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يا���شت

�سبا� با�� بر�� همه ما موضو� �شنايى �ست� �ين �شنايى هم 
برمى گر�� به ����� كو�ك���ى ها� هما� ����نى كه با��� همه �نيا� ما 
�نسا� ها �� تشكيل مى �هد� با�� بر�� كو�� با�� �ندگى � �سبا� با��� 

�سبا� سا�ند� �ندگى �يند� ��ست.
�ين �سبا� �لگويى مى شو� بر�� كو�� كه هنو� با ��قعيا� �ندگى 
��بر� نشد� �ست. �ين كو�� �� �نيا� كو�كانه خو� �سا� با�� �� به 
���� �ندگى كو�كانه خو� مى بر�� با �نها حر� مى �ند� با �نها مى خند� 

� با �نها گريه مى كند!
�لبستگى � ��بستگى كو�� به �سبا� با��� ��بطه بين �ين �� �� 
به يك ��بطه �حساسى � عاطفى تبديل مى كند � پر بير�� نيست كه گفته 
شو� كو�كا� مخصوصا �ختر�� ممكن �ست بسيا�� �� خال� ها� �ندگى 

��قعى خو� �� با �سبا� با�� پر كنند.
حا� �گر �ين �سبا� با�� ها نه به عنو�� يك عنصر فرهنگى تربيتى 
بر�� سربلند� �نها �� �يند�� بلكه به عنو�� يك عنصر صرفا� سرگرمى � 
با�� با چاشنى تجا�� � �قتصا�� �� جامعه� ���� گذ��� شو�� �ين 
گونه تفسير نخو�هد شد كه �ين جامعه نسبت به سرنوشت نسل ها� �يند� 

خو� بى توجه �ست� 
مضا� بر �ينكه جو�مع �يگر ممكن �ست  نه تنها نسبت به نقش 
فرهنگى � تربيتى �سبا� با�� بيشترين �هميت � �هتما� �� ��شته باشند� 
بلكه با ساخت �سبا� با�� ها� �يژ� �� صد� صد�� فرهنگ مو��نظر 

خو� به جو�مع �يگر نيز باشند.
� تاسف ��� نخو�هد شد �گر ما  ��عرصه مهم صنعت �سبا� با�� 
كه �� �نيا به عنو�� يكى �� سو����ترين صنايع ��عرصه  تجا��  � �قتصا� 
شناخته مى شو� حرفى بر�� گفتن ند�شته باشيم � ��نسته يا نا��نسته با 
����كر�� �سبا� با�� ها� متنو�  � با ظو�هر �غو�كنند�� مر�� فرهنگ ها � 

�لگوها� بيگانه �� ��ها� پا� كو�كا� � نوجو�نا� كشو�ما� باشيم�
گرچه �ين مهم  بعد �� �نقال� �سالمى بطو�طبيعى مو�� توجه متوليا� 
� �س���ت �ند�كا��� فرهنگ كشو� قر�� گرفت � طر� ها � برنامه ها� 
مختلف بر�� طر�حى � توليد �سبا� با�� ها� ملى � بومى �� �ستو� كا� 
قر�� گرفت� �ما همه متفق �لقولند كه �قد�ما� �نجا� شد� �� �ين عرصه ها 
با �تفاقا� ��� ���� �� �نها همخو�نى ند�شته � نتايج ملمو� � مشهو� 
نيز حاكى �� جوال� محصوال� خا�جى �� فر�شگا� ها� �سبا� با�� 

كشو�ما� �ست.
�نچه كه �� �ين عرصه بايد مو�� توجه قر�� بگير� �ين �ست كه �� 
صنعت �سبا� با�� � �لبته �� بقيه صنايع �يگر بايد �قابت عا�النه �� طريق 
ميد�� ���� به �بتكا��� � �بد�عا� صنعتگر�� جو�� � متخصص برقر�� � 

��� بر�� ���� بخش خصوصى سالم به �ين صنعت همو�� شو�.
صنعت �سبا� با�� �مانى مى تو�ند توسعه پيد� كند كه �مينه بر�� 
توليدكنندگا� ��خلى �� نظر تامين مو�� ��ليه � فر�� محصوال� توليد� 
�نها � �مكا� �قابت با محصوال� خا�جى فر�هم �يد � به گفته مسئوال� 
كانو� پر��� فكر� كو�كا� � نوجو�نا� كه متولى برگز��� جشنو��� ها� 
مربو� به طر�حى� توليد � عرضه �سبا� با�� هستند� ����� صنعت� 
معد� � تجا�� � همچنين ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعى �� �ين 
خصو� �ظايف مهمى �� برعهد� ���ند كه به نظر مى �سد بيش �� پيش 

بايد به يا�� توليدكنندگا� �سبا� با�� بشتابند.
�لبته محد�� كر�� عرضه  �سبا� با�� ها� خا�جى بد�� جايگزينى 
�نها با محصوال� ساخت ��خل� همانطو� كه �� خيلى �� صنايع �تفا� �فتا� 
� ��� به جايى نبر� � به قو� معر�� كوبيد� �� �� ها�� �ست � مى طلبد 
كه با تشويق هنرمند�� � صنعتگر��  جو�� � متخصص �ير�نى به طر�حى � 
توليد �سبا� با�� هايى جذ�� � �� عين حا� با نما�ها � نشا� ها� �صيل 
�ير�نى � �سالمى� �مينه بر�� �شد صنعت �سبا� با�� ��خلى � به تبع �� 

حفظ � حر�ست �� ��ها� كو�كا� �لبندما� فر�هم شو�.

�سبا� با��� سرگرمى يا سربلند� كو���
 تا� محمد كاظمي

���مه ��صفحه7

��نش���گا�� �� جمله نها�ها� بى بديلى �ست كه يكى �� 
�صلى ترين �غدغه ها� ��نشگاهيا� � غير��نشگاهيا�� حل 
مشكال� �جتماعى � پاسخ به تقاضاها� عمومى بير�نى �� 
سو� �ين نها� �ست� �ينكه ��نشگا� بتو�ند با ��� مسئوليت ها� 
�جتماعى خو� �� كنا� توليد ��نش� به گونه �� عمل كند كه 
مر��� ��نش���گا� �� همو��� نها�� �ثرگذ�� �� �فع مشكال� 

ببينند .
 �ما �ينكه چر� ��نش���گا� ها� ما �� �ين خصو� مو�� 
نقدها� جد� �ند� موضوعى �س���ت كه �كتر �ضا ماحو��� 
عضو هيأ� علمى پژ�هشكد� مطالعا� فرهنگى � �جتماعى 
����� علو� �� يا���شتى �� سايت �ين پژ�هشكد� به چر�يى 

�� مى پر����.

�سبا� با�� �� �ندگى كو�كا� نه به عنو�� �سايلى بر�� 
گذ��ند� ��قا� بيكا�� كه �س���ايلى بر�� تمرين �ندگى � 
�سبا� س���ا�ند� �ندگى �يند� �نها به شما� مى ��� .كو�� 
همانطو� كه �� �نيا� �ط���ر�� خو� تصو�� كو�كانه ���� با 
هما� تصو� مى تو�ند �� �سبا� با�� ها� خو� �ندگى تخيلى 
بر�� خو� ترسيم كند كه نقشه ��� �ندگى �يند� �� هم مى تو�ند 

باشد.
���نشناسا� معتقدند �سبا� با�� هم مانند همه مظاهر 
�ندگى مد�� به مثابه شمش���ير� ��لبه عمل مى كند� �گر �� 
طر�حى� ساخت� توليد � عرضه �� مديريت ��ست � علمى 

�عما� ش���و� مى تو�ند به عنو�� يك �سيله كمك تربيتى � 
�مو�ش���ى مفيد به كا� متوليا� تعليم � تربيت كو�كا� بيايد � 
�گر با �� غير �� �ين برخو�� شو�� مى تو�ند �هن � ���� پا� 
كو�كا� ما � پايه ها� ش���كل گير� شخصيت �نها �� �چا� 

خدشه سا��.
يك متخصص ���نشناسى بالينى�با�� كو�كا� � نوجو�نا� 
�� يكى �� موئلفه ها� موثر تحولى �� سير �ندگى �نا� مى ��ند 
� مى گويد: �ين با�� به عنو�� يك نيا� �ساس���ى � بنيا��� 
بسترسا� سالمتى � بهد�ش���ت ���نى � �جتماعى كو�كا� � 

نوجو�نا� به حسا� مى �يد .

��نشگا�� متعهد به مسئوليت 
�جتماعى يا به �مو�� � پژ�هش�

���مه ��صفحه6

ال� پشت ها� سبز�
 كه به ��ستا�«���» �فتند � برنگشتند

�سبا� با��� تمرين
 �ندگى �يند� كو�كا�
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گزارش
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حبس زوجه

تحت عنوان

شرط ضمن عقد!

حقوقي
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بازی آمریکا

برای خاصی عربستان

از باتاق یمن

روابط بین الملل
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* مدي�ركل دفت�ر برنامه ريزي تأمین، توزي�ع و تنظیم بازار 

 وزارت صنع�ت: بی�ش از 40 درص�د تولی�د ناخالص داخلي

در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد 

* وزارت صنع�ت ب�ا بهره گی�ري از ت�وان همه دس�تگاه هاي 

اجراي�ي در قال�ب كارگ�روه تنظیم بازار در حال س�اماندهي 

بازار كاا و خدمات كشور است 

 * سیاس�ت ها در وزارت صنع�ت به نح�وي تدوين مي ش�ود

كه رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبي شكل گیرد 

 * در كااهايي كه ضريب وابس�تگي آنها به واردات كم اس�ت

بايد مديريت به نحوي صورت گیرد كه تقاضاي كاذب ناشي 

از بهره مندي از نرخ ها موجب سفته بازي نشود
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تج���ارت گفت: بیش از 
۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کش���ور در حوزه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قرار دارد.
ب���ه گ���زارش خبرگزاری 
صداوسیما از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، محمدرضا کامی افزود: 
سهم باای وزارت صنعت، معدن 
و تج���ارت از تولید ناخالص ملی 
ضرورت توجه به این حوزه را بیش 

از پیش آشکار می کند. از این رو 
ارتقای جایگاه تصمیم گیری ستاد 
تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن 
 تصمیمات آن برای افزایش سطح 
پاسخگویی از مهمترین محورهایی 
است که اجرایی شدن آن در دستور 

کار قرار دارد. 
وی ب���ا اش���اره به ضرورت 
توج���ه به حوزه تج���ارت تأکید 
کرد: برای رس���یدن به این هدف 
پیش نیازهایی ازم است و امکانات
بقیه در صفحه ۴
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زنگنه: پول نفت تا ریال آخر به حساب خزانه 

واریز مي شود

اختاف دركاخ سفید بر سر نحوه برخورد

با عربستان در پرونده خاشقجي
 * وزير نفت: تاش مي كنیم در 2 سال آينده آلودگي ناشي از گازهاي همراه نفت به كلي از بین برود

 * طرح بزرگ ان جي ان در غرب كارون با 1200 میلیارد تومان سرمايه در دست اجرا ست
 * افزايش قیمت بنزين در سال 98 مطرح است، اما هیچ تصمیمي در اين زمینه اخذ نشده است

* مسئول پرونده عربستان در كاخ سفید به دنبال اختاف با ترامپ در قضیه قتل »خاشقجي« استعفا كرد 
 * »باب كوركر« رئیس كمیته روابط خارجي »سنا«: تمامي شواهد و مدارك در قتل خاشقجي

متوجه »بن سلمان« ولیعهد عربستان است

برنامه جلوگیري از افزایش قیمت ها 
در ماه هاي پایاني سال

 * محمد باقر الفت: مراكز مشاوره مي تواند 30 درصد اين دعاوي را كاهش دهد
 * به لحاظ فرهنگي و فضاي حاكم بر كشور، بسیاري از اختافات خانوادگي در نهايت به درخواست 

طاق در محاكم قضايي منجر مي شوند
 * پیوندهاي برقرار شده در جامعه به گونه اي نیست كه امكان مداخله بزرگترها و ريش سفیدان را 

براي حل اختافات خانوادگي فراهم كند
  * قض�ات ب�ه دلی�ل كثرت پرونده ها و نداش�تن اطاعات حوزه روانشناس�ي و مددكاري اجتماعي

امكان حل اختافات خانوادگي را در دادگاه ندارند
 * قرار اس�ت با همت س�ازمان بهزيس�تي در 13 شهرس�تان اس�تان تهران مراكز غربالگري ازدواج 

راه اندازي شود
 * براثر دخالت حكمین، در 8 ماه گذشته 15 درصد ورودي پرونده هاي طاق و خانواده كاهش يافته است

 * با مداخله مراكز مشاوره در كشور، آمار طاق 5 درصد كاهش يافته است

40 درصد از دعاوي خانوادگي کشور 
مربوط به تهران است
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* تع�داد دانش�گاه ها و مراك�ز آموزش هم اكن�ون 2 هزار و 
563 واحد است!

* فعالی�ت واحد ه�اي كوچ�ك علمي كارب�ردي و واحدهاي 
آموزشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي متوقف و واحدهاي 

كوچك پیام نور جمع آوري يا محدود شده است
* س�اماندهي، جمع آوري و تجمیع واحدهاي دانشگاه آزاد 

هم در حال انجام است

* رئیس پلیس راهور ناجا: اين طرح تا 22 اسفند براي ارائه 
خدمات به رانندگان اجرا خواهد شد 

* س�ردار مهري: بیش�ترين علل ب�روز تصادفات رانندگی 
 در س�ال گذش�ته، 22 درص�د مربوط به س�رعت غیرمجاز

38 درصد به دلیل خستگي و بي توجهي به جلو و 13 درصد 
به خاطر سبقت غیرمجاز بوده است

 * رئی�س س�ازمان بس�یج: 
1150 پروژه محرومیت زدايي 
افتت�اح و 3000 واحد كوچك و 
خرد اقتصاد مقاومتي در حوزه 

خانگي آغاز به كار مي كند
 * سردار غامحسین غیب پرور 
 از اع�زام 6000 گ�روه جهادي

ب�ه مناط�ق مختل�ف كش�ور 
درهفته بسیج خبر داد  

جش�نواره  بزرگتري�ن   * 
فع�اان مج�ازي بس�یج ب�ه 
هم�راه دس�تاوردها، از 8 آذر 
ب�ه م�دت س�ه روز در ته�ران 

برگزار مي شود

وزیر علوم: تعداد دانشگاه هاي دولتي
به 70 واحدكاهش مي یابد

اجراي طرح ترافيكي جاده ها از 22 آذر

اعام

ویژه برنامه هاي

هفته بسیج

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

بروس هداك
ترجمة    سيد محمدحسين وقار

قانون

و جامعه

مرزبندي هاي

تازه

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

به بهانه دیدار رؤساي 
جمهور عراق و ایران

صفحه2

 * 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 *

راِز راز
تفسير  دكتر ديناني  برگلشن راز

تأليف: كريم فيضي
قطع وزيري، 435 صفحه، چاپ چهارم 

ــالميـ  ايراني است كه  ــفة اس ــن راز يكي از متون اصيل عرفان و فلس گلش
ــروح  ــت. با اين حال، ش ــوران بوده اس از ديرباز مورد توجه متفكران و دانش
ــده است. استاد دكتر ديناني، بعد از تفسير  ــته نش زيادي به اين كتاب نوش
رباعيات خيام در هستي و مستي و تفسير غزليات شمس در شعاع شمس 
ــير غزليات حافظ در حافظ معنوي، اين بار به تفسير مثنوي گلشن  و تفس
راز پرداخته و با شيوه اي فلسفي ديدگاههاي عرفاني شيخ محمود شبستري 

را تحليل كرده است.
براساس نظريات « راز راز» جايگاه فلسفي شيخ محمود شبستري از حكيم 
مالصدرا باالتر است، همچنان كه منزلت عرفاني او از محي الدين ابن عربي 

واالتر به نظر مي رسد. دكتر ديناني اثبات مي كند كه « گلشن راز» اثري در تراز اسفار اربعة صدرالمتألهين است. از 
اين رو، اصول فلسفه، عرفان و اخالق و حكمت اسالمي را از خالل ابيات اين منظومه جاودانه استخراج مي كند.

برخي از مباحث اين كتاب به قرار زير است: راز اختالف تفسيرها، بركات عدم بر وجود، جهان وارونه، قانون جذب، 
رمز مطلق، مشرق جان، اوج صيرورت و...

انتشارات اطالعات منتشر كرد

ت دوم
آگهي مزايده شماره 4  كرمانشاه نوب

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه 1 غرب نزاجا 
مديريت خريد و پيمان 

�ين فرماندهي �� نظر ���� خو���ها� فرس���و�� � �قال� فرسو�� 
(سر�شته ����� مهندسي� مخابر��) � قطعا� خو���يي خو� �� 
�� طريق مز�يد� عمومي �� مو�خه 1397/9/7 به فر�� برساند. 
لذ� كليه متقاضيا� مي تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� � ���ئه 
نر� پيشنها�� به ����: كرمانشا� � بلو�� شهيد بهشتي � مقابل 
بيما�ستا� ش���هد� � فرماندهي �ما� � پشتيباني منطقه 1 غر� 
نز�ج���ا (مديريت خريد � پيما�) مر�جع���ه نمايند� ضمنا� تا�يخ 

با��يد �� �قال� 5 � 1397/9/6 مي باشد. 
تلفن تما�: 083-38357654 

صالحيت مو�� نيا�موضو� مناقصهشما�� مناقصه��يففرماندهي آماد و پشتيباني منطقه 1 غرب نزاجا 

197/431
عمليات اجرايى باقيمانده و تكميلى ابنيه، 
تاسيسـات مكانيكى و برقى  ساختمان ها 
و كارگاه ها و محوطه سـازى كارخانه توليد 

شمش آلومينيوم جاجرم

*صالحيت معتبر و تجربه مرتبط با كار موضوع مناقصه، صالحيت ايمنى اداره كار 
* داشـتن صالحيت معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه از سـازمان مديريت و 
برنامه ريزى به شرط داشتن ظرفيت كارى {رتبه 1 در رشته ابنيه و حداقل رتبه 

2  در رشته تأسيسات}
1) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.

2) مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 1397/08/30) به مدت 7 روز كارى  مى باشد.
3) نشانى محل دريافت اسناد از مناقصه گزار: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  واحد امور حقوقي و قراردادها .  

در ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (WWW.IranAlumina.ir) نيز امكان پذير مى باشد . 
ــاب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت شعبه جاجرم كد  ــماره حس ــت كه بايد به ش 4) قيمت خريد اسـناد: -//1,000،000 (يك ميليون) ريال اس

4725 بنام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.
5) مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار:  دو هفته پس از پايان مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از مناقصه گزار

6) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  دبيرخانه امور ادارى . 
توضيحات: داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32603067-058  تماس حاصل نمايند.

روابط عمومى شركت آلوميناى ايران شناسه آگهى: 293215 

ت اول
نوب

(  RFQ ) آگهى استعالم ارزيابى كيفى ت اول
 نوب

آگهي مناقصه عمومي شماره 606/ك.م/9708
ــنگ از مجتمع گلندرود به محوطه  موضوع مناقصه: حمل و تخليه زغالس

باسكول كارخانه زغالشويي انجيرتنگه
دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي
مبلغ تضمين: 200,000,000 (دويست ميليون) ريال

نوع تضمين: مطابق با آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي
هزينه خريد اسناد مناقصه: 700,000 (هفتصد هزار) ريال واريز به حساب 

شماره 0106122966008 بانك ملي شعبه آزادمهر
تاريخ فروش اسناد مناقصه: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/9/10

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 97/9/19
تاريخ بازگشايي پاكت ها: 97/9/19 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات شركت 
محل فروش اسـناد و تحويل پيشـنهادها: مازندران، سوادكوه، كيلومتر 
ــنگ البرز مركزي طبقه دوم، دفتر امور  ــوادكوه شركت زغالس 185 محور س

پيمانكاران
به پيشنهادهايي كه فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعيين 
ــود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده  ــده در فراخوان واصل ش ش
مخدوش يا كمتر از مبلغ تعيين شده، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 
مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه 

ــنهاد قيمت را مهر و  ــناد مناقصه و فرم پيش ـ متقاضي بايد تمام صفحات اس
امضا نمايد. 

ــتندات مبني بر انجام قراردادهاي  ــابقه، مدارك و مس ــتن س ـ در صورت داش
موضوع مناقصه ارائه گردد.

ـ ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 
ــماره تلفن ــا ش ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــراي كس ــد ب ــان مي توانن  متقاضي
ــنگ البرز مركزي تماس  ــركت زغالس 01142424001 داخلي 224 ش  5ـ 
حاصل نموده و يا به سايت شركت به نشاني www.cacco.ir و به پايگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند. 
شركت زغالسنگ البرز مركزي

 SPARE PARTS FOR FILTERS OF GAS INJECTION

COMPRESSORS

ش�ركت نفت � گا� ���ند�� (خريد��) �� نظر ���� خدما� 
موضو� فو� �� �� طريق ش���ركت ها� تأمين كنند� ��خلي ��جد 
صالحيت تأمين نمايد لطفا� جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر � 
چگونگي حضو� �� �ين مناقصه به �� س���ايت شركت نفت � گا� 

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

شركت نفت � گا� 
���ند��

�گهي عموم�ي ���يابي كيفي مناقصه گر��  � 
مناقص�ه �� مرحل�ه �� ش�ما�� 97/362/ � �

خريد قطعا� يدكي فيلترها� كمپرسو�ها� 
تز�يق گا� جهت منطقه ���خوين

نوبت ���                 شما�� مجو�: 1397/4182

نوبت ��� نوبت ���

12

 پرسابقه ترين و  پر مخاطب ترين  
مجله كشـور ،همسفر مسافران 

خطوط هواپيمايى  و  ريلى

آگهي تجديد ارزيابي كيفي و مناقصه جهت برگزاري 

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 97/16

نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه �� به ���مش تبديل  كنيم
ش�ركت �� � فاضال� ��س�تايي �س�تا� سيس�تا� � بلوچس�تا� �� نظر ���� عمليا� 
�جر�يي خطو� �نتقا� �� طر� �برس�اني به ��س�تاها� مجتمع فضل �لهي � الش�ا� 
كاهي شهرستا� ها� قصرقند � سربا� �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تأمين نمايد. 
ل�ذ�  �� كلي�ه پيمان�كا��� ����� �تب�ه 5 � باالتر�  �� �ش�ته �� �عو� به عمل مي �يد تا 

بر�سا� �طالعا� �عال� شد� �يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
1ـ محل اجراي كار: شهرستان هاي قصرقند و سرباز

2ـ مبلغ برآورد اوليه: 49645 ميليون ريال (براساس فهرست بهاي سال 1397)
3ـ زمان فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: از تاريخ 97/08/28 لغايت 97/09/03

4ـ آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي و مناقصه: پايان وقت اداري مورخ 97/09/15 مي باشد
5ـ تاريخ و ساعت بازگشايي پاكتهاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 97/09/17 مي باشد
6ـ تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 9 مورخ 97/09/18 مي باشد

7ـ شركت كنندگاني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي مذكور را دريافت نمايند پاكت هاي 
شركت در مناقصه عمومي يك مرحله آنان بازخواهد گرديد.

خريد اسناد از طريق سامانه ستاد مي باشد.
تذكر مهم: به استناد بند 3 بخشنامه 30593 مورخ 94/05/03 موضوع دستورالعمل مبلغ 
ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه ارزيابي كيفي و ارجاع كار، مبلغ ظرفيت 
ــوي كارفرما كنترل و مالك عمل قرار  ــاني sajar  از س آزاد پيمانكاران در پايگاه اطالع رس

خواهد گرفت.
ــب  ــت با اطمينان از ظرفيت كاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) برحس لذا پيمانكاران مي بايس
تعداد و مبلغ پيمانهاي در دست اجراي خود اقدام به خريد اسناد ارزيابي كيفي نمايند، در 
غيراينصورت مطابق دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع 

كار با آن شركت رفتار خواهد گرديد.
8ـ محل دريافت اسناد:

www.setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) به آدرس
9ـ محل تسليم اسناد تكميل شده: بارگذاري بر روي سامانه ستاد و تحويل به صورت 

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب.
تذكر: ضمنا كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكتهاي مناقصه و ارزيابي كيفي بر روي 

سامانه ستاد مي باشند در غيراينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد.
تلفن تما�: 33426312-054 ��خلي 120

نمابر: 054-33445056
امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره 14/م/97

اين شـركت در نظر دارد نسـبت به برگـزاري مناقصه عمومي 
دومرحلـه اي خريـد دو دسـتگاه كولر آب خنك كن سـيكل 

نيروگاه بخار بندرعباس اقدام نمايد.
ــرايط در اين مناقصه دعوت به عمل مي آيد جهت  ــركت هاي واجد ش لذا از ش
ــت به آدرس  ــداركات الكترونيكي دول ــامانه ت ــناد مناقصه به س دريافت اس
ــز مبلغ 1,090,000 ريال  ــبت به واري www.setadiran.ir مراجعه و نس
ــك ميليون و نود هزار ريال) به صورت الكترونيكي از تاريخ 1397/08/28  (ي
لغايت 1397/09/05 اقدام و يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند. با 
توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد 
ــت در  ــامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار مي گردد، الزم اس از طريق س
ــركتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت  صورت عدم عضويت قبلي ش
ــي اقدام نمايند.  ــه دريافت گواهي امضاء الكترونيك ــبت ب مذكور انجام و نس
ــتر با شماره:  ــب اطالعات بيش ــركت كنندگان مي توانند جهت كس ضمناً ش

33669855ـ076 داخلي 826 و 834 تماس حاصل فرمايند.
توضيح�ا�:

1ـ مدت زمان اجراي كار: 6 ماه شمسي
ــاع كار 1,000,000,000 ريال (يك  ــركت در فرايند ارج ــغ تضمين ش 2ـ مبل
ميليارد ريال) كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به نفع 

كارفرما در روز برگزاري مناقصه تسليم گردد.
ــد و شركتهاي متقاضي مي توانند  ــتگاه نظارت دفتر فني توليد مي باش 3ـ دس
در خصوص سؤاالت فني خود با داخلي 833 آقاي مهندس حاجب زاده تماس 

حاصل فرمايند.
4ـ هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ــات www.iets.mporg.ir و  ــايت هاي پايگاه ملي مناقص 5ـ آگهي ما در س
ــامانه تداركات الكترونيكي www.setadiran.ir دولت بخش « ثبت نام/  س

پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر» قابل مشاهده مي باشد.
روابط عمومي شركت توليد نيروي برق بندرعباس

شناسه آگهي: 294697

به اطالع مي رسـاند شـركت ملي پخش فرآورده هـاي نفتي ايران 
در نظر دارد بخشـي از ظرفيت مخازن گاز مايع خود در تأسيسـات 

بندرعباس را به شرح ذيل در اختيار متقاضيان قرار دهد.
حـدود 3000 تن از ظرفيت بندرعباس، تعرفـه واگذاري به ازاي هر 

تن 13 دالر
لـذا از متقاضيان درخواسـت مي گردد، جهت اعـالم نياز و دريافت 
مشـخصات فرآورده  و ظرفيت مورد نياز، به منطقه اين شـركت در 
محل تأسيسـات به آدرس ذيل مراجعه تا شـرايط مورد نظر به آنان 

اعالم گردد.
شـركت ملي پخش فرآورده هاي نفتـي منطقه هرمزگان به آدرس: 

بندرعباسـ  بلوار پاسدارانـ  جنب اسكله شهيد باهنر
شايان ذكر است اهم شرايط مورد نظر به شرح ذيل مي باشد:

1ـ مشخصات فرآورده مي بايست به تائيد نماينده اين شركت برسد.
2ـ منشـاء تأمين گاز مايع ارسالي مي بايستي مشخص و مستنداً از 

مبادي مجاز و قانوني بوده باشد.
3ـ عمليات باسكول، تخليه و بارگيري از طريق تجهيزات و نيروي 

انساني موجود در اين شركت مي باشد.
4ـ حداقل عمليات (تخليه و بارگيري) ماهيانه فرآورده  معادل سه 

برابر ظرفيت قراردادي بوده و مالك محاسبه اجاره بها خواهد بود.
5ـ هزينـه ذخيره فرآورده براي كسـري از هر مـاه معادل يك ماه 

كامل خواهد بود.
روابط عمومي 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

آگهي ارائه خدمات بهره برداري 

از مازاد ظرفيت مخازن گاز مايع

��شماره مجوز: 1397/4244
ت �

نوب

صفحه13

عكس از  بهمن زارعی -  ايرنا

کودکان سرپل ذهاب با شادپيمایی یاد مصيبت را در سالگرد زلزله زدودند

  معاون اجتماعي قوه قضائیه :
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 معاون سياســـى وزير امور 
خارجه ايران گفت: آمريكا  مانند 
يك قلدر ساير كشورها را تحت 
فشـــار قرار مى  دهد، اما از لحاظ 

سياسى منزوى شده است. 
 به گزارش ايرنا، سيد عباس 
عراقچى كه به منظور دومين دور 
گفتگوهاى سياسى مشورتى معاونان 
وزراى خارجه ايران و اسپانيا،در 
مادريد به سر مي برد در مصاحبه با 
روزنامه اسپانيايى 'آ.ب.ث' در پاسخ 
به اين پرسش كه خروج آمريكا 
از برجام و اعمال مجدد تحريم ها 
چگونه بر ايران تاثير گذاشـــته 
ا ند؟ اظهار داشت: قبل از اجراى 
تحريم ها و از زمان انتخاب ترامپ، 
يك تاثير روانى  به خاطر سردرگمى 
وجود داشت و برخى شركت ها 
شروع به متوقف كردن فعاليت هاى 

خود در ايران كردند.
وى افـــزود: پـــس از آن، 
شـــركت هايى كه رابطه با آمريكا 
ندارند، همچنان در حال همكارى 
با تهران هســـتند. حدود سه هزار 
شركت كوچك، متوسط و بزرگ 
با ايـــران كار مى  كنند. چيزى كه 

آنها مـــى  خواهند يك كانال مالى  
براى معامالت است.معاون سياسى 
وزير امور خارجه ايران ادامه داد: 
احتمال كاهش فروش نفت خام 
ايران وجود دارد، اما نه در سطحى 

كه آمريكا فكر آن را مى  كند.
وى تاكيد كرد: تحريم ها شايد 
هزينه هاى سنگينى  داشته باشد اما 
سياست هاى ايران را تغيير نخواهد 
داد. دولت قبلى  آمريكا تحريم هاى 
شديدترى عليه ايران اعمال كرده 
بود، اما در پايان مجبور شـــد بر 
سر ميز بنشيند. ترامپ همچنان يك 
 تجربه شكســـت خورده را دنبال 
مى كند. آمريكا يك قدرت اقتصادى 
اســـت و  مانند يك قلدر به ساير 
كشورها فشـــار مى  آورد، اما  از 
لحاظ سياســـى كشورى   منزوى 

شده است.
عراقچى  در پاســـخ به اين 
پرسش كه آيا ايران  مانند دوره قبلى  
تحريم ها كه تعداد سانتريفيوژ ها را 
از 200 بـــه 20 هزار عدد افزايش 
داد اين بار هـــم افزايش خواهد 
داد؟ گفت: ايران براى نشان دادن 
اعتبار خود فعاليت هاى هسته اى 

را محدود كرد. اگر توافقى وجود 
نداشته باشـــد، اين محدوديت ها 
وجود ندارد. هدف برنامه هسته اى 
ايران هميشه صلح آميز خواهد بود. 
قبال سانتريفيوژ هاى نسل اول را در 
اختيار داشتيم و اكنون در نسل هاى 
 ســـوم و چهارم كار مى  كنيم، اما 
نمى خواهيم بـــه يك نقطه تنش 
برسيم.مذاكره كننده ارشد كشورمان 
در مورد اتهامات آمريكا كه ايران 
را به حمايت از تروريسم و سوء 
اســـتفاده از توافق براى توسعه 
سالح هاى اتمى متهم كرده است 
و ادعاهـــاى نتانياهو مبنى بر اين 
كه شـــواهدى را در دست دارد، 
گفت: برنامه هســـته اى ما تحت 
بازرســـى آژانس انـــرژى اتمى  
است. در 13 گزارش، تائيد شده 
كه ايران بـــه تعهدات خود پايبند 
است. رژيم صهيونيستى در دروغ 
گفتن متخصص است. نبايد در دام 
دروغ هاى افرادى كه به دنبال جنگ 

هستند، بيفتيم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه 
ايران به چه شكلى  در يمن حضور 
دارد؟ اظهار داشت: هيچ حضورى 

نداريم، اما با حوثى ها در ارتباطيم. 
اين به اين معنى  نيست كه آنها آنچه 
را كه ما مى  گوييم  انجام بدهند. 
تالش ما براى بردن صلح به يمن 
است. اين جنگ، نتيجه محاسبات 
اشتباه سعودى هاست. آنها در مورد 
از بين بردن حوثى ها ظرف دو ماه 
صحبت مى  كردند، اما اكنون چهار 
سال است كه جنگ ادامه دارد؛به 
همين دليـــل مى  خواهند آن را به 
ايران نسبت دهند. راه حل، جنگ 

نيست بلكه سياست است. 
عراقچى در پاســـخ به اين 
پرســـش كه آيا «حسن روحانى» 
رئيس جمهورى ايـــران مدركى  
در دســـت دارد كه مى  گويد قتل 
 خاشـــقجى با حمايـــت آمريكا 
انجام شده اســـت؟ تصريح كرد: 
منظور رئيـــس جمهورى اين بود 
كه پشتيبانى بزرگ آمريكا از دولت 
عربستان سعودى به او اين جرات 
را داده كه هر كارى كه مى  خواسته 
اســـت از جمله قتل خاشقچى را 
انجام دهد. آمريكا حتى به عربستان 
 ســـالح براى جنـــگ در يمن 

مى دهد.

عراقچى: آمريكا  از لحاظ سياسى منزوى شده است

دفتر رياست جمهورى عراق سفر  «برهم صالح» 
به ايران راموفقيت آميز خواند

 دفتر رياســـت جمهورى عـــراق در بيانيه اى اعالم كرد كه ســـفر 
«برهم صالح» به كشـــورهاى منطقه در جهت برقـــرارى بهترين روابط با 

همسايگان صورت مى گيرد.
به گزارش مهر به نقل از سومريه نيوز،  دفتر رياست جمهورى عراق با 
صدور بيانيه اى اعالم كرد كه برهم صالح در سفر به تهران با مقامات بلندپايه 
جمهورى اسالمى ايران ديدار و بر اهميت تداوم تالش ها و همكارى مشترك 

براى توسعه روابط ميان دو كشور تاكيد كرد.
در ادامه بيانيه ضمن موفقيت آميز توصيف كردن سفر برهم صالح به ايران 
اعالم  شد   كه در اين سفر بر اهميت ثبات و امنيت منطقه به گونه اى   كه در 

جهت منافع تمامى كشورهاى منطقه باشد تاكيد شد.

دكتر انوشــــيروان محسنى 
بندپى در حكمى از سوى محمد 
شريعتمدارى وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى به عنوان سرپرست 
سازمان تامين اجتماعى منصوب 

شد.
به گــــزارش اداره كل روابط 
عمومى سازمان تامين اجتماعى، در 

متن اين حكم آمده است:
ضمن تقاضاى علو درجات از 
درگاه خداوند منان براى جناب آقاى 
دكتر سيد تقى نوربخش، رياست 
فقيد سازمان تامين اجتماعى، يار 
صديقى كه در حال انجام وظيفه 
خطيرش از ميان ما رفت و به لقاء 
حق پيوست، بر اساس اختيارات 
حاصلــــه از اساســــنامه مصوب 
سازمان، خصوصاً تبصره ذيل ماده 
14 آن اساســــنامه، به موجب اين 
حكم جنابعالى را كه بحمداهللا از 
صالحيت هاى علمى، مديريتى و 
 تجربى واال برخورداريد به سمت
" سرپرستى سازمان تامين اجتماعى" 

منصوب مى كنم.
اطمينان دارم با حضور شما و 
همكارى همه اعضاء هيات مديره، 
روند خدمتگزارى سازمان تامين 
اجتماعى همچنان و به لطف الهى با 
شتاب در خور و شايسته، استمرار 
خواهد يافــــت. از درگاه خداوند 
متعال، توفيق روز افزون حضرتعالى 
را در راه خدمت به مردم شريف 
كشــــورمان، نظام اسالمى و دولت 
تدبير و اميــــد در ظل توجهات 
حضرت وليعصر(عج) مســــئلت 

مى كنم.
نوربخــش كار صادقانه را 

نهادينه كرد
همچنين معاون درمان سازمان 

تامين اجتماعــــى گفت: مرحوم 
سيدتقى نوربخش مديرعامل فقيد 
اين سازمان، به دليل صداقتى كه 
در كارش داشت، موجب شد كار 
صادقانه به مردم به ويژه بيمه شدگان 
در سازمان تامين اجتماعى نهادينه 
شود.مهدى درخشان در گفتگو با 
ايرنا افزود: دكتر نوربخش الگويى 
به تمام معنا، يك پزشك درستكار 
و يك مدير باصداقت، باهمت و 
بسيار پرتالش بود و كارهايى كه به 
صورت زيربنايى انجام داد، باعث 
شد بسيارى از اصول و شيوه هاى 

كارى در اين سازمان تغيير كند.
وى تصريح كــــرد: يكى از 
اقدامات موثر وى در حوزه درمان 
اين بود كه حاشــــيه ها را از حوزه 
درمان حذف كــــرد و همه را در 
مسيرى قرار داد كه فقط به خدمت 
فكر كننــــد. وى در حوزه درمان 
تحول ايجاد كرد، نگاه ويژه اى به 
حوزه فناورى اطالعات داشت و 
باعث شد آى تى در حوزه درمان به 

طور وسيعى گسترش پيدا كند.
درخشان ادامه داد: با اقدامات 
موثرى كه مرحوم نوربخش داشت، 
زيرســــاخت هاى بيمارستان ها و 
درمانگاه ها تغيير كرد و نمى توان 
فقط در حد چند جمله، اقدامات 
پنج ساله وى را به زبان آورد چون 
تحوالت گسترده اى در بخش هاى 
مختلف بيمه اى و درمانى در اين 

مدت ايجاد شد.
وى بــــا بيان اينكــــه در اين 
مدت بيش از 14 برنامه محورى 
در حــــوزه درمــــان برنامه ريزى 
شد، اظهار داشت: توسعه فناورى 
اطالعــــات، ايجــــاد و راه اندازى 
بيمارســــتان هاى مختلف، توجه 

خاص به مناطق محروم و دورافتاده،
تغيير زيرساخت هاى بيمارستان ها و
درمانگاه ها، ايجاد نسخه الكترونيك
و حذف دفترچه ها در مراكز ملكى
تامين اجتماعى نمونه اى از خدمات

نوربخش است.
معاون درمان سازمان تامين
اجتماعى ادامه داد: وى نگاه همه
را به موضوع خدمت عوض كرد،
زيرا صادقانه كار مى كرد و صداقت
در كار و خدمت صادقانه به مردم
به ويژه بيمه شدگان تامين اجتماعى
را نهادينه كرد كه اميدواريم همه اين

خدمات ذخيره آخرتش باشد.
سازمان تامين  اجتماعى براى
ارائــــه خدمات درمانــــى به بيمه
 شدگان، اكنون بيش از 370 مركز
درمانى و 80 بيمارستان در سراسر
كشــــور در اختيار دارد كه به بيمه
 شــــدگان خدمات درمانى رايگان
ارائه مى  كننــــد. در زمان نوربخش
به عنوان مديرعامل اين سازمان،
شاهد توسعه مراكز درمانى بوديم
به گونه اى كه 824 تخت عادى،
140 تخت ويژه، هشت بيمارستان
و 15 درمانگاه جديد به ظرفيت هاى
درمانى ســــازمان تأمين  اجتماعى

اضافه شد.
در تاريــــخ 24 آبــــان 1397
سيدتقى نوربخش مديرعامل فقيد
به همــــراه عبدالرحمن تاج  الدين
خوزانى معاون پارلمانى سازمان
تامين اجتماعى در جريان ســــفر
محمد شريعتمدارى وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعى، به اســــتان
گلستان در تقاطعى واقع در محور
كردكوى - گرگان دچار ســــانحه
رانندگى شدند و بعد از انتقال به

بيمارستان درگذشتند.

دســــتيار رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى 
گفت: پيگيرى ها براى بازگشت به تحصيل دانشجويان ستاره 
دار با ارائه يك اليحه اصالحى در قانون سنجش و پذيرش 

دانشجو ادامه دارد.
شــــهيندخت موالوردى در گفتگو با ايرنا با اشاره به 
تاكيد رئيس جمهورى درباره حق دانشجويان ستاره دار براى 
تحصيل در دانشگاه ها، اظهار داشت: تاكيد حجت االسالم 
روحانى درباره بهانه هاى منجر به ستاره دار شدن دانشجويان 

است كه نبايد اين موارد را داشته باشيم.
وى افزود: در همين زمينه پيگيرى هايى انجام داديم و 
اليحه اصالحى قانون سنجش و پذيرش دانشجو به مجلس 

ارائه شد كه هنوز به تصويب نرسيده است.
موالوردى تاكيد كرد: نبايد در شرايطى قرار بگيريم 
كه انواع ســــليقه ها و نگرش ها به بازماندن از تحصيالت 
عالى و محروميت از تحصيِل دانشــــجويان ســــتاره دار 

 

منجر شود.
دستيار ويژه رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى 
در مورد ديگر تاكيدات روحانى در زمينه حقوق دانشجويان 

گفت: تاكيد ديگر ايشان بر امنيتى نشدن دانشگاه ها است و 
اينكه در دانشگاه ها فضاى امن مى خواهيم و با فضاى امنيتى 
مخالفيم. البته بايد ديد وزارت علوم براي حل مشكل چه 

برنامه ريزى هايى در دست اقدام دارد.
موالوردى در پاسخ به اين سئوال كه الزامات امنيتى 
نشدن دانشگاه ها چگونه از سوى دولت پيگيرى مى شود، 
توضيح داد: با توجه به اينكه وزير علوم هم همين نگاه را 
نسبت به دانشگاه دارد، از طريق دستيار وزيرعلوم دائم در 
حال پيگيرى اين ساز و كار هستيم. اين موضوع بايد طبق نظر 

و رويكرد رئيس جمهوري انجام شود.
دســــتيار رئيس جمهورى در امور حقوق شهروندى 
در ادامه با اشاره به تدوين منشــــور حقوق دانشگاهيان، 
گفت: عالوه بر منشور حقوق دانشجويى بايد منشور حقوق 
دانشگاهيان هم در دستور كار وزارت علوم قرار گيرد چرا 
كه در دانشگاه عالوه بر دانشجويان، اعضاى هيات علمى و 
كاركنان هم فعاليت مى كنند.يادآور مى شود: هيأت دولت 
به تازگى اليحه اى براى افزودن به قانون سنجش و پذيرش 

دانشجو به مجلس ارائه داده است.

 محمد جوادظريـــف در باره 
جلسه مشورتى بين دولت، قوه مقننه، 
شوراى نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براى بررسى ايرادات 
وارد شـــده به اليحـــه الحاق ايران 
به كنوانســـيون بين المللى مقابله با 
تأمين مالى تروريسم (CFT)، گفت: 
گفتگوهاى خوبى انجام شد و ادامه 
هم خواهد داشـــت تا نمايندگان در 
صورت امكان به راهكارى دســـت 
يابند كه ايرادات شـــوراى نگهبان 
 برطرف و خواســـته قوه مقننه هم 

محقق شود.
به گزارش جماران، وزير امور 
خارجه  تاكيد كـــرد: وزارت امور 
خارجه هم به عنوان بازوى مشورتى 
در جلســـه كميسيون امنيت ملى و 
سياســـت خارجى مجلس حضور 

يافت و اين روند براى ارائه مشورت 
هم ادامه خواهد داشت.

ظريف در باره برخى مخالفت ها 
و انتقادات نسبت به اظهاراتش نسبت 
به طرح موضوع پولشويى، افزود: نوار 
اظهاراتم در اين زمينه وجود دارد، لذا 

درخواست مى شود افرادى كه نسبت 
به اظهاراتم اعالم نظر كردند در مورد 
محتواى اصلى آن صحبت كنند، نه 
محتوايى كه خودشان ساخته اند؛ در 
واقع گاهى افراد ببر كاغذى مى سازند 

تا آن را به خوبى شكار كنند.
وزيرخارجه درباره سفر وزير 
خارجه انگلستان به ايران  گفت: هنوز 
اطمينان ندارم اين سفر انجام شود، 
زيرا هم اكنون در انگليس بحث هايى 
در كابينه اين كشور به دليل موضوع 
برگزيـــت وجود دارد، از اين رو در 

گذشته هم عقب افتاد.
وي خاطر نشان كرد: اگر اين 
سفر انجام شود، مالقات ها با بنده و 
ساير مسئوالن مرتبط انجام خواهد شد 
و اگر هم سفر انجام نشود در زمان 

ديگرى صورت مى پذيرد.

 معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه ، 40 درصد از 
كل دعاوى خانوادگى كشور را مربوط به تهران دانست و گفت: مراكز مشاوره 

مى تواند 30 درصد اين دعاوى را كاهش دهد.
به  گزارش  خبرنگار اطالعات، محمد باقر الفت در مراســـم رونمايى و 
راه اندازى سامانه "تصميم" (طرح كنترل و كاهش طالق) با بيان اين كه دعاوى 
خانوادگى در چند سال گذشته افزايش يافته اند، اظهار داشت: بيشترين دعاوى 
خانوادگى مربوط به طالق  است و معتقدم به لحاظ فرهنگى و  فضاى حاكم 
بر كشور، بسيارى از اختالفات خانوادگى در نهايت به درخواست طالق در 

محاكم قضايى منجر مى شوند.
وى با بيان اين كه پيوندهاى برقرار شده در جامعه به گونه اى نيست كه 
امكان مداخله بزرگترها و ريش ســـفيدان را براى حل اختالفات خانوادگى 
فراهم كند، خاطر نشـــان كرد: امروزه ازدواج هايي بدون سنخيت فرهنگي 
يا آشـــنايى عميق خانوادگى صورت مي گيرد و در چنين شرايطى دخالت 
خانواده ها براي حل اختالفات حتي اوضاع را وخيم تر مى كند زيرا با توجه 
به تفاوت آداب و رسوم، نگاه خانواده ها براي حل مشكالت كارساز نيست 
و بايد به همين دليل مراكزى را ايجاد كنيم كه اين مداخالت مثبت را امكان 

پذير كند.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه همچنين گفت: 
بسيارى از همكاران قوه  در بخش دادگاه خانواده  به دليل كثرت پرونده ها و 
نداشتن اطالعات حوزه روانشناسى و مددكارى اجتماعى امكان حل اختالفات 
خانوادگـــى را در دادگاه ندارند و اگر چه قانونگذار گفته اســـت كه دادگاه 
مى تواند از توان و قوت حكمين خانوادگى استفاده كند و طرفين بخواهند كه 
هر كدام يك حكم را معرفى كند، اما موثر بودن اين اقدام محل بحث است و 

ما تجربه خوبى از دخالت حكمين نداريم.
الفت در بخش ديگرى از صحبت هاى خود، اظهار داشت:  قانونگذار در 
قانون حمايت از خانواده  كه اخيرا به تصويب رسيده قوه قضائيه را مكلف كرده 

است   در كنار دادگاه خانواده  مراكز مشاوره تخصصى فراهم كند.
وى بـــا تاكيد بر اين كه اگر علت درگيرى بين زوجين از بين نرود اين 
مراكز هم نمى توانند موثر باشند، گفت: انجام مشاوره و حل اختالف زوجين 
با تنها يكى دو جلسه مشاوره سامان نمى گيرد،  بلكه مراكز مشاوره بايد چنان 
رغبتى در خانواده ها ايجاد كنند كه آنها در آينده هم ارتباطشان را با اين مراكز 
حفظ كنند. معاون  قوه قضائيه با اشـــاره به تشكيل شش مركز غربالگرى 
ازدواج در استان تهران، تصريح كرد: با همت سازمان بهزيستى قرار است كه 

در 13 شهرستان استان تهران هم اين مراكز راه اندازى شوند. 
الفت با بيان اين كه طالق امر خوبى نيست اما گاهى غير قابل انكار است، 
اظهار داشت: برخى از افراد كه مبتال به جنون هستند  يا به مواد مخدر غير قابل 
بازگشت اعتياد دارند، اساسا نبايد ازدواج كنند ودر صورتى كه فردى را به ادامه 

زندگى با چنين افرادى مجبور كنيم ظلم كرده ايم.
وى با بيان اين كه قوه قضائيه در مركز مشاوره مداخله مستقيمى ندارد، 
خاطر نشـــان كرد: مداخله قوه قضائيه صرفا    از طريق سازمان بهزيستى 
صورت خواهد گرفت؛ همچنين افرادى كه به راه اندازى مراكز مشاوره زير 
نظر سازمان بهزيستى پرداخته اند نبايد در مورد آينده اين مراكز و مجوزشان 
نگرانى داشته باشند، چرا كه مجوز فعاليت آنها از سوى قوه قضائيه به رسميت 

شناخته مى شود.
الفت  تصريح كرد: در دستورالعمل طرح كنترل و كاهش طالق كه بين 
قوه قضائيه و سازمان بهزيستى تهيه شده است، مشوقى را در نظر گرفته ايم كه 
مراكز مشاوره اى كه امروز سازمان بهزيستى راه اندازى  كرده است، در آينده هم 
از سوى مراكز مشاوره قوه قضائيه به رسميت شناخته شود.مديركل بهزيستى 
اســـتان تهران هم در اين مراسم با اشاره به انجام مشاوره براى3800 پرونده 
طالق در شش ماه  نخست امسال، گفت: با انجام مشاوره براى اين زوجين، 

پرونده 8/5 درصد از آنان منجر به سازش شده است.
الفت با اشاره به نتايج اقدامات در 8 ماه گذشته گفت: آمار نشان مي دهد 
بر اثر دخالت حكمين 15 درصد ورودي پرونده هاي طالق و خانواده كاهش 
پيدا كرده و بر اثر مداخله مراكز مشاوره در كشور 5 درصد آمار طالق كاهش 

داشته كه نتيجه خوبي است. 
مدير كل بهزيستى استان تهران هم با بيان اين كه طرح كنترل و كاهش 
طالق از پارسال در استان تهران با استقرار دبيرخانه اش در سازمان بهزيستى 
آغاز به كار كرده است ، اظهار داشت:  اين دبيرخانه با حضور همه نهادها و 
دستگاه هاى دخيل تشكيل شده و به نياز سنجى و جمع آورى آمار و اطالعات 

پرداخته است.
داريوش بيات نژاد به اهداف طرح كنترل و كاهش طالق اشاره كرد و 
گفت: افزايش كيفيت زندگى و ســـالمت ازدواج ، پيشگيرى از آسيب هاى 
مرتبـــط با ازدواج و نهادينه ســـازى ازدواج در گروه هاى مختلف از جمله 
اهداف اين طرح بوده است. همچنين احساس رضايتمندى زوجين از زندگى 
خانوادگى و افزايش دانش افراد براى استمرار زندگى و توانمندسازى آنها براى 

انتخاب همسر از ديگر اهداف اين طرح هستند.
وى با اشاره به نقش طرح كنترل و كاهش طالق، جلسات مشاوره براي 
زوجين را در پيشگيرى از همســـرآزارى و كاهش خشونت خانگى و آزار 
جنســـى ، موثر دانست و خاطرنشان كرد:  قصد داريم   با استفاده از سامانه 

"تصميم" و اجراى اين طرح اين پيامدهاى منفى را به حداقل برسانيم.
مدير كل بهزيســـتى استان تهران  در ادامه با بيان اين كه اين طرح قرار 
است همه گروه هاى جامعه را شامل شود، اضافه كرد: در سطح اول اين طرح، 
پيشگيرى اوليه صورت خواهد گرفت. با اين حال بيشترين مخاطبان اين طرح 

در دوره نوجوانى و به ويژه  دوره دوم متوسطه هستند.

تشكيل كارگروه كميسيون امنيت ملى براى 
CFT بررسى ايرادات شوراى نگهبان به اليحه

 سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از تشكيل كارگروهى 
براى بررسى ايرادات شوراى نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين 

مالى تروريسم(CFT) خبر داد .
به گزارش ايسنا، على نجفى خوشرودى در توضيح جلسه ديروز كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس اظهارداشت: اين كميسيون   براى بررسى ايرادات 
شوراى نگهبان به مصوبه مجلس درباره اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللى 
مقابله با تامين مالى تروريسم(CFT) جلسه اى را با حضور وزراى خارجه واطالعات 
و نماينده شوراى نگهبان، معاون حقوقى رئيس جمهورى، نماينده مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و نمايندگان ستاد كل نيروهاى مسلح و سپاه برگزار كرد.
وى افزود: بعد از بحث و تبادل نظر پيرامون مفاد كنوانســـيون و ايرادات وارده 
شوراى نگهبان با نظر اعضاى كميسيون مقرر شد كارگروهى تشكيل شود تا عالوه بر 
بررسى بيشتر ايرادات، پيشنهادها  را مورد رسيدگى و اقدام قرار دهد تا نهايتا كميسيون 

نظر خود را به صحن مجلس جهت تصميم گيرى نهايى اعالم كند.
 (FATF)يكى از لوايح چهارگانه مورد نظر گروه اقدام ويژه مالى CFTاليحه
است كه شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ايراداتى را به مصوبه مجلس در 

اين اليحه مطرح كرده است.

 به بهانه ديدار رؤساي جمهور عراق و ايران
برهم صالح رئيس جمهوري عراق به همــراه هيأتي از وزرا و  
مديران ارشــد دولت عراق به ايران آمده اســت و با ديدار رؤساي 
جمهور دو كشــور در تهران و نشست كاري، همچنين ديدار رئيس 
جمهور عراق با رهبر معظم انقالب، اخبار آن در صدر گزارش هاي 

خبري و تفسيري رسانه ها قرار گرفت.
روابط جمهوري اســالمي ايران و جمهوري عراق همواره در 
تير رس فضاســازي هاي تخريبي خبريـ  تبليغاتي از سوي برخي 
از دولت هاي عربي، به خصوص دولت سعودي، همچنين آمريكا و 
اسرائيل و در ماه هاي اخير از جانب شبكه هاي فارسي زبان بيگانه كه 
مركزيت آنها در لندن است و با سرمايه دالري سعودي ها و امارات 
اداره مي شــود قرار دارد. درباره روابط ايران با همســايگان خود از 
افغانستان، پاكستان، آذربايجان و بخصوص عراق به صورت مستمر 
خبرسازي ها و گزارش هاي تخريبي با فرماندهي آمريكا و اسرائيل با 
هدف ترســيم «ايران در انزوا» دنبال مي شود. اگر چه تا امروز چندان 

موفقيتي در ادامه چنين مسيري بدست نياورده اند. 
در واقعيت سياســي منطقه، تهران همچنان مركز بزرگ قدرت 
منطقه اي شناخته مي شــود. در تبيين دكترين امنيت ملي همكاري 
همســايگان با يكديگر نقش عمده اي دارد. حضور نظاميـ  سياسي 
آمريكا در منطقه همواره مخل همكاري همسايگان در تبيين دكترين 
امنيت ملي منطقه اي براساس روابط دو و چند جانبه بوده است. براي 
نمونه دو كشور افغانستان و عراق را در نظر آوريد كه اين هر دو كشور 
مورد تهاجم مستقيم آمريكا قرار گرفت و از اشغال نظاميـ  سياسي 
آمريكا تا امروز همچنان در ناپايداري امنيتي به سر مي برند. در تنظيم 
روابط دوجانبه جمهوري اسالمي ايران با افغانستان و عراق همواره 
آمريكا كارشكني مي كند. اما به لحاظ روابط تاريخي، دين و فرهنگ 
تاكنون در تثبيت دشمني ميان ايران و عراق و ايران و افغانستان موفق 

نشده است.
با ظهور يك باره و توفاني داعش در عراق كه بســياري سقوط 
حاكميت در اين كشور و استقرار داعش در بغداد را پيش بيني مي كردند 
و به قول يك تحليلگر سياسي «نظامات اجتماعي و سياسي» عراق به 
هم ريخته شد، جمهوري اسالمي ايران تالش و سرمايه گذاري زيادي 
در اين كشــور كرد تا سايه خشونت و قدرت تروريسم «داعشي» را 
از سر ملت عراق بزدايد و عراق را در مسير امنيت پايدار سوق دهد. 
امروز دولت جمهوري اسالمي ايران امنيت عراق را همچون امنيت 

ايران در دكترين امنيت ملي خود ارزيابي مي كند.
در ديدار روســاي جمهور عراق و ايران توافق نامه هايي درباره 
گسترش روابط اقتصادي، سياسي، امنيتي و فرهنگي به امضاء رسيد. 
ســفير ايران در عراق گفت: حجم مبادالت دو كشــور هم اكنون 
12ميليارد دالر است و هدف گذاري 20ميليارد دالري آن قابل دسترس 
است. دولت عراق در زمينه اقتصادي در پي سرمايه گذاري خارجي 
است و هم اكنون هزار و دويست پروژه به ارزش يكصد ميليارد دالر 
عرضه كرده است. سفير ايران در عراق همچنين گفت: عراق از نظر 
خدمات فني مهندسي و زيرساخت هاي اقتصادي بازار بسيار بزرگ 
و خوبي براي ايران است. هم اكنون 79شركت ايران در قالب هشت 
ميليارد دالر قراردادهايي را در زمينه ســاخت نيروگاه، تصفيه خانه، 

هتل، ورزشگاه و خانه هاي سازماني در دست اجرا دارند.
ســاالنه چهار ميليون ايراني به عراق سفر مي كنند و همزمان دو 
ميليون عراقي به ايران مي آيند. اين آمار در سال 97 در حال نزديك 
شدن به هم است و پيش بيني مي كنيم تا پايان امسال بيش از سه ميليون 
عراقي به ايران سفر كنند. ما در پي لغو رواديد ميان دو كشور هستيم 
و در سفر رئيس جمهور عراق به تهران براي لغو رواديد ميان تجار و 

بازرگانان بحث و تبادل نظر شد.
دولت روحاني براي تحــول در روابط منطقه اي نگاه جدي به 
تنظيم روابط با كشورهاي همسايه و همه كشورهاي مسلمان در منطقه 
دارد. اغلب دولت هاي منطقه، بخصوص همسايگان ايران نه تنها از 
سياست هاي تهديدآميز ترامپ عليه ايران نگرانند كه آن را در راستاي 
تثبيت هژموني اسرائيل مي دانند. تالش آمريكا و اسرائيل مانع تراشي 
در روابط كشورهاي مسلمان منطقه است. حجم بزرگ سرمايه گذاري 
آنها (آمريكا و اسرائيل) در مسير استمرار جنگ رواني عليه جمهوري 
اسالمي ايران است. بكارگيري واژگان عرب و عجم (فارس و عرب) 
در اغلب گزارش هاي خبري و تفسيري آنها در راستاي تهييج افكار 
عمومي است. اما بزرگترين مانع آنها روابط ديرينه تاريخي، اشتراك 

ديني و فرهنگي ميان ايران و همسايه هاي ايران است. 
جمهوري اسالمي ايران در ميدان اقدام، سياست مبارزه با آفت 
تروريسم در منطقه را نشان داده است. سياست ترامپ فراتر از محاسبه 
دولت ها در منطقه با مانــع و رادعي مهم يعني باور ديني و تاريخي 
مردم مواجه است و از جمله به همين داليل است كه سياست ترامپ 
كارايي خود را از دست مي دهد. ديدار رؤساي جمهور عراق و ايران 
در تهران، گام جديد در توســعه روابط همه جانبه ايران و عراقـ  دو 
كشور همســايهـ  با پيوندهاي ديني و آرمان مشترك براي امنيت و 

توسعه پايدار است.

يادداشت

مرزبندي هاي تازه

ســفر نتانياهو و همســرش به عمان را به خاطر داريم. عمان در چند 
كيلومتري سواحل ماست و وقايع اخير در غزه و ماجراي بده بستان حماس با 
قطري ها و مواضع وزرا و جناح هاي دست راستي در دولت اشغالي و رژيم 
صهيونيستي بايد ما را به تأمل وادارد كه چگونه مي خواهيم در سال هاي آتي در 
مقابل جبهه گسترده و در عين حال متنوعي متشكل از اعراب و صهيونيست ها 
و دولت هاي غربي و شرقي و حتي  بخش هاي مختلف از فلسطيني هايي كه 
مواضع متناقضي دارند و منافع گروهي و گاه فرديشــان بر عقايد و آرمان ها 
و اهداف بلند مدت مي چربد، بايســتيم و يك تنه بار سنگين تمام مبارزات 

منطقه اي را به دوش بكشيم؟
  اين پرسش اگر امروز پاسخ داده شود، بهتر از فرداست و فكر مي كنم 
نوعي شكاف و ناهماهنگي در هدفگذاري ديپلماسي منطقه اي ايران وجود 
دارد كه به ما و دوســتان و متحدانمان ضربه مي زند. اين گسست و شكاف، 
عمدتاً مربوط به اقليت هاي قدرتمندي است كه تحليل نظامي از امر سياسي 
را صواب مي دانند و غالباً هرنوع نقد و توصيه را گناه تلقي مي كنند. اما اكنون 
كه ســر و كّله نخست وزير رژيم اشغالگر دارد نزديكتر مي شود و اتفاقا در 
كاخ هاي سلطان عمان و سواحل جنوبي خليج فارس مي خرامند، بهتر است 
و مي بايد مرزبندي ها را بازبيني و حتي مقداري جابجا كرد تا تحليلي كارساز 
و دركي مبتني بر منافع ملي و سياسي ايران در شعاع راهبردهاي ژئوپوليتيكي 

مشخص شود.
سلطان نشين عمان از دوستان منطقه اي ايران بوده و هست. اين كشور 
كوچك را لزوماً بايد كشور و دولتي صاحب تأثير پنداشت. اثرگذاري عمان 
براي ما همواره مغتنم و مفيد انگاشته شده است و اين اثر مثبت بايد ادامه يابد. 
نقش واسطه اي عمان در مذاكره ها و نقض انزواي  ما مهم بوده است. دليلي 

ندارد كه اين نقش به ضد خود بدل شود. 
اما اگر دستگاه ديپلماسي رسمي ايران تضعيف شود و سياستگزاراِن غير 
رسمي يا دولت هاِي در سايه، قواعد بازي را دور بزنند، در حقيقت اعتماد و 
پايداري الزم براي مذاكرات جدي و معاهدات رسمي از ميان خواهد رفت 
و نقش هاي مثبت به نقيض منفي بدل خواهد شد. بنابر اين جا دارد كه بپرسيم 
چه تغييراتي در معادالت منطقه اي رخ داده كه انگار ما از آن بي خبريم و جا 
مانده ايم يا شايد در غياب ايران تصميمات و بازي هاي تازه اي در جريان است 
كه حتي حاشيه هاي كوچك و سنتي در مناسبات ما، خود را ملزم به حفظ ظاهر 
و رايزني با ما نمي بينند و رضايت و نارضايتي ما برايشان علي السويه است؟!

باري، گاهي پرسيدن سؤال هاي حساس و طرح مسايل مهم و اساسي، 
موجب كدورت كساني مي شود كه راهبردها را به شعار تقليل داده و استراتژي 
و تاكتيك در صحنه سياســت را غيرقابل تغيير و تنوع مي پندارند. اين گونه 
نبوده و نيست. هر عمل و برنامه سياسي، متناسب با شرايط تغيير مي كند و گاه 
دوستان و دشمنان، يا طرف هاي بازي در مرزبندي هاي متفاوتي جاي مي گيرند. 
در اين صورت، لزوماً جاي دوست و دشمن تغيير نمي كند ولي نقطه اتكا و 
اتصال ما ممكن است تغيير كند و ما در مسير ديگري اهداف و منافع خود را 

دنبال كنيم.
مسايل مربوط به سياست خارجي منطقه اي، بايد در سه سطح رصد شود: 
سطح ملي و به وسيله وزارت خارجه و رهبران عالي كشور، سطح امنيتي و 
متناسب با امنيت پايدار و شرايط مرزي  و نظامي كشورهاي پيرامون، سطح 
عمومي و تحليل و نقد رســانه ها و كارشناسان و افكار عمومي. اتفاقاً مورد 
آخر يعني افكار عمومي، از جهت پشتيباني و حمايت اكثريت از سياست ها و 

آرمان هاي دولت و نظامي همچون نظام ايران داراي اهميت فراواني است. 
نمي توان مردم را در چالش هاي بزرگي چون مسايل خاورميانه رها كرد 
و ذهنشــان را به چند شعار عادت و برنامه هاي سياست خارجي را به همان 
شعارها تقليل داد و انتظار داشت شرايط متحول نشود و پشتيباني مردم نيز 
همسان و جدي ادامه يابد. خاورميانه و ايران، در اقيانوسي با امواج متالطم 
غوطه ور است، با هر موجي مرزبندي تغيير مي كند، اما ساحل پابرجاست. اين 
ساحل، فقط منافع ملي ايران و امنيت شهروندان ايراني است. بقيه بر اساس 

تغييرات و تأثيرات بايد بازتعريف و بازبيني شوند. والسالم

سيد مسعود رضوي

حناچى سرپرست شهردارى تهران شد
  پيروز حناچى از ســـوى شوراى شهر به عنوان سرپرست شهردارى تهران 

تعيين شد.
به گزارش شهرنوشت، در جلسه فوق العاده شوراى شهر تهران كه بعد از ظهر 

ديروز برگزار شد، پيروز حناچى به عنوان سرپرست شهردارى تهران تعيين شد.
گفتنى است؛ صبح ديروز وزارت كشور بخشنامه پايان ماموريت شهرداران 
بازنشســـته را ابالغ كرد. از آن جا كه سيد محمد على افشانى يكى از شهرداران 
بازنشسته است، شورا ناگزير شد در شرايطى كه هنوز حكم پيروز حناچى، شهردار 

منتخب پايتخت از سوى وزارت كشور تاييد نشده است، سرپرست تعيين كند.

وزير نفت از طرح بزرگ اين وزارتخانه 
براى حل آلودگـــى هواى اهواز خبر داد و 
گفت: وزارت نفت بر اساس طرح مذكور 
تالش دارد در دو سال آينده هيچ گازى در 
اطراف اهواز سوخته نشود و آلودگى ناشى از 

گازهاى همراه نفت به كلى از بين برود.
به گزارش ايرنا، بيژن زنگنه براى پاسخ 
به سئوال على سارى نماينده اهواز درباره 
علت پاسخگو نبودن مديران نفت، توزيع 
نامناسب خدمات اجتماعى و عدم اعطاى 
ماليات شهردارى ها در جلسه علنى ديروز 

مجلس حضور يافت.
وزير نفت در پاســـخ به اين سئواالت 
گفت: در سئوال آقاى سارى آمده است كه 
مديران نفت پاسخگويى مناسب ندارند، اگر 
واقعـــا در ارتباط مديران نفت با نمايندگان 
اشكالى بوده اســـت اين مسئوليت متوجه 
من اســـت و من مى پذيرم و از نمايندگان 

عذرخواهى مى كنم.
زنگنـــه اظهـــار داشـــت: در مورد 
پرداخت هاى مربوط به ماليات ارزش افزوده 
و عوارض آاليندگى به معاونت امور مجلس 
ماموريت دادم كه با مجلس جلســـاتى را 
برگزار كند تا بتوان مشـــكالت را هر چه 

سريعتر حل كرد.
وى افزود: مساله آلودگى هوا و گازهاى 
همراه نفت كه مى سوزد، باعث شده است 
تا وضع مناسبى در خوزستان و اطراف اهواز 
نداشته باشيم،اما با برنامه هايى كه گذاشتيم تا 
دو ســـال آينده هيچ گازى در اطراف اهواز 
سوخته نمي شود و آلودگى ناشى از گازهاى 

همراه نفت به كلى از بين مي رود. 
وزير نفت اظهار داشت: ما چند روز 
پيش قراردادى با پتروشـــيمى ها بستيم كه 

بخش عمده اى از اين گازها را بگيرند، پس 
از جمع آورى و فراورش به عنوان خوراك 
مصرف كنند و پول اين سرمايه گذارى را از 
 محل خوراك بدهند كه شايد يك سال و نيم
 هم بيشـــتر طول نكشد، براى اين موضوع 
نزديك 2 ميليارد دالر سرمايه گذارى خواهد 

شد.

 زنگنه تصريح كـــرد: ما طرح بزرگ 
ان جى ان 3200 را در غرب كارون در دست 
اجرا داريم كه در مدت دو ســـال تمام مى 
شـــود. ما تالش داريم كه قبل از دو سال 

بخشى از آلودگى ها را رفع كنيم.
وى گفت: براى شرق كارون نزديك 
به 1200 ميليارد تومان سرمايه در نظر گرفته 
شده است كه به عنوان يك طرح ابتكارى 
از آن ياد مى شود، بايد سريعا آن را اجرايى 
و مشكالت ناشى از آاليندگى ها را برطرف 

كنيم.
زنگنه ادامـــه داد: همچنين يك طرح 
با اعتبار 6 ميليارد دالر وجود دارد كه بايد 

4 درصد آن به مسائل اجتماعى اختصاص 
يابد.

وزير نفت گفت: بـــراى حوزه اهواز 
نزديك بـــه 85 طرح به ارزش 295 ميليارد 
تومان در دست اجرا داريم كه مقادير و زمان 
آن مشخص است و اين كارهاى انجام شده 

در حد توان وزارت نفت است.

زنگنه افزود: تصور مى شود كه تمام 
پول نفت استخراج شده به حساب وزارت 
نفت واريز مى شود و اين وزارتخانه حق 
مردم را نمى دهد، در حالى كه اين پول تا 
ريال آخر به حســـاب خزانه واريز شده و 
در همين مجلس بـــراى آن تصميم گيرى 
مى شـــود.گفتني است على سارى نماينده 
اهواز در نهايت اعالم كرد كه از پاسخ هاى 
وزير نفت قانع شده و آن را به راى مجلس 

نگذاشت.
پيشــنهاد فروش 100 درصد ريالى 

نفت در بورس 
وزير نفت همچنين گفت: پيشنهادهايى 

مبنى بر اينكـــه نفت در بورس به صورت 
100 درصد ريالى فروخته شود، مطرح شده 
كه اين پيشنهاد به شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى قواى ســـه گانه ارائه مى شود و 

ممكن است اين اتفاق رخ دهد.
به گزارش خانـــه ملت، زنگنه افزود: 
براى فروش نفت خـــام در بورس در دو 
مرحله تا سقف يك ميليون بشكه مجوز 
داده شـــده بود كه ارائه شد و مقرر شده 
گزارش جمع بندى ارائه آن به شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى قواى سه گانه براى ادامه 

كار صورت گيرد.
وزير نفت با بيان اينكه بحث افزايش 
قيمت بنزين در سال 98 مطرح است، اما 
هيچ تصميمى در اين زمينه اخذ نشده است، 
تصريح كرد: هرچه در اين باره بيان مى شود 
شايعه است و اگر تصميمى در اين زمينه 

اخذ شود، صادقانه به مردم گفته مى شود.
تشكيل كميته اى براى بررسى نحوه 

مقابله با تحريم ها 
خبر ديگر آن كه ســـخنگوى هيات 
رئيسه مجلس با اشاره به ارائه گزارش مركز 
پژوهش هاى مجلس در جلســـه غيرعلنى 
مجلس بـــراى مقابله با تحريم ها گفت كه 
قرار است كميسيون هاى تخصصى مجلس 
و همچنين كميته اى در دولت براى عملياتى 

كردن اين راهكارها تشكيل جلسه دهند.
به گزارش ايسنا، بهروز نعمتى در جمع 
خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس مصوبه 
هيات رئيسه، مجلس ميزبان آقايان نوبخت 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، دژپسند وزير 
اقتصاد و همتـــى رئيس كل بانك مركزى 
بود. در اين جلسه مركز پژوهش ها گزارش 
مفصلى را درباره موضوعات مختلف كشور 

از جمله مباحث معيشـــتى، نفت، انرژى، 
صنعت و  بازرگانى، گمركى و  نوع مقابله 
با تحريم ها ارائه كرد و يك نســـخه از اين 

گزارش هم تقديم دولت شد.
وى اضافه كرد: نوبخت، دژپســـند و 
همتى در اين جلسه درباره اقداماتى كه بايد 
براى اين گزارش انجام شـــود و همچنين 
مسائل معيشـــتى مردم، رفاه كارگران و 
كارمندان، كشـــاورزان، روستاييان و اقشار 
آسيب پذير مواردى را مطرح كردند و مقرر 
شد تمهيداتى بينديشند كه نوعى مقابله با 

تحريم هاى آمريكا باشد.
الريجانى هم درباره جلسه غيرعلني 
مجلس گفت: قرار است در كميته مشترك 
مجلس و دولت ا مو ر  مورد نياز بخش هاى 
صنعت، انرژى و كشاورزى و نيازهاى مردم 
به خصوص قشر مستضعف مورد بحث 
قرار گيـــرد و در نهايت موضوع عملياتى 
شود.همچنين رئيس كميسيون كشاورزى، 
آب و منابـــع طبيعى در نشســـت خبرى 
در حاشيه جلســـه علنى گفت: از دولت 
مى خواهيم هرچه سريعتر با سنجيدن همه 
جوانب نسبت به اعالم نرخ خريد تضمينى 
محصوالت كشاورزى نظير گندم اقدام كند.

سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى 
با اشـــاره به حضور اژه اى معاون اول قوه 
قضائيه در جلسه اين فراكسيون گفت: آقاى 
اژه اى در مورد اظهـــارات وزير خارجه 
درباره پولشويى تاكيد داشت كه بايد ظريف 
توضيح دهد و اسناد خود را ارائه كند.  وى  
افزود:   اژه اى درباره مديرعامل كشـــت و 
صنعت هفت تپه هم گفت كه وى فرارى 
است  و   درزندان نيست كه فرصتى به او 

داده شود تا مشكالت را حل كند.

زنگنه: پول نفت تا ريال آخر به حساب خزانه واريز مي شود

سرويس سياســـى – اجتماعى: رئيس 
ســـازمان بســـيج از افتتـــاح 1150 پروژه 
محروميت زدايـــى و آغاز به كار 3000 واحد 
كوچك و خرد اقتصـــاد مقاومتى در حوزه 

خانگى در هفته بسيج خبر داد. 
سردار غالمحسين غيب پرور در نشست 
خبرى اعالم برنامه هاى  هفته بســـيج اظهار 
داشـــت: بناى ما از ابتداى امســـال تاكيد بر 
خدمت رسانى اســـت كه جلوه اى از آن را در 
مرداد و شهريورماه امسال مشاهده كرديم كه 
اتمام آن هم تجمع بزرگ بسيجيان دراستاديوم 
آزادى بود كه اين دور از خدمت رسانى تا پايان 

سال ادامه خواهد داشت.
وى با بيان اينكه هفته بســـيج از 29آبان 
آغاز مى شود، از اعزام 6000 گروه جهادى  به 
مناطق مختلف كشور خبر داد و افزود: برنامه اى 
كه براى نخستين بار به اطالع مردم مى رسد 
اين است كه بسيج در حوزه انرژى خورشيدى 
ورود و شروع به ساخت 3000 واحد نيروگاه 
پنج مگاواتى كرده است كه بنا داريم در آينده به 
سمت نيروگاه هاى 100 مگاواتى حركت كنيم.

رئيس ســـازمان بســـيج مستضعفين 
از اجراى طرح ايران يار خبـــر داد و گفت: 
در ايـــن طرح، با هدف ايجـــاد خودباورى 
در بين دانش آمـــوزان، 30 هزار دانش آموز از 
كارخانجات و صنايع توليدى كشور بازديد 
مى كنند. همچنيـــن از 1500 مدير كارخانه و 
كارگاه توليدى و صاحبـــان صنايع دولتى و 

غيردولتى دعوت شده است تا به مدارس بروند 
و توضيحاتى را درباره ظرفيت هاى اقتصادى 
كشور بدهند. جامعه مخاطب هم 300 هزار 

دانش آموز كشور است.
غيب پـــور در ادامه با اعـــالم عناوين 
روزهاى هفته بسيج ،از روز سه شنبه 29آبان به 
عنوان روز بسيج، فرهنگ و مسجدمحورى ، 
چهارشنبه 30آبان: روز بسيج، اقتصاد مقاومتى، 
خدمت رسانى و ســـازندگى ، پنجشنبه يكم 
آذر: روز بسيج، اقتدار دفاعى- امنيتى ، جمعه 
2آذر: روز بســـيج، معنويت و انتظار، شنبه 
3آذر: روز بسيج، جهاد كبير و استكبارستيزى، 
يكشنبه 4آذر: بسيج، جهاد روشنگرى و تبيين 
و دوشنبه 5آذر به عنوان روز بسيج و چهل سال 

افتخار ياد كرد.
وى در بخش ديگرى از ســـخنان خود، 
طرح ميز خدمت را تجربه موفقى دانســـت 
كه مديران به مردم پاســـخگو بودند و گفت: 
در هفته بسيج، 800 ميز خدمت توسط بسيج 
كارمندان داير مى شود كه مديران دولتى با محور 

مساجد پاسخگوى مردم خواهند بود. 
غيب پرور، مواجهه مسئوالن با آحاد مردم 
را كمك كننده به پاسخگويى به جامعه دانست 
و تاكيد كرد: در شرايط خاص اقتصادى كشور، 
اين پاســـخگويى مى تواند يك التيام باشد؛ از 
طرفى، نزديك شدن مردم به اليه مسئوالن، كار 

ارزشمندى است.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين، اعزام 

4000 هســـته علمى مهندسان كشاورزى به 
سراسر كشور را يكى ديگر از برنامه هاى هفته 
بسيج برشمرد و تاكيد كرد: در نظر داريم در 
39 هزار روستا در كشور در دوره اى چهارساله 
نگاه تحولى متناسب با اقليم كشور در حوزه 
كشاورزى به اين روستاها داشته باشيم كه از 
اواسط امسال رويكرد عملى ما در اين حوزه 
شروع شده و اين اعزام، بخشى از آن  فرايند 

كلى است.
غيب پرور درباره سه ويژه برنامه هفته 
بسيج گفت: برگزارى جشنواره فيلم مقاومت، 
يك رويداد فرهنگى بزرگ در كشور ، منطقه 
و بين الملل اســـت كه آثار توليدى در حوزه 
سينمايى، فيلم كوتاه و مستند در ايران و خارج 
كشور به مدت يكسال فراخوان شده و آماده 

برگزارى ا ست.
به گفته وى دريافـــت آثار خارجى به 
شدت توســـعه پيدا كرده و از نقاط مختلف 
جهان از جمله  آمريكاى التين، شـــرق آسيا، 
روســـيه و اروپا بيـــش از 900 اثر در بخش 
خارجى دريافت شده است كه اين جشنواره 
از 5 آذر به مدت ســـه روز در تهران برگزار 
مى شـــود كه بعد از اتمام جشنواره، هر هفته 
در يكى از استان ها اكران فيلم هاى جشنواره 
فيلم مقاومت انجام خواهد شد و تا اسفند ماه 

ادامه دارد.
غيب پرور، برگزارى جشـــنواره بزرگ 
فعاالن مجازى بســـيج را دومين برنامه ويژه 

هفته بسيج اعالم كرد و با بيان اينكه يكى از 
صحنه هاى استراتژيك، فضاى مجازى است، 
تاكيد كرد: بسيج بايد خود را به روز نگه دارد و 

نمى تواند از اقتضائات روز عقب باشد. 
وى گفت: از ســـال قبل وعده مى دادم 
كه بســـيج به طور جدى در عرصه فضاى 
مجازى وارد خواهد شـــد. اكنون مجموعه 
فعاليت هاى ماه هاى اخير منجر به اين شـــده 
است كه نخستين و بزرگترين جشنواره فعاالن 
مجازى بسيج به همراه دستاوردها، از 8 آذر به 
مدت سه روز در تهران برگزار شود كه دو روز 
از اين جشنواره مربوط به تمرين و رزمايش 
فعاالن مجازى است و يك روز هم به شكل 
همايش خواهد بود كه از صاحب نظران كشور 
در عرصه مجازى بهره مند خواهيم شد  و هدف 
ما اين اســـت كه در شبكه سازى اين فعاالن، 
موفق تر از قبل عمل كنيم و بتوانيم شبكه موثرى 

داشته باشيم.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين سومين 
ويژه برنامه هفته بســـيج را همايش بزرگ و 
اثرگذار همدردى با مردم يمن دانست و تاكيد 
كرد: آنچه در سال هاى گذشته بر مردم يمن 
گذشته است داللت بر رنج و آالم مردم مسلمان 
اين كشور اســـت كه با موافقت و همكارى 
آمريكا و رژيم جعلى صهيونيستى، حاكمان 
ســـعودى ماموريت پيدا كردند كه به شكل 
وحشيانه اى تاخت و تاز و خانه ها و شهرها را 
ويران كنند.در اين كنفرانس، بخشى از مهمانان 

خارجى و برخى هم فعاالن سياســـى داخل 
كشور خواهند بود .

وى افزود: در يك نگاه كلى، برنامه  هاى 
امسال هفته بسيج 28برنامه محورى خواهد بود 
كه در سراسر كشور اجرا مى شود و شش برنامه 

هم در تهران خواهيم داشت.
غيب پرور همچنين دربـــاره اقدامات 
بســـيج در زلزله كرمانشاه گفت: در روزهاى 
اول زلزله، 15 هزار بسيجى جهادگر  به كمك 
زلزله زدگان شـــتافتند و در اسكان اضطرارى 
حدود 19 ميليارد هزينه كرديم. همچنين 7000 
كانكس تهيه و در منطقه مســـتقر كرديم؛ كار 
نصب و تكميل 8300 كانكســـى كه قرارگاه 
خاتم بـــراى زلزله زدگان تهيه كرده بود را هم 

بسيج انجام داد.
جانشين فرمانده كل سپاه در امور بسيج 
افزود: در مرحله آخر، ســـاخت 1000 واحد 
مســـكونى را تقبل كرديم كه 700 واحد را 

تحويل داديم.
غيب پرور همكارى برخى دستگاه هاى 
دولتى با بسيج را بهتر از گذشته ارزيابى كرد و 
با بيان اينكه آينده همكارى ها را مثبت مى بينم، 
اظهار داشت: رايزنى هايى با شوراى عالى امنيت 
ملى شده است و بنا شد زمينه هاى همكارى 
بســـيج و دولت و اينكه اين همكارى ها در 
چه زمينه هايى و چگونه باشـــد، تدوين شود 
كه تعدادى طرح تهيه و آخر هفته گذشته به 

دبيرخانه شورا ارسال شد.

اعالم ويژه برنامه هاي هفته بسيج

روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت اطالعــــات از ضربه وزارت 
اطالعات بــــه اخاللگــــران بازار 

پتروشيمى خبر داد.
در اطالعيه  روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت اطالعات  آمده 
است: سربازان گمنام امام زمان(عج)، 
يكى از بزرگترين شبكه هاى داللى و 
اخالل گر محصوالت پتروشيمى را 

متالشى كردند.
 اين شبكه غيرقانونى به صورت 
سراســــرى به ويژه در استان هاى 
 تهران،خراســــان رضوى،گيــــالن،
قم،مازندران،گلســــتان،كهكيلويه و 
بويراحمد و قزوين فعاليت داشتند 
و درصدد ايجاد تقاضاى كاذب در 

بازار بودند .
 حجم تخلفات مالى اين شبكه
حدود 500 ميليارد تومان برآورد شده
اســــت و با تالش بى وقفه سربازان
گمنام امام زمان (عج) عالوه بر كشف
 ده هزار تن محصوالت پتروشيمى ،
14 نفر از عوامل اصلى اين شــــبكه
دستگير و به دستگاه قضايى معرفى
شــــده اند.   گفتنى است:با اقدامات
اخاللگــــران و دالالن، بــــازار مواد
پتروشيمى در ماههاى اخير ملتهب
شد و نرخ محصوالت صنايع غذايى
و نساجى رشد 5 برابرى داشت كه
با اقدامات وزارت اطالعات ،اكنون
شاهد روند كاهشى قيمت ها در اين
بازار هستيم كه همچنان ادامه دارد.

ضربه وزارت اطالعات به اخاللگران 
بازار پتروشيمى

حسن بيگى، سرپرست استاندارى 
تهران شد 

شكراهللا حســـن بيگى با اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، سكان
سرپرستى استاندارى تهران را به دست گرفت.

محمدحسين مقيمى در جهت اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان به
كار خود به عنوان استاندار تهران خاتمه داد و سكان سرپرستى با حكم وزير كشور
به حسن بيگى سپرده شد.سرپرست استاندارى تهران در مراسم معارفه اش گفت:
اميدوارم در جهت خدمت رسانى به مردم با نيرو و تالش بيش از پيش حركت كنيم

و از توجه وزير كشور براى اعتماد به بنده تقدير و تشكر مى كنم.
وى افزود: اين دومين بار اســـت كه در دو مســـئوليت بعد از رفتن مقيمى
سرپرستى را بر عهده مى گيرم. بار نخســـت در استان مركزى هنگام رفتن آقاى
مقيمى من سرپرست شدم و اين بار براى دومين بار پس از رفتن ايشان ، سرپرست
محسوب مى شوم.حسن بيگى تاكيد كرد: اميدوارم معاونان و مديران تالش بيشترى
كنند تا كمبودهايى كه من احساس مى كنم به ويژه با نبود آقاى مقيمى در استاندارى

تهران، جبران شود.

  معاون اجتماعى  قوه قضائيه: 40 درصد از دعاوي خانوادگي كشور 
مربوط به تهران است

دكتر محسنى بندپى سرپرست سازمان تأمين اجتماعى شد

بازگشت به تحصيل دانشجويان ستاره دار پيگيرى مى شود

واكنش ظريف به انتقادات از سخنانش درباره پولشويى  



جايزه ترويج علم ســـال 97 به 
دكتر محمدرضا توكلى صابرى اهدا 

شد.
 بـــه گزارش خبرگزارى كتاب 
ايـــران (ايبنا)، به نقل از بنياد شـــعر 
و ادبيات داســـتانى ايرانيان؛ هيات 
داوران انجمـــن ترويج علم ايران به 
دليل فعاليتهاى گسترده و پيگير در 
انتشار كتابهاى دانشگاهى، عمومى 
و ترويجـــى با هدف معرفى علم به 
عموم مردم و تالشهاى مسئوالنه در 
راه پژوهـــش و تحقيق درباره تاريخ 
علم و مبارزه با شبهعلم، جايزه ترويج 
علم سال 1397 را به دكتر محمدرضا 

توكلى صابرى اهدا كرد.
 دكتر محمدرضا توكلى صابرى
استاد بازنشستة داروسازى و شيمى
پزشكى، در سال 1382 براى اولين بار 
مسير سفر ناصرخسرو را به تدريج در 
طى هفت سال پيموده و از مكانهايى

كه ناصرخسرو گذشته بود، عكس و 
فيلم گرفت. ايشان گزارش خود از اين 
ديدارها را در كتاب سفر برگذشتنى

نوشته است.
 وى در پايـــان اين مســـير 
طوالنى به ديدار مزار ناصرخسرو در 
كوهستانهاى بدخشان رفته و گزارش 
اين سفر و اولين عكسها از آرامگاه 

ناصرخســـرو را در كتاب سفر ديدار 
منتشـــر كرد.  گفتنى است، از دكتر 
توكلى صابرى، كتاب «سفربرگذشتنى» 
در هفتمين جايزه ادبى جالل آل احمد 
به عنوان اثر برگزيده و كتاب «ســـفر 
ديدار» در دهمين جايزه ادبى جالل 
آل احمد به عنوان اثر شايسته تقدير 

معرفى شد.

در مراسم اختتاميه نخستين دوره مسابقه 
ملـــى «كارتون و كاريكاتور كتاب» از «جواد 
عليزاده»ـ  پيشكسوت كارتون و كاريكاتورـ

تجليل شد.
به گزارش ايسنا به نقل از واحد ارتباطات 
و رسانه اداره كل هنرهاى تجسمى، اين مراسم 
بـــا حضور هادى مظفرى؛ مديركل هنرهاى 
تجسمى وزارت ارشاد، علىاصغر كارانديش؛ 
معاون توســـعه مديريـــت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، نيكنام حسينىپور ؛ 
مديرعامل موسسه خانه كتاب، سعيد اوحدى؛ 
رئيس ســـازمان فرهنگى شهردارى تهران، 
حجتاالسالم محمدرضا زائرى؛ عضو هيات 
مديره موسســـه خانه كتاب، حجتاالسالم 
سيدمحمود دعايى و محمدجواد حقشناس 
عضو شوراى اسالمى شهر تهران عصر شنبه 
(26 آبان ماه) در فرهنگســـراى ارسباران برپا 

شد.
 در اين مراســـم از «جـــواد عليزاده» 
پيشكســـوت كارتون و كاريكاتور تجليل و 
قدردانى شد و لوح سپاس و هديهاى از سوى 
اداره كل هنرهاى تجســـمى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به منظور تقدير و تشكر از 

سالها هنرش به وى اهدا شد.
 سيد مجتبى حسينى، معاون هنرى وزير 
در لوح سپاس براى «جواد عليزاده» اينگونه 
آورده است: اغراق نيست اگر شما را به عنوان 
يكى از تاثيرگذارترين كاريكاتوريست ها و 
كارتونيست هاى هنر ايران بدانيم. كارتونيستى 
كه عالوه بر فعاليتهاى هنرى و مطبوعاتى 
موفق و ارزنده، در معرفى و تربيت بسيارى 
از كارتونيستهاى خالق و صاحب نام ايران، 

نقش مهمى ايفا كرده اســـت؛ لذا بدينوسيله 
مراتب تقدير و ســـپاس خالصانه خود را از 
جنابعالى كه از اســـاتيد و هنرمندان توانمند، 
صاحب ســـبك، خوشنام، موثر، شريف و 
اخالق مدار ايران هســـتيد، اعالم مىدارم و 

برايتان سالمتى و عزت آرزو مىكنم. 
 در ادامـــه مراســـم اختتاميه فيلمى با 
محوريت نكوداشت عليزاده اين پيشكسوت 
كارتون و كاريكاتور پخش شـــد و سپس با 
حضور شـــخصيتهاى حاضر در مراسم از 

سالها فعاليت و تالش اين هنرمند تقدير و 
قدردانى شد.

 در پايـــان اختتاميه، هادى حيدرى دبير 
مسابقه ملى «كارتون و كاريكاتور كتاب» بيانيه 
هيـــات داوران را خواند و با حضور داوران 
اين مسابقه كامبيز درمبخش و حسن كريمزاده 
از برگزيدگان نفر اول تا سوم، با اهداى لوح 

تقدير، تنديس و هديه نقدى قدردانى شد.
 آخرين بخش اين مراســـم رونمايى از 
كتاب «كاريكتاب» بود كه شامل تمامى آثارى 

اســـت كه از طرف هيات داوران اين مسابقه 
براى نمايش و انتشـــار در نمايشگاه انتخاب 
شدند و سپس با شركت حاضران نمايشگاه 

اين آثار افتتاح شد.
 مسابقه ملى كارتون و كاريكاتور امسال 
براى اولين بار به همت خانه كتاب به مناسبت 
هفتـــه كتاب و با دبيـــرى «هادى حيدرى» 
برگزار شـــد و آثار منتخب به مدت 10 روز 
در فرهنگسراى ارسباران به نمايش گذاشته 

شده است. 

 آييـــن رونمايى كتاب «مكتـــب اجتهادى آخوند 
خراســـانى» اثر سيدمصطفى محقق داماد، شنبه شب 26

آبان باحضور چهره هاى فرهنگى و عالقه مندان به استاد 
دكتر محقق داماد در موزه كتاب و ميراث مستند ايران در 
ســـازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران برگزار شد و ايشان 
در بخشـــى از ســـخنانش گفت: يك فقيه در آن زمان از 
چارچوب فقاهت مشكالت را حل كرده و اجتهاد را تحقق 
بخشيده و در چارچوب اجتهاد پوياى شيعى، دموكراسى و

 مردم ساالرى به تمام را براى ما آورده است. امروز ما به 
يك آخوند خراسانى و يك فقيهى نياز داريم كه كسى روى 

حرفش حرف نزند.
در اين برنامه، غالمحسين ابراهيمى دينانى، اكبر ثبوت، 
رحيـــم نوبهار، داود فيرحى و على ططرى درباره آخوند 
خراســـانى و همچنين آيتاهللا محقق داماد به ايراد سخن 

پرداختند.
 «رحيم نوبهار»، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، 
در توصيف كتاب مكتب اجتهادى آخوند خراسانى، گفت: 
دغدغه مهم استاد محقق داماد، تسلط روح تقليل در مطالعه 
فقه است. ايشان در كتابشان مشكالتى را مطرح كردهاند 

و براى آن راهكارهايى پيشنهاد مىكنند.
 وى افزود: يكى از اين دغدغهها توسعه انديشه سخن 
گفتن از قول خداوند است، اين دغدغه بزرگ و مقدسى 

اســـت كه استاد حجيت دركهاى عقالنى را توضيح داده
و گفتهاند روند تفكر بايد عقالنى باشد و ضرورتى ندارد 

هر چه از دين درك مىكنيم را به خدا نسبت دهيم.
  نوبهار به معضالتى كه درك نادرست از دين ايجاد 
مىكند، اشاره كرد و ادامه داد: مشكل وقتى بزرگتر مىشود 
كه شريعت و فقه، به عاملى براى دستهبندىهاى موهوم 
تبديل نشود كه دستهبندىهاى نادرست اجتماعى بسازد، 
راهحل كتاب پذيرش اصل كرامت انسانى به عنوان اصل 
و مبناست. ما بايد مساله ايمان و كفر را بپذيريم اما نه در 

ساحت امر شهروندى.
 «داوود فيرحى»، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران، به 
اين كه نويسندگان براى نوشتن بايد پيامى داشته باشند اشاره 
كرد و گفت: در كتاب مكتب اجتهادى آخوند خراسانى، 
ســـه مبحث مطرح شده؛ نخست اجتهاد شيعه از ابتدا تا 
مشروطه، يعنى تجدد در ايران، دوم قهرمانان شريعت كه 
در زمانهاى الزم ناجى دين بودهاند و ســـوم اجتهادهاى 
ناب خود استاد كه نوآورىهايى بر اساس اجتهاد آخوند 

خراسانى است.
 وى افزود: ادله برتر در اين كتاب، بحثهاى معنى 
مثل عدالت و كرامت اســـت، اساس تجدد نيز به كرامت 
برمىگردد. نظريه كرامت، در ادبيات محقق داماد، نشـــانه 
درخشـــش در آينده اســـت. انسان در مقام «ما هو انسان» 
كرامت دارد و هيچ ويژگى ديگرى معارض آن نيســـت. 
مهمترين نتيجه كرامت برابرى آدمها، حق تعيين سرنوشت، 

حق آزادى و حق سخن گفتن است.
 «على ططرى»، رئيس مركز اســـناد كتابخانه مجلس 
شوراى اسالمى، نيز در اين نشست درباره اسناد مربوط به 
آخوند خراسانى سخن گفت و افزود: كرامت انسانى در 
نگاه آخوند خراسانى، در بحث تاريخى هم رعايت شده، 
ايشان جريانى را تعريف كرد كه هم سياست و فقه را به 
هم پيوند مى داد و هم انديشـــه ديدگاههاى تازهاى را به 

جامعه ارائه مىكرد. 
 او ادامه داد: آخوند خراسانى از حاميان افتتاح بانك 
ملى بود و براى نظام آموزشى در همه كشور برنامه داشت. 
حتى براى نظارت در كار مجلس و دولت به فروغى نامه 
نوشت و فروغى آن را به همه وزارتخانهها فرستاد. ايشان 

حتى به علما خرده مىگرفت كه چرا سكوت مىكنيد؟!

 آيت اهللا محقق داماد در اين برنامه و به عنوان سخنران 
آخر گفت: من به اين بيت از شعر حافظ رسيدم و آن را 
لمس كردم كه «از دم صبح ازل تا آخر شام ابد / دوستى 
و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بود». واقعيت اين است كه 
همه فضاليى كه در اين مراسم سخنرانى كردند، تنها به دليل 

مهر و محبتى كه در قلبشان هست، اين كار را كردند.
 وى افزود: كتاب هاى زيادى درباره آخوند خراسانى 
نوشته شده، اما كتاب استاد اكبر ثبوت را مرحوم آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى توسط آقاى دعايى فرستادند و خواندن 
آن را به من پيشنهاد كردند كه متاسفانه هنوز هم منتشر 

نشده است.
 او در پاسخ به اين پرسش كه چه امرى باعث شد 
كه او به فكر نوشتن چنين اثرى بيفتد، اظهار داشت: اين 
اثر تنها نيست و تازه آغاز كار من است و چندين كتاب 
ديگر نيز در اين باره آماده شده كه بزودى منتشر مى شود. 
علت آن هم اين است كه ما در كشورى زندگى مى كنيم 
كه نامش جمهورى اسالمى است و چهل سال قبل قانون 
اساسى آن نوشته شد و بعدها نيز اصالحاتى روى آن انجام 
شد، اما به يك نكته در قانون اساسى توجهى نشده و آن 
اين است كه 10 پست كليدى به شخصى به نام مجتهد 

داده شده است.
 محقق داماد افزود: رهبرى، رئيس ديوان عالى كشور، 

دادستان كل كشور، رئيس قوه قضاييه و شش فقيه شوراى 
نگهبان بايد مجتهد باشند. بعدها يكى از شروط انتخاب وزير 
اطالعات را نيز مطابق قوانين عادى اجتهاد دانستند. يعنى 
شما اگر مى خواهيد نماينده مجلس شويد بايد مجتهدين 
تاييـــد كنند و همچنين قانونى كه در مجلس تصويب يا 
تفسير مى شود، نياز به تاييد مجتهدين دارد و همين طور 

قوه قضاييه و...
 وى بيان كرد: با توجه به اين نكته مهم، كشـــور را 
اجتهاد اداره مى كند. بنابراين چه بايد كرد كه مشـــكالت 
براى اين كشور به وجود نيايد؟ هر روز با هر مسأله كوچك 
شرعى، چه مشكالتى كه براى كشور به وجود نمى آيد. 
براى نمونه سفير كشور بايد دستش را باند ببندد تا با يك 

خانم دست ندهد.
 محقق داماد گفت: در صد سال قبل يك شيخ فقيه 
از بعد اجتهادى يك دموكراسى براى ايران درست كرده كه 
در آن زمان از پيشروترين دموكراسى هاى منطقه بود كه 
هنوز تركيه و كشور هاى ديگر به آن دموكراسى نرسيده 
بودند و اين را براى ما آخوند خراسانى در نظر گرفته بود. 
اى كسانى كه از عمامه و لباس روحانيت گله منديد ولى 
بدانيد كه يك روزى روحانيت دموكراســـى را براى شما 
خواست. من به اين جهت اين كتاب را نوشتم كه بدانيد 
آنى كه روزى دغدغه دموكراسى براى شما داشت، روحانيت

 بود.
 وى گفت: يك فقيه در آن زمان از چارچوب فقاهت 
مشـــكالت را حل كرده و اجتهاد را تحقق بخشيده و در 
چارچوب اجتهاد پوياى شيعى، دموكراسى و مردم ساالرى به 
تمام را براى ما آورده است. امروز ما به يك آخوند خراسانى 
و يك فقيهى نياز داريم كه كسى روى حرفش حرف نزند. 

من طلبه جوانى بودم كه مدرس هم بود. 
زمانـــى كه كتاب حجاب آيت اهللا مطهرى منتشـــر 
شد، يك عده دگم متحجر شروع به سروصدا كردند كه 
ايـــن كتاب بى حجابى را پرورش مى دهد، يك فقيه كه 
مرحوم پدرم بود، ســـركالس درسش گفت كه هر كسى 
حرف دارد با من  صحبت كند. اين فرد آثار مرا به زبان 
فارســـى نوشـــته است. بعد از آن ديگر كسى حرفى نزد. 
بنابراين ما به يك آخوند خراســـانى قوى در زمان حاضر 

نيازمنديم. 
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امروز به فقيهى نياز داريم كه سخن اش فصل الخطاب باشد
اعالم ميانگين حقوق و تسهيالت بانكى به فرهنگيان

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش سقف 
و كف دريافتى و جزئياتى از تسهيالت بانكى فرهنگيان را اعالم كرد.

على الهيار تركمن در گفتوگو با ايسنا، درباره سقف و كف دريافتى 
فرهنگيان اظهار كرد: دريافتى فرهنگيان از  دو ميليون و 100هزار تا پنج 
ميليون تومان است؛ البته تعداد آنها كه دريافتى باال دارند، كم است؛ ولى 
ميانگين دريافتى فرهنگيان حدود دو ميليون و 700هزار تومان است. 

وى با بيان اين كه آنچه باعث تفاوت حقوق فرهنگيان با سايركارمندان 
است، دريافتىهاى رفاهى ماهانه جداگانه از احكام است افزود: ما در 
آموزش و پرورش غير از عدد حكم، چيز ديگرى نداريم كه پرداخت 

كنيم .
الهيار تركمن درباره وام هاى اعطايى به فرهنگيان نيز اظهار كرد: 
غير از وام صندوق ضرورى كه در اختيار ادارت كل آموزش و پرورش 
است، وامهايى را در تفاهم با بانكهاى كشور طراحى و در حال اجرا 
داريم كه از جمله آنها وامهاى بانك ملى 15، 25و 50ميليون تومانى  با 

سود 12درصد است. 
اعالم زمان برگزارى آزمون دكترى نيمه متمركز سال 98

مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز ثبت نام كنكور 
دكترى 98از 6آذر خبر داد.

دكتر حسين توكلى در گفتوگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب 
اظهار كرد: ثبت نام براى شـــركت در آزمون ورودى دوره دكترى نيمه 
متمركز ســـال 98دانشگاهها براى پذيرش دانشجو در دورههاى روزانه، 
شبانه، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، دانشگاههاى غيردولتى و غير انتفاعى 
و پرديس خودگردان دانشگاهها از سهشنبه 6آذر از طريق سايت سازمان 

سنجش آغاز مىشود و اين مهلت  تا 12آذر 97ادامه دارد.
به گفته توكلى، با توجه به ضوابط، هر داوطلب بر اساس عالقه 
فقط در يك كدرشته متناسب با رشته فارغالتحصيلى در كارشناسى ارشد 
خود مىتواند در اين آزمون ثبت نام كند. همچنين داوطلبان مىتوانند 
پس از مطالعه دفترچه راهنماى ثبت نام كه همزمان با شروع ثبت نام در 
سايت سازمان سنجش در تاريخ 6آذر قرار مىگيرد و اطالعيه تكميلى 
اين سازمان كه در روز شنبه 3 آذر بر روى سايت منتشر مىشود، در 
مهلت تعيين شده شخصا نسبت به تكميل تقاضانامه اينترنتى ثبت نام 

اقدام كنند.
توكلى در پايان خاطر نشـــان كرد: بر اســـاس برنامه زمانى پيش 
بينى شده آزمون ورودى دوره دكترى نيمه متمركز سال 98روز جمعه

3 اسفند 97در حوزههاى امتحانى مربوط برگزار مىشود.
ايجاد دوره آموزش "مديران نظام سالمت"

 در علوم پزشكى شهيد بهشتى
دوره آموزش "مديران نظام سالمت" با هدف لزوم اجراى برنامههاى 
آموزش و بازآموزى براى مديران ارشد دانشگاه و در راستاى تغيير نگرش 
و افزايش مهارت نظام سالمت براى نخستين بار در كشور در دانشگاه 

علوم پزشكى شهيد بهشتى آغاز شد. 
به گزارش ايســـنا، دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى باتوجه به 
اهميت نقش رؤساى مراكز پزشكى و بيمارستانها در ارتقاى مديريت 
نظام ســـالمت، براى نخستين بار دورههاى تخصصى توانمندسازى را 
ويژه رؤســـاى مراكز پزشكى، آموزشى ودرمانى و رؤساى بيمارستانها 
برگزار كرده و دراين زمينه پيشتاز ساير دانشگاههاى علوم پزشكى سراسر 

كشور است.
دكتر شهرامى، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى درابتداى اين دوره تخصصى با اشاره به مسئوليت سنگين 
رؤساى مراكز پزشكى و بيمارستانها در خدمترسانى به بيماران، ضرورت 
برگزارى كارگاههاى اين چنينى را به منظور تقويت سيستم مديريتى در 

دانشگاه و نظام سالمت برشمرد.
سهم دانشگاهها از توليد ناخالص داخلى كمتر 

از يك درصد است
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه در حال حاضر سهم 
دانشگاههاى ما از توليد ناخالص داخلى كمتر از يك درصد است كه 
با توجه به ظرفيتهاى موجود در دانشگاهها اين مقدار مى تواند بسيار 
بيشتر باشد، گفت: اين تصور رايج كه عدهاى به غلط معتقدند فعاليت 
دانشگاه صرفاً در انتشار مقاالت علمى و پژوهشى خالصه مىشود، جفاى 
به دانشگاه است؛ حال آنكه بسيارى از پيشرفتهاى فناورانه كشور نتيجه 

فعاليتهاى دانشگاهيان بوده است.
به گزارش ايســـنا، دكتر محمدرضا مخبر دزفولى در همانديشى 
علمى تخصصى ارتباط دانشـــگاه و صنعت افزود: با اين حال كماكان 
ظرفيتهاى بسيارى پيش روى دانشمندان و دانشگاهيان ما وجود دارد 

كه بايد به آن پرداخته شود.
وى افزود: با نهايىسازى آمايش سرزمينى ارتباط ميان صنعت و 
دانشگاه نهادينه مىشود و مأموريتبخشى به دانشگاهها سامان مىيابد .

عضو هيات علمى دانشـــگاه تهران ادامه داد: بايد با بازنگرى و 
روزآمدسازى آييننامه ارتقاى اعضاى هيات علمى در كنار توجه فعلى به 
توليد مقاالت دانشگاهى، برنامههاى كالن و تحولآفرين با ضريب تشويقى 
بيشترى مورد حمايت قرار گيرند كه اين مسئله در دستور جلسات آينده 

شوراى عالى انقالب فرهنگى است.
«علويان مهر» سرپرست دانشگاه صنعتى شيراز شد

وزير علوم، تحقيقات و فناورى طى حكمى، دكتر محمدمهدى علويان 
مهر را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتى شيراز منصوب كرد .

به گزارش ايسنا، دكتر منصورغالمى همچنين در نامه جداگانهاى از 
خدمات دكتر جليل مقدسى، رئيس سابق دانشگاه صنعتى شيراز در زمان 

تصدى مسئوليت اين دانشگاه قدردانى كرد.
بر اساس اعالم روابط عمومى وزارت علوم، محمد مهدى علويان 
مهر دانشآموخته دانشگاه شيراز، داراى مدرك دكترى شيمى و عضو 

هيات علمى و استاد تمام دانشگاه صنعتى شيراز است.
لغو مجوز و صفر شدن ظرفيت پذيرش حدود

50مركز غيرانتفاعى 
رئيس اتحاديه دانشگاههاى غيرانتفاعى گفت: طى دو سال گذشته 
حدود 50 مركز غيرانتفاعى به علت تخلفاتى مانند پذيرش غيرقانونى 

دانشجو لغو مجوز شده اند .
على آهون منش در گفتگو با مهر درباره اظهارات معاون آموزشى 
وزارت علـــوم مبنى براينكه برخى از مراكز آموزش عالى غيرانتفاعى 
دررشـــتههاى با آزمون، بدون آزمون دانشجو جذب كردند به اين اميد 
كه بر وزارتخانه فشار آورند تا با جذب آنان موافقت شود، افزود: مقدار 
زيادى از ظرفيت دانشگاههاى غيرانتفاعى كه در كنكور اعالم نشده بود 
خالى مانده بود، براى همين به وزارت علوم نامه نوشته و درخواست 

كرديم كه تكميل ظرفيت اعالم كنند. 
وى افزود: اينكه ما در خواست كنيم به ما تكميل ظرفيت بدهيد 
كه فشار نيست. ما بخش خصوصى هستيم. سرمايه گذارى كرده ايم، 
چرخش مالى دانشگاه هاى ما با شهريه دانشجويان است. وقتى دانشجو 

شهريه ندهد وضع مالى دانشگاه به هم مى ريزد.
مدارس از 20روز آينده رتبهبندى مىشوند

وزير آموزش و پرورش از رتبهبندى مدارس از 20روز آينده خبر 
داد و گفـــت: در ايـــن رتبهبندى مدارس با موقعيت قبلى خود ارزيابى 

مىشوند و گزارش پيشرفت داده مىشود.
به گزارش فارس، سيد محمد بطحايى وزير آموزش و پرورش در 
جمع خبرنگاران در خصوص نحوه ارزيابى مدارس كشور اظهار  كرد: 
مدارس رتبهبندى مىشوند البته در اين رتبهبندى مدارس با موقعيت قبلى 

خود ارزيابى مىشوند و گزارش پيشرفت داده مىشود.
وى ادامه داد: سامانهاى از قبل طراحى شده است كه دادهها در آن قرار 
دارد و سامانه ديگرى براى كنترل و تضمين كيفيت طراحى شده است كه 
مرحله آزمايشى را پشت سر گذاشته است و تا 20روز آينده اجرا مىشود. 
بطحايى افزود: وضعيت كيفيت مدارس در اختيار اوليا قرار مى گيرد تا از 

وضعيت كيفيت، درجه و رتبه مدرسه فرزندشان آگاه شوند.
اعالم راهكارهاى محافظت از كودكان در برابر

 آسيبها و رفتارهاى پرخطر
وزير آموزش و پرورش به مناسبت برگزارى «هفته مبارزه با اعتياد و 

آسيبهاى اجتماعى» در سطح مدارس كشور پيامى صادر كرد.
به گزارش ايسنا و به نقل از مركز اطالعرسانى و روابط عمومى 
وزارت آموزشوپرورش، درپيام دكتر سيد محمد به بطحايى آمده است: 
بررســـى شـــواهد و تجربيات اخير در ايران و در ساير كشورها نشان 
مى دهد كه راهكارهاى شناخته شده محافظت از كودكان و نوجوانان 
در برابر آسيبهاى اجتماعى و رفتارهاى پرخطر از اين قرارند: آموزش 
مهارت هاى اجتماعى به كودكان و نوجوانان و توانمندســـازى ايشان 
براى مواجهه موثر با آسيب هاى اجتماعى و رفتارهاى پرخطر . آموزش 
مهارت هاى فرزندپرورى به والدين و آگاه ساختن ايشان در مورد خطراتى 

كه فرزندان شان را تهديد مى كند و...
در بخشى ديگراز اين پيام آمده است :برگزارى هفته مبارزه با اعتياد 
و آســـيب هاى اجتماعى، يكى از اقداماتى است كه وزارت آموزش و 
پرورش، با هدف گســـترش نهضت فرهنگى و اجتماعى پيشگيرى ، 
كنترل و كاهش آسيبهاى اجتماعى، در سطح مدارس كشور برگزار 
مى كند، زيرا مدرسه كانون تمركز سرمايهگذارىهاى كشور براى مبارزه 
با آســـيبهاى اجتماعى و رفتارهـــاى پرخطر و نقطه تمركزى براى 
طراحى و توسعه مداخالت به موقع در زمينه پيشگيرى از آسيبهاى 
اجتماعـــى و رفتارهاى پرخطر و ارائه خدمات مختلف در رويدادهاى 
مربوط به فوريتهاى روانى اجتماعى دانش آموزان و خانوادههايشـــان 

است.

آيت اهللا دكتر سيدمصطفى محقق داماد:

در آيين اختتاميه هفدهمين دوره كتاب و رسانه مطرح شد:

اغلب رسانه هاى ما با بحران كاغذ روبرو هستند

تجليل از جواد عليزاده در  مسابقه ملى «كارتون و كاريكاتور كتاب» 

مديـــر كل دفتر مطالعات و 
برنامه ريزى رسانه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســـالمى تصريح كرد: 
وضعيت رســـانه هاى ما خوب 
نيســـت و بيشتر آنها در كما بسر 

مى برند.
به گـــزارش ايرنـــا، حميد 
ضيايى پرور عصر يكشنبه در آيين 
اختتاميه هفدهمين دوره كتاب و 
رسانه بدى وضعيت رسانه ها و به كما 
رفتن آنها را كم بود بودجه و برخى 
گرانى ها و نابســـامانى در بازار 
كاغذ و ديگر مشـــكالت مشابه 

عنوان كرد.
به گفته وى كتاب يك رسانه 
اســـت كه به كمك رسانه هاى به 

كما رفته آمده است .
اين مدرس دانشگاه ارتباطات 
توليد محتوا را كارى بنيادين براى 
رسانه ها دانست كه اگر زمينه اين 
توليد براى آنها فراهم شود بهترين 
هديه براى اهالى آن محســـوب 

مى شود .
مديـــر كل دفتر مطالعات و 
برنامه ريزى رسانه وزارت فرهنگ 
تاكيد كرد كه بايد زمينه هاى حضور 

خبرنگاران را در رويدادهاى بزرگ 
بين المللى از جمله نمايشگاهها و 
جشنواره هاى فرهنگى، هنرى و 

رسانه اى فراهم كنيم.
برگزيدگان جشنواره «كتاب و 

رسانه» معرفى شدند
رسانههاى نوشتارى

 *بخش خبر
تقدير: حسن دهقان (روزنامه 
افسانه – استان فارس، شيراز) براى 
مجموعه آثـــار، بويژه اثر با تيتر 
«كركرههاى كتابفروشـــى زندهياد 

بالدى باال كشيده شد»
هيات داوران جشنواره كتاب 
و رسانه با ســـپاس از همكاران 
محترم بـــراى افزايش قابل توجه 
آثار شركتكننده در اين بخش در 
جشنواره نسبت به دوره گذشته، 
اميدوار است در زمينه انتشار «خبر» 
به شـــاخصها و اصول حرفهاى 
خبرنويسى استاندارد بيش از پيش 

توجه شود
*بخش گفتوگو

برگزيده: محمد آســـيابانى 
(خبرگزارى كتـــاب ايران (ايبنا)) 
براى اثر با تيتر «اســـناد مشروطه 

را بـــه مورخان نمىدهند/ اهميت 
مطالعـــات  در  «شـــبنامهها» 

مشروطه»
تقدير: مريم شهبازى (روزنامه 
ايران) براى اثر با تيتر «مسابقه خوب 

است اما نه در ترجمه ادبى»
تقدير: صادق وفايى (خبرگزارى 
مهر) براى اثر با تيتر «توقيف مافياى 
كتاب كار يك ساعت است/ لشگر 

زيراكسچاپكن هجوم آورده»
جايزه ويژه چهلســـالگى 
انقالب: حسام آبنوس (خبرگزارى 
فارس) براى اثر با تيتر «رمان بايد 
افـــراد را از خواب بيدار كند/ بنا 
نداشتم در «شاهُكشى» طرِف كسى 

را بگيرم»

*گزارش
برگزيده: هادى حسينىنژاد» 
(خبرگزارى كتـــاب ايران (ايبنا)) 
بـــراى اثر با تيتـــر «جاى خالى 

كپىرايت در شلمرود !»
تقدير: ساره گودرزى (ماهنامه 
صنعت چاپ) بـــراى اثر با تيتر 
«صنعت نشر ايران؛ درختى كهنسال 

و بىجان»
تقدير: مصطفـــى وثوقكيا 
(روزنامه صبح نو) براى اثر با تيتر 

«فرصتى كه از دست رفت»
مقالــه  و  *يادداشــت 

مطبوعاتى
افشـــين داورپناه  برگزيده: 
(هفتهنامه كرگدن) براى اثر با تيتر 

«زندگى در 12 دقيقه و 33 ثانيه»
*مقاله و نقد تخصصى

برگزيده: مهدى ابراهيمى المع 
(فصلنامه نقد كتاب) براى اثر با تيتر 

«پوستاندازى رمان عامهپسند »
*گزارش تصويرى

برگزيده: عبـــداهللا حيدرى 
(خبرگزارى جمهورى اســـالمى 
(ايرنـــا)) براى دو پروژه تصويرى 
با تيترهاى «بساط كتابفروشى» و 
«اولين روز نمايشگاه كتاب تهران»

تقديـــر: مهـــدى بلوريان 
(خبرگزارى فارس) براى پروژهى 
تصويرى با تيتر «روحانى قصهگو»

***تجليل ويژه
آلبـــرت كوچويـــى - به 
پاسداشـــت 6 دهه اســـتمرار در 
حوزه اطالعرسانى كتاب، بويژه در 

شبكههاى مختلف راديويى
هيـــات داوران هفدهميـــن 

جشنواره كتاب و رسانه
صديقه ببران، ســـعيد خال، 
سيفاهللا صمديان، حميد فروتن، 
فرزين پورمحبى، حميدرضا مدقق، 
محسن حكيممعانى، آرش شفاعى 

و عليرضا بهرامى»

سخنرانى پروفسور پىير بريان،هخامنشىشناس در دانشكده ادبيات

تمجيد حسين عليزاده از بانوان سازساز

اســـتاد برجســـته مطالعات هخامنشى در جهان، 
دوشنبه28آبان ساعت پانزده در  تاالرفردوسى دانشكده 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران سخنرانى خواهد 

داشت.
پروفســـور پى يِر بريان ايران شناس و هخامنشى 
شـــناس نامدار فرانســـوى، پژوهشگر و استاد تاريخ و 
تمدن جهان هخامنشـــى و تاريخ دوره اســـكندر در 
كالج دو فرانس اســـت. او بنيانگذار وبگاه پژوهشـــى
achemenet.com اســـت وى در اين نشست برنامه 

پژوهشى و وبگاه خود هخامنشى را به صورت برخط 
معرفى مى كند. وى آثـــار متعددى درباره امپراطورى 
هخامنشى، پادشاهى داريوش و جنگهاى اسكند مقدونى 
نوشته كه اكثر آنها در ايران به فارسى منتشر شده است. 
ترجمه كتابهاى او با استقبال كم نظيرى در ايران همراه 
بوده و اغلب كتابها توسط چند مترجم و چندين ناشر به 
چاپ رسيده است. تاريخ امپراتورى هخامنشيان در دو 

جلد، مهم ترين اثر پژوهشى وى است 
اين برنامه به دعوت و ميزبانى دبيرخانه همايشها 
و همكارىهاى علمى دانشكده ادبيات و علوم انسانى 
دانشگاه تهران و بخش فرهنگى سفارت فرانسه در تهران 
و با حمايت انجمن ايرانشناسى فرانسه در ايران برگزار 
مى شود. اين برنامه با حضور و همراهى استاد دكتر ژاله 
آموزگار؛ استاد فرهنگ و زبانهاى باستانى دانشگاه تهران؛ 
اســـتاد دكتر كريمى دوستان؛ رئيس دانشكده ادبيات و 
علوم انسانى دانشگاه تهران؛ استاد دكتر دنى هرمان؛ رئيس 
انجمن ايرانشناسى فرانسه در ايران، ناهيد فروغان؛ مترجم 
آثار پروفسور پىير بريان در ايران و جمال اوبشو رايزن 

فرهنگى سفارت فرانسه در تهران و به دبيرى دكتر على 
شهيدى برگزار خواهد شد. همچنين براى همه مخاطبان 

دستگاه ترجمه همزمان پيش بينى شده است .
نشانى جلسه: خيابان انقالب، دانشگاه تهران، دانشكده 

ادبيات و علوم انسانى، تاالر فردوسى 

به گزارش ايســـنا به نقل از 
روابط عمومى خانه موسيقى، حسين
 عليـــزادهـ  نوازنده و آهنگســـاز 
پيشكسوت موسيقى ايرانـ  در حاشيه 
بازديد روز پايانى نمايشگاه «سازخانه» 
كه به همت خانه موسيقى ايران در 
خانه هنرمندان برگزار شده بود، در 
گفتگويى خاطرنشان كرد: در ابتدا به 
همه دستاندركاران اين مجموعه 
خسته نباشيد مىگويم چون مىدانم 
گرد هم آمدن اين تعداد سازنده ساز 

كار بسيار دشوارى است .
او ادامـــه داد: چيزى كه خيلى 
آدم را شاد مىكند اين است كه هم 
در زمينه نواختن موسيقى و در ديگر 

رشتههاى ديگر موسيقى نه تنها در 
تهران بلكه در شهرستانهاى مختلف 
هم فعاليتهاى خوبى انجام مىشود. 
در اين نمايشگاه كه مربوط به ساز 
اســـت، اغلب دوستان از شهرهاى 
ديگر آمدهاند و حتى نوع ســـاز هم 
محدوديت ندارد. مثال كسى از شهر 
رشت آمده و ساز ويولن مىسازد.

 آهنگساز و نوازنده پيشكسوت 
تار و سه تار به حضور بانوان سازنده 
ساز در نمايشگاه «سازخانه» اشاره كرد 
و گفت: نكته جالب اين نمايشگاه 
بـــراى من اين بود كه فكر مىكنيم 
سازســـازى كارى مردانه است ولى 
ديديم بانوانى هم هستند كه در اين 

بخش فعاليت مىكند.
اين استاد پيشكسوت موسيقى 
ايرانى در ادامه سخنانش پيشنهادى 
را به برگزار كنندگان «سازخانه» ارائه 
كرد و گفت: متاسفانه در اين بازديد 
نتوانستيم سازها را از نظر صدا بررسى 
كنيم، اغلب از نظر ظاهرى زيبا بودند. 
پيشنهاد مىكنم در چنين نمايشگاهى 
يك روز را به طور اختصاصى براى 
اهل فن درنظر بگيرند تا كيفيت سازها 

هم بررسى شود.
دومين نمايشـــگاه ساز خانه 
موسيقى با عنوان «سازخانه» آبانماه در 
مجموعه گالرى هاى خانه هنرمندان 

ايران برگزار شد.

معاون گردشگرى:سفر اروپايىها به ايران 2 درصد شده است  
معاون گردشگرى كشور از رشد سفر 
گردشــــگران خارجى بــــه ايران خبر داد و 
گفت: تا 45 روز پيش، ســــفر گردشگران 
اروپايــــى با 19 درصد كاهش روبرو بود كه 
اكنون اين فاصله كمتر شده و به 17 درصد 

رسيده است.
به گزارش ايســــنا، ولى تيمورى با بيان 
اينكه آمار گردشگران ورودى از طريق پليس 
مهاجرت ثبت مىشــــود و آمار گردشگران 
داخلى را اســــتانها اعالم مىكنند و حجم 
ســــفرهاى خارجى را سازمان هواپيمايى و 
مبادى خروجى بينالمللى ثبت مىكنند، افزود: 
الزمه دقت در اين آمارها تنظيم حســــاب 
اقمارى گردشــــگرى اســــت كه تا كنون از 
آن بىبهــــره بودهايم. در واقع با تغييراتى كه 
در ســــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــــگرى رخ داد، استقرار سيستمهاى 

اقمارى نيز به تعويق افتاد.
وى ســــپس با اشاره به وضعيت آمارى 
گردشگران خارجى در ايران، اظهار كرد: با 
وجود كاهش ســــفر گردشگران اروپايى به 

ايران كه آن نيز درحال رشد است، بيشترين 
گردشــــگران ورودى به ايران از كشورهاى 
منطقه هستند كه انگيزه آنها از سفر به ايران 
بيشــــتر زيارتى، سالمت و يا تفريح است و 
ميزان هزينهكرد آنها تقريبا با گردشــــگران 
فرهنگى ايران كه آمارشــــان در اين مدت 

كاهش داشته، برابرى مىكند.

معاون گردشــــگرى ســــازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســــتى و گردشگرى كه 
در نشســــت خبرى دوازدهمين جشنواره 
اقــــوام ايران زمين ســــخن مىگفت، با اين 
مقدمه كه در گردشگرى داخلى دنبال اجراى 
سياست توزيع سفر در كشور هستيم، چرا كه 
بخشهايى از كشور براى سفر از قلم افتاده 

است، اظهار كرد: نقاطى از ايران با افزايش 
بى رويه و هجوم گردشــــگران مواجه است 
كه براى جوامع محلى مشكالتى را به وجود 
آورده، اين درحالى است گردشگرى نه تنها 
نبايد مزاحمتى براى جوامع محلى داشته باشد 

كه بايد آنها را از درآمد خود منتفع كند.
وى ادامــــه داد: اگر نخواهيم به تقابل 
گردشگر و جوامع محلى برسيم، در مقاصدى 
كه از انباشت و ورود بى رويه گردشگر رنج 
مىبرند ناگزيريم سياســــتى خرج دهيم تا از 
حجم گردشــــگران آنها بكاهيم و به سمت 
مقاصد كمتر شناخته شده سوق دهيم. اينكه 
نقاطى از كشــــور از وجود گردشگر بهره 
نمىبرند يكى از چالشهاى تهديد برانگيز 

شده است.
 تيمورى بيان كرد: يكى از روشهايى 
كه مىتواند اين توازن را در توزيع سفر ايجاد 
كند برگزارى رويدادها و جشنوارهها است كه 
اثرات فصلى بودن گردشگرى را نيز كاهش 
خواهد داد و در مجموع به توزيع ســــفر و 

درآمد منجر مىشود.

وزير علوم: تعداد دانشگاههاي دولتي 
به 70 واحد كاهش مييابد

منتقدان افزايش بى رويه تعداد موسســـات آموزش عالى بر اين باورند كه 
كشور نيازى به اين تعداد مراكز آموزشى ندارد، موضوعى كه وزير علوم در باره 
آن مى گويد: تعداد دانشگاه هاى دولتى در صورت ادغام واحدهاى كوچكتر، به 

عدد 60 تا 70 مى رسد. 
منصور غالمى در گفت و گو با ايرنا، اظهار كرد: تعداد دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالى هم اكنون به 2 هزار و 563 رسيده است كه به دليل كاهش تعداد 

دانشجو اين رقم، روند كاهشى به خودش گرفته است.
وى به ذكر داليل اصلى كاهش دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالى كشـــور 
پرداخت و گفت: مصوبه شـــوراى عالى انقالب فرهنگى و قانون برنامه ششـــم 
توسعه مبنى بر ساماندهى آمايش آموزش عالى از داليل اصلى كاهش اين مراكز 

محسوب مى شود.
غالمى يكى از اين اقدامات را تجميع و ســـاماندهى واحدهاى مختلف 
دانشگاهى ذكر كرد و گفت: به منظور كاهش تعداد مراكز آموزش عالى كشور، 
فعاليت واحدهاى كوچك علمى كاربردى و واحدهاى آموزشـــى وابســـته به 
دســـتگاه هاى اجرايى متوقف و واحدهاى كوچك دانشگاه پيام نور با جمعيت 

دانشجويى اندك، جمع آورى يا محدود شد.
به گفته اين مقام مسئول ، عالوه بر اين، ساماندهى، جمع آورى و تجميع 

واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى از سوى اين دانشگاه در حال انجام است.
وزير علوم با اشـــاره به كوچك سازى موسسات غيردولتى، اظهار كرد: در 
دانشگاه هاى غيردولتى هم اين كاهش به طور طبيعى اتفاق افتاده است. تغييراتى 
كه در اساسنامه اين موسسات رخ داده و البته كاهش تعداد داوطلبان، اين اميد 
را مى دهد كه غيردولتى ها و غيرانتفاعى هم تجميع شده يا واحدهاى بزرگتر به 

صورت مشترك برگزار كنند .
عضو كابينه دوازدهم در پاســـخ به اين ســـوال كه وزارت علوم چه رقمى 
براى كاهش تعداد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور در نظر دارد، توضيح 
داد: در اين زمينه عدد مصوب در اختيار نداريم اما با ادغام واحدهاى كوچكتر 
ذيل مجموعه هاى بزرگتر دانشـــگاهى، تعداد دانشـــگاه هاى دولتى به 60 تا 70

دانشگاه مى رسد.
غالمى درباره آخرين وضعيت صدور مجوزهاى وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى براى تاسيس دانشگاه جديد، توضيح داد: فعالً مجوز جديدى با عنوان 
تاسيس دانشگاه صادر نشده است و مراكز فعلى آموزش عالى ذيل تابلوى يك 
دانشگاه در حال تعديل هستند.  وى خاطرنشان كرد: در راستاى تحقق آمايش 
آموزش عالى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى طى دو ســـال گذشـــته در حال 
عملياتى ســـاختن ســـند آمايش آموزش عالى است و در حوزه برنامه ريزى ها،

 دوره ها، رشته ها و مقاطع تحصيلى اقدامات مناسبى انجام داد.

حسين انتظامى سرپرست سازمان سينمايى شد
محمدمهدى حيدريان در حالى كه فقط يك سال و نيم از حضورش 
در رأس مديريت مىگذرد، سازمان سينمايى را ترك كرد و حسين انتظامى 

طى حكمى به سرپرستى سازمان سينمايى منصوب شد.
به گزارش ايســـنا، در پى ابالغ قانون منع بكارگيرى بازنشستگان در 
مراكز و سازمانهاى دولتى؛ محمدمهدى حيدريان - رئيس سازمان سينمايى- 
مجبور به رفتن از سازمانى شد كه اسفند سال 95 سكاندارى آن را به جاى 
حجتاهللا ايوبى برعهده گرفته بود و در واقع پس از 10 ســـال دوباره به 

عرصه مديريت سينما برگشته بود.

اجراى برنامه  هاى هفته وحدت در 10 ايستگاه «بهار مهربانى»

اهداى جايزه ترويج علم به برنده جايزه جالل

  رئيس سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى تهران 
از برگزارى ويژه برنامه هاى ميالد پيامبر اكرم (ص) و 

امام جعفر صادق (ع) در هفته وحدت خبر داد.
 سعيد اوحدى در نشست خبرى ويژه برنامه ميالد 
پيامبر اكرم و امام جعفر صادق با اشاره به نحوه شكلگيرى 
ستاد ويژه برنامه «بهار مهربانى» بيان داشت: پس از دستور 
رئيس جمهوري و طرح موضوع در هيأت دولت ستادى 
با عنوان جشـــنهاى «بهار مهربانى» در وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـالمى و زير نظر وزير ارشاد تشكيل شد. 
هدف اين ستاد برگزارى جشن والدت حضرت محمد   
در فضايى متفاوت نسبت به سالهاى گذشته است كه 
كليات طرح به صورت يك شيوهنامه به استانها ابالغ 

شده است.

وى افزود: در اين مصوبه اداره كل ارشـــاد اسالمى 
هر استان دبير و استاندار، رياست ستاد را بر عهده دارد. 
در تهران استثنائاً مسئوليت ستاد بر عهده سازمان فرهنگى 
هنرى شـــهردارى تهران گذاشته شده است. هدف از 
برگزارى اين مراسم آن است كه در ماه ربيع با برگزارى 
جشنهاى متنوع نشاط و اميد را در جامعه بيشتر كنيم.

اجراى 15 عنوان برنامه در 10 ايستگاه
رئيس ســـازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران 
تصريح كرد: وزارت ورزش و جوانان، ســـازمان ميراث 
فرهنگى و گردشـــگرى، ستاد عالى كانونهاى فرهنگى 
هنرى مساجد، شهردارى تهران، نيروى انتظامى، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى و رسانه ملى به طور مستقيم 

در اين ستاد نقش آفرينى خواهند كرد.



دكترابراهيمى مديرعامل بانك انصار:

ايمان، سالمت و توانمندى حرفه اى، بانك انصار را 

به يكى از سودآور ترين بانكهاى كشور تبديل كرده است

همايش ساالنه مديران ارشـــد حقوقى بانك انصار با حضور دكترابراهيمى
مديرعامل ، صحرانورد مديركل و جمعى از مديران ارشـــد اداره كل حقوقى
در مركز همايش هاى بانك انصار برگزارشـــد و  دكترابراهيمى طى سخنانى با
اشـــاره به تأثير ذخاير معنوى و ارزشى بانك انصار در موفقيت آن گفت: ايمان،
ســـالمت و توانمندى حرفه اى، بانك انصار را به دومين بانك ســـودآور كشور

تبديل كرده است.
به گزارش اداره كل روابط عمومى وتبليغـــات، دكترابراهيمى تقواى الهى،
مجاهدت و تعهد را از عوامل عمومى و رفتار حرفه اى و سياست هاى پيشگيرانه
را نيز از عوامل تخصصى پيشرفت هاى حوزه حقوقى اين بانك دانست و افزود:
در ســـايه تالش، زحمات و مراقبت هاى اداره كل حقوقى، بانك انصار، بدون

مسئله و حاشيه مسير تحول خود را دنبال مى كند .
وى با برشـــمردن تالش هاى مجاهدانه همكاران بانك انصار تصريح كرد:
امروز بانك انصار در تراز انقالب اسالمى و يكى از موفق ترين بانك هاى كشور و

موفقيت هاى آن محصول تالش همه مديران و كاركنان متعهد است.
دكترابراهيمى در پايان با تشـــريح موضوعات مختلـــف و مرتبط با حوزه
حقوقى بانك انصـــار از جمله مديريت امالك تمليكى، امالك مازاد، مطالبات
معوق و لزوم رعايت جنبه هاى انسانى در تعامالت با مردم تصريح كرد: با همان
روحياتى كه شما را تا امروز به اينجا رسانده است، به جلو برويد بى ترديد خداى
متعال همانند گذشته بزرگترين حامى شماخواهد بود ؛ بايد از حداكثر پتانسيل
خود براى درست عمل كردن در شرايط جديد بصورت حرفه اى استفاده كنيد؛
وى درخواســـت كرد شـــبكه اى از وكالى متعهد و دين باور ايجادكنيد تا به
هنگام اجراى قانون، مالحظات انسانى را از ياد نبرند؛شرايط وحال محرومين
و معســـرين را مراعات كنيد؛ زيرا بانك انصار ارزش هاى الهى و انسانى را هيچ
گاه ناديده نمى گيرد و ما در هر شـــرايط و وضعيتى بايســـتى از محرومين و
مستضعفين حمايت كنيم و پيگيرى هاى حقوقى و دفاع از حقوق بانك بايستى

با در نظر گرفتن شرايط عمومى كشور و مردم انجام شود.
شايان ذكر است ، اين گردهمايى دو روزه با هدف تبيين سياست هاى تحولى

بانك در تهران تشكيل شد.

يادداشتيادداشت
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اخبار كوتاه اقتصادىاخبار كوتاه اقتصادى

نفت ، طال ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)

هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

56/46 دالر 

66/78 دالر 

 65/28 دالر      

30 /1221 دالر    

 4150000 تومان

4350000 تومان

2150000 تومان

1200000  تومان

670000 تومان

390000 تومان

4200 تومان 

12087/7 تومان

13900 تومان 

4796 تومان

14127/9 تومان

15800  تومان

5390  تومان

16003/5 تومان

17300  تومان

1143/6  تومان

2135/3  تومان

3750  تومان

سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13 گرم)

سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13 گرم)

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)

ربع سكه طال (به وزن 2/03 گرم)

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

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

دالر آمريكا(نرخ صرافى)

يورو(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

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

يورو(نرخ صرافى)

پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

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

پوند انگلستان(نرخ صرافى)

درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي كاالهاى اساسى)

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

درهم امارات (نرخ صرافى)

 ارزش صادرات امسال كشور 
تاكنون از 30 ميليارد دالر گذشــــته 
است.اين مقدار در مقايسه با مدت 
مشابه پارسال 5/12 درصد افزايش 

يافته است. 
به گزارش خبرگزارى صدا و 
سيما، على اكبر شامانى مدير كل دفتر 
صادرات گمرك در برنامه گفتگوى 
ويژه خبرى شــــبكه دو سيما افزود: 
وزن صــــادرات در اين مدت 73 
ميليون تن بود كه در مقايسه مدت 
مشابه پارسال 83/4 درصد كاهش 

يافته است.

وى افزود: از مجموع صادرات 
صورت گرفته از ابتداى امســــال 
تاكنون 6 ميليارد و 607 ميليون دالر 
سهم كشور عراق است كه 21 درصد 
از مجموع ارزش صادرات كشورمان 

را شامل مى شود.
شامانى با اشاره به اينكه در اين 
مــــدت 13 ميليون تن كاال به عراق 
صادر شده است كه 18 درصد سهم 
وزنى كل صادرات كشــــور است، 
افــــزود: گاز طبيعى، ميله هاى آهنى 
و فــــوالدى، روغن هاى مصرفى و 
قيــــرى، لوازم خانگى و پاكيزگى و 

محصوالت كشــــاورزى عمده ترين 
صادرات ايران به عراق در سال 97 
است.مدير كل دفتر صادرات گمرك 
گفت: ثابت نبودن برخى قوانين و 
تصميم گيرى هاى محلى در مرز هاى 
عــــراق در برخى موارد باعث بروز 

مشكالتى در گمركات مى شود.
خبر ديگر اينكه گمرك ايران 
شيوه پذيرش محموله هاى صادراتى 
از گمركات داخلــــى و خروج از 

بازارچه هاى مرزى را ابالغ كرد.
در بخشــــى از ابالغيه گمرك  
آمده اســــت: بــــراى جلوگيرى از 

بروز هرگونه ازدحام و مشــــكالت 
توقف محموالت صادراتى، پذيرش 
اظهارنامه هاى صادراتى در مسيرهاى 
زرد و قرمــــز براى خروج از طريق 
همه بازارچه هاى مرزى كشــــور با 
رعايت مفاد بخشــــنامه ها، پس از 
دريافت موافقت كتبى ناظر يا مدير 
كل گمركات استان مربوط مبنى بر 
وجود امكانات، نيروى انســــانى و 
زيرساخت هاى سيستمى و امكان 
كنترل و نظارت الزم در خصوص 
خروج و تسويه سيستمى پروانه ها در 

بازارچه مورد تقاضا انجام پذيرد.

ادامه از صفحه اول
وزارت صنعـــت، معدن و 
تجارت معطوف به دســـتيابى به 
اين مهم با هدف پيشـــگيرى از 
بروز مفسده و رانت از يك سو و 
ايمن سازى بازار در برابر تكانه هاى 
سياسى و اقتصادى هدفمند و غير 
هدفمند برونزا از ســـوى ديگر 

است.
مديركل دفتـــر برنامه ريزى 
تامين، توزيع و تنظيم بازار دورى 
از بخشـــى نگرى را از مهمترين 
ضـــرورت ها در اين حوزه عنوان 
و اضافه كرد: همان طور كه وزير 
صنعت، معـــدن و تجارت تاكيد 
كرده اند، تفكيـــك كامل و دقيق 
ظايف و مســـئوليت هاى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســـاير 
دستگاه هاى اجرايى در حوزه تنظيم 
بازار كاال و خدمات به طوريكه هر 
يك از دستگاه هاى اجرايى ذيربط، 
وظايف و مسئوليت هاى خود را به 
صورت كامل و دقيق انجام دهند، 
از برنامه هاى جدى اســـت كه در 

اين دوره پيگيرى خواهد شد.
به گفته وى، اين وزارتخانه با 
بهره گيرى از توان همه دستگاه هاى 
اجرايـــى در قالب كارگروه تنظيم 
بازار در حال ساماندهى بازار كشور 
است. از اين رو با توجه به طرف 
هاى عرضه، تقاضا و شـــبكه هاى 
توزيع، مديريت بازار را در دستور 
كار دارد اما الزم است ضعف هاى 

موجود در اين حوزه رفع شود.
نامبـــرده ادامه داد: منظور از 

طـــرف عرضه، "مجموعه توليد و 
واردات كشور" است. به اين ترتيب 
حمايت حداكثـــرى از توليدات 
داخلى مدنظر است و براى رسيدن 
به اين هدف الزم است برنامه ريزى 
به نحوى صورت گيرد تا توليدات 
داخلى با كسرى مواد اوليه روبرو 

نباشند.
وى تاكيد كرد: سياست ها در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به نحوى تدوين مى شود كه رقابت 
در بخش توليد به صورت مطلوبى 
شكل گيرد و در اين جهت پرهيز 
از مداخلـــه در چگونگى توزيع، 
قيمت گـــذارى و عرضه مد نظر 
اســـت. در ايـــن قالب ضوابط و 
چارچوب هاى حكمرانى خوب 
مورد اســـتناد است و تعيين تعرفه 
موثر در ايـــن مقطع براى تامين 
مواد اوليه وارداتى مورد نياز توليد 

ضرورى است.
كالمى مسئوليت تنظيم بازار را 
متوجه تامين منافع مصرف كننده 
دانست و گفت: بايد توجه داشت 
كه مـــا فقط منافع توليد كننده را 
مد نظر نداريم بلكه توامان حقوق 
مصرف كننده هم در مديريت بازار 
مورد توجه قرار دارد تا شرايط به 
گونه اى شـــود كه هم چرخ هاى 
توليد بچرخد و هم مصرف كننده 
كاال را بـــا قيمت رقابتى دريافت 

كند.
به گفتـــه وى، اگر اين نظام 
به درســـتى طرح ريزى شود، در 
نهايت توليدات، امكان صادرات از 

كشور و ورود به بازارهاى جهانى 
را خواهند يافت.

مديركل دفتـــر برنامه ريزى 
تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت 
صنعت در ادامه به مقوله واردات 
اشاره كرد و گفت: بى ترديد واردات 
زمانى اتفاق مى افتد كه مزيت توليد 
كااليى در كشـــور وجود نداشته 
باشد يا كمبودى در بازار اين كاال 
به چشـــم بخورد؛ در اين صورت 
واردات مواد اوليه با هدف تامين 
توليدكننـــدگان و واردات كاالى 
ساخته شـــده با هدف پاسخ به 
كمبـــود موجود در بازار ضرورت 
دارد.وى در توضيح طرف عرضه 
در بازار ايران گفت: در اين مقطع 
فقط مصرف كننـــده نهايى كاال، 
مصرف كننده تلقى نمى شود بلكه 
توليدكننـــدگان هم در اين مقطع، 
متقاضيان مواد اوليه محسوب مى 
شوند و در نتيجه در زمره مصرف 

كنندگان جاى مى گيرند.
كالمى گفت: هدف غايى در 
مديريت بازار ممانعت از افزايش 
نرخ ها در اثر كمبود كاال در بازار 

است و براى پيشگيرى از اين اتفاق 
تامين مواد اوليه وارداتى مورد نياز 
بخش توليد، تامين كسرى توليدات 
داخلى، تامين حداكثرى كاالهاى 
اساسى و ضرورى در دستور كار 
قرار دارد و به طور متناوب پيگيرى 

مى شود.
وى در باره طرف تقاضا گفت: 
اين بخش هم با توجه به ساماندهى 
واردات و توليـــد داخل مديريت 
مى شود. در اين حوزه برنامه ريزى 
واردات بايد به گونه اى باشد كه 
فشـــارهاى تقاضاى داخلى باعث 
رجوع تعداد بى شمار وارد كنندگان 
به مبـــادى تامين خارجى و بروز 
رقابت منفى براى كشور و افزايش 
نرخ خريد محصوالت كشاورزى 

نشود.
مديركل دفتـــر برنامه ريزى 
تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به مولفه 
توليد داخل اشـــاره كرد و گفت: 
اصـــوال در كاالهايى كه ضريب 
وابستگى آنها به واردات كم است، 
مانند فوالد و پتروشـــيمى، توليد 
كنندگان داخلى مســـئوليت تامين 
بازار را بر عهـــده دارند اما بايد 
مديريت به نحوى صورت گيرد كه 
تقاضاى كاذب ناشى از بهره مندى 
از نـــرخ هاى داراى رانت موجب 

سفته بازى نشود.
وى ادامـــه داد: چـــون در 
قانون اجـــازه جلوگيرى از ايجاد 
واحدهاى جديد مازاد بر ظرفيت 
توليد و عرضـــه داخلى (منظور 

صنايع مصرف كننده) داده نشده و 
ممنوعيت صدور مجوز بر خالف 
قانون اســـت، بايد توجه كرد كه 
ضوابط صدور مجوز به گونه اى 
تعريف شود كه واحد تاسيس شده 
بدون بهره مندى از رانت قيمتى مواد 
اوليه ارزان، امكان توليد محصول 

نهايى رقابتى را داشته باشد.
كالمى بـــه مديريت عرضه 
اشاره كرد و گفت: براى مديريت 
عرضه در حوزه كاالهاى وارداتى 
به ويژه كاالهاى اساسى و ضرورى 
به دو گونه عمل مى شود. اول براى 
تامين نهاده هاى توليد كشاورزى 
ثبت ســـفارش، كنترل ارز، اثبات 
اصالت وارد كننده، پيگيرى تامين 
ارز و رفع مشكالت ترخيص مد 
نظر اســـت تا اين اقالم با تاييد 
وزارت جهاد كشاورزى بر اساس 
مصوبه تنظيم بازار تامين و توزيع 

شوند.
وى دربـــاره نحوه مديريت 
واردات كاالهاى نهايى كشاورزى 
و غذايى گفت: در اين بخش همه 
مراحل تامين ارز مســـير واردات 
شـــامل ثبت سفارش تا ترخيص 
گمرك بر عهـــده وزارت جهاد 
كشـــاورزى از مرحله ترخيص تا 
مصرف كننده نهايى شامل تعيين 
شبكه توزيع و بازرسى و نظارت بر 

عهده وزارت صنعت است.
مديركل دفتـــر برنامه ريزى 
تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت 
صنعـــت در مورد نحوه مديريت 
كاالهاى نهايى و مواد اوليه حوزه 

صنعت گفت: همه فرآيندهاى ثبت 
ســـفارش، تعيين ارزش و كنترل 
پروفرما، اثبات اصالت وارد كننده 
و پيگيرى تامين ارز و مشـــكالت 
ترخيص و توزيع در شبكه تحت 
نظارت توسط وزارت صنعت انجام 
مى شود.وى در زمينه شبكه هاى 
توزيـــع بيان كرد: در حال حاضر 
اســـتفاده از شـــبكه هاى توزيع 
ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه هاى 
زنجيـــره اى، اتحاديه هاى توزيعى 
نظير امكان و اســـكاد و ... عالوه 
بـــر آن توانايى بالقوه اصناف در 
كاالرســـانى به مصرف كننده در 
اولويت است و عرضه حمايتى از 
طريق برگزارى نمايشگاه هاى عرضه 
مستقيم در اولويت كارى وزارتخانه 
است.كالمى در بخش ديگرى از 
سخنانش گفت: دشمنان در شرايط 
كنونـــى با تمركز بر ايجاد ناآرامى 
اجتماعـــى از طريق بزرگ نمايى 
مشكالت اقتصادى و معيشتى به 
دنبال بر هم زدن اتحاد ميان مردم 
هســـتند. اين در حالى است كه 
الزم است با دورى از روش هاى 
آزمون و خطا، ثبات سياست ها در 
عرصه هاى مختلف اقتصادى مد 

نظر قرار گيرد.
وى ادامـــه داد: بى ترديد حل 
مســـائل مهم در حوزه تجارت و 
توليد موجبات شكوفايى قابليت هاى 
ماندگار ملى براى رسيدن به افقى 
واقع گرايانه در اقتصاد با استفاده از 
مشاركت حداكثرى مردم را فراهم 

خواهد كرد. 

رئيـــس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز 
منابع سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه 
درباره اعالم ســـقف ميزان بدهى هاى بانك ها به 
بانك مركزى مشكالتى وجود داشت، بيان كرد: طبق 
آئين نامه بانك مركزى موظف است بدهى اين بخش 
را احصاء و به سازمان اعالم كند تا جزئيات بدهى 

هر بانك به صورت دقيق بررسى شود.
مژگان خانلو در گفتگو با فارس با اشـــاره 
به ظرفيت بند «و» تبصره پنج قانون بودجه ســـال 
1397 براى تهاتر و تسويه بدهى دولت، بانك ها، 
بخش غيردولتى و بانك مركزى اظهار داشت: از 
شهريور سال جارى تاكنون مشكل اجرايى تبصره 
پنج بودجه رفع شده و فرآيند اجرايى در حال انجام 
اســـت تا پيش از اين به دليل برخى موانع ادارى، 
امكان تهاتر بدهى ها فراهم نشده بود. در كنار آن، 
بدهى اشخاص به بانك ها هم مشخص و در قبال 
آن بدهى دولت تسويه مى شود. سقف بدهى هاى 
ارائه شده از سوى بانك مركزى اشكاالتى داشت 
كه اصالح شـــد اما باز هم تا ســـقف 100 هزار 

ميليارد تومان نيست.
وى با اشـــاره به اينكه در مجموع 77 هزار 
ميليارد تومان بدهى از ســـوى بانك مركزى اعالم 
شده است، گفت:  تاكنون كمتر از 10 هزار ميليارد 
تومان از اين بدهى ها تهاتر شده و به دليل انجام 
تدريجى كار نمى توان آمار دقيقى ارائه كرد.  حتى 
ارقـــام زيـــر 100 ميليون تومان و كمتر از آن هم 
وجـــود دارد و بالغ بـــر 4 تا 5 هزار فقره بدهى 

تسويه شده است.
رئيـــس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز 
منابع سازمان برنامه و بودجه با اظهار اين مطلب 

كه در صورتى كه بتوانيم تا پايان ســـال به طور 
كامل از ظرفيت تســـويه 100 هزار ميليارد تومان 
استفاده كنيم بستگى به روند كار دارد؛ با اين حال 
اين ميزان بدهى (100 هزار ميليارد تومان) وجود 
دارد، در مورد فرآيند و نحوه تسويه بدهى ها بيان 
داشت: فردى كه بدهكار است بايد تأييديه ذيحساب 
دستگاه مربوطه را بگيرد و از طرفى تأييديه بانك 
را بياورد؛ بنابراين فرآيند ادارى در استان ها و پس 
از آن، ارســـال اين اسناد به مركز و بررسى مجدد 
كه درنهايت برگه تسويه براى فرد بدهكار صادر 
مى شود، زمان بر است. البته گاهى اوقات هم مدارك 
افراد ناقص است يا تأييديه ذيحساب ندارد كه منجر 

به طوالنى شدن فرآيند اجرايى مى شود.
وى با اشاره به اينكه حدود 40 هزار ميليارد 
تومان از بدهى هاى اعالم شده توسط بانك مركزى 
مربوط به بانك مســـكن است، تصريح كرد: بعيد 
است تســـويه بدهى بانك مسكن اجرايى شود. 
بدهى اين بانك به بانك مركزى عمدتاً به خاطر 
خط اعتبارى مسكن مهر بوده كه نرخ سود آن 3/5 
درصد بوده و انگيزه اى براى تسويه آن ندارد؛ ضمن 

آنكه تا سال 1401 هم تمديد شده است.
خانلو يادآور شـــد: در مجموع منهاى بدهى 
بانك مسكن، بالغ بر 37 هزار ميليارد تومان باقى 
مى ماند كه از اين ميزان 8 هزار ميليارد تومان بانك 
صادرات، حدود 4 هزار و 700 ميليارد تومان بانك 
آينده، مبلغ 3 هزار و 700 ميليارد تومان بانك ملت، 
حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان بانك تجارت 
و يك هزار و 700 ميليارد تومان بانك ملى و 900 
ميليارد تومان ســـهم بانك توسعه صادرات است. 

ديگر بانك ها هم بدهى كمترى دارند.

وى با اشـــاره به نقـــش وزارت اقتصاد در 
تسويه بدهى ها گفت: صادركننده برگه تسويه اسناد 
وزارت اقتصاد است و اشخاص حقيقى و حقوقى 
متقاضى، اســـناد و مدارك خود را پس از تكميل 
به اين وزارتخانه داده و سپس برگه تسويه اسناد 

خزانه صادر مى شود.
رئيـــس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز 
منابع ســـازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه حجم 
كار باال است و ارتباط ما با خزانه دارى به صورت 
سيستماتيك نيست، اضافه كرد: تسويه اسناد هم در 
خزانه دارى به صورت دستى انجام مى شود كه اين 
موضوع زمان بر است. وقتى برگه تسويه از سوى 
خزانه دارى صادر شـــد، به سازمان برنامه ارسال 
شده تا تخصيص و ابالغ آن را اعالم كنيم و اين 
فرآيندها به صورت غيرسيستمى يا غيرالكترونيك 

انجام مى شود.
وى درباره اينكه چرا فرآيند كار كند اســـت، 
گفت:  ميزان بدهى ها شناســـايى شده اما احراز و 
تكميل اسناد زمان بر است. فرآيند قانون مى گويد 
اگر دولت به يك پيمانكار بخش غيردولتى بدهكار 
باشد و از طرفى آن شخص هم به بانك بدهكار 
باشـــد و بانك هم به بانك مركزى بدهكار باشد، 
تسويه به گونه اى صورت مى گيرد كه بدهى بانك 
به شخص تسويه شده و در حساب بدهى دولت 

و بانك مركزى قرار مى گيرد.
خانلـــو در مورد اينكـــه آيا مى توان تا پايان 
سال تا ميزان 100 هزار ميليارد تومان تسويه بدهى 
انجام داد، تصريح كرد: به نظر مى رسد از ظرفيت 
اين تبصره تا پايان سال حدود همان رقم 37 هزار 

ميليارد تومان بتوان بدهى ها را تسويه كرد.

ما و آينده آب در كشور
دكتر محمدرضا محموديان  بيدگلى 

آب تنها كاالى اجتماعى منحصر به فردى است كه هيچ جايگزينى براى 
آن وجود ندارد. اين كاالى اجتماعى نقش عمده و كليدى در فرايند توسعه 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و زيست محيطى جوامع مختلف بشرى دارد و 

از آن به عنوان سر منشاء تمدن در جهان نامبرده مى شود.
نظرى به گذشته و تاريخ كهن كشور نشان مى دهد كه ايران همواره و 
در طول تاريخ با محدوديت ذاتى منابع آب كه عمدتاً ناشى از شرايط اقليمى 
حاكم بر كشور است، روبرو بوده و به همين دليل گذشتگان ما براى تعديل 
مشـــكالت ناشى از اين محدوديت، ابتكارات و ابداعات متنوعى در زمينه 
بهره بردارى بهينه از منابع آب در ابعاد مختلف مديريتى و سازه اى را معمول 

داشته اند كه آثار و مستندات آن هم اكنون وجود دارد.
در شـــرايط فعلى روند تغييرات كمى و كيفى منابع آب، كشـــور را با 
چالش هاى اساســـى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى روبرو كرده كه 
مهمتريـــن داليـــل آن عالوه بر عدم تدوين و اجراى الگوى مصرف بهينه و 
محدوديت هاى ذاتى آب و همچنين پيامدهاى ناشى از افزايش دماى كره زمين، 
اتخاذ راهكارهاى نادرست پايبندى به اعمال سياست هاى افزايش جمعيت، 
پافشارى به افزايش سطح زير كشت آبى در جهت رسيدن به خودكفائى در 
محصوالت كشاورزى، مكانيابى نامناسب براى استقرار كانون هاى جمعيتى 
و استقرار صنايع آب بر است كه منجر به بهره بردارى بى رويه و نامناسب 

در بخش هاى مختلف مصرف آب شده است.
اتخاذ اين گونه سياســـت ها و اعمال راهكارهاى اجرائى آن نشانه اى 
از ناكارآمدى مديريت و عدم حكمرانى خوب بر منابع آب است كه گاهًا 
در جهت توجيه اين ناكارآمدى صرفاً شرايط اقليمى كشور را مقصر قلمداد 

كرده و از آن به عنوان «بحران آب» نام مى برند. 
بديهى است كه نامگذارى «بحران آب» عبارت نامتجانسى است. زيرا واژه 
«بحران» به يك تغيير و تحول ناگهانى اشاره دارد كه از قبل قابل پيش بينى 
نبوده و از وضعيتى گذرا و برگشـــت به حالت عادى برخوردار اســـت در 
حاليكه با ادامه اين روند نه تنها برگشت به شرايط عادى امكان پذير نيست 
بلكه بايد شاهد عواقب وخيم تر نابودى و مرگ انسان ها، تخريب فاجعه بار 

محيط زيست و اضمحالل شرايط اقتصادى كشور بود.
بررســـى سرى زمانى داده هاى بارندگى ساالنه در سطح كشور نشان 
مى دهد كه بيش از 75 درصد نزوالت آسمانى در مناطق كوهستانى و كمتر 
از 25 درصد آن در مناطق دشتى نازل مى شود كه به دليل نبود يك برنامه 
جامع حفظ و احياء منابع طبيعى كشور و همچنين تخريب فزاينده جنگل ها 
و مراتع و ريزش هاى جوى مناطق كوهستانى، ضمن ايجاد فرسايش شديد 

سريعاً به مناطق دشتى وارد مى شود. 
خروج اين حجم آب همراه با مواد فرسايش يافته از مناطق كوهستانى 
عالوه بر اينكه منجر به كاهش شديد حجم مخازن درياچه سدها، تاالب ها 
و آب بندان ها به دليل رسوب گذارى مى شود، ميزان تبخير را هم افزايش 
مى دهد. زيرا ميزان تبخير در مناطق دشتى بيشتر از مناطق كوهستانى است. 
بنابراين هجوم رواناب ســـيل آساى ناشى از بارندگى از نواحى كوهستانى 
همراه با مواد فرسايش يافته به محدوده دشتى موجب افزايش ميزان تبخير 
شده به طوريكه بيش از 70 درصد حجم بارندگى تبخير و از دسترس خارج 
مى شود. اين فرايند يكى از عوامل مهم تأثيرگذار بر كاهش ميزان آب تجديد 

پذير ساالنه كشور است.
با اين شـــرايط ميزان آب تجديدپذير ساالنه كشور با توجه به شرايط 
متنوع آب و هوايى در ســـالهاى خشـــك، نرمال و تر به ترتيب حدود 100، 
130 و 150 ميليارد متر مكعب در ســـال برآورد مى شـــود. بخشى از اين 
حجم آب تجديدپذير هم مجدداً در ســـطوح مزارع، درياچه سدها و ديگر 
اكوسيستم هاى آبى كشور تبخير شده كه بطور متوسط حجم آن بالغ بر 30 

ميليارد متر مكعب در سال تخمين زده مى شود. 
عالوه بر هدر رفت ناشى از تبخير اين حجم آب، رقم قابل توجهى از 
منابع آب تخصيص يافته به بخش هاى مختلف مصرف هم به عنوان زه آب و 
پساب وارد چرخه جريان هاى پذيرنده شده كه موجب كاهش شديد كيفيت 
آب مى شود، بطوريكه در آينده خيلى نزديك عالوه بر چالش كنونى كميت 
منابع آب، با چالش وخامت زاى كيفيت منابع آب هم روبرو خواهيم شد كه 

نمونه هاى بسيارى از اين چالش ها هم اكنون قابل رويت است.
در چند دهه گذشـــته نحوه حكمرانى و مديريت بر منابع آب عمدتًا 
متكى به بهره بردارى بى رويه از منابع آب زيرزمينى بوده بطورى كه امروز 
آبخوان هاى كشور با رقم كسرى انباشت شده از مخازن با رقم نجومى و 

بالغ بر 120 ميليارد متر مكعب روبرو شده است.
اين برداشت بى رويه از آبخوان ها از يك طرف موجب فرو نشست 
زمين مى شود، بطورى كه هم اكنون در برخى از نقاط كشور با نشست ساالنه 
بيش از 50 سانتيمتر در سال روبرو هستيم. از طرف ديگر اين فرو نشست زمين 
باعث كاهش خلل و فرج پروفيل خاك و در نتيجه افت ميزان نفوذپذيرى 
آب در خاك شده و حجم مخازن آبخوان را هم كاهش مى دهد كه به هيچ 

وجه امكان احياء و اصالح آن ميسر نيست.
بطوريكه مشاهده مى شود هم اكنون شاهد ايجاد شكاف عميقى بين 
ميزان منابع آبى تجديدپذير و نياز در بخش هاى مختلف مصرف آب هستيم 
كه اين امر گوياى ورشكســـتگى منابع آبى در كشـــور است. اين سايه شوم 
ورشكستگى منابع آبى نمود ناكارآمدى نظام مديريت و نحوه حكمرانى بر 
منابع و مصارف آب در بخش هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و زيست 
محيطى است. يكى از مهمترين ابعاد مغفول در نظام مديريت منابع و مصارف 
آب در ايران عليرغم صرف هزينه هاى هنگفت در شش دهه گذشته، عدم 
توجه به ابعاد اجتماعى مســـأله آب به خصوص در زمينه ترويج فرهنگ 

صرفه جويى و درست مصرف كردن آب است.
متوليان امور آب كشـــور بدون اولويت بخشى به مشاركت مردم براى 
اعمال مديريت بر مصرف آب و همچنين اســـتفاده از آب باران يا اجراى 
طرح هاى پايدار حفاظت و صيانت از آبهايى كه از طريق تبخير هدر مى 
رود به خصوص در مناطق كوهستانى نظير طرح هاى جامع آبخيزدارى در 
سطح حوزه آبخيز  يا بازيافت زه آبها، اخيراً براى جبران اين ورشكستگى، 
طرح هاى انتقال آب از درياى خزر و خليج فارس  يا استفاده از آبهاى فسيلى 
را مورد توجه قرار داده اند كه به مثابه تكرار اشتباه گذشته در برداشت بى 
رويه از منابع آب زيرزمينى است و عواقب جبران ناپذيرى همانند فاجعه اى 

كه براى آبخوان هاى كشور روى داده، حادث خواهد شد.
اجراى اينگونه طرح ها عالوه بر اينكه هزينه سنگينى را بر كشور تحميل 
مى كند، فاجعه هاى زيست محيطى براى كشور ايجاد مى كند. راهكارهاى 
اجرايى قابل توصيه به جاى طرح هاى انتقال آب از درياى خزر، خليج فارس 

و استفاده از آبهاى فسيلى عبارتند از:
1- ارتقاء آگاهى مردم در خصوص حفظ و نگهدارى آب و اســـتفاده 
صحيح از مصرف آن از طريق وزارت آموزش و پرورش، صدا و ســـيما، 

NGOها (سازمان هاى مردم نهاد) و...

2- ترويج سازوكارهاى جمع آورى آب باران از طريق وزارت كشور، 
وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و مردم

3- ترويج و گسترش آب بندان ها در مناطق مستعد از طريق وزارت 
جهاد كشاورزى و نيرو

4- توسعه و گسترش شبكه پيش آگاهى وضعيت آب و هوائى از طريق 
سازمان هواشناسى، سازمان زمين شناسى و...

5- تجهيز درياچه سدها و آب بندان ها به منظور كاهش ميزان تبخير 
از طريق وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزى

6- جمع آورى و بازيافت زه آبها از طريق وزارت نيرو، وزارت جهاد 
كشاورزى، وزارت كشور، وزارت صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست

7- اجـــراى با مطالعه طرح هـــاى جامع آبخيزدارى در بخش علياى 
حوزه هاى آبريز از طريق وزارت جهاد كشاورزى و وزارت نيرو

8- اصالح الگوى مصرف آب در بخش هاى مختلف اقتصادى اجتماعى 
با اولويت بخشى به نيازهاى زيست محيطى

 كار پرداخت تسهيالت 50 ميليون تومانى بازآفرينى 
شـــهرى با نرخ سود 9 درصد به توسعه گران يعنى افراد 
رابط مردم و سازمان بازآفرينى شهرى و ساكنان از دو هفته 

آينده آغاز مى شود
هوشنگ عشـــايرى معاون وزير راه و شهرسازى و 
مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى ضمن بيان اين مطلب در 
برنامه «از نزديك» راديو جوان درباره مسكن مهر اظهار داشت: 
وزير جديد راه و شهرسازى تاكيد دارد كه در كوتاه ترين 
زمان بايد مسكن مهر به سرانجام برسد. سياست وزارت راه 
و شهرسازى تكميل پروژه هاست.چنانكه 56 درصد پروژه ها 

در همين دولت به بهره بردارى رسيده است. 
وى با اشاره به اينكه در انتخاب مكان و به صورت 
كالن اقتصادى بحث هايى وجود دارد اما كسى روى خود 
مسكن مهر بحث ندارد، موضوع بازآفرينى شهرى را مورد 
توجه قرار داد و گفت: اصلى ترين موضوع هر جامعه و 
جامعه ما حوزه اجتماعى است. تجربه نشان داده افول شهرى 
و موضوع حاشيه نشينى در شهرها دارد اتفاق مى افتد؛ بنابراين 
چون به حوزه اجتماعى برمى گردد، برنامه بازآفرينى شهرى 
هم قالبش حوزه اجتماعى مى شود و مردمان ساكن به عنوان 
يك سازمان اجتماعى هستند از اين رو سازمان اجتماعى 
نياز به توجه دارد و توجهش مبتنى بر فرهنگ خاص آن 

منطقه، بخش و محله است.
مديرعامل شـــركت بازآفرينى شـــهرى از پرداخت 
تســـهيالت 50 ميليون تومانى بازآفرينى شهرى خبر داد و 
بيان كرد: اين تسهيالت با وام 9 درصد تقريبا تا يكى دو 
هفته ديگه شروع خواهد شد كه به توسعه گران يعنى افراد 

رابط مردم و سازمان بازآفرينى شهرى و ساكنان اختصاص 
مى يابد.وى ادامه داد: دغدغه مسئوالن به سمت بازآفرينى 
شهرى رفته تا جايى كه رئيس جمهورى، بازآفرينى شهرى 
را مهمترين طرح در حوزه شهرى مى داند. اين موضوع يك 
برنامه اجتماعى است كه يك سرى پيوست هاى كالبدى دارد.
عشايرى به نقش همه نهادها در اين حوزه اشاره و تاكيد كرد: 
بنابراين بدنه دولت، ما، شهردارى ها و استاندارى ها نقل همه 
صحبت هايشان بازآفرينى شهرى است. اين موضوع به مرحله 
عملياتى وارد شده و قرار است تسهيالت براى نوسازى و 

مقاوم سازى مسكن در اختيار توسعه گران قرار گيرد.
وى با اشاره به آشفتگى در ساختار شهرسازى، ورود 
دولت را به حوزه مديريت شهرى اشتباه دانست و تصريح 
كرد: قانون اشاره كرده بايستى اقدامات محله محور باشد. 
يعنى مردم بايد بگويند چه مى خواهند. قانون تكليف كرده 
كه شـــهر بايد براى همه شهروندان خصوصا براى جامعه 
معلوالن و سالمندان تسهيل شود.معاون وزير راه و شهرسازى 
با اشاره به نقش بخش خصوصى در اين حوزه گفت: يكى 
از دغدغه هاى جدى ما اين هست كه بخش خصوصى هم 
مشاركت كند. شايد علت عدم مشاركت بخش خصوصى 
پيش از اين نبود منافع كمتر براى بخش غير دولتى بوده اما 

اكنون خوشبختانه اين مسأله رفع شده است.
وى موضوع مسكن را فرابخشى دانست و تاكيد كرد: 
اين حوزه تابع نظام اقتصاد كالن كشور است. يعنى خودش 
مســـتقال نمى تواند عمل كند. بنابراين طبيعتا چون نظام 
اقتصادى كشور دچار يك سرى فراز و فرودهايى شده، اين 

حوزه هم تحت تاثير قرار گرفته است.

 بخش خصوصى تصميم دارد برنامه هاى ارايه شده 
وزرا را بعد از انتخاب پايش كرده و قول هاى آنها را مورد 
بررسى قرار داده و منتشر كند؛ بنابراين اميدواريم وزرا به 

قول هايشان عمل كنند.
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، غالمحسين شافعى 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران در 
جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: در اولين جلسه 
كارى وزير جديد صنعت با فعاالن اقتصادى مقرر شد نقطه 
ثابتى در وزارتخانه به اتاق و فعاالن اقتصادى اختصاص 
يابد كه اين موضوع را پيگيرى مى كنيم و اميدواريم وزير 

به قول خود عمل كند.
وى كه در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران سخن مى 
گفت، اضافه كرد: سال ها است كه در كشور متخصصان 
و فعاالن اقتصادى به بيان مشـــكالت كشور پرداخته و با 
ارايه راهكارهايى خواهان حل مشـــكل هستند؛ اما با اين 

شيوه راه به جاى مطلوبى نخواهيم برد.
شافعى با بيان اينكه در پيش گرفتن روش هاى گذشته 
ســـبب شده تا در گذر زمان به عمق مشكالت بيفزاييم، 
گفت: امروز حجم عظيمى از راه حل ها براى برون رفت 
از مشـــكالت مطرح شده كه امروز مطرح است و از هر 
محفلى هم به گوش مى رســـد؛ در حاليكه چندين سال 
اســـت كه اين راه حل ها مورد تاكيد اســـت؛ ولى هنوز 

مشكالت اساسى حل نشده است.
وى افزود: ريشه اصلى حل نشدن مشكالت اقتصادى 
و نبود صورت بندى دقيق از مشكالت است؛ اين در حالى 
است كه دائما به معلول ها مى پردازيم بدون اينكه علت را 
برطرف كرده باشيم؛ به اين معنا كه بدون ارايه صورت بندى 

دقيق از اين مشكالت قادر به حل مشكل نيستيم.
نامبرده ادامه داد: امروز بايد بتوانيم مشكالت اصلى 
كشور را با اولويت بندى مورد توجه قرار دهيم؛ يعنى از 
ســـطح اوليه و قواعد حاكم بر اقتصاد، سطح دوم قواعد 
حاكم بر اقتصاد كالن و سوم قواعد حاكم بر اقتصاد خرد 

بايد شروع كنيم.
وى افزود: وقتى پيشنهادات مختلف را مورد بررسى 
قرار مى دهيم متوجه مى شـــويم از حل مشكالت خرد 
به ســـطح كالن رسيده ايم، در حاليكه ما در قواعد بازى 

دچار مشكل هستيم.
رئيـــس اتاق ايران گفت: عدم تمركز در ســـاختار 
تصميم گيرى اقتصاد و عدم توجه به نظر صاحبان عمل و 
تجربه مشكالت را بيشتر كرده و موتور محرك بر خلق 
ثروت غير توليدى قرار گرفته است؛ بنابراين بايد به قواعد 

بازى كشور بازگرديم.
وى با اشاره به در دستور كار بودن تدوين و بررسى 
بودجه 98 گفت: نمايندگان اتاق در كميته تدوين بودجه 
حضور دارند اما انتظار بر اين است كه دولت در بودجه 
مواد برنامه توسعه اى را پيگيرى كند نه اينكه فقط سياهه 
دخل و خرج باشد؛ بلكه بر اساس منابع درآمدى پايدار 

قابل وصول و هزينه ها مديريت شود.
شافعى با اشـــاره به اينكه مصوب شده بود دولت 
كوچك شده و از تصدى گرى هاى دولتى كاسته شود. با 
اينكه هر سال در بودجه بر آن تاكيد مى شود اما ذره اى به 
آن عمل نشده و نمى شود،  افزود: بايد بر درآمدهاى نفت 
مديريت صورت گيرد. ضمن اينكه منابع صندوق توسعه 
ملى بايد صرفا به توليد بخش خصوصى اختصاص مى 
يافت اما اكنون وضع منابع صندوق خوب نيست. از اين 
رو بايد از دست اندازى به منابع صندوق براى پروژه هاى 
تكرارى بپرهيزيم.وى گفت: همچنين تداوم رويه استفاده 
از اوراق تعهدزا مى تواند به بحران بدهى منجر شده كه 
اين به معناى بزرگتر شدن بخش عمومى و جايگزينى آن 

با بخش خصوصى است.
رئيس اتاق ايران بهبود فضاى كســـب و كار، ايجاد 
شفافيت در اقتصاد، كاهش فساد، اصالح نظام مالياتى و 
كاهش وابستگى به نفت در بودجه را از جمله راهكارها 

براى حل مشكالت اقتصادى بيان كرد.

دبير انجمن قطعه سازان گفت: 
به علت مشكالت موجود، صنعت 
قطعه سازى نمى تواند نياز خودروسازان 

را تامين كند.
آرش محبى نـــژاد در گفتگو 
با خبرگزارى صدا و ســـيما گفت: 
در صنعت قطعه سازى حدود 550 
هزار نفر مشـــغول به كار هستند كه 
با احتساب 150 هزار نفر شاغل در 
شـــركت هاى خودروساز مى توان 
گفت صنعت خودرو در كشور حدود 
700 هزار نيروى شاغل به كار دارد 
كه از اين تعداد فقط در صنعت قطعه 
ســـازى در سه ماه گذشته حدود 30 
هزار نفر به صورت مستقيم تعديل و 
حدود 70 هزار نفر در حالت تعليق 
به خانه رفته اند و منتظر بهبود شرايط 

براى بازگشت به كار هستند.
وى افزود: حـــدود 15 هزار 
ميليارد تومان طلب قطعه ســـازان از 
شـــركت هاى خودرو ساز است كه 
5 هـــزار ميليارد آن مطالبات معوق 
است و اين بدهكارى خودروسازان 
و نبود نقدينگى در شـــركت هاى 
قطعه ســـاز باعث شده تا بين 70 تا 
100 واحد توليدى بطور كامل تعطيل 

شود. دبير انجمن قطعه سازان گفت: 
قطعه ســـازى امروز در كشور چهار 
مشكل عمده دارد كه هرچه سريعتر 
ظـــرف يك هفته آينده بايد از طرف 
دولت و مسئوالن رفع شود. نخست 
اينكه چون قيمت خودرو دستورى 
است و افزايش پيدا نكرده حاال قطعه 
ســـاز با رشد بيش از حد قيمت ها 
در توليد مواجه اســـت، دوم اينكه 
نقدينگى به شدت پايين آمده و براى 
توليد تيراژ مشابه پارسال بايد سه برابر 
نقدينگى داشته باشيم كه متاسفانه با 
وصول نشـــدن مطالبات از شركت 
هاى خودروساز، اين مهم ميسر نشده 
است.وى ادامه داد: مشكل سوم قطعه 
ســـازى، تامين نشدن مواد اوليه در 
داخل و از خارج است كه متاسفانه 
شركت هاى تامين كننده مواد اوليه 
در داخل اين مواد را فقط در بورس 
كاال و آن هم به صورت نقدى ارائه 
مى كنند و دو تا ســـه ماه بعد آن را 
تحويل مى دهند.نامبرده افزود: مشكل 
چهـــارم در زمينه خريدهاى اعتبارى 
قطعه سازان از خارج بوده كه در سال 
96 انجام شده و حاال اگر با تحريم هاى 
موجود شرايطى فراهم شود كه بتوانند 

اين بدهى را پرداخت كنند با قيمت ارز 
امروز همه اين شركت ها ورشكسته 
خواهند شـــد.وى گفت: به مسئولين 
اين هشدار را مى دهيم كه موج دوم 
بيكارى در صنعت قطعه ســـازى در 
راه اســـت و اين يعنى حدود 100 
واحد ديگر به تعطيلى كامل خواهد 
كشـــيد و 80 تا 120 هزار نفر تعديل 
خواهد شد.از سوى ديگر، همچنين 
قطعه سازان كشور در نامه اى به رئيس 
جمهورى خواستار جلوگيرى از بروز 
مشكل در صنعت قطعه سازى كشور 
شـــدند.به گزارش مهر، در اين نامه 
آمده است:  همانگونه كه مستحضريد 
صنعت قطعه سازى خودرو كشور در 
شرايط حاد به سر مى برد و بحران 
حاضر در صورت عدم اقدام عملى 
و عاجل مسئولين به زودى به دليل 
بيكارى وسيع پرسنل اين صنعت و 
توقف توليد به فاجعه اى جبران ناپذير 
و زيان بار براى اقتصاد كالن كشور و 
امنيت ملى تبديل خواهد شد كه اثرات 
خسارت بار اجتماعى آن گريبانگير 

ملت و مسئولين مى گردد.
اين نامه افزوده است: چنانچه 
چهار مشكل زير ظرف مدت حداكثر 

يك هفته حل نشـــود، جلوگيرى از 
بروز فاجعه حتى با تالش چند برابر 
و هزينه هاى گزاف بعيد به نظر مى 
رسد:1- حل مشكل قيمت فروش 
قطعـــات كه در گرو اصالح قيمت 

فروش خودرو است.
2- حل مشكل كسرى نقدينگى 
كه بدليل مطالبات معوق از خودرو 
سازان و افزايش نرخ نهاده هاى توليد 
گريبانگير قطعه سازان شده است. 

3- دشـــوارى تامين مواد اوليه 
داخلـــى ( كه عمدتاً توليد كنندگانى 
دولتـــى دارد) و مواد اوليه خارجى 
(كه به دليل مشـــكل تبادالت ارزى، 
مشكالت گمركى و تحريم با بحران 
مواجه شده است ) شاهرگ ورودى 
قطعه سازان را به سختى مى فشارد.

4- تسويه خريد هاى اعتبارى  
و مدت دار ارزى قطعه سازان كه قبل 
از افزايش نرخ ارز نســـبت به تامين 
مواد اقدام كـــرده بودند و در حال 
حاضر بايســـتى به نرخ روز تسويه 
شود در حاليكه فروش محصول در 
زمان تامين به نرخ ريال بوده است و 
بسيارى از قطعه سازان را ورشكسته 

خواهد كرد.

برنامه جلوگيري از افزايش قيمت ها در ماه هاي پاياني سال

پرداخت تسهيالت بازآفرينى شهرى از 2 هفته ديگر آغاز مى شود

به گـــزارش روابط عمومي 
انجمن مديريت استراتژيك ايران؛ 
دوازدهميـــن كنفرانس بين المللي 
مديريت اســـتراتژيك با حضور 
چهره هـــاي برتـــر علمي ملي و 
بين المللي اين حوزه و اســـاتيد 
مطرح كشور امروز در محل سالن  
همايش هاي اتاق بازرگاني صنايع 
معادن و كشـــاورزي ايران برگزار 

مي شود.
اين دوره از كنفرانس با دعوت 
از ســـخنرانان مدعو از جمله دكتر 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، مهندس اكبر تركان، 
مشاور رئيس جمهوري و مسعود 
خوانســـاري رئيس اتاق بازرگاني 
تهران با محور رويكردها و مدل هاي 
مديريت استراتژيك، جهاني سازي 
و تجارت الكترونيك و چالش هاي 
مديريت اســـتراتژيك، مسائل و 
روابط بين مديران سازمان، شناسايي 
بازارهاي بالقوه در كشـــورهاي در 
حال توســـعه، مديريت فرهنگ  
ســـازماني، تحليل SWOT و 
پي ريزي اســـتراتژي كسب و كار، 
رويكردهاي توسعه نوآورانه فرهنگ 

كارفرآيني و مديريت استراتژيك
براي بخش دولتي و ســـرمايه هاي
عمومي برگزار مي شود.شايان ذكر
است اين رويداد، پرسابقه ترين و
معتبرترين رويداد در حوزه مديريت
استراتژيك كشور است كه توسط
تنها انجمن تخصصي و علمي در
اين حوزه با نظارت وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري برگزار مي شود
و انجمن مديريت راهبردي ايران
با هدف ارتقاء ســـطح و اشتراك
دانـــش مديران از ســـال 1385
تاكنون با همكاري مراكز علمي و
سازمان هاي ذيربط اقدام به برگزاري

اين كنفرانس كرده است.
از بخش هاي مهم اين كنفرانس
مي  تـــوان كارگاه هاي تخصصي
ويژه، ارائه مقـــاالت تخصصي،
ارائه سخنراني هاي كليدي داخلي
و خارجي، انتخاب و معرفي كتاب
سال مديريت استراتژيك كشور،
معرفي چهره برجســـته مديريت
استراتژيك كشور، انتخاب پژوهشگر
برتر مديريت استراتژيك سال كشور
و انتخاب و معرفي پايان نامه هاي

برتر دانشجويي را نام برد.

بخش خصوصى برنامه هاى وزراي اقتصادي را پايش مى كند

دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت 
استراتژيك امروز برگزار مي شود

هشدار به متقاضيان دريافت سبد كاال
متقاضيان دريافت سبد كاال شماره و رمز دوم كارت خود را در اختيار 
ســـودجويانى كه پيامك هاى فاقد اعتبار براى مردم ارســـال مى كنند، قرار 

ندهند. 
مركز اطالع رسانى وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى اعالم كرد: هرگونه 
اطالع رسانى درباره اين طرح تنها توسط اين مركز انجام خواهد شد، بنابراين 
شهروندان به پيامك هاى فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره كارت و رمز دوم 

خود را در پاسخ به هيچ پيامكى اعالم نكنند.
اين مركز تاكيد كرده اســـت: برخى ســـامانه هاى پيامكى اعالم شده 
از جمله شـــماره 5000499 هيچ ارتباطى با طرح حمايت دولت از اقشـــار 

كم درآمد ندارد. 
كرباسيان عضو هيات مديره شركت نفت شد

 وزير نفت در حكمى مسعود كرباسيان را به مدت چهار سال به عنوان 
عضو اصلى هيات مديره شركت ملى نفت ايران منصوب كرد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، متن حكم بيژن زنگنه، خطاب 
به مسعود كرباسيان به شرح زير است:

حسب اختيارات تفويض شده به اينجانب از سوى مجمع عمومى محترم 
شركت ملى نفت ايران، مستند به مواد 28 و 29 قانون اساسنامه اين شركت 
و با توجه به مجوز دريافتى، با عنايت به تعهد، تخصص و سوابق موفق، 
خدمات و تجارب جنابعالى، با استعانت از خداوند داناى توانا به موجب اين 
حكم به مدت چهار ســـال به عنوان عضو اصلى هيات مديره شـــركت ملى 

نفت ايران منصوب مى  شويد.
واردات كاالهاى مستعمل ممنوع شد

لغو موافقت كلى براى ثبت سفارش و واردات تمامي كاالهاى مستعمل 
مشمول استاندارد اجبارى، به گمركات اجرايى ابالغ شد.

به گزارش مهر، على معقولى در بخشنامه اى به گمركات اجرايى موضوع 
«لغو موافقت كلى براى ثبت سفارش و واردات تمامي كاالهاى مستعمل مشمول 
استاندارد اجبارى» را ابالغ كرد؛ البته منطبق با اين بخشنامه، ترخيص دستگاهاى 

كشاورزى مستعمل منوط به نظر مركز واردات گمرك ايران است.
چند انتصاب جديد در وزارت اقتصاد

 طي حكمي از ســـوي وزير اقتصاد، رئيس كل ســـابق امور مالياتي به 
سمت معاون وزارت اقتصاد منصوب شد.

به گزارش شادا، وى همچنين طى احكام جداگانه اى، مشاور وزير و 
مدير كل دفتر وزارتى و دستيار خود در امور هسته هاى انديشه ورزى اين 

وزارتخانه را منصوب كرد.
بر اين اساس، امير تقى تهرانى و پيمان ميراب آستانه به ترتيب به عنوان 
مشـــاور وزير و مدير كل دفتر وزارتى و دســـتيار وزير در «امور هسته هاى 

انديشه ورزى» منصوب شدند.

حجم صادرات كاال از 30 ميليارد دالر گذشت

يـــك مقام آگاه بانك مركزى 
گفت: بانك هاى خارجى به سامانه  
جايگزين ســـوئيفت ايران متصل 

شدند.
وى در گفتگو با فارس درباره 
راه اندازى ســـامانه  پيام رسان مالى 
جايگزين سوئيفت، اظهارداشت: 
موضوع در حال پيگيرى اســـت و 
در اين زمينه با برخى كشـــورها 
در حال همكارى هستيم.همچنين  
بانك هاى خارجى در حال اتصال 
هستند و تك به تك به اين سامانه 

جايگزين متصل مى شوند.
اين مقام مسئول با تاييد اينكه 
همه بانك هاى ايرانى به اين سامانه 
متصل شـــده اند، در پاسخ به اين 

سوال كه اين سامانه در چارچوب 
"سپام" اســـت، گفت: بله تقريبا در 

همان چارچوب است. البته بستر 
فقط "سپام" نيست و بانك مركزى 
در حال ايجاد بسترهاى جديد است 
و حتى با برخى بانك ها كانال هاى 
متفاوت ديگرى راه اندازى مى شود.

به گزارش فارس، ســـوئيفت 
به درخواست آمريكا عضويت و 
فعاليت بانك هاى ايرانى به غير از 12 

بانك را به حالت تعليق درآورد.
به تازگـــى عبدالناصر همتى 
رئيس بانك مركزى ايران اعالم كرده 
بود  كه تهران از گزينه هاى بانكى 
جايگزين به دنبال قطع ســـوئيفت 

استفاده خواهد كرد.

اتصال بانك هاى خارجى به سامانه 
جايگزين سوئيفت ايران

تسويه 10 هزار ميليارد تومان از بدهى  بانك ها به بانك مركزى

دكتر محمد حســـن فتحي نسري رئيس دانشگاه 
تربت حيدريه از پنجمين همايش ملي زعفران كه در 
روزهاي 23  و 24 آبان97 به ميزباني دانشـــگاه تربت 
حيدريـــه و با همكاري پژوهشـــكده ملي زعفران و 
جمعيت ايراني علوم زعفران در اين شهرستان برگزار 

شد، خبر داد.
ايـــن همايش با همكاري بيش از 35 نهاد دولتي 
و خصوصي و با تأمين مالي حاميان بخش خصوصي 
در 5 محور اصلي توليد، زيســـت فناوري، اقتصاد و 
صنعت، خواص بيوشـــيميايي، كاربردهاي دارويي و 
مصارف پزشـــكي، صنايع غذايي، طب سنتي و دانش 

بومي زعفران برگزار شد.
در پـــي اعالن برگزاري همايش، در مجموع162 
مقاله به دبيرخانه علمي همايش واصل شد كه پس از 
ارزيابي توســـط اعضاي كميته علمي تعداد 105 مقاله 
مـــورد پذيرش و تأييد قرار گرفت. اين پژوهش ها در 
قالب يك كتاب به صورت مجموعه مقاالت پنجمين 
همايش ملي زعفران به جامعه علمي كشورمان عرضه 

مي شود. 
ســـخنرانان اين همايش ملي، خانم ها: دكتر الهام 
آذر پژوه، دكتر ســـيد زهـــرا بطحايي، و آقايان: دكتر 

عليرضا كوچكي، دكتر حسين حسين زاده، دكتر عليرضا 
سپاس خواه، دكتر شـــاهين آخوند زاده، دكتر ولي اهللا 
مظفريان، دكتر محمود دانشـــور كاخكي، دكتر عبداهللا 

مالفيالبي و دكتر سيدمهدي زيارت نيا بودند.
در حاشيه همايش، نشست تخصصي آسيب شناسي 
صنعت زعفران ايران با حضور اســـتادان، مســـئوالن، 
صنعتگران، تاجران و كشاورزان برجسته با محورهاي: 
1ـ تغييـــر اقليم زعفران، 2ـ توليد زعفران ارگانيك و 
چالش ها، 3ـ پتانسيل اقتصادي در شرايط تحريم، 4ـ 
جايگاه زعفران در صنعت داروســـازي، 5ـ چالش هاي 
بي رويه سطح زيركشـــت و كاهش عملكرد برگزار 

شده است.
همچنين بازديد از مزرعه كشاورز نمونه شهرستان 
تربت حيدريه (آقاي مهندس مالكي) در زمره برنامه هاي 
روز دوم همايش قرار داشـــته تـــا بازديدكنندگان و 
عالقمندان بتوانند درخالل اين برنامه با ادوات كشت و 
كار، داشت، برداشت، خشك كردن و فرآوري زعفران 
آشـــنا شوند. يادآوري مي شود با ماراتون استارت آپي 
صنعت زعفران در دانشـــگاه تربت حيدريه به عنوان 
پيش  برنامه همايش ملي زعفران، تيم هاي برتر ايده هاي 

خود را براي صاحبان صنعت ارائه دادند. 

همايش ملي زعفران ايران برگزار شد

صنعت قطعه سازى قادر به تأمين نياز خودروسازان نيست
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در شماره نخست گزارش، با چند تن 
از افراد بهبود يافته گفتگو شد تا ضمن ارج 
نهادن به اقدامات فردي اين افراد، گروه هاي 
متولي ترك جمعي معرفي شوند. اقدامات اين 
گروه ها كم نظير است و مي تواند در بهبودي 
جمعيت بزرگ معتادان كشور تاثير به سزايي 

داشته باشد.

بيمار اعتياد، الزامًا معتاد نيست
سال ها طول كشيد تا افكار عمومي بپذيرد، 
اعتياد يك بيماري است. تا پيش از آن اعتياد 
جرم و معتاد مجرم شناخته مي شد. اما بيماري 
اعتياد چگونه درمان مي شود؟ پاسخ به اين 
سئوال چندان ساده نيست. بيماري اعتياد فعال 
درمان ندارد و مثل برخي ديگر از بيماري ها 
از جمله ديابت، نياز به پرهيز مادام العمر دارد. 
از طرفي زمينه هاي بروز اعتياد در بسياري از 
ما وجود دارد بدون اينكه متوجه آن باشيم يا 
درگير اعتياد شويم، از اين منظر و با تكيه بر 
اصل پيشگيري بهتر از درمان است، بد نيست 
همه ما، سري به درون خود بزنيم و اگر 
زمينه هايي را شناسايي كرديم، براي از ميان 

رفتن آن اقدام كنيم. 
يك بانوي تهراني در اين مورد مي گويد: 
من عضو خانواده «ان اي» هستم و فرزندم مبتال 
به اعتياد بود. خدا را شكر امروز بهبودي خود 
را پيدا كرده و پاكي از مواد دارد. ما تا آخر 
عمر بايد با اين بيماري دست و پنجه نرم كنيم 
و هيچ وقت نبايد از آن غافل باشيم. بيماري 
اعتياد مهار مي شود ولي درمان ندارد، شبيه 
بيماري ديابت. پرهيزهايي دارد كه هم خود 
فرد بيمار و هم خانواده بايد رعايت كنند. از 
وقتي وارد برنامه شدم با اطالعاتي كه به دست 

آوردم و آگاهي كه كسب كردم، متوجه شدم 
خودم فقط 3 درصد كمتر از پسرم بيماري را 
دارا هستم و فقط مصرف مواد ندارم. از اين 
رو قبل از پسرم، خودم نياز به برنامه داشتم و 
از آن استفاده كردم و بعد پيام برنامه را به او 
رساندم .   وي تاكيد مي كند: بسياري از ما باالي 
90 درصد بيماري اعتياد را داريم، حال ممكن 
است به مواد اعتياد داشته باشيم يا نداشته 
باشيم. نواقص ما زمينه ساز ابتال به بيماري 
اعتياد است. من از خودم شروع كردم و با 
باز شدن يكسري مسائل، كنترل كردن، قياس 
كردن و... و اينكه بتوانم بيمار را باور كنم، در 
مجموع باعث شد تا بتوانيم بر اين بيماري 

فائق بياييم. 
اين بانو توضيح مي دهد: وقتي بيمارم 
ديد من مثل گذشته خشمگين و عصباني 
نيستم و او را مورد توهين قرار نمي دهم، 
رابطه هاي عاطفي و احساسي برقرار شد، 
اينها در مجموع باعث شد تا   او هم به برنامه 
12 قدم بپيوندد و كم كم زمينه براي دوري 
از مواد مخدر مهيا شود. من به اتفاق دوستان 

ديگري كه بهبود يافته بودند پيام برنامه را به 
او رسانديم و او االن بيش از 11 سال است 

كه پاك است . 
بسياري از ما بدون اينكه مصرف مواد 
داشته باشم، نياز به اين برنامه داريم. برخي از 
ما درصد باالي از بيماري را داريم بدون اينكه 
به مواد مبتال باشيم، من خودم 97 درصد بيمار 
بودم. اعتياد به مواد، الكل يا قرص نداشتم. 
بيماري من نواقصم بود. بيمارم كه پسرم بود با 
مواد نواقصش را ساكت مي كرد، من با خشم. 
همه چيز سر جايش خودش بود، مثل حاال 
ولي من سر جاي خودم نبودم و اين مشكل 
ساز بود. ما تمام انسان ها نياز به اين برنامه 
12 قدم داريم تا با خود واقعي مان آشنا بشويم 
با خود واقعي مان دوست شويم. وي تاكيد 
مي كند: به نظرم براي همه ما الزم است تا با 

اين برنامه آشنا شويم . 
اين بانو كه حاال در پخش و نشر 
كتاب هاي بهبودي فعاليت دارد، در پايان 
گفتگوي خود مي گويد: بابت اين شرايط خدا 
را شكر مي كنم چرا كه آرزويم كمك به 

بيماران و خانواده هاي آنها بود. 

ناباوري، عامل اعتياد
همان طور كه اشاره شد، زمينه ابتال به 
اعتياد در بسياري از ما وجود دارد، زمينه هايي 
كه گاه فيزيولوژيك است و گاه روحي و 
ذهني. بعضا به نواقص جسمي ما باز مي گردد 
و در برخي موارد به مشكالت محيطي. از 
آنجايي كه پيشگيري بهتر و ساده تر از درمان 
است، بهتر است اگر در خود زمينه هاي آن را 
مشاهده مي كنيم، پيش از گرايش به مصرف، به 

فكر راه چاره باشيم. 

بهروز، 36ساله دوازدهمين سال پاكي 
خود را مي گذراند. وي از طريق پيام   رساني 
شد.  آشنا  ان اي  با  دوستانش  از  يكي 
پيام رساني طبق اصول قدم 12 انجام مي شود 
و كمك معتاد به معتاد ديگر محسوب 
مي شود. وي در مورد زمينه هاي ابتال به 
بيماري اعتياد مي گويد: ابتدا ناباوري وجود 
دارد و فرد مصرف كننده باور ندارد كه بشود 
پاك بود. اينگونه نيست كه ما فكر كنيم وقتي 
پيام گرفته مي شود، فرد سريعا به جلسات 
مي رود و سريع پاك مي شود. ناباوري مانع 
است. خودم ناباوري داشتم، در وهله اول 
لغزشي صورت گرفت، اما به مرور زمان و 
وقتي بيشتر وارد اين برنامه شدم پاك شدم. 
البته خيلي مهم است كه فرد معتاد بداند راه 
ديگري ندارد. در نتيجه انتخاب مي كند و 
وقتي اعضا را مي بيند كه توانسته اند، ناباوري 
به باور تبديل مي شود و فرد مصرف كننده 
پاك مي شود. وي در پايان تاكيد مي كند: اگر 
اصول را نداشته باشي، حتي اگر 12 سال 

پاك باشي، احتمال دارد برگردد.  

اصول 12 قدم، بازگشت به «معنا»
بي معنايي در زندگي يكي از داليل 
سرگشتگي است كه زمينه ساز ابتال به بيماري 
اعتياد است. بسياري از ما به داليل مختلفي چون 
تغييرات زمان، دور ماندن از سنت ها، مواجهه با 
دنياي جديد و... دچار بي معنايي شده ايم. امري 

كه مخاطرات زيادي براي ما دارد. 
بانوي پژوهشگري كه در خانواده خود، 
بيمار اعتياد دارد، از جمله افرادي است كه 
بدون ابتال به اعتياد در جلسات ان اي شركت 
مي كند. وي مي گويد: اين 12 گام در واقع 
12 مرحله است كه به صورت مدون ارائه 
شده. به نظرم نويسنده هاي اين برنامه تسلط 

كاملي به نيازهاي مردمي داشتند كه از "معنا" 
دورند. يعني افكار و انديشه ها كه فراي تربيت 
و برنامه هايي كه در زندگي فردي داشتند، به 
آنها ارائه مي شود. آموزه هاي 12 گام، به زندگي 
را معنا مي بخشد و باعث مي شود تا كساني كه 
به دليل مشكالت خانوادگي، اجتماعي و 
مشكالتي كه به صورت خاص آنها را از مسير 

درست زندگي منحرف كرده، بازگردند.  
اين بانوي پژوهشگر ادامه مي دهد: حتي 
ممكن است فردي در خانواده اي كامال مثبت 
رشد كرده باشد ولي پاسخ خود را از چرايي 

و چگونگي جهان نگرفته باشد، جايي در 
زندگي خود دچار مشكل خواهد شد. اين 
12 قدم در واقع كمك مي كند به بازگشت 
انديشه ها به گرفتن معنا از زندگي و هستي 
كمك مي كند. اگر برنامه ها را تك به تك در 
زندگي پياده كنيم، دقيقا برمي گرديم به معنايي 
كه خدا مي خواهد انسان در زندگي خود داشته 
باشد. در عين حال، براي بعضي ها هم كه 
اعتقادي به خدا هم نداشته باشند، اين برنامه 
كاري مي كند كه معناي جديدي به زندگي 
آنها نيز داده شود. براي هر فرد برنامه دارد. 
به عبارت ديگر، كسي كه خدابارو نيست هم 
مي تواند شركت كند تا چارچوب را براي پيدا 

كردم معنا به دست بياورد. 
به گفته اين پژوهشگر، اين برنامه براي 
كساني است كه اعتياد به مواد دارند طراحي 
شده و وقتي ريشه هاي اعتياد جستجو مي شود، 
مشخص مي شود، علت اصلي خالء فكري 
روحي، اخالقي است كه آنها را به سمت مواد 
مي كشاند. اين برنامه آن خال را پر مي كند. به 
نظرم هر چقدر اين برنامه را دقيقتر پياده كنند، 

معناي بهتري از زندگي به دست مي آورند.
وي در پايان گفتگوي خود با گزارشگر 
روزنامه مي افزايد: 12 گام، دستوراتي روحاني 

است كه نمي توان به صورت تئوري با آنها 
برخورد كرد، بلكه به صورت عملي است. 
ترك مواد مخدر يكي از سخت ترين كارهاي 
جسمي است. كساني كه در اين مسير هستند، 
به نوعي جهاد مي كنند و اين به پيدا كردن 
معنا هم كمك مي كند و معنويت بيشتري به 
زندگيشان بر مي گردد. در واقع اين 12 قدم 

كمك مي كند اين دو با هم هماهنگ شود. 

اعتياد، رفتاري اجتماعي
اعتياد در عين اينكه يك بيماري فردي 
است، به دليل تاثيرات گسترده بر اجتماع، 
موضوعي اجتماعي نيز تلقي مي شود. در واقع 

اعتياد زاده اجتماع و تاثيرگذار بر آن است. 
بررسي ريشه هاي اعتياد از منظر مردم شناسي، 
گرچه شايد در ظاهر در تضاد با گفته هاي 
بهبوديافته هاي ان اي باشد، اما براي شناخت 

بهتر اين بيماري الزامي  است. 
ارشد  كارشناس  عليرضايي،  راحله 
مردم شناسي در گفتگو با گزارشگر روزنامه 
مي گويد: اعتياد يك رفتار اجتماعي است، متاثر 
از ذهني معتاد است و فرد معتاد را هدايت 
مي كند. ذهن معتاد متاثر از محيط هاي اطراف 
خود از جمله خانواده است. به عبارتي، در اين 

حالت يك تغيير رفتار را شاهد هستيم.
اين دانش آموخته علوم اجتماعي در ادامه 
با اشاره به پژوهش هاي انجام شده در مورد 
اعتياد مي افزايد: بررسي و تحليل گفته هاي 
بيماران اعتياد، نشان مي دهد اوال، اين افراد 
مراحلي را براي معتاد شدن طي مي كنند، ثانيا، 
عامل اوليه و مهم معتاد شدن بسياري از اين 
افراد مشكل رواني و شخصي نيست بلكه 
از محيط اطراف و در راس آن خانواده آغاز 
مي شود. در اين مورد مي توان به گفته اريك 
اريكسن، واضع اصطالح «بحران هويت» 
اشاره كرد كه مي گويد: بعضي محيط هاي 
اجتماعي - فرهنگي نيروهاي بالقوه ي دوستي 

را تحريك مي كنند و بعضي ديگر توانايي تفكر 
انتزاعي را تشويق و ترغيب مي كنند. وي در 
ارتباط با خويشاوندي معتقد است كه براي 
توصيف نزديك ترين و بادوام ترين پيوندهاي 
بين اشخاص، غالبا مفهوم روابط نخستين را به 
كار مي برند. شمار بسياري از اينگونه روابط بر 
مبناي نهادهاي همپوش خويشاوندي خانواده 
و اهل خانه هستند. از اين رو، خانواده و 
محيط اطراف فرد به دليل مهم بودن شرايط را 
براي وي در جهت گرايش به اعتياد و يا ترك 

آن فراهم مي كند. 

اين پژوهشگر با اشاره به تحقيقاتي كه 
در اين مورد پيشتر انجام شده مي افزايد: حتي 
بعد از اينكه خانواده و اطرافيان متوجه خطاي 
خود مي شوند و در صدد اصالح رفتار خود 
مي شوند، نمي توانند فرد معتاد را از دام اعتياد 
نجات بدهند. زيرا مسير پر خطري را معتاد طي 
كرده است كه جدايي از آن كار ساده اي نيست.  
وي از گفته هاي فردي مثال مي زند كه 
خانواده براي ترك دادن او، تالش زيادي 
را انجام مي دهند: براي مثال يكي از افرادي 
كه براي بهبودي به ان اي مراجعه كرده بود و 
مي گفت كه خانواده اش به سرعت رفتار خود 
را تغيير داده اند و تالش زيادي براي جذب 
او به خانه مي كنند، در حالي كه تا پيش از آن، 

وي را طرد مي كردند. 
راحله عليرضايي در ادامه به مرحله اي 
بودن ترك اعتياد به مواد مخدر اشاره مي كند و 
مي افزايد: در گفتگو با بهبوديافتگان ان اي، بيشتر 
آنها از مرحله اي بودن ترك مصرف سخن به 
ميان آوردند كه نشاندهنده وابستگي روحي و 
ذهني است. اين افراد بارها و بارها اعتياد را ترك 
مي كنند ولي مجددا به سراغ آن مي روند، زيرا 

ذهن آنان هنوز درگير و اعتياد است.  
اين مردم شناس در ادامه به گفته هاي يكي 
از اعضاي ان اي اشاره مي كند كه نحوه دوري 
خود از مواد را بازگو كرده است: من در يك 
فصل سه بار در بيمارستان بستري شدم. يعني 
ماهي يك بار خوابيدم يعني هر ماه يك بار. 
در اين دوره، دكتر روانشناسي مرا به انجمن 
معتادان گمنام معرفي كرد. تا پيش از آن، همه 
مي خواستند جسمم را پاك كنند و با دريافت 
هزينه، جسمم از مواد پاك مي شد ولي روح و 

روانم فقط با شركت در جلسات انجمن پاك 
شد. راحله عليرضايي با اشاره به گفته هاي اين 
بهبوديافته مي افزايد: فرد معتاد در وهلة اول 
بايد ذهن خود را از اعتياد پاك بكند و براي 
اينكار الزم است بستر و شرايط را خودش و 

ديگران فراهم كنند .    
وي در گفتگو با ديگر افراد بهبود يافته، 
از زندان به عنوان راه حلي نامناسب ياد مي كند 
و مي گويد: بيشتر بهبوديافته ها، زندان را نيز 
تجربه كرده اند، اما بعد از آزادي، اولين اقدام 
آنها تهيه مواد بوده است. بسياري از آنها در 
زندان از اينكه از مواد دور بودند، رضايت 
داشتند اما مشكل زماني دوباره آغاز مي شود كه 
فرد مبتال به اعتياد، از زندان بيرون مي آيد و در 
جامعه قرار مي گيرد. وي به گفته يكي ديگر از 
بهبوديافتگان اشاره مي كند كه دغدغه اش نحوه 
مواجه با مردم عادي بعد از آزادي از زندان بود 
و از اينكه پزشكان، روانپزشكان و جامعه به 
چشم يك مجرم به او نگاه مي كرد، مي ترسيد.

تحليل  به  ادامه  در  پژوهشگر  اين 
گفتگوهاي خود با افرادي كه با روش ان اي 
از مصرف مواد دوري گزيده اند، مي پردازد 
و مي گويد:    تحليل هاي مصاحبه ها نشان 
مي دهند كه فرد معتاد خود بايد ذهنش درگير 

مسائلي بشود كه آزارش مي دهند. يعني متوجه
وخامت وضعيت خود شده و درصدد رهايي
از آن باشد. يعني همان گونه كه فرد انگيزة
معتاد شدن را در خود توليد و تقويت كرده،
انگيزة ترك اعتياد را نيز در خودش بايد در
خود تقويت كند. اين كار ساده نيست و شايد
هر كسي نتواند به تنهايي انجام دهد. در واقع
كاري كه انجمن معتادان گمنام مي كند، كمك
به فرد مصرف كننده در تمامي  اين مراحل

است. 
راحله عليرضايي سپس به تحليل روش
12 قدم انجمن ان اي مي پردازد و به نقل از
پژوهشگران عرصه علوم اجتماعي مي گويد:  
 بسياري از متفكران و محققان بر اين باورند
كه داليل اعتياد شامل عوامل جسمي و رواني،
اجتماعي و معنوي است. از اين رو، در انجمن
معتادان گمنام، اعتياد را صرفاً يك مشكل
زيستي و جسماني تعريف نمي كنند، بلكه آن
را يك بيماري فراگير در سه سطح وجودي
فرد (جسمي، روحي و رواني) مي دانند. افراد
مبتال به اعتياد عموماً افرادي ناتوان، نااميد،
داراي ضعف در اراده شخصي هستند كه
تأكيد بر مفهوم خدا جداي از مذهب و
دين به عنوان نيروي برتر و منبع انرژي،
مي تواند به آنها قدرت حركت در راستاي
سركوب تحريكات فردگرايانه و رفتارهاي
خالف وجدان جمعي جامعه، را دهد. در
حقيقت مي توان گفت معنويت روكشي براي
مراحل 12گانه انجمن معتادان گمنام است و
در حقيقت جهاني منحصر به فرد، جامعه اي
همبسته و متعهد در بطن جامعه اي گسترده تر

است. 

اين كارشناس ارشد مردمشناسي در پايان
گفتگوي خود مي افزايد: براساس آنچه كه
دوركيم به عنوان همبستگي اجتماعي تعريف
مي كند، بايد گفت، خيرخواهي و دگرخواهي
به عنوان مكانيسم همبستگي اجتماعي و
تقويت آن، منجر به تداوم جامعه مورد نظر
مي شوند. در نتيجه همواره به عنوان ارزشي
اخالقي - معنوي مورد تأكيد است. در
انجمن معتادان گمنام نيز به عنوان يك جامعه،
خيرخواهي و دگرخواهي در جهت تداوم
انجمن، اصول روحاني به شمار مي آيند. دراين
انجمن ها رئيس و مدير، قانون و جلسات
انجمن هاي معتادان گمنام براي هر فردي كه
تمايل به قطع مصرف دارد آزاد و رايگان است.
براي شركت در جلسات نه نياز به پرداخت
پول هست، نه امضا كردن برگه اي و نه حتي
اطالع دادن در مورد خود. حتي افراد الزامي به
گفتن نام خود نيز ندارند. هيچ شرايطي قبل
از ورود به جلسات به افراد تحميل نمي شود.
تنها شرط عضويت در جلسات، تمايل فرد به
پاك شدن از اعتياد است و حتي اين شرط نيز
تصميمي است كه افراد مي توانند انتخاب كنند

كه آمادگي آن را دارند يا خير. 
سجاد تبريزي 

نگاهي به فعاليت هاي «ان اي» در ايران - بخش پايانى

رفتار  يك  اعتياد  مردم شناسي:  ارشد  كارشناس  راحله عليرضايي،   * 
اجتماعي است، متاثر از ذهني معتاد است و فرد معتاد را هدايت مي كند

 * در انجمن معتادان گمنام، اعتياد را صرفاً يك مشكل زيستي و جسماني 
تعريف نمي كنند، بلكه آن را يك بيماري فراگير در سه سطح وجودي فرد 

(جسمي، روحي و رواني) مي دانند

 * مادر يك بهبوديافته: بسياري از ما باالي 90 درصد بيماري اعتياد را داريم، 
حال ممكن است به مواد اعتياد داشته باشيم يا نداشته باشيم؛ نواقص ما 

زمينه ساز ابتال به بيماري اعتياد است
 * يك بانوي پژوهشگر: ممكن است فردي در خانواده اي كامال مثبت رشد كرده 
باشد ولي پاسخ خود را از چرايي و چگونگي جهان نگرفته باشد، اين 12 قدم در 

واقع كمك مي كند به بازگشت انديشه ها به گرفتن معنا از زندگي و هستي

ذهن؛ ريشه اعتياد
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افـقـى: 
  1 - كنايه از او را مغلوب كردن است

 2 - داستان كوتاه و زيبايى از « اوهنرى» - برق زننده
3 - عالمــت بيمارى - طاقــت و تحمل - عالمت 

مفعولى - آواره و بى خانمان
  4 - تيز و برنده - استخوان پاچه گوسفند - گستاخ -

 پول خرد هندوستان
 5 - حسرت - رشته مرواريد - كاسنى از گياهان دارويى

 6 - از وسايل نقليه - خالص - چه وقت؟ - نيم تنه
 7 - درياچه اى در قزاقستان - از بازيگران فيلم پارك وى

   8 - تلف - كشتى جنگى - دعاى زير لب - آينه مقعر
 9 - زود عصبانى مى شود و از خود عكس العمل هاى 

تند نشان مى دهد - قطعه داخلى برخى وسايل
 10 - نصــف كارت ! – تصديــق ژرمن ها - آتش 

قرآنى - ضعيف و بى حال
 11 - ياقوت - حرف فرارى - سرمايه زندگى

 12 - احتيــاط - پول ايران قديم - ذره تجزيه ناپذير 
- خانه شعر

  13 - دانشگاهى در فرانسه - نامطبوع - از غزوات -
آبكى و رقيق 

14 - فقدان - ويراستن
 15 - شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت

عـمـودى:
 1 - مدرسه سبك قديم - دستگاهى درموسيقى اصيل 

ايرانى - نامى دخترانه
 2 - تخمين - به سرعت ، فورى

 3 - برادر آبادانى - شهر مرزى گيالن - روزى كه در آنيم
  4 - مشكل - خطاى ورزشى - نيم صداى ساعت -

 مقابل نيكى
 5 - ابزار در و پنجره - نهال كاشتن

 6 - گيــاه خورشــتى - خداحافظى بيگانه - محل 
ورود - آسيب

 7 - اشاره بعيد - برنده اسكار 1989 براى فيلم رنگ 
پول - نقطه شروع 

8 - شــبكه تلويزيونى - قطع سينمايى - از اجسام 
معدنى بلورى شكل - بعد از موعد

 9 - حراف - ايالت آلمان - خط كش رسم
 10 - تخــم مرغ فرنگى - راه ميانبر - گشــايش در 

كار - پا فشارى كننده
 11 - كتاب شرعى زرتشتيان به زبان پهلوى - نگارنده
 12 - سحاب - خون بها – سالح كاشتنى - گردش كودكانه

 13 - غير مناســب - اثرى از اميل لودويگ نويسنده 
آلمانى - پسوند اسامى بلغارى

 14 - رنج آور – تست 
   15 - مــدال مقــام  دوم - به عقب انداختن ، موكول 

كردن - اختراع « گراهام بل»

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده(نوبت اول) شركت تعاونى مسكن شماره 3 كاركنان وزارت كشور
جلســـه مجمع عمومى فوق العاده(نوبت اول) تعاونى، رأس ســـاعت14 روز شنبه مورخ 10 آذر 97 در 
محل ســـالن 600 نفرى واقع در خيابان فاطمى-ساختمان وزارت كشور برگزار مى گردد.از كليه اعضا يا 
نمايندگان تام االختيار آنان دعوت مى شـــود حضور به هم رسانند.هر عضو مى تواند نمايندگى سه نفر و 
هر شـــخص غيرعضو نمايندگى يك نفر از اعضاى تعاونى را عهده دار گردد. حضور عضو به همراه نماينده 
وى براى تأييد وكالت و صدور ورقه ورود به مجمع در دفتر شركت تعاونى واقع در طبقه همكف ساختمان 
شهيد باهنر تا يك روز قبل از برگزارى مجمع ضرورى است.مجمع عمومى با حضور حداقل دو سوم اعضا 
يا نمايندگان تام االختيار آنان رســـميت خواهد يافت و مصوبات آن پس از تأييد مراجع قانونى،براى كليه 

اعضا اعم از حاضر و غايب، نافذ و معتبر خواهد بود.
هيئت مديرهدستور جلسه: اصالح ماده 6 اساسنامه (تمديد مدت تعاونى)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى(نوبت اول) شركت تعاونى مسكن شماره 3 كاركنان وزارت كشور
جلســــه مجمع عمومى عادى(نوبت اول) تعاونى، رأس ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 2دى 97 در محل سالن 600 نفرى واقع در 
خيابان فاطمى-ساختمان وزارت كشور برگزار مى گردد.از كليه اعضا يا نمايندگان تام االختيار آنان دعوت مى شود حضور به هم 
رســــانند.هر عضو مى تواند نمايندگى سه نفر و هر شخص غيرعضو نمايندگى يك نفر از اعضاى تعاونى را عهده دار گردد.حضور 
عضو به همراه نماينده وى براى تأييد وكالت و صدور ورقه ورود به مجمع در دفتر شركت تعاونى واقع در طبقه همكف ساختمان 
شــــهيد باهنر تا يك روز قبل از برگزارى مجمع ضرورى اســــت.مجمع عمومى با حضور حداقل نصف به عالوه يك نفر اعضا يا 
نمايندگان تام االختيار آنان رسميت خواهد يافت و مصوبات آن پس از تأييد مراجع قانونى، براى كليه اعضا اعم از حاضر و غايب، 
نافذ و معتبر خواهد بود. دستور جلسه:1-استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 2-تصويب صورت هاى مالى سال هاى 1395 

و 1396  3-تصويب بودجه پيشنهادى سال 1397  4-انتخاب اعضاى هيئت مديره و بازرسان براى دوره آتى
نامزدهاى تصدى سمت هاى عضو هيئت مديره و بازرس الزم است براى ثبت نام، با در دست داشتن اصل و كپى شناسنامه 
و كارت ملى،آخرين حكم كارگزينى، مدرك تحصيلى و درخواست كتبى حداكثر تا تاريخ 6 آذرماه 1397 در ساعات ادارى 

هيئت مديرهبه دفتر تعاونى مراجعه نمايند.

آگهي مزايده عمومي 
شركت گروه صنعتي و معدني ســـيمان تجارت مهريز در نظر دارد 
اقالم مستعمل و اسقاطي و ضايعاتي شـــامل: انواع آجرهاي نسوز، 
ورق و آهن آالت نسوز و ضد سايش، تســـمه هاي نقاله، بالت هاي 
چوبي، الكترود، پشم شيشه فويلدار، انواع كابل، الستيك فرسوده و 
روغن هاي ضايعاتي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. 
لذا از كليه متقاضيـــان كه داراي توانايي اقتصادي مي باشـــد دعوت 
به عمل مي آيد از تاريخ 97/08/28 به جز روزهاي تعطيل جهت بازديد 
از اقالم فوق و تهيه اســـناد آن به آدرس كارخانه سيمان تجارت مهريز 
واقع در جاده يزد مهريزـ  2 كيلومتر بعد از پليس راهـ  واحد بازرگاني 

مراجعه نمايند. (تلفن واحد بازرگاني 03532521757 ) 
ـ هزينه خريد اسناد مزايده پنج ميليون ريال مي باشد. 

ـ هزينه چاپ آگهي مزايده به حساب برنده مناقصه مي باشد. 
شركت سيمان تجارت مهريز

آگهى تغييرات شركت روان سنج سهامى خاص
 به شماره ثبت 73425 و شناسه ملى 10101183347 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/10/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مجمع 
عمومى هر ســـال دو بازرس اصلى و يك على البدل انتخاب خواهد نمود. از بازرسان اصلى يكى از شركتهاى 
حسابرسى (عضو كانون حسابرسان خبره) مى باشد و دو نفر ديگر يك بازرس اصلى و يك بازرس على البدل 
از بين صاحبان سهام خواهند بود تا طبق مقررات قانون امور شركت را مورد بررسى قرار دهند و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272587)

آگهى تغييرات 
شركت نفت آريا آپادانا سهامى خاص

 به شماره ثبت 456034 و شناسه ملى 14004153123 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى روزبه كاويان پور دارنده كد ملى 2219005089 به سمت 
رئيس هيئت مديره و آقاى مازياركاويان پور دارنده كدملى 0067429270 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خشـــايار كاويان پور دارنده كد ملى 
0480190178 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره انتخاب شدند حق 
امضاى كليه اوراق و اسناد تعهد آور از قبيل چك و سفته و برات و قراردادها به 
عهده روزبه كاويان پور و مازيار كاويان پور متفقا همراه با مهر شركت ميباشد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272590)

 آگهى تغييرات شركت كارگزارى بانك توسعه صادرات
 سهامى خاص به شماره ثبت 132399 و شناسه ملى 10101756777 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/16 ومجوز شـــماره 

122/39076مورخ97/6/21ســـازمان بورس واوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ 

شـــد : - آقاى حســـين كيانى زاده داراى كد ملى 1288158351 به نمايندگى از 

سوى شركت گسترش تجارت برنا (شناسه ملى10103765505) بعنوان رئيس 

هيئت مديره. - آقاى سيد مهدى موسوى خوشدل داراى كد ملى 0076898946 

به نمايندگى از ســـوى شـــركت گروه راهبران اقتصادى آرمان (شناســـه ملى 

10103477823) بعنوان نايب رئيس هيئت مديره. -آقاى سيدرضا علوى داراى 

كد ملى 0069081964 به نمايندگى از سوى شركت گروه انرژى پترو نفيس آرمان 

(شناسه ملى10103729670) بعنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل. - آقاى بابك 

باقرى مهماندوستى داراى كد ملى0067985122 به نمايندگى از سوى شركت 

توسعه انرژى و خدمات بيستون (شناسه ملى10103765499 بعنوان عضو هيئت 

مديره. - آقاى محمد خان زاده داراى كد ملى1380115299 به نمايندگى از سوى 

شركت مديريت و توسعه فناورى اطالعات آرمان(شناسه ملى10103765484) 

بعنوان عضو هيئت مديره.انتخاب شدند كليه اسناد تعهد آور از قبيل چك و سفته و 

بروات و عقود با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره و در غياب احدى از آنان با 

امضاى دو عضو هيئت مديره و مهر شركت معتبر مى باشد.كليه اوراق عادى و مكاتبات 

و مراسالت با امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(272595)

آگهى تغييرات شركت سپهر صنعت سورنا سهامى خاص
 به شماره ثبت 385849 و شناسه ملى 10420271655 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
عبارت ذيل به موضوع شركت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: انجام كليه 
عمليات تخليه ، بارگيرى ، انباردارى كليه كاالهايى كه مشمول انجام تشريفات گمركى ميباشد. 

(در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوز هاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272582)

آگهى تغييرات شركت روان سنج سهامى خاص
 به شماره ثبت 73425 و شناسه ملى 10101183347 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/12/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت به آدرس تهران – شهرك چشمه – بلوار انديشه – خيابان ايرانيان – 

پالك 2 – طبقه همكف كد پستى 1485974451 تغيير يافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272586)

آگهى تغييرات شركت توسعه كشت دانه هاى روغنى سهامى خاص
 به شماره ثبت 11300 و شناسه ملى 10100447804 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاى احمد محمدى چرى به شماره ملى 6359384493 به نمايندگى از شركت روغن 
نباتى شيراز (به جاى آقاى سيد شهباز نوراشرف الدين ) و خانم مرجان حسينى به شماره 
ملى 0070234507 به نمايندگى از شركت شركت روغنكشى اكسدانه (به جاى آقاى 
محمودرضا زند كريم خانى) به سمت اعضاى جديد هيئت مديره براى بقيه مدت تصدى 
انتخاب گرديدند . در نتيجه آقاى احمد محمدى چرى به شـــماره ملى 6359384493 
به سمت رئيس هيئت مديره وخانم مرجان حسينى به شماره ملى 0070234507 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى رضا شريفى روز بهانى با شماره ملى 0492535027 
به سمت عضو هيئت مديره و خانم مريم عظيمى به شماره ملى0068918690 به سمت 
عضو هيئت مديره وآقاى رضا يونسى به شماره ملى 6019273083 به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاى امير عطايى فر باشماره ملى 0042944414به سمت مدير عامل شركت 

(خارج از هيئت مديره )انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272583)

آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى نوش مازندران سهامى خاص

 به شماره ثبت 248166 و شناسه ملى 10102887657
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/03 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - نصرت ذبيحى به شماره ملى 2279595788 به سمت رئيس 
هيئت مديره و محمدرضا افراشته به شماره ملى 0937539521 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و مهدى دانشمند به شماره ملى 1532270801 
به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره تعيين گرديدند -كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 

با امضاء دو نفر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر ميباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272584)

آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى نوش مازندران سهامى خاص

 به شماره ثبت 248166 و شناسه ملى 10102887657 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/03 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - نصرت ذبيحى به شماره ملى 2279595788 و 
محمدرضا افراشته به شماره ملى 0937539521 و مهدى دانشمند به شماره 
ملى 1532270801 بعنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند - موسسه حسابرسى هوشيار مميز به شناسه ملى 10100439645 
به ســـمت بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى فراز مشـــاور به شناسه ملى 
10100218400 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 
شدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب 
شد. - ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهى به سال 1396 مورد تصويب 

قرارگرفت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272585)

آگهى تغييرات شركت نفت آريا آپادانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 456034 و شناسه ملى 14004153123 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزيان و صورتهاى مالى مربوط 
 به سال مالى منتهى به پايان اسفند 1396تصويب شد آقاى روزبه كاويان پور
 دارنده كدملـــى 2219005089 و آقاى مازيار كاويان پور دارنده كدملى 
0067429270 و خشايار كاويان پوردارنده كدملى 0480190178 به سمت 
 اعضاى هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب شدند آقاى بهرام محمد زاده 
روحانى دارنده كد ملى شـــماره0033842736به سمت بازرس اصلى و 
آقاى محسن محبى دارنده كدملى شماره 4899758911به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك سال انتخاب شدند . روزنامه كثير االنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272589)

آگهى تغييرات شركت مهندسى و مشاوره سازه گستر سايپا 
سهامى خاص به شماره ثبت 56673 و شناسه ملى 10101017663 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس : اســـتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، كارخانه 
مينو ، خيابان شهيد محمود پورى ، بزرگراه اميرسرلشگرشهيدحسين لشگرى ، پالك 195 ، طبقه 
همكف كد پستى 1399735311 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272577)

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذاى عمران و توسعه پايدار ايرانيان
 سهامى خاص به شماره ثبت 326254 و شناسه ملى 10103628309 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس: اســـتان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله 
شهرك قدس - ايوانك-خيابان سوم-خيابان درخشان-پالك -41مجتمع درخشان-طبقه همكف- 

كد پستى 1467843874 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272581)

آگهى تغييرات
 شركت توسعه ترابر ريلى آتين سهامى خاص

 به شماره ثبت 515419 و شناسه ملى 14007072252 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : -به استناد بند 19 از ماده 36 اساسنامه شركت كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور و بانكى از قبيل چك ، سفته ، برات ، عقود اسالمى و قراردادها 
با دو امضاء هاى مشروحه ذيل و با مهر شركت معتبر خواهد بود : مديرعامل و 
يكى از اعضاء هيئت مديره . مديرعامل و آقاى فريد عامرى فرزند مسعود به 
شماره ملى 0943196035 و در غياب مديرعامل ، دو عضو از اعضاء هيئت 
مديره و يا يكى از اعضاء هيئت مديره و آقاى فريد عامرى فرزند مســـعود 
به شـــماره ملى 0943196035 و مكاتبات عادى و ساير نامه ها با امضاى 

مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272578)

آگهى تغييرات شركت سپهر صنعت سورنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 385849 و شناسه ملى 10420271655 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسســـه حسابرسى وانيا نيك تدبير به شناسه 
ملى 10320721862 بعنوان بازرس اصلى و مؤسســـه حسابرسى آبتين 
روش آريا به شناسه ملى 10320729344 بعنوان بازرس على البدل شركت 
به مدت يك ســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. شركت گروه مالى 
ملت شناسه ملى10102801942 و شركت ارزش آفرين اطلس به شناسه 
ملى 10320481140 و شـــركت توسعه خدمات مديريت بهين تدبيرما به 
شناسه ملى 10320807257 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند.تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى96 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272579)



ناصر خسرو انديشمندي است 
آزاده و خردورز كه بيشترين منزلت و 
اعتبار را براي تفكر مستقل قائل است 
و از پيروي ناآگاهانه از آراي ديگران 
ســـخت گريزان و متنفر. با توجه به 
آنچه گفته شد، شگفت نيست كه او 
تا اين حد، از تقليد نابخردانه نفرت 

داشته باشد:
تقليد نپذرفتم و حجت ننهفتم 

زيرا كه نشد حق به تقليد مشّهر1
(همان، ص51، قصيدة 242)

هـــر كـــه او از پِس تقليـــد همي خواند
مـــر مرا، خود از پســـش رفتـــن نتوانم 
(همان، ص283)

بيان كن حال و جايش را اگر داني مرا ورنه 
مپوي اندر ره حكمت ز تقليد اي پسر عميا2

(همان، ص3، قصيدة 1)
اگـــر بـــا ديـــدهاي ناديـــده مشـــنو 

تـــو برهان خـــواه و بر تقليـــد مگرو3
(روشنائينامه، ص533)
 به اعتقاد ناصر خسرو، حتي در خواندن قرآن كريم نيز تعقل و 

تدبّر الزم است و تقليد صرف روا نيست:
اي خوانده به صد حيلت و تقليد قران4 را 

ماننـــدة مرغـــي كـــه بياموزد دســـتان5
همچون سخن مرغ است اين خواندن ناراست 

بيحاصـــل و بيمعني و بيحجت و برهان 
 از خوانـــدن چيزي كه بخوانيش و نداني 

هرگز نشـــود حاصل چيزيـــت جز افغان
(مينوي و محقق، ص485، قصيدة 232)

3. نفي روايتگرايي
غـــّره مشـــو بـــدان كه همـــي گويد     

بهمـــان بـــن فـــالن ز فـــالن دانـــا
(همان، ص28)
 از نظر ناصر خســـرو هيـــچ كاري غيرمعقولتر و ناموجهتر از 
اتكاي نينديشيده و نسنجيده به گفتههاي ديگران نيست؛ از اينرو وي 
روايتگرايي صرفـ  قائل شدن حّجيت مطلق براي اقوال ـ6 را مردود 
ميشمارد و استناد و استدالل به گفتهها و شنيده  هايي را كه صحت آنها 

با معاينه و مشاهده تأييد نشده باشد، غيرمنطقي و ناروا ميداند:
اي به سر برده خيره عمر طويل    همه بر قال و قيل و گفتن قيل 
خبر آري كه اين روايت  كرد     جعفر از سعد و سعد از اسماعيل

(همان، ص123، قصيدة 55)
شـــنيده        ســـخنهاي  بـــاور  مكـــن 

شـــنيده كـــي بـــود هرگز چـــو ديده؟ 
نـــه بـــس كاريســـت آخـــر، ناشـــنيدن

بـــه قـــول بـــد نشـــايد بگرويـــدن
(روشنائينامه، ص533)
همانجـــا در بياعتباري و بيفايدگي نقل قولهاي متوالي ناموثق 

چنين ميگويد:
چـــه گويـــي كاين روايـــت ميكند زان 

زبيـــر از خالـــد و خالـــد ز عثمـــان؟ 
دري بـــر تـــو نخواهد زين گشـــودن 

نـــه معنـــي خواهدت زيـــن رخ نمودن
 از ديدگاه ناصر خسرو، قرآن كريم سرشار از تمثيل است؛ از اينرو 

به جاي تفسير ظاهري بايد به تأويل7 آن پرداخت:
سراســـر پـــر ز تمثـــال اســـت تنزيل8

تو زو تفســـير خواندســـتي نـــه تأويل 
صـــدف داري تـــو گفتي تـــرك گوهر 

عـــرض ديدي، نكـــردي يـــاد جوهر 
طلـــب كـــن اصـــل برهـــان داليـــل 

كـــزو روشـــن شـــود رمـــز اوايـــل9
نشـــايد شـــد به انـــدك مايـــه راضي 

كـــه داري يـــاد قـــول اهـــل ماضـــي 
ببيـــن باري كه تا ايشـــان چـــه گفتند 

بـــه دل ياقـــوت يـــا خرمهره ســـفتند
(همانجا)

4. دينداري مبتني بر تحقيق و تعقل
مرد را در دين روا باشد كه جويد دين به عقل

بازگوي آخر كه بيدين را عالمت چيست پس؟ 
(همان، ص206)
 در جاي جاي ديوان ناصر خسرو و ديگر آثار او به كرات نشانههايي 
بارز و صريح از ايمان مستحكم و پرشور ديني، همراه با ارادت خاص 
و دلبستگي شديد نسبت به خاندان عصمت و طهارت، مشاهده ميشود 
كه از آن ميان، به نقل چند نمونه اكتفاء ميشود. شايان تأمل است كه 
در جملگي اين شواهد، «دين» و «طاعت» يا در كنار «علم» و «دانش» 

ذكر شده است و يا همراه «خرد» و «عقل»:
بـــا لشـــكر زمانـــه و با تيـــغ تيز دهر 

دين و خرد بس اســـت ســـپاه و سپر مرا 
شكر آن خداي را كه سوي علم و دين خود

ره داد و ســـوي رحمت بگشـــاد در مرا 
انـــدر جهان به دوســـتي خانـــدان حق 

چـــون آفتاب كـــرد چنين مشـــتهر مرا 
(مينوي و محقق، ص12، قصيدة 6)

بيعلـــم و دين همي چـــه طمع داري؟ 
در هـــاون آب خيـــره چـــه ســـايي؟ 

بشـــتاب ســـوي طاعـــت و زي دانش 
غـــره مشـــو بـــه مهلـــت دنيايـــي 
(همان، ص7، قصيدة 3)

طاعـــت و علـــم راه جنـــت اوســـت 
جهـــل و عصيانـــت رهبـــر ناراســـت 

چون دين و خرد هستمان چه باك است 
گـــر ملكت دنيا به دســـت ما نيســـت؟

(همان، ص116، قصيدة 51)
 افزون براين، علم و دين از ديدگاه ناصر خســـرو اصوال الزم و 
ملزوماند؛ از اينرو دانشي كه با دينداري همراه نباشد، در واقع، دانش 

نيست:
آن كـــو نكند طاعت علمـــش نبود علم 

زرگـــر نبـــود مرد چو بـــر زر نكند كار
(همان، ص165، قصيدة 76)
 كمـــا اينكـــه دينداري بدون علم نيز مردود و به منزلة گونهاي باد 

است:
طاعـــت بيعلـــم نـــه طاعـــت بـــود 

طاعـــت بيعلـــم چـــو باد صباســـت
(همان، ص101، قصيدة 45)

 همين مالزمه، بين دين و تعقل هم صادق است:
در ره عقبـــي بـــه پـــاي رفـــت نبايد 

بلكـــه به جـــان و به عقل بايـــد رفتن
(همان، ص169، قصيدة 78)

پينوشتها
1. مشهور، معروف                2. كوركورانه

3. متمايل مشو، روي نياور         4. مخفف قرآن
5. داستان، قصه

6. اين تعبير را نخستين بار در يكي از جلسات پر بار تدريس استاد فقيد 
شادروان دكتر حسين پيرنيا از معظٌم له شنيدم. ايشان «حجيّت اقوال» را از جملة 
آفات اساسي تحقيق و تفكر علمي ميشمردند و از رواج و اعتبار فوقالعادة آن 
در قرون وسطي داستانهايي عبرتانگيز (و از جمله ماجراي مناقشه بر سر تعداد 
دندانهاي اسب) نقل ميكردند و از جمله ميفرمودند: در آن روزگاران دهشتانگيز 
هر بار كه موضوع و يا سؤال تازهاي مطرح ميشد، بهجاي اينكه به بررسي مستقيم 
و عيني موضوع از طريق تجربه و مشاهده بپردازند، (مثال بروند و دندانهاي اسب 
را بشمارند) فوراً به سراغ گفتههاي گذشتگان ميرفتند و نقل اقوال آنان را براي 
جوابگويي و حل مسأله كافي ميدانستند و با استناد به اينكه ارسطو (و يا بزرگي 
ديگر) چنين گفته است خود و ديگران را ظاهرا قانع و ساكت و يا مرعوب ميكردند 

و امكان و تصور چون و چرا را از خود و سايرين سلب مينمودند. 
7. تأويل عبارت است از «شرح و بيان كلمه يا كالم بهطوري كه غير از 
ظاهر آن باشـــد» (فرهنگ فارسي، دكتر معين). در اين مصراع تأويل به مفهوم 
جســـتجوي معاني باطني آيات قرآن به كار رفته اســـت كه گفتهاند قرآن هفت 
بطن دارد و از اين نظر، با تفسير كه بيشتر به ظواهر آيات و جستجوي معاني 
ظاهري آنها ميپردازد، تفاوت دارد.  ناصر خسرو براي تأويل، اعتبار زيادي قائل 
است تا آنجا كه در بيتي ميگويد: نيست تنزيل سوي عقل مگر/ آب در زير 

(ديوان ناصر خسرو، پيشين، ص241) كاه بيتأويل
8. تمثال: مثل، تمثيل؛ تنزيل: قرآن كريم

9. جمع اول: 1ـ آغازها، پيشها، 2ـ پيشينها، پيشينيان (فرهنگ معين). 
در دائرهالمعارف فارسي ذيل «علوم اوائل» چنين آمده است: «در كتب مؤلفين 
و نويسندگان اسالمي به علومي گفته ميشود كه از راه ترجمة كتب يوناني به 

عالم اسالم راه يافته بود.»

 نظرها و انديشهها

به نوشتة طبرى موى سر خليفه 
سوم انبوه بود و او «ريش خود را زرد 
مىكرد».45 امام محمد غزالى (وفات 
505ق) نيز شـــرح مفصلى دربارة 
محاســـن و رنگكردن آن و خضاب 
دارد: «در محاسن ده خصلت مكروه 
است، و بعضى مكروهتر از بعضى...»؛46
در اينجا دو مورد آن به اختصار نقل 
مىشود: اول، و آن رنگكردن است 
به ســـياهى، منهى است... و گفتهاند: 
اول كسى كه به سياهى خضاب كرد، 
فرعون بود... دوم، رنگكردن اســـت 

به سرخى و زردى و آن رواست، براى پوشيده داشتن پيرى بر كافران 
در غزو و جهاد، و اگر براى اين نيت نباشد، و براى تشبّه بود به اهل 
دين مذموم باشد. پيغامبر گفت (عليهالصلواه و السالم): «الصفره خضاب 
المســـلمين و الحمره خضاب المؤمنين»، و براى سرخى به حنا و كتم 

رنگ كردندى و براى زردى، به خلوق و زعفران.47
دربارة معنى لغت عربى «كتم» [برگ نيل؟] اختالف نظرهاى زيادى 
در متون كهن وجود دارد. به نوشتة ابوريحان بيرونى: «بعضى گفتهاند 
وسمه را گويند. ليث گويد كتم نباتى است كه او را با وسمه از جهت 
خضاب سياه استعمال كنند. ازهرى (هروى) گويد كتم نباتى است كه 
لون او به سرخى به هم آميخته باشد. ابوحنيفه (دينورى) گويد به وسمه 
شـــباهت دارد، و در بعضى مواضع اين نبات با وســـمه به هم برآيد از 
زمين. گفتهاند در عرب روغنى است كه او را «مكتومه» گويند، به آن 

سبب كه كتم و زعفران در وى كرده باشند.48
صاحب يواقيتالعلوم (تأليف نيمه دوم قرن ششم) از جمله نوشته 
است: «خضاب سياه خود مكروه است و نيز دشوار است؛ چنانكه شاعر 
گويد: الشيب عيب و الخضاب عذاب؛ و در جامع احمد بيهقى رحمهاهللا 
از ابوامامة روايت مىكنند كه مصطفى صلىاهللا عليه و ســـلم به قومى 
از انصار بگذشـــت، موهاى ايشان سپيد ديد، گفت: «يا معشر االنصار، 
حّمروا او صفّروا و خالفو اهل الكتاب»؛ و هم از آنجاست كه صديق 
خضاب به حنا و كتم كرد. و كتم، وسمه باشد. و اين خضاب سياه بود. 
عمر خضاب كرد به حنا.49 على بن حسين انصارى نوشته است: كتم؛ 
صاحب منهاج گويد وسمه است. به نوشتة همو: وسمه: ورق  [ برگ] نيل 
است... موى را خضاب كند، خاصه چون با حنا بود.50 حكيم عينالملك 
شيرازى در الفاظ االدويه (تأليف 1038)، كتم را وسمه يعنى ورق نيل 

معرفى كرده است.51
به نوشتة محمد مؤمن حسينى تنكابنى طبيب شاه سليمان صفوى 
1105): «كتم، وسمه است. بّرى و بستانى مىباشد.  (حكومت: 1077ـ
و بّرى را در مازندران و تنكابن شال حنى نامند، يعنى حناى شغال. و 
كتم غير برگ نيل است؛ چه، گياه نيل شبيه است به گياه كتان و ساق 
نيل مجّوف اســـت و برگ وسمه شبيه به برگ مورد  [ است] و ساقش 
غير مجّوف و ثمرش به قدر فلفلى و بعد از رسيدن سياه مىشود... و 
با توجه به شرحى  بعضى برگ وسمه دانستهاند و خالف واقع است.»52
كه گذشت، گياه كتم در خضاب رنگ سياه كاربرد داشته و بعضى بعد 
از آن از حنا استفاده مىكرده و برخى كتم و حنا را مخلوط به عنوان 

خضاب به كار مىبردهاند. 
مرحوم دهخدا در ذيل وسمه شرحى با شواهدى نقل كرده است: 
«وسمه هندى باشد و كرمانى؛ وسمة هندى رنگ سياه طاوسى دهد و 
 [ وسمة] كرمانى، رنگ سياه فقط و يا با طاوسى كمرنگ. وسمة هندى 
زودتر گيرد» (ذخيرة خوارزمشـــاهى)؛ و يادداشتى نيز از خود افزوده است: 
«وسمه غير كتم است؛ جوهرى گويد: كتم گياهى است كه آن را با وسمه 
مخلوط و با آن خضاب كنند. مؤلف  [ دهخدا] در يادداشتى نويسد: به 
اغلب احتماالت كتم: رنگ است كه امروز نيز براى سياه كردن موى به 
كار برند (لغتنامه، ذيل وسمه). با اين حال همان در آميختگى معانى وسمه 
و نيل و كتم و غير آن، در متون كهن، به منابع گياهشناسى معاصر نيز 

راه يافته است.53
صاحب مجملالتواريخ و القصص (تأليف 520)، كه مأخذ اصلى و 
عمدة وى تاريخ طبرى بوده، در معرفى و توصيف خليفة سوم از جمله 
نوشته است: «مردى سفيدروى... و مويش تا بازوها بپوشيدى؛ و ريش 
خود را به حنا و زعفران خضاب كردى».54 به نوشتة همو: «معاويه مردى 

بود دراز باال... و ريش را به حنا و زعفران خضاب كردى».55
به نوشتة ابوريحان بيرونى: «وسمه: برگهاى نيل است»، و از قول 
رازى در الحاوى، مىافزايد: «وسمه: نيل دشتى است»؛56 بيرونى در معرفى 
نيل نوشته است: «از مرز مغون و الشگرد تا مرز هرمز نيل مىكارند... 
در ناحيـــة كلـــور و لوهاور  [ : الهور كنونى] نيز نيل مىرويد.»57 نيل يا 
وسمه، نام گياهى از تيرة صليبيان، به بلندى حدود يك متر، با گلهاى 
زردرنگ، بومى شمال افريقا و اروپاى جنوبى و مركزى، و آسياى غربى 
از جمله ايران است، برگهاى اين گياه مادة رنگكنندة سبز مايل به آبى 
دارد.58 برگهاى آن در رنگ موى به عنوان خضاب همواره اســـتفاده 

مىشده است. 
برابر نوشتة طبرى در روز عاشوراى سال 61 هجرى كه حضرت 
امامحسين(ع) به شهادت رسيد، حميد بن مسلم گويد: «حسين جبة خزى 
به تن داشت و عمامه به سر، و با وسمه خضاب كرده بود».59 مؤلف 
يواقيتالعلوم نيز شـــايد برگرفته از نوشتة طبرى، نقل كرده است: «در 
تواريخ خواندهام كه: قتل الحسين بن على رضى اهللا عنهما و عليه جبّه 
من خّز و كنّاء و على رأسه برنس من خز ادكن و كان خاضبا بالّسواد».60

طبرى از قول ســـليمان نوفلى در ذيل وقايع ســـال 158ق، ضمن شرح 
158) از جمله نوشـــته  خصوصياتى از منصور دوانيقى (خالفت: 136ـ
است: «منصور با زعفران خضاب مىكرد، چون ريش او كمپشت و نرم 

بود، خضاب وسمه نمىگرفت.»61
11. زعفران نام پسران

لغت عربى زعفران با نام پهلوى (فارســـى ميانه) و پارســـى كهن 
(هخامنشى) «كركم»، منشأ از دامنههاى الوند و زاگرس دارد و رويشگاه
طبيعى و اولية آن دامنههاى نواحى كرمانشاه، همدان، تويسركان، بروجرد 
و نهاوند بوده و تا نواحى اراك، رى، قم، گلپايگان و رويدشت اصفهان، 
يكى از  و همچنين در برخى از نواحى مازندران گسترش داشته است.62
نكات جالب و شگفت در فرهنگ ايرانى، گزينش وجه تسمية زعفران 
براى نام پسران است. عجيب از آن جهت كه در قلمروهاى فرهنگ و 
تمدن ايرانى، به مفهوم جغرافيايى بسى پهناور آن در ادوار قديم، انتخاب 
نام رستنىها و گلهاى زيبا و ظريف براى دختران معمول بوده، اما چرا 
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اشاره: آنچه در پي ميآيد، بخشي از كتاب «تاريخ 
انديشه سياسي» (از عهد باستان تا  امروز) است كه به 
همت انتشـــارات اطالعات روانه بازار نشر شده است. 
مؤلف در اين كتاب مي كوشـــد با بياني روان و ساده، 
خواننده را با فصل مهمي از تاريخ انديشه آشنا سازد.

يكى از جالبترين تناقضات در تاريخ انديشـــه 
سياسى آن اســـت كه افالطون و بهخصوص ارسطو 
و تا حدود زيادى حيات سياســـى «پوليس» آتن تأثير 
گيرايى بر تخيل سياسى در طول قرون متمادى داشتهاند! 
«پوليـــس» نهادى منحصر بـــه فرد بود كه حدودى از 
مشاركت سياسى را براى شهروندانى فراهم مىساخت 
كه هرگز با هم برابر نبودند. ســـنجش حيات سياسى 
امپراتورىها و دولتها با معيارهاى آن، بهناچار دور از 
دسترس و يأسآور به نظر مىرسد. از منظر عملى، همه 
پذيرفتهايم كه صميميت سياســـى «پوليس» قابل تكرار 
نيست، و اگر آرمان مردمساالرى مشاركتى را از پريكلس 
اقتباس كنيم، مردمساالرى مشورتى امروز را امرى نسبتا 
ماللتآور خواهيم يافت. مقامات، ديوانساالرى، احزاب 
و انجمنهاى سياســـى، ما را با موضوعات گســـتردة 
پيرامون «زندگى خوب» كه افالطون و ارســـطو را به 
خود مشغول كرده بود، بيگانه مىسازد. فشار اطالعاتى 
كه در دســـترس ماست، حتى درك ماهيت كلى يك 
نظام سياســـى را براى شهروندان عادى بسيار دشوار 
مىســـازد. و البته اطالعات اغلب از نگرگاه گروههاى 
ذينفع سياسى عرضه مىشود؛ زيرا آنها نيز روايت خود 
را دارنـــد. در ايـــن اوضاع و احوال، تعجبى ندارد كه 
معدودى از ما بتواند تصوير مثبت ارسطو را از انسانـ 

به مثابه حيوان سياسىـ  از دل و جان تأييد نمايد. در 
حقيقت مىتوانيم شكانديشى در قبال فضايل سياسى 

را وجه تمايز شخصى بدانيم. 
اما سرخوردگى از سياســـت، پديدهاى امروزى 
نيســـت. حتى همان زمانى كه افالطون و ارسطو آثار 
خود را مىنوشتند، دنياى سياست كه آنها جاودانهاش 
ســـاختند، به پايان خود نزديك مىشد. ارسطو معلم 
اســـكندر مقدونى بود كه فتوحاتش عمال به استقالل 
سياسى «پوليس» خاتمه داد! رقابت دولتشهرهاى يونانى 
همواره آنها را در برابر حمله يك قدرت مصمم خارجى 
آسيبپذير مىساخت. توسعه مقدونيه در زمان فيليپـ 

پدر اسكندرـ  آغاز شده بود. دستاوردهاى نظامى اسكندر 
قدرت مقدونيه را در وراى يونان گسترش داد و بيشتر 
آسيا و مصر را در بر گرفت. مقدر نبود كه امپراتورى 
مقدونيه عمرى دراز داشته باشد. تقريبا بالفاصله پس 
از مرگ اسكندر در 323قم، رقابتها پديدار گشت و 
امپراتورى تكهتكه شد؛ اما در يونان، بازگشتى به «پوليس» 
به مثابه موجوديت سياسى خودمختار وجود نداشت. 
دولتشهرها ديگر نمىتوانستند منابع اقتصادى الزم را 

براى حفظ موضع نظامى خود گرد آورند. 
انتخابى كه در برابر دولتشـــهرهاى يونانى قرار 
داشت، انتخاب ميان يك كنفدراسيون نظامى و يا پذيرش 
سلطه يك قدرت خارجى بود. تجربه كنفدراسيون نظامى 
آزمايش شـــد و رقابتهاى داخلى مانع عملى شدن 
آن گرديد. در اين موقعيت، مسائل سياسى امپراتورى 
مقدونيـــه نه بـــه بازخيزى «پوليس»، كه به ظهور يك 
سلطهگر جديد منجر گرديد. توسعة سرزمينى جمهورى 
روم جايى براى استقاللى كه يونان، مطابق شرح توسيديد، 
در دوره رقابت آتن و اسپارت از آن برخوردار بود، باقى 
نگذاشت. و با پيروزى اُكتاويان  در 31قم، تقدير سياسى 
يونان در قرنهاى آينده به صورت بخش جدايىناپذيرى 

از امپراتورى روم رقم خورد.
اگرچه دولتشـــهرهاى يونان استقالل خود را از 
دســـت دادند، اما نبايد فرض كرد كه همه جنبههاى 
زندگى ناگهان دگرگون شـــد. حكمرانى بر امپراتورى 
در عهد باســـتان مســـتلزم اختيارات محلى زيادى در 
اداره امـــور روزمره بود. امپراتورى مقدونيه تا اندازهاى 
بـــه تقويت نقش خاص آتن كمك كرد؛ زيرا زبان و 
فرهنگ يونان به وسيلة ارتباط گروههاى نخبه در سراسر 
امپراتورى تبديل شد. بدين ترتيب افالطون، ارسطو و 
ديگر نويسندگان كالسيك به كسانى معرفى شدند كه 
در حكم مخاطبان بينالمللى آنان بودند. دقيقا در حالى 

كه اقتدار سياسى يونان از ميان مىرفت، ميراث فكرى 
يونان تثبيت مىشد.

اما چيزى كه حفظ آن ممكن نگشـــت، فوريت 
ضرورتى بود كه نوشتههاى سياسى افالطون و ارسطو 
را شكل مىداد. ممكن است مكاتب فلسفه يك زبان 
فنى را منتقل سازند، اما نمىتوانند تعهد به فلسفه سياسى 
را به مثابه وسيله شكلدهى رفتار حيات سياسى انتقال 
دهند. در حقيقت در دوره هلنى  بحث و بررســـى 
تأمالت اخالقى نظام سياسى به عنوان كانون ضرورى 
توجه متوقف گشـــت. «پوليس» آنقدر چيزهاى مهم 
زندگى را در بر ميگرفت كه سقراط حتى براى نجات 
جان خود، قادر به تحمل ترك آتن نبود. ارســـطو در 
«سياست»، به ستايش دوستى شهروندان پرداخته و آن را 
پرارزشترين رابطهاى مىداند كه مىتوان انتظار برخورد 

با آن را داشـــت. اينهمه در دوره هلنى از ميان رفت. 
از اين پس مىبايست رضايتى را كه از سياست كسب 
مىشد، در ديگر زمينهها يافت. جامعه در حكم تجسد 
همه چيزهاى ارزشمند، ديگر براى مردمى كه در عهد 
اقتدار امپراتورى دوردست و بيگانه زندگى مىكردند، 
همان معنى را نداشت. تنگناي حيات عمومى، متفكران 

را واداشت واژگان سياسى جديدى را پديد آورند.
سبك فردگرايانه انديشه 

بحث كالسيك انتقادى اين تحول را بايد در گزارة
هگل درباره پيدايش سبك فردگرايانه انديشه در  فشردة
پديدارشناسى روح يافت. هگل در عبارتى جالب توجه، 
فلسفههاى مختلف دوره هلنى را پاسخ «وجدان ناخشنود» 
به احســـاس بيگانگى با دنياى عموم توصيف مىكند. 
به معنى بسيار دقيق كلمه، مردم در دنيايى محصور در 
نهادهايى عمومى كه از آن خودشان نبود، ديگر احساس 
آرامـــش و امنيت نمىكردند. به عبارت ديگر، حيات 
عمومى ديگر بيان درك خودشناسى فرهنگىشان نبود. 
در اين وضعيت، جداافتادگى از حيات عمومى براى رفاه 

شخصى ضرورى شمرده مىشد. البته انسان نمىتوانست 
بهتنهايى رشد و تعالى يابد؛ اما همسانانگارى مهمترين 
منافع خود با ايفاى يك نقش عمومى در درون حيات 
جامعه، ابلهانه بود. اساسا مشاركت در حيات عمومى 
خطر سرخوردگى، يأس يا چيزى بدتر از آن را به دست 
بيگانگان در پىداشت. انسان عاقل خود را در معرض 
اينگونه خطرهاي غيرضرورى قرار نمىدهد. اگر الزم 
باشـــد خود را به امور عمومى متعهد ساخت، همواره 
با تحفظ ذهنى همراه است. اگرچه ممكن است منافع 
عمومى او آسيب ببيند، اما او گزينه خروج از هرج و 
مرج امور عملى را محفوظ مىدارد و خشنود است كه 
استعدادش براى قضاوت شخصى از سرنوشت اتفاقى 

طرح او اهميت بيشترى دارد.
بديهى است اين ديدگاه منفى، زمينه پرثمرى براى 
فلسفه سياسى نبود. دوره هلنى هيچ اثر كالسيكى در 
زمينه فلسفه سياسى به بار نياورد. تنها اثر قطعا كالسيك 
دوره متأخر روم را، در آن هنگام كه امپراتورى در غرب 
در آستانه سقوط قرار داشت، آگوستين خلق كرد.  در 
عوض، چيزى كه داريم مجموعهاى از پاسخهاى اخالقى 
و فرهنگى به بىكفايتىهاى مشـــهود سياست به مثابه 
يك فعاليت است. يك موضوع مشترك بديهى است: ما 
تنها به ضرورت احتياج، سياستمدار به موّسعترين معنى 
كلمه مىشويم. وقتى توجه به چيزى معطوف مىگردد 
كه مىتواند به معناى خوب زيستن باشد، آن چيز در 
قالـــب ارضائاتى خواهد بود كه براى افرادى چون ما 
قابل تضمين باشد. از منظرى بسيار مهم، امروزه چيزى 
ساختگى تلقى مىشود كه مىتواند ما را خوب فريب 
دهد و گول بزند! رفاه شخصى محصول تفكر روشن 
است. بايد با تمركز بر نيازهاى مادى و اجتماعى، مراقب 
بود كه خرد متعارف جامعه، ما را به گمراهى نكشاند. 
البته ممكن است در مورد اهميت همكارى اجتماعى 
براى خشنودي شخصى به نتايج مختلفى برسيم؛ اما تنها 
ابلهان با سادهلوحى مىپذيرند كه بايد منافع شخصى را 

قربانى خير بزرگتر جامعه كرد يا فرع بر آن دانست.
فردگرايى به مضمون غـالب در گفتمـان سياسى و 

اجتمـاعى تبديل شـد؛ اما به اَشكال مختلفى ظهور يافت 
كه برخى از آنها بهرغم التزام مشـــترك به مجموعهاى 
از مفروضـــات اساســـى، در قبال موضوعات خاص، 
آشكارا متباين بودند. فردگرايى هلنى ادامة مستقيم سبك 
سوفسطايى بود كه ميتوان آن را با توصيف افالطون از 
پروتاگوراس، تراسوماخوس، كاليكلس و ديگران مرتبط 
ساخت؛ اما چيزى كه مفقود است، تأكيد بر پافشارى 
فردى براى اهداف سياسى است كه هم افالطون و هم 
ارسطو آن را با مردمساالرى همسان مىدانستند. بدون 
وجود «مردم»، امكان چنين فعاليتى وجود نخواهد داشت. 
در مقابل، خودكامگان تنگنظر در دنيايى بسيار بىنظم 
كه نمىتوانند انتظار مهارش را داشـــته باشند، درصدد 

تأمين امنيت خود هستند.
اپيكورگرايى و رواقگرايى 

ما بيهوده در جستجوى يك فلسفه سياسى كاملعيار 
در ميان فردگرايان هلنى هستيم. در هر صورت، تفسير 
موضع آنان بسيار دشوار است؛ زيرا شمار بسيار معدودى 
از كتابهايشان برجا مانده است. براى دسترسى به شرح 

نسبتا صحيحى از افكار اصلى دو نفر از شخصيت  هاى 
341قم) و زنون (261ـ برجســـته، يعنى اپيكور (271ـ

331قم)، به منابعى مانند زندگى فالسفه برجسته نوشته 
ديوژن لرتيوس متكى هســـتيم.  در قبال مجموعههاى 
مدون و اغلب غيرانتقادى نقل قولها و داستانها، الزم 
اســـت قبل از طرح هر ادعاى تفسيرى راسخ، بسيار 
محتاطانه به پيش برويم. در قبال موارد پراكندهتر نقل 
قول در ديگر كتابهاى موجود، بايد در جســـتجوى 
تأييدى از ديوژن لرتيوس باشيم. اين يك شيوه پرزحمت 
و بسيار تخصصى تحقيقات فلسفى است. وقتى هدف 
اوليه ما تدوين موضعى منسجم از كنار هم قرار دادن 
تكههايى است كه احتماال در اختيار ماست، ديگر آن 
نوع تحليل متون كه به آثار افالطون و ارسطو اختصاص 
دارد، ممكن و شدنى نيست؛ اما حداقل خصيصههاى 

فردگرايى هلنى را در جاى خود قرار داده  ايم.
اپيكورگرايى و رواقگرايى جريانهايى هســـتند 
كه ماندگارترين تأثير را بر انديشـــه سياســـى غرب 
داشتهاند؛ البته داللتهاى مفهومى اين سنتها از اَشكال 
اوليهشان سخت متفاوت است. بهخصوص اپيكورگرايى 
اغلب به شكل گمراهكنندهاى به مبالغه كشيده مىشود. 
«لذتجويـــى» اپيكور توجيهى براى كامگيرى افراطى 
نيست. نكته مورد نظر او تنها اين است كه هر ارضائى كه 
در زندگى كسب نماييم، نصيب ما به عنوان فرد مىگردد. 
دغدغه اوليه ما، بيشينهسازى لذات گذرايى نيست كه بر 
سر راهمان قرار مىگيرد، بلكه تضمين لذات ثابت براى 
ذهن و جسممان است. به نظر اپيكور، انسان عاقل دل 
به دريا نمىزند. او مســـلما قمارباز نيست. او از خود 
مىپرسد: «در زندگى، چه چيزى براى تداوم لذات از 
همه مهمتر است؟» به نظر اپيكور ترس از مرگ، بيش 
از هر چيز ديگر، اغلب مردم را نگران مىكند؛ اما در 
مرگ چيست كه مردم از آن مىترسند؟ شايد از احتمال 
مجازات وحشتناك بعد از مرگ در دوزخ در هراسند، 
اما دليلى ندارند كه مطالبي تا اين حد ناراحتكننده را 
حقيقت بينگارند. اگر آنها خود را همچون موجودات 
مادى تصور كنند، بايد بپذيرند كه مرگ فقط نبود زندگى 

است. به تعبيرى مثبت، مرگ اصال چيزى نيست و ترس 
از هيچ معنا ندارد! اگر بر رفع حداقل نيازها تمركز كنيم، 
از سرخوردگى، يأس و ترسى كه بر زندگى سادهلوحان 
حاكم است، احتراز خواهيم كرد. شادى با حضور ذهن 
به بهترين وجه حاصل مىگردد. بايد هدف ما كسب 
آرامش باشد و نه تعقيب جنونآميز و شتابزدة لذات 

يكى پس از ديگرى.
تلويحات سياســـى انديشه اپيكور در هيچ جا به 
تفصيل شـــرح و بسط نيافته است؛ اما ديوژن لرتيوس 
مجموعهاى از قواعد بسيار پرمعنى را در مورد تاريخ 
متأخر فلســـفه ارائه مىكند. منتهاى چيزى كه مىتوان 
از اپيكور انتظار داشت، مفهومى از نهادها و روشهايى 
است كه ما را قادر مىسازد خطرهاي زندگى اجتماعى 
را به حداقل برسانيم. وى بررسى فرجامشناختى عدالت 
را بىدرنگ مردود مىشمارد. اگر عدالت طبيعى اساسًا
معنايى داشته باشد، بايد آن را «نماد يا نمود مصلحت» 
دانســـت كه براى «ممانعت از آنكه انسانى به ديگرى 
صدمه بزند يا از او صدمه ببيند»، طراحى شـــده باشد.  
بدين لحاظ عدالت را نمىتوان يك ارزش مطلق دانست. 
حداكثر، ماحصل «توافقى در تعامالت متقابل» اســـت.  
تنها هدف، اجتناب از «تحميل يا تحمل صدمه» است.  
ما به عنوان افراد هميشه در پى منافع خود هستيم، اما 
هميشه روشنبين نيستيم. ممكن است وسوسه شويم 
كه با يكديگر غيرمنصفانه رفتار كنيم. در حقيقت اپيكور 
مىپذيرد كه «ناعادالنه خود بهتنهايى شـــر نيست». اما 
انسان عاقل بايد درك كند كه عاقبت رفتار نامنصفانه 
با مردم، به احتمال زياد بروز واكنشهاى خصمانه آنها 

خواهد بود. 
رفتـــار «ناعادالنه» به معناى متعارف آن، ما را در 
معرض توطئه كســـانى قرار مىدهد كه به آنها آسيب 
رســـاندهايم. ممكن اســـت خوف جان يا منافعمان را 
داشته باشيم. قطعا نخواهيم توانست حتى اقل همكارى 
اجتماعى را تضمين كنيم. اگر مطابق استدالل اپيكور، 
ترس همان احساســـى اســـت كه بيش از هر چيز 
برخوردارى آرام ما را از زندگى مختل مىسازد، نتيجه 
مىگيريم كه بايد هميشه نگاهى احتياطآميز به انتظارات 

مردم ديگر داشته باشيم.
هر كس با هابز آشنا باشد، ممكن است وسوسه 
شـــود كه دقيقا بيش از حد اقتضاى كتابهاى موجود 
در دسترسمان، از موضع اپيكور سر درآورد. چيزى كه 
در دست داريم، مسلما روايتى ابتدايى از نظريه «قرارداد 
اجتماعى» است؛ اما براى چيزى كه اساسا شباهتى به 
قرارداد بنيادى داشته باشد، در آن جايى نيست. انسان 
عاقل اپيكورگرا با مشـــاركت خود، برخوردى ارتجالى 
دارد. او تنها استدالل مىكند كه عدالت «چيزى است كه 
در تعامالت متقابل، مصلحتآميز است».  وقتى به بررسى 
تكاليف خود در قبال مردمى خاص در مناســـبتهاى 
خاص مىپردازد، همواره از شرايطى كه در آن خود را 
متعهد ساخته، آگاه است. با تغيير اوضاع، تعهدات تغيير 
مىكند. در اينجا نمىتوان سخنى از قرارداد اجتماعى به 
مثابه مبنايى براى تكليف سياسى به ميان آورد. در بهترين 
شـــرايط، اپيكور خواستار آن است كه مراقب واكنش 
كسانى بود كه نمىتوانيم انتظار تسلط و نظارت بر آنها 
را داشته باشيم؛ در بدترين شرايط، پيشنهاد مىكند كه 

بايد در كل از همراه احتراز نماييم.
رواقگرايان ديدگاهى بسيار پيچيده و منعطف را در 
قبال واكنش مناسب انسان عاقل به تذبذب جهان مطرح 
ساختهاند. آنها فردگرايى و مادهپرستى اپيكورگرايان را 
تأييد نمودند، اما محاّجه مىكردند كه افراد جزء الينفكى 
از يك نظام طبيعىاند كه اساسا خردگرا و نيكخواه است. 
انسان عاقل با تعمق بر منتهاى منافع خويش، بهناچار 
خـــود را در رابطه با جهان مادى، در زمرة مردم ديگر 
مىبيند. آرامش خاطر همچنان يك آرمان بود؛ اما آرمانى 
كه از راه گوشهگيرى و انزوا قابل حصول نيست. افراد 
نه بىنياز بودند و نه خودكفا. انســـان عاقل در تالش 
براى درك آنكه در كجاى نظام پيچيده روابط ايستاده، 
طبيعت را هادى خويش قرار داد. او رفاه خود را تابع 

درك مناسبى از كل گسترده مىدانست.
رواقگرايان در مقايسه با اپيكورگرايان، به افالطون 
و ارسطو بسيار نزديكتر ماندند. اگرچه آنها بر اهميت 
ارتباط براى زندگى خوب تأكيد مىنمايند، اما اين نظر 
را كه رفاه فرد بايد تابع خير همگانى جامعه باشـــد، 
معقول نمىدانند. افراد برنامههاى گوناگون خود را به 
طرقى پى مىگيرند كه به شكل گمانناپذيرى پيچيده 
اســـت؛ اما اگر براى آنچه مىخواهند، در پى رضايت 
ماندنى باشند، نيازمند همكارى مردم ديگر خواهند بود. 
به عالوه بايد نحوة عمل جهان طبيعى را دريابند. انسان 
عاقل رواقگرا، در هر گام مىكوشد منطبق بر سرشت 

حوادث و نيروهاى طبيعى به پيش رود.
رواقگرايان سياستى متفكرانه را در پيش مىگيرند كه 
پيوندهاى طبيعى، خانوادگى و سرزمينى را جدى مىگيرد؛ 
اما مىكوشـــند از تلقى اين وابستگىها همچون آرمانى 
انتزاعى اجتناب نمايند. اينها پسزمينة غامضى را تشكيل 
مى  دهنـــد كه بايد فـــراروى آن، زندگى خود را گذراند. 
درست بدان دليل كه اين فرضى ابلهانه است كه مىتوانيم 
بدون وابستگى ترقى كنيم، بايد مراقب باشيم كه خود را با 
وابستگى خاصى انحصاراً همسان ندانيم؛ مثال كافى نيست 
تصور كنيم كه تنها در آتن مىتوانيم زندگى ارزشمندى را 
بگذرانيم، يا افسوس بخوريم كه تنها اگر اوضاع و احوال 
به گونهاى ديگر بود، همه چيز براى ما خوب مىشد. بايد 
دنيا را بپذيريم، اگرچه ممكن است در نگاه اول براى ما 
قابل درك نباشد؛ اما از همه مهمتر، بايد از شور و شوقى 
بپرهيزيم كه ما را مسحور ساخته و توجهمان را از نحوه 
كاركرد جهان منحرف مىنمايد. قضاوت سنجيده بعد از 

تفكر خردمندانه، كليد موفقيت انسان است.
ادامه دارد

حضور
فصلنامه  جديد  شماره  در 
«حضور» ميخوانيم: منزل چهلم 
دكتر  انقالب/  چهلسالگي  در 
ابراهيم برزگر، ميزگرد: امام و 
روحانيت/ گفتگو با حجج اسالم 
محمدعبداللهيان، محمدتقي فاضل 
ميبدي و حسن پويا، مقاله: امام 
و روحانيت/ مرضيه بيگيزاده، 
ميزگرد: دانشگاه اسالمي در افق 
آراي امام خميني/ گفتگو با دكتر 
عليمحمد حاضري و دكتر عليرضا 
شجاعي زند، مقاله: دانشگاه، مبدأ 
تحوالت است/ زهره پرنيان، ميزگرد: 
هنر و انقالب اسالمي/ گفتگو با 
مرتضي گودرزي ديباج، سهراب 
هادي، طاهر شيخ الحكمايي و 
علي فرامرزي، مقاله: نگاهي به 
آرا و نظريات امام خميني در باب 
موسيقي/ مينا آونج، ميزگرد: زنان 
در عصر امامي خميني/ گفتگو 
با توران ولي مراد، طيبه ميرزا 
اسكندري،دكتر فاطمه جميلي و 
دكتر شهال باقري، مقاله: فرهنگ، 
مبدأ همه خوشبختيها، نقش زنان 
در حوزه فرهنگ با رويكردي 
بر ديدگاههاي امام خميني/ منيره 
افشينپور، ميزگرد: جوان باوري 
و اعتقاد عميق دو طرفه/ گفتگو 
با مسعود شفيعي و اميد محدث، 
مقاله: جوانان در باورهاي امام 
خميني/ دكتر شهال باقري و محمد 

ندري.
در يكي از مطالب آمده است: 
«يكي از حسنهايي كه در مرحوم 

و  تحول  داشت،  وجود  امام 
تحولپذيري در فكر بود. امامي 
كه در نجف است، درس فقه 
و بيع و واليت فقيه ميدهد، با 
امامي كه در پاريس است و با 
داخلي  خبرنگارهاي  از  انبوهي 
و خارجي و روشنفكرها مواجه 
ميشود، يك مقداري فرق ميكند. 
در پاريس بحثهايي مثل حقوق بشر، 
جمهوريت و حقوق زنان مطرح 
ميشود. در آنجا موضوعهاي تازهاي 
مطرح ميشود كه ميتوان تحولي را 
در انديشه امام پيدا كرد. همة اينها به 
امام قبل از مديريت نظام برميگردد. 
اما وقتي مدير يك نظام سياسي و 
كشور بزرگي مثل ايران ميشود، با 
مسائي مواجه ميشود كه در نجف 
و پاريس با آنها مواجه نبود. به 
تعبيري، حوادث الواقعه، حوادث 
الواقعة مهم پس از پيروزي انقالب 
است. اينجا امام به گونهاي ديگر 
در مسائل سياسي و رويكردهاي 

جهانياش ميانديشد...»

تاريخ شفاهي دفاع مقدس
روايت مهدي شيرانينژاد

مخابرات
به كوشش: يحيي نيازي

ناشر: مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس

چاپ اول: 1397
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واحد مخابرات به عنوان شبكه 
ارتباطي بخشهاي مختلف سازمان 
رزم سپاه پاسداران در دوران هشت 
سالة جنگ تحميلي نقش ويژهاي ايفا 
كرد. كتاب حاضر حاصل 27 جلسه 
گفتگو با مهدي شيرانينژاد، جانشين 
اين واحد در اين دوران پرماجراست. 
او كه در شكلگيري، توسعه و تجهيز 
و همچنين مأموريتهاي مخابرات 
حضور پيوستهاي داشته، دانستهها و 
مشاهدات خود را در اين جلسات 

روايت كرده است. 
در اين گفتگوها مباحث مربوط به 
جبهه دارخوين، تركيب افرادي كه در 
آنجا مسئوليت داشتند و اقداماتي كه 
مجموعه نيروهاي رزمنده اصفهان در 
اين جبهه انجام دادند، بررسي شده 
است. در ادامه، موضوع مخابرات به 
طور ويژه در جبهه دارخوين مطرح 
و عملكرد مخابرات آن مجموعه 
مورد بحث قرار گرفته است. سپس 
جبهه دارخوين، عمليات فرماندهي 
كل قوا، عمليات ثامناالئمه، عمليات 
طريقالقدس و عمليات بيتالمقدس 

بررسي شده است. 
عناوين ديگر جلسات كتاب بدين 
قرار است: اولين مأموريت در شمال 
غرب، مخابرات در عملياتهاي 

كوهستاني، عمليات خيبر، گسترش 
سازمان و خريد تجهيزات، توسعه 
تخصصي،  ردههاي  مخابرات 
مشكالت مأموريت مخابرات در 
هور، گردانهاي ليلهالقدر، مخابرات 
در عمليات والفجر8، مهندسي و 
جهاد در والفجر8، ورود تجهيزات 
جديد به مخابرات نيروي زميني 
مخابرات  سازمان  توسعه  سپاه، 
در جبهههاي غرب، راهي براي 
جبران كاستيها، عمليات كربالي 5، 
توانمنديها و مأموريتهاي مخابرات 
در سال پاياني جنگ، مخابرات در 
عمليات والفجر10، حوادث پايان 

جنگ و عمليات مرصاد. 
نقش فرهنگ جهان گراي 
ايران در زالل آيينه تاريخ
عزتاهللا فوالدوند 
ناشر: يانار، تبريز
چاپ اول: 1395
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كتاب حاضر اختصاص دارد 
به بازتاب فرهنگ ايران باستان 

در آيينه تاريخ و مدنيت جهان 
و مشتمل بر عناوين زير است: 
پيشينه حضور انسان در نجد ايران، 
آريائيان كه بودند و از كجا و 
چه زماني و از كدام راهها وارد 
جغرافيايي  ويژگيهاي  شدند؟، 
نجد ايران، كوچ آرياها به درون 
ايران، برپايي نخستين دولتهاي 
آريائي به دست ديااُكوي مادي و 
كوروش پارسي، نژاد و فرهنگ 
ايرانيان، تأثير فرهنگ ايران بر هند، 
چين، يونان، اندونزي و تازيان، 
پيش از اسالم، نفوذ پس از اسالم، 
پيشينه دانش در ايران و سنجش 
آن با تمدن تازيان، واژگان فارسي 
در زبان تازي، ايرانيان پايهگذار 
فرهنگ  تغيير  تازي،  ادبيات 
زردپوستان آلتايي در برخورد با 
فرهنگ ايران، نقش فرهنگ ايران 
در دگرگوني شخصيت جانشينان 
تيمور، حضور ايرانيان در شرق 
آفريقا، آيين ماني در آسيا و آفريقا 
و اروپا و... سرانجام، هزارة دوم 

آهوي كوهي.
مؤلف در مقدمه مينويسد: 
«عشق و دلبستگي به تاريخ و 
فرهنگ زادبوم نيكان مرا با همه 
ناتوانيها و اندك بودن آگاهي 
بر آن داشت كه قلم بردارم و از 
انبوه داشتهها و خبرهايي كه پيران 
و بزرگان دلسوز و تاريخپژوهان 
پيرامون  همروزگارمان  خردمند 
سرگذشت پر افت و خير ايران 
طاقتفرسا  تالشي  و  رنج  با 
فراهم آورده و به دقت نوشته 
و ثبت و ضبط كردهاند، روايتي 
داشته باشم از تاريخ ميهنم براي 

عزيزاني كه شايد گرفتاري نان و 
آب مجال نميدهد خود از آن 
سرچشمههاي زالل آبي بردارند 
و عطش وطندوستيشان را فرو 

نشانند. 
در اين روزگار  كه غرب 
سوداگر و آزمند نفت، به روش 
مزورانه هميشگي خويش، ديوانه 
و تشنه اين روند سياه پربها، دارد 
طرح تكهپاره كردن و زير و رو 
شدن كشورهاي ناآگاه اما نفتخيز 
آفريقا و آسيا را به دست خود 
آنان يكي پس از ديگري با آتش 
و خون و ويراني و مرگ به اجرا 
درميآورد، آنچه در رويارويي با 
اين طوفان قتل و غارت و قطعه 
قطعه شدن، ميتواند سپر و زره 
دفاعي و ديوار و دژ و حصار امن 
خللناپذير ما و سرزمينمان باشد، 
بيگمان عبارت خواهد بود از: 
درهم تنيدگي، يكپارچگي و اتحاد 
و اتفاق و همدلي و يگانگي ملي 
ما با يكديگر، از هر قوميت، نژاد، 

زبان، آيين و مذهبي.»

اپيكورگرايـى و رواقگرايـى ماندگارتريـن 
تأثير را بر انديشه سياسى غرب گذاشتهاند؛ 
البته داللتهاى مفهومى اين سنتها از اَشكال 
اوليهشـان سخت متفاوت است. بهخصوص 
اپيكورگرايى اغلب به شكل گمراهكنندهاى به 
مبالغه كشيده مىشود. «لذتجويى» اپيكور 

توجيهى براى كامگيرى افراطى نيست



اولویت فروش در تمامی موارد با فروش نقدی می باشد

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری را با شرایط 

نقد و اقس���اط در شهرجدید اندیشه از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت 
کس���ب اطاعات ازم، آگاهی از شرایط، دریافت فرم شرکت در فراخوان به واحد سرمایه گذاری و مشارکت 
یا واحد واگذاری شرکت عمران اندیشه واقع در شهر جدید اندیشه فاز 3 و یا دفتر فروش این شرکت واقع در 
بازار ایرانی اسامی اندیشه مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 به 

دبیرخانه شرکت عمران تحویل نمایند. 
1- پیش���نهاد دهن���دگان موظفند مع���ادل 5% قیمت پایه را ط���ی یک فقره فیش نقدی به ش���ماره 
 IR 300100004001037607144188 4001037607144188 و یا یک فقره حواله س���اتنا به شماره
به نام تمرکز وجوه س���پرده شرکت عمران اندیش���ه نزد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران قابل 
پرداخت در کلیه ش���عب بانک ملی، بابت تضمین شرکت در فراخوان واریز و فیش واریزی را به همراه فرم 
پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه تحویل داده و رسید دریافت 
کنند. ضمناً کلیه پیشنهادها بافاصله پس از پایان ساعت مقرر، در همان روز قرائت و برندگان نهایی پس از 

تائید اعضای کمیسیون فراخوان و تصویب هیأت مدیره طی نامه ای به آنان اباغ خواهد شد. 
2- متقاضیان پس از تکمیل فرم ش���رکت در فراخوان، در صورت تمایل می توانند در تاریخ یاد شده، هنگام 

قرائت برگه ها حضور داشته باشند. 
3- خریداران واحدهای بازار ایران�ی � اس���امی ملزم به هماهنگی و تطبیق نوع بهره برداری واحد خود 

براساس مصوبه مجمع عمومی ش���رکت عمران اندیشه درخصوص راسته بندی های تعیین شده بازار 
می باشند. 

تذکر: خریداران می بایستی به همراه فرم تقاضای خرید واحد، مستندات مربوط به سابقه فعالیت در زمینه 
کسب و کار )جواز( را در پاکت پیشنهادی خود ارائه نمایند. 

4- پس از عقد قرارداد، خریداران یک ماه فرصت دارند اقدام به راه اندازی و بهره برداری از واحد خود نمایند. 
بدیهی اس���ت در صورت عدم رعایت این بند شرکت عمران ش���هر جدید اندیشه مختار به فسخ یک جانبه 

قرارداد بدون مراجعه به محاکم قضائی خواهد بود. 
5- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد، عوارض، هزینه های شهرداری، بیمه، دارائی، ثبت و غیره 

مربوط به طرفین قرارداد کًا به عهده خریداران میباشد.
6- هزینه تبلیغات و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد.  

7- شرکت عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
8- متقاضیان خرید زمین با کاربری آموزش���ی می بایست موارد ذیل را رعایت و اسناد مربوطه را در پاکت 

پیشنهادی خود داشته باشند. 
*  ارائه موافقت اصولی یا مجوز معتبر از دستگاه دولتی ذیربط 

*  ارائه طرح مصوب و برنامه زمانبندی اجرای طرح که به تائید مرجع صادر کننده موافقت اصولی و شرکت 
رسیده باشد. 

*  ارائه مس���تندات مربوط به توان مالی به میزان حداقل 30% کل مبلغ قرارداد � ارزیابی توان مالی از طریق 
اخذ گردش مالی متقاضی در یک سال گذشته که به تائید یکی از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری رسمی 

کشور رسیده باشد. 
ارائه تصویری از اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول فعلی متقاضی 

*  ارائه تعهدنامه رسمی جهت ساخت، عدم تغییر کاربری اتمام و اخذ پایانکار در مدت قرارداد. 
بدیهی است انتقال اسناد مربوط به زمینهای مذکور پس از اخذ پایانکار و بهره برداری مقدور خواهد بود. 

9- تراکم و س���طح اشغال زمین با کاربری های مختلف براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جدید 
اندیشه می باشد. 

10- اولویت فروش در تمامی موارد با فروش نقدی می باشد. 
11- شرکت کنندگان در فراخوان نمی بایس���ت مشمول قانون منع مداخله در معامات دولتی باشند. در 

صورت اثبات خاف واقع، هرگونه عواقب ناشی از این امر به عهده شخص شرکت کننده می باشد.
 www.andisheh-ntoir.gov.ir 12- متقاضیان  میتوانند جهت کس����ب اطاعات بیشتربه سایت اینترنتی
مراجعه و یا با ش���ماره  تلفن های 65552727، 65348424 و 65552729-021 )دفتر فروش(  تماس 

حاصل نمایند.

شرکت عمران شهر جديد انديشه 

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربريهای مختلف، واحدهای تجاری و 

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی از مورخ 97/08/27 لغايت 97/09/14 در شهر جديد انديشه 
وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جديد انديشه

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

شماره واحدرديف
مساحت

 )مترمربع(
طبقهپارکینگ

شرايط واگذاری 

40% نقد مابقی اقساط 36 ماهه نقد 

دارد 12728/59

همکف

000ر000ر780ر0005ر000ر720ر4

000ر000ر700ر0005ر000ر650ر4دارد 22828/20

000ر000ر860ر0006ر000ر600ر5دارد33039/14

000ر000ر750ر0005ر000ر690ر4دارد43333/31

000ر000ر760ر0005ر000ر700ر4دارد53533/38

000ر000ر580ر0005ر000ر550ر4دارد 63633/63

000ر000ر780ر0005ر000ر710ر4دارد73733/47

000ر000ر810ر0005ر000ر740ر4دارد83833/63

000ر000ر990ر0007ر000ر520ر6دارد 98242/33

000ر000ر170ر0003ر000ر580ر2دارد 1013820/60

000ر000ر060ر0003ر000ر500ر2دارد 1113920/63

000ر000ر070ر0003ر000ر510ر2دارد1214020/71

000ر000ر080ر0003ر000ر510ر2دارد1314120/77

000ر000ر080ر0003ر000ر510ر2دارد1414220/74

000ر000ر230ر0003ر000ر630ر2دارد 1519122/80

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد1619315/01

000ر000ر110ر0003ر000ر540ر2دارد1719421/75

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد1819521/71

000ر000ر350ر0003ر000ر730ر2دارد 1919621/79

000ر000ر920ر0003ر000ر200ر3دارد 2019725/49

000ر000ر020ر0005ر000ر090ر4دارد2122028/61

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد2227520/14

000ر000ر490ر0003ر000ر850ر2دارد2327620/23

000ر000ر520ر0003ر000ر870ر2دارد2427720/40

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2دارد2527820/46

000ر000ر430ر0003ر000ر800ر2دارد2627920/68

000ر000ر180ر0004ر000ر410ر3دارد2728225/64

000ر000ر370ر0003ر000ر750ر2دارد2828320/66

000ر000ر400ر0003ر000ر770ر2دارد 2928420/84

000ر000ر770ر0005ر000ر710ر4دارد3028535/36

000ر000ر130ر0007ر000ر810ر5دارد 3128638/87

000ر000ر820ر0003ر000ر120ر3دارد 3228720/25

000ر000ر220ر000106ر000ر640ر518/20386دفتر فروش 33

000ر000ر850ر00066ر000ر530ر281/66454بانک 34

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

شماره واحدرديف
مساحت 

)مترمربع(
طبقهپارکینگ

شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد 1134/96

اول 

000ر000ر820ر0003ر000ر110ر3

000ر000ر660ر0003ر000ر990ر2دارد2334/39

000ر000ر770ر0003ر000ر070ر3دارد3635/37

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد4734/68

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد5834/75

000ر000ر750ر0003ر000ر060ر3دارد6935/19

000ر000ر070ر0005ر000ر130ر4دارد71048/81

000ر000ر710ر0003ر000ر030ر3دارد81134/00

000ر000ر910ر0002ر000ر370ر2دارد92627/31

000ر000ر720ر0004ر000ر850ر3دارد102746/01

000ر000ر070ر0004ر000ر320ر3دارد112839/67

000ر000ر250ر0004ر000ر470ر3دارد122941/47

000ر000ر280ر0004ر000ر490ر3دارد133341/71

000ر000ر850ر0003ر000ر140ر3دارد143437/61

000ر000ر960ر0002ر000ر410ر2دارد153627/79

000ر000ر890ر0002ر000ر360ر2دارد163827/14

000ر000ر710ر0004ر000ر840ر3دارد173945/95

000ر000ر940ر0003ر000ر210ر3دارد184038/43

000ر000ر090ر0004ر000ر340ر3دارد194139/90

000ر000ر510ر0003ر000ر860ر2دارد204234/25

000ر000ر510ر0003ر000ر860ر2دارد214334/21

000ر000ر630ر0003ر000ر960ر2دارد224434/06

000ر000ر660ر0003ر000ر990ر2دارد234534/33

000ر000ر540ر0003ر000ر890ر2دارد244634/56

000ر000ر550ر0003ر000ر900ر2دارد254734/64

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2دارد264834/48

000ر000ر520ر0003ر000ر870ر2دارد274934/32

000ر000ر570ر0003ر000ر910ر2دارد285034/85

000ر000ر550ر0002ر000ر080ر2دارد2913321/00

000ر000ر560ر0002ر000ر090ر2دارد3013621/57

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد3113720/70

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد3213820/77

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3313920/82

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3414020/82

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد3514120/85

000ر000ر660ر0001ر000ر360ر1دارد3615715/60

شماره واحدرديف
مساحت 

)مترمربع(
طبقهپارکینگ

شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد3715815/21

اول

000ر000ر620ر0001ر000ر320ر1

000ر000ر650ر0001ر000ر350ر1دارد3815915/51

000ر000ر600ر0001ر000ر300ر1دارد3916014/99

000ر000ر770ر0001ر000ر440ر1دارد4016714/89

000ر000ر660ر0001ر000ر360ر1دارد4116815/60

000ر000ر710ر0001ر000ر400ر1دارد 4216915/67

000ر000ر700ر0001ر000ر390ر1دارد 4317015/59

000ر000ر710ر0001ر000ر390ر1دارد 4417115/63

000ر000ر600ر0001ر000ر310ر1دارد4517215/04

000ر000ر990ر0002ر000ر440ر2دارد4618328/06

47183a12/50000ر000ر330ر0001ر000ر090ر1دارد

000ر000ر920ر0001ر000ر560ر1دارد4818416/15

000ر000ر440ر0002ر000ر990ر1دارد4918522/87

000ر000ر590ر0001ر000ر300ر1دارد5018614/93

000ر000ر510ر0001ر000ر230ر1دارد5118812/84

000ر000ر380ر0001ر000ر120ر1دارد5218912/15

000ر000ر020ر0002ر000ر650ر1دارد5319020/01

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد5419121/02

000ر000ر250ر0002ر000ر840ر1دارد5519221/16

000ر000ر490ر0001ر000ر210ر1دارد5620812/69

000ر000ر600ر0002ر000ر120ر2دارد5720922/19

000ر000ر860ر0002ر000ر340ر2دارد5821022/60

000ر000ر040ر0002ر000ر670ر1دارد5921119/18

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد6021219/63

000ر000ر070ر0002ر000ر690ر1دارد6121319/42

000ر000ر340ر0002ر000ر910ر1دارد6221419/73

000ر000ر050ر0002ر000ر670ر1دارد6321519/26

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد6421619/82

000ر000ر280ر0002ر000ر860ر1دارد6521720/16

000ر000ر530ر0002ر000ر060ر2دارد6621820/81

67219a12/87000ر000ر510ر0001ر000ر230ر1دارد

000ر000ر140ر0002ر000ر750ر1دارد6821918/45

000ر000ر710ر0001ر000ر400ر1دارد6922016/07

000ر000ر660ر0001ر000ر350ر1دارد7022215/59

000ر000ر210ر0002ر000ر810ر1دارد7122321/33

000ر000ر520ر0004ر000ر690ر3دارد 7222442/42

000ر000ر240ر0002ر000ر820ر1دارد7322519/75

000ر000ر680ر0002ر000ر190ر2دارد7422625/19

000ر000ر240ر0005ر000ر270ر4دارد7522749/16

000ر000ر860ر0003ر000ر150ر3دارد7622836/27

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد7722921/37

000ر000ر140ر0002ر000ر750ر1دارد7827520/10

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد7927620/08

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد8027720/06

000ر000ر170ر0002ر000ر770ر1دارد8127820/37

000ر000ر120ر0002ر000ر730ر1دارد8227919/89

000ر000ر960ر0001ر000ر600ر1دارد8328117/30

000ر000ر960ر0002ر000ر420ر2دارد8428224/97

000ر000ر390ر0002ر000ر950ر1دارد8528320/65

000ر000ر310ر0002ر000ر890ر1دارد8628519/71

000ر000ر310ر0002ر000ر880ر1دارد8728621/12

000ر000ر470ر0002ر000ر020ر2دارد8828720/39

000ر000ر830ر0002ر000ر310ر2دارد8932624/96

000ر000ر220ر0002ر000ر810ر1دارد9032720/84

000ر000ر190ر0002ر000ر790ر1دارد9132820/56

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد9232919/77

000ر000ر270ر0002ر000ر850ر1دارد9333021/29

000ر000ر990ر0001ر000ر620ر1دارد9433118/65

000ر000ر780ر0002ر000ر260ر2دارد9534423/66

000ر000ر930ر0003ر000ر210ر3دارد9634534/71

000ر000ر270ر0005ر000ر300ر4دارد9734648/28

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد9834734/71

000ر000ر670ر0003ر000ر990ر2دارد9934834/41

000ر000ر640ر0003ر000ر970ر2دارد10034934/18

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد10135034/65

000ر000ر690ر0003ر000ر010ر3دارد10235134/62

000ر000ر700ر0003ر000ر020ر3دارد10335234/75

000ر000ر680ر0003ر000ر000ر3دارد10435334/54

000ر000ر150ر0005ر000ر200ر4دارد10535447/11

000ر000ر010ر0003ر000ر460ر2دارد10635525/98

000ر000ر720ر0003ر000ر040ر3دارد10735631/74

000ر000ر500ر0003ر000ر850ر2دارد10838334/15

000ر000ر530ر0003ر000ر880ر2دارد10938434/45

شماره واحدرديف
مساحت 

)مترمربع(
طبقهپارکینگ

شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماهه نقد 

دارد11038534/61

اول

000ر000ر550ر0003ر000ر890ر2

000ر000ر140ر0002ر000ر740ر1دارد11138718/41

000ر000ر720ر0003ر000ر040ر3دارد 11238832/48

000ر000ر130ر0002ر000ر740ر1دارد11338918/37

000ر000ر730ر0004ر000ر860ر3دارد11439044/42

000ر000ر560ر0003ر000ر900ر2دارد 11539234/73

000ر000ر730ر0002ر000ر220ر2دارد11639423/79

000ر000ر340ر0003ر000ر720ر2دارد11739529/10

000ر000ر410ر00028ر000ر170ر351/12223گالری مبل118

000ر000ر130ر00045ر000ر810ر430/53336رستوران ايرانی119

واحدهای بازار بزرگ ايرانی اسامی واقع در محله 6 فاز 4

شماره واحدرديف
مساحت 

)مترمربع(
طبقهپارکینگ

شرايط واگذاری 

30% نقد مابقی اقساط 48 ماههنقد

دارد 113528/40

زيرزمین

000ر000ر680ر0002ر000ر190ر2

000ر000ر180ر0002ر000ر780ر1دارد 213623/09

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد 314821/51

000ر000ر330ر0002ر000ر900ر1دارد416523/98

000ر000ر460ر0002ر000ر010ر2دارد 530725/34

000ر000ر470ر0002ر000ر020ر2دارد631325/48

000ر000ر470ر0002ر000ر020ر2دارد731425/48

000ر000ر490ر0002ر000ر030ر2دارد831525/68

000ر000ر160ر0003ر000ر580ر2دارد 931631/28

000ر000ر610ر0002ر000ر130ر2دارد1031825/16

000ر000ر200ر0002ر000ر790ر1دارد1131923/28

000ر000ر210ر0002ر000ر800ر1دارد 1232023/38

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد1332123/78

000ر000ر400ر0002ر000ر960ر1دارد1432225/42

000ر000ر260ر0002ر000ر850ر1دارد1532523/31

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد1632623/28

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد1732723/25

000ر000ر250ر0002ر000ر830ر1دارد1832823/15

000ر000ر230ر0002ر000ر820ر1دارد1932922/99

000ر000ر260ر0002ر000ر840ر1دارد2033023/25

000ر000ر050ر0002ر000ر680ر1دارد2134421/16

000ر000ر240ر0002ر000ر830ر1دارد2234721/59

000ر000ر070ر0002ر000ر680ر1دارد2337719/89

000ر000ر440ر00036ر000ر720ر329 باب975/41تاار24

زمین های کارگاهی صنعتی واقع در محله 43 فاز 3

مساحتشماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

 نقد 35درصد نقد ما بقی در اقساط 30ماهه

000ر000ر900ر0004ر000ر132ر162201/276

000ر000ر500ر0004ر500ر638ر263183/275

زمین  با کاربری های تجاری 

قیمت )ريال(شرايطمساحتفازمحلهشماره قطعهرديف

000ر000ر250ر2نقد 12921471/05

2519141693/55
000ر000ر500ر3047% نقد مابقی 36  ماهه

000ر000ر650ر5042% نقد مابقی 18 ماهه 

311245504/97

000ر000ر000ر144نقد 

000ر000ر000ر30167% نقد مابقی 6  ماهه

000ر000ر000ر30176% نقد مابقی 36  ماهه

283676/04 انصراف از طرح48
000ر000ر901ر16نقد 

000ر000ر000ر3021% نقد مابقی 48 ماهه

مجتمع تجاری اداری نگارستان واقع در محله 21 فاز 3 شهر انديشه

مساحت کلطبقهشماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

نقد30درصد نقد ما بقی در اقساط 36ماهه

000ر000ر184ر0002ر000ر730ر15/962دوم1210

مجتمع تجاری مهستان واقع در محله 7 فاز 3 شهر انديشه

مساحت کلطبقهشماره واحدرديف
شرايط واگذاری 

نقد 30درصد نقد ما بقی در اقساط 36ماهه

138

اول

000ر080ر000829ر350ر036ر681/ 24

000ر080ر000829ر350ر036ر681/ 23924

000ر600ر000957ر000ر197ر511/ 34028

440 a14 /50684000ر680ر000547ر600ر

541 a14 /50684000ر680ر000547ر600ر

000ر800ر000709ر250ر80887/ 63319

زمین  با کاربری آموزشی 

قیمت )ريال(شرايطمساحتفازمحلهشماره قطعهرديف

13742020

000ر000ر260ر26نقد 

000ر000ر440ر3030% نقد مابقی اقساط 36 ماهه

000ر000ر730ر3031% نقد مابقی اقساط 48 ماهه

*      در فراخوان مورخ 97/8/27 شماره قطعه و محله زمین با کاربری آموزشی اشتباه درج شده بود که اعداد صحیح در اين فراخوان لحاظ شده است.

7دوشنبه 28 آبان 1397ـ   11 ربیع ااول 1440ـ  19 نوامبر  2018ـ   سال نود وسوم ـ   شماره 27150 آگهــی



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

كاشيسعدي
پست بانك ايران

شيميداروئيداروپخش
كاشيوسراميكحافظ

سيمانبجنورد
نوردوقطعاتفوالدي

ايرانترانسفو
ايرانياساتايرورابر

نفتپارس
كارخانجاتداروپخش

پتروشيميآبادان
صنايع پتروشيمي خليج فارس

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سختآژند

نيروكلر
كاشيپارس

سيمانهرمزگان
سرمايهگذاريشاهد

پتروشيميشيراز
كاشيالوند

پشمشيشهايران
بيمه ملت

الكتريكخودروشرق
كنترلخوردگيتكينكو

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
سيمان خوزستان

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
داروييرازك

كارت اعتباري ايران كيش
فوالدخوزستان
مسشهيدباهنر

پارسمينو
گروه دارويي سبحان

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
تايدواترخاورميانه

داروسازي زاگرس فارمدپارس
پتروشيمي فجر

سرمايه گذاري دارويي تامين
گروهصنعتيسپاهان

پتروشيميخارك
صنايعشيمياييفارس

سيمانخزر
ليزينگايران

مهندسينصيرماشين
سيمانكرمان

كويرتاير
پتروشيمي جم

كشتوصنعتچينچين
پتروشيمي مبين

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
مهركامپارس

معدنيوصنعتي گلگهر
توسعه معدني وصنعتي صبانور

سرمايهگذارينيرو
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

توليدمحورخودرو
فيبرايران

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
داروسازيكوثر

سرمايه گذاري پارستوشه
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سيمانفارسوخوزستان
البرزدارو

سيمانشمال
قطعاتاتومبيلايران

پتروشيمي پرديس
عمرانوتوسعهفارس

ريختهگريتراكتورسازيايران
كمباينسازيايران

مليصنايعمسايران  
دودهصنعتيپارس

بيمه دانا
پارسخودرو
سبحان دارو

فرآوردههاينسوزايران
پتروشيمي پارس

گسترش نفت وگازپارسيان
صنايعكاغذسازيكاوه

بانكاقتصادنوين
بيمه ما

داده گسترعصرنوين-هايوب
ليزينگ ايرانيان

لولهوماشينسازيايران
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

تامين سرمايه اميد
تجارت الكترونيك پارسيان

چرخشگر
باما

توليدي چدن سازان
قندهكمتان

توسعهمعادنرويايران
بانك سينا

پگاهآذربايجانغربي
شكرشاهرود

واسپاري ملت
توسعهشهريتوسگستر

تكنوتار
حملونقلتوكا

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كمكفنرايندامين

فوالدمباركه اصفهان
نوسازيوساختمانتهران

شيشههمدان
صنايعريختهگريايران

نوردآلومينيوم
فرآوردههاينسوزآذر

كارخانجات توليدي شهيدقندي
آسان پرداخت پرشين

سيماناصفهان
قندشيرينخراسان

پارسسرام
ايرانارقام

موتورسازانتراكتورسازيايران
صنايعجوشكابيزد

ايرانمرينوس
سيمانهگمتان

آهنگريتراكتورسازيايران
صنايعالستيكيسهند
ليزينگخودروغدير

فرآوردههايتزريقيايران
بيمه آسيا

كارتنايران
توليديگرانيتبهسرام

سالمين
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

شهد
پارسالكتريك

سايپاشيشه
دادهپردازيايران

داروسازياكسير
نيرومحركه

گروه توسعه صنعتي ايران
شركت ارتباطات سيارايران

سرمايه گذاري پرديس
سيمان كردستان

پارسخزر
سيمانشاهرود

پارسدارو
سيمانقائن

رينگسازيمشهد
نساجيبروجرد

سپنتا
داروسازيسينا

گروه صنعتي پاكشو
دشتمرغاب

گروهصنايعبهشهرايران
ايركاپارت صنعت

الميران
سيمانفارس

همكاران سيستم
فوالدخراسان
بهنوشايران

جامدارو
سيمانخاش

خدماتانفورماتيك
بيسكويتگرجي

داروسازيفارابي
سيمانايالم

پاكسان
فرآوريموادمعدنيايران

سرمايهگذاريصنعتومعدن
توليدمواداوليهداروپخش

صنايعكاشيوسراميكسينا
داروپخش(هلدينگ)

پارسسويچ
المپپارسشهاب

سيماندورود
تراكتورسازيايران

بهپرداخت ملت
سيمانسفيدنيريز

سازهپويش
گلتاش

فروسيليسايران
سرمايهگذاريبوعلي

سرمايه گذاري شفادارو
سيمان فارس نو

موتوژن
تامينماسهريختهگري

البرزدارو
گلوكوزان

ليزينگصنعتومعدن
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

فوالداميركبيركاشان
صنايعخاكچينيايران

ايراندارو
كشتوصنعتپياذر
تامين سرمايه اميد
معدنيامالحايران

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
مخابرات ايران

بيمه البرز
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

پمپسازيايران
فنرسازيخاور

سيمانغرب
داروسازياسوه

سرمايهگذاريمليايران
سرمايهگذاريتوسعهملي

كربنايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

سيمانسپاهان
سيمانداراب

سرمايهگذاريبهمن
داروسازيجابرابنحيان

سايپاآذين
كابلالبرز

پااليش نفت اصفهان
لبنياتكالبر

داروييلقمان
معدنيوصنعتيچادرملو

افست
سرمايه گذاري خوارزمي

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
سايپا

پتروشيمي شازند
گروهبهمن

سرمايهگذاري صنعتنفت  
سرمايهگذاريمسكن

سراميكهايصنعتياردكان
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
س.صنايعشيمياييايران

گروهصنعتيبارز
فرآوردههاينسوزپارس

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
بيمه پارسيان

كالسيمين
توسعهمعادنوفلزات

محورسازانايرانخودرو
پتروشيمي فناوران

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
صنايعآذرآب
پتروشيمي جم

بانك صادرات ايران
داروسازيامين

كيميدارو
لبنياتپاك

ليزينگ رايانسايپا
رادياتورايران

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
نيروترانس
شيشهوگاز
مارگارين

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
سرمايهگذاريآتيهدماوند

بانك ملت
پااليش نفت تهران

زامياد
ماشينسازينيرومحركه

توليديكاشيتكسرام
قنداصفهان

آلومينيومايران
مليسربورويايران

بانكپارسيان
معادنمنگنزايران

صنعتيآما
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

بينالملليمحصوالتپارس
آبسال

پالسكوكار
ايرانخودرو

گروهصنعتيبوتان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سرمايهگذاريسايپا
فوالدكاوه جنوب كيش

آلومراد
فنرسازيزر

بانككارآفرين
نفتبهران

بانك خاورميانه
قندنيشابور

بانك تجارت
داروسازيروزدارو

كشاورزيودامپروريمگسال
درخشانتهران

سرمايهگذاريسپه
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

كارخانجاتقندقزوين
سرماآفرين

ماشينسازياراك
ايرانتاير

پااليش نفت بندرعباس
فوالدآلياژي ايران

سيمانمازندران
سيماناروميه
حفاري شمال
سيمانتهران

سيمانصوفيان
پرداخت الكترونيك سامان كيش

پااليش نفت تبريز
نفت سپاهان

داروسازيزهراوي
سرمايهگذاريصنعتبيمه

قندثابتخراسان
سامانگستراصفهان

گروه مپنا(سهامي عام)
صنايعشيمياييسينا

شهدايران
لعابيران

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
ذغالسنگنگينطبس

صنعتيبهشهر
سيمانبهبهان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
معدنيدماوند

ايراندارو
حفاري شمال  

3455
2073
7950
1862

2376
5620

4244
969

1467
1268
4315

1016
3880

889
3330

1918
2688
3820
3562
4026
2421
1360

7870
5350
4018

54594
3733
2418
18000

1129
2143
3640
1569
1310

2464
860

4678
5997
2675
2270
1820
2402
5899
1050

1455
1619

12051
3200
4996
1134
5470
2829
1850
2608
3480
1123

2624
7998

4578
853

4278
4500
1223
1361

14050
2560
4137
1315

2330
3100

4749
2349
6642
6123
2840
1413
3926
12210
2697
1905

3300
3228
1695
2600

15637
17931

27431
15432

5658
3793
1679
5470

15395
4901

2446
5691

6339
2722

28000
1642

29843
830
1900

-151
-80

-205
-96

-125
-253
-223

-44
-77
-66

-153
-53

-203
-23

-175
-61

-141
-155
-187
-188

-95
-62

-317
-223
-112

-2854
-196
-127
-790
-55

-105
-191
-32
-55
-54
-32

-246
-252
-119
-58
-65

-126
-177

-55
-64
-53

-625
-162
-228

-50
-287
-148

-80
-137

-78
-55

-138
-64

-240
-39
-82

-170
-64
-71

-506
-81

-217
-69

32
-158
-249

-66
-346
-322
-149
-74

-206
-508
-141
-100
-111

-169
-88

-136
-822
-653

-1431
-812
-297
-199
-88

-287
-810

-248
-128
-299

-333
-143
-803

-86
-1570

-61
-155

3467
1566

2633
2221
2880

14955
6759

92509
6594
3515
5145
8889
8750
2572
4545
3352
1496

7133
2369
8049
3930
6205
4710

11999
6899
3200

3737
6875
2074

3278
18869

1543
1070

15800
1500

10100
11900
1740

3725
36000
15399

19000
9505
1320

1738
7610
5908
5350
9230

4472
9665
10000

11428
4212

5862
3249
8467
38101
1383
6670
4050

10857
5527
4695
1313
3500

12710
16559
19650

8060
7225
1565

3656
5820
5800
4399
4235
11390

1409
5788
11014

12380
1900

4244
1539

18152
1400

2350
1130

58704
2360

3667
5102

6780
2207
1896

10329
10487

911
1468
1218
5111

165
74

125
47

137
712
321

4405
314
167
207
380
142
122
216
156

71
339

81
45

153
293

92
527

61
65

140
6

28
85
121
33
-5

352
1

81
241

31
177
574
162

26
452
-19
-13

-387
-310

-6
-449
-162
-508
-240

-89
-113

-133
-170

55
343

-9
9

-23
-571
-290

45
36

-17
-474
-871
-504

12
-295
-43
-73
-161
-121

-8
25

-45
-74

4
-527
-556

8
-19
-11

-955
-53
-37

-7
-945

29
-193

-24
-317
-116
-44

-298
-96

10
-63
-64

-268

2650
1600

3960
5823
3897
9942
7813
2730
13000
7099
4914
5350
2907

2445
4959
6850
7462

1191
5887
4070
4641
2600
1940

15300
1828
4950
4640
11218
2940

10200
8639
2819

3769
1230
4715
8800
6990
5260
4999

45737
2830

3327
898

4846
3958
3931

17999
10500
8980
2299
1894
8020
6130
1117

1878
3149
9362

942
1699
3070

3756
1360
2800
1430
1799

16450
1933

3764
893

3980
7989

2344
871

3451
9800

37248
4750
2312
1774
1719

6680
1147

4597
1955

490
2460
1750

10559
3629
7395
4860

964
2339
2815
1148
2859
3622
1681

2938
1486
5498
2492

-80
-24
-98

-306
-200

-523
-411

15
-273

171
-68

20
-55
-52
-56

-204
-392

-48
-165

-28
-71

-127
-6

-542
-74
-79

22
-590
-54

45
-454

-84
-124

-16
-248
-115
-86

-230
-64

-158
-83

-175
-4

-191
-208

-64
-791
-307

-54
-58
-42
-98

-176
-20

-57
-165
-492

-47
-29
-52

-197
-44
-58

-7
-41

-576
-31
-92

-35
-65
-35

-123
-33
-181

-277
-558
-142
-104
-93
-90

-278
-50

-145
-49
-16
-89
-62

-400
-126

-389
-221
-33
-65

-148
-49
-77

-143
-75

-154
-78

-153
-131

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

با رسيدن زمان انتشار گزارش هاى ماهانه و فصلى مى توانيم شاهد 
تغييراتى در روند معامالت باشيم. در جريان انتشار گزارش عملكرد مالى، 
اگر سهامداران مطمئن شوند كه شركت ها كماكان مى توانند روند فروش 
خود را مثل قبل داشته باشند مطمئنا سطح تقاضا با افزايش قابل توجهى 

همراه مى شود.
گزارش هاى ماهانه شركت ها در تصميم گيرى سهامداران اثر قابل 
توجهى دارد. پيش بينى مى شود با انتشار گزارش هاى جديد شاهد چينش 

جديد در پرتفوى سهامداران باشيم.
امير تقى خان تجريشــــى مديرعامل سرمايه گذارى صنعت و معدن 
در گفتگو با پايگاه خبرى بازار ســــرمايه (ســــنا) گفت: طى چندماه اخير 
دالر بين ارقام 4هزار و 200 تومان و نرخ بازار آزاد به تعادل رسيد و به 
اصطالح نرخ شبكه نيمايى براى شركت ها تعريف شد. در اين شرايط 
سرمايه گذاران به اين جمع بندى رسيدند كه با نرخ هاى كنونى، شركت ها
مى توانند سودآورى مطلوبى داشته باشند از سوى ديگر ارزش جايگزينى 
شركت ها نيز در اين مدت تغيير كرد و اين موضوع بر تقاضاى شركت ها

اثرگذارى قابل توجهى داشت.
عضو هيات مديره كانون نهادهاى سرمايه گذارى در ادامه بيان كرد: 
اين موضوع در ادوار گذشته نيز اتفاق افتاده بود در اوايل دهه 90 با جهش 
نرخ ارز در بازار آزاد، قيمت ها در بورس نيز رشد پرشتابى را آغاز كردند 
كه اين موضوع عمدتا مربوط به شركت هاى صادرات محور بود با اين 
وجود در اين دوره بورس تهران با ريسك تحريم هاى هسته اى مواجه 

شد كه معامله گران به سمت احتياط بيشتر هدايت كرد.
تجريشى در ادامه گفت: عالوه بر وجود اين ريسك، دو مولفه ديگر 
طى اين دو هفته معامالت بورس را تحت تاثير قرار داد موضوع اول افت 
قيمت جهانى نفت بود كه به كانال 50 دالر وارد شد و ديگرى افت قيمت 
كاموديتى ها بود با توجه به اينكه نيمى از ارزش بازار سهام ما مربوط به 
صنايع كاال محور است، طبيعتا اين موارد هم در محافظه كارى سهامداران 

بى تاثير نبوده است.
مديرعامل سرمايه گذارى صنعت و معدن در ادامه با اشاره به اصالح 
روند قيمتى در بازار بيان كرد: بورس تهران با وجود اينكه از دوران اوج 
فاصله گرفته است، اما اصالح قيمتى مطلوبى را پشت سر گذاشته است.
وى افزود: با اين وجود به نظر مى رسد با رسيدن زمان انتشار گزارش هاى

ماهانه و فصلى مى توانيم شاهد تغييراتى در روند معامالت باشيم در جريان 
انتشار گزارش عملكرد مالى، اگر سهامداران مطمئن شوند كه شركت ها 
كماكان مى توانند روند فروش خود را مثل قبل داشته باشند مطمئنا سطح 

تقاضا با افزايش قابل توجهى همراه مى شود.
كارشــــناس بازار ســــرمايه ثبات نسبى در بازار ارز و سكه را مثبت 
ارزيابى كرد و گفت: در چند ماه اخير ريسك زياد در بازار ارز و سكه 
باعث شد تا بسيارى از سرمايه گذاران به سمت سهام كوچ كنند با اين 
وجود همواره قدرت جذب نقدينگى در آن بازارها بيشتر از بازار سهام 

بوده كه در اين مورد هم راهكارهايى وجود دارد.
وى گفت: در روزهايى كه بازار روند صعودى دارد و نقدينگى زيادى 
به بورس روانه شده است، بايد بتوانيم با عرضه هاى اوليه جذب نقدينگى 
را افزايش دهيم. از سوى ديگر دولت هم بايد با هوشيارى در تصميمات، 
در روند شركت ها ابهام ايجاد نكند زيرا اين موضوع مى تواند ريسك 

سرمايه گذارى را افزايش دهد.
تقى خان تجريشى سرنوشت صنايع تا پايان سال را در دو سناريو اين 
چنين مطرح كرد: شرايط صنايع هم تا زمان انتشار گزارش ها مشخص مى شود
اگر صادرات محورها بتوانند مانند قبل از تحريم ها به صادرات خود ادامه 
دهند و فروش مناسبى داشته باشند اين شركت ها مجددا با اقبال سهامداران 
همراه مى شود اما اگر اين اتفاق نيفتد، شركت هاى توليد محور با توجه 

به رشد نرخ تورم مى توانند با اقبال خوبى همراه باشند.

گام مهم جذب نقدينگى

 به سمت بورس

مديرعامل شـــركت رتبه بندى 
اعتبارى پارس كيان، رتبه بندى را پيش 
نياز بسيارى از تصميم گيرى هاى كالن 
مالى دانست و گفت: به طور كلى اصلى 
ترين وظيفه موسسات رتبه بندى ارايه 
نشانه هايى است كه مشخص مى كند
شركت ها از نظر توان مالى چه ميزان 

قابل اتكا و اطمينان هستند.
محمدرضا عربى مزرعه شاهى، به 
پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا) گفت: 
رتبه اعالمى موسسات رتبه بندى، قابل 
استفاده توسط تمام بانك ها و تامين 
كنندگان مالى است و عمال استانداردى 
كه بر اين موسسات حاكم است امكان 
تسرى آن به حوزه هاى مختلف مالى 

را به خوبى فراهم مى كند.
وى با اشـــاره به تاريخچه طرح 
موضوع رتبه بندى در بازار ســـرمايه 
كشور اظهار داشت: بيش از هفت سال 
است كه بحث موسسات رتبه بندى

در ســـازمان بورس و اوراق بهادار 
مورد بررســـى قرار دارد و قوانين و 
مقررات آن تدوين شـــده است ؛ در 
نهايت هم دســـتورالعمل نظارت بر 
موسســـات رتبه بندى توسط هيات 
مديره محترم سازمان بورس و اوراق 

بهادار مصوب شد.
عربى مزرعه شاهى با بيان اينكه 
همزمان بـــا اين فرآيند، مذاكراتى با 
شركت هاى بين المللى براى تعيين 
شـــريك خارجى صورت گرفت، 
توضيح داد: اوليـــن مذاكرات ما از 
ســـه سال گذشـــته آغاز شد و پس 
از مشـــخص شدن شريك خارجى، 
درخواست تاســـيس را به سازمان 
بورس داديم. خردادماه 1396 سازمان 
بورس با تاسيس شركت رتبه بندى 
موافقـــت كرد و مجوز تاســـيس را 

دريافت كرديم.
وى افزود: دى سال 96 شركت 
تاســـيس شد و تاكنون مشغول آماده 
سازى ساختار، نيروى انسانى، متدلوژى 
و فرايندها بوديم كه خوشبختانه موفق 
شديم مجوز فعاليت را هم از سازمان 
بورس و اوراق بهادار دريافت كنيم.

مديرعامل شـــركت رتبه بندى 
اعتبارى پارس كيان، در باره اهميت 
شـــركت هاى رتبه بندى در جهان 

گفت:رتبه بندى تاريخچه اى 120 ساله 
در دنيا دارد و عمال پيش نياز بسيارى از 

تصميم گيرى هاى مالى است.
در واقع، موسســـات رتبه بندى 
امريكا به عنوان نخستين موسسات رتبه 
بندى در آغاز فعاليت خود توانستند با 
رتبه بندى اوراق قرضه شركت هاى

فعال در ساخت راه آهن آمريكا كمك 
كنند.

عربى مزرعه شاهى ادامه داد: از 
آن به بعد، رتبه بندى اعتبارى به نمادى 
براى اندازه گيرى يا نشان دادن ميزان 
اعتبار شركت ها و توانمندى هاى مالى 
آنها تبديل شد و اين بخش طى 100

سال گذشته در بسيارى از كشورهايى 
كه اقتصاد توسعه يافته دارند ، بسيار 

گسترش يافته است.
وى خاطرنشان كرد: در كشور 
ما هم نياز به وجود موسســـات رتبه 
بندى از سال ها قبل احساس مى شد

كه خوشـــبختانه اين مهم با مصوبه 
سازمان بورس، پى گرفته شد و آغاز 
به فعاليت آنها كليد خورد.اصلى ترين 
وظيفه اين موسسات هم رتبه بندى 

اعتبارى است.
مديرعامل شـــركت رتبه بندى 
اعتبارى پارس كيان با بيان اينكه رتبه 
بندى اعتبارى سمبل و نشانه اى است 
كه ســـاختار مالى و توانمندى يك 
شركت براى بازپرداخت بدهى هايش 
را مشـــخص مى كند، اظهار داشت: 
بنابراين خدمتى كه توسط موسسات 
رتبه بندى انجام مى شـــود، يكى از 
مهم ترين معيارها براى تصميم گيرى 

سرمايه گذاران است.
عربى مزرعه شاهى توضيح داد: 
در بخش صكوك و اوراق بدهى هم 
رتبه بندى مشـــخص مى كند كه اين 
اوراق در زمان سررسيد يا در هنگام 
بازپرداخت ســـودهاى دوره اى خود 
چقدر قابليت اتكا دارند در مجموع، 
اصلى ترين وظيفه موسسات رتبه بندى 
ارايه نشـــانه هايى است كه مشخص 
مى كند شركت ها تا چه ميزان قابل 

اتكا و اطمينان هستند.
وى در پاســـخ به اين سوال كه 
اساسا چه شركت هايى مشمول رتبه 
بندى مى شوند، گفت: به طور معمول 

در دنيا، بسيارى از شركت ها چه در 
بورس پذيرش شـــده و چه پذيرش 
نشـــده باشند، تمايل دارند تا از نظر 
اعتبـــارى مورد ارزيابى و رتبه بندى 

قرار بگيرند. 
عربى مزرعه شاهى با بيان اينكه 
البته گاهى هم شـــركت ها از طرف 
مقررات حاكم موظف به رتبه بندى 
هســـتند، اظهار داشت: براى مثال در 
حوزه بانكدارى، ساختار و نظام مقرراتى 
به گونه اى اســـت كه شركت هايى
كه رتبه بندى شده باشند و رتبه هاى

بهترى داشـــته باشـــند، نرخ سود 
و وام هـــاى پاييـــن تـــرى دارند، 
بنابراين ، هزينـــه كمترى پرداخت 

مى كنند. 
وى ادامه داد: همچنين در خود 
بانك ها هم بر اساس قوانين بازل 2، 
شركت هايى كه رتبه اعتبارى بهترى 
دارند اگر مشترى بانك ها باشند، در 
بحث كفايت سرمايه شرايط بهترى 
پيدا مى كنند و بانك مزبور الزم است 
سرمايه كمترى نگهدارى كنند بر همين 
اساس، رتبه بندى مختص شركت هاى 
بورســـى نيست، بلكه ابزار و نمادى 
است كه ميزان قابليت اعتماد و اتكاى 

شركت ها را نشان مى دهد.
عربى مزرعه شـــاهى در بيان 
تفاوت رتبه بندى نوين با شكل قديمى 
آن كه در برخى بانك ها و موسسات 
مالى انجام مى شـــود گفت: بانك ها 
براى اعطاى اعتبار و تسهيالت، عمال 
بايد ساختارى مخصوص به خود را 
تعريف مى كردند اما آنچه موسسات 
رتبه بندى انجام مى دهند، متدلوژى و 
قوانين كامال مشخص و شفافى دارد 
و بر اســـاس روش و مسيرى كامال 

استاندارد انجام مى شود.

هشــــتمين عرضه اوليه فرابورس ايران در سال جارى 
در پى استقبال چشمگير خريداران و مشاركت حدود 310

هزار كد معامالتى با كشــــف قيمت 6800 ريالى هر سهم 
شركت 12 هزار و 300 ميليارد ريالى سنگآهن گهر زمين 
در بازار دوم فرابورس ايران به پايان رسيد.به گزارش پايگاه 
خبرى فرابورس ايران، روز 26 آبان تعداد 615 ميليون سهم 
«كگهر» در دامنه قيمتى 6500 تا 6800 ريال توسط شركت 
كارگزارى بانك سپه در بازار دوم فرابورس عرضه شد كه 
اين ميزان ســــهم معادل 5 درصد از كل سهام اين شركت 
بود.ايــــن عرضه در حالى با تقاضاى بيش از يك ميليارد و 
399 ميليون ســــهمى روبه رو شد كه در سامانه معامالت 
تقاضاى افزون بر يك ميليارد و 392 ميليون ســــهمى براى 

اين عرضه در قيمت 6800 ريال ثبت شده بود. 
با آنكه قبل از عرضه ســــهام شركت سنگآهن گهر 

زمين اعالم شــــده بود كه هر شخص حقيقى و حقوقى تا 
حداكثر6000 سهم امكان خريد از سهام اين شركت را دارد، 
اما مشــــاركت حدود 310 هزار نفرى خريداران در عرضه 
اوليه «كگهر» كه ركورد مشاركت در عرضههاى اوليه بازار 
سرمايه را هم شكست موجب شد تا 2082 سهم به هر كد 

در سقف دامنه قيمتى ثبت سفارش تخصيص يابد.
شــــايان ذكر اســــت از ابتداى امسال بخشى از سهام 
شــــركتهاى پتروشيمى غدير در بازار اول و كشاورزى و 
دامپرورى بينالود نيشابور، كشت و دام قيام اصفهان، عطرين 
نخ قم، تجارت الكترونيك پارســــيان كيش، داروسازى آوه 
سينا در بازار دوم فرابورس ايران به عموم خريداران براى 
نخستين بار به روش ثبت سفارش عرضه شدهاند و «كگهر» 
هشتمين عرضه اوليه امسال فرابورس به شمار مىرود كه با 

استقبال باالى سهامداران روبرو شد.

ضرورت انتشار گزارش رتبه بندى در سايت كدال

استقبال از عرضه سهام گل گهر

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (يكشنبه 97/8/27)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  2/199

ميليون ريال 7/519/959

158/717 معامله 

ميليارد ريال   6/599/518

بازار در يك نگاه
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آگهى مزايده عمومى

 "

 "

آگهى انتخابات بازرسان انجمن صنفى كارفرمايى توليد كنندگان 
شير خشك و غذاى كودك

آگهي مزايده عمومي
فروش زمين با پروانه ساخت تجاريـ  مسكوني

F

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت رتبهبندي اعتباري برهان (سهاميخاص) 

به شماره ثبت 519769 در اداره ثبت شركتهاي تهران 
و شماره شناسه ملي 14007261376

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت سامان خودرو ياس (سهاميخاص) 

به شماره ثبت 402064 شناسهملي 10320526689

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 
شركت سامان خودرو ياس (سهاميخاص) 

به شماره ثبت 402064 شناسه ملي 10320526689

آگهي دعوت به مجمع عمومي بهطور فوقالعاده (نوبتدوم) 
تعاوني مسكن اعضاي خانه تئاتر (در حال تصفيه) 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
مشخصات ابالغ شونده حقيقي: محمدعلي عظيمي نامپدر: كاظم 

رونوشت آگهي حصر وراثت 

آگهى تغييرات شركت توليد نيروى برق سبز منجيل 
شركت سهامى عام به شماره ثبت 1178 و شناسه ملى 10840116790

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رودبار (286642)

آگهى تغييرات شركت پخش كاسپين شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 19363 و شناسه ملى 10102394530

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (286641)

آگهى تغييرات شركت پخش كاسپين شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 19363 و شناسه ملى 10102394530

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (286640)

آگهى تغييرات 
شركت مجتمع كارخانجات روغن نباتى كشت و صنعت شمال 

سهامى عام به شماره ثبت 168 و شناسه ملى 10861238423

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مياندورود (285751)

آگهى تغييرات شركت پويان فراز صدرا سهامى خاص
 به شماره ثبت 13574 و شناسه ملى 14007158110

 –  –

 –  –

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (288757)

آگهى تغييرات شركت ديبا مرمت باستان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1286 و شناسه ملى 14005391755

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (288756)

آگهى تغييرات شركت پرديس تيهو پارسيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1105 و شناسه ملى 14004807186

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آزادشهر (287978)

آگهى تغييرات شركت كيا الكترود شرق شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2406 و شناسه ملى 10860325845

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بجنورد (288015)

آگهى تغييرات
 شركت تجهيز گران سپيد يول سهامى خاص 

به شماره ثبت 13832 و شناسه ملى 14007498081

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (288759)

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى آراز فالت آذر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 2449 و شناسه ملى 14007617091

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پارس آباد (288760)

تاسيس شركت سهامى خاص توان آزماى بتن ارس درتاريخ 1397/07/16 به شماره ثبت 2495 به شناسه ملى 14007878230
 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 

 –

–

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پارس آباد (288754)

آگهى تغييرات شركت مهندسى آراز فالت آذر
 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 2449 و شناسه ملى 14007617091

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پارس آباد (288761)

آگهى تغييرات شركت صنايع سيمان كياسر سهامى خاص
 به شماره ثبت 228231 و شناسه ملى 10102693693
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  زرين شهرـ  خبرنگار اطالعات : فرماندار 
لنجان گفت: بهره برداري غيـــر اصولي و حفر 
چاه هاي غير مجاز يكي از عوامل مهم كاهش سطح 
آب هاي زيرزميني به شمار مي آيد از اين رو شوراي 
حفاظت منابع آب شهرستان لنجان با قدرت به 
ميدان آمده است تا با انجام برنامه ريزي هاي الزم 
انسداد چاه هاي غير مجاز را در اين شهرستان به 

سرانجام برساند. 
مهدي صفرخانلو در نشست شوراي حفاظت 
منابع آب شهرســـتان لنجان اظهار كرد:براساس 
نظر كارشناسان، ايران سرزميني كم آب با معدود 
رودخانه هاي محلي بوده كه با توجه به رشـــد 
جمعيت با افزايـــش تقاضاي آب در بخش هاي 
مختلف كشاورزي، آشاميدني، صنعت و خدمات 

روبه رو است. 
وي افزود: 60 كيلومتر از رودخانه زاينده رود 
از دل شهرستان لنجان عبور مي كند كه در گذشته 
30 كيلومتر از اين حوزه به صورت دايمي و 30 
كيلومتر ديگر به صورت فصلي بود، اما رشد بيش 
از حد تقاضـــا و افزايش بي رويه مصرف آب در 
دهه هاي اخير موجب شده كه رودخانه زاينده رود 
با قدمت فراوان، امـــروز به يك رودخانه فصلي 
تبديل شود و اين مهم دغدغه هاي فراواني را به 

همراه داشته است. 
فرماندار لنجان افزود: با توجه به وجود بحران 
آب و در راستاي حفاظت و كنترل منابع، جلوگيري 
از حفر چاه هاي غيرمجاز در شهرستان لنجان امري 

ضروري به شمار مي آيد. 
وي با بيان اينكه تا جايـــي كه امكان دارد 
بايد در مصرف آب هاي زيرزميني صرفه جويي 
كنيم، ادامه داد: كمبود آب مساله اي كامال جدي 
است و امروز همه با خشك شدن زاينده رود آن 
را از نزديك لمس كرده انـــد از اين جهت بايد 
فرهنگ سازي در زمينه صرفه جويي در مصرف 
آب و همچنين جلوگيري از حفر چاه غيرمجاز به 
عنوان اقدامات پيشگيرانه مورد توجه دستگاه هاي 

متولي و ديگر دستگاه ها قرار داشته باشد. 
صفرخانلو انســـداد چاه هاي غيرمجاز در 
لنجان را تنفسي براي احياي آب هاي زيرزميني 
دانست و اضافه كرد: با توجه به اينكه بهره برداري 
غير اصولي و حفر چاه هاي غير مجاز يكي از عوامل 
مهم كاهش ســـطح آب هاي زيرزميني به شمار 
مي آيد، شوراي حفاظت منابع آب شهرستان لنجان 
با قدرت به ميدان آمده تا با انجام برنامه ريزي هاي 
الزم انسداد چاه هاي غير مجاز را در اين شهرستان 

به سرانجام برساند. 
وي متذكر شد: البته سال ها است كه مساله 
حفرچاه هاي غير مجاز در شهرستان لنجان مطرح 
است، اما در گذشته با آن به سادگي برخورد شده 
و همين برخورد ساده انگارانه باعث شده تا حفر 
چاه به صـــورت غيرقانوني راحت و بي دغدغه 

انجام گيرد. 
فرماندار لنجان بيان كرد: با تالش اكيپ گشت 
و بازرسي گزارش چاه هاي غيرمجاز به فرمانداري 

انتقال يافته است از طرفي چاه هاي غير مجاز در 
بستر رودخانه نيز شناســـايي شده اند و در اسرع 
وقت برخورد قانوني با آنها انجام خواهد گرفت. 

وي با بيان اينكه نصب شمارشـــگرهاي 
هوشـــمند آب و برق چاه هاي مجاز شهرستان 
لنجان از اهميت بااليي برخوردار است، يادآور شد: 
طرح هوشمندسازي چاه هاي آب به واسطه نصب 
كنتور هوشمند باعث مشخص شدن آب مصرفي 
از چاه هاي مجاز خواهد شد و اين مهم گامي مؤثر 
در راستاي جلوگيري از مصرف بيش از حد آب 
به شمار مي آيد از اين رو براي جلوگيري از اضافه 
برداشت آب، بايد بر روي چاه هاي مجاز، كنتور 

هوشمند نصب شود. 
صفرخانلو افزود: از طرفي كميته هاي برخورد 
با متخلفان و بهره برداران غيرمجاز منابع آب نيز بايد 
با جديت كامل كار خود را ادامه دهند تا با ارايه 
گزارش اين كميته ها سوخت و همچنين نهاده هاي 
كشاورزي به دارندگان چاه هاي غيرمجاز تحويل 
نشود و در پايان شاهد انسداد چاه هاي غيرمجاز در 

شهرستان باشيم. 
او اضافه كرد: امسال با هدف جلوگيري از 
برداشـــت بي رويه آب و همسو با سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي بايد در شهرســـتان نصب 107 
كنتورهوشمند انجام شود همچنين مسدود كردن 
107 چاه غيرمجاز و تعديل و اصالح 159 پروانه 
نيز در دستور كار نمايندگي آب منطقه اي شهرستان 

لنجان قرار گرفته است. 

انسداد چاه هاي غيرمجاز لنجان؛ تنفسي براي احياي آب هاي زيرزميني  

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه 
20 از اجراي موفقيت آميزويژه برنامه هاي هفته ملي ديابت و خدمات رايگان 

سالمت محور در محالت منطقه 20 خبر داد.
حجت االسالم و المسلمين معبودي گفت: به مناسبت هفته ملي ديابت 
6 ايستگاه سالمت محور با موضوع اطالع رساني و آگاهي بخشي شهروندان 
در خصوص پيشگيري و كنترل ديابت با ارائه خدمات رايگان و از جمله 
مشـــاوره و غربالگري قند خون ويژه ديابتي ها، در ميادين ميوه و تربار و 
بوستان هاي محلي برگزار شد و ميدان هاي ميوه وتر بار محله 13 آبان و حمزه 
آباد، سالن ورزشي گلمهر در محله شهادت، فروشگاه شهروند، ايستگاه آتش 
نشاني در محله تقي آباد، مسجد فاطمه الزهرا(س) و محله ظهيرآباد از جمله 

موقعيت هاي برپايي ايستگاه سالمت بود. 
وي با بيان اينكه برنامه هاي اين هفتـــه با محوريت مراكز فرهنگي، 
ســـراهاي محله و كانون هاي ديابت به اجرا مي رسد، افزود: اجراي برنامه 
گفتگو در شـــهر با محوريت موضوع ديابت و خانواده در بوستان ايثار از 
ديگر برنامه هاي اين مناسبت است كه با هدف جلب مشاركت شهروندان و 

هم افزايي برگزار شده است.  
معبودي اطالع رســـاني و افزايش آگاهي هاي عمومي در خصوص 
بيماري ديابت و عوارض ناشـــي از آن با اولويت پيشگيري و كنترل را از 
مهمترين اهداف برنامه هاي هفته ملي ديابت برشمرد و برگزاري مسابقات 
ورزشـــي و برنامه هاي تفريحي ويژه اعضاي كانـــون ديابت، كارگاه هاي 
آموزشي ديابت، تورهاي گردشگري ويژه دبيران كانون ديابت محالت و 
برگزاري جشنواره غذا و شيريني ديابتي را از ديگر برنامه هاي مناسبتي هفته 
ملي ديابت عنوان كرد و يادآور شـــد كه برنامه هاي تدارك ديده شده هفته 
ملي ديابت با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و همكاري اداره سالمت 

منطقه20 شهرداري از 19 آبان آغاز شد و تا 25 همين ماه ادامه داشت.

برپايي 6 ايستگاه سالمت محور 
در نقاط پر رفت و آمد منطقه 20 شهرداري

دفتر سرپرستي غرب اســـتان تهران - 
خبرنگار اطالعات:مديـــر آموزش و پرورش 
شهريار در جلسه مديران مدارس متوسطه اول 
محور باغستان گفت:توجه به تربيت بدني و 
هنر در مدارس از شاخص هاي اصلي مهارت 
محوري اســـت. اولين جلسه محوري مديران 
مدارس متوســـطه اول مركز شهر شهريار با 

حضور مجيد پارسا مدير آموزش و پرورش 
شـــهريار، داود آقاجاني زاده معاون آموزش 
متوسطه، نعمتي كارشـــناس مسئول آموزش 
متوســـطه اول و مديران مدارس متوسطه اول 
شهر باغستان در دبيرستان نيمه شعبان برگزار 
شد.مدير آموزش و پرورش شهريار با قدرداني 
از زحمات مديران مدارس اظهار داشت: شروع 

خوب سال جديد تحصيلي و پروژه مهر پويا در 
منطقه، مرهون تالش هاي مديران و كادر اجرايي 
مدارس است كه با كمترين چالشي در اين زمينه 
روبرو شديم.مجيد پارسا افزود:مديريت مدارس 
در2مقوله انجام مي شود، مقوله اول امكانات 
سخت افزاري اســـت كه در ايام تابستان و 
پروژه مهر انجام شده است و مقوله دوم توجه 

به تعليم و تربيت دانش آموزان اســـت.وي با 
اشاره به كيفيت كار در مدارس گفت: جلسات 
شوراي دبيران با موضوع هاي گوناگون آموزشي 
و تربيتي بايد فعال شود و آموزش مهارت هاي 
زندگي به دانش آمـــوزان بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد.  آموزش در مدارس مختص 
علم آموزي نيست، بلكه وظيفه داريم نسبت به 

تقويت درس هاي تربيت بدني و هنر در كالس 
درس مهارت محوري، تالش كنيم.  وي اظهار 
داشت: به دليل پيچيدگي هاي مسايل اجتماعي 
و رشد و پيشرفت علم و تكنولوژي، مجبوريم 
تغيير جهت دهيم و با مديريت شفاف، روشن 
و صادقانه در تمامي عرصه ها حركت كنيم تا 

بتوانيم در عرصه تعليم و تربيت موثر باشيم. 

توجه به تربيت بدني و هنر در مدارس از شاخص هاي اصلي مهارت محوري است

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: توليد ساالنه 
فرش دستباف كشور 400 تن است كه بيش از 

80 درصد آن صادر مي شود.  
   رئيس هيات مديره صندوق كار آفريني 
اميد كشور در همايش صنعت فرش و كارگاه 
آموزشي فرش دستباف كه در چابهار برگزار 
شد، افزود: فرش دستباف ايران جايگاه خوبي 
دارد و قشرهاي مختلف از جمله زنان روستايي 
و سرپرست خانوارو مددجويان بهزيستي و 

كميته امداد از بافندگان اصلي فرش هستند .
 علي ربيعي با اشـــاره به اين كه فرش 
مي تواند فرهنگ ايراني را به دنيا معرفي كند، 
تاكيد كرد: صنعت فرش در فقرزدايي و توسعه 
مناطق مختلف از جمله روستاها نقش مهمي 

دارد .
 وي هدف از برگزاري همايش صنعت 
فرش و كارگاه آموزشـــي فرش دستباف در 
چابهار را آشـــنايي با اين صنعت، بازاريابي و 
فروش اين محصول در مناطق مختلف اعالم 
كرد و افزود: بايد همه مسئوالن و افراد فعال و 
سرمايه داران بخش خصوصي در زمينه اجراي 
طرح هاي اشتغالزا تالش كنند  . رئيس مركز ملي 
فرش ايران نيز در اين همايش گفت: منطقه آزاد 
چابهار مكان مناسبي براي ورود مواد اوليه فرش 

است و مي تواند در اين زمينه فعال باشد .
 فرشته دست پاك برلزوم بيمه كردن فعاالن 
حوزه فرش تاكيد كـــرد و افزود: معرفي اين 

صنعت و تجاري ســـازي بيشتر آن مي تواند 
موجب ايجاد اشتغال در مناطق مختلف به ويژه 

روستاها شود .

 مديرعامل صندوق كارآفريني اميد كشور 
نيزگفت: از هرگونه طرح اشتغالزا حمايت و 
تســـهيالت الزم را در اختيار متقاضيان قرار 

خواهيم داد . اصغر نوراهللا زاده افزود: منطقه آزاد 
چابهار مي تواند با ارائه تخفيف ها و امتيازات 
الزم به سرمايه گذاران مختلف،فرصت كسب و 
كار ايجاد كند و در اين ارتباط ما هم مي توانيم 

به آنان كمك كنيم .
 معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه 
آزاد چابهـــار هم گفت: اين منطقه براي ايجاد 

اشتغال از هيچ تالشي فروگذارنخواهد كرد.
 غالمرضا پناه افزود: كارگاه هاي بزرگ و 
كوچك در ســـطح منطقه آزاد چابهار كه با 
كمترين هزينه راه اندازي شده، توانسته ضمن 
ايجاد اشتغال به افزايش توليد ملي كمك كند .

 وي گفت: واحد پرورش شـــتر مرغ كه 
براي نخستين بار در سطح منطقه آزاد چابهار 
ايجاد شده است مي تواند شمار زيادي از افراد 

بومي را مشغول به كار كند .
   در پايان سرپرست فرمانداري شهرستان 
ويژه چابهار ياد آورشد: واردات مواد اوليه از 
طريق منطقه آزاد مي تواند به رونق صنعت فرش 

و كاهش قيمت توليد آن كمك كند .
 رحمدل بامري افزود: ارائه تسهيالت و 
حمايت از صنعتگران فرش مي تواند مشكالت 
اين حوزه را برطـــرف و به توليد ملي كمك 

كند .

36ميليارد ريال وقف طرح هاي عمراني صدور 80 درصد توليدات فرش دستباف به خارج  
امامزادگان كاشان شد

كاشانـ  خبرنگاراطالعات: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه كاشان 
گفت: 80 نفر از افراد نيك انديش امسال نزديك به 36 ميليارد ريال براي 
اجراي طرح هاي عمراني بقاع متبركه امامزادگان اين شهرســـتان، وقف 
كردند.   حجت االسالم اصغر توسلي در نشستي با خبرنگاران افزود: اين 
ميزان اعتبار در قالب خريد مصالح ساختماني (شامل گچ، سيمان، كاشي و 

سراميك) در 50 بقعه متبركه شهرستان كاشان هزينه شده است. 
وي بيان كرد: اداره اوقاف و امور خيريه كاشان نيز در راستاي ترميم، 
بازسازي يا توسعه طرح هاي عمراني در بقعه هاي متبركه 42 ميليارد ريال 
در ســـال جاري اختصاص داد. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه كاشان 
اضافه كرد: همچنين تالش هاي انجام گرفته در سال جاري به دريافت 86 
فقره سند مالكيت براي موقوفه هاي اين شهرستان منجر شد كه بزرگترين 
آن كاروانسراي مســـلم آباد با 21 هزار مترمربع زمين است. وي در ادامه 
نيز به ثبت 6 وقف جديد در ســـال جاري اشاره كرد و يادآور شد: اين 
وقف ها شامل پنج قطعه زمين براي ساخت مسجد، حسينيه ويك وقف 

قرآني بود. 
توسلي در مجموع شمار موقوفه هاي شهرستان كاشان را 2 هزار و 
284 مورد برشمرد و گفت: اين وقف ها شامل 644 مسجد، 94 حسينيه، 
2 زينبيه، چهار آرامستان، 12 تكيه، سه دارالقرآن و يك هزار و 525 مورد 
نيز مربوط به ساير وقف ها است. وي اضافه كرد: 120 بقعه در شهرستان 
كاشـــان وجود دارد كه شـــامل 100 امامزاده و سه حسينيه زيارتي، 14 

آرامگاه، 2 مسجد زيارتي و يك قدمگاه است

ساماندهي گلزار هاي شهداي تك مزاري 
مازندران  

ساريـ  خبرنگار اطالعات: گلزار هاي شهداي تك مزاري مازندران تا 
پايان امسال ساماندهي مي شوند.   

 مدير كل بنياد شـــهيد و امور ايثارگران مازندران با اعالم اين خبر 
افزود: مازندران از لحاظ پراكندگي و تعدد گلزار در كشور باالترين رتبه 
را داراست. 1604 گلزار شهيد در مازندران وجود دارد كه 10 هزار و 257 

شهيد در آن ها خفته اند. 
   هدايت مظلومي اضافه كرد: 446 شهيد تك مزاري در استان وجود 

دارد كه تا كنون340 گلزار شهداي تك مزاري ساماندهي شده است . 
وي ادامه داد: از ابتداي ســـال 97 تاكنـــون 30 گلزار تك مزاري 
ساماندهي شده و 76 گلزار نيز   تا پايان سال جاري ساماندهي خواهد شد و 
كار ساماندهي 446 گلزار تك مزاري در اين استان به اتمام خواهد رسيد . 

او با اشاره به اينكه ساماندهي گلزارهاي دو مزاري استان در سال 98 
از ديگر برنامه هاي كارگروه گلزارها محسوب مي شود، اظهارداشت: 303 
گلزار دو مزاري در اين استان وجود دارد كه تاكنون 74 گلزار خاتمه يافته 
است و ساماندهي 229 گلزار دو مزاري در دستور كار كارگروه گلزارهاي 

شهدا در سال 98 است . 
مظلومي در خصوص ساماندهي گلزارهاي چند مزاري گفت: كار 
ساماندهي 67 گلزار نيمه كاره و چند مزاري استان در دستور كار سال98 

قرار مي گيرد . 
وي با تأكيد اينكه رايزني با دستگاه ها جهت ساماندهي گلزار شهدا 
با جديت انجام مي گيرد گفت:در تالش هستيم تا با همكاري و مشاركت 
دستگاه هاي ذيربط، ساماندهي گلزارهاي روستايي و شهري را آغاز كنيم . 

مدير كل بنياد مازندران با تشكر از تالش هاي چشمگير دستگاه ها و 
بسيج سازندگي و ... اظهارداشت: ساماندهي گلزارهاي شهدا كار ماندگار و 
مقدسي است و مشاركت دستگاه ها در اين امر معنوي بايد پر رنگ باشد . 

وي گفت: 52 درصد از مزار شـــهداي گرانقدر اســـتان مازندران 
ساماندهي شده است . 

مردي در حادثه رانندگي كشته شد 
ميمه اصفهـــانـ  خبرنگار اطالعات: 
برخورد يك وسيله نقليه ناشناس با عابري 
پياده در محور دليجـــانـ  ميمه، به مرگ 

رهگذر انجاميد. 
حادثه در 2 كيلومتري دانشگاه آزاد رخ 
داد و عابر كه سيف اهللا سيلزده نام داشت و 
دامدار بود، پس از انتقال به بيمارستان ميمه و 
سپس به بيمارستان «گرديس» شاهين شهرـ  
تالش پزشكان براي نجات او به نتيجه نرسيد 
و متأسفانه مصدوم درگذشت. ماموران انتظامي در پي راننده فراري هستند.  

رشد 29 درصدي
 صادرات خراسان رضوي در سال 97 

مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل هماهنگـــي امور اقتصادي 
استانداري خراســـان رضوي از رشد 29 درصدي صادرات اين استان در 

7 ماه اخير خبر داد .
 علي رسوليان افزود: در اين مدت يك ميليارد و 313 ميليون دالر كاال 
به وزن يك ميليون و 624 هزار تن از خراسان رضوي صادر شده است كه   از 

نظر وزني 34/4درصد و از نظر ارزشي 29 درصد افزايش نشان مي دهد .
  به گفته وي در اين مدت تراز بازرگاني خراسان رضوي با رقم يك 

ميليارد و 112 ميليون دالر،مثبت بوده است .
 مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي   با اعالم 
اين كه در برنامه امسال رشد 12 درصدي صادرات برنامه ريزي شده بود، 
افزود: با رشد 29 درصدي عمًال 17 درصد از برنامه هم جلوتر بوده ورشد 

نسبتاً خوبي داريم .
 رسوليان گفت: عمده اين رشد صادرات در حوزه كشورهاي آسياي 
ميانه است كه تا پيش از آن منفي بود وي با اشاره به اين كه خراسان رضوي 
به 89 كشور صادرات داشته ودر اين ميان 97 درصد صادرات مربوط به 11 
كشـــور است، افزود:امروز هنگ كنگ با رشد 9 درصدي صادرات از نظر 
ارزشي و 22 درصدي از نظر وزني جزو 5 كشور نخست طرف صادرات 

ما است .
 وي همچنين از رشد 9 درصدي ترانزيت خارجي استان در 7 ماه اخير 
خبر داد وگفت: در اين مدت يك ميليون و 803 هزار تن ترانزيت از استان 

اعم از ورودي و خروجي انجام شده است .

طرح جامع پااليشگاه اصفهان 
كامًال زيست محيطي است

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: طرح جامع بهبود و بهينه سازي فرآيند 
پااليشـــگاه اصفهان به طور كامل زيست محيطي بوده اما به دليل برخي 
ناهماهنگي هاي بين مسئوالن شهر و استان اصفهان، اين طرح چندين سال 

به تعويق افتاده است.
 نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در بازديد از پااليشگاه 
اصفهان با بيان اين مطلب افزود: در كشـــورهاي پيشـــرفته، پااليشگاه و 
پتروشيمي ها به دليل رعايت مسائل زيست محيطي در مركز شهر فعاليت 
مي كنند و در كشور ما نيز مي توان با رعايت مسائل محيط زيست و اجراي 

طرح هاي زيست محيطي از عملكرد صنايع حمايت كرد. 
حميـــد رضا فوالدگر با اشـــاره به نقش مهم پااليشـــگاه اصفهان 
در توليـــد فرآورده هاي نفتي افزود: پااليشـــگاه اصفهان عالوه بر توليد 
فرآورده هاي نفتي، خوراك چندين صنايع پايين دستي در استان و كشور را 

تامين مي كند.
 مدير عامل شـــركت پااليش نفت اصفهان نيز با تاكيد اينكه روزانه 
حدود 375 هزار بشكه نفت خام در اين شركت، پااليش و به محصوالت 
استراتژيك تبديل مي شود گفت: پااليشگاه اصفهان بر اساس سياست هاي 
وزارت نفت، عالوه بر توليد محصوالت نفتي مطابق با استانداردهاي روز 
دنيا، طرح جامع بهبود و بهينه سازي فرآيند را نيز براي حفظ ظرفيت و تداوم 

توليد در پيش رو دارد.
 مرتضي ابراهيمي افزود: با وجود تمام مشكالت و تحريم ها، مجتمع 
بنزين سازي كه يكي از طرح هاي طرح جامع پااليشگاه بوده به بهره برداري 
رسيده است؛ به طوري كه روزانه بيش از 11 ميليون ليتر بنزين يورو 4 در 
اين شركت توليد و به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تحويل داده 

مي شود. 
او به تشـــريح طرح (واحد تقطير 3 و گاز مايـــع) كه يكي ديگر 
از طرح هـــاي طرح جامـــع پااليشـــگاه اصفهان اســـت پرداخت و 
گفت: اين واحد تا پايان امســـال و براي بهينه ســـازي و رفع تنگناهاي 
عملياتـــي و افزايش ضريب ايمنـــي واحدهاي عملياتـــي راه اندازي

 خواهد شد. 
مدير عامل شـــركت پااليش نفت اصفهان همچنين به طرح واحد 
تصفيه گازوئيل اشاره كرد و افزود: اين طرح براي كاهش تركيبات گوگرد 
از گازوئيل توليدي و رســـاندن آن به مقدار زير  PPM 50 با ظرفيت 100 
هزار بشـــكه در روز و مطابق با آخرين استانداردهاي روز جهاني در حال 

ساخت است. 
ابراهيمي به طرح (جامد ســـازي گوگرد اســـتحصالي شركت) نيز 
پرداخـــت و گفت: با اجراي اين طـــرح، روزانه 300 تن گوگرد توليدي 
پااليشـــگاه اصفهان به گرانول تبديل خواهد شد. او اظهار اميدواري كرد: 
با حمايت مسئوالن استان، طرح هاي مهم زيست محيطي اين شركت به 

اتمام برسد.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها

  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها

22224886

22224963

آگهي مفقودي سند كمپاني كاميون باري بنز911

اصل ســـند كمپاني كاميون باري چوبي سيستم بنز تيپ ال 42/911 به رنگ 

نارنجي ـ روغني به شـــماره انتظامي 63ـ628ع59 مدل1366 به شماره 

موتور 33291110028302 و به شماره شاســـي 35310256261332 

متعلق بـــه اينجانب محمدرحيم عزيزي جهرمـــي فرزند عبداله به ش ش 

24169 متولد جهرم و به شماره ملي 2470241995 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.                       فسا

مفقودي برگ كمپاني
اينجانب ســـروش محمدنژادزيرده به شـــماره ملـــي 2739935897 مالك خودرو 
ســـواري پژو SLX-TU5 405 ســـفيد روغني مدل1394 به شـــماره شاســـي 
NAAM31FE7FK721892 و شماره موتور 164B0037363 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 
جاده مخصوص تهران ـ كرج شـــهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه1 مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

«بدينوسيله به اطالع مي رســـاند براساس رأي مورخ 97/6/6 شوراي عالي محترم معادن مقرر 
است پروانه بهره برداري معدن حيدر باغي مياندوآب تحت شماره 110/11772 مورخ 81/5/14 
(تمديدي از مورخ 86/5/15) از نام شركت سخت كوشان مرمر به نام شركت سپيدمرمر شاهين 
انتقال و تغييرنام يافته و با ابطال پروانه قبلي نســـبت به پروانه المثني جديد اقدام گردد. از آنجايي 
كه پروانه صدراالشاره مفقود و در دسترس نمي باشد مراتب صرفًا طي يك نوبت آگهي مي شود تا 
چنانچه هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به حقوق مربوط به پروانه بهره برداري يادشده 
ادعايي داشته باشد با در دست داشـــتن مستند ادعا حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين 
آگهي به سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان آذربايجان غربي مراجعه نمايد. در غير اين صورت 

بعد از انقضاي مهلت مذكور نسبت به صدور پروانه بهره برداري المثني اقدام خواهد گرديد.»

سند مالكيت و سند كمپاني موتورسيكلت 
ناتالي125 مدل1390 به شماره پالك 27961ـ 

ايران587 و شماره موتور NYW31434 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو پارس XU7 مدل 
92 رنگ سفيد روغني پالك 69ـ541ق28 شماره موتور 

124K0251483 شاسي NAAN21CA5EK172240 به 
نام منيژه خانقلي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني سواري پژو آردي رنگ يشمي مدل 1383 بنام آقاي بيژن 
عنايت پورياني فرزند حسين ش ش 15490 مهاباد شماره موتور: 
11783041752 شماره شاسي: 83142055 شماره انتظامي:  

19ـ545ب28 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند، برگ سبز و كارت پرايد مدل 87 به 
رنگ نقره اي پالك 424ي24 ايران24 موتور 
 S1412287481116 2401677 شاسي

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري ال 90 مدل 1390 رنگ 
سفيد شماره انتظامي 844ص17ايران49 

به نام علي محمد آسوده قندمانه مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.ملكانـ  عينالو

برگه سبز ساندرو 97 سفيد به ش 
پالك 694 ب 77 ايران 20 به ش موتور 

39028 و ش شاسي 1108818 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. (ب) 

سند كمپاني پژو مدل 82 به ش شاسي 
0082120037 و ش موتور 22368220496 

و پالك ايران83ـ627و81 بنام محمدكاظم 
رحيمي مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند كمپاني پرايد مدل 90 سفيد 
به شماره پالك 634ج79ايران32 و به شماره 
شاسي S1412289849762 به نام حسين 
فراشياني مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز تاكسي سيستم سمند تيپ كار به شماره موتور 
12489137425 و شماره پالك ايران ـ62ـ415ت35 
و شماره شاسي NAAC61CA3AF062804 مفقود و 

فاقد اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي قاسم برفروشان به 
شماره دانشجويي 901035510 رشته 

رياضيات و كاربردها دانشگاه زابل مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني L90 مدل 1392 به شماره پالك 
62ـ416ب74 و شماره موتور W148061 و 
 NAPLSRALDD1208153 شماره شاسي

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

برگ سبز خودرو پرايد به شماره شهرباني 
261ق31ـ ايران38 و شماره موتور 2092595 
و شماره شاسي S1412286368539 مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد. ورامين

برگ سبز پتروپارس مدل1383 شماره پالك 
59ـ467ب11 و شماره موتور 12682003537 

و شماره شاسي 82823265 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز سواري پرايد مدل 1384 
پالك 13ـ478ج21 موتور 01070576 

 S1412284449394 شاسي
مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت پرواز مدل 1393 
به شماره پالك 588ـ  96922 و شماره بدنه 9316743 
و شماره موتور 0125N2N319866 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

برگ سبز و كليه اسناد و مدارك پرايد 132 
مدل 1390 به شماره انتظامي 625 ل 82 
ايران 46 به نام رحمان سجودي رودباركي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند كمپرسي بنز مدل85 
شماره هوشمند 2561989 پالك 
885ع57ـ33 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو جيلي امگراند7 
مدل:2013 به شماره شاسي: L6T7844S0DN036520 به 
شماره پالك: 66 ايران ـ 992ن99 به نام افشين حيدررضايي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند سواري رنو مدل 1395 ش موتور 
100019606RR155145 ش شاسي 

NAALSRALDGA257572 پالك 75ايران384س47 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان 

برگ كمپاني خودرو دنا مدل 97 شماره 
پالك 772ص85 ايران22 موتور 

 E103563 147 شاسيH0412974
مفقود شده و اعتبار ندارد. 

برگ سبز سواري پژو405 مدل1384 ش موتور 
12484032134 ش شاسي 0014214669 
پالك11 ايران ـ275ص68 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

كارت هوشمند رانندگان به 
شماره2575053 به نام حميد 
بنداني سوسن مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
اميرعلي فندرسكي فرزند مجتبي 
به شماره شناسنامه 8323 صادره 

از گرگان در مقطع كارشناسي 
رشته مهندسي عمران عمران 

صادره از واحد دانشگاهي گرگان 
با شماره 148917301099 

مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد گرگان به نشاني 
گرگان، بلوار كالنتري، خيابان 
دانشجو، دانشگاه آزاد واحد 

گرگان ارسال نمايد.

كارت سبز پژو 206 آريان 

به شماره 218هـ97 

ايران77 و شماره موتور 

 13388002371

و شماره شاسي 

 NAAP41FD89J261896

به نام علي نصرتي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد. 

سند كمپاني اتومبيل پژو 206 

به شماره شهرباني 848 ب 89 

ايران 77 به نام مريم خيري پور 

لنگرودي به شمارهموتور 

 14191000322

و شماره شاسي 

 NAAP03ED4CJ569874

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

پنج فقره برگ سبز گمركي به 
شماره هاي كوتاژ

5083265 مورخه 88/9/3 
5103694 مورخه 88/10/26
5114444 مورخه 88/11/20
5000768 مورخه 88/5/13
7001436 مورخه 89/7/11
مربوط به شركت خاوران الياف 
پارسيان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشند. 

(بندرعباس)

اينجانب محمد نظري لورون مالك 
سواري رنو مدل 1396 به شماره 
شاسي 263578 و شماره موتور 

174637 به شماره انتظامي 514هـ33 
ايران91 به علت فقدان اسناد فروش 
سند كمپاني تقاضاي رونوشت (المثني) 
اسناد مذكور را نموده است؛ لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 

را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از 
انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. اردبيل 

سند كمپاني و برگ 
سبز سواري سايپا 132 

مدل1390 با شماره 
انتظامي 731د36ـ 

ايران87 با شماره موتور 
4228330 و شماره شاسي 

 S1422290289486
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (قزوين)

كارت و بيمه نامه سواري پژو 
پارس مدل 1396 به رنگ 

خاكستري متاليك به شماره پالك 
63ـ 529ي35 و شماره موتور 

124K1164632 و شماره شاسي 
NAAN01CE9HH081573 به 
نام داود دهقاني مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. كازرون 

مفقودي
سند كمپاني سواري پژو405 
مدل96 به شماره شهرباني 
782ج99 ايران95 شماره 
 124K1065951 موتور
و شماره شاسي 590995 
به نام ساينا براهوئي گنگور 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و كارت سواري 
سايپا 131 مدل1390 به 

شماره انتظامي 747س18ـ 
ايران55 با شماره موتور 

4189396 و شماره شاسي 
 S1412290794032
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (قزوين)

 LX برگ سبز خودرو سمند
به شماره شهرباني ايران93 
(838ص19) شماره موتور 

147H0195956 شماره شاسي 
 NAACR1HW2GF337799

به نام عليرضا زماني مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ني ريز

سند فروش خودرو لوگان 
L90 به شماره شاسي 

 NAPSRALD81018068
و شماره موتور 

 K4MA690D037727
و شماره انتظامي 

«ايران68ـ178م13» مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

فاكتور فروش كمپاني 
خودرو ام وي ام 550 

رنگ سفيد روغني مدل 
1394 به شماره موتور 

 MVM484FCAFF001944
و شماره شاسي 

 NATGCARK6F1001972
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پژو تيپ 
206 مدل1385 به شماره 
پالك ايران35ـ278ط53 

به شماره موتور 
15237205 و شماره 

شاسي 10812976 به نام 
خانم فاطمه خليل زاده يامچي 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (كشكسراي)

برگ سبز خودرو سواري 
405 مدل1390 خاكستري 
متاليك به شماره انتظامي 83 
ـ493ب44 به شماره موتور 

12490151455 شماره شاسي 
 NAAM01CA7BE048319
به نام نادر باقري مفقود از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. همدان

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري هاچ بك هيونداي 

مدل1397 به شماره انتظامي 
618ص15ـ ايران79 با شماره 
 G4LCHZ143786 موتور

و شماره شاسي 
 NAKHGH222JB105643
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

كليه مدارك وانت پيكان 
مدل1388 به شماره انتظامي 
946د58 ايران89 با شماره 

موتور 11488013116 
و شماره شاسي 

 NAAA26AAX9G849030
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

مجوز حمل شماره 151748 
سالح برنو تك لول 5 تير 
گلنگدن ساخت ايران به 

شماره 14991/29 و سال 
ساخت 1328 با اعتبار 

94/4/7 الي 99/4/7 به نام 
محمدسجاد حسن وندي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

سند فروش و شناسنامه 
مالكيت خودرو سمند مدل 85 
به شماره شهرباني: ايران 66 
ـ 223ب49 و شماره شاسي: 
15509313 و شماره موتور: 

12485075075 به نام 
آقاي مهدي سلگي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. 

سند خودرو نيسان ماكسيما 
به شماره پالك 44 ايران 

268ط28 به شماره 
 VQ30526685B موتور

و شماره شاسي 
PKLHA33CDL100462 به 
نام حميدرضا پورقاضي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و برگ تعويض 
پالك موتور پالس 

2000NS مشكي به 
شماره شهرباني 92624 
ايران 128 به نام بهمن 
پورشه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني و 
كارت ماشين، وانت نيسان 
مدل 1386 به شماره پالك 
ايران 53ـ977ب12 به 

شماره موتور 384332 به 
شماره شاسي 064953 به 

نام مسعود ايزدي فرد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان 

مفقودي
برگ سبز ـ  برگ كمپاني ـ برگ وكالت 

و سند خودروي سمند به شماره 
شهرباني 25ـ859ب33 شماره 

شاسي 14525420 و شماره موتور 
12484118129 به نام آقاي 

ابراهيم شيرپور به شماره كارت ملي 
1552637301 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. اسكو

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 405 مدل 1390 به شماره 
پالك 45ـ539ق92 با شماره 

موتور 12490127520 
و شماره شاسي 

 NAAM01CAXBR564604
به نام رضا بمپوري نژاد مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

دفترچه ثبت ساعت 
اتوبوس مسافربري 
به شماره كاردكس 
949198 به نام 

محمد احمدي فرزند 
مهدي به شماره ملي 

2980043206 مفقود 
و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز پژو 405 مدل 
1388 به شماره انتظامي 

ايران79ـ667ج67 به شماره 
موتور 12487275222 

و شماره شاسي 
 NAAM11CA29K958761

به نام عقيل مجاور صدرآبادي 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.بوئين زهرا

كليه مدارك كارت و برگه 
سبز خودرو ام وي ام 315 

مدل1396 به ش پالك 
519س37ايران10 به ش موتور 

 MVM477FJAH058402
و ش شاسي 

 NATFBAMD4H1047309
به نام مسعود بهروزنيا مفقود و 

فاقد اعتبار مي باشد.

 آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت سوم 
مدرك كارشناسي اينجانب آيدا اژدري 

فرزند تيمور به شماره شناسنامه 
6648 صادره از مسجد سليمان در مقطع 
كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسالمي 

تهران جنوب به شماره دانشجويي 
7326210281 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي تهران جنوب به نشاني: تهران، 
خيابان كريم خان زند، خيابان ايرانشهر 
شمالي، نبش آذرشهر پالك 209 و يا 

كدپستي 1584715414 ارسال نمايد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نوشين نبوي فرزند 

محمود به شماره شناسنامه 1053 صادره از ساري در 
مقطع كارداني رشته آموزش زبان انگليسي صادره 

از واحد دانشگاه آزاد اسالمي رودهن با شماره 
58511302105 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 

مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن به نشاني رودهن 
مجتمع دانشگاهي صندوق پستي 189 ارسال نمايد.

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب افسانه 
خيرخواه قمي فرزند اكبر به شماره شناسنامه 1366 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته 
آموزش و پرورش ابتدايي صادره از واحد دانشگاهي 

يادگار امام خميني(ره) با شماره 139013105ـ خ مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 

از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به صندوق پستي 
18155/144 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام 

خميني(ره) ارسال نمايند.

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.

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره 4126701 متعلق به 

كاميون بنز باري 
مدل 1973 به شماره انتظامي 
43ـ648ع37 و شماره موتور 
10002323 و شماره شاسي 
10874828 مفقود گرديده 

فاقد اعتبار است.
(تيران)

سند كمپاني و برگ 
سبز خودرو سواري 

پژو RD مدل 1385 به 
شماره پالك 413ج44 

ايران96 به شماره موتور 
11785025642 و شماره 
شاسي 23423646 مفقود 

گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

سند مالكيت و شناسنامه 
وانت تويوتا به رنگ شيري 
مدل 1983 به شماره پالك 

22ـ974و81 و شماره موتور 
2F789644 و شماره شاسي 
FJ45394686 به نام مرتضي 
رضوي ورنا مخواستي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كازرون 

كارت هوشمند راننده به 
شماره كارت 3290933 

متعلق به محمد 
شيخ محمدي فرزند 
اسماعيل شماره ملي 

4411270129 مفقود 
گرديده از اين تاريخ به 
بعد فاقد اعتبار است. 

(ابهر) 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و پروانه تردد متعلق به خودرو 

سواري هيونداي تيپ سوناتا مدل 
2014 رنگ نقره اي شماره پالك 
43963ـ اروند شماره موتور 

L4NADA253437 شماره شاسي 
KMHEC41LBEA595769 به 
نام فاخر مزرعه فرزند نسيم مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني وانت نيسان 
يخچالدار به شماره موتور 
492467 شماره شاسي 

 NAZPL140TBL204493
پالك 377ق62ايران16 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

سند مالكيت و شناسنامه سواري كار 
نيسان پاترول 4 درب به رنگ سبز 
يشميـ  كرم متاليك مدل 1378 به 
شماره پالك 44ـ386ق63 و شماره 

موتور Z24056393Z و شماره 
شاسي PNVH35Z803918 به 
نام مرتضي رضوي ورنامخواستي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.كازرون

سند مالكيت و شناسنامه 
كاميونت ون نيسان به رنگ آبي 
روغني مدل 1387 به شماره 
پالك 55ـ282ب64 و شماره 

موتور 428458 و شماره 
شاسي K140144 به نام 

شركت فني و ساختماني تهران 
جنوب مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.كازرون

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم 
پژو 405 مدل 1383 به 

شماره انتظامي 649 س 54 
ايران 88 به شماره موتور 
1248307610 شماره 

شاسي 83035445 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار

 ساقط است. ابهر 

كارت هوشمند به شماره 
2303382 كاميون باري 
ايسوزو مدل 1388 به 

شماره انتظامي 479ع69 
ـ ايران11 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 
ساقط است. (شيراز)

مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني تك لول ته پر 
نيمه خودكار كاليبر 12 
ساخت روسيه به شماره 

N  و  اسلحه 6084ـ 
شماره جواز 1947812 

به نام راويه نوري پور 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب فرشته هوشمند بهابادي 

فرزند محمود به شماره شناسنامه 4470005908 
صادره از بهاباد در مقطع كارشناسي رشته حسابداري 

صادره از واحد دانشگاهي مهريز با شماره 2937 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مهريز به نشاني يزدـ  مهريز بلوار دانشجو دانشگاه آزاد 

مهريز ارسال نمايد. «يزد» 

برگ سبز ريو مدل 87 به 
شماره انتظامي ايران 77ـ  
519 س 26 بشماره موتور 
1054292 و شماره شاسي 

 NAS61002281155783
بنام زينب آقاپناه مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

بوئين زهرا 

برگ سبز خودروي هيونداي 
اكسنت مدل 2014 سفيد شماره 

 G4FCDU565081 موتور
شماره شاسي 

 KMHCT41DBEU637054
شماره پالك 158ج37ايران52 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كليه مدارك، سند كمپاني، برگ سبز، 
كارت ماشين و سند محضري خودرو 
سواري پرايد صبا (جي.تي ايكس) 

مدل 1381 به شماره پالك 
ايران13ـ737س49 به شماره 
موتور 00409768 به شماره 

شاسي S1412281874822 به 
نام عسل نصيري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.اصفهان

سند كمپاني پژو 206 
مدل 1394 به شماره پالك 
99ـ  187 ص 16 و شماره 
 163B0165023 موتور

شماره شاسي 
 NAAP41FE5FJ275581

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. 

(ساري) 

برگ سبز كاميون باري ده 
چرخ مدل 1359 به شماره 
انتظامي 13ـ871ع75 و 

شماره موتور 10025266 
و شماره شاسي 

 34332110544955
بنام رضا باقري قلعه ناظري 

مفقود گرديده فاقد 
اعتبار است.(تيران)

نوبت سوم
مدرك فارغ التحصيلي  اينجانب ابوذر احمدي 
فرزند رحيم شماره شناسنامه 670 صادره از 
ممسني در مقطع كارداني رشته علمي كاربردي 

حسابداري صادره از واحد دانشگاه آزاد 
ممسني به شماره 6489 مفقود گرديده فاقد 

اعتبار است. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به واحد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

نورآباد ممسني ارسال نمايد.

سند مالكيت و شناسنامه وانت 
دوكابين مزدا به رنگ سورمه اي 
متاليك مدل1382 به شماره 
پالك 44ـ779ط12 و شماره 

موتور 437355 و شماره 
شاسي 8220E00219 به نام 
شركت فني و ساختماني تهران 
جنوب مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. كازرون 

سند كمپاني خودرو سواري 
پژو پارس مدل 1395 به 
شماره پالك 615س63 
ايران69 به شماره موتور 

 124K0901935
و شماره شاسي 

 NAAN01CE0GK356457
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

اصل قرارداد به شماره 
1/326 مورخه 88/7/8 

به نام محمدرضا برزگر 
صادره از صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي 

اردبيل مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

اردبيل 

برگ سبز و كارت پژو پارس 
مدل 1388 به شماره پالك 

45ـ621ص27 و شماره شاسي 
 NAAN01CA49E845500

و شماره موتور 
12488123030 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

برگه سبز (شناسنامه 
مالكيت خودرو) پرايد 
132 به شماره شاسي 

 S1422289207815
شماره موتور 

3774793 شماره پالك 
978ص57ايران78 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

پروانه بهداشتي ساخت 
مارگارين سفره به شماره 
49/13766 با نام تجاري 

حالوت مربوط به شركت نسيم 
صباح مازند مفقود گرديده است 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

علي زائر اومالي
رئيس هيئت مديره و مديرعامل

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت نيسان به ش ش 
NAZPL140TIM234243 و ش م 526975 شماره 

پالك 65 ايران 687 ص 56 به مالكيت مهدي آزادي 
كنارستان مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه پرايد به شماره شاسي 
S1412289140231 و شماره موتور 3401664 
شماره پالك 65 ايران 478 ي 27 به مالكيت كبري 

پيراسته مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت وانت نيسان به شماره 
شاسي D19039 و شماره پالك 75 

ايران 454 د 16 به مالكيت مهديه سيدي 
مرغكي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت رنو مگان به 
ش ش NAPLM1B0F91011228 و ش م 

K4MD812D202289 شماره پالك 45 ايران 611 ط 47 به 
مالكيت اميرحسين گلستاني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد

سند كارخانه پژو 405 به ش ش 
NAAM01CE4FR223248 و ش م 

124K0704441 شماره پالك 65 ايران 788 ص 18 
مالكيت ژاله طحان لر مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پرايد 131 به شماره 
شاسي S1412290763862 شماره پالك 

65 ايران 766 ق 51 به مالكيت ايران آزادي 
خالص مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 
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مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: 
خراســـان رضـــوي 1800 پروژه 
عمراني نيمه تمام داشت كه در 5سال 
اخير اجراي 1400 پروژه آن به اتمام 

رسيده است . 
استاندار پيشين خراسان رضوي 
در جمع خبرنگاران اعالم كرد: در 
اين مدت به جز تكميل طرح هاي 
نيمه تمام بيش از 4000پروژه عمراني 
نيز در بخش هاي مختلف اجرا شده 

است . 
عليرضا رشـــيديان افزود: با 
جذب 3300 ميليارد تومان سرمايه در 
حاشيه شهر مشهد اين توفيق را داشتم 
كه هر جمعه از پروژه هاي در حال 
اجراي اين مناطق بازديد داشته باشم . 

وي انجام مطالعات طرح بزرگ 
انتقال آب از درياي عمان به شـــرق 
كشور، اجراي شبكه ريلي چابهارـ   
زاهدانـ   بيرجند ـ  مشهد و همچنين 
راه آهن مشـــهدـ   خواف ـ   هرات 
با هدف تســـهيل ترانزيت شمال و 

جنوب و طرح برقي شدن قطار مشهد  
ـ  تهران را از اولويت هاي مهم استان 
برشمردو گفت: اين طرح ها عمليات 
اجرايي را طي مي كنند . رشيديان در 
ادامه كارنامه اقتصادي چند ســـال 
گذشته خراسان رضوي را قابل دفاع 
خواند وافزود: مهار نرخ بيكاري و 
افزايش مشاركت اقتصادي بزرگترين 

موفقيت استان در اين زمينه است.
  به گفته وي خراسان رضوي 
با اقدام هاي انجام شـــده در زمينه 
اشتغالزايي، پارســـال شاگرد اول 
كشور در اشتغالزايي شد و با ايجاد 
124 هزار شغل، سهم 16 درصدي 
اشتغال را در كشور به خود اختصاص 

داد. 
  او با اشاره به اين كه از ابتداي 
سال جاري تاكنون 67 هزار فرصت 
شغلي در خراســـان رضوي ايجاد 
شده است، يادآور شد: اين در حالي 
است كه امسال به دنبال تحريم ها و 
مشكالت اقتصادي با ريزش شغلي 

6000نفر به خاطر تعديل نيرو روبرو 
بوديم . 

استاندار پيشين خراسان رضوي 
با اشاره به سهم 95 درصدي بخش 
خصوصي در توليد اســـتان، افزود: 
در حوزه معدني فوالد درسال هاي 
گذشته توليد گندله از صفر به 12/5 

ميليون تن افزايش يافت . 
وي گفت: همچنيـــن توليد 
كنسانتره سنگان خواف 980 تن بود 
كه به بيش از 7ميليون تن رسيده و 
تا پايان سال به حدود 12 ميليون تن 

خواهد رسيد . 
رشـــيديان افزود: در سال هاي 
اخيرخراسان رضوي موفقيت هاي 
بســـياري در حوزه كاغذ، شيشه و 
صادرات آنها، صنعت خودروسازي، 
چيني و بخش كشـــاورزي داشته 

است . 
وي با اعالم اين كه خراســـان 
رضوي از پيشگامان جذب سرمايه گذار
در كشور است،گفت: پار سال 500 

ميليون دالر جذب سرمايه در استان 
گزارش شده است كه از نظر تعداد 
رتبه نخست و از نظر حجم رتبه سوم 

كشور رادارد . 
  او همچنيـــن ازتبـــادل و 
تعامل اقتصادي خراســـان رضوي 
با 90 كشـــور خبر داد و افزود: با 
اقدام هاي انجام شـــده امسال شاهد 
افزايش 30 درصـــدي صادرات در 
استان بوده ايم . استاندار پيشين خراسان 
رضوي در پاسخ به پرسشي در باره 
اعتراض هايي كه پارســـال از مشهد 
آغاز شـــد، گفت: اين استان منشاء 
واقعه دي ماه سال گذشته در كشور 
بود و پس از آن تمامي تالش اين بود 
كه نگذاريم مشكالت امنيتي، خود را 

در كف خيابان نشان دهد . 
رشيديان يادآور شد: 2 تجمع 
بزرگ انتخاباتـــي مديريت و بدون 
هيچ اتفاقي برپا شد، درحالي كه در 
همان شب در خيابان شيرازي مشهد 
2 بمب كشف شـــد كه اگر منفجر 

مي شد فاجعه بار بود.
  وي با اشـــاره بـــه مديريت 
گروه هاي تندرو در خراسان رضوي، 
افـــزود: رعايت اعتـــدال در همه 
گروه هاي سياسي و جناح ها سرلوحه 
اقدام ها در اين راستا بود، اگرچه بهتر 
از اين مي توانست باشد اما در مجموع 
مديريت گروه هاي فشار در اين استان 

خوب بود . 
او گفت: نگرش گروه هاي فشار 
فرهنگ تعاملي دولت قبل است كه 
طرف مخالف را دشمن مي پنداشتند، 
از اين رو اين گروه ها بايد ظرفيت و 
آستانه تحمل خود را براي شنيدن و 
تعامل افزايش دهند و چنين فكر كنند 
كه هر كس حق دارد هر ســـليقه اي 
داشته باشد . استاندار پيشين خراسان 
رضوي افزود: نماينده ولي فقيه در 
استان در چند سال گذشته حتي يك 
مرتبه براي انتصاب ها دخالتي نداشته 
و برخالف تصور برخي، ايشان در 

مسائل اجرايي دخالتي ندارند .

وي اعـــالم كـــرد: در زمينه 
برگزاري كنسرت ها نيز در شوراي 
فرهنگ عمومي تعامالت خوبي انجام 
گرفت و چنين اعالم شـــد كه ما بنا 
نداريم كشور را بر مبناي نظرات فقهي 
علماي محتـــرم اداره كنيم، چرا كه 
كشور بر اساس نظرات فقهي رهبر 
معظم انقالب اداره مي شـــود وسال 
گذشته شـــاهد اجراهاي صحنه اي 
مختلف در مشهد و استان بدون تنش 

و درگيري بوديم . 
رشـــيديان افزود: ارتباط ما با 
آيت اهللا علم الهدي و حجت االسالم 
رئيسي خوب و نزديك است و در 
اين مدت تالش شد از اين 2 جايگاه 

به نفع مردم استفاده شود.
وي گفت: با توجه به ظرفيت 
امام رئوف، همـــه نحله ها در كنار 
همديگر جمع شده اند و در دهه آخر 
صفر شاهد تجمع گسترده علماي 
اهل ســـنت در كنار شيعه در مشهد 

بوديم .    

آغاز جشنواره فرهنگي ورزشي و قرآنيتكميل 1400 پروژه نيمه تمام خراسان رضوي در 5 سال
 نيروي دريايي ارتش در سيرجان

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: نهمين جشـــنواره فرهنگي، ورزشي و 
قرآني نيروي دريايي ارتش در سيرجان آغاز به كار كرد .

  جانشين نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي در آيين گشايش اين 
جشنواره هدف از برگزاري آن راايجاد روحيه نشاط و شادابي و تقويت 
روحيه ايستادگي و مقاومت اعالم كرد وگفت: در شرايط كنوني كه دشمن 
به جاي جنگ سخت به جنگ نرم و تخريب و گرفتن روحيه شجاعت و 
شهادت طلبي جوانان برآمده، برگزاري جشنواره هاي فرهنگي بهترين ابزار 

مقابله با توطئه آنان است .
 امير دريادار تورج حسني مقدم با اشاره به اهميت تقوا و ارزش هاي 
ديني افزود: درســـي كه قرآن به ما مي دهد مقاومت و ايستادگي در مقابل 
ظلم اســـت و توجه به اهميت تقوا و ارزش هاي ديني سرلوحه كار همه 
نيروهاي ما خواهد بود . وي از برگزاري نخستين جشنواره سرود در نهمين 
جشنواره فرهنگي، ورزشي و قرآني نيروي دريايي ارتش خبر داد و افزود: 
اصل حماسي و عاشورايي بودن مضمون سرودها اولويت دارد و بايد در 

اين جشنواره سرود هم ياد آور مقاومت و شجاعت باشد .
 جانشين نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي اعالم كرد: در نهمين 
جشنواره فرهنگي، ورزشي و قرآني نيروي دريايي ارتش تمامي مناطق، 
مراكز و پايگاه هاي دريايي حضور دارند و400 نفر در رشـــته هاي قرآني 
شامل حفظ،قرائت، مفاهيم و اذان، ســـرود و رشته هاي ورزشي شامل 
كشتي، ميني فوتبال چمن، دارت، دو صحرانوردي، تير اندازي با تپانچه، 
شنا، آمادگي جسماني، تنيس روي ميز و طناب كشي طي 6 روز به رقابت 
مي پردازند و نفرات برتر براي رقابت در مســـابقات فرهنگي، ورزشي و 

قرآني ارتش جمهوري اسالمي ايران آماده خواهند شد . 

طرح شبكه آب و فاضالب
 در مناطق عشايري ريگان به اجرا درآمد

* طرح شبكه آب وفاضالب روستايي براي نخستين بار در مناطق 
عشايري وكوهستاني ريگان به اجرا در آمد.

فرماندار ريگان با اشاره به اجراي اين طرح با همكاري قرارگاه سپاه 
استان كرمان در مناطق سرزه وسيف الديني،افزود: اين طرح با 11 كيلومتر 
خط انتقال و ساخت 2 مخزن آب با اعتبار 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
آب وفاضالب روســـتايي و 3 ميليارد ريال براي تامين تجهيزات توسط 
قرارگاه سپاه استان كرمان،در حال اجراست . امين باقري گفت: با اجراي اين 
طرح 250 خانوار روستا يي از آب آشاميدني سالم برخوردار خواهند شد . 

اجراي 50 ميليارد توماني پروژه هاي عمراني 
در شاهدشهر  

دفتر سرپرستي غرب استان تهرانـ  خبرنگار اطالعات :50 ميليارد 
تومان پروژه هاي عمر اني در شاهدشهر انجام شده است و با تعاملي كه در 

شهردار وجود دارد، اين روند رو به رشد ادامه خواهد داشت.  
احمد زارع، شهردار شاهد شهربا اشاره به اين كه سوله ورزشي شهيد 
باكري درحال حاضر مورد اســـتفاده شهروندان شاهدشهر وشهرك هاي 
همجوار قراردارد، افزود:در كنار اين ســـوله با توجه به توسعه  روز افزون 
شاهدشهر وروند رو به رشد جمعيت اين شهر، برآن شديم تا در مجموعه 
فرهنگي و ورزشي شهداي شاهدشهر استخري با استانداردهاي امروزي 
و مجهـــز احداث كنيم كه در دهه مبارك فجر مـــورد بهره برداري قرار 
خوا هد گرفت.زارع گفت: احداث جاده كمر بندي كا ظم آباد، دسترسي 
شهروندان شاهد شهر به آزاد راه تهرانـ  ساوه را تسهيل خواهد كرد. وي 
همچنين از احداث جاده كمربندي و جديد االحداث شاهد شهر به بخش 
جديد التأسيس فردوسيه اشاره كرد و گفت: اجرا و بهره برداري از كمر 
بندي هاي جديد  ضمن آنكه رفت وآمدهاي مردم از شـــمال شهريار به 
جنوب آزاد راه ساوه را تسريع خواهد كرد، در سال هاي آينده مي تواند در 

رونق اقتصادي و اشتغال زايي در منطقه هم بسيار موثر باشد. 
از ديگر اقدامات احداث واحد اورژانس است كه نياز مبرم و ديرينه 
شهروندان شاهدشهري وساكنان شهرك هاي همجوار را برآورده ساخته و 
موجب رضايتمندي مردم به ويژه خانواده هاي معظم شهدا و ايثار گران شده 
است.  شهردار شاهدشهر افزود: توجه ويژه اي نسبت به توسعه و تجهيز 
آتش نشاني شاهدشهر صورت گرفته و اخيرا نردبان باالبر هيدروليكي كه 
در مواقع ضروري تا ارتفاع حدود 20 متر را قادر به ارائه خدمات مي سازد، 

خريداري شده ودر اختيار واحد آتش نشاني قرار گرفته است. 
  نوسازي وتجهيز واحد حمل ونقل و خريد 2 دستگاه خودرو مجهز 
به لوازم و تجهيزات اطفا حريق ونيز ايجاد سيستم مكانيزه جمع آوري زباله، 

از ديگر اقدامات شهرداري شاهدشهر بوده است.  

آزادي 47 زنداني جرائم غيرعمد 
در استان كرمان

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: مدير نمايندگي ستاد ديه استان كرمان 
از آزادي 47 مددجوي جرائم غير عمد در اين استان خبر داد.

وي گفت: زمينه آزادي اين مددجويان در آستانه ماه ربيع االول با 
پرداخت 14 ميليارد و 531 ميليون ريال فراهم شد .

 سيد حجت اهللا موسوي قوام افزود: از 47 مددجوي واجد شرايط 
2 نفر محكوم به پرداخت ديه در حوادث شبه عمد و بقيه محكومان، 

بدهكار مالي مربوط به تمامي زندان هاي استان بودند.
به گفته وي همچنين با تالش نمايندگان و مددكاران ستاد ديه در 
زندان هاي اســـتان از شكات، 149 ميليارد و 671 ميليون ريال تخفيف 
بدهي و رضايت اخذ شد . مدير نمايندگي ستاد ديه استان كرمان اعالم 
كرد: اين ستاد از ابتداي امسال تاكنون با پرداخت مبلغ 63 ميليارد و 800 
ميليون ريال موفق به آزادي 229 مددجوي جرائم غيرعمد شده است 

كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 80 درصدي دارد .
 وي در پايان اعالم كرد: 349 مددجوي جرائم غيرعمد در زندان هاي 
استان بسر مي برند كه آزادي آنان نيازمند تامين 95 ميليارد ريال است . 

گلوگاه هاي سيستان و بلوچستان 
روي مافياي سوخت بسته مي شود

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات:    گلوگاه هاي اصلي ورود سوخت در 
سيســـتان و بلوچستان به  زودي به سامانه هوشمند كنترل انبار بارنامه 
نفت مجهز مي شوند و ديگر امكان ورود نفتكش با بارنامه جعلي به اين 

استان امكانپذير نخواهد بود. 
دبير كميسيون قاچاق و ارز سيستان و بلوچستان افزود:80 درصد 
ســـوختي كه از مرزهاي سيستان و بلوچستان قاچاق مي شود از ديگر 
استان ها با بارنامه جعلي وارد اين استان مي شود. مجيد محبي گفت: بر 
همين اســـاس و با توجه به افزايش انگيزه و ميزان قاچاق سوخت در 
ماه هاي اخير وزارت نفت مكلف شد سامانه كنترل انبار بارنامه نفت را 

در گلوگاه هاي ورودي سيستان و بلوچستان مستقر كند. 
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز سيستان و بلوچستان اعالم كرد: تجهيزات اين سامانه تا هفته 
آينده در پاســـگاه هاي ايست و بازرسي مستقر در گلوگاه هاي ورودي 
استان نصب خواهد شد. وي گفت: با استفاده از اين سامانه اصالت بارنامه 
نفتكش هايي كه از هر انبار نفت كشور به مقصد سيستان و بلوچستان 
بارگيري شـــوند، قابل تشخيص خواهد بود.  به گفته محبي گلوگاه هاي 
مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در جاده بمـ  بزمان، نصرت آباد در جاده 
بـــمـ  زاهدان، زهكلوت در جـــاده كرمانـ  دلگان و بيردف در جاده 
جاسكـ  چابهار از مهمترين مسيرهاي ورود سوخت قاچاق به سيستان 

و بلوچستان هستند. 

كشف 50 كيلوگرم ترياك در قم 
قمـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي 

انتظامي استان قم از كشف 50 كيلوگرم ترياك در قم خبرداد. 
سرهنگ غالم عباس بلفكه در گفتگو با خبرنگاران، اظهارداشت: در 
پي اخبار واصله مبني بر اين كه يك قاچاقچي مواد مخدر قصد دارد با 
يك دستگاه نيسان محموله مواد افيوني را از يك استان جنوبي و با عبور 
از حوزه استحفاظي قم به تهران منتقل كند، بالفاصله موضوع در دستور 

كار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت. 
وي افزود: سپس طي هماهنگي هاي قضايي، مأموران به محل  هاي 
مورد نظر اعزام و با كنترل تردد خودروهاي عبوري ســـرانجام خودرو 
مذكور را شناسايي و متوقف كردند. رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
اســـتان قم افزود: در نهايت در بازرســـي از نيسان تعداد دو كيسه مواد 
مخدر در قالب 5 بســـته به وزن 50 كيلو و 150 گرم ترياك كشـــف و 

متهم تحويل مقام قضائي استان شد.  

جريمه قاچاقچي قرص ترامادول  
سرويس شهرستانها: قاچاقچي قرص ترامادول به 22 ميليون تومان 

جزاي نقدي محكوم شد.
مديركل تعزيرات حكومتي استان خراسان جنوبي گفت: با توجه 
به گزارش نيروي انتظامي مبني بر كشف 20 هزار عدد قرص ترامادول 
قاچاق از يك اتوبوس، پرونده اي تشكيل و در شعبه ويژه قاچاق كاال و 

ارز اداره تعزيرات حكومتي شهرستان قائن رسيدگي شد.
اشـــرفي افزود: پس از بررسي پرونده و محرز شدن تخلف، متهم 
در شعبه عالوه بر ضبط كاال، به پرداخت مبلغ 22 ميليون تومان جزاي 

نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد. 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: خبرنگاران رسانه هاي 
مختلف استان هرمزگان در قالب تور رسانه اي از پروژه هاي 
درحال ساخت دانشگاه علوم پزشكي در شهر بندرعباس 

ديدن كردند. 
  در اين تور يك روزه كه با حضور مســـئول روابط 
عمومي و مديران بخش هاي مختلف پروژه ها برگزار شد، 
خبرنگاران از پروژه هاي مختلف حوزه هاي بهداشت و 
درمـــان ديدن كردند و در جريان روند اجراي پروژه ها و 
نقش آفريني آن در ارتقاي شاخص هاي بخش سالمت 

قرار گرفتند. 
طرح توســـعه اورژانس بيمارستان شهيد محمدي 
در ضلع شرقي مجتمع آموزشـــي، درماني و پژوهش، 
بيمارستان 130 تختخوابي شـــركت نفت ستاره خليج 

فارس با زيربناي 25 هزار متر مربع در 7 طبقه كه تا سه 
ماهه اول سال 98 مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت، 
مركز بيماري هاي خاص ابوريحان، مركز پرتودرماني و 
شيمي درماني اميد بخشي از پروژه هاي بهداشتي ودرماني 
در مجتمع  آموزشي،درماني وپژوهشي بود كه خبرنگاران از 

نزديك با روند پيشرفت فيزيكي آنها آشنا شدند. 
  دكتر حسني آزاد، رئيس مجتمع آموزشي، درماني 
و پژوهشي پيامبراعظم(ص) در جريان اين بازديد ها به 
خبرنگاران گفت: با نصب دستگاه سي تي اسكن، مركز 
پرتودرماني و شيمي درماني اميد كامل مي شود و ديگر 
هيچ بيمار سرطاني براي ادامه درمان نياز به خارج شدن 
از اســـتان را ندارد و در عين حال مي توانيم به بيماران 
استان هاي همجوار و حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس 

خدمات ارائه كنيم. 
وي افزود: با دســـتگاه تششع پايين روزانه به 30 تا 
35 بيمار در بخش شيمي درماني و بين 20 تا 25 بيمار در 
بخش پرتودرماني زير نظر چهار پزشك فوق تخصص 

پاتولوژي و راديولوژي خدمات ارائه مي شود. 
مركز خدمات جامع ســـالمت شهري «سعادت» 
اهدايي موسســـه خيريه سعادت با ظرفيت ارائه خدمت 
سطح يك به 29 هزار و 386 نفر از اهالي محالت كوي 
شفا، آزادگان و آزادشهراز ديگر پروژه هايي بود كه مورد 
بازديد خبرنگاران قـــرار گرفت. اين پروژه با اعتبار يك 
ميليارد و 400 ميليون تومان توســـط خير ساخته شده 

است. 
پروژه بيمارستان دوم كودكان به همت مجمع خيرين 

ســـالمت، پروژه ساختمان آزمايشگاه جامع تحقيقات و 
مركز رشد فناوري سالمت، خوابگاه دانشجويي خواهران 
با ظرفيت 400 نفر، دانشـــكده پرستاري و مامايي در دو 
بخش مجزاي اداري و آموزشـــي در دو طبقه با سه هزار 
و 400 متر زيربنا از ديگر پروژه هايي بود كه مورد بازديد 

قرار گرفت. 
پروژه بيمارستان 531 تختخوابي(مگاهاسپيتال) يا 
«ابر بيمارســـتان» كه از ســـال 89 عمليات اجرايي آن 
آغاز شده و براي تكميل آن به 240 ميليارد تومان اعتبار 
نياز اســـت و 20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و پروژه 
آموزشگاه بهورزي در شهرك پيامبر اعظم(ص) با زيربناي 
هزار و 550 متر مربع و ظرفيت 60 بهورز از ديگر پروژه ها 

بود كه مورد بازديد خبرنگاران قرار گرفت. 

تور رسانه اي سالمت در هرمزگان

يزدـ  خبرنگار اطالعات:  عباس حيدري 
فرماندار يزد در جلسه مشترك بخشداران 
مركزي و زارچ با مديركل راه و شهرسازي 
استان يزد اعالم كرد: درصدد هستيم حضور 
اتباع خارجي در مناطق و بافت تاريخي يزد 
را كاهش دهيــــم كه تحقق آن هم نيازمند 
ايجاد يك مهمانشهر با جانمايي مناسب و 

صحيح است .
 وي با اشاره به كمبود مراكز آموزشي 
شهرستان يزد در مقايسه با ميانگين كشوري 
گفت: مديران برخي مدارس اجاره اي، بارها 
در مورد نبود زمين بــــراي احداث مراكز 
آموزشي گاليه داشــــته اند كه در صورت 
تأمين آن، مشكالت اين حوزه رفع خواهد 

شد .    
حيدري با تاكيد بــــر جلوگيري از 
زمين خواري و تصرف اراضي دولتي افزود: 
متأسفانه عده اي ســــودجو با قطعه بندي 
اراضي دولتي، مشكالت اجتماعي بسياري 
را رقم زده اند كه ضروري است نظارت ها در 

اين زمينه تشديد شود .    
مديركل راه و شهرسازي استان يزد نيز 

در اين نشست، حاشيه نشيني و مشكالت 
بافت هاي فرســــوده را فراگير توصيف 

كرد و افزود: رفع مشــــكالت اين حوزه، 
فرادستگاهي و نيازمند عزم جمعي است  .   

محمدرضا نقصان محمدي با اشــــاره به 
انتخاب 5 محله استان يزد در ستاد بازآفريني 

شهري گفت: 3 محله اسكان، محمودي و 
حسن آباد به عنوان پايلوت مشخص شده 
است و فعاليت هاي مقدماتي براي ارتقاي 
وضعيت كيفي ايــــن محدوده ها در حال 

اجرا است .    
وي ناهماهنگي دســــتگاه ها و خأل 
قانونــــي را عمده تريــــن داليل حضور و 
فعاليت زمينخواران عنوان كرد و افزود: با 
شفاف سازي، هماهنگي دستگاهي و اجراي 
دقيق قانون، مي توان بسياري از مشكالت 
را حل كرد  .   نقصان محمدي اظهارداشت: 
قوانين و بخشنامه هاي جديدي در زمينه 
سنددار كردن ابنيه به تصويب رسيده است 
كه در صورت اســــتقبال مردم بخشي از 
مشكالت ساختمان هاي فاقد سند حاشيه 
يزد رفع خواهد شــــد .       بخشداران مركزي 
و زارچ نيز در اين نشســــت در زمينه ثبت 
پالك هــــاي دولتي و اجــــراي طرح هاي 
تفضيلي مطالبي مطرح كردند و اهتمام بيشتر 
براي تسريع در رفع مشكالت مسكن مهر 
و واگذاري زمين به جوانان را خواســــتار

 شدند . 

برنامه صيانت از بافت تاريخي يزد  

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم تاريخ انتشار: 97/8/28

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن عرشيان 
كاركنان پدافند منطقه جنوب در ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 97/9/17 در محل 
مسجد امام سجاد(ع) پايگاه شـــكاري شهيد ياسيني تشكيل مي گردد. از كليه اعضاي 

شركت تعاوني دعوت مي شود تا در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره شركت
مديرعامل شركت تعاوني مسكن عرشيان جنوب
شهرام رحماني

شركت مازند ترابر نكا (سهامي خاص)
آگهي مزايده فروش ضايعات فلزي و غيرفلزي (آهن، چدن و آلومينيوم)

احتراماً اين شـــركت در نظر دارد مقداري ضايعات فلزي و غيرفلزي (آهن، چدن 
و آلومينيوم) خود را از طريق مزايده به فروش برســـاند. لذا از عالقه مندان محترم 
دعوت مي گردد از تاريخ چاپ آگهي به مدت پانزده روز كاري جهت دريافت اســـناد 
مزايده و بازديد و ارائه پيشـــنهاد قيمت، پس از واريز مبلغ 50/000/000 ريال به 
حساب شـــماره 0105607006007 نزد بانك ملي به نام شركت مازند ترابر نكا و 
ارائه فيش، به آدرس نكاـ كمربندي ـ  جنب كارخانه سيمان مازندرانـ  شركت مازند 

ترابر نكا مراجعه نمايند.
هيئت مديرهتلفن تماس: 01134733028 و 01134727399

تجديد آگهي فراخوان عمومي مناقصه
نوبت دوم شماره 17ـ97

فراخوان تجديـــد مناقصه عمومي همزمان بـــا ارزيابي كيفي 
(فشرده) يك مرحله اي

موضوع مناقصه: احداث كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
شهر جديد عاليشهر

شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد مناقصه 
عمومـــي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) خدمات احداث 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شـــهر جديد عاليشهر 
به شماره 200970596200004 را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه ســـامانه تـــداركات الكترونيكي دولت 
(ستاد) به آدرس WWW.Satadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانى دريافت اســـناد مناقصه از سايت: از ساعت 7صبح 

مورخ 97/8/27 تا ساعت 15 مورخ 97/8/30 
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 97/9/15
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح مورخ 97/9/18

اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات 
بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي (الف)

آدرس: بوشهر ـ عاليشـــهرـ بلوار زيتون ـ شركت سهامي عمران 
شهر جديد عاليشهرـ و تلفن 8ـ 33682006ـ077

روابط عمومي 
شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر

آگهي فراخوان عمومي مناقصه نوبت اول 
شماره 97-18 

فراخوان مناقصه عمومي 
همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي  

موضوع مناقصه: زمين چمن مصنوعي ورزشگاه سيراف  
شركت سهامي عمران شـــهر جديد عاليشهر در نظر دارد مناقصه 
عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) احداث زمين چمن 
مصنوعي ورزشگاه سيراف به شماره 200970596200005 را 
از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشـــايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 
    WWW. Setadiran.ir    الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســـايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.   
مهلت زماني دريافت اســـناد مناقصه از ســـايت: از ساعت 7 صبح 

مورخ 97/08/28 تا ساعت 15 مورخ 97/09/01 
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 97/09/17 
مهلت زماني ارائه پاكت الف: تا ساعت 15 مورخ 97/09/17 
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح مورخ 97/09/18  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي (الف)  

آدرس: بوشهر ـ عاليشهرـ بلواز زيتون  ـ شركت سهامي عمران شهر 
جديد عاليشهر ـ تلفن 33682006-8 -077  

روابط عمومي 
شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت آريا ديزل موتور (سهامي خاص)

به شماره ثبت 250246
به شناسه ملي 10102907340

 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت آريا ديزل موتور (سهامي خاص)
 دعـــوت بـــه عمـــل مي آيد در جلســـه مجمـــع عمومـــي عادي 
 به طور فوق العاده شركت كه در آدرس قانوني شركت برگزار خواهد شد، 

حضور به هم رسانند.
زمان: ساعت 10 روز پنجشنبه 1397/9/8

دستور جلسه:

1. انتخاب اعضاي هيأت مديره
2. ســـاير موارد كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

مي باشد.
هيأت مديره شركت آريا ديزل موتور

آگهى تغييرات شركت ماندپى سهامى خاص 
به شماره ثبت 102854 و شناسه ملى 10101467930 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1396 مورد تصويب قرار گرفت. - خانم 
بهارك ملك زاده 0071225099 به سمت بازرس اصلى و آقاى عليرضا اسدى شريفى 
2593012463 بسمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند 

روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272611)

آگهى تغييرات شركت پارس فنل سهامى عام
 به شماره ثبت 214790 و شناسه ملى 10102561862 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/24 و مجوز شماره 
 122/39749 مورخ 1397/07/09 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
- نوع حقوقى شركت از سهامى عام به سهامى خاص تغيير يافت. و اساسنامه جديد شامل 

63 ماده و 11 تبصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272612)

آگهى تغييرات شركت سيمان فراوران گرمسار شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 361018 و شناسه ملى 10320137197 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــــد : ترازنامه و حساب ســــود و زيان صورتهاى مالى منتهى به 96/09/30مورد تصويب قرار گرفت . 
-روزنامه كثيراالنتشار ”اطالعات“ جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد . -آقاى محمد مهدى تقى 
زاده به ملى 0077516605بعنوان بازرس قانونى (بازرس اصلى) شركت خانم سميه يعقوبى به شماره 

ملى 2062995751 (بازرس على البدل )براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272613)

آگهى تغييرات شركت گلف اجنسى ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 8387 و شناسه ملى 10100361820 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/08/23 و مجوز شماره1209 / ص /97 
مورخه 01/21/ 97 سازمان بنادر و دريانوردى تصميمات ذيل اتخاذ شد : امين ملك با 
كد ملى 4411175721 به نمايندگى از شركت بازرگانى صندوق بازنشستگى كشورى 
به شناسه ملى 10861519331 ، به سمت عضو هيأت مديره تا پايان دوره تصدى هيئت 

مديره انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272616)

آگهى تغييرات شركت صنايع غربال فيلتر سهامى خاص
 به شماره ثبت 318579 و شناسه ملى 10103543189 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به سال مالى 1396 به تصويب رسيد. محمد نوخنجى 
به كدملى 0652434207 به عنوان بازرس اصلى و على مظفرنيا به كدملى 2802450182 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات، جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272617)

آگهى تغييرات 
شركت پارس سهند رادياتور سهامى خاص 

به شماره ثبت 366734 و شناسه ملى 10320169500 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/03 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : به موضوع شركت ( صادرات و واردات، 
خريـــد و فروش، توزيع و پخش انواع قطعات خودروى ســـوارى و 
بارى- شـــركت در مزايدات و مناقصات دولتى و خصوصى - اخذ 
وام و تســـهيالت از بانكها و موسســـات مالى و اعتبارى- گشايش 
اعتبارات اســـنادى و ارزى و ال سى براى شركت نزد بانكها - توليد 
انواع محصوالت مربوط به سيستم گرمايشى و سرمايشى و رادياتور 
آب انواع وسائط نقليه سبك و سنگين و مبدل هاى حرارتى– تهيه 
 و تامين كليه ماشـــين آالت و مواد اوليه مورد نياز و بســـته بندى 
مرتبط با توليدات – احداث و خريد، نصب و راه اندازى و بهره بردارى 
كارخانجات ساخت مربوط به محصوالت و توليدات ياد شده – خريد، 
تحصيل و واگذارى هر نوع امتياز، پروانه براى توليد، بازاريابى،حمل 
و نقل، توزيع و فروش و صـــدور انواع محصوالت مرتبط با موضوع 
شركت – اخذ و اعطاء نمايندگى فروش و بازار يابى شركتهاى داخلى 
و خارجى جهت كاال و شـــركت در نمايشگاههاى مرتبط با موضوع 
فعاليت شركت و انجام كليه امور بازرگانى مرتبط با موضوع شركت در 
صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذيصالح ) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (272614)

آگهى تغييرات شركت خدمات مجتمع تجارى و تفريحى چشم تهران
 سهامى خاص به شماره ثبت 481410 و شناسه ملى 14005323225 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/12 تصميمات 
 ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره به شرح ذيل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند : - آقاى 
علـــى اصغر بندار صاحبى كد ملـــى 0944061273 - آقاى هـــادى حجابى كد ملى 
2754418806 - شركت بين المللى توســـعه و تجارت ثمن ( سهامى خاص ) شناسه 

ملى 10102035200 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272618)

آگهى تغييرات شركت صنايع برق و انرژى صبا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 236796 و شناسه ملى 10861329483 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود و زيان منتهى به سال مالى 1396 
به تصويب رسيد. مؤسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 10861836531 به 
عنوان بازرس قانونى شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات، جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272605)

آگهى تغييرات شركت ستاره عمران زمين شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 402890 و شناسه ملى 10320529930 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آدرس شركت به نشانى : تهران، خيابان دكتر شريعتى، خيابان شهيد وحيد 
دستگردى، كوچه شريفى، پالك4، واحد6. با كدپستى: 1911846413 تعيين 

گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272606)

آگهى تغييرات شركت آب وفاضالب شهرها وشهركهاى غرب تهران  
سهامى خاص به شماره ثبت 103000 و شناسه ملى 10101469395 

بـــه اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــى فـــوق العـــاده مورخ 
1397/06/27 تصميمـــات ذيـــل اتخاذ شـــد : كد پســـتى شـــركت 
به 1388784851 تغيير يافت . بنابر اين ماده 3 اساســـنامه به شـــرح ذيل 
 اصالح مى گردد. مركز اصلى شـــركت : اســـتان تهران ، شهرستان تهران ،

 بخش مركزى ، شـــهر تهران، تهرانسر ، بلوار تهرانسر ، كوچه يكم ، پالك 35 ، 
طبقه همكف1388784851 ميباشد و حوزة فعاليت شركت محدودة قانونى 
شهرهايست كه توسط رئيس مجمع عمومى تعيين خواهد شد . تبصره (1) : با 
توجه به گستردگى حوزه فعاليت وبه منظور تسهيل وتسريع در ارائه خدمات به 
مردم ، شركت مى تواند با موافقت رياست مجمع عمومى ودر صورت نياز نسبت 
به ايجاد شعب يا نمايندگى هايى در مناطق مختلف تحت پوشش اقدام نمايد. 
و قسمتى از اختيارات خود را به آنان واگذار نمايد. تبصره (2) : تاسيسات مرتبط 
با فعاليت شركت مى تواند در خارج از محدودة قانونى حوزة فعاليت نيز مستقر 
باشد . و مسئوليت ايجاد ويا بهره بردارى از تاسيسات آب وفاضال ب واقع در خارج 

از محدودة قانونى شركت را نيز بعهده بگيرد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272609)

آگهى تغييرات 
شركت ملى فوالد ايران شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 227034 و شناسه ملى 10102681931 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورتهاى مالى سال منتهى به 1396/12/29مشتمل 
بر ترازنامه و صورت سود و زيان به تصويب رسيد هيئت مديره شركت براى 
مدت 2 سال بشرح ذيل انتخاب گرديدند: سازمان توسعه و نوسازى معادن 
و صنايع معدنى ايران با شناســـه ملى 10102158022 شركت آلوميناى 
ايران با شناسه ملى 10860294339 شركت منطقه ويژه صنايع معدنى و 
فلزى خليج فارس با شناسه ملى 10800016965 شركت تهيه و توليد مواد 
معدنى ايران با شناسه ملى 10102762471 صندوق بيمه سرمايه گذارى 
فعاليتهاى معدنى با شناسه ملى 10102229216 3 سازمان حسابرسى به 
عنوان بازرس قانونى براى ســـال مالى 1397 انتخاب شدند. روزنامه هاى 
اطالعات و دنياى اقتصاد به عنوان روزنامه هاى كثيراالنتشـــار براى سال 

1397 انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272610)

آگهى تغييرات
 شركت داروئى و بهداشتى لقمان سهامى عام

 به شماره ثبت 12461 و شناسه ملى 10100482048 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : عليرضا ظهره وند به شماره ملى 0054596327به سمت رئيس 
هيئت مديره و خسرو داورى به شماره ملى 2691348148 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و اميراسماعيل ثقفى نيا به شماره ملى 0050335359 
به نمايندگى از موسســـه جامعه االمام الصادق عليه السالم به شناسه ملى 
10100185873 به سمت عضو هيئت مديره و سيد حميد مصطفوى به 
شماره ملى 0039390217 به نمايندگى از شركت طاهر ايران به شناسه 
ملى 10860949905 به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره و اشكان 
خدابخشى به شماره ملى 0068860242 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند. هيئت مديره بخشى از اختيارات خود در ماده37 اساسنامه را به 
شرح زير به مدير عامل تفويض نمود: تصويب آيين نامه هاى داخلى شركت 
به پيشنهاد مديرعامل، بررسى در خصوص تأسيس و انحالل نمايندگى ها 
يا شـــعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران و گزارش پيشنهادى به هيئت 
مديره، بررسى و پيشنهاد ساختار سازمانى، شرايط استخدام و ميزان حقوق 
و دســـتمزد و گزارش به هيئت مديره، پيش بينى و پيشنهاد بودجه ساالنه 
شركت به هيئت مديره، تحصيل تسهيالت از بانك ها، شركت ها و مؤسسات 
اعتبارى با رعايت مقررات اساسنامه، تنظيم صورت هاى مالى ساالنه و گزارش 
فعاليت شركت به هيئت مديره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظيم صورت 
هاى مالى ميان دوره اى در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت هاى مالى 6 ماهه 
به حسابرس و بازرس قانونى پس از تصويب هيئت مديره، دعوت به مجامع 
عمومى عادى و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آن ها پس از تصويب هيئت 
مديره، پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونى، پيشنهاد سود تقسيمى 
بين صاحبان سهام، پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومى فوق العاده 
در حدود اجراى مصوبات هيئت مديره. كليه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از 
جمله چك، سفته، برات و غيره با امضاء ثابت و مشترك رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل و در غياب هر يك از آنان به همراه يك نفر ديگر از اعضاى هيئت 
مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادى و مكاتبات با امضا مديرعامل و مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272608)

آگهى تغييرات شركت بهينه سازى مصرف سوخت
 سهامى خاص به شماره ثبت 149213 و شناسه ملى 10101920616 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/02/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى محسن دالويز به شماره ملى 4231645256 به عنوان 
عضـــو اصلى هيئت مديره ، مديرعامل ( نايب رئيس ) هيئـــت مديره به جاى آقاى على 
وكيلى به شـــماره ملى 0047430249 براى باقى مانده مدت از ماموريت هيئت مديره 

انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272599)

آگهى تغييرات شركت پترو البرز ليان سهامى خاص
 به شماره ثبت 459105 و شناسه ملى 14004334147 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمد مددى به ش ملى 0082231133 بسمت 
بازس اصلى و آقاى محمد جمشـــيدى عزيز كندى به ش ملى 0323406238 

بسمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272602)

آگهى تغييرات شركت سايپا پرس سهامى خاص
 به شماره ثبت 139065 و شناسه ملى 10101821338 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/04/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى هشيار 
بهمند (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10100168746 به 
عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مديريت سامان 
پندار (حســـابداران رسمى) به شناسه ملى 10100525069 به 
عنوان بازرس على البدل شـــركت براى يك سال مالى انتخاب 
گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار جهت 

درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  
(272601)

آگهى تغييرات شركت پترو البرز ليان سهامى خاص
 به شماره ثبت 459105 و شناسه ملى 14004334147 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمد مددى به ش ملى 0082231133 بسمت 
بازس اصلى و آقاى محمد جمشـــيدى عزيز كندى به ش ملى 0323406238 
بســـمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند آقاى محمد 
صادقى زرينى به ش ملى 3255784409 بســـمت مديرعامل (خارج از اعضاء 
و ســـهامداران) ، آقاى اميرشايان محمودى به ش ملى 1600753345 بسمت 
رئيس هيئت مديره ، آقاى غالمرضا مروج اسكوئى به ش ملى 1379885371 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و خانم سهيال باللى به ش ملى 0322032245 
به سمت عضو هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. -كليه اسناد تعهدآور 
و اوراق بهادار ازقبيل چك و سفته و قراردادها به امضاء متفق رئيس هيئت مديره 
و نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد و اوراق عادى 
و مكاتبات ادارى به امضاء منفرد مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر 
شـــركت معتبر مى باشد. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهى به اسفند 

سال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272603)

آگهى تغييرات
 شركت صنايع پزشكى مارليك شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 103355 و شناسه ملى 10101472680 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/03 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان ســـال مالى 1396 به تصويب رســـيد. آقاى محمد مهدى 
كاظمى با كدملى 3991954540،خانـــم منيژه نورى باكدملى 
0036079294 و آقاى غالمرضا آذريان با كدملى 3990021230 
بســـمت اعضاى هيئت مديره براى 2 سال انتخاب گرديدند. آقاى 
مهدى دهقان با كدملى 0041694112بعنوان بازرس اصلى و آقاى 
فريدون غروى با كدملى 2802428233بعنوان بازرس على البدل 
براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات بعنوان 

روزنامه كثير االنتشار شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  
(272604)

آگهى تغييرات
  شركت پخش سراسرى فرا صرفه سهامى خاص

 به شماره ثبت 341203 و شناسه ملى 10103871901 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/01/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 
96/9/30 تصويب شد اعضا هيئت مديره بمدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب 
 گرديدند شركت به پخش شناسه ملى 10103652024 - شركت زرين پخش

 بهشهر شناسه ملى 10102107622 -3 شركت به پخش داروى بهشهر 
شناسه ملى 10103582454 روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 
آگهى هاى شركت انتخاب شد. موسســـه حسابرسى و خدمات مديريت 
سامان پندار به شـــماره ملى 10100525069 به عنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى آريا حسابرسان پارسا به شماره ملى 10100555311به 

عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  
(272607)

آگهى تغييرات شركت پرتو گسيل صدرا با مسئوليت محدود  

به شماره ثبت 604 و شناسه ملى 10320452167 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/10 

تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاى امير رضائى كيا به شماره ملى 0310087902 

با پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال به صندوق شـــركت در رديف شركا قرار 

گرفت. خانم فاطمه قضاتلو به شـــماره ملـــى 0078358779 با پرداخت 

مبلغ 1/000/000 ريال به صندوق شـــركت در رديف شركا قرار گرفت. در 

نتيجه سرمايه شـــركت از مبلغ 8/500/000 ريال به مبلغ 17/000/000 

ريال افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. -ليست 

شركاء بعد از افزايش سرمايه : خانم هاجرسبيلى به كدملى2593737794 

دارنده 7/500/000 ريال ســـهم الشـــركه، خانم نگين افراسيابى فرد به 

كدملى2580695291 دارنده 1/000/000 ريال سهم الشركه، آقاى امير 

 رضائى كيا به كد ملى 0310087902دارنده 7/500/000 ريال سهم الشركه، 

خانم فاطمه قضاتلو به كد ملـــى 0078358779 دارنده 1/000/000 ريال 

ســـهم الشـــركه. - محل اصلى شـــركت از آدرس قبلى به آدرس جديد : 

 شهرستان قدس (محله قلعه حسن خان) -خيابان شهيد عالمى-ميدان آزادى

 (سرقنات ) -پاساژ قائم3- قديم-طبقه همكف-كدپستى 3751169443 

انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 

حجت اله قلى تبار 
سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران

 سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى قدس (272598)

آگهى تغييرات شركت توسعه سازه هاى دريائى تسديد 
سهامى خاص به شماره ثبت 193918 و شناسه ملى 10102358312 

به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اصغر 
بانك به كدملى 1282262890 به نمايندگى شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى 
ايران به شناسه ملى 10101402850 به عنوان عضو هيأت مديره براى باقيمانده مدت تصدى 

هيأت مديره انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272597)

آگهى تغييرات شركت سينا پخش ژن سهامى خاص
 به شماره ثبت 457451 و شناسه ملى 14004222484 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1397/06/26 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تراز نامه و صورت سود و زيان براى سال مالى منتهى 
به 97/3/31 به تصويب رسيد مؤسسه حسابرسى بينا تدبير روش به شناسه 
ملى 14003947088 به عنوان بازرس اصلى و آقاى فرهاد فتاحى به شماره 
ملى 1829520598 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســــال مالى 
 انتخاب گرديدند روزنامه اطالعات براى درج آگهى هاى شركت به عنوان روزنامه 
كثير االنتشــــار انتخاب گرديد. هيأت مديره به شرح زير براى مدت دو سال 
انتخاب گرديدند: خانــــم هاله حامدى فر كد ملــــى 0057266591 آقاى 
سيد ابراهيم هاشــــمى كد ملى 2091939277 آقاى ناصر اسالمى كد ملى 
0043345662 آقاى دكتر آراز سبزوارى كد ملى 2753780633 آقاى رامين 

پور عبدالهيان طهرانى كد ملى0056381727 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272596)

آگهى تغييرات 
شركت طلوع انرژى سهامى خاص

 به شماره ثبت 210889 و شناسه ملى 10102523623 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى حسن قاسمى شريف آبادى با كد ملى 1286442176به سمت 
رئيس هيئت مديره و آقاى اميرفياضى با كد ملى 3874593894 به سمت 
 مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مجتبى قاسمى شريف آبادى
 با ملى 1287391486به ســـمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخاب گرديدند . كليه اوراق واسناد تعهدآورشركت از قبيل چك ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره و 
مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر است . اوراق عادى و مراسالت با امضاء 

مديرعامل به تنهايى همراه با مهرشركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272600)

آگهى تغييرات شركت سينا پخش ژن سهامى خاص
 به شماره ثبت 457451 و شناسه ملى 14004222484 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/26 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : خانم هاله حامدى فر كدملى 0057266591 به عنوان رئيس هيأت مديره 
آقاى رامين پور عبدالهيان تهرانى كدملــــى 0056381727 به عنوان نايب 
رئيس هيأت مديره آقاى سيد ابراهيم هاشمى كدملى 2091939277 به عنوان 
مدير عامل و عضو هيأت مديره آقاى آراز سبزوارى كدملى 2753780633 به 
عنوان عضو هيأت مديره آقاى ناصر اسالمى كدملى 0043345662 به عنوان 
عضو هيأت مديره تعيين سمت گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شركت با امضاء ثابت رئيس هيأت مديره يا مديرعامل به اتفاق نايب رئيس هيأت 
مديره با يكى از اعضاء هيأت مديره متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود 
و ساير اوراق و نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدير عامل به تنهايى همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272594)



براساس نظريه رايج، چه در فقه اسالمي و چه در حقوق كنوني، اسقاط حق قبل از ايجاد 
آن را باطل و بياثر ميدانند. هدف اين مقاله، بيان داليل و نظريات قائالن به بطالن اين نوع 
اسقاط، ارزيابي اين داليل و دستيابي به اين نتيجه است كه براي بطالن چنين اسقاطي، چه در 
فقه اسالمي و چه در حقوق ايران، داليل كافي و قانعكنندهاي وجود نداشته و اعتقاد به امكان 
و جواز چنين اسقاطي موجهتر به نظر ميرسد و اسقاط حق حبس نيز باتوجه به خصوصيات 
شرايط ضمن عقد صحيح ميباشد. همچنين ماهيت و چگونگي اسقاط حق حبس را پس از 

بيان كليات اسقاط حق و اسقاط مالم يحب در فقه و حقوق، مورد بررسي قرار ميدهيم.
حق امري است اعتباري كه به وسيله يك سلسله اسباب اعتباري ايجاد شده و به همين 
ترتيب، به واسطه اسباب اعتباري ديگري از بين ميرود. به طور كلي، زوال حق بر دوگونه 
است: 1ـ زوال ارادي 2ـ زوال قهري. در گونه نخست عامل زايل كننده حق، اراده دارنده آن 
است كه در قالب يكي از اعمال حقوقي، حق خود را از بين ميبرد. برعكس، در تمام مواردي 
كه سببي غير از اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد، مثل قانون مرور زمان در باب اسقاط 
حق اقامه دعوي، مالكيت مافيالذمه، تهاتر و... با زوال قهري حق مواجه هستيم. از آنجا كه، 
معموال در كتب فقهي، مواد قانوني و تأليفات حقوقي به جاي زوال ارادي حق، از اصطالح 
اسقاط حق استفاده ميكنند، ما نيز همين اصطالح را در اينجا به كار گرفتهايم. قانون گذار براي 
داللت بر اين مفهوم، در كنار كلمه اسقاط (مادهي822 قانون مدني)، از كلمات و عباراتي 
چون سقوط (مادهي 448 قانون مدني) و صرف نظر كردن (مواد 960 و 289 قانون مدني) 
نيز استفاده كرده است. به عالوه ابراء و اعراض نيز دو مصداق بارز اسقاط حقاند كه به طور 

معمول، اولي براي اسقاط حق ديني و دومي براي اسقاط حق عيني به كار ميرود.
1ـ ماهيت اسقاط حق

در تعريف اسقاط حق ميتوان گفت: اسقاط حق عملي است ارادي كه موجب زوال 
مستقيم حق از سوي دارنده آن ميگردد.باتوجه به تعريف فوق، ميتوان اركان اسقاط حق 
و ويژگيهاي اصلي آن را در سه مورد زير خالصه كرد: 1ـ اسقاط حق عملي است ارادي و 
در قلمرو اعمال حقوقي قرار ميگيرد. اين ويژگي، اسقاط حق را از موارد زوال قهري آن جدا 

ميكند، زيرا در درسته اخير اراده صاحب حق در از بين بردن آن دخالتي ندارد.
2ـ از بين رفتن حق،اثر مستقيم انشاء اسقاط كننده است. اين ويژگي نيز اسقاط حق را از 
انتقال آن متمايز ميگرداند. توضيح اينكه، نتيجه      هر انتقال حقي، از بين رفتن حق مالك، پيش 
از انتقال نسبت به آن حق است؛ مثال در عقد بيع، كه بايع حق مالكيت خود را بر مبيع به مشتري 
انتقال ميدهد و مشتري نيز متقابال حق مالكيت خود را بر ثمن به بايع منتقل ميكند، بعد از 
وقوع بيع، حق بايع بر مبيع و حق مشتري بر ثمن از بين ميرود، اما    اين زوال حق از دو جهت 
با اسقاط آن تفاوت دارد:نخست آنكه، در اسقاط حق اثر مستقيم انشاء از بين بردن حق است. 
به عبارت ديگر، از بين رفتن حق، اوال و با لذات ناشي از انشاء اسقاط محسوب ميشود. ولي 
در انتقال حق، اثر مستقيم و بيواسطه انشاء،  انتقال حق بوده و حق انتقال دهنده ثانيا و بالعرض 
زايل ميگردد؛ اما تفاوت ديگر در اين است كه   بعد از اسقاط، حق به كلي از بين رفته و عمر 

اعتباري آن خاتمه مييابد، ولي در انتقال، حق باقيمانده و تنها دارنده آن عوض ميشود.
3ـ اســــقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت ميگيرد. تنها صاحب حق اوست كه 
ميتواند با وجود برخي شرايط، از حق خويش صرفنظر كرده و آن را اسقاط نمايد؛ بنابراين 
مادامي كه خود صاحب حق از طريق وكالت و يــــا قانون، از راه اعطاي نمايندگي يا دادن 
اختيارات خاص به برخي افراد، چنين اختياري را به كسي نداده است. هيچكس نميتواند حق 
ديگري را اسقاط نمايد. حتي در تعهد به نفع ثالث به وجود ميآورند، ايجاد حق از سوي آنها 
مالزمه با اختيار اسقاط حق به وجود آمده، براي ثالث ندارد  (كاتوزيان، 187؛ صفايي، ج3، 
1351: 23)، همچنين طلبي كه به سود ثالثي تأمين شده است (مادهي 266 ق. اجراي احكام 
مدني)، از سوي طلبكار غيرقابل اسقاط است؛ زيرا ابراء   مديون در اين فرض مالزمه با اسقاط 

حق ديگري بدون داشتن نمايندگي دارد.
2ـ حدود آزادي اراده در اسقاط حق

باتوجه به اصل حاكميت اراده (مادهي 10 قانون مدني) و قاعده تسليط (مادهي 30 قانون 
مدني) و پارهاي اصول و قواعد ديگر به اختصار ميتوان گفت هر صاحب حقي ميتواند در 
قالب يكي از اعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود  نمايد، مگر اينكه اسقاط حق مزبور 
مخالف با قواعد امري (نظم عمومي، قوانين امري و اخالق حســــنه) باشد. همچنين، در 
رعايت ماده 959ق.م  بايد گفت: اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد؛ بنابراين اسقاط تمام 

يا قسمتي  از حقوق به طور كلي باطل است.
3ـ بررسي صحت اسقاط مالم يجب در فقه اسالمي

چنانكه گفتيم اسقاط حق، علمي ارادي بوده و تحقق آن منوط به اراده صاحب حق 
است. اگر زمان انشاء اسقاط و لحظه ايجاد حق را درنظر بگيريم، در مجموعه سه نوع اسقاط 

قابل تصور است:
1ـ انشاء اسقاط بعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بيع.

2ـ انشاء اسقاط در زمان ايجاد حق، مثل اسقاط خيار مجلس در ضمن عقد بيع.
3ـ انشاء اسقاط قبل از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بيع يا ابراء مديون 
از دين آينده.اينك اضافه ميكنيم كه جواز و مشروعيت اسقاط حق در فقه، اسقاط به شيوه 
اول است كه ظاهرا در صحت آن اختالفي وجود ندارد. در  مورد امكان و جواز اسقاط به شيوه 
دوم، ترديدهايي صورت گرفته،ولي در مجموع بيشتر فقها به مشروعيت آن فتوا دادهاند؛ اما 
آنچه محل ترديد و بلكه انكار بيشتر فقيهان قرار گرفته، اسقاط به شيوه سوم، يعني اسقاط حق 

قبل از ايجاد آن است كه موضوع اصلي مباحث آيندهمان را به خود اختصاص ميدهد.
ـ1ـ داليل پيروان بطالن اسقاط مالم يجب در فقه اماميه: 3

در فقه اماميه براي بطالن چنين اسقاطي عمدتا به داليل زير استناد كردهاند: 1ـ اسقاط 
مالم يجب عقال و ماهيتا محال است، زيرا تصور از بين بردن چيزي كه وجود ندارد، ممكن 
نيست. همچنين،تعلق اراده به امر معدوم غيرممكن بوده و تصرف در آنچه وجود ندارد، ممتنع 

است. به عالوه حتي اگر چنين اسقاطي ممكن باشد، كاري بيهوده و بحث است چون از بين 
بردن چيزي كه معدوم است، تحصيل حاصل بوده و فايدهاي ندارد.

2ـ فقهاي اماميه بر بطالن اسقاط مالم يجب اجماع دارند، در مقام ارزيابي دليل نخست 
بايد گفت: براي درك امكان يا امتناع عقلي اسقاط مالم يجب بايد ميان دو فرض موضوعي 
و حكمي تفاوت قائل شد. بدين معنا كه، اگر منظور از چنين اسقاطي،از بين بردن حق در 
زمان نيستي و عدم آن با شد، اين اسقاط به دليل نامعقول و نامتصور بودن آن بيگمان باطل و 
بياثر است؛ اما اگر منظور از اسقاط مالم يجب،اسقاط حق در محل ثبوت و ظهور و ايجاد آن 
باشد؛ به عبارت ديگر، انشاء اسقاط در حال حاضر باشد ولي منشاء اثر آن در زمان ايجاد حق 
موثر واقع گردد، چنين اسقاطي عقال ممكن و ماهيتا متصور است. برهمين اساس، يكي از 
مولفان در مورد امكان اسقاط خياب تاخير ثمن مينويسد: در اين مورد اشكال اسقاط مالك 
يجب وارد نيست و اقوي جواز اسقاط است؛ زيرا مقصود اسقاط خياري است كه بعد از ثلثه 
حاصل ميشود نه اسقاط خياري كه فعال حاصل شده است. يكي از متأخرين نيز در تاييد 
اين مطلب ميگويد: اسقاط مالك يجب هنگامي به حكمم عقل باطل است كه اسقاط حق، 
قبل از به وجود آمدن آن باشد، اما اگر اسقاط حقي در زمان ثبوت و محل وجود آن حق اراده 
شده باشد، مانعي براي آن وجود ندارد. اما بعضي از فقها، همانند صاحب جواهر، ضمن رد 
امكان چنين اسقاطي، براي جواز اسقاط حق شفعه قبل از بيع به گونه ديگري استدالل كردهاند 
به نظر ايشان، اگر منظور از اسقاط حق، قبل از حصول متعلق آن قول صحيحتر عدم سقوط 
حق شفعه است، زيرا به عقيده او، تاثير انشاء قبل از حصول متعلق آن با فرض عدم وجود 
دليلي شرعي، غيرقابل تصور است ولي اگر مراد از اسقاط حق شفعه قبل از بيع، اذني باشد كه 
فعال و حكما تا زمان عقد باقي است،امكان اسقاط آن با چنين فرضي موجه به نظر ميرسد 
(نجفي، همان، ج230:37). اينكه چرا صاحب جواهر تصور انشا اسقاط حق قبل از ايجاد آن 
را ناممكن و منوط به دليل شرعي ميداند معلوم  نيست، زيرا چنانكه گفته شد، اكان و تصور 
چنين اسقاطي از لحاظ عقلي موجهتر به نظر ميرسد. از لحاظ شرعي نيز، منع اين امر محتاج 
دليل اســــت نه جواز آن، زيرا اصل در معامالت و تصرفات حقوقي جواز و  اباحه است و 
ادعاي خالف آن نيازمند دليل است. در هر صورت آنچه در ايجاد محل اختالف است، شيوه 
استدالل است وگرنه هر دو نظر نتيجتاً قائل به امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع بوده و از اين 
لحاظ تفاوتي با هم ندارند؛ بنابراين اشكالي نخواهد داشت كه استدالل اخير را نيز به عنوان 
يك راه حل و قاعده براي امكان اسقاط ساير حقوقي كه هنوز ايجاد نشدهاند، به كار گرفت، 
همچنان كه پارهاي از حقوقدانان نيز با همين استدالل    اسقاط بعضي از حقوق را قبل از ايجاد 
جايز دانستهاند. به عقيده عدهاي نيز، اگر منظور از چنين اسقاطي از بين بردن مقتضي و سبب 
ايجاد حق باشد، اشكال مالم يجب بودن خود به خود رفع ميگردد، زيرا در اين فرض، با انشاء 
اسقاط، مقتضي ايجاد حق از بين ميرود و حقي به وجود نخواهد آمد تا بحث از اسقاط آن 
در آينده مطرح باشد (خوانساري، ج3: 148). عدهاي از نويسندگان حقوقي هم براي امكان 

اسقاط خياراتي كه بعد از عقد به وجود ميآيند به اين استدالل متوسل شدهاند. 
بدين ترتيب، در مقام دستيابي به نتيجه بحث ميتوان گفت: اگر منظور از اسقاط مالم 
يجب يا اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده، اسقاط حق در زمان فقدان و نيستي حق باشد، 
بيگمان چنين اسقاطي نامعقول و نامتصور و در نتيجه باطل است؛ اما اگر مراد از آن اسقاط 
حق در محل ثبوت يا از بين بردن مقتضي و سبب ايجاد حق باشد، مانعي عقلي براي امكان 
آن وجود ندارد. بر اين اساس، چون فرض بر اين است كه مردم در اعمال و رفتار و معامالت 
خود، به شيوه عقال و مطابق موازين عقلي عمل ميكنند و از آنجايي كه برابر اصل صحت 
بايد اعمال حقوقي را در مقام تفسير حمل بر معناي صحيح آنها كرد، بايد منظور از اسقاط 
مالم يجب يا اسقاط حقوق آينده را اسقاط در محل ظهور و ثبوت حق محسوب و آن را از 
لحاظ عقلي صحيح دانست تا وقتي كه خالف آن ثابت نشده است. بدين ترتيب، عالوه بر 
رد عقيدهاي كه اسقاط مالم يجب را از لحاظ عقلي ناممكن ميداند، به ايرادات ديگر مانند 
عدم امكان تعلق اراده به امر معدوم و ناممكن بودن تصرف در امر غيرموجود هم جواب داده 
ميشود؛ زيرا در هر صورت، آنچه متعلق اراده و مورد تصرف قرار ميگيرد حقي است كه در 
آينده به وجود ميآيد نه حقي كه در زمان انشاء معدوم است؛ اما در خصوص دليل دوم  بايد 

دانست آيا بر بطالن اسقاط مالم يجب اجماعي منعقد شده است؟
عليرغم شهرت و رواجي كه بطالن اسقاط مالم يجب در فقه اماميه دارد، تنها معدودي از 
فقها براي بطالن چنين اسقاطي به اجماع اشاره كرده و در عين حال تصريح نمودهاند كه اجماع 
تنها بر بطالن اسقاط حقي منعقد شده كه اسقاط، قبل از تحقق سبب آن حق باشد. بنابراين حتي 
اگر وقوعاً اجماع را مسلم فرض كنيم تنها اسقاط حق قبل از تحقق سبب ايجاد آن در شمول 
اين اجماع قرار ميگيرد و اسقاط حقي كه سبب آن ايجاد شده، ولي هنوز خود حق به وجود 
نيامده، در دايره چنين اجماعي قرار نميگيرد، هرچند كه عدهاي به بطالن اين نوع اسقاط 
هم فتوي دادهاند؛ اما همه بحث در اين است كه حتي وقوع اجماع فوق نيز مستلزم و محرز 
نبوده و به داليل زير ميتوان آن را مردود و بياعتنا دانست: در فتاواي فقهاي اماميه به مواردي 
برميخوريم كه آشكارا اسقاط حق قبل از ايجاد سبب آن را نيز جايز شمردهاند. براي مثال، 

شيخ طوسي در مورد امكان اسقاط خيار قبل از عقد ميگويد: «اذا شرطا قبل العقد ان اليثبت 
بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس االيجاب و القبول... دليلنا انه المانع من هذا 
الشرط و االصل جوازه و عموم الخبار في الشرط يتناول هذا الموضع» يعني وقتي كه طرفين 
قبل از عقد شرط نمايند كه بعد از عقد ميان آنها خيار به وجود نيايد، چنين شرطي صحيح بوده 
و عقد با ايجاب و قبول الزم ميگردد، دليل جواز چنين شرطي فقدان مانع در اين مورد واصل 
جواز شروط است و عموم اخبار جواز شرط اين مورد را هم دربر ميگيرد. به نظر پارهاي از 
فقها، شايد منظور شيخ از عبارت «قبل العقد» قبل از اتمام عقد و ضمن آن باشد؛ اما در رّد چنين 
احتمالي بايد گفت: اوالً اين ادعا برخالف ظاهر عبارت شيخ است و ثانياً اگر منظور ايشان 
در ضمن عقد بود، بايد از اصطالح «حااللعقد» استفاده ميكرد. به عنوان نقد سوم ميتوان 
گفت اجماع ياد شده، اجماع محصلي نيست كه حجيت آن مورد ترديد نباشد، بلكه اجماع 
منقولي است كه تنها از سوي معدودي از فقها و البته گاهي با ترديد، بيان شده است. حتي به نظر 
ميرسد كه در اين مورد، وجود اجماع با وقوع شهرتي كه اين مسئله دارد اختالط پيدا كرده و 
اشتهار بطالن چنين اسقاطي، مستند گزارشكنندگان اجماع باشد و «رّب شهره الاصل لها» با 
توجه به اين داليل، ادعاي اجماع بر بطالن اسقاط حقي كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، ذهن را 

قاطع نكرده و ترديدها را از فكر نميزدايد.
ـ2ـ اسقاط مالم يجب در فقه اهل سنت: 3

از نظر فقهاي اهل ســــنت، يكي از شرايط حق قابل اسقاط اين است در زمان اسقاط 
موجود باشد؛ بنابراين از ديد آنها اسقاط حقي كه هنوز به وجود نيامده، باطل است. در آثار 
فقهاي سني دليلي اعم از عقلي يا نقلي بر اين ادعا به چشم نميخورد؛ اما به نظر ميآيد دليل 
عمده آنها نيز، عدم امكان عقلي اسقاط حق معدوم باشد. به فرض صحت چنين احتمالي، 
اگر اسقاط مالم يجب را اسقاط حق در محل ثبوت و بروز آن بدانيم، قول به بطالن در ميان 
ايشان نيز محملي نخواهد داشت. به ويژه آنكه، فقهاي سني تعليق در اسقاط را پذيرفتهاند و 
همانطور كه يادآور خواهيم شد، اسقاط مالم يجب نيز نوعي اسقاط معلق است. توضيح 
آنكه، در فقه اهل سنت، ميان تمليك و اسقاط از لحاظ قابليت تعليق تفاوت قائل ميشوند:
در تمليك تعلق صحيح نيست ولي در اسقاط محض، يعني اسقاطي كه عنصر تمليك در آنها 
وجود ندارد، مثل حق شفعه و حق خيار، تعليق جايز و صحيح است. در توجيه توضيح اين 
مطلب كه اسقاط مالم يجب نوعي اسقاط معلق است، بايد گفت: همانگونه كه در عقد معلق 
ميان انشاء و اثر آن (منشأ) تفكيك قائل شده و تعليق اثر يك عمل حقوقي را به امري خارجي 
جايز ميدانند، معلق نمودن اثر انشاء اسقاط به وجود و ثبوت حق نيز، بايد منطقاً روا باشد. پس 
اگر تفكيك انشاء از منشأ ممكن و متصور بوده و در نتيجه عقد معلق صحيح باشد، دليلي بر 

عدم پذيرش اسقاط مالم يجب، كه نوعي اسقاط معلق است، وجود ندارد.
4ـ اسقاط مالم يجب در حقوق ايران:

ـ1ـ ادله جواز اسقاط مالم يجب در حقوق كنوني: 4
1. با توجه به ماده 402 قانون مدني خيار تأخير ثمن سه روز بعد از وقوع بيع به وجود 
خواهد آمد؛ بنابراين در زمان عقد اين خيار هنوز به وجود نيامده، ولي شرط اسقاط آن در 
ضمن عقد به استناد ماده 448ق.م كامالً صحيح بوده و سبب سقوط خيار ميشود. امكان 

اسقاط خيار تأخير ثمن در ضمع بيع، با اينكه در زمان عقد نه خود خيار و نه سبب آن (گذشتن 
سه روز از موعد عقد و عدم پرداخت ثمن) هنوز به وجود نيامدهاند، معنايي جز تأييد جواز 

اسقاط مالم يجب ندارد. 
2. ماده 365 قانون مجازات اســــالمي مصوب 1392 اعالم ميكند «در قتل و ساير 
جنايات عمدي، مجني عليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص 
گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پس از مرگ او، حسب مورد، 
مطالبه قصاص يا ديه نمايند.» اگر اسقاط حق قصاص قبل از ايجاد آن صحيح باشد، به طريق 
اولي اسقاط حق در امور مالي صحيح خواهد بود، زيرا ارزش و احترام نفوس، بيگمان بيشتر 

از ارزش اموال است.
3. برابر ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني افراد ميتوانند قبل از ايجاد اختالف نيز 
ملتزم شوند كه اختالفات آينده خود را از طريق ارجاع به داوري حل و فصل نمايند. ارجاع 
اختالفات آينده به داوري به معناي اسقاط ضمني حق اقامه دعوي در دادگستري است (به 
ويژه در داوريهاي مطلق). با اينكه مالم يجب بودن چنين اسقاطي جاي ترديد است از سوي 

مقنن مجاز شمرده شده است.
4. ماده 30 (قانون مدني) اعالم ميدارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه 
تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد». اين ماده اگرچه مربوط به 
تصرف در امالك و اموال است، ولي با توجه به مالك آن ميتوان همين حكم را براي صاحبان 
حقوق نيز اتخاذ كرد؛ بنابراين مالكان اموال و صاحبان حقوق ميتوانند هرگونه  تصرف مادي 
و حقوقي را، مادي كه مخالف قانون نباشد، در اموال و حقوق خود بنمايد. اعراض از حقوق 
عيني و ابراء حقوق ديني نيز از زمره اين تصرفات بوده و تفاوتي نميكند كه تصرف در حق 
فعلي باشد يا حقي كه در آينده بهوجود مي  آيد. پس تا وقتي كه مانع قانوني در ميان نباشد، بايد 

سلطه دارنده حق را در اسقاط حقوقي كنوني و آينده پذيرفت. 
5. به موجب مادهي 10 قانون مدني و اصل حاكميت اراده، عقود و شــــروط، مادامي 
كه مخالف قوانين امري نباشند، نافذ و معتبرند؛ بنابراين عقد با شرطي كه متضمن اسقاط 
مالميجب باشد جايز است مگر اينكه قانون آن را منع كرده باشد و چنانچه خواهيد ديد، ظاهراً

چنين منع قانوني وجود ندارد. 
6. اطالق پارهاي از مواد كه اسقاط بعضي از حقوق را اجازه داده  اند نيز ميتواند مؤيد 
امكان و جواز اسقاط مالم يجب باشد (مثل مواد 822 و 289 قانون مدني). زيرا مقنن امكان 
اسقاط چنين حقوقي را مقيد به زمان خاصي بلكه حق شفعه و ابراء مديون را علياالطالق 
اجازه داده است؛ بنابراين مواد مزبور از لحاظ زمان اسقاط، اطالق داشته و انشاء اين حقوق قبل 

از ايجاد نيز در قلمرو اين مواد قرار ميگيرد. 
ـ2ـ داليل بطالن اسقاط مالم يجب و ارزيابي آنها: 4

براي بطالن اسقاط مالم يجب در حقوق كنوني به پارهاي از مواد قانوني و اصول حقوقي و 
مالحظات                اجتماعي استناد     شده كه     ذيالً     به طرح    و ارزيابي    آنها  خواهيم   پرداخت. 
1. عدهاي از اساتيد با استناد به مادهي 766 قانون آيين دادرسي مدني كه اعالم ميدارد: 

«حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذاشتن مدت زمان ميتوان اسقاط 
نمود و قبل از انقضاي مدت قابل اسقاط نيست» و تعميم مالك آن، اسقاط مالم يجب را در 
حقوق ما باطل دانستهاند: به نظر ميآيد كه     بطالن اسقاط مروز زمان قبل از    انقضاي مدت نه 
به خاطر مالم يجببودن، بلكه به دليل ارتباط آن با نظم عمومي و مالحظات    اجتماعي باشد. 
با اين توضيح كه، اساس مرور زمان از قواعد مربوط به نظم اجتماعي است. اسقاط مرور، 
زمان قبل از استقرار آن منافي نظم عمومي است و منع شده ولي پس از استقرار در هر مورد 
حق خصوصي افراد ميشود. اگر كسي استفاده از اين حق خصوصي را مخالف وجدان خود 

تشخيص دهد، جامعه را با اعراض از حقوقي خصوصي مخالفتي ندارد. 
به همين ترتيب، به مادهي 39 قانون ثبت اسناد و امالك كه ميگويد: «حقوقي كه در 
مواد 33، 34، 37 و 38 براي انتقالدهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل 
اسقاط نيســــت. هر قرارداد مخالف اين    ترييب، باطل و كان   لم يكن خواهد بود، صحيح 
نيست، زيرا انگيزه اصلي اين حكم جلوگيري از ستم سرمايهداران رباخوار است تا نتوانند 
ملك نيازمندان را با بهايي اندك تصاحب كنند. مبناي اصلي مقررات مواد مزبور اجراي عدالت 
است و با نظم عمومي ارتباط نزديك دارد.» پس آنچه موجب بياعتباري اسقاط مرور زمان 

قبل از انقضاي مدت ميگردد، بطالن توافق برخالف مواد 33 و بعد قانون ثبت ميباشد. 
2. عدهاي نيز براي بطالن اسقاط مالم يجب    به امكان سوءاستفاده از آن و تضييع حقوق 

ديگران متوسل شدهاند. 
5ـ حق حبس و اسقاط آن در ضمن عقد نكاح: 

حق امتناع زوجه نوعي حق حبس در فقه و حقوق اسالمي است كه بر اساس آن زن 
حق دارد از تمكين شوهر تا دريافت مهريه خودداري كند، بدون اينكه اين عمل او نشوز 
محسوب شود. اين حق بنا به نظر مشهور پس از يكبار تمكين از بين ميرود. مبناي حق 
حبس در ماهيت معوض يا شبهمعوض يا در حكم معوض عقد نكاح در فقه اسالمي است. و 
به اين معنا كه در نكاح نيز همچون قراردادهاي مبتني بر معاوضه؛ هر يك از طرفين حق دارد تا 
تسليم عوض توسط طرف مقابل از تسليم عوض خودداري كند. البته اگر بخواهيم قواعد حق 
حبس و قراردادهاي معوض را بهطور كامل در نكاح اجرا كنيم بايد شوهر نيز حق حبس داشته 
باشد و بتواند تا زمان تمكين زن از پرداخت مهريه خودداري كند؛ اما در وجود چنين حقي 
براي شوهر ترديد است. صاحب جواهر  مينويسد: «بعيد نيست در نكاح كه يك معاوضه 
حقيقيه نيست، حق حبس اختصاص به زن داشته باشد و در مشابهت آن با معاوضه كافي است 

كه فقط يكطرف داراي چنين حقي باشد». 
از نظر حقوق مدرن حتي پذيرفتن حق حبس براي زن نيز با توجه به ماهيت ازدواج در 
حقوق جديد كه كامالً متفاوت از معاوضات مانند خريد و فروش است، داراي اشكال است و 

حتي برخي فقها نيز به وجود حق حبس در نكاح ايراد گرفتهاند. 

ازجمله مقدس اردبيلي كه بــــا حق حبس چه در بيع و چه در نكاح مخالفت كرده و
معتقد است احاديث صريحي در مورد آن وجود ندارد. در قانون مدني ايران در دو مادهي
1085 و 1086 به اين حق اشاره شده، در مادهي 1085 آمده: «زن ميتواند تا مهريه او تسليم
نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و
اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهي 1086: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار
خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نميتواند از حكم مادهي قبل

استفاده كند، معذالك حقي كه براي مطالبه دارد ساقط نخواهد شد». 
ـ1ـ شرايط ايجاد و اسقاط حق حبس:  5

اين حق بنا به نظر مشهور در صورت يكبار تمكين از ميان ميرود. پس  اگر زن يكبار
با شوهر رابطه جنسي برقرار كند، ديگر نميتواند براي دريافت مهريه از حق حبس استفاده
كند و در صورت عدم تمكين ناشزه محسوب ميشود. مادهي 1086 قانون مدني هم به اين
نكته اشاره دارد. هر چند برخي فقها  ازجمله شيخ طوسي و شيخ مفيد اين احتمال را دادهاند
كه پس از يكبار تمكين نيز تا پيش از دريافت مهريه حق حبس وجود داشته است. مهريه بايد
حال (عندالمطالبه) باشد. اگر مهريه مؤجل باشد، يعني زماني خاص براي پرداخت آن تعيين
شده باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت. پايان مهلت و رسيدن موعد پرداخت مهريه هم

بنا به نظر مشهور حق حبس ايجاد نخواهد كرد. 
برخي حقوقدانان معتقدند اگر مهريهاي   در عقد تعيين نشده باشد، حق حبسي نيز
وجود نخواهد داشت. (در صورت عدم تعيين مهريه زن مستحق مهرالمثل است كه توسط
حاكم [دادگاه] تعيين ميشــــود) حق حبس زماني از بين ميرود كه زن با رضايت خود را
در اختيار شوهر قرار دهد، پس اگر بدون رضايت مثالً با اكراه يا به زور اين كار را كند، حق
حبس پابرجا خواهد ماند. استفاده از حق حبس، حق نفقه زن را از بين نميبرد و شوهر بايد
نفقه را بپردازد. يكي از راههاي از بين بردن حق حبس اين اســــت كه سقوط حق حبس به
صورت شــــرط ضمن عقد ازدواج درآيد (كاتوزيان، 1390، ج4: 93ـ  94، شهيدي، ج 3:
168ـ  169). برخي از فقها و حقوقدانان معتقدند اگر زن پيش از ازدواج ميدانسته كه شوهر
توانايي پرداخت مهريه ندارد، حق حبس او نيز از ميان ميرود. در اين زمينه به قاعده اقدام
استناد شده كه بر اساس آن «هر كس به ضرر خود اقدامي كند، در مورد اين عمل كسي در
مقابل او مسئوليت مدني ندارد». بر اساس همين مطلب بوده كه برخي سردفتران در نكاحنامه

مينويسند: مهريه بر ذمه است كه ميبايست «عندالقدره و االستطاعه» پرداخت شود. 
ـ2ـ خصوصيات شروط ضمن عقد نكاح: 5

شرط ضمن عقد نكاح بايد: 
اوالـً  غيرمقدور نباشد؛ اگر شــــرط غيرمقدور باشد باطل است، ولي بطالن آن به

صحت  عقد  لطمهاي  نميزند. 
ثانياـً  داراي نفع و فايده عقاليي باشد، در غير اينصورت باز شرط باطل است ولي مبطل

عقد نيست. 
ثالثاـً  نامشروع نباشد، زيرا شرط خالف شرع و يا خالف قوانين آمره فاسد است ولي
مفسد عقد نيست. قوانين آمره كه در فقه، حكم ناميده ميشود، قوانيني است كه براي نظم
اجتماع وضع شدهاند و اراده افراد نميتواند آنها را تغيير دهد يا تفسير كند. مادهي 1119 قانون
مدني مقرر ميدارد: «طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد
مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر
زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد
كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل
در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه

سازد». 
گر چه در مادهي فوق، در مثالهاي ذكر شــــده فقط شرط فعل بيان شده است، ولي
انتخاب شرط فعل بهعنوان مثال منباب شيوع اين نوع از شروط بوده و لذا مفيد حصر نيست
و شرط صفت و شرط نتيجه نيز همين وصف را دارد، چنانكه در مادهي 1128 صريحاً حكم

شرط صفت بيان شده و مقرر ميدارد: 
«هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه ظرف
مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي اين بيان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف

مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد». 
برآمد:

از مجموع آنچه گفته شد بدين نتيجه ميرسيم كه قول آندسته از فقها و حقوقداناني(4)
كه ابراء قبل از ايجاد، اسقاط حق شفعه پيش از بيع و بهطور كلي هر اسقاط مالم يجبي را باطل
دانستهاند، متكي به دليل قانعكنندهاي نيست؛ بنابراين ميتوان گفت: هر عمل حقوقي، عقد،
شرط يا ايقاع كه متضمن اسقاط حقوق آينده ميباشد صحيح است، مگر اينكه مخالف قوانين
امري، نظم عمومي و اخالق حسنه باشد.  همچنين، براي صحت هر اسقاطي اعم از مالم
يجب يا غير آن حق موضوع بايد معين باشد و اسقاط حقي كه مردد است، صحيح نيست. 
بدينترتيب، به جاي نفي امكان اسقاط مالم يجب و بطالن آن در همه موارد، بايد به
دنبال آن بود كه با وجود ضوابط و قاعده    ويژهاي، بهخصوص درجايي كه نيازهاي مربوط به
روابط حقوقي اقتضا ميكند. چنين اسقاطي را مجاز دانست. چنانكه، پارهاي از حقوقدانان نيز
سرانجام بديننتيجه رسيدهاند كه چنين اسقاطي بالاشكال بوده و قياس موجودات اعتباري
حقوقي با امور طبيعي معالفارق بوده و قصد و رضاي اشخاص در زمينهي اعتبارات حقوقي

ميتواند هم به گذشته و هم به آينده تعلق گيرد. 
اسقاط حق حبس نيز بهعنوان شرط ضمن عقد با توجه به مادهي 1119 مدني صحيح
ميباشد، چرا كه تمام خصوصيات شروط ضمن عقد را دارد و با توجه به مطالب فوق، اسقاط

مالم يجب هم نميباشد.
* برگرفته از شماره 127 ماهنامه دادرسي
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حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد!
بررسي صحت اسقاط حق

زهرا شريفي، قاضي دادگستري و كارشناس ارشد حقوق خانواده
مرتضي حدادزاده نيري، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي و قاضي دادگستري

آگهي دعوت شركت تعاوني تاكسيراني شهرستان بانه 

آگهي ابالغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم  رونوشت آگهي حصر وراثت

آگهي ابالغ وقت رسيدگي رونوشت آگهي حصر وراثت

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت توسعه تجارت مكسان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 482497 و شناسه ملي 14005392970

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت هتل بينالمللي پارسيان كوثر اصفهان (سهامي عام) 

به شماره ثبت852 و شناسه ملي 10260145470

ت دوم
  نوب

فراخوان مناقصه  عمومي يك مرحله اى با ارزيابي كيفي

wwwnked co ir
www tavanir org ir
HTTP ietsMPORG IRروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

WWWTAVANIRORG IR

WWWietsmporg ir

شركت مديريت توليد برق
نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان

97/05
دوم

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت صنايع بسته بندى كن شرق مهر

به شماره ثبت 13461و كد ملى 10102972333

شركت خدمات فنى ومهندسى وطن نيروى پارس ، سهامى خاص(درحال تصفيه)
شماره ثبت6638كرج شناسه ملى10100310107(نوبت دوم)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور  فوق العاده مورخ 1397/09/11
شركت كاسپين كاووش شيمى (سهامى خاص)

به شماره ثبت 3454 و شناسه ملى 10760290864

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/11
شركت كاسپين كاووش شيمى (سهامى خاص)

به شماره ثبت 3454 و شناسه ملى 10760290864

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت شكوفاقشم (سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 294و سرمايه ثبت شده 60,000,000ريال و شناسهملى 10861498476

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت كارخانجات كاشي، سراميك و گرانيت الماس كوير رفسنجان 

سهاميخاص 
به شماره ثبت 1267 و شناسه ملي 10630085212

آگهى دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومى فوقالعاده و عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم

FMU Mn Cr

wwwbehcco ir

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

مزايده

wwwbehcco ir

شركت سهامي عام سيمان بهبهان

فراخوان

شركت ساختماني و شهرسازي واوان 
تلفن: 88655049ـ  021 و 88655038ـ  021

اولآگهيمزايده
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

531

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

در اين ميان، مدارس ملى (خصوصى)، زبان انگليسى را كماكان به 
عنوان زبان آموزشى خود حفظ كردند و دانشآموزان چينى و تاميلى در 
اين مدارس به تحصيل خود ادامه دادند و دبيرستان هايى گشايش يافت 
كه به زبان مااليايى تدريس مىكردند ولى دانشآموزان را غيرمااليايى 
نمىپذيرفتند و به عنوان راه حل ميانه، قرار شد دبيرستانهاى چينىـ  
در صورتى كه كتابهاى درسى ملى را اساس كار خود قرار دهندـ  از 
كمكهاى دولتى برخوردار شوند ولى اين مدارس از استقبال و خرسندى 
اولياى چينىـ  كه ترجيح مىدادند فرزندان خود را به دبيرستان هايى 
با زبان انگليسى بفرستندـ  برخوردار نشدند. بسيارى از مااليايىها و 

هندى ها نيز چنين كردند.
در انتخابات عمومى ســـال 1969م. و حوادث شورشهاى نژادى 
به عنوان وزير  متعاقب آن در "كواالالمپور"، "تون عبدالرحمان يعقوب" 
از من خواست كمكش  آموزش و پرورش منصوب شد و "تون رزاق" 
كنم ولى وقتى شام را با او صرف كردم متوجه شدم كه او خواهان كمك 
من نيست. به هر حال من اندك زمانى بعد، از "امنو" كنار گذاشته شدم 
و ديگر مشاور دولت نبودم و به گونهاى غيرمنتظره "تون عبدالرحمان" 
اعالم كرد كه همه دبيرستان هاى خصوصى و مدارسى كه كمكهاى 
دولتى دريافت مىكنند تبديل به دبيرســـتانهاى ملى مى شـــوند و در 
آنها آموزش به زبان مااليايى خواهد بود ولى دبيرستان هاى دو ايالت 
"ســـراواك" و "صباح" مستثنى شدند. اين تصميم، "تون عبدالرحمان" را 

از محبوبيت مردمى بسيار بااليى در ميان محافل مااليايى و به ويژه در 
ميان دانشجويان دانشگاه مااليا برخوردار كرد ولى در واقع، نه يك برنامه 
آكادميك بلكه يك گام سياسى به شمار مىرفت. او به عضويت شوراى 
عالى در "امنو" درآمد هرچند به دليل اينكه از ايالت "سراواك" آمده بود حق 
عضويت در حزب را نداشت. حاصل روشن تر تبديل دبيرستان هاى 
انگليسى زبان به دبيرستان هاى ملى، انتقال گروهى دانشآموزان چينى 
به دبيرستان هاى چينى "از نوع ملى" بود كه در آنجا آموزش همچنان به 
زبان چينى صورت مىگرفت. در نتيجه مدارس راهنمايى و دبيرستانهاى 
ملى مااليايى به طور كامل مااليايى شدند و تنها محيط مختلط جوانان 

مالزيايى از همه اقوام و نژادها، از دست رفت.
وقتى من وزير آموزش و پرورش شدم، اين شيوه مدارس، تثبيت 
شده و فرصت ايجاد هرگونه تغييرات اساسى از ميان رفته بود. تنها كارى 
كه توانســـتم انجام دهم اين بود كه دبيرستان هاى ملى را حداالمكان 
مجهز و جّذاب سازم. از آنجا كه مدارس چينىـ  كه كمك هاى دولتى 
دريافت مىكردندـ  بودجه كافى براى توسعه و ارتقا نداشتند اميدوار 
بودم اين سياســـت شـــمار بيشترى از پدران چينى را متقاعد سازد كه 
فرزندانشان را به دبيرستان هاى مجهزتر ملى بفرستند ولى اين هدف، 
حاصل نشد زيرا چينىها به چالش برخاستند و پول كافى جمع كردند تا 
خود از مدرسههاى چينى حمايت كنند. زمان زيادى نگذشت كه برخى 

دبيرستانهاى آنها از هر نظر بهتر از دبيرستان هاى ملى شد.
به دنبال هرج و مرجى كه در سال 1969م. اتفاق افتاد، به طور كلى 
آگاهى مااليايىها نسبت به مااليايى بودن خودـ  از اين نظر كه اين هويت 
داراى بعد دينى مهمى استـ  افزايش يافت. در نتيجه سطح تعهدهاى 
دينى و انجام شعائر اسالمى آنها ارتقا يافت و شمار كسانى كه به نماز 
جمعه رفتند بيشتر و درخواست دائمى براى بناى مساجد مطرح شد و 
فشارهايى نيز براى فراهم آوردن آموزشهاى دينى بهتر در مدارس وارد 
آمد چرا كه دبيرستان هاى انگليسىـ  كه حكومت استعمارى، آنها را 
به راه انداختـ  دروس دينى را در برنامههاى آموزشى خود نگنجانده 
بودند. در مدارس تبشيرى، كتاب مقدس [مسيحيان] تدريس مىشد و 
مااليايىها نيز بايد آن را مى خواندند ولى آموزش دينى اسالمى جزو 
برنامههاى آموزشى آنها نبود. اكنون دولت، درس آموزش دينى را به 

عنوان يك ماده درسى در نظر گرفته است.
ادامه دارد

آمريكا در حالى توقف جنگ 
يمن را خواســـتار شده كه از ابتدا 
با نشان دادن چراغ سبز و حمايت 
از ائتـــالف خود خوانده عربى به 
سركردگى عربستان سبب جنگى 
خانمان نســـوز و كشتار و قتل عام 
هزاران بى پناه و آواره شدن ميليونها 

يمنى شد.
غالمرضا رفيع در ايرنا نوشت: 
آمريكا و متحدان غربى و عربى اش 
در ايـــن مدت به اميد پيروزى زود 
هنگام عربستان بر يمن و تصرف 
اين كشـــور توسط متحد منطقهاى 
خود، از هيچ كوششى در حمايت از 
آلسعود اعم از تسليحاتى،لجستيكى، 
رســـانه اى و غيره دريغ نكردند.اما 
ملت يمن در طول بيش از سه سال 
و نيـــم جنگ، با مقاومت در برابر 
متجاوزان و دفاع از كشور خود آنها 
را به زانو در آورد و از خيالپردازى 
براى شكست اين كشور مايوس كرد 
و تجاوزگران را به فكر برون رفت 
از باتالق خود ساخته شان انداخت.

اكنون در پى سالها جنگافروزى 
و حمله ائتـــالف عربى به يمن، 
مايـــك پمپئو وزير خارجه آمريكا 
خواستار پايان يافتن منازعه در يمن 
شـــده است. وى در بيانيهاى اعالم 
كرد كه عربستان بايد بمباران مناطق 
مســـكونى يمن را پايان داده و از 
ســـوى مقابل نيز جنبش انصاراهللا 
حمالت موشكى و پهپادى خود به 
عربستان و امارات را متوقف كنند.

اين گفتههاى وزير خارجه آمريكا 
در حالى مطرح مىشود كه پيش از 
اين مارتين گريفيت فرستاده ويژه 
دبيركل ســـازمان ملل در يمن ابراز 
اميدوارى كرده بود كه تا پايان ماه 
نوامبـــر مذاكرات براى پايان يافتن 
جنگ به سرانجام برسد. به عقيده 
كارشـــنايان، درخواست مزورانه 
آمريكا در حالى مطرح مى شود كه 
عربستان با كشتار مردم يمن در طول 
اين سالها و نيز متهم شدن مقامهاى 
بلندپايه اين كشـــور در قتل جمال 
خاشقچى روزنامهنگار منتقد سعودى 
در استانبول تركيه، اكنون زير فشار 
افكار عمومى قرار گرفته به گونهاى 
كه انتقاد نزديكترين متحدان خود و 
نيز تهديد آنها به اعمال تحريم عليه 

رياض را در پى داشته است. 
از ســـوى ديگر ادامه جنگ 
يمن، عربســـتان و متحدانش را 
فرسوده كرده به ويژه اينكه تمامى 
اهـــداف آنها از جمله تالش براى 
اشغال بندرالحديده و توقف فعاليت
نيروهاى يمنى در امتداد ســـواحل 
درياى ســـرخ به عنـــوان يكى از 
مهمتريـــن آبراههاى بين المللى و 
انتقال نفت و ترانزيت كاال را نقش 
بر آب كرده است.با چرخش 180

درجهاى مواضع آمريكا در قبال جنگ 
يمن كه صدها هزار كشته و آواره بر 
جاى گذاشته، فلورانس پارلى وزير 
دفاع فرانسه نيز اعالم كرد كه زمان 
پايان يافتن مخاصمههاى در يمن 
فرا رســـيده و اولويت مهم پاريس 

بهبود شرايط انسانى در يمن است 
كه در راستاى همكارى با سازمان 
ملل به منظور رسيدن به يك راهكار 

سياسى تالش مىكند.
نزديك به چهار ســـال جنگ 
ويرانگر عربستان و متحدانش عليه 
يمن به عنوان فقيرترين كشـــور 
عربى، نه تنها اكثر زيرساختهاى 
اين كشـــور را تخريب كرده، بلكه 
هزاران غيرنظامـــى را نيز به كام 
مرگ فرستاده است. در همين حال، 
ميليونها يمنى درمعرض قحطى 
و بيمارىهاى واگيردار هستند، به 

خصوص كودكان اين كشور كه به 
گفته معاون دبيركل ســـازمان ملل، 
يمن را به بدترين جاى جهان براى 
كودكان تبديل كرده است. در چنين 
شرايطى كه اكثر ناظران بينالمللى 
معتقدند جنگ يمن نتيجهاى در بر 
نداشته و عربستان و متحدانش در 
باتالق گير افتادهاند و حتى عمليات 
الحديده نيز پس از گذشت چند ماه 
همچنان بى نتيجه مانده است، شنيده 
شدن نواى صلح از سوى متحدان 
غربى عربســـتان و آن هم پس از 
گذشت چند سال كشتار غيرنظاميان 
مىتواند پيامهاى مهمى را در بطن 
خود داشته باشد. نخستين پيام اين 
اســـت كه پس از دامنهدار شدن 
چالش قتل خاشقچى روزنامه  نگار 
منتقد سعودى و تبديل شدن آن به 
يك بحران براى عربستان، جامعه 
جهانى نســـبت به برخورد قاطع 
با حاكمان ســـعودى ژستى جدى 
به خود گرفته اســـت. در همين 
راســـتا، سخن از تحريم عربستان 
به ميان آمده و تقريبا رســـانههاى 
غربى همه روزه در مقاالتى خواستار 
بركنارى محمد بن سلمان وليعهد 
عربستان هستند. همچنين تا به حال 
آلمـــان و اتريش تصميم گرفتهاند 
كه فروش تســـليحات به عربستان 
را متوقف كنند .ســـه سال و نيم 
پيش كه عربســـتان و متحدانش به 
بهانه بازگرداندن منصورهادى رئيس 
جمهورى مستعفى يمن به قدرت 
و تالش براى رســـيدن به اهداف 
و زياده خواهىهاى سياسى شان، 
كشـــور فقير يمن را آماج حمالت 
هوايى، زمينى و دريايى قرار دادند 
هرگز فكر نمى كردند كه با مقاومت 
يمنىها تمامى تالشهايشان براى 
تصرف اين كشور به هدر رود.اما 
اكنون سعودىها كه از تنش با ايران 
گرفته تا بحران سوريه، قطر، لبنان، 
ماجراى قتل خاشقجى و چالشهاى 
داخلى در دامى خودساخته گرفتار 
شدهاند، ناگزير براى برون رفت از 
وضعيت موجود تالش مى كنند و 
رهايى از اين دام را نيز در استمداد 

از متحدان خويش مى جويند.

آمريكا نيز كه تاكنون از رياض 
در حمله به يمن حمايت و تجهيزات 
و سوخت هواپيماهاى جنگى اين 
كشور را در طول نزديك به سه سال 
حمالت هوايى ائتالف سعودى عليه 
فقيرترين كشور جهان تامين مى كرد، 
پس از آنكه فشارهاى بين المللى در 
مساله قتل خاشقچى عليه سعودىها 
افزايش يافت و همزمان تعدادى از 
سناتورهاى آمريكايى طرح توقف 
فروش سالح به سعودىها را دنبال 
مى كنند، از حل مسالمت آميز اين 
بحران ســـخن مى گويد. همچنين 

وزيـــران دفاع و خارجه آمريكا در 
اظهار نظرهايى همسو اعالم كردهاند 
كـــه به دنبال برقرارى آتش بس در 
يمن هســـتند و اين فرايند بايد در 

مدت 30 روز آينده انجام شود.
اين اظهار نظرها و همچنين 
استفاده از واژه «انصاراهللا» از سوى 
معاون سخنگوى دبيركل سازمان 
ملل به جاى «حوثى»ها مى تواند 
نشـــان از چرخش مواضع غرب 
عليه بن ســـلمان وليعهد جنگ 
طلب ســـعودى باشد.با اين حال 
جنبـــش انصاراهللا يمن در واكنش 
به درخواســـت آمريكا براى آتش 
بس فورى و از سرگيرى مذاكرات 
صلح يمن اعالم كرد كه واشنگتن 
به عنـــوان رهبر ائتالف (متجاوز) 
بـــه همراه متحدان تحت امرش و 
براساس اهدافى كه براى آنها تعيين 
كرده است، خود بايد توقف جنگ 

را عملى كند.
«محمد على الحوثى» رئيس 
كميته عالى انقالب يمن در صفحه 

توئيترى اش نوشـــت: ما اين اقدام 
آمريـــكا براى توقف آتش بس را 
خواســـتهاى صورى و غير جدى 
مىدانيم كه بيانگر فرار از مسئوليت 
واشـــنگتن از جنگ عليه يمنىها 
است.الحوثى تاكيد كرد كه مواضع 
جديد كاخ ســـفيد پس از آن كه 
جهانيان از جنايتهاى آمريكايىها 
اطالع يافتند، در واقع شـــانه خالى 
كردن از اظهارات پيشين در مورد 
حمايت از متحدانشان در جنگ يمن 
است. درخواست پوچ آمريكا براى 
توقف آتش بس درحالى صورت 

مى گيرد كه ائتالف ســـعودى در 
حمله 18 مردادماه گذشته به اتوبوس 
حامل دانش آموزان شهر ضحيان 
در صعده، ساخت آمريكا و از نوع
MK82 ( ام كى82) بمب هدايت 
شونده ليزرى بوده است.براساس 
گزارش وزارت بهداشت يمن، در 
اين حمله 51 غيرنظامى كشته و 79

تن ديگر زخمى شدند.روند حمايت 
از ائتالف سعودى در آمريكا با روى 
كار آمـــدن دونالد ترامپ نه تنها 
متوقف نشد، بلكه ابعاد وسيعترى 
يافت و منجر به قرارداد بى سابقه 
تسليحاتى 460 ميليارد دالرى ميان 
واشـــنگتن و رياض شد. همچنين 
آمريكا افزون بر اعالن رســـمى و 
آشكار از حمله ائتالف سعودى به 
يمن، با فروش سالحهاى پيشرفته 
به عربستان و همپيمانان اين كشور 
و نيز گسيل نيروهاى نظامى مجرب 
بـــه درگيرىها براى تقويت جبهه 
متجاوزان به ايفاى نقش در اين نبرد 
نابرابر پرداختند. عربستان سعودى 

طى ســـه سال و نيم گذشته درگير 
جنگـــى خونيـــن در يمن بوده و 
مردم اين كشور را پيوسته با انواع 
تسليحات كشنده و غيرمتعارف از 
جمله بمبهاى خوشه اى هدف 
بمباران قرار داده اســـت.نتيجه اين 
اقدام، هزاران كشته، ميليونها آواره و 

اوضاع وخيم انسانى بوده است.
در اين حال،پايگاه خبرى يمنى 
در يادداشتى به بررسى اهداف پشت 
پرده آمريكا از دعوت به پايان جنگ 
عليه يمن پرداخـــت و اين اقدام 
آمريكا را، حمايتى ديگر از ائتالف 

ســـعودى و تالش براى نجات آن 
از باتالق يمن دانســـت.به گزارش 
خبرگزارى فارس،ائتالف سعودى - 
اماراتى عليه يمن، با وجود گذشت 
بيش از سه سال از آغاز تجاوز به 
يمن و صدها حمله هوايى و زمينى 
عليه هزاران شهروند يمنى و تخريب 
زيرســـاختهاى اين كشور، هنوز 
نتوانستهاند دستاورد ملموس و قابل 
مالحظهاى براى خود كسب كنند. 
در چنين شرايطى «جيمز متيس» و 
«مايك پامپئو» وزراى دفاع و خارجه 
اياالت متحده آمريكا طى چند روز 
اخير و در پى باال گرفتن انتقادهاى 
بينالمللى از عربســـتان در پى قتل 
و تكهتكه كردن روزنامهنگار منتقد 
مقيم آمريكا، خواستار آتشبس و 
آغـــاز مذاكرات صلح در يمن طى 
30 روز آينده شدند. پايگاه خبرى 
«المشـــهد اليمنى االول» با انتشار 
يادداشتى به بررسى اهداف آمريكا 
از دعـــوت به پايان دادن به جنگ 

يمن، پرداخت.

در اين يادداشت آمده است: 
به هر حال از همان روز نخســـت 
حمله ائتالف ســـعودى به يمن، 
همه باور داشتند كه عربستان اين 
جنگ را بدون چراغ سبز آمريكا و 
حمايت آن آغاز نكرده و لحظهاى 
بدون اين حمايت نبوده است. اما 
امروز به نظر مىرســـد كه حساب 
و كتابهاى غرب و آمريكا تغيير 
كرده اســـت و اكنـــون از اينجا و 
آنجا اظهاراتى را مىشـــنويم كه بر 
ضرورت توقف فورى جنگ عليه 
يمن تاكيد مىشـــود و همگى به 

عربســـتان درباره تداوم اين جنگ 
هشدار مىدهند و برخى براى پايان 
دادن به ايـــن جنگ ضرباالجل 
نيز تعيين مىكنند .اظهارات «جيمز 
متيس» وزيـــر دفاع آمريكا نيز در 
همين چارچوب است كه خواستار 
توقف فورى درگيرىها در يمن و 
آتش بس در اين و نشســـتن دور 
ميز مذاكـــرات طى مدت حداكثر 
30 روز آينده شـــده است و گفته 
كه عربستان و امارات نيز آماده اين 
امرند. اما «مايك پامپئو» وزير خارجه 
آمريكا، طى بيانيهاى گفت كه زمان 
توقف حمالت جنگى در يمن فرا 

رسيده است .
وى از ائتالف سعودى - اماراتى 
خواست تا از حمله هوايى به مناطق 
مسكونى يمن خوددارى كنند و در 
مقابل نيز انصاراهللا از شليك موشك به 
سوى عربستان و امارات دست بردارد 
و مذاكراتـــى كه «مارتين گريفيتس» 
فرســـتاده ويژه سازمان ملل به يمن، 
خواســـتار آن است از ماه آينده آغاز 

شود. طبعا، چنين هشدارى از سوى 
دولت آمريكا به ائتالف سعودى بيانگر 
قدرت ويژه واشنگتن در تاثيرگذارى 
در سياست خارجى عربستان است. 
لذا در چنين شـــرايطى، اين سوال 
مطرح است كه چرا واشنگتن، يك 
يا دو سال پيش و قبل از كشته شدن 
ايـــن تعداد زن و كودك بىگناه در 
يمن و تخريب زيرساختهاى كشور 
فقط يمن، اين پيشنهاد توقف جنگ 
را طرح نكرد؟در اين مجال بايد به 
تشريح سه نكته درباره تغيير ناگهانى 

موضع آمريكا بپردازيم. 

رسوايى قتل «خاشقچى» و فشار 
جهانى

بىشك مىتوان گفت كه حادثه 
قتل «جمال خاشقچى» روزنامهنگار 
سعودى به اين شيوه وحشتناك و 
اعتراف عربستان به اين امر، آمريكا 
را به اكـــراه مجبور كرد تا مقابل 
افـــكار عمومى جهان كه به ميزان 
زيادى براى مجازات مسئوالن اين 
حادثه، فشار مىآورند، كمى دست 
از حمايت عربستان بردارد و چيزى 
درباره قبح تداوم جنگ يمن از خود 
نشان دهد و خواستار توقف درگيرى 
در اين كشـــور شود. همچنين اين 
فشـــار افكار عمومى موجب شد 
تا غرب نيز برخالف خواستهاش، 
خواستار توقف خشونت عربستان 
در يمن شـــود. در آمريكا، حادثه 
قتل خاشقچى، هرج و مرج زيادى 
در داخـــل كنگره به راه انداخت تا 
جايى كه وزيـــر خارجه و حتى 
رئيسجمهور اين كشور نتوانستند، 
آنچه كه روى داده بود را مخفى كنند 
و ترامپ گفت كه قتل خاشقچى، 
بدترين مخفىكارى تاريخ بود.البته 
اين مســـئله نيز قابل ذكر است كه 
طى يك هفته آتى، انتخابات كنگره 
كه اهميت زيادى براى ترامپ دارد، 
برگزار خواهد شـــد. در صورت 
پيروزى دموكراتها، ترامپ بايد 
پيامدها و تاثير آن را بر سياســـت
خارجـــهاش بپذيرد لذا ترامپ به 
پيشواز اين امر رفته و از پايان جنگ 

در يمن سخن مىگويد.
تالش براى فرار از تبعات جنگ 

يمن
از آنجا كه واشـــنگتن، منافع 
زيادى در يمـــن دارد، تداوم اين 
جنگ بىشك با چراغ سبز آمريكا 
بود. از جمله اهدافى كه واشنگتن 
از آغاز و تداوم اين جنگ داشـــته، 
ممانعت از ايران، چين و روسيه از 
بهرهبردارى از موقعيت استراتژيك 
يمـــن كه داراى تنگه بابالمندب 
است، بود. اين يكى از نگرانىهاى 
آمريـــكا بود به همين دليل نيز، از 
ائتالف سعودى - اماراتى طى بيش 
از سه سال گذشته حمايت كرد و 

طـــى اين مدت، جنايات متعددى
عليه يمن روى داد. حمله به مراسم
عروسى و تبديل كردن آن به عزا،
حمله به بيمارستانها و اتوبوسهاى
دانشآموزان و آوارگان از جمله آنها
بود.اما واشنگتن از اين امر با سخنان
دو روز پيش متيس تبرئه جست.
وى بدون اشاره به تسليحات زياد
و ممنوعهاى كه آمريكا به عربستان
فروخته يا كمكهاى اطالعاتى ارائه
شده به ائتالف سعودى در جنگ
يمن، گفت كه نيروى هوايى يمن
تنها سوخت 5 جنگنده سعودى را
طى حمله به يمن تامين كردهاند. 
نجات رياض از باتالق يمن

از ديگر نكاتى كه واشنگتن را
به پايان جنگ يمن سوق داده، به
بنبست رسيدن ائتالف سعودى در
اين جنگ است. يمن اكنون براى
رياض، به يك باتالق تبديل شده كه
هر روز بيش از روز پيش در آن فرو
مىرود و هيچ راه برونرفتى ندارد.
لذا اظهارات مقامات مسئول آمريكا
مبنى بر ضـــرورت پايان دادن به
اين، نوعى كمك جديد به عربستان
بـــراى نجات دادن آن از اين ورطه
و خـــارج كردن آن و حفظ آبروى
آن مقابل جامعه بينالمللى به شمار

مىرود.
در چنين شرايطى، يك روزنامه
آمريكايى نوشـــت: اگر ترامپ در
پايان دادن به جنگ فاجعهبار يمن
جدىست، بايد راهى براى مقابله
با بىصداقتى و همچنين بىرحمى
رژيم بنســـلمان بيابد. روزنامه
واشنگتنپســـت در ضمـــن يك
ســـرمقاله اخير خود كه به بررسى
ســـخنان جديد مقامات آمريكايى
مبنى بر لزوم پايان يافتن سريع جنگ
در يمن اختصاص داشت، نوشت:
ســـعودىها ادعا مىكنند كه آماده
مذاكره هستند اما شيوه رفتار رژيم
سعودى در يمن شبيه رفتارشان در
پرونده «جمال خاشـــقچى» است.
خاشقچى، روزنامهنگار منتقد محمد
بن ســـلمان، روز دهم مهر گذشته
در كنسولگرى عربستان سعودى
در رياض به قتل رسيد. سعودىها
بدوا از پذيرش قتل وى ســـرباز
زدنـــد اما در ادامه پذيرفتند كه او
به شكلى برنامهريزى شده به قتل
رسيده است.روزنامه واشنگتنپست
به ماجراى كشتار دانشآموزان يمنى
در جريان حمله ائتالف ســـعودى
بـــه يك اتوبوس اشـــاره كرده و
نوشـــته است: سعودىها ابتدا اين
حمله را، حمله به هدفى مشروع
خواندند، اما در ادامه با فزونى گرفتن
خشـــم بينالمللى، آن را حملهاى
خودســـرانه دانستند و قول دادند
كـــه در خصوص آن تحقيق كرده
و عامـــالن آن را مجازات مىكنند.
اين روزنامه آمريكايى مىافزايد: اگر
دولت ترامپ در پايان دادن به جنگ
فاجعهبار يمن جدىست، بايد راهى
براى مقابله با بىصداقتى و همچنين
بىرحمى رژيم بنسلمان بيابد. 

بازى آمريكا براى خالصى عربستان از باتالق يمن
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 به شماره ثبت 2449 و شناسه ملى 14007617091

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى پارس آباد (288775)

آگهى تغييرات 
شركت ارتفاع سازان شفق سهامى خاص 

به شماره ثبت 11602 و شناسه ملى 10760363743

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (288795)

آگهى تغييرات شركت رمز آسا سهامى خاص
 به شماره ثبت 95708 و شناسه ملى 10101397713

آگهى تغييرات شركت كوشان كاران سهامى خاص
 به شماره ثبت 101904 و شناسه ملى 10101458518

آگهى تغييرات شركت كارخانجات توليدى بهمن سهامى عام به 
شماره ثبت 8410 و شناسه ملى 10100362515
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ایمیل  خط ارتباطي :

 قابل توجه خوانندگان اطاعات 
در شهرستانها 

روزنامه اطاعات هميش���ه تاش كرده است قيمت تكفروشي 
روزنامه در كمترين حد ممكن باشد تا همه اقشار خواننده، به ويژه اقشار 
فرهنگي و كم  درآمد، بتوانند روزنامه را به طور روزانه و مستمر در سفره 

فرهنگي خود داشته باشند. 
با اين حال، گاهي جبر شرايط و تغيير شاخص هاي اقتصادي باعث 
مي شود، ناچار به افزايش قيمت شويم. في المثل در شرايط فعلي بهاي 
روزنامه در شهرستانها 500 تومان است كه از قيمت كاغذ بازيافتي روزنامه 
كمتر است. اين اتفاق ممكن است باعث شود روزنامه در برخي نقاط 

به دست خواننده واقعي نرسد و كاغذ آن ماهيت تجاري بيابد. 
اينك براي صيانت از حقوق خوانندگان، ناچاريم قيمت روزنامه 
را تك نرخي كنيم. بنابراين، بهاي روزنامه از اول آذرماه در شهرستانها 

نيز مانند تهران يكهزار تومان خواهد شد. 
»امور توزيع و فروش روزنامه اطاعات«  

خانواده هاي شهدا؛ نخستين مسافران 
راه آهن اروميهـ  مشهد 

سرويس شهرستانها: مديركل راه  و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: 
160 هزار نفر از خانواده هاي معظم ش���هدا به عنوان نخستين مسافران 
ايس���تگاه راه آهن اروميه، امروز پس از افتتاح اين خط آهن توس���ط 

رئيس جمهوري به مشهد مقدس اعزام مي شوند. 
ابراهيم مبارك قدم افزود: ش���هر اروميه سومين مركز استاني است 
كه در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اباغي از سوي مقام 
معظم رهبري و در دولت تدبير و اميد به شبكه ريلي متصل شده و 

آرزوي ديرينه مردم اروميه و استان تحقق يافته است. 
وي اضافه كرد: در س���فر رئيس جمهوري و اعضاي هيات دولت 
به آذربايجان غربي، عاوه بر افتتاح ايس���تگاه قطار اروميه، بيمارستان 
امام خميني )ره( خوي نيز كه توسط راه و شهرسازي ساخته شده است، 
به بهره برداري مي رسد تا مردم شمال استان بتوانند از امكانات درماني 

در محيطي مناسب بهره مند شوند. 
راه آه���ن مراغه � ارومي���ه داراي 182 كيلومتر طول بوده كه 98 
كيلومتر آن در دولت تدبير و اميد اجرايي ش���ده اس���ت.   در س���فر 
رئيس جمهوري به آذربايجان غربي بيش از 10 هزار ميليارد ريال طرح 

عمراني به بهره برداري مي رسد. 

شهادت مامور انتظامي رودبارجنوب در 
درگيري مسلحانه  

كرمان � خبرنگاراطاعات: رئيس شوراي تامين شهرستان رودبار 
جنوب از توابع اس���تان كرمان گفت: در پي درگيري مس���لحانه پليس 
مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان، استوار سجاد جرجندي به درجه 

رفيع شهادت نايل آمد.
 ابوذر عطا پور افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار 
جنوب هنگام گشت در ميدان عاشورا به يك خودرو پژو 405 مشكوك 

شد و دستور ايست بازرسي داد.
وي ادامه داد: استوار سجاد جرجندي براي بررسي خودرو به سمت 
خودرو 405 حركت كرد و به محض نزديك شدن به خودرو سرنشين 
آن اين مامور را به رگبار بست.   عطاپور ادامه داد: استوار جرجندي به 
بيمارستان 12 فروردين كهنوج منتقل شد ولي متاسفانه به دليل شدت 

جراحات وارده، به درجه رفيع شهادت نايل آمد.
فرماندار رودبار جنوب گفت: براي بررسي وضع جسماني استوار 
جرجندي از ابتداي انتقال به بيمارستان 12 فروردين در اين بيمارستان 
حاضر شدم و پيگير وضع استوار جرجندي بودم ولي متاسفانه تاش ها 
براي بهبود شرايط جسمي وي بي نتيجه بود. وي با بيان اينكه خودرو 
405 از صحنه جرم فراري ش���ده اس���ت، افزود: عمليات شناسايي و 

دستگيري قاتل شهيد جرجندي ادامه دارد. 

توليد داروي ضد سرطان در اصفهان
سرويس شهرستانها: داروي ضد ايراني سرطان براي درمان سرطان 

خون از نوع مالتيپل ميلوما در اصفهان رونمايي شد.
مدير بخش انكولوژي ش���ركت داروسازي توليد كننده اين دارو 
گفت: اين دارو عاوه بر كاربرد در درمان بيماري مالتيپل ميلوما به عنوان 
تنظيم كننده سيستم ايمني و در درمان برخي ديگر از انواع سرطان هاي 
خون از جمله تومورهاي بدخيم مانند لنفوم سلول هاي منتل و درمبتايان 

به بيماري سندرم ميلو ديس پاستيك تجويز مي شود.
سپيده مشكي با بيان اينكه مشابه آمريكايي اين دارو با قيمت هزار 
و 800 داري براي هر بسته 25 ميلي گرمي براي بيماران ايراني عرضه 
مي ش���ود، افزود: اين داروي ايراني تحت ليس���انس و با استانداردهاي 
اروپا با يك بيستم قيمت مشابه خارجي در اختيار بيماران قرار خواهد 

گرفت.
وي با اش���اره به اينكه توليد اين دارو درايران حاصل همكاري 
بين المللي داروس���ازان ايراني با ش���ركتي هلندي است افزود: به طور 
معمول بيماران بايد در يك دوره درماني 12 ماهه هر ماه يك بسته از 

اين دارو را مصرف كنند. 
او خوراكي بودن اين دارو را مزيت آن دانست و گفت: اين مزيت 

سبب سهولت در مصرف و بهبود كيفيت زندگي بيماران مي شود. 
وي افزود: بر اساس نتايج پژوهش ها پس از استفاده از اين دارو 
در درمان بيماري اعاج مالتيپل ميلوما 50 درصد بيماران بعداز 5 سال 

زنده مانده اند كه اين رقم تا قبل ازآن، 15 درصد بود.

پاسخ مسئوان

 پاسخ شهرداري منطقه3 درباره آبگرفتگي گذر مسافران مترو
با س���ام و احترام، با عنايت به پيام مندرج در روزنامه اطاعات 
مورخه 97/8/14 تحت عنوان »پيش���گيري از آبگرفتگي گذر مسافران 
مترو حقاني« به استحضار مي رساند: از آبگرفتگي گذر مسافران مترو 

حقاني پيشگيري شد.
محمدحامد نوري خواه ـ سرپرست روابط عمومي

سازمان تأمين اجتماعي توپ را به زمين كارگران نيندازد!
با اين كه در ماده 36 قانون تأمين اجتماعي ذكر شده است كه تأخير 
كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات 
سازمان در قبال بيمه گذاران نيست، تأمين اجتماعي در زمان رسيدگي به 
برخي از مطالبات قانوني خود براي دريافت طلب اش از كارفرما استفاده 
نمي كند و اين باعث ش���ده اس���ت كارگراني كه براي بازنشستگي نياز به 
پرداخت 4درصد مشاغل سخت و زيان آور را دارند و يا در هيأت هاي اداره 
كار شاغل بودن شان محرز شده است و بايد بابت ايام كاركردشان حق بيمه 
بپردازند تا بتوانند از مزاياي قانوني آن بهره مند شوند، در اغلب اوقات به 
دليل ناتواني در مجاب كردن كارفرما، يا حقوق آنان از ميان مي رود و يا 
خود مجبور به پرداخت سهم كارفرما مي شوند كه جا دارد سازمان تأمين 
اجتماعي به جاي انداختن توپ به زمين كارگران، از ظرفيت هاي قانوني اش 

براي دريافت مطالبات اش به نحو شايسته استفاده كند.
محمد رضائيان ـ خبرنگار روزنامه اطاعات در شاهرود

جاي خالي ايران در مراسم سالگرد پايان جنگ اول جهاني
عليرغم اين كه ايران از جنگ اول جهاني خسارت هاي جاني و مالي 
فراواني ديد، نه فقط در سال هاي گذشته نتوانسته است خسارات خود را از 
كشورهاي متخاصم دريافت كند، بلكه ااقل در گردهمايي سران 62 كشور 
جهان كه به مناسبت يكصدمين سالروز پايان جنگ در فرانسه برگزار شد 
هم حضور نداشت، حال آن كه وزارت امور خارجه با تمهيداتي از قبل 
مي توانست امكان حضور ايران در آن گردهمايي را فراهم سازد و توجه 

جهانيان را به خسارات ناشي از جنگ اول جهاني در ايران جلب كند.
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران

مشكل بازگشت زائران پس از ماه صفر
عده اي از زائران كرباي معلي كه قصد داش���تند پس از ماه صفر 
به كشور بازگردند، به دليل كمبود اتوبوس با مشكاتي مواجه شدند. از 
جمله بيس���تم آبان ماه كه قصد بازگش���ت به ايران را داشتيم به  دليل در 
دس���ترس نبودن اتوبوس به ناچار به خودروهاي سواري روي آورديم و 
با پرداخت كرايه هاي باا و آن هم تكه تكه به كشور بازگشتيم! جا دارد 
مسئوان براي زائراني هم كه پس از ماه صفر قصد بازگشت به ايران را 

دارند، فكري كنند.
زائر كرباي معلي

ضرورت جلوگيري از تخليه زباله و نخاله هاي ساختماني
عده اي سودجو و از خدا بي خبر مبادرت به تخليه نخاله هاي ساختماني 
و زبال���ه در ج���اده حد فاصل بزرگراه ارتش و گردنه قوچك مي كنند كه 
پراكنده شدن آن ها در سطح جاده موجب حوادث رانندگي مي شود و در 
ضمن زيبايي طبيعت و كوهس���تان منطقه را تحت الشعاع قرار مي دهد و 

زشت مي كند و از اين رو جلوگيري از آن ضرورت دارد.
از اهالي لواسان

 تقاضا از معاونت پاسخگويي قوه قضائيه
در برخي مواقع مشكاتي در محاسبه سوابق كار برخي از بازنشستگان 
در صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد مي شود كه بايد پرسيد كه آيا تمامي 
كاركنان اداره هاي دولتي و غير دولتي قبل از اقدام به درخواست بازنشستگي 
بايد به كارگزيني مراجعه و با بررسي پرونده ها، سوابق كاري خود را محاسبه 
كنند؟ اميدواريم در صفحه حقوقي روزنامه اطاعات مقاله اي از معاونت 
پاسخگويي قوه قضائيه درباره قانون و مقررات نحوه محاسبه سوابق كار 

بازنشستگان كشوري را ارائه دهند تا در روزنامه اطاعات چاپ شود.
بازنشسته كشوري

فرهنگ تشكر و قدرداني را پاس داريم
تجربه ثابت كرده است كه قدرداني از ديگران و ارزش نهادن به كار 
و خدمات مثبت آنان، باعث پيشرفت و پشتكار در هر شغل و شكوفايي 
ايده ها مي ش���ود، از اينرو مي خواهم با قدرداني از يكي از قاليش���ويي هاي 
معتبر تبريز به دليل رعايت تمامي نكات بهداشتي و ارسال به موقع و مرتب 

فرش هاي مردم، مروج فرهنگ تشكر و قدرداني باشم.
دكتر حسن زاده ـ تبريز

قدرداني از كاركنان شركت آب و فاضاب 
از كاركنان ش���ركت آب و فاضاب منطقه 5 تهران به دليل پيگيري 
مطالبات وحل مش���كات مشتركين ش���ركت ياد شده تشكر و قدرداني 

مي كنم.
ابوالفضل نوروزي

مشكل اتصال كسورات بازنشستگي تأمين اجتماعي به كشوري
در روزنامه اطاعات چهاردهم آبان مقاله اي زير عنوان »شيوه نامه اجراي 
دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري« چاپ شده بود كه به نظر من 
براي عامه مردم قابل فهم نيست، زيرا كلمات و جمات آن بسيار فشرده و 
يا ناقص بود و ثانياً تجميع سوابق و كسورات بازنشستگي كارمندان در بدو 
ورود به دستگاه هاي دولتي و يا خصوصي به وسيله كارگزيني محاسبه و به 
سازمان هاي ذي ربط و صندوق هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي 
ارسال مي شود كه اگر كارگزيني ها به موقع سوابق را به سازمان بازنشستگي 
كشوري نفرستند، تقصيري متوجه كارمند نيست! ضمن آن كه در دادنامه هاي 
21 مهر88 ، 25 آبان95 و 3مرداد96 نام شاكي و محل خدمت بازنشستگان 
مشمول را ذكر نكرده است كه انتظار مي رود در هر مورد رفع ابهام شود. 
يكي از مشكات بازنشستگي، اتصال وجوه كسورات آن از تأمين اجتماعي 

به كشوري است كه در اين كار هم بايد تسريع شود.
مستمري بگير سازمان بازنشستگي كشوري

ترفندي براي گرانفروشي نان!
برخ���ي از نانوايي ه���اي تهران به جاي افزايش قيمت نان،  وزن آن را 
كاهش داده اند و از اين طريق گرانفروشي مي كنند، آيا اين كار نانوايي ها كه 

با چراغ خاموش نان را گران مي كنند، قانوني است؟
علي از تهران

آيا آرايشگران هم مواد اوليه را گران مي خرند؟
در مقابل برخي صنوف كه افزايش نرخ دار و در نتيجه قيمت مواد 
اوليه را براي افزايش قيمت كاا و خدمات شان بهانه كرده اند، معلوم نيست 
كه آرايشگرهاي مردانه كه بدون مواد اوليه خاصي صرفاً موي مشتريان را 

اصاح مي كنند، چرا دستمزدهايشان را تا اين اندازه افزايش داده اند؟
از مراجعان به آرايشگاه هاي مردانه

حتي خريد اقساطي اجناس ضروري هم مشكل شده است
گراني ها و پايين بودن درآمدها باعث شده است حقوق بگيران قدرت 
خريد مايحتاج ضروري زندگي خود را حتي به اقساط هم نداشته باشند، 
چرا مسئوان براي كاهش قيمت ها و باا بردن قدرت خريد مردم چاره جويي 

اساسي نمي كنند؟
تلفن به خط ارتباطي

سنگفرش ها را دوباره آسفالت كنند
سنگفرش هاي ميدان امام حسين)ع( � ميدان شهدا، ميدان بهارستان و 
چهارراه حس���ن آباد براي رانندگان مشكل ساز شده است و ضرورت دارد 

شهرداري هاي مناطق نسبت به آسفالت دوباره آن ها اقدام كنند.
راننده خودرو از تهران

بهترين راه حل رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي است
برخي از موتورس���واران گم���ان مي كنند كه با مخدوش كردن و يا 
پوشاندن پاك موتورسيكلت هايشان مي توانند بدون آن كه جريمه شوند، به 
محدوده ترافيك شهر ورود كنند، غافل از اين كه دوربين هاي نصب شده 
در محدوده ترافيك ليزري است و به راحتي مي تواند پاك هاي مخدوش و 
استتارشده را هم شماره برداري كند! بهترين راه براي جريمه نشدن، رعايت 

مقررات راهنمايي و رانندگي است.
شهروند تهراني

بجز  تعامل با جهان چاره اي وجود ندارد
براي پيشرفت و توسعه كشور و همچنين حركت به سمت و سوي 
آزادي هاي بيشتر اجتماعي و سياسي، چاره اي به جز تعامل سازنده با دنيا وجود 
ندارد و بايد زمينه هاي فساد و تبعيض و ظلم و ستم در حق افراد بيگناه در 
كشورمان ريشه كن شود. از ياد نبريم كه خشونت حتي عليه كساني كه جرايمي 
را مرتكب شده اند، كارساز نيست و مشكلي را حل نمي كند و بخصوص به 

هرگونه خشونت عليه كودكان و زنان و جوانان بايد خاتمه داده شود.
خانم حقوقدان

تاسيس شبكه  راديويي براي دهه پنجاهي ها!
 از س���ازمان صداوس���يما تقاضا مي شود براي افراد معروف به دهه 
پنجاهي ها هم يك شبكه راديويي تأسيس كنند تا بتوانند آهنگ هاي مورد 

عاقه شان را از اين طريق بشنوند و تجديدخاطره كنند!
شهروند متولد قبل از انقاب

س���رويس خبر:  رئيس پليس 
راهورناجا از اجراي طرح ترافيكي 
زمستاني امس���ال از 22 آذر تا 22 

اسفندخبر داد. 
س���ردار تقي مهري در جلسه 
كميت���ه هماهنگي اجراي طرح هاي 
ترافيكي، افزود: همه دس���تگاه ها با 
تقويت امكانات و تجهيزات پاي كار 
آمده و خدمات خود را ارائه دهند. 

وي گف���ت: مش���كاتي در 
سال هاي گذش���ته داشتيم كه بايد 
از تجربيات اس���تفاده كنيم و از 22 
آذر باتجهيزات بيشتر سركار آمده و 
دستگاه هاي خدماتي همه امكانات 
خود را به دبيرخانه اجراي طرح هاي 
ترافيكي پليس راه ارائه دهند تا اين 

طرح به خوبي اجرا شود. 
مهري اضافه كرد: از هم اكنون 
بايد س���قوط بهمن، ريزش كوه، يخ 
زدگ���ي و آبگرفتگي پيش بيني و 
تمهيدات ازم نيز لحاظ ش���ود. اين 
طرح در درون و برون ش���هر مورد 
توجه اس���ت. زمستان 96 بيش از 
س���ه هزار و 400 نفر در تصادفات 
رانندگي كشته شدند كه 68 درصد 
جانباختگان در برون و 38 درصد در 

درون شهر بودند. 
وي درباره بيشترين علل بروز 
تصادفات رانندگي گفت: 22 درصد 
تصادفات به دليل سرعت غيرمجاز، 
38 درص���د به دليل خس���تگي و 
بي توجه���ي به جلو و 13 درصد به 

علت سبقت غيرمجاز رخ مي دهد. 

او تاكيد كرد: رانندگان بايد با 
سرعت مطمئنه حركت و به تذكرات 
همكاران ما توجه كنندو تجهيزات 
زمس���تاني از جمله زنجير چرخ به 
همراه داش���ته باش���ند و با باك پر 

حركت كنند. 
رئيس پليس راهور گفت: مركز 
كنترل ترافيك پليس آخرين وضع 
جاده ها را اعام مي كند.   وي با بيان 
اينكه پيش بيني مي شود امسال بارش 
بيشتري داشته باشيم و بايد بيشترين 
خدمت را امسال ارائه دهيم، ادامه داد: 
رزمايش اين طرح نيز 22 آذرماه در 

سراسر كشور برگزار مي شود. 
رئيس پليس راهور ناجا به بارش 
برف در سال گذشته در معابر منتهي 
به تهران و بزرگراه هاي آن پرداخت 
و گفت: بايد امس���ال تمهيدات و 

پيش بيني هاي ازم انديش���يده شود 
و خودروهاي س���نگين نمكپاش و 
برفروب پيش بيني ش���ود تا دچار 

مشكل در اين خصوص نشويم.  
  مه���ري در مورد طرح معاينه 
فني در تهران و كانش���هرها گفت: 
در خص���وص دوربين هاي جديد و 
تجهيزاتي كه بايد در اختيار قرار گيرد، 
جلساتي با شهرداري در حال انجام 

است كه نتيجه آن اعام مي شود. 
 * حضور واحدهاي امدادي  

سردار محمد حسين حميديان 
رئي���س پليس راه كش���ور هم در 
اين جلس���ه گفت: در گردنه ها بايد 
واحدهاي امدادي حضور داشته باشند؛ 
چراكه از مشكات طرح زمستاني، 
امدادرساني، انسداد در راه ها و در راه 
ماندگان است. ازسوي ديگر تجهيز 

داروخانه ها و س���وله ها براي اسكان 
موقت و اضطراري بايد مورد توجه 
قرار گيرد كه مصوبات آن در سراسر 
كشور اباغ شده است و دستگاه ها 

بايد پيگير اين مصوبات باشند. 
وي اضافه ك���رد: در گردنه ها 
بحث كاميون و تريلراست كه سريع 
قيچي مي كنند و اين مساله در زمان 
بارش برف و كواك خطرناك است 
و نياز به جرثقيل سنگين است تا در 

اينگونه موارد وارد عمل شود. 
حميدي���ان ب���ه اردوه���اي 
دانش آم���وزي و راهي���ان نور در 
زمستان اشاره كرد و گفت: سازمان 
راهداري وزارت راه بايد دپو شن و 
نمك در راهدارخانه ها را مورد توجه 
ق���رار دهد.  وي اظهار داش���ت: در 
مبادي استاني مانند استان هاي زنجان، 

همدان و قزوين كه كواك دارند و 
درگير اسكان اضطراري هستند، بايد 
استان هاي همجوار مانند آذربايجان 
غربي و ش���رقي در زمان بارش هاي 
جوي، بار يا مسافر نفرستند و در اين 

شرايط مديريت داشته باشند. 
  * ورود 400 آمبوانس كمکدار 
پيرحسين كوليوند رئيس اورژانس 
كش���ورهم گفت: 400 دس���تگاه 
آمبوان���س كمكدار جديد تحويل 
گرفته ايم كه در طرح زمستاني مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
وي درباره نيروي انساني مورد 
نياز اورژانس نيز اظهار داشت: به رغم 
اينكه نتوانستيم نيروي انساني جديد 
جذب كنيم، اما با تغيير شيفت ها اين 

خأ را جبران كرده ايم. 
معاون عمليات سازمان امداد و 
نج���ات هال احمر از آمادگي بيش 
از يكه���زار پايگاه هال احمر براي 
اجراي طرح هاي ترافيكي زمستاني 
خبر داد.  ش���اهين فتحي در جلسه 
هماهنگي طرح هاي ترافيكي زمستان 
97 با تأكيد اينكه طرح امداد و نجات 
زمس���تان در هال احمر آغاز شده 
است، گفت: يكهزار و 243 پايگاه، 
هزار و 100 آمبوانس و 364 خودرو 
براي رهاسازي خودرو هاي گرفتار 
در جاده ها و 24 بالگرد آماده خدمات 

رساني به هموطنان هستند. 
  افندي زاده قائم مقام س���ازمان 
حمل و نقل و ترافيك ش���هرداري 
تهران با اش���اره به اينكه در   ش���هر 

تهران آماده اجراي طرح هاي زمستاني 
هستيم، افزود: با توجه به    پيش بيني هاي 
انجام شده در خصوص بارش باران و 
برف، آماده ارائه خدمات به   شهروندان 

تهراني هستيم . 
* ترافيک 9 ســاعته در راه هاي 

البرز
 مدي���ر كل راهداري و حمل 
و نق���ل جاده اي الب���رز اعام كرد: 
كثرت س���فرها و خودروها سبب 
شده تا ورودي و خروجي اين استان 
به متوس���ط روزانه 9 ساعت درگير 

ترافيك سنگين شوند.
مهرداد جهاني در حاشيه نخستين 
نمايشگاه توانمندي هاي صنعتي و 
توليدي استان البرز اظهارداشت: البرز 
با برخورداري از 18 درصد ترافيك 
جاده اي كشور در زمره پرترافيك ترين 

مناطق ايران قرار دارد.
وي اظهار داشت: به طور قطع 
جاده هاي استان توان و كشش ازم را 
براي تردد خودروها به لحاظ ترافيك 
نخواهند داشت چرا كه صبح ها بين 
چهار تا پنج ساعت و بعد ازظهر ها 
نيز حدود چهار تا پنج ساعت ترافيك 

سنيگن در راه ها گزارش مي شود.
مدير كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گفت: ترافيك س���نگين و 
پرحجم جاده ها مش���كاتي براي 
ساكنان البرز به وجود آورده است.

وي افزود: تاش مي ش���ود با 
گش���ايش طرح هاي جديد وضع 

ترافيكي البرز بهبود يابد. 

اجراي طرح ترافيكي  جاده ها  از 22 آذر  

سرويس شهرستانها: تجمع حوزويان در حمايت از 
مردم مظلوم يمن، با حضور طاب، فضا، اس���تادان و 
شخصيت هاي برجسته حوزوي در مدرسه علميه فيضيه 

قم برگزار شد.
در اين همايش آيت اه عليرضا اعرافي مدير حوزه هاي 
علميه، حجت ااسام والمسلمين حسين ملكا رئيس دفتر 
مقام معظم رهبري در قم، نمايندگان بيوت مراجع عظام 
تقليد، اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و اعضاي 

شوراي عالي حوزه  هاي علميه نيز حضور داشتند. 
شركت كنندگان در اين اجتماع بزرگ كه دستنوشته هايي 
در محكوميت جنايت هاي رژيم آل س���عود در يمن را در 
دست داشتند، نسبت به بي تفاوتي سازمان هاي به اصطاح 
بين المللي و حقوق بشري، به نسل كشي و جنايات بي شمار 
كش���ورهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در 
اين كشور اسامي انتقاد كردند. همچنين پاكاردهاي مرگ 
بر آمريكا و مرگ بر اس���رائيل در مدرس���ه علميه فيضيه 

نصب شده بود.
آيت اه محسن اراكي دبيركل مجمع تقريب مذاهب 
اسامي و »سيد صادق الشرفي« از فضاي يمن از سخنرانان 

اين تجمع بودند و در پايان اين تجمع بيانيه مركز مديريت 
حوزه هاي علميه به مناسبت هجوم هاي وحشيانه به كشور 
يمن قرائت شد. در بخشي از بيانيه مركز مديريت حوزه هاي 
علميه آمده اس���ت: تسلسل حمله  هاي هوايي وحشيانه 
جنگنده  هاي سعودي بر مردم مظلوم و بي  پناه يمن و كشتار 
هزاران مرد و زن و كودك مس���لمان و تخريب صدها 
بيمارستان و مسجد و مدرسه و هزاران خانه، سندي بزرگ 
از ماهيت خونخوار و جنايتكارانه حكومت سعودي را در 
تاريخ ثبت كرد؛ چنانكه همكاري ظالمانه برخي دول غربي 
و عربي را نيز ملت قهرمان يمن و ديگر ملل مس���لمان، 
فراموش نخواهند كرد. بيانيه ادامه داده است: مقاومت دليرانه 
مردم مس���لمان يمن، برگ زريني از افتخارات خويش را 
در تاريخ اين كش���ور ثبت كرد. بيانيه حاكي است: ازم 
است حكومت سعودي و ديگر دولت  هاي متجاوز بدانند 
كه ظلم و ستم بر ملل مظلوم براي حكومت چند روزه 
دنيا، پايدار نمي  ماند. در پايان اين بيانيه آمده است: ملت 
مسلمان و قهرمان يمن بداند كه تمامي حوزويان و علماي 
ديني و تمامي ملت ايران دعاگوي آنان بوده و بدانيد كه 

پيروزي نزديك است.

تجمع حوزويان قم در حمايت از مردم ستمديده و بي پناه يمن  

عامل جنايت دركه در خانه پدرزنش 
دستگير شد  

سرويس حوادث: مردي كه پس از قتل همسرش در تهران با رفتن به 
خانه پدر و مادر او مدعي شده بودكه دخترشان در استان گلستان دست 

به خودكشي زده است، بازداشت شد.  
رئيس پليس آگاهي تهران دراين باره گفت: 23 آبان جاري جس���د 
متعلق به خانمي 30 ساله در منطقه علي آباد كتول استان گلستان كشف و 
با بررسي كارآگاهان استان مشخص شد كه متوفي بر اثر خفگي ناشي از 

انسداد مجاري تنفسي به قتل رسيده است.   
همزمان با كش���ف جس���د اين زن، اعضاي خانواده او با مراجعه به 
كانتري 135 آزادي تهران اعام كردند كه دامادشان مدعي است دختر آنها 

اقدام به خودكشي كرده است. 
 با تشكيل پرونده دراداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران  وباتوجه 
به اظهارات اين مرد مبني براينكه جسد را در منطقه علي آباد رها كرده، 
موضوع رابا پليس آگاهي استان گلستان در ميان گذاشتندوآنها نيز با تاييد 
هويت مقتول اعام كردند كه علت مرگ متوفي خودكشي نبوده و اين زن 

به قتل رسيده است.   
س���ردار لطفي ادامه داد: با اطاع از خبر وقوع جنايت، كارآگاهان با 
هماهنگي با بازپرس ش���عبه دوم دادسراي ناحيه 27 تهران، همسر مقتول 
را در حاليكه پس از مرگ همس���رش در خانه  پدرزنش حضور داش���ت، 
دستگير كردند و او دربازجويي  به ارتكاب جنايت در محل سكونتش در 

منطقه دركه تهران اعتراف كرد .

   خودروهاي بدون معاينه فني، از 3 آذر 
جريمه مي شوند 

سرويس خبر: فرمانده انتظامي تهران بزرگ از اعمال جريمه خودروهاي 
بدون معاينه فني  از سوم آذر امسال خبر داد. 

س���ردار حسين رحيمي افزود: طبق برآوردها و بررسي هايي كه انجام 
داده  ايم  صف هاي طواني و فشار سنگيني كه به مردم وارد شده مانع از 
اجراي طرح كاهش در تاريخ هاي اعام شده،است، بنابراين مهلت داديم تا 

مردم در فرصت مناسب معاينه فني خودرو  خود را اخذ كنند.  
وي گفت: اين هفته را نيز به مردم فرصت مي دهيم تا كس���اني كه 

نتوانستند مجوز ازم را دريافت كنند كارهاي ازم را انجام دهند.  
رحيمي تاكيد كرد:مهلت اخذ معاينه فني خودروها در تهران تا سوم 
آذرامسال تمديد شده است و تا اين تاريخ خودروها جريمه نخواهند شد. 
وي با تأكيد اينكه خودروهاي بدون معاينه فني از س���وم آذر  روزانه 50 
هزارتومان جريمه خواهند ش���د گفت: مالكان خودروها در زمان مناسب 

ايرادهاي خودروهايشان را برطرف و برگه معاينه فني دريافت كنند.
او درباره  اينكه براي خودروهايي كه از شهرس���تان ها به تهران تردد 
دارند چه برنامه اي انديش���يده شده است افزود: اين خودروها بايد تاييديه 
معاينه فني رسمي كه در سيستم سيمفا )سامانه يكپارچه معاينه فني ايران( 
اطاعات آنها درج ش���ده باش���د داشته باشند. در غير اين صورت جريمه 

خواهند شد.
رحيمي معاينه فني را شامل تمام خودروهاي سبك، سنگين، دولتي، 
سازماني  و همه نهادها دانست و گفت: اگر خودرويي مجوز ازم را اخذ 
نكرده باشد قطعا جريمه خواهد شد، البته جريمه موتورسيكلت ها در برنامه 
فعلي نيست كه براي آنها نيز پيش بيني هاي ازم را در آينده خواهيم كرد.

او در خصوص خودروهاي نوشماره گفت: همان قانون 4 ساله براي 
خودروها صدق مي كند و از روزي كه خودرو توليد شده تا 4 سال، نياز 

به معاينه فني ندارد. 
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14) شر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� سها� �� مجامع عمومى: ��كلية مجامع عمومي� صاحبا� سها� مى تو�ند شخصا�� 
يا �كيل يا قائم مقا� قانوني �شخا� حقيقى� � نمايند� يا نمايندگا� شخص حقوقى� صر� نظر �� تعد�� سها� خو� به شر� 

���ئه مد�� �كالت يا نمايندگى حضو� به هم �سانند. هر سهامد��� بر�� هريك سهم فقط يك ��� خو�هد��شت.
15) مقر��� �ساسنامه ��جع به تقسيم سو�� تشكيل �ند�خته � تقسيم ����يى بعد �� تصفيه: تصويب ميز�� سو� تقسيمي 
جز� �ظايف � �ختيا��� مجمع عمومي عا�� مي باشد � �ضع �ند�خته قانوني �� سو� خالص شركت مطابق قانو� تجا�� 
�نجا� مي شو�. به پيشنها� هيئت مدير� � تصويب مجمع عمومي عا��� ممكن �ست قسمتي �� سو� خالص بر�� تشكيل 
ساير �ند�خته ها كنا� گذ�شته شو� � همچنين هر گا� شركت طبق مند�جا� �ساسنامه منحل گر��� تصفيه �مو� �� با 

متابعت �� قو�نين � مقر��� مربوطه به عمل خو�هد �مد.
16) تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت: شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

17) مبلغ � تعد�� ����� مشا�كت قابل تبديل به سهم: شركت فاقد هر گونه ����� مشا�كت قابل تبديل به سها� �ست. 
18) مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت: شركت فاقد هر گونه مبلغ با�پر��خت  نشد� ����� مشا�كت �ست. 

19) مبلغ �يو� ش���ركت � همچنين مبلغ �يو� �ش���خا� ثالث كه توس���ط ش���ركت تضمين شد� �ست: مطابق با 
صو�� ها� مالى حسابرسى ش���د� 1396/12/29 مجمو� بدهى ها� كوتا� مد� � بلند مد� شركت به ترتيب بر�بر با 
755�764 � 098�68 ميليو� �يا� مى باش���د. همچنين بر �سا� يا���شت 27 همر�� صو�� ها� مالى حسابرسى شد� 
مزبو� بدهى ه���ا� �حتمالى به همر�� مبل���غ تضمين ها� �عطاي���ى ��خصو� بدهى ها� �ش���خا� ثالث بر�بر با 

123�93ميليو� �يا� مى باشد.
20) مد� پذير� نويس���ى: پذير� نويسى �� ��� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 1397/08/29 �غا� � تا پايا� �قت ����� 

��� چها�شنبه مو�� 1397/09/28 به مد� 30 ���  ���مه خو�هد ��شت. 
تذكر: چنانچه سقف سرماية تعيين شد� قبل �� �نقضا� مهلت پذير� نويسى تكميل � �جو� مربوطه تأمين گر��� عمليا� 

پذير� نويسى متوقف خو�هدشد.
21) حد�قل � حد�كثر سهامى كه هنگا� پذير� نويسى بايد تعهد شو�: حد�قل 1 سهم � حد�كثر 482�716�44 سهم 

22) مشخصا� متعهد پذير� نويسى � ميز�� تعهد�� ��: 
موضو� فعاليتميز�� تعهد��شخصيت حقوقىنا� متعهد

توليد�خريد كليه حق تقد� ها� �ستفا�� نشد�سهامى عا�شركت تر�كتو�سا�� �ير��
23) ���نامة كثير�النتشا�: ���نامة كثير�النتشا�� كه �طالعيه ها � �گهى ها� ناشر �� �� منتشر مى شو� ���نامة �طالعا� 
مى باش���د. همچنين �عالمية مذكو� �� ���نامه ها� عصر�ير�نيا� � كا� �كا�گر ( بر �سا� مفا� ما�� 177 اليحة �صالحى 

قسمتى �� قانو� تجا��) نيز منتشر مى گر��. 
24) چگونگى پذير� نويس���ى: با توجه به ثبت شركت موتو�سا��� تر�كتو�سا�� �ير�� (سهامى عا�) نز� سا�ما� بو�� � 
����� بها���� پذير� نويس���ى سها� �ين شركت تماما� �� طريق شبكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد. متقاضيا� پذير� نويسى 
مى تو�نند �� مهلت تعيين شد� بر�� پذير� نويس���ى با مر�جعه به شركت ها� كا�گز��� عضو بو�� ����� بها��� تهر�� 

نس���بت به ���ئه تقاضا� سفا�� خريد �قد�� نمايند. ضمنا� خريد���� حق تقد� فو�� مى بايست عال�� بر مبلغ پر��ختي 
بابت حق تقد�� مبلغ �س���مى هر س���هم �� نيز به كا�گز�� مربوطه بپر���ند. �جو� متعلق به پذير� نويسانى كه سهامى به 
�يش���ا� تخصيص ���� نشو�� حد�كثر ظر� مد� 3 ��� كا�� �� تا�يخ صد�� مجو� �ستفا�� �� موجو�� حسا� بانكى به 

�نا� مستر� خو�هد شد.
25) مشخصا� حسا� بانكى ناشر: مبالغ ��يافتى توسط كا�گز�� ناظر بايد به حسا� �ير ���يز گر��:

حس���ا� ش���ما�� 0505979451 به نا� شركت موتو�س���ا��� تر�كتو�سا�� �ير�� س���هامى عا�� نز� بانك تجا�� 
شعبةتر�كتو�سا��� كد شعبه 5050 

26) كلية �طالعا� � مد��� مربو� به شركت ش���امل: �ساسنامه� طر� �عالمية پذير� نويسى � �خرين صو�� ها� مالى به ����� 
ثبت شركت ها � مؤسسا� غيرتجا�� تبريز تسليم شد� �ست. همچنين گز��� توجيهى هيئت مدير� ��خصو� �فز�يش سرمايه� 
 � www.motorsazan.ir ���� گز��� با��� قانونى � بيانية ثبت س���ها� �� �ست �نتشا� �� س���ايت �ينترنتى شركت به

سايت �سمى ناشر�� ����� بها��� به ���� www.Codal.ir  �� �ستر� عالقه مند�� مى باشد.
27) مشخصا� سهامد����: 

��صد مالكيتتعد�� سها�نو� شخصيت حقوقىنا� سهامد��
50586,50�573�176سهامى عا�شركت تر�كتو�سا�� �ير��

49513,50�546�27ساير سهامد����
28) نحو� عمل �� صو�� عد� تكميل پذير� نويس���ى سها� شركت: �� صو�� عد� تكميل مبلغ �فز�يش سرمايه پس �� 
عرضه عمومي س���ها�� شركت تر�كتو�سا�� �ير�� متعهد گر�يد� تا نسبت به خريد كل سها� باقي ماند� حد�كثر ظر� 

مد� 5 ��� پاياني عرضه عمومي نسبت به خريد سها� باقيماند� �قد�� نمايد.
نكا� مهم:

* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالمية پذير� نويسى بر عهد� ناشر �ست.
* ناش���ر� شركت تأمين سرمايه� حس���ابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقى ناشر� مس���ئو� جبر�� خسا�� ����� به 
س���رمايه گذ���نى هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به �ليل ���ئة �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه كه 

ناشى �� فعل يا تر� فعل �� ها باشد� متضر� گر�يد� �ند.
* ثبت ����� بها��� نز� س���ا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حص���و� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانونى � مصوبا� 
سا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتى بو�� � به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو����� � يا توصيه � سفا�شى �� 

مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمى باشد.
* پذير� نويس���ا� مى تو�نند �� صو�� مشاهد� هر گونه تخلف �� مو��� يا� شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا� به سا�ما� 

بو�� � ����� بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند.
تهر�� – �بتد�� خيابا� مالصد�� – شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� – ����� نظا�� بر �نتشا� � ثبت ����� بها��� سرمايه ��

هيئت مدير� شركت موتو�سا��� تر�كتو�سا�� �ير�� (سهامى عا�)

13) مشخصا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت: 

شما�� ثبت�شخا� حقيقى يا حقوقى
�شخا� حقوقى

شناسة ملى
شما�� نا� پد�نمايند��شخا� حقوقى

سمتكد ملىشناسنامه

�ئيس هيئت مدير� � عضو غيرموظف6200040848930فريد��حسين مد�� خياباني1854710200241353شركت خو���سا��� �يزلي ���بايجا�
نائب �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل781711371872678كريممحمد شهبا� نجفعليز��54010200044047شركت تر�كتو�سا�� �ير��

عضو هيئت مدير� غيرموظف18711380034183كريمناصر يكتن2303010200285619شركت با��گاني � خدما� پس �� فر�� تر�كتو�سا��
عضو هيئت مدير� غير موظف541551807661غالمعليجو�� نجفي ���91810861039208شركت تر�كتو�سا�� ���ميه

عضو هيئت مدير� غيرموظف111699800936�بر�هيمحسن مطلب ���� خانمير�543210200115114شركت خدما� صنعتي تر�كتو�سا��

شركت فاقد عضو على �لبد� هيئت مدير� مى باشد.

به �طال� مى � ساند به �ستنا� مصوبة مجمع عمومى فو� �لعا�� 1397/05/02 
� مجو� شما�� 021-974/439477 مو�� 1397/04/12 سا�ما� بو�� 
� ����� بها��� مقر� گر�يد سرماية شركت �� مبلغ 120�204 ميليو� �يا� 
به مبلغ 420�714 ميلي���و� �يا�� �فز�يش يابد. �� مهلت تعيين ش���د� 
جهت �س���تفا�� �� حق تقد� خريد س���ها�� تعد�� 518�583�465 سهم 
�� س���ها� جديد توسط سهامد���� ش���ركت پذير� نويسى گر�يد� �ست. 
با عناي���ت به �نقضا� مهلت �س���تفا�� �� حق تقد� مذك���و� � به منظو� 
تحقق �فز�يش س���رمايه� تع���د�� 482�716�44 س���هم 000�1 �يالى 
�ستفا�� نشد� س���هامد���� بر�� پذير� نويسى عمومى با عنايت به مجو� 
ش���ما��1397030504075008037 مو�� 1397/08/22 ����� ثبت 

شركت ها به شر� �ير عرضه مى گر��:
1) موضو� فعاليت شركت: 

�لف- موضوعا� �صلى
ساخت� مونتا�� خريد � ������ �نو�� موتو� � مو�� ��ليه � قطعا� نيمه ساخته 

�نو�� موتو�ها� خو���� صنعتي � كشا���� � همچنين توليد � نصب �نها 
به ����� مختلف � فر�� � صا���� �نها.

�- موضوعا� فرعى
1- �نجا� هر گون���ه عمليا� � عقد هر گونه ق���ر����� مربو� به موضو� 
شركت با �ش���خا� حقيقي � حقوقي ��خل � خا�� �� كشو� � مشا�كت � 

سرمايه گذ��� با�نها با توجه به قو�نين � مقر��� موضوعه مملكتي�
2- خريد سها� ساير شركتها � �نجا� عمليا� سرمايه گذ��� �� �نها�

3- ������ � خريد � فر�� �نو�� ماشين �ال� � تجهيز�� مربو� به توسعه 
شركت � ساير صنايع مشابه � �قد�� �� �مينه نصب � ��� �ند��� � مباشر� 

� مشا��� �� �نتخا� �نها�
4- �نجا� فعاليتها� ��مايش���گاهي �� �مينه ��مو� �نو�� موتو�ها� خو���� 
صنعتي � كشا���� � مو�� ��ليه � قطعا� �نها بر �سا� �ستاند���ها� مرتبط.

2) مركز �صلى � نش���انى شعب شركت � كدپس���تى: مركز �صلى شركت 
به نشاني: �س���تا� ���بايجا� شرقي� شهرس���تا� تبريز� بخش مركز�� 

ش���هرتبريز� بلو�� ملت� پال� 0� مجتمع تر�كتو�س���ا��� طبقه همكف� 
كدپستي 5197815863 �ست. شركت فاقد شعبه مي باشد.

3) سرماية فعلى شركت: 000�000�120�204 �يا��
4) موضو� �فز�يش سرمايه: �صال� ساختا� مالي

5) محل �فز�يش س���رمايه: �� محل مطالبا� حا� ش���د� � ����� نقد� 
سهامد����

6) مبلغ �فز�يش سرمايه: 000�000�300�510 �يا��
7) مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 000�000�420�714 �يا��

8) مد� شركت: نامحد��
9) نو� سها�: عا�� با نا� � شركت فاقد سها� ممتا� �ست.

10) ���� �سمى هر سهم: 000�1 �يا��
11) مبل���غ مش���ا�كت  ش���د� توس���ط س���هامد���� ش���ركت: 

000�518�583�465�يا��
12) تعد�� سها� قابل عرضه به عمو� : 482�716�44 سهم�

سرويس خبر: معاون دادستان كل كشور در امور 
حقوق عامه، با اشاره به ورود دادستاني به گراني هاي اخير 
محصوات لبني، از تشكيل جلسه با حضور دستگاه هاي 
دولتي و بخش خصوصي )عوامل توليد و توزيع( براي 

بررسي اين موضوع خبر داد. 
محمدجواد حشمتي، ادامه داد: در اين جلسه مباحث 
مختلف مطرح و تصميماتي نيز اتخاذ شد.  وي در رابطه 
با تثبيت قيمت ها گفت: ستاد تنظيم بازار در جلسات 
هفته گذشته براي تنظيم قيمت جديد محصوات لبني 
مصوباتي داش���ته است كه به دليل نهايي نشدن هنوز 

اعام نكرده اند. 

حش���متي گفت: بعد از اباغ قيمت هاي مصوب، 
هم���ه ارگان ها بايد خود را تطبيق داده و از آن تبعيت 
و مف���اد آن را اجرايي كنند، واحد هاي توليدي نيز كه 
مدعي هستند مواد اوليه شركت هاي توليدكننده لبنيات 
)شير( به اندازه كافي و وافي نيست بايد ايرادات خود 

را رفع كنند. 
وي اظهار داش���ت: البته آنچه واحد هاي توليدي 
محصوات لبني بر آن ادعا دارند، از موضوعاتي است 
كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگير حل آن است؛ 
اما دادستاني كل كشور در راستاي احقاق حقوق عامه 

به اين موضوع ورود كرده است.

ورود دادستاني كل كشور به موضوع گراني  محصوات لبني

كان���ون پ���رورش فكري 
كودكان و نوجوانان در سالگرد 
زلزله كرمانشاه، مهرواره شادپيمايي 
عروس���ك هاي غول پيكر را در 
شهرهاي سرپل ذهاب و ثاث 

باباجاني برگزار كرد  . 
به گزارش خبرگزاري مهر، 
مهرواره شادپيمايي عروسك هاي 
غول پيكر در ش���هرهاي سرپل 
ذه���اب و ث���اث باباجاني 
برگزار ش���د. در اين شادپيمايي 
18 عروس���ك غول پيكر و 300 

عروس���ك در ابعاد مختلف از 
اس���تان هاي ايام، قم، مركزي، 
اصفهان،  كرمانش���اه، همدان، 
كردستان، لرس���تان، خوزستان، 
تهران و گلس���تان و منطقه آزاد 
ارون���د به جمع مردم رفتند و با 
برنامه هاي متنوع فضاي مفرحي را 
براي زلزله زدگان كرمانشاه ايجاد 

كردند . 
همچنين صبح ديروز در سالن 
ورزشي امام خميني سرپل ذهاب 
گروه���ي 70 نف���ره از اعضاي 

كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان به اجراي آيين عروسك 
باران خواه پرداختند؛ آييني سنتي 
كه از س���ال هاي دور به عنوان 
دعاي باران از س���وي كودكان و 

نوجوانان برگزار مي شود . 
همزمان ب���ا رويداد ملي 
شادپيمايي عروسك ها، از سوي 
خانه كتاب، هزار جلد كتاب به 
ك���ودكان و نوجوانان در مناطق 
زلزله زده س���رپل ذهاب و ثاث 

باباجاني اهدا شد . 

 كودكان سرپل ذهاب با شادپيمايی ياد مصيبت را
 در سالگرد زلزله زدودند

س���رويس خبر: رئيس پليس 
پيش���گيري تهران گفت: شهروندان 
مواظ���ب كاهبرداري هاي احتمالي 
باشند كه هنگام ارسال پيامك براي 
اطاع از بسته حمايتي دولت صورت 

مي گيرد.
سرهنگ ظهيري گفت: شهروندان 

براي اطاع از شمول دريافت بسته 
حمايت���ي ؛ فقط كد ملي خود را به 
500499 پيامك كنند. وي هش���دار 
داد: ممكن اس���ت كاهبرداراني در 
پوشش هاي مختلف به بهانه تسريع در 
ارائه بسته هاي حمايتي براي دريافت 
اطاعات شخصي و مالي شهروندان 

از طريق تماس هاي تلفني،ارس���ال 
پيامك يا مراجعه حضوري اقدام كنند 
كه شهروندان بايد هوشيار باشند و 
از ارائه اطاعات خودداري كنند. او 
گفت: هر گونه اطاع رساني در اين 
باره، از طريق مراجع رس���مي انجام 

مي گيرد. 

 هشدار درباره كاهبرداري با ارسال پيامک بسته حمايتي دولت
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سهميه 2+2 فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

پرتغال ميزبان بازى هاى نيمه نهايى ليگ ملت ها شد
براساس اعالم اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا)، كشور پرتغال ميزبان بازى هاى 
مرحله نيمه نهايى ليگ ملت هاى اروپا در ژوئن 2019 خواهد بود.به گزارش 
ايرنا، روزنامه آ. اس اســـپانيا نوشـــت: پس از تســـاوى بدون گل تيم ملى 
پرتغال مقابل ايتاليا، اين تيم صدرنشينى خود را در گروه A3ليگ ملت هاى 
اروپا تضمين كرد و خود را به جمع چهار تيم پايانى رساندبه اين ترتيب 
يوفا خبر ميزبانى پرتغالى ها را از اين مينى تورنمنت كه طبق برنامه ژوئن 
2019 برگزار مى شود، تاييد كرد.ايتاليا و لهستان از جمله كشورهاى ديگرى 
هستند كه عالقه مندى خود را براى ميزبانى اعالم كرده بودند اما صدرنشينى 
شاگردان «فرناندو سانتوس»، ميزبانى را براى آنان تضمين كرد.ورزشگاه هاى 
«اســـتاديو دو دراگوآ» و «دى آفونســـو هنريكس» به عنوان ورزشگاه هاى 
پيشنهادى پرتغال اعالم شده اند.بازى هاى اين مرحله از پنجم تا نهم ژوئن 
2019 برگزار خواهد شـــد.يوفا قصد دارد تا جزئيات مربوط به بازى هاى 

نهايى را روز سوم دسامبر و پس از قرعه كشى اعالم كند.
شكست شاگردان آنتيگا با درخشش عبادى پور

تيم واليبال اسكرا بلهاتوف لهستان در 
هفته هشتم پالس ليگا برابر تيم اونيكو ورشو 
به پيروزى رسيد و به رده سوم صعود كرد.

به گزارش ايسنا، در هفته هشتم ليگ واليبال 
لهستان، و در يكى از مهمترين ديدارها تيم 
اسكرا بلهاتوف ميزبان شاگردان استفان آنتيگا 
در تيم اونيكو ورشو بود كه در پايان زنبورهاى 
زرد با درخشش ميالد عبادى پور توانستند سه 

بر صفر از سد مهمان بگذرند.ياران عبادى پور ست هاى بازى را با امتياز هاى 
25-21، 25-21 و 25-20 به سود خود تمام كردند تا با پنج پيروزى و كسب 
15 امتياز به رده سوم صعود كنند.عبادى پور در اين ديدار 18 امتياز براى اسكرا 

كسب كرد تا شب پرفروغى را برابر شاگردان آنتيگا پشت سر گذاشت.
گلزنى دروازه بان اردن از زمين خودى

دروازه بـــان تيم ملـــى اردن از زمين خودى 
توانست دروازه هند را باز كند.به گزارش ايسنا و 
به نقل از اهداف، تيم ملى فوتبال اردن در ديدارى 
دوستانه موفق شد با نتيجه 2 بر يك هند را شكست 
دهد. اين ديدار براى عامر شـــافى دروازه بان اردن 
ديدارى به ياد ماندنى بود. او موفق شـــد از زمين 
خودى دروازه هند را باز كند و جزو دروازه بانانى 
باشد كه در ديدارهاى رسمى موفق به گلزنى مى شود. 
تيم ملى اردن كه براى حضور در جام ملت هاى آسيا آماده مى شود توانست در 
ورزشگاه ملك عبداهللا با نتيجه 2 بر يك به پيروزى برسد. هند نيز امسال در جام 

ملت هاى آسيا حاضر است و خودش را براى اين رقابت ها آماده مى كند.
كين: مودريچ مستحق همه عناوين است

هرى كين كه براى مدتى كوتاه در تاتنهام 
با لوكا مودريچ، ستاره كروات رئال مادريد هم 
بازى بوده، مدعى شـــده اين بازيكن مستحق 
همه عناوينى كه كسب كرده است.به گزارش 
خبرگزارى مهر، لوكا مودريچ زمانى كه در تيم 
فوتبال تاتنهام بازى مى كرد براى مدتى همبازى 
هرى كين بود و اين موضوع باعث شده مهاجم 
انگليســـى اخيرا از ستاره كروات رئال مادريد 

تمجيد كند.كين معتقد است مودريچ مستحق همه عناوينى بوده كه در سال 
2018 به دست آورده، از جمله عنوان «بهترين».كين مي گويد : او بازيكنى 
سطح باال است، من مدت زمان كمى با او بازى كردم و در تاتنهام جوان تر 
بودم. همه مى دانند او چه بازيكن خوبى است و چطور سال به سال بهتر هم 

مى شود. مودريچ مستحق همه عناوينى است كه كسب كرده.
منچستر يونايتد در آستانه جذب پلگرينى

باشگاه منچستر يونايتد در يك قدمى جذب هافبك ايتاليايى رم است.به 
گزارش خبرگزارى فارس، روزنامه كوريره دال اسپورت ايتاليا خبر داد باشگاه 
منچستر خود را آماده كرده تا با دستمزدى باال اين هافبك 22 ساله ايتاليايى 
را راضى كند. اين درحالى است كه رمى ها در تالش هستند تا مبلغ فسخ 
قرارداد پلگرينى را افزايش دهند. مبلغ فســـخ قرارداد اين هافبك 33 ميليون 
يورو است كه مبلغ بااليى نيست و شياطين سرخ به راحتى مى توانند آن را 
پرداخت كنند.مدير برنامه پلگرينى در لندن با مسئوالن باشگاه منچستر يونايتد 
جلســـه اى داشـــت و به توافقات الزم رسيدند. مورينيو خواستار جذب اين 

هافبك ايتاليايى شده است.

بيرانوند؛ نامزد مرد سال آسيا  
دروازه بان تيم ملى ايران و باشگاه پرسپوليس 
نامزد مرد سال آسيا در سال 2018 شد.به گزارش 
ايسنا و به نقل از توئيتر گل عربى، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا اسامى سه نامزد نهايى برترين فوتباليست سال 
2018 قاره را اعالم كرد كه در اين بين نام عليرضا 
بيرانوند دروازه بان تيم ملى ايران و پرسپوليس به 
چشم مى خورد.بيرانوند در سال 2018 موفق شد 
به قهرمانى در ليگ ايران و نايب قهرمانى در ليگ 
قهرمانان آسيا برسد و همراه ايران نمايش خوبى در جام جهانى داشت.عبدالكريم 
حســـن بازيكن قطرى تيم السد و يوتا سوزوكى مهاجم ژاپنى تيم كاشيما كه 

ارزشمندترين بازيكن سال ليگ قهرمانان شد نيز در اين جمع حضور دارند.
بنا سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگساالن شد

محمد بنا به عنوان ســـرمربى تيم ملى 
كشتى فرنگى بزرگساالن منصوب شد.به گزارش 
خبرگزارى فارس و به نقل از فدراسيون كشتى  
در حكم محمد بنا آمده است:نظر به سال ها 
سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالى در عرصه 
مربيگرى و با توجه به تأييد شوراى فنى تيم هاى 
ملى به موجب اين حكم بعنوان سرمربى تيم 
ملى كشتى فرنگى بزرگساالن منصوب مى شويد.

اميدوارم با بهره گيرى از نظرات تمامى پيشكسوتان، قهرمانان، مدال آوران و 
مربيان كشتى كشور، در پيشبرد امور مربوطه و اعتالى نام ورزش ملى كشور 

در ميادين مهم پيش رو موفق و سربلند باشيد.
حسن زاده نامزد بهترين بازيكن آسياست

بازيكن ملى پوش فوتسال كشورمان به عنوان 
يكى از نامزدهاى بهترين بازيكن فوتسال آسيا 
در سال 2018 معرفى شد.به گزارش خبرگزارى 
فارس و به نقل از ســـايت فدراســـيون فوتبال  
على اصغر حسن زاده، ملى  پوش كشورمان به 
عنوان يكى از نامزدهاى بهترين بازيكن فوتسال 
آســـيا در سال 2018 معرفى شد. مراسم اهداى 
اين جوايز روز 29 نوامبر 2015 (هشتم آذر) در 
مسقط پايتخت عمان برگزار مى شود.حسن زاده در سال 2017 به عنوان مرد 

سال فوتسال آسيا لقب گرفت.
تيم پومسه ايران به مقام چهارم جهان رسيد

تيم پومســـه ايران با كسب 3 مدال 
طـــال، يك نقـــره و 7 برنز در مجموع 
زنـــان و مردان به عنوان چهارمى جهان 
دست يافت.به گزارش ايرنا؛در يازدهمين 
دوره مسابقات پومسه قهرمانى جهان كه 
با حضور يكهزار و 274 ورزشـــكار از 
54 كشـــور در چين تايپه آغاز شده بود  
تيم ملى پومسه كشورمان در مجموع زنان 

و مردان با كسب 3 مدال طال، يك نقره و 7 برنز به مقام چهارمى رسيد.تيم 
كره جنوبى به مقام قهرمانى رسيد، چين تايپه عنوان نايب قهرمانى را بدست 

آورد و مكزيك سوم شد.
برنز شعباني در بخارست

على شعبانى صاحب مدال برنز 
وزن 97 كيلوگرم رقابت هاى كشـــتى 
آزاد زير 23 سال جهان در رومانى شد.به 
گزارش خبرگزارى مهر، مسابقات پنج 
وزن نخســـت رقابت هاى كشتى آزاد 
زير 23 سال جهان، در شهر بخارست 
رومانى پايان يافت و على شعبانى نماينده 
كشورمان در وزن 97 كيلوگرم صاحب مدال برنز شد.در وزن 97 كيلوگرم على 
شعبانى پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل سيمونه ايناتونى از 
ايتاليا با نتيجه 11 بر صفر پيروز شد وى در دور بعد اريك تيله از آلمان را با 
نتيجه 8 بر صفر شكست داد و راهى مرحله نيمه نهايى شد. شعبانى در اين 
مرحله مقابل گيوى ماتچاراشويلى از گرجستان با نتيجه 10 بر صفر شكست 
خورد و راهى ديدار رده بندى شـــد. وى در اين ديدار مقابل چائو كيانگ 
يانگ از چين با نتيجه 11 بر صفر به برترى دست يافت و صاحب مدال برنز 

شد.

در جريان مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، به واسطه حضور 
موفق پرسپوليس و راهيابي به مرحله نهايي اين رقابت ها، 
برخي از اخبار مهم فوتبال تحت الشـــعاع اين رويداد قرار 
گرفت. طبيعي هم بود كه بايد اين اتفاق مي افتاد چون حضور 
پرسپوليس در فينال با شرايطي كه داشت كار بسيار بزرگي 
بود و به همين دليل هم، همه عالقه مندان به فوتبال دوست 
داشتند اخبار ريز و درشت اين تيم و رويداد مهم را پيگيري 
كننـــد چون مهمترين موضوع، حمايت از نماينده ايران و 
دوري جستن از هر حاشيه مرتبط و غيرمرتبط به اين ماجرا 
بود. در هر حال، پرسپوليس با تمام شايستگي هايش، نايب 
قهرمان شد و به جام نرسيد هرچند كه اين نايب قهرماني 

هم بسيار ارزنده بود. 
اما از جمله اخباري كه تحت الشعاع ليگ قهرمانان آسيا 
قرار گرفت، ماجراي ماندن يا رفتن مهدي تاج از فدراسيون 
فوتبـــال به جهت مواجهه با قانون جديد منع به كارگيري 
بازنشســـتگان بود و البته تعداد سهميه هاي ايران براي جام 

قهرمانان آسيا در فصل هاي آتي.
حضور سران درجه اول فوتبال جهان و آسيا در ايران به 
واسطه برگزاري ديدار فينال برگشت جام قهرمانان آسيا  موردي 
بود كه مي توانست براي هر دوي موارد مطرح شده، تعيين كننده 
باشد. يعني هم مي توانست در ابقا يا كنار رفتن تاج در رياست 
فدراسيون فوتبال، تأثيرگذار باشد و هم به تثبيت سهميه هاي 

تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا، كمك كند. 
اتفاقي كه ظاهراً براي رئيس فدراسيون فوتبال افتاد اما 
به تثبيت سهميه تيم هاي ايراني كمك نكرد و از فصل آينده 

سهميه تيم هاي ايراني از 1+3 به 2+2 كاهش پيدا مي كند.
البته هنوز هم نمي توان حكم صددرصدي صادر كرد كه 
دليل اصلي ابقاي تاج در فدراسيون فوتبال، اعمال نفوذ يا به 
عبارت دقيق تر، تهديد سران فوتبال آسيا يا جهان بوده است 
اما از آنجا كه در جريان اجراي اين قانون، و درست زماني 
كه برخي از متوليان ورزش كشـــور هم اعالم كردند قانون 
شامل تاج هم مي شود، به يكباره نامه اي از باالترين مراجع 
فوتبال علني شد كه فوتبال ايران را در آستانه تعليق نشان 
مي داد، اين شـــائبه پيش آمد كه رايزني هايي صورت گرفته 
اســـت چون غير از فدراسيون فوتبال حدود 10 فدراسيون 
ديگر هم در چنين شرايطي قرار گرفتند اما براي هيچكدام 
نامه اي از باالترين مراجع اشان در حمايت از رئيس فدراسيون 

مربوطه علني نشد!
اما هر چه كه بود گذشت در حاليكه مهدي تاج نه به 
واسطه آن نامه تهديدآميز بلكه به واسطه يك قانون ديگر در 
رياست باقي بماند تا هم خود او و هم فوتبال نفس راحتي 
بكشند. تاج بابت بي نتيجه نماندن تالش هايش براي ادامه 
كار در فدراسيون و فوتبال هم بابت به تعليق دچار نشدن. 
در اين ميان اما تعجب برانگيز بود كه سهميه هاي تيم هاي 
ايراني در ليگ قهرمانان آسيا كم شد آن هم وقتي كه بهترين 

نتيجه پس از سال ها، نصيب نماينده فوتبال ايران شده بود. 
در جريان ليگ قهرمانان آسيا و هر چقدر كه پرسپوليس به 
مراحل پاياني نزديك تر مي شد، گمانه زني ها به اين سمت و 
سو مي رفت كه توفيقات خيره كننده كشورمان، اگر سهميه 
تيم هاي ايراني را بيشتر نكنند، حداقل همان سهميه قبلي 1+3 را 
تثبيت كند. گمانه زني هايي كه هر لحظه قوت مي گرفت چون 
سران كنفدراسيون فوتبال آسيا هم، هر آنچه را كه خواستند 

فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس در كنار وزارت ورزش 
انجام دادند و رضايت «A.F.C» را به طور كامل جلب كردند 
بنابراين درخواست تثبيت سهميه هاي ايران، آن هم پس از اين 
همه اتفاق خوشايند در فوتبال كشورمان، درخواست چندان 
سخت و غيرقابل اجرايي به نظر نمي رسيد كه شيخ سلمان 
بخواهد با آن موافقت نكند. اما پرســـپوليس كارش تمام و 
مهدي تاج هم در فدراسيون ابقا شد با اين تفاصيل تعداد 
سهميه هاي تيم هاي ايران كاهش يافت تا اين شائبه به وجود 
آيد كه رئيس فدراسيون فوتبال در مدت زمان حضور سران 
فوتبال جهان و آسيا در ايران  فقط در مورد ابقاي خودش در 

فدراسيون رايزني كرده و اصطالحاً بليطش را خرج خودش 
كرده است نه فوتبال. آن چيزي هم كه چنين فرضيه اى را 
قوت مي بخشـــد عدم منتشر شدن حتي يك خبر مبني بر 
رايزني هاي تاج و فدراسيون فوتبال با سران فوتبال جهان و 

آسيا براي تثبيت سهميه هاي تيم هاي ايراني بود. 
حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا به واقع اگر مهدي 
تاج رايزني هاي الزم را در آن ايام، انجام مي داد، سهميه هاي 

تيم هاي ايراني تثبيت مي شد و رئيس فدراسيون در اين زمينه  
كوتاهي كرده است؟!

شايد گذري بر چگونگي اختصاص سهميه ها به تيم هاي 
آســـيايي، بتواند قسمتي از شبهات را برطرف كند هرچند 
نمي تـــوان كتمان كرد كه در بســـياري از تصميم گيري ها 
رايزني ها، تأثيرگذار اســـت.  در فصلي كه گذشت سهميه 
اختصاصي به تيم هاي ايراني 1+3 بود كه اين سهميه براي 

فصل 2019 و 2020 به 2+2 تنزل پيدا مي كند. 
طبق گزارشـــي كه خبرگزاري مهر منتشر كرده است 
نحوه امتيازدهي فيفا براي هر كشـــور 10 امتياز اســـت كه 

تيم ملي ايران با توجه به در صدر قرار داشـــتن در آســـيا و 
جمع آوري 727 امتياز، تمام اين 10 امتياز فيفا را به دست 
آورده و پس از ايران، اســـتراليا بـــا 9/629 امتياز، ژاپن با 
7/263 امتيـــاز، كره جنوبي با7/153 و عربســـتان با 6/355 
امتياز رتبه هاي دوم تا پنجم را در اختيار دارند و كشورهاي 
چين، قرقيزســـتان، ســـوريه، امارات و لبنان ششم تا دهم 
هســـتند.  از طرفي مسئوالن كميته مجوز حرفه اي هم براي 
امتيازدهي به باشگاه ها، شيوه اي خاص دارند كه طي آن با 
امتيازدهي به بخشهايي مثل درآمدزايي، حق پخش، شفاف 
بودن مسائل مالي، داشتن زيرساختهاي مناسب و... تا سقف 
90 امتياز به باشگاه ها مي دهند كه در اين قسمت، چين با 
كسب هر 90 امتياز در رتبه اول است اما ايران با حدود 69 
امتياز در رتبه ششم قرار دارد در حالي كه قطر، امارات، كره 
جنوبي و ژاپن، رتبه هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص 
داده اند و پس از ايران هم، عربستان، تايلند، استراليا و ازبكستان 

قرار دارند.
به اين ترتيب امتياز نهايي براي تعيين ســـهميه هاي 
كشورها با تلفيقي از امتيازات ملي و باشگاهي به دست مي آيد 
كه در اين شرايط، ايران با مجموع 78/983 امتياز، تيم پنجم 
آسياســـت و به اين جهت سهميه 2+2 به كشورمان تعلق 
مي گيرد. در بخش امتياز تلفيقي، چين با 95/928 در رتبه 
اول اســـت و قطر با 94/003 امتياز، كره جنوبي با 86/028 
امتياز و امارات با 85/275 امتياز رتبه هاي دوم تا چهارم را 
در اختيار دارند و ژاپن، عربستان، تايلند، استراليا، ازبكستان 
و عراق هم ششـــم تا يازدهم هستند. از طرفي نبايد از ياد 
برد كه در سال 2017 به لطف تعليق فوتبال كويت و عدم 
شركت تيمهاي قطري در پلي آف، ايران حداكثر سهميه را 
گرفت و امسال كويت بازگشته و عراق هم آمده است. به 
اين ترتيب چنانچه قاعده اصلي، پيروي از قانوني كه پيش 
از اين مصوب شده، باشد طبيعي است كه در اين شرايط 
سهميه 2+2 براي فوتبال ايران قانوني است و عدول از آن 
ممكن نيست و شايد اگر تاج، چانه زني هاي الزم را، هم با 
سران فوتبال جهان و آسيا انجام مي داد باز هم تغييري در 
تصميم گيري طبق فرمول موجود، به وجود نمي آمد اما آنچه 
مي توانست از گله ها و انتقادها به اين ماجرا پيشگيري كند، 
رايزني هايي بود كه رئيس فدراسيون براي اين موضوع   انجام 
مي داد و نهايتاً منتج به نتيجه نمي شـــد. در اين صورت تاج 
و متوليان فدراسيون فوتبال، متهم به اين نمي شدند كه در 
فرصت پيش آمده فقط براي خودشان رايزني كرده اند و منافع 
باشگاه ها را به فراموشي سپرده اند.  در هر حال امروز شرايط 
براي تيمهاي ايراني اين گونه رقم خورده و امسال تيمهاي 
سايپا و ذوب آهن بايد ابتدا در مرحله مقدماتي پلي آف بازي 
كنند و پس از بازي با دو نماينده قطر و درصورت برتري 

بر آنان، به مرحله گروهي برسند.
*قاسم كياني

آخرين تمرين تيم ملى فوتبال ايران قبل از 
پرواز به قطر در غياب كى روش برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار مهر، تمرين تيم ملى فوتبال 
ايران قبل از پرواز به قطر، از ساعت12 ديروز 
و با تأخير كارلوس كى روش برگزار شـــد. 

حاشيه هاى تمرين در ذيل آمده است:
* ســـرمربى تيم ملى كه در نشست 
خبرى حضور داشت، در تمرين حاضر نشد 
و دســـتياران او وظيفه آخرين تمرين را به 

عهده داشتند.
* ماركار آقاجانيـــان دقايقى به طور 
اختصاصى با اشـــكان دژاگه و سردار آزمون 

صحبت كرد.
* عليرضا بيرانوند در طول تمرين بارها 

با آزمون و طارمى شوخى كرد.
* پژمان منتظرى به طور انفرادى و زير 

نظر مربى بدنساز تيم ملى تمرين كرد.
* حسين حسينى، امير عابدزاده و عليرضا 
بيرانونـــد تمرينات ويژه اى را زير نظر مربى 

گلرها انجام دادند.

* ماركار آقاجانيان و اوسيانو قبل از شروع 
تمرين، دقايقى با بازيكنان صحبت كردند.

* پس از صحبت هاى آقاجانيان، بازيكنان 
ابتدا بدن هاى خود را گرم كرده و سپس در 

پشت دروازه، كار با توپ را انجام دادند. بخش 
بعدى تمرين، به كارهاى سرعتى و كششى 

اختصاص داشت.
* آيتم بعـــدى تمرين، يك فوتبال با 
چهـــار دروازه كوچك بود كه آقاجانيان از 
بازيكنان مى خواســـت در زدن ضربات به 
درون دروازه هاى كوچك، دقت بيشترى از 

خود نشان دهند.
* بازيكنان در قالب دو تيم قرمز و بنفش  
ايـــن فوتبال را انجام دادند و در اين تمرين 
طارمى و كاوه رضايى عملكرد بهترى نسبت 

به بقيه بازيكنان داشتند.
* آيتـــم بعدى به يـــك فوتبال درون 
تيمى اختصاص داشت كه قضاوت اين بازى 
بـــر عهده آقاجانيان بـــود و بازيكنان از او 
مى خواستند تا در طول بازى داورى عادالنه اى 

داشته باشد.
* عابدزاده و بيرانوند در فوتبال درون 
تيمى، گلرهاى دو تيم بودند و حسين حسينى 
هم زير نظر مربى دروازه بان ها تمرينات ويژه اى 

را انجام مى داد.
* در پايـــان ايـــن فوتبال درون تيمى  
تيم قرمز برنده شـــد و آنها عكس يادگارى 

گرفتند.
* آخريـــن تمرين تيـــم ملى پس از 
90 دقيقه به پايان رســـيد و اين تيم  براى 
برگزارى يك ديدار تداركاتى مقابل ونزوئال  

به قطر  رفت.
تيم ملى فوتبال ايران روز سه شنبه بيست 
و نهم آبان ماه از ســـاعت 18:30 به وقت 
تهران در ورزشگاه حمد بن خليفه به مصاف 

ونزوئال خواهد رفت.

افزايش ساعت كار خط 5  مترو در روزهاى جمعه
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شـــركت بهره بردارى مترو تهران 
و حومه از شـــروع به كار خط 5 مترو تهران يك ســـاعت زودتر از قبل، در 

روزهاى جمعه خبر داد.
به گزارش ايسنا، به منظور رفاه حال بيشتر شهروندان و مسافران محترم، 
برنامه شروع حركت قطارهاى خط 5 مترو تهران و حومه حد فاصل تهران 
(صادقيه)- گلشهر از جمعه 25 آبان ماه 97 با يك ساعت افزايش از ساعت 

8 به 7 صبح تغيير كرد. 
خط 5 مترو تهران وحومه از اين پس در روزهاى جمعه از ســـاعت 
7 صبح از ايســـتگاه گلشـــهر و ساعت 7 و 15 دقيقه از تهران (صادقيه) آغاز 
به كار مى كند و تا ساعت 21 و30 دقيقه با فاصله حركت هر 30 دقيقه يك 

قطار، فعال است.
بر اساس گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره بردارى 
راه آهن شهرى تهران و حومه، گفتنى است، مجموعه اقداماتى كه در جهت 
بهسازى خط 5 انجام شده است سبب افزايش كيفيت خدمات و روان شدن 

حركت قطارها شده است كه در نتيجه آسايش و افزايش رضايت مسافران را 
به دنبال دارد و با پايان اين عمليات عمرانى، محدوديت زمان سرويس دهى 

اين خط هم به طور كامل برطرف خواهد شد.
پرداخت يك هزار ميليارد تومان به مراكز طرف قرارداد بيمه 

در اين هفته
مديرعامل ســـازمان بيمه سالمت از پرداخت 1000ميليارد تومان براى 
تسويه بدهى مراكز طرف قرارداد طى هفته جارى خبر داد و گفت: به زودى 

500ميليون يورو تخصيص پيدا مى كند.
به گزارش مهر، طاهر موهبتى در نشســـت خبرى امروز اظهار داشـــت: 
از ابتداى سال جارى پرداختى ها را به ارائه دهندگان خدمات منظم كرده ايم و 

اميدواريم زمينه اى پيش نيايد كه اين نظم به هم بخورد .
وى با اشاره به اينكه تا پايان هفته 1000ميليارد تومان توزيع خدمت خواهيم 
كرد، افزود: با توزيع اين اعتبار، پرداختى هاى مهرماه بخش دولتى و مرداد ماه 

بخش خصوصى را پرداخت خواهيم كرد.
موهبتى در مورد نسخه نويسى الكترونيك اظهار داشت: تاكنون 45مركز در 
استان كرمان تحت پوشش طرح «نسخه الكترونيكى» قرار گرفته اند و اميد است 

كه بتوانيم اين طرح را تا بهمن ماه در تمام مراكز اجرا كنيم.

خزانه دار شـــوراى شهر تهران نسبت به آينده 
ناگوار درآمد و هزينه اداره پايتخت هشدار داد.

  به گزارش ايسنا،حسن رسولى صبح ديروز 
در نطق پيش از دستور خود در جلسه شوراى شهر 
تهران به بيان گزارشى از حساب هاى درآمد و هزينه 
شهردارى و انطباق آن با بودجه پرداخت و گفت: 
شهردارى تهران براساس بودجه موظف بوده است 
كه در عملكرد ماهانه خود نسبت به تأمين منابع در 
سقف 14 هزار ميليارد ريال اقدام كند و مصارف و 
هزينه هاى خود را هم براساس اين رقم انجام دهد.

 وى با بيان اين كه شـــهردارى در شهريورماه 
امسال حدود 6434 ميليارد ريال كسب كرده است 
كه از اين ميان 3700 ميليارد ريال هزينه داشته است،  
گفت: در بخش عملكرد منابع در شـــهريور امسال 
شهردارى با كسرى عملكرد 8000 ميليارد ريالى نسبت 
به بودجه مواجه است كه عمده اين كسرى عملكرد 
مربوط به بخش واگذارى دارايى هاى ســـرمايه اى 
است. در حالى كه شهردارى مكلف بوده است كه 
43 درصد منابع را از اين محل تامين كند اما فقط 

27 درصداز منابع را تامين كرده است.
خزانه دار شوراى شهر با بيان اين كه در بخش 
مصارف تملك هزينه اى شاهد عملكرد 3000 ميليارد 
ريالى هستيم كه 82 درصد كل مصارف شهردارى 
در شـــهريور ماه امســـال را از آن خود كرده است، 
گفـــت: در بخش مصارف تملك دارايى هاى مالى 
يا همان هزينه هاى بازپرداخت وام ها هم ما شـــاهد 
عملكـــرد 30 ميليارد ريالى يعنى فقط يك درصد 
هستيم كه اين امر متاسفانه ناشى از عدم ثبت به روز 

اسناد مالى است.
وى با بيان اين كه ما به عنوان وكيل مردم ماهانه 
گزارش حساب هاى درآمد و هزينه اى شهردارى را 
اعالم مى كنيم، گفت: مساله اين است كه عدم تعادل 
منابع و مصارف شهر سبب شده است كه اداره شهر 

با مشكل مواجه شود.
رسولى با بيان اين كه شهروندان تهرانى كمتر از 
يك سوم از سرانه هزينه را ماهيانه پرداخت مى كنند، 
تصريح كرد: اگر شـــهر زيست پذير مورد عالقه ما 
است بايد در هزينه ها هم مشاركت داشته باشيم و به 
شهردار آينده تهران مى گويم كه بايد كاهش جدى 
هزينه هاى جارى و جذب صاحبان ســـرمايه را در 

دستور كار قرار دهد.
وى با بيان اين كه ميان پيشـــرفت فيزيكى و 
جذب ريالى پروژه ها تفاوت آشكارى وجود دارد، 
تصريح كرد: كمتر از هفت درصد از كل درآمدهاى 
شـــهردارى در شهريورماه صرف توسعه شهر شده 
است و هر چند مى توان به تعويق انداختن مطالبات 
پيمانكاران كار را پيش برد، اما نمى توان پروژه ها را 

به درستى اجرا كرد.
عضو شوراى شهر تهران با بيان اين كه زمانى ما 
مى توانيم از شهروندان بخواهيم كه در تأمين هزينه هاى 
شـــهر مشاركت جدى داشته باشند كه ما در هزينه 
كرد عوارض دقت كنيم، گفت: ما نمى توانيم از مردم 
بخواهيم كه عوارض بدهند تا ما حقوق 2.5 برابر 

نيروى مازاد در شهردارى را بدهيم.
وى بـــا بيان اين كه اين گزارش تنها گزارش 
درآمد و هزينه اســـت و زنگ خطرى براى شورا، 
 شـــهردارى، دولت و مردم به شمار مي رود، اظهار 
داشـــت: اداره پايتخت با اين وضع ، آينده ناگوارى 

خواهد داشت.
 اميدواريم حكم حناچى صادر شود

نايب رئيس شوراى شهر تهران با بيان اين كه 
قانون در زمينه امضاى حكم شهردار تعيين تكليف 
كرده است،گفت: اگر شورا در انتخاب خود اصرار 
بـــورزد موضوع به هيـــات حل اختالف مى رود و 
براساس تصميم شوراى حل اختالف عمل مى كنيم، 

اما اميدواريم حكم صادر شود.
  ابراهيم امينى كه ديروز رياســـت بخشي از 
جلسه شوراي شهر تهران را برعهده داشت با حضور 
در جمع خبرنگاران در مورد نامه وزارت كشور در 
باره اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان گفت: 
با توجه به اختالف نظرى كه بين وزارت كشور و 
سازمان بازرسى در مورد اجراى قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان وجود دارد، وزارت كشور در باره اجراى 

اين قانون واكنش نشان داده است.
وى با بيان اين كه اين نامه صرفا به مســـاله 
سرپرست هاى استاندارى كه مقاماتى انتصابى بوده اند 
پرداخته اســـت،گفت: شايد يكى از فلسفه هاى اين 
نامه اين باشد كه از آنجايى كه براى انتخاب استاندار 
بايد نظر فعاالن سياســـى، نمايندگان مجلس، ائمه 
جماعت و ... احصا شود، اول اين افراد را به عنوان 
سرپرســـت انتخاب كردند تا بازخوردها را ببينند و 
مدت زمانى را داشته باشند تا با خيال آسوده افرادى 

را منصوب كنند.
امينى با بيـــان اين كه در مورد زمان فعاليت 
شهردار فعلى هم منتظر نظر وزير كشور هستيم و 
به محض آن كه حكم شـــهردار جديد صادر شود، 
جلسه توديع و معارفه انجام مى شود، اظهار داشت: 
سازمان بازرسى كل كشور كه مسئول حسن اجراى 
مقررات است، بيان كرده كه تا 15 آذر فرصت باقى 
است، چرا كه اين قانون 31 شهريور ماه در روزنامه 
رسمى منتشر شده و از 15 مهر ماه الزم االجرا است 
اما در اين قانون به بازنشستگان دو ماه فرصت داده 

است تا سمت خود را ترك كنند.
وى در واكنش به ســـؤالى در مورد انتصابات 

دقيقه نودى در شهردارى گفت: هر مسئولى تا زمانى 
كه مسئوليتى دارد مى تواند از تمام اختيارات استفاده 
كند ولى افشانى به دليل احترام به شهردار آينده فقط 
در مواردى كه افراد بازنشسته مى شوند، سرپرست 
انتخاب كرده است تا كارها نخوابد و اين از اختيارات 

قانونى وي است.
نايب رئيس شـــوراي شهر در مورد شبهات 
انتصاب رئيس سازمان ورزش شهردارى تهران، گفت: 
اين فرد به عنوان سرپرســـت انتخاب شده است و 
بايد بگويم هيچ كدام از روساى قبلى سازمان ورزش 
هم تاكنون چنين شرايطى نداشته اند و البته اين شرط 
رعايت نشده است و گرنه وجود دارد و به همين 
دليل اصالحيه اساسنامه سازمان ها را به شورا آورديم 

تا اين مساله ساماندهى شود .
وى بـــا رد ارتباط فاميلى اش با رئيس جديد 
سازمان ورزش گفت: من اين مساله را تكذيب مى كنم 
و هيچ نسبت نسبى و سببى ندارم و بنده اهل يك 

شهرستانم و او اهل يك شهرستان ديگر است.
گاليه از عدم پرداخت مطالبات 400 كارگر 

اتوبوسرانى
 رئيس فراكسيون كارگرى شوراى شهر تهران 
هم از عدم پرداخت مطالبات 400 كارگر بازنشسته 

شركت واحد اتوبوسرانى گاليه دارد.
  افشين حبيب زاده در تذكر پيش از دستور خود 
در جلسه ديروز شورا، اظهار داشت: توجه به وضع 
معيشت كارگران و بهبود شرايط آنها همواره جزو 

اولويت هاى مديريت شهرى جديد است.
وى افزود: براســـاس بند «ب» قانون اصالحى 
تأمين اجتماعى مصوب سال 80 ، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ميزان چهار درصد به نرخ حق بيمه 
مقرر در قانون تامين اجتماعى افزوده اســـت كه در 
صورت تقاضاى مشموالن به طور يكجا يا به طور 

اقساطى توسط كارفرمايان بايد پرداخت شود.
حبيب زاده ادامه داد: براســـاس بند «ب» قانون 
فوق الذكر بيمه شدگانى كه داراى سابقه پرداخت حق 
بيمه در كارهاى سخت و زيان آور دارند، مى توانند با 
استفاده از مزاياى اين قانون درخواست بازنشستگى 
كنند و در صورت احراز شرايط توسط بيمه شده، 
كارفرمايان مكلف هستند حق بيمه مربوطه و ميزان 

مستمرى برقرارى را پرداخت كنند.
وى با بيان اين كه شاهد هستيم كه 400 نفر از 
كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران شامل مفاد 
اين قانون مى شوند اما هنوز اجراى آن عملياتى نشده 
است، گفت: اين مساله سبب اعتراض و پيگيرى هاى 
مختلف شده است و از شهردار تهران مى خواهم كه 
در اســـرع وقت نسبت به تعيين تكليف وضع اين 

افراداقدام و نتيجه را به شوراى شهر اعالم كند.

آخرين تمرين ملى پوشان در غياب كى روش

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روز دوشنبه 1397/8/28

آگهي مناقصه عمومى 
شركت پتروشيمي مارون در نظر دارد اقالم مورد نياز ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .

ذكر شماره تقاضا در  Subject  ايميل ارسالى الزامى مى باشد.
روابط عمومي پتروشيمي مارونضمنًا متقاضيان مي توانند متن آگهي فوق را در سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .

تضمين شركت در 
مناقصه

نحوه دريافت اسناد 

آخرين 
مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت 
دريافت اسناد 

شماره تقاضا 
شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه 

موضوع مناقصه  رديف

 ارائه ضمانت نامه 
بانكي شركت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

         atalavari@mpc.ir

14روز پس از 
درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

در ازاي ارائه 
معرفي نامه شركت  

KAS-941126 97-T-199 تجديد 
مناقصه

P/F"SIEMENS"SIMOVERT-SEXCIT. 
PANEL DRIVE 1

 ارائه ضمانت نامه 
بانكي شركت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

         atalavari@mpc.ir

14روز پس از 
درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

در ازاي ارائه 
معرفي نامه شركت  

KAS-94110 97-T-200 مناقصه 
عمومى

Distance Relay "ABB"    REB 551C4 
(CBF) 2

 ارائه ضمانت نامه 
بانكي شركت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

         atalavari@mpc.ir

14روز پس از 
درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

در ازاي ارائه 
معرفي نامه شركت  

KAS-93160 97-T-201 تجديد 
مناقصه

 P/F "ABB" C.B, SF6, 24KV, 2500A,
 OHB-24-25-25 3

 ارائه ضمانت نامه 
بانكي شركت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

         atalavari@mpc.ir

14روز پس از 
درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

در ازاي ارائه 
معرفي نامه شركت  

KAS-93162 97-T-202 تجديد 
مناقصه

 P/F "ABB" DISCONECT SWITCH
 245KV, 2500A, 40KA-1S TYPE: SGF

245 P100+E
4

 ارائه ضمانت نامه 
بانكي شركت در 

مناقصه به ارزش %2 
مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

         atalavari@mpc.ir

14روز پس از 
درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

در ازاي ارائه 
معرفي نامه شركت  

KAS-93167 97-T-203 تجديد 
مناقصه

 P/F "ABB" C.B, SF6, 245KV,3150A, 5

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اظهار كرد: 
سند درمان كشور تصويب شد و فضاى درمانى با تصويب 

اين سند تا سال 1404ساماندهى مى شود.
به گزارش ايســـنا، سيدحسن قاضى زاده هاشمى در 
اجالس ادوارى شوراى عالى كالن مناطق آمايشى و رؤساى 
دانشـــگاه هاى مراكز استان ها گفت: با تصويب سند درمان 

كشور، از بسيارى از پارتى بازى ها جلوگيرى مى شود.
وى افزود: اين سند، وضعيت فضاى درمانى كشور را 
تا سال 1404مشخص كرده است و سهم دولت و بخش 
خصوصى را براى توســـعه اين فضا معين مى كند. در اين 
ســـند مصوب مى شود كه بخش دولتى و خصوصى چه 
ميزان مجوزهاى حوزه درمان را دريافت كنند و به چه ميزان 

دستگاه ها و تجهيزات پزشكى براى درمان نياز داريم.
وزير بهداشـــت: اين ســـند ميسر مى كند كه فضاى 
درمانى كشور ساماندهى شود و از برخى فشارهاى محلى و 
بى نظمى ها جلوگيرى مى كند. سند درمان مشخص مى كند در 
كدام طرح ها نيازمند ساخت و توسعه مراكز درمانى هستيم 

و مانند نقشه راه براى ماست.
هاشمى به وجود نيامدن التهاب در فضاى دارويى كشور 
را با وجود مشكالت اقتصادى اتفاق خوبى ارزيابى كرد و 
گفت: البته روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى بايد توجه 
ويژه اى به كمبود داروها در استان هايشان داشته باشند تا 

التهابى بعد از اين در كشور بوجود نيايد.

وزير بهداشت افزود: در نظر داريم سندى به منظور 
ساماندهى نيروى انسانى حوزه درمان نيز تدوين كنيم تا مانند 
گذشته تعدادى از فارغ التحصيالن رشته پزشكى بدون شغل 
نمانند و دانشجويان حوزه پزشكى به اندازه نياز كشور وارد 
دانشگاه شوند. نظام ارجاع و الكترونيكى شدن از ملزومات 
نظام بهداشـــت اســـت و هر مديرى كه در حوزه وزارت 
بهداشت مشغول به كار است اگر به اين دو مهم اعتقادى 

نداشته باشد بايد از ميز كارش كنار برود.
هاشمى تاكيد كرد: همان اندازه كه به دنبال تامين منابع 
هستيم بايد به الكترونيكى شدن خدمات سالمت توجه جدى 
داشته باشيم و مى توانيم از برنامه هايى كشورهاى توسعه يافته 

براى اجراى الكترونيكى شدن سالمت استفاده كنيم.
وى نظام ارجاع را يكى ديگر از ملزومات طرح تحول 
ســـالمت دانست و گفت: روساى دانشگاه ها بايد به اين 
دو مقوله باور جدى داشته باشند تا اين موضوع پس از 20  
سال در كشور اصالح شود و بتوانيم تقاضا را با كمك نظام 

ارجاع سامان دهيم.
وزير بهداشـــت با بيان اينكه تدوين بودجه 98حوزه 
سالمت تا يك هفته ديگر نهايى مى شود، گفت: اگر فقط 
قرار است بودجه سالمت 10درصد افزايش يابد و حقوق 
با افزايش 10درصدى مواجه شـــود، مشكلى نداريم ولى 
اگر تورم، دو رقمى شود بايد اين اتفاق در بودجه ساليانه 

ديده شود.

مديركل فرآورده هاى طبيعى، 
سنتى و مكمل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به افزايش 33درصدى واردات 
شيرخشـــك هـــاى رژيمى، گفت: 
جدى ترين مشـــكل شيرخشك هاى 
رژيمى «اثر شالقى بازار» و دپوى آن 

توسط مردم است.
به گزارش مهر، مهناز خانوى، 
در كارگاه آموزشى بررسى آثار تحريم 
بر غذا، دارو و تجهيزات پزشـــكى، 
فرصت ها و چالش ها، با اشـــاره به 
اهميت فرآورده هاى متابوليك، اظهار 
كرد: از سه سال گذشته سامانه حامى 
راه اندازى شد تا شيرخشك هاى ويژه 
10هزار نوزاد بيمار شناسايى، تامين و 
توزيع شود.  وى افزود: بر اين اساس 
از اولين روز تشخيص بيمارى نوزاد، 
توسط پزشك متخصص و ثبت آن در 
سامانه تا تهيه و تحويل شير خشك، به 

وسيله سامانه مديريت مى شود.
خانوى با اشاره به اينكه مهم ترين 
بيمارى كه 50درصد شيرخشك هاى 
متابوليك به آن اختصاص پيدا مى كنند 

فنيل كتونوريا است، گفت: اين نوزادان 
ســـالم به دنيا مـــى آيند اما اگر اين 
بيمارى تشخيص داده نشود و بيمار 
از شيرخشـــك هاى معمولى استفاده 
كند دچار تشنج، اختالالت هوشيارى 
و ناتوانى در ســـال هاى ديگر زندگى 

خواهد شد .
مديركل فرآورده هاى طبيعى، 
ســـنتى و مكمل سازمان غذا و دارو، 
برخى از شيرخشـــك هاى ويژه در 
تعداد انگشت شمارى از كارخانه هاى 
دنيا تامين مى شوند، تصريح كرد: در 
مورد اين نوع شيرخشـــك ها سعى 
مى كنيم براى جلوگيرى از به  وجود 
آمدن آسيب، تمام فرآورده ها شناسايى 
شده اند، امكان نگهدارى اين فرآورده ها 
بين 9تا 16ماه اســـت و اگر اختاللى 
در هـــر كدام از مراحل تامين، حمل 
و ترخيص ايجاد شـــود، باعث ايجاد 

بحران خواهد شد.
وى بـــا اشـــاره بـــه اينكه 
شيرخشـــك هاى متابوليك مشمول 
يارانه دولتى هســـتند، اظهار كرد: به 

عنوان مثال نوعى شير خشك با قيمت
298هـــزار تومان به ازاى هر قوطى
خريدارى مى شود و با تخصيص يارانه
با قيمت 10الى 15هزار تومان به دست

مصرف كننده مى رسد.
خانوى با اشاره به اينكه سازمان غذا
و دارو تا چند ماه گذشته تنها به حوزه
تخصيص ارز شيرخشك هاى رژيمى
غيريارانه نظارت داشت، گفت: به رغم
اينكه واردات اين نوع شيرخشك ها
در سال جارى 33درصد افزايش يافته
اســـت و در تمام داروخانه ها موجود
بود اما به دنبال اثر شالقى تحريم، با

كمبود مواجه شد.
وى خاطرنشـــان كرد: سازمان
غـــذا و دارو براى كنترل عرضه اين
خشك ها مجبور شـــد توزيع را به
برخى از داروخانه ها محدود كند اما
با راه اندازى سامانه اى به زودى تمام
داروخانه ها اين نوع شير خشك ها را
عرضه مى كنند و از طريق ســـامانه
مى توانيم ميزان فروش بازار را كنترل

كنيم.

افزايش واردات شيرخشك  رژيمى وزير بهداشت : سند درمان كشور تصويب شد خزانه دار شوراى شهر: عدم تعادل منابع و مصارف  اداره پايتخت را 
با مشكل مواجه كرده است

اخبار كوتاهاخبار كوتاه
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

بسم ا... الرحمن الرحيم
كل من عليها فان

و يبقي وجه ربك ذوالجال و ااكرام
بدينوسيله ضايعه درگذشت دو تن از مديران عاليرتبه 
س��ازمان تامين اجتماعي مرحوم دكتر س�يد تقي 
نوربخ�ش مديرعامل فقيد و معاون حقوقي و پارلماني 
ايش��ان جناب آقاي عبدالرحمن تاج الدين موجب 

تاثر و تالم فراوان گرديد.
فقدان اين دو مدير ارزش��مند را به خانواده، همكاران و 
عاقه مندان ايش��ان تسليت عرض نموده، علو درجات 

ايشان را از پيشگاه خداوند متعال مسئلت مي نمائيم.
بانك چشم جمهوري اسامي ايران

اناه و انااليه راجعون
با نهايت تأس��ف و تألم ضايعه از دس��ت دادن همكاران 
ارزش��مند و مديران گرانقدر س��ازمان تامين اجتماعي 
مرح�وم دكت�ر س�يدتقي نوربخ�ش مديرعامل و 
مرح�وم عبدالرحمان تاج الدي�ن معاون حقوقي و 
پارلماني آن سازمان را به خانواده گرامي آنها و نيز جامعه 

بزرگ تامين اجتماعي تسليت عرض مي نمائيم.
گروه و مركز تحقيقات چشم
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

جناب آقاي دكتر محسن قائميان
رياست دانشكده مهندسي عمران

 دانشگاه صنعتي شريف
درگذشت مادر گراميتان بسيار جانسوز است، با آرزوي شكيبايي 

براي شما و خانواده، خود را در اين اندوه همراه مي دانيم.
مهندسين مشاور بندآب

بازگشت همه به سوي اوست
در نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت بانويي مؤمنه، صبور، 
خوش ُخل��ق، باگذش��ت، ف��داكار و مهربان ب��ا اصالت 
آلمان��ي، خانم اِلُِئُنوِره روپ�رت )نجم آبادي( فرزند 
گئ��ورك را پس از تحمل بردبارانه يك دوره بيماري به 
اطاع فاميل محترم، دوس��تان ايراني، آلماني، خارجي 

و آشنايان مي رساند.
مراس��م بزرگداش��ت اين عزيز بي نظير روز چهارشنبه 
30 آبان ماه از س��اعت 13/30 الي 15 در مس��جد جامع 

شهرك غرب برگزار مي گردد. 
شركت سروران ارجمند در مجلس موجب شادي روح 
آن مرحوم��ه و تس��لي خاطر بازماندگان خواهد ش��د، 

روحش شاد.
همسر داغدار: دكتر محمدعلي نجم آبادي

تنها فرزند: دكتر اسماعيل نجم آبادي )در آمريكا(
تنها نوه: دوشيزه آريانا نجم آبادي )در آمريكا(

تنها خواهر: هلگاُولف )در آلمان(
عروس: خانم آيده )در آمريكا(

تنها خواهرشوهر: بانو نورسته نجم آبادي
فاميل نجم آبادي ، دوستان و آشنايان

بازگشت آخرت
بدينوس��يله درگذش��ت همس��ر عزيزم آقاي نصر اله 

اعتمادمقدم را به اطاع مي رساند.
سكينه )ُدخي( ارغوان انگيزه اعتماد مقدم

بدينوسيله درگذشت برادر عزيزم نصراله اعتمادمقدم 
را در كشور اتريش )وين( به اطاع مي رساند.

روحش شاد و قرين آرامش باشد.
حبيب اه اعتمادمقدم

ما هيچگاه به نبودنت خو نخواهيم كرد
نه س��ال از رفتن همس��ر، پدر و برادر عزيزمان روانشاد 
مهندس مرتضي محسنين گذشت. ياد و خاطره اش 

را گرامي مي داريم.
خانواده محسنين

همكار گرامي جناب آقاي مهدي اميري
با نهايت تأس��ف و تأثر، درگذشت مادر بزرگ گراميتان 
را تس��ليت مي گوييم، از درگاه خداوند متعال براي آن 
مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و بردباري 

مسئلت داريم.
از طرف شعبه تصحيح روزنامه

»اناه و انااليه راجعون«
همكار گرامي جناب آقاي مهدي اميري

با نهايت تأس��ف و تأثر، درگذشت مادر بزرگ گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت مي گوييم، ما 
را در غم خود ش��ريك بدانيد و از درگاه خداوند متعال 
براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
همكاران شما در شعبه افست رتاتيو

همكاران محترم 
جناب آقايان مهدي اميري و عليرضا صالحي

با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت گفته، 
شادي روح درگذشتگان و سامتي بازماندگان محترم 

را از خداوند متعال خواهانيم.
افست ورق � صحافي

همكار گرامي جناب آقاي دكتر اتابك نجفي
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت جنابعالي 
و خانواده محترمتان تس��ليت گفته و ش��ادي روح آن 

مرحوم و صبر و شكيبايي بازماندگان را آرزومنديم.
دكتر كورش شميمي
جناب آقاي دكتر سيدحسن مير محمدصادقي

با نهايت تأس��ف و تأثر مصيب��ت وارده را به جنابعالي و 
خانواده محترمتان تسليت عرض مي نمايم.

دكتر كورش شميمي
درگذش��ت نابهنگام همكار گرامي جناب آقاي دكتر 
س�يد تق�ي نوربخش را تس��ليت عرض نم��وده و از 
خداون��د متعال غف��ران و رحمت الهي براي آن مرحوم 
و صبر و ش��كيبايي براي خانواده محترمش��ان مسئلت 

مي نمائيم.
مديرعامل، هيئت مديره و پزشكان 
بيمارستان تهران 

رياست محترم انجمن جراحان ارتوپدي 
جناب آقاي دكتر محمد رازي 

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را خدمت 
جنابعالي تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي 
آن مرحوم��ه مغفوره غف��ران الهي و براي كليه بازماندگان 

خاندان معزز صبر و شكيبايي مسئلت مي نمائيم. 
شركت بي. ان. ام 
محمد حسن مرادي 

خانواده محترم 
جناب آقاي سيد محمود ضياالدين ابوالمعالي

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت قاضي پاك انديش و 
عاليرتبه و بازنشس��ته ديوانعالي كشور و وكيل پايه يك 
دادگس��تري جناب آقاي س�يد محمود ضياالدين 
ابوالمعال�ي حض��ور آن خان��واده محت��رم تس��ليت 
ع��رض مي نماي��م و از درگاه حضرت دوس��ت براي آن 
 مرح��وم آم��رزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبايي

 مسئلت دارم.
بهروز يغمائي، وكيل دادگستري

خانواده محترم 
جناب آقاي دكتر هومن شريف

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را حضور جنابعالي 
و خاندان محترم تسليت عرض مي نمايم.

دكتر اشرف نوع بشري

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت نابهن��گام و جانگداز 
جناب آقاي دكتر سيدتقي نوربخش جراح عاليقدر 
و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي را به جامعه پزشكي 
و خانواده محترم ايشان تسليت عرض نموده، از خداوند 
متع��ال براي آن مرح��وم غفران الهي و ب��راي خانواده 

محترمشان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
جامعه جراحان ايران

جنابان آقايان جمال رشيقي فيروزآبادي 
 دكتر محمود رشيقي فيروزآبادي

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت خواه��ر گراميتان را 
به ش��ما و خان��واده محترمتان تس��ليت عرض نموده، 
براي جنابعالي و بازماندگان محترم صبر و شكيبايي از 

خداوند متعال خواستاريم.
س�يد مصطف�ي خاتمي فيروزآب�ادي � محم�ود 
صادقي ميب�دي � صدرآب�ادي � دكت�ر محم�ود 
جمالي فيروزآبادي � س�يد ابوالفضل موس�وي � 
يحيي يحيوي � دكتر عزيزالدين يحيوي � دكتر 
حزيره  � دكتر محمد گلشن � سعيد جانب الهي � 

منصور فاطمي � صادقي فيروزآبادي

سركار خانم سريرا نبوي
با نهايت تأس��ف درگذش��ت آقاي محم�ود نبوي را 
تسليت عرض نموده و براي بازماندگان آن مرحوم صبر 

و شكيبايي از خداوند منان آرزومنديم.
مديران شركت ته تيس

خانواده محترم
 جناب آقاي دكتر محمدتقي نوربخش

با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از خداوند متعال ب��راي آن مرحوم طلب 
رحمت و براي بازماندگان صبر و بردباري مسئلت داريم.
گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان

بازگشت همه به سوي اوست

گرچه غم از دست دادن عزيزان اندوهي است جانكاه و 
فراموش نش��دني، اما تس��ليم به رضاي حق ما را وظيفه 

است.
بدينوس��يله درگذش��ت وال��ده محترمه مكرم��ه را به 
جنابعال��ي و خانواده محترم و بازمان��دگان صميمانه، 
تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه طلب آمرزش و 

آرامش ابدي از خداوند بزرگ مي نمائيم. 

هوالباقي

با غم و اندوه بي پايان درگذشت همسر بزرگوارتان را به 
جنابعالي و فرزندان و بازماندگان تسليت عرض نموده، 
براي آن مرحومه طلب آمرزش الهي و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت مي نمائيم.

جناب آقاي دكتر رامين شريف
جناب آقاي دكتر هومن شريف
جناب آقاي دكتر هامون شريف

با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت م��ادر بزرگوارتان را 
تس��ليت عرض نموده و شادي روح آن مرحومه و تسلي 

بازماندگان را از خداوند منان خواستاريم.
دكتر ش�جيعي، دكتر ثاث، دكتر شهيدي، دكتر 
عابدي پور، دكتر علي اكبر مرش�دي ، دكتر علي 
محمدي، دكتر ابراهيم خوش نويس، دكتر احمد 
خوش نويس، خانم دكتر ابراهيمي، دكتر كورش 

شميمي، دكتر بيژن شاهرخي

جامعه محترم پزشكي 
مديران و كاركنان محترم سازمان تامين اجتماعي 
و خانواده ارجمند، زنده ياد دكتر سيدتقي نوربخش 

درگذشت همكار گرانقدر مان زنده ياد دكتر سيدتقي 
نوربخش را صميمانه تس��ليت عرض نموده و از درگاه 
پروردگار براي بازماندگان س��امتي و ش��كيبايي آرزو 

مي نماييم. 
مديرعام�ل، هيئت مديره، پزش�كان و كاركنان        

بيمارستان مهراد 

جامعه محترم پزشكي ايران
 و خانواده ارجمند، زنده ياد دكتر سيدتقي نوربخش 

با نهايت تأس��ف، درگذش��ت ناگهاني هم��كار گرانقدر 
زنده ي�اد دكت�ر س�يدتقي نوربخ�ش را صميمانه 
تس��ليت ع��رض نم��وده و از درگاه پ��روردگار براي آن 
ش��ادروان آرامش ابدي و براي بازماندگان ش��كيبايي 

آرزو مي نماييم. 
دكتر كورش ش�ميمي و هيئت مديره سنديكاي 

بيمارستانهاي خصوصي ايران 

يادبود

يك س��ال است از س��كوت ابدي همسر و پدر عزيزمان 
شادروان  محمد ظريفي

 گذش��ت و ما همچنان باحس��رت، دلتن��گ نگاه گرم و 
آغوش مهربانش هس��تيم و تكرار خاط��رات با او بودن 

بهانه دل بي قرارمان مي باشد.
ياد او هميش��ه در ذهنمان، عش��ق او در قلبمان و عطر 

مهرباني او هميشه در وجودمان جاريست.
نامش در روزگار بلند و باغ يادش پرگل و گرامي باد.

همسر و فرزندان 

»به نام خدا«
آب��ان م��اه 1397 مصادف 
با س��الگرد عروج ملكوتي 
ش��ادروان »آق�اي حاج 
ق�دس«  حس�ينعلي 
ق��دس(  )بزرگ خان��دان 
همس��ر و پ��در مهرب��ان و 
گرام��ي  را  بزرگوارم��ان 

مي داريم.
روح��ش ش��اد و ي��ادش 

جاودانه باد.
»خانواده قدس«

آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش سهامی خاص
 به شماره ثبت 157162 و شناسه ملی 10101998881 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد همتی به شماره ملی 1829111078به نمایندگی از طرف شرکت 
داروپخش با شناسه ملی 10100835286 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ، آقای مهرداد کشاورز به شماره ملی 0051350531 به نمایندگی از طرف 
ش���رکت شیمی دارویی داروپخش با شناسه ملی 10101725563 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد کاوند به شماره ملی 4130490761به نمایندگی از 
طرف شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی 10101725582 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات 
با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب نامبرده با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. تعیین حدود اختیارات مدیرعامل : هیئت 
مدیره با توجه به مواد 47 و 48 اساسنامه شرکت حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود : 1( عهده دار و مسئول امور اجرائی و حفظ دارائی و اموال 
شرکت میباشد. 2( مدیرعامل وظایف خود را براساس مقررات اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره انجام خواهد داد. 3( مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در برابر 
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی میباشد. 4( تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی و اصاح و تعدیل آنها و نمودار سازمانی شرکت و ارائه آنها 
جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. 5( تهیه و تنظیم طرحهای جدید بمنظور توسعه فعالیتهای شرکت براساس اساسنامه و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی 
و تصویب. 6( تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. 7( طرح و آقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص 
حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی با حق اعتراض واخواهی و تجدید نظر خواهی و دادخواست اعتراض ثالث، جلب ثالث و ورود ثالث و ادعای 
جعل و انکار و تردید در خصوص اسناد ارایه شده، تعیین جاعل و درخواست ارجاع به کارشناسی و تعیین داور و کارشناس و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در 
تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی، انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی و معرفی به مراجع ذی صاح و انعقاد قرارداد با وکای 
دادگستری و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب. 8( عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی یا انصراف 
از دعوی و در تمامی موارد باا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. 9( ایجاد و حذف نمایندگیها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران 
یا پیشنهاد آن جهت خارج از کشور جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. 10( استخدام انعقاد قرارداد همکاری و تمدید یا خاتمه آن ، نصب و عزل کارکنان ، ماموران و 
مشاوران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط. 11( استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی 
مطابق نمودار سازمانی مصوب هیئت مدیره و آئین نامه های مربوطه. 12( انجام هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه و مصوب. محمد همتی مهرداد 
کشاورز احمد کاوند مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره 13( عقد هر نوع قرارداد در چار چوب آئین نامه معامات. 14( خرید 
داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت در چار چوب بودجه مصوب و رعایت آئین نامه معامات. 15( اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هرگونه عامت تجاری، تغییر 
نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. 16( پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 17( تهیه و تنظیم صورتحسابهای 
 عملکرد س���ود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون ش���رکت وگزارش آن به هیئت مدیره . 18( مدیریت اعطای وام به پرسنل شرکت در چار چوب

 آئین نامه های وام با تصویب هیئت مدیره. 19( گزارش کلیه معامات موضوع ماده 129 قانون تجارت به هیئت مدیره. موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق 
تصویب هیئت مدیره و اساسنامه شرکت صورت خواهد گرفت. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272588(

آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی نسیم سینا سهامی خاص 
به شماره ثبت 344410 و شناسه ملی 10103894110 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. خانم شها مطلبی ارجقی به 
شماره ملی 0059931213 بسمت بازرس اصلی و خانم زینب انصاری به شماره ملی 0068569300 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272569(

تاسیس موسسه غیر تجاری بازیافت امید زندگی 
درتاریخ 1397/07/10 به ش���ماره ثبت 45632 به شناسه ملی 14007866822 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع : خیریه و نیکوکاری )کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و 
غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع ،با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری 
اسامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود ( طبق مجوز شماره 2-50786 مورخ 
96/11/24 مرجع صادر کننده وزارت کشور استانداری تهران مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران-محله یوسف آباد-خیابان نهم-خیابان ابن سینا-پاک -4طبقه سوم-واحد 
6 کدپستی 1433714397 سرمایه شخصیت حقوقی : 3,000,000,000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای علی بسطام خانی به شماره ملی 
0035017708 دارنده 375,000,000 ریال سهم الشرکه آقای کیوان منتظری 
به ش���ماره ملی 0064690768 دارنده 375,000,000 ریال سهم الشرکه خانم 
 فاطمه اسفند یاری به ش���ماره ملی 0072309989 دارنده 375,000,000 ریال 
سهم الش���رکه خانم ش���هرزاد امیری به ش���ماره ملی 0072824476 دارنده 
375,000,000 ریال س���هم الش���رکه خانم محیا یوس���ف خان به شماره ملی 
0082345384 دارنده 375,000,000 ریال س���هم الشرکه آقای محمد پیروز 
حمیدی به شماره ملی 0602067308 دارنده 375,000,000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد فروزان فرد به ش���ماره ملی 1260321975 دارنده 375,000,000 
ریال سهم الشرکه آقای فرشید شکر خدائی به شماره ملی 2595090569 دارنده 
375,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای علی بسطام خانی به شماره 
ملی 0035017708 و به س���مت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای کیوان منتظری به شماره ملی 0064690768 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه اسفند یاری به 
شماره ملی 0072309989 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 
2 سال خانم شهرزاد امیری به شماره ملی 0072824476 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 س���ال خانم محیا یوسف خان به شماره ملی 0082345384 و به 
سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای فرشید شکر خدائی 
به شماره ملی 2595090569 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای محمد پیروز حمیدی به شماره ملی 0602067308 و به 
سمت خزانه دار و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بازرسین: آقای امیررضا 
فاحتی شمس آباد به شماره ملی 00702641285 بعنوان بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی خانم سمیرا فرخی انوشه به شماره ملی 0084080965 بعنوان بازرس 
 علی البدل به مدت یک س���ال مالی دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و

 تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت 
مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272580(

آگهی تغییرات شرکت انرژی ستاره آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 273179 و شناسه ملی 10103056809 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
مریم مدرس���ی به شماره ملی 0075509725 بس���مت بازرس اصلی و خانم زینب انصاری به شماره ملی 
0068569300 بس���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیراانتشار 
اطاعات جهت نش���ر آگهی های شرکت انتخاب شد . ترازنامه وصورت حس���اب سود و زیان، سال مالی 

1396مورد تصویب قرار گرفت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272568(

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 
به شماره ثبت 30558 و شناسه ملی 10320835020 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت امنا مورخ 1396/02/11 و مجوز شماره 
97/214945 م���ورخ 1397/06/24 بانک مرکزی جمهوری اس���امی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
1395 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
دایارهیافت به شناس���ه ملی10380076460و علی امانی به شماره ملی 
0046244417 به عنوان بازرس���ان اصلی و موسسه حسابرسی شراکت 
به شناس���ه ملی 10100174240 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج 

آگهی های موسسه انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272573(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 111669 و شناسه ملی 10101553904 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/30 و 
مجوز شماره 218733 - 97 مورخ 1397/05/08 بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای 
پارسا گلپایگانی به شماره ملی 0054671469 وآقای صمد حاجی زاده به شماره 
ملی 0054602521 را به ترتیب به س���مت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند . صورتهای مالی وترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 
به 1395/12/30 به تصویب مجمع رسید. آقای امیرعباس رزاقی کاشانی به شماره 
ملی 0383616999 به عنوان عضو بیمه ای و خانم ش���یرین جباری به شماره ملی 
0058073132 و خانم بدری یزدان پناه به شماره ملی 0380684780 به عنوان 

اعضای دیگر هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272574(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد 

آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 426572 
و شناسه ملی 10320788281 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/14 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ش���رکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 10103807145 شرکت سرمایه گذاری فناوری 
اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( به شناسه ملی 10320262627 
شرکت زیرس���اخت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( 
به شناسه ملی 10102704476 ش���رکت پرداخت فناوری اطاعات و ارتباطات 
پاسارگاد آریان )س���هامی خاص( اروند به شناسه ملی 14005530711 شرکت 
فناوری اطاعات و ارتباطات داده آرمان کیش )س���هامی خاص( به شناس���ه ملی 
14004921473، را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272576(

آگهی تغییرات شرکت توسعه زیست بوم
 فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 426572 و شناسه ملی 10320788281
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی 1829400819 به نمایندگی از شرکت فناوری 
اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( به شناسه ملی10103807145 
بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آموزگار دارای کدملی 0451507177 
 به نمایندگی از شرکت فناوری اطاعات و ارتباطات داده آرمان کیش )سهامی خاص(

 به شناس���ه ملی 14004921473 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهرداد 
حداد خوش���کار دارای کدملی 2296244629 به نمایندگی از شرکت زیرساخت 
فناوری اطاعات و ارتباطات پاس���ارگاد آریان )س���هامی خاص( به شناسه ملی 
10102704476، به س���مت عضو هیئت مدیره آقای محسن اکبری موید دارای 
کدملی 0074499696 به نمایندگی از ش���رکت پرداخ���ت فناوری اطاعات و 
ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( اروند شناسه ملی 14005530711به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن یوسف پور دارای کدملی 0452746426 به 
نمایندگی از شرکت س���رمایه گذاری فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
)س���هامی خاص( به شناسه ملی 10320262627،7 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا هر یک از آن دو بهمراه 
یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و مکاتبات عادی و اداری با 
امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272575(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه تدبیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 111669 و شناسه ملی 10101553904 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/11/30 و مجوز شماره 
218733 - 97 مورخ 1397/05/08 بیمه آس���یا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای امیرعباس رزاقی کاشانی به شماره ملی 0383616999 به سمت رئیس 
هیأت مدیره و خانم شیرین جباری به شماره ملی 0058073132 به سمت 
نای���ب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند . آقای مرتضی مهدوی قزوینی به 
شماره ملی 0384078079 به مدت 6 ماه به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . 
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی 
با امضاء مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر 

است و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272572(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص
 به شماره ثبت 228231 و شناسه ملی 10102693693 

به استناد صورتجلس����ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای محمدتقی مقدس����ی ملکی با کد ملی 0052464954 به 
نمایندگی از موسس����ه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه با شناسه ملی 
10100601710 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش لطفی پور 
با کد ملی 2595556320 به نمایندگی از شرکت مولد برق کاسپین منطقه 
آزاد انزلی با شناسه ملی 14000224826 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای علی راسخی نژاد مقدم با کد ملی 2591056269 به نمایندگی از شرکت 
بازرگانی طرح و اندیش����ه آتیه با شناس����ه ملی 10102839981 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای جواد بازرگان هرندی با کد ملی 2991956682 به 
نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه وداد پویا با شناسه ملی 10103639488 
به س����مت عضو هیئت مدیره  آقای جهانبخش لطفی پور کد ملی به عنوان 
مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای 
شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر 
ش����رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اس����ت. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به 
نامبرده تفویض گردید: الف. اجرای مصوب����ات هیئت مدیره ب. اختیارات 

مندرج در بندهای 17،16،15،13،11،10،7،4،1 ماده 40 اساس نامه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272571(

آگهی تغییرات شرکت ساختماتی کوهین سهامی خاص
 به شماره ثبت 5871 و شناسه ملی 10100287468 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای غامرضا جعفری به شماره ملی 0579873617 به سمت بازرس اصلی 
و آقای مرتضی کریم زاده مشتقین به شماره ملی 1461324440 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272567(



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

سوريه: از هر گام كشورهاى عربى براى 

عادىسازى روابط استقبال مى كنيم
 ســـرويس خارجى: معاون وزير خارجه ســـوريه اعالم كرد دمشق از هر 
گامى كه كشورهاى عربى براى عادىسازى روابط و بازگشايى سفارت خود در 

سوريه بردارند، استقبال مىكند.
فيصل المقداد در واكنش به خبرهايى مبنى بر احتمال بازگشايى سفارت 
امارات در دمشق گفت ما از هرگونه اقدام و گامى كه ممكن است كشورهاى 
عربى كه سفارتهايشان را در دمشق بسته بودند براى ازسرگيرى فعاليت در 
خاك سوريه بردارند، استقبال مىكنيم. المقداد درباره بازگشت آوارگان سورى به 
خاك سوريه هم گفت آوارگان به طور منظم در حال بازگشت هستند و تاكنون 
هزاران نفر بازگشـــتهاند و دولت ســـوريه هم تمايل به بازگشت منظم آوارگان 
دارد به طورى كه آنها به روستاها و شهرهايشان برمى  گردند و به زندگى طبيعى 
خود مىپردازند. وى با دوگانه خواندن معيارهاى غربىها، تصريح كرد نقشى 
كه كشورهاى غربى ايفا مىكنند منافقانه است و با هدف سرپوش گذاشتن بر 
شكست خود در جنگ عليه سوريه و نيز منحرف كردن  افكارعمومى از سالحها 

و حمايتهاى خود از تروريستها و قاتالن ملت سوريه ايفا مىشود.
در چنين شـــرايطى يك هيأت عالىرتبه پارلمانى اردن امروز در ســـفرى 
چند روزه به دمشـــق پايتخت ســـوريه سفر مىكند و قرار است با «بشار اسد» 
رئيسجمهور سوريه ديدار كند. سفر اين هيأت پارلمانى به ابتكار برخى نمايندگان 
و اعضاى اين هيأت و با هدف تقويت همكارى پارلمانى مشترك دو كشور 
صورت مىگيرد.از ســـويى كاردار سفارت مصر در سوريه روابط كشورش با 
دمشق را خوب توصيف كرد. «محمد ثروت سليم» گفت كه مصر از تالشهاى 
ســـازمان ملل در خصوص حلوفصل سياسى بحران سوريه حمايت كرده و 
همچنان به حمايت خود از اين تالش ها ادامه مىدهد. گفتنى است از زمان 
آغاز حمله گروههاى تروريستى در سوريه و ايجاد بحران در اين كشور، تعدادى 
از كشورهاى عربى از جمله عربستان سعودى، امارات و بحرين روابط خود با 
دمشق را قطع كرده و اتحاديه عرب نيز عضويت اين كشور را به حال تعليق 
درآورد. در اين حال وزير خارجه تركيه، حمايت آمريكا از كردهاى مسلح سوريه 
موسوم به يگانهاى مدافع خلق را مورد انتقاد قرار داد. «مولود چاووشاوغلو» 
گفت: حمايت آمريكا از كردهاى مسلح سوريه موسوم به يگانهاى مدافع خلق 
(YFG) اشتباه بزرگى بود. در خبرى ديگر ابوهاجر چچنى فرمانده نظامى گروه 
تروريســـتى - تكفيرى داعش در جنوب شرق استان ريف دمشق به هالكت 
رسيد.چچنى در عمليات ارتش سوريه در منطقه تلول الصفا واقع در مرزهاى 

ادارى استان سويدا به هالكت رسيد.

تقويم اطالعات

دوشنبه 28 آبان 1397
11 ربيع االول 1440ـ  19 نوامبر  2018

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

اذان صبح (فردا)

طلوع آفتاب (فردا)

11 و 50 دقيقه

و55 دقيقه  16

17 و 15 دقيقه

23 و 06 دقيقه

5 و 17  دقيقه

6 و 45  دقيقه

اردوغان: جهان بزرگتر از 5عضو دائم شوراى امنيت است 
مهر: رئيس جمهورى تركيه در توئيتى انتقادآميز 
اعالم كرد كه جهان بزرگتر از پنج كشور عضو دائم 
شوراى امنيت اســـت. رجب طيب اردوغان افزود: 
آنكارا سياست مبتنى بر عدالت، انصاف و وجدان را 
در سراســـر جهان دنبال مى كند. وى گفت: ما اين 
موضوع را از ابتداى اعتراضمان مبنى بر اينكه جهان 
بزرگتر از پنج عضو دائم شوراى امنيت است، اعالم 
كرده ايم. رئيس جمهورى تركيه پيش از اين مخالفت 

خود را با تقســـيمات جديد در منطقه از ســـوى غرب تحت عنوان «سايكس 
پيكو»ى جديد اعالم كرده بود. 

انفجار تروريستى در هند با 3كشته
مهر: انفجار تروريستى در شهر امريتسار هند منجر به كشته شدن سه تن و 
زخمى شدن دهها نفر ديگر شد. اين انفجار در يك مراسم مذهبى سيكهاى هند 
در روستاى «عالى وان» به وقوع پيوست و يك موتور سوار پس از تيراندازى، 
نارنجك دستى به اين مكان پرتاب كرد. هنوز هيچ شخص يا گروهى مسئوليت 

اين حادثه را بر عهده نگرفته است. 
حمله انتحارى يك زن در چچن ناكام ماند

ايرنا: يك زن تروريست كه قصد حمله به مقر پليس در گروزنى پايتخت 
چچن را داشـــت پيش از رســـيدن به هدف و به دليل انفجار مواد منفجره در 
كمربند انتحارى اش كشـــته شد. اين تروريست اهل جمهورى داغستان بود 
كه به گروزنى رفته بود و به عنوان فرد مظنون از سوى مركز مقابله با افراط 
گرايى داغستان تحت نظارت قرار داشت. ماموران امنيتى پيش از انفجار چند 
بار براى متوقف كردن اين زن اقدام به شـــليك هوايى كردند اما به ناگهان 

انفجار رخ داد. 
فرمانده ارتش آمريكا: غولهاى فناورى بايد با پنتاگون همكارى كنند 
ايسنا: رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت 
اينكه شركتهاى فناورى آمريكايى مايل به همكارى با 
پنتاگون نيستند اما به همكارى با چين راضى مىشوند، 
مسالهاى مشكلزا است. ژنرال جوزف دانفورد افزود: 
وقتى مىشنوم برخى شركتهاى آمريكايى به سختى 
تالش مىكنند وارد بازار چين شوند، ناراحت مىشوم 
چون اين شـــركت ها بـــا ارتش آمريكا همكارى 
نمىكنند در حالى كه بسيار ساده مىتوانم بگويم كه 

ما بچههاى خوبى هستيم. 
جنجال ديپلماتهاى چينى در محل برگزارى اجالس اپك

ايسنا: مقامهاى چينى تالش كردند به زور وارد دفتر متعلق به وزير امور 
خارجه پاپوآ گينه نو در شهر پورت مورسبى پايتخت اين كشور شوند كه ورود 
پليس، موضوع را جنجالى كرد. منابع آگاه گفتند كه نمايندگان چين تالش داشتند 
به زور وارد دفتر متعلق به وزير امور خارجه پاپوآ گينه نو در شهر پورت مورسبى 
در دقيقه 90به منظور اعمال نفوذ در پيشنويس بيانيه مربوط به اجالس سران 
اپك شوند اما جلوى ورود آنها گرفته شد و بالفاصله پليس در اطراف دفتر اين 

وزير امور خارجه مستقر شد. 
حمله به اردوگاه آوارگان در آفريقاى مركزى با 42 كشته

ايرنـــا: حمله به يك اردوگاه در جمهورى آفريقاى جنوبى كه هزاران نفر 
از آوارگان اين كشور را پناه داده است، منجر به كشته شدن 42 نفر و زخمى 
شدن ده ها تن ديگر شد.در اين حمله، مهاجمان اقدام به آتش زدن اين اردوگاه 
كردند به طورى كه هزاران نفر از ساكنان آن مجبور به فرار شدند. اين اردوگاه 
كه در شهر آليندائو در 300 كيلومترى شرق بانگى پايتخت جمهورى آفريقاى 
مركزى قرار دارد، بيش از 20 هزار نفر از آوارگان اين كشور را در خود جاى 

داده است.

كوتاه از سراسر جهان

سرويس خارجى: خبرگزارى 
اســـپوتنيك اعالم كـــرد: پس از 
حمالت تروريستى 11سپتامبر2001
به آمريكا ، واشنگتن شش تريليون 
دالر در جنگ خاورميانه هزينه كرده 

است.
اســـپوتنيك  نوشـــت: نتايج 
تحقيقات موسسه امور عمومى و 
بين المللى واتسون درباره هزينههاى 
جنگ آمريكا در عراق، افغانستان، 
پاكســـتان و سوريه نشان مىدهد 
واشـــنگتن در جنگهاى خارجى 
پس از حمالت يازده ســـپتامبر، 
بيش از پنج تريليون و 900ميليارد 
دالر در خاورميانـــه  هزينه كرده 
است كه  بيش از500 هزار نفر بر 
اثر اين جنگ ها كشـــته شده اند.
همچنين حـــدود 370هزار نفر به 
شكل مستقيم  بر اثر خشونتهاى 
مرتبط با جنگهاى آمريكا جان خود 
را از دست داده اند و شمار بسيار 
زيادى نيز بر اثر سوتغذيه و ويرانى 
زيرساختهاى ناشى از جنگ كشته 

شده اند.
 اســـپوتنيك گفت: براساس 
برآوردهـــا 250هزار شـــهروند 
غيرنظامى در پى جنگهاى آمريكا 
در خاورميانه، جان خود را از دست 
داده اند و بيـــش از 10ميليون و 

100هزار نفر نيز آواره شده اند.
 بـــه گفته ايـــن خبرگزارى 

پس از يازده سپتامبر،6900نيروى 
نظامى آمريكا، 7800پيمانكار نظامى 

آمريكايـــى و بيـــش از صد و ده 
هزار جنگجوى دشمن در جنگها 

به رهبرى آمريكا كشـــته شده اند.
اين در حالى اســـت كه آمار بيش 

از نيم ميليون تلفات شهروندان در 
جنگ سوريه پس از تالش دولت 

آمريكا و ديگـــر قدرتها براى 
سرنگونى دولت بشار اسد رئيس 

جمهورى سوريه در 2011 محاسبه 
نشده اســـت. از سويى،سخنگوى 

وزارت خارجه چين در واكنش به 
اظهارات 'مايك پنس' معاون رئيس 

جمهورى آمريكا كه از كشورهاى 
حاشيه اقيانوس آرام خواسته بود از 

چين وام دريافت نكنند از آمريكا 
خواست به جاى توصيه به ديگران 

رفتار خود را اصالح كند.
«آناتولى آنتونوف» سفير روسيه 
در واشنگتن  نيز با بيان اين كه هرگز 
نمى توان با اعمال فشار و تحريم 
رفتار روســـيه را تغيير داد، گفت: 
تحريم هايى كه آمريكا عليه مسكو 
وضع مى كنـــد منجر به افزايش 

بىاعتمادى مى شود.
 در چنين شـــرايطى، رئيس 
جمهورى آمريكا از حضور نظاميان 
اين كشور در مرز با مكزيك دفاع 
كرد وگفت: ما نيروى نظامى ويژهاى 
در مـــرز جنوبى آمريكا داريم كه 
حصار بزرگى ايجاد كردهاست چون 
شـــمار زيادى از مهاجران به دنبال 

ورود به اياالت متحده هستند.
«دونالد ترامپ» تاكيد كرد: اگر 
انعقاد توافقى براى تامين هزينه هاى 
بخش هاى مختلف دولت، شامل 
بودجه احداث ديوار مرزى  نشود 
مســـاله تعطيلى دولت همچنان بر 

روى ميز است.
 وى همچنيـــن در توئيتى 
نوشت: من به «نانسى پلوسى» رهبر 
دموكرات هاى مجلس نمايندگان 
آمريكا هر چقدر راى نياز داشـــته 
باشـــد، مىدهم تا او رئيس  اين 
مجلس شـــود زيرا او مستحق اين 

پست است.

اسپوتنيك:آمريكا پس از 11 سپتامبر 6 تريليون دالر براى جنگ هزينه كرده است

معترضان يونانى پرچم آمريكا  را به آتش كشيدند
شمارى از تظاهركنندگان يونانى با تجمع مقابل سفارت آمريكا در 
آتن پرچم اين كشور را به آتش كشيدند و از واشنگتن خواستند كه از 
سياست هاى  خود در حمايت از ديكتاتورها و دخالت در امور ديگر 

كشورها دست بردارد.معترضان  يونانى شعارهايى همچون آمريكا قاتل 
مردم است، پايگاه نظامى آمريكا در يونان برچيده شود، مشكالت جهانى 

ريشه در دخالت هاى آمريكا در ديگر كشورها دارد، را سر دادند.

 سرويس خارجى: پس لرزه هاى 
شكست رژيم صهيونيستى از مقاومت 
فلسطين در تجاوز نظامى اخير به غزه 
همچنان ادامه دارد تا جايى كه احزاب 
سياسى اين رژيم را رو در روى هم 
قرار داده و دولت نتانياهو را رسما از 

كار انداخته است.
در همين راستا نخست وزير رژيم 
صهيونيستى دو نشست را كه قرار بود 
با وزيران حزب حاكم ليكود و روساى 
فراكسيونهاى ائتالف حكومتى برگزار 
كنـــد، لغو كرد. دفتر بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستى اعالم 
كرد نتانياهو دو نشســـت با وزيران 
حزب ليكود و روساى فراكسيونهاى 
ائتالف دولتى را لغو كرده اســـت. 
روساى فراكسيونها خواستار برگزارى 
انتخابات زودهنگام شدهاند. قرار بود 
پيش از نشست هفتگى كابينه رژيم 
صهيونيستى، نتانياهو با موشه كحلون 
رئيـــس حزب كوالنو و وزير دارايى 
ديدار كند تا وى را براى عقبنشينى 
از موضع خود كه خواستار انتخابات 
زودهنگام است، متقاعد كند.نتانياهو 
دو روز پيش هم با نفتالى بنت وزير 
آموزش اسرائيل ديدار كرده بود، اما اين 
نشست شكست خورد چرا كه نتانياهو 
درخواست بنت براى تصدى پست 
وزارت جنگ را نپذيرفت و بنت هم 
پس از اين نشست اعالم كرد استعفا 

خواهد كرد.
از ســـويى گفته مى شـــود 
نخســـتوزير رژيم صهيونيستى در 
جلسه هفتگى كابينه، مخالفت خود 
را با برگزارى انتخابات زودهنگام در 
فلســـطين اشغالى اعالم كرد. بنيامين 

نتانياهو گفت: اكنون در مرحله امنيتى 
حساسى قرار داريم ، نبايد به برگزارى 
انتخابات زودهنگام فرابخوانيم و دليلى 
بـــراى اين موضوع وجود ندارد. اين 
درحالى است كه وزير آموزش كابينه 

نتانياهو پس از ديدارى خصوصى با 
وى گفت كه ديگر اميدى به اين كابينه 
نيست و بايد براى برگزارى انتخابات 
زودهنگام آماده شد. نفتالى بنت رئيس 
حزب «خانه يهودى» و وزير آموزش 
رژيم صهيونيستى گفت كه برگزارى 
انتخابات زودهنگام در سرزمينهاى 

اشـــغالى، امرى اجتنابناپذير است. 
گفتنى است بعد از استعفاى «آويگدور 
ليبرمن» وزير جنگ رژيم صهيونيستى 
كابينه ائتالفـــى «بنيامين نتانياهو» از 
اكثريت خارج شـــد ولى بنت به او 

پيشنهاد كرده بود كه به جاى ليبرمن، 
سمت وزارت جنگ را برعهده بگيرد 
اما نتانياهو موافقت نكرد و بدين ترتيب 
حزب خانه يهودى به رهبرى بنت از 
ائتالف نتانياهو خارج شـــد و كابينه 
وى رســـما فروپاشيد.از سويى نتايج 
يك نظرسنجى نشان مىدهد، 51درصد 

از اسرائيلىها مخالف انتصاب نفتالى 
بنت، وزير آموزش رژيم صهيونيستى 
و رئيس حزب "خانه يهودى" به عنوان 
وزير جنگ اين رژيم هستند. روزنامه 
عبرى زبان هاآرتص درباره نتايج اين 

نظرسنجى نوشت، در مقابل مخالفت 
51درصد از اسرائيلىهايى كه در اين 
نظرسنجى شركت كردند، 59درصد از 
آنها استعفاى آويگدور ليبرمن، وزير 
جنگ اين رژيم را اقدامى درســـت 
دانستند. طبق اين نظرسنجى، 53درصد 
از اسرائيلىها هم از برگزارى انتخابات 

زودهنگام پارلمانى حمايت مىكنند. 
در اين حال يكى از نمايندگان پارلمان 
رژيم صهيونيستى اذعان كرد كه جنبش 
مقاومت اسالمى حماس آبرويى براى 

اين رژيم باقى نگذاشته است.
 «كسنيا سوتلووا» اذعان كرد كه 
اسرائيل در برابر حماس عاجز و ناتوان 
است. وى افزود: اسرائيل نمىتواند بر 
جنبش حماس در باريكه غزه غلبه كند. 
سوتلووا گفت: حماس هيچ آبرويى 
براى اســـرائيل باقى نگذاشته است و 
همه اين را به روشـــنى ديدند و ما 
نمىتوانيم بر اين حماس در غزه غلبه 
كنيم. همزمان وبسايت صهيونيستى 
نزديك به منابع امنيتى اين رژيم هم 
مدعى شد پس از شليك يك موشك 
پيشرفته از سوى گروههاى فلسطينى، 
سران صهيونيست به سرعت خواستار 
آتشبس شدند. وبسايت عبرى زبان 
دبكا افزود: جنبش «جهاد اســـالمى 
فلســـطين» براى اولين بار در جريان 
اين جنگ دو روزه، موشكى را شليك 
كرد كه يك پيشـــرفت نظامى جديد 
محسوب مىشود. اين موشك با قطر 
بدنه 333ميلى متـــر و با برد كوتاه 
11كيلومتر شهرك صهيونيستنشين 
«عسقالن» را به دقت هدف قرار داد 
و نيروى هوايى اسرائيل امكان هدف 
قرار دادن محل شـــليك آن را ندارد.

در خبرى ديگر عارف علوى رئيس 
جمهورى پاكستان در ديدار با علماى 
دينى اين كشـــور گفت: دولت هيچ 
برنامهاى براى به رســـميت شناختن 
رژيم صهيونيستى ندارد و اسالم آباد 
براى تصميم كشورهاى اسالمى احترام 

قائل است. 

ادامه پس لرزه هاى شكست از حماس؛ تنش سياسى در اسرائيل باال گرفت

صهيونيست ها راهپيمايى خبرنگاران در قدس را سركوب كردند
نظاميان رژيم صهيونيستى راهپيمايى خبرنگاران فلسطينى و بين المللى را در شمال شهر قدس اشغالى سركوب كردند.
ده ها خبرنگار فلسطينى و بين المللى در ورودى اردوگاه آوارگان فلسطينى در قلنديا واقع در شمال قدس راهپيمايى كردند 

كه اشغالگران صهيونيست به سوى آنان گاز اشك آور شليك كردند. در پى اين حمله ده ها تن زخمى شدند.

 ســـرويس خارجى: تظاهرات 
هزاران معترض فرانسوى به افزايش 
ماليات ســـوخت و سياســـتهاى 
اقتصادى رئيس جمهورى كشورشان، 
توســـط پليس اين كشور سركوب 

شد.
هزاران فرانسوى در بزرگراههاى 
سراسر اين كشور دست به راهپيمايى 
زدند كه منجر به ترافيكهاى شديد و 
اختالل در سيستم حمل و نقل عمومى 
شد. معترضان فرانسوى در اعتراض به 
سياست هاى اقتصادى امانوئل مكرون 
رئيـــس جمهورى و افزايش ماليات 
بهاى سوخت در نقاط مختلف اين 

كشور تظاهرات كردند.
 تظاهرات معترضان فرانسوى با 
حوادث متعددى همراه بوده و در يكى 
از اين حوادث كه معترضان اقدام به 
مسدود كردن يك جاده كرده بودند، 
يك نفر كشـــته شد. دهها نفر ديگر 
نيـــز در اين تظاهرات و اعتراضات 
خشونت آميز زخمى شدند. پليس 
هم به طور گســـترده اى تظاهرات 
را ســـركوب كرد. پليس با استفاده 
از گاز اشـــك آور سعى كرده است 
تظاهركنندگان را متفرق كند و آنها 
را تـــا نزديكى كاخ اليزه در پاريس 
به عقب بازگرداند. اين تظاهرات و 
اعتراضات گسترده از طريق شبكههاى 
اجتماعـــى هماهنگ و برنامه ريزى 

شده بود. 
معترضان نسبت به سياست هاى 

اقتصـــادى مكرون و افزايش ماليات 
سوخت اعتراض كردند. شهروندان 
فرانسوى به شدت با سياست هاى 
اقتصادى مكرون مخالفت كرده و بر 
اين باورند كه اصالحات اقتصادى تنها 

به ضرر شهروندان عادى است. 
وزارت كشور فرانسه اعالم كرد 
كه در جريان اين اعتراضات 400 نفر 
زخمى شدند كه حال شش نفر آنها 
وخيم است. حدود 288 هزار نفر در 

اعتراضات شركت كرده بودند.
 يـــك مامور پليـــس نيز به 
شـــدت زخمى شـــد. 157 نفر نيز 
بازداشت شدهاند. همزمان تظاهرات 

گســـتردهاى نيز در شهر ليون برپا 
شد. تظاهركنندگان خواستار استعفاى 
مكرون شدند. معترضان با سردادن 
شعارهايى نسبت به كاهش قدرت 
خريـــد خود اعتراض مى كردند. از 
سويى تازه ترين نظرسنجى ها نشان 
مى دهد كه ميزان محبوبيت مكرون 
همچنان يك روند كامال نزولى را در 
پيـــش گرفته و به كمتر از 21درصد 
رسيده اســـت. مردم فرانسه بر اين 
باورند كه مكـــرون رئيس جمهور 

ثروتمندان است. 
*انگليس

پليس انگليس از بازداشت بيش 

از 70 نفر از فعاالن محيط زيست خبر 
داد. پليس انگليس اعالم كرد: بيش 
از 70 نفر از فعاالن محيط زيســـت 
كه پس از برگزارى تظاهرات اقدام 
به مســـدود كردن پنج پل بر روى 
رودخانـــه تايمز در مركز لندن كرده 

بودند، بازداشت شدند. 
سازمان دهندگان اين تظاهرات 
اعالم كردند كه هدف آنها از برپايى 
اين تظاهرات افزايش فشار بر دولت 
بريتانيا براى اتخاذ اقدامات بيشتر با 
هدف كاهش تغييرات آب و هوايى 
و كاهش توليد گازهاى گلخانه اى 
تا ســـال 2025 ميالدى بوده است. 

معترضان به مدت چندين ســـاعت
در اطراف پل وســـت مينســـتر در
نزديكى پارلمان انگليس تجمع كردند
و موجب اختالل در ترافيك شـــهر

لندن شدند. 
تظاهركنندگان پارچه نوشتههايى
در اعتراض به وضعيت تغييرات آب
و هوايى و ادامه اســـتفاده و مصرف
سوخت هاى فسيلى در دست داشتند.
در چنين شرايطى نخست وزير انگليس
بار ديگر از طرح پيشنهادى خود براى
خروج اين كشور از اتحاديه اروپا دفاع
كرد. «ترزا مى» گفت: هيچ جايگزينى
بـــراى توافق برگزيت كه اخيرا ارائه

داده ام، وجود ندارد.
 *جمهورى چك

هـــزاران تن از شـــهروندان
جمهورى چك با برگزارى تظاهراتى
خواستار كنارهگيرى نخستوزير اين
كشور شدند. اين اعتراضات همزمان
با ســـالگرد انقالب مخملى بود كه
منجر به سرنگونى نظام كمونيستى در
جمهورى چك شد. شركتكنندگان
در اين تظاهرات خواهان آن شـــدند
كه آندرى بابيس، نخستوزير چك
از سمت خود استعفا كند.اعتراضها
عليه بابيس پس از آن باال گرفت كه
او به مانعتراشى در فرايند رسيدگى
به يك پرونده فســـاد اقتصادى متهم
شد. نخستوزير چك اما اين اتهام
را رد كرده و گفته كه از سمت خود

كنارهگيرى نخواهد كرد.

پليس فرانسه تظاهرات ضد دولتى در اعتراض به افزايش بهاى سوخت را سركوب كرد
سرويس خارجى: «كريستن فانتن ُرز»، مسئول 
پرونده عربســـتان در كاخ سفيد به دليل تشديد 
اختالفات با ترامپ بر ســـر قضيه قتل «جمال 
خاشقجى»، روزنامه نگار منتقد سعودى، از سمت 
خود استعفا داد.«كريستن فانتن ُرز» كه بر  روى 
اقدامات آمريكا عليه دولت عربستان كار كرده و 
به گفته منابع آگاه، براى بررسى تحريمهاى آمريكا 
عليه مسئوالن قتل جمال خاشقجى، روزنامهنگار 
منتقد ســـعودى در روزهاى اخير به «رياض» نيز 
سفر كرده بود ، به دليل تشديد اختالفات با ترامپ 

از منصبش كناره گيرى كرد.
به گفته منابع خبرى، وى در اين راســـتا به 
طور مشـــخص به ورود نام «سعود القحطانى»، 
مشاور ارشد «محمد بن سلمان»، وليعهد عربستان 
به فهرست مسئوالن اين قتل فجيع تاكيد داشت و 
نام اين مقام سعودى را در ليست تحريم واشنگتن 
نيز وارد كرد. به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، 
پيامدهاى دقيق خروج او از كاخ سفيد مبهم است 
و همچنين مشـــخص نيست كه هوادارى او از 
واكنش سختگيرانه آمريكا در قبال عامالن قتل اين 
روزنامهنگار، خشم برخى مقامات كاخ سفيد را 
به دنبال داشـــته يا خير. بر اساس اظهارات منابع 
آگاه، هنگامى كه «فانتن ُرز» از رياض به واشنگتن 
بازگشت، با روساى خود در شوراى امنيت ملى 
نزاعى داشت. او در اين شورا مدير بخش منطقه 
خليـــج فارس بود.در همين حال، «باب كروكر»، 
رئيس كميته روابط خارجى ســـناى آمريكا در 
سخنانى تاكيد كرد: تمامى شواهد و مدارك، دال 
بر دست داشتن «بن سلمان»، وليعهد عربستان در 
ماجراى قتل «جمال خاشقجى» است.او ادامه داد: 
پيش از آن كه «محمد بن سلمان» افرادى را اعدام 
كند كه در واقع دستور خود او را اجرا كردهاند، 
دولت ترامپ بايد عزمى راسخ در مسئوليتپذيرى 
خود نشان دهد و جلوى اين اقدام وى را بگيرد.

همزمان، يك مقام ارشد دولت تركيه نيز در سخنانى 

اعالم كرد : آژانس اطالعات مركزى آمريكا،«سيا» 
چند روز قبل، نتيجه تحقيقات خود درمورد قتل 
جمال خاشـــقجى را به آنكارا اعالم كرد كه در 
آن به دســـت داشتن «محمد بن سلمان»، وليعهد 
عربستان در قتل اين روزنامه نگار اشاره شده است. 
به گفته وى، «سيا» در گزارش خود صراحتا اعالم 
كرده كه «بن سلمان» دستور قتل خاشقجى را داده 
و وى مسئول كشته شدن اين روزنامه نگار منتقد 
عربستانى است.«هدر نوئرت»، سخنگوى وزارت 
خارجه آمريكا اما اعالم كرد: پرونده خاشـــقجى 
هنوز بســـته نشده و خبر نهايى شدن نتيجه اين 
قتل، بىاساس است.«مايك پنس»، معاون رئيس 
جمهـــورى آمريكا نيز ضمن انتقاد از قتل جمال 
خاشقجى گفت: واشنگتن به پيگيرى حقايق اين 
پرونده ادامه مىدهد و همزمان تالش خواهد كرد 
كه شراكت قدرتمند و تاريخى خود با عربستان 
را حفظ كند.در چنين شرايطى،  ترامپ ارزيابى 
«سيا» در متهم كردن بن سلمان به صدور دستور 
قتل خاشقجى را «بسيار خام اما محتمل» دانست و 
گفت: واشنگتن تا 24 ساعت آينده گزارش كاملى 
را در اين باره منتشر و  مشخص خواهد كرد چه 

كسى اين قتل را انجام داده است.
رئيس ديدبان حقوق بشر اما به اين اظهارات 
ترامپ در خصوص اينكه نتيجه گيرى ســـازمان 
«سيا» درباره قتل «جمال خاشقجى» را زودهنگام 
خوانده بود، واكنش نشان داد.«كنت راث» گفت: 
ترامپ مى گويد كه نتيجه گيرى سازمان «سيا» در 
اين مورد كه وليعهد عربستان دستور قتل خاشقجى 
را صادر كرده، زودهنگام بوده و هنوز دولت آمريكا 
به نتيجه قطعى در اين مورد نرسيده است . وى 
افزود:  ترجمه اين سخنان ترامپ يعنى اينكه سازمان 
«سيا» بر اساس حقايق و اسناد نتيجه گيرى كرده 
اما دولت آمريكا بايد فاكتورهاى ديگرى(روابط) 
را نيـــز در نظر بگيرد.اتحاديه اروپا نيز با صدور 
بيانيهاى از مقامات دولت ســـعودى خواست، به 

صورت كامل درباره قتل روزنامهنگار منتقد اين 
رژيم روشنگرى كنند.«فدريكا موگرينى» خطاب 
به ســـعودىها اعالم كرد: همچنان بايد در زمينه 
«جنايت» وحشتناك روى داده، روشنگرى صورت 
گيرد.ديدبان حقوقبشر نيز در بيانيه اى اعالم كرد: 
تنها تحقيقات مستقل بينالمللى، ضامن اجراى 

عدالت در پرونده قتل خاشقجى است.
در همين حال، خبرگزارى الجزيره گزارش داد: 
خبر انتصاب «ليندسى گراهام»، سناتور جمهوريخواه 
آمريكا به عنوان رئيس كميته قضايى «سنا» در آينده 
نزديك، خبر بسيار بدى براى «محمد بن سلمان»، 
شاهزاده جوان عربستان كه تشنه قدرت است و 
در نابودى تمامى كسانى كه بر سر راهش براى 
رســـيدن به تخت پادشاهى قرار مىگيرند، ترديد 
نمىكند، مى باشد. بر اساس اين گزارش، از جمله 
مهمترين دشمنان جديد وليعهد عربستان،  «ليندسى 
گراهام» است كه قتل خاشقجى توسط سعودى ها 
را خيانت به خودش و تحقيرش به دليل چندين 

سال دفاع از عربستان در كنگره مىداند.
ســـايت «ميدل ايست آى» نيز در مقالهاى 
نوشت، با اينكه وليعهد عربستان سعودى بعد از 
صدور دو اعالميه درباره قتل جمال خاشـــقجى 
به صورت موقت احساس راحتى كرده و از اين 
جنايت هولناك خود را تبرئه كرده، اما درباره اعدام 
يا عدم اعدام پنج تن از كسانى كه تنها از دستورات 
او براى انجام اين قتل اطاعت كرده بودند، با بحران 

بزرگى مواجه خواهد بود.
«ميدل ايست آى» نوشت: محمد بن سلمان 
درباره اعدام پنج تن از اعضاى تيم خاشقجى با 
بحران بزرگى مواجه است و معلوم نيست كه آيا 
از آنها به دليل اينكه دســـتورات وى را اطاعت 
كردند حمايت خواهد كرد يا آنها را اعدام خواهد 
كرد ، اگر آنها را اعدام بكند خود را به مهلكه 
انداختـــه و اگـــر اين كار را نكند باز هم خود را 
گرفتار كرده است.اين سايت خبرى در ادامه آورده 

است: اگر وى قاتالن را اعدام كند، پيام خطرناك 
و ناراحتكنندهاى براى زيردستان مخلص و مطيع 
او يعنى سازمان اطالعات، دستگاههاى امنيتى و 
جوخه مرگ خواهد داشت زيرا كه اين مزدوران 
فكـــر مىكردند به دليل خالص كردن محمد بن 
سلمان از شر "روزنامهنگار آشوبگر" پاداش دريافت 
خواهند كرد نه اينكه در يكى از ميدانهاى رياض 
اعدام شـــوند ، از طرفى، اگر قاتالن اعدام شوند 
مزدوران ســـعودى به اعتبار كسى كه برايش كار 
مىكنند شـــك خواهند كرد، چرا كه هيچ چيزى 
نگرانكنندهتر از اين نيست كه دستورات مربوط 
به قتل را اطاعت كنى اما به محض اطاعت اين 

دستورات به بهاى زندگى خودت تمام شود.
به نوشته ميدل ايست آى،  امكان ندارد كه 
سازمان اطالعات و دستگاه امنيت عربستان سعودى 
به سادگى از كنار اين مساله بگذرد و به تاييد و 
پيروى از محمد بن سلمان ادامه بدهند. آنها در 
نهايت مىدانند كه بهاى هر عملياتى را خواهند 
پرداخت.«ميدل ايست آى » همچنين آورده است: 
اگر محمد بن سلمان قاتالن را اعدام نكند همچنان 
سوال درباره اينكه چه كسى دستور عمليات را 
داده است باقى خواهد ماند و باعث مىشود كه 
همچنان وى متهم اول درباره اين پرونده باشد ،  
در اين صورت «محمد بن ســـلمان» همچنان در 
جايگاه متهم به خاطر برعهده نگرفتن مسئوليت 
قتل خاشقجى و حمايت از كسانى كه دستورات 

او را اطاعت كردهاند باقى خواهد ماند.
در چنين شرايطى، روزنامه «ينى شفق» تركيه
با ارائه جزئياتى جديد از قتل «جمال خاشقجى»، 
روزنامهنگار منتقد سعودى نوشت: اعضاى جوخه 
ترور خاشقجى بعد از مرگ  او، براى پنهان كردن 
اقدام خود، به جسدش عامل انعقاد خون تزريق 
كردهاند.«ينى شـــفق» همچنين فاش كرد:يك تيم 
مرتبط با امارات، مامور پاكسازى آثار قتل خاشقجى 
در كنسولگرى عربستان در استانبول بوده است.

اختالف در كاخ سفيد بر سر نحوه برخورد با عربستان در پرونده خاشقجي 

 سرويس خارجى: مسلمانان نيجريهاى هوادار «شيخ 
ابراهيم زكزاكى» رهبر مسلمانان اين كشور تظاهراتى را در 

مركز اين كشور براى آزاد فورى وى برپا كردند.
تظاهركنندگان با ســـردادن شعارهايى در حمايت از 
زكزاكى، آزادى رهبر مسلمانان اين كشور كه از سال 2015

همراه همسر و برخى از يارانش با اتهامهاى بىپايه و اساس 
در زندان است و مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتهاند 
را خواستار شدند. شيخ ابراهيم زكزاكى رهبر جنبش اسالمى 
نيجريه از دى ماه 2015 و به دنبال تهاجم نيروهاى نظامى 
به اقامتگاه وى در ايالت «كادونا» در شمال نيجريه در زندان 
است. دادگاه عالى نيجريه در سال 2016 حكم  آزادى فورى 
زكزاكى را صادر كرد اما دولت اين كشور تاكنون از پذيرش 
اين مسئله سرباز زده است. تظاهرات جديد در اعتراض به 
حكم اوايل ماه جارى دادگاه شهر كادونا براى عدم آزادى 
سريع زكزاكى صورت گرفت. وكيل مدافع رهبر مسلمانان 
نيجريـــه چندى قبل درباره اين حكم گفته بود: دادگاه از 
آزادى زكزاكى به قيد وثيقه امتناع كرد. نظاميان نيجريه چند 

سال قبل نيز با حمله به هواداران زكزاكى 347 نفر از آنها 
را كشـــته و اجسادشان را در گورهاى جمعى دفن كردند. 
تاكنون چندين سازمان و گروه مدافع حقوق بشر بينالمللى 

از اين اقدام ارتش نيجريه انتقاد كردهاند.
در خبرى ديگرارتش نيجريه از هالكت ســـخنگوى 
گروه تروريســـتى بوكوحرام در شرق اين كشور خبر داد. 
«صالح احمد صالح» سخنگوى گروه تروريستى بوكوحرام 
در عمليات مشترك ارتش و نيروى هوايى نيجريه در شرق 
اين كشور كشته شد. در اين عمليات همچنين فرد ديگرى 
به نام «بابان حســـن» رئيس گروه رسانه اى «البارناوى» كه 
يكى از شاخه هاى بوكوحرام محسوب مى شود نيز كشته 
شـــد. بر اســـاس بيانيه اى كه توسط ارتش نيجريه منتشر 
شده، سخنگوى بوكوحرام در كمپ «مصعب البارناوى» از 
سركردگان ارشد بوكوحرام كه با داعش بيعت كرده بود كشته 
شد. بوكوحرام گروهى تروريستى در شمال نيجريه است كه 
خواستار تعطيلى تمامى مدارس نوين و تحميل احكام مورد 

نظر خود بر تمامى 36  ايالت نيجريه است.

دهها هوادار رهبر مسلمانان نيجريه در تظاهراتى خواستار آزادى 
سريع شيخ زكزاكى شدند 

ارتش عراق مرزهاى اين كشور
 با سوريه را امن اعالم كرد

ســــرويس خارجى: فرماندهى عمليات مشــــترك عراق در گفتگو با 
خبرگزارى «روســــيااليوم»، از امن بودن مرزهاى مشترك كشورش با سوريه 
خبر داد.سخنگوى فرماندهى عمليات مشترك عراق در گفتگو با روسيااليوم 
اعالم كرد: نيروهاى عراقى به طور كامل در مرزهاى مشترك با سوريه امنيت 
برقرار كردهاند و از هرگونه تالش براى نفوذ عناصر تروريســــتى داعش به 
سمت خاك كشورمان ممانعت مىكنند و بر نوار مرزى تسلط كامل دارند. 
«يحيى رســــول» افزود: گاهى اوقات نيروهاى داعش تالش دارند از مرز 
ســــوريه وارد خاك عراق شــــوند اما نيروهاى ما در  مرزها مستقر هستند و 
بىوقفه مرزهايمان تحت نظارت است تا مانع هرگونه تالش براى نفوذ به 

خاك عراق شوند.
در چنين شرايطى،جنگنده هاى ارتش عراق طى عملياتى در «الشرقاط»، 
واقع در استان «صالح الدين»، 10عنصر تكفيرى داعش را به هالكت رساندند.
همزمان، دستگاه اطالعاتى عراق نيز طى عملياتى در شهر «موصل» موفق شد 
52  داعشى را شناسايى و بازداشت كند.طبق اعالم دستگاه اطالعاتى عراق، 
تروريست هاى بازداشت شده خود را براى انجام عمليات تروريستى عليه 
غيرنظاميان به منظور انتقام جويى از شكست خود در عرصه نبرد، آماده مى 
كردند.مقامات امنيتى عراق اعالم كردند كه در ميان افراد بازداشت شده نام 9تَن 
از سركردگان داعش به چشم مى خورد. در عمليات اطالعاتى ارتش عراق در 

موصل همچنين تعدادى از مواضع داعش نيز شناسايى و منهدم شد.
نيروهاى امنيتى عراق همچنين موفق شدند 500 كيلوگرم مواد منفجره  
و 100 بسته انفجارى را در استان «االنبار» كشف كنند.سرتيپ «يحيى رسول»، 
سخنگوى مركز اطالع رسانى امنيتى عراق در بيانيهاى اعالم كرد : نيروهاى 
امنيتى در فرماندهى عمليات الجزيره با تكيه بر اطالعات دقيق، 500 كيلوگرم 
مواد منفجره  و 100 بسته انفجارى به جا مانده از تروريست هاى داعش را 
كشف كردند.فرماندهى پليس االنبار نيز از اقدام نيروهاى امنيتى در منفجر كردن 

يك خودروى بمب گذارى شده داعش در شهر «الرمادى» خبر داد.
در خبر ديگرى،آســــتان مقدس حسينى كمك هاى انساندوستانه خود 
را در آستانه فرارسيدن زمستان به موصل ارسال كرد. به گفته منابع خبرى، 
اين كاروان شــــامل مواد غذايى اســــت كه به فراخوان مرجعيت عالى تقليد 
براى يارى شهروندان موصل به اين شهر ارسال و1650 بسته غذايى ميان 
شهروندان در منطقه موصل قديم اين شهر توزيع شد. هدف از اين اقدام، 
كاهش مشكالت و سختى هاى مردم موصل عراق در آستانه فرارسيدن فصل 

سرد زمستان است.

سرويس خارجى: «اندرو كيم» مقام ارشد سازمان اطالعات مركزى آمريكا با
نمايندگان كره شمالى در روستاى مرزى پانمونجوم نشست محرمانه برگزار كرد.
در همين رابطه،منابع خبرى اعالم كردند:«اندرو كيم»،رئيس مركز امور كره در
سازمان «سيا» در سفر به كرهجنوبى با مقامهاى كره شمالى در روستاى مرزى دو
كره به صورت محرمانه ديدار و گفتگو كرده است. به گفته اين منابع اندرو كيم،
در اين سفر چهار روزه كه از چهارشنبه گذشته آغاز شد، به سئول رفت و پس از
گفتگو با مقامهايى از دو كره به آمريكا بازگشت.اين در حالى است كه سفر وى
به سئول با هدف كاهش اختالفات بين واشنگتن و پيونگ يانگ درباره روند خلع

سالح اتمى كره شمالى صورت گرفت.

نشست محرمانه مقام «سيا» با نمايندگان 
كره شمالى در «پانمونجوم»

اردوغان: تركيه حياط خلوت هيچ 
كشورى نخواهد شد

سرويس خارجى: رئيس جمهورى تركيه اعالم كرد:كشورش به هيچ عنوان 
به حياط خلوت هيچ كشورى تبديل نخواهد شد.

رجب طيب اردوغان گفت: برخى تالش مىكنند كه تركيه را به دوران يك 
قرن پيش بازگردانند اما آنها نمىتوانند اين كشوررا به حياط خلوت خود تبديل 
كنند. وى افزود: به كسانى كه مى خواهند تركيه را به حياط خلوت خود تبديل 

كنند، پاسخ الزم را دادهايم.
از سويى،«مولود چاووش اوغلو» وزير خارجه تركيه  اعالم كرد: اداره فدرال 
آمريكا تحقيقات جامع درباره نقض قوانين آمريكا به دست جريان «گولن» را آغاز 
كرده است.وى همچنين در مورد تحريمهاى آمريكا عليه ايران گفت: تصميمات 
يك طرفه آمريكا و جنگ اقتصادى اين كشور تنها بر ايران تاثير نگذاشته، بلكه 
حتى كشـــورهايى همچون تركيه و ژاپن را نيز در بر گرفته اســـت.  وى تاكيد 
كرد:تركيه كشورى نيست كه فقط به فكر خود باشد و از اين لحاظ ما قاطعانه 

با تحريمهاى آمريكا عليه ايران مخالف هستيم.

ســـرويس خارجى: نيروهاى 
انصاراهللا يمن در سلسله حمالتى به 
جنوب عربستان، دست كم 15 نظامى 
ارتش سعودى را در جنوب اين كشور 

به هالكت رساندند.
به گزارش خبرگزارى المسيره، 
نيروهاى انصاراهللا يمن در سلســـله 
حمالت خود  به استان هاى «نجران»، 
«جيزان»، و «عســـير» عربستان در سه 
روز گذشـــته، دست كم 15  نظامى 
ارتش سعودى را به هالكت رساندند 
و شمار ديگرى را نيز زخمى كردند. 
بر اساس اين گزارش، در اين حمالت 
همچنين خسارات فراوانى به ارتش 
رژيم ســـعودى وارد شد و چندين 
دستگاه خودرو و زره پوش عربستان 

منهدم شدند.نيروهاى يمنى همچنين 
موفق شدند در عملياتى ، بخش زيادى 
از تجهيـــزات و خودروهاى زرهى 
مزدوران عربستان را در شمال روستاى 
«منذر» در غرب فرودگاه الحديده منهدم 
كنند. همچنين، پنج نظامى ســـودانى 
نيـــز در حمله نيروهاى يمنى به دو 
خودروى نظامى ائتالف سعودى در 

استان «الحديده» كشته شدند.
يگان موشكى ارتش و انصاراهللا 
يمن نيز بيكار ننشست و با چهار فروند 
موشـــك بالستيك «زلزال 1»، مواضع 
ارتش ســـعودى و مزدوران آنها در 
«جيزان» عربســـتان را در هم كوبيد.

در هميـــن حال، جنگندههاى ائتالف 
سعودى در واكنش به شكست هاى 

ســـخت ميدانى ، استان شيعه نشين
«صعده» و همچنين شـــهر بندرى
«الحديده» يمـــن را هدف حمالت

هوايى سنگين خود قرار دادند.
يك منبع نظامى يمنى به خبرگزارى
اسپوتنيك گفت: جنگندههاى ائتالف
عربى چندين حمله به منطقه «سحار» و
مناطق «االزهور» و «القد» در شمال يمن
انجام دادند.جنگندههاى ائتالف عربى
همچنيـــن منطقه «التحيتا» در جنوب
استان الحديده و منطقه« كيلومتر 16»
در شرق اين استان را بمباران كردند.در
خبرى مرتبط، يك رسانه يمنى از اقدام
افراد مســـلح در ترور «فهد غرامه»، از
فرماندهان نظامى وابسته به اشغالگران
اماراتى در شهر «عدن» يمن خبر داد.

هالكت 15 نظامى ارتش سعودى در حمالت نيروهاى 
يمنى به جنوب عربستان

ســـرويس خارجى:حمله ارتش افغانستان به واليت 
«كنر»منجر به هالكت 100 نفر از اعضاى گروه تروريستى 

داعش و طالبان شد.
 در همين رابطه،فرمانده ارشـــد ارتش افغانستان در 
شرق اين كشور اعالم كرد: براثر عمليات نيروهاى ارتش در 
منطقه «نارنگ»واليت كنر كه از چند روز گذشته آغازشده 
است،100 تن از  اعضاى گروه تروريستى داعش و طالبان 
كشـــته شدند.به گفته وى ، دراين عمليات دهها مخفيگاه 
گروههاى تروريستى نابود شدند.از سويى، سخنگوى پليس 
واليت «لوگر» از كشـــته شـــدن «عين الدين» سرپرست 
فرماندارى شهرستان «بركى برك» و«عزيزالرحمان» مقام امنيتى 

اين شهرستان بر اثر انفجار بمب كنار جاده اى خبر داد.
از سويى،«حامد كرزى»رئيس جمهورى سابق افغانستان 
عامل اصلى قدرت گرفتن نيروهاى تروريستى و افراطگرايى 

در اين كشـــور را سياستهاى اشتباه آمريكا  دانست. وى 
گفت:نبايد كشـــورهاى همسايه افغانستان از جمله چين، 
روســـيه و ايران در تالشهاى صلح اين كشـــور ناديده 

گرفته شوند.
 در چنين شـــرايطى،«محمد محقق»  معاون رياست 
اجرايى دولت افغانستان اعالم كرد: «زلماى خليل زاد» مشاور 
ارشد وزارت خارجه آمريكا با وجود رايزنى با بيشتر رهبران 
سياسى درباره صلح از ديدار با رهبران شيعه در اين كشور 

خوددارى كرده است. 
«زلمـــاى خليل زاد» نماينده ويـــژه آمريكا در امور 
افغانســـتان نيز،ابراز اميدوارى كرد كه تا قبل از 20 آوريل 
سال 2019، مذاكرات صلح در افغانستان به نتيجه برسد.از 
سويى، نمايندگان طالبان با زلماى خليلزاد، فرستاده آمريكا 

در قطر گفتگو كردند.

هالكت 100تروريست داعش و طالبان  در حمله 
ارتش افغانستان به «كنر»

ســـرويس خارجى: «عمران خان» از تصميم دولت پاكستان براى گسترش 
همكارى و روابط دو جانبه با ايران خبر داد.نخست وزير پاكستان اعالم كرد:ايران 
كشور دوست و همسايه ماست و روابط ديرينه با اين كشور داريم و به دنبال 
گسترش همكارى ميان اسالم آباد و تهران هستيم.عمران خان تأكيد كرد: از ايران 
و تمامى كشورهاى خارجى دعوت به عمل مىآوريم كه از فرصت سرمايهگذارى 
در پاكستان استفاده كنند.وى همچنين درباره همكارى اقتصادى با چين و عربستان 
گفت: پكن و رياض با ارائه كمك مالى به اسالم آباد بسيارى از مشكالت اقتصادى 

پاكستان را حل كردند اما نمىتوان جزئيات آن را فاش كرد.

نخست وزيرپاكستان: به دنبال گسترش 
روابط با ايران هستيم

سرويس خارجى: روزنامه «الحيات» در گزارشى نوشت: 
نشست «پالرمو» در ايتاليا كه با هدف بررسى اوضاع ليبى و 
تالش براى حل سياسى اين بحران صورت گرفت، بيش از 
پيش تنش و اختالف گروه ها و طرف هاى درگير در اين 

كشور را نمايان تر كرد.
به گزارش اين روزنامه ، كنفرانس بينالمللى «پالرمو» كه 
براى بررسى راهكارهاى دستيابى به راهحل بحران ليبى در 
ايتاليا و بدون حضور قطر و تركيه برگزار شد، بيش از آنكه 
به نتايجى مثبت منجر شود، اختالفات عميق بين طرفهاى 

منازعه در ليبى را آشكارتر كرد.
الحيات نوشت: برخى طرفهاى منازعه با حضور در ميز 
مذاكرات با دشمنان خود مخالفت كردند و حتى ژنرال«خليفه 
حفتر»، فرمانده نيروهاى موسوم به ارتش ملى ليبى نيز در 
كنفرانس «پالرمو» شركت نكرد.بر اساس اين گزارش، ژنرال 

«خليفـــه حفتر» با وجود تحريم كنفرانس «پالرمو»، در يك
نشست غيررسمى با نمايندگان تعدادى از كشورها اعم از
مصر، روسيه، الجزاير، تونس و فرانسه شركت كرد اما «فائز
السراج»، رئيس «دولت وفاق ملى» ليبى در اين نشست حضور
داشت.اين روزنامه نوشت: رفتار هيأتهاى شركتكننده در
كنفرانس «پالرمو» متأســـفانه عمق اختالفات عميق بين آنها

را نشان داد. 
*مصر

ديدبان حقوق بشر اعالم كرد: دستگاه امنيتى مصر از
روزهاى پايانى ماه گذشته ميالدى تاكنون 40وكيل و فعال
سياسى و حقوق بشرى را بازداشت كرده است كه اغلب آنها
از خانوادههاى بازداشت شدگان سياسى حمايت بشر دوستانه
و حقوقى كردهاند.اين سازمان در بيانيهاى تاكيد كرد: نيروهاى

امنيتى هيچ گونه حكم بازداشتى را ارائه نمىدهند.

«الحيات»: نشست «پالرمو» اختالفات ميان ليبيايى ها
 را آشكارتر كرد


