست گفتي� قطع شد� �نگشتم بر�� من 
حكمتي ��ش���ت �لي �ين �ند�� �فتن بر�� تو جز �نج كشيد� چه فايد� �� 
��شته�» ��ير �� پاسخ پا�شا� لبخند �� � پاسخ ���: «بر�� من هم پر فايد� بو� 
چر� كه من هميشه �� همه حا� با شما بو�� � �گر �� ��� �� �ند�� نبو�� حاال 

حتما� كشته شد� بو��.»
 �مو��

 يكي �� �ستا��� ما �� ��نشگا� مي گفت :   بر�� نابو�� يك ملت نيا�� به 
حمله نظامي � لشكركشي نيست .   فقط كافي ست سطح � كيفيت �مو�� �� 
پائين ���� � به ��نش �مو��� �جا�� تقلب ��� .   مريض به �ست پزشكي كه تقلب 

مي كند خو�هد مر� .   
خانه ها به �ست مهندسي كه موفق به تقلب شد� �ير�� خو�هد شد .    منابع 
مالي �� �ست حس���ابد��� كه موفق به تقلب شد�� �� �ست خو�هد �فت .   
�نسانيت به �ست عالم �يني كه موفق به تقلب شد� مي مير� .   عد�لت به �ست 
قاضي �� كه موفق به تقلب ش���د� ضايع مي شو� ...   � سقو� �ين ��� ها يعني 

سقو� يك ملت. 

. . . پنجر�

�� صفحه 6 بخو�نيد

پيامبر �كر�(�):
چگونه بد�� توهين� �نتقا� كنيم�

شنبه26 �با�   1397 
سا� نو��سو� � شما�� 27148

ه 2
فح
ص

الفباي

تغذيه سالم
ویژه خانواده ضمیمه اطاعات  امروز

شنبه 26 آبان 1397 - 9 ربيع ااول 1440 - 17 نوامبر 2018 -  سال نودوسوم - شماره 27148 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - استان های تهران و البرز1000 تومان - سایر استان ها 500 تومان

* سران اتحاديه اروپا و آفريقاي جنوبي در هفتمين نشست 

مش�ترك خ�ود در بلژيك:  از طرف ه�اي باقي مانده در برجام 

اي�ن تقاض�ا را داريم كه به تعه�دات خود در اين توافق احترام 

بگذارند و به آن عمل كنند 

* رويت�رز: اصلي ترين قدرت ه�اي اروپا در حال تاش براي 

متقاعد كردن لوكزامبورگ به منظور ميزباني ساز و كار ملي 

ويژه با ايران هستند 

* اين س�ازوكار مانند يك مؤسسه تهاتري است كه مي تواند 

ب�راي كم�ك به ف�روش نف�ت و گاز اي�ران در براب�ر كااهاي 

اروپايي مورد استفاده قرار گيرد 

* دوماي روسيه توافق ايجاد منطقه آزاد تجاري بين ايران و 

اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به تصويب رساند 

* عراقچ�ي: تحريم ه�اي اي�ران مي تواند منجر ب�ه بي ثباتي 

بين المللي شود 

* معاون سياسي وزير خارجه در ديدار با وزير امور خارجه 

واتيكان: اعمال مجدد تحريم ها توسط آمريكا توافق هسته اي 

را با خطر مواجه كرده است 

* عواقب از س�رگيري تحريم آمريكا عليه ايران نگران كننده 

است 

* وزير امور خارجه واتيكان: رس�ماً مخالف اعمال تحريم ها 

عليه ايران هستيم

 معاون محیط زیس���ت انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، از تغییرات ساختاری در نحوه صدور 
گواهینامه های آایندگی وسایل نقلیه موتوری خبر داد 
و گفت: اصاح ساختارهای صدور گواهینامه  آایندگی 
خودروها و موتورسیکلت ها باعث شفافیت در صدور 
مجوزها و بررسی دقیق مستندات فنی آایندگی مجاز 

خودروها می شود.
مسعود تجریشی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که 

در جهت اجرای قانون هوای پاک، س���اختار صدور 
گواهینامه های آایندگی به منظور اعمال نظارت بیشتر 
بر تولید و شماره گذاری خودروها اصاح شده است، 
گفت: به زودی سامانه صدور مجوز گواهینامه خودرو، 
موتورسیکلت و تجهیزات پس پاایش در سازمان حفاظت 
محیط زیست راه اندازی می شود.وی با اشاره به این که 
بر اساس مفاد آیین نامه فنی »ماده ۲« قانون هوای پاک، 
بقیه در صفحات ۲و14

صفحه16صفحه4

گزارش اطاعات از سقوط قیمت نفت، طا

و ارز در بازار

مقاومت جواب داد؛ كابینه رژیم صهیونیستي 

فرو پاشید
* هر دار آمريكا در بازار تهران ديروز 11 هزار و 800 تومان، يورو با 2800 تومان كاهش 13200 

و پوند با 3000 تومان كاهش 15 هزار تومان عرضه شد
* سكه طا با يك ميليون تومان كاهش نسبت به هفته قبل به 3 ميليون و 570 هزارتومان رسيد

 * يك روز پس از اس�تعفاي 2 وزير رژيم صهيونيس�تي در اعتراض به شكس�ت از مقاومت
در غزه، كابينه نتانياهو فروپاشيد

* همزمان با فروپاشي كابينه، پارلمان رژيم صهيونيستي هم منحل شد

حمایت قاطع سران اتحادیه اروپا
 * مع�اون س�ازمان محيط زيس�ت: ب�راي اج�راي قان�ون ه�واي پ�اك، س�اختار ص�دور و آفریقاي جنوبي از برجام

گواهينامه هاي آايندگي به منظور اعمال نظارت بيشتر بر توليد و شماره گذاري خودروها 
اصاح شده است

* تجريشي: به زودي سامانه صدور مجوز گواهينامه خودرو، موتورسيكلت و تجهيزات 
پس پاايش در سازمان حفاظت محيط زيست راه اندازي مي شود

*مديرعامل ستاد معاينه فني خودروها در گفتگو با »اطاعات« : 80 درصد آلودگي هواي 
تهران مربوط به خودروهاست

* تمام خودروهاي فاقد معاينه فني از امروز 50 هزار تومان جريمه مي شوند
* 2 مركز ثابت معاينه فني و 5 خط سيار در روزهاي آينده افتتاح مي شود

نظارت بر توليد وسايل نقليه 
تشديد شد

صفحه16صفحه13

* رئيس جمه�وري فرانس�ه: متح�د آمريكا 
بودن به معناي كشور دست نشانده بودن 

نيست 
* كميس�ر تج�اري اروپ�ا: اگ�ر تعرفه ه�اي 
گمرك�ي ب�ر روي كااهاي اتحادي�ه افزايش 

يابد، آماده مقابله با واشنگتن هستيم

 * تاش ه�ا ب�راي آزادي 7 گ�روگان  ديگ�ر
 ادامه دارد

* اي�ن مرزبانان 24 مهرم�اه در نقطه صفر 
م�رزي ميرجاوه توس�ط عناص�ر گروهك 
تروريس�تي موس�وم ب�ه »جي�ش العدل« 

ربوده شدند

سردار جعفري: 5 مرزبان 
ایراني آزاد شدند

مكرون خطاب به ترامپ: 
فرانسه رعيت آمريكا نيست

یادداشت سردبیر

پویش دانایي
عليرضا خاني

اين بس��يار ناگوار اس��ت كه گفته شود برخي از كودكان استان 
خوزستان به خاطر نداشتن كفش به مدرسه نمي روند. ناگوارتر آنكه 
در جلسه استانداري خوزستان اعام شود كه فايل 12 هزار نفري از 
كودكان بازمانده از تحصيل توسط آموزش و پرورش به بهزيستي 

خوزستان ارسال شده است.
معاون وزير آموزش و پرورش اطاع داد كه در س��ال تحصيلي 
جاري 142 هزار كودك بازمانده از تحصيل در مقطع ابتدايي داريم. 
142 هزار عدد كوچكي نيس��ت. 142 هزار نفر جمعيت يك ش��هر 

است.
طبق اصل مصرح قانون اساسي تحصيل بايد در كشور عمومي و 

رايگان باشد. بازماندگي از تحصيل دايل گوناگون دارد.
يك عامل آن فقر اس��ت اما فقر فرهنگي، ش��رايط دشوار زندگي، 
اقليم، زندگي در نقاط صعب العبور، بيماري و بي اطاعي از اهميت 

و ضرورت آموزش عوامل ديگر آن است.
عامل بازماندگي از تحصيل، هرچه باش��د، دولت ها در برابر آن 
مسئولند. اگر خانواده اي در نقطه اي دور دست و صعب العبور زندگي 
مي كند، اگر عش��اير كوچنده اند، اگر برخي به خاطر طمع ورزي از 
كودكانشان به عنوان كودك كار استفاده مي كنند، اگر از سر فقر و 
اس��تيصال همان كار را مي كنند، اگر برخي كودكان مشكل جمعي 
دارند و نمي توانند مسير خانه تا مدرسه را طي كنند، دولت در برابر 
همه اين ها مسئول است. اساساً فلسفه وجودي دولت ها براي يافتن 

راه حل و اجراي آن است.
دولت ها كه فقط براي بيانيه دادن برسركار نمي آيند. فقر فرهنگي 
را دولت ها بايد با آموزش مس��تمر رفع كنند، فقر مادي را بايد با 
كارآفريني و حمايت هاي مستقيم جبران كنند. مسير صعب العبور را 
با راهسازي برطرف كنند و كودكان كار را دولت ها بايد با حمايت 
و اقتدار به مدرسه برگردانند و خاصه اطفال گريزان را كه به خاطر 
سرد و صعب بودن كتاب ها و كاس ها، از درس دور مي مانند، با 
زمزمه محبت معلم هاي برگزيده و آموزش يافته و با انگيزه و متعهد 

به مدرسه آورند. 
ما، در ايران، كمبود مدرسه و ميز و نيمكت نداريم. درست است 
كه بسياري مدارس از استاندارد ازمه برخوردار نيستند يا فرسوده اند، 
اما به قدري خير مدرسه ساز داريم كه كانون خيرين مدرسه ساز و 

انجمن خيرين مدرسه ساز تشكيل داده اند. 
همه ي مشكل سياست گذاري، هماهنگي و اجراست. مدارس ما بايد 
به سطح مدارس مدرن بين المللي برسند. خيرين كه فقط براي در و 
ديوار هزينه نمي كنند. اگر وزارت آموزش و پرورش آنها را متقاعد كند 
كه سرمايه گذاري در هوشمند كردن مدارس، تجهيز مدارس به امكانات 
ديجيتال، تجهيز دانش آموزان و حتي سرمايه گذاري براي بورسيه كردن 
معلم هاي توانا و مسلط، اهميتش امروز، بيشتر از سرمايه گذاري براي 
آجر و آهن مدرسه است، قطعاً آنها همراهي مي كنند. يقيناً همراهي 
مي كنند. حتي مردم هم همراهي مي كنند. كافيست طرح هوشيارانه اي 
ارائه ش��ود براي مش��اركت اقشار متوسط به باا در سرمايه گذاري 
آموزشي. ترديدي نيست كه عمده مردم همراه خواهند بود. مشروط 
بر اينكه مردم مطمئن باشند اين طرح ها هوشمندانه، دقيق، سالم و 
امانتدارانه اجرا مي شود و تأثير معني داري در توانمندسازي كودكان 

محروم خواهد داشت. 
اخيراً فروشگاه زنجيره اي رفاه با مشاركت يونيسف و هال احمر 
طرحي را به نام »پويش براي مادران« اجرا كرده است. در اين روش، 
در كن��ار صندوق ه��اي فروش، برگه هاي هزار، دو هزار و پنج هزار 
تومان��ي ق��رار دارد تا افراد در هن��گام خريد كاا به هر ميزان كه 
بخواهند از اين برگه ها خريد كنند و مبلغش را با هزينه كااهايشان 
يكجا بپردازند. آن فروشگاه نيز دو برابر مبالغ جمع آوري شده را به 
آن مي افزايد و همه اين پول صرف تغذيه مادران شيرده محروم از 
تغذيه مناسب مي شود. اين كاري فوق العاده انساني و بجاست وقتي 
بدانيم كه س��وء  تغذيه مادران، بر يك نسل تأثير مخرب مي گذارد؛ 
وقتي بدانيم نوزادان هيچ گناهي ندارند كه در منطقه يا خانواده محروم 
پا به حيات گذاشته اند... عين  همين طرح را مي توان براي تحصيل 
كودكان ارائه كرد. البته تحصيل كودكان وظيفه دولت است اما مردم 
مي  توانند و مي خواهند كه براي تحصيل كودكان سرزمين خود به 
دولت ها كمك كنند. مي توانند در فروشگاه هاي بزرگ كااهايي كه 
به كودكان مربوط است، از جمله اسباب بازي، لوازم  التحرير، كالسكه 
و دوچرخه و لباس، پاي صندوق سازو كاري طراحي كرد كه افراد 
در هنگام خريد، مبلغي هم به دلخواه صرف تأمين همين لوازم براي 

كودكان محروم كنند.
بقيه در صفحه 2

شفافیت

صفحه ۲
دکتر محمد مطهری

يادداشت

تبیین گرایش زنان

به زیور

صفحه6 آیت اه العظمي جعفر سبحانیآیت اه العظمي جوادي آملي

حسن و قبح ذاتى از 

گزاره هاي خودمعیار است

معارف
مشاركت

شهروندان

صفحه ۲
فتح اه آملي

يادداشت
كاش زودتر

نوشته بودم

صفحه 13
دکتر محمد فاضلي

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري بافق در نظر دارد انجام خدمات نگهداري فضاي 
ــبز سطح شهر را به مدت 12ماه به پيمانكار واجد شرايط  س

واگذار نمايد.
مبلغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصه: مبلغ 1/530/000/000ريال 
به صورت ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه يا واريز نقدي به شماره حساب 

2024092200 بانك تجارت شعبه بافق 
محل اخذ اسناد مناقصه: يزد ـ بافق ـ ميدان امام حسين ـ شهرداري بافق  ـ 

تلفن تماس: 03532420200
مهلت تحويل پيشنهادها به دبيرخانه شهرداري: تا پايان وقت اداري روز 

دوشنبه مورخ 97/9/5
ــوند  ــوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش برندگان اول و دوم و س

سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است
���بط عمومي شهر���� بافق

نوبت دوم

1) نام دسـتگاه مناقصه گزار:  شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 
11 (استان سيستان و بلوچستان)

2) موضوع مناقصه: حمل و نقل كاالهاي اساسي در استان سيستان 
و بلوچستان شامل گندم، برنج، شكر خام، قند و شكر و دانه هاي روغني 

و ساير كاالهاي تكليفي در استان جمعا حدود 550/000 تن
ــدانـ  خيابان  3) محـل دريافـت اسـناد و برگزاري مناقصه: زاه
مصطفي خميني غربي، شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 تلفن 

3442310ـ054
ــار آگهي مورخ  ــد از انتش 4) مهلـت دريافـت اسـناد مناقصه: بع

97/08/26 به مدت 5 روز تا آخر وقت اداري مورخ 97/8/30
5) مهلت و تحويل پاكت هاي پيشنهاد قيمت:  از تاريخ 97/09/1 

لغايت پايان وقت اداري مورخ 97/09/10
6) زمان و محل گشايش پاكت ها:  برگزاري جلسه روز يكشنبه مورخ 
97/09/11 ساعت 12 ظهر در محل دفتر مركزي شركت غله و خدمات 

بازرگاني منطقه 11
ــغ 5/350/000/000 ريال به  7) سـپرده شـركت در مناقصه: مبل
ــاب  ــار حداقل 3 ماهه) و يا واريز به حس ــت بانكي (اعتب ــورت ضمان ص
ــزي  ــك مرك ــزد بان ــبا ن ir390100004001058206373747 ش
جمهوري اسالمي ايران به نام سپرده ذيحسابي شركت بازرگاني دولتي 

ايران و ارائه فيش واريزي مي باشد.
ضمناً دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه و ثبت در سامانه الكترونيكي 
تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir و يا پايگاه مناقصات به 

آدرس www.IETS. mporG. ir امكان پذير مي باشد.
شناسه آگهي 288236

م/ الف 1800
شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11

آگهي مناقصه
(  نوبت  ���  ) شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11

ش�ركت نف�ت � گا� ���ن�د�� (خري�د��) �� نظر ���� 
خدما� موضو� فو� �� �� طريق شركت ها� تأمين كنند� ��خلي 
��جد صالحيت تأمين نمايد. لطفا� جهت كس���ب �طالعا� بيشتر 
� چگونگي حضو� �� �ين مناقصه به �� سايت شركت نفت � گا� 

���ند�� به ���� AOGC.ir مر�جعه فرماييد.
روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان

شركت نفت � گا� 
���ند��

�گهي عمومي ���يابي كيفي مناقصه گر��  
مناقصه �� مرحله �� شما�� 97/356� �
 SARASIN خريد شيرها� �يمني

جهت منطقه عملياتي ���خوين
SARASIN SAFTY RELIEF VALVESFLANGED REF.

SARASIN-RSBD

نوبت ���                 شما�� مجو�: 1397/3902

آگهـي مناقصـه
(نوبت دوم )

موضـوع مناقصه : انجام امور خدمات نگهداري و راهبري 
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي فرودگاه يزد

مهلت و محل دريافت اسناد :  از تاريخ انتشار آگهي لغايت 
روز چهارشنبه مورخ 97/8/30

و از طريق سـامانه الكترونيكي تداركات دولت(سـتاد) به 
نشاني اينترنتي:

www.setadiran. ir
تلفن تما� : 035-31010 
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(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 3 -97/100
شركت ايران ترانسفو

ــايزهاي  در نظر دارد 108مترمكعب چهارتراش چوب تبريزي (در س
مختلف) را با توجه به زمانبندي نياز از طريق مناقصه عمومي خريداري 

نمايد.
ــه همكاري  ــه مايل ب ــر ذيربط ك ــركت هاي معتب ــه ش ــذا  از كلي ل
ــتر با  ــت اخذ اطالعات بيش ــت مي گردد جه ــند، درخواس مي باش
ــاعت 12-10 تماس حاصل  ــماره تلفن 33790593-024 از س ش
ــبت  ــار آگهي نس ــر ظرف مدت 7روز از تاريخ انتش ــوده و حداكث نم
ــايت ــخصات كامل از طريق مراجعه به س ــناد و مش  به دريافت اس
ــزام نماينده خود به همراه  ــا اع  www.iran-transfo.com و ي
معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايد. شركت ايران 

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

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

و 
سف

ران
ن ت

را
 اي

ت
رك

ش

ت  اول
((  حمايت از كاالى ايرانى  ))  نوب

فراخوان مناقصه  عمومي يك مرحله اى با ارزيابي كيفي
 شركت تو�يع نير�� بر� شما� �ستا� كرما� �� نظر ���� فعاليت ها� مربو� به برقرساني � تامين ��شنايي ����� ��ستاها� حو�� عملياتي خو� �� محل 

منابع ��خلي تو�نير سا� 1397 ��  �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� با ���يابي كيفي به شر� �ير به پيمانكا��� ��جد صالحيت ��گذ�� نمايد.

مبلغ ضمانت نامه شركت �� فر�يند منطقه عملياتيموضو� مناقصهشما�� مناقصه��يف
��جا� كا�  (�يا�)

تا�يخ تحويل � 
با�گشايي پاكت ها

197-101

برقرساني و تأمين روشنايي 
ورودي روستاهاي حوزه 

عملياتي شركت توزيع نيروي 
برق شمال استان كرمان

243,500,000زرند
روز سه شنبه 

مورخ 1397/09/13
232,200,000شهداد و گلباف297-102
206,700,000رفسنجان397-103
193,600,000انار،نوق و كشكوئيه497-104
176,900,000شرق كرمان597-105
148,000,000شهربابك697-106

روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/14

141,100,000ماهان باغين و راين797-107
120,500,000غرب كرمان (شمالغرب و جنوب غرب)897-108
107,800,000راور و كوهبنان997-109
98,900,000چترود1097-110

1- ارائه گواهى رتبه بندى نيرو معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور / سازمان برنامه و بودجه الزامى مى باشد.
2- ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمنى مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،كار ورفاه اجتماعى الزامى مى باشد.

3- زمان واريز وجه بابت خريد اسناد مناقصه : از روز شنبه به تاريخ  1397/08/26  لغايت  چهارشنبه  1397/08/30
ــماره 3 - ــاختمان ش ــان - س ــتان كرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب ــع ني ــركت توزي ــر - ش ــان تواني ــي - خياب ــوي كرمان ــان خواج ــان- خياب ــناد : كرم ــروش اس ــل ف  4- مح

 اداره تداركات و قراردادها  -  تلفن -03432520003
5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : به ازاي هر يك جلد شماره مناقصه فيش واريزي به مبلغ 500,000  ريال واريز به حساب سپهر شماره 0101824764005 بانك 

صادرات شعبه صنعتي كرمان ،كد شعبه 3280
6- زمان تحويل پاكت هاى مناقصه : حداكثر تا ساعت 9:30 صبح براساس تاريخ هاي مندرج در جدول باال 

7- محل تحويل پاكت هاى مناقصه: كرمان ، خيابان خواجوي كرماني، خيابان توانير ، دبيرخانه شركت توزيع برق شمال استان كرمان.
8- زمان ومحل بازگشايي پاكت هاى مناقصه از ساعت 12:30 براساس تاريخ هاي مندرج در جدول باال سالن كنفرانس شركت.

9- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مي باشد .
ــود ترتيب اثر داده نخواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه  ــنهادهايى كه بعد از موعد مقرر واصل ش ــروط ، مخدوش و پيش ــنهادهاي فاقد امضا ،مش 10- پيش

معرفى نامه بالمانع مي باشد .                          
11-  مناقصات به صورت يك مرحله اي با ارزيابي كيفي مي باشند

12- ساير اطالعات و جزئيات و شرايط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
ضمنا اين آگهي عينا در سايت هاي اينترنتي به شرح زير در دسترس مي باشد.

 سايت اينترنتي شركت توزيع  شمال به آدرس :  www.nked.co.ir مي باشد 
 شبكه اطالع رساني معامالت توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
 روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  HTTP://iets.MPORG.IRمي باشد 

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  شهريور 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70000  ريال

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

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

ره آورد روزگـار 
نوشته دكتر حسين شهيـدزاده 

قطع رقعى ، 504 صفحه،  چاپ اول 
« ره آورد روزگار» آخرين مجلد از سه گانه خاطرات دكتر حسين شهيدزاده، ديپلمات 
كهنه كار وزارت خارجه ا ست كه در برگيرنده خاطرات دوران خدمت او در دستگاه هاي 
دولتي و به ويژه وزارت امور خارجه است. دو جلد ديگر با عناوين «روزگاري در شورآباد» 
ــهر قم و دوران  ــنده از دوران كودكي اش در ش ــت»، به خاطرات نويس و «راه بي بازگش

نوجواني و جواني در شهر تهران اختصاص دارد.
مؤلف در اثر حاضر از دوران خدمتش در بخش هاي گوناگون وزارت خارجه سخن گفته 
ــورها و  ــويي در كش و از آنجا كه مدارج ترقي را پله پله و با روالي منطقي گذرانده، از س
منصب هاي مختلف سمت داشته، موفق به ارائه تصويري نسبتاً آشكار و روشن از اوضاع 
حاكم بر اين وزارتخانه مهم شده است. مأموريت به سوئيس و واتيكان و پاريس و سپس 
بازگشت به ايران و مسئوليت اداره پنجم سياسي و نهايتاً سفارت ايران در عراق از جمله 

خاطراتي است كه نويسنده به ذكر آنها همت گمارده است.
مهمترين بخش اين كتاب آغاز مأموريت شهيدزاده در بغداد، در روزهاي پاياني سال 
ــه سال روابط  ــور نزديك به س ــد كه دو كش ــت. اين مأموريت زماني آغاز ش 1352 اس

ديپلماتيك خود را قطع كرده بودند و وضعيتي شبيه به « نه صلح نه جنگ » بر مناطق مرزي حكمفرما بود. 
مأموريت شهيدزاده در بغداد كه كمتر از سه سال به درازا كشيد، ثمره تاريخي و بسيار مهمي با عنوان قرارداد مرزي 1975 الجزاير داشت 
ــن وزراي خارجه ايران و عراق در  ــده بي ــه اعتقاد صاحب نظران فني ترين، دقيق ترين، حقوقي ترين و كامل ترين معاهده مرزي امضا ش ــه ب ك
طول تاريخ است. در اين معاهده روش حل اختالفات احتمالي مشخص شده است. در ماده 6 اين قرارداد، راه هرگونه توسل به زور براي حل 

اختالفات آتي و چانه زني و بهانه جويي بسته شده است.

انتشارات اطالعات منتـشر كرد : 

صفحه13

تشييع باشكوه پيكر دكتر نوربخش و عبدالرحمن تاج الدين درگرگان و تهران
صفحه۲
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 آيت اهللا العظمي ناصر مكارم شيرازى از مراجع تقليد گفتند: طالب و 
روحانيان نبايد تبليغ دين را محدود به منبر و مسجد كنند، بلكه بايد از هر 

فرصت و مكانى براى انجام اين كار مهم استفاده شود.
به گزارش ايرنا، ايشـــان پنجشنبه شـــب در آيين بزرگداشت سى و 
هفتمين سالگرد ارتحال عالمه طباطبايى در قم افزودند: اهل بيت عصمت و 
طهارت(ع) از هر فرصتى براى ترويج معارف دينى و الهى در جامعه استفاده 

مى كردند و مبلغان و روحانيون بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
آيت اهللا العظمي مكارم شـــيرازى وظيفه طالب و روحانيان را ترويج 
معارف دينى در جامعه بيان كردند و افزودند: اگر اميرالمومنين 25 ســـال 
خانه نشين نبودند، درياى عميقى از علم و معرفت در اختيار انسان ها قرار 
مى گرفت و با محدود كردن خطبه ها و بيانات ايشـــان چه ظلمى بر امت 
اسالمى رفت و چرا امروز نبايد درس نهج البالغه به عنوان يكى از دروس 
رسمى باشـــد. اين مرجع تقليد در پايان با بيان اين كه بحمداهللا امروز افراد 
خيرى به نام عالمه طباطبايى مركز قرآنى بنا و مجلس باشكوهى را در مراسم 
سالگرد ايشان برگزار كرده اند، اظهار داشت: در قرآن كريم از كلمه تبليغ و 
بالغ بسيار استفاده شده است و بايد تالش كنيم تا با تبليغ دين فضاى جامعه 

را روشن كنيم.
آيين سى و هفتمين ســـالگرد ارتحال عالمه طباطبايى(ره) و ششمين 
همايش انجمن علمى ارتباطات و تبليغ حوزه علميه قم با حضور جمعى از 
علما و استادان حوزه هاى علميه در دارالقرآن عالمه طباطبايى(ره) اين شهر 

برگزار شد.

آيت اهللا العظمي مكارم شيرازى:

تبليغ دين نبايد محدود به مسجد شود

سران اتحاديه اروپا و آفريقاى جنوبى در هفتمين 
نشست مشترك خود در بلژيك بيانيه اى منتشر كردند 
كه در بخشى از آن به اهميت تداوم برجام و اجراى 

تمام عيار و موثر آن تاكيد شده است.
به گزراش ايسنا به نقل از افريكانيوز، دونالدتاسك 
رئيس شوراى اروپايى، ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون 
اروپايى و سيريل رامافوزا، رئيس جمهورى آفريقاى 
جنوبى روز پنج شنبه در بروكسل در هفتمين نشست 
مشترك سران اتحاديه اروپا و آفريقاى جنوبى گردهم 
آمدند و بيانيه اى مشترك صادر كردند كه به طور كلى 
به كيفيت روابط چندجانبه اين كشورها در آينده اشاره 
كرده و در بخشــــى از آن نيز موضع اتحاديه اروپا و 
جمهورى آفريقاى جنوبى پيرامون برجام و نقش ايران 

در آن اعالم شده است.
در اين بيانيه آمده اســــت:ما از اين تعهد مستدام 
ايران در اجراى   برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
كه به گونه اى موثر و تمام  و كمال  بوده و توسط  آژانس 
بين المللى انرژى اتمى براى سيزدهمين بار تائيد شده 
و  درچارچوب وظايف آن در معاهده عدم توســــعه 
سالح هاى اتمى است، استقبال مى كنيم و  از طرف هاى 
باقى مانده در برجام اين تقاضا را  داريم   كه به تعهدات 
خود در اين توافق احترام بگذارد  و به آن عمل كنند.

اين بيانيه مى افزايــــد : به ياد داريم برجام كه در 
مسير كار كردن بر روى هدف خود و تحقق آن است، 
عاملى تعيين كننده در طراحى و ساخت غيرقابل توسعه 
جهانى(عدم توسعه ســــالح هاى اتمى) داشته كه در 
مصوبه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل با اتفاق آراء 

به امضا رسيد.
امضا كنندگان اين بيانيه همچنين تاكيد كرده اند :ما 
بر اهميت پابرجا ماندن و تداوم برجام  و همچنين بر 
اجراى    تمام عيار و موثر همه جنبه هاى برجام تاكيد 
مى كنيم كه  شــــامل لغو تحريم ها و عواقب ناشى از 
آن است ،امرى كه متوجه صلح و امنيت منطقه اى و 
بين المللى  است.از ايران مى خواهيم   نقشى سازنده 

در منطقــــه ايفا و از هر اقدامــــى كه با مصوبه 2231 
شوراى امنيت ســــازمان ملل مغايرت دارد خوددارى 

كند.

  معرفــى لوكزامبــورگ بــراى ميزبانــى 
سازوكار مالى ويژه  

 دراين حال   رويترز بــــه نقل از ديپلمات هاى 
اروپايى گزارش داد كه اصلى ترين قدرت هاى اروپا 
در حال تالش براى متقاعد كردن لوكزامبورگ براى 

ميزبانى سازوكار ملى ويژه با ايران هستند.
ديپلمات هــــاى اتحاديه اروپــــا مى گويند كه 
قدرت هاى بزرگ اروپا يعنى انگليس، آلمان و فرانسه 
به زودى مى خواهند بــــر لوكزامبورگ براى ميزبانى 
سازوكار مالى ويژه اروپا براى حفظ كانال پرداخت به 

ايران فشار بياورند.

به گفته اين ديپلمات ها، رايزنى ها با لوكزامبورگ 
پــــس از آن خواهد بود كه اتريــــش از ميزبانى اين 
سازوكار مالى (موســــوم به اس پى وى) سر باز زد. 

ســــخنگوى وزارت امورخارجه اتريش   گفت كه به 
دليل وجود برخى ابهامات و سئواالت بى پاسخ در اين 

رابطه،   قادر به پذيرش ميزبانى اس پى وى نيست.
اتحاديه اروپا در ماه دسامبر اعالم كرد كه قصد 
دارد براى دور زدن تحريم هاى آمريكا عليه ايران كه 
از اوايل ماه نوامبر (ماه جارى ميالدى) اعمال شده اند، 
ســــازوكارى را براى حفظ كانال پرداخت به ايران و 
ادامه تجارت با اين كشور پس از بازگشت تحريم ها 

ايجاد كند.
بنابر گزارش رويترز، به نظر مى آيد اين سازوكار 
همچون يك موسسه تهاترى باشد كه مى تواند براى 

كمك به فروش نفــــت و گاز ايران در برابر كاالهاى 
اروپايى مورد استفاده قرار گيرد، به گونه اى كه باتوجه 
به استفاده جهانى از دالر براى فروش نفت، تحريم هاى 

آمريكا را دور بزند.
دولت آمريكا كــــه از روز پنجم نوامبر تحريم ها 
عليه ايران را بازگردانده، اعالم كرده است كه هدفش 
از اين تحريم ها به صفر رساندن صادرات نفت تهران 
خواهد بود تا در نهايت با فشار حداكثرى بر ايران ،به 
اهداف خود براى توافق برنامه موشكى و هسته اى اين 
كشور دست يابد. اين تحريم ها حوزه نفت، بانكدارى 

و كشتيرانى را هدف قرار مى دهد.
 تصويب توافق منطقــه آزاد تجارى  ايران و 

اتحاديه اوراسيا  
درهمين حال   دوماى روسيه توافق ايجاد منطقه 
آزاد تجارى بين ايران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا را 
به تصويب رســــاند.بنا بر نوشته خبرگزارى «تاس»، 
نمايندگان «دوماى دولتى» كه مجلس ســــفلى روسيه 
اســــت،  روز پنجشــــنبه «توافق موقت ايجاد منطقه 
آزاد تجارى بين اعضاى اتحاديه اقتصادى اوراسيا و 

جمهورى اسالمى ايران را تصويب كردند».
طبق اين گــــزارش، توافق مذكور در آســــتانه 
قزاقستان در تاريخ 17مى 2018 (27ارديبهشت سال 
جارى) بين ايران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا به امضا 

رسيد.
«تيگران سورنى سركيســــيان» رئيس كميسيون 
اقتصادى اوراسيا پيشتر به خبرگزارى تاس گفته بود 
كه انتظار مــــى رود بعد از طى فرايند تصويب قانونى 
توافق مذكور بين ايران و اتحاديه اقتصادى اوراســــيا 
در همه كشورهاى مربوطه، اين توافق از ابتداى سال 

2019اجرا شود.
ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و روسيه 
اعضاى اتحاديه اقتصادى اوراسيا هستند و اين اتحاديه 
در مسكو و همچنين «مينسك» پايتخت بالروس دفتر 

دارد.

 سيد عباس عراقچى معاون 
سياســـى وزير امور خارجه    در 
ديدار با اسقف اعظم 'پل ريچارد 
گاالگر' وزير امورخارجه واتيكان 
گفت: اعمال مجـــدد تحريم ها 
توسط آمريكا توافق هسته اى را با 

خطر مواجه كرده است.
  وى  به تشـــريح توافقنامه 
برجام در سال 2015 با كشورهاى 
1+5 پرداخت و گفت: آمريكا در 
اين توافق به هيچكدام از تعهدات 
خود پايبند نبوده و با خروج از اين 
توافق مهم نه فقط به اعتبار خود 
در صحنه جهانى آسيب زده بلكه 
با اعمال شـــديدترين تحريم ها 
عليه ايران، قطعنامه 2231 شوراى 

امنيت را نقض كرده است.
وى افـــزود: اعمال مجدد 
تحريم ها، توافق هســـته اى را با 
خطر مواجه كرده است؛ اين در 
حالى است كه سازمان بين المللى 
انرژى هسته اى تاكنون با 13 دور 
 بازرسى، فعاليت صلح آميز هسته اى

 را در ايـــران مورد تائيد قرار داده 
است. برجام به جامعه بين المللى 
تضمين مـــى داد كه ايران به طور 
دائم به پيمان منع گسترش هسته 

اى متعهد است.
عراقچى گفـــت: عواقب از 
سرگيرى تحريم آمريكا عليه ايران 
نگران كننده اســـت. اقدام اخير 
واشـــنگتن مى تواند بى ثباتى در 
جامعه بين المللـــى را به همراه 

داشته باشد، چرا كه مناسبات و 
معادالت بين المللى تحت تاثير 

اين اقدام قرار مى گيرد.
وى افزود: ديگر كشورهاى 
اروپايى، روسيه و چين بازگرداندن 
تحريم هاى هسته اى عليه ايران 
را خطرناك و   ضربه اى سخت 
بر پيمان 'ان پى تى' خواندند. موج 
جديد تحريم هاى ضد ايرانى از 
ســـوى آمريكا، تحت فشار قرار 
دادن تالش هـــاى در حال انجام 

اجراى تعهدات برجام است.
وزيـــر امورخارجه واتيكان 
هم اظهار داشت: واتيكان از ابتدا 
توافق هســـته اى ايران را مورد 
حمايت قرار داده و در چار چوب 
صلح، ثبات و امنيت منطقه مثبت 
ارزيابى كرده است و خواهان ادامه 
پايبندى ايران به توافق هسته اى به 
رغم عدم اجراى تعهدات و اعمال 

تحريم ها توسط آمريكا  ست.
گاالگر افزود: واتيكان رسما 
مخالف اعمال اين گونه تحريم ها  
ست و همگام با ديگر كشورهاى 
اروپايى مكانيســـم هايى را براى 

كاهش تحريم ها دنبال مى كند.
 معـــاون سياســـى وزارت 
امورخارجه ايران در ديدار رئيس 
كميسيون خارجى مجلس سناى 
ايتاليا هم با تاكيد بر اين كه تهران 
كامال بـــه تعهدات خود در مورد 
برجام عمل كرده اســـت، گفت: 
مسئوليت مستقيم بهره مندى مردم 

 ايران از منافع توافق هســـته اى
 با اروپا ست.

 عراقچـــى  در ديدار با 'ويتو 
تصريح كرد:  روزاريو پتروچلى' 
 ايران با عمل كامل به تعهدات خود 
در برجام، مسئوليت پذيرى اش را 
به اثبات رسانده و الزم است اروپا 
هم در مقابل اجازه ندهد  آمريكا 
از مســـائل مالى و پولى به عنوان 
يك ســـالح در  تحميل يكجانبه 
گرايى خود بر جامعه بين المللى 
سوء استفاده كند.رئيس كميسيون 
خارجى سناى ايتاليا هم در اين 
ديدار با تاكيد بر سياست رم در  
حمايـــت از برجام، اراده مجلس 
سنا را براى حفظ اين توافق يك 
دســـتاورد مهم در جهت ثبات 
جهانـــى خواند.پتروچلى حفظ 
روابط بسيار خوب تجارى   ايتاليا 
و ايران را كـــه در جهت منافع 
دو كشور در سال هاى اخير شكل 
گرفته است يك اولويت اساسى 
از سوى سناى اين كشور دانست 
و تاكيد كرد كه تالش براى حفظ 

اين روابط مد نظر رم است.
وى آمادگى سناى ايتاليا را 
براى توسعه همكارى هاى ميان دو 

كشور مورد تاكيد قرار داد.
 معاون سياسى وزارت امور 
خارجه كشورمان همچنين در ديدار 
با قائم مقام وزارت امورخارجه 
ايتاليا گفت: دالر به اســـلحه اى 
تبديل شده كه آمريكا با استفاده 

از آن خواست  هاى نامشروع خود 
را بر شركاى اروپايى تحميل كرده 
و عمال حاكميت ملى دولت هاى 
اروپايى را به چالش كشيده است.

طـــرف ايتاليايى هم در اين 
ديدار با بيان اين كه شركت هاى 
اين كشور به دنبال تداوم همكارى 
با طرف ايرانى هستند بر جديت 
دولت هاى اروپايى براى رفع موانع 
همكارى هاى دوجانبه و به حداقل 
رساندن خطر تحريم شركت هاى 
اروپايى و ايتاليايى كه با ايران كار 

مى كنند، تاكيد كردند.
رايزنــي بااروپايى ها براى 

مقابله با تحريم ها    
 عراقچى همچنين به خبرنگار 
ايرنا گفت: با كشورهاى اروپايى 
در باره مقابله با تحريم هاى آمريكا 

گفتگو و رايزنى كرديم.
وى افزود: ما به طور فشرده 
به گفتگو با كشورهاى اروپايى در 
باره مقابله با تحريم هاى آمريكا 
 مى پردازيم و در ادامه اين مشورت ها
 به لهستان، ايتاليا و جمعه به اسپانيا 

سفر مى كنم.
عراقچى تاكيد كرد: در ديدار 
با مقامـــات اروپايى همچنين در 
باره برقرارى مكانيسم هاى مالى، 
هماهنگى در باره مسائل برجام 
و منطقه كـــه از اهميت زيادى 

برخوردار است، گفتگو مى كنيم.
عراقچـــى همچنين، صبح 
پنجشـــنبه (به وقـــت محلى) 

در صبحانـــه كارى با جمعى از 
خبرنگاران رســـانه هاى گروهى 
و پژوهشگران ايتاليايى، مواضع 
ايران را در بـــاره برجام و وضع 
همكارى با اروپا و ايتاليا تشريح 
كرد و گفت:ايـــران به تعهداتش 
در چارچوب برجام عمل كرده 
اســـت و از اتحاديه اروپا انتظار 
داريـــم در كنار عمل به تعهدات 
سياســـى به تعهدات اقتصادى 
خود در برجـــام عمل كند، چرا 
كـــه تاكنون اقدامـــات اتحاديه 
 اروپايى هنوز بـــه راه حل هاى

 عملياتى منجر نشده است.
معـــاون سياســـى وزارت 
امورخارجه در اين نشســـت با 
اشاره به اين كه آمريكا با خروج از 
برجام عمال قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت سازمان ملل متحد را نقض 
كرده است، گفت، آمريكا فقط به 
خروج از برجام اكتفا نكرده است 
و ديگر كشـــورهاى جهان را هم 
به نقض قطعنامه 2231 تشويق 
مى كند. برجام يـــك موافقتنامه 
امنيتى و عدم اشاعه است و خروج 
آمريكا از برجـــام امنيت اروپا و 
منطقه و نظام بيـــن الملل را با 

چالش مواجه كرده است.
 سفر عراقچى به اسپانيا

 عراقچى  در اســـپانيا هم در 
نشست خبرى با مديران رسانه هاى 
مهم اين كشور، به روابط تاريخى 
دو كشور اشاره كرد و گفت: بعد 

از توافـــق برجام، روابط تهران و 
مادريد وارد مرحله جديدى شده 
است و بيش از سه هزار شركت 
اسپانيايى براى همكارى هاى دراز 

مدت با ايران وارد عمل شدند.
وى تاكيد كرد كه بازگشت 
تحريم هاى آمريكا   يك امر غير 
قانونى و برخالف قطعنامه شوراى 
امنيت و تصميم اخير دادگاه بين 
المللى الهه اســـت و جامعه بين 
المللى به جز يكى  دو كشور، اين 
اقدام را محكوم كرده ا ند. برجام 
تنها دســـتاورد سياست خارجى  
اروپاى متعهد و حاصل ســـال ها 
مذاكره ميان ايران و قدرت هاى 

بين المللى است.
معاون وزارت امور خارجه 
گفت:   تحريم هاى آمريكا قبل از 
اين كه اقتصاد ايران را هدف قرار 
دهد، مغاير با حاكميت، امنيت و 

اعتبار اروپا است .
 ما همچنـــان اميدواريم كه 
اروپـــا بتواند وضـــع موجود را 
مديريت كند و مى دانيم كه اتحاديه 
و سه كشور اروپايى به شدت در 
تالش هستند و تحت فشار آمريكا 

قرار دارند.
وي  به تهديد مجدد آمريكا 
براى ميزبانى ساز و كار اس پى  
وى اشاره كرد و گفت:  منتظر يم 
تا ببينيم  اروپا چگونه از حاكميت 
خود در قبال فشارهاى واشنگتن 

دفاع خواهد كرد.

يادداشت

ظريف و زمخت!

ديپلماسي بر مذاكره استوار اســت و هنگامي كه عقل و منافع 
انساني خاموش بماند، جنگ آغاز مي شود. جنگ، كريه ترين ابزار در 
مناسبات ميان ملتها و در عالِم سياست است. جنگ چهرة حيات انساني 
را لكه دار كرده است. به كشور باستاني و به ملت بزرگ يمن بنگريد. 
به سودان و مرزهايش، به ليبي، به افغانستان، به روهينگيايي ها، به چچن 
و سوريه...، كيست كه از ديدن تصاوير كودكان رنجور و تكيده نرنجد 
و قلبش زخمي نشود؟! اين حاصل جنگ است، محصول تفنگ است، 

اين قبرستان صلح و فرهنگ است.
كمي اين سوتر در كشــور خودمان، بايد سياستگران را محك 
بزنيم و ديپلماســي را در شرايط محاصره و تحريم، پاس بداريم. در 
واقع به بركت ديپلمات هاي دانشمند، باتجربه و صاحب وسعت نظر، 
همچون محمدجواد ظريف، تقريباً اطمينان داريم كه بهانه اي زمخت 
براي متخاصمان وجود ندارد. اگر بهانه اي داشتند، درنگ نمي كردند و 
تراست هاي اسلحه و دشمنان تاريخي و سياسي ايران ممكن بود دست 

به هر كاري بزنند. 
با اين همه، نبايد صلح و مناسبات كنوني را پايدار تلقي كرد؛ زيرا 
هر آن ممكن است توفاني تازه آغاز شود و ما را نيز درگير سازد. در 
لحظه هاي حّســاس بايد از تجربه و فضل و شكيبايي افراد كاردان و 
خبير بهره مند شويم. گزارش اخير نيوزويك دربارة توطئه هاي سعودي 
براي اخالل و ترور و ايجاد بي ثباتي در ميهن، از آن حيث جالب است، 
كه اهميت زيادي براي ما نداشــته و نخواهد داشت. طبعاً سكانداران 

سياست كشور نيز واكنش غير منطقي و تندي ندارند. 
اولويت و منزلت ما فراتر است از اين مضحكه ها، و اين بازي ها 
براي اخالل در منطقه و آتش افروزي ميان كشورها نيز سابقه اي طوالني 
دارد. برخالف ايران و وزير خارجه صبور و كاردانمان، در كشــور 
رقيب منطقه اي، امريكوفيلي تازه به دوران رسيده، حاضر است. مدام در 
دامِ بحران سازي جعلي افتاده است. زشت گويي و بدزباني و عدول از 
قواعد را براي خودنمايي تكرار مي كند. از اين دست وزرا در منطقه كم 

نيست. اما به تمثيل مي دانيم كه شاهنامه آخرش خوش است...
 گذشــته از اين مســائل و آتش افروزي ها و هيزم كشــي هاي 
جنگ طلبانه، گاهــي بايد مراقب رفقاي داخلي هم باشــيم. عده اي 
 از منتقــدان وزير خارجــه و دولت، در ايــن  دار و گيرفرصتي به 
چنگ آورده اند و انگار نه انگار كه چه مهلكه و دست اندازهايي در راه 
وزير خارجه هست واگر غفلت كنند و اينچنين با صبر و دقت ايفاي 
مسئوليت نكنند، چه هزينه هايي ممكن است بر دوش ايران و ايراني 
بيفتد! اين عده كه فكر مي كنند مديريت منازعه و جنگ خيلي آسان 
است و قدر صلح و مذاكرات كارشناسانه را كوچك شمرده اند، بهتر 

است نگاهي به هزينه ها و نمونه هاي مشابه بيندازند.
يك نمونه از رفتارشان، گرفتن گريبان وزير است بر سر ماجراي 
قانون مقابله با پولشــويي؛ و آنچه وزير خارجه دربارة مبادالت غير 
شــفاف بيان كرد و از عدم صدق و ثبت در اين رشته مبادالت پولي 
سخن گفت، چنان روشن اســت كه نبايد ترديد كرد. مطمئن باشيد 
وزيري كه توانست با تمام قدرت هاي بين الملل مذاكره كند و قراردادي 
چون برجام را منعقد سازد كه ترامپ آن را فاجعه و كاله گشادي براي 
دولت آمريكا دانست، مي تواند فهرست دقيقي از اين نوع پولشويي و 

مبادالت ناموثق هم ارائه دهد. 
اتفاقاً اين پيشنهاد خوبي است و بايد همه از آن حمايت كنند، زيرا 
سالهاست كشور و ملت از اينگونه ثروت اندوزي مافيايي و پولشويي، 
و توازي نظــام بانكي حجره اي و صندوقي بــا بانكهاي قانوني، و 
جابجايي ناعادالنة پول نفت توسط زنجاني و ضراب و خاوري ها رنج 
برده و اگر كسي آستين باال زد و اين بي عدالتي و فسادها را افشا كرد 
بايد سپاسگزاري كرد، البته از پيش مي توان دانست كه موضع خود اين 

دوستان چگونه خواهد بود و چهره شان در آن زمان ديدني است!

سيد مسعود رضوي

يادداشت

مشاركت شهروندان

سرانجام شهردار تهران انتخاب شد. گرچه همه منتظر بودند دكتر 
عباس آخوندي كه مدتي وزير و مقام مافوق همين جناب شهردار منتخب 
بوده است در آخرين رأي گيري شوراي شهر تهران، به اين منصب برسد 
اما به نظر مي رسد اعضاي شورا سرانجام به اين نتيجه رسيدند با توجه به 
مخالفت هاي سياسي بااليي كه با آخوندي وجود دارد و هجمه گسترده اي 
كه ممكن اســت بر عليه او از طرف افراد و جناح هاي صاحب نفوذ و 
جريان هاي سياســي قدرتمند صورت بگيرد بهتر است، از اين انتخاب 
چشم بپوشند و پيروز حناچي را براي اين كرسي انتخاب كنند تا شاهد 
تنش و مخالفت  كمتري باشند. از اين نظر مي توان تصميم شورا را مورد 
تأييد قرار داد چرا كه به هر حال شهردار تهران براي آنكه بتواند در اداره 
شهري كه به تنهايي امورش به قدر چند وزارتخانه است فراغ بال و آزادي 
عمل و تعامل بهتري داشته باشد هرچه كمتر از اين سياست باشد و هرچه 
دورتر از تركش هاي سياســي براي شهر بهتر است. شهردار جديد البته 

مي تواند انتخاب خوبي براي تهران باشد. 
هنور در پنجمين دهه عمر خويش است. تحصيالت دكتراي مرتبط 
دارد. ســال ها در حوزه شهري و معماري و شهرسازي سابقه مديريتي 
دارد و عضو شوراي عالي معماري و مهندسي و شهرسازي بوده است 
و البته يكي از عالقه مندان به حفــظ بافت تاريخي و هويت تمدني و 
معماري كه همه اينها البته امتياز اســت اما از همه مهمتر شايد آن است 
كه در مناظره هاي بسياري كه با مديران قبلي شهر در رسانه ها داشته از 
جمله سرسخت ترين مخالفان تراكم فروشي و بارگذاري بي قاعده پايتخت 

بوده است. 
اما اين كه او چگونه مي تواند شهري را كه هر سال دهانش را با اين 
عسل بدتر از زهر شيرين كرده است و آن هم با آسودگي و بي مزاحمت 
و چانه زني و التماس به ايــن و آن براي اندكي بودجه بدون اين لقمه 
آماده و چرب و نرم اداره كند و البّته به كاري در قد و قواره اي فراتر از 
كارستان، محتاج است،  فعًال معلوم نيست و با خداست. به اعتراف خود 
او در حال حاضر 75 درصد بودجه شهرداري تهران از محّل درآمدهاي 
ناپايدار است. قدر مسّلم همانطور كه خود او گفته منظور از تراكم فروشي 
پرداخت عوارض قانوني و اضافه تراكم مطابق قوانين و مقررات مصّوب 
نيست بلكه اقدامات فراقانوني و بارگذاري بي ضابطه و تحصيل درآمد 
از هر طريق حتي با تخلف و قانون فروشــي است كه البّته با اين فرض 
هم چون ذائقه شــهرداري با حالوت جرايم ناشي از اين قبيل تخّلفات 
شيرين شده كار چندان راحتي نيست و نيازمند درايت و برنامه و تالش 
مجاهدانه است اما اميدي كه داريم اين است كه شهردار جديد وقتي با 
دشــواري هاي اداره شهر و بويژه بدهيهاي سنگين بر جاي مانده از قبل 
و نيز مخارج ســنگين بدنه پرسنلي چاق شده اين كالنشهر و سختي ها 
و مرارتهاي تأمين بودجه روبرو شد به تدريج از مواضعش عقب نشيني 
نكند و به روشــهاي نابود كننده شهر و شهرفروشي روي نياورد. همين 
كه شهردار حداقل فعًال و با توجه به سابقه سوداي قدرت نمايي سياسي 
و منصب رياست جمهوري را ندارد تا ناگريز شود براي نمايش قدرت 
خويش و به بهاي فــروش دارايي هاي مادي، معنوي و رواني شــهر 
پروژه هاي عظيم را كليد بزند جاي شكر دارد چرا كه شهر بيش از آنكه 
به بزرگراههاي جديد و پلها و تونلهاي جديد و پروژه  هاي عظيم احتياج 
داشته باشد نيازمند آرامش و هويت و تعادل فرهنگي و اجتماعي است و 

ايجاد بستري براي زندگي امن و آرام شهروندان. 
بارها گفته ا ند كه توسعه نامتوازن شهر فاصله هاي طبقاتي غيرقابل 
توجيه، بارگذاري بيــش از حد جمعيتي، آلودگي هوا، ترافيك، فاصله 
معنادار باال و پائين شهر، بي قراري، آلودگي صوتي، كمبود فضاي پارك 
اتومبيل، تخريب محيط زيســت، عدم وجود فضاي سبز كافي، هضم 
هويت شهري توسط وجوه و ترويج فرهنگ منفعت طلبي و سوداگري 
و تكاثر ثروت، عدم وجود هويت فرهنگي و ... آسيبهاي فراواني به اين 
ام القراي نظام زده است و اگر شهروندان و نيز ظرفيت فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعي و نخبگاني شهر را پاي كار نياوريم و درصدد جلب مشاركت و 
اعتماد آنان برنيائيم راه به جايي نمي بريم. جلب اعتماد و زنده كردن حس 
مشاركت آنان بسيار مهم است. شهردار جديد البته خود به درستي به اين 
مهم اشاره كرده است. بدنيست به عنوان حسن ختام خاطره اي را كه خود 

او در گفتگويي به آن اشاره كرده است، بازخواني كنيم:
... يادم مي آيد در دهة 70 خانه مشجر بزرگي در قلهك وجود داشت 

كه شهرداري تصميم گرفت آنرا تبديل به پارك كند.
قرار شد با صاحب اين خانه باغ وارد مذاكره شويم. تحقيق كرديم 
فهميديم كه صاحب اين زمين در خارج از كشــور و در اتريش ساكن 
اســت، قرار شد فردي مأمور ســفر و مذاكره با مالك شود. مأموريت 
صورت گرفت و وقتي با مالك محترم صحبت كرديم و به او گفتيم كه 
چه قصدي داريم گفت چون مي خواهيد پارك درست كنيد و همه مردم 
از آن اســتفاده كنند حرفي ندارم جالب اينكه تا آنجايي كه يادم مي آيد 
پولي هم نخواست يعني مبلغي بابت واگذاري مطالبه نكرد. متاسفانه بعدهًا  
ديديم كه در آن زمين بارگذاري قابل توجهي صورت گرفته، در حالي 
كه قرار بود همه آن خانه و زمين تبديل به پارك شود. قدر مسلم چنين 
كارهايي اعتماد و مشاركت مردم را از بين مي برد در حاليكه ما براي اداره 

شهر به اين اعتماد و مشاركت به شدت نيازمنديم...

فتح اهللا آملى

يادداشت

شفافيت
رمزگشايي از علت برزمين ماندن توصيه رهبر انقالب

اگــر بنا بــود در ميان صدها 
توصيه رهبر انقالب در دوره ســي 
ساله رهبري، فقط و فقط يك جمله 
به عنوان كارسازترين، راهگشاترين و 
كليدي ترين توصيه انتخاب شود، من 
بي ترديد جمله اي را انتخاب مي كردم 
كه ايشان ماه گذشته در ابتداي درس 
خارج خود بيان كردند و با يك هفته 
تأخير منتشر شد: «مسئوالن جز در 
موارد نظامــي، امنيتي و اموري كه 
با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف 

باشند »  . 
 جالب است كه اميرالمؤمنين علي(ع) در كالم خودـ  كه اين توصيه 
رهبري بياني از آن اســتـ  اطالع مردم از همه امور به جز اسرار جنگي 
را يكي از «حقوق مردم بر خود» به عنوان حاكم مي شمارند (اَال َو اِنَّ لَُكم 

عِنِدي اَن َال اَحتَِجبَنَّ ُدونَُكم ِسّراً اِّال في َحرب). 
اگر اين توصيه اسالمي ولو به طور ناقص در كشور ما رعايت شده 
بود، امروز نه تعفن اختالس ها جمله «تا توانستند خوردند و بردند» را تبديل 
به اعتراضي شــايع كرده بود، نه فقر و اعتياد و فحشا و سرقت و مستي 
هرگز در حد و اندازه امروز بود، نه اين مقدار بدبيني نسبت به روحانيت 
وجود داشت، نه دينداري مردم اين ميزان لطمه ديده بود، نه روسري ها در 
مقابل نگاه بي تفاوت اكثر مردم بر سر چوب مي رفت، نه اين تعداد «خوار» 
(زمين خوار، جنگل خوار، كوه خوار، درياخوار و...) آن هم از نوع پرنفوذ 
و خاردارش در دوره نظام اسالمي توليد شده بود، نه دلسوزاني به خاطر 
افشــاگرِي بحق و درست به زندان و سلول انفرادي هدايت مي شدند، نه 
برخي ژن هاي خوب و نازنين چنين جرأت نشستن بر سر سفره هاي آماده را 
داشتند و نه شهر، جوالنگاه زورگيران بود. (اخيراً ديگر استفاده از موتور و 
همراه را هم الزم نمي بينند و به تنهايي با پاي پياده و با تهديد قمه، موبايل ها 
را از چنــگ مردم بي پناه بيرون مي آورند و خرامان از هواي پاييزي لذت 

مي برند). به قول ناصر خسرو: خصم خرامان درين ضياع، فراوان ! 
اين توصيه رهبر انقالب عمالً در سطوح مختلف مديريتي و نيز صدا 
و سيما دنبال نشد و نخواهد شد، زيرا اوالً: برخي از مقامات (چه انقالبي 
و چه نيمه انقالبي يا غير انقالبي و در رده هاي مختلف) اگر به اين جايگاه 
رسيده اند از بركات عمل نشدن به همين توصيه است و طبعاً با عملي شدن 

آن، موقعيت خود را در خطر جدي خواهند ديد. 
ثانياً: مانور دادن روي اين جمله نه نان دارد و نه سود جناحي. پس 
نمي توان آن را چماق كرد و بر سر جناح مقابل كوبيد و بهتر است هر دو 

اردوگاه، كوتاه بيايند تا رازي از پس پرده ها برون نيفتد.    
ثالثاً: اين توصيه اگر عملي شــود بسياري از امور را بايد براي مردم 
توضيح داد؛ كه اگر خود مدير هم به آن مايل باشــد اطرافيان مانع تراشي 

مي كنند. 
بســياري از اخباري كه نبايد محرمانه تلقي مي شدند در كشور ما 
محرمانه بوده و هستند. داليلي هم كه اقامه مي شود به ظاهر موجه است: 
سوء استفاده نكردن و شاد نشدن دشمن و بدبين نشدن مردم. (نتيجه اين 

تدبير را امروز مي بينيم: نه دشمن شاد است و نه مردم بدبين  !)
در واقع در بسياري موارد، مشكل اصلي شادي دشمن نيست بلكه 
آرامش دوستان است و در معرض فشار افكار عمومي قرار نگرفتن و منافع 

شخصي و باندي. 
 چند روز پيش پيرمردي رنج ديده خطاب به يك وزير چه پر معنا گفت: 
«خودتان مي دانيد و مملكتتان»! بنده هم دردمندانه مي گويم كه مسئوالن 
عزيز! الپوشاني ها و پاسخ ندادن به پرسشهاي اذهان پر از ابهام مردم در 
عصر فضاي مجازي، جامعه را خيلي زود به سوي انفجار مي برد و قطعًا 
خطر اين مسأله براي نظام از خطر نفوذ و تحريم و تهديد دشمنان بسي 
بيشتر است. راه حل هم فيلترينگ  فضاي مجازي نيست، فيلترينگ ظلم ها، 
زياده خواهي ها، پارتي بازي ها و الپوشاني هاست در كنار صداقت داشتن 

با مردم. 
عميقاً معتقدم برخي برنامه ها و سياست هاي اطالع رساني صدا و سيما 
در دوره هاي مختلف مديريتي، گر چه با نيت خدمت به نظام صورت گرفته 
و مي گيرد، تأثيرش چيزي جز تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و 

حتي اقدام عليه امنيت ملي نبوده است. 
  اين كه غالباً آن كليپي از برنامه هاي تلويزيون، بيننده چند ميليوني در 
فضاي مجازي پيدا مي كند كه در «برنامه زنده» پخش شــده و در واقع از 

دست در رفته است بايد مسئوالن صدا و سيما را به تأملي عميق وادارد. 
 قرار بر اين است كه مردم در نظام مردمساالري ديني، «ساالر» باشند. 
ظاهراً رسم نيست كه ساالر را چنين بي خبر بگذارند؛ ساالري كه اگر او را 
چنانكه بايد در جريان  اخبار مي گذاشتند، از ترس او بسياري از اقدامات 
غيرقانوني در كشور انجام نمي شد و امروز هر دروغ و اتهامي درباره نظام 

چنين مقبوليت گسترده اي در ميان مردم پيدا نمي كرد. 

بقيه از صفحه اول
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نحوه صدور گواهينامه هاى
آاليندگى خودرويى را به روزرسانى كند، تصريح كرد: اين مصوبه اى است كه
در جهت اجراى قانون هواى پاك، توسط هيأت وزيران به سازمان حفاظت

محيط زيست ابالغ شده است.
نظارت بر توليد خودروها و موتورسيكلت ها

معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت به روزرسانى
ساختار صدور گواهينامه آاليندگى خودرويى، گفت: هدف از به روزرسانى اين
است كه نظارت بر مجوزهاى توليد و شماره گذارى انواع وسايل نقليه سبك
و سنگين به شكل شديدتر و جدى ترى اعمال شود.تجريشى تاكيد كرد كه
اصالح نحوه صدور گواهينامه هاى آاليندگى «تاييد نوع» وسايل نقليه موتورى
كشور ضمن ايجاد شفافيت در صدور مجوزها باعث رفع انحصار كارشناسى
در صدور مجوزهاى تاييد نوع، بررسى دقيق «مستندات فنى» به منظور سطح
آاليندگى مجاز خودروها و رسيدگى دقيق و به موقع به درخواست هاى صنعت

در قالب يك سامانه مى شود.
بررسي درخواست هاى صنعت خودرو در كميته فنى

وى ادامه داد: در اين جهت معاونت محيط زيســـت انسانى سازمان
حفاظت محيط زيست كميته فنى صدور گواهينامه هاى تاييد نوع و تطابق
توليد را تشكيل داده است كه شامل كارشناسان سازمان وكارشناسان مدعو
است. اين كميته در جلسات هفتگى به بررسى درخواست هاى صدور مجوز

آاليندگى مى پردازد.
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سرويس سياسى – اجتماعى: 
فرمانـــده كل ارتش با اشـــاره به 
شكســـت هاى نظامى اخير رژيم 
صهيونيستى و ناكامى گنبد آهنين  
گفت: رژيم صهيونيستى از دسترسى 
زمينى ايران به سرزمين هاى اشغالى 

هراسان است.
امير سرلشـــكر عبدالرحيم 
موسوى در مراسم سالگرد شهادت 
شـــهيد تهرانى مقدم اظهار داشت: 
شـــهيد تهرانى مقدم و كاظمى از 
مصاديق بارز شجره طيبه اى هستند 
كه در جنگ اراده ها پيروز شدند و 
پرچم فتح را در آخرين خاكريز قبل 
از سرزمين هاى اشغالى كوبيدند تا 
يكى از مهم ترين آرمان هاى انقالب 

اسالمى را محقق كنند.
وى در ادامه گفت:  بر روى 
مزار شهيد تهرانى مقدم نوشته شده 
اســـت" اينجا مزار كسى است كه 
مى خواست اسرائيل را نابود كند"، 
ولى من مى گويم آنجا مزار كسى 
اســـت كه مى خواهد اسرائيل را 
نابود كند، چون قرار نيست اراده 
انسان هاى بزرگ فقط تا روزى كه 
زنده هســـتند نافذ باشد. جامعه و 
ملتى كه راه و هدف و آرمان شهيد 
را دنبال مى كند،  زنده است و حيات 

دارد.
موسوى با بيان اينكه نيروى 
هوافضاى ســـپاه يكى از ثمرات 
فعاليت شهيدان است، تاكيد كرد: 
نام اين نيرو براى دشـــمنان رعب 
و وحشـــت ايجاد مى كند و براى 

دوستان اميد و رحمت است.
فرمانـــده ارتـــش در بخش 
ديگرى از ســـخنانش افزود: در 
دهه هـــاى اخير و پـــس از پايان 
جنگ تحميلى ، جبهه مقاومت با 
تهديدات گوناگونى در حوزه هاى 
سياسى،  اقتصادى، امنيتى،  فرهنگى 
و فكرى مواجه بوده اســـت. فتنه 
داعش، جنايات آمريكا و آل سعود 
در يمن،  ايران هراســـى، تبليغات 
فرهنگى عليه كشـــورمان،  اعمال 
تحريم ها و فشارهاى سياسى بخشى 
از توطئه دشمن است، اما در عين 
حال ايران مسير پيشرفت و بالندگى 
را با سرعت بيشتر طى كرد و امروز 
در جايگاه تعيين كننده اى در منطقه 
قرار گرفته است. شكست هاى پى 
در پى رژيم صهيونيستى، اضمحالل 
حاكميت گروه هاى تروريستى در 
عراق و سوريه، تداوم مقاومت در 
يمن، نشـــان از تقويت مقاومت و 

شكست هاى دشمن است.
وى گفت: امروز مى توانيم ادعا 
كنيم كه عصر سلطه آمريكا در غرب 
آسيا به سر آمده و عصر حاكميت 
اســـالم و پيشـــگامى جمهورى 
اسالمى فرا رسيده  و غرب آسيا به 

نمايشگاه بزرگى از شكست آمريكا 
تبديل شده اســـت، البته اين پايان 
راه نيست و ما در ميانه راه هستيم. 
پيام شهيدان هم حركت و تالش 
تا تحقق همـــه آرمان هاى انقالب 

اسالمى است.
موسوى همچنين با بيان اينكه 
آمريكا تالش مى كند با مشاركت 
در ائتالف هاى منطقه بر تحوالت 
منطقه تاثير بگـــذارد، افزود: امروز 

برخـــى كشـــورهاى منطقه كه 
دولت هاى قرون وسطايى دارند با 
به راه انداختن جنگ يمن و حمايت 
از تروريســـت ها به دنبال انحراف 
افكار عمومى از عدم مشـــروعيت 
خود هســـتند، رژيم صهيونيستى 
هم تالش مى كند روند اضمحالل 
محتوم خود را ُكند، كند و ســـعى 
مى كند با عادى سازى روابط خود با 
اعراب مرتجع منطقه توانايى خود 
براى تهديد كشورمان را گسترش 
دهد كه همه ايـــن فتنه انگيزى ها 
عليه كشور ما با مديريت آمريكايى 
است، بنابراين ما بايد با هوشيارى، 
روز به روز بر توانمندى هاى دفاعى 
خود بيفزاييم.وى تاكيد كرد: امروز 
دشـــمنان ما ضعيف تر از هر زمان 
ديگرى هستند. آمريكا به انزواى 
بين المللى دچار شده است و همه 
دســـتاوردهاى دروغين خود در 
دموكراسى و حقوق بشر را نابود 
كرده است. رژيم صهيونيستى هم 
پس از شكســـت هاى اخير خود 
و ناكامـــى در گنبد پنبه اى خود، از 
دسترسى زمينى جبهه مقاومت به 
سرزمين هاى اشغالى هراسان است.

موسوى با بيان اينكه نيروهاى 
مسلح بايد بيش از پيش براى تامين 
امنيت كشـــور تالش كنند، افزود: 
تقويت موازنه تهديد در برابر دشمن 
و ارتقاى بازدارندگى تالفى جويانه 
از اهداف نيروهاى مســـلح است. 

ارتش و سپاه يد واحده اى هستند 
كه اگر بر فرق هر دشـــمنى فرود 
آيند او را نابـــود خواهند كرد و 
در حقيقت ارتش و ســـپاه دو لبه 

ذوالفقار واليت هستند.
استعفاى ليبرمن نشانه پيروزى 

مقاومت فلسطين است
به گزارش ايسنا، مشاور عالى 
فرمانده معظم كل قوا هم در حاشيه 
اين مراسم درباره درگيرى هاى اخير 

ميان رژيم صهيونيستى و فلسطينيان، 
با بيان اين كه فلسطينيان توانسته اند 
موازنه قدرت را به نفع خود تغيير 
دهند، افزود: اســـتعفاى ليبرمن از 
كابينه رژيم صهيونيســـتى نشانه 
پيروزى هاى اخير فلسطينيان است.

سرلشـــكر يحيـــى صفوى 
اظهار داشت: سخن گفتن درباره 
پيروزى هـــاى اخير فلســـطينيان 
زودهنگام است و بايد با صبورى 
بيشـــتر درباره آن قضاوت كرد اما 
مسلم اســـت كه موازنه قدرت به 
نفع فلسطينيان تغيير يافته است و 
فلسطينيان در اين زمينه برترى به 

دست آورده اند.
وى در اين باره افزود: رژيم 
صهيونيستى وعده امنيت و رفاه به 
شهرك نشينان داده بود اما آنها اكنون 
نمى توانند امنيت ساكنان فلسطين 
اشغالى را تامين كنند. صدها موشك 
جهاد اسالمى يك تهديد بزرگ براى 
رژيم صهيونيستى است. استعفاى 
ليبرمن هم كه معتقد بود هيچ عربى 
نبايد در زمين هاى اشغالى حضور 
داشته باشـــد، نشانه اى از شكست 

رژيم صهيونيستى است.
سرلشكر صفوى تاكيد كرد: 
جبهه مقاومت اســـالمى از لبنان، 
ســـوريه، عراق و يمن گرفته تا 
فلسطين اشـــغالى گسترش يافته 
است. اكنون فلسطين يك قدرت 
بازدارندگى دارد و توازن قدرت را 

به دست آورده است. اميدوارم تا 
25سال آينده رژيم صهيونيستى از 

منطقه محو شود.
قدرت ايران را از زبان ترامپ 

بشنويد
فرمانـــده هوا فضاى ســـپاه 
پاسداران انقالب اسالمى هم گفت: 
قدرت نظامى جمهورى اسالمى را 
از زبان ديگـــران از جمله رئيس 

جمهورى آمريكا بشنويد.

سردار حاجى زاده در حاشيه 
مراسم در پاسخ به سئوالى درباره 
توان بازدارندگى و دفاعى كشورمان 
اظهار داشت: قدرت ما را از زبان 
ديگران بشـــنويد. ترامپ حرف از 
قـــدرت ايران مى زنـــد و قدرت 
كشـــور ما را بـــه رخ عرب هاى 
منطقه مى كشـــد. ايران از فاصله 
570كيلومترى دشمنان تروريست 
خود را در يك ســـاختمان مورد 
هدف قرار مى دهد كه اين نشـــانه 

قدرت نظامى ماست.
دربـــاره  همچنيـــن  وى 
موفقيت هاى اخير مقاومت فلسطين 
در برابر صهيونيست ها تاكيد كرد: 
مردم غزه در محاصره كامل هستند 
اما قدرتى خلق كردند كه در فاصله 
48ساعت از آغاز درگيرى ها، رژيم 
صهيونيستى دست به دامان ساير 
كشورها شد تا آتش بس به وجود 
بيايـــد. آنها در واقع بعد از دو روز 
جنگ شكست را رسماً پذيرفتند. 
مقاومت فلســـطين در محاصره 
كامل كارى كرد كه ارتش اسرائيل 
تسليم شـــد.وى افزود: ترامپ به 
اعراب مى گويـــد اگر از حمايت 
شما دست بردارم ظرف سه هفته 
از بين مى رويد. اين نشانه قدرت 
جمهورى اسالمى است و اگر هر 
حركتى در كشـــور را با استفاده از 
الگوى شـــهدا پيش ببريم در همه 

عرصه ها موفق خواهيم شد.

 فرمانده كل ارتش:شهيدان تهرانى مقدم و كاظمى  شجره طيبه اى هستند 
كه در جنگ اراده ها پيروز شدند

قاسمى: قطعنامه ضدحقوق بشرى  ايران 
با اهداف سياسى تصويب شده  است

رئيس جمهوري عراق امروز به تهران مي آيد
 رئيس جمهوري عراق در صدر هياتى عاليرتبه امروز به تهران ســـفر 

مى كند.
به گزارش مهر، " برهم صالح " رئيس جمهوري عراق در سفر دو روزه 
خود به تهران عالوه بر حسن روحانى رئيس جمهوري، با تعدادى از مقامات 
 ايرانى هم ديدار و درباره گســـترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه اى و 
بين المللى گفتگو خواهد كرد.در اين سفر، چند سند همكارى ميان مقامات 
دو كشور در حضور روساى جمهوري ايران و عراق امضا خواهد شد و در 
پايان آقايان "حسن روحانى " و " برهم صالح " به سئواالت خبرنگاران پاسخ 

خواهند داد.

ســـخنگوى وزارت خارجه 
گفت: اســـتفاده ابزارى از حقوق 
بشر، قطعنامه هاى حقوق بشرى و 
سازوكارهاى بين المللى توسط برخى 
كشـــورهاى غربى و رژيم اشغالگر 
و كودك كش صهيونيستى و برخى 
رژيم هاى مرتجع منطقه قوياً محكوم 

و مردود است.
بهرام قاسمى با اشاره به تصويب 
قطعنامه وضع حقوق بشر ايران در 
نشست كميته سوم اجالس 73مجمع 
عمومى سازمان ملل در نيويورك با 
حمايت برخى دولت هايى كه خود 
از بزرگترين ناقضان حقوق بشر در 
كشـــورهاى خود و ديگر كشورها 
هستند، ضمن محكوم كردن اقدام اين 
گروه از كشورها، اظهار داشت: اين 
قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعيات 
موجود ايران، مبتنى بر نگرشـــى 
گزينشى، تبعيض آميز، غرض ورزانه 
و با اهداف سياسى تهيه و تصويب 
شده است كه آن را مردود مى دانيم. 
 وى افزود: اســـتفاده ابزارى از 
حقوق بشـــر، قطعنامه هاى حقوق 
بشرى و ســـازوكارهاى بين المللى 

توسط برخى كشورهاى غربى و رژيم 
اشغالگر و كودك كش صهيونيستى و 
برخى كشورهاى مرتجع منطقه براى 
پيگيرى مقاصد شوم  افراط گرايانه و 
همچنين  سياست هاى آشوب طلبانه 
و حمايـــت از تروريســـت هاى 
تجزيه طلب را قويا محكوم مى كنيم و 
معتقديم ادامه اين روند اعتماد جامعه 
بين المللى به سازوكارهاى بين المللى 
را تضعيف مى كند و اثربخشـــى و 
كارآيى آنها را در مواقع ضرورى و 

الزم زير سئوال مى برد.
سخنگوى وزارت امور خارجه 
همچنين اظهار داشت: از نظر ما محل 
مناسب و جهانشمول ارزيابى حقوق 
 بشر در كشورها، سازوكار يو.پى آر
 (بررسى دوره اى جهانى) است كه 
بدون تبعيض همه كشورها را مورد 
بررســـى قرار مى دهد. مشاركت 
سازنده و فعال كشـــورمان در اين 
سازوكار، نشـــانگر جديت ايران 
در ارتقاى حقوق بشـــر و عمل به 
تعهدات بين المللى خود از طريق 
همكارى هاى سازنده و سازوكارهاى 

مبتنى بر گفتگو است.

حمايت  قاطع سران اتحاديه اروپا و آفريقاي جنوبي از برجام

 عراقچى:  تحريم هاى   ايران  مى تواندمنجربه  بى ثباتى   بين المللى شود

نظارت بر توليد وسايل نقليه 
تشديد شد

تنش در روابط رياضـ   واشنگتن پس از اعمال
معافيت چند كشور از تحريم هاى ايران

 مقامات ســـعودى با ابراز 
نگرانى درباره وضع بازار جهانى 
نفت، مخالفت خـــود را در مورد 
معافيت تحريم هاى نفتى ايران اعالم 

كرده اند.
 به گزارش ايســـنا، به نقل از 
رويترز، رياض به سرعت با تقاضاى 
دونالد ترامـــپ رئيس جمهورى 
آمريكا از عربســـتان سعودى در 
تابستان مبنى بر افزايش توليدات 
نفت اين كشـــور براى جايگزين 
كردن كاهش صادرات نفت از ايران 
موافقت كرده بود. اما به گفته اوپك 
و منابع صنعتى، عربستان سعودى 

هشـــدارى مقدم بر تغيير برنامه
ترامپ براى اعمال معافيت هايى بر
چند كشـــور كه به جاى به صفر
رســـاندن صادرات رقيب اصلى
رياض موجب افزايش نفت خام
ايران در بازار شد، دريافت نكرده
بود.  منابعى به رويترز گفته اند كه
عربستان سعودى ، خشمگين از اين
اقدام اياالت متحده آمريكا ، اكنون
در حال بررســـى قطع كردن ارائه
محصول به اوپك و متحدانش به
مقدار تقريبا 1/4ميليون بشكه در
روز يا 1/5درصد تامين موجودى

جهانى است .

يادداشت سردبير

پويش دانايي
بقيه از صفحه اول

مردم، اگر از ســالمت و امانتداري اين طرح ها اطمينان داشته 
باشــند، حتي در شــرايط تنگناي اقتصادي، همت خواهند كرد. 
مشاركت خواهند كرد. همياري و مشاركت، زيباترين خصيصه 
زندگي اجتماعي اســت. اين ها كارهايي اســت كه مشاركت را 
افزايــش مي دهد، مهرباني را ترويج مي كند، احســاس تعهد و 
مســئوليت را باال مي برد احساس تعلق را قوت و غنا مي بخشد 

و يك ملت را هميشه در پويش نگه مي دارد. 
ايــن كارهــا را بايد كرد. خيلي كارهــا را بايد كرد. همت 
مي خواهد و احســاس همبستگي و دلسوزي و دلبستگي و البته 
نگراني. به ويژه اگر بدانيم 142 هزار نفر عدد درشــتي اســت. 

جمعيت يك شهر است. 

 * دكترمحمد مطهري 



 آييـــن رونمايى و معرفى كتاب تهران نگارى 
جلد دوم با عنوان طهران در مطبوعات دوره قاجار 
–دوره هاى ناصرى و مظفـــرى –با حضور جمعى 
از فرهيختگان، دانشگاهيان، پژوهشگران و مسئوالن 
شهردارى تهران پيش از ظهر پنجشنبه در تاالر قلم 

كتابخانه ملى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين آيين دكتر اشرف 
بروجردى معاون رييس جمهورى و رييس سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى ايران با تقدير از تهيه كنندگان و 
حاميان اجرايى اين كتاب، جمع آورى اسناد، مدارك 
و سوابق ديرينه شهر تهران را اقدامى شايسته و بايسته 
در جهت شناخت اين كالنشهر و كمك به مديريت 

صحيح براى حل مشكالت آن دانست.
وى تقارن برگزارى اين آيين با انتخاب شـــدن 
پيروز حناچى به عنوان شهردار تهران از سوى شوراى 
شـــهر تهران را يك اتفاق مبارك خواند و گفت: 
همانطـــور كه در آيات قرآنى قوى و امين بودن به 
عنوان ويژگى هاى مديريت موفق در جامعه اسالمى 
مورد تاكيد قرار گرفته است، اين ويژگى ها در شهردار 
منتخب تهران وجود دارد و ما اميدواريم آثار و بركات 
مديريت ايشان در عرصه هاى مختلف شهر تهران با 

همكارى مردم اين كالنشهر نمايان شود.
بروجردى در بخش ديگرى از ســـخنان خود 

خدمات و امكانات ســـازمان اسناد و كتابخانه ملى 
ايران را متعلق به همه اقشار جامعه دانست و گفت: 
بخصوص كسانى كه اهل انديشه، قلم و تحقيق هستند 
و دلشان براى اين مملكت مى سوزد در هر شرايط 

مى توانند از اين گنجينه ملى استفاده بكنند .
وى همچنين از امضاء يك تفاهم نامه بين اين 
سازمان و شوراى اسالمى شهر تهران خبر داد و گفت: 
براساس اين تفاهم نامه قرار شد تمام اسناد مربوط به 
مصوبات شوراى شهر تهران حتى قبل از انقالب نيز 
دراختيار اين سازمان قرار بگيرد تا پژوهشگران بتوانند 

از آنها استفاده كنند.      
براســـاس اين گزارش، پيروز حناچى شهردار 
منتخب شوراى اسالمى شهر تهران نيز در اين آيين با 
اشاره به اينكه مردم اگر تاريخ خود را فراموش كنند 
به آلزايمر مبتال مى شوند، تصريح كرد: من نويد مى 
دهم يكى از وظايف شـــورا و شهردارى تهران اين 
خواهد بود كه آلزايمر را از مردم اين شهر بگيريم. 
وى بر ضرورت توسعه علم تاريخ براى درس گرفتن 
از تاريخ تاكيد كرد و گفت: توليد اســـناد تاريخى 
مشـــابه مجموعه تهران نگارى در شهردارى تهران 
دنبال خواهد شد تا آلزايمر از مردم تهران دور شود. 
حناچى يكى از محاسن اين اقدام را الگوبردارى ساير 
استان ها از آن عنوان و بيان كرد: همچنين در آينده 

نزديك فيلمى درباره خيابان الله زار پايتخت توليد و 
منتشر خواهد شد.

وى افزود: انتشـــار چنين اسناد تاريخى منافع 
زيادى دارد كه بسيارى از آنها قابل تشخيص نيست 
و به طور قطع اين كار را ادامه خواهيم داد كه منشاء 

خير خواهد بود.
شهردار منتخب شوراى اسالمى شهر تهران در 
بخش ديگرى از سخنان خود گفت: اگر پيامبر اكرم 
(ص)در مدت كوتاهى توانست دل مردم را تسخير 
كند به اين دليل بود كه گفت براى اتمام مكارم اخالق 
مبعوث شـــده و اين پيام بايد در زندگى ما جارى 
باشد. به گزارش خبرنگار ما رضا شيرازيان پژوهشگر 
و تدوينگـــر كتاب تهران نگارى نيز در اين آيين با 
تشريح مراحل تهيه و انتشار اين كتاب درباره جلد دوم 
آن گفت: در اين جلد هشت روزنامه وقايع اتفاقيه، 
دولت عليه ايران، ايران، اطالع، شرف، شرافت، ايران 
–1324مورد  ســـلطانى و ايران بين سال هاى 1267
بررسى قرار گرفت و طى 16ماه كار تهيه، تدوين و 

انتشار آن انجام شد.
در پايان اين آيين از دست اندركاران تهيه كتاب 
تهران نگارى جلد دوم با عنوان طهران در مطبوعات 
دوره قاجار –دوره هاى ناصرى و مظفرى لوح تقدير 

به عمل آمد و هدايايى به آن ها اهداشد.
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 دكتر حناچى :مجموعه تهران نگارى در شهردارى تهران دنبال خواهد شد
تعدادكتابخانه هاى  كشور در 40 سال اخير 9 برابر شده است

آيين تجليل از مقام كتابدار و كتابخوانان برتر 
كشـــورى، صبح روز پنجشنبه 24 آبان ماه همزمان 
با آغاز بيستوششـــمين دوره هفته كتاب در تاالر 

وحدت برگزار شد.
به گزارش خبرگزارى ايبنا، عليرضا مختارپور؛ 
دبير كل نهاد كتابخانههاى عمومى كشور در مراسم 
گراميداشت روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار، با اشاره 
به چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى گفت: 
انقالب اسالمى ثمرات بسيار زيادى داشته است. سال 
1357 كه جمعيت كشور ما نزديك 35 ميليون نفر 
بود فقط 373 باب كتابخانه عمومى در كشور وجود 
داشـــت. در حالى كه امروز بيش از 3400 كتابخانه 
عمومى در كشور فعاليت مى كنند. به عبارت ديگر 

اين ميزان امروز به بيش از 9 برابر رسيده است.
دبيركل نهاد كتابخانههاى عمومى كشور بيان 
كرد: تا نقطه مطلوب يعنى دسترســـى عادالنه مردم 
به كتاب فاصله قابل توجهى داريم. از ســـال 1393

اقدامات قابل توجهى در نهاد كتابخانههاى عمومى 
كشور را شاهد بوديم به عنوان مثال مسائل قانونى 
مربـــوط به الزام وصول ماده 6 مربوط به درآمدها، 
رسيدگى به مسائل معيشتى كتابداران، تصويب ساختار 
تشكيالتى براى تمام سطوح، همچنين رونمايى از 7

سند استانداردسازى فعاليتهاى كتابخانههاى عمومى، 
رونمايى از سند اخالق حرفهاى كتابداران از جمله 

اين فعاليتهاست.
به گفته وى، نظام جامع آمارى نهاد، نظام جامع 
خدمات كتابخانهاى نظام آمايش سرزمينى كتابخانهها 
نيز در دســـت تدوين است. مختارپور تاكيد كرد: 
فعاليتهاى كتابخانههاى عمومى بايد با فعاليتهاى 
پژوهشى در ارتباط باشد. اين ارتباط موجب مىشود 
از رفتارهاى سليقهاى پيشگيرى شود عالوه بر اين 
توجه به پژوهش زمينه ارزيابى عملكرد ها را فراهم 

مىكند.
غالمعلى حداد عادل، رئيس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى، نيز در اين مراسم با اشاره به جنبههاى 
اجتماعى و آموزشى فعاليت كتابداران گفت: بدون 
ترديد آگاهى در رشد اجتماعى و شخصيت افراد بسيار 
موثر است. براين اساس بچههايى كه در خانوادههاى 
فرهنگى پرورش پيدا مىكنند، پيش از رفتن به مدرسه، 
كتابهاى مختلف و متعددى در خانواده براى آنها 
خوانده مىشود و معموال تا پايان دوره ابتدايى دهها 

و گاهى صدها كتاب را خوانده اند.
وى افزود: از سوى ديگر بچههايى در اين كشور 
وجود دارند كه تا پايان دوره ابتدايى خود به غير از 
كتابهاى درسى نه كتاب ديگرى را مىبينند و نه 
كتاب ديگرى را مىخوانند. مشخص است كه تفاوت 
آينده اين دو گروه از بچههاى سرزمين ما متفاوت 
خواهد بود. بنابراين بهترين عدالت در جامعه، عدالت 
آموزشى است كه به شكلگيرى آيندهاى روشن براى 

فرزندان ما منجر مىشود.
وى با تأكيد بر اينكه «بدون كتابخانه نمىتوانيم 
به اهداف آموزشى خود برسيم»، عنوان كرد: كشور 
ما افتخار دارد كه به يك تمدن همراه با كتاب تعلق 
دارد. در تمدن اسالمى كه كشور ما سهم عمدهاى در 
آن داشته، كتاب نقشى محورى دارد. امروز صنعت 
نشـــر و كتابفروشىهاى ما بايد پر رونق باشد، اما 
متأسفانه چنين نيست و كتابخانه مىتوانند اين نقايص 
را برطرف كنند. همچنين كتابخانههاى عمومى بايد در 

حوزه آموزش به كمك مدارس بيايند.
همچنين در اين مراسم پيام سيد عباس صالحى 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى قرائت شد. در بخشى 
از اين پيام آمده اســـت: كتابخانه در تمدن ما، يك 
انبار يا آرشـــيو كتاب نيست، بلكه نهاد اجتماعى با 

سابقه و اثرگذارى است كه هميشه نقش برجستهاى 
در توسعه شهرها و روستاها داشته است. در طول 
فعاليتهاى ســـالهاى اخير با كتابداران فعالى آشنا 
شدهام كه كتابخانه را مركز مديريت طرحهاى توسعه 
روستايى و محلهاى كردهاند و موفقيتهاى بىنظيرى 
را براى منطقه خود به ارمغان آوردهاند. بارها ديدهايم 
كه با روشـــن شدن چراغ يك كتابخانه طرحهاى 
جديدى براى توسعه روستايى و يا محلهاى تدوين 
و به اجرا گذاشته شده است. در خاطرههاى جمعى، 
روزگارى طوالنـــى را به ياد مىآوريم كه جامعه ما 
-به معناى مرسوم در جهان امروز- دانشگاه نداشت؛ 
اما اين كتابخانهها بودند كه در مراغه و بلخ و نيشابور 
و اصفهان، نقش دانشـــگاه را بر عهده داشتند. كم 

نبودند جويندگان علم و دانشى كه همچون ابن سينا، 
كتابخانهها را مقصد سفرهاى خود و مسكن خويش 
قرار مىدادند. هميشه علماى بزرگى داشته و داريم كه 
به كتابخانه و كتابدارى خود افتخار كرده و كتابخانه 
را مركز هويتى خود تعريف مى كنند. در واقع، فروغ 
هـــر جامعه و تمدنى، از چراغى برمىخيزد كه در 

كتابخانه روشن است.
 امروز هم بيشتر و بهتر از هر زمانى، كتابخانهها 
مىتوانند با شـــناخت و همت شـــما كتابداران آن 
نقـــش تاريخى خـــود را بازيابند. بايد به كتابخانه 
برگرديم و خوشبختانه با خوشفكرى و همت شما 
كتابداران، اســـتقبال نسلهاى جديد از كتابخانه به 
وضوح بيشتر شده است. فقط يك كتابدار آگاه است 
كه مىتواند كتابخانه را از يك آرشيو راكد و ساكت 
بـــه فضاى اجتماعى چرخش «دانش» و «مباحثه» و 
«گفـــت و گو» و «آمـــوزش» و «پژوهش» و «حل 
مسئله» تبديل كند. كتابدار است كه مىتواند كتابخانه 
را تبديل به يك مركز فرهنگى و آموزشـــى بزرگى 
براى جامعه پيرامونش كند. كتابدار آگاه، واسط ميان 
«كتاب» و «خواننده» و واسط ميان «زمان نوشتن» و 
«زمان خواندن» است و هم كتاب را مىشناسد و هم 
خواننده را و هم نيازهاى كلى جامعه، و تمدن را، 
و به همين خاطر مىتواند بنا به نيازهاى خواننده و 
كليت جامعه، كتابهاى مناسبى را پيدا و معرفى كند. 
از اين رو بخش مهمى از مسئوليت اجتماعى كردن 
كتابخانهها بر دوش كتابداران است. كتابدار است كه 
مىتواند مردم بيشترى را به كتابخانه دعوت كند و 
كتابدار است كه مىتواند ظرفيتهاى جديد كتابخانه 
براى توســـعه شهرها و روستاها را به سازمانها و 

نهادهاى مسئول و مربوط معرفى كند.
همچنين، معصومه ابتكار در سخنانى با تأكيد 
بر اهميت كتاب و كتابخوانى گفت: كتاب عميقاً با 
فرهنگ و باورهاى ايرانى اسالمى گره خورده است. 

قرآن كه احسنالقصص را در خود جاى داده است،
به شنيدن و مهارتهاى زندگى و موضوع قصهگويى

تاكيد دارد.
وى ادامه داد: قرآن كريم عالوه بر اينكه كتاب و
كتابخوانى را توصيه مىكند شنيدن را نيز مورد تاكيد
قرار داده است و اين تاكيد قرآن در زندگى امروز ما
بسيار كاربردى است.ابتكار افزود: مسئله قصهگويى
امروز يكى از مهارتهاى زندگى و حتى مديريت
راهبردى، موفق و الهام بخش محســـوب مىشود.
مديران موفق مهارت كتابخوانى و قصهگويى دارند.اين
مشاور رئيس جمهور گفت: يكى از مسائل مهم در
شرايط فعلى جامعه امروز ايران با توجه به تحريمها
و جنگ اقتصادى كه از سوى رئيسجمهور نيز مورد

تاكيد قرار گرفته، موضوع جنگ روانى است.
ابتكار ادامه داد: با توجه به جنگ روانى دشمن
يكى از مهمترين سياستهاى دولت ايجاد فضاى آرام
و زندگى با نشـــاط مردم است. كتاب در محوريت
اين سياست قرار دارد.وى با تاكيد بر جايگاه خانواده
ادامه داد: از سال گذشته با همكارى دانشگاهها طرح
گفتوگوى ملى خانواده در نهاد خانواده رياســـت
جمهورى آغاز شده است. محور اصلى اين طرح تاكيد
بر اين موضوع كه عالوه بر وجود همه مشكالت
اجتماعى و اقتصادى امروز خانواده به عنوان مهمترين

ركن جامعه درگير اختالل ارتباطى است.
آيت اهللا فاطمىنيا در اين مراسم با بيان اينكه
حضور در مراســـمى كه در آن از كتابداران تجليل
مىشود براى بنده مايه ابتهاج است، گفت: نام كتاب
انسان را زنده مىكند و نامگذارى اين روز همزمان
با بزرگداشت عالمه طباطبايى تقارن بسيار درست و
مطلوبى است.  وى ادامه داد: بىتعارف عرض مىكنم
كه افتخار حضور خدمت عالمه طباطبايى بزرگ را
داشتم و اين جمله مبالغه نيست كه بگويم تفسير ايشان
ناسخ التفاسير است اما فرصت زيادى نياز است تا

متوجه شويم اين حرف به چه معنا است.
وى همچنين پيشـــنهادهايى را به جوانان و
كتابخوانان مطرح كرد و گفت: جوانان امروز بدانيد
ما براى يافتن يك كتاب رنجهاى بسيارى را متحمل
شديم اما امروز شاهديم كه با استفاده از وسايل ارتباط
جمعى همه به شرق و غرب  متصل مىشوند در
حالى كه زمانى بنده يك كتابى را مىخواستم كه با
تالش فراوان موفق شـــدم دو جلد از آن را از يك

كشور و يك جلد را از كشور ديگر پيدا كنم.
اين اســـتاد اخالق گفت: بنده 60 سال خاك
خوردهام اما خدا كند كه كتاب  به همه سرايت كند
چرا كه كتاب تحميلى نيست و فرد عالقمند بايد

دست و پايش براى كتاب بلرزد.  

ابراز اميدوارى وزير ارشاد به گسترش روابط فرهنگى با روسيه
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى جمهورى اسالمى 
ايران و وزير فرهنگ روسيه ضمن ديدار و تبادل نظر 
با يكديگر بر گسترش روزافزون روابط فرهنگى در 

بخش هاى مختلف تاكيد كردند.
به گزارش ايرنا، «سيد عباس صالحى» كه براى 
شركت در همايش بين المللى فرهنگى سن پترزبورگ 
وارد روسيه شد پس از شركت در مراسم افتتاحيه اين 
همايش، با «والديمير مدينسكى» همتاى روسى خود در 
موزه مردم شناسى ديدار و ضمن بررسى همكارى هاى 
ايران و روسيه در حوزه فرهنگى، تعامالت بوجود آمده 

ميان دو كشور را سازنده و رو به رشد خواند.
صالحى ضمن تقدير از مساعدت دولت روسيه 
براى برگزارى هفته فرهنگى ايران در اين كشور اظهار 
اميدوارى كرد كه هفته فرهنگى روسيه در ايران سال 

آينده برگزار شود.
وزير فرهنگ و ارشــــاد اسالمى شركت طرفين 
در نمايشــــگاه هاى كتاب به عنــــوان مهمان ويژه،
 دريچه اى براى ارتباطات دو كشور توصيف كرد و برگزارى 
هفته هاى فرهنگى را تكميل كننده راه هاى شناخت 

مردم دو كشور از يكديگر دانست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، سنت پترزبورگ را 
شهرى آشنا براى جامعه فرهنگى ايران توصيف كرد و 
گفت در اين سفر بى شك تصاوير دلپذيرى در ذهن 

ما از اين شهر نقش خواهد بست.
وى در ادامــــه اين ديدار ابراز اميدوارى كرد كه 
اين سفر و گفت وگوهايى كه در پى آن با مقام ها و 
چهره هاى فرهنگى روســــيه خواهد داشت به تحقق 
رويدادهاى تازه در حوزه فرهنگى دو كشور منجر شود. 
صالحى با اشاره به روابط قديمى و ديرينه تهران و مسكو 
افــــزود: در دهه هاى اخير نيز همواره روابط جديدى 
ميان دو طرف تعريف شــــده اســــت و براساس آن، 
موافقتنامه ها و تبادالت فرهنگى خوبى به امضا رسيده 
است و من اميدوارم اين سفر به تحقق رويدادهاى تازه 

در حوزه فرهنگى دو كشور منجر شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى پس از اين مالقات 
در جمع خبرنگاران هم گفت كه اميدوار است ارتباطات 
فرهنگى دو كشــــور در حوزه هاى مختلف بيش از 
پيش گسترش يابد. «والديمير مدينسكى» وزير فرهنگ 
فدراســــيون روسيه نيز در اين ديدار با تشكر از وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى ايران براى حضور در هفتمين 
همايش بين المللى فرهنگى سن پترزبورگ از آمادگى 
كشــــورش براى گسترش روز افزون روابط با ايران 
سخن گفت.  وى با اشاره به برگزارى هفته ايران در 
شهرهاى مسكو و اوفاى روسيه ابراز اميدوارى كرد كه 
روسيه نيز سال آينده هفته فرهنگى خود را در تهران و 

يكى ديگر از شهرهاى بزرگ ايران برپا كند.
در ادامــــه اين ديــــدار دو طرف در خصوص 
موضوعات فرهنگى مورد عالقه دو كشــــور گفت 
وگو و تبادل نظر كردند.گفتنى است، هفتمين همايش 
بين المللى فرهنگى سن پترزبورگ از روز پنجشنبه به 
مدت سه روز و با حضور وزراى فرهنگ بسيارى از 

كشورهاى جهان، مقام هاى ارشد سياسى، نمايندگان 
سازمان هاى بين المللى در حوزه فرهنگ و فعاالن و 
اساتيد سرشناس از سرتاسر جهان در پايتخت فرهنگى 

روسيه آغاز به كار كرده است.
«اولگا گولودتس» معاون نخست وزير روسيه در 
آيين گشــــايش اين همايش در ساختمان ادارى موزه 
ارميتاژ خطاب به حاضران خاطرنشــــان كرد: حضور 
مقامات كشورهاى مختلف جهان در اين همايش نشان 
مى دهد كه سن پترزبورگ به عنوان پايتخت فرهنگى 

جهان پذيرفته شده است.
ميخائيل باريسويچ پتروفسكى مدير موزه ارميتاژ 
نيز در اين مراسم گفت كه روزگارى يكى از تزارهاى 
روسيه شركا و متحدان كشورش را ارتش واقعى خود 
مى دانست اما امروز ثابت شده است كه قدرت فرهنگ 
است كه نقش متحد كننده ميان كشورها دارد چرا كه 
ارتش ها از بين مى روند اما قدرت فرهنگ است كه 

بعد از مرگ انسان نيز تداوم مى يابد.

رونمايى از  كتاب «مكتِب اجتهادِى
آخوند خراسانى»

كتاب جديد آيت اهللا دكتر سيدمصطفى 
محقق داماد رونمايى مى شود.

ســـازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران 
به مناســـبت هفته كتـــاب و كتابخوانى، 
ويژهبرنامهاى با نام «پنج شب، پنج كتاب، 
پنج شخصيت» را برگزار خواهد كرد كه در 
نخستيِن آن، از كتاب جديد آيت اهللا دكتر 
سيدمصطفى محقق داماد با عنوان «مكتِب
اجتهادِى آخوند خراسانى» رونمايى مىشود. 
در ايـــن برنامه، اكبر ثبوت، رحيم نوبهار، 
داوود فيرحى و على ططرى ســـخنرانى 
خواهند كرد كه امروز ساعت 17 در موزه 

كتاب و ميراث مستند ايران در ساختمان كتابخانه ملى برپا مىشود.

كارگردان مكتب سقاخانه به روايت پرويز تناولى: 
فيلم هاى بيوگرافى مكمل تاريخ شفاهى است

 امير حســـين بهبهانى تهيه كننده و كارگردان فيلمهاى كوتاه و مســـتند،كه با 
فيلم مكتب ســـقاخانه به روايت پرويز تناولى  در گروه چهره هاى ايرانى حضور 
دارد،درگفتگو با خبرنگار ما گفت: تفاوت هايى بين فيلم پرتره و بيوگرافى وجود 
دارد. و من اين مجموعه چهره هاى ايرانى را مجموعه بيوگرافى مى دانم نه پرتره. 
بـــراى اينكـــه هر كدام از فيلمهايى كه در اين مجموعه وجود دارد به قصه زندگى 

يكى از بزرگان مى پردازد.
 از  نظر من تلويزيون بهترين جا براى پخش فيلم بيوگرافى اســـت، اما چه 
كنيـــم در زمانه اى هســـتيم كه تلويزيون فقـــط  در جهت فكرى يك گروه كار 
مى كند و ديده شدن بقيه جامعه را بر عهده ندارد . نه بودجه مى دهد و نه حتى 
حاضر اســـت فيلمت را بخرد. پس اين فرصتى كه گروه هنر وتجربه به فيلمهاى 
بيوگرافى داده است را بايد بسيار ارج نهاد. ساخت هر فيلم بيوگرافى از هريك از 
افراد فرهنگ و هنر باعث تكميل شدن قسمتى از تاريخ شفاهى ايران خواهد بود. 
تاريخى كه به عمد نوشته نمى شود. افراد بسيار تاثير گذارى كه متاسفانه ديده نمى 
شـــوند. در هر فيلم بيوگرافى از تجربه اشخاصى متفاوت بهرمند مى شويم.در هر 
فيلم بيوگرافى با پست و بلنديهايى كه در زندگى داشتند آشنا مى شويم. چگونه 
سالها كاشتند و به برداشت رسيدند و چگونه طوفانهايى زندگيشان را خراب كرده 
دوباره قد علم كرده اند و در گوشه اى مشغول به كارى هستند.  وى با اشاره به 
تجربه هاى ارزشمند فيلم هاى بيوگرافى افزود :از فيلمهاى بيوگرافى مى توانم به فيلم 
نقل گرد آفريد، ساخته هادى آفريده اشاره كنم كه در آن فيلمساز سعى و تالشهاى 
زنـــى را به تصوير 
كشيده براى رسيدن 
به  شغلى كه چندين 
قرن در انحصار مردان 
بوده است. و ديگرى 
به فيلـــم آقاى آبتين 
بكتاش كه در مورد 
آقـــاى چكناواريان 
ســـاخته بود. فيلمى  
پر از شور و هيجان 
كه در مورد آهنگساز 
ايرانى-ارمنى است اشاره كنم.  اين كارگردان درباره تجربه مجموعه مستندهاى ايرانى 
گفت:به نظرم انتخاب فيلمها و مقدار سئانسى كه براى هر فيلم داده شده است براى 
فيلمها مناسب بود. البته بايد ديد كه استقبال تماشگران از اين مجموعه چگونه خواهد 
بود. اين استقبال يا عدم استقبال نشان دهنده اين خواهد بود، آيا فيلمهاى بيوگرافى 

پتانسيل اين را خواهند داشت كه  بر پرده نقره اى باقى بمانند يا نه! 
دو فيلم مكتب سقاخانه به روايت پرويز تناولى و گلدونه ،مش رحيم، صغرا 
و ديگران، روز يكشنبه 27 آبانماه در خانه هنرمندان به همراه با اجراى جلسه نقد 
و بررسى اكران خواهند شد.  امير حسين بهبهانى تهيه كننده و كارگردان فيلمهاى 
كوتاه و مستند است. او تاكنون فيلمهاى كوتاهى چون«دف»، «دزدى»، «دايى جان» و 
مستندهايى نظير«اعتدال،گفتگويى با احسان نراقى»، «طاق كسرى»، «مكتب سقاخانه به 

روايت صادق تبريزى» و  مستند «تلگراف در ايران» را كار گردانى كردهاست.
تفاوت هايى بين فيلم پرتره (با اتو بيوگرافى)و بيوگرافى وجود دارد. و من اين 
مجموعه چهرهاى ايرانى را مجموعه بيوگرافى ( و اتوبيوگرافى) مى دانم نه پرتره. 
براى اينكه هر كدام از فيلمهايى كه در اين مجموعه وجود دارد به قصه زندگى يكى 
از بزرگان مى پردازد.  از  نظر من تلويزيون بهترين جا براى پخش فيلم بيوگرافى(و 

اتو بيوگرافى) است.

برندگان نوزدهمين دوره جايزه ترويج علم ايران معرفى شدند
هيات داوران انجمن ترويج علم پس از بررسى و 
طرح سوابق فعاليت نامزدها در هيات مديره، برندگان 
نوزدهمن دوره جايزه ترويج علم در سال 1397 را معرفى 
و به پاس يك عمر تالش در راه ترويج علم و آگاهى، 

از فيزيكدان برجسته كشور تجليل كردند.
بـــه گزارش ايرنا، هيات مديره انجمن ترويج علم 
ايران، به پاس قدردانى از يك عمر تالش بىوقفه استاد 
فرهيخته دكتر «يوسف ثبوتى» پژوهشگر خستگىناپذير 
عرصه فيزيك و نجوم، ضمن برگزارى مراسم نكوداشتى 
براى اين استاد فرهيخته، مراسم نوزدهمين دوره جايزه 

ترويج علم را به نام ايشان نام نهاد.
همچنين در اين مراسم كه عصر پنجشنبه در خانه 
انديشمندان علوم انسانى در تهران برگزار شد، از كتاب 
«نســـبيت: خاص و عام» نوشـــته استاد يوسف ثبوتى 

رونمايى شد.
هيات مديره انجمن ترويج علم ايران همچنين در 
بخشـــى ديگر از اين مراسم، از فعاليتها و تالشهاى 
ارزنده مدنى و ترويجى مرحوم دكتر «محمدامين قانعى 

راد» جامعهشناس هم پاسداشت و قدردانى كرد.
هيات داوران اين انجمن، به دليل فعاليت و تالش 
بىوقفه، مسووالنه، هدفمند و همه جانبه در حوزه هاى 
دانشگاهى و عمومى در راستاى «توسعه و ترويج علم 
ارتباطات» و همچنين تعهد به تداوم كار ترويجى، علمى 
و پژوهشى در توليد ايدهها، مفاهيم و اطالعات علمى و 
انجام پژوهشهاى تجربى و نظرى، جايزه ترويج علم 

سال 1397 را به دكتر «هادى خانيكى» تقديم كرد.
همچنين هيات داوران به منظور قدردانى از سالها 
تدريس، پژوهش و تالش در حوزههاى دانشـــگاهى و 
عمومى در راستاى ترويج علم، علمسنجى و بيان روشن 
مفاهيـــم اين حوزه براى عموم دانشپژوهان، ترويج و 
فرهنگسازى نشر صحيح علمى، جايزه ترويج علم سال 

1397 را به دكتر «على اكبر صبورى» اهدا كرد.
هيات داوران به دليل فعاليت هاى گسترده و پيگير 
در انتشـــار كتابهاى دانشگاهى، عمومى و ترويجى با 
هدف معرفى علم به عموم مردم و تالشهاى مسئوالنه 
در راه پژوهـــش و تحقيق درباره تاريخ علم و مبارزه 
با شـــبهعلم، جايزه ترويج علم سال 1397 را به دكتر 

«محمدرضا توكلى صابرى» تقديم كرد.
هيات داوران به منظور قدردانى از تالش مسئوالنه، 
هدفمند، همهجانبه، انسانى و اخالقى در حوزه پژوهش 
و آموزش ادبيات كودكان در راســـتاى عالقهمند كردن 
كـــودكان به علم و گســـترش ترويج خواندن، جايزه 

ترويج علم سال 1397 را كه به نام مروج بزرگ ادبيات 
كودك «توران ميرهادى» مزين است به خانم «ثريا قزل 

اياغ» تقديم كرد.
هيات داوران، ضمن تقدير از موسســـه همشهرى 
براى انتشار مستمر مجله دانستنيها، جايزه ترويج علم 
سال 1397 را به سياستگذاران و نويسندگان تحريريه 
اين مجله كه قريب 9ســـال از كوشـــش خالقانه براى 
پاسخ دادن به عطش جامعه و گسترش مفاهيم علمى 
و آگاهى از دستاوردهاى فناورى بر پايه روزنامه  نگارى 
علمى فروگذار نكردند، تقديم كرد و ابراز اميدوارى كرد 
كه تحريريه جديد دانستنيها نيز همچنان با موفقيت به 

انتشار با كيفيت اين مجله اثرگذار ادامه دهد.
هيات داوران به دليل تالشهاى نوآورانه و مداوم
در راديو، تلويزيون و ديگر رسانههاى ارتباطجمعى براى
ايجاد و رشد آگاهى علمى جامعه در قالب نويسندگى،
فيلمسازى و برنامهسازى علمى و ارائه الگويى متفاوت
براى «نقش هنر در ترويج علم» جايزه ترويج علم سال

1397 را به «حافظ آهى» تقديم كرد.
هيات داوران به دليل كوشش چشمگير در راستاى
عمومىســـازى دانش از طريق برقرارى ارتباط نزديك
با بطن جامعه، توجه خاص به تنوع زيستى و طبيعت
به صورت كامال عملى و تجربى با تكيه بر بازىها و
جاذبههاى علمى در قالب احداث و بازپيرايى موزهها،
جايزه ترويج علم ســـال 1397 را به دكتر «پوريا واعظ

نيا» تقديم كرد.
هيات داوران به دليل انجام فعاليتهاى ترويجى،
علمى و آموزشى در دو بخش كتابخانه و موزه و همچنين
به منظور تقدير از قابليت و ظرفيت شـــگرف فرهنگ
وقف در مســـير پيشرفت علم و آگاهى، جايزه ترويج

علم سال 1397 را به موزه ملك تقديم كرد.
اهـــداى جايزه بهمن بيگى (جايزه معلمان مروج
مناطق محروم) هم بخشـــى ديگر اين مراسم بود كه
هيات داوران به دليل سالها خدمت صادقانه در حوزه
عشـــاير خراسان جنوبى و تالش براى اعتالى علم و
انديشه ميان دانشآموزان اين مناطق، جايزه بهمن بيگى
(جايزه معلمان مروج مناطق محروم) سال 1397 را به

«على مرادى» تقديم كرد.
همچنين هيات داوران به دليل كوششهاى پيگير
و تداوم فعاليت داوطلبانه در راه آموزش دانشآموزان
عشاير ايران، جايزة بهمن بيگى (جايزه معلمان مروج
مناطق محروم) ســـال 1397 را به «امراله يوسفى» اهدا

كرد. 

آزمون صالحيت بالينى پزشكى عمومى برگزار شد
صالحيـــت  آزمـــون 
بالينـــى پزشـــكى عمومى در 
دانشـــكده هاى پزشكى سراسر 
كشـــور براى دانشجويان واجد 

شرايط برگزار شد.
بـــه گزارش مهـــر، آزمون 
صالحيت بالينى پزشكى عمومى 
24آبـــان 97در دانشـــكده هاى 
پزشـــكى سراســـر كشور براى 
دانشـــجويان كارورزى واجـــد 

شرايط برگزار شد.
اين آزمون به صورت درون 
دانشـــگاهى اما در زمان متمركز 
در دانشكده هاى پزشكى سراسر 

كشور برگزار مى شود.
محروم كــردن جامعه از 
دانــش روز با "ادعاى دروغگو 

دانستن علم"!
بر خالف عدهاى كه معتقد 
هســـتند علم به بشريت دروغ 
مىگويد، پژوهشـــگران بر اين 
باورند علم ابزارى در دســـت 
بشر براى داشتن زندگى سودمند 
اســـت، ولى برخى مىتوانند از 
آن در جهات خالف اســـتفاده

 كنند.
دكتر رضا منصورى، عضو 
هيات علمى دانشـــگاه صنعتى 
شريف و پژوهشگاه دانشهاى 
بنيادى به مناســـبت هفته ترويج 
علـــم در گفتوگو با ايســـنا با 
اشـــاره به برخـــى از ادعاها در 
زمينه دروغهايى كه علم به بشر 

مىگويد، افزود: كســـانى كه از 
اين ادعاها دارند، شـــعور و عقل 
درســـتى ندارند. اين ادعا از نوع 
همان ادعاهايى اســـت كه گفته 
مىشـــد "دين افيونى براى بشر" 
است كه اشتباه بسيار بزرگى بوده 

است.
وى بـــا تاكيد بر اينكه علم 
يك پديده در جوامع مدرن است، 
ادامه داد: عالوه بر آن علم ابزارى 
براى تفكر است و از هر ابزارى 
مىتـــوان خوب يا بد اســـتفاده 

كرد.
 بـــه طور مثال ابزارى مانند 
چاقو هم مىتواند آدمى را بكشد 
و هـــم همانند چاقوى جراحى 

درمانگر باشد.
منصورى اضافه كرد: از اين 
رو اگر فردى ادعا مىكند كه علم 
دروغ بزرگ به بشـــريت است، 
نشان مىدهد كه آن شخص همراه 
با گروههاى هم تفكر آنها از علم 
به عنوان ابـــزارى براى نابودى 

انسان استفاده مىكنند.
عضو هيات علمى پژوهشگاه 
دانشهاى بنيادى تاكيد كرد: علم 
يك ابزار است و "ابزار" نمىتواند 
دروغگو باشد! اين ابزار در اختيار 
انســـان خردمند است تا بتواند 
از آن بـــراى زندگى بهتر بهره 

ببرد .
وى خاطر نشان كرد: انسانى 
كه خردمند اســـت، علم را ابزار 

مفيدى براى جوامع بشرى مىداند، 
ولى مراقب اســـت تا از آن در 

جهات بد استفاده نكند.
منصورى يادآور شد: فردى 
كه ادعا مىكند علم دروغى براى 
بشر است، يا "عقل سالمى" ندارد 
يا اينكه  يا اينكه "متوجه نيست" 
"منفعتى دارد كه جامعه را از علم 

محروم كنند".
عضو هيات علمى دانشگاه 
صنعتى شريف تاكيد كرد: وظيفه 
ما در اين ميان اين اســـت كه به 
شدت در جلوى چنين گزارههايى 
بايستيم؛ چرا كه ما نمىخواهيم 
ايران كشورى عقبمانده باشد و 
كشورهاى داراى دانش و فناورى 
مـــا را هدايت و مديريت كنند و 

ما برده آنها باشيم.
ايـــن محقق پژوهشـــگاه 
دانشهاى بنيادى با انتقاد نسبت 
به اين ادعا كه حوزه داروسازى 
متهم رديف اول دروغگويى علم 
به بشريت است، گفت: اين ادعا 
اشتباه اســـت و بايد افرادى كه 
چنين ادعاهايى دارند، خودشان 
و اطرافيانشان را از مصرف دارو 
منـــع كنيم كه در چنين وضعيتى 

نمىتوان زندگى كرد.
منصورى با اشاره به اثرات 
داروهاى جديد در ارتقاى اميد به 
زندگى در جوامع بشرى، اظهار 
كـــرد: زمانى كه داروهاى جديد 
در دســـترس مردم قرار نداشت، 

ميزان مـــرگ و مير در دنيا باال 
بـــود و اينكه اگر در حال حاضر 
در ايران متوســـط سن به بيش 
از 70سال رسيده است، به دليل 
توســـعه داروها بوده است كه 
علـــم آن را براى ما فراهم كرده 

است.
وى با بيان اينكه در 100سال 
قبل متوسط ســـن 40سال بود، 
افزود: در آن زمان گياهان دارويى 
هـــم وجود داشـــت، پس چرا 
نتوانست متوسط سن را افزايش 

دهد؟
وى با بيـــان اينكه ما بايد 
مدنيت را حفظ كنيم، ادامه داد: به 
اين معنا كه انسانهايى كه در يك 
جامعه هستند، يكديگر را درك 
كنند و بايد اين رويكرد را ترويج 
كنيم و منظور من از اين ترويج، 
انتشـــار نتايج علم يا دانش روز 
نيست، بلكه بايد نوع مفهومسازى، 
تفكـــر و ابزار علم را كه چگونه 
دارد تيزتر و تيزتر مىشود، براى 

جامعه بيان كنيم.
منصورى اضافه كرد: بر اين 
اســـاس در همه كشورها هدف 
از برگزارى هفتههاى ترويج اين 
است كه مردم و محققان و فعاالن 
عرصه علم بيشتر با هم صحبت 
كنند و در اين هفته و روز زمان 
بيشـــترى براى با يكديگر بودن 
در نظر گرفته شود تا اين تفاهم 

برقرار شود.  

رونمايى از مستند
«درجستجوى فريده»

مراســـم آئين ديدار فيلم 
مســـتند «درجستجوى فريده» 
به كارگردانى آزاده موسوى و 
كوروش عطائى روز   شنبه 26

آبان در پرديس چارسو برگزار 
مىشود.اين فيلم در يازدهمين 
جشـــنواره بينالمللى مستند 
ايران ســـينما حقيقت تنديس 

هنروتجربه را دريافت كرد.
«در جســـتجوى فريده» 
درباره زنى به نام فريده است 
كه 40 سال پيش در حرم امام 
رضا(ع) رها مىشود و بعد از 
انتقال به شـــيرخوارگاه توسط 
زوجى هلندى به فرزندى گرفته 

و به هلند برده مىشود.
 فريده كه در طول اين 40 ســـال بهخاطر ترس از ســـفر به ايران
و عدم تمايل خانوادهاش به وطن بازنگشـــته، چند سالى است از راه
دور جستوجويى را براى پيدا كردن خانواده واقعىاش شروع كرده و
حاال براى اولين بار به ايران سفر مىكند تا زادگاهش را ببيند و با سه
خانواده كه مدعىاند خانواده واقعى او هستند، مالقات كند و آزمايش
بدهد. ايده اين فيلم به گفته كارگردانهايش از گزارشى كه سال1392
در روزنامه همشـــهرى منتشر شده بود،شكل گرفت؛ قصه دخترى كه
سالها پيش از ايران به فرزندى گرفته شده بود و حاال دنبال پدر و

مادر واقعىاش مىگشت.
بخشهاى از اين مستند در هلند فيلمبردارى شده و نكته جالب
در مورد آن جداى از انتخاب سوژه، اعتمادى است كه بين كارگردانها
و شـــخصيت اصلى رقم خورده و در فيلم مشـــهود است. نكته ديگر
چگونگى تامين بخشـــى از هزينههاى اين فيلم است. كارگردانهاى
اين مستند از طريق سرمايهگذارى مردمى (كراودفاندينگ) قسمتى از
بودجه را تأمين كردند. آنها در دو ســـايت «حامىجو» در ايران و
«سينهكراود» در هلند پروژه  را تعريف كردند و  توانستند كمك مالى

300 نفر  را جذب كنند. 

آيين نامه فعاليت اساتيد علوم پزشكى در مناطق آمايشى تدوين شد
معاون آموزشى وزارت بهداشت از تدوين نحوه فعاليت اساتيد علوم پزشكى 
در مناطق آمايشى خبر داد و گفت: به اين منظور اساتيد مى توانند در يك منطقه 

آمايشى در چند دانشگاه فعاليت كنند.
به گزارش مهر، دكتر باقر الريجانى در نشست ساالنه مراكز مطالعات و دفاتر 
توسعه آموزش علوم پزشكى كه 24آبان در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
برگزار شد، افزود: با تدوين آيين نامه فعاليت استادان در مناطق آمايشى و ايجاد 
گروه هاى مناطق آمايشى علوم پزشكى يك استاد مى تواند در مناطق آمايشى در 
دانشگاه هاى مورد نياز درس بدهد. اين كار موجب تنظيم منابع و شكل دهى به 

افق يك منطقه آمايشى مى شود.
وى گفت: شـــبكه EDCها و EDOها كه شامل 600مركز و دفتر توسعه 
آموزش علوم پزشكى در دانشگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشكى كشور هستند 

موتور محركه اى براى پيشبرد آموزش علوم پزشكى هستند.
الريجانى افزود: 250هزار دانشجو با 19هزار عضو هيئت علمى در 65دانشگاه و 
دانشكده علوم پزشكى تحصيل مى كنند كه ظرفيت بسيار خوبى را در كشور ايجاد 
كرده است. وقتى به كشورهاى اطراف يا كمى دورتر مى نگريم متوجه مى شويم 

كه ظرفيت باالى ايران در علوم پزشكى با اين كشورها قابل مقايسه نيست.
وى با اشـــاره به فعاليت دانشـــگاه هاى علوم پزشكى در جذب دانشجوى 
خارجى گفت: بيش از 2هزار دانشجوى خارجى در كشور تحصيل مى كنند و 
دانشگاه ها در زمينه جذب اين دانشجويان تازه كار هستند اما مى توانند جايگاه 

خود را ارتقاء ببخشند.
معاون آموزشى وزارت بهداشت با اشاره به جايگاه ايران در رتبه بندى هاى 
علمى دنيا افزود: رتبه توليد علم ايران در علوم پزشكى 17است و در شاخص 
نوآورى نيز رتبه ما در حال رشـــد بوده و با 31پله رشـــد به رتبه 75در ســـال 

2017رسيده ايم.
وى خاطرنشان كرد: در سه چهار سال اخير يك نگاه استراتژيك و آينده نگارانه 
براى آموزش علوم پزشكى در نظر گرفته شده است. مصوبه آمايش سرزمين علوم 
پزشكى در شوراى عالى انقالب فرهنگى ساختار آموزش عالى را در اين حوزه شكل 

داده است و ديگر هر جايى هر رشته اى را مى خواهد نمى تواند بدون چارچوب 
آن را تصويب كند و نظام آموزشى به يك هارمونى رسيده است.

معاون وزير بهداشـــت با انتقاد از بى توجهى به اســـناد باالدستى گفت: يك 
اشـــكالى كه وجود دارد اين اســـت كه نقشه جامع علمى كشور با نظرخواهى از 
500نفر تهيه شد اما ايرادى كه در كشور وجود دارد اين است كه سند تهيه مى شود 
يك جلد قشنگ مى شود و مى رود در كتابخانه شايد روزى يك دانشجويى آن را 
ورق بزند. در حالى كه نظرنقشه علمى كشور اولويت هاى حوزه سالمت را تعيين 

مى كرد و ما آن را در طرح تحول و نوآورى علوم پزشكى پياده كرديم.
وى از طراحى سند توسعه علمى مناطق آمايشى براى 5سال آينده خبر داد 
و گفت: بخشى از اين كار انجام شده است و با وجود اينكه حوزه هاى مختلف 
كمتر به وحدت نظر مى رسند اما اكنون حوزه هاى درمان، آموزش و غيره به اين 

نتيجه رسيده اند كه بايد بدانيم چقدر نيروى متخصص نياز داريم.
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى هم در اين نشست از تدوين 
آيين نامه جوايز آموزشى در حوزه علوم پزشكى خبر داد و گفت: جايزه تعالى 

آموزش به اعضاى هيئت علمى برگزيده اعطا مى شود.
دكتر عظيم ميرزازاده با اشاره به ارزشيابى كيفيت فعاليت اعضاى هيئت علمى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى از تدوين چارچوب مدون ارزشيابى با همكارى مراكز 

مطالعات توسعه آموزش علوم پزشكى در دانشگاه ها خبر داد.
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى شناسايى نظام اعتباربخشى 
 ،(WFME) دوره پزشكى عمومى كشور توسط فدراسيون جهانى آموزش پزشكى
اعتباربخشى دوره هاى آموزشى، تقويت نظام ارزشيابى اعضاى هيئت علمى، تعامل 
با مراكز مطالعات توسعه دانشگاه هاى علوم پزشكى، عقد تفاهم نامه با دانشگاه 
علوم پزشكى مجازى براى برگزارى دوره هاى آموزشى را بخشى از فعاليت ها و 

برنامه هاى اين مركز برشمرد.
ميرزازاده از اعالم فراخوان برگزارى دوره آموزشى رهبرى فنى (ليدرشيپ) براى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى خبر داد و گفت: برنامه ريزى براى برگزارى بيستمين 
همايش آموزش علوم پزشكى در 10تا 12ارديبهشت ماه 98در حال انجام است.

همايش «ابنسينا و فلسفه يونان» 
برگزار مى شود

همايش تخصصى با عنوان «ابنسينا و فلسفه يونان» ويژه استادان و دانشجويان 
فلسفه حكمت و فلسفه از سوى گروه فلسفة اسالمى مؤسسة پژوهشى حكمت 

و فلسفة ايران برگزار مى شود.
آثار فيلسوف بزرگ جهان اسالم، ابوعلى سينا، حاكى از اين است كه او در 
تأسيس نظام فلسفىاش، به آراء فالسفة يونانى متقدم و ميراث گرانبهاى آنها نظر 
داشـــته و بســـيارى از ديدگاههاى خود را با توجه به پذيرش و يا رّد آراء ايشان 
تنظيم كرده است. لذا مواجهة انتقادى يا انفعالى ابنسينا با فلسفة يونان همواره مورد 
توجه محققان فلسفة اسالمى بوده است. بدين منظور گروه فلسفة اسالمى مؤسسة 
پژوهشى حكمت و فلسفة ايران، كه بررسى آراء فيلسوفان مشائى جهان اسالم را 
محور تحقيقات خود قرار داده است، همايشى با عنوان «ابنسينا و فلسفة يونان»  
را برگزار خواهد كرد. در اين همايش دكتر شهرام پازوكى؛ عضو مؤسسة پژوهشى 
حكمت و فلسفة ايران درباره «حكمت يونانى، حكمت اسالمى»؛ودكتر فاطمه فنا؛ 
عضو دانشنامة جهان اسالم: «بررسى مواضعى از إلهيات شفاء با نظر به متافيزيك 
ارسطو» صحبت مى كنند.دكتر طيبه كرمى؛ دانشنامة جهان اسالم: «مواجهة ابنسينا 
با كتاب اثولوجيا» و زهرا دنيايى؛ دانشگاه فرايبورگ: «آغاز تفكر فلسفى و نقش 
ديگرى» بررسى مى كنند. اين همايش در روز 27 آبان 1397 از ساعت 14 در 
سالن ميزگرد مؤسسة پژوهشى حكمت و فلسفة ايران در خيابان ولىعصر (عج)، 

خيابان نوفللوشاتو، كوچه آراكليان، پالك 4 برگزار مى شود.

«دايى جان ناپلئون» به ايتاليايى
 ترجمه مى شود

آثارى از مصطفى مستور، مجيد قيصرى، ايرج پزشكزاد، زهرا عبدى و 
آيدا مرادىآهنى به ايتاليايى ترجمه مىشود.

به گزارش خبرگـــزارى ايبنا، علىاصغر محمدخانى، معاون فرهنگى 
و بينالملل شـــهر كتاب به همراه كوروش كمالىسروســـتانى، مدير مركز 
سعدىشناسى با فرانچسكو بريوسكى و مارگريت ويزمن، معاون موسسه 
بريوسكى، در دفتر اين انتشاراتى در شهر ميالن ديدار و گفتوگو كردند. 
در اين ديدار، قرار شد در سال آينده كتابهاى «دايىجان ناپلئون» اثر  ايرج 
پزشكزاد، «عشق و چيزهاى ديگر» نوشته مصطفى مستور، «شهرهاى گمشده» 
نوشته آيدا مرادىآهنى، «ناتمامى» زهرا عبدى و «سه كاهن» مجيد قيصرى 

به ايتاليايى ترجمه شود.
گفتنى اســـت؛ فرانچسكو بريوسكى از ناشران برجسته ايتاليايى است 
و انتشـــارات بريوسكى موسسه  اى بينالمللى كه بيشتر با كشورهاى چين، 
كره، آلمان و اسپانيا همكارى كرده است. اين ناشر در سه سال گذشته با 
همكارى شـــهر كتاب رمانهاى «سووشون» سيمين دانشور، «بامداد خمار» 
فتانه حاجســـيدجوادى، «من و اتاقهاى زير شيروانى» طاهره علوى، «روز 
حلزون» زهرا عبدى و «هيچوقت» ليال قاسمى را به ايتاليايى ترجمه و منتشر 
كرده است كه در رسانههاى ايتاليايى انعكاس يافته و در فروشگاههاى كتاب 

مشهور ايتاليا توزيع شده است.

عليرضا مختارپور دبير كل نهاد كتابخانه هاى عمومى در مراسم روز كتابخوانى و كتابدار:

رونمايى از كتاب «طهران در مطبوعات دوره قاجار»  در كتابخانه ملى



44 اخبار داخلى
شنبه 26 آبان  1397ـ    9 ربيع االول 1440ـ   17 نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27148

اخبار كوتاه اقتصادىاخبار كوتاه اقتصادى

 خطيــــب  جمعــــه تهران 
گفت:رئيــــس جمهور ى آمريكا در 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل 
امتحان خود را پس داد و زمانى كه 
گفت من بهترين رئيس جمهور ى 
آمريكا بودم با خنده حضار پاسخش 

را گرفت.
به گزارش ايسنا، آيت اهللا محمد 
امامى كاشانى ديروز در خطبه هاى 
نماز جمعه تهران با تسليت سالروز 
شهادت امام عسكرى( ع) و تبريك 
وعــــده الهى خدا به انســــان ها كه 
روزى جهان سراسر پرازعدل و داد 
خواهد بود و آنچه كه پيامبران آوردند 
توســــط امام زمان (عج) به كرسى 
عمل مى نشيند بيان كرد: بحث اسوه 
در ســــه جاى قرآن آمده است. در 
آيه 21 ســــوره احزاب اشــــاره مى 
كند كه براى شــــما چنين كرديم كه 
رســــول اهللا(ص) را براى شما اسوه 
قرار داديم.يعنى پيامبر و انبياى خود 
را فداى شما مى كنند تا اسوه باشند 
و شما سعادتمند باشيد.اسوه كسى 
است كه انسان ها فكر و عمل را با 
او منطبق مى كنند. پيامبر را خداوند 
متعال اســــوه قــــرار داده كه به نفع 

بشريت است.
وى در ادامه گفت: امام حسن 
عسكرى و امام زمان  كه اسوه هستند 
از سوى خدا تعيين شده اند. پيامبر را 
خدا و در جاى ديگر ابراهيم خليل 
را به عنوان اسوه معرفى كرده است 
و در عين حال در هر زمان خداوند 
انســــان هايى را قرار داده است تا 

اسوه باشند.
امامى كاشانى با اشاره به معناى 
اسوه بيان كرد: عيار بوعلى سينا ها 
و مكتــــب هاى دنيا و مكتب هاى 
اجتماعى نمى توانند براى بشر اسوه 
باشند. بعضى از علماى اهل سنت 
مى گويند حضرت مهدى در سال 
255 هجرت به دنيا آمدند و در روز 
شهادت امام عسكرى پنجساله بودند 
و اكنون در غيبت هستند، اما بعضى 
علماى اهل سنت در اينجا گير كردند. 
مى گويند اسوه نبايد در غيبت باشد 
بلكه بايد در منظر مردم باشد. بعضى 
از بزرگان شــــيعه هم با اين مشكل 
مواجه بودند و اسحاق بن يعقوب هم 
از محمد بن عثمان امرى كه نايب دوم 
حضرت است در اين زمينه سئوال 
كــــرد و نامــــه اى به وى داد كه به 
خدمت حضرت برساند و در آن نامه 
پرسيد وجود مبارك شما در غيبت 
براى جامعه بشــــريت چه فايده اى 
دارد؟ حضرت اين گونه جواب وى 
را داد؛ همان طورى كه خورشيد در 
پــــس ابر نور دارد من هم نور دارم 
ولى خورشيد آنچنان آشكار نيست 
و ابرها آمدند و آن ابرها مشكالت 
اجتماعى دنيا  ست كه ظهور را به 
تأخير انداخته، اين چيزى است كه 
خدا خواسته است و روزى حكمت 

غيبت مشخص مى شود.
خطيب     جمعه تهران ادامه 
داد: همين اندازه براى ســــاختن ما 
كافى است كه ببينيم چنين انسانى 
وجــــود دارد كه كار هاى خوب را 
تائيد مى كند و از كارهاى بد ناراحت 

مى شود.
 امامى كاشــــانى در خطبه دوم 
نماز جمعه  تهران هم اظهار داشت: 
امام عسكرى به شيعيان جهان چنين 
فرمود اگر ورع داشتيد و در سخن 
راستگو بوديد و با مردم رفتار خوبى 
داشتيد گفته مى شود اين شيعه  است 
و اين من را خوشحال مى كند. تقوا 
داشــــته باشيد و زينت ما باشيد. اى 
شــــيعيان مودت ها را به ما بكشانيد 
و جورى عمل كنيد كه دل ها به ما 
كشانده شود و مردم به ما عالقه پيدا 
كنند و هرجا شيعه اى ديدند بگويند 
او پيرو امام عســــكرى(ع) است. . 

حضرت مــــى فرمايد خوب عمل 
كنيد تا دنيا بداند شــــيعه چيست تا 
دل بشريت هم سمت ما بيايد. بايد 
اعمال و زندگى خود را تطبيق دهيم. 
نبايد در كشور اسالمى اين قدر در 
مسائل اقتصادى سودجويى شود. اين 
خيانت ها و احتكار ها و باال بردن 

قيمت ها كار شيعه نيست.
خطيب جمعه تهران در ادامه 
خاطر نشــــان كرد: نبايد در مسائل 
اقتصادى اخــــالل ايجاد كرد و در 
توليد خيانــــت كنيم. بايد توليد با 
كيفيت داشــــته باشيم و كاال را در 
خدمت مردم قرار دهيم. احتكار كار 

شرم آورى است  .
  خوشبختانه قوه قضايى مفسدان 
اقتصادى را دنبال مى كند و در راس 
آن فقيه عادل قرار دارد و همچنين 
نيــــروى انتظامى و از كار هايى كه 
انجام مى شــــود بايد تشكر و قدر 
دانى شود . بايد در مسائل اقتصادى 

خيلى جدى و دقيق باشيم.
امامى كاشانى با اشاره به سوره 
مباركه مائده بيان كرد:محاربه منحصر 
به شمشــــير كشيدن و كشتن يك 
فرد نيســــت بلكه غارت اموال و 
ايجاد اختالل در نظام اقتصادى هم 
شامل اين مورد مى شود. دشمنان ما 
مى خواهند با استفاده از جنگ رسانه 

اى خود را موفق كنند.
وي در ادامه با اشــــاره به اين 
كه  آمريكا هميشه ظالم بوده است، 
اظهار داشت: هيچ زمانى چهره هيچ 
رئيس جمهورى آمريكايى زشت تر 
از ترامپ نبوده اســــت. اين را بايد 
به قضاوت دنيا سپرد. فسادهاى دنيا 
از چيســــت؟ جنايات آل سعود و 
صهيونيست ها از كجاست؟ آمريكا 
در اين جنايت بدترين چهره را در 
دنيــــا دارد و خود را با تبليغات باال 
مى برد.رئيس جمهوري آمريكا در 
مجمع عمومى امتحان خود را پس 
داد و زمانــــى كه گفت من بهترين 
رئيس جمهورى آمريكا هســــتم با 

خنده حضار پاسخش را گرفت.
وى تصريح كرد:مى خواهيد با 
اين حرف ها بر روى جنايات خود 
سرپوش بگذاريد. ببينيد جمهورى 
اســــالمى در كجاســــت و شما در 
كجاييد. تمام دنيا با صدق و امانت 
به جمهورى اســــالمى نگاه مى كند 
و مى دانند هميشه دنبال حق است. 
خداوند از حق حمايت مى كند.مساله 
شهادت و ايثار و فداكارى كه پدران 
و مادران و همسران شهدا دارند بسيار 
در تحقق حق موثر بوده است. عزت 
ايران نص خداســــت و نمى توانيد 

نص خدا را ازبين ببريد.
امامى كاشانى در ادامه با اشاره 
به سالگرد رحلت عالمه طباطبايى و 
هفته كتاب بيان كرد: اين كه اينترنت 
را باز كنيم و بخواهيم كتاب بنويسيم 
دانش را باال نمى برد. البته فضا ى 
مجازى در جستجو خيلى موثر است 
اما مطالعه كتاب است كه دانشمند را 
به تاليف كتاب ترغيب مى كند، ما بايد 

به كتابخوانى اهميت دهيم.
    فرزندآورى يك ضرورت 

دينى و اجتماعى است
  ســــخنران پيــــش از خطبه 
هــــاى نماز جمعه تهران هم گفت: 
فرزندآورى ثوابــــش از نمازهاى 
مستحبى بيشتر است و براى خانواده 

ها يك ضرورت دينى و اجتماعى 
تلقى مى شود.

  دكترغالمعلى افروز پيرامون 
تحكيم خانواده با موضوع 'زوجين 
افزود: نشر  و هنگامه فرزند آورى ' 
حقايق علمــــى و دينى در حوزه 
فرزندآورى نشــــر علم نافه است و 
برخــــى علما و مبلغان در نمازهاى 
جمعه بازگويى اين نشــــر را براى 
خانــــواده ها يك ضرورت دينى و 

اجتماعى تلقى مى كنند.
وى تصريــــح كــــرد: آمادگى 
زيستى، ســــالمتى و توجه به سن 
زيســــتى و روانى براى ازدواج و 

فرزندآورى مهم است.
اين استاد روانشاسى دانشگاه 
تهران افزود: سن حقيقى انسان برآيند 
سه مؤلفه شامل شناسنامه، زيستى و 
ســــاختار كروموزمى و سن روانى 
و نشــــاط معنوى بوده و در واقع 
ســــن شناسنامه يك جزيى از عمر 

انسان است.
وى اظهار داشــــت: دختران و 
پسرانى كه باالى 30 سال سن دارند 
مى گويند براى ازدواج و بعد بچه دار 
شــــدن دير شده است و از ازدواج 
صرفه نظر مى كنند، در اشتباه هستند، 
زيرا شناسنامه مهم است ولى نشاط 
معنوى و روانى اصل اســــت و آنها 
مى توانند تشكيل خانواده بدهند و 

كودكان باهوش به دنيا آورند.
افروز با بيان اين كه دختران 40 
ســــاله امروز مانند دختران 20 ساله 
90 سال گذشته هستند و تخمكشان 
جوانتراست، افزود: اين دختران امروز 
مى توانند فرزندان سالم، باهوش و 
زيبا داشــــته باشند و اين كه تصور 
مى شــــود دختران باالى 35 سال 
فرزندآورى برايشان ريسك است، 
افكار غلط 100 سال پيش است و 

چنين نيست.
اين اســــتاد دانشگاه ادامه داد: 
دختران و پسران باالى 30 سال بايد 
نشاط معنوى و روانى خود را حفظ 
كنند و هــــر زمانى كه مايل بودند 
مى تواننــــد ازدواج كنند و بچه دار 
شوند.افروز، ازدواج را يك نياز فطرى 
و ضرورت اجتماعى دانست و گفت: 
اگر ازدواج صورت نگيرد افراد دچار 
اختالالت روانى مى شوند و در سن 
باال هم مى توان تشكيل خانواده و 
فرزند داد.وى افزود: تحقيقات نشان 
داده اســــت دختران 40 سال به باال 
در 10 سال گذشته بيش از پنج هزار 
فرزند سالم به دنيا آورده اند و يك 
درصــــد فرزند آنها دچار معلوليت 

شده است.
 افروز تاكيد كرد: والدينى كه 
عاشقانه بچه دار مى شوند فرزندان 

آنها باهوش به دنيا مى آيد.
اين روانشناس، انتخاب زمان 
بچه دار شدن را هم مهم دانست و 
گفت: بهترين زمان بچه دار شــــدن 
در طول سال آغاز بهار براى انعقاد 
نطفه است زيرا به فرموده خداوند 
در قرآن كريم روح الهى در جنين در 
سه ماهه دوم باردارى دميده مى شود 
و كنش هاى روانى، هوشــــمندى، 
حافظه و حركت در اين زمان آغاز 
مى شود.سخنران پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه تهران اظهار داشــــت: با 
توجه به اين كه بهترين زمان براى 
فرزندآورى آغاز بهار است، دوران 
باردارى تابستان خواهد بود و در آن 
زمان ويتامين دى و ى فراوان است 
و اكسيژن بيشتر بوده و هوش نوزاد 

هم تاثيرگذار است.
افروز با اشــــاره بــــه اين كه 
مشــــاوران ازدواج هم بايد به مساله 
سن نشاط معنوى و روانى بيش از 
شناسنامه توجه كنند، ادامه داد:نسل 
ســــالم مهمترين منبع قدرت كشور 

است.

خطيب جمعه تهران: اين   ميزان  سودجويى اقتصادى    
شايسته  كشور اسالمى  نيست 

وزارت صنعت: هيچ تصميمى براى 
افزايش قيمت خودرو اتخاذ نشده است

دولت به بهانه گيرى هاى اخير قطعه ســـازان و خودروســـازان براى 
باالبردن مجدد بهاى خودرو در بازار توجه نمى كند.

 روابط عمومى وزارت صنعت، معدن وتجارت در اطالعيه اى اعالم 
كرد: هيچ تصميمى براى افزايش قيمت خودرو از ســـوى اين وزارتخانه 

اتخاذ نشده است.
بر اساس اين اطالعيه ،پيرو انتشار اخبارى مبنى بر گران شدن قيمت 
خودرو داخلى، بدين وسيله به اطالع مى رساند تاكنون هيچ گونه تصميمى 
مبنى بر تغيير قيمت از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده 
اســـت و الزم اســـت تا براى حفظ آرامش روانى مردم و بازار از هرگونه 

گمانه زنى احتمالى پرهيز شود.
بررسى ها نشان مى دهد كه برخالف ادعاى قطعه سازان و بهانه جويى 
آنها براى باالبردن قيمت ها، بيش از 80 درصد نياز صنعت خودرو توسط 

صنايع داخلى و فقط 20 درصد نياز از طريق واردات تامين مى شود.
در همين حال محمد رضا نجفى منش رئيس انجمن تخصصى صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه ســـازان خودرو كشور  به خبرگزارى صدا و 
سيما گفت: آلومينيمى را كه قبال كيلويى 6 هزار تومان خريدارى مى كرديم 
االن بايد بابت آن 30 هزار تومان پرداخت كنيم كه اين افزايش قيمت در 
حوزه مواد پتروشيمى،  مس و ديگر مواد اوليه قطعه سازى خودرو كه ريشه 

داخلى دارند هم مصداق دارد.
وى مى افزايد: اين افزايش قيمت باعث شـــده تا قيمت تمام شـــده 
قطعه سازان 80 تا 140 درصد افزايش يابد كه البته بايد در قيمت تمام شده 

قطعه ساز لحاظ مى شد اما خودروسازان آن را لحاظ نكردند.
آرش محبى نژاد دبير انجمن تخصصى صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازى خودرو هم گفت: صنعت قطعه سازى كشور با اين همه ظرفيت 
و توانمندى به دليل كمبود نقدينگى، مطالبات معوق از خودروسازان، كاهش 
توليد خودرو و قيمت دســـتورى خودرو از سوى دولت كه موجب شده 
خودروسازان، قيمت تمام شده قطعه ساز را نپذيرند، در شرايط نامطلوبى به 

سر مى برند و ممكن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وى واردات قطعات كامل به جاى مواد اوليه توســـط تعداد انگشت 
شمارى از قطعه سازان را مشكل ديگر پيش روى اين صنعت دانست و گفت:  
البته برخوردها با اين عده معدود انجام شده و در حال پيگيرى است.به گفته 
محبى نژاد، اين قبيل واردات به نوعى تهديد صنعت قطعه سازى و اشتغال 

موجود در آن است كه از مشكالت فراوان ياد شده رنج مى برند.
از ســـوى ديگر، مهدى مطلب زاده نايب رئيس انجمن قطعه سازان 
اعالم كرد: اين صنعت تاكنون 30 هزار تعديل نيرو و 70 هزار نفر تعليق 
داشته كه اگر مشكالت پيش رو حل نشود، اين تعديل و تعليق ها افزايش 

خواهد يافت.
وى سرمايه گذارى هاى بى بازگشت را يكى از مشكالت خودروسازى 
كشـــور مى داند و مى افزايد: در برخى از نقاط كشـــور با فشار نمايندگان 
مجلس واحدهاى خودروســـازى به ظاهر راه اندازى شـــده اما در عمل 
با يك تريلى اتاق رنگ شـــده و با تريلى ديگر موتور و گيربكس آماده 
به آن شهرســـتان مى رود و در آنجا مونتاژ شـــده و با تريلى ديگر بر مى 
گردد كه اين مصداق عينى ســـرمايه گذارى بى بازگشت و غير اقتصادى

 است.

 دولت از تأمين مواد اوليه صنعت پوشاك 
حمايت مى كند و مانع از افزايش هزينه هاى 

توليد در اين حوزه خواهد شد.
اين مطلب در نشســـت صميمى وزير 
صنعت، معـــدن و تجارت با توليدكنندگان 
پوشاك در راستاى حمايت از توليد داخلى، 
تاميـــن مواد اوليه و تنظيم بازار مورد تأكيد 

قرار گرفت.
رضا رحمانى در اين نشســـت ايجاد 
تشكلى توسط فعاالن صنوف پوشاك براى 
بهبود وضع توليد را اقدامى ارزشمند توصيف 
كرد و گفت: اين مدل بايد توسط ساير فعاالن 
بخش خصوصى انجام شـــود تا با همفكرى 
و تعامل يكديگر مشكالت پيش روى توليد 

تسهيل شود. 
وى به تشـــريح شـــرايط فعلى كشور 
و نقـــش بخش خصوصـــى در برون رفت 
از اين شـــرايط پرداخـــت و  افزود: برنامه 
ريزى براى توسعه صنعت پوشاك و پوشش 
بازار 80 ميليونى ايران و كشورهاى همسايه 
هدفگذارى بسيار حائز اهميتى است و ازهيج 
كوششـــى براى تحقق اين هدف فروگذار 

نخواهيم بود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
مزيت سرمايه گذارى در اين صنعت تصريح 
كرد: با توجه به سابقه تاريخى ايران در توليد 
پوشاك فرصت مهمى براى توسعه توليد اين 
صنعت در كشـــور فراهم است و ما بايد از 
بسترهاى موجود براى بهبود صنعت پوشاك 

بهره مند شويم. 
به گفته وى، اگر تشكل ها در كنار وزارت 
صنعت قرار بگيرند، صنعت پوشاك اعم از 
كيف، كفش، لباس و ... را مى توان در داخل 
كشـــور توسعه داد و عالوه بر پوشش بازار 
داخلى، محصوالت ايرانى را به كشـــورهاى 

همسايه صادر كنيم.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر بهره مندى 
از نظرات بخش خصوصى و مشـــاركت با 
اين بخش در تصميم ســـازى تصريح كرد: 
در حوزه  سياست ها و ماموريت هاى وزارت 
صنعت نظير تامين، توليد، صنوف، بازار و.. 
هر كمكى بتوانيم براى توســـعه اين صنعت 

انجام خواهيم داد. 
وى با اشـــاره بـــه حمايت دولت در 
راستاى تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت 
گفت: ظرفيت هاى كوچك در توليد داخلى 
بايد با كمك تشكل هاى تخصصى در كنار 
هم تجميع شـــوند تا توسعه صنعت پوشاك 

شكل بگيرد.
رحمانى در ادامه خواستار تدوين برنامه اى 
مدون از وضعيت صنعت پوشـــاك در ايران 
اعم از كيف ،كفش و... با ترســـيم افق آينده 

براى هربخش و برنامه ريزى براى توسعه اين 
صنعت با لحاظ تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاى 

مستتر در اين صنعت شد. 
وى در بخش ديگرى از ســـخنانش به 
افزايش نرخ ارز اشاره كرد و گفت: تحريم ها 
و محدوديت هاى ايجاد شده مى تواند فرصتى 
بـــراى بهره مندى از توانمندى هاى موجود 
در كشور نظير توسعه صادرات  صنايعى مانند 
فرآورده هاى معدنى ، فرش ،صنايع دســـتى 

و... باشد.
وزير صنعت،معدن وتجارت با اشاره به 
اينكه دولت نقش كاتاليزور و تســـريع كننده 
را دارد،تاكيد كرد: البته درشرايط كنونى نبايد 
محصوالت مورد نياز مردم بى رويه از كشور 

خارج شود . 
بـــه گفته وى، كاالهاى يارانه اى كه ارز 
دولتى دريافت مى كنند بايد بدست مردم برسد 
و نبايد صادر شود؛ البته براى صادرات كاالها 
بـــا لحاظ عوارض گمركى مى توان فضايى 
ايجاد كرد كه بازار صادراتى آن ها با مشكل 

روبه رو نشود.
اين مقام مسئول در ادامه توجه به توسعه 
و دانش بنيان را از ديگر  صنايع "هايتـــك" 
برنامه هاى وزارت صنعت برشمرد و گفت: 
توسعه صادرات اين صنايع در كنار محصوالت 

معدنى بايد در اولويت قرار بگيرد.
وى تسهيل فرآيند صادرات را از ديگر 
برنامه هاى اين بخش برشمرد و اضافه كرد: 
با اجراى تمهيداتى صادركنندگان مى توانند با 
شـــرايط بهتر و سهل ترى اقدام به صادرات 

كنند.
به گفته رحمانى، واحدهايى كه ارز دولتى 
مى گيرند يا ارز نيمايى دريافت مى كنند، از 
ظرفيت توليد ملى، منابع داخلى و فرصت هاى 
كشور بهره مند شده اند به همين دليل بايد ارز 

حاصل از صادرات به كشور باز گردد.

وى با اشـــاره به اينكه ارزى كه تامين 
مى شود به راحتى بدست نيامده و از ظرفيت هاى 
كشور استفاده شده تا به صادرات رسيده است، 
تســـهيل و رفع موانع توليد را  ازدغدغه هاى 
مقام معظم رهبرى و رئيس جمهورى دانست 
و گفـــت: 3ميليون واحد صنفى با 7ميليون 
ظرفيت اشـــتغال و همچنين 8 هزار اتحاديه 
در كشـــور وجود دارد كه اگر بخشى از اين 
ظرفيت ها بكار گرفته شود، تحول بزرگى در 

كشور رخ خواهدداد. 
وزير صنعت،معدن وتجارت ادامه داد: 
صندوق توسعه ملى هم اعتباراتى براى توسعه 
توليد در نظر گرفته كه با همكارى تشكل ها 
مى توانيم از اين منابع براى توسعه صنايع و 

افزايش ظرفيت توليد استفاده كنيم.
وى در ادامـــه بـــه تامين و تنظيم بازار 
داخلى اشـــاره و ايجاد تعادل و فراوانى در 
بازار را از دغدغه هاى ديگر رئيس  جمهورى 
عنوان كرد و گفت: مواد مورد نياز مردم بايد 
با قيمت مناسب و به وفور در بازار موجود 
باشـــد و تحقق اين مهم با همكارى اصناف 

اجرايى خواهد شد.
رحمانى با اشـــاره به نظارت بر بازار 
مصرف افزود: اصناف با نظارت مستمر بر بازار 
در كنار سازمان حمايت و ساير دستگاه هاى 
نظارتـــى مى توانند آرامش را در بازار حفظ 
كنند و مانع از كار شكنى عده اى اندك در 

بازار داخلى شوند.
خبر  ديگرى حاكيســـت: رئيس اتاق 
اصناف تهران اظهار داشـــت: بعد از ايجاد 
كارگروه تامين مواد اوليه پوشاك طى ماه هاى 
گذشته، روند تشكيل كارگروه هاى ديگر در 
حوزه كيف و كفش چرم، طال و لوازم يدكى 

هم از سوى اصناف كشور آغاز شد. 
قاسم نوده فراهانى در نشست كارگروه 
تامين مواد اوليه پوشـــاك با بيان اين مطلب 

افزود: مقدمات تشكيل كارگروه تامين مواد
اوليه لوازم يدكى و طال اينك به انجام رسيده
است و زمانى كه به مرحله نهايى برسد، آن را
به مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت

ابالغ خواهيم كرد.
شايان ذكر است: كارگروه تامين مواد اوليه
پوشاك در تهران با همكارى هيات امناى بازار،
اتحاديـــه، اصناف و وزارت صنعت، معدن و
تجارت اواخر شهريور امسال تشكيل و دبير
آن با حكم رئيس سازمان صنعت استان تهران

مشغول به فعاليت شد.
اين اتحاديه تهيـــه و تامين مواد اوليه
توليدكنندگان حوزه پوشاك را با قيمت مناسب

(زير نرخ بازار) پيگيرى مى كند.
وى بـــا بيان اينكه از ظرفيت هاى اتاق
اصناف مى توان در حوزه هاى مختلف بهره
كافى برد اظهارداشت: ماحصل فعاليت هاى
اصناف تشـــكيل اولين كارگروه در حوزه
پوشـــاك بود كه فعاليت هاى بسيار خوبى
در تامين مواد اوليه با قيمت مناســـب براى

توليدكنندگان انجام داده است.
وى با بيان اينكه حل مشكالت صنوف
از طريـــق بزرگان صنف و معتمدان را دنبال
مى كنيم، بيان كرد: مشكالت بايد در كارگروه
مطرح و مورد كارشناسى قرارگيرد تا بتوانيم
از طريق بهبود وضعيت اقتصادى، نگرانى ها

و مشكالت مردم را كاهش دهيم. 
رئيـــس اتاق اصناف تهران همچنين از
جملـــه اهداف اصلى اين نهاد را نظارت بر

قيمت ها برشمرد.
ابراهيم درســـتى نايب رئيس اول اتاق
اصنـــاف تهران هم در اين نشســـت گفت:
هميشـــه تصميم گيرى ها براى اتاق اصناف
وقتى پشت درهاى بسته انجام شده با شكست

همراه بوده است.
وى بر تســـريع در ترخيص كاالها در
گمرگ و اقدامـــات حمايتى بانك مركزى
از توليدكننـــدگان و اصناف تاكيد كرد و در
ادامه با بيان اينكه دنبال افزايش شـــفافيت
در فعاليت هاى اتحاديه ها هســـتيم، گفت:
توليدكننـــدگان، ارز مورد نياز خود را نبايد
از طريـــق دالالن دريافت كنند بلكه بايد از
طريـــق ارز نيمايى(ســـامانه تامين ارز براى
توليدكنندگان از طرف بانك مركزى) تامين
شـــود وگرنه با اختالف قيمت 15 درصدى

مواجه خواهيم شد.
در جلسه اخير كارگروه تامين مواد اوليه
پوشاك، حواله پارچه جين با قيمت 39 هزار
و 600 تومان ( 20 هزارتومان زير نرخ بازار) به
توليدكنندگان ارائه و اعالم شد كه در هفته هاى
آتى هم پارچه هاى پيراهنى، شلوارى و... به

آنها تحويل خواهد شد.

فاز نخســـت نيروگاه سيكل تركيبى ماكو 
اين هفته ضمن سفر رئيس جمهورى به استان 

آذربايجان غربى افتتاح مى شود. 
صمد پاشـــاپور مديرعامل نيروگاه سيكل 
تركيبى ماكو با اشاره به اينكه فاز اول اين نيروگاه 
بـــا ظرفيت 80 مگاوات به بهره بردارى خواهد 
رسيد، گفت: به طور ميانگين ساالنه 100 تا 150 
مگاوات به ظرفيت اين نيروگاه بايد اضافه شود. 
اين در حالى است كه تجهيزات مربوط به آن در 
اواخر سال 95 وارد كشور شد كه به دليل شرايط 
آب و هوايـــى و بارندگى نصب و راه اندازى 

تجهيزات حدود 7 ماه با تاخير انجام شد.
وى با اشاره به اينكه هر دو بخش فاز اول با 
شبكه سراسرى سنكرون شده است، اظهارداشت: 
اكنون در فاز اول اين نيروگاه آماده توليد هستيم.
البته توربين هاى مورد اســـتفاده در فاز اول اين 

نيـــروگاه به دليل آنكـــه ظرفيت بااليى ندارند، 
كالس Eهستند. اما براى توسعه فازهاى بعدى، 
از توربين هاى گازى با كالس F استفاده مى كنيم. 
الزم به ذكر است كه راندمان توربين هاى گازى 

كالس E ميزان 34/5 درصد است. 
مديرعامل نيروگاه سيكل تركيبى ماكو ميزان 
مشاركت بخش خارجى در تامين اعتبارات اين 
نيروگاه را 70 درصد به صورت مستقيم دانست 
و تصريح كرد: 30 درصد اعتبارات استفاده شده 
در اين نيـــروگاه از طريق بخش داخلى تامين 
شده است. براى فاز اول 40 ميليون يورو و فاز 
دوم 30 ميليون يورو هزينه شده است كه براى 
بخش گازى قراردادى به ارزش 40 ميليون يورو 
منعقد شده كه امور مربوط به احداث و استفاده 

از آن در حال انجام است.
وى گفت: با توجه به قوانين اقتصادى حاكم 

بر مناطق آزاد اقتصادى، زمان بازگشت سرمايه را 
5 ساله درنظر گرفته ايم؛ اين در حالى است كه 
خوراك مورد نياز اين نيروگاه به ميزان 21 هزار 
متر مكعب در روز از طريق خط لوله صادرات 

گاز به تركيه تامين مى شود.
پاشاپور در پايان به جانمايى يك پتروشيمى 
در اطراف اين نيروگاه اشاره كرد و توضيح داد: 
با توجه به اينكه اين منطقه آزاد اقتصادى رو به 
رشد و توسعه است، صنايع زيادى از جمله صنايع 
پااليشگاهى و پتروشيمى در اين منطقه حضور 
خواهند داشت. بنابراين ميل و تقاضا براى برق 

(مصرف صنعتى) افزايش مى يابد.
شايان ذكر است: حضور چينى ها در پروژه 
نيروگاه سيكل تركيبى ماكو نخستين حضور يك 
شـــركت دولتى چينى در قالب سرمايه گذارى 

مستقيم است.

فعاالن اقتصادى بخش خصوصى از مشاركت با 
دولت در تدوين بسته ضد تحريم هاى تجارى استقبال 

مى كنند.
سيدرضا زيتون نژاد نايب رئيس كميسيون بازار پول 
و ســـرمايه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران ديروز اعالم كرد: در شرايطى كه با يك جانبه گرايى 
آمريكا در جهان و همراهى كشـــورهاى مطرح دنيا با 
ايران مواجه هستيم، بايد از ظرفيت هاى كشورهاى همراه 
به نفع خود بهره ببريم تا اثرات ناشـــى از تحريم هاى 

اقتصادى را كاهش دهيم يا خنثى سازيم.
وى پيشـــنهاد داد تا دولـــت با همكارى بخش 
خصوصى بسته ضدتحريمى را تدوين و به اجرا دربياورد 
و ادامه داد: همان طور كه از شـــش ماه پيش از آغاز 
تحريم ها، هم دولت و هم فعاالن بخش خصوصى به 
فكر چاره براى دور زدن تحريم ها افتاده بودند؛ اكنون 
هم ضرورى است چنانچه تصميمى براى كاهش آثار 
منفى تحريم ها گرفته مى شـــود، اوالً ظرفيت اجرايى 
آن سنجيده شود، ثانياً بدون تلف كردن زمان، راه هاى 

پيشنهادى را به اجرا درآورد. 
به گفته نايب رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق ايران، حذف دالر و جايگزين كردن پول هاى ملى 
در مبادالت اقتصادى يكى از مهم ترين اقداماتى است 
كه بايد در دوران تحريم ها در دستور كار كشورهايى 

كه از طرف آمريكا تحريم شده اند، قرار بگيرد.
وى همچنين پيشـــنهاد داد تا ضمن اســـتفاده از 
پول هاى ملى به جاى ارزهاى خارجى، معامالت بخشى 
از كاالها بر مبناى «تهاتر» بين ايران و كشورهاى هدف 
بررســـى و اجرا شود و در ادامه با اشاره به  ضرورت 
تســـهيل تجارت خارجى به ويژه تجارت با كشورهاى 
همسايه، گفت: با توجه به نگاه مثبتى كه در حال حاضر 
بين طرف هاى خارجى و فعاالن اقتصادى ايران باهدف 
توسعه تجارت وجود دارد، رفع قوانين و مقرراتى كه 

مانع تجارت با كشورهاى همسايه مى شود، از ضروريات
اقتصاد است.

اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با تأكيد بر
اين كه تحريم خارجى با تسهيل داخلى از بين مى رود،
گفت: بايد شـــرايطى در داخل كشور ايجاد كرد كه با
آسان سازى قوانين و مقررات مرتبط با همه بخش هاى
توليدى، تجارت با خارج از كشـــور سرعت بيشترى
بگيرد.به گفته وى، تا زمانى كه به موازات فشـــارهاى
خارجى، حلقه فشار داخلى هم تنگ تر مى شود، نبايد

انتظار گشايش در اقتصاد كشور را داشت.
زيتـــون نژاد همچنين با تأكيد بر ايجاد تعادل در
اقتصاد كشور گفت: زمانى كه تعادل پايدار وجود داشته
باشد، صنعتگران، فعاالن اقتصادى و مردم عادى براى
نيازهاى خدماتى شان مى توانند پيش بينى هاى درستى از

روند آتى داشته باشند.
وى تأكيد كرد: اگرچه قطع ســـوئيفت به لحاظ
اعتبـــارى، بر روند تجارت خارجى تأثير دارد، اما به
اين معنى نيست كه جايگزين اين سيستم مالى شدنى
SPV نيست. همان طور كه ديديم اتحاديه اروپا سيستم
را جايگزين سوئيفت اعالم كرد؛ بنابراين اگر راهكارهاى
دريافت و پرداخت مبادالت اقتصادى با شركاى تجارى
را بررسى كنيم و به گفتگو با آنها براى جايگزين كردن
سيستم مالى بپردازيم، به نظر نمى رسد قطع سوئيفت

محدوديتى درروند تجارت ايجاد كند.
نايب رئيس كميســـيون بازار پول و سرمايه اتاق
ايران افزود: از مدت ها پيش فعاالن اقتصادى و بخش
خصوصى «خصوصى سازى» را به عنوان يك جراحى
اقتصادى پيشنهاد داده بودند. به نظر مى رسد در شرايطى
كه دولت ايران هدف اصلى تحريم هاست نه شركت ها و
بخش هاى خصوصى؛ دولت مى تواند با تفويض برخى
امور به بخش خصوصى به مواجهه با تأثيرات ناشى از

اعمال تحريم ها بپردازد. روند ركودى بازار مسكن كه 
از اوايل تابستان امسال آغاز شده، 
به دليل باالرفتن هزينه هاى توليد 
عميق تر شده است و حداقل تا پايان 
پاييز همچنان ادامه خواهد داشت.

حســـام عقبايى نائب رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك با بيان اين 
مطلب به خبرگزارى صداوسيما افزود: 
معامالت مسكن روند نزولى به خود 
گرفته است بطورى كه در تيرامسال 
26 درصد،مرداد 36 درصد، شهريور 
46 و مهر 40 درصد كاهش داشته

 است.
وى ركود حاكم بربازار مسكن 
را نتيجه افزايش قيمت ها دانست 
و با اشـــاره به اينكه براساس آمار  
قيمت مســـكن 83 درصد افزايش 
پيدا كرده اســـت، گفت: در تهران 

ميانگين قيمت مســـكن 8 ميليون 
و 600 هزار تومان اســـت. يعنى 
خريـــد يك آپارتمـــان 50 مترى 
معـــادل 450 ميليون تومان هزينه
 دارد.نائب رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك اضافه كرد: اين روند در فصل 
زمستان متفاوت خواهد بود، زيرا 
در نيمه دوم بهمن بدليل نزديكى 
به ســـال جديد افراد زيادى قصد 
خريد مســـكن را دارند و اين امر 
باعث افزايش معامالت مســـكن 

مى شود.
وى تاكيد كرد: شـــرايط بازار 
مسكن هم با شرايط بازار ارز تغيير 
مى كنـــد اگر بازار ارز ثابت باقى 
بمانـــد هيچ گونه تغيير قيمتى در 
بازار نخواهيم داشت اما اگر قيمت 
ارز روند كاهشـــى يابد يا تغييرى 

نكند، پيش بينى مى كنيم نيمه اول 
زمستان 97 يك شكست حبابى در 
قيمت مســـكن در برخى نقاط را 

داشته باشيم .
عقبايى گفـــت: اگر تغييرى 
در برنامه مســـكنى وزارت راه و 
شهرســـازى صورت نگيرد روند 
ركـــودى اين بازار تا 6 ماه اول 98 

ادامه دار خواهد بود .
وى برنامـــه هاى كوتاه مدتى 
چون كاهش سود تسهيالت بانكى، 
مديريت زمين، افزايش تسهيالت 
و تكميل و واگذارى مســـكن مهر 
را از جمله راهكارهايى دانســـت 
كه با اجرايى شـــدن آنها مى توان 
انتظارداشـــت به مرور در سال 98 
شـــاهد خروج مســـكن از ركود 

باشيم.

يارانه نقدى آبان شنبه شب واريز مى شود
يارانه نقدى آبان  به مبلغ 45500تومان براى هر نفر، ســـاعت 24روز 

شنبه 26مرداد واريز مى شود.
به گزارش تسنيم ، نود و سومين مرحله يارانه نقدى در ساعت 24 
پايان روز شنبه (بيست و ششم آبان) به حساب سرپرستان خانوار  واريز 

مى شود.

سرويس شهرســـتانها: خطيب جمعه قم گفت: 
مقاومت فلسطينيان با شليك صدها موشك، شكست 
سنگيني بر اسرائيل غاصب تحميل كرد و هيمنه اين 
رژيم را در هم كوبيد كه پس لرزه هاي آن اســـتعفاي 

وزير جنگ صهيونيست ها بود.
آيت اهللا سيد محمد سعيدي درسخنراني پيش از 
خطبه هاي نمازجمعه قم در مصالي قدس اين شهر، 
افزود: اين مساله نشان داد كه روزگار بزن در رو تمام 
شده است و طبق پيش بيني رهبر معظم انقالب اسالمي، 

اسرائيل غاصب 25 سال آينده را نخواهد ديد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر 
اينكه تمدن غربي، پايه هاي فكري خود را از دســـت 
داده و رو به افول اســـت، اظهار داشت: امروز مكتب 
انقالبي اسالم در مواجهه با نظام سلطه بين المللي به 
گمشده انسان هاي معاصر تبديل شده است كه گرايش 

به آن در حال گسترش است. 
وي، آمريكا را نماد تمدن غربي دانست و گفت: 
در آمريكا تمام مولفه هاي افول، مشـــخص شده است 
و شـــاهديم كه ليبرال دموكراسي جذابيت خود را از 
دســـت داده و انسان را در سراشيبي سقوط و بحران 
هويت رها كرده است.خطيب جمعه قم اظهار داشت: 
انسان غربي كه دربحران هويت دست به گريبان است 
و در جســـتجوي مكتبي است كه علم و ايمان را بر 
پايه احياي فطرت و معنويت در دنيا برپا كند و اين 

چيزي جز مكتب اهل بيت(ع) نيست.
آيت اهللا سعيدي با اشاره به مولفه هاي افول آمريكا 
گفت: ظلم، جنايت و استعمار، كم شدن معنويت به 
ويژه در ميان خانواده ها از جمله نشانه هاي افول ليبرال 

دموكراســـي و آمريكاست كه موجب رشد تصاعدي 
گرايش به اسالم و معنويت در غرب شده است.

خطيب جمعه قم در بخش ديگري از ســـخنان 
خود تاكيد كرد: از مســـئوالن كشور انتظار مي رود بر 
مسائل اصلي كشور ازجمله مبارزه با جنگ رسانه اي 
و اقتصادي دشمن و تالش براي شكستن تحريم هاي 
آمريكا متمركز شـــده و از طرح مســـائل حاشيه اي 

اجتناب كنند.
وي گفت: حضور زنان در ورزشگاه ها از جمله 
مسائلي اســـت كه حوزه هاي علميه و مراجع تقليد 
بارها در اين زمينه موضع گرفته اند ولي متاسفانه برخي 
مسئوالن اجرايي موضعي بر خالف حوزه و مرجعيت 

اعالم مي كنند.
خطيب جمعه قم درادامه اظهار داشت: از مسئوالن 
ديپلماســـي كشور انتظار مي رود كه در اظهارات خود 
ســـخناني نگويند كه مورد سوء استفاده دشمن قرار 
گيرد كه در اين راستا سخنان وزير خارجه در مورد 

پولشويي در كشور درست نبود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
شهادت امام حسن عسكري(ع) گفت: دوران امامت آن 
حضرت بسيار با سختي همراه بود كه هيچ يك از ائمه 

اطهار(ع) چنين سختي هايي را متحمل نشدند.
آيت اهللا سعيدي اظهار داشت: آماده سازي شيعيان 
براي دوران غيبت، معرفي امام بعد از خود، مبارزه با 
فتنه گران داخلي و فرقه هاي ضاله و مقابله با ادعاي 
امامت جعفر كذاب پس از امام حســـن عسكري(ع) 
از جمله مهمترين اقدام ها و ســـختي هاي دوران آن 

حضرت بود. 

خطيب جمعه قم: مقاومت فلسطين، هيمنه اسرائيل غاصب را درهم كوبيد

روند كاهش قيمت طال و انواع ارز و سكه در بازار داخلى 
كه به تبع سقوط بازارهاى مالى جهان از روز چهارشنبه آغاز 

شده است، همچنان ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگارما، تشديد درگيرى سياسى ميان دونالد 
ترامپ رئيس جمهورى آمريكا با اعضاى حزب دموكرات اين 
كشور بر سر عقب نشينى وى از پيمان «نفتا» كه از چهارشنبه 
موجب سقوط بازارهاى بورس آمريكا شده،تĤثير قابل توجهى بر 
قيمت جهانى نفت، طال و ارزهاى معتبر داشته و موجب ريزش 

قيمت ها در اغلب بورس هاى بين المللى شده است.
خبرگزارى بلومبرگ ديروز در گزارشى ويژه اعالم كرد: با 
ادامه اختالفات سياسى در هيأت حاكمه آمريكا، سرمايه گذاران 
در سه راهى تجارت، رشد اقتصادى و بحث هاى سياسى داخلى 
درمانده اند و در اين بين ظاهراً تاثير درگيرى هاى سياسى بر 

منفى شدن بازار بورس بيشتر بوده است.
به دنبال اين رخداد مهم اقتصادى، بهاى نفت و طال در 
بازارهاى بين المللى به شدت كاهش يافت و موجب سقوط 

شاخص سهام در اغلب بورس هاى جهانى شد.
بهاى هر بشكه نفت سبك و شيرين آمريكا موسوم به 
"وســـت تگزاس اينترمديت" ديـــروز در پايان معامالت آخر 
هفته بورس هاى بين المللى به 56 دالر و 91 سنت رسيد كه 

حداقل 4 دالر كمتر از بهاى مشابه هفته ماقبل است.
نفت برنت درياى ســـياه هم ديروز در پايان معامالت 
آخرهفته بورس هاى بين المللى حداكثر 67 دالر و 24 سنت 
معامله شد كه نسبت به قيمت هاى مشابه هفته ماقبل 3 دالر 

و 70 سنت كمتر است.
همچنين بهاى سبد نفتى اوپك ديروز به 64 دالر و 51 
سنت سقوط كرد كه كمترين رقم معامالت در 10 ماهه اخير 

محســـوب مى شود؛ اين درحاليست كه پيش از اين تصور 
مى شـــد آغاز تحريم هاى نفتى ايران منجر به افزايش قابل 
مالحظه قيمت هاى جهانى طالى سياه خواهد شد ولى مستثنى 
شدن 8 كشور آسيايى از مجازات خريد نفت ايران منجر به 

كاهش تأثير منفى تحريم ها در بازارهاى بين المللى شد.
از طرف ديگر كارشناســـان بـــر اين باورند كه افزايش 
عرضه نفت نســـبت به تقاضاى جهانى، عامل اصلى سقوط 

اخير قيمت هاى جهانى طالى سياه بوده است.
 در همين حال در بازارهاى بين المللى مناقشات سياسى 
ميان رئيس جمهورى و حزب حاكمه آمريكا منجر به سقوط 
ارزش دالر و طال در بورس هاى جهانى شده است.به طورى 
كه ديروز در بورس هاى بين المللى بهاى هر اونس (31/1 
گرم) طال به 1213 دالر رسيد كه نسبت به رقم مشابه هفته 
ماقبل حدود 5 دالر كاهش نشـــان مى دهد.  قيمت فلز زرد 
همچنين نسبت به يك ماه گذشته 10/9 دالر و نسبت به يك 

سال گذشته 64 دالر كاهش داشته است.
البته در آخرين ســـاعات معامالت بورس هاى جهانى 
بهاى طال (به دليل تضعيف دالر و پوند در برابر ديگر ارزها 
به ويژه يورو)اندكى بهبود يافت و به 1215 دالر در هر اونس 
رسيد. اين اتفاق زمانى رخ داد كه طرح پيش نويس برگزيت 
نخست وزير انگليس پس از كشمكش هاى فراوان در پارلمان 

اين كشور به تصويب رسيد.
اين تحوالت بين المللى در بازار داخلى هم بى تأثير نبود 
و ســـقوط شـــديد قيمت طال و ارز را در پى داشت. ريزش 
قيمت ها به حدى ســـريع و شـــديد بود كه ديروز جمعه (با 
وجود بارش ســـنگين باران در تهران) فروشندگان ارز، طال 
و سكه را به بازار كشيد، اما خريدارى براى ارز و سكه در 

بازار يافت نمى شد.
گزارش خبرنگار ما حاكيست: هر دالر آمريكا در بازار 
تهران كه اوايل هفته گذشـــته 14 هزار و 500 تومان معامله 
مى شد، ديروز 11 هزار و 800 تومان قيمت گذارى شد ولى 
خريدارى نداشت. هر يورو اتحاديه اروپايى هم كه هفته قبل 
حدود 16 هزار تومان خريد و فروش مى شد، ديروز در مراكز 
عمده معامالت ارزى 13 هزار و 200  تومان عرضه مى شد. 
بهاى پوند انگلستان هم در مراكز عمده معامالت ارزى تهران 
از 18 هزار تومان ابتداى هفته قبل به حدود 15 هزار تومان 
در شرايط فعلى كاهش يافته است.بسيارى از كارشناسان روند 
نزولى بازار ارز و ســـكه را ادامه دار پيش بينى مى كنند. از 
سوى ديگر روند نزولى نرخ ارز در بازار موجب شد قيمت 

انواع سكه بهار آزادى هم افت داشته باشد.
ديروز قيمت هر قطعه ســـكه طـــال( طرح جديد) به
3 ميليون و 570 هزار تومان رســـيد كه حداقل يك ميليون 
تومان ارزانتر از رقم مشابه ابتداى هفته قبل است؛ هر قطعه 
نيم سكه طال هم يك ميليون و 870 هزار تومان و هر قطعه 
ربع سكه طال يك ميليون و 50 هزار تومان به فرش رسيد كه 
نسبت به رقم مشابه هفته قبل به ترتيب 500 و 200 هزارتومان 

كاهش نشان مى دهد.
هر گرم طالى 18 عيار(بدون مزد ساخت) هم كه ابتداى 
هفته قبل 423 هزار تومان در بازار تهران معامله مى شـــد، 

ديروز 340 هزار تومان عرضه شد.
بـــه اعتقاد فعاالن بازار، كاهش نرخ جهانى ارز،  كاهش 
تقاضاى خريد،  فعاليت هاى انجام شده بانك مركزى و انتشار 
اخبـــار جمع آورى دالالن خيابانى، دليل كاهش قيمت طال 

بوده است.

گزارش اطالعات از سقوط قيمت نفت، طال و ارز در بازار

وزير صنعت: صنعت پوشاك بايد با تجميع ظرفيت هاى كوچك توسعه يابد 

آمادگى بخش خصوصى براى مشاركت در تدوين 
بسته ضد تحريم 

نيروگاه ماكو با حضور رئيس جمهورى در هفته جارى به بهره بردارى مى رسد

برگزار ي جلسه شوراى فقهى بانك مركزى
در اجراى ماده 16قانون برنامه 
ششم توسعه كشـــور، نخستين 
جلسه شوراى فقهى بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران به رياست 
دكتر همتى رئيس كل بانك مركزى 

تشكيل شد.
اين شـــورا با هدف اطمينان 
از اجراى صحيح عمليات بانكى 
بدون ربا، اظهار نظر نسبت به رويه 
و ابزار رايج شيوه هاى عملياتى، 
دســـتورالعمل هـــا و چارچوب 
قراردادهـــا و نحوه اجراى آنها از 

جهت انطباق با موازين فقه اسالمى 
تشكيل شده است.

اين شـــورا مركـــب از پنج 
نفر فقيه اســـت كه با پيشـــنهاد 
رئيـــس كل بانك مركزى و تاييد 
فقهاى شـــوراى نگهبان منصوب 

مى شوند .
 همچنين يك نماينده مجلس، 
يـــك اقتصاددان، يك حقوقدان و 
يك نفر از مديران عامل به انتخاب 
وزير امور اقتصادى و دارايى عضو 

اين شورا هستند.

ركود معامالت در بازار مسكن استمرار مى يابد  

روسيه توافقنامه ايجاد محدوده آزاد تجارى ايران و اوراسيا را تأييد كرد
دوماى روســــيه در نشست 
علنى خود توافقنامه ايجاد محدوده 
آزاد تجارى ميان ايران و اتحاديه 

اقتصادى اوراسيا را تاييد كرد.
به گــــزارش ايرنا از دوماى 
روســــيه، اين توافقنامه با اكثريت 

آراى نمايندگان دوما تاييد شد.
گفتنى است ايران و اتحاديه 
اقتصادى اوراسيا موافقتنامه موقت 
ايجاد محدوده آزاد تجارى را روز 
27 ارديبهشت در آستانه پايتخت 
قزاقســــتان امضا كردند. «تيگران 
سركيســــيان» رئيس كميســــيون 
اقتصادى اوراسيا با اشاره به اينكه 
در توافقنامه با ايران، فهرســــت 

كاالهايــــى كه تعرفه هاى تجارى 
متقابل كاهش مى يابد، قيد شده 
است، افزود: حجم تجارت ميان 
ايران و كشورهاى عضو اتحاديه 
اقتصادى اوراســــيا در سال 2017 
ميالدى به 2/7 ميليارد دالر رسيده 

است.
سركيسيان ادامه داد: اتحاديه 
اقتصادى اوراسيا و ايران مى توانند 
پس از سه ســــال قرارداد دايمى 
منطقه آزاد تجارى را امضا كنند.

پيشتر مهدى سنايى سفير ايران 
در روســــيه در خصوص امضاى 
قرارداد تجارت آزاد ميان ايران و 
اتحاديه اقتصادى اوراسيا به ايرنا 

گفتــــه بود كه اين مذاكرات از دو
سال پيش آغاز شد و اكنون جدولى
از كاالهايى كه قرار اســــت شامل
كاهش يا حذف تعرفه شود، تهيه
شده و طرفين با رايزنى فراوان در

نهايت به توافق رسيدند.
وى درباره فوايد اين قرارداد
براى ايران خاطرنشــــان كرد: اين
مســــاله پس از اجرايى شدن تاثير
بســــزايى در روان سازى تجارت
منطقــــه اى بر جاى مى گذارد و
بــــا كاهش تعرفه هاى گمركى به
توسعه مبادالت تجارى بين ايران و
كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى

اوراسيا كمك زيادى مى كند.

 اتحاديه صنعت رمزنگارى و 
بالك چين روسيه يك توافق همكارى 
با آزمايشگاه بالك چين ايران براى 
توسعه يك شــــبكه ايرانى مشابه 
ســــوئيفت كه تحت اجراست، به 

امضا رسانده است.
به گــــزارش فارس به نقل از 
اســــپوتنيك، وزارت خزانه دارى 
آمريــــكا چندى پيش اعالم كرد كه 
سوئيفت، جامعه جهانى ارتباطات 
مالى بين بانكى (SWIFT )ارتباطش 
را بــــا چندين بانك ايرانى با هدف 
ثبات اين شــــبكه قطع خواهد كرد. 
البته سوئيفت مستقيما اعالم نكرد كه 
دسترسى بانك هاى ايرانى را به علت 
تحريم هاى جديد آمريكا عليه ايران 

قطع كرده است.

بنــــا بر اعالم شــــبكه اخبار
«آر بــــى كــــى» روســــيه، «يورى 
پريپاچكين» رئيس اتحاديه صنعت 
رمزنگارى و بالكچين روسيه گفت: 
تجربه و تخصص شركتش مى تواند 
در ايران كه وضعيت به علت قطع 
سوئيفت پيچيده تر از روسيه است، 

مورد استفاده قرار بگيرد.
"پريپاچكين" خاطرنشان كرد: بر 
اساس اطالعات ما، توسعه فعال يك 
شبكه ايرانى مشابه سوئيفت در حال 
حاضر در حال انجام است. ابزارهاى 
رمزنگارى اقتصادى مى تواند كامال به 
طور موثر براى دور زدن محدوديت ها 
استفاده شود و به همين دليل است كه 
از اين پتانسيل بايد در اين موقعيت 

ژئوپلتيكى كنونى استفاده كرد.

همكارى ايران و روسيه براى توسعه شبكه 
مشابه سوئيفت

40هزار سيمكارت ارسال كننده  پيامك 
تبليغاتى قطع شد

رئيس جمهورى با استعفاى مسعود نيلى موافقت كرد
حسن روحانى با استعفاى مسعود نيلى دستيار ويژه رئيس جمهورى 

در امور اقتصادى و دبير ستاد هماهنگى اقتصادى موافقت كرد.
به گزارش مهر به نقل از موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزى، رئيس جمهورى ضمن تشكر از همكارى هاى ارزشمند 
مســـعود نيلى با دولت هاى يازدهم ودوازدهم با استعفاى وى از سمت 
دستيارى ويژه رئيس جمهورى در امور اقتصادى و دبير ستاد هماهنگى 
اقتصادى موافقت كرد.بر اســـاس اين گزارش، پس از استعفاى مسعود 
نيلى، با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزى و تاييد رئيس جمهورى، على 
طيب نيا وزير اسبق امور اقتصاد و دارايى در دولت يازدهم به عضويت 

شوراى پول و اعتبار درآمد.
آغاز تخليه و بارگيرى در بزرگترين بندر اقيانوسى ايران

عمليات تخليه نخستين كشتى اقيانوس پيما و اولين محموله ذرت 
در بندر شهيد بهشتى چابهار آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى ســـازمان بنادر و دريانوردى، اين كشتى 
بزرگ پنجشنبه شب با پهلوگيرى در اسكله شهيد بهشتى چابهار براى 
نخســـتين بار محموله ذرت وارداتى را در اين بندر تخليه كرد.چابهار 
يكى از شهرهاى جنوب شرقى استان سيستان و بلوچستان و تنها بندر 
اقيانوســـى كشورمان است كه در كرانه اقيانوس هند قرار دارد. لنگرگاه 
بندر چابهار قابليت پهلوگيرى كشتى هاى اقيانوس پيما را دارد و از مناطق 
آزاد بازرگانى ايران است.بر اساس مطالعاتى كه در گذشته انجام شده و 
به تصويب رسيده است مبناى سرمايه گذارى قرارداد 4 فاز براى توسعه 

بندر چابهار لحاظ شده است. 
با عملياتى شدن اين 4 فاز، ظرفيت اين بندر استراتژيك به 77 ميليون 
و 200 هزار تن مى رسد.قرار است راهبرى يك فاز از 4 فاز بندر شهيد 

بهشتى چابهار توسط اپراتور هندى( IPGL) انجام شود. 

پيشنهاد افزايش 20درصدى حقوق 
كارگران در سال 98

دولت در بخشنامه بودجه 98اعالم كرده است: حقوق كارگران در سال 
آينده متوسط 20درصد افزايش يابد؛ اين در حالى است كه پيشنهاد و تعيين 

و تصويب حقوق كارگران با شوراى عالى كار است، نه دولت. 
بـــه گزارش انتخـــاب، در ضوابط مالى ناظر بر تهيه و تدوين اليحه 
بودجه سال 98 آمده است: دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى ضريب ريالى 
افزايش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ كنند.رقم قطعى ضريب 

به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
دولت همچنين در اين بخشنامه اعالم كرده است: افزايش حقوق و 
دستمزد مشمولين قانون كار و مستمرى ها 20 درصد تعيين مى شود. رقم 

قطعى افزايش به تصويب شوراى عالى كار خواهد رسيد.
اين درحالى است كه حقوق كارگران بايد از سوى كارگران و كارفرمايان 
پيشـــنهاد شـــود و در شوراى عالى كار به تصويب برسد، دولت و وزارت 
كار هم بايد به عنوان يكى از اركان ســـه جانبه در تعيين حقوق كارگران 

نقش آفرينى كند.
اين روزها در پى كاهش شديد قدرت خريد كارگران، نمايندگان اين قشر 
در شوراى عالى كار در حال رايزنى براى افزايش مجدد دستمزد هستند. 

معاون وزير ارتباطات از قطع 
40هزار سيمكارت ارسال كننده پيامك 
تبليغاتى و پرداخت 33ميليارد تومان 
خسارت به مشتركان سرويس هاى 

ارزش افزوده خبر داد.
حســـين فالح جوشقانى در 
گفتگو بامهر با اشـــاره به حجم 
شكايت مردم از دريافت پيامك هاى 
تبليغاتى از سرشماره هاى شخصى 
گفت: آخرين تحليل ها نشـــان 
مى دهد كه بيش از 40هزار ســـيم 
كارت شخصى ارسال كننده پيامك 

تبليغاتى قطع سرويس شده است.
وى با بيان اينكه براى شناسايى 
ســـيمكارت هايى كه نسبت به 
ارسال پيامك انبوه تبليغاتى استفاده 
مى كننـــد، از فرآيندهـــاى هوش 
مصنوعى و تحليل رفتار مشتركان 
اســـتفاده كرده ايم، افزود: در اين 
زمينه طبق دســـتورالعملى كه به 
اپراتورها داده ايم سيمكارت هاى 
شخصى ارسال كننده پيامك هاى 
تبليغاتى شناسايى و با آنها برخورد

مى شود.
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  ديابت بيماري مزمني است كه به دليل 
عوارض زيادي كه بر جاي مي گذارد امروزه 
به عنوان يک معضل بهداشتي در دنيا مطرح 
است. از اينرو پيشگيري از اين بيماري از 
اهميت فراواني برخوردار است. آمار منتشر 
شده از سوي فدراسيون بين المللي ديابت 
حاكي از اين است كه بيش از 428 ميليون 
نفر از بزرگساان در سراسر جهان به ديابت 
مبتا هستند وپيش بيني مي شود تا 25 سال 
آينده اين رقم به بيش از 600 ميليون نفر 
خواهد رسيد. برآوردها حاكي از افزايش 
2 برابري تعداد مبتايان به ديابت در منطقه 
خاورميانه و شمال افريقا است به طوري كه 
آمار مبتايان از 35 ميليون و چهارصدهزار 
نفر به 72 ميليون و صدهزار نفر خواهد 
رسيد. بررسي هاي انجام شده توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان 
مي دهد كه در كشور ما بيش از 12درصد 
جمعيت بااي 20 سال مبتا به ديابت 
هستند و اين در حالي است كه در عرض 
30سال گذشته تعداد ديابتي ها 15 برابر 
افزايش داشته است كه بسيار نگران كننده 
است. شعار امسال روز جهاني ديابت به 

ديابت و خانواده اختصاص يافته است.  

كارشناسان معتقدند، هدف اصلي در 
درمان ديابت، قرار دادن فرد ديابتي در 
شرايطي است كه بتواند بدون محدوديت، 
از زندگي فعال و شاداب و طول عمر طبيعي 
برخوردارشود. اين در حالي است كه تحقق 
چنين شرايطي امكان پذير نيست مگر با 

آموزش به بيمار و اطرافيان وي.  
آنان مي گويند، مبتايان به بيماري هاي 
مزمني مانند ديابت، نيازمند همراهي و 
حمايت هستند تا بتوانند بخوبي دستورات 
درماني را در زندگي روزمره خود به كار 

بندند وزندگي عادي داشته باشند.  

شيوع ديابت در كشور 
دكتر اسداه رجبـ  رئيس انجمن ديابت 
ايران در مورد بيماري ديابت به گزارشگر 
روزنامه اطاعات مي گويد: امروز شيوع ديابت 
در سراسر جهان به خصوص در كشورهاي 
در حال توسعه رو به افزايش است. در 
حاضر بيش از 428 ميليون نفر در دنيا مبتا 
به ديابت هستند به طوري كه شيوع ديابت 
در كشورهاي اروپايي 22 درصد، اما در 
خاورميانه 97درصد است، اين در حالي است 
كه شيوع ديابت در كشور ما بسيار زياد است 
و بيش از 12 درصد از بزرگساان بااي 20 

سال در ايران مبتا به ديابت نوع دو هستند.  
وي درباره انواع ديابت مي افزايد: به طور 
كلي 4 نوع ديابت داريم؛ ديابت نوع يک كه 

بيشتر در كودكان، نوجوانان و افراد زير 20 سال 
شايع است. ديابت نوع دو كه شايع ترين نوع 
ديابت است و بيشتر افراد بااي 20 سال به 
آن مبتا مي شوند و تقريبا 90 درصد ديابتي ها 
به ديابت نوع دو مبتا مي شوند. همچنين 
ديابت همراه با بيماري هاي ديگر و ديابت 
بارداري نوع سوم و چهارم ديابت هستند. 
متاسفانه بيش از 90 درصد خانواده هاي ايراني 
تا زماني كه بيمار نشوند به پزشک مراجعه 
نمي كنند و بيمار هم شوند، مراجعه به پزشک 
در اولويت آنان نيست. ما با كمبود آموزش 
صحيح براي پيشگيري از ديابت روبرو هستيم 
و به همين دليل ساانه حدود 400 هزار نفر به 

ديابتي ها افزوده مي شود.  
اين پزشک متخصص مي افزايد: مسئوان 
بهداشت و درمان كشورهاي پيشرفته تمام 
گذاشته اند  پيشگيري  روي  را  توانشان 
وآموزش را از مهدهاي كودک شروع كرده اند 
و نه تنها فرهنگ و آموزش تغذيه سالم، 
تحرک مناسب و ورزش را براي افراد 
جامعه از همان كودكي جا انداخته اند بلكه 
حتي مبلمان شهري را به گونه اي طراحي 
كرده اند كه افراد، فعاليت هاي ازم جسمي 
را داشته باشند. آنان شرايط و امكانات را 

براي پياده روي مردم آماده كرده اند و نوعي 
بسيج عمومي را براي ورزش هاي عمومي، 
به وجود آورده اند. متاسفانه در كشور ما 
مسئوان به بحث آموزش و توانمندسازي 
افراد براي پيشگيري از ابتا به ديابت، اهميت 
زيادي نمي دهند و اغلب ايراني ها بيش از آن 
كه در مورد نحوه پيشگيري از ابتا ديابت 
بدانند، از عوارض خطرناک اين بيماري 
اطاع دارند. بسياري از شهروندان ما نه 
فقط حاضر نيستند ورزش كنند، بلكه تا سر 
كوچه هم با ماشين مي روند و انگيزه اي براي 
حفظ سامت شان ندارند. البته مسئوان هم 
در اين زمينه كوتاهي مي كنند و امكانات ازم 
را براي مردم به وجود نمي آورند. هنوز هم در 
بوفه هاي مدارس فافل و ساندويچ سوسيس 
و كالباس به فروش مي رسد و تغذيه ناسالم 

به دانش آموزان داده مي شود.  

پيشگيري حرف اول را مي زند 
دكتر رجب يادآوري مي كند: پزشكان قبل از 
اين كه براي يک بيمار ديابتي نسخه و آزمايش 
بنويسند بايد با او صحبت و او را ترغيب كنند كه 
تغذيه سالم و تحرک بدني كافي داشته باشد تا 
بيماريش پيشرفت نكند. بعضي از بيماران ديابتي 
كه به پزشكان مراجعه مي كنند تنها به درمان 
فكر مي كنند و حاضر نيستند به راه هاي كنترل 
بيماري شان گوش دهند. اين بيماران تنها راه 
درمان خود را مصرف دارو مي دانند و اين درحالي 

است كه كنترل بيماري اهميت زيادي دارد و مانع 
از پيشرفت بيماري مي شود، اما متأسفانه هنوز اين 

فرهنگ در كشور ما جا نيفتاده است.
رئيس انجمن ديابت ايران با بيان اين 
مطلب كه روش هاي پيشگيري از ديابت به 
مردم آموزش داده نمي شود به همين دليل نياز به 
افزايش تخت هاي بيمارستاني مدام مطرح مي شود 
يادآوري مي كند: هزينه پيشگيري به مراتب از 
درمان ديابت كمتر است و اين در حالي است كه 
اغلب متخصصان به جاي پيشگيري بر امر درمان 

بيماري ديابت تاكيد دارند.
وي با انتقاد از سازمان هاي بيمه گر 
در خصوص بي توجهي به آموزش براي 
پيشگيري از ابتا به بيماري ديابت مي گويد: 

با وجود اين كه ارائه آموزش هاي ازم به 
مردم كمترين هزينه را براي سازمان هاي 
بيمه گر به همراه دارد و بيش از 30 سال 
است كه در اين مورد بحث مي كنيم، اما گويا 
بيمه ها ترجيح مي دهند هزينه بيشتري بابت 
درمان ديابت بپردازند كه خود هزينه سنگيني 

را به نظام سامت كشور تحميل مي كند.  
دكتر رجب در مورد داروي بيماران 
ديابتي خاطرنشان مي كند: در كشور كمبود 
دارويي نداريم و در تاش هستيم كه 
واحد هاي توليدي نياز هاي دارويي بيماران 
را تامين كنند. مشكل اصلي ما شيوه زندگي  
بيماران است كه صحيح نيست و نمي دانند 
داروهايشان را بايد چگونه مصرف كنند. 
بنابراين بايد با آموزش صحيح ياد بگيرند كه 

چگونه داروهاي خود را مصرف كنند.  
ايران  ديابت  انجمن  مي گويد:  وي 
نزديک به 30 سال در حال فعاليت است، 
هدف و فعاليت عمده اين انجمن آموزش 
است. در آن زمان مردم بيماري ديابت را 
نمي شناختند در حاليكه اكنون اطاعات 
مردم درباره ديابت افزايش يافته است و 
چنين رشد اطاعاتي بر اساس فعاليت هاي 
آموزشي انجمن ديابت است. ما معتقديم 
با آموزش صحيح مي توان تا حد زيادي از 
ابتا به ديابت پيشگيري كرد. براي درمان و 
كنترل ديابت ابتدا نيازمند آموزش صحيح 
هستيم و منظور از آموزش ياد دادن صحيح 
به افراد و درگيري آن ها با ديابت و سامت 

است. در مراحل بعدي درمان، تغذيه سالم، 
حمايت هاي روانشناختي و اجتماعي و در 
نهايت دارودرماني نقش دارند. مردم بايد از 
مواد غذايي كه در ساخت آن ها قند و شكر 
فراوان به كار رفته است، خودداري كنند و 
ميوه و سبزي بيشتري در سبد غذايي روزانه 
خود بگنجانند، همچنين ورزش كردن را 
فراموش نكنند و در عين حال از استرس 
دوري كنند تا درگير بيماري ديابت نشوند.  

ديابت و انواع آن  
دكتر مريم سرلکـ  پزشک عمومي در 
مورد بيماري ديابت و انواع آن به گزارشگر 
روزنامه اطاعات مي گويد: در ديابت نوع 
يک كه 15 تا 10 درصد كل موارد ديابت را 

تشكيل مي  دهد، توليد انسولين از پانكراس 
به علت از ميان رفتن سلول هاي سازنده 
انسولين، متوقف مي  شود. به همين دليل 
افراد مبتا به اين نوع ديابت بايد از بدو 
تشخيص، انسولين مورد نياز بدن را به 
صورت تزريقات روزانه تأمين كنند و به 
همين دليل به آن، »ديابت وابسته به انسولين« 
نيز مي گويند. اگر فرد مبتا به ديابت نوع 
يک باشد، بدن او به هيچ وجه انسولين توليد 
نمي كند. به همين دليل، نوع يک بيماري 
ديابت؛ يک بيماري خود ايمني است، به 
نحوي كه به سيستم ايمني بدن حمله مي كند 
و سلول هاي سازنده انسولين در پانكراس را 
از بين مي برد. هيچ كس دقيقاً نمي داند چه 

چيزي باعث آن مي شود، اما به احتمال زياد 
ژنتيک نقش دارد. ديابت نوع يک خودش 
را با عائمي مانند تشنگي فراوان، خستگي، 
گرسنگي شديد، تكرر ادرار، كاهش وزن 

بدن و بي حوصلگي نشان مي دهد. 
 ديابت نوع دو يا ديابت بزرگسالي 
است  ديابت ها  انواع  مهمترين  از  يكي 
كه حدود 90 درصد ديابتي ها به آن مبتا 
هستند. در بدن اين افراد، ابتدا انسولين به 
اندازه كافي ترشح مي شود اما به عللي، مؤثر 
واقع نمي شود. اين نوع ديابت نوع اختال 
متابوليک و سوخت و ساز در بدن است 
كه توانايي توليد انسولين در بدن را از 
ميان مي برد و يا برعكس، مقاومت در برابر 
انسولين در بدن ايجاد مي شود و در نتيجه 

انسولين توليدي نمي تواند عملكرد طبيعي 
خود را انجام دهد. در اين ديابت، سرعت 
و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز 
كامل گلوكز كاهش مي يابد به همين دليل 
بر ميزان قند خون افزوده مي شود كه به آن، 
»هايپرگليسمي« مي گويند.  با افزايش دراز 
مدت قند در خون عوارض ديابت يا تخريب 
رگ هاي بسيار ريز در بدن ايجاد مي شوند كه 
مي تواند اعضايي از بدن مانند كليه، چشم 
و اعصاب و قلب را درگير كند. مهم ترين 
عائم ديابت نوع 2 عبارتند از: تشنگي 
زياد، تكرر ادرار، عصبي و بي حوصله بودن، 
اختال در بينايي، بي حسي و يا مورمور 
شدن انگشتان، ايجاد زخم و دير بهبود يافتن 

زخم ها. اين نوع ديابت اكثراً در ارتباط با 
درمان يک بيماري ديگر و يا هنگام يک 
آزمايش تصادفي تشخيص داده مي شود. اگر 
به ديابت نوع دو مبتا هستيد، بدانيد كه پايه 
اساسي درمان،  غير از آموزش، برنامه غذايي 
صحيح و فعاليت جسمي  )ورزش( است. در 
بعضي موارد، داروي خوراكي و يا تزريق 

انسولين نيز بخشي از درمان است.  
ديابــت بـارداري: اين ديـابــت از 
اختاات مهم دوران بارداري است كه 2 تا 
7 درصد زنان باردار به آن مبتا مي شوند. 
زناني كه در بارداري هاي قبلي خود، قندخون 
باا يا نوزاد با وزن باا داشته اند، سابقه مرگ 
داخل رحمي جنين بدون علت مشخص 
و زنان چاق با   BMI  بااي 30، بيشتر 

در معرض خطر ابتا به ديابت بارداري 
قرار دارند. عاوه بر اين، زناني كه پدر و 
مادر مبتا به ديابت دارند نيز در معرض 
خطر هستند. ديابت بارداري باتوجه به ميزان 
باا بودن قندخون، باعث افزايش وزن و 
فشارخون در دوران بارداري مي شود، به 
طوري كه جنين اين زنان خيلي درشت 
است و احتمال سخت زايي و سزارين در 

زنان مبتا به اين نوع ديابت بيشتر است.  
دكتر سرلک در مورد درمان ديابت 
بارداري مي افزايد: معموا در بيش از 90 
درصد موارد، قندخون بعد از بارداري به 
حالت طبيعي برمي گردد، ولي احتمال ابتا 
به ديابت نوع 2 در خانم هايي كه در دوران 
بارداري به ديابت مبتا شوند؛ در سنين 
بااي 40 سال وجود دارد، بنابراين بايد هم 
روي كنترل وزن و هم قندخون خود دقت 
داشته باشند.  گاهي ديابت بارداري براي 
اولين بار تشخيص داده  مي شود و گاهي 
هم خانم هاي باردار از قبل به ديابت مبتا 
بوده اند كه تشخيص داده نشده است. اگر 
بيمار از گروه اول باشد، عوارض قلبي و 
 عروقي،  كليوي و چشمي ديابت در او ديده 
نمي شود و بنابراين نيازي نيست در اين 
زمينه تحت نظر باشند، اما در مورد دسته دوم 
چون چند سال مبتا به ديابت بوده اند، ولي 
از آن اطاعي نداشته اند، عوارض ديابت 
مانند اشكاات عروق كرونر، بيماري هاي 

قلبي و نوروپاتي بيشتر است، بنابراين 
قندخون شان بايد بيشتر كنترل شود و از 
افزايش وزن پيشگيري كنند. همچنين زنان 
چاق در دوران بارداري بايد قند خون شان 
بيشتر كنترل شود. خانم هاي باردار بايد به 
دقت قندخون و رژيم غذايي شان را كنترل 
كنند، زيرا افزايش وزن و فشارخون در 
مبتايان به اين بيماري بسيار اتفاق مي افتد، 
بنابراين بايد به آنها توجه شود. پزشک 
با دقت رشد طبيعي جنين را تحت نظر 
مي گيرد و اگر قند خون ناشتاي مادر نيز 
باا باشد و انسولين تزريق كند، در هفته 
38 بارداري يعني 2 هفته زودتر از موعد، 

بارداري ختم مي شود. 

راه هاي پيشگيري از ديابت  
ـ افزايـش فعاليــت هاي فيزيــکي: 
فعاليت هاي فيزيكي منظم امتياز هاي بسياري 
دارد كه اولين آن ها، كمک به كاهش وزن 
شماست، اما چه كاهش وزن پيدا كنيد و 
چه نكنيد، فعاليت هاي ورزشي قندخون شما 
را پايين مي آورد و ميزان حساسيت بدن به 

انسولين را افزايش مي دهد و بنابراين ميزان 
قندخون در سطح نرمال تثبيت مي شود. 

 ـ تحقيقــات نشـان مـي دهـد کـه 
ورزش هـاي ايروبيـک و قدرتــي، هر دو 
مي توانند به كنترل قند خون كمک كنند، اما 
مفيدترين برنامه ورزشي، برنامه اي است كه 

در بر دارنده هر دو باشد. 
 ـ دريافت بيشتر فيبر: فيبر قادر است 
خطر ابتا به قند خون را با كمک به كنترل 
آن، كاهش دهد. همچنين جذب فيبر با 
كاهش خطر ابتا به بيماري هاي قلبي مرتبط 
است. از طرفي مواد حاوي فيبر قادرند با 
كمک به احساس سيري، باعث كاهش وزن 
شما شوند. غذا  و خوراكي هاي حاوي فيبر 
باا عبارتند از ميوه ها، سبزي ها، لوبيا، غات 

سبوس دار، گردو و آجيل.
 ـ استفاده بيشتر از غات سبوس دار: 
اگر چه روشن نيست كه غات سبوس  دار 
به چه دليل قادرند خطر ابتا به ديابت 
را كاهش دهند و قندخون را درحد ثابت 
نگه دارند، اما سعي كنيد حداقل نيمي از 
غاتي را كه استفاده مي كنيد، سبوس دار 
باشند. بسياري از خوراک ها از جمله همه 
نان ها و ماكاروني از غات سبوس دار تهيه 
و آماده خوردن مي شوند. هميشه به نحوه 
مصرف غات سبوس دار در ليست تركيبات 
سازنده محصوات كه بر روي بسته آنها درج 

مي شود، توجه داشته باشيد. 

 ـ کاهـش وزن: اگر اضافه وزن داريد، 
پيشگيري از ديابت با كاهش وزن به شدت 
وابسته است. هر 500 گرمي كه وزن كم 
مي كنيد، تا حد زيادي به ارتقاء سامت خود 

كمک كرده ايد.
طبق يک مطالعه، در سالمنداني كه 
ميزان متوسطي از وزن شان )5 تا 10 درصد( 
كاهش پيدا مي كند و فعاليت هاي فيزيكي 
منظم انجام مي دهند، احتمال بروز ديابت تا 

58 در صد كاهش مي يابد.  

 ـ گرايش به رژيـم هاي سالم تر غذايي: 
كربوهيدرات پايين يا مصرف كم برخي ديگر 
از خوردني ها، در وهله اول قادرند به كاهش 
وزن شما كمک شاياني كنند، اما كارايي آنها، 
در خصوص جلوگيري از ديابت، ناشناخته 
است و تاثير آنها در استفاده درازمدت 
اين گونه نيست. از اينرو با محدود كردن 
خود به گروه خاصي از مواد غذايي، ممكن 
است خود را از برخي مواد غذايي ضروري 

و مفيد، محروم كنيد.   
بيتا مهدوي

نقش خانواده در پيشگيري از ديابت

* دكتر اسداه رجبـ  رئيس انجمن ديابت ايران: براي درمان و 
كنترل ديابت ابتدا نيازمند آموزش صحيح هستيم و منظور 
از آموزش ياد دادن صحيح به افراد و درگيري آن ها با ديابت 

و سامت است
* آمار  منتشر شده از سوي فدراسيون بين المللي ديابت 
حاكي از اين است كه بيش از 428 ميليون نفر از بزرگساان در سراسر جهان 
به ديابت مبتا هستند وپيش بيني مي شود تا 25 سال آينده اين رقم به بيش 

از 600 ميليون نفر خواهد رسيد

* مسئوان  بهداشت و درمان كشورهاي پيشرفته تمام توانشان را روي 
پيشگيري گذاشته اند وآموزش را از مهدهاي كودک شروع كرده اند و نه تنها 
فرهنگ و آموزش تغذيه سالم، تحرک مناسب و ورزش را براي افراد جامعه 
از همان كودكي جا انداخته اند بلكه حتي مبلمان شهري را به گونه اي طراحي 

كرده اند كه افراد، فعاليت هاي ازم جسمي را داشته باشند
* دكتر مريم سرلك ـ پزشك عمومي : اگر به ديابت نوع دو مبتا هستيد، 
بدانيد كه پايه اساسي درمان،  غير از آموزش، برنامه غذايي صحيح و فعاليت 

جسمي  )ورزش( مناسب است  

ت دوم
نوب

آگهـي مزايـده 
بدينوسيله به اطالع مي رساند شركت لوله گستر اسفراين 
در نظر دارد بخشي از لوله هاي فوالدي بدون درز موجود 
در سـايت خـود را  از طريق مزايده عمومـي با نرخ پايه 
كارشناسـي به فروش برسـاند. متقاضيـان مي توانند با 
 www.setadiran.ir مراجعه به سامانه ستاد به نشاني
جهت رويت و ارائه پيشـنهاد و توديع سپرده شركت در 

مزايده اقدام نمايند. 
كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

23540جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - ش��هر� �� �صفها� � ش��هر چها� �قليم - به گر� 
خو�شيد مى گر�ند

 2 - باال� ��نو - سا�ما� فضايى �مريكا - مر�� يك 
كشو� - عالمت مفعولى

 3 - ��حد سنجش ���يه - كو�� � طفل - خر مهر� لعابى
   4 - يا� عذ�� - شجا� - �� مر�حل كشا����

 5 - خند� �� - �� مثل غنيمت �ست - جريا� هو�
 6 - عالمت جمع - كنايه �� ���پا - كشف كر�� 
7 - ���مگا� - �نج - نيم تنه قبايى - بدنيا �����
 8 - كو� كوتا� - پايتخت مو�يتانى - �� �� ها جا��

  9 - پيش��وند نفى - نش��انه � �� پ��ا - ��� تجزيه 
ناپذير - برگر��ند�

 10 - معا�� ���س��تا� - شهر� �� كاشا� - تكر�� 
حر� گر�

 11 - �سطو�� تيم پرسپوليس - سنگ �سيا - باقى � 
پايد�� ماند� چيز�

 12 - بير� - پد�� - شهرستانى �� شر� قز�ين
 13 - ��� �� خطر - �ثر� كه ��با�� نقد شعر � �صو� 

�� نوشته شد� باشد - كبوتر �شتى 
14 - چو� خوش��بو - پايين �فتن �� ��يا - شب 

بلند سا� - جو�� مثبت
 15 - شو� � غوغا - ماهر �� سو�� كا�� � �سب تاختن

عـمـودى:

 1 - غبا� يا خا� نر� - لقب �ستم - جسمى كه معموال 
پرتا� يا شليك مى شو�

 2 - كر� حشر� - ضعيف � ناتو�� شد� � شكست خو���
 3 - �يالت پاكس��تا� با مركز الهو� - سو��� ناله - 

�ند�نى �� تهر��
 4 - با هم سفر مى كنند - �ير�يش - مكا� 

 5 - پ��و� �س��يايى - �� مش��تقا� نفت��ى - 
�� جنس نى - جشن

  6 - پسوند عالمت نسبت - كشو� گشا� �سپانيايى -
 �� مو�� �فعى بد�

 7 - سيا� - پسوند ميل كنند� - پيوند �هند�
 8 - ناشى - پيشوند� معا�� �� - كليد خو���

 9 - �شا�� - �مستا� - فعاليت � جنب � جو� � تال�
  10 - جان��و� بدبو - ��لين پا�ش��ا� پيش��د��� -

 نز�كت � فرهنگ
 11 - �ها � ���� - شامى - خو����� - �سيب

 12 - �سب ���� - قصر ميا� با� - سر� مايل به قهو� ��
 13 - سنگى سخت - عا�� - پايتخت بوتا� 

14 - مابه �لتفا�� قيمت تما� شد� كاال با بها� فعلى 
�� �� با��� - متا�

 15 - تابي��د� � پيچاند� �ش��ته - �خر � پايا� - ما� 
شر�� مد���

 ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� نس���بت به فر�� خو���ها� س���بك � س���نگين �س���قا� موجو� �� �نبا�ها� خو� �قد�� نمايد. �� متقاضيا� ��جد شر�يط 
�عو� مى شو� �� تا�يخ ��� �گهى نوبت  ��� جهت ��يافت �سنا� مز�يد� �� طريق سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  �قد�� نمايند.

شر� مختصر� �� كاال(نو� � كميت �كيفيت كاال)
�لف) خو���ها� قابل فر�� فقط به مر�كز مجا� �سقا� خو���

تعداد(دستگاه )نوع خودرورديف تعداد(دستگاه)نوع خودرورديف 

1كاميون باالبر بنز-ال 14911/42سوارى پيكان-دولوكس 11600 

1كاميون كشنده ماك15وانت (پيكان)2

1كاميون جرثقيلدار بنز16911كاميون باالبر  بنز 3911

�) خو���ها� سنگين قابل فر�� به كليه متقاضيا� 
تعدادنوع خودرورديفتعدادنوع خودرورديفتعدادنوع خودرورديف

1خاور 808 با باالبر19بنز اس 1924 كاميون كشنده15بنز ال پى 808 بارى مسقف فلزى1

1بنز ال 911 باالبر110بنز باالبر روتمن16كاميون بنز -كشنده(كفى جرثقيل دار)2

1بنز ال پى 808 باالبر111خاور با باالبر17كاميون بنز كمپرسى3

1خاور باالبر 808 (اطاقكدار)18خاور 808 با باالبر4

 �) خو���ها� سبك قابل فر�� به كليه متقاضيا�
تعدادنوع خودرورديفتعدادنوع خودرورديف تعدادنوع خودرورديف 

1نيسان اتاق دار175پيكان وانت13پژوآردى1

2جيپ صحرا74پيكان سوارى2

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مز�يد�: مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� �  حد�قل 5��صد مبلغ پيشنها�� شركت كنند� �� گر�هها� مز�يد� مى باشد كه مز�يد� گر�� مي بايست به 
 صو��  ضمانت نامه بانكي � چك تضمين شد� بانكي � ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 بنا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�����ئه نمايند.

محل تحويل � با�گش�ايي �س�نا� مز�يد� : تهر�� �  خيابا� ش���يخ بهايي جنوبى شهر� ��لفجر �نتها� خيابا� سو� -ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� – ����� �بيرخانه . محل 
با�گشايي �سنا� مز�يد� سالن جلسا� به نشاني فو� مي باشد. 

مهلت � محل � مبلغ فر�� �سنا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� يكشنبه مو��  1397/08/27 لغايت پنجشنبه مو�� 1397/09/01  به مد� 5 ���كا��
 مبلغ 1,500,000�يا� بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا"�� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.

تا�يخ ��يافت � با�گش�ايى �س�نا� مز�يد� : �ما� ��يافت �سنا� مز�يد�  �� مز�يد� گر�� تاساعت  9 صبح ��� سه شنبه�1397/09/13 � �ما� با�گشايى پاكا�  ساعت 10 هما� ��� 
مى باشد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مز�يد� :
���ئه پر��نه بهر� بر���� �� ����� صنعت� معد� �تجا�� �� سو� مر�كز مجا� �سقا� خو���ها  بر�� شركت �� مز�يد� گر�� �لف �لز�مي مي باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مز�يد� مند�� �ست .
متقاضيا� مى تو�نند جهت �طالعا� بيش���تر به  سايتwww.tavanir.org.ir    شبكه �طال� �سانى معامال� تو�نير يا به س���ايت  http://iets.mporg.ir پايگا� ملى مناقصا� � سايت 

���بط عمومىشركت به ���� www.tbtb.ir  مر�جعه نمايند. 
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��(سهامى خا�)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي نوبت اول

شماره 971030458

 ش�ركت تو�ي�ع ني�ر�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ����  نس���بت به خريد كنتو� �يجيتالي  تكف���ا�  چند تعرفه بد�� پو�� مو�� نيا� خو� �� توليد كنندگا� ��خلى ��جد ش���ر�يط  
�قد�� نمايد.

شر� مختصر� �� كاال(نو� � كميت �كيفيت كاال):
خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه بدون پورتشرح

971010590شماره مناقصه

60,000مقدار

دستگاهواحد

3,490,000,000مبلغ ضمانتنامه ( ريال )

از  روز يكشنبه تاريخ 1397/08/27  لغايت روز پنج شنبه تاريخ 1397/09/01مهلت فروش اسناد

تا ساعت 10صبح شنبه تاريخ 1397/09/17مهلت   تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار

ساعت 14 روز دوشنبه تاريخ 1397/09/19تاريخ بازگشائي

ارائه گواهى كتبى مبنى بر تامين الزام مصونيت كنتور در برابر اعمال ميدان مغناطيسى دائم از آزمايشگاه مرجع پژوهشگاه نيرو الزامى مى باشد.صالحيت و گواهينامه الزم  

تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ  اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  محل بازگشائى: سالن جلساتمحل تحويل و بازگشايي اسناد

مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: تضمين شركت �� مناقصه بر�� شركتها� ��نش بنيا� معا��  50 ��صد مبالغ تضمين مند�� �� جد�� فو� � بر�� ساير شركتها مطابق با 
مبالغ تضمين مند�� �� جد��  فو� مى باشد كه مناقصه گر�� مي بايست به صو��  ضمانت نامه بانكي � چك تضمين شد� بانكي � ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 

بانك صا���� شعبه مالصد�� بنا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��� بلوكه �� مطالبا� تائيد شد� نز� �مو� مالى شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��  ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مبلغ  �محل فر�� �سنا�: 
جهت ش���ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا"�� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه 

� مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� �  مشر�� �  مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
هزينه ��� 2  نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا�  بعهد� برند� مناقصه مى باشد. 

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://moamelat.tbtb.ir : ��بط عمومىسايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز���
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��( سهامي خا� )

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي نوبت اول

آگهى مزايده عمومى
شركت توسعه بين �لملل تجا�� ملى(سهامى خا�) �� نظر ���� 
مقد�� 41350 كيلوگر� پلى كربن��ا� � مقد�� 124204كيلوگر� 
پل��ى �ميد �� �� طري��ق مز�يد� عموم��ى به فر�� �س��اند  لذ� �� 
متقاضيا� محتر� �عو� مى ش��و� جهت خريد �سنا� مز�يد�� پس 
�� ���يز مبل��غ 2/500/000/000�ي��ا� (�� � نيم ميلي��ا�� �يا�) 
به شما�� حسا� 0203154555005 نز� بانك �يند� شعبه ظفر� 
بر�� ��يافت �س��نا� مز�يد� حد�كثر ظر� م��د� 10��� كا�� 
�� �نتش��ا� �گهى به محل ش��ركت ��قع �� ته��ر��� خيابا� �ليعصر� 

بلو�� ستا��� پال� 75� طبقه 2 ��حد 4� مر�جعه نمايند.
-هزينه ��� �گهى بر عهد� برند� مز�يد� �ست.

-شركت �� �� يا قبو� پيشنها� ها مختا� �ست.
شركت توسعه بين الملل تجارت ملى(سهامى خاص)

آگهى تغييرات شركت سوژميران سهامى خاص
 به شماره ثبت 7893 و شناسه ملى 10100347145 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1397/06/31 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د : على �حمد� نير� به كد ملى شما�� 0079030882 
بنمايندگى �� شركت گر�� صنعتى � معدنى �مير به عنو�� �ئيس هيئت 
مدير� بر�� بقيه مد� تصد� هيئت مدير� �نتخا� گر�يد. ساير �عضا �� 
سمتها� قبلى خو� �� هيئت مدير� �بقا� گر�يدند. �مضا� كليه قر�����ها� 
تعهد ��� � �سنا� �سمى � ����� بها��� �� قبيل چك� سفته� بر�� � �مثالهم با 
�مضا� مديرعامل � �ئيس هيئت مدير� � �� غيا� هر يك �� �يشا� با �مضا� 
يكى �يگر �� �عضا� هيئت مدير� � ممهو� به مهر ش���ركت صو�� پذير�. 
�مضا� كليه مكاتبا� ����� با �مضا� مديرعامل � �� غيا� �يش���ا� با �مضا� 
يكى �يگر �� �عضا� هيئت مدير� معتبر خو�هد بو�. هيئت مدير� برخى �� 
�ختيا��� مند�� �� ما�� 39 �ساسنامه �� كه به شر� �ير عنو�� مى گر�� به 
مديرعامل شركت تفويض �ختيا� نمو�: -1 تعيين ��نتخا� � عز� نمايند� 
� �كيل با حق �كالت �� توكيل. -2 پيشنها� � تعيين مدير�� فنى � با��گانى 
� ����� � تعيين �ظايف � حق �لزحمه �يشا�. �- نمايندگى شركت نز� كليه 
�شخا� � ������ � مقاما� � ���گاهها� حقوقى � جز�يى �� كليه مر�حل 
نز� مقاما� ��لتى � غير ��لتى� كنسولگريها � بانكها � نز� شخصيتها� 
حقوقى �ير�نى � خا�جى بد�� �س���تثنا�. � - �ستخد�� � �خر�� كا�مند�� 
� كا�گر�� � تعيين حقو� �نها. �- �نجا� تشريفا� گمركى. � - �نجا� �مو� 

سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�پستى � تلگر�فى. 
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (269914)

(�گهي مناقصه عمومي)
شما��1�97/142

شركت �ير�� تر�نسفو
�� نظر ���� تأمين 16000متر كابل �فش���ا� شيلد��� �� �� طريق 

مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
متقاضيا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با شما�� تلفن 
33790599�024 �� س���اعت 12�10 تما� حاصل نمو�� � يا 
 www.iran-tran sfo.com طريق مر�جعه به �� س���ايت ��
حد�كثر تا 5 ��� پ���س �� تا�يخ چا� �گهي نمايند� خو� �� جهت 

�خذ� تكميل � تحويل مد��� به همر�� معرفي نامه �عز�� نمايند.
ش���ركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيش���نها�ها� ���ئه شد� 

مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

����: �نجا�� كيلومتر5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي)

(�گهي تجديد مناقصه عمومي)
شما�� 2�97/118

شركت �ير�� تر�نسفو
�� نظر ���� 25/000كيلوگر� برنج �ير�ني(هاش���مي) �� �� طريق 

مناقصه عمومي خريد��� نمايد.
لذ� �� كليه ش���ركتها� معتب���ر �يربط كه ماي���ل به همكا�� 
مي باش���ند� ��خو�س���ت مي گر�� جهت �خذ �طالعا� بيشتر با 
شما�� تلفن 33790593�024 �� ساعت 12�10 تما� حاصل 
نم���و�� � حد�كثر ظر� م���د� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نس���بت به ��يافت �سنا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه

به سايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به 
همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايد. شركت 
 �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� �ست.

هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
 ����: �نجا�� كيلومتر5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو
شركت �ير�� تر�نسفو(خريد ��خلي)

مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت ��� شركت تعا�ني مسكن �ميد 
كا�كنا� �مو�� � پر��� چها���نگه

شما�� ثبت 275444 شناسه ملي 10103075850
به �طال� كليه �عضا� محتر� مي �س���اند مجمع فو� �لعا�� �ين تعا�ني �� ساعت 14:30 ��� پنج شنبه 97/9/15 �� محل 
سالن �جتماعا� ����� �مو�� � پر��� چها���نگه برگز�� مي گر��. ضمنا� به �طال� مي �ساند به موجب ما��19 �يين نامه 
نحو� تش���كيل مجامع عمومي �عضا� متقاضي نمايندگي مي بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 97/9/12 �� 

محل �فتر تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
�س�تو� جلس�ه:1� طر� � تصويب �ساس���نامه جديد 2� �صال� ما�� 18 �ساس���نامه 3�  �صال� ما��22 

هيئت مدير��ساسنامه مبني بر �فز�يش �عضا� علي �لبد� هيأ� مدير� به 3 نفر
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بحث به اينجا رسيد كه  اگر  اشاره:
كسي موحد است، بهشتى است؛ ولي 
اگر خدا  را به وحدانيت نمىشناسد، 
يا انكار و عداوت دارد، حتما دوزخى 
است و اين دو هرگز نمىتوانند با هم 

مساوى باشند. اينك ادامه گفتگو: 
قــرآن از عدم تســاوي «عالم» و 
«جاهل» ســخن ميگويد: «هل يستوى 
الذيــن يعلمون و الذين ال يعلمون انما 
يتذكــُر اولوا االلباب» (زمر، 9). در آيهاي 
ديگر هم از عدم تساوي «نور» و «ظلمت» 

پرسش شده است.
در منطق قرآن كســـى كه عالم و 
آگاه اســـت، با كسى كه ناآگاه است، 

مســـاوى نيســـت. حاال اگر از لحاظ حقوق بشرى كه امروز در جهان  
مرســـوم و رايج است كســـي بخواهد تساوى قائل شود، من منكرش 
نيســـتم، ولى در واقع مســـاوى نيستند. پس همانطور كه عالم و جاهل 
مساوى نيستند، دوزخى و بهشتى نيز مساوى نيستند و تفاوت واقعى و 

نفساالمرى با هم دارند.
وقتي مالك در جامعه «حقوق بشــر» اســت، چگونه ميتوان گفت كه 

شخصي بهشتى و ديگرى جهنمى است؟
مالك حقوق بشـــر مربوط به جامعه سكوالر است. در جامعههاي 
عرفي، ظاهر را ميبينند و مساوات ظاهرى قائل ميشوند؛ ولى آيا شما 

مىخواهيد در ظاهر بمانيد و واقعيت را ناديده بگيريد؟
اگر قائل شويم كه همه چيز ظاهر نيست، مسئله از اساس عوض ميشود.

ممكن است در ظاهر و به زبان هم نگوييد، ولى آيا در واقع «خوب» 
و «بد» مساوى هستند؟!

نه و نميتوانند مساوي باشند.
مـــا داريم بيـــان واقعيت ميكنيم، كارى به آدمها نداريم. اگر آدمها 
بفهمند، كه فهميدهاند و اگر نفهمند هم تغييري در واقعيت ايجاد نميشود 
و «فهـــم» و «عـــدم فهم» هيچ تأثيري روي واقعيت نميگذارد. در ظاهر 
ميتوانيم حقوق بشرى باشيم، ولى در واقع نمىتوانيم به تساوى قائل 
باشيم، گرچه مردم نفهمند. ما در در تفسير آيات قرآن، به مردم كارى 

نداريم و از «نفس االمر» سخن مىگوييم.
بله قرآن بيان ميكند كه «اين است» يا «چنين است».

بيان يك واقعيت ميكند.
وصف قرآن در مورد خودش اين است كه: «هذا بياٌن للنـاس و ُهدى 

و موعظٌه للُمتقين» (آلعمران، 138).
مردم چيزي را بفهمند يا نه، يا بتوانند اجرا كنند و يا نتوانند، ربطى به 
بيان واقعيت ندارد. بيان واقعيت، در هر شرايطى بيان واقعيت است. مردم 
بدانند يا ندانند، بفهمند يا نفهمند. فهم مردم، واقعيت را تغيير نمىدهد. 
مردم بايد با واقعيت تطبيق كنند نه واقعيت با فهم مردم. پس واقعيت با 

فهم مردم تغيير نميكند و ما نبايد نگران مردم باشيم.
آيا ميتوانيم بگوييم فهم مردم هم يك واقعيت است؟

بله، يك واقعيت است، اما در سطح ظاهر. بستگى به اين دارد كه 
واقعيت را چگونه معنى كنيد. خود دروغ هم يك واقعيت است. دروغ در 
دروغ بودن، كامال راست است؛ يعنى واقعيت دروغى دارد. اگر واقعيت را 
به اين معنى بگيريد، درست است. دروغ، دروغ است؛ اما در دروغ بودنش 
راست است. اگر به اين معنى بگيريد، كارهاي مردم را هم ميتوانيد واقعى 

بگيريد؛ اما اگر به نفساالمر برويد، اينها خالف است.
يا ميتوان گفت كه كار مردم، يك مرتبة سطحى از واقعيت است؛ چون 

واقعيت هم مراتب دارد.
كامال درســـت اســـت. همه چيز واقعى است. شمر، شمر است و 
امامحســـين(ع)، امامحسين است. واقعيت، واقعيت است؛ منتها ما براى 
واقعيت، ُحسن و ُقبحى قائل ميشويم. بحث اين است كه: آيا «حسن» و 
«قبح» را ما به واقعيت ميدهيم يا واقعيت صرف نظر از اين كه ما به آن 
حسن و قبح دهيم، خودش حسن و قبح دارد؟ اين اختالف بين معتزله 
و اشـــاعره حاال ديگر هزارســـاله است. اگر حسن و قبح را ذاتى بدانيم، 
همان واقعيت، در عين واقعيتبودن خوب نيست؛ مثال جهنم واقعيت 
است، اما آن را دوست نداريم. پس واقعيت، واقعيت است؛ ولى حسن 
و قبحى كه به آن ميدهيم، آيا از خود واقعيت برمىخيزد يا در برخورد 
انسان با واقعيت، حسن و قبحى پيدا ميشود؟ اين بحثى است كه اگر 

تمايل داريد به آن بپردازم، وگرنه بگذريم.
خوب است كه وارد شويم.

اجماال بايد گفت حسن و قبح، مسئله عظيمى است. بنده معتقدم 
خود واقعيت چهرة حســـن و قبحى دارد. چيزي نيســـت كه ما به آن 
بدهيم، بلكه آن را مىفهميم و كشف ميكنيم. به همين جهت، از علماى 
اشاعره ميتوان پرسيد: شما حتى اگر حسن و قبح را به واقعيت بدهيد 
و ما فرضا تسليم شما شويم، آيا مالكى در نظر داريد؟ مالك را خود 
شما مىسازيد يا «مالك»، مالك است؟ حتى اگر بگوييد مالك را شما 
مىسازيد، من مىگويم خود اين ساختن مالك را، با يك مالكى انجام 

ميدهيد يا بدون مالك و بيهوده؟ 
ممكن است يك اشعري جواب بدهد كه با مالك مىسازد.

بله، بايد به مالك برســـيم. چون اگر در سرانجام به مالك نرسيم، 
بيهوده سخن گفتن است و مقبول نيست. پس مالكى بايد باشد؛ اما نكته 
اينجاســـت كه آن مالك در واقعيت اســـت. به همين جهت ما معتقديم 

حسن و قبح به شيوهاي كه اشاعره ميگويند، منطق ندارد.
يكي از استوارترين گفتارهاي قرآن در باب خودش اين آيه است: «لو 
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتُه خاشعاً ُمتصدعا من خشيه اهللا و تلك االمثاُل

نضربُها للناس لعلُهم يتفكرون» (حشر، 21).
آيه عجيبي اســـت. اين آيه كريمه مطالب و حقايق آســـمانى و 
نفساالمرى را در بر دارد كه بسيارى از مردم از فهمش عاجزند، اگرچه 
در ظاهر و صورت و به صورت تعبد باور دارند. درك مضمون و مفهوم 
اين آيه اصال آسان نيست. قرآن همين است كه اين آيه ميفرمايد. اين 
قرآن حقايق عالم هستى است و با اينكه لفظ و عبارت و مفهوم است؛ 
ولى بيان حقايق عالم هستى است. به عبارت ديگر، اين مفاهيم، بادبان 
باد حقايق است. اين حرف در ظاهر يك تعبير ادبى به نظر ميرسد، اما 
عاري از واقعيت نيست. وقتى باد مىوزد، ما باد را مىبينيم يا بادبان را 
ميبينيم؟ اگر باد نباشد، هيچ بادبانى حركت نميكند و تكان نميخورد. 
اگر بادبانى نباشد كه باد در آن بوزد، باد را حس نمىكنيم؛ مثال همين 
درختى كه با وزش باد تكان مىخورد، يا بدن شما كه با وزش باد خنك

ميشود، نوعى بادبان است. حقايق عالم در اين مظاهر پيدا ميشود. حاال 
كه حقيقت هســـتى اســـتـ  بر يك كوه نازل  اگر همين حقايق قرآنـ 

مىشد، كوه ديگر قالب كوهى نداشت. 
تعبير قرآن ناظر بر اين است كه كوه قالب تهى مىكرد.

كوه در اينجا حالت نمادين (سمبليك) دارد؛ بنابراين نه تنها كوه، بلكه 
كره زمين و كهكشان هم با درك حقيقت قرآن متحول و منقلب ميشود؛ 
يعني انقالب ماهيت پيدا ميكند و اين جدي است. اين كه چرا خداوند، 
از كل عالم هستى و پديدههاي بيشمار عالم كوه را انتخاب كرده و براي 
بيان اين موضوع ذكر كرده است، بيدليل نيست. به اين دليل است كه 
كوه، در بين پديدههاي طبيعي جهان، سخت و سنگين است. ما در اين 
عالم از جمادات سختتر نداريم. در بين جمادات هم، شايد سختتر و 
باصالبتتر از كوه چيزي نباشد. كوه در عالم جمادات، جزو سختترين 
و سنگينترينهاست و در صالبت چيزي معادل آن نيست. طبق اين آيه 
شريفه، اگر آفتاب حقيقت مطلق بر كوه بتابد و آن باد بر كوه بوزد، قالب 

تهى ميكند و نابود ميشود؛ يعنى مبدل به غير خودش ميشود. 
در داستان حضرت موسي(ع) هم خداوند به او ميفرمايد كه به كوه بنگرد 
و موسي(ع) شاهد اندكاك كوه ميشود. گويا اين موضوع كه با نزول حقيقت 
بر كوه، كوه متالشي ميشود، قبال آزموده شده است و قرآن از يك تجربه 

مَحقق شده سخن ميگويد.
موضوع اين است كه اگر حقيقت حقتعالى بر عالم ظاهر شود، عالم 
مندك ميشود. پيشاني عالم و بخش صلب و سخت آن كوه است و كوه 
تاب مقاومت در برابر تشعشات حق را ندارد. اين هم هست كه با اين 
تمثيل شدت الهي بودن خودش را نمايان ميكند. در حقيقت الهي قرآن 
نبايد ترديد داشت، چون همان اثري كه از ظهور خداوند در عالم ممكن 

است روي بدهد، با نزول قرآن بر كوه هم نمايان ميشود. 
در آيه شريفه موضوع محسوس است. تعبير «لرايته» اين مطلب را 
اثبات ميكند و ميگويد: اين موضوع را با چشم سر مىبينيد. نمىگويد: 
«لعلمته»، بلكه تصريح به رؤيت ميكند؛ بنابراين اگر كسي چشم حقيقتبين 
داشته باشد، با چشم خودش شاهد آب شدن كوه ميشود و خضوع و 
خشـــوع آن را بالعيان ميبيند كه از خشيتاهللا، دچار فروپاشي ميشود. 
توجه داريد كه «خشيت» به معناى ترس نيست. ترس همين است كه ما 
از شير و ببر و هر خطر ديگري داريم؛ اما خشيت اين است كه از عظمت 
به خود بلرزيم. ما گاهى از يك موش يا پشه مىترسيم كه مبادا بيمارمان 
كند. گاهى هم از عظمت يك چيز به خود مىلرزيم. اين خشيت است. 
وقتى كوه عظمت حق تعالى را ببيند، از خشيت او مىلرزد، و اال براي 
كوه ترس معني هم ندارد كه كوه دچار ترس شود. خشيت خداوند كوه 
را دچار صاعقه ميكند. اين اتفاقي است كه روي ميدهد و در داستان 
موســـي(ع) روي داده است: «انُظر الى الجبل فان استقر مكانُه فسوف ترانى 
فلما تجلى ربُُه للجبل جعلُه دكا و خر موسى صعقا» (اعراف، 143). «دك» در 

لغت يعني نابود. «دكا دكا» يعنى كوه مندك و نابود شد... 
ادامه دارد

اشاره: اخيراً در روزنامه اطالعات مقاالتى در باره 
يك رشـــته مسائل فقهى منتشر شده كه در ميان آنها 
ســـخن از «حســـن و قبح عقلى» و استنباط احكام از 
طريق مصالح و مفاسد به ميان آمده است. اين مقاله به 

توضيح دو موضوع پرداخته است.
توانايى خَرد بر درك حسن و قبح برخى از افعال، 
از مسائل مهم كالمى است. بحث و بررسى پيرامون آن 
از زمانهاي پيشين آغاز شده و ميان دو گروه كالمى: 
«عدليّه» و «اشاعره»، شديداً مورد اختالف است. گروه 
ـ با قطع نظر از هر  نخســـت بر آنند كه ِخرد انســـانى
ـ مى تواند زيبايى و يا نازيبايى فعلى را درك  چيـــزى
كند و بر اين نيز اكتفا ننمايد، بلكه به دنبال اين درك، 
حكم بر «بايد» و «نبايد كند»، و مثال روشن آن، احسان 

و نيكى بر محرومان 
و ظلـــم و تجاوز بر 
انسانهاست كه مورد 
نخســـت موصوف 
به «حســـن» و الزام 
به «فعـــل» و دومى

موصوف به «قبح» و 
الزام به ترك است.

دوم  گـــروه 
مى گويند: خرد انسان 
ناتوانتر از آن است 
كه حسن فعل و قبح 

فعـــل را درك نمايد، بلكه در اين مورد بايد گوش به 
شـــرع بود، هر فعلى را كه شـــرع آن را زيبا و يا نازيبا 

خواند، آن محكوم به «بايد و نبايد» است.
اين انديشـــه در مكتب «عدليه» مردود است؛ زيرا 
اگر اساس همان باشد كه آنان مى گويند، بهرهگيرى از 
معارف قرآن  به روى كاوشـــگران بسته مى شود؛ مثال 
ديگر نمى توان گفت: «كذب بر خدا محال است»، زيرا 
خَرد در اين مورد در نظر آنان ناتوان است و اعتماد بر 
شـــرع در اين مورد بى نتيجه است، زيرا از كجا معلوم 
كه شـــرع در همين گزاره خود «خدا دروغ نمى گويد» 
(العياذ باهللا) راست گفته باشد؛ زيرا فرض اين است كه 
قبح دروغ هنوز ثابت نشده است و با عدم ثبوت آن، 
تمـــام معارفى كه قرآن از آن گزارش مى دهد، تعطيل 
مى شود و لذا گروه اشاعره ناچار بايد اقال قبح عقلى

كذب را قبل از شرع بپذيرند تا از كتاب و سنت بهره 
بگيرنـــد و اگر توانايـــى خرد را بر درك قبح در يك 
مورد بپذيرند، تفصيل بين كذب و ديگر افعال بى دليل 
خواهد بود؛ زيرا چه تفاوتى بين قبح كذب و قبح ظلم 
است كه فقط گزاره اول را درك كند و از درك گزاره 

دوم ناتوان باشد؟
حسن و قبح ذاتى از گزارههاي خودمعيار

از نظر عدليه داورى خَرد بر حســـن فعلى و يا 
قبح آن و گفتن اين كه مثال «احسان به محرومان نيك 
و تجاوز به ديگران بد اســـت»، از قضاياى خودمعيار 
است؛ يعنى خرد در اين داورى، به چه چيزى جز متن 
قضيه نمى نگرد و به چيزى اســـتناد نمى جويد. و اين 
نوع قضاوت، چيز جديدى نيست، بلكه جريان در عقل 
نظرى نيز به همين شيوه است. در قلمرو عقل نظرى

يك رشته قضاياست كه خرد در درك و قضاوت درباره 
آنها، بر چيزى تكيه نمىكند، بلكه خود متن گزاره را 
در نظر مى گيرد و داورى مى نمايد، مانند: «امتناع اجتماع 

نقيضين و ارتفاع آن دو».
بنابرايـــن در قلمرو هر دو (عقل نظرى و عملى) 
يك رشـــته قضايا هست كه اســـاس ديگر قضايا را 
تشـــكيل مى دهند و از اين جهت «اُّم القضايا» خوانده 
مى شوند و اگر غير از اين باشد، يعنى اگر ثبوت اين 
نوع قضايا نيز در گرو گزارههاي ديگر باشد، استدالل 
بر هيچ گزارهاى امكانپذير نخواهد بود. براى روشـــن 
شـــدن موضوع، چند نمونه از گزارههاي خودمعيار از 

عقل عملى يادآور مى شويم:
1ـ عمل به پيمان، نيك اســـت و پيمانشـــكنى

زشت است.
2ـ پاســـخ نيكى به نيكى، زيباست و پاسخ نيكى

به بدى، نازيباست.
3. كيفر متجاوز زيباســـت، كيفر انســـان بى گناه 

نازيباست.
مقصود از ذاتى چيست؟

اين كه مى گوييم «ُحسن و قبح فعلى ذاتى است»؛ 
مقصود از ذاتى در عنوان اين است كه خرد در درك 
حسن و قبح فعلى، بدون استمداد از خارج، حسن و 
قبـــح افعالى را درك مى كند و مقصود از به كار بردن 
لفظ «ذاتى»،  خودكفائى در توصيف آن به حســـن و 

قبح است.

به ديگر سخن خرد با مطالعه، افعالى را (با قطع نظر 
از همه چيز، حتى از مصالح و مفاسد فردى، اجتماعى، 
خواه فعل الهى باشـــد يا بشـــرى) بر دو گروه تقسيم 
مى كند. در برابر كسانى كه براى عقل چنين قدرت و 

يارايى قائل نيستند.
از اين بيان روشن مى گردد كسانى كه حسن و قبح 
افعال را با مصالح و مفاســـد اجتماعى توجيه مى كنند، 
نمى توان آنان را در رديف قائالن به حســـن و قبح 
ذاتى شمرد؛ زيرا بر پايه اين نظريه، عقل در درك آن 
دو وصف، خودكفا نيســـت و به جاى ديگرى به نام 
«پيامدهاى اجتماعى» تكيه مى كند. بهتر اســـت نام اين 
گروه را «قائالن به حسن و قبح عقلى غير ذاتى» ناميد؛ 

بنابراين حسن و قبح ذاتى دو ويژگى دارد:
1ـ خرد در حكم خود مســـتقل و به اصطالح 

«خودكفا»ست.
2ـ خرد در حكم خود بى نياز از تعليل به چيزى

اســـت كه خارج از اركان قضيه اســـت و تنها درك 
موضوع (عدل) و محمول (ُحسن) و نسبت، در اذعان 

به نسبت، كافى است و شأن اين نوع قضايا در عقل 
عملى، شأن قضاياى اوليه در عقل نظرى است؛ مانند: 

«كّل بزرگتر از جزء است».
مالك در تحســين و تقبيح، تطابق با فطرت و 

يا عدم آن است
مطلب مهم در اينجا اين اســـت كه: خرد با چه 
مالكى داورى مى كند؟ يادآور مى شويم مالك در تحسين 
و تقبيح، همان قسمت ملكوتى و جنبه واالگرايى انسان 
است كه برخى از افعال را با فطرت پاك، مالئم يافته 
و برخى ديگر متضاد و نامالئم مى يابد؛ درباره نخست، 
حكم بـه انجام كرده و درباره دومى حكم سلبى صادر 
مى كند. در عرصه فطرت كه حتى «خود» انسان و مصالح 
شخصى وى و حتى مصالح نوعى، مطرح نيست و خرد 
با صرف نظر از همه چيز و با در نظر گرفتن متن قضيه، 

به داورى برخاسته و يكى را نيك و ديگرى را زشت 
مى شمارد و در اين داورى، فاعلها، محيطها، اغراض 
و مصالح شخصى و نوعى، براى او مطرح نيست. وى
به هنگام بررسى قضايايى مانند: «پاسخ نيكى را با نيكى
دادن»، يا «پاسخ نيكى را با بدى دادن»، «حفظ پيمان» و 
يا «پيمان شكستن»، حسن و قبح آنها را از دروِن ذات 
خود مى يابد و لذا برخى را نيك و برخى را زشـــت 
مى شمارد و مى گويد: برخى را بايد انجام داد و از برخى

ديگر بايد پرهيز كرد.
هر گاه از خرد سؤال شود: در اين داورى ها، مصالح 
شخصى را در نظر مى گيرد و داورى مى نمايد يا مصالح 
نوعى را؟ با كمال روشـــنى پاسخ مى دهد: مالك براى

داورى، مالئمت گزاره با فطرت و عدم مالئمت است، 
نه مصالح فرد و يا اجتماع. و اگر از او ســـؤال شـــود: 
آيا فاعل خاصى مانند انسان و فرشته و خدا در اينجا 
مطرح است؟ او پاسخ مى دهد: مالك داورى، متن قضيه 
است و كارهاى خوب براى همه خوب و كارهاى بد 
براى همه بد است؛ و به ديگر سخن: آن كار، همه جا 

و براى همه نيك و يا بد است.
اينجاســـت كه از داورى عقل، يك رشته قضاياى
كلى كه براى خود ظرف و زمان مشخصى را نمى شناسد 
و به مكانى مقيد نمى باشد، استنباط مى شود. عقل يك 
رشته واقعيتها را درك مى كند كه از آنها به حسن و 
قبح تعبير مى كند. براى آشنايى با چنين قضايايي كه از 
نتيجه حسن و قبح ذاتى استنباط مى شوند، به نمونههايى

اشاره مى شود:
1. لزوم خداشناسى

متكلمان اسالمى اتفاق دارند كه خداشناسى يك 
امر الزم و واجب اســـت. عدليه آن را «واجب عقلى» 
تلقـــى مى كنند، در حالى كه اشـــاعره آن را «واجب 
شرعى» مى دانند. دليل عدليه بر اين مسأله روشن است 
و آن اين كه: عقل بهروشنى داورى مى كند، دفع ضرر 
محتمل (ِعقاب اُخروى) الزم و واجب است. انسان اگر 
احتمال دهد كه در ترك معرفت، چنين پيامدى وجود 
دارد، بايد كســـب معرفت كند؛ ولى نظريه اشاعره در 
اينجا كامال بى پايه است؛ زيرا چگونه مى توان وجوب 
شـــرعى معرفت را ثابت نمود در صورتى كه هنوز 
شرعى ثابت نشده است و بحث در همان مرحلة اول 
اســـت و اين كه آيا اين جهان خدايى دارد و بايد او 
را شناخت يا نه؟ و پس از ثبوت اين مرحله نوبت به 

مرحله بعد مى رسد.
2. لزوم بررسى داليل مدعيان نبوت

بر پايه دليلى كه گذشت، عدليه مى گويند: اگر فردى
مدعى نبوت باشد، بايد به سخنش گوش كرد و درباره 
آن بررسى كرد؛ زيرا چه بسا ممكن است راستگو باشد 
و ترك پيروى از او، ضررى را به دنبال داشـــته باشد؛ 
ولى اگر چنين اصلى را نپذيريم، ديگر بررسى برهان 

مدعى نبوت، عقًال و شرعاً الزم نخواهد بود.
3. اعجاز دليل بر راستگويى مدعى نبوت است

با پذيرفتن مســـأله تحسين و تقبيح عقلى، خَرد 
مى گويد: هر گاه ادعاى نبوت با معجزه همراه باشد، قطعًا
نشانه راستگويى است؛ زيرا قبيح است كه خدا چنين 
دليـــل و گواهى را در اختيار فرد كاذب و دروغگويى

بگـــذارد؛ ولى اگـــر اين اصل را نپذيرفتيم، هيچ گونه 

دليل بر راستگويى او نيست؛ زيرا فرض اين است كه 
عقل از حكم و داورى معزول و شرع نيز هنوز ثابت 

نشده است.
4. عقاب بدون بيان قبيح است

هر گاه يك محقق در شـــريعت مدارك احكام را 
بهدقت بررســـى كرد و بر حرام يا واجب بودن چيزى
دليلى نيافت، عقل بهروشنى مى گويد: انجام و يا ترك

اين كار پيامد اخروى ندارد؛ زيرا اگر انجام آن، حرام يا 
الزامى بود، الزم بود كه در شريعت دليلى بر آن اقامه 
شود و در صورت فقدان چنين دليلى، الزامى بر مكلف 

در جانب فعل و ترك نيست.
5. پيوستگى احكام اسالم

در مســـأله خاتميت، سخن از كليت و اطالق و 
پيوســـتگى يك رشته احكام است كه در شرع مقدس 
اسالم وارد شده است و بايد اين احكام تا روز قيامت بر 
بشر حكومت كند. در اينجا يك رشته سنگاندازى هايي 
از جانب به اصطالح روشنفكران و غربزدگان انجام 
گرفته كه: آيين ثابت و احكام اليتغيّر چگونه مى تواند 

جامعههاي متغير و متبدل را اداره كند؟
در پاسخ گفته مى شود: قضايايى در اسالم ثابت و 
پابرجاست كه اصول و كليات آن مطابق فطرت بوده 
و با آفرينش انسان هماهنگ مى باشد و تا انسان، انسان 
است و به صورت يك موجود در روى زمين زندگى

مىكند، فطرت او ثابت و احكام مربوط به او نيز ثابت 
خواهد بود. دگرگونى تمدنها و تغييريافتن شيوههاي 
زندگى، دگرگونى در رويه زندگى است نه اصول آن؛ 
اصول زندگى در تمام تمدنها يكى است و در هيچ 
تمدنى نمى توان پيمانشكنى را نيك و ستميشگى را 

زيبا يافت.
6. لزوم بعثت پيامبران

مسأله لزوم بعثت پيامبران و اينكه بايد از جانب 
خدا راهنمايان آگاه، از دودمان انسان برانگيخته شوند و 
بشر را به سوى هدفى كه براى آن آفريده شده رهبرى

كنند، از جمله مســـائلى است كه بر اصل تحسين و 
تقبيح عقلى استوار مى باشد. خرد از يك طرف مى گويد 
آفرينش انسان عبث و بيهوده نيست و او براى هدفى

آفريده شـــده و بر خدا شايسته نيست كه به كار لغو 
دســـت زند و از طرف ديگر انسان به تنهايى قادر به 
رســـيدن به چنين هدفى نيست؛ از اين مقدمه نتيجه 
مى گيرد كه بايد افراد فوقالعادهاى، آنهم آموزشديده 

در مكتب وحى، هدايت و رهبرى انسانها را بر عهده 
بگيرند، در حالى كه اگر اين اصول را نپذيريم، دليلى

بر لزوم بعثت پيامبران در دست نيست.
7. اخالق و اصول ثابت

مسأله «اخالق ثابت» يا «اخالق متحول»، از بحثهاي 
داغ جهان غرب اســـت و غالبا روشنفكران غربى و 
غربگرايان، اخالق ثابت را بىاساس پنداشته و براى

اخالق، اصول ثابتى قائل نيستند؛ بهويژه دگرگونى پيوسته 
چهره زندگى و تبديالتى كه در عادات و رسوم پديد 
مى آيد، آنان را به اصول ثابت اخالقى بدبين ســـاخته 
اســـت، در حالى كه اگر آنان در مسأله حسن و قبح 
عقلى به صورت واقعگرايانه و دور از پيشداورى وارد 
مى شدند، اصول ثابت را در اخالق درك مى كردند و 
مى پذيرفتند كه در ميان بشر، اصول ثابتى حاكم است و 
تحول و تكامل تمدن، شكافى در آن ايجاد نكرده است. 
از اين جهت، خدمتگزاران در جهان، محبوب و خائنان،  
مبغوض مى باشند و در همه نظامهاي سرمايهدارى و 

سوسياليستى اين اصل به قوت خود باقى است.
8. خدا عادل و دادگر است

مســـأله عدل و دادگرى خدا كه از اصول مذهب 
عدليه به شمار مى رود، بر اساس تحسين و تقبيح عقلى
اســـتوار است. عدل يكى از صفات فعل خداست، در 
حالى كه صفات فعل خدا منحصر به عدل نيست. او 
خالق و رّزاق و ُمحيى و ُمميت است؛ ولى چرا ديگر 
صفات فعل او جزء اصول به شـــمار نيامده است و 
تنها عدل الهى را جزء اصول مذهب شمردهاند؟ اين 
به خاطر همين دو تيرگى است كه در ميان مسلمانان 

پديد آمده است.
عدليه كه اصول مذهب را از عقل و داورى هاي 
قاطع آن مى گيرند، بر توصيف افعال خدا به عدل اصرار 
ورزيده و او را از ظلم و تجاوز پيراسته مى دانند؛ ولى
اشاعرهْ عقل و خرد را از داورى معزول كرده و همه 
چيز را به شرع ارتباط داده و از توصيف افعال خدا به 
عدل خوددارى مى نمايند و مى گويند: «او هر چه انجام 
دهد، عدل همان اســـت».  در اينجا عدليه براى تبيين 
مكتب، مسأله عدل را در شمار اصول دين آورده و آن 

را از اصول مذهب خود شمردهاند.
بهرهگيرى عالمان اخالق از قاعده
درگذشته بر دو مطلب تأكيد شد:

1ـ حســـن و قبح ذاتى از مســـائل كالمى است 
و هدف اصلى از تأســـيس آن، شناخت مايجوز و ما 
اليجوز على اهللا سبحانه  و به عبارت ديگر «معارف 

قرآنى» است.
2ـ تحسين و تقبيح افعال، در قضاياى «خودمعيار» 
است و خرد در داورى به يكى از آن دو به غير متن 

قضيه به جيزى نياز ندارد.
از اين بيان روشن مى شود بهرهگيرى علماي اخالق 
يا مديران كشور با قاعده از قبيل تحسين و تقبيح ذاتى

و خودمعيار نيست.
توضيح اين كه در حكمت يونانى در فصل عقل 
عملى، بابى به نام «سياست ُمُدن» و «تدبير منزل» وجود 
دارد و در هر دو درباره بايد و نبايدها ســـخن گفته 
مى شد. چيزى كه هســـت، در مورد «سياست مدن» 
موضوع گستردهتر از دومى بود و در هر حال، تحسين 
و تقبيـــح و يـــا بايد و نبايدها در غالب موارد بر امور 
خارج از متن قضيه تكيه مى شود؛ مثال مى گويند: «بايد 
به تكريم همســـايه پرداخت، زيرا در غياب شما، از 
خانه شما محافظت ميكند، و اگر نااهل باشد، الاقل 
به تو خيانت نمى كند». در اين مورد حكم بر زيبائى

تكريم همسايه بر مصالح و مفاسد خارجى تكيه شده 
اســـت. در اين صورت قاعده از حالت «خودمعيارى» 

بيرون مى آيد.
در شركتهاي بزرگ به فروشندهها توصيه مى شود 
كه با مشـــترى با رفتار نيك و گشادهرويى و با تبسم 
بر لب روبرو شـــوند و اين تحســـين به خاطر جلب 
نظر مشترى به خريد بيشتر و ادامه آن در آينده است. 
بنابراين اين تحسين و تقبيح امر ذاتى نيست و خودمعيار 

نخواهد بود.

مصالح مرسله
فقيهان اهل سنت در مسائلى كه نص در شريعت 
نباشد، به «مصالح مرسله» و يا «مقاصد الشريعه» عمل 
مى كنند. در فقه شيعى چنين قواعدى نيست، مگر اينكه 
عقل جمعى (نه عقل يك فقيه)، بر مصلحت ملزمه و 
يا مفسده حكم كند. در اين صورت فقيه مى تواند به 
خاطر تطابق حكم شرع با عقل، بر وفق دريافتها،  فتوا 
دهد؛ مثال مى تواند به لزوم استعمال داروى بازدارنده از 
طاعون و يا ديگر بيمارى هاي خطرناك كه در جامعه 
رخ مى دهـــد، و يا به حرمت  مواد مخدر كه زندگى

را به تباهى مى كشاند، فتوا دهد. در اين مورد تكيه بر 
حسن و قبح، امر ذاتى نيست و از قضاياى خودمعيار 
به شـــمار نميآيد و خرد داورى خود را بر بايدها و 
نبايدها بر متن قضيه بسنده نكرده و خارج از دو قضيه 

او را بر تحسين و تقبيح وارد شده است.
كشف حكم واقعى شرعى از طريق بررسى مصالح 
و يا مفاسد اجتماعى و يا فردى، راه پرخارى است كه 
پيمودنش، كار آسانى نيست. چه بسا مصلحت مورد 
نظر هر فقيه مقرون به مانع است كه فقيه از آن اطالع 
ندارد، و به اصطالح علت تاّمه نيســـت، و لذا امامان 
معصوم «مصالح مرسله» را مردود دانسته و هرگز آن 

را جزء ادله نشمردهاند.
و در هـــر حال هرگاه فقيهى بخواهد از اين راه 
وارد شود، جايگاه آن در مسائلى است كه در كتاب و 
ســـنت و اجماع مسلمانان دليلى بر آن نباشد، و اال به 
اتفاق همه فقيهان اسالم مردود است؛ بنابراين عمل به 
مصلحت و تغيير احكام ارث و يا ديه زن و امثال اين 

قضايا، صددرصد مردود است.

قضايايى در اسالم ثابت و پابرجاست كه اصول 
و كلياتش مطابق فطرت و هماهنگ با آفرينش 
احكام  انسان هست، فطرت و  تا  انسان باشد. 
مربوط به او نيز ثابت خواهد بود. دگرگونى 
زندگى،  شيوههاي  يافتن  تغيير  و  تمدنها 

دگرگونى در رويه زندگى است نه اصول آن

اشاره: با آنكه تاريخ دقيق والدت 
و وفات حضرت فاطمة معصومه(س) 
مشـــخص نيست، در تقويمها دهم 
ربيعاالول به عنوان ســـالروز رحلت 
آن بانوي بزرگ ثبت شده است. به 
اين مناسبت بخشهايي از سخنراني 
حضرت آيتاهللالعظمي جوادي آملي 

در اين باره تقديم ميگردد.
وقتي كه من خواستم از حوزه 
تهران به حوزه قم بيايم، رفتم حضور 
استادمان مرحوم آقاي شيخ محمدتقي 
آملي (رضوان اهللا عليه) عرض كردم: 
«عازم قم هستم، چه بخوانم و چطور 
درس بخوانم؟» فرمود: «يك فقه، يك اصول و يك معقول؛ و بدان كه 
آن كريمة اهل بيت كه آنجاست، بزرگواراني را شمعگونه در كنار خود 
جمع كرده است؛ و بدان قم با شهرهاي ديگر فرق دارد.» سپس اين 
حرف را نقل كرد (كه بعد آن را در قبسات مرحوم ميرداماد ديديم): 
«اين سنت الهي است كه قبور بزرگان منشأ خير و رحمت و بركت 
اســـت؛ كساني كه در امت اســـالمي به سر ميبرند، خود پيغمبر(ص)
علي(ع) و همچنين ساير ذوات مقدسه عصمت و طهارت، حيّاً و ميتًا
منشـــأ فيضهاي ملكوتياند و قبل از اســـالم و قبل از ميالد مسيح هم 
اينچنين بود كه حكماي بزرگ موحد وقتي مشكل علمي داشتند، كنار 
قبر مشايخشـــان ميرفتند و بحث ميكردند و از بركت آن قبور بهره 
ميبردند.» اين حرف را اين بزرگوار در هنگام توديع و دســـتور كار 

ورود به قم به ما فرمود.
امام رضا(ع) در حق خواهر گرانقدرشان فرمودند: «من زارها عارفًا
بحقها، وجبت له الجنه»: آن كسي كه فاطمه(س) را زيارت كند و شناختي 
نســـبت به مقام و جايگاه و ســـهم مؤثر او داشته باشد، چنين زيارتي 
موجب ورود به بهشـــت خواهد بـــود. يكي از ويژگيهاي حضرت 
معصومه(س)، ورود زيارتنامهاي از معصومان درباره ايشان است كه پس 
از حضرت فاطمه زهرا(ع)، او تنها بانوي بزرگواري اســـت كه زيارت 
مأثور از امام معصوم دارد. برخالف برخي از زيارتنامههايي كه توسط 
علما و بزرگان ديني براي معصوم  زادگان و امامزادگان انشـــا گرديد، 
درباره فاطمه معصومه(س) اين نكته حائز اهميت است كه زيارتنامهاش 

از امام رضا(ع) نقل شده است.
از يكي از محدثان بزرگ قم به نام سعد اشعري كه توفيق تشرف 
به محضر وجود مبارك امام رضا(ع) را پيدا نمود، نقل شده است كه امام 
به من فرمود: «يا ســـعد! قبري از ما در خاك شماست.» عرض كردم: 
«منظور قبر فاطمه است؟» فرمود: آري. سپس فرمود: «شما آن بزرگوار 
را با اين وضع زيارت بكنيد.» لذا اين زيارتنامهاي كه در كتب زيارات 
و ادعيه آمده اســـت، جزء منشـــئات امام هشتم است كه فرمود: وقتي 

خواستيد فاطمه معصومه را زيارت كنيد، اينچنين بگوييد.
اين زيارتي كه در حرم مطهر حضرت معصومه(ع) انســـان انجام 
ميدهد و ميگويد: «فال تسلب منّي ما أنا فيه»: آنچه دادي از ما مگير، 
يعنـــي ايـــن واليت را، ايمان را، اين مرحلهاي را كه دادي، از ما مگير. 
اين درخواست تثبيت موجوديت است و اعطاي آنچه تا كنون ندادهاي. 
هر كسي به هر مرحله رسيد، نسبت به آن مرحله بيناست و نسبت به 
مراحلي كه در پيش دارد، نابيناست؛ لذا صرف فهم كافي نيست. چون 
انسان با اينكه مطلبي را ميداند، باز دست به گناه ميزند؛ اما اگر ببيند 

آتش است، دست به آتش نميزند.
اين بخش از زيارت كه ميخوانيم: «يا فاطمه، إشفعي لي في الجنّه فإّن

لك عند اهللا شأناً من الشأن»، كسي حق شفاعت دارد كه در كنار عدالت 
الهي، از مظاهر اسماي ُحسناي خدا باشد. خداوند اگر با عدلش با ما 
رفتار بكند، بسياري از انسانها آسيب خواهند ديد؛ ولي اگر رحمت او 
ضميمة عدلش گردد، در اين صورت به اين كار «شفاعت» ميگويند. اگر 
حضرت معصومه(س) به اين مقام رسيده است كه همه بزرگان، همه علما، 
همه مراجع، در كنار بارگاه ملكوتي او عرض ميكنند: «يا فاطمه إشفعي 
لي في الجنه»، معلوم ميشود كه حق شفاعت دارد. همه مراجع بزرگ 
در كنار قبر كريمة اهل بيت ميگويند: از ما شفاعت نما؛ زيرا در قيامت 
همگان به شفاعت خاندان پيغمبر(ص) نيازمندند. آنها كه اهل بهشتاند، 
به بركت شفاعْت درجاتشان رفيع ميشود، همه كساني كه دينشان مورد 
رضايت خداست، نيازمند به شفاعتاند: يا در نجات از جهنم، يا در 
تخفيف از عذاب و ورود به بهشت، يا ترفيع درجات بهشت، به هر 

تقدير در همة اين مراحل و درجات به شفاعت نيازمندند.
اين كه بزرگان در پيشگاه اين كريمه عرض ميكنند: «اشفعي لي في 
الجنه، فإن لك عند اهللا شأناً من الشأن»، معلوم ميشود كه وجود مبارك

اين كريمه از واليت الهي برخوردار است و با قرآن همراه است و از 
قرآن جدا نميشود. چنين مقامي را اگر كسي بشناسد و آن حضرت را 
با اين معرفت زيارت كند، استحقاق بهشت را خواهد داشت. اين امور 
نشان ميدهد كه حضرت فاطمه معصومه(س) به چه جايگاهي رسيده 
است كه امام هشتم و امام نهم (سالم اهللا عليهما) هم ترغيب كردهاند 
كه آن حضرت را زيارت كنيد به نحوي كه امام رضا(ع) زيارتنامه خاصي 
مقرر كرده است، و هم در اين زيارتنامه جملههايي را تعبيه نمودند كه 

نشانة مقام و منزلت واالي حضرت فاطمه معصومه است.
اشتياق بهشت

از امام محمد تقى(ع) روايت شده است كه: عمة من در قم مدفون 
است و هر كس آن حضرت را زيارت كند، بهشت براى اوست؛ بنابراين 
ضرورت تعمق هر چه بيشتر در شاخصههاى وجودى و عظمت مقام 
حضرت معصومه(س) بايد مورد اهتمام واقع گردد؛ زيرا تأكيدات ائمه(ع)
همگى لزوم واكاوى شـــأن و منزلت باالى آن حضرت را دوچندان 
مىكند. اعمالى كه باعث ورود در بهشت است، يكسان نيست؛ بعضى 
از عملهاى خير باعث مى  شود انسان به بهشت راه پيدا كند و بعضى 
از اعمال خير سبب مى  شود كه بهشت در اختيار او قرار بگيرد، نه او 

در اختيار بهشت.
ســـّر اين كه فرمودند: «هر كس فاطمة معصومه را زيارت كند، 
بهشـــت براى اوست»، بدين خاطر است كه او اهل واليت است. اگر 
كسى پيوند واليى با دودمان عصمت و طهارت داشته باشد، مى  كوشد 
كه رايحه و طعم واليت در هستى او پديد آيد و خود جزء اولياى الهى 
بشـــود. اگر كســـى جزء اولياى خدا شد، «ولىاهللا» شد، در آن صورت 
بهشـــت مشتاق اوســـت. در برخى از روايات آمده است كه: «بهشت 
مشتاق سلمان است و اشتياق بهشت به سلمان، بيش از عالقة سلمان 
به بهشت است». سّرش آن است كه بهشت محصول عقيدة صحيح و 
اخالق صحيح و عمل صالح اســـت و عقيده و اخالق و اعمال جزء 
شئون ادراكى و عملى انسان است. اگر بهشت بر اثر عقيده و ُخلق و 
عمل است، و اگر عقيده و خلق و عمل جزء شئون ادراكى و عملى 
روح آدم اســـت، پس روح انسان واالست كه بر اثر تحصيل عقيده و 
اخالق و اعمال بهشـــت را مى  سازد. بهشت مملوك انسانى است كه 
«ولىاهللا» است. در جريان دوزخ هم چنين است. بنابراين وجود مبارك
امام هشتم و امام نهم(ع) اثر زيارت فاطمة معصومه(س) را استحقاق بهشت 

دانستند كه بهشت براى اوست.
منزلت براى انســـان از آن جهت كه يك روح ملكوتى دارد و 
آن روح ملكوتى، نه زن است نه مرد، قابل تحصيل است؛ چون بدن 
انســـان يا به صورت زن ساخته شده است، يا به صورت مرد؛ وگرنه 
جان و روح انسان كه امر ملكوتى است مثل فرشتهها، نه مذكر است 
نه مؤنث؛ چون ماده نيست، لذا كمالها و معارف را هم زنها مى  توانند 
فراهم بكنند هم مردها. كريمة اهلبيت حقى دارد كه بعضى از زائران 
به حقش عارف هستند و برخى عارف نيستند و آن حضرت را تنها به 
عنوان خواهر امام و دختر امام و عمه امام مى  شناسند و زيارت مى  كنند؛ 
اينها بخشى از فضيلت و ثواب را دريافت مىدارند، اما به ثواب كامل 
راه نمىيابند. ليكن برخى ديگر از زائران، حق اين كريمه را مى  شناسند 
كه امام فرمود هر كس خواهرم را «عارفاً بحقها» زيارت كند، بهشت 
براى اوست. معموال در مستحبات، مطلوب متعدد است؛ يعنى اگر كسى 
عارف به حق فاطمة معصومه(س) نبود و يك زيارت عادى و عامى انجام 
داد، اينچنين نيست كه از فضيلت محروم باشد، بلكه به اندازة كار و 
درك خود ثواب مى  برد، ولى ثواب كامل براى كسى است كه عارف 

به حق او باشد و زيارتش كند.

را  افعال  نمىتوان كسانى را كه ُحسن و قبح 
با مصالح و مفاسد اجتماعى توجيه مىكنند،  
در رديف قائالن به حسن و قبح ذاتى شمرد؛ 
دو  آن  در درك  اين نظريه، عقل  پايه  بر  زيرا 
وصف، خودكفا نيست و به جاى ديگرى به نام 

«پيامدهاى اجتماعى» تكيه مىكند

 اينجــا فروغ عشــق و صفا موج مىزند 
نور خدا به صحن و ســرا، موج مىزند 

اينجا كه طور جلوه و ســيناى ايزدىست 
از هــر كرانــه نــور خدا مــوج مىزند 

اينجا مطاف اهل زمين اســت و آســمان 
وز شــهپر فرشــته، فضا مــوج مىزند 

لبيــك از زبــان اجابــت توان شــنيد 
در ايــن فضا كه نور دعــا موج مىزند 

اينجا كه رشك هشتبهشت است و هفتچرخ 
از شــشجهت فروغ وال مــوج مىزند 

از جلــوه جــالل تو اى مظهــر كمال 
نــور صفــا در آينــه ها مــوج مىزند 

در كوى تو كه ساحل امن ست و عافيت 
دريــاى بيكــران صفــا مــوج مىزند 

اى كعبــه اميــد كــه در بــارگاه تــو 
نــور اميــد در همــه جا مــوج مىزند 

دستى به  دستگيرى دلها  دراز  كن 
وين عقدهها ز كار دل خسته باز كن 

 ***
اى مظهــر شــرافت و اى مايــة حيــا 

اى بر ســر عفــاف و ادب، ســايه حيا 
اى همــدم عطوفت و اى همنشــين مهر 

اى زينــت شــرافت و پيرايــة حيــا 
اى اســوه شــرف كه تو را پروريدهاند 

هــم مــادر كرامــت و هم دايــه حيا 
اى قلــه رفيــع نجابــت كه بــودهاى 

ركــن عفــاف و مكرمــت و پايه حيا 
هــم زائــران كــوى تو همپاية شــرف 

هــم محرمــان كــوى تو همپايــه حيا 
اى مايــه اصالــت و ســرمايه ادب 

وى مايــه محبــت و ســرمايه حيــا 
ما وصف خاندان شــما خواندهايم و بس 

در ســوره كرامــت و در آيــه حيــا 

من  تشـنه   زالل  فـروغ   محبـتم 
خورشيد من! بتاب كه در چنگ ظلمتم 

 ***
اى گلشــن كرامــت تــو باصفاتريــن 

گلبوتــة عنايــت تــو دلگشــاترين 
اى گوهــر عنايــت تــو در محيط فيض 

رخشــانترين، نفيستريــن، پربهاترين 
اى جلــوه صفــاى تــو در آب، موجزن 

دلرباتريــن  آينههــا  ميــان  در  وى 
اى چشمهســار اشــك تو در امتداد شب 

جارىتريــن، زاللتريــن، باصفاتريــن 
اى خط ســير آه تو از فرش تا به عرش 

وى كاروان اشــك تــو بــى انتهاترين 
اى قصــه غريبــى تــو غربت آشــنا 

وى غصــه مصيبــت تــو جانگزاترين 
اى مــادر كرامــت و اى دختر شــرف 

اى خواهــر عطوفــت و اى باوفاتريــن 
يــك مــّد آه فاصلة توســت بــا دلم 

ســوگند مىخورم به تو اى آشــناترين 
يك تير آه دارم و در تركش دل است 
آن هم مدام شعلهور از آتش دل است 

 ***
اى آســتان تــو حــرم كبريــا شــده 

وى خاك آســتانه تو ماســوي شــده 
اى فــرش آســتانه تــو، شــهپر ملك 

وى خــاك راه تــو به نظر كيميا شــده 
اى كعبــه اميــد خاليــق كــه درگهت 

رشــك منا و مروه ز ســعى و صفا شده 
اى زائــر حريــم تــو در بــارگاه قدس 

مشــمول فيض و رحمت بى منتها شــده 
اى در تــو مات چشــم خدابيــن اوليا 

شــده  خــدا  تمامنمــاى  آيينــه 
رنگينكمان مهر به چرخ جالل توســت 

يــا قامت ســپهر بــه تعظيم تا شــده؟ 
معصومــه شــفيعه تويى، اشــفعى لنا 

اى شــهره در شــفاعت اهل وال شــده 
گويــم مديح تو كــه ز لطف تو تاكنون 

بــر روى مــن هزار در بســته واشــده 
گلهــاى طبــع مــن ز نســيم عنايتت 

خّرم شــده، شــكفته شــده، دلربا شده 
تا  بارگاه  تو  حرم  اهل بيت  باد 
ما را اگر غمى است، غم اهل بيت باد



7 اقتصادى

 زمين خوارى، طبيعت خوارى و كوه خوارى پديدههايى 
هســـتند كه با وجود قوانين پيشگيرانه و تاكيدات مقامات 
ارشد نظام، اراضى ملى و دولتى و محيط زيست كشور را 

در معرض آسيب و تخريب قرار داده اند.
به گزارش ايرنا، طبيعت خوارى اقدامى است كه فردى 
يا افرادى با ناديده گرفتن يا دور زدن قوانين و يا ســـوء 
استفاده از خالء هاى قانونى ، اقدام به تصرف منابع طبيعى 

و اراضى ملى و دولتى مى كنند.
در همين چارچوب عده اى به داليل متفاوت مثل كسب 
سود و منفعت طلبى و استفاده از چشم انداز طبيعى و آب 
و هواى مطلوب اقدام به انواع و اقسام طبيعت خوارى مثل 
كوه خوارى، رودخانه خوارى، درياخوارى و ... مى كنند.

اخيرا انتشار تصاويرى از ساخت و سازهاى واحدهاى 
مسكونى و ويالها در ارتفاعات شمال تهران و مناطق ييالقى 
خوش آب و هوا ، بار ديگر واكنش مردم در شبكه هاى 
اجتماعى را برانگيخته است,اغلب اظهار نظرها پيرامون لزوم 
صيانت از محيط زيست و انتقاد از نحوه نظارت و كنترل 

مجوزهاى ساخت و سازها است.
كوه خوارى چندين سال است كه در مناطق مختلف 
ايران رخ مى دهد اما در ابتداى دهه 90 بود كه قباد افشار 
رئيس ســـازمان امور اراضى كشور از كوه خوارى بهعنوان 
پديده اى جديد نام برد تغيير كاربرى كوه ها و تپه ها در 
برنامه زمين خواران قرار گرفته است و در اطراف كالنشهرها 
ديده مى شود كه كوه ها را به عرصه هاى مسكونى و ديگر 

كاربرى ها تبديل مىكنند.
ابعاد هركدام از موارد طبيعت خوارى جدا است ولى 
دربـــاره كوه خوارى و تغيير كاربرى كوه ها به واحدهاى 
مسكونى مى توان به ضعف هايى از لحاظ ساختار سازمانى و 
ساختار قانونى پرداخت.به لحاظ ساختار سازمانى، حفاظت و 
حراست از كوه ها نهاد و دفتر مستقل با بودجه ندارد. گرچه 
متولى كوه ها، سازمان جنگل هاست، اما اقدامات مناسب 
و درخـــورى براى محافظت از كوه ها صورت نمى گيرد 
چنانكه معدن كاوى، حفارى و تراشيدن كوه ها، ويالسازى، 
جاده سازى و ... عواملى است كه كوه ها را نابود مى كند.

ساختار قانونى را  هم مى توان از جنبه قوانين پيشگيرانه 
و بازدارنده و قوانين جرم انگارى بررســـى كرد. در اصل 

45 قانون اساسى كوه ها، رودخانهها، جنگل ها و... جزو 
منابع ملى كشور است، اما قانون و سياست پيشگيرانه براى 
جلوگيـــرى از تصرف اموال ملى و طبيعى به نظر چندان 
قوى نيست و همين امر در مواردى عدم شفافيت قانون در 
تصرف زمين و عدم ضمانت اجرايى قوانين عليه متصرفان 

موجب اقداماتى سوء مى شود.
به همين دليل افرادى به اشكال مختلف چون كاشت 
درخت، ايجاد يك آبادانى يا مثال احداث امامزاده جعلى اقدام 
به تغيير كاربرى اراضى ملى به واحد مسكونى مى كنند و 
حتى با زدو بندهايى خدمات شهرى را هم دريافت كرده و 
ملك متصرفه را سند مى زنند. در صورتى هم كه زمين سند 
زده شود، مراجع قانونى به سختى مى توانند ملك را پس 
گيرند و به اموال ملى برگردانند. در واقع در پى تصرف و 
خوردن طبيعت، بازپس گيرى آن توسط قانون و مسئولين 
بســـيار دشوار است و معموال مجازات ها هم محدود به 

بازپس گيرى مال و پرداخت جريمه است .
چنانكه در همين خصوص رهبر انقالب اســـالمى، 
پديده زمين خوارى و اخيرا كوه خوارى و ساخت و ساز 
در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و تاسف بار دانستند و 
تأكيد كردند: بايد در قانون، اينگونه اقدامات جرم تلقى شوند 
و افراد سوءاســـتفاده كننده بى هيچ اغماضى مورد تعقيب 
قضايى قرار گيرند و اگر در دستگاه ها هم كوتاهى انجام 
گيرد، بايد با عوامل اين كوتاهى بشدت برخورد شود. به 
گفته ايشان، حفظ محيط زيست يك وظيفه حاكميتى است 
كه بايد با تهيه سند ملى محيط زيست و پيوست زيست 
محيطى براى همه طرح هاى عمرانى و صنعتى و همچنين 
جرم انگارى تخريب محيط زيســـت، به اين وظيفه بسيار 
مهم عمل شود. مساله محيط زيست، مسئله اين دولت يا 
آن دولت، مســـاله اين شخص يا آن شخص و مسئله اين 
جريان يا آن جريان نيست، بلكه موضوعى كشورى و ملى 
است كه بايد براى حل مشكالت مرتبط با آن، همه دست 

به دست يكديگر دهند.
در همين خصوص محمد شيخى عضو گروه آموزشى 
برنامه ريزى اجتماعى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه 
يكى از جنبه هاى اجتماعى ويالســـازى در اطراف تهران 
را كمبود فضاهاى فراغتى براى ساكنين تهرانى مى داند و 

مى گويد: يك وجه اين دست اندازى، عدم نظارت كافى 
به اين اراضى است. اكثرا اراضى در ابتدا تملك مى شود 

و بعد خريد و فروش مى شود. 
كسى يا كسانى زمين هاى ملى و دولتى مثل كوه، اراضى 
كشاورزى مرتعى، جنگلى و... با تصرف و و غصب، آن ها 
را زير پوشش ساخت و سازها در مى اورند و بعد به دنبال 
سند، تاسيسات و تجهيزات زمين مى روند. گاهى ممكن 
است با قيمت هاى خيلى كم از سازمان منابع طبيعى اجاره 
كنند و بعد با قيمت ثمن بخس تملك مى كنند و بعد به 
طرق مختلف سعى مى كنند زمين را تغيير كاربرى دهند.

وى مى افزايد: قانون بسترهايى را براى تغيير كاربرى 
گذاشته است اما نه براى ويال سازى و تبديل زمين كشاورزى 
به غير، به طور مثال در قانون موجود اســـت كه به يك 
اندازه مشخصى شما مى توانيد يك اتاق چهل مترى براى 
نگه دارى وســـايل كشاورزى به عنوان انبار و يك استخر 
آبيارى بسازيد اما همين تبديل به ساخت و ساز گسترده 

و ويال مى شود.
وى درباره پيامدهاى اين ســـاخت و سازها تصريح 
مى كند: در كنار اين حجم از ســـاخت و ســـاز ها ما با 
مشكالت زيست محيطى همچون سطح آب زيرزمينى و 

خاك مواجهيم. 
وقتـــى اين قضيه بيخ پيدا مى كند تازه بگير و ببندها 
و تخريب ها شـــروع مى شـــود. زمينى كه با بتن و آهن 
ساخته مى شود بعد از تخريب امكان باغدارى و كشاورزى 
مجدد در آن وجود ندارد. از شروع و سنگ بناى ساخت 
ويال، نهادها بايد نظارت و برخورد كنند.وى اضافه مى كند: 
در انتها به نظر مى رســـد كه مفاسد و اقداماتى غيرقانونى 
جبران پذيرند ولى آســـيب به محيط زيست به خصوص 
آسيب به دامنه كوه ها، تخريب و حفارى كوه ها منجر به 
تخريب كوهى مى شـــود كه ترميم آن امكان پذير نيست. 
مداخلـــه در نظام كوه ها نـــه تنها آب و هواى منطقه را 
تغيير مى دهد، بلكه موجب فرسايش خاك و عدم جذب 
ذخيره آب خواهد شـــد و اين امر تهديدى براى نســـل 
آينده اســـت. درنتيجه الزم اســـت دستگاه ها و مراجع با 
حساسيت بيشترى پيگير طبيعت خوارى به ويژه كوه خوارى

 باشند.

 زخم ويالسازى بر پهنه ستبر كوه ها

مباحث آمارى در دنيا بشدت 
تحت تاثير بهبود و گســـترش 
فناورى است و يكى از نيازهاى 
ضرورى كنونى كشور در اين زمينه 
هم راستا با مساله شفاف سازى، 
به كارگيـــرى نظام مدرن آمارى 
اســـت كه هم اينك اجراى آن با 

چالشهايى مواجه است.
به گـــزارش ايرنا، از جنبه 
تاريخى، اداره ثبت احوال ايران در 
سال 1297و به دنبال مكانى براى 
ثبت وقايع چهارگانه تاسيس شد. 
با ثبت اطالعات چهارگانه تولد، 
مـــرگ، ازدواج و طالق از جانب 
اين سازمان، نياز و ضرورت اطالع 
از ميزان جمعيت كشور و تعيين 
ســـازمانى كه به گردآورى چنين 
اطالعاتى بپردازند مورد توجه قرار 
گرفت و به دنبال آن آيين نامه اى 
براى تفويض مسئوليت به ادارهاى 
كه مسئول آمار باشد در سال 1303

تصويب شد.
براساس اين مصوبه مسئوليت 
گردآورى و جمع كردن آمارهاى 
مورد نياز به عهده وزارت كشور 
گذاشته شـــد و در خرداد سال 
1318 هجرى شمسى اولين قانون 
سرشـــمارى در مجلس شوراى 
ملى تصويب شد. در اسفند سال 
1331 هجرى شمســـى سازمان 
همكارى آمار عمومى تشكيل شد 
و در فروردين سال 1332 هجرى 
شمسى قانون آمار و سرشمارى به 

تصويب رسيد.
در تمامى اين ســـال ها و به 
موازات پيشرفت فناورى و مدرن 
شدن زندگى اجتماعى، به كارگيرى 
شـــيوه هاى مرسوم آمارگيرى در 
دنيا كـــم كم تغيير يافت و پس 
از گســـترش چشمگير اينترنت، 
گـــردآورى اعداد و ارقام بيش از 

پيش در اين حيطه قوت يافت.
به رغم گســـترش امكانات 
جهانـــى و ملى در اين زمينه اما 
تا دوره قبلى سرشمارى عمومى 
نفوس و مســـكن در ايران هنوز 
گردآورى و متمركزسازى داده ها 
حاصـــل از مراجعه حضورى و 
خانه به خانه مامورين سازمان آمار 
ايران بوده است. دادههايى كه البته 
شروع تكميل اينترنتى آن زده شده 
و عدهاى هم از همين طريق اقدام 
به تكميل و ارسال اطالعات خود 

كرده اند.
سياســـت و روش مدنظر 
اميدعلـــى پارســـا رئيس فعلى 
سازمان آمار ايران، مبتنى بر تجهيز 
و حركت به سمت يك نظام مدرن 
آمارى در ايران، به دليل مزيتهاى 
زياد آن اســـت. سياستى كه البته 
با چالش هايى همراه اســـت. به 
صورتى كه وى در آخرين مصاحبه 

خود با رســـانه ها اعالم كرد كه 
متاسفانه همكارى با اين سيستم و 
روش به درستى صورت نگرفته 
و سازمانها به صورت سليقه اى 

برخورد مى كنند.
ايوب فرامرزى دكتراى اقتصاد 
و معاون پژوهشى پژوهشكده آمار 
در اين رابطه مى گويد: كشورهاى 
پيشرفته سعى كرده اند تا به سمت 
مدرن سازى نظام آمارى حركت 
كنند. مدرن سازى ابعاد و وجوه 
متفاوتـــى دارد كـــه يكى از آنها 
حركت كردن به سمت آمارهاى 
ثبتى- مبنا است. يعنى ديگر نيازى 
به آمارگيـــرى به معناى مراجعه 
حضـــورى مامور براى ثبت آمار 
نداريـــم چراكه همه آمار و ارقام 
و اطالعات به شـــكل يكجا در 
سامانههايى نظام مند ثبت مىشوند 
و در اختيار متخصص مربوطه قرار 
مى گيرند و او با استفاده از ابزارها 
و فرايندها و روش هايى كه دارد 
اين آمار و ارقام را فرآورى مىكند 
و نتيجـــه اى كه مى خواهد را از 

اين اطالعات مى گيرد.
وى مـــى افزايد: اين روش 
جايگزين پرسشـــنامه كاغذى و 
خـــودكار و مراجعه حضورى به 
درب كارخانه ها، خانه هاى مردم 
و ... است كه سابق بر اين افراد پر 
مى كردند و برمى گرداندند و اين 
با خطاهايى كه به هر حال وجود 

داشت، وارد كامپيوتر مى شد.
وى ادامه مـــى دهد: اما به 
جاى ايـــن كار در حال حاضر 
مساله ثبتى مبنا دنبال مى شود. در 
كشور ما هم دو سال است كه در 
مركز آمار مســـاله به شكل جدى 
در حال پيگيرى است و در حوزه 
آمارهاى ثبتى و مبنا و مدرن سازى 
نظام آمارى اقدامات خوبى انجام 
اند. ضمن اين كه آقاى نوبخت  داده
رئيس ســـازمان برنامه و بودجه 
كشور هم همكارىهاى خوبى در 
ارتباط با اين مساله با آقاى پارسا 
رئيس سازمان آمار ايران داشتهاند.

فرامـــرزى ادامه مىدهد: مجلس 
شوراى اسالمى هم در حال انجام 
دادن اقدامات موثرى در راستاى 

كمك به اين مساله است.
 البته كشورهاى پيشرفتهتر 
خيلى پيش از اين ها اين مساله را 
شروع كردهاند ولى جاى شكرش 
باقى است كه آقاى پارسا با درك 
موقعيت و شرايط سعى كرده است 
تا تمام هم و غم خودش را براى 
مدرن سازى نظام آمارى بگذارد. 
گام بزرگـــى هم كه در اين زمينه 
برداشته اند تهيه قانون آمار كشور 
است كه قبال خيلى قديمى و اگر 
اشتباه نكنم متعلق به قبل از انقالب 
بود كه پس از انقالب مورد بازبينى 

مختصرى قرار گرفت.
وى ادامه مى دهد: ولى االن 
قانون آمار توسط مركز آمار ايران 
بازنويســـى شده و در حال نهايى 
شدن است تا به مجلس شوراى 
اسالمى تقديم و تصويب شود. گام 
بزرگ ديگر بحث اصالح و تعديل 
قانون آمار متناسب با نيازهاى حال 

كشور است. 
قانون آمار شـــكل نرم افزار 
دارد و باقى اقدامات سخت افزارى 
هســـتند كه انشااهللا اينها در كنار 
همديگر بتوانند يك نظام آمارى 

مدرن را ساماندهى كنند».
فرامرزى در پاســـخ به اين 
سوال كه عملكرد سيستم ثبتى- مبنا 
چگونه است، مى گويد: سيستم 
ثبتـــى- مبنا يـــك منبع و بانك 
اطالعاتى است كه همه اطالعات 
قرار اســـت آنجا جمع شـــود و 
اين اتفاق باعث مى شود تا تمام 
آمار و ارقامـــى كه جمع آورى 
مى شوند، استاندارد باشند. بعضى 
اوقات دستگاهى آمارى را جمع 
مى كند اما چون استاندارد نيستند، 

قابليت استفاده ندارند.
اين  يكپارچه شـــدن باعث 
مى شـــود تا يـــك روند و رويه 
مشخصى براى جمع آورى آمار و 
ارقام استاندارد و در نتيجه استفاده 
از آنها فراهم شود. از ديگر فوايد 
اين سيستم جلوگيرى از پراكنده 
بودن اين آمار و ارقام است. آمار 
و ارقام يك كاالى عمومى است. 
كااليى كـــه متعلق به همه افراد 

جامعه است. 
اگر اين آمار و ارقام كه هزينه 
زيادى هم براى جمع آورى آنها 
صرف مى شود پخش و پراكنده 
باشـــند، باعث مى شود تا امكان 
اســـتفاده كارآمد و مناسب از اين 
آمار و ارقام را نداشـــته باشيم؛ لذا 
اين يكپارچگى در عين حال باعث 
كارآمدى صرف هزينهها مىشود. 
ضمن اين كه اين يكپارچه شدن 
داده هـــا در يك بانك اطالعاتى 
يا پايگاه، امكان دسترسى مفيد و 
موثرترى به آن ها را ايجاد مىكند 
و ايـــن فايده را دارد كه احتمال 
مفقود شـــدنش كمتر مى شود و 
بطور كلى كاســـتى هاى سيستم 

سنتى را ندارد.
فرامرزى همچنين درخصوص 
عدم همراهى برخى سازمان ها با 
نظام مدرن آمارى تصريح مىكند: 
برخى سازمان ها از اين كه بخواهند 
آمـــار و ارقام و اطالعاتشـــان را 
در اختيار يك مرجع نظام آمارى 
يكپارچه تحت عنوان نظام آمارى 
مدرن قرار بدهند، پرهيز مى كنند 
و متوجه نيستند كه آمار هم همانند 
بسيارى از كاالهاى عمومى متعلق 

به كل جامعه است و هزينه ايجاد 
و جمع آورى آن از بيت المال بوده 
است، پس دليلى براى حبس آن 
وجود ندارد.اين عضو هيات علمى 
پژوهشكده آمار در جواب دليل اين 
رفتار مى گويد: دليل اين رفتار از 
چند حالت خارج نيست؛ يا اين 
آمار و ارقام برايشان مزيتهايى 
را ايجاد كرده اســـت و نگران از 
دست دادن اين مزيتها هستند. 
دليل ديگر اين اســـت كه امكان 
دارد نگرانى هايى در باب مساله 
محرمانگى داشته باشند و دليل آخر 
پايين بودن فرهنگ آمارى است. 
يعنى ما هنوز به اين مرحله نرسيده 
ايم كه بفهميم مثال دارايى كه من در 
اختيار دارم و از بيتالمال تهيه شده 
است متعلق به من نيست و متعلق 

به همه مردم جامعه است.
فرامرزى در پاســـخ به اينكه 
منافعى كه سازمان ها را از انتشار 
اطالعات باز مى دارد چه چيزهايى 
است، جواب مى دهد: مثال اين كه 
فردى به آمار و ارقامى دسترسى 
داشته باشد مى تواند از اين ارقام 
اســـتفاده يا خودش را مطرح كند 
و در ساده ترين حالت با آن يك 
سرى كارهاى علمى انجام دهد.

وى اضافه مـــى كند: مثال 
وزارت بهداشـــت يك پروژه به 
يا "يو.اچ.اس"  اسم "دى.اچ.اس" 
را انجام داده كه از پروژه هاى مهم 
است و اين اطالعات ميزان بهره 
مندى خانوارها از خدمات سالمت 
است؛ براى اين كه محققان بتوانند 
از اين آمار و ارقام اســـتفاده كنند. 
اين يك مثال بود كه من در جريان 
آن هســـتم و مزيت هاى ديگرى 

هم هست.
 مثـــال باال بردن قدرت چانه 
زنى يك سازمان كه ممكن است 
منافـــع اقتصـــادى و موقعيتى با 
خودش به همراه داشته باشد. اين 
موقعيت به واسطه در اختيار داشتن 
آمار و ارقام موضوعيت دارد وگرنه 
عمومى شـــدن آنها ممكن است 

موقعيت فرد را تنزل دهد.
در اين زمينه يزدان پناه عضو 
هيات علمى گروه پژوهش هاى 
آمارى و فناورى اطالعات درموسسه 
آموزش عالى هم مىگويد: ما ناگريز 
از استفاده از آمار هستيم چون پيش 
نياز برنامهريزى استفاده و داشتن 
اطالعات و آمار و ارقام اســـت. 
مخصوصا در مباحث توسعه، يكى 
از نكات خيلى خوبى كه در كشور 
ما پيش آمده،بهره گيرى استنباطى 
از مباحـــث آمارى اســـت. و به 
خصوص در برنامه پنجم و ششم 
دولت به طور شايسته اى از آمار 
و ارقام در تصميمگيرىهاى كالن 
كشـــورى استفاده كرد و از طرف 

ديگر ما چون بايد برنامه 1404 را 
مى نوشتيم و تدوين مىكرديم در 
اين برنامه همه مستندات بر اساس 
مستندات آمارى تهيه شده است و 
تحقق پيش بينى ها براى 20 سال از 
دل آمار مورد استفاده در بخشهاى 

مختلف انجام شده است.
وى تصريح مى كند: وضعيت 
كشـــور ما به لحاظ بهره گيرى از 
آمار نسبت به گذشته بهتر شده و 
ميل به مصرف در همه دستگاهها 
منطقى شـــده است. اين داده ها 
همواره عملى بوده اند و هرچه به 
جلو رفته ايم، دايره استفاده از آمار 
در سطح دولت هم وزارتخانه ها 
و هم در سطح بخش ها بهتر شده 
است و سازمان هايى كه مسوول 
پرورش داده ها هستند در سطح 
وزارت خانه ها دفاتر رســـمى را 
دارند يا داراى دفتر رسمى شدهاند 
و اصوال معاونت هاى برنامه ريزى 
و توسعه، دفاترى را براى پردازش 

اطالعات دارند.
يزدان پناه مى افزايد: به عنوان 
مثال در خود وزارت علوم بيش از 
45 سال است كه موسسه پژوهش 
و برنامه ريزى وظيفه اش پرورش 
داده ها در زمينه دانشجو، استاد و 
اطالعات آموزش عالى بوده است. 
گزارش هاى بسيار سنگين و خوبى 
هم توليد شده است و اين وضعيت 
تـــداوم يافته و روزبه روز بهتر از 

قبل شده است. 
مثال امسال ما توانستهايم كه 
يك سايت الكترونيك ايجاد كنيم 
كه بيشتر از فناورى استفاده مى شود 
و كل آمار آموزشـــى كشورى در 
زمينه تعداد دانشجو و مشخصات 
ثبت نام هـــا و فارغ التحصيالن 
دانشـــگاه ها در نرم افزارى كه به 
اسم «سهام» نامگذارى كرده ايم، 
پرورش، پردازش و جمع آورى 
مى شود و اين اتفاق بسيار ميمون و 
جالبى است.اين عضو هيات علمى 
گروه پژوهش هـــاى آمارى در 
ارتباط با مساله افزايش آمارسازى 
خاطرنشـــان مى كند: آمارسازى 
پديده نحسى است كه در بعضى 
از مـــوارد رخ مىدهد. زمانى كه 
يك مدير به خاطر ريسك برنامه 
ريزى اش، وقتى زمان كم مى آورد 
يـــا هزينه انجام آن كار آمارى را 
ندارد، مجبور است آمار بسازد و 
متوسل به استفاده از آن مى شود. 
اين موارد زياد نيست و البته قابل 

تعميم هم نيستند. 
اين مساله خواستنى ، مطلوب 
و زياد نيســـت، اما اتفاق مى افتد. 
اين پديده خوبى نيست و به ندرت 
اتفـــاق مى افتد و عمدتا مچ آمار 
ساز گرفته مى شود و آن آمار قابل 

استفاده نيست.
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شنبه26 آبان 1397ـ    9 ربيع االول 1440ـ   17 نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27148

از ساعت 8صبح مورخ 97/8/26شروع توزيع اوراق مناقصه

تا ساعت15 مورخ 97/9/7پايان توزيع اوراق مناقصه

 ساعت 15 مورخ 97/9/10آخرين مهلت ارائه پيشنهاد و نمونه

 رأس ساعت8صبح مورخ 97/9/13تاريخ بازگشايي پاكتها

(نوبت اول)

موضوع مناقصه:

محـل اجراي قرارداد:

مهلت و نحوه دريافت اسـناد:

شرايط شركت در مناقصه:

IR

آگهى برگزارى 
مناقصه عمومى

آگهى مزايده عمومى امالك
شركت كارخانجات پارس الكتريك

قيمت پايه مزايده 
(ريال)

اعيانى
(متر مربع)

مساحت
 (متر مربع)

آدرس نوع ملك رديف

120،000،000،000 802 419/27
خيابان مطهرى 

تقاطع خيابان مطهرى
خيابان شهيد نقدى پالك 24

ادارى 1

 –  –

 –

شرايط شركت در مزايده:

شركت توسعه صنعت و معدن تدبير

آگهي مزايده عمومي نوبت اول
 زمين كامياب مشهد



معاون توســـعه بازار فرابورس ايران 
گفت: فرابورس همـــواره در طول دوران 
فعاليت خود تـــالش كرده ابزارهاى مالى 
جديدى به بازار سرمايه عرضه كند تا بتواند 
براى افراد و گروههاى مختلف زمينههاى 

تامين مالى ايجاد كند.
به گزارش پايگاه خبرى فرابورس ايران، 
رضا غالمعلىپور در باره داليل رشد شاخص 
با اشـــاره به اينكه طيفى از صنايع مختلف 
در فرابورس داريم كه عالوه بر شركتهاى 
دارايىمحور به سراغ شركتهاى مبتنى بر 

علم و دانش و دارايىهاى نامشهود رفتهايم، گفت: با وجود اينكه اين شركتها 
مبتنى بر دارايى فيزيكى نيستند اما محوريت آينده اقتصاد حول اين شركتها خواهد 
چرخيد همين شركتها از جمله شركتهاى فناورى محور در دنيا بسيار پيشرفت 
كردهاند و اين روند در كشـــور ما در حال رخ دادن اســـت. وى بخشى از ارزش 
مبادالت فرابورس را ناشى از مبادالت شركتهاى صادراتمحور كه با افزايش 
قيمت ارز، سودآورىشان تحت تاثير قرار گرفته دانست و افزود: همچنين ارزش 
جايگزينى شركتها در بازار نسبت به پارسال تغيير كرد و واكنش فعاالن بازار به 
تغييرات ارز در قيمت سهام خود را نشان داد. به گفته غالمعلى پور عالوه بر اين، 
تنوع شركتها و ابزارهايى كه در چند سال اخير به بازار سرمايه ورود پيدا كردهاند 

باعث شده كه شاخصهاى بازار سرمايه رشد پيدا كنند.
معاون توسعه بازار فرابورس ايران با بيان اينكه به تازگى فرابورس 10ساله شده 
است، گفت: اين بورس كشور همواره در طول دوران فعاليت خود تالش كرده 
ابزارهاى مالى جديدى به بازار سرمايه عرضه كند تا بتواند براى افراد و گروههاى 
مختلف زمينههاى تامين مالى ايجاد كند. وى يكى از ابزارهاى جديدى كه فرابورس 
به بازار معرفى كرده را صندوق زمين و ساختمان اعالم كرد و در باره آن گفت: 
اين صندوقها با هدف تامين مالى پروژههاى ســـاختمانى تاسيس مىشوند و با 
جمعآورى منابع مالى از سوى افراد، اين منابع را صرف تكميل يا ساخت پروژههاى 

ساختمانى بزرگ كه منابع انبوهساز براى انجام آن كافى نيست، مىكنند.
غالمعلىپور به معرفى بيشتر اين صندوقها پرداخت و افزود: در مواردى كه 
متقاضى تامين مالى يا انبوهسازى بخشى از منابع از جمله زمين، پروانه ساخت و... 
را دارد اما منابع مالى كافى ندارد اقدام به تامين منابع مالى از سوى عموم مردم 
مىكند؛ از سوى ديگر عدهاى از مردم كه به سرمايهگذارى در كارهاى ساختوساز 
عالقهمندند آورده نقدى خود را در اختيار متقاضى قرار مىدهند كه متناسب با اين 
آوردهها متقاضى و مردم واحدهاى سرمايهگذارى را خريدارى مىكنند و در نهايت 

بعد اتمام و فروش پروژه، منابع حاصلشده بين سرمايهگذاران تقسيم مىشود.
به گفته وى صندوقهاى زمين و ساختمان از شفافيت بااليى برخوردارند و 
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مىكنند. با توجه به تنوع ابزارها 
و شـــركتهاى موجود در بازار سرمايه توصيه مىشود افراد تازهوارد به صورت 
مستقيم سرمايهگذارى نكنند؛ چراكه افراد در مراحل اوليه دانش مالى كافى براى 

تحليل رويدادها و سرمايهگذارى مستقيم در بورس را ندارند.

حداقل سرمايه صندوق هاى سرمايه 
گـــذارى خصوصى مبلغ 500 ميليارد ريال 
تعيين شد دوره فعاليت در نظر گرفته شده 
براى اين صندوق ها حداكثر به مدت هفت 
ســـال است كه چهار ســـال ابتدايى آن به 
عنوان دوره سرمايه گذارى صندوق تعيين 

مى شود.
معــــاون نظارت بر نهــــاد هاى مالى 
ســــازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اعالم 
خبــــر مربوط به تصويب دســــتورالعمل و 
اساسنامه نمونه صندوق هاى سرمايه گذارى 

خصوصى،مهمترين ضوابط مرتبط با تاسيس و فعاليت اين نهاد مالى را تشريح كرد.
سعيد فالحپور در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) افزود: جهت نهايى 
سازى اين ضوابط، نظرات متقاضيان فعاليت در اين حوزه و صاحب نظران اخذ و 
پس از بحث و بررسى در كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اين 

دستور العمل نهايى و در هيئت مديره سازمان بورس، مطرح و تصويب شد.
معاون نظارت بر نهاد هاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: موضوع 
فعاليت صندوق سرمايه گذارى خصوصى، جمع آورى منابع مالى و تخصيص عمدة 
آن به سرمايه گذارى در سهام و سهم الشركه شركت ها با موضوع فعاليت هاى 
از قبل تعيين شده است. سرمايه گذارى صندوق در شركت هاى سرمايه پذير با 
هدف كسب و حفظ كنترل شركت و هدايت سياست هاى مالى و عملياتى آن به 

منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شركت سرمايه پذير است.
فالحپور توضيح داد: صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى از امكان سرمايه 
گذارى در شركت هاى غير سهامى عام هم برخوردارند. همچنين بر اساس ضوابط 
تعيين شده، بستر حمايت از شركت هاى سهامى عام پذيرفته نشده در بورس، 
شركت هاى پذيرفته شده در بازار شركت هاى كوچك و متوسط فرابورس ايران 
و شـــركت هايى كه شـــرايط پذيرش در بورس را از دست داده اند هم از طريق 

صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى فراهم شد. 
مضافاً اينكه شـــركت هايى كه در دو ســـال گذشته مشمول موضوع مادة 
141 اصالحيه قانون تجارت گرديده اند تحت شـــرايطى مى توانند از حمايت 
صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى بهره مند شوند. وى ادامه داد: حداقل سرمايه 
صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى مبلغ 500 ميليارد ريال تعيين شد دوره 
فعاليت در نظر گرفته شده براى اين صندوق ها حداكثر به مدت هفت سال است 
كه چهار سال ابتدايى آن به عنوان دوره سرمايه گذارى صندوق تعيين مى شود.

فالح پور ادامه داد: صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى از منظر ماهيت 
و كاركرد با صندوق هاى سرمايه گذارى در اوراق بهادار متعارف فعال در بازار 
سرمايه، تفاوت هاى بنيادين دارند و چارچوب و استراتژى هاى سرمايه گذارى 
صندوق هاى سرمايه گذارى خصوصى، منجر به ايجاد ريسك هاى باالتر در اين 
صندوق ها مى شود، لذا متقاضيان سرمايه گذارى در اين صندوق ها بايد پس از 
مطالعه جزئيات اساسنامه و اميدنامة صندوق، فرم بيانيه پذيرش ريسك را جهت 

سرمايه گذارى در صندوق تكميل نمايند.

8 اقتصادى

بازار آتى به عنوان يك ابزار كمكى توانست نقش خوبى براى زعفران 
در بورس ايفا كند به نحوى كه كشـــاورز ديگر راضى به فروش محصول 

به واسطهها نيست.
توليدكنندگان زعفران، بيشـــتر كشاورزان هستند و تعداد كمى از آنها 
در بـــازار فـــروش حضور دارند و عموما محصول خود را به واســـطهها 

مىفروشند.
مديرعامل اتحاديه تعاونىهاى روستايى خراسان رضوى تنها راه نجات 

كشاورزان را در گرو اتصال بورس ايران به بورسهاى جهانى دانست.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، مسعود پژمانپور گفت: 
بورس ابزار بســـيار مناســـبى از لحاظ شفافيت، كشف قيمت و تامين مالى 
بخش كشـــاورزى مانند زعفران است زيرا به دليل حجم باالى زعفران در 
زمان برداشـــت، منابع مالى كم، نامشـــخص بودن قيمت زعفران و حضور 
سودجويان، باعث كاهش بىرويه قيمت زعفران در فصل برداشت مىشود 

كه خوشبختانه بورس كاال اين مشكل را حل كرد.
وى اظهار كرد: توليدكنندگان زعفران، بيشتر كشاورزان هستند و تعداد 
كمـــى از آنهـــا در بازار فروش حضور دارند و عموما محصول خود را به 
واسطهها مىفروشند، بنا بر اين، اتحاديه تعاونىهاى روستايى خراسان رضوى 
كه اعضاى آن روســـتايان هستند، سعى كرده در اين جهت اقداماتى براى 

كشاورزانى كه از بورس نامطلع هستند انجام دهد.
پژمانپور ادامه داد: كشـــاورزان اگر محصوالتشان استانداردهاى الزم 
براى حضور در بورس را داشته باشد، مى توانند آن را به انبارهاى اتحاديه 

تعاونىهاى روستايى تحويل و برگه گواهى سپرده دريافت كنند.
مدير عامل اتحاديه تعاونىهاى روســـتايى خراســـان رضوى، در باره 
مزيت هاى برگه گواهى ســـپرده تصريح كرد: كشاورزان مى توانند با اين 
برگه به راحتى در بازار خريد و فروش انجام دهند و در نهايت محصول 

خريدارى شده را از انبار اتحاديه تحويل بگيرند.
وى مزيت بعدى اين گواهى را استفاده از آن به عنوان تضمين بانك 
بيان كرد و گفت: كشـــاورزان مى توانند از برگه گواهى ســـپرده به عنوان 

تضمين بانكى استفاده كرده و تسهيالت دريافت كنند.
مدير عامل اتحاديه تعاونىهاى روســـتايى خراســـان رضوى، افزود: 
همچنين كشاورزان مى توانند با اين گواهى سپرده در بازار بورس يا بازار 

آتى خريد و فروش انجام دهند.   
پژمانپور در مورد بازار آتى زعفران اظهار كرد: بازار آتى به عنوان يك 
ابزار كمكى توانست نقش خوبى براى زعفران در بورس ايفا كند به نحوى 

كه كشاورز ديگر راضى به فروش محصول به واسطهها نيست.
وى با بيان اينكه بايد نقش بازار آتى براى كشـــاورزان فرهنگســـازى 
شود اضافه كرد: به دليل اينكه در بازار آتى، فعاالن بازار حضور دارند، روند 
كشف قيمت بهتر انجام مىشود. بنابراين كشاورزان با كمى تامل مى توانند 

از طريق بازار آتى به سود بيشتر دست پيدا كنند.
پژمانپور با اشاره به اينكه ايران بزرگترين و بهترين توليدكننده زعفران 
جهان است، گفت: در حال حاضر مصرف كنندگان كشورهاى ديگر دسترسى 
آسان به محصوالت ايرانى ندارند و زعفران ايران را تنها مى توانند از طريق 

تاجران كه تعداد آنها هم اندك است، تهيه كنند.
مدير عامل اتحاديه تعاونىهاى روســـتايى خراسان رضوى، يگانه راه 
نجات كشاورزان را اتصال بورس ايران به بورس جهانى دانست و گفت: 
جلسات متعددى با بورس كاال و بوس ايران برگزار شده است و از آنها 
درخواست كرديم تا بورس كاال را به بورس كشورهاى ديگر متصل كنند 
تـــا در اين صورت مصرف كنندگان خارجى هم بتوانند از كاالهاى ايرانى 
استفاده كنند. از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره 
عرضه زعفران در بورس كاال گفت: فرهنگ عرضه محصوالت در بورس 
كاال در چند سال اخير نهادينه شده است و شاهد اين هستيم كه خريدار 
و فروشـــنده هر دو به عرضه كاالهاى خود در اين بازار پرســـود و شفاف 

راغب تر هستند
محمد حســـينى افزود:عرضه زعفـــران در بورس كاال نه فقط باعث 
كمرنگ شدن حضور دالالن و واسطه ها در اين بازار مى شود بلكه انگيزه 
زعفران كاران را براى كشـــت در ســـال هاى آينده باال برده و شاهد رشد 

توليد خواهيم بود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه افزود: با بسترهايى كه در بورس كاال وجود دارد محيطى باز را براى 
همه اقشار جامعه به وجود آورده است تا محصوالت و كاالهاى باكيفيت را 
به طور مستقيم عرضه و خريدارى كنند و در اين بين عرضه زعفران هم به 
عنوان محصولى استراتژيك در اين بازار آغاز شده كه از سوى زعفرانكاران 

و حتى تجار مورد استقبال قرار گرفته است.

عضو هيات مديره شـــركت فرابورس ايران، درباره ضرورت طراحى 
نقشـــه راه براى دهه دوم فعاليت هاى فرابورس گفت: به نظر مى رســـد در 
كنار تنوع بخشـــى به ابزارهاى مالى بايد نقشـــه راه براى دهه دوم فرابورس 
طراحى شـــود ضمن اينكه در كنار تنوع بخشـــى، به عمق بخشى بازارهاى 

فرابورس توجه شود.
وي تنوع بخشـــى به ابزارهاى مالى را از شـــعارهاى اصلى اين شركت 
طى 10 ســـال فعاليت دانســـت و گفت: اگر به گذشته برگرديم و اهداف و 
ماموريت ها را بررسى كنيم، مى بينيم كه اهداف راه اندازى و تاسيس اين 

شركت غالبا محقق شده و گاه از حد انتظار نيز فراتر ظاهر شده است.
در چند ســـال اول، شـــركت هاى زيادى در فرابورس ايران پذيرش 
شـــدند شركت هايى كه شـــايد در آغاز همه شرايط الزم براى حضور در 
تابلوى بورس را نداشـــتند، ولى امروز مجموعه هاى خوبى از بازار سرمايه 

را تشكيل داده اند.
با توجه به اينكه ميزان عرضه هاى سياست هاي ذيل اصل 44 قانون 
اساسي كاهش يافته ، فرابورس ايران مى تواند محل مناسبى براى عرضه هاى 
شركت هاى عمومى مانند تامين اجتماعى يا بانك ها باشد كه شركت هاى 

زير مجموعه خود را واگذار كنند.
على نقوى در گفت گو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) اظهار داشت: 
يكى از بحث هاى جدى فرابورس در 10 سال گذشته تدوين برنامه اى بود 
كه بر اساس آن حركت رو به جلوى خود را تداوم بخشد؛ لذا تنوع بخشى 

به ابزارهاى مالى نيز بر همين مبنا صورت گرفته است.
وى افزود: بر همين اســـاس، اولين هاى زيادى در بازار سرمايه توسط 
فرابورس اتفاق افتاد كه البته صفر تا صد اين اتفاقات الزاما توسط خود فرابورس 
انجام نشده است بلكه اين برنامه ها با همكارى مجموعه اى از همه اركان بازار 
سرمايه شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت سپرده گذارى مركزى، 

شركت مديريت فناورى عملياتى شده است.
نقوى با اشاره به اينكه نهادهاى ديگرى هم در خارج از اين مجموعه 
فرابورس ايران را در طراحى ابزارهاى مختلف همراهى كردند، اظهار داشت: 
براى مثال بانك مسكن در اوراق تسهيالت مسكن و معاونت علمى و فناورى 
رييس جمهور در بازار دانش بينان كمك هاى مهمى به فرابورس داشته اند.

عضو هيات مديره شركت فرابورس ايران تاكيد كرد: بنابراين آنچه امروز 
مشـــاهده مى شـــود، حاصل جمع تالش هاى گروه هاى زيادى بوده است 
برخى از اين اقدامات از اهميت بااليى برخوردار هستند، مثل اوراق تسهيالت 
مسكن كه امكان خوبى را براى آحاد مردم فراهم و فرايند دريافت وام مسكن 
را تسهيل كرد. وى همچنين با اشاره به اينكه اوراق تسهيالت مسكن با حذف 
داللى كمك شـــايانى به خانه دار شـــدن تعداد زيادى از مردم كرد، افزود: در 
همين اوراق تسه، در كنار ابزارسازى يك فرهنگ سازى هم صورت گرفت 
و با توجه به گستره شعب بانك مسكن در اقصى نقاط كشور، طبيعى است 

كه نام فرابورس در اين عرصه مى درخشد.
نقوى در ادامه به موضوع پذيرش شركت ها در فرابورس ايران اشاره 
كرد و افزود: در چند سال اول، شركت هاى زيادى در فرابورس ايران پذيرش 
شـــدند شركت هايى كه شـــايد در آغاز همه شرايط الزم براى حضور در 
تابلوى بورس را نداشـــتند، ولى امروز مجموعه هاى خوبى از بازار سرمايه 

را تشكيل داده اند.
نقوى، عملكرد شركت هاى دانش بنيان و اوراق بدهى را از نقاط قوت 
فرابورس دانست و گفت: دانش بنيان ها محصول تالشى چندين ساله است 
كـــه البتـــه هنوز نياز به تكامل دارد اوراق بدهى هم كه رفته رفته دارد جاى 
پاى خود را باز مى كند. وى با بيان اينكه هنوز در ابزارهاى بدهى جاى كار 
زيادى وجود دارد، تاكيد كرد: بايد به طراحى ابزارهايى با طول انتشار باالتر 
و مصون از تورم انديشيده شود و چالش هاى آن مورد بررسى قرار بگيرد 

تا به تامين مالى دولت كمك كند.
عضو هيات مديره شركت فرابورس ايران در عين حال يادآور شد: مهمتر 
از تامين مالى دولت، تامين مالى بخش خصوصى است كه بايد چالش هاى 
آن با ذينفعانش بررسى شود و زنجيره اى طراحى شود تا بخش خصوصى 

بتواند از محل بازار سرمايه تامين مالى مناسبى صورت بگيرد.
وى با بيان اينكه دولت هم اين ابزار را شـــناخته اســـت، ابراز اميدوارى 
كرد كه فرابورس با همكارى بيشتر دولت در اين ابزار تنوع ايجاد كرده و به 

تامين مالى دولت نيز كمك شود.
نقوى با اشـــاره به بازار ســـوم فرابورس و عملكرد موفق آن گفت: در 
چند ســـال گذشـــته كه واگذارى ها بر اساس اصل 44 انجام شد، بازار سوم 
فرابورس نقش بسيار مهمى در اين زمينه ايفا كرد و سازمان خصوصى سازى 
موفق شد بسيارى از شركت هايش را از طريق اين بازار و به صورت كامال

شفاف واگذار كند.

نجات كشاورزي
در گرو اتصال به بورس كاال

نقشه راه دهه دوم فعاليت
فرابورس ايران

شـــبكه كانون هاى تفكر ايران 
(ايتـــان) با ارســـال نامه اى به وزير 
نفت ضمـــن قدردانى از تالشهاى 
صورت گرفته در وزارت نفت و ساير 
دستگاههاى مرتبط براى تحقق عرضه 
و فـــروش نفت خـــام در بورس به 
عنوان يكى از راهبردهاى بى اثر كردن
 تحريم ها، پنج پيشنهاد براى افزايش 
جذابيت اين ســـازوكار براى فعاالن 
تجارت نفت و گسترش عمق و ميزان 

اثرگذارى آن ارائه داد. 
بـــه گزارش فارس، در اين نامه 

آمده است:
در شـــرايطى كه كشور ايران با 
بدعهدىهاى كشـــورهاى غربى در 
پرونده هستهاى و بازگشت تحريمها 
مواجه شـــده است، پيگيرى اقدامات 
الزم بـــراى بىاثر كـــردن تحريمها 
مهمترين راهبرد كشور خواهد بود. اين 
راهبردها عموماً در شرايط غيرتحريمى 
براى كشور ضرورىاند. عرضه نفت 
خام در بورس يكى از اين راهبردها 

اســـت كه پيگيرى تحقق آن توسط 
وزارت نفت نشاندهنده اراده و عزم 
جدى ايـــن وزارتخانه براى تقويت 
زيرســـاختهاى قدرت اقتصادى و 

شايسته تقدير است. 
اكنـــون پس از دو عرضه موفق 
محمولههاى نفت خام در بورس انرژى 
و به فروش رفتن تمامى يك ميليون 
بشكه مقرر، بر اساس مصوبه شوراى 
هماهنگى اقتصادى سران قوا، ضمن 
قدردانى از تالشهاى صورت گرفته 
در وزارت نفت و ساير دستگاههاى 
مرتبـــط براى تحقق عرضه و فروش 
نفـــت خام در بورس، در ادامه برخى 
پيشنهادها براى افزايش جذابيت اين 
سازوكار براى فعاالن تجارت نفت و 
گسترش عمق و ميزان اثرگذارى اين 

سازوكار ارائه مىشود:
1- تـــداوم و ثبـــات عرضه: 
ســـرمايهگذارى بخش خصوصى در 
ســـازوكار خريد نفت خام از بورس 
و ايجاد روابط و زيرساختهاى الزم 

براى فعاليـــت در اين بازار نيازمند 
اطمينان از تدوام و ثبات عرضه است. 
بنابراين پيشنهاد مىشود وزارت نفت 
با اخذ مجوزهاى الزم، اعالم كند كه 
تا حداقل تا پنج سال درصد مشخصى 
از صـــادرات نفت خود را به صورت 
منظم (مثال هفتگى) در بورس عرضه 

خواهد كرد.
2- تنـــوع در حاملهاى عرضه 
شده: تنوع نوع محمولههاى عرضه شده 
اين امكان را فراهم مىكند تا فعاالن 
حوزههاى مختلف تجارت نفت امكان 
حضور در اين بازار را داشـــته باشند 
و تعداد و ابعاد شركتهاى فعال در 
فرآيند خريد نفت خام افزايش يابد 
بنابراين پيشنهاد مىشود محمولههاى 
ميعانات گازى صادراتى و نفت خام 
ســـنگين صادراتى نيز به عرضههاى 

فعلى اضافه شود.
3- افزوده شـــدن امكان تسويه 
كامل به ريال: امكان تسويه ريالى باعث 
مىشود زمينه براى حضور شركتهاى 

بيشترى در فرآيند معامالت نفت در 
بورس فراهم شود زيرا برخى از فعاالن 
ممكن اســـت براى تسويه ارزى با 
مشكالتى مواجه باشند يا مخاطره اين 
نوع از تسويه را باال ارزيابى كنند و در 

نتيجه وارد فرآيند معامالت نشوند.
4- كاهـــش حجم پايه و ايجاد 
بازار ثانويه: پيشنهاد مىشود نفت خام 
در قالب حوالههايى كم حجم (مثال
1000 بشكهاى) و قابل انتقال به غير 
عرضه شـــود و خريداران اين امكان 
را داشته باشند تا در يك بازار ثانويه 
حوالهها را خريد و فروش كنند.تحويل 
نفت خام تنها در صورتى انجام خواهد 
شد كه حجم مجموع حوالههاى در 
اختيار يك شخص حقوقى به حداقل 
مشخصى (كمترين حجم محموله) 
رسيده باشد. در اين صورت هم امكان 
شناسايى خريداران نفت خام كاهش 
مىيابد و هم اين امكان به وجود مىآيد 
تا افراد بيشترى وارد معامالت نفت خام 

شوند و وجه آن را نقد بپردازند.

5- ديپلماسى عمومى و توضيح 
سازوكار عرضه نفت خام در بورس: 
تبييـــن مزيتها و ويژگىهاى مثبت 
عرضه نفت خـــام در بورس باعث 
مىشود شـــركتها و سرمايهگذاران 
بيشـــترى با آن آشنا شوند و انگيزه 
الزم براى حضور در اين بازار را پيدا 
كنند. بنابراين پيشنهاد مىشود شركت 
ملى نفت و شركت بورس انرژى به 
صورت فعال با برگزارى جلســـات، 
رويدادها و حضور در رســـانههاى 
عمومى ابعاد و ويژگىهاى سازوكار 

حاضر را تشريح كنند.
اميد است با ادامه اقدامات مثبت 
صورت گرفته و تقويت آن، به زودى 
شـــاهد عرضه و فروش تمامى نفت 
خام و ميعانات گازى صادراتى ايران 
در بورس و به باالترين قيمت ممكن 

باشيم.
خبر ديگر اينكه دبير امور بينالملل 
شركت ملى نفت ايران گفت:  فروش 
هشت محموله 35 هزار بشكهاى در 

عرضه نخســـت نفت و فروش 20
محموله 35 هزار بشكهاى در مرحله 
دوم، در مجموع عرضه آزمايشـــى 

موفقى را در بورس انرژى رقم زد.
دبير امور بينالملل شركت ملى 
نفت ايران با اشاره به عرضه آزمايشى 
موفق حدود يك ميليون بشكه نفت 
خام در بورس انرژى ايران، اعالم كرد: 
فرايند عرضـــه نفت خام در بورس 

انرژى ادامه خواهد يافت.
خوشرو با اشاره به تصميمگيرى 
درباره افزايش مهلت تسويه ارزى به 
60 روز و همينطور انعطاف قيمتى 
در عرضه، يادآور شـــد: همانطور كه 
پيش از اين هم گفته بودم، شـــركت 
ملى نفت ايران شـــرايط مساعدى را 
براى خريد نفت خام از طريق بورس 
انرژى براى بخش خصوصى فراهم 
كرده است و معتقديم هيچ خريدارى 
نمىتواند به طور مستقيم راحتتر از 
فرآيندى كه در بورس انرژى شـــكل 

گرفته، نفت خريدارى كند.
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نوآورى در افزايش تامين مالىتاسيس صندوق هاي سرمايه گذارى
مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان 
بورس با بيان اينكه توسعه بازار سرمايه، راه 
نجات اقتصاد ايران در شرايط كنونى است، 

گفت: بازار بدهى بايد تعميق شود.
محمدرضـــا معتمد در گفتگو با مهر 
گفت: بازار ســـرمايه داراى ابزارهاى زيادى 
اســـت كه براى توسعه به اين ابزارها نياز 
دارد، بازار ســـهام فقط يكى از اين موارد 
بوده و اگر بخواهيم نقدينگى سرگردان در 
جامعه به سمت بازار سرمايه سوق پيدا كند 
بايد از اين ابزارها استفاده كرده و ميزان آن 
را توسعه دهيم.  توجه به ميزان معامالت بازار سهام نشان مى دهد كه اين بازار 
از عمق كمى برخوردار بوده و نياز است كه با توسعه  انواع ابزارها شاهد ورود 
نقدينگى بيشتربه اين بازار باشيم،چرا كه توسعه اين بازار راه نجات شرايط فعلى 

اقتصاد كشور است.
مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس افزود: بازار سرمايه به عنوان يك 
بازار شفاف هميشه به سرمايه گذاران كمك كرده تا متناسب با بازدهى مورد انتظار 
خود ريسك را بپذيرند و اگر اين بازار نتواند بازدهى مورد نظر را به ازاى قبول 
ريسك مورد توجه داشته باشد سرمايه گذاران، سرمايه خود را به سمت  ساير 
بازارهاى سوق مى دهند. وى ادامه داد: با فرض اينكه بازارهاى موازى هم بازدهى 
زيادى داشته يا اگر بازار سرمايه نوسان زيادى داشته باشد حضور در بازار سرمايه 
توجيهى ندارد در نتيجه نياز است كه شرايط در بازار سرمايه به گونه اى فراهم 

شود كه سرمايه هاى سرگردان در جامعه به اين سمت روانه شوند.
معتمد تاكيد كرد: با كاهش ريسك در بازار سرمايه مى توانيم بازدهى هاى 
معقوالنه ترى را در آن شاهد باشيم. كاهش ريسك و كاهش نوسان در اين بازار 

مى تواند از طريق تنوع در انواع ابرازهاى سرمايه گذارى اتفاق بيافتد.
وى افزود: توسعه انواع صندوق هاى سرمايه گذارى،صندوق هاى سهامى و 
مختلط، صندوق هاى مبتنى بر اوراق بهادار كااليى مانند سكه، زعفران و... مىتواند 
موجبات رشد و توسعه بازار و همچنين كاهش ريسك و نوسان بازار سرمايه را 
فراهم آورد اين موضوعات به نوبه خود منجر به جذب ســـرمايه به طرف بازار 
سرمايه خواهد شد. بازار بدهى و انتشار انواع اوراق از جمله ديگر موضوعاتى 
است كه در شرايط حال حاضر اقتصاد بايد به آن توجه كرد، بازار بدهى در كنار 
بازار سهام بايد منجر به توسعه بازار سرمايه شود كه در نهايت نقدينگى به اين 

سمت هدايت خواهد شد.
سرمايه گذاران به دنبال بازدهى بيشتر هستند و اگر نقدينگى به سمت بازار 
سرمايه بيايد نوسان شديد در ساير بازارها هم كنترل مى شود و ما شاهد رشد 

قيمت هاى حبابى در بازارهايى همچون ارز نيستيم.
وى تاكيد كرد: البته چگونگى ورود هر سرمايه گذار خردى به بازار بايد مورد 
توجه قرار گيرد و سرمايه گذاران تازه كار بايد با كمك شركت ها و موسساتى 
همچون شركت هاى سبدگردانى، مشاور سرمايه گذارى و تامين سرمايه ها به اين 

بازار وارد شوند تا بازدهى معقول و مورد توجهى را كسب كنند.

ضرورت توسعه بازار سرمايه

 –  –  –
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  رقابت 72 اثر در سيزدهمين جشنواره ملي فيلم كوتاه 

رضوي يزد 
يزد- خبرنگار اطالعات:سيزدهمين جشنواره ملي فيلم كوتاه رضوي از27 
تا 30 آبان ماه جاري با رقابت 72 اثر در 2 بخش مســـتند و داستاني به ميزباني 

شهر يزد برگزار مي شود  .
 مديركل فرهنگ و ارشـــاد اسالمي استان يزد و دبير جشنواره يادشده در 
جمع خبرنگاران افزود: استان يزد براي ششمين سال ميزبان اين جشنواره به 

عنوان بزرگترين رويداد سينمايي استان يزد است .
 مجيد جواديان زاده با بيان اين كه جشـــنواره ملي فيلم كوتاه رضوي در 
پرديس سينمايي تك برگزار خواهد شـــد،گفت: امسال 503 اثر به دبيرخانه 
جشـــنواره ارسال شده است كه پس از بازبيني و بررسي 401 اثر، 72 فيلم در 

بخش مستند و داستاني راهي مرحله رقابت جشنواره سيزدهم شد .
 وي افزود: هيأت انتخاب جشنواره سيزدهم در بخش داستاني مشتمل بر 
مهدي كارگر شوروكي، مهدي مرعشي و سيدمجتبي حسيني پس از بازبيني و 
بررسي256 اثر از مجموع 314 اثر ثبت نام شده در سايت شمس طوس، نهايتًا 
45 اثر را براي شركت در بخش مسابقه به هيات داوران جشنواره معرفي كردند  . 
همچنين هيات انتخاب بخش مستند جشنواره كه متشكل از عبدالحميد بقائيان، 
مسعود آستانداري و سيدمحمد حسيني بودند، با بررسي و بازبيني 145 اثر از 

مجموع 189 اثر ارسالي، 27 اثر را براي بخش رقابت معرفي كردند  .
 دبير اجرايي جشـــنواره نيزگفت: بيشترين آثار ارســـالي به اين دوره از 
جشنواره مربوط به استان هاي تهران و يزد بوده است ، به طوري كه در ميان آثار 
مستند بخش رقابت يزد با 10 اثر در صدر و در بخش داستاني نيز با 9 اثر پس 

از استان تهران جايگاه دوم را در بين استان هاي كشور دارد .
عباس گلرسان از حذف برخي كارگاه ها و برنامه هاي اين دوره از جشنواره 
به دليل محدوديت هاي مالي و مصادف شدن با ماه هاي محرم و صفر خبر داد 
و گفت: البته برخي از كارگاه ها در جريان روزهاي برگزاري جشنواره با حضور 

اساتيد حاضر در هيأت داوران، برگزار مي شود .
 وي استقبال هنرمندان فيلمساز در اين دوره از جشنواره را چشمگير تر از 

سال هاي گذشته خواند .
 رئيس اداره ســـمعي و بصري اداره كل ارشاد يزد و نماينده بنياد رضوي 
هم گفت: استقبال فيلمسازان يزدي در اين دوره 2برابر سال گذشه بوده است و 
بسياري از فيلم هاي راه يافته به بخش انتخاب نيز فيلم هاي قابل قبول بودند كه 
به دليل محدوديت زماني جشنواره، كنار گذاشته و برترين ها به بخش رقابت 

معرفي شدند .
 فهيمه ســـهيلي راد با اشاره به برگزاري جشنواره فيلم كوتاه تهران از 18 
تا 22 آبان ماه در تهران، از راهيابي 5 اثر از اســـتان يزد به اين جشنواره خبر داد 
و گفت: فيلم هاي برگزيده اين دوره از 5 تا 8 آذرماه در ســـينماهاي يزد اكران 

خواهد شد  .
 محمود دهقان هراتي، معاون هنري ارشاد يزد و جانشين دبير جشنواره 
فيلم رضوي يزد هم از برگزاري رويداد تجسمي پرس بوك با موضوع بازبافت 
(تاكيد بر صنايع نساجي سنتي) در نقاط مختلف بافت تاريخي شهر يزد همزمان 
با جشـــنواره فيلم رضوي از 27 آبان تا اول آذرماه با حضور هنرمندان كشور 

خبر داد . 
كارشناسان همه منابع كتابخانه ها را به اعضا معرفي كنند  

* مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه هاي عمومي كشـــور گفت: برخي 
اعضاي كتابخانه ها شناخت كاملي از منابع كتابخانه ها ندارند كه الزم است توسط 

كارشناسان منابع كتابخانه ها، معرفي كامل انجام شود. 
سيدباقر ميرعبداللهي در نشست 2 روزه كارشناسان منابع نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشـــور كه به ميزباني يزد برگزار شـــد، افزود: كارشناسان منابع در 
كتابخانه ها نقشـــي مهم بر عهده دارند، زيرا به تأمين خوراك براي مخاطبان 
كتابخانه ها مي پردازند. وي گفت: كارشناســـان منابع همچنين مي توانند نقش 
مهمي در ايجاد عالقه مندي مخاطبان به مقوله كتابخواني داشته باشند و تالش 
كارشناسان منابع بايد در اين جهت باشد كه با بهره گيري از ابزارهاي ترويج و 

معرفي كتاب، رفتارهاي خواندن را در مخاطبان شكل دهند. 
وي افزود: مشكل امروز كتابخانه ها، كمبود منابع نيست، بلكه عدم شناخت 
صحيح مخاطبان از منابع سودمند موجود در كتابخانه ها، معضلي است كه با آن 
مواجه هستيم و بايد تالش كنيم داشته هاي كتابخانه ها را به نحو صحيح مديريت 

و به اعضا و مخاطبان معرفي كنيم. 
مديركل تامين منابع نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، نقش كارشناسان 
منابع را فراتر از كتابدار و كارشناس اداري دانست و افزود: كارشناس منابع بايد 
به معناي واقعي فردي كتابخوان، كتاب شناس و ارزياب كتاب باشد تا بتواند به 
همكاران خود و اعضاي كتابخانه مشاوره صحيحي در مورد منابع موجود بدهد. 
وي همچنين از همكاران خود خواست با حضور در كتابخانه ها و بازديد مستمر 
از آنها، مشكالت كتابخانه در حوزه منابع را از نزديك رصد كنند. در اين نشست 
همچنين از كتاب «رسانه و فرهنگ وقف در ايران» نوشته سيد امير زكي پور از 

كارشناسان اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد رونمايي شد. 

سرويس شهرستان ها: دولت با پرداخت 
بسته هاي حمايتي، فاصله حداقل دستمزد و 
معيشت دهك هاي پايين و كم درآمد جامعه 

را با ساير اقشار كاهش مي دهد.
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي پس از جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتي استان گلستان اظهار داشت: بسته هاي 
حمايتي بـــه فراخور جمعيت خانوارها در 
اختيار افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، 
كارمندان و بيمه شدگان تامين اجتماعي قرار 

داده مي شود.
بر اساس مصوبه پنجم آبان ماه جاري 
هيات وزيران، نخستين مرحله اجراي طرح 
حمايت غذايي از اقشار كم  درآمد جامعه 
به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

از 22 آبان آغاز شده است.
وزير تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي 
افزود: بســـته هاي حمايتي در 3 مرحله و 
متناسب با وضعيت خانوارها 100 تا 300 
هزار تومان تعيين شده و سبد كااليي متنوع 
با اختيار خريد كاالهاي گوناگون است كه 
ابتدا به افراد زير پوشش كميته امداد، سازمان 
بهزيستي و يا افرادي كه در نوبت پيوستن 
به اين سازمان ها هســـتند، تعلق مي گيرد. 
عالوه بر آن، همـــه افراد با حقوق كمتر از 
3 ميليون تومان و از جمله كاركنان دولت 
و بازنشستگان در راستاي اجراي اين بسته 
حمايتي از افزايش حقوق متوسط 200 هزار 

توماني در ماه بهره مند مي شوند.
وي گفت: ديگر بسته حمايتي مورد 
نظر دولت به كارگران ساختماني، رانندگان، 
زنبورداران، صيادان و ديگر بيمه شـــدگان 
تامين اجتماعي تعلق خواهد گرفت كه اين 
افراد با تاييد مراجـــع ذيصالح و با اثبات 
درآمد كمتر از 3 ميليون تومان در ماه، از اين 
كمك متوسط زير 200 هزار تومان دولت 

بهره مند خواهند شد. 
 *وابســتگي به مواد اوليه خارجي 

كاهش يابد
وزير تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي در 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و كارگروه 
اشتغال استان گلســـتان با تاكيد بر اجراي 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي، ابراز اميدواري 
كرد كه با توليد بيشتر و افزايش سرمايه در 
گردش كارخانه ها، وابستگي به واردات مواد 

اوليه تا حد امكان كاهش يابد.
شـــريعتمداري روز پنجشنبه اظهار 
داشـــت: در زمان حاضر توليد بسياري از 
كاالها حتي اقالمي مانند مرغ و شير وابسته 
به مواد اوليه وارداتي اســـت كه اين ضعف 
استقالل و وابســـتگي آن به نرخ ارز، ثبات 

قيمت  ها را دشوار كرده است. 
افزايش قيمت بقيه محصوالت توليدي 
كشـــور هم متأثر از وابستگي به مواد اوليه 
وارداتي است كه براي حل اين مشكل بايد به 

فكر چاره جويي افزايش توان صنايع داخلي 
براي توليد مواد بود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: 
توليد پژو پـــارس كه با عنوان خودرو ملي 
شناخته مي شود تا 2800 دالر وابستگي ارزي 
دارد و از اينرو افزايش قيمت ارز در باال رفتن 

نرخ آن اثرگذار است.
شريعتمداري به تحريم هاي آمريكا عليه 
كشورمان اشاره كرد و گفت: ايران در همه 
سال هاي بعد از انقالب با تحريم ها روبرو 
بوده، اما در برخي زمان ها مانند شرايط كنوني 
فشـــارهاي مضاعف بر مردم براي افزايش 

نارضايتي ها بوده است.
وي اضافه كرد: يكي از هدف هاي مهم 
افزايش تحريم ها، درهم شكستن مقاومت 
مردم در برابر زياده خواهي و زورگويي هاي 

استكبار است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: 
آمريكا مي خواست با اعمال تحريم بيشتر 

ايران را در انزواي مطلق قرار دهد، اما وجود 
يك توافق نامه ارزشمند بين المللي (برجام) 
آنها را در موضع اقليت قرار داده اســـت و 
ساير كشورها همراهي الزم و كافي با آمريكا 
را ندارند. حتي نمايندگان برخي كشورهاي 
اروپايي در شوراي امنيت و مجمع عمومي 
سازمان ملل براي حقانيت ايران سخنراني 
كردند و با تاسف از تحريم ها، همراهي با 

ايران را ضروري دانستند. 
وي گفت: آمريكا اعالم كرده بود 13 
آبان و با اجراي دور جديد تحريم ها فروش 
نفت ايران به صفر خواهد رسيد، اما برغم 
تحت فشار قراردادن كشورهاي خريدار نفت 
اين طرح بـــا راهكارهاي موثر دولت ايران 

شكست خورد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار 
داشـــت: يكي ديگر از اهداف آمريكا براي 
اعمال تحريم هاي گسترده عليه ايران، كاهش 
ارزش پول ملي، كمبود مواد اوليه و به تبع 

آن تاثيرپذيري كارخانه ها در فرايند توليد، 
افزايش قيمت تمام شده محصوالت و در 
نتيجه گسترش اعتراضات مردمي است كه 
اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي براي بيشتر 
كردن تاب آوري اقتصاد در شرايط بحران، 

اين آسيب ها را به حداقل مي رساند. 
شريعتمداري بر لزوم تقويت هر چه 
بيشتر صنايع و كارخانه هاي توليدي كشور 
تاكيد كرد و گفت: يكي از آسيب هايي كه 
روند توليد و فعاليت هاي اين صنايع را دچار 
مشكل مي كند، كمبود سرمايه هاي در گردش 
است كه مديران استان ها بايد براي حل اين 
مشكل به كمك بانك ها در كمترين زمان 

ممكن چاره انديشي كنند.
وي اضافه كرد: در شـــرايط رشد نرخ 
ارز طبيعتا بايد به فكر افزايش سرمايه هاي 
در گردش واحدهاي توليدي بود، تا آنها در 
راه توليد و عرضه كاال به بازارهاي داخلي و 
خارجي آسيب كمتري ببينند و بر اثر فشارها، 

فرصت هاي شغلي به خطر نيفتد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كنترل 
بازار و جلوگيري از افزايش بي دليل قيمت ها 
را ضروري دانست و گفت: استفاده بيشتر از 
توان گروه هاي مردمي و سازمان هاي مردم 
نهاد در كنار بيشتر شدن نظارت هاي دولتي، 

آرامش و ثبات را به بازار برمي گرداند.
شريعتمداري افزود: كسي حق ندارد با 
افزايش قيمت كاال از اين شرايط براي بيشتر 

شدن اندوخته هايش سوء استفاده كند.
وزير تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي به 
وجود فاصله طبقاتي در استان گلستان بيشتر 
از حد معمول كشـــور اشاره كرد و گفت: 
بايد با تالش بيشتر مديران استان و تكميل 
طرح هاي نيمه تمام، اين فاصله را كاهش و 
فرصت زندگي بهتر را در اختيار مردم منطقه 

قرار داد. 

اهداي بسته هاي حمايتي و كمك هاي نقدي به اقشار كم درآمد جامعه ادامه مي يابد

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:عضو كميسيون انرژي 
مجلس، حضور كشتي هاي چيني را ظلم مضاعفي به صيادان 
استان هاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان 
دانســـت و اعالم كرد: متأسفانه كشتي هاي چيني سوخت 

يارانه اي هم دريافت مي كنند.
 احمد مرادي در نشست خبري  يكي از داليل اصلي 
كاهش صيد در استان هاي جنوبي به ويژه هرمزگان را صيد 
كشتي هاي چيني اظهار كرد.مرادي با بيان  اين كه شك نكنيد 
كه پشت اين ماجرا رانت وجود دارد و ما نمايندگان مردم اين 
موضوع را از هر طريق تا حصول نتيجه دنبال خواهيم كرد، 
افزود: من طرح سؤال ملي كردم و در كميسيون قانع نشدم و 

بايد وزير به صحن مجلس بيايد و پاسخگو باشد.
مرادي به پيگيري هايش در زمينه افزايش سهم استان از 
مازاد درآمدها اشاره و تصريح كرد: يكهزار ميليارد تومان از 
محل ماليات ارزش افزوده در استان هرمزگان در حال توزيع 
است.او در ادامه  با اشاره به پرونده آلومينيوم المهدي گفت: 
به عنوان مخالف فساد و رانت پاي موضوع پرونده آلومينيوم 
همچنان ايستاده ام و اصل واگذاري در دست بررسي است 
و بايد يادآوري كنم كه با ورودم به اين موضوع از اخراج 600 

نفر از كارگران اين مجتمع جلوگيري شد.
وي همچنين با اشـــاره به ورود 700 ليتر فاضالب در 
ثانيه به دريا در شهر بندرعباس، اظهار كرد: پساب بايد مهار 
و صرف فضاي سبز شود و هرمزگان تنها استاني است كه 

تاكنون نتوانسته از ورود فاضالب به دريا جلوگيري كند.
 نماينده مـــردم هرمزگان در مجلس در رابطه با وضع 
مديريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان نيز گفت: 

چند نفر با  مشورت استاندار به وزارتخانه جهت انجام مصاحبه 
رفته اند و قرار است تا هفته آينده تعيين تكليف شود.

وي افزود: همچنين از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در مورد عدم حمايت از جوانان و بانوان در عرصه فرهنگ و 
هنر سؤال داشتم كه از بنده فرصتي خواستند تا آن را برطرف 
كنند.عضو كميســـيون انرژي مجلس با اشاره به  موضوع 
فروچاله هاي ميناب وضع دشت ميناب را وحشتناك ارزيابي 
كرد و گفت: به عنوان عضو كميسيون انرژي از دشت ميناب و 
فروچاله ها بازديد داشتم و گزارش آن را نيز به كميسيون اعالم 
كردم كه قرار شد چند نفر از اعضاي كميسيون با سفر به ميناب 

از وضع دشت آن و فرونشست ها بازديد داشته باشند.
مرادي افزود: هنوز پيگير موضوع هستم و تا جايي كه 

وظيفه ام اقتضا كند كوتاه نخواهم آمد.
وي با اشاره به داليل بي توجهي سازمان زمين شناسي 
درارتباط  با بحث فروچاله ها  گفت: متاسفانه در اين زمينه 
همگرايي الزم وجود ندارد و پيگيري بيشتر نماينده شرق 
استان را طلب مي كند.اين نماينده مجلس در توضيح وضع 
بالتكليفي جذب نيرو در پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس 
نيز گفت: با احدي تعارف ندارم و بايد از ظرفيت نيروهاي 
بومي استفاده شود و استاندار نيز براي جذب نيروهاي بومي 

دستور اكيد داده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش به طرح مطالبه گري 
از سوي برخي از جوانان تازه دست به قلم شده در فضاي 
مجازي اشـــاره كرد و گفت: به اين افراد مي گويم كه قدر 
مطالبه گري و چارچوب  هاي آن را بدانيد زيرا بايد براي گرفتن 

حق و حقوق مردم بايد يكصدا شويم.

كشتي هاي چيني سوخت يارانه اي دريافت مي كنند! 
زنجان ـ خبرنگار اطالعات: 
شهردار زنجان از اجراي پروژه فيبر 
نوري به طول50 كيلومتر با همكاري 
شركت ايرانسل در اين شهر خبر 

داد. 
مسيح اهللا معصومي افزود: با 
اجراي فيبر نوري تمامي ارتباطات 
در حوزه هاي مختلف به سهولت 

انجام خواهد گرفت. 
 وي همچنيـــن با اشـــاره به 
مشاركت مردم و رسانه ها درمجموعه 
مديريت شهري زنجان، گفت: برخي 
خبرنگاران با راه اندازي حواشـــي 
مانع خدمات رســـاني مطلوب به 

شهروندان مي شوند. 
 او در ادامه به نقش مسيرتراموا 
در توسعه زنجان اشاره كرد و افزود: 
ايجاد حواشـــي از طريق برخي از 
افراد و رســـانه ها باعث تاخير در 

اجراي اين پروژه مي شود. 
معصومي با اشاره به ساخت 
پياده راه در مسيرهسته مركزي شهر 
زنجان، گفت: شهرداري زنجان در 
صدد انجام اقدام هاي ماندگار شهري 

براي شهروندان است. 
وي همچنيـــن از اجـــراي 

پروژه هاي عمراني شـــاخص و 
منطقه اي در زنجان خبر داد و افزود: 
پروژه هايي مانند ساخت پاركينگ 
طبقاتي، پياده راه، اجراي طرح بزرگ 
سبزه ميدان و بازگشايي مسير زينبيه 
از جمله كارهاي شاخص در زنجان 

است. 
شـــهردار زنجان پيشـــرفت 
فيزيك پروژه سوله بحران شهر را 
70 درصـــد اعالم كرد و گفت: در 
آينده نزديك شاهد بهره برداري از 4 

پاركينگ در شهر خواهيم بود. 
وي با اشـــاره به پروژه هاي 
بهشـــت زهرا(س) و پارك بانوان 
غرب به عنـــوان ديگر پروژه هاي 
عمراني شـــهرزنجان، اعالم كرد: 
پروژه هاي تجاري مهدوي و مراكز 
تجاري ديگر در زنجان در حال اجرا 
است و اين اثر بدون پروژه زير50 

درصد پيشرفت فيزيكي است.  
معصومي در باره ســـاخت 
كارخانه تبديـــل زباله به انرژي در 
زنجان، گفت: تمايل سرمايه گذار 

دراين زمينه حائز اهميت است. 
 وي همچنين فازتوسعه اي ميدان 
ميوه و تربار گلشهر زنجان را يكي از 

مهم ترين پروژه هاي سرمايه گذاري 
دانست و گفت: پروژه ارگ، مهدوي 
از جمله پروژه هاي سرمايه گذاري 
مهم بوده كه امسال در زنجان اجرايي 

شده است. 
او با اشـــاره به اين كه عيب 
عمده شهرداري ها متكي بودن به 
عوارض و جرايم ساختماني است، 
افزود: مهمترين درآمد پايدار براي 
شـــهرداري ها دريافت عوارض 
نوسازي است و شهرداري زنجان 
در صدد درآمد زايي از منابع مختلف 

است. 
معصومي يادآور شـــد: شهر 
زنجان، تا سال قبل مميزي امالك 
نداشـــت كه در اين راستا پارسال 
شهرداري منطقه 3 زنجان مميزي 
امالك شد و تعداد زيادي ملك و 
مغازه به عنوان امالك تجاري مورد 
شناســـايي قرار گرفت و اكنون در 
صدد مميزي امالك مناطق سه گانه 

زنجان هستيم. 
وي با اشاره به اجراي پروژه 
عمراني و بازگشايي محورپادگان 
زنجان، گفت: اين پروژه پس از 7 

ماه تحويل خواهد شد. 

  شهر زنجان پروژه زير 50 درصد پيشرفت فيزيكي ندارد 

توافق هاي اوليه براي سرمايه گذاري  مشترك با سازمان 
جهاني گردشگري  

همدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل امور اقتصادي و دارايي استان همدان 
گفت: اعضاي سازمان گردشـــگري و فعاالن اقتصادي استان براي مشاركت 
و سرمايه گذاري در زمينه گردشـــگري، هتلينگ و برند سازي محصوالت 

كشاورزي و مواد غذايي به توافق رسيدند.
ناصر محمودي در نشست اعضاي وابسته به سازمان گردشگري جهاني 
با فعاالن اقتصادي همدان اظهار كرد: در اين نشست موقعيت ها و فرصت هاي 
سرمايه گذاري استان تشريح و حلقه ارتباطي مفيدي بين هر دو طرف برقرار 
شد.وي اضافه كرد: اين نشست نتايج خوبي داشت و در همين زمان اندك در 
چند مورد توافق هايي براي مشاركت در طرح هاي گردشگري و هتلينگ انجام 
شـــد.محمودي اعالم كرد: 50 نفر از ميهمانان اجالس گردشگري در نشست 
سرمايه گذاري حضور داشتند و اين ميهمانان از كشورهاي بلغارستان، اسپانيا، 
ژاپن، تركيه، روســـيه، آفريقاي جنوبي، مالزي، تايلند، آذربايجان، نيجريه، كره 

جنوبي، فنالند، انگلستان، سوئيس و آمريكا بودند.
مديركل امور اقتصادي و دارايي همدان اضافه كرد: در اين نشست 170 تن 

از فعاالن و سرمايه گذاران استان نيز حضور داشتند. 
 10 نمايش خارجي در جشنواره تئاتر كودك روي صحنه مي رود

*دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان با اشاره 
به استقبال خوب كشورهاي خارجي گفت: در اين دوره از جشنواره 10 نمايش 

خارجي در همدان روي صحنه مي رود.
مريم كاظمي در جمع خبرنگاران اظهار كرد جمهوري: آذربايجان، آفريقاي 
جنوبي، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، تركيه، فرانسه،عراق، نروژ و هند كشورهايي 

هستند كه اجراي صحنه اي دارند.
وي افزود: نمايش هاي «اوپس» به نويسندگي و كارگرداني «يوردي وايدال » 
از كشور بلژيك، «داستان يك مرد و سايه او» به نويسندگي و كارگرداني «جوزپه 
ســـمرارو» از ايتاليا، «سفر فوق العاده» به نويسندگي و كارگردانيت «ديميتري 
نوموكونوو» از آلمان، «جوجه اردك زشـــت» از تركيه به نويسندگي «هانس 
كريستين اندرسن» و كارگرداني «تئودورا پوپووا الزوراوا»، «بينوايان»برگرفته از 
اثر ويكتورهوگو به نويسندگي و كارگرداني «كريستف تي بالت» از فرانسه در 

اين دوره از جشنواره به نمايش در مي آيد.
دبير بيست و پنجمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان بيان كرد: 
اســـپانيا و نروژ به طور مشترك نمايش «خيلي دور» را به «نويسندگي وودمن 

سرانو» و كارگرداني «كريستين گرانادوز»پپ اجرا مي كنند.
وي اضافه كرد: آفريقاي جنوبي با نمايش «رويا» به نويســـندگي «آماندا 
والال» و كارگرداني «ننانال مووانزي»، هند با نمايش «كالغ تشنه برمي گردد» به 
نويسندگي «مانيش يوشي» و كارگرداني «سوييت بانديو پادياي» و جمهوري 
آذربايجان با «داستان چوبك» به نويســـندگي «آجار اول» و كارگرداني «اميل 
عسگر اُف» در بيست و پنجمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان حضور دارند. 
كاظمي به نمايش هاي داخلي اشاره كرد و گفت: از بين 455 گروه متقاضي 

حضور در جشنواره 55 گروه پذيرفته  شده و به اجراي آثارشان مي پردازند. 
وي ادامه داد: نمايش هاي فوق از 29 آبان تا ســـوم آذرماه در مجتمع هاي 
بوعلي سينا و شهيد آويني، تاالرهاي فجر، مهديه و اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و همچنين در سينماهاي فلسطين و كانون پرورش فكري روي صحنه 
مي روند. بيست و پنجمين جشـــنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان به 
دبيري مريم كاظمي و با شـــعار «كودك و حقوق اجتماعي و كودك و حقوق 

شهروندي» از 28 آبان تا چهارم آذرماه در همدان برگزار مي شود. 

پايان محاكمه مخلوط كنندگان خاك و گندم در شيراز
  سرويس شهرستانها: پنجمين و آخرين جلسه علني دادگاه رسيدگي به 
پرونده يازده متهم اخالل در نظام اقتصادي از طريق اختالط خاك با گندم 
و محتكران آرد در شعبه ويژه بررسي جرائم مفسدان و اخاللگران اقتصادي 

استان فارس در دادگاه انقالب شيراز برگزار شد.
دراين جلســـه كه به رياســـت قاضي سيد محمود ساداتي برگزار شد، 
كوروش زارعي، معاون دادســـتان و سرپرســـت دادسراي انقالب اسالمي 
شيراز، به عنوان نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و در دفاع 
از كيفرخواســـت صادره عليه متهمان با اشـــاره به روند شناسايي و بررسي 
سيلوهاي انبار گندم گفت: هر سال شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي 
ايران كه زير مجموعه جهادكشـــاورزي است؛ اقدام به خريد تضميني گندم 
مي كند. زارعي گفت: در اين پرونده، 11 متهم هستند كه در نظام اقتصادي كشور 
از طريق اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي، اختالل ايجاد كرده اند، لذا از 
دادگاه محترم تقاضاي مجازات قانوني براي متهمان را به عنوان مدعي العموم 

خواستارم. 
در ادامه، متهمان با قرار گرفتن درجايگاه درپاسخ به سواالت قاضي از 
خود دفاع كردند.    قاضي ساداتي در پايان اين جلسه گفت: در موعد مقرر 

قانوني حكم متهمان صادر و اعالم خواهد شد. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org
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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

اينجانب محسن قرباني ابلخچي مالك خودرو206 مدل1394 به شماره 
انتظامي 284د11ـ ايران46 و شـــماره موتور 165A0014166 و شماره 
شاسي NAAP03EE1FJ207674 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اســـناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي ســـازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران ـ 

كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد.

اينجانب علي محمد ابراهيمي مالك اتومبيل ســـواري سمند به شماره 
پالك 64 ايران ـ762د61 و با شـــماره موتور 147H0023715 و شاسي 
NAACJ1JC1CF129659 به علت فقدان ســـند و برگ سبز تقاضاي 
رونوشـــت(المثني) اسناد مذكور را نموده اســـت. لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص 
تهران ـ كرج ـ شهرك پيكانشهر ســـاختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. 
بديهي اســـت پس از انقضاي مهلت مذكور طبـــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت طراحي و 
ساخت قطعات و ماشين آالت صنايع پتروشيمي (سهامي خاص)  

ثبت شده به شماره 106613 داراي شناسه ملي 10101504784
بدينوسيله از كليه ســـهامداران يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود 
رأس ســـاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 جهت شركت 
در مجمع عمومي عادي به طـــور فوق العاده در بلوار آفريقا خيابان بابك 
بهرامي پالك 50 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1. انتخاب هيئت 

مديره 2. ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد.
هيئت مديره شركت

پروانه حمل شماره 2112488 سالح دولول ته پر 
رويهم مدل كوسه به شماره 157367 ساخت 

تركيه به نام ايران بازوند مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (خرم آباد)

سند كمپاني كاميونت جرثقيل سيستم نيسان 
مدل88 سفيد پالك 986ج14ـ ايران11 موتور 

 NAZPL140TBM225925 487750 شاسي
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه حمل شماره 2105382 سالح دولول 
ته پر رويهم مدل كوسه به شماره 211063 

ساخت تركيه به نام احمد كيوان مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. (خرم  آباد)

اصل سند كمپاني مادر سواري پرايد جي تي ايكس آي 
مدل86 به شماره پالك 617ج57ـ ايران91 موتور 

1955458 شاسي S1412286329982 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

كارت دانشجويي پونه مهرابي مقدم 
به شماره 9021020242 دانشگاه 

كردستان رشته زبان و ادبيات انگليسي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز خودرو سپند پي كي آي 99ـ ايران769ج84  
ـ انتظامي موتور، M131553034ـ شاسي 

PSV6815066476ـ   به نام نادر قاسمي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني نيسان مدل 1372 به شماره 
پالك 62ـ838د56 و شماره موتور 009834 
و شماره شاسي 087078 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

كارت كيشوند اينجانب 
فرشته محبوبيان به شماره 

124299 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد 
مدل1389ـ483هـ44ـ ايران68 موتور 

 S1412289603214 3530743 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار است. شلمان

كارت دانشجويي مهديه بهمني به 
شماره 9711062101 دانشگاه 

كردستان رشته ارشد مشاور خانواده 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

سند كارخانه سواري ال90 مدل1389 شماره 
شهرباني 25ـ318د44 شمارة موتور 110903 

شمارة شاسي 91078677 به نام قدرعلي صادقي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپاني كاميون كمپرسي به شماره 
موتور 009087 شاسي 051399 

پالك 243/ع/94ـ ايران62 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت وسيله نقليه به 
شماره پالك 37466 و شماره موتور 

156FM175810217 مفقود گرديده و 
فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي باشد.

اينجانب شيرين رنجبرفرد مالك پژو روآ مدل 
1387 به شماره پالك ايران38ـ 888م41 و 
شماره شاسي 61225426 و شماره موتور 
11686105715 به علت فقدان اسناد 

فروش (سند كمپاني ـ برگ سبزـ كارت ماشين) 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 

نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران  خودرو واقع در 

كيلومتر14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكان شهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مراجعه مقرر اقدام خواهد 
شد. (تبريز)

«آگهي فقدان مدرك تحصيلي»
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سعيد پابانژاد فرزند حسينعلي 

به شماره شناسنامه 168 صادره 
از بابل در مقطع كارشناسي رشته 
مهندسي عمران ـ عمران صادره از 

واحد دانشگاهي قائم شهر با شماره 
13/510702024 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

قائم شهر به نشاني مازندران 
قائم شهر جاده نظامي دانشگاه آزاد 

اسالمي قائم شهر ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
منوچهر گرشاسبي فرزند حرمت اله 

به شماره شناسنامه 23385 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 

رشته مهندسي معدن صادره از 
واحد دانشگاهي محالت با شماره 

158420000310 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
محالت به نشاني استان مركزي  ـ 
شهرستان محالت ـ بلوار آيت اهللا 
خامنه اي ـ دانشگاه آزادـ كدپستي 

84815ـ119 ارسال نمايند.

يك دستگاه خودرو 
سواري پژو پرشيا ELX با 
رنگ سفيد مدل 1395 

به شماره شهرباني
 169د22ـ ايران11 

موتور 
 161M0006970

شاسي 
 NAAN81UE4GH060765

به سرقت رفته 
است. از يابنده تقاضا 
مي شود با شماره تلفن 

09125132735 تماس 
حاصل نمايند.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

رضوان ندايي فرزند صادق به شماره 
شناسنامه 265 صادره از كرمانشاه در 
مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان 
انگليسي صادره از واحد دانشگاهي 

تهران جنوب به شماره 25/2/13658 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 

مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران جنوب به نشاني: تهران ـ خيابان 

كريم خان زند ـ خيابان ايرانشهر شمالي ـ 
نبش آذرشهر پالك209 و يا كدپستي 

1584715414 ارسال نمايد.

سند مالكيت برگ كمپاني 
و برگ سبز كاميون تانكر 
حمل مواد سوختي بنز ال 
48/1517 مدل1350 

و با شماره پالك 119ـ 
ايرانـ  557ع42 و با 

شماره موتور 000237 
و شاسي 720694 به نام 
مجتبي شيربندي مفقود 

شده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
نوبت سوم

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
صديقه صفايي فرزند نظر به شماره 

ملي 748 صادره از بندرلنگه در 
مقطع كارداني رشته امور گمركي 

صادره از واحد دانشگاهي بندرلنگه 
با شماره 07ـ16ـ12/1669 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
بندرلنگه به نشاني استان هرمزگان 
شهرستان بندرلنگه دانشگاه آزاد 

اسالمي ارسال نمايد.

سند قطعي خودرو پژو206 
مدل1394 به شماره 
انتظامي 284د11ـ 

ايران46 به شماره سند 
43152 مورخ 96/5/11 
تنظيمي دفترخانه 1065 

تهران به نام محسن قرباني 
ابلخچي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت سواري سمند 
LX مدل 1391 به شماره پالك 

23ـ717ب39 و به شماره شاسي 
 NAAC91CC2CF891677

و به شماره موتور 
12491028748  به نام آقاي 

اكبر قربانيان قهرودي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

 كرمان

سند خودرو ام وي ام 
مدل520 به شماره پالك 
77 ايران ـ192ص71 

به شماره موتور 
 MVM484FFFA010583

و شماره شاسي 
 NATGCAVFXA1010997

به نام بنت الهدي حلفي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت خودروي پرايد 
به شماره موتور 

2186506 شاسي 
 S1412286638051

پالك
 644ق56ـ ايران44 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

شناسنامه سواري وانت 
دوكابين تويوتا مدل2014 به 
شماره پالك 75ـ578د47 و به 
 2TR8568931 شماره موتور

و به شماره شاسي 
 MR0FX22G1E1115043
به نام آقاي پوريا رستمي نژاد 
دولت آباد مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. كرمان

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پرايد111 اس اي، 
سفيدرنگ، مدل1395، به شماره 
پالك ايران95ـ995ل48 و شماره 
موتور 5509384 شماره شاسي 
NAS431100F5848618 به 
نام آمنه روديني مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

زاهدان

برگ سبز سواري سيتروئن 
مدل2007 به شماره پالك 

ايران25ـ377م47 و شماره 
 10LH5D1521032 موتور

و شماره شاسي 
VF7RCRFJF7L502192 به 
نام مهدي باقرنيايي سعيدآبادي 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

سند كمپاني و فاكتور فروش وسيله 
نقليه و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 

 SEXU7 متعلق به خودرو سواري سمند
رنگ سفيد روغني مدل 1391 شماره 

پالك 14ـ541م39 شماره موتور 
124K0153221 شماره شاسي 

NAACN1CM7DF222647 به نام 
سينا نظري فرزند مجيد مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ  سبز خودرو سواري 
روآسال به رنگ نقره اي 

مدل1389 به شماره انتظامي 
73ـ634هـ32 شماره شاسي 

 NAAB41PM6AH264283
و شماره موتور 11888020466 
به نام سيدمحمد مرتضوي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) پرايد جي تي ايكس آي 

مدل 1386 رنگ نقره اي 
متاليك شماره موتور 

2212267 شماره شاسي 
S1412286411498 شماره 
پالك 868ج79ـ ايران19 به نام 
آقاي انور قادري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(سند كمپاني) برگ فروش وسيله 
نقليه شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
پرايد جي تي ايكس آي مدل 1389 

شماره شهرباني 665ب73 ايران29 
رنگ سفيد روغني ـ شماره شاسي 
S1412289158563 شماره 

موتور 3383018 به نام اسداله 
سليمانيان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت تردد شركت 
فرودگاه ها و ناوبري 

هوايي ايران متعلق به 
اينجانب رضا نوروزي 

بورخيلي داراي كدملي 
5779871639 به شماره 

كارت 5779871639 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا 
برمك فرزند محسن به شماره شناسنامه 
2740600801 صادره از اروميه در 

مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني صادره 
از واحد دانشگاهي اروميه مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد اروميه به نشاني اروميه ـ 
جاده سلماس ارسال نمايد.

پروانه كار چاپخانه شركت 
چاپ نشر سبز گرگان به 
نام منوچهر كميلي شرق 

به شماره شناسنامه 273 
به شماره ثبت 214407 
و شماره پروانه 35821 
تاريخ صدور 83/5/14 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بيمه نامه شخص ثالث، 
 S5 كارت خودرو جك

اتوماتيك به ش انتظامي 
921ج55ـ ايران10 
مدل97 به ش موتور 
Dj0001047 به ش 

شاسي 155797  به نام 
عزيز گل محمدي  مفقود و 

فاقد اعتبار است.

سندـ دفترچه تراكتور 
مدل399 سال 

ساخت1383 به شماره 
موتور 2335N به شماره 

شاسي C13770 به 
نام اصغر يزدان دوست 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
 داراب

فرم 5 تأييدشده 
لوله كشي گاز به شماره 
212410070 به نام 
خانم احترام صفوي 

نوش آبادي به آدرس: 
شهرك صنعتي چهاردانگه 
خ16/5 صادق پالك52 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پرايد به 
ش پالك 43ـ896و14 
ش م 3712550 ش ش 
 S5420089008191

به نام خانم 
آغاسيدي دّرئي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
بادرود

سند كارخانه و برگ سبز و وكالت فروش 
سواري ام وي ام 550 مدل95 مشكي 

متاليك پالك 789/59د45 شماره موتور 
MVM484FCBDG004761 شماره 
 NATGCASL3G1004395 شاسي
به نام فرشيد شامبياتي فرزند علي رضا 

ش ش362 گرگان مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

 گرگان

سند فروش خودرو سواري 
سپند پي كي مشكي متاليك 

مدل1383 به شماره 
شاسي 3032448 شماره 
موتور M13706012 و 

شماره انتظامي
 779د34ـ ايران19 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
ام وي ام 530 سفيدروغني 

مدل1389 شماره پالك 
59ـ681ج67 شماره موتور 

MVM484FFFA000763 شماره 
 NATGCAVF191000645 شاسي

به نام محمد قرباني فرزند حسين 
ش ش11 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گرگان

سند و فاكتور فروش 
سواري پژو آردي مدل81 
به شماره پالك 672ج41ـ 
ايران37 و شماره موتور 

22328123170 و شماره 
شاسي 81723578 به 

نام آيدين خدائي فر مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

شناسنامه مالكيت 
كاميون بنز خاور 808 
به رنگ كرم روغني 

مدل1975 به شماره 
انتظامي 717ع43ـ 

ايران71 و شماره شاسي 
185436 و شماره موتور 
185436 مفقود گرديده 
اعتبار ندارد. (شهركرد)

سند كمپاني پژو پارس 
مدل1384 به شماره 
انتظامي 299س13ـ 

ايران81 و شماره موتور 
 12484136397

و شماره شاسي 
19323336 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد.

(شهركرد)

برگ سبز (سند مالكيت) سواري 
MVM تيپ X33S مدل1395 

رنگ مشكي به شماره پالك 
10ـ295ب15 شماره موتور 

 MVM484FBDG007595
و شماره شاسي 

 NATGBAYL3G1007243
به نام آقاي علي عزيزي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

برگ كمپاني و برگ سبز (سند 
مالكيت) سواري استيشن 
تويوتا لندكروز رنگ سفيد 

يخچالي ـ روغني مدل1982 به 
شماره پالك 23ـ438س56 

شماره موتور 3F0072201 و 
 FG62041010 شماره شاسي

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. بانه

اصل سند كمپاني مادر 
كاميونت باري فلزي 

ايسوزو مدل86 به شماره 
پالك 165ع69ـ ايران91 
موتور 526449 شاسي 
02449 به نام احسان 
پاك نيا مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
اردبيل

كارت هوشمند راننده به 
شماره كارت 1261156 
متعلق به رضاعلي نشاني 

فرزند غيب اله شماره 
ملي 6159336991 
مفقود گرديده از اين 

تاريخ به بعد فاقد اعتبار 
است. 
(ابهر)

سند كمپاني (بنچاق) و برگه سبز خودروي 
ام.وي.ام سواري هاچ بك به رنگ سفيد 

روغني مدل1395 به شماره موتور 
MvM477FJAG046114 به شماره 
 NATFBAMDXG1035406 شاسي
به شماره انتظامي88ـ549م28 متعلق 

به خانم پرستو همتي به شماره ملي 
5390078640  مفقود گرديده و از 
درجه ي اعتبار ساقط مي باشد. (زنجان)

تاريخ انتشار: 97/8/26
آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن كاركنان آموزش و پرورش منطقه هجده

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مي رساند با توجه 
به مجوز نامه شماره 962/15/189219 مورخه 97/8/5 اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اســـتان تهران در خصوص تمديد فعاليت تعاوني، 
مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول اين شـــركت رأس ساعت 10 روز 
شـــنبه مورخه 97/9/10 در محل دفتر تعاوني واقع در بلوار معلم ميدان 
معلم بلوار مدائن روبروي كاوشـــكده پالك6 واحد1 برگزار مي شود، 
حضور به هم رسانند. ضمنًا يادآوري مي شود اين مجمع با حضور دوسوم 
كل اعضاء شركت تعاوني رسميت مي يابد. دستور جلسه: تمديد مدت 

فعاليت شركت تعاوني مسكن كاركنان آموزش و پرورش منطقه هجده
هيئت مديره تعاوني مسكن 
كاركنان آموزش و پرورش منطقه هجده

آگهى تغييرات موسسه خيريه
 حضرت فاطمه زهرا س ويژه كمك و توانمند سازى

 ايتام و نيازمندان خاص
 به شماره ثبت 8369 و شناسه ملى 10100361305 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/28و به 

استناد مجوز شماره 115404 مورخ 1397/06/31وزارت كشور تصميمات 

ذيل اتخاذ شد : آقاى ســـيدمحمود آذين به كد ملى 2296447910و آقاى 

محمدمهدى كتيبه به كد ملى 2296406688 و آقاى سيدمحسن مقدس 

زاده به كد ملى 0043499181 و آقاى ســـيروس صالـــح پور به كد ملى 

1709274506 و آقاى كامران ملـــك محمد به كد ملى 0042957321 

به ســـمت اعضاى اصلى هيـــات مديره و خانم منير چهـــره نما به كد ملى 

 0030665388 و خانم هايده هنجنى به كد ملى 0047576952 بعنوان اعضا 

على البدل هيات مديره براى مدت دوســـال انتخاب گرديدند آقاى عليرضا 

خليليان به كد ملى 1285580249 بعنوان بازرس اصلى و آقاى على ميرزايى 

به كد ملى 1718851197 بعنوان بـــازرس على البدل انتخاب براى مدت 

يكسال انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى ها 

انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(269854)

گواهي موقت پايان تحصيلي اينجانب 
امين خاك پرور يزدي فرزند غالمعباس 
به شماره شناسنامه 13381 صادره 
از اهواز در مقطع كارشناسي ارشد 

رشته مهندسي برق از واحد دانشگاهي 
صنعتي شريف با شماره گواهي 42981 

و شماره دانشجويي 90701387 به 
تاريخ صدور گواهي موقت 93/11/6 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
است از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه صنعتي شريف به 
نشاني خيابان آزاديـ  دانشگاه صنعتي 

شريف ارسال نمايند. 

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202
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كرمان ـ خبرنـــگار اطالعات: وزير راه و 
شهرسازي گفت: در شـــرايط كنوني نظر به 
محدوديت منابعي كه در اختيار داريم، بايد با 
توزيع عادالنه آن و متوازن ســـازي بودجه به 

مناطق كم برخوردار توجه بيشتري شود.
 محمد اســـالمي در ديدار با استاندار و 
مجمع نمايندگان اســـتان كرمان افزود: براي 
تحقق اين مهم كارگروه متوازن سازي توزيع 
بودجه براي پروژه هـــاي حمل و نقل داراي 
اولويت كشور را تشكيل داده ايم و سهم مناطق 
محروم اســـتان كرمان نيز در اين كارگروه در 
بودجه سال آينده ديده شده است. در قالب اين 
كارگروه، متناسب با اولويت پروژه ها و مناطق 
مختلف كشور و به خصوص مناطق محروم و 
كمتر ديده شده، بودجه مورد نياز اين پروژه ها 

اختصاص خواهد يافت.  
اسالمي با اشاره به صحبت هاي مسئوالن 
در اين نشست كه بر ضرورت حفظ سالمت 
مردم و ايمني جاده ها تاكيد داشـــتند، اظهار 
داشت: بايد به طور ويژه نقاط آسيب پذير در 
اولويت قرار گيرد كه در اين خصوص الزم 
است در زمينه استانداردسازي آسفالت نيز دقت 
توأم با نظارت الزم انجام شود تا خيلي سريع 

شاهد مستهلك شدن آن نباشيم.
وزير راه و شهرســـازي با اشـــاره به 
ظرفيت هاي ريلي اســـتان كرمان گفت: در 
موضوع قطـــار برغم اختصـــاص منابع و 
فرصت ها به روي توسعه شبكه ريلي در كشور 
هنوز محدوديت هايي در اين حوزه داريم كه 
بايد با تالش بيشتر در راه كاهش اين نقيصه 

گام برداريم.
اسالمي با اشاره به مشكالت و كمبودهاي 
بيان شده توسط نمايندگان مردم استان در حوزه 
مسكن هم گفت: امروز از نزديك مشكالت 
مردم جنوب اســـتان كرمان در حوزه مسكن 
را مشـــاهده كرديم و اميدواريم با استفاده از 

طرح هاي بازآفريني شـــهري، انبوه سازي و 
برنامه  هاي مشاركتي، ساخت شهرهاي جديد و 
همچنين ارائه تسهيالت بانكي به مردم، بتوانيم 

بخشي از مشكالت موجود را رفع كنيم.
وي خواســـتار كمك مجمع نمايندگان 
استان براي جذب اعتبارات مورد نياز پروژه هاي 
حوزه حمل و نقل و توســـعه شبكه ريلي در 

سطح استان كرمان و كشور شد.
در اين نشست نمايندگان استان كرمان 
هم با تشريح مسائل و مشكالت حوزه انتخابيه 
خود، خواستار برنامه ريزي براي تأمين امنيت 
جاده هاي استان، توسعه و بازسازي شبكه ريلي 
استان به خصوص بازســـازي محور يزد به 
كرمان و نيز استفاده مطلوب از امكانات ريلي 
موجود براي ارائه خدمات بهتر به مردم شدند.

 *توســعه خطــوط ريلــي نيازمند 
مشاركت هاي بخش خصوصي است

 وزير راه و شهرسازي در آيين كلنگ زني 
عمليات اجرايي راه آهن بم - جيرفت گفت: 

توسعه خطوط ريلي جنوب شرق كشور نيازمند 
مشاركت هاي جدي بخش خصوصي است.

اسالمي افزود: دولت به تنهايي نمي تواند 
اين فعاليت ها را انجام دهد و از اين رو بايد از 
سرمايه گذارهاي بخش خصوصي استفاده كند.

وي با بيان اينكه جهت گيري توسعه ريلي 
شتاب بسيار خوبي گرفته است، گفت: طبق 
قول رئيس جمهوري كه گفتند 5 خط ريل در 
كشـــور متصل مي شود، هر 5 مورد يادشده با 

اهتمام ويژه در حال پيگيري و اجرا است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه 
دولت توسعه متوازن و پايدار را در سطح كشور 
مد نظر دارد، اظهار داشت: آسيب هاي كشور 
ريشه در توسعه نامتوازن دارد و از اين رو اين 
مســـاله به صورت ويژه در دستور كار دولت 

قرار گرفته است.
وي به ظرفيت هاي شهرســـتان جيرفت 
اشـــاره كرد و گفت: پارك لجستيك و فعال 
كردن فرودگاه و ريل، الزمه هاي شكوفايي اين 

منطقه است.اسالمي گفت: توسعه كريدورهاي 
ترانزيت شمال به جنوب در سواحل مكران از 
جمله مزيت هاي طرح راه آهن جيرفت است.

وي ادامه داد: جاسك يك محور مهم در 
توسعه كريدور شمال به جنوب در كشور است 
كه مسير ريلي آن از جيرفت آغاز مي شود. طرح 
راه آهن جاسك به مطالعات نياز دارد و سرمايه 

و تامين مالي آن بايد در نظر گرفته شود.
وزير راه و شهرسازي به بافت فرسوده 
جيرفت اشاره كرد و گفت: باز آفريني شهري 
در جيرفت بايد انجام شود، تا شاهد شهري 

استوار باشيم.
وزير راه و شهرسازي پنجشنبه به منظور 
آغاز عمليات اجرايي خط ريلي شهرســـتان 
جيرفت و افتتاح چند طـــرح عمراني، وارد 
جنوب كرمان شـــد و در ادامه سفر خود به 
استان كرمان، در آيين افتتاح باند دوم فرودگاه 
بين المللي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني كرمان 

شركت كرد.

 *آغاز عمليــات اجرايــي راه آهن 
جيرفت - بم  

  عمليات اجرايي طرح ساخت راه آهن 
جيرفت - بم بطول 27 كيلومتر با حضور وزير 
راه و شهرسازي، استاندار كرمان، نمايندگان 
مجلس و جمعي از مســـئوالن كشـــوري و 
استاني در جنوب استان كرمان آغاز شد، اين 
خط آهن با 6 ايســـتگاه به شبكه ريلي كشور 
متصل مي شود.معاون وزير راه و شهرسازي در 
اين آيين گفت: نشيب و فراز در راه آهن، نكته 
بسيار مهمي است و طول مجموع اين محور 
با شيب 25 در هزار محاسبه و اين بهينه ترين 

شيب ممكن است.
خيراهللا خادمي افـــزود: قطعه اول اين 
مسير، 27 كيلومتر از جيرفت تا درب بهشت 
(ساردوئيه) به يك ميليون و 100 هزار مترمكعب 
خاكبرداري نياز دارد. تمام اين محور، داراي 
6 ايستگاه اســـت كه به سه راهي «دهبكري» 
منتهي مي شود و براي ساخت قطعه اول آن، 
45 ميليارد تومان بـــا پيمانكار قرارداد منعقد 
شده اســـت. معاون وزير راه و شهرسازي و 
مديرعامل شركت توسعه و زيرساخت هاي 
حمل و نقل همچنين گفت: شرايط فاينانس 
خارجي 8 طرح كشـــوري به منظور تقويت 
زيرساخت هاي حمل و نقلي، به عنوان يك 

حركت بزرگ در حال اجراست.
 خادمي افزود: طرح هاي بزرگ كشـــور 
نيازمند سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي 
اســـت تا هر چه ســـريع تر اين طرح ها به 
بهره برداري برسد.وي گفت: 33 طرح مصوب 
پيوست قانون بودجه وجود دارد كه اگر اجرا 
شود 10 هزار كيلومتر خطوط ريلي ايجاد و 
در نتيجه طول خطوط ريلي كشـــور 2 برابر 
مي شود. ضمن آن كه در استان پهناور كرمان 
اكثر محورهاي ارتباطي به صورت 4خطه در 

حال تكميل است.

توسعه كريدورهاي ترانزيت شمال به جنوب، مزيت  طرح راه آهن جيرفت است

سرويس شهرستان ها:همزمان با نخستين سالگرد زلزله 
كرمانشاه ، محمد علي علومي هنرمند بمي، تابلوهاي نقاشي  
خود را  به نفع زلزله زدگان اســـتان كرمانشاه در كرمان به 
نمايش گذاشـــت. اين هنرمند در يادداشتي براي روزنامه 

اطالعات نوشته است: 
«الف - در زلزله مهيب و هولناك بم، من، پدر و مادر 
و برادرم و همچنين جمعي از خويشان و دوستاني بي بديل 
نظير شادروان ايرج بسطامي را از دست داده ام، پس به گمانم 
تا حدي مي توانم درد و داغ زلزله زدگان كرمانشاه را دريابم.

بنا به قول باباطاهر كه سرود: «بيا سوته دالن گرد هم 
آئيم / كه حال سوته دل، دلسوته داند»، پارسال كوشيدم كه ما 
سوخته دالن مجموعه اي از آثار هنرمندان اهل بم را در كتابي 
گردآوري كنم تا تقديم شـــود به اهالي زلزله زده كرمانشاه، 
غافل از اين كه ما مردم ايران، غالباً كار جمعي را نياموخته ايم، 

بنابراين آن طرح به نتيجه اي نرسيد.
 پس امســـال نقاشـــي هايم را در نمايشگاه كتاب و 
مطبوعات كرمان به معرض تماشا و فروش گذاشتم كه در 
آمدش به نفع زلزله زدگان كرمانشاه و به حساب نيكوكار 

خوشنام، نرگس كلباسي واريز شود.
بـ  مراسم افتتاح نمايشـــگاه نقاشي روز دوشنبه 
21آبان، همزمان با سالروز زلزله دلخراش كرمانشاه در محل 
دائمي نمايشگاه طبقه دوم برگزار شد. مكان مزين شده بود به 
تصويري از خواننده نامدار، زنده ياد ايرج بسطامي و شمع هاي 
ســـياه به ياد جانباختگان زلزله كرمانشاه مي سوختند و در 

مراسم دكتر سيامك زند رضوي، جامعه شناسي كه در زمينه 
پيامدهاي اجتماعي زلزله هاي بم و كرمانشاه پژوهش هاي 
ميداني وسيع و ارزشمندي انجام داده است، در باب موضوع 
آسيب هاي اجتماعي پس از زلزله و راه هاي پيشگيري از آن، 

سخنراني داشت. 
مدير مركز كرمان شناســـي، آقاي ســـيد محمدعلي 
گالبزاده پيرامون تاريخ بم، كرمان و كرمانشاه صحبت كرد. 

بهنام لشكري خواننده خوش صداي بمي به ياد زلزله زدگان 
كرمانشاه آواز خواند و من، محمدعلي علومي، توضيح دادم 
كه نقاشي هايم هر چند از لحاظ هنري، شايد كم بها باشد، اما 

برگ سبزي است تحفه درويش.
در صحبت ها و توضيحاتم، با بياني الكن كوشـــيدم 
كه با نقل اشعاري از سعدي و دهخدا، آئين جوانمردي و 
نوعدوستي را بستايم و كوشيدم كه سپاسگزار دوستانم باشم. 

جواناني با تحصيالت عالي و به هر حال شيفته مهرباني كه 
همه بار سنگين برپايي نمايشگاه و اجراي مراسم بر دوش 
جوان آنان بود.نمايشگاه نقاشي به سبب جاي نامناسب و 
دور از ديد عموم، يك شب بيشتر برگزار نشد، چرا كه باز 
همان درد انگار بي د رمان مداوم، يعني عدم شناخت از كار 
جمعي كه به گمانم دامان همه ما را از خرد و كالن گرفته 
است باعث شد تا بعضي از دوستان به رغم همكاري اوليه 
و قول هاي فراوان ناگهان پا پس كشيدند. براي تابلوها پايه 
تهيه نشد، اطالع رساني نبود و مشكالتي از اين دست كم 
نبود و ليكن اين گروه معدود از دوستان جوان من، به رغم 
تنهايي كاري كردند كارستان كه دوباره سپاسگزاري ام را از 

آنها اعالم مي دارم.
پـ  يكي از همان دوستان جوان به سبب هوش تند 
و تيزش پيشـــنهادي داد كه بي درنگ پذيرفتم. قرار شد كه 
نقاشي ها در شهرمان بم به معرض نمايش درآيند و سپس 
در گالري هاي شهرهايي مانند كرمان، رفسنجان و.... نيز به 
نمايش و فروش گذاشته شوند تا پنجم دي ماه كه سالگرد 
زلزله بم است و بديهي اســـت كه تا آن زمان تابلوها نيز 
فروخته شـــده اند و ما احتماال مي توانيم مبلغ قابل توجهي 
را  به هموطنان زلزله زده تقديم كنيم. مبلغي كه كمي بيشتر 
از «برگ ســـبز» بيرزد و چه بهتر كه هنرمندان عكاس و... 

كرمانشاهي نيز همكاري كنند.»
براي اين هنرمند نيك انديش در انجام كار خيري كه در 

پيش گرفته است آرزوي موفقيت داريم. 

به مناسبت نخستين  سالگرد زلزله  كرمانشاه برگزار شد

نمايشگاه نقاشي هاي هنرمند بمي به نفع زلزله زدگان كرمانشاه 

   زيرساخت هاي انتقال آب هاي سطحي 
آذربايجان غربي  ايجاد مي شود

اروميه- خبرنگاراطالعات: زيرساخت هاي الزم براي انتقال آب هاي 
ســـطحي با هدف تأمين آب حوزه صنعت استان آذربايجان غربي ايجاد 

مي شود  .
 استاندار آذربايجان غربي در چهارمين جلسه شوراي گفتگوي دولت 
و بخش خصوصي كه در محل استانداري ترتيب يافت يكي از مهمترين 
موانع توسعه صنعت استان را اختصاص نيافتن آب مورد نياز به حوزه 
صنعت اعالم كرد و گفت: در جلسه اخير با رئيس جمهوري اين موضوع 
مطرح و مقرر شد با توجه به وجود 20 ميليارد متر مكعب آب سطحي 
در استان، زيرساخت هاي الزم براي جمع آوري و انتقال آب مورد نياز به 

شهرك هاي صنعتي استان فراهم شود  .
 محمدمهدي شهرياري ادامه داد: دولت اهتمام ويژه اي به اين مسأله 
دارد و اميدواريم نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسالمي 
نيز مطالبات استان را براي جذب اعتبارات در اين بخش از وزارت نيرو 

پيگيري كنند  .
 وي به نتايج مالقات با رئيس بانك مركزي اشاره كرد و افزود: مقرر 
شد در بخشنامه اي صادركنندگان بخش كشاورزي تا مبلغ زير 500 هزار 
دالر نياز به پيمان سپاري نداشته باشند كه خبر خوبي براي صادركنندگان 

استان خواهد بود .
 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري آذربايجان 
غربي نيز در اين نشست گفت: اطالعات جامع در زمينه اراضي، ظرفيت ها 
و منابع براي بهبود فضاي كسب و كار استان وجود ندارد  .   رضا حسيني 
با بيان اينكه برخي دستگاه هاي اجرايي استان عالقه اي به جمع آوري اين 
اطالعات جامع ندارند، گفت: ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان از اين 

پس بر مبناي فضاي كسب و كار انجام مي شود  .  
 وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري در استان آذربايجان غربي بايد 
بر مبناي ظرفيت هاي موجود باشـــد، تأكيدكرد: دستگاه هاي متولي بايد 
وضعيت منابع را مشخص كنند و بر اساس زيرساخت ها، برنامه ريزي 
داشته باشند  .   وي همچنين پيشنهاد كرد براي خروج توليدكنندگان استان 

آذربايجان غربي از مشكالت، سهميه ارزي به چند نفر اعطا شود  . 

520 دستگاه خودرو  راهداري در گردنه هاي برفگير 
آذربايجان غربي مستقر مي شوند

* سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان 
غربي در بازديد از امكانات راهداري مســـتقر در راهدارخانه قوشچي با 
تقدير از تالش هاي نيروهاي راهداري  محورهاي استان، گفت: محورهاي 
مواصالتي آذربايجان غربي به عنوان شـــاهراه ارتباطي و كريدور اصلي 
ترانزيت كاال و مسافر به كشورهاي منطقه اهميت بااليي دارد نگهداري 
و حفاظت از آن ها و جلوگيري از هرگونه اختالل در روند عبور و مرور 

خودروها، بسيار ضروري است .    
پيمان آرامون در اين بازديد بر آماده  سازي تجهيزات و ماشين آالت 
مورد نيـــاز در راهدارخانه هاي آذربايجان غربي  تأكيـــد كرد و افزود: 
آذربايجان غربي به صورت اســـتاني طولي است و داراي شبكه راه هاي 
گسترده اي است كه با توجه به شرايط كوهستاني منطقه در فصول پربارش 
و زمســـتان، همواره در جاده ها و گردنه ها شاهد بارش هاي چشمگير 
برف هستيم كه با تالش نيروهاي راهداري و ساير ارگان هاي امدادي و 
پليس راه، در شرايط بسيار سخت نيز از بروز اختالل در تردد خودروها 

پيشگيري شده است . 
 مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســـتان نيز دراين بازديد 
با اشاره به نزديكي زمان آغاز اجراي طرح زمستاني اكيپ هاي راهداري 
و امدادي گفت: امسال با اقداماتي كه در زمينه تعمير و بازسازي ناوگان 
ماشين آالت راهداري انجام گرفته است، با آغاز اين طرح 520 دستگاه 
انواع خودروهاي راهداري در 68 راهدارخانه ثابت و ســـيار استان در 

محورهاي ارتباطي و گردنه هاي برفگير مستقر خواهند شد .    
ارسالن شكري با اشاره به روند بازسازي و آماده سازي ماشين آالت و 
تجهيزات مورد نياز در راه هاي ارتباطي و گردنه هاي استان آذربايجان غربي 
افزود: امسال 19 دستگاه مكانيزه نمك پاش در 31 راهدارخانه ثابت مستقر 
شدند و با تالش نيروهاي راهداري، مصالح مورد نياز شامل شن و ماسه 
و نمك براي پخـــش در جاده ها و جلوگيري از يخبندان در محورهاي 

ارتباطي به پايگاه هاي ثابت منتقل شده است .    
وي به ضرورت نوسازي ماشين آالت راهداري استان نيز اشاره كرد 
و افزود: ســـن بيشتر ماشين آالت راهداري در آذربايجان غربي باال بوده 
است و براي فعال نگه داشتن اين ناوگان، ساالنه متحمل هزينه هاي بسيار 
زياد تعمير و نگهداري مي شويم كه با نوسازي آن ها توان عملياتي ناوگان 

نيز افزايش مي يابد . 

فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران: ايران  قدرت 
اول نظامي  منطقه است

قزوينـ  خبر نگار اطالعات: ايران از نظر نظامي قدرت اول  منطقه و در 
حوزه هاي تسليحاتي جزو 10 كشور نخست  جهان است .

 فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران در چهارمين روز از كنگره ملي 
3000 شهيد استان  قزوين در جمع دانشجويان افزود:  اگر ايران امروز سبدي 
از تجهيزات و تنوعي از تسليحات شامل موشك دوربرد و كوتاه برد،  موشك 
نوع سوخت مايع و جامد و بالستيك و كروز و نمونه بالستيك ضد شناور و...  
دارد   همه با محوريت نيروهاي جوان و نسل اول است كه شرايط جنگ و 
مشكالت را ديده بودند.     سردار امير علي حاجي زاده با اشاره به اقتدار نظامي 
و تسليحاتي كشور گفت:    ايران در حوزه پهپادها از قدرت هاي طراز اول جهان 
كمتر نيست به طوري كه طرح و ايده و ساخت برخي از پهپادهاي بمب افكن 

توسط دانشمندان و مهندسين  ايراني طراحي و انجام شده است .
 وي با  اعالم خودكفايي كشـــور در توليد انواع رادار، ياد آور شـــد: در 
تســـليحات از نظر ارزش هزينه اي با تمامي دنيا رقابت مي كنيم و ارزانترين 
كاالهاي نظامي را ايران عرضه مي كند و اين در حالي اســـت كه در دوره اي  
اجازه واردات تسليحات به ايران داده نمي شد اما امروز با وجود فكر جهادي و 

نظامي تسليحاتي ساخته ايم كه دشمن اجازه صادرات آنها را نمي دهد .
 فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران قدرت نظامي كشوررا به دليل 
پيروي فرماندهان نظامي از مديريت مقتدرانه فرماندهي كل قوا دانست و گفت: 
بايد  به فكر منافع ملي باشيم و با حمايت دولت، عمل به وصيتنامه شهدا و
زير سايه مديريت كالن مقام معظم رهبري مشكالت را پشت سر بگذاريم.

وي همچنين  برگزاري كنگره بزرگداشت مقام شهدا را راهكاري براي 
احياي روحيه معنوي جامعه دانســـت و تاكيد كرد: بي شـــك امروز يكي از 
مهمترين راهكار هايي كه مي تواند روحيه معنوي جامعه را احيا كند برگزاري 

چنين جلساتي است  و بايد قدردان شهدا باشيم .
   او در پايان با اشاره به     فداكاري هاي جوانان در دوران انقالب اسالمي 
و اين كه آنان امنيت و اقتدار را براي كشور به ارمغان آوردند، افزود: مهمترين 
مساله در شرايط امروز تبيين وظايف به جوانان، نخبگان و سرمايه اصلي جامعه 

و  كشور است .     
شهرداري هاي استان اصفهان داراي درآمد پايدار مي شوند

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: ســـازمان همياري شهرداري هاي استان 
اصفهان براي رفع مشـــكل تامين منابع مالي شـــهرداري هاي استان، داراي 

درآمدهاي پايدار مي شود. 
  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان از جمله اقدام هاي انجام 
شده براي ايجاد درآمد پايدار سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان را 
تاسيس هلدينگ معدني اعالم كرد و گفت: اين سازمان مي تواند معادن زيادي 
داشته باشد و از محل درآمدزايي اين معادن، منابع مالي شهرداري هاي استان را 

تامين كند تا شهرداري ها از سال آينده دچار تنگناي مالي نشوند.  
علي مقدس زاده افزود: ســـازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان 
با تاســـيس هلدينگ معدني قصد تصديگري ندارد بلكه معادن را در قالب 
پروژه به بخش خصوصي واگذار خواهد كرد. او با بيان اينكه سازمان همياري 
شهرداري هاي اســـتان اصفهان براي ايجاد درآمدهاي پايدار در حال امضاي 
قراردادي با صندوق حمايت و مرمـــت از آثار تاريخي با رويكرد اقتصادي 
نيز است، گفت: اســـتانداري اصفهان براي كمك به شهرداري هاي استان در 
حال ارتقا و درآمدزايي سازمان همياري است. معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري اصفهان با اشـــاره به اينكه بعضي از شهرداري هاي استان به دليل 
تامين نشدن منابع مالي رنج مي برند افزود: براي حل اين مشكل، همواره ايجاد 
درآمدهاي پايدار مطرح بود اما در طول يك دهه گذشته هيچ مدلي براي آن 
ارائه نشد.   مقدس زاده ادامه داد: اين براي نخستين بار است كه سازمان همياري 
شهرداري هاي استان داراي درآمدهاي پايدار مي شود تا از اين محل بتواند منابع 
مالي107 شـــهرداري استان را كه سهامداران اين سازمان را تشكيل مي دهند، 
تامين كند. او همچنين گفت: در 7 ماه گذشـــته 525 ميليارد تومان از محل 

اعتبارات استان به شهرداري هاي اصفهان پرداخت شده است.  
   وي  در ادامه با بيان اين كه بر اساس تبصره 7 ماده 17 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده، مبلغي از صورت حساب پيمانكاران شهرداري ها به عنوان ارزش 
افزوده كسر و در صورت حساب شـــهرداري ها واريز و سپس اين مبلغ به 
حساب سازمان امور مالياتي واريز مي شود گفت: سازمان امور مالياتي اين مبلغ 

را پس از حدود 6 ماه تا 2 سال به حساب شهرداري ها برمي گرداند.   
مقدس زاده افزود: براي حل اين مساله قراردادي با اداره كل امور مالياتي 
استان نوشتيم تا در زمان خوداظهاري شهرداري ها، بالفاصله 50 درصد ماليات 
بر ارزش افزوده دريافت شـــده از پيمانكاران به حساب شهرداري برگردد و 
شهرداري ها آنرا به پيمانكاران خود پرداخت كنند. او در ادامه با اشاره به اينكه 
استان اصفهان با داشتن107 شهرداري، بيشترين شهرداري ها را در كشور دارد 
گفت: به طور ميانگين 75 درصد بودجه هاي امسال شهرداري هاي استان تاكنون 

محقق شده است. 

آگهى تغييرات شركت رنگسازى نيپون و ايرانيان
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 885 و شناسه ملى 14004942093 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-به موضوع شـــركت: واردات و توزيع و پخش انواع رنگ و رزين و ساير ابزار و ملزومات مربوط 
به رنگ و صنايع وابســـته پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح الحـــاق گرديد و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد (281217)

آگهى تغييرات شركت امير پالستيك آسيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 791 و شناسه ملى 10102886772 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: -تراز مالى و حساب سود و زيان شركت در سال 1396 
به تصويب رسيد -آقايان سينا صادقى يزدانخواه به كد ملى 0453576631 وصدرا 
صادقى يزدانخواه به كد ملـــى 0012941913 واحمد صادقـــى يزدانخواه به كد 
ملى1377821870 به عنـــوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب 
گرديدند -آقاى ســـينا صادقى يزدانخواه به كد ملى0453576631 به سمت مدير 
عامل و آقاى صدرا صادقى يزدانخواه به كد ملى 0012941913 به ســـمت رئيس 
هيئت مديره و آقاى احمد صادقى يزدانخواه به كد ملى 1377821870 به ســـمت 
نايب رئيس هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند -كليه اسناد و اوراق 
بهادار و بانكى با امضا مشترك مدير عامل و يكى از اعضا هيئت مديره و با مهر شركت 
معتبر خواهد بود و ســـاير نامه هاى ادارى به امضا منفرد مدير عامل و مهر شركت 
معتبر مى باشـــد. -آقاى محمد كاوه به شماره ملى 1382074204 به سمت بازرس 
اصلى و آقاى امير اســـكندرزاده به شـــماره ملى 1534009825 به سمت بازرس 

على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد (281237)

آگهى تغييرات 
شركت صنعتى و پژوهشى زركام شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2312 و شناسه ملى 10184003446 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-آقاى مرتضى سلطانى با شـــماره ملى 0370586662به سمت رئيس هيئت مديره 
وآقاى محسن امينى با شماره ملى 0384224636 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقاى مهدى امينى با شـــماره ملى 0384638791به سمت عضو هيئت مديره و 
آقاى آرش ســـلطانى با شـــماره ملى 0015489825 به سمت عضو هيئت مديره و 
آقاى مصطفى ميرزاخانى با شماره ملى 3979547345 ( خارج از سهامداران و اعضا 
هيئت مديره) به ســـمت مديرعامل به عنوان اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. -كليه اســـناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها باامضاء دو نفر از 
چهار نفراعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و نامه ها و مكاتبات 
عادى و ادارى با امضاء يكنفر از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل همراه با مهرشركت 

معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (281228)

آگهى تغييرات 
شركت ماندانا شيمى شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 16340 و شناسه ملى 10101328672 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: -آقاى عليرضا طرقى به سمت رئيس هيئت مديره و خانم ماندانا 
فتحى به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى بهرام امامى تبريزى به 
سمت مدير عامل انتخاب گرديدند. -كليه اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك، 
سفته و برات با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره متفقاً همراه 
با مهر شـــركت معتبر و در غياب مدير عامل با امضاء رئيس هيئت مديره و 
يكى از اعضا هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و اوراق 
عادى و مكاتبات و نامه هاى ادارى با امضاء مدير عامل منفرداً همراه با مهر 
شركت و در غياب مدير عامل با امضا هر يك از اعضاء هيئت مديره همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (281225)

آگهى تغييرات
 شركت كشاورزى ودامپرورى بينالود نيشابور شركت سهامى عام

 به شماره ثبت 743 و شناسه ملى 10380089944 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/11 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1 -بنياد مســـتضعفان انقالب اسالمى به شـــماره ثبت 1983 به شناسه 
ملـــى 10100171920 به نمايندگى آقاى محمد مهـــدى مقيمى قاديكالئى 
به شـــماره ملى 2161393820 بســـمت عضو هيئت مديره شركت گسترش 
كشـــاورزى و دامپرورى فردوس پارس به شـــماره ثبت 364428 به شناسه 
ملـــى 10760094603 به نمايندگـــى آقاى عليرضا بيگى به شـــماره ملى 
4323374577 بســـمت نائب رئيس هيئت مديره شركت مادرتخصصى مالى و 
سرمايه گذارى سينا به شماره ثبت 211900 به شناسه ملى 10340058917 
به نمايندگى اقاى سلمان اذر گشســـب به شماره ملى 0941815481 بسمت 
رئيس هيئت مديره شركت ره نگار خاورميانه پارس به شماره ثبت 429795 به 
شناســـه ملى 10320823609 به نمايندگى آقاى امين مسعودى نيا به شماره 
ملى 4622224062 بســـمت عضو هيئت مديره شـــركت پيوند تجارت آتيه 
ايرانيان به شماره ثبت 480658 به شناسه ملى 14005291651 به نمايندگى 
آقاى جليل كاظمى خيبرى 0919335561 بســـمت عضو هيئت مديره آقاى 
عليرضا بيگى به شـــماره ملى 4323374577 به ســـمت مدير عامل تا تاريخ 
1398/02/10انتخاب گرديدند. 2)كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت 
اعم از چك، ســـفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاى مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و در غياب 
مديرعامل با امضاى دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر 

خواهد بود 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نيشابور (288860)

آگهى تغييرات شركت صنعت پالست پارس ليان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 7617 و شناسه ملى 10960006513 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كاهش ســـرمايه اجبارى و در اجراى ماده 141 اصالحيه قانون تجارت و نظر به زيان انباشـــته 
طبق مستندات موجود مقرر گرديد سرمايه شركت از مبلغ 21.000.000.000 ريال منقسم به 
دوميليون و صد هزار ســـهم ده هزار ريالى به مبلغ 4.000.000.000 ريال منقسم به چهارصد 

هزار سهم ده هزار ريالى كاهش و در نتيجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوشهر (282489)

آگهى تغييرات شركت طلق و شيشه جى ليان جى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 3698 و شناسه ملى 10860081246 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كاهش سرمايه اجبارى و در اجراى ماده 141 اصالحيه قانون تجارت و نظر به زيان انباشته طبق 
مستندات موجود مقرر گرديد سرمايه شركت از مبلغ 60.000.000.000 ريال منقسم به شش 
ميليون ســـهم ده هزار ريالى به مبلغ 10.000.000.000 ريال منقسم به يك ميليون سهم ده 

هزار ريالى كاهش و در نتيجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوشهر (282488)

آگهى تغييرات شركت امير پالستيك آسيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 791 و شناسه ملى 10102886772 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد: -تعداد اعضاء هيئت مديره از چهارنفر به سه نفر كاهش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد (281249)

آگهى تغييرات شركت صنعتى و پژوهشى زركام شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2312 و شناسه ملى 10184003446

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/26 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: -آقايان مرتضى سلطانى به شـــماره ملى 0370586662 و محسن امينى به شماره 
ملى 0384224636 و مهدى امينى به شماره ملى 0384638791 آرش سلطانى به شماره ملى 

0015489825 و به سمت اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (281246)

آگهى تغييرات شركت صنايع الكتريك پرتو سان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 32325 و شناسه ملى 10103373629 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-آدرس شركت از نشانى قديم به نشانى جديد: تهران-محله جنت آباد جنوبى-خيابان شهيدنوبختى 
(چهارم شرقى)-خيابان جنت آباد-پالك 82-مجتمع ســـمرقند-طبقه پنجم-واحد 503 كد پستى 

1474719943 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (281245)

آگهى تغييرات شركت امير پالستيك آسيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 791 و شناسه ملى 10102886772 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/10 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: -تراز مالى و حساب سود وزيان سال95 شركت به تصويب 

رسيد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد (281243)

آگهى تغييرات
 شركت حمل و نقل پرستوهاى مهاجر نايبند شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 539 و شناسه ملى 10320041717 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 

1397/07/17 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضاى هيئت مديره بشرح ذيل 

مى باشـــند: 1- فاروق محمودى به شماره ملى 4709923035   2- سعود 

محمودى به شماره ملى 4709952231   3- رعله رحيمى به شماره ملى 

4709874001 به عنوان اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 ســـال انتخاب 

گرديدند. على صمدى به شـــماره ملى 4709875553 به سمت بازرس 

اصلى حســـن حمزوى به شـــماره ملى 4709659494 به سمت بازرس 

على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت نشرآگهى انتخاب گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (282493)

آگهى تغييرات 
شركت حمل و نقل پرستوهاى مهاجر نايبند شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 539 و شناسه ملى 10320041717 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/17 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد: سمت اعضا هيئت مديره بشرح ذيل مى باشد: 1- فاروق محمودى 

 به شـــماره ملى 4709923035 به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره

2- ســـعود محمودى به شـــماره ملى 4709952231 به ســـمت عضو 

هيئت مديره 3- رعله رحيمى به شماره ملى 4709874001 به سمت نائب 

رئيس هيئت مديره ب: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل 

چك،ســـفته ،بروات با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه 

با مهر شـــركت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء 

هيئت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (282492)

آگهى تغييرات شركت يكتا زبان ارس باران موسسه غير تجارى
 به شماره ثبت 2596 و شناسه ملى 14004412750 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-محل شركت به اســـتان البرز، كرج، طالقانى جنوبى، الله 5، ساختمان پاسارگاد، طبقه 3، واحد 
309 به آدرس استان البرز- شهرستان كرج- بخش مركزى- شهر محمد شهر- محمد شهر- بلوار 
امام خمينى(جاده مرد آباد)-بن بست دكتر شبســـترى- پالك 0- طبقه همكف- به كدپستى: 

3184617583 انتقال يافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (288104)

آگهى تغييرات موسسه به شماره ثبت 34116 و شناسه ملى14004144191 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1393/04/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

محل موسسه از استان تهران به كرمانشاه -بلوار شهيد بهشتى جنب ساختمان بورس برج هميار 

كدپستى 6714641858 انتقال يافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد.وضمنا 

شماره ثبت1182 ثبت كرمانشاه به موسسه مذكور اختصاص يافت.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (284524)

آگهى تغييرات شركت ارتباطات امن اليپى زاگرس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 20016 و شناسه ملى 14006219681 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1 -محل شركت در واحد ثبتى كرمانشاه به آدرس استان كرمانشاه -شهرستان كرمانشاه -بخش 
مركزى -محله مدرس -كوچه شهيد سيد محمود كنجورى -خيابان مدرس -پالك 0- مجتمع 
تجارى و ادارى البـــرز -طبقه دوم -واحد 11 -كدپســـتى: 6713753270 تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (284491)

آگهى تغييرات
 شركت مديريت توليد برق بيستون شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 6328 و شناسه ملى 10660067825 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/08/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: 1-با عنايت به ماده 22 اساسنامه و به استناد ماده 128 قانون 
تجارت ،حدود اختيارات مديرعامل مطابق اساسنامه و شامل امضاى اسناد 
مالى به اتفاق امضاى مدير مالى و همراه با مهر شركت ،چك با امضاء سه نفر 
از چهار نفر :مديرعامل ،مدير امور مالى و يك عضو اصلى هيئت مديره (آقاى 
جواد مرادى)و معاونت مالى و پشتيبانى (آقاى بيژن مدبرى) همراه با مهر 
شركت. همچنين امضاء كليه اوراق و مكاتبات عادى و قراردادهاى شركت تا 
سقف ريالى معامالت متوسط فقط با امضاى مديرعامل و براى قراردادهاى 
با مبلغ عمده با امضاى مديرعامل و يك عضو اصلى هيئت مديره (آقاى جواد 

مرادى) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (284501)

آگهى تغييرات

شركت هدايت آب ايالم شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3055 و شناسه ملى 10300055024 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/10 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: -محل شـــركت از آدرس قبلى :ايالم- 

هانيوان -خيابان سيوان- كوچه سيوان 2 كد پستى: 6931999538 

به آدرس جديد: اســـتان كرمانشاه -شهرســـتان كرمانشاه -بخش 

مركزى -شـــهر كرمانشـــاه-محله فرهنگيان فاز 2-كوچه هشتم-

خيابان 20 متـــرى هوانيروز-پالك 30-طبقه اول- كد پســـتى: 

6715716875 منتقل گرديد. و ماده 4 اساســـنامه اصالح شـــد. 

وشماره ثبت 21479 كرمانشاه به شركت مذكور اختصاص يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (284499)

آگهى تغييرات 
شركت شهرك صنعتى سپهر شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 543 و شناسه ملى 10100074282 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/26 
تصميمـــات ذيـــل اتخاذ شـــد: -ترازنامـــه و صورتهاى مالـــى منتهى 
به96/12/29به تصويب رســـيدـ  آقاى احمد غالمى خشگناب به شماره 
ملى 1718844050 و شـــركت مهندسى خور به شـــماره ثبت 2545 و 
شناســـه ملى 10100983912 به نمايندگى آقـــاى فريبرز بينش پور به 
شـــماره ملى 1377104206 وشـــركت صنايع برترآتى به شماره ثبت 
2329 و شناسه ملى 10100851150 به نمايندگى آقاى سيدمحمدباقر 
رضوى تقوى به شـــماره ملى 0931976782 وآقـــاى محمدرضا عليزاده 
به شـــماره ملى 1600113834و شـــركت توليد ملزومات برق به شماره 
ثبت 55944 و شناسه ملى 10100131332 به نمايندگى آقاى اميررضا 
بركتين به شماره ملى 1280910828 به عنوان اعضاء اصلى هيئت مديره 
و شركت ساران به شماره ثبت 42846 و شناسه ملى 10100882121 به 
نمايندگى آقاى داود طالش نواده به شـــماره ملى 2279391821 و آقاى 
رمضانعلى رويايى به شماره ملى 4579177355 به عنوان اعضاء على البدل 
هيئت مديره براى مدت دوســـال انتخاب شدند -آقاى مجتبى ساسانى نژاد 
به شماره ملى 4899033702 بعنوان بازرس اصلى و آقاى على اكبر مقرى 
به شماره ملى 0322297451 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال 
انتخاب شدند -روزنامه اطالعات را بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (288129)

آگهى تغييرات شركت صنعت و پژوهش زر دانه شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 2311 و شناسه ملى 10184003431 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد: -نام شركت به ”صنعتى و پژوهشى زردانه ” تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (288131)

آگهى تغييرات 
شركت صحت گستر تخت جمشيد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 14700 و شناسه ملى 10100547610 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: 1- اعضاى هيئت مديره عبارتند از: آقايان دكتر سعيد هاشمى اصالنى با 
كد ملى1651797021 و دكتر آرمـــان نجاران با كد ملى 0067212964 و دكتر منصور 
امينيان با كد ملى 2279500027. و دكتر سيد حسن اينانلو با كد ملى4911131381 
و دكتر عباس محمدى با كد ملـــى 0054016835و دكتر محمدمهدى رازبان با كد ملى 
3621056211و دكتر محمد عربزاده بحرى با كد ملـــى 2709327074بعنوان اعضاء 
اصلى و آقاى دكتر جواد ســـليم زاده با كد ملى 1650222602بعنوان بعنوان على البدل 
اول و خانم دكتر ماندانا شهپرييان با كد ملى 0043828206 بعنوان على البدل دوم، براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. 2-آقاى دكتر محمد شـــيروانى با كد ملى1260435857.

به ســـمت بازرس اصلى و آقاى دكتر على برادران باقرى با كـــد ملى 1375783491به 
سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 3 -روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونى 

ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهى به سال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (288140)

آگهى تغييرات شركت شهرك صنعتى سپهر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 543 و شناسه ملى 10100074282 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-آقاى فريبرز بينش پور به شـــماره ملى 1377104206 به نمايندگى از شـــركت 
مهندســـى خور با شناســـه ملى 10100983912 به عنوان رئيس هيئت مديره و 
آقاى اميررضا بركتين به شـــماره ملى 1280910828 به نمايندگى از شركت توليد 
ملزومات برق با شناســـه ملى 10100131332 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره 
وآقاى محمدباقر رضوى تقوى به شماره ملى 0931976782 به نمايندگى از شركت 
صنايع برترآتى با شناسه ملى 10100851150 به عنوان عضو هيئت مديره و آقاى 
محمدرضا عليزاده به شماره ملى 1600113834 به عنوان عضو هيئت مديره و آقاى 
احمد غالمى خشگناب به شـــماره ملى 1718844050 به عنوان عضو هيئت مديره 
و مدير عامل براى مدت دوسال انتخاب شدند. -كليه اوراق تعهدآور شركت از قبيل 
چكها، بروات، سفته ها و قراردادها و ساير اوراق تجارى با امضاء مديرعامل و يكى از 
اعضاء هيئت مديره و مهر شركت و در غياب مديرعامل، با امضاء رئيس و يكى از اعضاء 
هيئت مديره و مهر شركت معتبر و نافذ خواهد بود. امضاء مكاتبات ادارى با مديرعامل 

شركت مى باشد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (288137)

تاسيس شركت سهامى خاص نمايندگى بيمه ماموت كارآمد 
ايرانيان درتاريخ 1397/06/14 به شماره ثبت 4147 
به شناسه ملى 14007822396 ثبت و امضا ذيل دفاتر

تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى مى گردد.

موضوع فعاليت :موضوع فعاليت شـــركت بطور انحصارى ,عرضه خدمات بيمه اى به 

نمايندگى از شركت بيمه ايران بارعايت قانون تاسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى,  

مصوبات شـــورايعالى بيمه , قرارداد نمايندگى , بخشنامه و دستور العمل هاى بيمه 

مركزى جمهورى اســـالمى ايران و شركت بيمه طرف قرارداد است. مدت فعاليت: از 

تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى: استان البرز -شهرستان ساوجبالغ -بخش 

چندار -دهســـتان چندار -آبادى (باغ تيمساردانشور)-محله شركت ماموت-بزرگراه 

اتوبان كرج قزوين-خيابان اتوبان-پالك 0-طبقه همكف- كدپستى 3365171745 

سرمايه شـــخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000000 ريال نقدى منقسم 

به 100000 ســـهم 10000 ريالى تعداد 100000 ســـهم آن با نـــام عادى مبلغ 

1000000000 ريال توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 88104/129 مورخ 

1396/12/14 نزد بانك ملت شـــعبه چهارراه گلزار با كد 88104 پرداخت گرديده 

اســـت اعضا هيئت مديره آقاى حميد محمدبيكى به شماره ملى 0081141661و 

به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســـال آقاى محمدحســـن مقاريى 

به شـــماره ملى 4321919991و به ســـمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 

آقاى محمدحســـين قاضى نسب به شـــماره ملى 4430538824و به سمت عضو 

هيئت مديره به مدت 2 سال و به ســـمت مديرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 

امضا: كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهد آور شـــركت از قبيل چك، سفته، بروات، 

قراردادها عقود اسالمى با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره با مهر شركت 

و يا با امضاء دو نفر از اعضاى هيئت مديره با مهر شـــركت معتبر خواهد بود و ساير 

نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشـــد. 

اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسين همايون مقدم به شماره 

ملى 0056719086 به ســـمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى خانم فاطمه 

جهانى مقدم به شماره ملى 3931338436 به سمت بازرس على البدل به مدت يك 

سال مالى روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 

بموجب مجوز شماره 96/598702 مورخ 1396/08/02 مديريت امور نمايندگى ها 

بيمه ايران تاسيس گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (288105)

آگهى تغييرات شركت سازه آفرينان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 29299 و شناسه ملى 10861431303 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
-محل شركت به اســـتان تهران-شهر ورامين-شـــهرك آزادگان-خيابان شهيد محمدى-بلوار 
باهنر-پالك 83- طبقه دوم – واحد 3 كد پســـتى 3371947837 منتقل و ماده 4 اساسنامه 

اصالح گرديد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (288120)



11 اخبار شهرستانها

 فعاليت 288 كانون سالمت محله در مازندران 
سرويس شهرستانها: 288 كانون سالمت محله در راستاي توسعه 
فرهنگ سالمت در جامعه و بهره گيري از مشاركت همگاني در اين 
حوزه با حضور معاون وزير بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكي در 

مازندران فعال شد.
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران هدف اصلي از تشكيل كانون 

سالمت را حساس كردن جامعه در اين حوزه بيان كرده است.
دكتر ســـيد عباس موســـوي در مراسم آغاز فعاليت اين كانونها 
گفت: در شـــرايط فعلي درمان مهمترين دغدغه شـــهروندان و حتي 
فرهيختگان ماست كه براي كاهش هزينه درماني بايد به سالمت توجه 

بيشتري شود.
وي راه اندازي كانونهاي سالمت را در راستاي كاهش هزينههاي 
درماني و به نوعي گام نهادن در حوزه پيشگيري با مشاركت مردمي 

بيان كرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اعالم اين كه 12درصد 
از محالت شهري استان داراي كانون سالمت هستند، گفت: دانشگاه 
علوم پزشكي استان تالش ميكند تا اين كانونها را در ساير محالت 

شهري نيز با مشاركت مردم فعال كند.
وي با اظهار اين كه در مرحله اول دو هزار و 328 نفر در اين 
طرح مشاركت دارند، افزود: 25درصد از مسئوليت سالمت در جامعه 
بر عهده وزارت بهداشت و درمان قرار دارد و 75درصد بايد در جامعه 

تعيين تكليف شود.
موســـوي يكي از راهكارهاي مشاركت مردم را راهاندازي كانون 
سالمت محالت برشمرد و با اشاره به افزايش روز افزون بيماريهاي 
غير واگير چون ديابت، فشـــارخون، چاقي، چربي خون و سرطان در 

جامعه كنترل اين بيماريها را در گروه مشاركت مردم دانست.
وي مهمترين علت اصلي بروز اين بيماريها را ســـبك زندگي 
مردم دانست و تشكيل كانون سالمت را كمك كاري براي تغيير اين 

سبك زندگي بيان كرد.
50 نفر در پارتي مختلط شبانه مراغه دستگير شدند
سرويس شهرستانها: دادستان عمومي و انقالب مراغه گفت: 50

نفر در يك پارتي مختلط شبانه در اين شهرستان دستگير شدند.
نادر نجد افزود: اين افراد در يك پارتي شبانه در يكي از باغهاي 
حاشـــيه شهر با دســـتور به موقع قضايي و حضور مأموران انتظامي 

دستگير شدند.
وي ادامه داد: افراد دستگير شده وضع مناسبي نداشتند و اقدام به 

شرب خمر نيز كرده بودند.
وي گفت: 13 مرد و 9 زن براي سير مراحل قانوني بازداشت و 
بقيه افراد به قيد وثيقه آزاد شدند. نجد اضافه كرد: با حكم دادستاني 

دستور پلمب محل برپايي پارتي نيز صادر شد.

12 مصدوم بر اثر واژگوني ميني بوس
ســـرويس شهرســـتانها: واژگوني يك ميني بوس در يكي از 
محورهـــاي ارتباطي چهارمحال و بختيـــاري 12 نفر مصدوم برجا 

گذاشت.
رئيس مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان گفت: حادثه 

در محور شهركرد به جونقان ورودي شهر چليچه، روي داد.
 فرامرز شاهين افزود: با حضور به موقع امدادگران اورژانس 115، 

مصدومان حادثه به بيمارستان سيد الشهدا(ع) فارسان منتقل شدند.
حادثه در معدن آب نيل كرمان

 مرگ كارگري را رقم زد
سرويس شهرستانها: يك كارگر 30 ساله در معدن آب نيل كوه 

بادموئيه كرمان جان باخت.
مسئول اداره بهداشت ايمني محيط زيست و انرژي سازمان صنعت 
معدن و تجارت اســـتان كرمان گفت: كارگِر متوفي در بخش ديگري 
از معدن مشغول به كار بود كه به اصرار يكي ديگر از كارگران براي 
كمك وي وارد بخش تخليه زغال شـــد و متاســـفانه بر اثر سقوط از 

بلندي جان باخت.
گلســـتاني، خطاي فردي و رعايت نكردن ايمني را از علل فوت 
اين كارگر  اعالم كرد و افزود: اين كارگر نبايد بدون اطالع و رعايت 
نكردن نكات ايمني وارد اين قسمت معدن مي شد. وي كه اين مطالب 
را از قول مسئول ايمني معدن اعالم كرد، گفت: در بازديد محل حادثه 

، ارزيابي بيشتري از علت آن به دست خواهد آورد.  

همايش سالمت نيروي دريايي
 سپاه پاسداران در بندرعباس

سرويس شهرستانها:همايش سالمت نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با محوريت طرح امام رضا (ع) در بندرعباس برگزار شد.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي دراين همايش گفت: 
هدف از برگزاري اين همايش اين اســـت كه فرماندهان ما بتوانند ســـاالنه 
مسئوليتهايشان را در حوزه سالمت بازشناسي كنند و نسبت به توسعه و 
تقويت وضع بهداشت و سالمت در سطح كل نيروي دريايي سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي اقدامات شايسته و الزم را انجام دهند.
ســـردار سرتيپ پاســـدار حسين ســـالمي دبير طرح سالمت سپاه 
پاســـداران انقالب اســـالمي افزود: نيـــروي دريايي در طول ســـواحل 
و محلهـــاي اســـتقرار، مراكـــز درماني و بيمارســـتانهاي تخصصي نيز

 راه اندازي كرده است.
وي افزود: بيمارســـتان حضرت صاحب الزمان (عج) در بندرعباس كه 
ســـاختمان جديد آن نيز در فضاي بيمارســـتان فعلي در حال ساخت است، 
بيمارستان حضرت قائم (عج) در بوشهر، و بيمارستانهاي نيروي دريايي سپاه 
در جاسك، شيراز و خوزستان از مهمترين اين بيمارستانها است كه عالوه بر 
نيرويهاي نظامي به عموم مردم نيز خدمت رساني ميكند. جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران گفت: ركن اصلي قدرت دفاعي بر نيروي انساني بنا نهاده شده و 
حفظ شرايط مناسب روحي و جسمي همه نيروها بويژه نيروهايي كه در دريا 

ماموريت دارند يكي از نقاط تمركز سپاه پاسداران انقالب اسالمي است.
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز در اين همايش 
گفت: طرح امام رضا (ع) بخشي از طرح توسعه بهداشت در نيروهاي مسلح 
است كه يازده كميته مختلف از جمله كميته عمران و سازندگي با موضوع 
سالمت، كميته تربيت بدني، بهداشت روان و پزشكي جامع نگر دارد. دريادار 
پاسدار عليرضا تنگسيري افزود: نيروي دريايي سپاه پاسداران در مراكز درماني 
و بيمارســـتانهاي تخصصي هفت استان كشور به مردم خدمات بهداشتي و 

درماني ارائه ميكند.
وي گفت: در استان هرمزگان نيز افزون بر بيمارستان تخصصي صاحب 
الزمان (عج)، مراكز درماني در بندرلنگه، قشم و جاسك نيز به مردم خدمت 

رساني ميكنند.
دستگيري كالهبردار 91 ميلياردي

 در تيران و كرون
سرويس شهرستانها : فردي كه 91 ميليارد و 900 ميليون ريال كالهبرداري 

كرده و فراري شده بود در تيران وكرون دستگير شد.
فرمانده انتظامي استان اصفهان با اعالم اين خبر،  گفت: به دنبال مراجعه 
افرادي به مراجع قضايي و اعالم شكوايه اي مبني بر اينكه فردي با ترفند خريد 
محصوالت كشاورزي 91ميليارد و 900 ميليون ريال از آنان كالهبرداري كرده 
است، بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس شهرستان  تيران 

و كرون قرار گرفت.
ســـردار مهـــدي معصـــوم بيگي افزود: در بررســـي ها مشـــخص 
شـــد ايـــن فرد 2 هـــزار و 500 تن محصوالت كشـــاورزي را در يكي از 
شهرستان هاي استان اصفهان از 2 نفر با ارائه اسناد بدون اعتبار خريداري كرده 

و در موعد مقرر وجه مربوطه را پرداخت نكرده است.
وي گفـــت: مامـــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقامات قضايي اين 
كالهبردار را كه در مجموع 91ميليارد و 900ميليون ريال از 2 نفر كالهبرداري 
كرده بود در مخفيگاهش در يكي از روســـتاهاي شهرســـتان تيران و كرون  

شناسايي و دستگير كردند.
دستگيرى توزيع كننده موادمخدر در نيشابور

نيشـــابور- خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي نيشـــابور از شناسايي و 
دســـتگيري توزيع كننده مواد مخدر و كشـــف 4 كيلو و 400 گرم ترياك و

580 گرم سوخته ترياك در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسين دهقان پور گفت: با كسب خبري مبني بر فعاليت گسترده 
فردى ســـابقه دار در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در يكى از مناطق ســـطح 
شهر، موضوع در دستور كار ماموران پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهى 

قرار گرفت.
وي افزود: ماموران دايره عمليات پليس مبارزه با موادمخدر پس از تحقيقات 
ميدانى و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگي مقام قضائي متهم 32 ساله 
كيلو و 400 گرم ترياك به  را دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش مقدار 4
كه به صورت ماهرانه اي در منزلش جاسازى  همراه 580 گرم سوخته ترياك

شده بود را كشف كردند.
فرمانده انتظامي نيشابور اضافه كرد: متهم دستگير شده پس از تشكيل پرونده 

مقدماتى به منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد.

آغاز ساخت  بيمارستان 220 تختخوابي خدابنده با حضور وزير بهداشت و درمان
سرويس شهرستان ها: پيشرفت و توسعه هر كشور 
مرهون توجه و اهميت دادن به حوزه سالمت و فراهم 
كردن امكانات مربوط بـــه آن در كنار تامين امنيت و 

خدمات زيرساختي است.
دكتر سيد حسن قاضي زادههاشمي، وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در آيين آغاز عمليات اجرايي 
بيمارستان 220 تختخوابي شهرستان خدابنده بر ضرورت 
مهرباني نسبت به هم در كشور تاكيد كرد و افزود: اگر 
نســـبت به هم با مهرباني رفتار كنيم، كشورمان گلستان 

ميشود.
وي به تجهيز و رفع كمبودها و نقايص بيمارستان 
اميرالمومنين(ع) خدابنده در دولت يازدهم اشاره كرد و 
گفت:در نتيجه پيگيريهاي انجام شده، عمليات ساخت  
بيمارستان جديد 220 تختخوابي اين شهر نيز آغاز شده 

است.
هاشمي به درخواســـت بهورزان پيرامون افزودن 
2 سال مدت آموزش به سابقه خدمتي آنان اشاره كرد و 
اظهار داشت: اين موضوع را به صورت مكرر از مجلس 
درخواست كردهايم و مجلس بايد در اين باره اقدام كند.

احمد بيگدلي، نماينده مردم شهرســـتان خدابنده 
در مجلس شـــوراي اسالمي، نيز اظهار داشت: به سبب 
نياز مبرم مردم خدابنده به افزايش فضاهاي بيمارستاني، 
مجوز ساخت  بيمارستان 220 تختخوابي اين شهرستان 
با پيگيريهاي متعدد و حمايت وزير بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي اخذ شده است.
 وزيربهداشت و درمان  در نهمين سفر استاني خود 
به زنجان با حضور در شهرســـتان خدابنده، كلنگ آغاز 
عمليات اجرايي بيمارســـتان 220 تختخوابي حضرت 

رسول اكرم(ص) اين شهر را به زمين زد.
اســـداهللا درويش اميري، استاندار سابق زنجان در 
آيين آغاز عمليات اجرايي اين بيمارستان گفت: خدمت 

به مردم پاك و صميمي، پرتالش و رنج ديده شهرستان 
خدابنده لذت ديگري دارد و پروژه بيمارســـتان 220

تختخوابي نيز با همين نگاه به ثمر نشسته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني استان زنجان نيز گفت: در دوران دولت تدبير و 
اميد شاخصهاي حوزه بهداشت و درمان در شهرستان 
خدابنده به طور قابل توجهي رو به بهبود گذاشته است.

عمليات اجرايي 2 مركز خدمات جامع سالمت در 
شهرستان رزن همدان

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  در سفر 
به شهرستان رزن استان همدان از مركز خدمات جامع 

سالمت دكتر اعاليي «قروه درجزين» ديدن كرد.
  اين مركز جزو 380 پروژه عمراني بود كه در قالب 

تفاهمنامه مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و وزارت كشور، سالجاري در زميني با زيربناي 
يك هزار و 100 مترمربع و اعتبار 24 ميليارد ريال احداث 

و بهرهبرداري شده است.
مركز خدمات جامع ســـالمت دكتر اعاليي «قروه 
درجزين» مجهز به آزمايشگاه، دندانپزشكي، و پزشك 
و ماما و خدمات دارويي و پرستاري است و تجهيزات 
آن كامل شـــده اســـت و فقط به محوطهسازي نياز 

دارد.
  هاشمي  در اين سفر از مركز خدمات جامع سالمت 

شهيد مصطفوي «دمق» شهرستان رزن نيز بازديد كرد.
اين مركز هم اكنون در حال ســـاخت است و نياز 
به ديواركشـــي و محوطه سازي دارد و همچنين مسير 

عبوري آن بايد از طرف شهرداري ايجاد شود.
* دولــت مصمم بــه رفع مشــكالت درماني

 مردم است
وزير بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــكي در 
حاشيه آغاز عمليات اجرايي بيمارستان 150 تختخوابي

 وليعصر (عج) شهرســـتان رزن از توابع استان همدان 
با تاكيد بر اينكه خدمات درماني به شهرســـتانها بايد 
افزايش يابد گفت: دولت براي رفع مشـــكالت درماني 

مردم مصمم است.
هاشـــمي افزود: پيمانكار اين بيمارستان انتخاب 
شده است و عمليات اجرايي اين بيمارستان به سرعت 

آغاز ميشود.
وي با تاكيد بر اهميت كلنگ زني اين بيمارســـتان 
اظهار داشـــت: اجراي اين طرح زمانبر نيست و بايد به 
سرعت پيگيري و با در نظر گرفتن اعتبارات، در كمترين 

زمان بهره برداري شود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادامه داد: 
اعتبار در نظر گرفته شده براي شروع اين طرح 10 ميليارد 

ريال و اين ميزان اعتبار براي آغاز كار مطلوب است.
  هاشـــمي ادامه داد: شهرستان رزن بعد از گذشت 
40 سال از پيروزي انقالب اسالمي نيازمند بيمارستاني 

مجهز است.
وي درباره كمبود پزشـــك در شهرستان رزن نيز 
گفت: بايد شرايط سالهاي گذشته با وضعيت كنوني 
مقايسه شود كه در اين صورت افزايش همه ساله تعداد 

متخصصان كل كشور مشخص خواهد شد.
هاشمي افزود: مشكل كمبود متخصص در رشتههاي 

غيرپزشكي وجود دارد، اما به تدريج كاهش مييابد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادامه داد: 
برنامه جذب نيرو متناسب با آنچه مجلس شوراي اسالمي 

اعالم كند، انجام ميشود.
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اروميه ـ  خبرنگار اطالعات: دومين همايش توســـعه 
صادرات با حضور فعاالن اقتصادي، بازرگانان، توليدكنندگان 
و صادركنندگان منطقه آزاد ماكو و جمعي از فعاالن اقتصادي و 
اعضاي اتاق بازرگاني قزوين در منطقه آزاد ماكو برگزار شد. 

ابراهيم جليلي، معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه 
آزاد ماكو با اشاره به اينكه اين همايش با هدف شناسايي موانع 
و تسهيل صادرات و صادرات مجدد برگزار ميشود، گفت: 
معرفي شركتهاي مديريت صادرات، تشريح نحوه استفاده 
از مزاياي صندوق ضمانت صادرات، پرسش و پاسخ با فعالين 
اقتصادي و تجليل از صادركنندگان منطقه آزاد ماكو از جمله 

برنامههاي اين همايش يك روزه بود. 
جليلي افزود: بسترســـازي الزم براي توسعه صادرات 
غيرنفتي، تقويت حضور بنگاههاي تجاري منطقه در عرصههاي 
بينالمللي، معرفي روشها و اصول نوين بازرگاني به تجار و 
ارائه مشوقهاي الزم براي بازرگانان، در دستور كار معاونت 
اقتصادي و سرمايهگذاري ســـازمان منطقه آزاد ماكو قرار 
گرفته اســـت.  وي از آمادگي صددرصدي سازمان منطقه 
آزاد ماكو براي همكاري با شـــركتهاي صادراتي خبرداد و 
افزود: تمامي موانع و مشـــكالت بر سر راه صادركنندگان و 
توليدكنندگان شناسايي شده است و سازمان منطقه آزاد ماكو 
در اين خصوص اهتمام ويژه دارد.  صمد كراري، عضو هيات 
علمي دانشگاه آزاد ماكو نيز با اشاره به موانع توسعه صادرات 
كاالهاي غيرنفتي و راهكارهاي آن گفت: نقش ناچيز صادرات 
غيرنفتي و بدون ميعانـــات گازي در توليد ناخالص داخلي 
كشـــور طي يك روند 10 ســـاله از 4 درصد در سال 79 به 

6 درصد در سال 88 رسيده است. 
وي افزود: طبق اعالم بانك جهاني همچنين در ســـال 
2009 ميالدي ارزش صادرات جهاني در حدود 16 تريليون 
دالر و سهم صادرات غيرنفتي ايران 13 درصد كل صادرات 
كشورمان بوده است. كراري، نبود ساختار مناسب تحقيق و 
توســـعه در حوزه صادرات و نبود سياستهاي ثابت ارزي 

را كه باعث نوسانات قيمتي كاالهاي صادره ميشود، ازجمله 
موانع داخلي صادرات دانست و افزود: نبود متولي براي كنترل 
كاالهاي صادراتي، عدم توجه به كيفيت كاالها و نوع بستهبندي 
آن  ها، نبود امكانات براي صادركننـــدگان براي حضور در 
نمايشگاههاي بينالمللي، ناآشنايي اغلب صادركنندگان با فنون 
بازاريابي و تبليغات و باال بـــودن قيمت كاالهاي صادراتي 
بهدليل تورم باال در ســـاختار اقتصادي، از ديگر مشكالت 

صادركنندگان است. 
وي همچنين وجـــود كاالهاي مشـــابه خارجي به 
قيمتهاي پايين و كنترل شـــده و نوســـانات ارزي را از 
مشكالت خارجي صادركنندگان برشمرد و گفت: قيمت باالي 
اوليه و كاالهاي واسطهاي وارداتي مورد نياز ساخت برخي 
كاالهاي صادراتي،؛ قيمت آنها را افزايش ميدهد و قدرت 
رقابت را از كاالها سلب ميكند. همچنين وي عدم تحويل 
كاال در زمان مقرر بهدليل ضعف سيســـتمهاي حمل و نقل 
و عدم همگوني سياســـتهاي تجاري و اقتصادي برخي از 
كشورها با سياستهاي تجاري و اقتصادي ايران را مشكالتي 

براي صادركنندگان خواند. 
رئيس اتاق بازرگاني قزوين نيز گفت: توليدكنندگان در 
شرايط سختي قرار دارند و اگر قرار است زحمات مسئوالن 
موثر واقع شـــود، بايد بازار به حركت درآيد و تقاضا محور 
شود.   عليرضا كشاورز افزود: فرصتهاي سرمايهگذاري در 
منطقه آزاد ماكو و اســـتان قزوين مكمل هم است و ميتوان 
با ايجاد زنجيرههاي توليد و استفاده از ظرفيتها، به افزايش 

توليد و صادرات دست يافت. 
وي گفت: واحدهاي توليدي جدا از مسائل كالن، انتظار 
حمايت و توجه دارند و ادارهها و سازمانهاي خدماترسان 
و مطالبهگر نيز بايد بـــراي ادامه راه توليدكنندگان، از بخش 

خصوصي حمايت كنند. 
در همايش ياد شده از صادركنندگان برتر و نمونه منطقه 

آزاد ماكو تجليل شد.  

خبرنـــگار  ـ  لنگـــرود 
اطالعات:معـــاون هماهنگي امور 
اقتصادي وتوسعه منابع استانداري 
گيالن گفت:180ميليـــارد تومان 
تسهيالت روستايي به وسيله 4بانك 

عامل پرداخت شده است.
سيد محمد احمدي درجلسه 
كارگروه تسهيل ورفع موانع توليد 
كه درســـالن اجتماعات فرمانداري 
لنگرود برگزارشد افزود: بر اساس 
سياستهاي جاري استان گيالن براي 
رفع موانع توليد تصميماتي درباره 
حضور درشهرستانها براي آشنايي 
بامسائل و مشكالت توليدكنندگان و 
دستگاههاي اجرايي اتخاذ شده است.

400ميليارد تومان تسهيالت 
روستايي سهم استان گيالن بوده كه 
تاكنون 180ميليارد تومان آن به وسيله 
4بانك عامل پرداخت شده است كه 
انتظار ميرود براي 2هزار نفر اشتغال 

ايجاد شود.
اوبا اشـــاره به اين كه قريب به 
1100ميليارد تومان تسهيالت رونق 
توليد درسطح استان گيالن توزيع 
شده اســـت اظهارداشت:اين توزيع 
هم شهرســـتاني وهم سهم توزيع 
بانكهاي عامل بوده اســـت به اين 
ترتيـــب هرواحد صنعتي كه نياز به 
سرمايه داشته باشد، در سايت بهين 
ثبت نام وازاين طريق تســـهيالت 

خودرا دريافت ميكند.

نماينده لنگـــرود در مجلس 
شوراي اســـالمي هم در اين جلسه 
با اشاره به اختصاص و تأمين 5 هزار 
ميليارد تومان قانون بودجه بند «ل» 
براي جمعآوري كل وامهاي زير 100
ميليون تومان در سطح كشور گفت: 
كل وامهاي زير 100 ميليون تومان 
كشـــور باالي 7 هزارو 300 ميليارد 
تومان بود كه 2 هزار ميليارد تومان 

باقيمانده نيز در حال تأمين است.
مهرداد الهوتـــي بزرگترين 
مشـــكالت گيالن را محروم ماندن 
اين استان در حوزه صنعت دانست و 
خاطرنشان كرد: الزمه توسعه استان 
گيالن در كنار كشـــاورزي، داشتن 
يك شـــهرك صنعتي فعال در هر 
شهرستان و حمايت و رفع مشكالت 
سرمايهگذاران در ايجاد اشتغال پايدار 

است.
وي با تأكيد بر حمايت از توليد 
نان برنجي لنگـــرود براي صادرات 
گفت: توليد نيازمند حمايت است 
و ميتواند فرصتهاي شغلي خوبي 

ايجاد كند.
نماينده لنگرود با اشاره به اينكه 
روزگاري گيالن با توليد 1000 تن 
ابريشم قطب توليد نوغان كشور بود، 
افزود: متأسفانه ميزان توليد ابريشم در 
استان گيالن بهشدت افت كرده است 
و ميتوان با پرداخت تسهيالت به 
نوغان داران براي سال آينده ظرفيت 

توليد را باال برد و به اين شـــيوه از 
كشاورزان و توليد داخلي حمايت 

كرد.
فرماندار لنگـــرود از پرداخت 
25 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
روستايي به 555 نفر در اين شهرستان 
خبر داد و اظهارداشـــت: ســـهم 
شهرستان لنگرود 15 ميليارد تومان 
بوده است و توانستهايم مقام نخست 
استان گيالن از ميان شهرستانها را در 
پرداخت تسهيالت روستايي كسب 

كنيم.
ســـيد رضا جوادپور، سهم 
لنگرود در حوزه تسهيالت فراگير را 
32 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: 
در لنگرود 28 درصد اين تسهيالت 
را جذب و 9 ميليارد و 400 ميليون 
تومان به متقاضيان پرداختشـــده 

است.
وي با اشـــاره به اينكه لنگرود 
داراي 6 هزارو 439 هكتار باغ چاي 
با 9 هزار چايكار فعال است گفت: 
29 هزار تن چاي به ارزش 36 هزار 
ميليارد تومان به وســـيله 30 واحد 
كارخانه چاي فعال لنگرود خريداري 

شده است.
فرماندار لنگرود تعداد واحدهاي 
صنعتي اين شهرستان را 917 واحد 
اعالم كرد و افزود: از اين تعداد 544
واحد صنعتي فعال است و 2 هزار و 
152 نفر در آنها مشغول به كارند. 

برگزاري دومين همايش توسعه صادرات منطقه آزاد ماكو  پرداخت 180ميليارد تومان تسهيالت  به روستائيان استان گيالن 
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

فصل پنجاه و هشتم
آموزش

نيازمند تحول در  از مدتها پيش به اين نتيجه رسيدم كه "مالزى" 
نظام آموزشى است تا مردم ما بتوانند به ابزارهاى الزم براى بقا در اين 
هزاره [هزاره سوم] مجهز شوند. در ميان خويشاوندان تنها كسى بودم 
كه وارد دانشگاه شدم كه تا پيش از استقالل، به عنوان امتياز نادرى تلقى 
مى شد. ترديدى نيست كه آموزش بزرگترين هديهاى است كه پدر و 
مادرم در اختيارم قرار دادند و من مايلم آن را در اختيار همگان قرار 
دهم. آموزش، عرصه اى بود كه از همان ابتدا به آن توجه داشتم زيرا 
در جريان تحصيل در دانشـــگاه وارد چند و چون آمارى دانشآموزان 
مااليايى شدم و سعى كردم به داليل عدم موفقيت آنها پى ببرم. من در 
شمار كسانى بودم كه پيشنهاد كردند دولت اقدام به در نظر گرفتن مدارس 
شبانهروزى براى دانش آموزانى كند كه از روستاها عازم شهر مى شوند 
زيرا فهميدم كه آنها قادر به درس خواندن در خانه هاى خود نيستند 
و محيط آنجا كمكى به آنها نمىكند و كسى هم نيست در درسها به 
ياريشان بشتابد. هنگامى كه عضو پارلمان بودم، به عضويت در شوراى 
دانشگاه "مااليا" و سپس شوراى آموزش عالى "مالزى" منصوب شدم؛ 
همچنانكه در سال 1974م. پست وزارت آموزش و پرورش [و آموزش 
عالى] را برعهده گرفتم و سپس طبيعتاً به نخست وزيرى رسيدم ولى 
به رغم تمامى آنچه در اين مراكز گوناگون شغلى در راستاى تحول در 
نظام آموزشى انجام دادم، همچنان وقتى از نخست وزيرى كنارهگيرى 

كردم، مشكالت حل نشدهاى در اين عرصه وجود داشت.
تعداد مدارس شبانه روزى دولتى بيش از هر كشور  در "مالزى" 
روبه رشد ديگرى است؛ هنگامى كه وزير آموزش و پرورش شدم از 
سرسختترين مدافعان آنها بودم. پيش از آن تعداد مدارس شبانه روزى 
خيلـــى كـــم بود و غالباً هم براى خدمت به نخبگان جامعه و نه مردم 
عادى، در نظر گرفته شده بود. مثًال در سال 1905م. حكومت استعمارى، 
دانشكده "مااليا" را در "كواالكانگسار" براى فرزندان خانوادههاى سلطنتى 
مااليايى كه براى برعهده گرفتن مناصب عاليرتبه ادارى تربيت مىشدند، 
تأســـيس كرد. اين دانشـــكده به سياق مدارس بزرگ شبانه روزى در 

"انگلستان" تأسيس شد.
هنگامى كه بعدها نياز به رهبرى نظامى بهترى مطرح شد، اداره 
اســـتعمارى به رياست "سر جرالد تمبلر" كميسارياى عالى، "دانشكده 
نظامى اتحاديه"226 را در سال 1952م. بر اساس الگوى مؤسسات مشابه 

در "انگلستان" تأسيس كرد. 
دانشكده تربيتى "ســـلطان ادريس"227 نيز در سال 1922م. براى 
تربيت معلم و دبير مااليايىها تأسيس شد. معلمهاى تربيت يافته در 
اين دانشـــكده در شمار نخستين نسل جوانان ميهن پرستى بودند كه 
"اتحاديه جوانان مااليايى" را تأســـيس كردند كه جنبشـــى مخفى بود و 
اعضاى آنـ  كه نفرت شـــديدى از استعمار داشتندـ  همكارى بسيار 
نزديكى با نيروهاى اشـــغالگر ژاپنى داشتند. اعمال فشار براى تأسيس 
شبكه گستردهاى از مدارس شبانهروزى، زمانى آغاز شد كه با شروع 

سال 1966م. "مراكز پيش دانشگاهى علوم مارا"228 تأسيس شد. 
ادامه دارد

پينوشت:
226 - امروزه به عنوان دانشكده نظامى پادشاهى شناخته مىشود 

است. و مهمترين مدرسه شبانه روزى در "مالزى" 
227- "دانشـــكده تربيتى سلطان ادريس" به تدريج و طى سالها 
ارتقا پيدا كرد و در اول مه 1997م. تبديل به دانشـــگاه شـــد و امروزه 

"دانشگاه تربيتى سلطان ادريس" ناميده مى شود.
228- اين مراكز پيش دانشگاهى براى آموزش و تربيت دانشآموزان 
ساكنان اصلى در مرحله دبيرستان و پيشدانشگاهى در عرصههاى دانش و 
فناورى تأسيس شدند تا آنان را براى تحصيالت دانشگاهى آماده كنند.

احزاب تشكيلدهنده ائتالف حاكم 
آلمان، در انتخابات ايالت «هسن» عملكرد 
ضعيفى داشـــتهاند و با ريزش شديد آرا 
در مقايسه با انتخاباتهاى گذشته روبرو 
شدند.به گزارش گروه بينالملل خبرگزارى 
فارس، اعالم نتايج اوليه انتخابات پارلمان 
محلى ايالت «هسن» آلمان به پيكره ضعيف 
ائتـــالف حاكم آلمان ضربهاى تازه وارد 
كرد تا آينده صدر اعظمى «آنگال مركل» 
بيش از پيش با اما و اگر روبرو شـــود.

هرچنـــد انتخابات پارلمانهاى ايالتى بر 
وضعيـــت ائتالف ملى تأثيرى ندارد، اما 
اين انتخاباتها عمال به يك همهپرسى 
براى اعالم نظر عمومى درباره سياستهاى 
ائتالف حاكم بدل شدهاند.بر اساس نتايجى 
كه از انتخابات ايالت هسن واقع در غرب 
آلمان، اعالم شده، هم محافظهكاران تحت 
رهبرى مركل و هم متحدان او در حزب 
«سوسيال دموكرات» با كاهش محبوبيت و 
از دست دادن كرسىهاى خود در پارلمان 
ايالتى مواجه شـــدهاند.بنا بر اعالم شبكه 
«ARD» آلمان، نتيجه نظرسنجى درون 
شعب نشان مىدهد كه حزب دموكرات 

مسيحى به رهبرى مركل در اين انتخابات 
بار ديگر در جايگاه نخست قرار گرفته، 
اما با كســـب تنها 28 درصد آرا. اين در 
حالى اســـت كه اين حزب در انتخابات 
گذشـــته در سال 2013، 38.3 درصد آرا 
را از آن خود كرده بود.متحدان مركل در 
حزب سوسيال دموكرات هم در جايگاه 
دوم قرار گرفته  اند، اما آنها نيز با كاهش 
بيش از 10 درصدى كرسىهايشان روبرو 
شـــدهاند. اين حزب كه در سال 2013، 
30.7 درصد آراى انتخابات پارلمان هسن 
را به دست آورده بود، در انتخابات روز 
يكشنبه تنها 20 درصد رأى آورده است.

در اين انتخابات حزب ســـبز هم كه از 
سوى كارشناسان به عنوان جايگزينى براى 
شهروندان حامى احزاب ميانه مطرح شده، 
با كسب 19.5 درصد آرا در جايگاه سوم 
قرار گرفته اســـت. حزب مهاجرستيز و 
افراطى «آلترناتيو براى آلمان» نيز توانسته 
13 درصد آرا را به دســـت آورد و براى 
اولين بار راهى پارلمان هسن شود.نتايج 
نهايى انتخابات هنوز به صورت رسمى 
اعالم نشـــده، اما تصور نمىشود تغيير 
چندانى در آمارى كه تاكنون رسانههاى 

آلمانى ارائه كردهاند، ايجاد شود.
چه كســى بر كرســى مركل تكيه 

خواهد زد؟
صدراعظم آلمان با اعالم اينكه ديگر 
قصـــد ندارد در دور بعـــدى به عنوان 
صدراعظم فعاليت داشـــته باشد، بروز 
گمانهزنىهايى را درباره جانشين احتمالى 

خود باعث شـــده است.انتشار خبرى در 
زمينه اينكه «آنگال مركل» صدراعظم آلمان 
ديگر قصد ندارد در دور جديد، رياست 
حزب دموكرات مسيحى را عهدهدار شود 
در حالى خبرساز شد كه جامعه سياسى 
آلمان هنوز از شوك انتخابات ايالتى اخير 
در ايالت هسن خارج نشده بود. حضور 
نه چندان مطلوب همحزبىهاى مركل در 
دو انتخابات ايالتى يعنى انتخابات ايالت 
هســـن و پيشتر در ايالت بايرن بيش از 
پيش ساختار دولت ائتالفى آلمان را تهديد 
كرده است.مركل همچنين گفت كه تا پايان 
دوره كنونى يعنى تا سال 2021 صدراعظم 
آلمان باقى خواهد ماند و پس از آن قصد 
ندارد در اين سمت فعاليت داشته باشد. 
اين موضعگيرى صدراعظم، گمانهزنىها 
درباره اينكه صدراعظم آتى آلمان احتماال 
چه كســـى خواهند بود را مطرح كرده 

است. در اين گزارش به تعدادى از اين 
افراد اشاره مىشود:

*آنگرت كرامپ كارن باوئر
«آنگرت كرامپ كارن باوئر» كه وى 
هم از حزب دموكراتمسيحى است، يكى 
از افرادى است كه به نظر مىرسد مركل 
تمايل دارد وى جانشـــينش شود.كرامپ 
كارن باوئر چندين ماه با اين صفت «مركل 
كوچك» خطاب شده بود.اين سياستمدار 
آلمانى هشت سال از مركل جوانتر است 
و در سال 2011 رئيس ايالت زارلند شد 
و تا سال جارى هم در اين سمت فعاليت 
داشت. به نظر مىرسد، ناتوانى مركل در 
انتصاب اين فرد به عنوان جانشين خود،  
شكست ديگرى براى صدراعظم آلمان 

تلقى شود.
*ينس اشپان

اين سياســـتمدار 38 ســـاله داراى 
گرايشهاى راســـتگرايانه و هم حزبى 
مركل اســـت. وى كه در ســـمت وزير 
بهداشت فعاليت دارد، امروز دوشنبه گفت 
كه آمادگـــى دارد به جاى مركل رئيس 
حزب شـــود. هواداران وى معتقدند كه 
رياست او مىتواند به آغاز دورهاى جديد 

و پايان دوران مركل منجر شود.
*فردريش مرتس

اين سياســـتمدار 62 ساله در صدر 
فهرست كسانى كه احتماال جانشين مركل 
خواهند شد، قرار ندارد. اما پس از ابراز 
تمايل وى به تصدى اين سمت، نام وى 
مطرح شـــد. مرتس رئيس محافظهكاران 

در پارلمان آلمان اســـت اما هرگز سمت 
وزارت را عهدهدار نبوده اســـت. وى در 
ســـال 2002 و پس از اينكه  مركل به 
قدرت رسيد  به ناچار از سمت رياست 

كناره گيرى كرد.
* آرمين الشت

وى رئيس ايالت نورت راين وست 
فالين اســـت. البته هنوز مشخص نيست 
كه آيا اين سياســـتمدار 57 ساله كه وى 
هم از اعضاى حزب دموكراتمســـيحى 
است، مىخواهد از سمت خود كنارهگيرى 
كند تا سمتى باال را در برلين كسب كند 
يا خير. با اين حال به عنوان كســـى كه 
رياســـت پرجمعيتترين ايالت آلمان را 
بر عهـــده دارد، تجربه خوبى در زمينه 
رياســـت دارد.مركل در پى سخنانى پس 
از نشست حزبى همچنين گفت كه وى 
مىخواهد تا پايان دوره كارى كنونى خود 

در سمت صدراعظم بماند ضمن اينكه 
برنامهاى براى نامزد شدن در پارلمان و يا 
تصدى سمتى سياسى در بروكسل ندارد. 
همچنين مركل قصد ندارد در انتخابات 
حزبى كه ماه دســـامبر برگزار مىشود، 
شـــركت كند. اين نخستين بار است كه 
موضوع صدراعظمى آلمان از رياســـت 
حزب از هم جدا مىشـــوند.در جريان 
انتخابات ايالتى در ايالت هســـن، حزب 
دموكرات مســـيحى (CDU) به رهبرى 
مركل اگر چه توانســـت بيشترين ميزان 
راى را كســـب كند اما آراى به دســـت 
آمده در مقايسه با دور قبل، كاهش قابل 
مالحظهاى داشت. ديگر متحدان مركل 

 (SPD)  در حزب سوســـيال دموكرات
هم در جايگاه دوم قرار گرفته  اند.چندى 
پيش هم در جريان انتخابات ايالت بايرن، 
حاميان مركل نتوانســـتند نتيجه مطلوبى 
كســـب كنند. انتظار مىرود كه فشارها 
بر حزب دموكراتمســـيحى از جانب 
سوسيالدموكراتها كه هماكنون در دولت 
ائتالفى حضور دارند، افزايش يابد. «آندرا 
نالز» رئيس سوســـيالدموكراتها تهديد 
كرده اســـت در صورتى كه در سياست 
موجود پيشرفتى وجود نداشته باشد، از 
دولت ائتالفى خارج خواهد شد.همچنين، 
راســـت  گرايان افراطى به شدت مركل و 
ديگـــر احزاب آلمان در ائتالف حاكم را 
به دليل سياست پذيرش پناهجويان هدف 
انتقاد قرار دادهاند و قدرت گرفتن آنها به 
منزله خطرى براى دولت كنونى خواهد 
بود.مجموعه وقايع اخير با توجه به تالش 

چند ماهه مركل به دنبال انتخابات پارلمانى 
سال  گذشته براى تشكيل دولت كنونى، 
آينده قطعى و روشن ائتالف حاكم را در 

سايه  ترديد قرار داده است.
اين در حالى اســـت كه صدر اعظم 
آلمان بعد از شكست سنگين حزبش در 
انتخابات ايالتى اخير در هسن، مسئوليت 
آن را بر عهده گرفت و با تاكيد بر غيرقابل 
قبول بودن تصويرى كه دولت فعلى آلمان 
ارائه داده، بر لزوم توقف اين روند تاكيد 
كرد.به گزارش گروه بين الملل خبرگزارى 
تسنيم به نقل از روزنامه "تاگس اشپيگل"، 
"آنگال مركل" صـــدر اعظم آلمان بعد از 
شكست ســـنگين حزبش در انتخابات 

ايالتى روز گذشته "هسن"، نتايج حزبش 
در انتخابات اين ايالت را بســـيار تلخ و 
دلســـردكننده توصيف كرد.وى در يك 
سخنرانى اعتراف كرد كه چنانچه حزب 
دموكرات مســـيحى تحت نفوذ شرايط 
منفى سياســـتهاى دولت فدرال آلمان 
قرار نداشت، مى توانست در ايالت هسن 
نتايج انتخاباتى بسيار بهترى به دست آورد. 
ائتالف سياه-سفيد همواره در ايالت هسن 

موفق بوده و نتايج مثبتى به دست آورده 
است.وى با اشاره به مناقشات در دولت 
ائتالفى بر سر مسائل مختلف و شكست 
مذاكرات ائتالف موسوم به جامائيكا بعد 
از انتخابات پارلمانى سال گذشته، گفت: 
ما بايد باالخره اين روند را متوقف كنيم 
و من اين كار را مى كنم.مركل تاكيد كرد 
كه انتخابات ايالتى هسن بايد به عنوان يك 
نقطه عطف در نظر گرفته شود و اتحاديه 
احزاب متحد مسيحى بايد همه آنچه را 
كه از زمان انتخابات پارلمانى گذشـــته 
انجام داده است، مد نظر قرار داده و مورد 
بررسى قرار دهد. وى گفت:در اين نقطه 
عطف مى تواند البته يك شـــانس وجود 

داشته باشد.صدراعظم آلمان همچنين تاكيد 
كرد كه به عنوان رئيس حزب دموكرات 
مسيحى، مسئوليت همه اتفاقات خوب و 
بـــد را برعهده مى گيرد.او تصريح كرد: 
تصويـــرى كه دولت در حال حاضر در 
برلين ارائه داده است غير قابل قبول است. 
دولت بايد به گونه اى كار كند كه مردم 
را ناديـــده نگيرد.وى در ادامه تاكيد كرد 
كه همواره آرزو داشته است تا مسئوليت 

خود را با شرف و احترام بر عهده گرفته 
و بـــا عزت و احترام هـــم آن را كنار 
بگذارد.مركل گفت: من احساس مى كنم 
كه امروز زمان بازكردن و گشودن فصلى 
جديد است.وى با اين سخنان اعالم كرد 
كه ديگر نمى خواهد نامزد رياست حزب 
دموكرات مســـيحى شود و در پايان اين 
دوره قانونگذارى نيز صدر اعظمى آلمان 
را كنار گذاشته و ديگر نامزد اين سمت 
نمى شود. او همچنين تاكيد كرد كه ديگر 
براى هيچ مسئوليت سياسى ديگرى تالش 
نمى كند.مركل همچنين گفت كه با كناره 
گيرى خود از رياســـت حزب دموكرات 
مسيحى، مى خواهد يك كار سازنده در 

پارلمان آلمان را امكان پذير كرده و به اين
حزب اين شانس را بدهد تا خود را براى
دوره بعد از او آماده كند.مركل البته اعالم
كرد كه اين تصميمى بوده است كه قبل
از تعطيالت تابستان گرفته و اكنون آن را
اعالم كرده اســـت.به اين ترتيب، بيش از
يك سال پس از انتخابات پارلمانى دور
قبل و شـــروع كار دولت ائتالفى جديد،
مركل ديگر نتوانست در برابر چالشها و
روند نزولى محبوبيت دولت ائتالفى دوام
بياورد و با اين اعترافات، جدايى خود از
دنياى سياست را اعالم كرد.دولت ائتالفى
جديد در آلمان از همان آغاز تشكيل، با
چالشهـــاى فراوانى رو به رو بود و بعد
از شكســـت مذاكرات ائتالف موسوم به
جامائيكا ( حزب ليبرال دموكرات، اتحاديه
احزاب متحد مســـيحى و سبزها) و در
نهايت پس از يك دوره طوالنى مذاكرات
مجدد براى تشكيل ائتالف بزرگ روى
كار آمد.اما روند طوالنى مذاكرات براى
تشكيل دولت ائتالفى جديد در آلمان از
همان ابتدا تاثير بدى روى محبوبيت اين
دولت در بين شهروندان گذاشته و اتفاقات
و چالشهاى بعدى هم به تشديد اوضاع
دامن زد، به طورى كه چهارمين دوره صدر
اعظمى مركل به كام او تلخ شد. اين روزها
دولت ائتالفى مركل شرايط خوبى ندارد.
بعد از مناقشات سخت در دولت ائتالفى
آلمان بر سر مســـئله سرنوشت رئيس
ســـازمان اطالعات داخلى كه بر اساس
نظرسنجىها به تضعيف كمسابقه دولت
ائتالفى آلمان منجر شد، چندى پيش هم
"فولكر كايدر"، نماينـــده با نفوذ حزب
دموكرات مســـيحى در پارلمان آلمان و
مهم ترين معتمد مركل كه حدود 13 سال
رياست فراكسيون احزاب متحد مسيحى
را بر عهده داشت، با وجود حمايت قاطع
مركل براى انتخاب مجدد، در انتخابات
درون حزبى روز ســـوم مهر ماه در برابر
رقيب ناشـــناخته خود شكست خورد و
اين مسئوليت را به وى واگذار كرد تا اين
مسئله، به شكست بزرگى براى صدر اعظم
آلمان تبديل شود.عالوه بر اين، دو هفته
پس از زمينلرزه سياسى در ايالت بايرن
كه احزاب دولت ائتالفى شكست تلخى
را در آن تجربه كردند، مردم ايالت هسن
روز يكشـــنبه 6 آبان (28 اكتبر) نيز پاى
صندوقهاى رأى، ضربه محكم ديگرى
به اين دولت ائتالفى زدند.ايالت هســـن،
از جمله مناطقى بود كه حزب سوسيال
دموكرات دههها بر آن تســـلط داشت،
موضوعى كه در ســـال 1999 به پايان
رسيد. از آن زمان تا كنون، سكان هدايت
اين ايالت در دست يك ائتالف حكومتى
بهرهبرى حزب دموكرات مسيحى آلمان،
يعنى حزب آنگال مركل بوده است.نتايج
نظرسنجىهاى اخير هم نشان مى دهد كه
ميزان محبوبيت مركل و حزبش در بين
شـــهروندان به شدت كاهش پيدا كرده و
بسيارى از شهروندان خواهان كناره گيرى
وى و برگزارى انتخابات مجدد هستند.
همه اين عوامل دســـت به دست هم داد
تا مركل همان طور كه خود در سخنانش
گفته بود، با عزت و احترام مسئوليتهاى
سياسى خود را تحويل داده و كناره گيرى

خود را اعالم كند.
ادامه دارد

  عملكرد ضعيف متحدان مركل در «هسن» ؛ ضربه به ائتالف حاكم

 * احـزاب تشـكيلدهنده ائتـالف حاكـم آلمـان، در انتخابـات ايالـت 
«هسن» عملكرد ضعيفى داشتهاند و با ريزش شديد آرا در مقايسه با 

انتخاباتهاى گذشته روبرو شدند

* صدراعظـم آلمـان با اعـالم اينكه ديگر قصد نـدارد در دور بعدى به 
عنوان صدراعظم فعاليت داشته باشد، بروز گمانهزنىهايى را درباره 

جانشين احتمالى خود باعث شده است

* نتايج نظرسـنجىهاى اخير هم نشـان مى دهد كه ميزان محبوبيت 
مـركل و حزبـش در بيـن شـهروندان بـه شـدت كاهـش پيـدا كـرده 
و بسـيارى از شـهروندان خواهـان كنـاره گيـرى وى و برگـزارى 

انتخابات مجدد هستند 

آگهي مناقصه 27ـ97

http www behranoil com fa tender htmlÓ

آگهى تغييرات شركت مهندسى ايران آتانور
 سهامى خاص به شماره ثبت 45382 و شناسه ملى 10100907111

آگهى تغييرات موسسه خانه فرهنگ خاتمى
 به شماره ثبت 13158 و شناسه ملى 10100502603

آگهى تغييرات شركت راهوار نيرو آريا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 347932 و شناسه ملى 10103912876
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قزويـــن ـ خبرنگاراطالعات: 
فرمانده كل ســـپاه پاسداران انقالب 
اســـالمي گفت: پنج نفر از مرزبانان 
ميرجاوه آزاد شـــدهاند و تالش براي 

آزادي ديگر گروگانها ادامه دارد.
ســـردار سرلشكر محمد علي 
جعفري در نشســـت خبري كه در 
حاشـــيه اجالسيه نهايي كنگره ملي 
ســـه هزار شهيد استان قزوين برگزار 
شد، افزود: اين گروگانهاي آزاد شده 

تحويل داده شدند.
وي اظهار داشت: گروگانگيران 
بـــراي آزادي شـــماري از مجرمان 
سياسي خود تالش ميكنند كه قاعدتا 
جمهورياسالمي زير بار اين خواسته 
نميرود و آزادي تمامي مرزبانان ايراني 

زمان ميبرد و نبايد نگران بود.
12 مرزبان كشورمان 24 مهر 97

در مرز ميرجاوه     (منطقه صفر مرزي 
لولكدان) استان سيستان و بلوچستان 
توسط عناصر گروه تروريستي موسوم 

به جيشالعدل ربوده شدند.
*پاسخ ايران  

وي با اشـــاره بـــه تهديدها و 
حركتهاي عربستان سعودي عليه 
ايران،گفت: بسياري از پاسخهاي ما 
به اقدامات و تهديدهاي كشورهاي 

منطقه كه عليـــه ايران اقدام ميكنند 
غير رسانهاي، غيرعلني، چراغ خاموش، 

مخفي و البته دردناك خواهد بود.
فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: 
آنها از مجموعـــه اقدامات انقالب 
اســـالمي و سپاه در منطقه به شدت 
ناراحت هستند و در واقع حركتها، 
ايستادگيها، حمايتهاي مستشاري 
ايران در سوريه، عراق و يمن آنها را 
به شدت به هم ريخته است. جعفري 
افزود: بسياري از كشورهاي منطقه اين 
پيامها را دريافت كرده و برخي را نيز 
در آينـــده دريافت خواهند كرد. وي 
گفت: آنها به شدت از شرايط وضع 
جمهوري اسالمي در حال سوختن 
و ناراحتي هســـتند و اقدامات ايران 
در قبال آنها قابل گفتن و شـــرح در 

رسانه نيست.
* ناكارآمدي حربه تحريم  

فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: 
امـــروزه مقامات آمريكايي و ديگران 
به ناكارآمدي حربه تحريم به عنوان 
آخرين ابزار فشـــار عليه جمهوري 

اسالمي اقرار دارند.
سردار جعفري گفت: دشمنان 
ايران از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
به فشـــارهاي سياسي، تحريمهاي 

اقتصادي، شبيخون فرهنگي و جنگ 
نظامي دســـت زدهاند اما امروزه به 
شكســـت خود در تمامي اين موارد 
اذعان دارند.فرمانده كل سپاه پاسداران 
افزود: دشمنان انقالب اسالمي امروزه 
به شدت از تهديد نظامي پرهيز ميكنند 
چون ميدانند هرگونه نا امني در منطقه 
به افزايش سرسام آور قيمتهاي انرژي 
به ويژه در خط صادرات نفت در تنگه 
خليج فارس منجر شـــده و به ضرر 
خود آنها تمام ميشود. وي ادامه داد: 
ما امروز بايد با تجربه 40 ساله انقالب 
اســـالمي گوشهاي خود را شنواتر 
كرده و پيام شهيدان را كه ايستادگي و 
مقاومت در برابر تهديدهاي پوشالي و 

توخالي دشمنان است بهتر بشنويم.
جعفري با بيان اينكه به فرموده 

امام راحل آمريكا هيچ غلطي نميتواند 
بكند، افزود: تاريخ 40 ســـاله انقالب 
اسالمي مملو از شكستهاي آمريكا در 
منطقه و جهان است و آخرين تهديد 
آنها نيز با ايســـتادگي و مقاومت و با 
بصيرت و با قناعت به شكست خواهد 
خورد. فرمانده كل سپاه پاسداران ادامه 
داد: امروزه تحليلهاي مقامات آمريكايي 
و سياسي همه نشاندهنده ناكارآمدي 
تحريمهاي دشـــمنان و نويددهنده 
شكســـت آنها است.وي با اشاره به 
تالش نيروهاي مقاومت ايران اسالمي 
براي دفاع از حرم مطهر اهلبيت(ع)، 
اضافهكرد: حضـــور نيروهاي ما در 
سوريه به صورت داوطلبي، مستشاري 
و بسيار محدود است و به تازگي با 
مذاكرات صلح صورت گرفته در منطقه 
ميان سه كشور ايران، تركيه و روسيه 
درخواستي براي ساماندهي يگانهاي 
ايراني به عنوان حافظان صلح در منطقه 
ادلب و شـــمال غرب سوريه مطرح 

شده است.
* اقتدار رو به زوال آمريكا 

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در اجالسيه نهايي كنگره ملي 
ســـه هزار شهيد استان قزوين گفت: 
اقتـــدار و هيمنه آمريكا در دنيا رو به 

زوال است و خيلي زودتر از تصور، 
نابودي محـــض و اتمام اين قدرت 

شيطاني فرا خواهد رسيد.
ســـردار جعفري افزود: امروز 
ســـكاندار انقالب اسالمي نيز بر اين 
موضوع تاكيد كردهاند و تمامي كساني 
كه از نعمت ايمان، معنويت و اسالم 
ناب برخوردار هســـتند آن را درك 
ميكنند. او ادامه داد: تاريخ 40 ســـاله 
انقالب اسالمي پر از شكستهاي پي 
در پي آمريكا در برابر عزم ملي ايران 
و پيروزي خون شهيدان بر نظام سلطه 
است كه ميتوان به نمونههايي آن از 
قبيل حمله به طبس، جنگ هشت ساله 
تحميلي، ايجاد ناامنيهاي مختلف در 
كشور، فتنه 88، تحريمهاي هستهاي، 
پيادهكردن نقشه جديد براي توسعه 
رژيم صهيونيســـتي و جنگ افروزي 
در ســـوريه و عراق اشاره كرد. وي 
گفت: مقامات خارجي و آمريكايي 
اذعان ميكنند احتمال دارد فشـــارها 
و تهديدهاي ديگر قبلي ما برخالف 
انتظـــارات نتيجه عكس دهد، ضمن 
آنكه ما اوضاع آشـــفتهاي در داخل 

آمريكا داريم.
فرمانده كل سپاه پاسداران يادآور 
شد: اينها مجموعه اظهارات و مقامات 

غربي و آمريكايي است و چگونه است 
كه برخي در داخل هنوز ابهام داشته و 
از مذاكره و كوتاهآمدن در برابر غرب 

و آمريكا صحبت ميكنند؟
وي ادامـــه داد: دليل اين گونه 
اظهارات به گفته مقام معظم رهبري 
درك نكردن و نشنيدن پيام شهيدان 
است كه اگر گوش شنوايي داشتيم ديگر 
گرايش به شرق و غرب، كفروالحاد 
وجود نداشـــت و ضعفهاي كشور 
برطرف ميشد.  سردار جعفري با طرح 
اين پرسش كه اين مبارزه و جهاد تا 
كي بايد ادامه يابد؟، افزود: به فرموده 
امام راحل به يقين آمريكا، صهيونيست 
جهاني و ديگر ايادي به ظاهر مسلمان 
آنها مرزي جز عدول از همه هويتها، 
ارزشهـــاي معنوي و الهي براي ما 
نميشناسند و ما چه بخواهيم و چه 
نخواهيم صهيونيستها در تعقيب ما 
خواهند بود تا شـــرافت ديني و الهي 
ما را لكه مال كنند. فرمانده كل سپاه 
پاسداران ادامه داد: آمريكا رژيمي است 
كه براساس نظام سرمايهداري، تبعيض 
نژادي و خوي استكباري شكل گرفته 
و تـــا زماني كه اين روحيه و صفات 
در آنها وجود داشته باشد، دشمني ما 

با آنها ادامه خواهد داشت.
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ايميل  خط ارتباطي :

رئيس كل دادگستري استان تهران: ورود 
بانوان به ورزشگاه  مشكل مردم نيست

سرويس شهرستانها: رئيس كل دادگستري استان تهران با گاليه از آنچه 
آن را «طرح برخي موضوعات فرعي» توسط مسئوالن كشور خواند گفت: 
امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم يا مشكلي از مشكالت 

مردم نيست كه رئيسجمهوري يا وزير به آن بپردازند.
غالمحسين اسماعيلي در آيين معارفه رئيس جديد دادگستري شهرستان 
ورامين افزود: اگر امروز گوشهاي از ورزشگاه را به بانوان اختصاص دادهايم 
كه مبادا فدراسيون فوتبال تعليق نشود فردا ميگويند زن و مرد بايد در كنار 
هم فوتبال تماشا كنند؛ حتما بعدا اظهار ميدارند كه زنان بدون حجاب بايد 

در استاديوم حضور يابند.
وي با بيان اينكه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي با قاطعيت 
وارد شـــده و با مجازات متخلفان نظام پولي و اقتصادي رضايت مردم را 
جلب ميكند، افزود: موضوع مفاســـد اقتصادي و اخالل در نظام پولي و 
اقتصادي آســـيبهاي فراواني را به دنبال داشـــته و ورود مقتدرانه دستگاه 

قضاسبب شده آرامش و اميد بار ديگر به كشور بازگردد.
رئيس كل دادگســـتري استان تهران گفت: رضايت مردم از اقدامات 
دستگاه قضا نشانه انتخاب مسير درست از اين نهاد است، هرچند كه مردم 
انتظار دارند اين اقدامات با قاطعيت ادامه داشـــته باشـــد و مقطعي نباشد.
وي اظهار داشـــت: امروز دســـتگاه قضا با قاطعيت در حوزه بانكي، پولي، 
خودروسازان و واردكنندگان خودرو وارد شده است و با هرگونه تخلف 
و نيز افرادي كه در بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمينه 

تخلفات را فراهم كردهاند برخورد ميكند.

به مناسبت عروج شهادت گونه دكترتقى نوربخش 

پدر خوب سازمان
دكتر نوربخش از آنجا كه همواره، دل نگران وطن و مردم سربلندش 
بـــود، آخرين ثانيه هـــاى عمر گرانقدرش را هم مصروف خدمت به 

ايران داشت.
سوگوارانه و ناباورانه، خاطره آخرين  ديدار، روز يكشنبه  قبل را 
مرور مى كنم. با دكتر سيدتقى نوربخش رئيس سازمان تامين اجتماعى 
جلسه نوبه اى داشتم ومن گزارشى از فعاليت هيات هاى نظارت را به 
ايشان ارائه مى كردم. هنوز هم بعد از اين همه سال شناخت، وجوه 
ديگرى از تخصص و سختكوشى و تيزبينى اش را مى ديدم كه برايم 
تازگى داشت ، اشراف بى نظير بر امور اجرايى و تخصصى سازمان در 
همه زوايا . همچنان سالمت و پاكدستى اش، در كنار دغدغه مندانه 
زيستن اش، برايم دلچسب بود و طعم ابديت مى داد. حاال، همزمان با 
به تن كردن رخت سياه عزاى شهادت امام حسن عسكرى(ع)، اندوهمان 
صدچندان شـــده اســـت. از سنگدلى اين تقدير، دائما دچار محنت و 
تنگدلى مى شويم و اين قصه، همچنان ادامه دارد. انگار حسرت ما و 
بى پايانى اين جاده ها، با هم خويشاوندند كه تمامى ندارند.  به واسطه 
چالش اين ايام اما دكتر نوربخش شجاعت بااليى در سپردن مسئوليت 
به جوانان داشـــت. هنوز از اين دلخوشـــى سيراب نشده بود كه اسير 

دلتنگى رفتن او شدم. 
سختگيرى و سختكوشى و دقت نظرش در كارها، سبب شد كه در 
كنار كارنامه خدمات  پزشكى ارزشمندش و سواى خدمات ماندگارش 
در تامين اجتماعى، يادگارى ارزشمند از خود به جاى بگذارد؛ خدمات 
بسيارى ازجمله در جهاد دانشگاهى وسازمان نظام پزشكى تا بيمارستان 
ميالد تهران، حاصل همه ويژگى هاى بارز و ســـرآمد دكتر نوربخش 
اســـت  طى اين ســـال ها ؛حاال چه مى شود كرد؟ ما مدير خوب و 
كاربلد، كم نداريم. جوانان پرتالش و باانگيزه هم بســـيار داريم براى 
خدمت كردن و ساختن در اين روزهاى سخت و دشوار، ما به دكتر 
نوربخش ها و دكتر تاج الدين هاى بســـيارى نيازمنديم. دقت نظر و 
نگاه بلند ايشان، دستاوردهاى زيادى داشت و تجربه مديريتى گرانبهايى 

را برجاى گذاشت. 
اينك رمز عبور از دشـــوارى ها و ناماليمات در مشـــت ماست. 
سختكوشى و پاكدستى در كنار تخصص و دقت نظر، حاصلش مىشود 
ماندگارى نام و خدمات؛ مى شـــود دعاى خير يك ملت؛ مىشـــود 

دكتر نوربخش. 
با اين همه، من همچنان افسوس روزهايى را مى خورم كه هنوز 
نيامده اند. روزهايى كه مى شد بسيارى چيزها آموخت و تنومندتر و 
پربارتر شـــد. مى شـــد از سختگيرى ها، راه هاى تازه اى ساخت و از 

دغدغه مندى ها، بنايى ماندگار برپا كرد. 
جاده ها براى رفتن بر روى زمين ســـاخته شده اند و رهروانش، 
كوشندگان خستگى ناپذيرند. راه آسمان را اما، بايد كه با پاى دل دويد. 
دكتر نوربخش از آنجا كه همواره، دل نگران وطن و مردم سربلندش 
بود، آخرين ثانيه هاى عمر گرانقدرش را هم مصروف خدمت به ايران 
داشـــت و ســـربلندانه به همراه معاونش  به آسمان كوچ كردند . من 
همچنان به زندگى و سرنوشت شريف او غبطه مى خورم و آرزومندم 

كه در اين مسير بتوانم گام بردارم. روحش شاد و يادش گرامى.
*يوسف طوقانى؛ مسئول رسيدگى به تخلفات تامين اجتماعى

كاش زودتر نوشته بودم
دكتر محمد فاضليـ  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

مرحوم دكتر سيدتقي نوربخش - رئيس سازمان تأمين اجتماعيـ  
و معاونش در حادثه رانندگي به ديار باقي شتافتند. خدايشان رحمت 
كند. مرگ دلخراش ايشان در سانحه رانندگي بهانه نوشتن متني است 
كه عميقاً آرزو ميكنم كاش زودتر نوشته بودم، شايد بر عدم وقوع اين 

حادثه و حوادث مشابه اثر داشت. 
مقامات ارشد دولتي اغلب از خودروهاي دولتي استفاده ميكنند و 
سفرهايشان هم بسيار است. وزرا و معاونانشان معموالً آخر هفتهها 
را در سفرهاي استاني هستند. استانداران، فرمانداران و بسياري ديگر از 

مقامات نيز از خودرو دولتي استفاده ميكنند. 
خوردوهاي دولتي و كيفيت راندن آنها چند ويژگي خطرناك دارد 
كه دولت واقعاً بايد براي آنها چارهاي بينديشد. آنچه مينويسم ممكن 
است براي همه رانندگان و خودروهاي دولتي صادق نباشدـ  و اصًال
هم نميدانم كه خودرو حامل مرحوم نوربخش نيز چنين ويژگيهايي 

داشته يا نداشتهـ  اما خصايص غالب است و بايد فكري كرد. 
اول، اكثريت رانندگان خودروهاي دولتي آموزشي فراتر از آموزش 
رانندگي معمول براي همگان كسب نكردهاند (برخي رانندگان مقامات 
و محافظان آموزش ديدهاند). همين امر ســـبب ميشـــود در حالي كه 
بايد شيوه راندن و قانونمداري رانندگان خودروهاي دولتي، سرآمد و 
الگوي بقيه رانندگان باشد، اغلب در زمره نامحتاطترين، تندرانترين و 

قانونگريزترين خودروها هستند. 
دوم، رانندگان خودروهاي دولتي بهواسطه مقاماتي كه در خودرو 
همراه دارند، احساس قدرت ميكنند و «عارضه دولت» بر آنها مستولي 
ميشود. «عارضه دولت» يعني خود را فراتر از قوانين ديدن، همان احساس 
قدرتي كه دولت در ساير امور نيز به آن دچار ميشود. كافي است در 
كاروان حامل چند مقام دولتي نشسته باشيد تا مشاهده كنيد اغلب با 
سرعتهاي باال حركت ميكنند و پليس راهنمايي و رانندگي هم اقتداري 
ندارد تا سرعت و عوارض ناشي از قرارگرفتن چندين خودرو پشت سر 

يكديگر كه ميخواهند از يكديگر دور نيفتند را نيز كنترل كند. 
ســـوم، مقامات دولتي كه راهي سفرهاي استاني ميشوند، اغلب 
چندين برنامه افتتاح پروژه، جلســـه و ديدار در جاهاي مختلف استان 
دارند و بايد به سرعت جابهجا شوند تا به همه برنامهها برسند. همين 
عجله باعث ميشود مجوزي بهدست رانندگان خودروها داده شود كه با 
حداكثر سرعت حركت كنند. همين امر احتمال حادثه را افزايش ميدهد. 

حادثه مقام و غيرمقام نميشناسد. 
چهارم، اغلب خودروهايي كه در جريان سفرهاي مقامات سياسي 
ارشد استفاده ميشوند، شاسي بلندهاي پرقدرتي هستند كه براي سريع 
راندن و مانورهاي حركتي، آمادگي دارند. تواناييهاي فني و ايمني قابل 
توجه اين خودروها در موقع رانندگي بد و سريع، بهكار نميآيند و اين 

قدرت و سرعتشان است كه سبب حادثه ميشود. 
پنجم، من بارها شـــاهد بودهام كه سرنشـــينهاي كاروانهاي 
خودروهاي دولتي، به داليل مختلف از جمله پيادهشدن در نقاط مختلف 

مسير سفر، هيچ وقت كمربند ايمني سرنشين عقب را نميبندند. 
تركيب اين چند ويژگي سبب ميشود كه مقامات دولتي جان خود 
و ساير سرنشينهاي خودروهايي را كه در جادهها سفر ميكنند به خطر 
بيندازند. دولت صاحب چند صد هزار خودروست كه هر روزه توسط 
مديران دولتي بهكار گرفته ميشوند. رانندگي درست اين خودروها بايد 
الگويي براي ساير رانندگان باشد نه آنكه دولتي بودن بهانهاي براي زير 

پا نهادن قانون و اصول احتياط باشد. 
پيشـــنهاد ميكنم دولت كارگروهي را متولي بررسي شيوه راندن 
خودروهاي دولتي كند و در تعامل با راهنمايي و رانندگي، رويههايي 
معمول شود كه چند صد هزار راننده خودروهاي دولتي به نمونههايي 
از قانونمداري و رانندگي درســـت تبديل شـــوند. دولت اصالح را از 

خودش شروع كند.

سردار جعفري: 5 مرزبان ايراني آزاد شدند

طرحهاي آبخيزداري نياز به اليروبي دارد
در گزارش روزنامه اطالعات بر ضرورت توسعه آبخيزداري تاكيد 
شده بود كه به نظر من سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قبل از 
آن كه به فكر اجراي طرحهاي جديد باشد، بهتر است در زمينه بهينهسازي 
و نگهداري طرحهاي آبخيزداري قبلي بكوشد، چرا كه به عنوان مثال در 
حال حاضر طرحهاي وسيع  آبخيزداري در منطقه باغملك استان خوزستان 

پر از گل و الي شده است و به اليروبي و مرمت نياز دارد.
بيتاله باباديـ  اهواز

استقرار بازرسان در سازمان بورس و اوراق بهادار
از زمان قبول مسئوليت قاضي ناصر سراج شاهد افزايش تحرك و 
فعاليتهاي ســــازمان بازرسي كل كشور در مبارزه با تخلفات اقتصادي 
بخصوص در بخش دولتي هستيم كه در اين ارتباط و براي شفافسازي 
فعاليتها و عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار و شركتهاي وابسته به 
آنها، جا دارد سازمان بازرسي كل كشور در سازمان بورس بازرسان دائمي 

مستقر كند تا بر فعاليتهايشان نظارت بهتر و دقيقتري داشته باشند.
عليرضا احمدي

لزوم دريافت ماليات از منازل خالي مسكوني 
ميتوان گفت اولينبار است كه شاهد اجراي عملي و قوي يك
قانون در كشور هستيم كه آنهم ممنوعيت دعوتبه كار بازنشستگان 
كشـــوري اســـت. حال آنكه قانون اخذ ماليات از منازل خالي كه در 
ســـال 94 تصويب شـــده، هنوز به اجرا در نيامده است و ميطلبد كه 
از حدود 2 ميليون و 500 هزار واحد مســـكوني خالي از ســـكنه در 
كشور در مهلت 2 ماهه ماليات دريافت شود تا از افزايش بيرويه قيمت 
مسكن جلوگيري به عمل آيد و منازل مسكوني از كاالي سرمايهاي به 

مصرفي تغيير شكل دهد.
مستأجري از تهران 

قيمت سكهها 10 برابر بيشتر چاپ شده است 
در ستون «چهلسال قبل» روزنامه اطالعات سيزدهم آبانماه قيمت 
سكههاي 5 و 10 پهلوي سابق با يك صفر اضافه چاپ شده، در حالي كه 
قيمت سكهها در آن زمان به ترتيب 21 و 42 هزار تومان بوده است. 

حاجي نصيري 
خط ارتباطي: صفر اضافه مربوط به معادل ريالي بوده مثال 210

ريال همان 21 تومان است. 
تكديگري كودكان در ميدان كاج سعادتآباد!

در ميدان كاج سعادتآباد عصرها تا حوالي ساعت 8و 30 دقيقه 
شـــب كودكان 10 تا 12 ســـالهاي كه كولهپشتي مدرسه دارند و شبيه 
دانشآموزان هستند، به گدايي ميپردازند كه معلوم نيست چه كساني 
آنـــان را مجبور به اين كار ميكنند؟ تكديگري اين كودكان كه رفتار 
تند و خشني هم با رهگذران دارند، منظره زشتي را در ميدان ياد شده 
ايجاد كرده است، از شهرداري و پليس منطقه انتظار ميرود در مورد 

جمعآوري آنان اقدام كنند. 
از ساكنان سعادتآباد 

فرياد عدالتخواهي مظلومان جهان به آسمان رسيده است 
فرياد عدالتخواهي مســـتضعفان و مظلومان جهان از ظلم و ستم 
آمريكا و اذناباش به آسمان رسيده است و كار را به آنجا رساندهاند 
كه در برخي كشـــورها يك مسلمان، خون برادران و خواهران بيگناه 
مسلماناش را با بمبگذاريها و عمليات انتحاري بر زمين ميريزد. 
اميدواريم تمامي مسلمانان آزاده جهان به آيين پرشكوه و دشمنشكن 
اربعين حسيني بپيوندند تا به اميد خدا ديگر شاهد جنايات ابرقدرتها 

عليه مسلمانان جهان نباشيم.
م،محمديـ  ساري 

چاپ اين قبيل پيامها ضرورتي ندارد 
به نظر من چاپ پيامهايي مانند اين كه «صمت» به عنوان مخفف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درست است يا نه و همچنين پيامهاي 
تشكر از برخي پزشكان در خط ارتباطي، ضرورتي ندارد و بهتر است 
اين قبيل پيامها چاپ نشـــود، چرا كه معلوم نيست يك پزشك براي 

تبليغ خدمات خود چنين پيامهايي را نگفته باشد!
خواننده روزنامه اطالعات 
خط ارتباطي: پزشكان شريف نيازي به تعريف از خود ندارند و 
اطمينان ما از اين موضوع و صداقت پيامدهندگان، سبب چاپ پيامهاي 

مزبور ميشود. 
نه خودرو را تحويل ميدهند و  نه اطالعرساني ميكنند

آذر 96 يك دستگاه خودروي ساندرو در شركت سايپا ثبتنام كردم 
كه قرار بود مرداد امسال آن را تحويل بدهند. اما عليرغم گذشت 4 ماه نه 
فقط خودرو را تحويل ندادهاند، بلكه در مورد داليل آن هم اطالعرساني 
نميكنند، ضمن آنكه جريمه در نظر گرفته شده در قرارداد پيش فروش 

خودرو هم پاسخگوي افزايش چشمگير قيمت آن نيست.
مشتري سايپا

سرمايه گذاريهاي هند در چابهار به ضرر كشورمان است!
آقاي ســـيد مسعود رضوي در يادداشت«سخني دلسوزانه درباره 
مشـــكالت مردم»، روزنامه اطالعات 14 آبانماه از سرمايهگذاريهاي 
كشور هند در بندر چابهار ابراز خوشحالي كردهاند كه به نظر من دليلي 
براي اين كار وجود ندارد! زيرا با ساخت اسكلهها و تجهيزات بندري 
در چابهار، هند عمًال ميتواند كاالهاي ارزان قيمتاش را به كشورهاي 
آســـياي ميانه و افغانســـتان صادر كند و به اين ترتيب جاي صادرات 
كشورمان به آن مناطق را بگيرد، يعني كاري كه چين با ارزان فروشي 
كاالهاي بدون كيفيت خود با ديگر كشورها كرده است. مسئوالن بايد 

مراقب پيامدهاي سرمايهگذاريهاي هند در بندرچابهار باشند!
هموطن

احقاق حق از سهامداران جزء بانك دي
با تشكر از خدمات آقاي امير خجسته، نماينده شجاع مردم همدان 
و رئيس كميسيون مبارزه با فساد مجلس شوراي اسالمي، از ايشان تقاضا 
دارم به پرونده تحقيق و تفحص از بانك دي و همچنين بنياد شهيد 
در دوران رياست جمهوري آقاي احمدينژاد در اسرع وقت رسيدگي 
و نتيجه آن را به قوه قضائيه اعالم كنند تا سهامداران جزء بانك دي 

و خانوادههاي معظم شهيدان به حق خود برسند.
جواد اصغرزاده شبستري

چرا بايد از حق مديريت محروم شويم؟
تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري حق مديريت 
من و امثال مرا وتو كرده است و مانند اين ميماند كه به دليل مدت 
كمتر تمرينات ورزشي يككشتيگير، قهرماني او در مسابقات به رسميت 
كشيدهام، حاال به دليل اين كه  شناخته نشود! من كه دهها سال زحمت
يك ماه كمتر از دوران مورد نظر قانون مديريت خدمات كشوري مدير 

بودهام، چرا بايد از حقم در اين مورد محروم شوم؟
بازنشسته كشوري از ساري

قانون از كجا آوردهاي را به اجرا بگذارند
يادداشـــتهاي آقايان عليرضا خاني، فتحاهللا آملي و سيدمسعود 
رضوي حقايق جامعه ما را به روشـــني بيان ميكند و ضرورت دارد 
مسئوالن كشور ضمن توجه به نكات مطرح شده در اين مقالهها، براي 
اصالح امور مملكت از خودشان شروع كنند و همچنين قانون«از كجا 

آوردهاي؟» را به اجرا بگذارند.
هموطن

لزوم ساخت سرويس بهداشتي در استاديوم ورزشي سمنان
با تشكر از مسئوالن استاديوم ورزشي واليت واقع در بلوار نهضت 
سمنان، جا دارد در گوشهاي از اين استاديوم سرويس بهداشتي و لو از 

نوع پيش ساخته كانتينري آن را نصب كنند.
شهروند دوستدار ورزش از سمنان 

2 سؤال از دولت!
2 سئوال از دولت محترم دارم؛ اول اين كه چرا از مالكان 400هزار 
واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران ماليات اخذ نميشود تا قيمت 
مســـكن كاهش يابد و دوم اين كه چرا به دارندگان حدود 30ميليون 
دستگاه خودرو در كشور يارانه سوخت ميپردازند تا با توجه به ارزاني 

آن، هواي شهرها و روستاها را آلوده كنند؟
مظاهر

شباهت امضاء به ضربان ناهماهنگ قلب ترامپ!
وقتي امضاي رئيس جمهوري آمريكا پاي اعالم خروج آن كشور 
از برجام را ديدم، با خود گفتم كه اين امضاء شبيه ضربان ناهماهنگ 
قلب ترامپ است كه به دليل تحريمهاي غيرقانوني ايران به تپش افتاده 

است و اين گونه نامنظم ميتپد!
بازنشسته ارتش

عادت به شنيدن وعدههاي عمل نشده دولت!
مردماني كه به وعدههاي عمل نشده مسئوالن عادت كردهاند، لطفًا

از عدم اهداي بستههاي حمايتي دولت نگران نشوند!
عربانيـ  صومعه سرا(گيالن)
خط ارتباطي: توزيع اين بستهها از روزهاي قبل آغاز شده است 

و ادامه دارد.

يادداشت

سرويس خبر: مراسم تشييع و بدرقه پيكرمدير عامل و 
معاون فقيد سازمان تأمين اجتماعي كشور كه هنگام ماموريت 
اداري در جريان سفر استاني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به اســـتان گلستان عصر پنجشنبه در تصادفي در ورودي 
شـــهر گرگان جان خود را از دست دادند صبح ديروز از 
مقابل بيمارستان حكيم جرجاني گرگان برگزار شد و پس 
از انتقال پيكر اين دوجانباخته به تهران، مراسم تشييع پيكر 
دكتر سيد تقي نوربخش مدير عامل سازمان تامين اجتماعي 
و عبدالرحمن تاجالدين معاون حقوقي پارلماني سازمان در 
ســـالن اصلي بيمارستان ميالد تهران با حضور معاون اول 

رئيسجمهوري و وزرا و ديگر مسئوالن برگزار شد. 
پيكر مدير عامل فقيد ســـازمان تامين اجتماعي در 
دارالرحمه حرم حضرت عبدالعظيم الحسني(ع)، شهر ري به 
خاك سپرده شد و پيكر عبدالرحمن تاجالدين هم معاون فقيد 
اين سازمان امروز در اصفهان تشييع و خاكسپاري ميشود.

* عاشق مستضعفين 
معاون اول رئيسجمهوري در اين مراسم در سخناني 
گفت: «اناهللا و انااليه راجعون» شـــهادت امام عســـكري و 
درگذشـــت دو مدير ارزشمند جمهوري اسالمي ايران را 

تسليت ميگويم.
اسحاق جهانگيري افزود: برادر عزيز و خدمتگزار دكتر 
نوربخش كه عمر پرخير و بركت خود را به عنوان پزشك 
متعهد مردمدوســـت و خدمتگزار صرف كرد و تا آخرين 
لحظه حيات در خدمت قشـــرهاي محروم بود. او عاشق 
مستضعفين و افراد زير پوشش تامين اجتماعي بود و يك 
لحظه از خدمت كوتاهي نكرد و آخر هم درهمين مسير 

جان خود را ازدست داد.
معاون اول رئيسجمهـــوري با اعالم اينكه مرحوم 
تاجالديـــن نيز از نيروهاي خدوم و نماينده دو دوره مردم 
اصفهان در مجلس و فردي دلســـوز و زجر كشيده بودو 
خانوادهاي شـــريف داشت، گفت: او هم در راه خدمت به 
محرومين جان خود را از دســـت داد. اين ضايعه بزرگ 
را بـــه رهبر معظم انقالب، رئيسجمهوري، خانواده تامين 
اجتماعي، جامعه كارگران و خانوادههاي شـــريف ايشان 

تسليت عرض ميكنم. 
* پسرم همواره به فكر خدمت به مردم بود

سيد مرتضي نوربخش پدر مرحوم نوربخش ديروز در 
جمع سوگواران گفت: پسرم پاك به دنيا آمد، پاك زيست 
افزود: او همواره به فكر خدمت به مردم  وي و پاك رفت.
مقارن با دوران دفاع  بود و دوران دانشـــجويي خود را كه
عمليات حضور داشت و صادقانه در  مقدس بود در بيشتر

راه دفاع از ميهن اسالمي جنگيد.
او ادامه داد: پسرم در زمان حيات خود به عنوان پزشك 
ابتدا به عنوان مدير  ســـازمان تامين اجتماعي و كارمند در
همواره خدمت كرد و دغدغهاي  درمان تامين اجتماعي يزد،

جز اين نداشت.
* فردي پرتالش با مديريت جهادي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در مراسم تشييع 
مرحوم سيدتقي نوربخش درگرگان او را انساني خدمتگزار 
صديق، شـــريف، پاكدست، پرتالش با مديريت جهادي 
دانست و گفت: اين حادثه اسفناك را به همه خدمتگزاران 
ملت شريف ايران   تسليت عرض ميكنم. مرحوم نوربخش 
در نامهاي اعالم كرده بود كه حقوق من زياد است و نصف 
آن را كم كنيد و زماني كه ديد امكان آن وجود ندارد، هر 
ماه نصف حقوقش را به خيريه ميداد.  محمد شريعتمداري 
با تأكيد بر اينكه مرحوم نوربخش يكي از پزشكان حاذق 
و دانشمند اين كشور بود، گفت: مرحوم نوربخش در زمان 
دفاع مقدس در خدمت مردم شريف ايران و رزمندگان بود 
و بعد از جنگ نيز سالهاي متمادي خدمتگزار جمع كثيري 
از طبقات مختلف جامعه بود كه به نوعي با سازمان تأمين 

اجتماعي در ارتباط بودند.
وي با اشاره به فعاليت مرحوم نوربخش در سازمان 
تخصصي تامين اجتماعي ادامه داد: اداره نظام بيمهاي با توجه 
به وضع اقتصادي كشور كار بسيار دشواري بود ولي اين 
مرحوم براي حفظ ارزش داراييها، سازمان تأمين اجتماعي را 

به بهترين نحو و با وجود مشكالت فراوان اداره ميكرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه مرحوم 
نوربخش هيچگاه از خستگي نناليد و هميشه براي خدمت 
بـــه مردم آماده بود، گفت: اين مدير نجيب و متواضع در 
خيريه حضرت عبدالعظيم در شهرري هفته  اي يك  روز به 
صورت رايگان مردم را درمان ميكرد و هزينههاي دارويي 
مردم را پرداخت ميكرد، در حالي كه كسي از اين خدمتش 

مطلع نبود.
وي با اشاره به همزماني درگذشت اين دو مرحوم با 
شـــب شهادت امام عسگري(ع) افزود: انگار همه برنامهها 
جور شده بود كه ساعت 4 بعدازظهر در آن تقاطع باشيم. 
به نظر من اين حادثه يك درس عبرت بزرگ براي همه 
مســـئوالن است چرا كه از اين دنيا رفتني هستيم، لذا بايد 
مانند مرحوم نوربخش طوري خدمت كنيم كه نام نيك از 

ما برجا بماند.
امام جمعه موقت گرگان هم با تسليت به خانواده مرحوم 
دكتر نوربخش، رئيسجمهوري، اعضاي دولت به ويژه وزير 
كار و تعاون گفت: آن مرحومان با توجه به پروژههايي كه 
افتتاح و كلنگزني كردند با نيت قربت خدا و خدمت به 

مردم سفر كردند.
حجتاالسالم قاسم ليواني اظهارداشت: مرحوم نوربخش 
چهره آشنا براي مردم كشور بود و هفتهاي يك بار بيماران را 

رايگان معالجه ميكرد، او دست پاك و خدوم بود.
به گزارش خبرنگار اطالعات در گرگان، اســـتاندار 
گلســـتان در اين مراسم با تشريح حادثه تصادف مرحوم 
نوربخش گفت: به اصرار مرحوم نوربخش تغيير مسير داديم 
تا از بيمارستان تامين اجتماعي «حكيم جرجاني» بازديد كنيم 

در حالي كه بازديد از اين بيمارستان در برنامه نبود.
ســـيد منافهاشمي با ابراز تاسف از وجود اشكاالت 
هندسي و نقاط حادثه خيز در جادههاي استان گلستان اضافه 
كـــرد: از بزرگي و خالص بودن مديران مرحوم، اطالعي 
نداشتم و امروز متوجه شدم مرحوم نوربخش نصف حقوق 

خود را از سازمان تامين اجتماعي نميگرفت.
دكتر علي ربيعي وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هم با تسليت درگذشت اين دو مرحوم اظهار داشت: اين 
دو عزيـــز واقعـــاً از بندگان خوب خدا بودند. وي با بيان 
اينكه مرحوم تاجالدين را از سال 59 ميشناختم، ادامه داد: 
ايـــن مرحـــوم را از زماني كه يك كارگر جوان و فعال در 
تشكلهاي كارگري بود ميشناختم، وي يكي از مبارزان قبل 

از انقالب و فردي جسور و متقي بود.
تقـــي نوربخش رئيس ســـازمان تامين اجتماعي و 

عبدالرحمن تاجالدين معاون وي عصرپنجشنبه در تصادف 
خودرو حاملشان با يك تريلر به علت شدت جراحت ناشي 
از سانحه درگذشتند و خليل حنيف از مديران ستادي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مصدوم شد كه در بيمارستان 
بســـتري و تحت درمان است. راننده صدمه ديده خودرو 
استانداري گلستان و حامل مديران تامين اجتماعي كه حال 

بهتري دارد، درمان اوليه شد.
* علل سانحه 

رئيس پليس راه گلستان گفت: پس از بررسي افسران 
پليس راه استان و مشورت با كارشناسان اعزامي از تهران 
سه عامل تاثيرگذار در بروز سانحه رانندگي كه بر اثر آن 
خودرو حامل مديرعامل فقيد سازمان تامين اجتماعي با تريلر 

تصادف كرد؛ مشخص شد.
سرهنگ دوم علي عبدي اظهار داشت: رعايت نكردن 
حق تقدم از سوي راننده خودرو تويوتا لندكروز حامل مديران 
سازمان تامين اجتماعي هنگام دور زدن، توجه ناكافي به جلو 
از سوي راننده تريلر و ناايمن بودن دوربرگردان محل وقوع 
حادثه سه دليل اصلي در بروز اين سانحه است. وي اضافه 
كرد: برطرف نكردن مشكل فني و هندسي دوربرگردان محل 
وقوع حادثه و قصور مسئول يا مسئوالن و دستگاههاي ذيربط 

موضوعي جداگانه است.
رئيس پليس راه گلستان در خصوص نبود اسكورت 
براي مسئوالن همراه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
طبق قانون و دستورالعمل ويژه براي مقامات و شخصيتها؛ 
افرادي كه در ســـانحه دچار صدمه شدند در رده حفاظتي 
شامل اسكورت راهور و پليس راه قرار ندارند. عبدي اظهار 
داشت: در عين حال هر مقام و مسئولي كه به استان گلستان 
سفر كند با هماهنگي و ابالغ به پليس سهم هر بخش در 
تامين اسكورت مشخص ميشود كه براي اين برنامه جلسه 

مربوطه برگزار نشده و درخواستي واصل نشد.
* بازجويي از راننده 

رئيس دادگستري كل استان گلستان گفت: راننده تريلري 
كه با خودرو حامل مرحوم نوربخش و همراهانش برخورد 

كرد، در بازداشت به سر ميبرد. هاديهاشميان اظهار داشت: 
بازجويي از راننده تريلر در خصوص جزئيات سانحه كه 
منجر به فوت و مصدوميت چهار نفر شد ادامه دارد. رئيس 
دادگستري گلستان گفت: تا زمان «تامين دليل» راننده تريلر 
با قرار موقت بازداشـــت است تا اظهارات وي هم تكميل 

و ضميمه شود.
* پيامهاي تسليت شخصيتها

دكتر روحاني رئيسجمهور درگذشت اندوهبار مدير 
عامل و معاون پارلماني سازمان تامين اجتماعي را تسليت 
گفت. متن پيام حجت االســـالم و المسلمين دكتر حسن 

روحاني به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

يُْدرِْكُه ثَُمّ َرُسولِِه َو ِ اَهللاّ ُمَهاِجًرا إِلَى بَيْتِِه مِْن يَْخُرْج َمْن َو
ِ اَهللاّ َعَلى أَْجُرُه َوَقَع َفَقْد الَْمْوُت

خبر تلخ سانحه تصادف رانندگي و درگذشت اندوهبار 
مدير عامل و معاون پارلماني سازمان تامين اجتماعي موجب 

تاثر و تالم فراوان شد.
مرحوم دكتر ســـيد تقي نوربخش، همراه صديق و 
كوشاي دولت در 5 سال گذشته؛ مديري متعهد و دلسوز، 
پركار، صادق و متواضع بود كه لحظهاي از خدمت به خانواده 
تامين اجتماعي به ويژه كارگران زحمتكش و بازنشستگان 

شريف باز نايستاد.
مرحوم عبدالرحمن تاجالدين معاون پارلماني سازمان 
تامين اجتماعي نيز سالها در مسئوليتهاي مختلف پارلماني و 
اجرايي خدمات ارزندهاي داشت و تقدير چنين بود كه اين دو 
چهره خدمتگزار، با هم و در مسير خدمت به مردم به ديدار 
معبود بشتابند. اينجانب اين ضايعه را به خانوادههاي محترم 
نوربخش و تاجالدين، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
سازمان تامين اجتماعي، خانواده بزرگ دولت و جامعه عزيز 

كارگري و بازنشستگان تسليت ميگويم.
براي آن عزيزان فقيد كه در راه خدمت به مردم جان 
خود را تقديم كردند، از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه 
و علو درجات، براي خانوادههاي محترم ايشان و بازماندگان 
صبر و اجر و براي مصدوم اين ســـانحه شـــفاي عاجل و 

كامل مسالت دارم.
 حسن روحاني
رئيسجمهوري اسالمي ايران

* تسليت رئيس مجلس 
رئيس مجلس شوراي اسالمي هم، درگذشت مديرعامل 

و معاون سازمان تامين اجتماعي را تسليت گفت.
پيام دكتر علي الريجاني به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اناهللا و انااليه راجعون 

جان باختن اندوهبار دكتر سيدتقي نوربخش مدير عامل 
سازمان تامين اجتماعي و عبدالرحمان تاج  الدين معاون حقوقي 
و پارلماني اين سازمان و نماينده اسبق اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي، در اثر سانحه تصادف موجب تاسف و تاثر 
گرديد. اين خدمتگزاران صديق به انقالب و مردم، هنگام انجام 
خدمت و درحين ماموريت جهت بازديد و افتتاح چند پروژه 

درماني و اجتماعي در استان گلستان جان باختند. 
 ضمن عرض تســـليت اين ضايعه به مردم شريف 
ايران، مجموعه خدوم ســـازمان تامين اجتماعي و خانواده 
درگذشتگان، براي اين دو عزيز، رحمت و مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مســـئلت 
ميكنم.

علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي
* تسليت رئيس قوه قضائيه 

آيت اهللا آملي الريجاني رئيس قوه قضائيه هم با صدور 
پيامي درگذشت مدير عامل و معاون حقوقي و امور مجلس 

سازمان تامين اجتماعي را تسليت گفت.
متن پيام تســـليت رئيس قوه قضائيه به شـــرح زير 

است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم
اناهللا و انا اليه راجعون

وقوع حادثه تلخ و تاسفبار رانندگي در استان گلستان 
كه منجر به جان باختن مرحوم دكترســـيد تقي نوربخش 
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي و معاون حقوقي و امور 
مجلس ايشان مرحوم عبدالرحمن تاج الدين گرديد، موجب 

تاثر اينجانب شد.
اينجانب ضمن ابراز همدردي با خانواده اين عزيزان، 
اين مصيبت را به بازماندگان و كاركنان خدوم ســـازمان 
تامين اجتماعي تسليت ميگويم و از درگاه خداوند منان 
براي درگذشـــتگان اين حادثه رحمت و مغفرت الهي 

مسئلت دارم.
صادق آملي الريجاني

* تسليت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيت اهللاهاشـــمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، هم درگذشـــت مديرعامل سازمان تامين 

اجتماعي را تسليت گفت.
بـــه گزارش اداره كل ارتباطات و تشـــريفات دفتر 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، متن پيام به شرح 

زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

درگذشت ناگهاني جناب آقاي دكتر نوربخش مديرعامل 
و دكتر تاجالدين معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين 

اجتماعي در حين انجام ماموريت اداري و خدمت رساني 
به مردم موجب تاسف و تاثر اينجانب شد.

بدين وسيله درگذشت اين دو مدير خدوم و پرتالش 
را كه تا آخرين لحظات عمر خود در پي انجام وظيفه و 
خدمت صادقانه به مردم و قشر زحمتكش كارگر، بيمه شدگان 
تامين اجتماعي،مستمري بگيران و بازنشستگان عزيز بودند،به 
محضر مقام معظم رهبري،هيأت محترم دولت،خانواده محترم 
آنان،مديران و كاركنان محترم سازمان تامين اجتماعي و جامعه 
پزشـــكي كشور تسليت گفته و از خداوند متعال براي آن 
عزيزان،رحمت واســـعه و مغفرت الهي و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت دارم.
والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته
سيد محمودهاشمي شاهرودي

* 5300 نقطه حادثه خيز در كشور 
رئيس پليس راهورناجا گفت: با اقدامات انجام شده 
هشت هزار نقطه حادثهخيز كشور به پنج هزار و300 مورد 

كاهش يافت.
سردار تقي مهري پس از مراسم تشييع پيكر مرحومان 
نوربخش و تاج الدين مديرعامل و معاون فقيد ســـازمان 
تامين اجتماعي در گرگان اظهار داشت: از نقاط حادثه خيز 
موجود در كشـــور 2 هزار نقطه درون شهري و سه هزار 

و300 مورد برون شهري هستند.
وي ادامـــه داد: نياز داريم كه تقاطعهاي حادثه خيز 
همسطح به غيرهمسطح تغيير يابد و اين مهم نيازمند بودجه 

و برنامه مدون است.
وي با بيان اين كه مجلس شـــوراي اســـالمي براي 
رفع مشكل بودجه مصوب كرد، افزود: اعتبار منظور شده 
جوابگوي نيازها نيســـت و با اين وضع نمي توان نقاط 

پرخطر را كاهش داد.
مهري گفت: در اســـتان گلستان هم بيش از80 نقطه 
حادثه خيز و پرخطر وجود داشت كه با اقدامات شوراي 
ترافيك اســـتان اين نقاط كاهش يافته اما براي رسيدن به 
وضع مطلوب بايد بودجه اســـتاني مشخص در اين زمينه 

اختصاص يابد.
رئيـــس پليـــس راهور ناجا با تاكيد بر اين كه اغلب 
دوربرگردانهاي موجود كشور مورد تاييد پليس نيست، اضافه 
كرد: اعتقاد داريم اين نقاط بايد روگذر و زيرگذر باشد و 
نبايد منتظر حادثه اي باشيم تا سپس فكر عالج كنيم. وي 
با تصريح بر اينكه دوربرگرداني كه به حادثه و جان باختن 
مديرعامل و معاون سازمان تامين اجتماعي منجر شد، داراي 
اشكال جدي است، گفت: جاده، راننده و حتي وسيله نقليه 
هر يك سهمي در بروز حوادث رانندگي دارند. وي ادامه 
داد: از80 دوربرگردان گلســـتان كه مشكل داشتند هنوز50

مورد رفع مشكل نشده كه با توجه به مساحت اين استان 
رقم بسيار بااليي است.

علي اصغر طهماسبي معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي 
استاندار گلستان هم در خصوص نبود تيم راهور و پليس 
راه براي كنترل ترافيك دوربرگردان محل وقوع سانحه گفت: 

اين موضوع در دست بررسي است.
* جزئيات حادثه از زبان استاندار گلستان

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: سيدمناف هاشمي استاندار 
گلستان در جمع خبرنگاران با تسليت درگذشت مديرعامل 
سازمان تأمين اجتماعي و معاون پارلماني اين سازمان در 

سانحه رانندگي در ورودي شهر گرگان اظهار داشت: اين 
حادثه بسيار تلخ بود و بايد اين ضايعه را به دولت و همه 

مردم تسليت بگويم.
بعد از حادثـــه، رئيسجمهوري و آقاي جهانگيري 
معاون اول ايشان و خيلي از اعضاي دولت تماس گرفتند 

و اظهار تأثر كردند.
وي دربـــاره چگونگي وقوع اين حادثه گفت: بعد از 
كلنگزني مركز درماني در عليآبادكتول در حال بازگشت به 
گرگان بوديم كه به خواست دكتر نوربخش قرار شد بازديدي 

هم از بيمارستان تأمين اجتماعي گرگان داشته باشيم.
هاشـــمي با بيان اينكه «آنها در ماشين جلويي بودند 
و بنده به همراه وزير در خودرو پشـــت سر آنان حضور 
داشتيم»، ادامه داد: پشت يكي از تقاطعها در لحظهاي كوتاه، 
يك تريلر با سرعت بسيار زياد به خودرو لندكروز حامل 

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي برخورد كرد.
اســـتاندار گلستان با بيان اينكه «احتماالً تريلر نسبت 
به خودرو جلوي ما ديد نداشـــته است»، اضافه كرد: بعد 
از وقوع اين حادثه، براي اينكه 5 دقيقه هم معطل رسيدن 
آمبوالنسها نشويم، مصدومان را با خودرو ون همراهمان 

به نزديك ترين بيمارستان رسانديم.
وي با اظهار اينكه در بيمارستان حكيم جرجاني گرگان 
هم كل كادر پزشكي استان بسيج شدند و به مدت 2 ساعت 
سيپيآر را انجام دادند، افزود: حتي براي اينكه نتيجه بگيرند 
شكافي هم در شكم ايجاد كردند و ما هم به همراه وزير تعاون 
كار و رفاه اجتماعي در بيمارستان حضور داشتيم و فقط دعا 
ميكرديم، اما متأسفانه تالشهاي كادر پزشكي نتيجهبخش 
نبود و در اين حادثه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و 

معاون پارلماني اين سازمان را از دست داديم.
* زندگينامه دكتر نوربخش 

دكترسيدتقي نوربخش10 تير 1339 در قاينـ  خراسان 
جنوبي متولد شد.

وي بعد از گرفتن مدرك پزشكي خود در سال 1363
وقتي 24 ســــاله بود به عنوان دبير ســــتاد جنگ و جهاد 
دانشگاه تهران انتخاب شد و تا سال 1376 در اين پست 

و مقام خدمت كرد.
 آن مرحوم عضو هيات مديره و قائم مقامِ مديرعامل 
سازمان تأمين اجتماعي بين سالهاي 1376 تا1380، قائم 
مقام رئيس كل سازمان نظام پزشكي بين سالهاي 1382 تا 

1384، رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران بود.
دكتر نوربخش شــــهريور 1392 در حكمي از سوي 
علي ربيعي، وزيروقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان 

رئيس سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد.
* سوابق دكتر نوربخش

اخذ درجه دكتراي پزشــــكي عمومي 1368 دانشگاه 
تهران

اخذ درجه دكتراي تخصصي پزشكي در رشته جراحي 
ارتوپدي 1372 دانشگاه تهران

دبير ســــتاد جنگ و جهاد دانشــــگاه تهران 1363 تا 
1376

مسئول جهاد دانشگاهي 1369 تا 1372
مدير گروه ارتوپدي دانشــــكده پزشــــكي علي بن 

ابيطالب(ع) يزد
مديركل درمان تأمين اجتماعي اســــتان يزد 1374 تا 

1376
مدير نمونه ملي در سال1380

عضو منتخب شوراي عالي نظام پزشكي (سه دوره) 
1379تا 1391

اهم اقدامات انجام شده در زمان عضويت در هيات 
مديره سازمان تأمين اجتماعي 1376 تا1380

پرداخت به روز بدهي هاي دولت به سازمان تأمين 
اجتماعي

تدوين ســــطحبندي خدمات درماني سازمان تأمين 
اجتماعي در كشور

اســــتاندارد كردن خدمات درماني در سازمان و اخذ 
اولين گواهينامه ايزو خدمات درماني در كشور 

طراحي نظام ارجاع درمان تأمين اجتماعي در ســــال 
1377

راهاندازي بيمارستان ميالد
همچنين عبدالرحمن تاجالدين خوزاني معاون فقيد 
ســــازمان تامين اجتماعي متولد 1334 اصفهان و نماينده 
ادوار مجلس در دورههاي پنجم و ششم مجلس شوراي 

اسالمي بود.
* تشييع پيكر جانباختگان در تهران 

مراسم تشييع پيكر دكتر سيدتقي نوربخش و عبدالرحمن 
تاجالدين رئيس و معاون سازمان تامين اجتماعي با حضور 
مسئوالن كشوري و لشكري و قشرهاي مختلف مردم از 

مقابل بيمارستان ميالد تهران آغاز شد. 
در اين مراســــم اســــحاق جهانگيري معاون اول 
رئيسجمهوري، محمود واعظي رئيس دفتر رئيسجمهوري، 
علياكبر صالحي معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان 
انرژي اتمي، ســــورنا ســــتاري معاون علمي و فناوري 
رئيسجمهوري، حجتاالسالم محمدكاظم بهرامي رئيس 
ديوان عدالت اداري، محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، علي ربيعي وزير سابق تعاون، كار و 
رفــــاه اجتماعي، رضا طاليي نيك معاون پارلماني وزارت 
دفاع و پشــــتيباني نيروهاي مسلح، محمدحسين مقيمي 
اســــتاندار تهران و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي 

اسالمي حضور داشتند. 
* خاكسپاري در شهرري 

به گزارش خبرنگار اطالعات از شهرري پيكر مرحوم 
دكتــــر نوربخش عصر ديروز در ميــــان انبوه عزاداران و 
دوستداران وي تشييع شد. پس از تشييع و اقامه نماز بر 
پيكر اين خدوم مردم و دولت دوازدهم پيكر آن مرحوم 
در دارالرحمه حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني(ع) 

به خاك سپرده شد. 
دكتر هدايتاهللا جماليپور معاون اســــتاندار تهران و 
فرماندار ويژه شهرستان ري پس از برگزاري اين آيين به 
اطالعات گفت: مردم يكي از دلســــوزترين و خادمترين 
بندگان خود در دولت را به خاك سپردند.  او گفت: حضور 
انبوه دوستداران اين مرد بزرگ خود گوياي شخصيت واالي 
او بود.  دكتر جماليپور يادآور شد كه مرحوم نوربخش 
يكي از خادمان حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع) بود 
و عصرهاي سهشنبه هر هفته به طور ناشناس در درمانگاه 
حرم حضور مييافت و به درمان و جراحي بيماران اين 

درمانگاه ميپرداخت.  

تشييع باشكوه پيكر دكتر نوربخش و عبدالرحمن تاجالدين در گرگان و تهران

يادداشت
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پيروزي كرواسى بر اسپانيا در ليگ ملت ها
شكست اسپانيا در خانه كرواسى اميدهاى 
صعود شـــاگردان انريكه به سطح باالتر ليگ 
ملت هـــاى اروپا را به اما و اگر كشـــاند.به 
گزارش ايسنا، ليگ ملت هاى اروپا با 9 ديدار 
از 6 گروه برگزار شد كه در مهم ترين ديدار 
كرواسى موفق شد با درخشش مدافع جوان 
خود اسپانيا را با نتيجه سه بر دو شكست دهد 
تا اميدهايش براى صعود به ســـطحى باالتر 
حفظ شود.در اين ديدار آندره كراماريچ در دقيقه 54 و تين يدواى در 
دقيقه 67 دو بار كروات ها را پيش انداختند اما شاگردان لوييز انريكه هر 
بار توسط سبايوس در دقيقه 57 و رخيو راموس در دقيقه 79 باز را به 
تساوى كشاندند. اين پايان كار نبود و كرواسى توانست در دقيقه 93 با 
درخشش مدافع چپ خود يعنى يدواى گل سوم را به ثمر برساند تا 
آن ها مانند انگليس در گروه چهارم سطح يك اين مسابقات اميد صعود 

داشته باشند.
نتايج كامل ديدارهاى ديشـــب ليگ ملت هاى اروپا به شـــرح زير 

است:
بلژيك 2 – 0 ايسلند.كرواسى 3 – 2 اسپانيا.اتريش 0 – 0 بوسنى.

مجارستان 2 – 0 اسلونى.يونان 1 – 0 فنالند.قزاقستان 1 – 1 لتونى.آندورا 1 
– 1  گرجستان.سن مارينو 0 – 1 مولداوى.لوكزامبور 0 – 2 بالروس
روسيه ميزبان واليبال قهرمانى جهان 2022 شد

ميزبانان رقابت هاى جهانى پيش روى واليبال در جريان نشســـت 
FIVB اعالم شـــدند.به گزارش خبرگزارى فارس،در جريان  نشســـت 

ساالنه فدراسيون جهانى واليبال FIVBپس از مراسم ابتدايى اين نشست 
گزارشات و تصميمات اتخاد شده ارائه شد. در يكى از مهمترين بخش هاى 
اين نشســـت ميزبانان رقابت هاى جهانى نيز معرفى شـــدند كه بر اين 
اساس رقابت هاى قهرمانى مردان جهان در سال 2022 به روسيه رسيد.
در اين راستا فينال ليگ ملت هاى جهان تا 3 سال آينده در بخش مردان 
به آمريكا و در بخش زنان به چين داده شد. رقابت هاى قهرمانى زير 19 
سال جهان در تونس و زير 21 سال در بحرين برگزار مى شود. ضمن 
اينكه مصر و مكزيك به ترتيب ميزبان رقابت هاى زير 18 سال و زير 

20 سال دختران خواهند بود.
صعود فدرر به نيمه نهايى تور ATP لندن

تنيسور سوييسى با پيروزى برابر كوين 
اندرسون توانست به مرحله نيمه نهايى تور 
ATPلندن صعود كند.به گزارش ايسنا، روز 

پنجـــم فينال تور ATPلندن با برگزارى دو 
ديدار به پايان رسيد. در مهمترين بازى راجر 
فدرر به مصاف كوين اندرسون رفت و دو 
بر صفر پيروز شد.تنيسور سوييسى در ست 
نخســـت 6 بر 4 پيروز شد و ست دوم را 

با نتيجه 6 بر 3 به نفع خود به پايان رســـاند. مرد شـــماره سه جهان به 
عنوان صدرنشين گروه خود به نيمه نهايى صعود كرد. اندرسون نيز با 
دو پيروزى در رتبه دوم قرار گرفت و به جمع چهار تنيســـور برتر راه 
يافت.پيش از اين ديدار دومينيك تيم به مصاف كى نيشـــيكورى رفت 
و حريف ژاپنى اش را شكســـت داد. با اين حال نتوانســـت به دور بعد 

صعود كند.
خداحافظى رونى از بازى هاى ملى

مهاجم انگليســـى آخرين بازى ملى اش 
را برابـــر تيم ملى فوتبال آمريكا انجام داد.به 
گزارش ايسنا، تيم ملى فوتبال انگليس در يك 
بازى دوستانه به مصاف آمريكا رفت و با سه 
گل پيروز شد با اين حال مهم ترين اتفاق اين 
بازى خداحافظى وين رونى بود.برترين گلزن 
تاريخ تيم ملى انگليس در حالى براى آخرين 
بار با پيراهن كشورش به ميدان رفت كه در 
120 بازى توانســـت 53 گل به ثمر برساند.رونى در دقيقه 58 به جاى 
جسى لينگارد وارد زمين شد و تا پايان تيمش را همراهى كرد. او در ميان 
تحسين تماشاگران از فوتبال ملى خداحافظى كرد.مهاجم انگليسى پس 
از پايان بازى در صفحه شخصى اش از هواداران براى حمايت هميشگى 
و سال هاى حضورش در تيم ملى قدردانى كرد. او نوشت: هرگز شما 

را فراموش نخواهم كرد.

ايران يك- ترينيدادوتوباگو صفر
ديدار دوستانه تيم ملى فوتبال ايران با تيم 
ملى ترينيدادوتوباگو با پيروزى قرمزپوشان ايران 
به پايان رسيد.به گزارش ايسنا، تيم ملى فوتبال 
ايران از ســـاعت 18 روزپنجشنبه در ورزشگاه 
آزادى در ديدارى تداركاتى به مصاف تيم ملى 
تررينيـــداد و توباگو رفت. اين ديدار نه چندان 
جذاب در  عصر سرد پاييزى در نهايت با نتيجه 
يك بر صفر به ســـود تيم ملى ايران به پايان 
رسيد.در آغاز نيمه دوم بازى، قرمزپوشان ايران توسط كريم انصارى فرد به 
گل رسيدند. در دقيقه 50 حركت خوب وريا غفورى و پاس اين بازيكن 
انصارى فرد را صاحب توپ كرد و اين بازيكن هم با يك شوت زيبا گل 

را به ثمر رساند.
تيم پومسه سه نفره زنان قهرمان جهان شد

تيم پومسه سه نفره زنان كشورمان 
با تركيب آتوسا فرهمند، سيده معصومه 
حسينى و سونا رزاقى خوشرنگ ترين 
مدال جهان را كسب كرده و بر سكوى 
قهرمانى ايستاد.به گزارش خبرگزارى 
مهر، يازدهمين دوره مسابقات قهرمانى 
جهان پومسه از 24 آبان ماه با حضور 
1274 پومســـه رو از 54 كشور در 

ورزشگاه «تيان مو» چين تايپه آغازشده و به مدت 4 روز ادامه خواهد 
داشت.در پايان رقابت هاى تيمى رده سنى 31 تا 40 سال گروه زنان، تيم 
پومسه سه نفره ايران با تركيب آتوسا فرهمند، سيده معصومه حسينى 
و سونا رزاقى بر سكوى قهرمانى ايستاد، كره جنوبى نايب قهرمان شد 
و تيم هاى فرانســـه و فنالند مشـــتركا سكوى سومى را بدست آوردند.

فاطمه اسدپور سرمربيگرى تيم زنان را برعهده دارد و مهسا مردانى نيز 
مربى مى باشد.

4 مدال برنز فرنگي كاران در بخارست
تيم ملى كشتى فرنگى اميد در رقابت هاى كشتى فرنگى زير 23 سال 
جهان در كشور رومانى با كسب 4 مدال برنز،  70 امتياز و رده ششم به كار 
خود پايان داد.به گزارش خبرگزارى فارس و به نقل از روابط عمومى فدراسيون 
كشتى، رقابت هاى كشتى فرنگى زير 23 سال جهان در شهر بخارست كشور 
رومانى برگزار شد كه در پايان تيم ايران توسط مهدى محسن نژاد، مهدى 
ابراهيمى، على اكبر حيدرى و على اكبر يوسفى در اوزان 60، 82، 97 و 130 
كيلوگرم صاحب مدال برنز شد.در رده بندى تيم نيز تيم ايران با 70 امتياز 
در جايگاه ششم قرار گرفت و تيم هاى گرجستان، روسيه و تركيه به ترتيب 

با 126، 101 و 87 امتياز اول تا سوم شدند.
رئيس فدراسيونى كه مدال طال گرفت

تيـــم امدادى نجات غريق ايران در حالى به 
مدال طالى رقابت هاى جهانى 2018 استراليا رسيد 
كه ايلخان نورى، رييس فدراسيون را در تركيب 
خود داشت.به  گزارش  ايسنا،   در جريان برگزارى 
اولين روز رقابت هاى نجات غريق قهرمانى جهان 
2018 استراليا، تيم   ملى امدادى نجات غريق ايران 
با تركيب ايلخان نورى (رئيس فدراسيون نجات 
غريق ايران)، محمد ناظرى، ســـهيل آشتيانى و 
حميد قدسى نژاد موفق شد در رقابت ماده چهار در 50 متر با مانع امدادى با 
پشت سر گذاشتن همه رقيبان در جايگاه نخست قرار بگيرد و صاحب مدال 

طالى اين دوره از مسابقات شود.
نوشاد لژيونر نمى شود

دارنده مدال برنز تنيس روى ميز 
بازى هاى آســـيايى با پيوستن به تيم 
پتروشيمى بندرامام امسال هم در ليگ 
برتر ايران بـــازى مى كند.به گزارش 
ايسنا، نوشاد عالميان ملى پوش تنيس 
روى ميز ايران كه در بازى هاى آسيايى 
2018 صاحب مدال برنز شد، تصميم 
گرفت همانند برادرش نيما عالميان كه 

در ليگ فرانسه حضور دارد، لژيونر شود اما هنوز تيمى پيدا نشده كه نوشاد 
را در اختيار بگيرد از اين رو نوشاد از هفته آينده در ليگ برتر تنيس روى 

ميز ايران بازى خواهد كرد.

هفته چهارم ليگ برتر بسكتبال به پايان رسيد و اردوي 
آمادگـــي تيم ملي براي حضـــور در پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني 2019چين از امروز در تاالر بســـكتبال آزادي 

تهران، آغاز مي شود.
اردويي مهم براي مســـابقاتي تعيين كننده. قبل از آغاز 
مسابقات انتخابي جام جهاني با شكل جديد و پس از آنكه 
نحوه برگزاري اين مسابقات از سوي فدراسيون جهاني اعالم 
شد، تيم ملي بسكتبال ايران، يكي از اصلي ترين شانس هاي 
صعود به جام جهاني بود در حاليكه امروز و پس از پشت سر 
گذاشتن چهار پنجره اين مسابقات، اين شانس به حداقل و 

اگر و اّماها رسيده است.
طبق شيوه جديد مسابقات انتخابي جام جهاني، آسيا 7 
نماينده در اين رقابتها خواهد داشت كه با اضافه شدن چين 
به دليل ميزباني جام جهاني 2019 به جمع صعودكنندگان،  اين 
تعداد به عدد 8 مي رسد و چه كسي نبود كه باور داشته باشد 
تيم قدرتمند ايران در جمع 8 تيم پاياني قرار نخواهد گرفت. 
نه تنها اين باور وجود نداشت بلكه پس از اضافه شدن تيمهاي 
استراليا و نيوزيلند به جمع آسيايي ها، حتي شانس نيوزيلند هم 
از ايران بيشتر ارزيابي نمي شد بلكه استراليا تنها تيمي بود كه 
مي توانست در قاره كهن، قبل از تيم ملي ايران، شانس صعود 
به جام جهاني را داشته باشد. اثبات اين ادعا  هم نايب قهرماني 
ايران در كاپ آســـيا 2017 پس از شكست مقتدرانه تمامي 

حريفان و شكست مقابل استراليا در فينال بود.
مســـابقاتي با سطح كيفي بسيار باال كه حامد حدادي 
ستاره استثنايي تيم ملي ايران در آن مسابقات با بدست آوردن 
عنوان ارزشمندترين بازيكن، توانست از ركورد «يائومينگ» 
ستاره افسانه اي چين كه سابقه چندين سال حضور موفق در 

«N.B.A» را داشت نيز بشكند و او را پشت سر بگذارد.
اّما همان تيمي كه در بدترين شـــرايط، دومين شانس 
صعود به جام جهاني 2019 چين بود امروز به شرايطي دچار 
شده كه شانس حضورش در جمع 6 تيم پاياني به مراتب 
پائيـــن آمده و از امروز بازيهـــاي تيم اردن در گروه ديگر 
اين مسابقات را دنبال مي كند به اميد اينكه اگر در جمع 6 
تيم پاياني قرار نگرفت، بتواند حداقل به عنوان بهترين تيم 
چهارم، راهي مسابقاتى شود كه طي سالهاي 2010 و 2014 با 
قدرت به آن راه يافت. تيم ملي بسكتبال كشورمان طي چهار 
پنجره انتخابي گذشـــته، صاحب 6 پيروزي و دو شكست 
است. دو شكست غيرمترقبه اي كه حال و روز تيم ملي را 
به اينجا رسانده است. شروع مسابقات انتخابي 2019 با شكل 
جديد، همزمان شد با كنار رفتن غيرمترقبه محمود مشحون 
از رياست فدراسيون تا بسياري از كارشناسان شكست دور 
از انتظار مقابل عراق نه چندان مطرح را مرتبط با شوك كنار 

رفتن مشحون ارزيابي كنند.
مشحون روزي از سمت خود استعفا داد كه ملي پوشان به 
همراه كادر فني به خارج از كشور اعزام شده بودند و اين خبر 
تا حد زيادي آنان را متزلزل كرد. هم بازيكنان و هم كادر فني 
را. چراكه پس از بازگشت مشخص نبود كه آيا آن بازيكنان و 
كادر فني، باز هم بازيكن و مربي تيم ملي خواهند بود يا نه؟!
تصوري كه به واقعيت نزديك بود و اگرچه حاتمي در بازي 

دوم موفق بود اّما از كار بركنار شد و البته تغييرات محسوسي 
هم در تركيب تيم ملي بوجود آمد و برخي از ملي پوشـــان 
كه چند سالي بود از عرصه بازيهاي ملي، كنار رفته بودند 
جاي برخي از جوانان را گرفتند كه طي اين چند ســـال به 
خوبـــي در تيم ملي جا افتاده بودند. در هر حال پس از اين 
تغييرات و پاره اي از اظهارنظرهاي متوليان بسكتبال بعد از اين 
تغييرات،  دلخوري هايي براي برخي از بهترين ملي پوشان پيش 
آمد كه بالفاصله واكنش نشان دادند. به اين ترتيب تيم ملي با 
تركيب جديد كادر فني و بازيكنان و همچنين تداركات الزم، 
پنجره هاي بعدي را پشت سر گذاشت و با مشكلي هم از نظر 
نتيجه گيري، مواجه نشد هر چند كه برخي خبرهاي گاليه آميز 

غيررسمي از سوي برخي بازيكنان به گوش مي رسيد. 
با اين وجود ملي پوشان نتايج الزم را تا قبل از بازي با 
ژاپن در پنجره چهارم انتخابي بدست آوردند اما در مقابل ژاپن، 
در ژاپن به شكستي سنگين  تن دادند كه همين شكست سنگين 
كار آنان را براي قرارگرفتن در جمع 6 تيم نهايي، ســـخت 
مي كند. شكستي با اختالف 14 امتياز در حاليكه تيم ملي پر 

ابهت ايران در اين بازي حتي به امتياز 60 هم نرسيد. 
اما هنوز كار تمام نشده و ايران براي راهيابي به مسابقات 
جام جهانـــي 2019 چيـــن، دو پنجره ديگر را پيش رو دارد. 
پنجره هايي كه با شرايط موجود در تيم ملي، اگرچه كار براي 

ملي پوشان تمام نشده، اما بسيار دشوار است. 
در ادامـــه اين رقابتها تيم كشـــورمان دو بازي مقابل 
استراليا دارد، يك بازي مقابل فيليپين و يك بازي هم مقابل 
ژاپن، مسابقاتي كه هيچكدام براي تيم ملي فعلي كشورمان 
آســـان نخواهد بود بخصوص كه ممكن است تعدادي از 

تعيين كننده ترين ستاره ها، تيم ملي را همراهي نكنند. 
در بـــازي مقابل ژاپن در پنجره چهارم انتخابي، حامد 
حدادي بدليل مصدوميت و صمد نيكخواه بهرامي بدليل سفر 
به آمريكا تيم ملي را همراهي نمي كردند و بهترين فرصت 
نصيب ژاپن شد تا به بهترين نتيجه ممكن برسد و تيم ملي 

ايران را به دردسر بيندازد. در قبال ضعيف تر شدن تيم ايران، 
ژاپني با آوردن يكي دو بازيكن دوتابعيتي به مراتب قدرتمندتر 
به ميدان آمدند و در روزي كه تقريباً روز خوب هيچكدام 
از ملي پوشان نبود، 70 بر 56 تيم كشورمان را در يك بازي 
كامالً برتر در نيمه دوم از پيش رو برداشتند. ژاپني ها آنچنان 
بازي منسجم و محكمي را در نيمه دوم هم در دفاع و هم در 
حمله به نمايش گذاشتند كه بعيد بود حتي در صورت بودن 
صمد نيكخواه، بتوانند پيروز ميدان باشند و آنكه مي توانست 
گره از كار آنان بگشايد، حامد حدادي بود. بازيكني كه اما 
مصـــدوم بود و البته احتمال دارد در بازيهاي پيش رو نتواند 

ساير ملي پوشان را همراهي كند. 
 تيم ملي كشورمان در پنجره چهارم فيليپين را كه تعداد 
زيادي از ملي پوشان خود را بدليل محروميت بهمراه نداشت 
در تهران شكســـت داد. اما همين تيم فيليپين امروز برخي 
از بازيكنان گذشته شاخص خود را به تركيب بازگردانده و 
همچنين با بهره برداري از بازيكنان دوتابعيتي و بخصوص يك 
بازيكن شاغل در «N.B.A» نقشه هاي زيادي براي از پيش رو 

برداشتن تيم ملي ايران در بازي برگشت دارد. 
بنابراين ملي پوشـــان ايران كه با حضور 20 بازيكن از 
امروز كارشان را در تاالر بسكتبال آزادي تهران شروع كرده اند 
در 9 آذرماه در ملبورن استراليا تيم قدرتمند استراليا را پيش رو 
دارند و 12 آذرماه بايد در مانيل به مصاف فيليپيني بروند كه 

ديگر آن تيم دور رفت نيست. 
قوي بودن تيم ملي اســـتراليا و همچنين قوي تر شدن 
تيـــم ملي فيليپين يك طرف و دغدغه عدم همراهي حامد 
حدادي، صمد نيكخواه بهرامي و ارســـالن كاظمي، سه تن 
از تعيين كننده ترين ملي پوشان كشورمان در پنجره پنجم از 
طرف ديگر، استرسها را براي عدم نتيجه گيري الزم در اين 
دو مسابقه بيشتر مي كند و چنانچه تيم ملي در اين دو مسابقه 
موفق به پيروزي نشود، اگر و اماهاي صعود به صورت خيلي 

جدي تر، آغاز مي شود. 

با اين وجود آنچه كه قطعي است، عدم حضور ارسالن 
كاظمي بهترين پست چهار ايران بدليل مصدوميت در اين 
مرحله استـ  هر چند كه ارسالن تا هفته چهارم ليگ برتر 
هم تيم پتروشيمي را همراهي كرد و يكي از بهترين ها هم 
بـــودـ  امـــا هنوز عدم حضور حامد حداديـ  كه او هم با 
مصدوميتي كهنه مواجه است و شنيده ها حكايت از آن دارد كه 
به بهبودي كامل نرسيده ـ  قطعي نيست و خبر اميدواركننده اي 
هم براي بازگشـــت صمد از آمريكا و همراهي تيم ملي به 

گوش نمي رسد. 
بدتر از همه اين موارد، شـــايعاتي است مبني بر اينكه 
برخي از دلخوري ها و يا شايد هم سوء تفاهمات، باعث شده 
كه همدلي هاي الزم بين همه عوامل تيم، مثل گذشته وجود 
نداشته باشد. موضوعي كه نشأت گرفته از حاشيه هايي بين 
بازيكنان و اداره كنندگان تيم ملي بود و اگر چه با پا در مياني 
كميته فني مسكوت ماند اما نهايتاً خبري رسمي در مورد از 
ميان رفتن ســـوء تفاهمات، منتشر نشد تا مشخص شود كه 
مديريت الزم در اين مورد انجام نشده حتي از سوي بزرگ ترها 

و موسپيد كرده تر هاي بسكتبال در فدراسيون. 
بهرحال امروز و پس از آغاز تمرينات تيم ملي، مي تواند 
بسياري از سوء تفاهمات و شايعات باطل شده و خالف آن، 
ثابت شـــود اما از آنجا كه دكتر طباطبائي رئيس فدراسيون 
بسكتبال در صحبتهايش به نوعي از آرامش حاكم بر تيم ملي 
اشـــاره كرده و از روال عادي در انتخاب و دعوت بازيكنان 
توسط كادر فني گفته است مي توان اميدوار بود كه بودن يا 
نبودن و يا آمدن و يا نيامدن برخي از ملي پوشان به اردوها، 
تصميماتي كامالً شخصي و بر مبناي مصالح فردي بوده باشد 

و نه به خاطر شرايط پيش آمده. 
براي اردوي تيم ملي قبل از اعزام به پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني 2019، اميرحسين آذري، روزبه ارغوان، محمدرضا 
بهرام زاد، محمد ترابي، محمد جمشيدي، حامد حدادي، محمد 
حسن زاده، كيوان رياعي، حامد حسين زاده، آرن داودي، نويد 
رضايي فر، امير صديقي، سجاد مشايخي، رسول مظفري، ساالر 
منجي، ميثم ميرزايي، صمد نيكخواه بهرامي، بهنام يخچالي و 
محمد يوسفوند دعوت شده اند كه آرون گرامي پور بازيكن دو 
مليتي ايران هم بدليل محدوديتهاي سربازي در قطر به جمع 
ملي پوشان ملحق مي شود. در جمع بازيكنان دعوت شده نامي 
از مهدي كامراني كه اين روزها كامًال  آماده است و در تيم 
شيميدر توپ مي زند  ، ديده نمي شود و وحيد دليرزهان هم 
به دليل مصدوميت به اردو دعوت نشـــده است.  ملي پوشان 
كشورمان پس از پشت سرگذاشتن اردو  راهي قطر مي شوند 
و در مدت اقامت در قطر دو بازي با تيم ملي اين كشـــور 
انجام مي دهند و سپس راهي ملبورن استراليا مي شوند تا 9 
آذرماه مقابل اين تيم قرار بگيرند. ملي پوشان پس از بازي با 
استراليا به مانيل مي روند تا بازي برگشت خود مقابل فيليپين 
را انجام دهند.  پس از اين مرحله از مســـابقات، آخرين و 
ششمين پنجره انتخابي جام جهاني طي روزهاي دوم و پنجم 
اسفند برگزار مي شود كه ملي پوشان به ترتيب ميزبان ژاپن و 

استراليا خواهند بود. 
* قاسم كياني

ســـرمربى تيم ملى كشتى فرنگى اميد 
گفت: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه كشتى 
ايران با روزهاى خوبش فاصله زيادى گرفته 
است و فاصله زيادى بين كشتى ايران و دنيا 

ايجاد شده است.
جمشـــيد خيرآبـــادى در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشـــى خبرگزارى فارس درباره 
عملكرد فرنگى كاران در مســـابقات اميدهاى 
جهان گفت: ســـطح مسابقات واقعا باال بود؛ 
خيلى از مدال آوران مسابقات بزرگساالن جهان 

در بوداپست اينجا حذف شدند.
 تيم ما با كمتريـــن تداركات و اردو و 

تنهـــا با يـــك اردوى 10 - 12 روزه عازم 
مســـابقات جهانى شـــد كه موفق به كسب 
4 مدال ارزشـــمند شديم. هميشه در مورد 
داورى صحبت مى شود، اما نمى خواهم توجيه 
كنم هر چند اگر داوران كمى با ما مهربان تر 
بودند تعداد مدال هايمان به 6 مى رسيد.قبل از 
مسابقات هم بارها گفتم كه اين تيم موفقيتش 
براى من نيســـت، اما اين شكست را گردن 
مى گيرم؛ چون زمانى براى كار كردن نداشتيم.
چندين ســـال بايد كار كنيم تا به كشتى روز 
دنيا برسيم؛ آنهم كار برنامه ريزى شده، مدون و 
علمى. متاسفانه فاصله زيادى بين كشتى ايران 

و دنيا ايجاد شـــده است.وى در پاسخ به اين 
ســـوال كه خيلى از بچه ها در اين رقابت ها 
آنطور كه بايد موفق عمل نكردند گفت: خيلى 
از بچه ها احساس خستگى مى كردند؛ 8 - 9 
بار در سال حضور در مسابقات، كشتى گير را 
فرسوده مى كند. راه كشتى گير ساختن اين نيست 
كه اينهمه مسابقه در سال شركت كند. وزن كم 
كردن هاى متعدد، همراه با استرس هاى فراوان 
باعث آسيب ديدگى كشتى گير مى شود.بايد با 
يـــك برنامه ريزى خوب و دقيق اين فاصله 
چندين ساله را به سرعت برطرف كنيم و به 
روزهاى خوبمان كه حقمان آقايى در كشتى 

دنيا است برگرديم.
وى دربـــاره عملكرد چوبچيان با وجود 
اينكه 6 امتياز از حريف هندى پيش بود، اما 
باخت بدى داد گفت: متاسفانه زمانى كه اين 
كشتى گير به اردوى سنندج آمد 77/5 كيلوگرم 
بود، اما چون تيم جوانان به او احتياج داشت  
على رغم ميل باطنى ام با اصرار پازاج به جوانان 
رفت كه خبرى از تمريناتش نداشتيم. مدتى هم 
به اردوى بزرگساالن رفت و روز 28 مهرماه 
در اولين روز اردوى اميد كه به خانه كشـــتى 
آمد 85 كيلوگرم شده بود؛ با كمترين آمادگى.
تصميم گرفتيم كه اگر قرار است تيم ناقص 

اعزام شود يكى از اوزان اين وزن باشد چون 
واقعـــا آماده نبود، اما در نهايت تيم با تركيب 
كامل اعزام شـــد ما هم نمى توانستيم در اين 
فاصله كوتاه برنامه  خاصى در نظر بگيريم و 
فقط تالش كرديم با كمترين دردسر سر وزن 
برسد.خوشبختانه تا 80 كيلوگرم هم به خوبى 
آمد، اما 3 كيلو  پايانى را با سختى و مشقت 
كم كرد. روز مسابقه هم به دليل همين وزن 
كم كردن شرايط خوبى نداشت و باخت بدى 
به كشتى گير هندى داد و لطمه بدى هم به تيم 
زد چون حداقل مى توانست سوم شود و تيم 

ملى هم روى سكو برود.

ابقاى الهام فخارى در جايگاه  رياست شوراى استان تهران 
سرويس سياسى – اجتماعى: الهام فخارى با برگزارى انتخابات اعضاى 

شوراى اسالمى استان تهران در جايگاه رياست اين شورا ابقا شد.
فخارى تنها كانديداى رياست شورا با 16 راى براى رياست سال دوم 
انتخاب و اكبر نصيرى تنها كانديداى نائب رئيس بود هم با راى مثبت تمامى 
اعضا، به اين عنوان انتخاب شد. حسن دانايى فر و شمس الدين هداوندخانى 

هم هر كدام با 16 راى به عنوان منشى اول و دوم انتخاب شدند.
كمبود 200 هزار پرستار در كشور

عضو شوراى عالى نظام پرستارى، با اشاره به كمبود 200هزار پرستار 
در مراكز درمانى كشور، گفت: متاسفانه كمبود نيروى پرستارى، مشكالت 

عديده اى را متوجه نظام سالمت كرده است.
به گزارش مهر، حميد ساالرى در خصوص كمبود نيروى پرستارى افزود: 
طبق اعالم مسئولين 200هزار پرستار كمبود داريم و براساس استانداردهاى 
جهانى به ازاى هر 1000نفر 4پرستار بايد وجود داشته داشته باشد كه مجموعا 
320هزار پرستار در حال حاضر بايد مشغول به كار باشند اما متاسفانه 150هزار 
پرستار در بيمارستان ها مشغول فعاليت هستند. وى با اشاره به تبعات كمبود 
پرســـتار اظهار داشت: هر تعداد نيروى تخصصى كمتر شود، كيفيت ارائه 
خدمات نيز پايين خواهد آمد و نيروى موجود نيز به دليل اضافه كار اجبارى 

و شيفت هاى متعدد  دچار فرسودگى و خستگى خواهد شد.
يك جراح فرانسوى: آمار جراحى بينى در اروپا قابل قياس 

با ايران نيست
يك جراح پالستيك اهل فرانسه با اشاره به آمار باالى جراحى زيبايى 
بينـــى در ايران، گفـــت: در اروپا و آمريكا دنبال حداقل تغيير در جراحى 

پالستيك هستند.
به گزارش مهر«مت استفانلى» در حاشيه برگزارى اولين سمپوزيوم صورت 
ايران در تهران اظهارداشـــت: در جراحى پالستيك در اروپا و آمريكا، افراد 
تمايل دارند حداقل تغيير در ظاهر آنها اتفاق بيافتد. وى با اشاره به آمار باالى 
جراحى زيبايى بينى در ايران تاكيد كرد: قطعا ما تجربه ايران در عمل هاى 
راينوپالستى را نداريم. اين جراح فرانسوى، در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت 
جراحى پالستيك در فرانسه و اروپا چگونه است و ميزان استقبال جنس 
زن و مرد از اين جراحى ها به چه صورت اســـت، افزود: بيشـــترين تقاضا 
براى اندام است و تعداد زنان نسبت به مردان، 6به يك است. وى تاكيد كرد: 
در اروپا، اگر فردى براى جراحى زيبايى بينى سراغ جراح پالستيك برود، 
احتمال اينكه بيمه بپذيرد، خيلى كم اســـت و به همين خاطر، مى بايست 

سراغ جراح ديگرى برود.

خيرآبادى: كشتى ايران با روزهاى خوبش فاصله دارد

سرويس سياسيـ  اجتماعي: با شروع فصل 
ســـرما و ايجاد آلودگي هواي پايتخت، ضرورت 
معاينه فني وسايل نقليه و اخذ برگ سالمت خودرو 
براي همه رانندگان احساس مي شود. با توجه به 
اهميت اين مســـاله و اجباري شدن معاينه فني و 
اجراي طرح دوم كاهش در پايتخت، خبرنگار ما 
با سيد نواب حسيني منش، مديرعامل ستاد معاينه 
فني خودروهاي شهرداري تهران گفتگويي انجام 
داده اســـت كه به اين شـــرح از نظر خوانندگان 

مي گذرد: 
* طرح كاهش

وي ابتـــدا درباره ويژگي هاي طرح كاهش 
اظهارداشـــت: يكي از طرح هايي كه كشورهاي 
دچار آلودگي هوا از آن استقبال كردند تا بتوانند 
 «LEZ» منابع آالينده متحرك را كنترل كنند، طرح
(محدوده كم آالينده) اســـت كه بر اســـاس آن 
محدوده هايـــي از شـــهر را انتخاب كرده اند كه 
خودروهايي كه بيش آالينده هستند، اجازه ورود 
به محدوده را نداشته باشند مثل شهرهاي لندن، 
ميالن و سوئيس كه بخشي از اتوبان ها را به اين 
طرح اختصاص دادند يا پاريس كه تمام شهر را 
در قالب اين طرح اجرا كرد. بر اين اساس شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران هم در سال هاي 91 تا 93 
طرح مطالعه عوامل انتشار آاليندگي را تهيه كرد. در 
گذشته هر زمان كه شهر تهران آلوده مي شد، يا شهر 
تعطيل مي شد، يا طرح زوج و فرد اجرا مي شد و 
اين طرح مشخص كرد چه عواملي باعث آلودگي 
هوا در تهران مي شود تا منابع آلوده كننده را بشناسيم 

و ساز و كار كنترل آن را پيدا كنيم. 
در اين طرح ارقام جالبي استخراج شد كه 
نقش خودروها در آاليندگي شهر تهران بين 70 
تا 80 درصد است كه شامل خودروهاي ديزلي، 
سبك و موتورسيكلت ها مي شود، لذا در سال 93 
پيشنهاد اجراي طرح كاهش در شهرداري تهران 
بررســـي شد و در سال 95 اين طرح در شوراي 

عالي ترافيك به تصويب رسيد. 
وي افزود: آنچه كه ما در ابتدا خواستار اجراي 
آن بوديم با آنچه كه تصويب شد يك مقدار متفاوت 
بـــود. طرح ما اين بود كه تردد خودروهاي بيش 
آالينده شامل كاربراتوري، فرسوده و آالينده و ديزل 
در محدوده زوج و فرد ممنوع شـــود، اما وزارت 
كشور تصويب كرد كه اگر خودرويي قصد ورود 
به محدوده زوج و فرد را دارد بايد معاينه فني را 
اخذ كرده باشد. از آنجا كه معاينه فني جزء الينفك 
نيازهاي ترددي يك خودرو است و قانوني است 
و قرار باشد، فقط خودروهاي داراي معاينه فني در 
محدوده زوج و فرد قصد تردد داشته باشند، يعني 
اين كه ساير خودروها نياز به معاينه ندارند؛ البته 
مجبور شديم اين طرح را بپذيريم و به صورت 
مكانيزه توسط 400 دوربين، محدوده زوج و فرد 
و محدوده طرح ترافيك را كنترل كنيم. اين مرحله 
اول كاهش بود كه از سال 95 در تهران اجرا شد 

و تاكنون هم ادامه داشته است. 
در جلسه شوراي عالي ترافيك كه چهارشنبه 
گذشـــته برگزار شد مقرر شد اجراي مرحله دوم 
طرح كاهش از امروز در تهران به مرحله اجرا در آيد. 
البته زيرساخت ها براي اجراي مرحله دوم طرح 
كاهش فراهم شده است و دوربين ها در سطح شهر 
تهران نصب شده اند و آماده پالك خواني هستند، 
بنابرايـــن از امروز تمامي خودروهاي فاقد معاينه 

فني 50 هزار تومان جريمه مي شوند.
ظرفيت مراكز معاينه فني خودرو 

حســـيني در پاسخ اين سوال كه چند مركز 
و بـــا چه ظرفيتي در حال معاينه فني  خودروها 
هســـتند؟ گفت: در حال حاضر 13 مركز معاينه 
فني ثابت و چهار مركز سيار داريم كه عمالً در 
دو شيفت ( هر شيفت 8 ساعت) و با 44 خط، 
ساالنه حدود سه ميليون خودرو را كنترل مي كنند، 

اين در حالي است كه تعداد خودروهاي با پالك 
تهران، دو ميليون و 600 دستگاه است كه ظرفيت 
مراكز، بيش از اين تعداد است. همچنين دو مركز 
ثابت جديد با مشاركت بخش خصوصي تا پايان 
ماه جاري در زمان آباد شهر ري و چيتگر با ظرفيت 
چهار خط افتتاح مي شود. ضمن اين كه پنج خط 
سيار جديد هم به خطوط ما اضافه خواهد شد كه 
هر خط معاينه فني در هر شيفت يكصد خودرو 

را كنترل مي كنند. 
فراگير شدن طرح معاينه فني در تهران 

مديرعامل سازمان معاينه فني خودروها در 
پاسخ اين سؤال كه برخي مردم هنوز بحث معاينه 
فني خودرو را جدي نگرفته اند، براي فراگير شدن 
اين طرح چه تمهيداتي انديشـــيده  شده است؟ 
گفت: يكي از مشـــكالت موجود اين كه معاينه 

فني خودروها در تهران به خوبي كنترل نمي شود 
و چون جريمه به صورت پيامك براي صاحبان 
خودرو فاقد معاينه فني ارسال نمي شود، راننده ها 
تصورشان اين است كه حتماً جريمه نمي شوند 
و از مراجعـــه به مراكز معاينه خودداري مي كنند. 
اميدوارم با اجراي مرحله دوم كاهش، مردم مطمئن 
باشند كه با وجود نصب دوربين هاي كنترلي در 
تهران و كنترل سيار خودروها، اين طرح به طور 
كامـــل به اجرا درآيد، ضمن اين كه اكيپ هايي به 
طور ناشناس در تهران خودروها را كنترل مي كنند 
و شهروندان هم در اين امر مشاركت مي كنند و 
تصويـــر خودروهاي آالينده و دودزا را از طريق 
1888 ارسال مي كنند و اكيپ هاي مورد نظر سراغ 

رانندگان خاطي مي روند. 
كاهــش حجم آاليندگــي با معاينه فني 

خودروها 
سؤال شد كه با اجراي كامل طرح معاينه فني 
خودروها چه ميزان از حجم آلودگي در پايتخت 
كاسته مي شود؟ حسيني پاسخ داد: بر اساس آماري 
كه در اختيار داريم اگر تمامي خودروهاي موجود 
در تهران استانداردهاي الزم را داشته باشند، حدود 
10 درصد روي آلودگي ذرات معلق و 40 درصد 
روي منواكســـيدكربن تأثير مستقيم مي گذارند، 
بنابراين، هدف نهايي طرح كاهش همين مسأله 
است.  وي اضافه كرد: طرح LEZ (محدوده كم 
آالينـــده) اين ويژگي را دارد كه ما اجازه تردد به 

خودروهاي فرسوده در شهر را ندهيم. 
از سوي ديگر، با توجه به اين كه 10 درصد 
ناوگان خودرويي تهران يا فرسوده اند يا كاربراتوري 
هستند،  اگر فقط 370 هزار خودرو كاربراتوري را 
متوقف كنيم، مستقيماً حدود30 درصد در كاهش 
منواكسيدكربن تأثير مي گذارد. وي در اين زمينه كه 
چرا تصميم جدي براي كنار گذاشتن خودروهاي 
كاربراتوري و جايگزيني آنها وجود ندارد، اظهار 
داشت: براي اجراي اين طرح نياز به قدرت براي 
تصميم گيري سخت و جدي داريم. وقتي خودرو 
نيسان بيشترين ميزان مردودي آاليندگي را دارد و 
در هر 100كيلومتر، 25 ليتر بنزين مصرف مي كند، 

چرا بايد در شـــهر تردد كند يا خودرويي مثل 
وانت پيكان كه در سال 82 از رده خارج شدنش 
را جشن گرفتيم نه تنها در شهر تردد دارد بلكه 
خودرو ديگري با مقتضاي همان و با موتور پيكان 
توليد مي شود و بيشترين مردودي را در آاليندگي 
دارد، چرا هنوز بايد خودرويي كه بيشترين آمار 
تصادفات منجر به جرح را دارد بايد توليد شود، 
چرا هنوز اتوبوس هاي قديمي302 در تهران تردد 
مي كنند؟ همين طور موتور ســـيكلت ها عالوه بر 
توليد آلودگي، باعث بسياري از تصادفات منجر 
به فوت مي شوند كه متأسفانه هيچ تصميمي براي 
از رده خارج كردن موتور سيكلت هاي فرسوده و 

جايگزيني آنها صورت نمي گيرد. 
حسيني تصريح كرد: علي رغم دستور رئيس 
جمهوري مبني بر نوســـازي ناوگان حمل و نقل 

عمومي متأســـفانه بانك ها براي اجراي طرح زير 
بار نمي روند و خودروســـاز هم خودرو خود را 

پيش فروش مي كند.
* مبــارزه جدي با موتورســيكلت هاي 

فرسوده
حسيني درباره مبارزه جدي با موتورسيكلت ها 
گفت: بحث موتورسيكلت ها بارها مطرح شده 
اســـت و هر بار عزيزاني كه خود مجري قانون 
هستند به تبعيت از اين كه موتورسيكلت سواران 
عمدتًا  نان آور خانواده و قشـــر ضعيف جامعه 
هســـتند، از اجراي طرح خودداري مي كنند، در 
حالي كه برخي موتورسيكلت ها به شدت آالينده 
هســـتند و جدا از آلودگي هوا، پيمايش زيادي 

در روز دارند. 
ميانگين تردد يك اتومبيل در شهر روزانه 30 
كيلومتر است اما موتورسيكلت سواران در روز 90 
كيلومتر پيمايش دارند، اين غير از موتورسيكلت هاي 
خدماتي است كه روزانه بيش از 180 كيلومتر تردد 
مي كنند، آن هم با موتورســـيكلت هايي كه بعضًا 
كاربراتوري و چهارزمانه هستند، لذا بايد در اين 
زمينه از سوي همه مسئوالن مربوطه يك تصميم 
جدي اتخاذ شـــود. به خصوص وزارتخانه هاي 
صمت و كشـــور و سازمان محيط زيست بايد 
تسهيالت تبديل موتورسيكلت هاي كاربراتوري به 
انژكتوري را فراهم كنند. متأسفانه مقاومتي كه در 
وزارت صمت براي عدم اجراي اين طرح وجود 

دارد، اجازه اين اتفاق را نمي دهد.
* اجبار كردن معاينه فني اتوبوس ها

وي در پاســـخ اين سئوال كه طرح از رده 
خارج كردن اتوبوس هاي آالينده شـــركت واحد 
به كجا انجاميده است؟ گفت: در بحث نوسازي 
خودروها و اتوبوس ها، شهرداري به طور جدي از 
خودش شروع كرد و قبل از اين كه طرح كاهش 
در تهران اجرا شود، ما معاينه فني صحيح براي 
اتوبوس ها را اجبار كرديم. بر اين اساس، تعدادي 
از اتوبوس هاي شركت واحد كه نتوانستند برگ 
معاينه فني را اخذ كنند، كنار گذاشـــته شدند و 
مابقي اتوبوس هايي كه در تهران تردد مي كنند و 

معاينه فني هم داشتند، تعدادي از آنها را انتخاب 
و روزانه تســـت مي كرديم كه آمار جالبي هم 

استخراج شد.
از تعداد700 دســـتگاه اتوبوس شـــامل 
اتوبوس هاي شركت واحد، شهرداري، دستگاه هاي 
دولتي، شركت ها و كاميون هاي حمل زباله و نخاله 
و بار، پنج شاخص را رصد كرديم كه 25 درصد 
ناوگان ترددي حمل بار و مســـافر، دودزا بودند 
كه متأسفانه معاينه فني اين اتوبوس ها باطل شد 
و جريمه هم شامل آنها شد. بنابر اين، دستگاه ها 
و كاميون هـــاي حمل بار و نخاله بايد به دنبال 
سالم سازي وسيله خود باشند و داشتن برگ معاينه 
فني صرفاً كافي نيســـت. در اين زمينه هنوز دو 
شركت خودروساز ايران خودرو و سايپا و نيروي 
انتظامي در اين زمينه اقدامي نكرده اند كه اميدواريم 
اتوبوس هاي اين ســـه بخش هم هرچه زودتر 

مجوزهاي الزم را براي تردد اخذ كنند.
* بحث آاليندگي خط قرمز ما است

سئوال شد كه برخي خودروها با توجه به 
مشكل فني و آلودگي شهر، موفق به اخذ برگ 
معاينه فني مي شوند، چرا برخورد جدي با آنها 
نمي شود؟ مديرعامل ستاد معاينه فني خودروها 
پاســـخ داد: ما در بحث معاينه فني، دو بخش 
متفـــاوت داريم،  يكي بحث آاليندگي و ديگري 
ايمني خودرو است. بحث آاليندگي واقعًا  خط 
قرمز ما است و به هيچ وجه از آن نمي گذريم و 
هيچ سفارشي هم از هيچ مقام و ارگاني نمي پذيريم، 
اما در بحث ايمني، بخش هايي از خودرو وجود 
دارد كه توسط دستگاه هاي مراكز معاينه فني تست 
مي شود و در اين مسأله هم هيچ گذشتي نداريم، 
اما در قسمت هايي مي توان به مردم كمك كرد. 
مثالً ترك خوردگي شيشه، سطح آج الستيك  و 
مشـــكالت مربوط به چراغ خودرو در صورتي 
كه از نظر ايمني مشكلي براي راننده ايجاد نكند 

چشم پوشي مي كنيم. 
* توصيه به شهروندان تهراني

حســـيني در اين مورد كه چه توصيه اي به 
شـــهروندان داريد و راه حل نهائي براي كاهش 
آلودگي هواي تهران چيست؟ گفت: به اعتقاد ما 
بيشتر كساني كه در اخذ معاينه فني خودرو خود 
موفق نمي شوند واقعًا  از عيب خودرو خود اطالع 
ندارند، ولي عده اي هم هســـتند كه از خودرو 
به عنوان يك ابزار اســـتفاده مي كنند و سالمت 
خودرو هم برايشان هيچ اهميتي ندارد، بنابراين به 
شهروندان توصيه مي كنيم حتي اگر خودرو شما 
مشمول اخذ معاينه فني نباشد يعني دوره چهارساله 
معافيـــت از معاينه را طي مي كند، همكاران بنده 
را به عنوان مشاور بپذيرند. برخي شهروندان با 
توجه به خريد خودرو 100 ميليوني وقتي به مراكز 
معاينه فني مراجعه مي كنند، مشاهده مي كنند كه 
خودرو از نظر آاليندگي مشكل دارد و به تعبيري 
خودرو اصًال  كاتاليست ندارد و قيمت كاتاليست 
برخي خودروها هم حدود 10 ميليون تومان است، 
لـــذا اگر اين فرد زماني كه خودرواش در دوره 
گارانتي است و اين تست را انجام دهد از ايرادات 
خودرو مطلع مي شود و مي تواند به صورت رايگان 
ايرادات را برطرف كند. ما زماني كه معاينه برتر را 
اجرا كرديم، با كاتاليست هايي در خودروها مواجه 
شـــديم كه روي آنها نوشته شده بود «فاقد الزام 
آاليندگي» يعني اين كه اصل وجود كاتاليست را 
زير ســـئوال برده است، يعني به جاي كاتاليست 
يك منبع بي حاصل از زير ماشين نصب كرده اند 
كه هيچ كارآيي ندارد. كارخانه مربوطه500 هزار 
تومان بابت كاتاليست گرفته است و به جاي آن 
يك قطعه ناكارآمد100 هزارتوماني را نصب كرده 
است در آن صورت وقتي صاحب اين خودروها 
به مراكز معاينه فني مراجعه مي كند، نمي تواند برگ 

معاينه را اخذ كند.

مديرعامل ستاد معاينه فني: 80 درصد آلودگي هواى تهران مربوط به خودروهاست
وزير بهداشت با اشاره به اينكه بيمارى هاى 
غيرواگير عامل 70درصد مرگ ايرانى ها اســـت، 
گفت: آموزش ها براى پيشگيرى از اين بيمارى ها 

كافى نبوده است.
به گزارش مهر، ســـيد حسن هاشمى وزير 
بهداشت در مراسم 20سال پژوهش و مشاركت 
مردمى در ارتقاى ســـالمت «مطالعه قند و ليپيد 
ايران» ضمن عرض تسليت در مورد درگذشت 
نوربخش رئيس سازمان تأمين اجتماعى، اظهار 
داشـــت: اميدوارم عزيزانى كه از پيش ما رفته اند 

روحشان قرين رحمت الهى قرار گيرد.
وزير بهداشـــت با اشاره به اقدامات انجام 
 گرفته در 20سال پژوهش و مشاركت مردمى در 
ارتقاى سالمت گفت: انجام چنين اقداماتى بسيار 
سخت است ولى بايد توجه داشت كه زمانى يك 
موضوع ارزشمند بوده كه در سطح بين المللى قابل 
عرضه باشد و بتوان آن را براى بشريت استفاده 
كرد كه اقدامات انجام گرفته توســـط ابن سينا، 
ابوريحان بيرونى و رازى از اين دست كارها بوده و 
اقداماتى كه براى انجام پژوهش و مشاركت مردمى 
در ارتقاى ســـالمت نيز صورت گرفته درهمين 
راستا است. هاشمى ادامه داد: مقاله هاى داخلى و 
بين المللى زيادى در كشور وجود دارد ولى متأسفانه 
اثر آن در سياســـت هاى وزارت بهداشت ناچيز 
است و آن بايد با توجه به زيرساخت ها، رد پاى 
پررنگى به جاى گذارد. وى بيان داشت: در ايران 
براى پيشگيرى از بيمارى هاى واگيردار، كارهاى 
زيادى شده و من از همه كسانى كه در اين راستا 

اقدامات گسترده اى در گذشته انجام داده اند تشكر 
مى كنم. وزير بهداشت گفت: در حوزه بيمارى هاى 
غيرواگير به اندازه بيمارى هاى واگيردار اقداماتى 
صورت نگرفته و هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب 
فاصله داريم. شبكه ما در اين زمينه درگذشته مهيا 
نبوده و دولت ها، مجالس و سياست  مداران اولويت 
آنها سالمت نبوده است و بدون تعارف بايد گفت 
االن نيز اين مسئله در اولويت نيست. البته شعار 
زياد است و عمال به سالمت روح، روان و جسم 

مردم كمترين توجه را داريم.
هاشـــمى با اشـــاره به اينكه سهم وزارت 
بهداشت در ســـالمت مردم كمتر از 20درصد 
است و دستگاه هاى ديگر نيز در اين راستا نقش 
گســـترده اى دارند، افزود: تالش شده تا اقدامات 
زيادى در براى مقابله با بيمارى هاى غيرواگير انجام 
شود تا بتوانيم عامل مرگ ايرانيان كه 70درصد 
آن بيمارى هاى غيرواگير است را پيشگيرى كنيم.
وى  ادامـــه داد: ســـازمان بهداشـــت 
جهانى(WHO) ايران را جزو 10كشورى اعالم 
كرده كه در برنامه هاى پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير پيشرو هســـتند ولى به اعتقاد من تا 
بازمهندسى نكنيم، ساختار آموزشى پاسخگوى 
بيشتر نيازهاى مردم نخواهد بود و پژوهش ها بايد 

از جنس پاسخگويى باشد.
وزير بهداشت بيان داشت: براساس مطالعه 
قند و ليپيد ايران، اين پژوهش كاهش 30درصدى 
در بروز ديابت در شرق تهران اعالم كرده است 
ولى براى اينكه به نتايج بسيار مطلوب در سراسر 

ايران برسيم نياز به تالش و بازنگرى آموزش ها 
در دانشـــگاه ها، آموزش و پرورش و امثال اين 
عرصه ها داريم . وزير بهداشت گفت: اينكه دراين 
پژوهش 20سال طى چند مرحله اقدامات موثرى 
انجام گرفته به غير از تبريك جاى تعظيم و تكريم 
دارد و براى رســـيدن به نتايج مثبت حمايت از 
كوهرت ها وظيفه ماست. هاشمى اضافه كرد: در 
مورد كوهرت ها ناگفته نماند كه گاهى چشم و 
هم چشـــمى رخ داده و وضعيت رقابتى ايجاد 
شده است و برخى از اين كوهرت ها با يكديگر 

همپوشانى دارد و تكرارى است.
وزير بهداشت به نتايج تحقيقات انجام گرفته 
درحوزه بيمارى هاى غيرواگير اشاره كرد و گفت: 
شيوع چاقى در هر دو جنس زن و مرد در كشور 
ما 23/7درصد است، همچنين ميزان مبتال به ديابت 
36درصد، فشار خون باال 26/4درصد، كلسترول 
باال 22/6 درصد و عدم فعاليت فيزيكى و كمبود 
آن 56/3 درصد است كه اين آمارها حكايت از 
ضرورت پيداكردن راهكارهاى بيشتر پيشگيرانه و 

ارتقاى آموزش به مردم را نشان مى دهد
* روزانه 300 بيمار قلبى فوت مى كنند

رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
هم در اين مراسم با اشاره به فوت روزانه 300نفر 
بر اثر بيمارى هاى غير واگير، گفت: روزانه 300 
نفر هم براثر بيمارى هاى قلبى جان خود را از 

دست مى دهند
محمد آقاجانى افزود: توسعه شهر نشينى و 
تغيير عادات زندگى باعث افزايش بيمارى هاى 

واگير شده است و همه كشورها درگير اين مسئله
به عنوان يكى از مشكالت اقتصادى و اجتماعى
هستند. رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى،
با بيان اينكه طرح كنترل قند از 20سال پيش شروع
شده است، افزود: سيگار، چاقى و ديابت، عوامل

تاثير گذار در ابتال به سرطان هستند.
* 4 درصــد تهرانى هــا به ديابت مبتال

مى شوند
رئيس پژوهشـــكده علوم غدد درون ريز و
متابوليسم نيز اظهار كرد: ساالنه چهاردرصد افراد
درشهر تهران به بيمارى ديابتى مبتال مى شوند و
براى پيشگيرى اين موضوع راهكارهاى خوبى ارائه
شده است و بيش از ده دستورالعمل به وزارت

بهداشت پيشنهاد داده ايم.
به گزارش ايسنا، دكتر فريدون عزيزى اظهار
كرد: مطالعات گســـترده ليپيد در حوزه سالمت
انجام مى شود؛ از سال 77اين مطالعات در شهر
تهران انجام شد. ليپيد سالمت روانى و اجتماعى
را شامل مى شود و در اين طرح پيامدهاى مختلف
بيمارى هاى غير واگير بررســـى مى شوند. رئيس
پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم  با
بيان اينكه عوامل ژنتيكى و ارثى در بيمارى هاى
غيرواگير تاثير دارند گفت : ما سعى كرده ايم كه
بـــه افراد آموزش هاى الزم در زمينه هاى محتلف
را بدهيـــم؛ اكنون به ازاى هر 100نفر در تهران،
يـــك نفر مبتال به ديابت نوع دو وجود دارد كه
با تغيير ســـبك زندگى اين ميزان به شش دهم

رسيده است.

بيمارى هاى غيرواگير عامل 70 درصد مرگ  ايرانى ها ست

اخبار كوتاهاخبار كوتاه

واگذارى سهام شركت حفارى 
شمال در بورس به تعويق افتاد.

ميرعلى اشـــرف عبداهللا پورى 
حسينى معاون وزير امور اقتصادى 
و دارايى و رئيس سازمان خصوصى 
ســـازى ديروز با بيان اين مطلب در 
مـــورد دليل عدم واگذارى ســـهام 
حفارى شـــمال در بورس به فارس 
گفت: رئيس بنياد مستضعفان فرصتى 
دو ماهه را از سازمان خصوصى سازى 
براى توقف اين واگذارى درخواست 
كرده كه براى تهاتر بدهى ها از اين 
فرصت اســـتفاده كند. بر اين اساس 
واگذارى اين دارايى متوقف شـــده 

است.
وى در مـــورد احتمـــال لغو 
واگذارى كشت و صنعت مغان هم 
گفت: تاكنون هيچ ســـندى مبنى بر 
عدم اهليت يا پيدا شدن بدهى بانكى 

ســـهامداران فروشگاه رفاه به عنوان 
خريدار كشت و صنعت مغان پيدا 

نشده است. 
رئيس ســـازمان خصوصى 
سازى گفت: دادستان اردبيل هم از 
اقدام سازمان خصوصى سازى براى 
واگذارى اين دارايى همواره استقبال 
كرده و بارها سازمان خصوصى سازى 

عنوان كرده، پيرامون اهليت يا بدهى 
بانكى خريداران دشت مغان چنانچه 
سندى پيدا شود، بالفاصله آن را اعالم 
كند تا مانع از واگذارى آن به بخش 

خصوصى شود.
وى ادامـــه داد: در گفتگو با 
دادستان كل كشور در فرايند واگذارى 
دشت مغان فرصت دو هفته اى براى 
تكميل بررسى ها درخواست شد، اما 
تا اين لحظه و تاكنون هيچ ســـندى 
مبنى بر عدم اهليت يا پيدا شـــدن 
بدهى بانكى سهامداران فروشگاه رفاه 
به عنوان خريداران دشت مغان پيدا 
نشده اســـت؛ اين در حالى است 
كه هر زمان كه ورقه اى از ســـهام 
اشـــخاص داراى بدهى بانكى كه 
در فروشـــگاه رفاه حضور دارند، 
يافت شـــود، موضوع لغو واگذارى 

بررسى مى شود.

واگذارى شركت حفارى شمال به تعويق افتاد

بقيه از صفحه 2
معاون سازمان حفاظت محيط زيست شرايط ابطال 
مجوز آاليندگى را تشريح كرد و اظهار داشت: گواهينامه 
مجوز آاليندگى هر نوع وســـيله نقليه در فرمت استاندارد 
و با ذكر جزئيات كامل به نحوى تدوين شده است كه با 
تغيير هرگونه مشخصه مندرج در اين گواهينامه اعم از نوع 
خودرو، موتورسيكلت يا تجهيزات پس پااليش، مجوز باطل 
و اخذ مجوز جديد ضرورى خواهد شد. چنين جزئيات 
فنى براى اولين بار در كشـــور در گواهينامه مذكور درج 
شـــده است و در اختيار متقاضى و نيروى انتظامى براى 

پالك گذارى قرار مى گيرد.
وى تاكيد كرد: بر اساس مفاد قانون هواى پاك و در 
قالب چارچوب جديد، هر زمان و به هر نحوى «كميته فنى 
صدور گواهينامه تاييد نوع و تطابق توليد زيست محيطى» 
از تخطى از شرايط آاليندگى در محصول توليدى، توسط 

متقاضى مطلع شـــود و اطمينان كارشناسى به عمل آورد، 
مجـــوز صادره باطل و مـــوارد براي منع پالك گذارى به 
نيروى انتظامى اعالم خواهد شد.به گفته تجريشى، از اين 
پس مجوزها از سازمان حفاظت محيط زيست به صورت 
ســـاالنه صادر مى شود و متقاضى اعم از خودروساز، وارد 
كننده خودرو يا شركت هاى بازرسى مورد تاييد سازمان بايد 
هر ساله حتى در صورت عدم تغيير در مشخصات فنى 
سامانه هاى كنترل آاليندگى و سطح آاليندگى مجددا براى 

تمديد اين مجوز اقدام كنند. 
 تجريشـــى در پايان گفت كـــه روز20 آبان، اولين 
نمونه از گواهينامه هاى آاليندگى خودرويى جديد   براى 
چند نمونه موتورســـيكلت بنزينى انژكتورى با ســـطح 
اســـتاندارد يورو 4 بررســـى شـــد و به امضا رسيد و 
نســـخه هاى تاييد شده براى مجوز پالك گذارى به پليس 

ارسال شد.

نظارت بر توليد وسايل نقليه تشديد شد
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محضر محترم
 جناب مستطاب آقاي غريب رضا سااريه 

مصيب��ت وارده درگذش��ت عم��وي بزرگوارت��ان را 
 ب��ه جنابعال��ي و عم��وم بازمان��دگان تس��ليت عرض

 نم��وده غف��ران و رحم��ت اله��ي ب��راي آن مرح��وم 
 و صب��ر و اج��ر ب��راي ش��ما از خداون��د متع��ال

 خواهانم.
ااحقر جالي خميني

خانواده محترم سعيدي شاد
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده و براي بازماندگان محترم صبر و شكيبايي 

از خداوند منان آرزومنديم.
مؤسسه حقوقي عدالت اقبال

دوست و همكار ارجمند
جناب آقاي حبيب اسماعيلي

مصيب��ت وارده را خدمت ش��ما و خان��واده محترمتان 
تس��ليت عرض نموده و ما را در اين اندوه بزرگ شريك 

بدانيد.
كانون تبليغاتي پيام گسترـ علي قاسمي

همكار گرامي جناب آقاي احمد اصاني
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مادر گراميتان را به 
ش��ما و خانواده محترم تسليت عرض نموده از خداوند 
من��ان براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان 

سامتي آرزومنديم.
سرپرست و كاركنان دفتر همدان

جناب آقاي دكتر حسين خطيبي
مصيبت جانگداز را به شما و خانواده محترمتان تسليت 

گفته، خود را در غم شما شريك مي دانيم.
دكتر مساحي خالقي و خانواده

اناه و انا اليه راجعون
جناب آقاي دكتر محسن قائميان

رئيس محترم دانشكده مهندسي عمران
درگذشت مادر گراميتان، مرحومه رقيه بيگم شجاعيان 
را تسليت عرض نموده و براي آن عزيز از دست رفته آمرزش و 

براي شما و خانواده محترمتان صبر مسئلت داريم.
دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف

همكار ارجمند 
جناب آقاي دكتر رامين روحاني فر

مصيبت وارده را تسليت عرض كرده براي سركار آرزوي 
سامت دارم.

»دكتر ضياء سليمي پور«

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

برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم آبان

نشست ها: ü نقدكتاب »از چشم نابينايان«
كاس ها: تفسير قرآن  ü تزكيه و اخاق

 نمايشـگاه هايي بـا موضوعـات:  ü قرآن و نجوم
ü سرگذشت فقيهان  ü كتاب، كتابخواني و كتابدار 

و نمايشگاهي از منابع جديد كتابخانه در آذرماه
اطاعات بيشتر: 22866465

يک سال گذشت

بيس��ت و نهم آبان س��الروز درگذشت خواهر عزيزمان 
شـادروان مهيندخـت مقدم اس��ت. روحش شاد و 

يادش كه همراه هميشگي ماست گرامي باد.
هزينه ي سالگرد صرف امور خيريه مي گردد. 

پروين- پروانه- فريدون- حسن و منوچهر مقدم

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

چهاردهمين سالگرد غروب خورشيد زندگيمان
 مهندس پرديس درويشي راد را گرامي مي داريم. 

مراسم سالگرد صرف امور خيريه مي شود.
نقشـ  درويشي راد

25 آبان مصادف اس��ت ب��ا تلخ تري��ن روز زندگيمان. 
به ياد مهرباني ها و خوبي هاي او 

خانواده پويش

آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نیریز شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 318 و شناسه ملی 10530068118 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت -موسسه حسابرسی اصول پایه)فراگیر( به شناسه ملی 10100517106 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای مس���عود یارمحمدی به کدملی 0569380995 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز )281669(

آگهی تغییرات شرکت صنایع برق رویال آرین ایرانیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7905 و شناسه ملی 10460112345 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: *سرمایه شرکت از مبلغ 2631024000 ریال به مبلغ 111678324000ریال منقسم به 
11678324س���هم هزار ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی بنی���اد برکت طی گواهی بانکی 
مورخه 97/7/15بانک سینا شعبه فردوس���ی زنجان و مطالبات سایر سهامداران افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )280685(

آگهی تغییرات
 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5433 و شناسه ملی 10460086802 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: آقای مهدی مومنی طاهری به ش���ماره ملی 1261257881 
به نمایندگی از ش���رکت توسعه پس���ت های ایران ترانسفو به سمت عضو 
هیئت مدیره باستناد نامه شماره 97-2900-20 مورخ 1397/05/13 برای 
مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. -کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
ش���رکت از جمله چک ها و اوراق و اس���ناد مالی و غیره با امضاء مشترک 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر ش���رکت و درغیاب رئیس هیات با 
امضاء مدیر عامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مش���ترک دو عضو هیئت مدیره و 
مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر می  باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )280689(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد سهامی خاص

 به شماره ثبت 948 و شناسه ملی 14004081794
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل 

اتخاذ ش���د :بنا به اختیار حاصل���ه تفویض مجمع عموم���ی فوق العاده 

م���ورخ 1397/6/25 در خصوص افزایش س���رمایه ب���ه هیئت مدیره و با 

رعایت تشریفات مقرر اساس���نامه و ایحه اصاحی قانون تجارت، سرمایه 

ش���رکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 400000000000 ریال از 

محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه به ش���رح ذیل 

اصاح گردید ماده 5( س���رمایه ش���رکت مبلغ 400000000000 ریال 

 منقس���م به 4000000 س���هم یکصدهزار ریالی با نام که تماماً پرداخت

شده می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز )283258(

آگهی تغییرات 

شرکت فرش ابریشم جاوید جردن سهامی خاص

 به شماره ثبت 1006 و شناسه ملی 10260160914 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ ش���د: -آقای عباس طالبیان با کدملی 1260388093 

به س���مت رئیس هیئت مدیره، آق���ای پویا طالبی���ان با کدملی 

1263452477 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد 

طالبیان با کدملی 1261686411 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد 

تعهدآور و اوراق عادی و اداری ش���رکت با امضای یک نفر از اعضای 

هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )279493(

آگهی تغییرات شرکت حامی صنعت رستاک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 21515 و شناسه ملی 10190030039 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: به موضوع شرکت تولید انواع شیرین کننده )فروکتوز، گلوکز، مالتوز،مالتو 
دکسترین ...( تولید و بسته بندی انواع نشاسته های اصاح شده و انواع استابایزر ، 
چسب ،تولید وبس���ته بندی انواع عصاره )بنیان( نوشیدنی های بدون گاز غیر الکلی، 
عصاره )بنیان(نوش���ابه گازدار غیرالکلی ،عصاره مالت و ترکیب نباتی بر پایه مالت ، 
تولید و بسته بندی های اس���انس های خوراکی انواع سس و رنگ های خوراکی به 
شکل مایع پودرو یا امولسیون ،تولید و بسته بندی انواع آنزیم های مورد استفاده در 
صنایع غذایی،ایجاد سیلوها نگه داری و ذخیره سازی غات ،تولید انواع ظروف بسته 
بندی پاستیکی ،تولید انواع رزین های گیاهی )بیو پاستیک (بر پایه نشاسته ،تولید 
و بسته بندی انواع سوپ های آماده ،برنج فرآوری شده عصاره های طبیعی و چاشنی، 
تولید و بسته بندی انواع روغن و غات صبحانه ،تولید و بسته بندی انواع خوراک دام، 
طیور و ابزیان پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح الحاق و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )288160(

آگهی تغییرات شرکت توسعه مسکن آذربایجان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9094 و شناسه ملی 10220070018 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 
طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات از مبلغ 60000000000 ریال به مبلغ 600000000000 
ریال منقسم به 60000000 س���هم 10000 ریالی ) از محل مطالبات سازمان توسعه مسکن ایران( 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه بدین ش���رح اصاح گردید: س���رمایه ش���رکت مبلغ 

600000000000 ریال منقسم به 60000000 سهم 10000 ریالی بانام عادی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )284432(

آگهی تغییرات 
شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509 و شناسه ملی 14003817755 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای داریوش بزرگی به کدملی 0036207594به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان 
سپهر ش���رق )برابر آگهی ش���ماره 139630400901074006 مورخه96/07/10 
ضمیمه صورتجلس���ه بنام ش���رکت گروه توس���عه مالی و اقتصادی سامان تغییر 
یافته اس���ت( به شناسه ملی 10320859441به س���مت مدیرعامل و نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای رضا اسفندیاری به کدملی 4030517544به نمایندگی از شرکت 
اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی 10103455797 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای سید رسول خلیفه س���لطانی به نمایندگی از شرکت پردازشگران 
س���امان به شناس���ه ملی 103204441640 به س���مت عضو هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اوراق واس���ناد بهادار و تعهدآورش���رکت ازقبیل چک -سفته -برات 
-قراردادها – وعقود اسامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهرشرکت واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت 

معتبرمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )284840(

آگهی تغییرات
 شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام 

به شماره ثبت 587 و شناسه ملی 10861100557 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/06/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: پیرو بند 2 صورتجلسه ش���ماره 643 مورخ 1396/10/5 

هیئت مدی���ره راجع به اختیارات تفویض ش���ده به آقای خس���رو فخیم 

هاشمی مدیر عامل که مطابق مندرجات صورت جلسه شماره 273 مورخ 

1371/1/19 به مدیر عامل وقت تفویض شده بود، اختیار تصمیم گیری در 

خصوص مفاد بندهای 1،4،6،7،8،9 )به اس���تثنای اموال غیر منقول و جزء 

2 و 3 از بند ب ماده 2 اساس���نامه(،12،14،15،16،17 ماده 37 اساسنامه 

جدید ش���رکت )راجع به اختیارات هیئت مدیره( عیناً به آقای خسرو فخیم 

هاشمی باکدملی 1378762614 )مدیر عامل شرکت( تفویض گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )283245(

آگهی تغییرات 
شرکت گسترش صنایع ریلی ایران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20722 و شناسه ملی 10100691253 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی 

به1396/12/29ش���رکت تصویب شد. مؤسس���ه حسابرسی آرمان آروین 

پارس )حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10103538953 و شماره ثبت 

22156 را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه حسابرسی آرشین 

حساب )حسابداران رسمی( به شناس���ه ملی 10103255283 و شماره 

ثبت 20654 را به عنوان بازرس علی البدل ش���رکت گسترش صنایع ریلی 

ایران برای س���ال مالی منتهی به 1397/12/29 انتخاب شدند. روزنامه ی 

کثیراانتشار اطاعات برای انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )281699(

آگهی تغییرات 
شرکت نگین ارتباطات آوا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 11484 و شناسه ملی 14006277824 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: -ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های 

مالی مربوط به عملکرد س���ال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 به تصویب 

رسید. -موسسه حسابرسی و مدیریت خدمات آزموده کاران به شماره ثبت 

12005 به شناسه ملی 10100468600 به عنوان بازرس اصلی شرکت و 

موسسه بهراد مشار به شماره ثبت 13898 و شناسه ملی 10840017999 

به عنوان بازرس علی البدل برای س���ال مالی منتهی به 97/12/29 انتخاب 

گردیدند. -روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )280695(

آگهی تغییرات شرکت سرپناه فارس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2555 و شناسه ملی 10530151147 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به 
آدرس استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، عفیف آباد، کوچه 11عفیف آباد، 
خیابان عفیف آباد، پاک 0، س���اختمان حافظ، طبقه پنجم، واحد 17کدپستی7183753875 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288543(

آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 10346 و شناسه ملی 10101258929 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -محل 
شرکت در واحد ثبتی ش���یراز به آدرس استان فارس، شهرستان ش���یراز، بخش مرکزی، شهر 
شیراز، فرهنگ شهر، کوچه 43شهید رجائی، بلوار شهیدرجائی، پاک 132، طبقه دوم، واحد 8 

-کدپستی 7184813370 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288542(

آگهی تغییرات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 11613 و شناسه ملی 10101887174 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مس���تقل و بازرس قانونی سال مالی 1397 شرکت 
انتخاب گردید و روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید 

ترازنامه صورتهای مالی سال 1396 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288541(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34376 و شناسه ملی 10320169247 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/02 ومجوزشماره -8/12065

97/5/13 اداره کل فرهنگ وارشاداس���امی فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت 
شرکت 1- چاپ 2- تولید انرژی و بهره برداری از نیروگاه های پراکنده و ارائه کلیه خدمات مجاز 
طبق مقررات کشور جمهوری اسامی ایران الحاق گردید وماده مربوطه دراساسنامه اصاح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288540(

آگهی تغییرات 
شرکت پارس تجهیز کاران کیمیا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 20495 و شناسه ملی 10530325475 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: 1 -س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید 
محمدعلی فاطمی بس���مت رئیس هیئت مدیره به ک���د ملی 2559167883 
آقای علی مسروری بس���مت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملی 
2559604396 آقای سید علی فاطمی بس���مت عضو هیئت مدیره به کد ملی 
2559708523 آقای فرش���اد وطنی بس���مت عضو هیئت مدیره به کد ملی 
0083467149 2 -دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس���ناد بهادار تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، س���فته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل 
باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و سایر 

اوراق عادی و مراسات اداری با امضاء مدیر عامل می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288544(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 1068 و شناسه ملی 10200062901 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به 

1396/12/29 تصویب گردید. بازرس���ان: موسسه حسابرسی آرمان آروین 

پارس به شماره ثبت 22156 و شناسه ملی 10103538953 به نمایندگی 

محمدبهنام دائی مژدهی به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی 

نوین نگر مانا به ش���ماره ثبت 22071 و شناس���ه ملی 10103520913 

به نمایندگی محمد ش���ریعتی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی ) سال مالی 97 ( انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه )288046(

آگهی تغییرات

 شرکت کاشی پاسارگاد سپاهان سهامی خاص

 به شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10840098680 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/06/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس���ی وخدمات مالی بهبودارقام 

حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100580568 به سمت بازرس اصلی 

و آقای مصطفی پیش���ه به ش���ماره ملی 1281645249 به سمت بازرس 

علی البدل ش���رکت برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه 

و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی منتهی به 1396/12/29 بررسی و 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختیاری 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن )287891(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18273 و شناسه ملی 10530304306 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای محمدرضا جالی نسب با کد ملی 0384143520 به نمایندگی شرکت 
تامین سرمایه نوین )سهامی خاص( به شناسة ملی 10103584900 به موجب حکم شمارة 65069 مورخ 1397/05/03 به سمت رئیس هیئت مدیره )غیرموظف( 
2. آقای ابراهیم میرگلوی بیات با کد ملی 6189820281 به نمایندگی ش���رکت س���رمایه گذاری اقتصاد نوین )سهامی خاص( به شناسة ملی 10103838251 
به موجب حکم ش���مارة 10844 مورخ 1397/05/10 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره )غیرموظف( 3. آقای نیما محمدی تودشکی با کد ملی 0077757726 
به نمایندگی شرکت مش���اور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین )س���هامی خاص( به شناس���ة ملی 10320498804 به موجب حکم شمارة 9704-38 مورخ 
1397/04/14 به سمت عضو هیئت مدیره )غیرموظف( 4. آقای علیرضا تاج بر به کد ملی 2594333204 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( برای 
مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس���ناد بهادار تعهدآور ش���رکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات، اوراق عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر ش���رکت معتبر می باش���د. 5. حدود اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده 46 اساسنامه شرکت به شرح ذیل: الف. حق 
امضاء از طرف ش���رکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و 
عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیة اختیارات ازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسة 
هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید.«، عاوه 
بر ماده فوق اختیارات مندرج در بندهای 1، 3، 9، 12،10ا،15، 17، 19 الی 21، 27 و 29 مادة 40 اساس���نامه نیز توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. 
بند 1: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند 3: اجرای 
مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از اباغ بند 9: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند 10: ایفای تعهدات 
شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند 12: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول 
که مرتبط با موضوع شرکت باش���د و انجام کلیة عملیات و معامات مذکور در مادة 3 اساسنامه ش���رکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بند 15: تحصیل 
تسهیات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساس���نامه شرکت، بند 17: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی 
و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادس���راها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور 
و مراجعه به مقامات انتظامی و اس���تیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، 
فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم 
نهایی و قطعی داور، درخواس���ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم  به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل 
وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 
ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند 19: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق 
کلیة عملیات ش���رکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساس���نامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت، بند 20: تنظیم صورت های مالی ساانه 
و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس/ حس���ابرس، بند 21: تنظیم صورت های مالی میان دوره ای جهت ارائه به بازرس/ حس���ابرس، بند 27: همکاری 
با سازمان و بازرس/ حس���ابرس برای اجرای وظایف خود، بند 29: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کااهایی که در جهت انجام 

موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )288539(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کارخانجات آجر سازی شهید شالباف
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1194 و شناسه ملی 10260172661 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/01 موسسه 
حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی10861836531 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک 
س���ال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 

گردید.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )288294(

آگهی تغییرات 
شرکت آریا کوشان آرمان نوین شرکت با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 52385 و شناسه ملی 14004215430 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: محمد حامد نیلی 1291977317 به س���مت 
رئیس هیئت مدیره، نوید مه س���ا 1288440669 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و احمدرضا میرهادی 1292820764به سمت 
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب ش���دند. کلیه اوراق و اسناد 
مالی و بانکی از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و و تعهدات شرکت 
و با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر ش���رکت 
معتبر است.ضمناً مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )288949(

بازگشت همه به سوي اوست 
روح پاكت با امير المومنين محشور باد 

خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد
اي چراغ زندگاني پدر يادت بخير 

خاطرت در باغ فردوس برين مسرور باد 
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
درگذش��ت پدري دلس��وز 
مرح��وم  مهرب��ان  و 
حسين  مغفورش��ادروان 
)بـزرگ   معارف چـي 
خانـدان معارف چي( را 
ب��ه اطاع كليه دوس��تان و 

آشنايان مي رساند. 
به همين مناسبت مجلس 
س��وم و هفتم در روز شنبه 

مورخ 97/8/26 از ساعت 14/00 الي 15/30 در مسجد 
 آل ياسين واقع در شريعتي خيابان خواجه عبداه انصاري

خيابان نهم منعقد مي  گردد. 
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف خانواده هاي: معارف چي، حمزه هرندي، 

رضا زاده و ساير بستگان 



سالنود وسوم

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ (مؤسسه اطالعات)
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي

سر دبير: عليرضا خاني
نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ( نفتجنوبي سابق)  

ساختمان اطالعات – كد پستي 1549953111 (تهران)
پست تصويري تحريريه 22258022

تلفن: 29999
و22258019 نمابر آگهيها  21

تلفن پذيرش آگهيها 22258014-18
http://www.ettelaat.com :نشاني اينترنت
ettelaat@ettelaat.com :پست الكترونيكي

http://www.ettelaat.com/tp/manshoor.pdf :منشور اخالقى

جنگنده هاى آمريكايى با بمبهاى خوشهاى 

مناطق غير نظامى سوريه را بمباران كردند
ســـرويس خارجى: جنگندههاى ائتالف آمريكا در تازهترين جنايت در 
ريف شرقى ديرالزور سوريه، مناطق مسكونى را با بمب هاى ممنوعه خوشهاى 

بمباران كردند.
استفاده از بمبهاى ممنوعه خوشهاى توسط ائتالف آمريكا عليه غير نظاميان 
كه مسبوق به سابقه است، باز هم به بهانه مبارزه با داعش عليه غير نظاميان حاضر 
در ريف ديرالزور به كار گرفته شد. منابع محلى گزارش دادند كه جنگندههاى 
آمريكايى با اين بمبها، مناطق مسكونى شهركهاى «هجين و الشعفه» واقع در 
شرق ديرالزور را هدف قرار دادند. اين منابع تأكيد كردند كه در پى اين بمباران 
شـــمارى غير نظامى جان خود را از دســـت دادند و چند نفر ديگر نيز زخمى 
شدند، ولى آمار دقيقى از اين كشتار ارائه نشد. به گفته اين منابع، جنگندههاى 
ائتـــالف آمريـــكا عمدا منازل افراد غير نظامى را به زعم مبارزه با داعش هدف 
قرار مىدهند و باعث آوارگى و بىخانمان شدن صدها غير نظامى شده اند. در 
اين حال سخنگوى وزارت امورخارجه روسيه، اعالم كرد: نيروهاى آمريكايى، 
بمباران هاى خود در استان دير الزور در شرق سوريه با استفاده از بمب هاى 
فسفرى را از سر گرفتند.«ماريا زاخارووا» افزود: براساس گزارش اهالى محلى 
منطقه شرق رود فرات، آمريكايى ها در مناطق تحت كنترل تروريست ها، از 
مهمات حاوى فسفر استفاده مى كنند. زاخارووا افزود: وزارت امورخارجه سوريه 
دو پيام جداگانه به دبيركل سازمان ملل متحد و رئيس شوراى امنيت ارسال كرد 
و خواستار پايان اين گونه حمالت و انجام تحقيقات و مجازات عامالن اين 
جنايت ها شد.در چنين شرايطى نماينده ويژه دولت آمريكا در امور سوريه از 
روسيه خواست تا دمشق را به پاى ميز مذاكره بياورد. وى تصريح كرد خارج 
كردن نيروهاى ايران از سوريه جزو اهداف نظامى آمريكا نيست اما بايد يكى 
از نتايج فرايند خاتمه دادن به جنگ در اين كشور باشد.«جيمز جفرى» گفت 
كه واشنگتن بعد از حل و فصل شدن داليل زيربنايى درگيرىها در سوريه به 
دنبال اين است كه نيروهاى ايران هم از سوريه خارج شوند. او گفت كه حضور 
نظامى ايران تهديدى براى شركاى آمريكا در منطقه به شمار مىرود. در اين حال 
رئيسجمهورى روسيه تاكيد كرد، مسكو آماده فعاليت كامل و سودمند در بازار 
سوريه است. پوتين همچنين گفت اگر اروپا نگران موج مهاجرتى جديد است 
بايد در روند سياسى سوريه مشاركت كند.خبر ديگر اينكه آمريكا با قطعنامه 
مجمع عمومى سازمان ملل كه از رژيم صهيونيستى مىخواهد بلندىهاى جوالن 

را به سوريه باز گرداند، مخالفت كرد.

تقويم اطالعات
شنبه 26 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

و56 دقيقه  16

17 و 16 دقيقه

23 و 06 دقيقه

5 و 16  دقيقه

6 و 43  دقيقه

بى.بى.سى: سفير جديد آمريكا در رياض مشهور به «عرب ديوانه» است
فارس: پايگاه خبرى بى بى سى عربى در گزارشى 
به شرح حال «جان ابى زيد»، ژنرال بازنشسته ارتش 
آمريكا پرداخت كه رئيسجمهورى آمريكا او را سفير 
جديد اين كشور در عربستان كرده است. بىبىسى 
عربى در گزارشى با عنوان «عرب ديوانه سفير آمريكا 
در رياض شـــد»، به گزارشـــى درباره شرح حال و 
سابقه اين ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا پرداخت كه 
قرار است سفير آمريكا در عربستان شود. به نوشته 
بى بى ســـى، «جان فيليپ ابى زيد» كه در بين آمريكايىها به «عرب ديوانه» 
شـــهرت دارد، متولد 1951 از يك خانواده مســـيحى در لبنان است و اجداد او 
اواخر قرن 19 از روستايى در جنوب لبنان به كاليفرنيا مهاجرت كردند. ابى زيد، 
مرد شماره دو فرماندهى مركزى آمريكا در خاورميانه در جريان حمله آمريكا 

به عراق در سال 2003 بود. 

استفاده داعش از طال و نقره براى تطميع مزدورانش
ايرنا: رســـانه روســـى راشا تودى گزارش داد كه تروريست هاى داعش با 
پرداخت مشوق هاى مالى نظير طال و نقره و يا وعده اعطاى خودرو به عنوان 
هديه، از عوامل مزدور خود مى خواهند اهداف مورد نظر را مورد حمله قرار دهند. 
اين رسانه روسى در گزارش خود نوشت براساس اسنادى كه از تروريستهاى 
داعش در موصل عراق به زبان عربى به دست آورده است، اين گروه تروريستى 
به عوامل خود وعده مى دهد كه اگر بتوانند يك بالگرد يا هواپيماى دشـــمن 
را ساقط كنند يا اقدام به حمله شيميايى كنند، پاداش هاى مالى قابل توجهى 

دريافت خواهند كرد. 

«آبه» به «پوتين» درباره پايگاههاى آمريكايى اطمينان داد
ايسنا: نخست وزير ژاپن كه به دنبال حل مساله 
جزاير مورد مناقشه با روسيه است، به رئيس جمهورى 
روسيه اطمينان داد كه اگر اين جزاير به ژاپن واگذار 
شـــود، هيچ سرباز آمريكايى در جزاير مورد مناقشه 
حضور نخواهند داشت. شينزوآبه، نخست وزير ژاپن 
و والديمير پوتين رييس جمهورى روسيه در ديدارى 
در سنگاپور بر تسريع مذاكرات درباره مساله جزاير 

مورد مناقشه و اعالميه 1956 توافق كردند. 
13 كشور، خواستار خريد «اس 400» روسيه

ايرنا: خبرگزارى اسپوتنيك روسيه اعالم كرد كه به رغم تهديد آمريكا براى 
اعمال تحريم كشـــورهاى خريدار سامانه هاى دفاع موشكى اس-400 روسيه، 
همچنان 13 كشور ديگر خواستار خريد اين سامانه ها هستند.تلويزيون سى ان بى 
سى آمريكا هم از تمايل 13 كشور از جمله ويتنام، الجزاير، قطر، مغرب، عربستان 
سعودى، مصر و عراق براى خريد اين سامانه ها خبر داد كه اين نشان مى دهد 
تهديدات آمريكا براى اعمال تحريم اين قبيل كشورها بى نتيجه بوده است.  

حبس ابد براى آخرين رهبران خمرهاى سرخ به جرم قتل عام 

2ميليون نفر

ايرنا: براى نخستين بار دو تن از رهبران اصلى رژيم ديكتاتورى خمرهاى 
سرخ كه دردهه 1970 ميالدى دو ميليون نفر از مردم كامبوج را قتل عام كردند، 
در دادگاهى بين المللى و مورد حمايت سازمان ملل به جرم نسل كشى مجرم 
شناخته شده و محكوم به حبس ابد شدند.«نائون چئا» 92 ساله معاون وفادار 
«پل پوت» رهبر خمرهاى سرخ و «كيو سامفان» 87 ساله رئيس دولت او كه هر 
دو آنها روز جمعه در دادگاهى در اين كشور پس از سالها پروسه قضايى، به 
اتهام نسل كشى و جنايت عليه بشريت در سالهاى 1977 تا 1979 در كامبوج 
محكوم به حبس ابد شدند. ديكتاتورى خمرهاى سرخ در سال 1975 در كامبوج 

بنيان نهاده شد. 

تظاهرات آوارگان روهينگيا براى عدم بازگشت به ميانمار
فارس: صدها آواره روهينگيايى مستقر در بنگالدش در آستانه بازگرداندن 
نخســـتين گروه به ميانمار، ضمن برگزارى تظاهرات گفتند بدون داشـــتن حق 
شهروندى به ميانمار بازنمىگردند.صدها آواره روهينگيايى در بنگالدش به تالشها 
براى بازگردانى آنان به ميانمار اعتراض كردند. با اين اعتراضات، بازگردانى اين 

آوارگان به ميانمار فعال به تعويق افتاده است. 
وزير امنيت سايبرى ژاپن، كار با كامپيوتر را بلد نيست !

شبكه الجزيره: يوشيتاكا ساكورادا، وزير امنيت 
سايبرى جديد ژاپن با اعالم اينكه تاكنون در زندگىاش 
از كامپيوتر استفاده نكرده، جنجال زيادى در اين كشور 
به پا كرده است.وزير امنيت سايبرى ژاپن در اعترافى 
جالب و البته جنجالى كه ســـبب حيرت مردم اين 
كشور شده، اعالم كرد تاكنون در زندگى حرفهاى خود 
هرگز از كامپيوتر استفاده نكرده و حتى مفهوم يواسبى 
(USB) را نيز به درســـتى درك نمىكند! يوشيتاكا 
ساكورادا 68 ساله، عالوه بر اينكه تصدى وزارت امنيت سايبرى ژاپن را برعهده 
دارد، معاون رئيس دفتر امنيت سايبرى دولت و وزير بازىهاى المپيك و پاراالمپيك 

كه قرار است به ميزبانى توكيو در سال 2020 برگزار شود، نيز است. 
ورود ناو هواپيمابر آمريكا به آبهاى مديترانه

ايسنا: گروهى از رزمناوهاى آمريكا به رهبرى ناو هواپيمابر «يواساس هرى 
ترومن» با گذشتن از تنگه جبل الطارق وارد آبهاى مديترانه شدند. اين ناوگروه 
در حالى وارد اين منطقه شد كه بهار امسال از همين نقطه مواضعى در سوريه 
توسط آمريكا مورد هدف قرار گرفت. بر همين اساس ورود اين ناو گروه به 
آبهاى مديترانه نگرانى ها را درباره گسترش تنش ها افزايش داده است. در سال 
2016 از عرشه ناو ترومن، جنگندهها براى هدفگيرى مواضع داعش در خاورميانه 

به پرواز درمىآمدند. 
نخست وزير پيشين مقدونيه از مجارستان درخواست پناهندگى كرد

ايرنا: «نيكوال گروئفسكى» نخست وزير پيشين 
مقدونيه از اداره مهاجرت مجارســـتان درخواست 
پناهندگى كرد.رســـانه هاى مجارستان گزارش هاى 
مختلفى در مورد فرار نخست وزير پيشين مقدونيه 
ارائه دادند. گروئفسكى در شبكه اجتماعى فيسبوك 
نوشت كه در بوداپست به سر مى برد و از مجارستان 
درخواست پناهندگى سياسى كرده است. وى يادآورشد 
كه از طرف دولت مقدونيه تهديد به مرگ شده است. 

دولت مقدونيه حكم بازداشت نخست وزير پيشين اين كشور را به اتهام فساد 
مالى و سوء استفاده از قدرت صادر كرده است.

كشته شدن 30 نظامى افغان در حمله طالبان به «فراه» 
مهر: مقامات افغان از كشـــته شـــدن 30 نيروى امنيتى  اين كشور بر اثر 
حمله طالبان به واليت فراه خبر دادند.مقامات دولتى افغانستان اعالم كردند:بر اثر 
حمالت گسترده طالبان به واليت فراه كه با هدف تضعيف قدرت دولت كابل 
صورت گرفت، 30 نظامى كشته شدند.«قارى يوسف احمدى» سخنگوى طالبان  
نيز مدعى شد كه نيروهاى اين گروه درحمله به فراه 35 نيروى امنيتى افغان را 
كشتند.  در چنين شرايطى، طالبان در بيانيه اى اعالم كرد:اين گروه تنها به اهداف 

نظامى در افغانستان حمله مىكند. 

كوتاه از سراسر جهان

سرويس خارجى: وزير خارجه تركيه خواستار افزايش 
همكارى ها و تقويت روابط با ايران در حوزه انرژى شد.

«مولود چاووش اوغلو» گفت: آنكارا مخالف تحريمهاى  
واشـــنگتن عليه  تهران اســـت و بايد همكارى هاى ما در 
بخشهاى انرژى، گردشگرى و حمل و نقل با ايران تقويت 
شـــود.وى با تاكيد بر ارتقاى سطح روابط كشورش با ايران 
بر اساس منافع مشترك اظهار داشت:همكارى هاى آنكارا با 
تهران بايد در حوزه هاى گردشگرى، انرژى، تجارت و حمل 

و نقل تقويت شود.وى افزود:ايران همسايه خوب و شريك 
تجارى مهم تركيه است و بدون شك تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران،بر روابط تجارى دو كشور تاثيرات منفى خواهد گذاشت 
اما آنكارا با ارتقاى سطح همكارى با تهران، كشورهاى آسيايى 
و اروپايى براى كاهش آثار زيانبار ناشـــى از اين تحريم ها 
تالش خواهد كرد. از سويى،«عمر چليك»، سخنگوى حزب 
عدالت و توسعه تركيه اعالم كرد: مطرح شدن مساله  تشكيل 

ارتش اروپايى نشاندهنده اختالف  در ناتو است.

تركيه خواستار افزايش  همكارى ها با ايران در حوزه انرژى شد

سرويس خارجى: تنش در كابينه 
رژيم صهيونيستى در پى شكست اخير 
ارتش اين رژيم از مقاومت فلسطين در 
غزه، با عدم توافق نخستوزير و وزير 
آموزش رژيم صهيونيستى براى ترميم 
كابينه ائتالفى، به اوج رســـيد و كابينه 
نتانياهو را با فروپاشى مواجه كرد؛ به 
همين دليل انتخابات زودهنگام پارلمانى 

در اسرائيل برگزار خواهد شد.
منابع محلى از عدم توافق بنيامين 
نتانياهو نخستوزير رژيم صهيونيستى 
با سرهنگ «نفتالى بنت» وزير آموزش 
اين رژيم براى ترميم كابينه خبر دادند.

بعد از استعفاى «آويگدور ليبرمن» وزير 
جنگ رژيم صهيونيستى كابينه ائتالفى 
نتانياهو از اكثريت خارج شد ولى بنت 
به او پيشـــنهاد كرده بود كه به جاى 
ليبرمن، ســـمت وزارت جنگ را نيز 
برعهده بگيرد.نتانياهو با بنت جلسهاى 
براى مذاكره درباره اين موضوع برگزار 
كرد اما توافقى حاصل نشد. بدين ترتيب 
حزب «خانه يهودى» به رهبرى بنت 
از ائتالف نتانياهو خارج شد و كابينه 
وى رســـما از هم فروپاشيد.در نتيجه، 
انتخابات زودهنگام پارلمانى بايد در 
اراضى اشغالى برگزار شود. نتانياهو با 
ابراز تمايل براى ممانعت از برگزارى 
انتخابات زودهنگام، گفت: من با سران 
احزاب ائتالف صحبت خواهم كرد تا 
آنها را مجاب كنم كه ائتالف راستگرا 
را منحل نكنند. از سويى شبكه تلويزيونى 
المنار اعالم كرد كه كنست (پارلمان) 
رژيم صهيونيستى منحل شد و تعيين 
زمان برگزارى انتخابات زودهنگام در 
طول 90 روز انجام خواهد شد. گفتنى 
اســـت ليبرمن روز چهارشنبه گذشته 
درپى موافقت كابينه رژيم صهيونيستى 
با طرح آتشبس با مقاومت در نوار غزه، 
از سمت خود استعفا كرد و خواستار 
برگزارى انتخابات زودهنگام شد.  بعد 
از دو روز تبادل آتش و شـــليك بيش 
از 400 فروند موشك مقاومت به سمت 
اراضى اشغالى و تحميل سه كشته و 
85 زخمى به صهيونيســـتها، كابينه 
امنيتى اين رژيم در نهايت به پذيرش 
توافق آتشبس با گروههاى مقاومت در 
غزه تن داد. اين آتشبس با وســـاطت 
مقامات اطالعاتى مصر حاصل شـــد 
و گفته مىشـــود گروههاى فلسطينى 
به شـــرط «پايبند ماندن دشمن» با اين 
آتشبس موافقت كردهاند.از سويى در 
پى پيروزى نيروهاى مقاومت فلسطين 
در نوار غزه و پس از اســـتعفاى وزير 
جنگ رژيم صهيونيستى، وزير مهاجرت 
اسرائيل نيز استعفا كرد. ساعاتى پس از 
استعفاى آويگدور ليبرمن، وزير  جنگ 

رژيم صهيونيستى، سوفا لندور، وزير 
مهاجرت اسرائيل نيز به همان داليل 
ليبرمن يعنى اعتراض به تسليم شدن و 
قبول آتش بس با غزه، از سمت خود 
استعفا داد. پس از استعفاى وزير جنگ 
رژيم صهيونيستى، اعضاى حزب خانه 
يهودى تهديد كردند در صورت انتخاب 
نشدن رهبر حزبشان به جاى «ليبرمن» 
از كابينه نتانياهو كنارهگيرى مىكنند. 
اعضاى حزب «خانه يهودى» در كابينه 

ائتالفى بنيامين نتانياهو، نخستوزير 
رژيم صهيونيستى تهديد به كنارهگيرى از 
كابينه در صورت منصوب نشدن رهبر 
حزبشان به جاى آويگدور ليبرمن، وزير 
جنگ مستعفى اين رژيم كردند. اعضاى 
حزب خانه يهودى پس از اســـتعفاى 
ليبرمن تهديد كردند نتانياهو بايد «نفتالى 
بنت» را جانشين وزير جنگ مستعفى 
اين رژيم كند، در غير اين صورت آنها 
از كابينه نتانياهو كنارهگيرى مىكنند. 
منابع اسرائيلى هم اعالم كرده بودند كه 
نخست وزير رژيم صهيونيستى نفتالى 
بنت، وزير آموزش را جايگزين وزير 
جنگ مستعفى اين رژيم خواهد كرد.

واكنش صهيونيست ها
وزيـــر همكارى هاى منطقه اى 
رژيم صهيونيستى در پاسخ به سوالى 
پيرامون چرايى موافقت با آتش بس در 
غزه، گفت: ممكن بود در صورت ورود 
به مناطقى در داخل غزه با 500كشته 
بازگرديم. «زاحى هنگبى» صراحتا به 
قدرت مقاومت در نوار غزه اذعان كرد و 
گفت: حمله اخير ارتش اسرائيل به غزه 
مغاير توافق آرامسازى اوضاع در اين 
منطقه بود، اما در عين حال، اقدامى بود 

و بايد صورت مىگرفت. هنگبى گفت 
كه جنبش حماس 470موشك شليك 
كرد، اما امكان تحقق شرايط خطرناكتر 
هم وجود داشـــت و ممكن بود ما در 
صـــورت ورود به مناطقى داخل غزه 
ماننـــد جباليا، دير البلح و خان يونس 
با 500كشته بازگرديم. وزير همكارى 
هاى منطقه اى رژيم صهيونيستى اعتراف 
كـــرد كه ارتش اين رژيم در عمليات 
اخير در غزه شكســـت خورد. وى در 

گفت و گو با راديو اسرائيل با بيان اينكه 
پاسخ موشكى حماس به حمله رژيم 
صهيونيستى حداقلى بود، گفت: حماس 
تنها به مناطق اطراف غزه حمله كرد و 
اين با وقتى كه بخواهد به تل آويو كه 
پايتخت اقتصادى اسرائيل است حمله 
كنـــد فرق دارد. اين وزير كابينه رژيم 
صهيونيستى اعتراف كرد كه جنگ با غزه 
مى تواند منجر به شليك صدها موشك 
در روز بـــه تل آويو و از كار افتادن 
فرودگاه «بن گوريون» براى چند هفته 
شود. هنگبى افزود: حمله شديد حماس 
به معناى ورود به جنگى طوالنى چند 
هفته اى است كه حمله به تل آويو را 
نيز شامل مى شود و با شليك روزانه 
صدها موشـــك فلج كننده تر است. 
نخست وزير سابق رژيم صهيونيستى 
هم بنيامين نتانياهو، نخست وزير كنونى 
اين رژيم را به خاطر شكست ارتش 
عبـــرى در برابر نيروهاى مقاومت در 
جنـــگ غزه به باد انتقاد گرفت. ايهود 
اولمرت گفت: دولت بنيامين نتانياهو كه 
همواره مىگفت جنبش حماس را از 
بين خواهد برد، در برابر آن تسليم شد و 
فلسطينيان در اين جنگ درس فراموش 

نشدنى به ما دادند. وى اعتراف كرد كه 
ارتش صهيونيستى قدرت بازدارندگى 

خود را از دست داده است.
در چنين شرايطى نخستوزير 
رژيم صهيونيستى سفر خود به اتريش 
را در پى اســـتعفاى وزير جنگ رژيم 
و افزايش فشارهاى مخالفان نتانياهو 
براى برگزارى انتخابات زودهنگام، لغو 
كرد. سخنگوى وزارت خارجه رژيم 
صهيونيستى اعالم كرد سفر نتانياهو به 

اتريش كه قرار بود اين هفته صورت 
بگيرد، لغو شـــد. وى دليل لغو سفر 
نخستوزير رژيم صهيونيستى به اتريش 
را بيان نكرد اما به گفته تحليلگران، اين 
تصميم نتانياهو با توجه به اســـتعفاى 
وزير جنگ رژيم و مطالبات مخالفان 
نتانياهو براى انحالل دولت و برگزارى 
انتخابات زودهنگام اتخاذ شده است. 
خبر ديگر اينكه شـــهر تل آويو شاهد 
تظاهرات در اعتراض به شكست كابينه 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى 
در برابر مقاومت فلسطين در جريان 
تجـــاوز نظامى اخير اين رژيم به نوار 
غزه بود. هزاران اسرائيلى در تل آويو در 
اعتراض به شكست كابينه اسرائيل و تن 
دادن آن به خواست مقاومت فلسطين در 
نوار غزه و توافق آتش بس تظاهرات 
كردند. رسانه هاى رژيم اسرائيل گفتند 
كه شهرك نشينان معترض به آتش بس 
با نوار غزه چهار راه هاى اصلى شهر 
تل آويو را بسته و عليه كابينه نتانياهو 
شعار مى دادند. آنها پالكاردهايى نيزعليه 

كابينه اسرائيل در دست داشتند.
 موضع مقاومت

رئيس دفتر سياسى جنبش حماس 

با تاكيد بر پيروزى اطالعاتى و امنيتى 
مقاومت فلســـطين در خانيونس و 
شكست عمليات رژيم صهيونيستى در 
جنوب غزه اعالم كرد، پيروزى سياسى 
را با اســـتعفاى وزير جنگ اين رژيم 
محقق كردهايم. «اسماعيل هنيه» ساعاتى 
پس از اســـتعفاى «آويگدور ليبرمن» 
از وزارت جنگ رژيم صهيونيســـتى 
گفت كه اين اســـتعفا يك دستآورد 
و پيروزى سياسى گروههاى مقاومت 

فلسطين محسوب مىشود. هنيه گفت 
كه اعالم اســـتعفاى وزير جنگ رژيم 
صهيونيستى به معناى اعالم شكست اين 
رژيم غاصب در برابر مقاومت فلسطين 
است. گردان هاى شهيد عزالدين القسام 
شاخه نظامى جنبش مقاومت اسالمى 
(حمـــاس) هم تاكيد كرد كه در آينده 
حوادث غير قابل پيش بينى براى رژيم 
صهيونيستى رخ خواهد داد كه تلآويو 
هرگز در بدترين كابوس هاى خود نيز 

آنها را تصور نمى كرد. 
رئيس جنبش حماس در نوار غزه 
هم تاكيد كرد كه حماس و گروههاى 
مقاومت اجازه تكرار تجاوز اسرائيل به 
غزه را نخواهند كرد. يحيى السنوار بر 
اهميت در هم شكستن محاصره نوار 
غزه و حق ملت فلسطين در برخوردارى 
از زندگى آزادانه و شرافتمندانه تاكيد 
كرد. رئيس جنبش حماس در نوار غزه 
تاكيد كرد كه راهپيمايىهاى بازگشت 
با شيوهها و ساز و كارهايى كه هيات 
عالى راهپيمايى بازگشت آن را مشخص 
خواهد كرد ادامه مىيابد. از ســـويى 
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين 
ضمن محكوم كردن حمالت اخير به 

نوار غزه، افزود: تمامى پيامدهاى اين 
موضوع بر عهده رژيم صهيونيســـتى 
است. «محمود عباس» اعالم كرد هدف 
ما دور كردن ملت مان از كشـــتار و 
جنايات جنگى بيشتر رژيم اشغالگر 
اسرائيلى است.عباس حمالت هفته اخير 
رژيم صهيونيستى به نوار غزه را محكوم 
كرد و افـــزود: تمامى پيامدهاى اين 

حمالت بر عهده تلآويو است. 
واكنش هاى عربى

اتحاديه عرب در نشستى استفاده 
رژيم صهيونيستى از زور بيش از حد 
عليه ملت فلســـطين و نقض آشكار 
قوانين بينالمللـــى را محكوم كرد. 
نشست فوقالعاده اتحاديه عرب براى 
بررسى تجاوزات رژيم صهيونيستى 
عليه فلسطينيان، در سطح نمايندگان 
دائمى و به رياســـت سودان در مقر 
اين اتحاديه برگزار شد. «سعيد ابوعلى» 
معاون دبيركل اتحاديه عرب در امور 
فلســـطين و اراضى اشغالى عربى در 
سخنانى خواستار توقف تجاوزات رژيم 
صهيونيستى عليه فلسطينيان و حمايت 
بينالمللى از ملت فلسطين و اجراى 
مصوبـــات بين   المللى و عربى در اين 
باره شد. «عبدالمحمود عبدالحليم» سفير 
ســـودان در قاهره و نماينده دائمى آن 
در اتحاديه عرب نيز رژيم اشغالگر را 
مسئول كامل اين جنايتها برشمرد و 
جنايتهاى اين رژيم عليه ملت فلسطين 

را محكوم كرد. 
«عبدالعزيـــز بوتفليقه » رئيس 
جمهورى الجزاير هم با ارسال پيامى 
براى «محمود عباس » رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطين، بر حمايت كامل 
كشـــورش از مبارزات مردم فلسطين 
براى تعيين سرنوشت خود و رسيدن 
به همه حقوق مشروعشان تاكيد كرد. 
رئيس جمهورى الجزاير در اين پيام ابراز 
اميدوارى كرد به زودى دولت مستقل 
فلسطين به پايتختى بيتالمقدس برپا 
شود. دولت سوريه هم تجاوزات اخير 
رژيم صهيونيستى به غزه را به شدت 
محكوم و بر ايستادگى دمشق در كنار 
ملت فلسطين و مقاومت فلسطينيان 
در برابر تروريسم صهيونيستى تاكيد 
كرد. حـــزب اهللا لبنان هم با صدور 
بيانيه اى تاكيـــد كرد كه پيروزى در 
غزه اين پيام محكم را با خود داشت 
كه مقاومت قادر به شكســـت دادن 
هرگونه تجاوز رژيم صهيونيستى است.
حزباهللا با تبريك پيروزى غزه به ملت 
فلسطين و گروههاى مقاومت، اعالم 
كرد: اين پيروزى ثمره ايستادگى و صبر 
و وحدت گروه هاى مقاومت بود كه 

نبرد را با دقت باال اداره كردند.

مقاومت جواب داد؛ كابينه رژيم صهيونيستي فرو پاشيد

ســـرويس خارجـــى: وزارت 
خزانـــهدارى آمريكا نـــام 17 مقام 
ســـعودى را به دليل مشاركت در قتل 
«جمال خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد 
عربستانى به فهرست تحريمهاى خود 

اضافه كرد.
وزارت خزانه  دارى آمريكا به دليل 
قتل «جمال خاشقجى»، روزنامهنگار 
منتقد عربستانى، 17سعودى را تحريم 
كرد.وزارت خزانهدارى آمريكا در بيانيهاى 
اعالم كرد: «سعود القحطانى»، مشاور 
ســـابق دربار سعودى، «ماهر مطرب»، 
دستيار القحطانى و «محمد العتيبى»، 
سركنسول سعودى در استانبول همراه 
با 14نفر از اعضاى تيم ترور خاشقجى 
را به فهرست تحريمهاى خود اضافه 

كرده است.
به گفته «استيون منوشين»، وزير 
خزانهدارى آمريكا، اين تحريمها به دليل 
نقش نفرات ياد شده در قتل خاشقجى 
وضع شـــدهاند. در بخشى از بيانيه او 
آمده است: حكومت عربستان سعودى 
بايســـتى براى پايان دادن به حمالت 
عليه مخالفان سياسى و روزنامهنگاران، 
گامهاى مناسبى بردارد. همزمان برخى 
منابع نيز اعالم كردند: پيش نويس يك 
قانون ويژه عليه عربســـتان در  سناى 
آمريكا در دســـت تهيه است كه در 
صورت تصويب، تمامى طرف هايى 
كه مانع ورود كمك هاى بشردوستانه به 

يمن شوند، تحريم خواهند شد.
اين تحريم ها بعد از بيانيه دادستانى 
عربستان و اعالم نتايج بررسى پرونده 
خاشقجى انجام شد. معاون دادستان كل 
عربستان به تازگى در بيانيه اى ادعا كرده 
بود كه  خاشقجى بعد از «درگيرى» با 
چند نفر داخل ساختمان كنسولگرى 
«فوت» كرده است ! «شلعان الشلعان» 

معاون دادستان كل عربستان سعودى در 
بيانيه اى گفت: 21 تن در اين قتل دست 
داشته اند كه پنج تن از آنها به اعدام و 
بقيه نيز به حبس محكوم شدهاند. وى 
اعتراف كرد كه خاشقجى در كنسولگرى 
عربستان تكهتكه و سپس به بيرون انتقال 
داده شده است اما مدعى شد كه اين 
قتل، تصميم سرتيم مأموريت بوده نه 

مقامات باالتر !

در همين حال، مايك پمپئو وزير 
خارجه آمريكا با حمايت از اقدامات 
كشـــورش در تحريم 17 سعودى در 
پرونده قتل قاشقجى تاكيد كرد : آمريكا 
به بررسى اين موضوع همچنان ادامه 
مىدهد.وى گفت : اقداماتى كه وزارت 

خزانهدارى آمريكا درباره اين پرونده 
اتخاذ كرده مناسب است و آن را "گامى 
مهم" براى پاســـخ دادن به پرونده قتل 

خاشقجى مى دانم.
«رند پال» سناتور جمهوريخواه 
آمريكا اما با انتقاد از موضع نرم واشنگتن 
در قبال رياض در موضوع قتل «جمال 
خاشقجى»، تحريمهاى وضع شده از 
سوى خزانه دارى آمريكا عليه 17 مقام

سعودى را اقدامى «بى اثر» و«نمايشى» 
دانســـت. «باب مندز» سناتور ارشد 
حزب دموكرات آمريكا نيز تحريم اتباع 
سعودى را تالشى هماهنگ براى مخفى 
كردن جزئيات قتل خاشقجى دانست.

وى گفت: انتظار دارم كه تمامى عامالن 

قتل خاشقجى مجازات شوند و براى 
اين منظور تالش خواهم كرد.

«باب كوركر» رئيس روابط خارجى 
مجلس ســـناى آمريكا نيز كه پيشتر 
وليعهد عربستان و ديگر رهبران سعودى 
را تهديد به تحريم كرده بود، اين بار 
گفت: نسبت به مسيرى كه عربستان در 
حال گذر است، سخت نگرانيم و بر اين 
باورم كه بايد بهاى آن را بپردازد.«ماركو 

روبيو» سناتور جمهورىخواه آمريكا 
نيز در واكنش به تحريم وزارت خزانه 
دارى اين كشـــور گفت : بايد تمامى 
افراد مرتبط با قتل خاشقجى از جمله 
رهبران عاليرتبه سعودى (بن سلمان) 

نيز مجازات شوند.

كاخ ســـفيد و برخى كشورهاى 
عربى اما از نتايج تحقيقات عربستان 
درباره قتل روزنامهنگار و منتقد عربستانى 

استقبال كردند.
در اين رابطه ، كاخ سفيد از بيانيه 
دادســـتانى كل سعودى در خصوص 
پرونده قتل خاشـــقجى حمايت كرد.

كاخ سفيد اعالم كرد:  بيانيه دادستانى 
كل سعودى در خصوص پرونده قتل 
خاشقجى، يك گام اوليه خوب بوده 
اســـت.كاخ رياست جمهورى آمريكا 
همچنين افزود: واشنگتن در هيچ بحثى 
در خصوص بازگرداندن فتحاهللا گولن 
به تركيه نيز مشـــاركت نداشته است. 
پيش از اين «انبىســـى» گزارش داده 
بود كه دو مقام ارشد آمريكايى و منابع 
ديگر گفتهاند كاخ ســـفيد در راستاى 
تالش براى آرام كردن تركيه در پرونده 
قتل «جمال خاشقجى»، استرداد «فتحاهللا 
گولن»، واعظ تركيهاى مخالف «رجب 
طيب اردوغان» به تركيه را بررسى مىكند.

كشورهاى عربى همچون امارات، مصر  
و اردن نيز از نتايج تحقيقات عربستان 
استقبال و بار ديگر بر همبستگى خود 
با رياض "در همه مواضع و اقداماتى كه 
اتخاذ مىكند"، تاكيد كردند.سخنگوى 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز 
گفت: ما تحقيقات درباره قتل جمال 
خاشقجى، روزنامهنگار منتقد عربستانى 
در كنسولگرى اين كشور در استانبول 
را پيگيرى مىكنيم و مىخواهيم تمامى 
كســـانى كه در اين جنايت هولناك 
دست داشتند، در مقابل دادگاه محاكمه 
شوند.سازمان بينالمللى ديدبان حقوق 
بشـــر نيز با «وحشيانه» خواندن قتل 
اين روزنامهنگار ســـعودى تأكيد كرد: 
كشورهاى جهان اجازه ندهند عربستان 
در قتل وحشيانه خاشقجى تبرئه شود.

آمريكا 17مقام سعودى را در پرونده قتل خاشقجى تحريم كرد

مردم بحرين در حمايت از رهبران مقاومت راهپيمايى كردند
مردم بحرين در ادامه راهپيمايى هاى هفتگى خود 
با برگزارى راهپيمايى در اطراف مســـجد امام جعفر 
صادق (ع) منطقه «الدراز» در شهر « منامه» با سر دادن 
شـــعارهايى عليه رژيم آل خليفه، حمايت خود را از 
شيخ «على سلمان»، رهبر زندانى حزب الوفاق و شيخ 

«عيســـى قاسم»، رهبر شيعى اين كشور اعالم كردند.
تظاهر كنندگان تصاويرى از آيت اهللا عيسى قاسم و 
شيخ على سلمان و دست نوشته هايى حاوى شعارهايى 
در خصوص قطعى بودن پيروزى مردم اين كشور و 

شكست رژيم حاكم بر بحرين حمل كردند

سرويس خارجى: «نورى مالكى»، 
رئيس ائتالف «دولت قانون» خطاب به 
«آندرو پيك» ، مسئول امور عراق و ايران 
در وزارت خارجه آمريكا، تحريمهاى 
يكجانبه واشنگتن عليه تهران  را محكوم 
كرد و خواســـتار معافيت عراق از اين 

تحريم ها شد.
«نورى مالكى» در ديدار با «آندرو 
پيك»، مســـئول امور عراق و ايران در 
وزارت خارجه آمريكا گفت : موضع 
ما درخصوص تحريم هاى تحميل شده 
به ايران روشن است و ما با آن مخالفيم 
و درهمين راستا عراق بايد از اجراى 
اين تحريم ها معاف شود.اين در حالى 
است كه نورى المالكى تاكنون بارها 
بويژه در گفتگو با مقامات آمريكايى بر 
مخالفت خود با تحريمهاى يكجانبه 
آمريـــكا عليه مردم ايران تاكيد كرده و 
آن را نقض آشكار قوانين بينالمللى 
دانســـته است. وى همچنين از دولت 
عراق خواسته است تا در اين تحريمها 
بى طرف باشد و آن را عليه ايران اجرا 
نكند.از سويى، سيد «عمار الحكيم»، 
رهبـــر جريان حكمت ملى عراق نيز 
در ســـخنانى با اشاره به تالش آمريكا 
براى شكستن اراده جمهورى اسالمى 

ايران، ابـــراز اميدوارى كرد كه تهران 
از اين بحـــران عبور كند.وى گفت: 

ايران منســـجم تر از گذشته در مقابل 
تحريمهاى آمريكا مى ايستد.حكيم 

تأكيد كرد: آمريكا اين اقدام را از طريق 
فشار بين المللى و منطقهاى ، فشارهاى 

اقتصادى و ابزارهاى خود به ويژه رژيم
صهيونيستى انجام مىدهد.رهبر جريان
حكمت ملى عراق همچنين در ديدار
با «هادى العامرى»،  رهبر ائتالف «الفتح»
اين كشور بر اهميت مبنا قرار دادن منافع
مشترك در روابط عراق با كشورهاى
منطقه تأكيد كرد.رهبر جريان حكمت
ملى عراق همچنين با «سليم الجبورى»،
رئيس سابق پارلمان اين كشور ديدار
كرد و روند تكميل كابينه ، ساختارهاى
داخلى پيمان «اصالح و بازســـازى» و
جايگاه عراق در نزاعهاى منطقهاى و
جهانى را بررسى كرد.در چنين شرايطى،
«برهم صالح»، رئيسجمهورى عراق
وارد اردن شـــد و به محض ورود به
فرودگاه نظامى «ماركا»، مورد استقبال
«عبداهللا دوم»، شـــاه اين كشور قرار
گرفت.رئيس جمهورى عراق در ديدار
با پادشاه اردن خواستار همكارى اين
كشور در شناسايى و بازگرداندن متهمان
غارت اموال عراق و افراد تحت تعقيب
در اين زمينه شد.ديوان پادشاهى اردن نيز
در بيانيهاى اعالم كرد: در ديدار ملك
عبداهللا دوم با رئيسجمهورى عراق، دو
طـــرف بر اجراى چندين طرح بزرگ

اقتصادى به توافق رسيدهاند.

مخالفت صريح «نورى مالكى» با تحريم هاى ضد ايرانى آمريكا

برهم صالح  آرشيو ملى كويت را به «الجابر الصباح» بازگرداند
سه روز پس از سفر «برهم صالح»، رئيس جمهورى 
عراق به كويت، نخســـتين نتيجه عملى اين سفر آشكار 
شد كه در آن، مقامات عراقى آرشيو و اسناد مهم كويت 
را به اين كشور باز گرداندند.به گفته منابع خبرى، آرشيو 
تحويلى به كويت شامل 28 جعبه با وزنى نزديك به سه 
تن به همراه يك تابلوى نفيس اثر «پابلو پيكاسو» نقاش 
و هنرمند شهير اسپانيايى و نيز يك شمشير اميرى بود كه 

دو مورد اخير شخصا از سوى برهم صالح به امير كويت 
تحويل شده بود. در مراسم تحويل اين آرشيو «ناصر الهمين» 
معاون امور سازمان هاى بين المللى وزير خارجه كويت 
نيز حضور داشـــت. دو طرف دراين مراسم، بازگرداندن 
اين آرشيو بزرگ را كه طى سال هاى گذشته در مراكز 
فرهنگى استان هاى مختلف عراق توزيع شده بود، اقدامى 

مهم در جهت تقويت روابط توصيف كردند.

 سرويس خارجى: دو وزير ديگر كابينه دولت انگلستان 
و چند تن ديگر از اعضاى دولت به دليل مخالفتشـــان با 
طرح لندن براى خروج از اتحاديه اروپا، از ســـمت خود 

استعفا كردند.
دو وزيـــر اصلى كابينه دولت بريتانيا وچند عضو رده 
پايينتر دولت اعالم كردند در مخالفت با طرح  «ترزا مى» 
نخست وزير بريتانيا براى برگزيت (خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا) از سمت خود كنارهگيرى مىكنند. «دامينيك راب» وزير 
برگزيت دولت بريتانيا در حســـاب كاربرى خود در توييتر 
نوشت كه نمىتواند شرايط پيشنهادى ترزا مى  براى توافق 
با اتحاديه اروپا را بپذيرد بنابراين از سمت خود كنارهگيرى 
مىكند. راب ماه جوالى بعد از استعفاى «ديويد ديويس» وزير 
پيشين برگزيت به اين سمت انتخاب شده بود.«استر مكوِى» 
وزير كار و امور بازنشستگى دولت انگليس نيز در حساب 
كاربرى توييتر خود خبر داد كه به ترزا مى گفته اســـت از 
سمت خود در دولت كنارهگيرى مىكند. وى گفت طرح ترزا 
مى براى برگزيت، به نتيجه همهپرسى مردمى جدايى بريتانيا از 
اتحاديه اروپا احترام نمىگذارد. «ِشليش وِرا» از اعضاى حزب 
محافظهكار در پارلمان بريتانيا و از اعضاى دفتر ايرلند شمالى 
دولت نيز در حســـاب كاربرى خود در توييتر خبر داد كه 
نمىتواند از طرح ترزا مى براى توافق برگزيت حمايت كند 
بنابراين از سمت خود كنارهگيرى مىكند. وى افزود توافقى 
كه انگلستان را مجبور مىكند، براى مدت نامعلومى دنباله روى 
قواعد اروپا باشد، مورد حمايت وى نيست. شبكه اسكاى 
نيوز خبر داد «ســـوال براوِرمِن» معاون وزير برگزيت و «آن 
مارى تروليان» مشاور وزارت آموزش بريتانيا نيز در اعتراض 
به طرح برگزيت دولت، از سمت خود كنارهگيرى كردند. 
همچنين «رانيل جاياواردنا» از مشـــاوران وزارت دادگسترى 

بريتانيا در اعتراض به طرح برگزيت دولت انگليس از سمت 
خود كنارهگيرى كرد. اين در حالى است كه پيش از اين دو 

وزير ديگر هم استعفا داده بودند.
در پى اين استعفاها ارزش پوند در برابر دالر و يورو 
به شدت كاهش يافت. پس از آنكه تعدادى از وزراى كابينه 
انگليس از جمله دومينيك راب وزير برگزيت در اعتراض 
به پيش نويس قرارداد خروج از اتحاديه اروپا از كابينه ترزا 
مى كناره گيرى كردند، ارزش پوند انگليس در برابر يورو و 
دالر آمريكا كاهش داشت. گمانه زنى ها در خصوص راى 
عدم اعتماد پارلمان انگليس به ترزا مى نيز افزايش يافته و 
اين مســـئله به ضرر ارزش پوند تمام شده است. به اعتقاد 
تحليلگران اقتصادى، اعالم استعفاى دومينيك راب تاثير زيادى 
بر افت شديد ارزش پوند داشته است. اما كارشناسان مى گويند 
استعفاى پنج عضو كابينه انگليس در يك روز و درخواست 
شمارى از همحزبىهاى نخستوزير براى برگزارى انتخابات 
درونحزبى در اعتراض به پيشنويس خروج لندن از اتحاديه 
اروپا، چشـــمانداز سقوط دولت و پايان دوره رياست «ترزا 
مى »را بهشدت افزايش داده است.در اين حال نخستوزير 
انگليس تاكيد كرد كه كشـــورش در زمان مقرر از اتحاديه 
اروپا خارج خواهد شد. «ترزا مى» گفت كه لندن ماه مارس 
آتى اتحاديه اروپا را ترك خواهد كرد. نخست وزير انگليس 
كه بعد از ارائه پيش نويس توافق اخيرش با اتحاديه اروپا بر 
سر برگزيت با مخالفتهاى زيادى عليه خود به دليل نحوه 
مديريت مذاكراتش با اين اتحاديه و استعفاى برخى وزراى 
مهم دولت خود روبرو شده، در سخنانى از عملكرد دفاع و 
احتمال كناره گيرى از سمتش را رد كرد. ترزا مى، در اظهاراتى 
با رد احتمال كنارهگيرىاش از قدرت گفت تا تكميل خروج 

بريتانيا از اتحاديه اروپا سر كار خواهد ماند.

استعفاى 2 وزير ديگر، دولت انگليس را در آستانه سقوط قرار داد

ســـرويس خارجى: رئيس جمهورى فرانسه در واكنش به انتقادات توئيترى 
همتاى آمريكايى خود از پيشنهاد وى درباره تشكيل ارتش اروپايى، خطاب به ترامپ 

اعالم كرد: پاريس  به هيچ عنوان رعيت اياالت متحده نيست.
 «امانوئل مكرون» با تاكيد بر اين كه پاريس و واشـــنگتن بايد با احترام با 
يكديگر برخورد كنند اظهار داشت: متحد آمريكا بودن به معناى كشور دست نشانده 
بودن نيست. وى گفت: اياالت متحده، متحد تاريخى ماست و همين روند ادامه 
خواهد داشت و ما تمامى خطرات آن را پذيرفتهايم و پيچيدهترين عملياتها را با  
واشنگتن انجام دادهايم، اما متحد بودن به معناى اين نيست كه ما يك كشور رعيت 
باشيم. مكرون  با بيان اين كه فكر نكنم فرانسوىها از من انتظار داشته باشند كه به 
اين توئيتها پاسخ دهم،افزود: حرفهاى ترامپ تالشى براى جلب نظر مخاطبان 
داخلى، پس از شكست جمهوريخواهان در انتخابات مياندوره اى كنگره است. وى 
گفت: گمان مىكنم  ترامپ با سياست بازى مىكند و من به او اجازه مىدهم تا 
با سياست آمريكا بازى كند.«بنجامين گريوو» سخنگوى دولت فرانسه نيز گفت: 
توئيتهاى تمسخرآميز دونالد ترامپ درباره امانوئل مكرون نامناسب بود و بهتر بود 

رئيس جمهورى آمريكا اصول نزاكت را رعايت مىكرد.
در اين حال،«سيسيليا مالمستروم» كميسر تجارت اروپا اعالم كرد : در صورت 
افزايش تعرفه گمركى آمريكا بر روى كاالهاى  اين اتحاديه ،آماده مقابله با جنگ 
تجارى واشنگتن هستيم.از سويى،«هوا چون اينگ»  سخنگوى وزارت خارجه چين 
از آمريكا خواست مداخله جويى را كنار بگذارد زيرا تنها با اين روش مى توان 
براى حل و فصل اختالفات به نتيجه رسيد.«ژائو فنگ» سخنگوى وزارت بازرگانى 
چين نيز اعالم كرد: مذاكرات تجارى بين پكن و واشنگتن در سطوح باال از سر 
گرفته شد.اين در حالى است كه سه مقام دولتى اياالت متحده اعالم كردند: چين 
پاسخى كتبى به درخواست اياالت متحده مبنى بر اصالحات گسترده تجارى ارائه 
كرده است.«مايك پنس» معاون رئيس جمهورى آمريكا نيز گفت: درياى  چين 
جنوبى تنها به يك كشور تعلق ندارد و اياالت متحده به هوانوردى و دريانوردى 
در هر منطقه اى كه قوانين بين الملى اجازه دهد، ادامه خواهد داد. از طرفى،«جيمز 
متيس»  وزير دفاع آمريكا در نخستين بازديد خود از مرزهاى جنوبى اين كشور 
از اســـتقرار هزاران نيروى نظامى در مرز مكزيك حمايت كرد و مدعى شـــد كه 
اين مأموريت كامالً قانونى و موجه است.در چنين شرايطى،رئيسجمهورى آمريكا 
مدعى شد نامزدهاى جمهوريخواه در رقابتهاى كليدى در انتخابات اخير كنگره 
شكست خوردند چون راىدهندگان با تغيير پوشش چندين بار به صورت غير 
قانونى راى دادند!همچنين ،رئيس جمهورى آمريكا «ميرا ريكاردل» معاون مشاور 

امنيت ملى كشورش را اخراج كرد.

مكرون خطاب به ترامپ: فرانسه رعيت 
آمريكا نيست 

سرويس خارجى: جنبش انصاراهللا يمن از مرگ بالينى 
«عبدربه منصور هادى»، رئيسجمهورى مســـتعفى و فرارى 

يمن خبر داد.
«عبدالملك العجرى» عضو ارشـــد جنبش انصاراهللا در 
همين رابطه گفت : اطالعات درباره وضعيت جسمانى «عبدربه 
منصور هادى» رئيسجمهورى مستعفى و فرارى يمن وجود 
دارد كه نشـــان مى دهد وى به سكته مغزى و مرگ بالينى 
دچار شده است.العجرى افزود: «منصور هادى» با توجه به 
وخامت شرايط جسمانىاش نمىتواند هيچ نقشى در مديريت 
مرحله انتقالى جديد كه نيازمند يك رهبرى سازنده و فعال 

است، داشته باشد.
وى در عيـــن حال گفت: روايتهاى مختلفى درباره 
شـــرايط جسمانى «منصور هادى» وجود دارد، اما او مطمئنا 
به مرگ بالينى دچار شده است.عضو دفتر سياسى انصاراهللا 
تصريح كرد: پرونده «عبد ربه منصور هادى» بسته شده است 
و مساله ادامه حضورش در قدرت يمن امكان پذير نيست.
همزمان،  يك منبع نزديك به «منصورهادى» نيز گفت : وى 

شرايط جسمانى وخيمى دارد و به «كما» رفته است .
در همين حال، برخى  منابع نيز از جانشـــينى موقت 
«على محسن االحمر» كه در فوريه  2016از سوى عربستان 
به عنوان معاون وى انتخاب شد، در اين مقام خبر دادند.مدير 
دفتر «منصور هادى» اما اين اخبار را تكذيب كرد و گفت : 
حال وى خوب است.«عبداهللا النعيمى» اعالم كرد : منصور 
هادى درحال انجام آزمايشهاى دورهاى و معالجات معمول 
است و اخبارى كه درباره وخامت اوضاع جسمانى وى وجود 

دارد، درست نيست.
در چنين شرايطى برخى منابع اعالم كردند: ديدارهاى 
فشـــرده و محرمانه متعددى ميان رهبران حزب «االصالح » 
يمن و شوراى انتقالى جنوب در رياض و ابوظبى  برگزار 
شده است كه مىتواند بيانگر تقالى ائتالف متجاوز يمن براى 
يافتن جانشينى براى «عبدربه منصور هادى» باشد. منابع آگاه 
سياسى در اين راستا از ديدار محرمانه «على محسن االحمر» 
با شمارى از رهبران گروه موسوم به «شوراى انتقالى جنوب» 

در رياض خبر دادند.

رئيسجمهورى فرارى يمن دچار مرگ بالينى شد

ســـرويس خارجى: «جمال ولد 
عباس»، دبيركل حزب «جبهه التحرير 
الوطنى»(جبهه آزادىبخش ملى) ، حزب 
حاكم الجزاير از سمت خود استعفا كرد.

به گفته منابع خبرى، «جمال ولد عباس» 
دبيركل حزب جبهـــه آزادىبخش 
ملـــى حاكم الجزاير به دليل وضعيت 

جســـمانى از سمت خود استعفا كرد.
روزنامه سعودى «الحيات» با اعالم اين 
مطلب نوشت: اگرچه علت استعفاى 
«ولد عباس»، وضعيت جسمانى عنوان 
شده است اما برخى رهبران حزب از 
وى خواسته بودند كه از سمت خود 
كنارهگيرى كند.مدير دفتر ولد عباس 

نيز گفت : وى در بيمارستان نظامى در 
«عين نجعه»، پايتخت الجزاير بسترى 
شـــده و تحت درمان است.قرار است 
«معاذ بوشارب» رئيس پارلمان الجزاير 
به صورت موقت رياست اين حزب را 
تا زمان تصميمگيرى هيأت رئيسه درباره 

رئيس آينده، بر عهده بگيرد.

دبيركل حزب حاكم الجزاير استعفا كرد

كره شمالى عليرغم توافق با آمريكا سالح جديد 
تاكتيكى آزمايش كرد

سرويس خارجى: كره شمالى عليرغم توافق با واشنگتن در راستاى خلع 
ســـالح هســـته اى، يك سالح تاكتيكى فوق مدرن جديد  را در حضور «كيم 
جونگ اون» رهبر اين كشـــور به صورت موفقيت آميزآزمايش كرد. در همين 
رابطه،خبرگزارى «كى سى ان اى»كره شمالى از آزمايش موفقيت آميز  يك سالح 
راهبردى، جديد و پيشرفته پيونگ يانگ در حضور «كيم جونگ اون» رهبر اين 
كشور خبر داد.به گفته اين خبرگزارى،اين سالح قدرت نظامى پيونگ يانگ را 
به  صورت چشمگيرى افزايش مىدهد.همچنين جزئيات بيشترى در اين ارتباط 
به دست نيامده، اما گفته شده كه مدت زمان طوالنى براى پژوهشهاى مرتبط 
و فرآيند ساخت اين سالح صرف شده است. در اين حال،وزارت امور خارجه 
آمريكا در واكنش به آزمايش اين سالح جديد، در بيانيه اى اعالم كرد: اطمينان 

داريم كه مذاكرات با كره شمالى هم چنان به قوت خود باقى است.

سرويس خارجى:سفير عربستان سعودى در اسالم آباد اعالم كرد: رياض 
به زودى  3 ميليارد دالر به پاكستان كمك مى كند.

«نواف سعيد المالكى» سفير عربستان سعودى در پاكستان  در ديدار با عمران 
خان نخست وزير اين كشور گفت: به زودى بخش اول كمك هاى مالى عربستان 
به مبلغ 3 ميليارد دالر در اختيار دولت اسالم آباد قرار خواهد گرفت. وى  افزود: 
عالوه بر پرداخت سه ميليارد دالر، عربستان طرحى براى ارائه كمكهاى نفتى  به 
پاكستان به ارزش ساالنه سه ميليارد دالر دارد و از اين طريق بخشى از نيازهاى 
انرژى اين كشورتامين خواهد شد. در اين حال،«بى جيان ژاو» معاون سفير چين 
در پاكستان گفت: بسته كمك مالى پكن به اسالم آباد بيشتر از كمكهاى عربستان 
خواهد بود.همچنين، اعضاى هيات صندوق بين المللى پول كه به منظور بررسى 
روند پرداخت وام به پاكســـتان در اســـالم آباد به سر مى برند، از اقدامات  اين 

كشور در راستاى احياى اقتصاد قدردانى كردند.

كمك 3 ميليارد دالرى عربستان به پاكستان


