
تلويزيو� هم���و��� تال� كر�� با توليد �ثا� 
��خو� � با كيفيت� مخاطبانش �� ��ضى نگه ����.

هرچند �ين ��ند همو��� با كاس���تى ها� بسيا� 
مو�جه بو�� � حا� نيز هجو� �نو�� �سانه  ها� 
بصر� � ش���بكه ها� مختلف ماهو���  ��� �ين 

�ظيفه مهم �� خطيرتر كر�� �س���ت.
 پس ال�� �ست كه مسئوال� � برنامه سا��� 
با �قت بيش���تر به توليد �ثا� مختلف بپر���ند� 
بلكه �� �ين طريق بتو�نن���د مخاطبا� تلويزيو� 
گريز �� پا� گيرند� هاشا� بنشانند � به �صطال�� 

�نها �� با �س���انه ملى �ش���تى �هند. 
�م���ا �� حا� حاضر �يج���ا� �ين �غبت �� 
مخاطب� بسى �ش���و��تر �� پيش �ست � صبر� 
حوصله � �سو�� بسيا�� �� �� سو� مدير�� � 
برنامه سا��� مى طلبد. �ير� همانطو� كه همگا� 
مى ��نند� نابسامانى ها� �قتصا�� � تو�� بيش 
�� حد� �ندگى مر�� �� تح���ت تاثير قر�� ���� 
� باعث ش���د� تا هموطنا� ما عصبى ترين مر�� 
باشند كه �� �ين �مينه� گو� سبقت �� �� �يگر 

كش���و�ها نيز �بو�� �يم.

 بنا ب���ه همي���ن �اليل� ال�� �س���ت كه 
برنامه  سا���� نگا� �يژ� �� به �ثا� كمد� ��شته 
باش���ند � مانند �هه ها� گذش���ته� سريا� ها � 
برنامه ها� طنز بيشتر� �� توليد كنند � كمتر به 
سو�� ها � موضوعا� تلخ �جتماعى بپر���ند� تا 
به �ين ترتي���ب� لبخند� هرچند كمرنگ بر لب 

مخاطبا� بنشانند.
 �لبت���ه پر��ختن به حقايق جامعه � �نعكا� 
ش���فا� � بى طرفانه �خبا�� يكى �� بز�گترين 
مسئوليت ها� �سانه ملى �ست. �ما با �ين حا� 
ال�� �ست تا مر�� غمگين �ين ���ها �� با توليد 
�ثا� طنز به خند� �� ���يم� كه گرچه س���خت 

�ست� �ما �مكا� پذير � شدنى �ست.
 به هر ���� مس���ئوال� فر�مو� نكنند كه 
مخاطبا� تلويزيو�� مر�مى هس���تند كه طى �ين 
سالها سختى ها� بسيا�� �� �� سر گذ��ند� �ند. 
�� هشت س���ا� جنگ تحميلى گرفته تا تحمل 
تحريم ها� سنگين �قتصا�� � باليا� طبيعى � 
هز�� �تفا� �يگر. مس���ئوال� عزيز� برنامه سا��� 
گر�مى� مر�� �� ��يابيد..... �نها حالشا� خو� 

نيست.

�صوال� «تا�يخ نگا��» �� بين �ير�نيا�� سنتى نامألو� 
� نامتد��� بو�� �س���ت � �� �نجا كه شيو�  نقل� تا�يخ� 
�ين �يا� - �غلب- بر پايه  شفاهيا� صو�� مى گرفته 
� مى گير�. فعاليت ها� مكتو� �� �ين حو��� �نچنا� 
پر�نگ نبو�� � نيست. مصد��� توضيحا� فو�� هنر 
قديمى «نقالى» �ست كه �� شيو� ها� نقل تا�يخ �� �ير�� 
� برخى �� كشو�ها �ست � نكته مهم تر �� كه نقالى ها 
- �غلب- �ميخته با قصه � �فسانه هستند � متأسفانه� 
��ستا� سر�يى � �فسانه پر���� �� نقل قو� ها� تا�يخى 
حتى �� ف�رمت مكتو�� ��- نيز �خنه كر�� �ست. ما 

حا�� با چنين ش���ر�يطى ك���ه كليت «تا�يخ» 
� «تا�يخ نگا��» �� �ي���ن م�لك با خال� � �خامتى 
خو�خو�سته ��بر�ست� «موسيقى» � «تا�يخ موسيقى»� 
حايز �ضعيتى به مر�تب �سفناكتر �ست. نخست �� �ين 
جهت كه موسيقى �� بالتكليفى فقهى هز�� � چندصد 
ساله �� سرگر��� بو�� � هست � �يگر �� كه� موسيقى 
�ير�نى خو� هنر� شفاهى �ست � �ين هنر � تا�يخ� 
مجهو� � مبهومش� تا�يخ � تا�يخ نگا�� �� بسيا� 
سخت برمى تابد. حا� با �ين ��صا� موسيقيد�نى �هل 
قلم � متعهد � �سالتمد�� به تا�يخ � فرهنگ كشو��� 
با عزمى جز�� نگا�� سرگذشت پر �مز � ���� �� پى 
گرفت كه ������گى �� - شايد- بيشتر �� بيا� ��قعيت 

بو�� تا بيا� حقيقت.
�هالى نگا�� � پژ�هش ��قف �ند كه «��قعيت» � 
«حقيقت»�هر چند �� مر� مميز� �� به �ند���  يك تا� مو� 
همنشين �ند� �لى گا� تا فرسخ ها با يكديگر پشت نشينند. 
�ين نكته �� نيز نبايستى فر�مو� ساخت كه حقيقت� 
حد�عال� ��قعيت �ست � نكته جالب � تلخ �ين كه 
�� تا�يخ ما (به طو� �عم) � تا�يخ موسيقى ما� (به طو� 
�خص)� ��قعيا� هر چند ضد � نقيض بيا� شد� �ند��ما 
بسيا�� �� حقايق هنو� ناگفته � شايد ممنو� �لبيا� باشند. 
پس �قتى كه�به ط���و� مثا��قضيه هديه پا�چه 
ماهو� توس���ط خو�جه هامبا�تس���و� به جنا� 
مير��حسينقلى �� �� كتا� «سرگذشت موسيقى �ير��» 
مى خو�نيم� بايستى با عقالنيتى منتقد�نه[تر] � شكاكيتى 
مفتشانه ���� مو��� �� با مد��� موجو� تطبيق �هيم � 
�ينجاست كه كا� حرفه �� يك مو�� نمو�� عينى 
مى يابد. «.... كا� مو�� فقط �ين نيس���ت� كه �� متن� 
مطلب بير�� بكشد. مو�� بايد �ين مطلب �� با شو�هد 

� قر�ئن ���� متنى � �يرمتنى تطبيق �هد». (سجا��� 
(1394

پر��ضح �ست كه ش���ا����� «��� �هللا خالقى» 
(1344/08/21- 1285) هر چند كه به �قايع نگا�� � 
شر� حا� نويسى �هتمامى تا�� ��شت� �لى به هر صو�� 
تخصص �صلى �يشا� «تا�يخ نگا��» نبو� � �ينجاست 
كه صعوبت كا� مو�خا� حو�� موسيقى بيش �� پيش 
مبرهن مى گر�� كه - هر چه بيشتر � بيشتر- ��يكر� 
معمو�� موجو� �� �� «تا�يخ نگر�» به «تا�يخ نگا��» 

مغاير � متمايز نمايند.
� �ما يكى �� مصائب تا�يخ نگا�� �� حو�� 
هنرها� شفاهى � سنتى �ير�نى �� جمله موسيقى 
(كه �� قضا ماهيتا� خو� هنر� شفاهى �ست � ��با� 
فن �� نيز برخال� برخى هنرها �� جمله خوشنويسى� 
�ساسا� با مكتوبا� بيگانه �ند)� تعد�� تكثر � تلو� ���� 
� نظر�� �س���ت. «يكى �� مشكال� تا�يخ نويسى� 
نه �� �ير�� بلكه پديد� تا�يخ نگا�� � تا�يخ نويسى� 
تعد� تلقى ها � �يدگا� ها نسبت به حو���� �شخا�� 
سلسله ها� ����� سياسى جها� � سر�مين هاست. بند� 
ممكن �ست �� يك منبع �ستنباطى كنم شخص �يگر� 
�ستنباطى متفا�� � حتى متناقض با �� ��شته باشد� 
�لى با �ين حا�� قو�عد� �جو� ���� كه بر�س���ا� 
�نها مى شو� به حد�قل نگا� تا�يخى �ست پيد� كر�». 

(سجا��� 1394)

شناخت �ين قو�عد با تحصيل 
علم � تجربه حاصل خو�هد شد� �لى به �عم ��قم �ين 
سطو�� �ين «نگا� تا�يخى» ��تى � كمتر �كتسابى �ست. 
خالقى حايز �ين �يدگا� تا�يخى بو� � چه بسا كه �گر 
�� بجا� تحصيل �� �شته ��بيا�� تا�يخ مى خو�ند 
�يگر كمتر به سر�� ساخت � تنظيم ملو�� ها� منظو� 
� مو��� مى �فت � فقط � فقط «تا�يخ» مى نگاشت � 

به تا�يخ � تا�يخ شناسى � تا�يخ نگا�� مى پر��خت.
كتا� سرگذشت موسيقى �ير��� مير�ثى مكتو� 

�� ��ثيه �� نامكتو� �ست كه ��قعيا� بسيا�� �� ثبت 
� بيا� ��شته �ست� حا� �ين كه� كتا� مذكو� تا به چه 
ميز�� �� حقايق �� عنو�� ��شته - خو�- موضو� قابل 
كنكا� �يگر� �ست �لى �� �ين مهم نمى تو�� غافل 
شد كه �هميت �ين جها� قلمى � �مثا� �ثا� نوشتا�� �� 
�ين �ست� به �ين �ليل �ست كه سعى ��شته � ���ند كه 
موسيقى ��نا� �� �� قر� ها تحقير تا�يخى برهانند � �ين 

خو� موضو� كمى نيست.
 �������������������������

منابع: 
�� سجا��� سيدصا��. 1394. نگا� بى طرفانه 
بر�� �ير�� �� منظ���ر �ير�نيا� (گفت �گو: حميد�ضا 
محمد�). با�نشر �� سايت مركز ��ير� �لمعا�� بز�� 
�سالمى: 26 خر���. (�ين مصاحبه نخست �� ���نامه 

شر� منتشر شد.)
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به پيوست

سرگذشت موسيقى �ير��� ��قعيت يا حقيقت�
 عصبى ترين مردم را 

بخندانيم!

��سى نبو� هر �نچه �� سينه بو�
          ��سينه بو� هر�نچه ��سى نبو�

صد خانه پر �� كتا� سو�� ندهد  
«ال����»!             بايد كه كتابخانه �� سينه بو�

نمايش��گاهى با عنو�� «كال� : 20 تصوير� 
20 ���ي��ت»� مجموع��ه �ث��ا�� �� گ��ر�� 
تصويرسا��«�ميد�» �ست كه �� 25 �با� تا 2  ��� 
�� گالر� مژ�� به تماش��ا� عمو� عالقه مند�� 

���مد� �ست.
�� �ين نمايش��گا�� تصويرسا�� هايى با 
محو�ي��ت «كال�» با �ثا�� �� مريم ��ش��ا�� 
فا�س��انى� معصوم��ه �عتب��ا������ بهدخت 
بهر���� هال��ه توكلى�گلن��ا� خانعلى ����� 

����� خير�با��� �يبا��كر� محسن ���قى� �لها� 
شايانفر� مريم شاهو��نى� �يسا� صا�قى� عطيه 
ضيغمى� پريسا طالع ����� �لهه فرمانيا�� پيما� 
مبا�كى��ميرمحمدخانى� حميد� معتمدفر� سا�� 
نو���كرمانش��اهى � سيمين هنر��� به نمايش 
گذ�شته شد� �س��ت. �� ��تبا� با برگز��� �ين 
نمايشگا� پا� صحبت ها� «محسن ���قى» يكى 

�� تصويرگر�� �ين مجموعه مى نشينيم.

پا� صحبت ها� «محسن ���قى»��با�� نمايشگا� گر�هى تصويرسا�� �� گالر� مژ��

 بقيه �� صفحه5

با يا�كر�� �� شا����� ��� �هللا خالقى
 �حيد خانه سا�

حد
زوا

متا
ضا م

در
حّم

م

ویژه ادب وهنر ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

علم

در خدمت جنگ

یا صلح

گزارش

صفحه 7

کنکاشی پیرامون 

موقعیت ژئوپلیتیکی

و ترانزیتی ایران

اقتصادي

صفحه 11

خطرهایي که آینده 

انقاب اسامي را 

تهدید مي کند

گفته ها و نوشته ها
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* نمي توانند صادرات نفت ايران را قطع کنند
 * تاش دولت کنترل تورم و ارتقاي اشتغال است

  * ب�ا فش�ار اقتص�ادي، ح�رف ناح�ق و جن�گ روان�ي، ايران
تسليم نمي شود

 * هر روز با همسايگان رابطه نزديکتري برقرار مي کنيم
 * در برابر فشار، هرگز دست ها را باا نخواهيم برد

 * سياست خارجي و حقوقدانان ما آمريکا را منزوي کردند
 * قطعاً با ايس�تادگي در کنار هم و هدايت رهبري، آمريکا را 

شکست مي دهيم
 * باکري ها از اين سرزمين برخاستند و افتخار بزرگ آفريدند

 * بيمارستان 225 تختخوابي امام خميني)ره( خوي با حضور 
رئيس جمهوري افتتاح شد

 * راه آه�ن مهاب�اد � اروميه با حض�ور رئيس جمهوري مورد 
بهره برداري قرار گرفت

رئیس جمهوري با بیان این که 
آمریکا خیال می کرد با فش���ار چند 
ماهه ملت ایران تسلیم می شود، اظهار 
داشت: نمی گذاریم فشارهای آمریکا 
و مزدورانش برای مردم مشکات 
ب���زرگ ایجاد کند و هرگز در برابر 
فشار دست ها را باا نخواهیم برد.

حجت ااس���ام و المسلمین 
دکتر حسن روحانی دیروز در اجتماع 
پر شور مردم استان آذربایجان غربی 

در ورزشگاه شهید چمران شهرستان 
خوی، این شهر را شهر علم، دانش، 
جهاد، ایثار، فقاهت و عرفان دانست 
و گف���ت: خوی در میان همه مردم 
ایران شهری پرنشاط بوده است و به 
عنوان نگینی در مرزهای ایران عزیز 
می درخشد. وي افزود: خوشحالم 
که در ماهی میهمان مردم اس���تان 
آذربایجان غربی هستم که همگی
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه4

مهلت وزارت نفت به مالکان خودروها

براي دریافت کارت سوخت

»یني شفق«: با انتشار فایل صوتي قتل خاشقجي

کار »بن سلمان« تمام مي شود
* مالکان خودروها و موتورسيکلت هاي فاقد کارت سوخت از 3 تا 24 آذر درخواست کارت جديد بدهند

* نحوه دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت و تلفن اطاع رساني مي شود
*  براي ثبت تقاضاي دريافت کارت سوخت جديد هيچ مبلغي از متقاضيان دريافت نمي شود

* »يني شفق« روزنامه نزديك به دولت ترکيه: اين فايل ها شامل صحبت هاي قاتان خاشقجي 
با مسئوان خود در »رياض« بعد از انجام جنايت و گفتگوهايي است که نقش »بن سلمان« را 

در انجام اين قتل ثابت مي کند

  كااهاي اساسي را در هر شرايطي تأمين مي كنيم
شمخاني در ديدار وزير امور خارجه انگلستان  : 

    * دبي�ر ش�وراي عال�ي 
امني�ت ملي: ايران با توجه 
ب�ه انفع��ال ط��رف ه�اي 
ديگ��ر ب�راب��ر  گفت��ار و 
رفتار ناش�ايس�ت آمريکا 
تصميم�ات ازم را ب��راي 
بازگش�ت به شرايط پيش 
از برجام اتخاذ کرده است  
  * اتح��ادي�ه اروپ�ا باي�د

  همراهي با دولت ترامپ 
مشارکت در جنايات آمريکاست

صفحه3

صفحه2

صفحه14

* مديرکل گسترش آموزش عالي  وزارت علوم: 
بايد به استاندارد هاي بين المللي بازگرديم

*  شمار دانشجويان دکتري تنها در 3 سال 
60 هزار نفر افزايش يافته است!

* بيش�ترين تعداد دانش�جوي تحصيات 
تکميلي در دانشگاه آزاد است

 * وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي: اولويت 
ما براي کودکان، توانمندسازي و توجه به 

مسائل آموزشي آنان است
 * محس�ني بندپ�ي: در س�امانه س�ازمان 
بهزيستي 1/5 ميليون نفر به عنوان معلول 
ثب�ت ن�ام ش�ده اند ک�ه 240 هزار نف�ر آنها 

کودک هستند

وزارت علوم: شمار 

دانشجویان ارشد و دکتري 

از خط قرمز عبورکرد

 بانک اطاعاتي کودکان 
معلول ايجاد مي شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
بروس هداك

قانون

و جامعه

رئيس جمهوري در جمع مردم خوي : 

انتقادات دلسوزانه 
یا یورش هاي 

کاسبکارانه؟

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

فروش اتوبوس، ميني بوس ،  وانت نيسان و اتومبيل ليفان

مؤسس�ه �طالعا� � ش�ركت �ير�نچا� ��نظر ���� نسبت 
به فر�� جمعا� 9 �س�تگا� خو��� ما��� بر نيا� خو� طبق 

ليست �ير �� طريق مز�يد� �قد�� نمايد.
متقاضيان خريد مي توانند جهت بازديد از خودروها و دريافت 
ــاعات  ــركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 97/9/6 در س فرم ش
ــنبه به آدرس: تهرانـ  بلوار   ــنبه تا چهارش اداري روزهاي ش
ــه اطالعات  ــاختمان مؤسس ميرداماد خيابان نفت جنوبي س
ــه و يا با تلفن هاي  ــليماني مراجع ــد حمل و نقل آقاي س واح

29993266 و 29993339 تماس حاصل نمايند.
1� �توب�و� بن�ز 457 م�د� 1384 ي�ك �س�تگا�
2�  ميني بو� بنز �تا� بلند 508 مد� 1381 يك �ستگا�
�س�تگا�  5  1383 م�د�  نيس�ا�  ��ن�ت   �3
4� س�و��� ليف�ا� 620 م�د� 1394  2 �س�تگا�

آگهـي مزايـده

ت دوم
نوب

آگهي مناقصه عمومي 
يك مرحله اي 

( 97 / 400 / 2558 )
(  شماره مجوز  4041 .  1397  )

مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه شمال 
موضوع مناقصه: پيمان تعويض پوشش 10 كيلومتر خط 8 اينچ علي آباد / 

گرگان كيلومتر 35 الي 41 و 48 الي 52 (جلين تا گرگان) منطقه شمال
مبلغ برآورد مناقصه:  497ر942ر474ر25 ريال

1- محل � مكا� �جر�� كا�: �ستا� گلستا� محد��� جلين تا گرگا�
2- مد� �جر�� كا�: 360 ���

3- نا� �ستگا� نظا��: شركت خطو� لوله � مخابر�� نفت منطقه شما�
4-  قيمت ها متناسب با كاال� ساخت ��خل با لحا� كيفيت ���ئه گر��.

ــغ   نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در فرآينـد ارجـاع كار : مبل
000ر000ر280ر1 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج 
در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح  ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي 

به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هيئت محترم وزيران.  
ــماره   ش ــاب  حس ــه  ب ــت  مي بايس ــد   نق ــه  وج ــاً  ضمن
ــركت خطوط  ــك مركزي ش IR360100004101046871202068 بان

لوله ومخابرات نفت منطقه شمال واريز گردد.
ــات و تجهيزات يا نفت و  ــته  تاسيس - دارا بودن گواهينامه صالحيت در رش

گاز با حداقل رتبه 5

- گواهي تاييد صالحيت ايمني ( از اداره كار) 
ــي توانند  ــركت كنندگان م زمـان و مهلـت خريد اسـناد مناقصه: ش
ــي نوبت دوم در  ــا 5 روز پس از چاپ آگه ــي نوبت اول ت ــاپ آگه ــان چ از زم
ــماره   ــاب ش ــغ 300/000 ريال به حس ــز مبل ــس از واري ــاعت اداري، پ س
ــركت خطوط  ــك مركزي ش IR360100004101046871202068 بان
ــش واريزي و معرفي نامه  ــمال، به همراه في ــه ومخابرات نفت منطقه ش لول

معتبر حضوراً جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
ــركت كنندگان  زمـان و مهلـت تكميل و تحويل اسـناد مناقصه: ش
ــاعات اداري  ــناد در س مي توانند تا 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اس

نسبت به تحويل اسناد تكميل شده به آدرس ذيل اقدام نمايند. 
ــارى، بلوار طالقانى، شركت  محل دريافت و تحويل اسـناد مناقصه: س
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران/ منطقه شمال –  امور حقوقي - كد پستى 

 4817816935
زمان و محل گشـايش پاكت ها: پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون 
مناقصات به آدرس تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- 
ــاعت14:30  ،  ــنبه مورخ 97/10/8 س ــتم روز ش پالك 188-  طبقه  هش

بازگشايي خواهد شد .
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي 011-33271359-33854065 

تماس حاصل فرمائيد.
www.shana.ir                     www.ioptc.ir

روابط عمومى

ش�ر�يط ���طلبينموضو� مناقصهشما�� مناقصه
داشتن مجوز و صالحيت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذيصالحخريد،  نصب و راه اندازى سامانه نظارت الكترونيك97-440

1) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2) مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 1397/09/01) به مدت 7 روز مى باشد.

3) نشانى محل دريافت اسناد مناقصه: 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 . 

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

5) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور ادارى شركت آلوميناى ايران. 
ــناد مناقصه مشخص گرديده است و داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  ــرايط، در اس ــاير ش توضيح اينكه: س

32605344-058  تماس حاصل فرمايند.
شناسه آگهى :294744

روابط عمومى شركت آلوميناى ايران

ت اول
نوب آگهى استعالم ارزيابى كيفى مناقصه 

شركت آلوميناى ايران 

اطالعيـه
سازمان ملى استاندارد ايران

برمبنـاى قانـون ارتقاءكيفى توليدخودرووسـايرتوليدات صنعتى داخلى مورخ 1389/2/26برنج سفيدشـده مشـمول مقررات 
استاندارد اجبارى قرار گرفته است.استاندارد ملى ايران به شماره  127  تحت عنوان  برنج سفيدشده برمبناى اجالسيه كميته ملى 

مربوطه مورد تجديد نظر قرارگرفته است كه مراتب جهت اطالع عموم وتوجه به الزامات قانونى آگهى مى گردد.
 �لز�ما� قانونى:

كليه واردكنندگان اين فرآورده سه ماه ازتاريخ انتشارآگهى مهلت خواهند داشت تانسبت به رعايت استاندارد مذكوراقدام 
الزم رابه عمل آورند و همچنين واردات فرآورده هاى مشمول مقررات استاندارداجبارى پس ازانقضاى مهلت مقرربرحسب 
ضرورت واولويت بايدمنطبق بااسـتانداردملى ويااسـتانداردهاوضوابط فنى معتبروموردقبول سـازمان باشد.كليه اشخاص 
حقيقى وحقوقى ذيربط مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتردرمركزبه سازمان ملى استاندارد ايران ودراستانها به ادارات 

كل استاندارد مراجعه نمايند.
دفترروابط عمومى و ارتباطات بين الملل 3036/ م الف

آگهي تجديد فراخوان 
مناقصه عمومي يك مرحله اي

خريد 100 (يكصد) تن كربن فعال 
مورد نياز كارخانه طالى زرشوران

رجوع به صفحه 5  2971 /� �لف

شركت گستر� معا�� 
� صنايع معدنى طال� ��شو���

ت اول
  نوب

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزاري فراخوان 
ارزيابي كيفي مناقصه فوق الذكر اقدام نمايد:

الف: شرح مختصر خدمات: اجاره يك فروند شناور تعميراتي
ــركت نفت فالت قاره ايران در  ب: محل اجراي خدمات: مناطق نفتي ش

خليج فارس
ج : مدت خدمات: دو سال

ساير موارد كه مي بايست مد نظر قرار گيرد:
1ـ توانايي ارائه ضمانتنامه « شركت در مناقصه» به مبلغ 5,654,342,400 

ريال يا 119,230 يورو
2ـ توانايي ارائه ضمانتنامه « انجام تعهدات» به ميزان 10% مبلغ كل قرارداد، 

طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.
3ـ به تقاضاهاي مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد 
ــدارك و تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده  و م

نخواهد شد.
4ـ شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها در 

چهارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهد بود.
5ـ پيشنهادهاي مالي مي بايستي حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادها به 

كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراي اعتبار و قابل تمديد 
براي يك دوره ديگر باشند.

ــي، جهت دعوت در  ــده در ارزيابي كيف ــب حداقل امتياز تعيين ش 6ـ كس
مناقصه  فوق الذكر الزامي است.

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود تا حداكثر ظرف يك هفته پس 
از انتشار آگهي نوبت دوم، با همراه داشتن معرفي نامه معتبر به آدرس ذيل 

مراجعه و حضوراً نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.
ــن مهلت دريافت مدارك  ــتي ظرف مدت 14 روز پس از آخري ــاً بايس ضمن
ارزيابي كيفي اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد. محل و 

زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مي گردد.
نشاني محل اعالم آمادگي و تحويل اسناد ارزيابي كيفي: تهران، خيابان ولي عصر، 
نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره 12، شركت نفت 

فالت قاره ايران، طبقه 5، امور قراردادها، تلفن 021-23942510
ــتر در روز آگهي  ــب اطالعات بيش ــره: متقاضيان مي توانند جهت كس تبص
 WWW.IOOC.CO.IR ــايت اينترنتي اين شركت به نشاني نوبت دوم به س

مراجعه نمايند.
روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران

فراخوان ارزيابي كيفي

مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 96/058/ات/ت2

اجاره يك فروند شناور تعميراتي شركت نفت فالت قاره ايران 
(سهامي خاص)

شما�� مجو�:  4245 � 1397 

قابل توجه فرهنگدوستان
ازسايت فروشگاه اينترنتي  انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد

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

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

جامعه همه جائي
نوشتة ��� كا�نو 

ترجمة �كتر باقر سا��خاني� �كتر منوچهر محسني
قطع وزيري، 440 صفحه ، چاپ يازدهم 

در ميان رشته هاي تخصصي جامعه شناسي در طول چند دهة اخير، كمتر رشته اي 
مانند جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي با دگرگوني گسترده  از نظر موضوعي و 
محتوايي مواجه بوده است. آنچه در اين تحول نقش اساسي داشته است، تغييرات 
بنيادي در زيرساخت هاي فناورانة وسايل ارتباطي است. تبديل آنالوگ به ديجيتال 
ــي از  ــاخته و بخش و پيوند انفورماتيك و مخابرات نه تنها رايانه ها را از انزوا خارج س
شبكه ها كرده است، بلكه حيات اجتماعي تمامي رسانه هاي جمعي را نيز دگرگون 

ساخته است.
آنچه را كه مي توان جامعه شناسي رسانه هاي جمعي يا وسايل ارتباط جمعي ناميد، 
ــت. منظور از  ــي ارتباط جمعي و آثار آن بر زندگي اجتماعي اس به طور كلي بررس
ــت كه به يك عامل اجتماعيـ  فرديـ  گروهي  ارتباط جمعي مجموعه فنوني اس
امكان مي دهد توده وسيعي از افراد را مخاطب قرار دهد. اين فنون دربرگيرنده رسانه ها و فنون ارتباطي هستند كه از ابزارهاي 
رسانه اي در جهت اشاعه پيام استفاده مي كنند. اين در حالي است كه در جامعه شناسي ارتباطات، ارتباط به عنوان ركن اصلي 
در تعامل ميان افراد تلقي مي شود. در جامعه شناسي ارتباط جمعي نكته اصلي مورد نظر ارتباطي است كه از طريق رسانه ها با 

جمعيت ها فراهم مي آيد و در آن مورد خطاب اصلي جامعه است.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 
ويراست جديد

 * 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 *

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  شهريور 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70000  ريال

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه 13-01-2-02-121-97 نوبت اول

نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير��
موضو� مناقصه: خريد �� ��يف ���يو250 � 400كيلو ���

� مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 1/850/000/000 �يا� 
(يك ميليا�� � هشتصد � پنجا� ميليو� �يا�) به صو��: 

�لف) ضمانت نامه بانكي
�) ضمانت نامه ها� صا�� ش���د� �� سو� مؤسسا� �عتبا�� غيربانكي كه 

����� مجو� ال�� �� طر� بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير�� هستند.
�) �جه نقد ���يز به حسا� سيبا مناقصه گز�� 0110391892000 نز� 

بانك ملي �ير�� شعبه �هنشهر كد3565
�) �نو�� ����� مش���ا�كت �� �جه شركت سنگ �هن مركز� �ير�� سهامي 

خا� قابل �صو� �� كليه بانك ها
� �ما� فر�� �س�نا�: �� تا�يخ نش���ر �گهي نوبت ��� به مد� 14��� �� 

تا�يخ 97/8/29 لغايت 97/9/12
� محل تحويل �سنا� مناقصه: يز� � ميد�� �ما� حسين(�) � �بتد�� بلو�� 
شهيد بهشتي � شركت س���نگ �هن مركز� �ير�� � �بيرخانه كميسيو� 

معامال� � تلفن تما� (36285630�035)
� �ما� تحويل �س�نا� مناقصه: تا پايا� �قت ����� (س���اعت14) مو�� 

97/10/1
� نح�و� خريد �س�نا�: به صو�� �ينترنتي بر�س���ا� شر�يط مند�� �� 

WWW.ICIOC.IR  سايت
ضمنا جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 84 � 31454481�035 

تما� حاصل نماييد.
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

ملت ايران پاسخ آمريکا را در 22 بهمن خواهد داد

روحانی در بازديد از بيمارستان 225 تخت خوابی خوی از کودکان بيمار عيادت کرد

نه به خاطر برجام بلکه به خاطر دفاع از هويت و استقال خودش جلو     زياده خواهي هاي 
آمريکا را بگيرد   

 * وزير امور خارجه انگلستان: اروپا مايل به حفظ دستاوردهاي برجام است  
*عراقچي: اجماع جهاني به نفع ايران است

 * مع�اون سياس�ي وزي�ر ام�ور خارجه:به دلي�ل فش�ارهاي آمريکا،هنوز هيچ کش�وري 
حاضر نشده است ميزباني ساز و کار مالي اروپارا قبول کند
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 دبير شوراى عالى امنيت ملى با 
اشاره به شكست پى در پى و تحقير 
آميز سياست هاى آمريكا و اذنابش 
در منطقه، گفت: هرگونه همراهى با 
سياست هاى دولت ترامپ از سوى 
برخى كشورهاى اروپايى به عنوان 
مشاركت در جنايات آمريكا، رژيم 
صهيونيستى و ارتجاع منطقه خواهد 

بود.
به گزارش ايرنـــا از دبيرخانه 
شوراى عالى امنيت ملى، جرمى هانت 
وزير امورخارجه انگليس عصر دوشنبه 
با دريابان على شمخانى نماينده مقام 
معظم رهبرى و دبير شـــوراى عالى 
امنيت ملى ديدار و پيرامون مهمترين 
موضوعات دوجانبه، منطقه اى و بين 
المللى مورد عالقه دو كشور با وى 

گفتگو كرد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى 
كشـــورمان در اين ديدار با انتقاد از 
عدم همكارى مناسب اتحاديه اروپا 
در شـــرايط خروج آمريكا از توافق 
بين المللى برجام و نقض قطعنامه 
شوراى امنيت ســـازمان ملل، اظهار 
داشت: مذاكرات هسته اى و توافق 
برجام بـــه ميزبانى و تالش اتحاديه 
اروپا صورت گرفت و نقض آن نيز به 
معناى زير پاگذاردن حيثيت، اعتبار و 
جايگاه سياسى اتحاديه اروپا از سوى 

آمريكاست.
دريابان شمخانى افزود: ايران 
با توجه بـــه انفعال طرف هاى ديگر 
برابر گفتار و رفتار ناشايست آمريكا بر 
اساس منافع ملى و مسئوليت هاى خود 
تصميمات الزم را در مقابله با اين اقدام 
و امكان بازگشت به شرايط پيش از 

توافق اتخاذ كرده است.
وى تاكيد كرد: سطح فعلى روابط 
اقتصادى ميان دو كشـــور و تسهيل 
روابط بانكى در اين زمينه رضايت 

بخش نيست.
دبير شوراى عالى امنيت ملى با 
انتقاد از مواضع بى پايه برخى كشورها 

عليه سياست هاى منطقه اى ايران و 
تاكيد بر جديت كشورمان در مبارزه 
مستمر با تروريسم، گفت: در صورتى 
كه سياســـت ها و اقدامات عملى 
جمهورى اسالمى و تقديم ده ها شهيد 
در مقابله با تروريسم انجام نشده بود، 
امروز داعش حكومت عراق و سوريه 
را در دست داشت و همسايه اروپا 

محسوب مى شد.
شمخانى با غير قابل قبول دانستن 

عدم برخـــورد قاطع دولت انگليس 
با شـــبكه هاى رسانه اى حامى گروه 
تروريستى كه زنان و كودكان بى گناه 
را در اهواز به شهادت رساندند، خاطر 
نشان كرد: اين انتظار از دولت انگليس 
وجود دارد كه موضع خود در قبال 
لزوم مقابله با تروريسم و نقض حقوق 
بشـــر را به صورت شفاف اعالم و 
سياست هاى اعمالى خود را نيز مطابق 

با آن دنبال كند.
وى همچنيـــن با انتقاد از رويه 
دولت انگليس در فروش ســـالح و 
تجهيزات امنيتى به كشورهاى ناقض 
حقوق بشر مانند عربستان سعودى و 
بحرين خاطر نشان كرد: چشم پوشيدن 

از جنايت هاى فجيع كشورهاى متجاوز 
سعودى و امارات در يمن و محاصره 
اقتصادى مردم مظلوم اين كشور با 
هدف حفظ منافع اقتصادى، بيانگر 
اعمال استاندارد دوگانه و قابل معامله 
بودن جان انسان ها در نظر مقامات 

كشورهاى اروپايى و آمريكاست. 
شمخانى با اشاره به شكست 
پى در پى و تحقير آميز سياست هاى 
آمريكا و اذنابش در منطقه تصريح كرد: 

هرگونه همراهى با سياست هاى دولت 
ترامپ از ســـوى برخى كشورهاى 
اروپايى ضمن آن كه بر روابط دراز 
مدت با كشورمان تاثير منفى خواهد 
داشت، موجب شـــكل گيرى نگاه 
منفى نسبت به آن كشورها نزد افكار 
عمومى ملت ايران و ملت هاى منطقه 
به عنوان شـــريك جرم در جنايات 
آمريكا، رژيم صهيونيستى و ارتجاع 

منطقه خواهد شد.
شـــمخانى گفت: اگر آمريكا 
مقابل ايران خواسته هايش را به اروپا 
تحميل كند فردا در مناسبات شما با 
ساير كشورها هم ورود خواهد كرد 
و اتحاديه اروپا بايد نه به خاطر برجام 

بلكه به خاطر دفاع از هويت و استقالل 
خودش جلو زياده خواهى هاى آمريكا 
را بگيرد. دبير شوراى عالى امنيت ملى 
تاكيد كرد: امروز داشتن جهانى با ثبات 
و عارى از خشونت و ناامنى با برائت 
جستن از سياست هاى تنش زا و بحران 
آفرين آمريكا و رژيم صهيونيستى و 
اتخاذ مواضع و سياست هاى مستقل 
در مسير تامين منافع مشترك ملت ها 

قابل تحقق است. 

  وزير امور خارجه انگليس هم 
در اين ديدار با اشـــاره به مشكالت 
و موانعى كه دولت آمريكا در مسير 
مبادالت مالى و روابط بانكى پس از 
برجام ايجاد كرده است، بر ضرورت 
پيگيرى و حل و فصل مسائل پيش 

رو تاكيد كرد.
وى با ابراز خرســـندى از سفر 
به جمهورى اســـالمى ايران و ديدار 
و گفتگو با مقامات عالى كشورمان، 
اظهار داشـــت: اروپا مايل به حفظ 
دستاوردهاى برجام است و در اين 
مسير ايده هايى مانند تاسيس سامانه 
تبادل مالى مستقل از آمريكا و اقتصاد 
بدون دالر را با جديت دنبال كرده و 

در تالش مشترك براى عملياتى كردن 
آن است.

رايزنى وزيران خارجه ايران و 
انگليس درتهران  

جرمى هانت، وزير امور خارجه 
انگلســـتان و هيات همراه،  ديروز 
در محل وزارت امـــور خارجه با 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 

ديدار و گفتگو كرد.
وزراى امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران و انگلستان در اين ديدار 
جنبه هاى مختلف روابط و مناسبات دو 
جانبه، از جمله مسائل مرتبط با سازوكار 
مالى اروپا موســـوم به اس پى وى،
 براى پيشبرد روابط اقتصادى و تجارى 
در چارچوب برجام را مورد تبادل نظر 
و گفتگو قرار دادند. طرفين همچنين 
در باره مهمترين مسائل منطقه اى، 
از جمله لزوم تسريع در پايان دادن 
به جنگ در يمن و   ساير روندهاى 
جارى در منطقه   تبادل نظر كردند.
وزير امور خارجـــه در ديدار با «تادا 
ميچى ياماموتو» نماينده ويژه دبيركل 
سازمان ملل متحد در امور افغانستان 
هم گفت: جمهورى اســـالمى ايران 
آماده همكارى با سازمان ملل متحد 
در تمامى حوزه ها در افغانستان است 
و از ابتكارات صلح در اين كشور قويا 

حمايت مى كند.
به گزارش مركز ديپلماســـى 
رسانه اى وزارت امور خارجه، محمد 
جواد ظريف افزود: ايران خواســـتار 

ثبات و امنيت در افغانستان است .
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل 
متحد در امور افغانســـتان هم ضمن 
قدردانـــى از حمايت هاى جمهورى 
اسالمى ايران براى استقرار صلح و ثبات 
در افغانستان، تداوم نقش سازنده ايران 
از جمله در كنفرانس آتى در خصوص 
افغانستان در ژنو را خواستار شد .به 
گفته وى، كنفرانـــس ژنو با ميزبانى 
مشترك دولت افغانستان و سازمان ملل 

متحد برگزار خواهد شد.

شمخانى:   همراهي با دولت ترامپ مشاركت در جنايات آمريكاست

بقيه از صفحه اول
در آن ميهمان پيامبر عظيم الشـــأن 
اسالم و امام صادق(ع) و ماه آغاز 
امامت حضرت وليعصر ارواحنا له 

الفداه هستند.
 رئيس جمهوري خاطرنشان 
كرد: پيامبراسالم (ص) براى همه 
جهانيان خير، رحمت، معنويت، 
برادرى، همزيستى مسالمت آميز، 
اخالق و زندگى مادى و معنوى به 
ارمغان آورد و فخر ما اين است كه 

پيرو آن پيامبر رحمت هستيم.
آذربايجــان ســنگر بزرگ 

حراست و حفاظت
روحاني اظهار داشت: همواره 
آذربايجان به عنوان سنگر بزرگ 
حراست و حفاظت از ايران بزرگ 
و مقتدر اسالمى بوده و امروز هم 
هست و در سايه مسير و راهى كه 
پيامبر عظيم الشأن ما را با آن آشنا 
كرده است ، امروز در مسير اقتدار 
و قدرت ايران اسالمى مان حركت 

خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: از مردم 
شريف و قهرمان ايران به خاطر اين 
كه در اين ماه ها و در اين ايامى كه 
دشـــمنان مى خواســـتند ما را از 
استقالل، آزادى، اسالم، جمهوريت 
و مردمســـاالرى پشيمان كنند، با 
قدرت و اقتدار در برابر دشـــمنان 

ايستادگى كردند، تشكر مى كنم.
 رئيس جمهوري تاكيد كرد: 
دشـــمنان ملت ايران مى خواستند 
روز 13 آبان، ايران را آشفته ببينند 
و 13 آبان را روز غم و اندوه ملت 
ايران مشـــاهده كنند، اما مردم با 
مقاومت و ايستادگى شان قدرت 
خود را در برابر دشـــمنان در اين 

روز به نمايش گذاشتند.
پاســخ آمريكا در 22بهمن 

امسال
روحانى با بيان اين كه ملت 
ايران پاسخ آمريكا را در روز 22 
بهمن امســـال خواهد داد، گفت: 
برشما مردم بزرگ و قهرمانى كه 
چهلمين سالگرد انقالب اسالمى را 
با قدرت و نشاط به رخ جهانيان 

خواهيد كشيد، درود مى فرستم .
وي خاطرنشان كرد: به همه 
دشـــمنانمان خواهيم فهماند كه 
با فشـــار بر ملت ايران و اقتصاد 
كشورمان و ايجاد مشكالت براى 
مردم، قادر نيستند ما را از اهداف 
بلندمان بازگردانند. رئيس جمهوري 
با تاكيد بر اين كه ما مستقل و آزاد 
مى مانيم و در برابر آمريكا سر فرود 
نخواهيم آورد، اظهار داشت:كاخ 
نشينان كاخ ســـفيد بدانند ملت 
ايران، ملت غيور و بزرگى است 
كه همواره پيرو فرهنگ عاشورا و 

ساالر شهيدان، حضرت ابى عبداهللا 
الحسين(ع) بوده اند و فقط در برابر 
خداوند بزرگ  سر فرود مى آوريم، 
ركوع و سجود مى كنيم و در برابر 
هيچ قدرتى ســـر فرود نخواهيم 

آورد.
روحاني با بيان اين كه دشمنان 
در مســـير ايجاد فشار اقتصادى و 
جنگ روانى بر ملت ايران هستند، 

گفت: آنها فكر مى كنند ما در سايه 
فشـــار به مردم و در برابر حرف 
ناحق و نابجـــا و قلدرمĤبانه آنها 

تسليم خواهيم شد.
وي تصريح كرد: مردم عزيز 
ايران بايد بـــه خوبى بدانند كه ما 
به عهدمان وفـــادار بوديم و در 
قراردادهايمان در برابر دنيا، طبق 
فرهنگ اســـالم به عهدمان وفا 
كرديم .ما آغازگر منازعه و جنگ 
اقتصـــادى با كســـى نبوديم، اما 
دشمنان ما در سايه شكست هاى 
پياپى در منطقه به فكر انتقام گيرى 

از ملت ايران هستند.
شكســت آمريــكا نتيجه 
ايســتادگى ملت هاى مسلمان 

است
رئيس جمهوري با اشاره به 
اين كه دشـــمنان فكر مى كنند كه 
اين ايران است كه پاى آمريكا را از 
منطقه قطع كرده است، گفت: آنها 
فكر مى كنند، جوانان ايران هستند 
كه پاى اســـتعمار را از كل منطقه 
قطع كرده اند و اگر آنها در عراق 
و سوريه و يمن و لبنان شكست 
خورده اند به خاطر ايستادگى ملت 
ايران است؛ اشتباه مى كنند زيرا اين 
نتيجه ايستادگى همه مردم منطقه و 

كل ملت هاى مسلمان است.
 روحانى اضافه كرد: در كنار 
ملت ايران، همه ملت هاى عراق، 
ســـوريه، لبنان، يمن، افغانستان و 
پاكستان و سراســـر دنياى اسالم 

به فكر ايستادگى، ايمان، اسالم و 
استقالل خود هستند؛البته هر وقت 
برادران مســـلمان ما از ما كمك 
بخواهند ما هـــم به وظيفه عمل 
مى كنيم و آنهـــا را يارى مى كنيم.

وي خطاب به دشمنان ملت ايران 
گفت: البته ما تـــالش كرديم و 
نگذاشتيم، شـــما داعش را بر اين 
منطقه مسلط كنيد، مى دانيم شما 

عصبانى و ناراحت هستيد.
 روحانى ادامه داد: مى دانيم 
شما احساس شكست مى كنيد و 
مى دانيم شما نتوانستيد به اهداف 
خودتان در افغانســـتان، عراق و 

سوريه برسيد.
رئيس جمهـــوري افزود: ما 
مى دانيم كه شـــما امروز در برابر 
مـــردم يمن ناچاريد ســـر فرود 
بياوريد، اما چرا مى خواهيد از مردم 
ايران انتقام بگيريد؟ به اشتباهات 
خودتان برگرديد و اين اشتباهات 

را تصحيح كنيد.
 نمي توانيد صادرات نفت ما 

را قطع كنيد
روحانى تاكيد كرد: شـــما 
در فكر اين هســـتيد كه صادرات 
نفت ما را قطع كنيد كه نخواهيد 
توانست؛ اگر به فكر اين باشيد كه 
رابطه ما را با كشورهاى همسايه 
قطع كنيد،نخواهيد توانست و اگر 
در اين فكر باشـــيد كه در زندگى 
به مردم فشار بياوريد، در اين راه 
غلط و اشتباه  هم نمى توانيد پيروز 

شويد.
وي با بيـــان اين كه به حول 
و قوه الهـــى نفت مان را خواهيم 
فروخـــت، تاكيـــد كـــرد: ما با 
همسايگانمان رابطه نزديكتر برقرار 
خواهيم كرد. با كشورهاى همسايه 
همچون جمهـــورى آذربايجان 
، تركيه ، عراق و ديگر كشـــورها 
رابطه مان را روز به روز مستحكم تر 

خواهيم كرد.
 رئيس جمهوري با تاكيد بر اين 
كه آمريكا قادر نيست، رابطه ملت 
ايران را با ملت برادر عراق، تركيه و 
جمهورى آذربايجان تضعيف كند، 
گفت: همه مسلمانيم و در كنار هم 
ايستاده ايم؛ مخصوصاً مردم عزيز 
آذربايجان كه به عنوان استان هاى 
غيور، مرزدار و مرزبان كشور در 

همه مقاطع تاريخى قبل از انقالب 
و بعد از انقالب بودند.

روحانـــي با بيـــان اين كه 
مردم بايد به حول و قوه الهى در 
شرايط سال جارى و سال آينده ، با 
اميدوارى كامل به آينده ايران نگاه 
كنند، تصريح كرد: نخواهيم گذاشت 
فشارهاى آمريكا، صهيونيست ها 
و چند كشـــور مزدورشان در اين 
منطقه، زندگى مردم را با مشكالت 

بزرگ مواجه كنند.
وي خاطر نشان كرد: البته همه 
ما قبول داريـــم در ميدان جنگ، 
سختى و مشكالت وجود دارد اما 
در ميدان جنگ در برابر آنهايى كه 
جنگ اقتصـــادى را بر ما تحميل 
كرده اند، دست هايمان را هيچ وقت 

باال نخواهيم برد.
رئيس جمهوري با تاكيد بر 
اين كه راه و مسيرمان را بر اساس 
آنچه خداوند به عنوان وظيفه دينى  
و آنچه ملت ايران به عنوان وظيفه 
ملى  بر دوش ما گذاشته است، به 
حول و قوه الهى ادامه خواهيم داد، 
خطاب به ملت ايران، تصريح كرد: 
در هيچ شرايطى نخواهيم گذاشت 
مردم در تامين كاالهاى اساســـى، 
دچار مشكل عمده شوند؛ كاالهاى 
اساسى را آنچه در داخل بايد توليد 
شود، با همت و ايثار و كمك مردم 
توليـــد خواهيم كرد و آنچه را كه 
الزم است از خارج وارد مى كنيم.

 روحانى با اشاره به اين كه 

در دولت بررسى بودجه سال آينده 
آغاز شده است و در اين هفته و 
آينده ايـــن بحث را ادامه خواهيم 
داد تا بودجه سال آينده را تكميل 
كنيم، افزود: اولين سخن ديروز در 
دولت اين بود كه كاالهاى اساسى 
را با همان قيمتى كه امســـال (با 
دالر 4200 تومان) وارد كرديم، در 
سال آينده هم با همين قيمت وارد 

خواهيم كرد.
وي با بيان ايـــن كه كامًال 
مى دانم شـــرايط زندگى بر مردم، 
نسبت به ماه هاى گذشته سخت تر 
شـــده و  قيمت اجناس در مسير 
صعودى بوده اســـت، تاكيد كرد: 
همه تالش دولت بر اين اســـت 
كه تورم را مهار كند و اشتغال را 
مانند سال گذشته و امسال در مسير 

ارتقاء قرار بدهيم.
 رئيس جمهـــوري ادامه داد: 
مى دانيم شرايط براى ما سخت تر 
شده ، اما مسير پيشرفت در برخى 
امور آسان تر شده است؛  درست 
است كه شـــرايط توليد مقدارى 
دشوار شده است اما در عين حال 
بخش صادرات مى تواند توليد را 
به حركت درآورد و امروز مسير 
صادرات در كشاورزى و در صنعت 
مى تواند كشـــور را به حركت در 
آورد.روحاني خاطر نشـــان كرد: 
مى توانيم صادراتمان را در صنايع 
دستى در روســـتاها، در جذب 
گردشـــگر در سراسر كشور و در 
صادرات مواد غذايى، پتروشيمى، 

معدنى و صنعتى افزايش دهيم.
شرايط امروز از جهاتى يك 

فرصت است
وي اظهار داشت: قيمت ارز 
شمشير دو لبه است، از يك طرف 
به مردم فشار مى آورد و از طرفى 
مردم را به صادرات تشويق مى كند 
كه همواره بـــراى اين كه ثبات را 
به جامعه برگردانيم در فكر كنترل 
قيمت خواهيم بود؛ اما شـــرايط 
امروز مى تواند براى ما از جهاتى 
به عنوان فرصت مورد استفاده قرار 

بگيرد.
رئيس جمهوري با اشاره به 
اين كـــه آمريكايى ها به اين فكر 
بودند و شـــايد هنوز هم به اين 
فكر باشـــند كه با فشار چند ماهه 
مردم ايران را تسليم مى كنند، گفت: 
در ابتدا فكـــر مى كردند با اعالم 
تحريم همه شهرهاى ايران را به هم 
مى ريزند و حتى گزارش هاى غلط 
هم به آن آقا مى دهند و مى گويد كه 
هيچ شهر ايران آرامش ندارد، همه 
جا بهم ريخته است و تمام مردم 

ايران گرسنه هستند.
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سرويس سياسى – اجتماعى: سخنگوى وزارت 
خارجه با تاكيد بر اين كه هنوز بـــه مذاكره با اروپا 
اميدواريم، افزود: توقع ما از سه كشور اروپايى اين است 
كه هرچه زودتر تعهدات خود در برجام را انجام دهند.

بهرام قاسمى در نشست خبرى با خبرنگاران در 
پاسخ به سئوالى مبنى بر تاخير در فعال شدن كانال مالى 
اروپا با ايران گفت: سه كشور اروپايى عضو برجام در 
قالب 1+4 متعهد شده اند كه تعهدات خود را نسبت به 
ايران و آنچه كه در برجام قيد شده است انجام دهند 
و اين توقع وجود دارد كه در اسرع وقت آن ها در اين 
زمينه اقدامات الزم را انجام دهند و مكانيزم مورد اشاره 
را اجرايى و در واقع شرايطى را فراهم كنند كه اين ساز 

و كار به مرحله اجرايى شدن برسد.
به گزارش ايسنا، وى افزود: متاسفانه اين روند 
به داليل مختلف با كندى مواجه شده است، البته ما 
مى دانيم كه در اين زمينه يعنى اجراى مكانيزم مالى با 
يك پديده نو و پيچيده اى روبرو هستيم كه اجرايى شدن 
آن طول مى كشد و هنوز ابهاماتى براى اجرايى شدن آن 
وجود دارد، اما هيچ كدام از آن ها دليل بر اين نيست كه 
اروپا در رفتار و اقدامات خود براى اجراى اين مكانيزم و 
تحقق تعهداتش نسبت به ايران و برجام از سرعت الزم 
برخوردار نباشد. اميدواريم اروپايى ها هر چه زودتر اين 
ساز و كار را به هر شكلى كه مى توانند بين خود به اجرا 
بگذارند. اين يك مساله اروپايى و توقع ما اين است كه 

اين موضوع هر چه زودتر اجرايى شود. 
قاســـمى تاكيد كرد: ما هنوز به مذاكراتمان به 
اروپايى ها و تالش آن ها براى تحقق تعهداتشان و آنچه 

كه اشاره كرده اند اميدواريم و اين انتظار را داريم كه آن ها 
بتوانند هر چه زودتر اين تعهدات را اجرايى كنند.

وى در پاسخ به اين سئوال كه اگر مكانيزم مالى 
اروپا به نتيجه نرسد و اروپايى ها نتوانند آن را اجرا كنند 
ايران چه برنامه اى را در دســـتور كار قرار خواهد داد، 
گفت: مذاكرات ما با اروپايى ها در حال انجام است و در 
كنار آن از امكانات داخلى و پتانسيلى كه در كشور وجود 
دارد براى پيشبرد امور استفاده مى كنيم. قطعا ما منتظر 
هيچ كشـــورى نخواهيم بود و از ظرفيت هاى بومى و 
پتانسيلى كه در كشور وجود دارد با برنامه ريزى مناسب 
استفاده خواهيم كرد. ما راهكارهاى زيادى را بر روى 
ميز داريم و اگر به جايى برسيم كه ببينيم آنها نمى توانند 
يا نمى خواهند در جهت انجام تعهدات خود گام بردارند 
ما هم از ابزارها و توانمندى هايى كه در اختيار داريم به 

طور مناسب استفاده الزم را خواهيم كرد.
قاسمى با يادآورى اين كه فكر مى كنم همچنان بايد 
اميدوار بود، افزود: در كنار اين اميدوارى همه ابزارهاى 
ما پابرجاست. ما با ماندن در برجام مى خواستيم نشان 
دهيم كه كشورى متعهد به قوانين و مقررات بين المللى 
هستيم و به تعهدات خود پايبند هستيم . تا زمانى كه 
طرف هاى مقابل به تعهدات خود پايبند باشـــند ما به 

تعهدات خود باقى مى مانيم.
ســـخنگوى وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به ســـئوالى مبنى بر اينكه دكترعراقچى چندى قبل 
اعالم كرده بودند كه اگر مكانيزم مالى اروپا تا قبل از 
13 آبان اجرايى نشـــود ماندن ما در برجام بعد از اين 
زمان نفعى براى كشور ندارد و اينكه فكر مى كند مذاكره 

بين ايران و اروپا چه زمانى به نتيجه مى رســـد و ساز 
و كار اروپايى ها يا همانSPV در چه تاريخى اجرايى 
مى شود، گفت: در چارچوب اصول سياست خارجى 
براى برخى از اقدامات سياســـى به خصوص مسائل 
پيچيده و نو كه اجراى آنها با سختى هايى همراه است 
عموما تاريخى را مشخص نمى كنند. البته ممكن است 
در مورد برخى از مسائل خاص تاريخى مشخص شود 
ولى همانطور كه اشاره كردم عموما در مورد اينگونه 
مسائل تاريخى مشخص نمى شود.وى با بيان اينكه در 
مورد اين موضوع هم تاريخ مشخصى را اعالم نمى كنيم 
،گفت: ولى همچون گذشته تاكيد مى كنم كه ما دنبال 
منافع و مصالح كشور هستيم و آنچه كه در اين زمينه 
براى ما مهم اســـت مصالح و منافع كشور است. ما 
خودمان را قربانى تاريخ هاى ساختگى نمى كنيم.قاسمى با 
بيان اينكه كشورمان به اتحاديه اروپا اتكاء نخواهد كردو 
در صورت نياز و لزوم از همه گزينه هاى خود استفاده 
مى كند، گفت: من اعتقاد ندارم كه ماندن ما در برجام 

بى فايده است.
سخنگوى وزارت خارجه با بيان اينكه مقامات 
عالى رتبه كشور اين موضوع را با حساسيت و به طور 
دقيق در چارچوب منافع و مصالح كشور پيگيرى مى كند 
و آنها هستند كه بر اساس گزارشات كارشناسان اخذ 
تصميم مى كنند كه ماندن يا نماندن در برجام در شرايط 
فعلى به نفع ما هست يا خير؟ تاكيد كرد: شايد زمانى 
تصور مى شد كه در تاريخى مشخص به نتايج مشخصى 
مى رسيم كه اين موضوع محقق نشد ولى مذاكرات و 
تالش هاى اروپايى ها ادامه دارد و اگر به نقطه اى برسيم 

كه نامطلوب باشد و ماندن در برجام يا هر تعهد ديگرى 
متضمن منافع كشور نبود بلكه ضررهايى به كشور وارد 
مى كرد حتما تصميمات ديگرى از سوى مقامات كشور 

اتخاذ مى شود تا كشور دچار ضرر و زيان نشود.
وى در ادامه در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر 
اينكه يكى از نمايندگان مجلس مدعى شده است كه 
اژه اى معاون قوه قضائيه درخواســـت كرده است كه 
ظريف اسناد خود در مورد وقوع پولشويى در كشور 
را به دســـتگاه قضايى ارائه كند، گفت: ما هيچگونه 
درخواستى از سوى آقاى اژه اى در اين زمينه دريافت 
نكرده ايم و به نظر مى رســـد كه بيان آن نماينده مانند 
بيانات قبلى ايشان با واقعيت تطبيق نمى كند و احتماال 

اين موضوع را بر اثر يك سوء تفاهم بيان كرده است.
سخنگوى وزارت خارجه با دفاع از صحبت هاى 
ظريف در ارتباط با بحث پولشويى و وقوع آن در كشور 
گفت: اظهارات دكتر ظريف بيان يك آسيب است كه 
در اقتصاد كشور وجود دارد و براى نخستين بار نبوده 
كه چنين موضوعى مطرح شـــده و اين موضوع قبال 
از ســـوى مقامات مختلف مطرح شده است و وزير 
خارجه هم آن را در ادامه اظهارات قبلى كه در كشور 
در اين زمينه مطرح شده و با توجه به شرايط مطرح 
كرده است.درحقيقت چيز عجيبى در بيانات وى در 
اين باره نيست.قاسمى افزود: دكتر ظريف در اظهارات 
خود در بيان وجود چنين مشكلى در كشور از ارگان 
و فرد خاصى نام نبردند، بلكه يك معضل و بيمارى را 
مطرح كردند و من از برخى واكنش ها نسبت به سخنان 
وى تعجب مى كنم.وى با اشاره به حضور ظريف در 

جلسه كميسيون امنيت ملى  گفت: اين كه وزير خارجه 
اسنادى را به كميسيون امنيت ملى مجلس ارائه داده 
باشد من اطالعى در اين باره ندارم و بى اطالع هستم . 
بعيد مى دانم كه وى اسنادى را در اين باره به كميسيون 
امنيت ملى ارائه داده باشند.البته نيازى هم به ارائه اسناد 
نبوده اســـت چرا كه ايشان از فرد و ارگان خاصى در 
صحبت هايشان در اين زمينه ياد نكرده اند . بلكه فقط 

يك آسيب را مطرح كرده اند.
اشتباه در ترجمه سى اف تى  

سخنگوى وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به 
ســـئوال ديگرى مبنى بر اين كه برخى از نمايندگان 
مجلس مدعى شدند كه در ترجمه سى اف تى  كه از 
وزارت خارجه به مجلس ارســـال شده ، غلط وجود 
داشته است، گفت: من چنين موضوعى را تائيد نمى كنم 
. يكـــى از نمايندگان مجلس هم چند روز اعالم كرد 
مشكلى در ترجمه وجود نداردهمچنين اطالعات ما 
نشان مى دهد كه غلط تايپى و ترجمه اى در متن نبوده و 
از ديگر سو من نمى دانم كه چقدر نمايندگان دسترسى 
به متن اصلى داشته اند.لذا بايد صبر كنيم و قطعا در گذر 
زمان اصل اين موضوع مشخص مى شود و چيزى پنهان 

باقى نمى ماند.
سخنگوى وزارت خارجه همچنين درباره برخى 
از اخبار منتشر شـــده مبنى بر اين كه ايران و روسيه 
به دنبال ايجاد مكانيزمى همچون سوئيفت روسى بين 
يكديگر هســـتند، گفت: ما قصد نداريم كه خيلى از 
تحركات و مذاكرات اقتصادى مان با ديگر كشورها را 
علنى اعالم كنيم. ما با روسيه ، چين، و يا ساير كشورهاى 

اروپايى و همچنين تعداد ديگرى از كشورهاى جهان
در حال رايزنى و كار هستيم كه بتوانيم همكارى هاى
اقتصادى خود را دنبال كنيم ولى من در مورد جزييات
آن توضيحات بيشـــترى نمى دهم.سخنگوى وزارت
خارجه همچنين در مورد زمان برگزارى نشست آتى
وزيران  امور خارجه ايران و 1+4 و اين كه آيا برگزارى
اين نشست قطعى شده است، تاكيد كرد: ما هر موقع
كه اين نياز وجود داشـــته است با كشورهاى 1+4 كه
در برجام باقى مانده اند رايزنى و گفتگو كرده ايم  كه
اين رايزنى ها ادامه دارد. عمده اين رايزنى ها  در سطح
كارشناسى است و كمتر در سطح وزيران امور خارجه
برگزار شده است. آخرين نشست وزيران امور خارجه
1+4 در نيويورك بود و در آينده هم اگر احساس نياز
كنيم كه بايد نشست وزيران امور خارجه برگزار شود
در اين باره اقدام مى كنيم.اگر قرار باشد چنين نشستى
برگزار شود قطعا محرمانه نخواهد بود و اطالعات الزم
در مورد اين نشست در اختيار رسانه ها قرار داده مى شود
.سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به
ســـئوال ديگرى در مورد اخبار منتشر شده در برخى
از رســـانه ها مبنى بر اين كه 6 دور مذاكرات محرمانه
بين هيات هاى سورى و تركيه اى در ايران برگزار شده
اســـت ، آيا اين خبر تائيد مى شود گفت: من در اين
مورد اظهار نظرى ندارم.البته همانطور كه مى دانيد در
عالم سياست هر چيزى امكان پذير و ممكن است هر
اتفاقى بيافتد ولى من در مورد اين نشست خاص اظهار

نظرى ندارم.
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عراقچى گفت: هنوز هيچ كشـــورى حاضر نشده 
است ميزبانى ســـازوكار مالى بين ايران و اروپا را قبول 
كند؛ اتريش و لوكزامبورگ قبول نكردند و اروپا ناتوان 

از ثبت SPV است.
به گزارش ايسنا، معاون سياسى وزير امور خارجه 
كشورمان در همايش تحوالت منطقه و نظام بين الملل 
ضمن تشريح روند مذاكرات هسته اى ايران با 1+5 و 
سپس با 1+4 به مذاكرات عمان كه در پشت صحنه به 
مذاكرات مستقيم ايران و آمريكا منجر شد اشاره كرد و 
گفت: در آن مذاكـــرات آمريكايى ها قبول كردند بدون 
تعليق غنى سازى و استفاده از حق غنى سازى مذاكره 
كنند. در ادامه در مذاكرات ژنو در ســـال 92 اين بحث 
مطرح شد و آمريكا گفت بدون تعليق غنى سازى و با 
غنى ســـازى حاضر به مذاكره هستند. از نزديك شاهد 
شـــوك به اروپايى ها بودم و مجبور بودند مذاكرات با 
ايران را بپذيرند. يكى از آنها  به شـــدت عصبانى شد و 
شايد روى 80 درصد آن خط كشيده بود. دو كشور ديگر 
اما خيلى مقاومت نكردند و در نهايت با اكراه پذيرفتند 
ايران غنى سازى داشته باشد. در ادامه مذاكرات مواضع 
اروپايى ها سخت تر از مواضع آمريكا بود و در نهايت كه 
توافق به دست آمد وزارت خزانه دارى آمريكا و اوفك 
شـــروع به بدقلقى كردند. در حالى كه اروپايى ها سعى 

كردند از مزاياى تعامل با ايران استفاده كنند.
وى با اشـــاره به خروج آمريكا از برجام بالعكس 
دوره هاى قبل اظهارنظر كرد: اروپايى ها در اين مرحله 
سفت و سخت ايستادند و با اقدام آمريكا مخالفت كردند. 
ابتدا ترامپ تمامى تالشش را كرد ما را در موضعى قرار 
دهد خودمان از برجام خارج شويم اما اين اتفاق نيفتاد. 
بعد سراغ كنگره رفت اما اروپايى ها در كنگره آمريكا البى 
كردند و كنگره تصميم به خروج از برجام نگرفت. ترامپ 
بعد از آن وارد مذاكرات دوجانبه با اروپايى ها شد اما آنجا 
هم مقاومت كردند و در نهايت ترامپ جز اينكه راساً از 

برجام خارج شود راهى برايش نماند.
عراقچى تاكيد كـــرد: در دولت ترامپ قويا معتقد 
بودند كه آمريكا در برجام ضرر كرده و امتيازات زيادى 
داده بدون اينكه امتيازى بگيرد به ويژه مواضع منطقه اى 
ايران و سياست هاى ضد استعمارى تغيير نكرده و فروش 
نفت هم ادامه دارد از اين رو از برجام خارج شد.معاون 
ظريـــف در ادامه تصريح كرد: از وقتى آمريكا از برجام 
خارج شد اروپا تالش كرده است خواسته هاى ايران در 
حوزه هاى مختلف از جمله نفت و بانك تامين شود و تا 

االن به طور جدى به كار ادامه دادند.
عراقچى گفت: به لحاظ مواضع سياسى اروپا در اين 
شش ماه كم نگذاشته اما اين مدت كم نيست كه نتوانند 
اقدامات عملى را پيدا كنند و هنوز قادر نيستندSPV را 
رسما اعالم كنند كه يكى از داليل آن فشار آمريكا است 
كه بسيار سنگين بوده است. آمريكايى ها هر كشورى كه

SPV در آن مستقر شود يا بانك هايى كه با آن كار كند را 

تهديد كرده اند. با اين حال اروپايى ها تالششان را متوقف 
نكرده اند. اما هنوز هيچ كشـــورى حاضر نشده ميزبانى 
اين ساز و كار را قبول كند. اتريش و لوكزامبورگ قبول 

نكردند و اروپا ناتوان از ثبتSPV است.
معاون وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: چه اروپا 
نخواهد با ما كار كند و در حال بازى با ما باشـــد و چه 
مى خواهد و قادر نيست، در نتيجه فرقى نمى كند. نتيجه 
اين است كه اروپايى ها يا نخواستند يا نتوانستند كارى 
انجام دهند. اما   تا زمانى كه باقى ماندن در برجام به نفع 
كشورمان باشد در آن مى مانيم و اگر اين نباشد ماندن در 

برجام فايده اى ندارد. 
اگر تا كنـــون مانديم به اين دليل اســـت كه در 
ابعاد سياســـى و اقتصادى ماندن به نفع ماست.  اكنون 
شرايط مطلوبى است اما اين حتما پايدار نخواهد ماند و 
اروپايى ها بايد بدانند اين وضع  نمى تواند به اين شكل 
ادامه پيدا كند.وى ادامه داد: هزينه تحريم براى ايران كم 

نيست اما ما در نهايت راه خود را پيدا خواهيم كرد. 
آنها بايد بدانند كسى در ايران به خاطر تحريم هاى 
آمريكا دست خودش را باال نمى برد. االن اجماع جهانى 
به نفع ماســـت و همه اعتراف دارند كه برنامه هسته اى 
ايران صلح آميز است و 13 گزارش آژانس سند حقانيت 

ايران است كه به تعهداتش پايبند بوده است. ان شاءاهللا اگر
انسجام داخلى كه محل بحث است باشد بهتر از گذشته

با مسائل كنار خواهيم آمد.
وى با بيان اين كه اروپا بايد مراقب صدمات فشارها
و تحريم هاى آمريكا به شركت ها و كشورهاى اروپايى
باشد تصريح كرد: چند مقام اروپايى به خود من گفتند
كه بعد از برجام فهميديم چقدر به دالر وابسته هستيم
و شركت هاى ما به جاى دستور گرفتن از دولت هايشان
از وزارت خزانه دارى آمريكا دستور مى گيرند و اينكه
آمريكا مى گويد همه پشت اراده او بايستند براى اروپايى ها
قابل قبول نيست. در جلسات  كميسيون مشترك بودم
كه مقامات اروپايى به مقامات آمريكايى مى گفتند خروج
شما (آمريكا) از برجام اعتبارى براى ما و شوراى امنيت
نمى گذارد چرا كه خروج آمريكا نقض قطعنامه 2231

است .
وى گفت: بنابراين اگـــر اروپايى ها كوتاه بيايند
حاكميت، اعتبار و امنيت آنها زير ســـئوال مى رود. اگر
اروپا فكر مى كند منطقه غرب آسيا بدون برجام امن تر
است مى تواند امتحان كند. منطقه ما كلكسيونى از مسائل
و مشكالت دارد آيا اروپا تحمل موج جديد تروريسم
و مهاجرت و شروع بحران هسته اى را دارد؟ بى شك
هزينه از بين رفتن برجام براى اروپا بيش از آمريكاست.
عراقچى در پايان تاكيد كرد: اگر اروپا تصور مى كند برجام
براى حاكميت و امنيت و اعتبارش مهم است بايد آماده

پرداخت هزينه براى آن باشد.
 گفته هاى موگرينى

فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه
اروپا هم  پيش از نشست مقامات اتحاديه اروپا در مورد
زمان اجراى سازوكار ويژه مالى اين اتحاديه با ايران گفت:

اين سازوكار بايد 'هر چه زودتر' اجرا شود.
به گزارش ايرنا، الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال
استريت با انتشار توييتى نوشت كه پيش از آغاز نشست
ديروز مقامات اتحاديه اروپا در بروكســـل از فدريكا
موگرينى در مورد زمان اجراى سازوكار مالى ويژه اتحاديه
اروپا براى ايران ســـئوال كرده كه موگرينى فقط اعالم
كرد: اين طرح به زودى بايد اجرا شود.مسئول سياست
خارجى اتحاديه اروپا در ادامه تصريح كرد: اين براى ما
بسيار مهم است كه تمامى چالش ها و پيچيدگى هاى ناشى
از رفتار ايران در خاك اروپا يا در منطقه مورد رسيدگى
و توجه قـــرار گيرد، اما وى در عين حال بر حمايت از
توافق هسته اى تاكيد كرد.موگرينى به سئوال خبرنگار
روزنامه وال اســـتريت ژورنال در مورد اين كه آيا زمان
اجراى     اين ســـاز وكار ويژه مالى ظرف چند روز يا
چند هفته آتى است؟، پاسخى نداد.«هلگا اشميت» معاون
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا   پيش از نشست
وزراى خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، با مديران
سياسى سه كشور اروپايى آلمان - انگليس و فرانسه در
مورد ساز و كار مالى ويژه ايران گفتگو كرد.معاون سفير
و وزير مختار ســـفارت آلمان در ايران هم گفت: براى
اينكه مستقل بودن خود از آمريكا را نشان دهيم، اروپا بر
روى ايجاد كانال ارتباط مالى با ايران متمركز شده است
تا آمريكا نتواند در آن خللى ايجاد كند. اوليور اشناكنبرگ
افزود: ما نيز خروج يكجانبه آمريكا از برجام را اشتباه و
خطاى رئيس جمهورى اين كشور و تيم او مى دانيم و
از ديد ما تحريم هاى ثانويه اى كه از سوى آمريكا    عليه
ايران وضع شده، ضد قوانين تجارى است.وى ادامه داد:

ما يليم كه تجارت خود با ايران را ادامه دهيم.
وزير مختار سفارت آلمان در جمهورى اسالمى ايران
افزود: ايجاد كانال ارتباط مالى، موضوعى فراتر از ايران
است چون در اين ميان بحث مستقل بودن اروپا مطرح
است، هرچند در وهله اول نمى توان از اين كانال انتظار
معجزه داشت.اشناكنبرگ تصريح كرد: اين كانال، ساز و
كار مالى براى شركت هايى ايجاد مى كند كه بازار بزرگى
در آمريكا ندارند و در اين كشور خيلى فعال نيستند تا
تحت تاثير تحريم هاى آمريكار قرار نگيرند. وى گفت:
يكى از حوزه هايى كـــه تحريم هاى آمريكا بر روى آن
بى اثر اســـت، حوزه گردشگرى است و شاهد هستيم
كه هرساله آلمانى هاى بسيارى به ايران سفر مى كنند و

مى توان ارتباطات در اين بخش را گسترش داد.

يادداشتيادداشت

انتقادات دلسوزانه يا يورش هاي كاسبكارانه؟

ماجراي تحريم در ايران دو سويه دارد؛ يكي مردم و رنجهايشان و دومي 
كاسبان و گنج هايشــان. ماجراي اخير حمالت زننده به وزير خارجه اي كه 
سالمت و حيثيتش را براي دفاع از منافع ملي ايران و ارتقاي منزلت حقوقي 
و سياسي كشورمان در جهان بر سر اين كار نهاده، تنها يك فصل كوچك از 

تقابل گنج و رنج است.  
اين نوع برخوردها، فضاسازيها، تهديدها و تمهيدها كه البته حسابش 
و حتي شيوه بيانش از انتقادهاي دلسوزانه و كارشناسانه جدا است جملگي 
آشناست و در چرخه اي معيوب، بهترين مديران و دولتمردان ايران را از ميدان 
به در كرده و كاسبان و معجزه هاي هزاره و نجومي بگيرها و مدعيان گمنام و 
بينام و نشان را جايگزين كرده اند تا برنامه توسعه و رشِد اقتصادِي مملكت از 
توش و توان بيفتد و رجزخواني و آشوب جايگزين ديپلماسي و نظم سياسي 

شود.
 در جهان، تجربه و كارآمدي است كه كارنامة دولتمردان را پربار و آنان 
را در نظر مردم قابل اطمينان مي سازد. اما گويا در اينجا به محض اينكه كسي 
كار و كارنامه اي پربار داشت و آمادة ورود به ميدان خدمت بود، از بام به دام 
مي افتد تا مبادا نام يابد و كام گيرد و خدمتي شايسته مرتكب شود. اين چرخة 
باطل را مي شناسيم و سناريوهاي كارگردانانش نيز براي همه آشكار و روشن 

شده است. 
با اين حال عده اي از همين افراد در موضوع اليحة مبارزه با پولشويي 
و شفافيت مالي كه سرنوشت نظام بانكي ايران در معامالت نفتي و معادالت 
جهاني بدان وابسته است، جنجال و قشقرقي به پا كرده اند كه عاقبتش معلوم 
نيست. جالب آنكه مجال و آرامش الزم را هم برقرار نمي كنند تا وزير خارجه 
توضيح دهد و اندكي گوشــة لحاف سنگين را كنار بزند تا مردم هم بدانند 
چرا برخي مايل نيستند پولهاي درشت و كالن رهگيري شود و سندهاي مهِم 
مالي ردگيري و منتشر شوند و دهه ها پول نفت و معادالت ارزي و قرضي، 
يا وامهاي بي بهره و بالحدود و بي بازگشت كجاست و به كدام جيبها سرازير 

شده است؟! 
برخي از اين حضرات فكر مي كنند مردم خاموش و بي اطالع از هر كار 
و كرده اي در حال گذران امور هستند. گنج اين قبيل حضرات بر روي رنج 
مردم انباشته شده و به فرمايش موالعلي(ع) كاخي برپا نمي شود مگر كوخ 
و خرابه اي آوار شود و اينهمه كاخ ها و آقازاده ها در لواسان و شمال تهران و 
درياكنار و اين همه ماشينهاي لوكس و قيمتي كه جلوي چشم بينوايان در جاده 
و خيابان ويراژ مي دهند از آِن كيست؟ از آِن نوجوانان شوشتري يا بچه هاي 
خيابانگرد و مردمِ جوياي كار يا كارگران نيشكر يا معلمان و حاشيه نشينان و 
مضطرباني كه هرلحظه در انتظار معجزه و دســتي براي داد و امداد به درگاه 

حق دعا ميكنند؟! 
بيــش از اين تعلل نكنيد و اليحه را براي تنظيم نظام بانكي و مبادالت 
بين المللي از تصويب بگذرانيم. فردا براي مردم روزهاي سختي خواهد بود 
زيرا اغلب مردم در كانادا و امريكا و استراليا و اروپا دوست و فاميل ندارند كه 
دارو برايشان بياورد و كمك كند تا مشكالت اورژانسي حل و فصل شود. اين 
اليحه اگر رد شود يا كأن لم يكن تلقي شود، بهترين فرصت براي آمريكاست 
تا تالش كند كه اروپاييان را از ايران دور سازد و ما را تنها بگذارد تا برخي 
كشورهايي كه نفت ما را دريافت مي كنند، به راحتي پول ملت را باال بكشند 
و به دست واسطه هايي در سايه و تاريكي برسانند تا با امثال ضراب و زنجاني 

تقسيم كنند. 
آخرين سخن با رئيس جمهور است كه بايد تمام قد از اين وزير خردمند 
دفاع كند. اگر رقباي كاســب تحريم موفق شوند و چنان ضربه اي بزنند كه 
ظريف از كابينه بيرون رود، منتظر همين بازيها براي زنگنه هم باشيد و آن كابينه 
ديگر ربطي به ته مانده اميد و آخرين قطره هاي اعتمادِ مردم و راي مردم ندارد. 

زود باشيد چون اآلن هم دير است.
ســخن چونكه دير آمد و شــد نهفت

چــو گويد خردمنــد، گويي نگفت؟! 

سيد مسعود رضوى

عراقچى: اجماع جهانى به نفع ايران  است

دريادار سيارى: دانشگاه هاى افسرى ارتش مهد تربيت 
فرماندهان هستند

رئيس جمهوري:    كاالهاي اساسي را در هر شرايطي تأمين مي كنيم

قاسمى: به اتحاديه اروپا اتكاء نخواهيم كرد

  پاسخ دفتر معاون اول رئيس جمهورى   
به برخى اتهامات عليه دكتر جهانگيرى

در پى انتشـــار اتهاماتى در شبكه هاى اجتماعى، فضاى مجازى و برخى از 
سايت هاى خبرى مبنى بر انتساب فاميلى اعضاى هيأت مديره شركت نيشكر هفت 
تپه به معاون اول   رئيس جمهورى، دفتر دكتر اسحاق جهانگيرى تكذيبيه اى منتشر 

كرد كه متن كامل آن به شرح ذيل است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

به دنبال انتشار گسترده مطلبي سراسر كذب در شبكه هاي اجتماعي، فضاي 
مجازي و برخي از ســـايت هاي خبري مبني بر انتساب فاميلي اعضاي هيأت 
مديره شركت نيشكر هفت تپه به معاون اول محترم رئيس جمهور، نكات زير به 
آگاهي ملت شريف ايران به خصوص كارگران پرتالش و زحمتكش اين شركت 

مي رسد:
1- هرگونه انتساب نسبي و فاميلي اعضاي هيأت مديره شركت مذكور به 
جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور قوياً تكذيب مي شود، 

چرا كه اساساً ايشان خواهرزاده هايي با نام خانوادگي «اسدبيگي» ندارند. 
2- خط مشي كاري و اصول مديريتي جناب آقاي دكتر جهانگيري از ابتدا 
تاكنون، مؤيد اين نكته اساسي است كه ايشان هيچگاه توصيه اي براي بستگان خود 

نكرده و نمي كنند. 
3- روشن است كه تخريب چهره مسئوالن نظام از طريق اتهام زني هاي ناروا 
و كذب در چارچوب جنگ رواني و رسانه اي رسانه هاي معاند با هدف پشتيباني 
از جنگ اقتصادي دشمنان عليه ايران عزيز انجام مي شود و انتظار منطقي و عقالني 
از رســـانه هاي داخلي در اين شرايط اين است كه براي خنثي سازي توطئه هاي 
دشمنان، دقت و هوشياري خود را بيش از پيش حفظ   و از بازنشر اخبار كذب به 

شدت پرهيز كنند.
4- فرصت را مغتنم شمرده و به كارگران عزيز و پرتالش شركت نيشكر هفت 
تپه اطمينان مي دهيم، همانگونه كه مسئوالن استان خوزستان در سفر اخير معاون 
اول محترم رئيس جمهور به اين استان، پيگير حل مسايل و مشكالت اين شركت 
بودند، جناب آقاي دكتر جهانگيري دستورات و تأكيدات الزم براي حل مشكالت 
و مسائل شركت نيشكر هفت تپه را صادر كرده و همچنان از مسئوالن ذيربط پيگير 

موضوع هستند.
دفتر معاون اول رييس جمهور

ديدار وزيران خارجه ايران و انگليس

آيت اهللا العظمي سبحاني در پيامي به همايش فدراسيون شيعيان آلمان: 

جنگ هاي نيابتي در منطقه 
براي كاهش قدرت مسلمانان است 

آيت اهللا العظمي سبحاني در پيامي به همايش فدراسيون شيعيان آلمان با توصيه 
به شركت كنندگان در همايش به حفظ وحدت اعالم كردند كه هيچ نيرويي به اندازه 

وحدت كلمه در پيشبرد اهداف موثر نيست. 
متن پيام به اين شرح است: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
حضور انور شركت كنندگان در همايش فدراسيون شيعيان آلمان 

با اهداء سالم: 
گردهمايي عالمان بزرگوارـ  حفظهم اهللاـ  و مبلغان اســـالمي و رؤســـا و 

نمايندگان مراكز اسالمي شيعي را در اين همايش پيشاپيش تبريك مي  گويم. 
اين اجتماع در اين شرايط حساس مي تواند آثار سازنده اي داشته باشد. در اين 
ميان اين خدمتگزار كوچك از اين نقطه دور دو مطلب را توصيه مي كند و به يك 
معنا تذكر مي دهد: وحدت كلمه؛ هيچ نيرويي به اندازه وحدت كلمه در پيشـــبرد 
اهداف سازنده نيست. قرآن مجيد هر موقع از اتفاق و اتحاد سخن مي گويد آن را 
مي ستايد، تا آنجا كه گروه غيرِ همدل را، به سان كسي مي داند كه به قعر چاه افتاده 
و مرگ زندگي او را تهديد مي كند، تنها چاره آن اين اســـت كه با ارسال طنابي و 

چنگ زدن وي به آن طناب او را از اين مهلكه بيرون بياورد و لذا مي فرمايد: 
«و اعتصموا بحبل اهللا جميعاً» و چنگ زدن به حبل الهي اشاره به اين تمثيل 

است.
بنابراين بر ضرورت «اتحاد كلمه» و پرهيز از هر گونه تفرقه و جدائي، بر هر 
اساسي باشد، سفارش مي شود زيرا تفرقه و دو دستگي نتيجه اي جز نابودي، ثمر 
ديگري ندارد و اگر هم اختالف در راه و روشي باشد، مي توانند با مذاكره به وحدت 

كلمه برسند. 
مطلب ديگر اين كه شياطيني به صورت انسان و دژخيماني در لباس حقوق 
بشر، شب و روز نقشه مي كشند اسالم     ناب محمدي (ص) را به صورت مشّوش 
و دور از عقالنيت در قطر اروپا و غيره، تبليغ كنند زيرا آشكار مي بينند عده كثيري 
از انسان ها از مغرب زمين هنوز فطرت پاك دارند و بسوي اسالم كشيده شده و به 
آن ايمان مي آورند و از آنجا كه يك چنين گرايش با منافع مادي و دنياگرائي آنان در 
تقابل است، سعي مي كنند با وسائل مختلف و رسانه هاي گوناگون و با جعل اكاذيب، 
جامعه مغرب زمين را از اسالم دور كنند. حتي به اين اكتفا نكرده جنگ هاي نيابتي را 

در مشرق زمين پديد آورده كه از قدرت مسلمانان بكاهند. 
بنابراين عالمان بزرگوار در نقاط مختلف اين قاره، سعي كنند سيماي واقعي 

اسالم را ترسيم كرده و اين نوع تهمت ها را از چهره آن بزدايند. 
البته سنت هاي الهي قابل برگشت نيست؛ سنت الهي بر اين است حق پيوسته 
بر باطل پيروز خواهد شـــد و قرآن مجيد بر اين سنت در مواردي تصريح كرده و 

فرموده: «جاء الحق و زهق الباطل اّن الباطل كن ذهوقا» (اسراء، 88). 
در پايان از دوســـتان عزيز درخواست مي شود نتايج اين همايش را از طريق 

رسانه ها منتشر كنند تا ديگران هم از آن نتايج آگاه شوند. 
والسالم عليكم و رحمه اهللا 
قمـ  جعفر سبحاني 
25 صفر المظفر 1440 
14 آبانماه 1397   

 سرويس سياسى – اجتماعى: 
رئيس ســـتاد و معاون هماهنگ 
كننده ارتش گفت: دانشـــگاه هاى 
افســـرى ارتش مهد پرورش و 
تربيت فرماندهان و مديران آينده 
ارتش و از اهميت بســـيار بااليى 
درحـــوزه تامين امنيت كشـــور 

برخوردار هستند.
اميـــر دريـــادار حبيب اهللا 
ســـيارى در نخســـتين همايش 
هم افزايـــى نماينـــدگان مجلس 
شـــوراى اسالمى و فرماندهان و 
مسئوالن دانشـــگاه هاى افسرى 
ارتش در دانشـــگاه امام على(ع)، 
افزود: دانشگاه هاى افسرى ارتش 
فرماندهانـــى را تربيت مى كنند تا 
آمادگـــى براى مقابله با تهديدات 

روز و آينده را داشته باشند.
وى با بيان اينكه بيشترين توجه 
تهديدات آينده به علم و فناورى 
است، تاكيد كرد: آمادگى رزمى، 
ارتقاى توانمندى و بازدارندگى ما 
بايد در اين مسير به طورهدفمند 
انجام گيرد؛ تربيت و آموزش در 
كنار هم در دانشگاه هاى افسرى 
ارتش مورد توجه است و در اين 
باره برنامه هاى مطلوبى در دستور 

كار قرار گرفته است. 
ســـيارى گفت: آموزش هاى 
رزمى در كنار آموزش هاى علمى، 
جوانانـــى را تربيـــت مى كند تا 
جوابگوى تهديدات روز و آينده 
باشند و بتوانند بازدارندگى را به 
نمايش بگذارند.اگر توان رزمى و  

بازدارندگى نيروهاى مسلح  باال
باشد هيچ دشمنى به خود اجازه
نخواهد داد تا چشـــم طمعى به
جمهورى اسالمى داشته باشد.

معاون هماهنگ كننده ارتش
افزود: آمادگى رزمى و توان دفاعى
باال براى مقابله با تهديدات و حفظ
انقالب اسالمى بسيار الزم است و
در اين جهت بايد در حوزه نيروى
انسانى به ويژه در زمينه تقويت و
آمادگى رزمى برنامه هاى مطلوبى

طرح ريزى كنيم.
نمايندگان مجلس هم در اين
همايـــش، بر حمايت همه جانبه
در جهت ارتقاى توان آموزشـــى
و تربيتى در دانشگاه افسرى امام

على (ع) تاكيد كردند.



سرويس فرهنگيـ  هنري: به مناسبت نودسالگي تأسيس دانشگاه 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، ديروز 28آبان، در حضور استادان، 
پژوهشگران، فرهيختگان و عالقهمندان به علم و فرهنگ از كتاب 
«تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدينطوسي؛ نخستين دانشگاه 
صنعتي ايران» به پژوهش و نگارش دكتر سيدحجت الحق حسيني در 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم، دكتر علي زرافشان معاون 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي اظهار كرد: ما در اين سازمان دو بخش 
براي ارائه خدمات داريم كه «خدمات آرشيوي» يكي از اين بخشها 
اســــت كه در آن 740هزار سند نگهداري ميشود و اسنادي هستند 
كه يا ما آنها را براي خدماتدهي به پژوهشــــگران آماده كردهايم يا 
پژوهشــــگران درخواست اين اسناد را داشتهاند و براساس خواست 
آنها اين اســــناد را گردآوري  و در اختيار پژوهشگران قرار دادهايم. 
البته يك مرحله خدمات پيش آرشيوي هم داريم كه براي تفكيك 
اســــنادي اســــت كه ارزش نگهداري دارند و در اين بخش بيش از 
300 ميليون سند وجود دارد. در اين سازمان همچنين بخش اسناد 
ديجيتال با حدود 60 هزار سند وجود دارد كه در اختيار پژوهشگران 

قرار ميدهيم.
زرافشان ادامه داد: بخش ديگري هم در اين سازمان با عنوان 
«بخش شــــفاهي» وجود دارد كه بخشي از كتابخانه است و در اين 
بخش، اسناد مصاحبه شفاهي با 736نفر از صاحبنظران و مفاخر 

نگهداري ميشود و در اختيار پژوهشگران قرار ميگيرد.
 در ادامه اين مراسم، غالمرضا عزيزي رئيس پژوهشكده اسناد 
اين ســــازمان كه اجراي اين مراســــم را نيز به عهده داشت، گفت: 
51درصد از مراجعه كنندگان به اســــناد اين سازمان، پژوهشگران و 
دانشجويان تاريخ هستند و 49درصد بقيه دانشجويان و پژوهشگراني 
از طيفهاي مختلف هستند. در اين سازمان قوانين و مقرراتي براي 
دسترســــي به اسناد وجود دارد و وقتي فهرستنويسي شدند قابل 
دسترسي خواهند بود. در طول 27سال سابقه خدمتم در اينجا فقط دو 
نفر از مراجعه كنندگان را به ياد دارم كه به قدري مشتاق و عالقهمند 
به دسترسي و استفاده از اسناد مورد نظرشان بودند كه نتوانستم به 
آنها بگويم قوانين و مقررات اينجا دستم را بسته است و اجازه دادم 

خارج از قوانين به اسناد و كتابها دسترسي پيدا كنند.
دكتر رضا امراللهي، رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي، سخنران 
بعدي اين مراسم بود. وي اظهار كرد: يكي از گرفتاريهاي علمي 
كشور ما نداشتن تاريخ مكتوب است. آقاي سيدحجتالحق حسيني كه 
تاريخ نويس است پيش از اين شاگرد دكتر گلشني بود كه خود اين 
استاد گامهاي بلندي در سطوح مختلف علمي همچون نجوم و ديگر 
علوم برداشته بود و من به سهم خود از زحمات آقاي حجتالحق 

حسيني در نگارش اين كتاب ارزشمند تشكر ميكنم.
امراللهي با اشاره به تاريخ 1307 كه در پاي نشان دانشگاه خواجه 
نصيرالدين طوسي آمده است، گفت: جريان مفصل چگونگي تبديل 
مدرسه مخابرات به دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي و داستان اين 
تاريخ كه زمان تأسيس دانشگاه است در كتاب «تاريخ دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوســــي» آمده است و لذا از توضيح اضافي در 
اينباره پرهيز ميكنم، اما فقط ميگوييم در طي اين سالها هر قدم 
كه برداشتيم جلوتر رفتيم و  وضعيت دانشگاه درستتر شده است 
اما اين دانشگاه خيلي مظلوم است و اين اواخر بسياري در صدد گره 
انداختن در كار اين دانشگاه بودند و ميخواستند مقاطع تحصيلي آن 
را مثل دورههاي قبلش فقط به كارشناسي تنزل دهند و ما اين تاريخ 
1307 را به زير آرم اين دانشگاه اضافه كرديم و با اشاره به سابقه 
اين دانشگاه و مسيري كه طي كرده است جلوي اين كار را گرفتيم. 
امرالهي افزود: اگر اين دانشگاه امروز به 90سالگي رسيده است به اين 
خاطر است كه پيشينيان ما قدمهايي را برداشتهاند و مثل دو استقامت 
دويدهاند تا حاصل زحماتشان را به دست ما رساندهاند. اين دانشگاه 
خيلي مظلوم بوده و كماكان هم مظلوم است در حالي كه كساني كه 
در اين دانشگاه بودهاند و براي اين دانشگاه تالش كردهاند، بينظيرند. 
يكي از اين افراد بينظير خانم دكتري بود كه متأســــفانه نامش را  
فراموش كردهام و ايشان اولين مركز مشاوره را با حضور روانشناسان 
و براي برطرف كردن مشكالت دانشجويان در اين دانشگاه به راه 
انداخت و پس از موفقيتهاي اين مركز مشاوره، ديگر دانشگاهها 

مثل دانشگاه تهران مراكز مشاوره را راهاندازي كردند.
وي در پايان سخنانش گفت: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
يكي از دانشگاههاي بسيار خوب كشور است و ميتواند بالنده باشد، 
فقط بايد مسئوالن يك قدم بزرگ بردارند و دانشكدههاي آن را در 
يكجا گردآورند چون پراكندگي دانشــــكدههاي اين دانشگاه باعث 
شده است براي آن اهميت و توجه كمتري از آنچه كه ارزشش را 

دارد قائل شوند.
ســــپس غالمرضا عزيزي، رئيس پژوهشكده اسناد اين سازمان 

پشت تريبون قرار گرفت و گفت: آنچه در اين ميان جايش بسيار 
خالي است، داشتن منبعي بهعنوان تاريخ شفاهي اين دانشگاه است. 
بخش عظيمي از دانشگاه خواجه  نصيرالدينطوسي در ذهن و قلب 
استادان اين دانشگاه است كه در جاي خود به ثبت نرسيده است و 
پيشنهاد ميكنم براي مستندكردن تاريخ شفاهي اين دانشگاه هر چه 

زودتر اقدام شود. 
پس از اين سخنان، پيامهاي ارسالي استاد بهاءالدين خرمشاهي، 
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، قرآنپژوه و حافظشناس 
و همچنين دكتر كيانوش كياني، رئيس پژوهشكده ابوريحان بيروني 
در مركز دايرهالمعارف بزرگ اســــالمي به مناسبت رونمايي از اين 

كتاب قرائت شد. 
دكتر علي خاكي صديق، رئيس دانشگاه صنعتي خواجهنصير 
طوســــي، سخنران بعدي اين مراسم هم گفت: سال 1392 تصميم 
گرفتيم پژوهشي دربارة تاريخ تأسيس اين دانشگاه در سال 1307 و 
اسناد آن صورت بگيرد و خواستيم تاريخ تأسيس دانشگاه را به عنوان 
بخشي از اسناد آموزش عالي با سند و تحقيق دقيق علمي تدوين 
كنيم. بنابراين فراخوان داديم و البته چند نفر از همكاران خود ما براي 
شــــركت در اين پژوهش اعالم آمادگي كردند و تا آن موقع توفيق 
زيارت دكتر حجتالحق حسيني را نداشتم. يكي از پروپوزالهاي 
ارسالي براي همكاري در اين پژوهش مربوط به ايشان بود و متفاوت 
از ديگر پروپوزالها بود. از ايشان خواهش كرديم بيايد و تا االن اين 
همكاري ادامه يافته است و ايشان در اين مدت، وقت زيادي براي 

اين كتاب به خرج داده است. 
خاكي صديق ادامهداد: در كنار اين كتاب قرار است يكسلسله 
پژوهش دربارة خود شخصيت خواجهنصرالدين طوسي داشته باشيم چرا 
كه ايران، علم و تشيع به او مديون است و ميخواهيم سلسله آثاري 
دربارة او تدوين شود. همچنين پيشنهاد ميكنم در اين دانشگاه يك 
يا دو واحد درسي براي آشنايي با نظرات خواجهنصير در حوزههاي 

علوم، رياضيات، فيزيك و مباني اخترشناسي داشته باشيم. 
سپس دكتر اشرف بروجردي، مشاور فرهنگي رئيس جمهوري و 
رئيس اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين مراسم 
گفت: در ارتباط با تاريخ شفاهي و كاري كه در اين سازمان انجام شده، 
ميتوان گفت بخش عمده كار در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، حفظ 
و نگهداري از اسنادي است كه بزرگان ما آنها را به نگارش درآوردهاند 
و بخشي از آن به تاريخ شفاهي برميگردد و ما نبايد از بهرهبرداري 
اين بخش و باوري كه در ذهن آنها شكل گرفته است مغفول بمانيم 
و بايد اينها به نسل بعد انتقال يابند و نسل امروز اگر خوب آموزش 
ببيند و چنين تعاملهايي را خوب برقرار كند و دانســـتههاي استادان 
را دريابد، ميتواند براي جامعه اســـالمي ما بســـيار مفيد باشد و اين 
نوسان در ارائه اين آمارها و گزارهها است كه به ما ميگويد در چه 

جايگاهي ايستادهايم. 
بروجردي افزود: خواجهنصير طوسي خود دانشمندي است كه 
عهدهدار هدايت بسياري از دانشمندان است و بايد به آن پرداخته شود 
و به صورت تاريخ شفاهي ثبت شود و دكتر عزيزي از حدود هزار 
نفر از پژوهشـــگران دعوت به اين كار كرده است. بنابراين اين رويه 
بايد تداوم يابد و به آن پرداخته شود چون اينها گنجينههايي هستند 

كه مغفول ماندهاند. اين رسالت و وظيفه و افتخار ما است كه اينان را 
معرفي كنيم اما اين بزرگان هم بايد با ما همراهي كنند چون هر يك 
از اين عزيزان، خود سرمايهاي براي آينده جامعه و نسل بعد هستند. 
از اين بزرگان خواهش ميكنم اگر عزيزاني كه نقلكننده تاريخ هستند 
به ســـراغتان ميآيند لطفاً به آنها جواب مثبت بدهيد و اميدوارم آن 
انباشت كه از تاريخهاي شفاهي درمي  آيد بتواند تداوم يابد. ما اصرار 
داريم بتوانيم در حوزه دانش براي ايجاد انگيزه بيشـــتر گامهايي بلند 

براي ديگران برداريم. 
بروجردي در پايان ســـخنانش گفت: اين اقدامات براي يادآوري 
به ديگران اســـت كه ما هر چه اكنون در علم و فرهنگ و ... داريم 
از ديرينه ما است و ديرينه ما پر از اندوختههاي علمي است كه بايد 

قدر آن شناخته شود. 
آخرين سخنران اين مراسم هم سيدحجتالحق حسيني، مؤلف 

كتاب «تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدينطوسي» بود. 
وي با بيان اينكه «اين كتاب محصول دو عشـــق و يك غيرت 
اســـت» گفت: استاد لوريس چكناواريان به من ياد دادند كه خودم را 
جدي نگيرم و كارم را جدي بگيرم و من اين كار را كردم. اين هفته، 
هفته كتاب، كتابخواني و كتابدار است و من غيرت دارم از كتابدار ياد 

كنم، چرا كه پژوهش بدون كتابدار معني ندارد. 
او در بخش ديگري از سخنانش بيانكرد: براي اولينبار در خرداد 
1351 شوراي گسترش علوم وقت، اسم دانشگاه خواجه نصير طوسي 
در كـــرج را جـــزو مصوبات خود قـــرارداد. ما طي 48 روز و در دو 
نگاشت و سه ويراست اين اسناد و مدارك را پيگيري كرديم. 18 ماه 
بعد كه كتاب آماده شد، 30ماه ديگر نيز براي كيفيتافزايي كتاب كار 

كرديم و اين كار به دليل يك عشق عظيم بود. 
وي در ادامه سخنانش با نام بردن از نهادها و كساني كه در تهيه 
و نگارش اين كتاب به او ياري رســـاندهاند تشـــكر كرد و در انتهاي 
سخنانش گفت: توصيه پدر هميشه به من اين بود كه «فرزند مرا هيچ 

نياموز به جز عشق» و من دو عشق اساسي دارم: ايران و اسالم. 
در پايـــان اين مراســـم دكتر بروجـــردي، دكتر خاكي، لوريس 
چكناواريان، سيدمحمود دعايي، توكلي و زرافشان براي امضاي ماكت 

اين كتاب به سن دعوت شدند. 
پيام دكتر كيانوش كياني

كيانوش كياني به اين مناسبت پيامى ارسال كرد كه بخشى از 
متن آن به شرح زير است: 

رئيس پژوهشـــكدة ابوريحان بيروني در مركز دائرهالمعارف 
بزرگ اسالمي و از معاونان پيشين اسناد مّلي در سازمان اسناد و 

كتابخانة ملي ج.ا.ا ايران 
دوست دانشمند ديرينه سال پيوندم، جناب آقاي استاد دكتر 
سيدحجت الحق حسيني، كتاب مستطاب «تاريخ دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي: نخستين دانشگاه صنعتي ايران» ويراست 
دوم از پديداري تا پايداري را به انگيزة نكوداشـــت 90 ســـالگي 
تأسيس دانشگاه پژوهش و نگارش كردهاند و از سر مهر و لطف، 

به اينجانب اتحاف داشتهاند. 
در نگاه نخســـت، كتاب با ظاهري چشمنواز، طّراحي زيبا و 
مفهومي با طرحهايي اســـليمي و مهرها و نشانهايي كه انعكاس 

و بازتاب و يادآور تاريخ و پژوهش هســـتند با كاغذي مرغوب،
حروفنگاري مناسب، صفحهآرايي خوشنما و حرفهاي و جانمايي
تصاوير، اسناد و مدارك و جداول گوياساز، نشان ميدهد كه كتابي

مهم و ارزشمند پيش روي ماست. 
كتابي كه اســـاس و شاكلة آن بر اسناد تاريخي استوار است.
اسنادي كه بخشي از منابع و مĤخذ پژوهش هستند و به سبب اعتبار
وجوديشـــان، بسيار ارزشمندند و از ميان ديگر منابع تصويري و

ترسيمي و كتبي و آرشيوي، از جايگاه ويژهاي برخوردارند. 
پژوهندة ارجمند كتاب، به خوبي درك كرده است كه «تاريخ به
منزلة شناخت گذشتة بشر، مبتني بر مدارك و شواهد، رشتهاي علمي
است كه به گفتة مارو طّي قرون متمادي تجربة غني شده است.»
اين علم همانند ديگر علوم در حال تحّول است و قابليّت تكامل
دارد. تاريخ بدون وجود اسناد و منابع تاريخي موجوديّت نمييابد.
منظور از منابع تاريخي اسناد مكتوب، اسناد ديداري و شنيداري،
تاريخشفاهي و ديگر انواع اسناد است كه هر كدام سنگبناي پژوهش
هســـتند و مستدل را شامل ميشوند. با همة اينها سالمت نفس،
صداقت و دقت در تحقيق، احاطهداشتن بر موضوع پژوهش و هنر
نويسندگي نيز در محصول نهايي و خلق اثر تأثيرگذار خواهدبود. با
نگاهي ژرفانديشانه به مطالب كتاب حاضر، تمامي نكات ياد شده

را به خوبي و به روشني شاهد هستيم. 
پيام استاد بهاءالدين خرمشاهي

متن پيام بهاءالدين خرمشاهي، عضو پيوستة فرهنگستان زبان و
ادب فارسي، قرآن پژوه و حافظ شناس،به شرح زير است:

 با نام و ياد خداوند و ســـپاس از حاضران، از اســـتادان و
دانشجوياني كه در اين مجلس علمي و محفل روحاني حضور دارند
و همراه با دانشوران و دانشپژوهان ديگر، چراغ علم و صنعت را در

كشور ما روشن نگاه داشتهاند، به سهم خود سپاسگزارم.
در كالم ســـبحاني و پيام وحياني قرآن كريم، آيات بسيار در
گرامي داشت علم و عالمان آمده است. از جمله«فسئلو اهل الذكر

ان كنتم التعلمون» هم چنين«و الذين اوتوا العلم درجات...»
از استاد عالي قدر دكتر علي خاكي صديق كه رياست اين نهاد
عظيم علمي و فني را برعهده دارند سپاسگزاريم كه از استاد عالي
مقامي چون دكتر سيد حجتالحق حسيني، خواستار شدند كه تاريخ

تأسيس و تحول و تكامل نودسالة اين دانشگاه را بنويسند.
مؤلف، گرامي هم با شـــيوهاي توصيفيـ  تحليلي و استنادي
برمبناي اســـناد ارزشمند موجود در مصاحبه و مكاتبه با استادان
كهن ســـالي كه ماية عزت و آبروي اين دانشـــگاه هستند و هم با
پژوهشهاي كتابخانهاي و ميداني و دانش پژوهي و سختكوشـــي
ذاتي خود، با شـــيوهاي شيوا، اثر مرجع و خوش تدوين و خوش
خـــوان پديـــد آوردهاند كه تاج المصادر در تاريخ علم و نهادهاي

علمي كشورماست:
اين نامه كه علم از او به رونق باشد

از خامة پاك«حجتالحق» باشد
فرمود كه فسئلوا اهل الذكر

زآن است كه از باده، مروق باشد
بنده به مدلول«احب الصالحين و لست منهم»(عاشق 

شايستگانم گرچه از ايشان نيام) با بضاعتي مزجات در عداد 
خريداران يوسف در آمدهام و ماده تاريخ سهل و سادة اين 

موسسة مقدس را چنين عرضه ميدارم:
كم ديده جهان كسي نظير طوسي

شد تكية علم و دين، سرير طوسي
از سال هزار و سيصد و هفت به پاست

دانشگاه خواجه نصير طوسي
استاد دكتر سيد حجتالحق حسيني از مفاخر علمي و ذخائر
فرهنگي امروز ايران است. اين بندهـ  سرويراستار و مسئول جمع و
تدوين دانشنامة حافظ و حافظ پژوهيـ  بيش از سه سال در خدمت
ايشان بودم كه هم قلمي شان، ارزش افزاي اين اثر شد. ايشان همة
مقاالت مرتبط با تقويم و تاريخ كيهان شناسي و اخترشناسي را كه
نامش در شعر حافظ آمده است؛ به احسن وجه مرقوم داشتهاند.

كتاب«تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي» همچون
اثر مرجع و نامدار ديگر استاد دكتر سيد حجتالحق يعني«كتاب
شناسي جامع حضرت خواجه نصيرالدين طوسي»؛ راهنماي همة
پژوهندگان اســـت كه تاريخ علم و تاريخ نهادهاي دانشـــگاهي و

دانشگاهها را مينويسند.
حســـن ختام را از سخن ســـعدي وام ميگيريم كه فرموده

است:
هر باب از اين كتاب نگارين كه برُكني

همچون بهشت گويي از آن باب خوشتر است
دوستدار مولف و شما دانشوران: بهاءالدين خرمشاهي
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رونمايى از كتاب «تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي»  در كتابخانه ملى 

ماركتينگ" حلقه مفقوده رسيدن به دانشگاههاى نسل سوم
رييس دانشـــگاه صنعتى اميركبير با بيان اين كه "ماركتينگ" حلقه 
مفقوده رســـيدن به دانشـــگاههاى نسل سوم است، گفت: ما براى رفع 
چالشهاى بخش صنعت به دنبال بررسى مشكالت آنها هستيم كه با 

چنين رويكردى با وزارت نفت همكارىهاى علمى ايجاد كرديم.
به گزارش ايسنا، دكتر سيداحمد معتمدى در نشست صاحبنظران 
ارتباط صنعت رســـيدن به دانشـــگاه نسل سوم را از اهداف كالن اين 
دانشگاه ذكر كرد و افزود: دانشگاه نسل سوم دانشگاههايى هستند كه 
در چرخه اقتصادى كشور نقش و همچنين توليد فناورى دارند. در اين 

رويكرد ديگر توليد علم كمتر مطرح است.
رييس دانشگاه صنعتى اميركبير با اشاره به تجربيات ساير دانشگاهها 
در ايـــن زمينه، خاطر نشـــان كرد: هر چند كه دانشـــگاههايى مانند 
ام آى تى، استنفورد و بركلى از نظر توليد مقاالت سرآمد هستند، ولى 
بررســـى رزومه آنها حاكى از حجم بااليى از توليد دانش فنى فروخته 
شده و ثبت اختراع است، ضمن آنكه بخشى از سهام كارخانجات به 

دليل فروش فناورى مربوط به اين دانشگاهها است .
وى با بيان اينكه در زمينه ارتباط دانشگاه با صنعت اقدامات خوبى 
صورت گرفته است، افزود: ولى كافى نيست و نياز به كار بيشتر دارد 
و مساله ارتباط دانشگاه با صنعت يك مساله جهانى است، از اين رو ما 
به طور جدى اين هدف را دنبال مىكنيم؛ چراكه منفعت آن هم براى 

دانشگاه است و هم براى صنعت.
تمامى دانشگاههاى علوم پزشكى به شبكه آموزش مجازى

 متصل شدند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى مجازى گفت: تمامى دانشگاههاى علوم 
پزشكى كشور از مهر ماه امسال به شبكه آموزش مجازى دانشگاه علوم 
پزشكى مجازى متصل شدهاند به نحوى كه اكنون حدود 47هزار نفر 
از اين فضا بهره مىبرند. به گزارش ايسنا، دكتر سيد ناصر استاد ضمن 
اعالم اين مطلب در حاشـــيه انعقاد تفاهم نامه همكارى ميان معاونت 
فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكى مجازى، 
دانشگاه علوم پزشكى مجازى را به عنوان مرجع وزارت بهداشت در
 مجازى ســـازى فضاى آموزشى دانشگاههاى علوم پزشكى دانست و 
اظهار داشت: بر اين اساس اين دانشگاه مسئله مجازى سازى را در حوزه 
پزشـــكى از جمله در معاونت فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت 
دنبال مىكند و قبل از اين نيز با برخى ديگر از معاونتهاى  وزارت 

بهداشت اين همكارى را به خوبى ايجاد كرده است.
چهارمين اجالس روساى دانشگاه هاى برتر ايران و روسيه 

برگزار مى شود
چهارمين اجالس روساى دانشگاههاى برتر ايران و روسيه با هدف 
گسترش و تعميق روابط علمى و دانشگاهى دو كشور 3آذرماه به ميزبانى 

دانشگاه تهران در جزيره كيش برگزار مىشود.
به گزارش مهر به نقل از دانشگاه تهران، چهارمين اجالس روساى 
دانشگاههاى برتر ايران و روسيه با حضور روساى دانشگاههاى سطح 
كشور، روسا و هياتهاى نمايندگى دانشگاههاى روسيه، مقامات  يك
ســـفارتى، قائم مقام وزير علوم و رئيس مركز همكارىهاى علمى و 

بينالمللى وزارتعلوم در كيش برگزار خواهد شد.
برنامهها و پروژههاى مشـــترك ميان دانشگاههاى ايران و روسيه؛ 
مشـــكالت و چشـــماندازها، تجربيات مديريت دانشگاهها در عرصه 
بينالملل، همكارى دانشـــگاههاى ايران و روسيه در راستاى ارتقا رتبه 
بينالمللى دانشگاهها و نگرش و رويكرد دانشگاهها در حوزه پژوهشهاى 

كاربردى و بنيادى را مىتوان از محورهاى اين اجالس است.
معرفى دانشجويان مشمول جايزه تحصيلى بنياد ملى

 نخبگان دانشگاه تهران
دفتر استعدادهاى درخشان دانشگاه تهران با صدور اطالعيهاى اولين 
فهرست مشموالن جايزههاى تحصيلى بنياد ملى نخبگان را اعالم كرد.

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه تهران، در متن اين اطالعيه آمده 
اســـت: «دانشجويان مىتوانند ضمن مراجعه به راهنماى بنياد در وبگاه
tehran.bmn.irو آشـــنايى با فرايند اســـتفاده از جوايز مذكور، براى 
بارگذارى مدارك در سامانه سينا به كارشناسان معين دفتر استعدادهاى 

درخشان دانشكده خود، مراجعه كنند.
فهرستهاى بعدى مشموالن جوايز تحصيلى بنياد نخبگان  هم به 
تدريج اعالم شده و در سايت معاونت آموزشى دانشگاه تهران به آدرس

academics.ut.ac.irدر دسترس خواهد بود.

تجليل ازدكتر داورى اردكانى در جشنواره ملى
 كتاب سال دانشجويى

مراسم پايانى بيست و پنجمين جشنواره ملى كتاب 
سال دانشجويى با معرفى برگزيدگان و تقدير از دكتررضا 

داورى اردكانى به عنوان استاد خادم كتاب برگزار شد.
به گزارش ايســـنا، حميدرضا طيبى، رئيس جهاد 
دانشگاهى، در اين مراسم با بيان اين كه ما استراتژى توسعه 
صنعتى نداريم، گفت: ما بايد اولويتهاىمان را براى توسعه 
مشخص كنيم. اگر اولويتهاى ما مشخص باشند استادان 
و دانشجويان را در اين زمينه راهنمايى مىكنند. اين كار 
بايد در كشور ما صورت بگيرد. يكى از مشكالت ما اين 
است كه به بحث جديد در علم توجهى نداريم. بسيارى 
از دانشجويان مقاالت خود را درISIمنتشر مىكنند  كه 

خارجىها از آن استفاده مىكنند.
طيبى افزود: يكى از مشكالت ما كار نيابتى است. ما 
جنگ نيابتى را شنيده بوديم، اما در حال حاضر در عرصه 
علم كار نيابتى شكل گرفته است.  كسانى مىآيند براى 
ديگران رســـاله و كتاب مىنويسند. ما در جلو دانشگاه 
تهران و در خيابان انقالب هر روز با اين مساله مواجه 
هستيم كه 60 نفر پالكارد به دست گرفتهاند كه ما پاياننامه 
مىنويسيم. اين اتفاق در حوزه فناورى هم رخ داده است 
كه به نظر وجهه خوبى ندارد. شوراى عالى انقالب فرهنگى 
مصوبـــهاى را براى برخورد با آنها تنظيم كرده بود، اما 
اتفاقى در اين زمينه  رخ نداد. بايد شوراى عالى انقالب 
فرهنگى در اين زمينه  بازبينى انجام دهد و مجلس شوراى 
اسالمى نيز به اين مساله توجه داشته باشد. اين موضوع به 
كسانى كه كار شايسته انجام مىدهند ضربه وارد مىكند. 
بايد به اين موضوع توجه شود، زيرا آينده علم در خطر 
اســـت . حجتاالسالم والمسلمين رستمى، رييس نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، هم با اشاره به 
اينكه ميزان سرانه مطالعه در كشور ما اندك است، گفت: 
بايد براى ترويج كتاب و كتابخوانى انديشيد و يكى از 
جلوههاى اين موضوع برگزارى جشنواره اينچنينى براى 
معرفى مولفان است. يكى از وظايف مربوط به دانشگاهها 

ترويج كتاب و كتابخوانى است.
دكتررضا داورى اردكانى  هم در اين مراسم گفت: 
لطفى كه به من داشتيد، لطف به كتاب و دانشجوست. 
من يك دانشجوى سادهام. دانشجويى كه پير شدهام. من 
يك آدم معمولى هستم. اين جا محل زندگى من است 
و بيش از 50سال را در اينجا به سر بردهام. من اينجا 
خودم را خادم كتاب نمىدانم، اما از اينكه من را به اين 
عنوان مفتخر كرديد تشكر مىكنم و مىتوانم به آن بنازم. 
اينجا جايى است كه خادمان كتاب بسيارى داشته است 

كه من در مقابل آنها چيزى نيستم.
او در ادامه خاطرنشان كرد: من كتاب را دوست داشتم 
و نوشتن را با نقد كتاب شروع كردم. كتابى از ابراهيم 
خواجه نورى مىخواندم كه فصلى درباره مدرس داشت 
و تصوير درخشـــانى از مدرس داده بود. اين موضوع 
به حدود 70سال قبل مربوط است و بعد از آن نيز نقد 
كتاب را رها نكردم اما متاسفانه نقد كتاب در روزگار من 
رونقى ندارد. گاهى احســـاس مىكنم در اين سالهايى 
كه با كتاب آشـــنا شدهام نقد كتاب در كشور من مورد 

توجه نبوده است.
داورى اردكانـــى تاكيد كرد: خواندن كتاب وظيفه 
دانشجويى اســـت و من وظيفه دانشجويىام را انجام 
دادهام. دلم مىخواســـت يك ساعت و نيم از خاطرات 
كتابخوانى صحبت كنم. من معلم و دانشـــجويى ساده 
هستم و اگر زنده باشم باز هم مىخواهم كتاب بخوانم، 
اما حاال خواندن و نوشتن برايم بسيار دشوار شده است.
ســـپس ازخدمات علمى دكتر داورى اردكانى با اهداى 

لوح تقدير قدردانى شد.
در ادامـــه مراســـم همچنيـــن از فعاليتهاى 
حجت االسالم دكتراسماعيل آذرىنژاد در عرصه ترويج 

كتابخوانى تقدير به عمل آمد.
در ادامه مراســـم على مطهرى، نايبرييس مجلس 
شـــوراى اسالمى،هم اظهار كرد: اين جشنواره مهمترين 
كارى كه انجام مىدهد كشف استعدادهاست. در واقع 
با برگزار كردن اين مسابقه استعدادهاى مختلف كشف 
مىشـــوند. استعداديابى در دنيا بسيار مهم است و فرق 
كشورهاى پيشرفته و عقبمانده در مساله نيروى انسانى 

است.
مطهرى با اشاره به بخشهاى مختلف جشنواره كتاب 
سال دانشجويى، نسبت به استفاده از كلمات انگليسى در 
محاورهها و گفتوگوهاى ميان افراد انتقاد كرد و گفت: 
من نقدى به اين موضوع ندارم كه در بحثهاى تخصصى 
از كلمات خارجى استفاده كنيم، اما در محاوره نبايد از 
كلمات انگليسى استفاده كنيم يا با حروف انگليسى كلمات 

فارسى را بنويسيم.
بنا براين گزارش ، سپس برگزيدگان و شايستگان 
تقدير كتاب سال دانشجويى در شش گروه اصلى(علوم 
پايه، علوم كشاورزى و منابع طبيعى، گروه هنر و معمارى، 
گروه فنى و مهندسى، گروه علوم پزشكى و دامپزشكى و 

گروه علوم انسانى)، به اين شرح معرفى شدند:
ادبيات: «بطالنامه: حماسه جعفربن حسين ملقب به 

سيد بطال غازى» نوشته ميالد جعفرپور
روانشناســـى: «مداخالت و طرحهاى درمانى براى 
افســـردگى و اختاللهاى اضطرابى» نوشـــته مسعود 

چينىفروشان
دين: «موســـوعه االحاديث الفقهيه هند المذاهب 
االسالميه؛ مدارك فقه اهل السنه على نهج وسائل الشيعه 
الى تحصيل مسائل الشريعه»  از سيدمحمدحسن حكيم

هنر:«ســـينماتوگرافى و ويديوگرافـــى؛ مديريت 
فيلمبردارى و تصويربردارى» از عليرضا اكبرپور

گروه پزشكى: «بافتشناسى جان كوئيرا  2016 » از 
فاطمه صباغ زيارانى و فاطمه مغنى/ «اصول ژنتيك پزشكى 

امرى»  از ليال يوسفيان و حسن وحيدنژاد
كشاورزى و منابع طبيعى: «سيروپهاى گلوكزى؛ 

تكنولوژى و كاربردها» ترجمه فلورا فرخى
فنى و مهندســـى: «مشخصهيابى نانوساختارها»  از 

طاهر رحيمى اقدام
علوم انسانى-  اسالمى: «نظريه اميد: راهكارهاى ايجاد 

اميد در اسالم و روانشناسى مثبتنگر» از زهرا محققيان.

جديدترين كتاب دكتر غالمحسين دينانى 
در كتابخانه ملى رونمايى شد

جديدترين اثر دكتر غالمحسين 
ابراهيمى دينانى با عنوان «وحدت 
هســـتى و هستى واحد»، به همت 
على اوجبى و كتابخانه ملى منتشر 
شد و در مراسمى در كتابخانه ملى 

رونمايى شد.
به گـــزارش ايلنا، در ابتداى 
اين مراسم، على اوجبى كه تدوين 
كتاب «وحدت هســـتى و هستِى
واحد» را انجام داده بود به عنوان 
سخنران اول با اشاره به اينكه اين 
كتـــاب متن پايان نامه دكتر دينانى 
است كه در سال 1347 در مقطع 
فوق ليسانس تهيه شده، گفت: اين 
كتاب مملو از قواعد فلسفى است 
آنجا كه قاعده فلسفى بديهى است 
مىگويد تنبيه چون براى بديهيات 
الزمهاش تذكر و تنبه اســـت اما 
جايى كه اشـــاراتش است قواعد 
نظرى اســـت كه به ادله نياز دارد. 
در قواعـــد بديهى وقتى موضوع 
را تصور مىكنـــد حكم مىكند. 
كار فيلسوف اين است كه تصور 
درست موضوع و محمول را تنبه 
بدهد وقتى تصورش درست شود 
حكم مىكند. شـــيوه ايشان سوال 
پى در پى است كه از اين شيوه فرد 
را به تصور درست سوق مىدهد. 
ايشان زمانى ناراحت مىشوند كه 
فرد در اين راستا همدلى نمىكند تا 
در مسير سواالت به تصور درست، 

تنبه شود.
 عبداهللا صلواتى، كارشـــناس 
و مجرى برنامه زاويه در شـــبكه 
چهار ســـيما و پژوهشگر فلسفه، 
سخنران بعدى اين آيين فرهنگى 
بود. صلواتى انعطاف دكتر دينانى 
نســـبت به رهيافت هاى مختلف 
فلســـفى را ستود و گفت: ايشان 
مدعى نيست كه فلسفه ملكه علوم 
اســـت پس كالم وعرفان را كنار 

بگذاريم. حقيقتى را كه در فلسفه 
مى يابـــد، در عرفان و كالم هم 
مىبيند. نه تنها نسبت به سنت ما 
گشوده هستند بلكه به سنت غربى 
هم گشوده هستند. دكتر دينانى به 
جاى تمركز بر نقد سعى كردهاند 
از توانايى فلسفى خود استفاده كنند 
و به فلسفه اسالمى ما روح تازهاى 
بدهنـــد. اين كار در اين كتاب كه 
درباره قاعده الواحد اســـت اتفاق 
افتاده اســـت در كتابهاى ديگر 
ايشان هم مىبينيم كه ايشان گشوده 

هستند نسبت به همه تفكرات.
محقق  سيدمصطفى  آيتاهللا 
داماد نيز درباره كتاب جديد دكتر 
دينانى گفت: خوشحالم كه در باره 
اين كتاب صحبت مىكنم. كتاب 
دكتر دينانى بسيارپرمحتوا و مفيد 
است به شرطى كه كتابهاى ديگر 
او را ناديده بگيريم. من مطالبى به 
ايشان گفتم كه امشب مىخواهم 
به شـــما هم بگويم: بهترين كتاب 
ايشـــان به نظر من «وجود رابط» 
اســـت. هركس مىخواهد فلسفه 
اســـالمى را بفهمد بايد اين كتاب 
را بخوانـــد. مـــن اگر جاى دكتر 
دينانى بـــودم اجازه نمىدادم اين 
كتاب پس از  4دهه منتشـــر شود. 
چون ايشان  سه چهارسالى است 
كه حرفهايى مىزند كه فالسفه 
قبلى در فهرستشـــان نبوده است. 
امـــا در اين كتاب از قاعده الواحد 
مىگويند كه در همه آثار هســـت. 
خودشان هم در كتاب قواعد كلى 
فلســـفه مفصلتر به اين موضوع  

پرداخته است.
 وى افزود: كار بزرگ ايشان از 
نظر من دو كتاب مستطاب «قواعد 
كلى فلسفه» و «وجود رابط» است. 
چرا به كتاب «باور به يك انديشه» 
ايشـــان كه سال گذشته منتشر شد 

توجه الزم صورت نگرفت؟ كتابى 
كه از دردهاى جامعه ما ســـخن 

مىگفت.
اما دكتر غالمحسين ابراهيمى 
دينانى نيز در پايان جلسه سخنان 

كوتاهى ايراد كرد.
 نويسنده كتاب وحدت هستى 
و هســـتِى واحد گفت: تحول چه 
زمانى رخ مىدهد؟ وقتى كه ذهن 
منفتح باشد. يعنى درها را نبنديم. 
ذهن را باز بگذاريم و با امور عالم 
روبه رو شـــويم. لحظه به لحظه 
تجربه و حرف تازه داشته باشيم. 
حرف مخالف را هم گوش بدهيم. 
نمىگويم قبـــول كنيم اما تحمل 
شنيدن داشته باشيم. گاهى انسان 
درِ ذهـــن را مىبندد و تا ابد در 
ذهنش اسير مىشود. زندان ذهنى 
از زندان باستيل و اوين سختتر 
است. آدمهايى هستند كه ذهنشان 
را قفل كردهاند. تا ابد زندانى ذهن 
هستند. چيزى بدتر از زندانى ذهن 
بودن نداريم. كار فلسفه چيست؟ 
فقط دانســـتن نيست. كار فلسفه 
اين اســـت كه زندان ذهن را باز
 نگه مىدارد. ذهن بايد درش باز 
باشد و آماده شنيدن لحظه به  لحظه 

حرف و سخن تازه باشد.
 وى افزود: فلســـفه خيلى 
دانســـتن نيست، باز بودن ذهن و 
تحمل شنيدن حرف مخالف است. 
هر آدمى دوســـت دارد همه مردم 
مثل او فكر كنند.اين حالت خود 
پرستى و زندانى ذهن بودن ذهن 
اســـت. كار درست اين است كه 
ذهنى را منفتح كنيد تا حرف تازه 
بشنويد. تعاريف زيادى از فلسفه 
شـــده است، تعريف من از فلسفه 
همين است: منفتح بودن، باز بودن 
ذهن براى حرف هاى تازه و تحمل 

كردن مخالف. 

نمايش منتخبى از اسناد نفيس خارجى در كاخ گلستان 
نمايشگاه «منتخبى از اسناد 
نفيــــس خارجى در گنجينه كاخ 
گلستان» براى نخستين بار به همراه 
نمايشگاههاى «منتخبى از فرشهاى 
كاخ گلســــتان» و «عكسهــــاى 
ناصرالدين شاه» در همايش ملى 
«هنر ايران در دوره قاجار» 30 آبان 
در ايــــن مجموعه ميراث جهانى 

برگزار مىشود.
به گزارش ايلنا، مسعود نصرتى 
(مدير مجموعــــه ميراث جهانى 
كاخ گلستان) گفت: مجموعهاى 
ارزشــــمند از اسناد خارجى دوره 
قاجار كه در گنجينه مركز اســــناد 
كاخ گلســــتان نگهدارى مىشود 
براى نخســــتين بار و به مناسبت 
برگزارى همايش ملى «هنر ايران 
در دوره قاجــــار» در موزه مردم 
شناسى به همراه40 قطعه عكس 
با موضوع عكاسىهاى ناصرالدين 
شــــاه كه از مراسمهاى مختلف 
گرفته شــــده در آلبوم خانه كاخ 
گلستان به نمايش گذاشته مىشود، 
قديمىتريــــن اين آثار مربوط به 
138 ســــال پيش است. همچنين 
نمايشگاه منتخبى از فرش هاى كاخ 

گلستان در عمارت چادرخانه اين 
مجموعه ميراث جهانى نمايش داده 

مى شود.
او افــــزود: در ميــــان اين 
اســــناد، آثار كم نظيرى از سده 
نوزدهم ميالدى شامل معاهدههاى 
بينالمللى، گزارشهاى ديپلماتيك، 
نقشه ، فهرست برنامههاى بازديد 
شاهان قاجار، بروشور نمايشهاى 
موســــيقى، تئاتــــر، رژه نظامى و 
منوهاى رســــتورانها و كاخهاى 
سلطنتى براى عالقه مندان به اسناد 

تاريخى نمايش داده مىشود.
مدير مجموعه ميراث جهانى 
كاخ گلســــتان با اشاره به اهميت 

اين اسناد تصريح كرد: در ميان اين 
اسناد، كه از نظر تاريخى و سياسى 
از اهميت ويژهاى برخوردار هستند، 
مىتوان تحوالت هنرهاى اروپايى 
در زمينه اسناد و هنرهاى وابسته 
به آن مانند خوشنويسى، نقاشى و 
جلدسازى فرنگى را مورد مطالعه 

قرار داد.
نمايشگاه منتخب اسناد نفيس 
خارجى در گنجينه كاخ گلستان 
به همراه 2 نمايشــــگاه عكسها 
و فرشهاى قاجــــارى 30 آبان 
در مجموعــــه ميراث جهانى كاخ 
گلستان افتتاح و تا پايان آذر ميزبان 
عالقه مندان به هنر قاجار است.  

روز سينماى ايران در جشنواره 
فيلم كوتاه منچستر برگزار مىشود

جشنواره بينالمللى فيلم كوتاه منچستر در كشور انگلستان برنامه ويژهاى 
را تحت عنوان روز ســـينماى ايران اختصاص داده كه با نمايش 15 فيلم 

كوتاه و يك انيميشن همراه است.
اين برنامه با نمايش يك انيميشن بلند و پانزده فيلم كوتاه داستانى در 
روز 25 نوامبر (چهارم آذر) در اين جشنواره برپا مىشود كه شامل نمايش 
فيلمهاى كوتـــاه «روتوش» (كاوه مظاهرى)، «براى فروش» (على بنائيان)، 
«مانيكور» (آرمان فياض)، «زونا» (طوفان نهانقدرتى)، «قضيه مامان سورى» 
(حسين هجرتى)، «ســـكوت» (مهدى بورجيان)، «يك روز ساده» (مهدى 
بورجيان)، «هديه» (ســـحر ستوده)، «هزارتو» (شيوا نورى)، «آتن» (حسين 
شـــاعرى)، «دوگانگى» (ســـپيده ولىنژاد)، «درخت» (حميدرضا درويش)، 
«پاپ كورن» (ميالد فرجالهى)، انيميشـــن بلند «آخرين داســـتان» (اشكان 
رهگذر) و انيميشنهاى كوتاه «روباه» (صادق جوادى) و «بدو رستم بدو» 
(حسين ماليمى) مىشود. همچنين فيلم «لوتوس» به كارگردانى محمدرضا 
وطندوست در هفتمين حضور بينالمللى خود در بخش رقابتى جشنواره 
بينالمللى فيلم منچستر انگلستان به نمايش درمىآيد و با 11 فيلم مستند 
ديگر از كشورهاى برزيل، آمريكا، نروژ، آلمان، هند، لهستان، انگلستان، فنالند، 
كلمبيا، روسيه، كنگو، و تاجيكستان رقابت مىكند. نمايش فيلم «لوتوس» براى 
روز چهارشنبه 28 نوامبر (7 آذر) ساعت 16 برنامهريزى شده است. فيلم 
«آريو واليبال» به كارگردانى محمد بخشى، «مثل يه بچه خوب» به كارگردانى 
آرين وزيردفترى و «آواى دستان» ساخته حمزه زارعى نيز در بخش فيلمهاى 

كوتاه خاورميانه اين رويداد سينمايى به روى پرده مىروند.
جشنواره بينالمللى فيلم منچستر «كينو فيلم» يكى از مهمترين رويدادهاى 
فيلم كوتاه و انيميشن مستقل و هنرى انگلستان است كه از تاريخ 24 نوامبر 

تا 2 دسامبر (3 تا 11 آذر) برگزار مىشود.

نمايشگاه خوشنويسى اشعار حسين پناهى

 در «فرهنگسراى سرو»
نمايشــــگاه آثار خوشنويسى سپيده مبرهن از اشعار 
و دلنوشــــتههاى مرحوم حسين پناهى بازيگر سينما، تئاتر 
و تلويزيون از 25 آبان در نگارخانه «فرهنگســــراى سرو» 

پايتخت برپا شد.
به گزارش ايرنا، مبرهن هنرمند خوشنويس و برگزاركننده 
اين نمايشگاه اظهاركرد: حدود 22 اثر خوشنويسى به خط 
نستعليق و شكسته نستعليق در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته 
شده است. اين هنرمند خوشنويس، عالقه شخصى به اشعار 

مرحوم پناهى را از علل برپايى اين نمايشگاه بيان كرد.
مبرهن افزود: در آيين افتتاح  اين نمايشگاه ، يك اثر 

به آنا پناهى دختر مرحوم پناهى اهدا شد.
وى ســــخنرانى، پخش كليــــپ از زندگينامه و نقش 
آفرينى مرحوم پناهى و اجراى موســــيقى را از بخش هاى 
جنبى نمايشگاه اشعار مرحوم پناهى در قاب خوشنويسى 
اعالم كرد. اين نمايشــــگاه  در«فرهنگسراى سرو» واقع در 
خيابان وليعصر(عج)، باالتر از بوستان ساعى، كوچه ساعى 
دوم به مدت يك هفته از ســــاعت 10 تا 19 ميزبان عالقه 
مندان خواهد بود. حسين پناهى شاعر، نويسنده، كارگردان 
و بازيگر متولد 1335 در روستاى دژكوه از توابع شهر سوق 
در استان كهكيلويه و بويراحمد است كه سال 83 در سن 

49 سالگى درگذشت.
مدير مركز موسيقى و مدير مركز آفرينشهاى

 ادبى  حوزه هنرى مشخص شد 
مجدالدين معلمى معاون هنرى حوزه هنرى طى حكمى 
، ميالد عرفانپور را به ســــمت مديريت مركز موســــيقى 
حوزه هنرى و عباس محمدى را به سمت مديريت مركز 

آفرينشهاى ادبى حوزه هنرى منصوب كرد.
به گزارش پايگاه خبرى حوزه هنرى، پيش از اين عباس 
محمدى مديريت مركز موســــيقى حوزه هنرى را بر عهده 
داشت. ميالد عرفانپور، شاعر و ترانهسراى كشورتاكنون برنده 
يا نامزد جايزههاى معتبر ادبى از جمله قلم زرين و جشنواره 
شعر فجر بوده است. مديريت دفتر شعر موسسه شهرستان 

ادب،ابداع و دبيرى دورههاى ســــاالنه شعر جوان 
انقالب اسالمى ( آفتابگردانها) و تدريس ادبيات در 
دانشگاه از فعاليتهاى ساليان اخير ميالد عرفانپور 
بوده اســــت. عرفانپور در رشته «سياستگذارى فرهنگ و 
ارتباطات» تحصيل كرده و فارغالتحصيل دوره كارشناسى ارشد 
است. موضوع پاياننامه او تحليل گفتمان انتقاد اجتماعى در 

شعر شاعران انقالب اسالمى بوده است.
محمدى نيز پيش از اين مديريت مركز موسيقى حوزه 
هنرى و سرپرســــت حوزه هنرى كودك و نوجوان را در 

كارنامه خود دارد.
نخستين جشنواره و مسابقه سراسرى انيميشن 

دانشجويى  برگزار مى شود
نخستين جشنواره و مسابقه سراسرى انيميشن دانشجويى 

«بانگ پويايى» توسط دانشگاه سوره برپا مىشود.
به گزارش ايسنا ، دانشگاه سوره در بيست و پنجمين
سوم  جرگه دانشگاه هاى نسل خود و ورود به سال تاسيس
با دنياى  بيشتر دانشجويان رشته انيميشن چه هر براى پيوستگي
ميان دانشآموختگان انيميشن حرفه اى و با رويكرد ايجاد پلي

و فضاى كار اين رشته در راستاى كارآفرينى دانشبنيان، اقدام 
برگزارى نخستين جشنواره و مسابقه سراسرى انيميشن  به
دانشجويى «بانگ پويايى» كرده است.اين رويداد از 26 تا 30

آبان ميزبان عالقهمندان اين رشته خواهد بود.
اين جشــــنواره تخصصى و دانشــــجويى انيميشن با 
محوريت علمى و كارآفرينى و با برگزارى هشــــت پنل و 

نشست و كارگاه آموزشى دنبال مىشود
به گفته كيارش زندى مدير گروه آموزشى كارشناسى 
ارشــــد دانشگاه سوره در آيين پايانى اين جشنواره از استاد 
نمونه گروه و پاياننامههاى نظرى اين رشته تقدير خواهد 

شد.
اين عضو هيات علمى دانشكده هنر، ديگر ويژگى اين 
دوره را يادواره اســــتادان فقيد اين رشته از جمله اسفنديار 
احمديه (پدر انيميشن ايران)، مرتضى مميز، وجيهاهللا فردمقدم، 
مهدى سماكار، پرويز نادرى، وحيد نصيريان و شهيد دكتر 
حســــين فهيمى بيان كرد و افزود: جايزه ديرينديرين هم 
به آثار خالق جشــــنواره يك حركت نو در حمايتهاى 

دانشبنيان است.

وزارت علوم: شمار دانشجويان ارشد 
و دكتري از خطقرمز عبور كرد

مديركل دفتر گســـترش 
آموزش عالى گفت: هم اكنون 
بيش از يكصد هزار نفر دانشجو 
در دوره دكتـــرى و 750 هزار 
نفر در مقطع كارشناسى ارشد 
تحصيل مى كنند كه بايد روندى 
كاهشـــى طى شود تا كشور به 
اســـتانداردهاى بيـــن المللى 
در جذب دانشـــجو نزديك

شود.
ابوالقاسم دولتى ديروز در 
كنفرانس ملـــى مطالعات ميان
 رشـــته اى در توســـعه علمى 
و كارآفرينى كشـــور با اشـــاره 
به رشـــد نامناســـب جمعيت 
دانشجويان تحصيالت تكميلى در 
دانشگاه هاى كشـــور به ويژه 
دانشـــگاه آزاد گفـــت: تعداد 
دانشجويان تحصيالت تكميلى 
در دوره دكتـــرى در وزارت 
علوم از ســـال 93 تا 96 به بيش 
از60 هزار نفر افزايش داشـــته

 است. 
وى يادآورشـــد: بيشترين 
تعـــداد دانشـــجو در مقطع 
به  تكميلـــى  تحصيـــالت 
دانشـــگاه آزاد برمى گردد كه 
اين حجم دانشـــجو بيش از 
آن چيزى اســـت كه آموزش 
عالى و بـــازار كار به آن نياز 

دارد.
دولتى افزود: در بررســـى 

رشد كمى تحصيالت تكميلى 
از ســـال 85 تا كنون مشاهده 
شـــده كه تعداد دانشجويان 
تحصيالت تكميلى از يكصد 
و يـــازده هزارنفر به 904 هزار 
افزايش يافته اســـت كه نه تنها 
با توســـعه جمعيتى كشور و 
آمـــوزش عالى مطابقت ندارد 
بلكه اين رشـــد جمعيتى به 
لحاظ كيفى هم مناسب نبوده

 است. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه 
بحث هاى ميان رشـــته اى در 
دانشـــگاه هاى سطح يك و دو 
مطرح مى شود، اظهار كرد: تصويب 
رشـــته هاى ميان رشته اى در 
كميته هاى تخصصى دفتر گسترش 
آموزش عالى توسط كارشناسان 
بررسى مى شود و براساس ميزان 
كاربردى بودن آنها براى جامعه 

رأى مثبت مى گيرد.
دولتى با اشاره به تدريس 
1107 رشته ميان رشته اى در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالـــى گفت: در مباحث ميان 
رشـــته اى بايد به ايجاد ثروت 
و اشـــتغال فكر كرد، اگر اين 
رشته ها در جهت تأمين شغل 
و رفع نيازهاى جامعه كاربرد 
نداشـــته باشند بى شك ايجاد 
رشته هاى جديد نيز بى فايده 

خواهد بود.
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نفت ، طال ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)

هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

56/35 دالر 

66/60 دالر 

 66/00 دالر      

84 /1220 دالر    

 4050000 تومان

4200000 تومان

2200000 تومان

1250000  تومان

670000 تومان

383000 تومان

4200 تومان 

12722/5 تومان

13500 تومان 

4788 تومان

14879/1 تومان

15400  تومان

5388/5  تومان

16819/3 تومان

17100  تومان

1143/7  تومان

2138/1  تومان

3670  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)

همتي: بازار معامالت آزاد ارز
 راه اندازى مي شود

دوازدهمين كنفرانس بين المللى مديريت استراتژيك 
با پيام على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى و با 
حضور دكتر اكبر تركان مشاور عالى رئيس جمهورى در 
سالن همايش هاى اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى 

ايران برگزار شد.
بنابرايـــن گزارش، رئيس مجلس در پيام خود اظهار 
داشت: با گسترش روزافزون اطالعات و فناورى شاهد تاثير 
فوق العاده آن در فناورى كسب و كار هستيم و كسب و 
كار امروزى در مقابل كسب و كار سنتى پيشرفت بسزايى 
كرده است. به جرات مى توان گفت كه كسب و كار امروزى 
پيش رو و با فناورى روز دنيا بايد همراه باشد تا بتواند با 

جذب مشترى باعث رونق اقتصادى شود. 
وى با اشاره به اينكه رشد اقتصادى هشت درصدى 
در برنامه ششم توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته است 
و بايد در اين راســـتا اقدامات اساسى انجام شود،گفت: 
خصوصى سازى واقعى شـــركت هاى دولتى در ارتقاى 
بهـــره ورى جايگاه موثرى دارد و انجام اين مهم مى تواند 
به رشد اقتصادى كمك كند. بايد در راستاى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى عوامل تقويت رشـــد اقتصادى كشور را 
فراهم كرد و در اين زمينه بايد به موضوع تقويت اقتصاد 
دانش بنيان توجه شود و موانع فعاليت آنها را رفع كرد و 
سيستم بانكى هم ضرورت دارد كه تسهيالت مناسب را 

در اختيار اين كسب و كار قرار دهد.
الريجانى افزود: بديهى اســـت كه براى دستيابى به 
رشد اقتصادى مورد نظر در برنامه ششم توسعه عالوه بر 
ســـرمايه گذارى داخلى شرايط براى جذب سرمايه گذارى 
خارجى هم فراهم شـــود. در ســـال هاى اخير بخشى از 
فرصت ها و ظرفيت هاى كشـــور شناسايى شده و بايد از 

اين نقاط قوت استفاده بهينه شود.
وى گفـــت: با لحاظ مديريت اســـتراتژيك بايد 
نقدينگى هاى كشور به بخش هاى مولد اقتصادى سوق داده 
شود تا با فعال كردن توليد از ظرفيت نيروى تحصيلكرده 
استفاده شود؛ چرا كه با انجام اين مهم در اقتصاد به رونق 
توليد و اشتغال زايى كه از اولويت هاى كشور هم محسوب 
مى شود، مى رسيم. توجه به توليد سبز يكى از موضوعات 
مهمى است كه بايد لحاظ شود چرا كه نبايد به دليل پيشرفت 
و توسعه، حفظ منابع كشور فراموش شود؛ ضرورت دارد 
در اين راستا از تكنولوژى هاى جديد كه به منابع حياتى 

كشور آسيب نمى رساند، استفاده كرد. 
رئيس مجلس در خاتمه برگزارى دوازدهمين كنفرانس 
بين المللى مديريت استراتژيك را با هدف انتخاب و معرفى 
كسب و كارهاى پيش رو و با توجه به موضوعات مهم 
از جمله اقتصاد مقاومتى و اشتغال مولد، فرصت مغتنمى 
براى تامين برنامه هاى جديد در راستاى توسعه اقتصادى 

كشور دانست. 
در اين مراسم اكبر تركان مشاور عالى رئيس جمهورى 
هم با اشاره به موضوع تحريم ها و سابقه اعمال تحريم ها 
عليه كشورمان در طول سنوات گذشته اظهار داشت: در 
دوران جنگ، تحريم هاى آمريكا عليه ايران بسيار جدى بود 
ولى در عين حال با توجه به شرايط آن زمان  راه حل هاى 
زيادى براى مديران كشـــورمان در مقابل اين تحريم ها 

وجود داشت. 
وى ادامه داد: در طول اين مدت هر چه جلوتر رفتيم 
كنترل ها سخت تر شـــد و امروز در شرايطى قرار داريم 

كـــه يك كانتينر زمانى كه در حال بارگيرى بر روى يك 
كشتى است كامال مشخص است كه محتويات آن چيست 
و همه مى توانند نســـبت به محتويات آن دسترسى داشته 
باشند لذا در اين شرايط، تحريم ها سخت تر و پيچيده تر 
از ادوار گذشته است.تركان گفت: در شرايط امروز كشور 
براى آنكه ببينيم چه كارى در مقابله با تحريم هاى آمريكا 
مى توانيم انجام دهيم و چه راه هايى پيش روى ماست بايد 

پيش از هر چيز وضعيت خود را ارزيابى كنيم. 
وى درخصوص وضعيت اقتصاد كشـــور در شرايط 
فعلى خاطر نشان كرد: متاسفانه امروز وضعيت نرخ رشد 
اقتصادى كشور ما پايين و كمتر از پيش بينى هاست و در 
حوزه اشتغال هم با مشكل نرخ بيكارى باال مواجهيم به 
طورى كه 3/5 ميليون بيكار آماده ورود به بازار اشـــتغال 
هســـتند؛ اين در حاليست كه اگر ما با تمام ظرفيت هاى 
خود براى ايجاد اشـــتغال در كشور تالش كنيم، قادريم 

ساالنه حدود 700 هزار شغل را ايجاد كنيم ولى اين ميزان 
اشتغال به هيچ وجه با متقاضيانى كه سال به سال منتظر 
ورود به بازار كار هستند و هر ساله هم به تعداد آنها افزوده 

مى شود، به هيچ وجه همخوانى ندارد.
مشـــاور عالى رئيس جمهورى اضافه كرد: عالوه بر 
اين تحريم ها فشار سنگينى به صادرات نفت، پتروشيمى، 
كشتيرانى، حمل و نقل و حتى فلزات اساسى مورد نياز ما 
وارد مى كند و در داخل هم با چالش بزرگ نظام بانكى 
مواجهيم و عليرغم عالقه مندى همه دولتمردان به سرازير 
كردن نقدينگى به سمت توليد، نقدينگى و سرمايه به سمت 
جايى مى رود كه نرخ بازگشت سرمايه در آنجا باالست. 
وى افزود: متاســـفانه در شرايط فعلى شاهد چالش 
جدى بين بازار پول و سرمايه هستيم و در بازار سرمايه 
نرخ بازگشت سرمايه به مراتب پايين تر از بازار پول است. 
به عنوان مثال بانك ها به طور رسمى ساالنه 20 درصد به 
سپرده ها سود مى دهند ولى يك سوال وجود دارد كه آيا 
بانك ها قادرند 20 درصد سود از اين سرمايه ها خلق كنند 
يا خير؟ اين در حاليست كه بانك ها از اين سرمايه ها تنها 
7 درصد سود خلق مى كنند و مابقى سودى كه به سپرده ها 

مى دهند را از محل خلق پول تامين مى كنند.
تركان گفت: در چنين شرايطى بديهى است كه بايد 

ترازنامه هاى بانكى منفى شود ولى بانك ها براى پوشاندن اين 
ترازنامه هاى منفى، دارايى هاى خود را به صورت غيرواقعى 
ارزيابى و طورى وانمود مى كنند كه انگار ضررى متوجه 
آنها نشده است. در چنين شرايطى وقتى بازگشت سرمايه 
در ســـپرده هاى بانكى به اين ميزان باالست و در صنعت 
نرخ سود در بهترين حالت 10 تا 14 درصد است، طبيعى 
است كه سرمايه گذار پول خود را به جاى سرمايه گذارى 

در صنعت در بانك ها قرار مى دهد.
وى با بيان اينكه خلق پول غيرواقعى باعث رشـــد 
نقدينگى در كشـــور شده است، تصريح كرد: در ابتداى 
دولت يازدهم، ميزان نقدينگى در كشور 600 هزار ميليارد 
تومان بود ولى ابتداى امســـال نقدينگى كشـــور به رقم 
1650 هزار ميليارد تومان رسيد و اين يعنى 3 برابر شدن 

نقدينگى كشور. 
مشاور عالى رئيس جمهورى تاكيد كرد: در شرايطى 

كه توليد ناخالص ملى كشورمان به مراتب كمتر از رشد 
نقدينگى است اين شرايط نمود خود را در افزايش قيمت ها 
و به خصوص افزايش قيمت ارز نشـــان مى دهد و حتى 
در شرايطى كه ما با ابزارهاى سياسى و تزريق ميلياردها 
دالر در بازار سعى در به عقب انداختن رشد قيمت ارز 
در بازار داريم، مى بينيم يك جايى اين رشد نقدينگى اثر 
خود را در بازار ارز نشـــان مى دهد. تركان مصرف انرژى 
در كشور را يكى ديگر از چالش هاى پيش روى اقتصاد 
كشـــور دانست و گفت: در ابتداى دولت يازدهم روزانه 
61 ميليون ليتر ســـوخت در كشور مصرف مى شد ولى 
امروز شـــاهديم مصرف روزانه به بيش از 100 ميليون 
ليتر رسيده است و به عبارتى جمع مصرف گاز و نفت 
روزانه كشور معادل 5/4 ميليون بشكه نفت است؛اين در 
حالى است كه به اندازه اين ميزان مصرف انرژى، ثروت 

در كشور خلق نمى شود.
وى با ارائه 4 راهكار براى مقابله با تحريم ها گفت: 
اولين راهكار اين است كه مى توانيم اين مصرف را كاهش 
دهيم يعنى اگر 80 ميليارد دالر مصرف انرژى را بتوانيم 
به 60 ميليارد دالر كاهش دهيم، توانسته ايم 20 ميليارد دالر 
مصرف را كم كرده و اين ميزان پول را صرف خلق ثروت 
و اشتغال كنيم و اين امر مسلما شدنى و قابل تحقق است. 

تركان اضافه كرد: در شرايطى كه مصرف انرژى خانگى 
ما به ازاى هر متر مربع 500 كيلووات ســـاعت در ســـال 
اســـت، اروپا 200 كيلووات ساعت به ازاى هر متر مربع 
انرژى مصرف مى كند و هم اكنون هم هدفگذارى آن براى 

كاهش اين ميزان به 50 كيلووات ساعت است. 
وى صنعت ســـاختمان را يكى ديگر از فرصت هاى 
پيش روى كشور دانست و گفت: صنعت ساختمان به دليل 
آنكه كمترين وابستگى را به خارج از كشور دارد از بهترين 
فرصت هاى پيش روى ماست و اين صنعت به واسطه 140 
رشته اى كه به آن وابسته هستند مى تواند موتور محركه اى 
براى بهبود وضع اشتغال و اقتصاد كشور باشد. لذا شايد 
الزم باشد براى به حركت درآوردن اين موتور محركه به 
سمت تحريك تقاضا برويم چرا كه قدرت خريد مردم در 
بخش مسكن پايين آمده است.  در چنين شرايطى حتى 
اگر با منابع دولتى بتوانيم صنعت مسكن و ساختمان را به 

حركت در بياوريم اوضاع تغيير خواهد كرد.
مشـــاور عالى رئيس جمهورى درخصوص سومين 
راهكار پيش روى كشور در شرايط فعلى گفت: موضوع 
گردشگرى يكى از مهمترين راهكارهاى موجود در شرايط 
فعلى است و عليرغم اهميت جذب گردشگران خارجى، 
گردشگرى داخلى هم مى تواند بسيار مفيد باشد. به عنوان 
مثال امروز شاهديم كه توزيع درآمد در دهك هاى جامعه 
به نســـبت دهه هاى اخير تغيير كرده است. يعنى قبال دو 
دهك ضعيف، 6 دهك متوســـط و دو دهك ثروتمند در 
جامعه داشتيم ولى االن اين شرايط تغيير كرده و دو دهك 
فقير، گسترش يافته و تبديل به 4 دهك شده اند و از آن 
سو 6 دهك متوسط به 4 دهك تقليل يافته و آن هم در 
شـــرايطى كه درآمد آنها نصف شده و دو دهك پردرآمد 

هم كماكان در جاى خود قرار دارند.
وى افزود: در چنين شـــرايطى گردشگرى داخلى 
مى تواند به بهبود توزيع ثروت در جامعه كمك كند. چرا 
كه به عنوان مثال مردم در شـــهرهاى پردرآمد تمام سال 
خود را پس انداز مى كنند تا در تعطيالت نوروز يا تعطيالت 
ديگر به شـــهرهاى مختلف سفر كنند و اين پس انداز را 
خرج كنند و اين اتفاق يعنى انتقال ثروت در كشـــور كه 
باعث چرخش مالى، داد و ستد و رونق اقتصاد در نقاط 

مختلف كشور مى شود.
تركان حوزه هاى دانش پايه و شركت هاى دانش بيان را 
چهارمين راهكار در شرايط اقتصادى فعلى كشور دانست 
و گفت: مسئله خروج استعدادهاى برجسته گرچه تعداد 
كمى را در كشور شامل مى شود ولى موضوع مهمى است 
چرا كه از ميان يك ميليون و 200 هزار دانش آموزى كه 
ساالنه وارد كالس اول دبستان مى شوند حدود 800 هزار 
نفر ديپلم گرفته و از اين تعداد 50 هزار نفر در رشته هايى 
كه پايه توسعه كشور هستند، وارد مى شوند و از اين تعداد 
5 هزار نفر نخســـت اين دانشجويان نخبگانى هستند كه 
عصاره همه سرمايه ها و تالش هاى ما بوده و نقش مهمى 
در كشور دارند. لذا اگر اين 5 هزار فرهيخته را از دست 
دهيم يعنى ســـرمايه كشور را از دست داده ايم؛ در چنين 
شرايطى بايد براى بهره مندى از اين نخبگان شغل متناسب 
با توان و نخبگى اين افراد را خلق كنيم و اين موضوع تنها 
از توان شركت هاى دانش بنيان بر مى آيد و اين شركت ها 
مى توانند در شرايط تحريم ظرفيت هاى خالقانه و نوآورانه 

را براى كشور ايجاد كنند.

در آســـتانه آغاز دوره جديد 
الزام ســـوخت گيرى خودروها با 
استفاده از كارت سوخت، شركت 
ملى پخـــش فرآورده هاى نفتى 
ايران باصدور اطالعيه اى ازمالكان 
خودروها و موتورسيكلت هاى فاقد 
كارت سوخت خواست سريعاً براى 
دريافت كارت جديد ثبت نام كنند.

شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايـــران اعالم كرد: به منظور 
جلوگيرى از قاچاق بنزين به  ويژه 
با تشديد قاچاق از مرزها، تصميم 
بر اين شـــده كه تحويل بنزين به 
خودروها و موتورســـيكلت ها از 
تاريخـــى كه متعاقباً اعالم خواهد 
شد، تنها با استفاده از كارت سوخت 

انجام شود.
بر اساس اين اطالعيه، مالكان 
خودروها وموتورسيكلت  هايى كه 
كارت سوخت خود را گم كرده اند، 
الزم است به ترتيبى كه در رسانه ها 

توضيح داده خواهد شد، از تاريخ 
شنبه 3 آذر حداكثر لغايت شنبه 24 
آذر 1397 نسبت به ثبت درخواست 
خود براى دريافت كارت سوخت 
جديد اقدام كنند. به منظور تسهيل 
در دريافت كارت جديد سوخت، 
امكان دسترســـى به سامانه ثبت 
مشـــخصات از طريق اينترنت يا 
تماس تلفنى فراهم شده كه نحوه 
دسترسى و اقدام از طريق رسانه هاى 
عمومى و راديو و تلويزيون به اطالع 

مردم خواهد رسيد.
اين اطالعيه تاكيد كرده است 
براى ثبت تقاضاى دريافت كارت 
ســـوخت جديد، هيچ مبلغى از 
متقاضيان توسط شركت ملى پخش 
دريافت نخواهد شد.همچنين اين 
اقدام به معناى سهميه بندى و افزايش 
نرخ ســـوخت نبوده و الزم است 
هموطنان به شايعات بى اساس در 

اين مورد توجه نكنند. 

جزئيات مذاكرات براى ايجاد كانال مالى 
بين ايران و اروپا

جزئيـــات مذاكرات صورت گرفته بـــراى ايجاد كانال مالى بين ايران و 
اروپا تشريح شد.

اميرحسين زمانى نيا معاون وزير در امور بين المللى و بازرگانى نفت ديروز 
با اشاره به ايجاد كانال مالى بين ايران و اروپا گفت: احتماال اين كانال در فرانسه 
تشكيل مى شود و در مرحله اول براى اقالم غيرتحريمى و از اواسط سال 2019 

براى اقالمى كه شامل تحريم مى شود هم مورد استفاده قرار بگيرد.
وى در همايش تخصصى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى جزيره قشم 
در حوزه نفت و انرژى با اشاره به اينكه صحبت كردن از معافيت هاى نفتى 
ايران ريسك بااليى دارد، گفت: خيلى وقت است كه منتظريم اروپايى ها در 
راستاى حمايت از برجام و حفظ تعادل استراتژيك كارى انجام دهند.  اين در 
حالى است كه كشورهايى نظير چين، روسيه، هند، ژاپن و برزيل از اهميت 

ويژه اى براى ما برخوردارند.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه برآيند اوضاع بين المللى نشان مى دهد 
يك دوره اى از تغييرات در حال آغاز است، تصريح كرد: در اين دوره نفوذ 
اياالت متحده آمريكا كه بعد از جنگ جهانى دوم در حالت اوج خود بود رو به 
افول است و نفوذ اين كشور به شدت به چالش كشيده شده است. مشكل اصلى 

آمريكا در اين حوزه ايران است و ما داريم در اين حوزه هزينه مى دهيم.
بـــه گفتـــه وى، اروپايى ها در حال تـــالش براى حمايت از اين توافق 
هستند، اما نفوذ آمريكايى ها زياد است. اين در حالى است كه در مالقات هاى 
خصوصى اروپايى ها تاكيد مى كنند كه منافع اقتصادى اتحاديه اروپا به برجام 

گره خورده است.
زمانى نيا با بيان اينكه اروپايى ها تاكنون موفقيت چندانى در راستاى كمك 
به ايران نداشته اند، اظهار داشت: قرار بود يك شبكه انتقال مالى (SPV) بين دو، 
سه بانك كوچك اروپايى كه ارتباط كمترى با آمريكا دارند و چند بانك ايرانى 
ايجاد شود تا به وسيله اين شبكه بتوانيم در وهله نخست اقالم غيرتحريمى را 
وارد كنيم و تا اواسط سال 2019 ميالدى كه اين شبكه توسعه مى يابد، اقالم 
تحريمى را هم بتوانيم خريدارى كنيم. قرار بود تا مقرى براى تشكيل اين مجموعه 

در نظر گرفته شود كه احتماال فرانسه به اين منظور انتخاب شود.
وى درباره اظهارات و نوع نگاه جان بولتون مشـــاور امنيت ملى آمريكا 
توضيح داد: اگر بولتون مى توانست آنطور كه مى خواهد عمل كند قيمت بنزين 

در آمريكا كه كااليى استراتژيك است مانع اقدامات وى شد.
معاون امور بين الملل و بازرگانى وزير نفت تاكيد كرد: معافيت هاى خريد 
نفت ايران كه از سوى آمريكا مطرح شد تصميم اين كشور نبود بلكه ايران آن 
را به آمريكا تحميل كرد. وى گفت: در حال حاضر جنگ جدى استراتژيكى 
بين تهران و واشنگتن شكل گرفته است به نحوى كه هر گونه نشر اطالعات 
از سوى ايران مى تواند به ضرر كشور تمام شود.وى با اشاره به اينكه ما  آماده 
مشكالت پيچيده ترى هستيم، افزود: از نظر ما مساله هنوز تمام نشده، اما با 
تكيه بر ظرفيت هاى داخلى و تجارب خارجى اين دوران را كه سخت تر از 
دوران گذشته است پشت سر مى گذاريم. درباره قشم هم بايد بگويم فرصت 
خوبى براى حضور بخش خصوصى هاى كوچك است؛ خصوصا به منظور 

ذخيره سازى كه تاكنون اندكى با تاخير مواجه بوده است. 

چنـــد روز پس از آغاز دور 
جديـــد تحريم هاى آمريكا عليه 
ايـــران، فصل جديدى در روابط 
ايـــران و اتحاديه اروپا به ويژه در 
حوزه كشـــاورزى گشوده شد و 
نمايندگان قاره سبز در ايران گردهم 
آمدند تا راههاى گسترش همكارى 
و افزايش واردات مواد غذايى سالم 
وارگانيـــك از ايران را بررســـى 

كنند. 
 بـــه گزارش خبرنگار ما، در 
همايش مشترك ايران و اتحاديه 
اروپا در زمينه توسعه همكارى هاى 
كشاورزى، استانداردها و تجارت 
مواد غذايى ميان ايران و اتحاديه 
اروپا كه از روز گذشته آغاز شد، 
معاون توسعه بازرگانى و صنايع 
كشاورزى وزارت جهاد كشاورزى  
گفت: ايران ظرفيت افزايش توليد 
در حوزه شـــيالت و لبنيات تا دو 
برابر وضع موجود طى 10 ســـال 

آينده را دارد.
على اكبر مهرفرد با اشـــاره 
به ظرفيت هاى بخش كشاورزى 
كشـــورمان گفت: در ايران 22 
ميليون تن محصوالت باغبانى و 
2 ميليون تن  محصوالت شيالتى 
توليد مى شود. همچنين  20 هزار 
واحد صنعتى فرآورى محصوالت 
كشاورزى موجود است كه امكان 
فرآورى 150 ميليون تن فرآورى 
محصوالت را دارند، اما برخى از 
آنها با ظرفيت خالى كار مى كنند.

وى به استراتژى كشاورزى 
ايران اشاره كرد و گفت: ايران براى 
افزايش بهره ورى آب، توليد ميوه و 
سبزى در گلخانه، استفاده از كشت 
نشايى و به كارگيرى تكنولوژى 
مناسب آبيارى را در پيش گرفته 
اســـت و تالش مى  كند توليد در 

واحد سطح را افزايش دهد.
معـــاون وزارت جهـــاد 
كشـــاورزى همچنين با اشاره به 
اينكه در دولت روحانى 8 ميليارد 
دالر در حوزه آب سرمايه گذارى 
شـــده و تالش مى شود، در اين 
حوزه ســـرمايه گذارى بيشتر هم 
بشود، افزود: برنامه ايران حفاظت 
از منابع آب و خاك است و روى 
محصوالتى كه ظرفيت بالقوه اى 

دارند، بيشتر كار خواهد كرد.
وى ادامـــه داد: عليرغم اين 
ظرفيت ها به ويژه در حوزه باغبانى، 
ايران وارد كننده عمده ذرت، سويا 
و روغن خام اســـت كه مى تواند 
اين را از كشورهاى اروپايى وارد 

كند.
بـــه گفته نامبرده، دليل اينكه 
وزارت كشاورزى به توسعه كشت 
ذرت خيلى توجه نكرده، آب برى 
زياد اين محصول اســـت. ايران 
همچنين 70 درصد جو مورد نياز 
خود را توليد مى كند و در گوشت 
10 تـــا 15 درصد نياز به واردات 
دارد. در بذرهاى كشاورزى، سموم 
و ماشين آالت نيازهاى زيادى وجود 

دارد و يكى از محورى ترين طرف 
تجارت ما در اين حوزه ها مى تواند 

كشورهاى اروپايى باشند.
وى با  اظهار اينكه ايران در 
زمينه توليد مرغ، تخم مرغ، لبنيات 
و محصوالت شيالتى مازاد توليد 
دارد، افـــزود:  ايـــران و اتحاديه 
اروپا سال گذشته 20 ميليارد دالر 
مبادالت تجارى داشتند كه 2/5 تا 3 
ميليارد دالر آن در حوزه كشاورزى 

بوده است.
مديركل روابـــط بين  الملل 
كشـــاورزى اتحاديـــه اروپا هم 
گفت: آماده واردات محصوالت 
كشاورزى از ايران به ويژه قزل آ ال،  
كشمش، بره و گوشت گوسفند با 

استانداردهاى الزم هستيم.
«جان كالرك» با اشاره به اينكه 
ايـــران و اتحاديه اروپا با چالش 
مشتركى مواجه هستند كه از جمله 
آنها تغيير اقليم و پيرى بهره  برداران 
كشاورزى است، گفت: ما همواره 
به داشـــتن ارتباط تجارى خوب 
با ايران اميدوار هســـتيم و از سال 
گذشته اقداماتى براى واردات ماهى 
قزل آال و كشـــمش از ايران داريم 
كه اميدواريم بتوانيم توافقات آن 

را امضا كنيم.
وى همچنان گفت: اتحاديه 
اروپا به دنبال واردات بره و گوشت 
گوسفند ارگانيك از ايران است و 
اگر ما اقدام به واردات كنيم، بايد 
ايران اين اســـتانداردها را رعايت 

كند.
همچنين رئيس كميســـيون 
كشـــاورزى مجلس با بيان اينكه 
گفتگو با ايران فقط با زبان تكريم 
امكانپذير است و ذهنيت ايران به 
اتحاديه اروپا بسيار مثبت است، 
گفت: از اتحاديه اروپا مى خواهيم 
كه براى احيـــاى درياچه اروميه 

كمك كند. 
دكتر احمدعلى كيخا گفت: 
ايران در تاريخ خود فراز و نشيب 
زيادى داشته و همواره مسئوالن ما 
تاكيد كردند كه گفتگو با ايران به 
زبان تكريم امكان پذير اســـت نه 

زبان تحريم.
وى افزود: ما ذهنيت مان نسبت 
بـــه اتحاديه اروپا برخالف برخى 
كشورها كه به دنبال زورگويى و 
تحريم ها هستند، بسيار مثبت است. 
ايران و اتحاديه اروپا مى توانند با 
همكارى يكديگر صلح و امنيت 
را به منطقه بـــه ارمغان بياورند 
و مخصوصا در حوزه خاورميانه 
مى توانند كارهاى بزرگى را شكل 

دهند.
به گفته رئيس كميســـيون 
كشـــاورزى مجلـــس، ايران و 
اتحاديه اروپا در زمينه محصوالت 
كشاورزى با همديگر مبادله دارند 
و مى توانند آنها را بهبود دهند. بازار 
ايران 81 ميليون جمعيت دارد و 
منطقه ما از بازار 400 ميليون نفرى 

بهره مند است..

وى تنـــوع آب و هوايى و 
اقليم ايران را بسيار مناسب دانست 
كه امكان توليـــد انواع ميوه هاى 
گرمســـيرى و سردسيرى در اين 
كشـــور وجود دارد و  در ادامه از 
مسئوالن اتحاديه اروپا خواست تا 
در احياى درياچه اروميه همكارى 
داشته باشند كه مى توان اين اقدام 
را با كشت گياهان كم آب بر ادامه 
داد.كشاورزى ايران همچنين نياز 
به فناورى جديد دارد و مى توان 
از اتحاديـــه اروپـــا در اين زمينه 

كمك گرفت.
كيخا در حاشيه اين همايش 
هم در پاسخ به اينكه چرا دولت 
قانون خريد تضمينى محصوالت 
كشـــاورزى را نقض كرده است 
و قوانيـــن تصويبى خودش هم 
ضمانت اجرايى ندارد، گفت: اتفاقا 
روز گذشـــته بر اساس ماده 234 
، مجلس، مسئوالن وزارت جهاد 
كشـــاورزى و سازمان بودجه را 
دعوت كرد تا مســـتندات خود را 
درباره اجراى قانون خريد تضمينى 
محصوالت كشاورزى ارائه دهند و 
در صورتى كه مجلس تخلف آنها 
را محرز بداند، موضوع در صحن 

مجلس مطرح خواهد شد.
وى گفت:  از نظر من تخلف 
دولت محرز اســـت و قانونگذار 
29 شهريور را مهلت نهايى اجراى 
قانون اعـــالم كرده بود و دولت 
تاكنون به آن عمل نكرده است .

سبد حمايتى كاال شامل 50 درصد جمعيت 
اســــت كه براى دريافت آن به ســــه گروه تقسيم 

بندى شده اند.
 محمد شريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى  در حاشيه نخستين كنفرانس ملى كودكان 
داراى معلوليت در جمع خبرنگاران گفت: دسته اول 
به دليل ميزان درآمدهاى ثابت شان تحت نهادهاى 
اجتماعى مانند كميته امداد و بهزيستى هستند و 
افرادى كه در نوبت پيوســــتن به اين سازمان ها 
قــــرار دارند. اين گــــروه از افراد در حال دريافت 
ســــبد حمايتى هستند و توزيع سبد آنان از هفته 
پيش آغاز شده است و بخشى از آنان سبد خود 

را دريافت كرده اند.
وى افزود: دســــته بعدى يا دوم، افراد داراى 
درآمد ثابت هســــتند و از طريق سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارايى منابع مالى 

خود را دريافت مى كنند.

وزير كار گفت: اميدواريم روزهاى آينده به 
همت ســــازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
اين ارقام در فيش هاى حقوقى اين افراد پرداخت 
شــــود؛ مبلغ پرداختى براى اين افراد هم به طور 
ميانگين 200 هزار تومان اســــت و به اشخاصى 
داده مى شود كه داراى درآمد كمتر از سه ميليون 

تومان هستند.
وى افزود: براى جلوگيرى از همپوشانى در 
اجراى مرحله سوم سبد حمايتى براى ساير اقشار 
جامعه كه درآمد آنها كمتر از 3 ميليون تومان است. 
منتظر اجراى مرحله دوم هستيم. به محض اينكه اين 
كار صورت بگيرد، بر اساس دستورالعمل ابالغى 
معاون اول رئيس جمهورى ، كمتر از مهلت مقرر 
در آيين نامه ابالغى  كه حدود دو هفته قيد شده 

است، اين پرداخت ها را عملياتى مى كنيم.
شــــريعتمدارى ادامه داد: پرداخت براى ساير 
اقشار را از گروه هايى كه بيمه شده هستند مانند 

كارگران ساختمانى و رانندگان آغاز مى كنيم. در 
حقيقت از همه آنانى كه در مجموعه گروه هاى 
دسته بندى شده تامين اجتماعى قرار دارند مانند 
كارگران كه قشر عظيمى از جامعه هستند و اكنون 
به دليل وجود درآمدهاى ثابت فاصله بين ســــرانه 
معيشــــت و حداقل حقوق و دستمزد در ماه در 
شــــرايط مطلوبى نيستند، آنها را زيرپوشش قرار 

مى دهيم.
وى با اشــــاره به اينكه در آينده و در نوبت 
هاى بعدى ســــبد كااليى را گسترش خواهيم داد، 
درباره اينكه آيا درآمد كمتر از ســــه ميليون تومان 
از يك شــــغل مدنظر اســــت يا اينكه اگر به طور 
مثال كارمندان از جاى ديگر درآمد داشــــته باشند، 
مجموع آن را در نظر مى گيرند، گفت: جزئيات 
اين مســــاله پس از اجراى مرحله دوم از طريق 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايى 

تعيين خواهد شد.

رئيس مجلس: مديريت استراتژيك بايد نقدينگى  را به سمت بخش هاى مولد سوق دهد 

انتقاد ايران از تحريم هاى كشتيرانى در سازمان 
بين المللى دريانوردى

يكصد و بيست و يكمين اجالس شوراى سازمان بين المللى دريانوردى 
(IMO) ديروز با حضور هياتى از جمهورى اسالمى ايران در مقر اين سازمان 

در لندن گشايش يافت.
محمد راستاد معاون وزير راه و شهرسازى و مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردى ايران در رأس هيأت اعزامى به اين اجالس امروز سندى را كه در 
رابطه با محكوميت تحريم هاى امريكا عليه كشتيرانى ايران است به اعضاء شورا 
ارائه خواهد كرد.در نشست شوراى آيمو همچنين انتظار مى رود كه 40 عضو 
اين شورا ضمن مرورى بر فعاليت هاى اين سازمان از آخرين نشست برگزارشده، 

راهبردها و سياست هاى اجرايى آن را مورد بررسى قرار دهند.

مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا براى گسترش مبادالت غذايى و كشاورزى 

مهلت وزارت نفت به مالكان خودروها 
براى دريافت كارت سوخت 

رئيس كل بانك مركزى گفت: 
بازار معامالت آزاد نقدى و حواله ارز در 
آينده نزديك راه اندازى خواهد شد.

به گـــزارش خبرگزارى صدا و 
ســـيما، عبدالناصر همتى اضافه كرد: 
يكى از دغدغه هاى بانك مركزى در 
ماه هاى اخير براى ساماندهى بازار ارز 
و پاسخگويى به نيازهاى طبيعى مردم، 
راه اندازى يك بازار متشكل ارزى براى 
معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار 
بين المللى توسط كارگزاران (بانك ها 

و صرافى هاى مجاز) بوده است.
وى گفت: جلسات متعددى با 
حضور كارشناسان و صاحبنظران بازار 
ارز و سرمايه و خصوصاً بانك ها و 
صرافى ها در بانك مركزى تشكيل و 

ابعاد مختلف موضوع بررسى شد.
رئيس كل بانك مركزى افزود: 
در نهايـــت در مورد راه اندازى بازار 
معامالت آزاد نقـــدى و حواله ارز، 
مبتنى بر ســـازوكار حراج با هدف 
كشـــف قيمت ارز و تسهيل تأمين 
نيازهاى خدماتـــى و خرد مردم به 

جمع بندى رسيديم.وى گفت: اين بازار
با مشـــاركت بانك ها و صرافى هاى
مجـــاز و نظارت و بازارگردانى بانك
مركزى در آينده نزديك به طور گام
به گام و با تمركز بر معامالت نقدى
راه اندازى خواهد شد.همتى با اشاره به
اينكه صادركنندگان هم مى توانند در
چارچوب مقررات اعالم شده، بخشى
از ارز صادراتـــى خود را در اين بازار
عرضـــه كنند، ابراز اميدوارى كرد كه
اين اقدام موجب شفافيت شكل گيرى
نرخ تعادلى ارز شود و تجربه مفيدى
براى معامالت حواله هاى تجارى در

سامانه نيما باشد.

نحوه بازگشت ارز صادراتى به 
چرخه اقتصاد كشور ابالغ شد 

وزير اقتصاد:دولت الكترونيك هنوز محقق نشده است
وزيـــر امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه دولت 
الكترونيك هنوز به طور كامل محقق نشده، علت بسيارى 
از كمبودها در عرصه اقتصاد را نبود توجه كافى به تاثيرات 

ارزش آفرين فناورى هاى نوين دانست.
به گزارش شادا، نخستين نشست هماهنگى تدوين 
نقشـــه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزيران اقتصاد و 
ارتباطات، معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى، رئيس 
مركز ملى فضاى مجازى ايران، رئيس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، معاون امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى و تعدادى از نمايندگان دستگاه هاى اجرايى در 

وزارت اقتصاد برگزار شد.
در اين نشست، فرهاد دژپسند با بيان اينكه با وجود 
برنامه ها و قوانين مدون از ســـال هاى دور هنوز بحث 
توسعه كاربرى فناورى اطالعات و تحقق دولت الكترونيك 
به طور كامل محقق نشده است، فلسفه وجودى تشكيل 
جلسه مذكور را تدوين نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند 
و گفت: علت اصلى بسيارى از مشكالت و كمبودهاى ما 
در عرصه اقتصاد، عدم درك صحيح نقش فناورى هاى 

نوين اين عرصه است.
وى با تاكيد بر اينكه خود را متعهد كرده ام تا پايان 
دولت دوازدهم بحث الكترونيك كردن فعاليت هاى درون 
وزارت اقتصاد را به ســـرانجام برسانم، گفت: بسيارى از 
كشورها در زمينه توسعه ديجيتال خود هدف گذارى و 
برنامه مشخصى طراحى كرده اند و ما هم براى جلوگيرى 
از بروز شكاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند بايد 

برنامه اى مشخص و هدفمند تدوين كنيم.
وزير اقتصاد افزود: با تدوين نقشه راه اقتصاد هوشمند، 
گام هاى مورد نياز براى تحقق آن مشخص خواهد شد 
و از اتـــالف وقت و انرژى و انجام فعاليت هاى موازى 

جلوگيرى مى شود.
بنابر اين گزارش، ســـورنا ستارى معاون علمى و 
فنـــاورى رئيس جمهورى و رئيس بنياد ملى نخبگان هم 
اظهار داشـــت: ما نبايد به بحث هوشمند سازى اقتصاد 
ملى به صورت دولتى نگاه كنيم، زيرا دولت ها در هيچ 

كجاى دنيا نوآورى ندارند و اساســـا چنين انتظارى هم
از آنها نمى رود.

وى گفت: به اعتقاد من از تجربه حمايت از تشكيل
موسســـات دانش بنيان كه مـــا در بنياد ملى نخبگان و
معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى پيگير آن هستيم
و موفقيت هاى قابل مالحظه اى هم در اين راه كسب  كرده
ايم، مى توان به عنوان يك تجربه موفق در جهت بحث
هوشمند سازى و تحقق دولت الكترونيك استفاده كرد.
همچنين، محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات
و فناورى اطالعات طى سخنانى در اين نشست، ديدگاه
دكتر دژپسند را با عنايت به توجه ويژه وى به فنĤورى
اطالعات و ارتباطات در عرصه مديريت اقتصاد كشـــور
بسيار ارزشمند خواند و گفت: خانواده وزارت اقتصاد اعم
از سازمان امور مالياتى، گمرك جمهورى اسالمى، سازمان
بـــورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانكى در بحث
الكترونيك كردن فعاليت هاى خود تا حد چشـــمگيرى

موفق و پيشرو بوده اند.
وى افزود: در عين حال فعاليت هاى انجام شـــده،
منفرد و جزيره اى اســـت و امكان اتصال آن براى ساير
دستگاه ها فراهم نشده و اين البته نقصى است كه متوجه

همه دستگاه هاى دولتى است.
ابوالحسن فيروز آبادى رئيس مركز ملى فضاى مجازى
ايران هم در اين نشســـت اظهار داشت: دولت ديجيتال،

پارامترهايى دارد كه مهم ترين آن هوشمندى است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر موانع ســـاختارى،
بافتى و فرآيندى در مسير تحقق اقتصاد هوشمند در كشور
وجود دارد، گفت: اگر در اين زمينه تعلل كنيم، به زودى
بازيگران جديدى وارد ميدان خواهند شد كه ديگر به اين

سادگى قابل مديريت نخواهند بود.
فيروز آبادى اظهار داشت: مشكل اصلى كشور نبود
بانك هاى اطالعاتى و ديجيتال شـــدن اطالعات نيست
بلكه ضعف در تبادل اطالعات و داده ها بين دستگاه ها
بوده و حركت در راه تحقق اين امر، اولين گام در جهت

تحقق اقتصاد هوشمند است.

 بانك مركزى در بخشنامه اى نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه  اقتصادى كشور را ابالغ كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه با اشاره به اينكه 
تمامي صادركنندگان كاال و خدمات مكلف به ارائه تعهد بابت برگشـــت ارز 
حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادى كشور هستند،آمده است:  بانك 
مركزى مكلف است صرفاً براى واردات كاال و خدمات صادركنندگانى تخصيص 
و تأمين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادى كشور مطابق 

ساختار ذيل مشخص باشد.
اين بخشنامه افزوده است: بازگشت ارز حاصل از صادرات صادركنندگانى 
كه مجموع صادرات ساالنه آنها تا يك ميليون يورو، بيش از يك ميليون يورو 
تا ســـه ميليون يورو، بيش از ســـه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو و بيش از 

10 ميليون يورو باشد:
معاف است.  الف- تا يك ميليون يورو: از فروش ارز در "سامانه نيما" 
همچنين در ازاى واردات كاال و خدمات مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود 
پس از ثبت سفارش استفاده كند(واردات در مقابل صادرات خود). به صورت 
مســـتقيم براى واردات كاال با تشـــخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
واردكنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار كند (واردات در مقابل صادرات 
غير) يا به صورت حواله يا اسكناس به بانك ها و صرافى هاى مجاز با ثبت در 

"سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه كند.

ب- بيش از يك ميليون يورو تا سه ميليون يورو: مكلف است 50 درصد 
ارز صادراتى را به "سامانه نيما" واگذار كند. در ازاى واردات كاال و خدمات مورد 
نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده كند (واردات در 
مقابل صادرات خود)، به صورت مستقيم براى واردات كاال با تشخيص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به واردكنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار كند 
(واردات در مقابل صادرات غير) يا به صورت حواله يا اسكناس به بانك ها و 

عرضه كند. صرافى هاى مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" 
ج- بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو:  مكلف است 70 درصد 
ارز صادراتى را در "سامانه نيما" عرضه كند. در ازاى واردات كاال و خدمات و 
هزينه هاى بازاريابى مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش 

استفاده كند (واردات در مقابل صادرات خود).
د- بيش از 10 ميليون يورو: مكلف است 90 درصد ارز صادراتى را در 
"ســـامانه نيما" عرضه كند. در ازاى واردات كاال و خدمات و هزينه هاى بازاريابى 

مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده كند.

وزير كار: نيمى از جمعيت كشور سبد حمايتى كاال دريافت مى كنند 

دكتر تركان مشاور عالى رئيس جمهورى 4 راهكار مقابله با تحريم ها را تشريح كرد

نوبخت: معترضان به ظريف درآمد قاچاق 
را پول كثيف نمى دانند؟

 رئيس ســـازمان برنامه و بودجه كشـــور در يك پيام توئيترى با اشاره به 
سخنان وزير امورخارجه درباره پولشويى، وجود ميلياردها دالر قاچاق در كشور 

را يادآورى كرد.
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت شامگاه دوشنبه در صفحه توئيتر شخصى 
خود نوشت: پس از سخنان دكتر ظريف درباره پولشويى و ضرورت مبارزه با آن، 

عده اى معترض و متقاضى ارايه سند از وزير امورخارجه شدند.
وى افزود: آيا معترضان، ميلياردها دالر قاچاق در كشور را كه همواره مسئوالن 
نظام درباره آن هشدار داده اند، نفى مى كنند؟ يا برخالف قانون، درآمد حاصل از 

آن را پول كثيف نمى دانند؟!
به گزارش ايرنا، وزير امورخارجه پس از حضور در كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى درباره واكنش هاى متعدد به موضوع 
پولشويى گفت: من مشخص صحبت كردم اما برخى دوستان براى اهداف سياسى 
خود همه چيز را فدا مى كنند.محمدجواد ظريف افزود: نوار اظهاراتم در اين زمينه 
وجود دارد؛ درخواست مى كنم افرادى كه نسبت به سخنان بنده اعالم نظر كردند 

در مورد محتوا صحبت كنند نه محتوايى كه خودشان ساخته اند.
ظريف در واكنش به درخواست ها براى ارايه مستندات پولشويى يادآورى 
كرد: من مسئول مستندات نيستم. اين مستندات در دسترس عموم است و مركز 

مربوطه در وزارت اقتصاد و دارايى هم موارد پولشويى را اعالم كرده است.
به گفته وى، آخرين مستند در ارتباط با اين موضوع مربوط به افرادى است كه 
با داشتن شبكه پولشويى گسترده بتازگى مجازات شدند. همچنين شبكه هاى پولشويى 

گسترده ديگر مستند شده است، بنابراين به توضيح بيشتر من نيازى نيست.

 شـركت كار و تأميـن متعلـق بـه تأميـن اجتماعـى درنظردارد 
به منظور تأمين نيروى انســـانى مورد نياز حفاظـــت فيزيكى (نگهبان) 
 در مجموعـــه مديريت درمـــان تأمين اجتماعى در سراســـر كشـــور 
به صورت قرارداد موقت شركتى نيرو جذب نمايد. از عالقمندان واجدشرايط 
مرد (حداكثر 24 سال ســـن)، با (مدرك تحصيلى ديپلم كامل متوسطه، 
 نظـــرى، كار و دانـــش، فنى و حرفه اى با شـــرط معـــدل حداقل 13)
 تقاضـــا مى شـــود ازتاريـــخ شـــنبه1397/9/3 ســـاعت 8:00 صبح 
لغايـــت چهارشـــنبه 1397/9/14 ســـاعت24:00 بـــه ســـايت 
شركت تعاونى خدمات آموزشى سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى: 

www.sanjeshserv.ir مراجعه نمايند.

آگهى استخدامى
شركت كار و تأمين (متعلق به سازمان تأمين اجتماعى)

دبى مال، برج العرب و آبنماى برج خليفه را فراموش كنيد!

«ايران مال» مقصد جديد گردشگران ايرانى مى شود
 ايرانيان در سال 1396 بيش از 7 ميليون 
ســـفر تفريحى به خارج از كشور داشتند و 
بيش از 14 ميليـــارد دالر از اين طريق از 

كشور خارج شد.
تنها در زمســـتان سال 1396 (كه فصل 
مسافرت ايرانيان نيست) 350 هزار ايرانى به 
تركيه سفر كردند كه اين سفرها بزرگ ترين 
موج مســـافرت يك ملت بـــه تركيه بوده 
اســـت. آمارها نشان مى دهد روند سفرهاى 
تفريحى ايرانى به خارج از كشـــور هميشه 
رو به رشـــد بوده است. به طور مثال در پنج 
ماهه نخست سال 1395 تعداد گردشگران 
خروجى از كشور 2 ميليون و 875 هزار نفر 

بود كه اين رقم در پنج ماهه نخســـت سال 1396 به عدد 3 ميليون و 474 هزار نفر رسيد و 
21 درصد افزايش يافت. در مجموع 12 ماه ســـال نيز تعداد سفرهاى تفريحى خارج كشور 

در سال 1396 نسبت به سال 1395 ميزان 38 درصد رشد را نشان مى دهد.
به گفته على اصغر مونســـان، رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، در نوروز سال 
1397 سفرهاى زمينى برون مرزى 27/5 درصد رشد داشت و سفرهاى هوايى نيز رشد 7 
درصدى را نشـــان مى دهد. در مجموع ميزان سفر ايرانى ها در نوروز 1397 نسبت به نوروز 
سال 1396 ميزان 50 درصد رشد داشته است! پانزده مقصد اصلى گردشگران ايرانى به اين 
شرح است: تركيه، عراق، امارات متحده عربى، جمهورى آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، 

آلمان، عربستان سعودى، قطر، روسيه، افغانستان، چين، تايلند، مالزى و ايتاليا.
به گزارش ايلنا،رشـــد 50 درصدى ســـفر خارجى ايرانيان در فروردين ماه امسال در 
حالى كه فشار ارزى ناشـــى از آن تالطم بازار ارز، پس از پايان تعطيالت نوروزى را شدت 
بخشـــيد. آمارها نشان مى دهد نزديك به 4 ميليون از سفرهاى ساالنه تفريحى ايرانى ها به 
5 كشور همسايه اســـت. تركيه، دبى، امارات متحده عربى، ارمنستان و گرجستان مقصد 
اصلى گردشگران ايرانى است. در اين ميان بيش از 2/5 ميليون سفر ساالنه، تنها به تركيه 

صورت مى گيرد.
مدرن سازى جاذبه هاى گردشگرى

بخشى از علت جاذبه گردشگرى كشورهاى همســـايه از جمله سفر به تركيه و دبى به 
فقدان امكانات تفريحى و تجارى مدرن در ايران مربوط است. اگر چه ايران كشورى است كه 
داراى آثار باســـتانى و اماكن ديدنى تاريخى بسيارى است اما در دنياى امروز، جريان اصلى 
گردشـــگرى را بازديد كنندگان از آثار و ابنيه تاريخى تشكيل نمى دهد بلكه جريان اصلى 
گردشـــگرى در دنياى امروز مربوط به عالقه مندان به سفرهاى تفريحى و خريد از اماكن 
تجارى، مربوط اســـت. ايرانيان بسيارى هر ساله به عشـــق تماشاى آبنماى موزيكال برج 
خليفه دبى يا تماشـــاى دبى مال و خريد از آن يا تماشاى برج العرب، راهى امارات متحده 
عربى مى شوند. سفر 7 ميليون ايرانى به خارج كشور و خروج دست كم 14 ميليارد دالر ارز 

از اين طريق فاجعه اى براى اقتصاد ايران است.
امروزه ديگر نمى توان به صرف برخوردارى از آثار باســـتانى و اماكن تاريخى به نبرد با 
ســـاير كشورها در حوزه گردشگرى رفت. وجود آثار باســـتانى اگرچه الزم است اما كافى 
نيست. بايد دانست و توجه داشـــت كه صرفا با امكانات سنتى و باليدن به آثار باستانى كه 
ميراث نياكان مان اســـت نمى توانيم تركيه و امارات و گرجستان را شكست دهيم. رقابت با 

اين كشورهاى در بخش گردشگرى نيازمند
مدرن سازى فضاى گردشگرى كشور است.
امروزه براى بســـيارى از گردشگران ديدن
يك آبنماى موزيكال مانند آبنماى موزيكال
بـــرخ خليفه دبى يا ديـــدار از دبى مال به
اندازه ديدن آثار باستانى اهميت دارد و اين
نكته اى است كه مقامات دولتى و مسئوالن
ســـازمان ميراث فرهنگى كامال از آن غافل

هستند.
چه بايد كرد؟

به راســـتى مســـئوالن دولتـــى تا كى
و مى خواهند صرفا با اتكا به آثار باســـتانى
ميراث فرهنگى، از ايرانيان بخواهند به جاى
سفر به كشورهاى همسايه در ايران سفر كنند؟ امروزه عمده گردشگران نه بازديد كنندگان
از آثار باستانى كه عالقه مندان به خريد و تفريح هستند. از اين حيث در كشور شاهد كمبود
امكانات جذاب براى گردشـــگران عالقه مند به خريد و تفريح هستيم و همين امر به يك
نقطه ضعف براى بخش گردشگرى ايران تبديل شده است. تنها نقطه قابل اتكا كه موجب
اميدوارى براى جبران كاستى ها شده، مجتمع بازار بزرگ ايران (ايران مال) در غرب تهران
است. مجتمعى كه با تركيب سنت و مدرنيسم و تجميع تمامى امكانات تقريحى، تجارى،
فرهنگى و ورزشـــى، به زودى مى تواند به رقيبى براى دبى مال، آبنماى برج خليفه و برج
العرب دبى تبديل شود. به راســـتى دبى به جز همين آبنماى برج خليفه و دبى مال و برج
العرب چه امكانات گردشگرى خاصى دارد؟ جذابيت گردشگرى دبى و استانبول جز مراكز
تفريحى و تجارى چيست؟ و جالب اينجاســـت كه «ايران مال»، تركيبى است از آبنماى
برج خليفه، دبى مال و برج العرب، به نحوى كه يادآور اين شعر ايرانى است كه آنچه خوبان

همه دارند، تو يكجا دارى.
و اين گفته به هيچ رو اغراق نيســـت بلكه اذعان و اعتراف به توانايى جوانان، مهندسان
انديشـــمندان ايرانى است كه توانسته اند مجتمعى همچون ايران مال را بنا كنند و كتمان

اين حقيقت صرفا بيانگر خودكم بينى عده اى است.
ايران مال به زودى بازگشـــايى مى شود و ايرانيان شـــاهد مجموعه اى تحسين برانگيز
و خواهند بود كه فكر ســـفر به كشـــورى كوچك همچون امارات براى بازديد از دبى مال

مال هاى مشابه را از سرشان خواهد زدود.
تمايز ايران مال نســـبت به ساير مجتمع هاى مشـــابه جهان كه با توجه به مساحتو
كاركرد، اصطالحا مال ناميده مى شوند، اين است كه 70 درصد فضاى آن كاربرى مشاعات،
تفريحى، فرهنگى، گردشـــگرى، دينى، ورزشـــى، خدماتى، رفاهى و پاركينگ دارد. اين
پروژه از اين جهت اهميت دارد كه نه تنها بزرگ ترين مركز تجارى كشور است، بلكه داراى
بزرگ ترين مجتمع هاى فرهنگى و رفاهى است كه همگان مى توانند از آن استفاده كنند.
ايران مال چنان جذاب و حيرت انگيز طراحى شـــده و چنان جامع و مانع است كه قطعا
انگيزه  ايرانى ها براى ســـفر به كشورهاى همسايه به قصد بازديد از مراكز تفريحى و تجارى
را از ميان مى برد. ايران مال اگر صرفا موجب شـــود كه از 7 ميليون سفر تفريحى ايرانيان
به خارج از كشـــور فقط يك ميليون سفر كاسته شـــود (با توجه به ميانگين هزينه 2 هزار
دالرى هر ســـفر خارجى) به اين معنى است كه هر سال حداقل 2 ميليارد دالر ارز كمترى

از كشور خارج مى شود.

پيرو درج خبر به نقل از رييس پليس پايتخت

سرقتى از خزانه بانك پاسارگاد انجام نشده است
ضمن سپاس و تشكر از اقتدار و هوشيارى پليس آگاهى نيروى انتظامى جمهورى  اسالمى ايران 
كه موجب دســــتگيرى فرد خاطى در كشور ارمنستان شده است، به اطالع مى رساند؛ خبر 
سرقت از خزانه دارى بانك پاسارگاد كه به نقل از رييس محترم پليس پايتخت در رسانه ها 
درج شده است، صحت ندارد. ســــرقت ياد شده از شركتى صورت گرفته است كه خدمات 
پول رسانى به دستگاه هاى خودپرداز خارج از شعبه ها را انجام مى دهد و هيچ گونه ارتباطى 
با خزانه ى بانك پاسارگاد نداشته و فرد دستگيرشده نيز كارمند شركت مذكور بوده است.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
صاحبان سهام شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان 

(سهامي عام) 
به شماره ثبت 9128 و شناسه ملي 10100383781

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شـــركت صنعتي و كشاورزي شيرين 
خراسان (ســـهامي عام) براي حضور در جلســـه مجمع عمومي عادي 
به طورفوق العاده شـــركت در ساعت 15 روز شـــنبه مورخ 97/09/10 
درمحل حســـينيه و مجتمع فرهنگي پيامبـــر اعظم(ص) واقع در تهران 
خيابان شريعتي باالتر از چهارراه شـــهيد قدوسي روبروي پارك انديشه 

ورودي شماره 11 تشكيل خواهد شد دعوت به عمل مي آيد.
دستور جلسه:

ـ انتخاب حســـابرس و بازرس اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي 
منتهي به پايان شهريور 1398

هيأت مديره شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان 
(سهامي عام)
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علم بايد به درد جامعه بخورد براي همين 
روي «علم كاربردي» پافشاري زيادي مي شود. 
يكي از ويژگي هاي«علم كاربردي» بهره مندي 
يكسان همه جامعه هاي جهاني از دستاوردهاي 
علمي روز است(ولي تا كنون رخ نداده است.) 
از ديگر هدف هاي هفته علم، «گرامي داشت 
دانشمندان» است كه شوربختانه، چندان گرامي 
داشته نمي شوند؛ و نيز «پرورش دانشجويان 
علم دوست» و نه «مدرك پرست» است، كه اين 
برنامه نيز همچنان -به سبب گرايش جامعه ها 

به مدرك- موفق نبوده است. 

پيدايي علم
انسان از آغاز پيدايش در پي چرايي 
و چيستي جهان هستي بوده است؛ براي 
راه جستن به علم، راه هاي زيادي وجود 
دارد مانند رفتن به آزمايشگاه و دست به 
آزمايش زدن؛ همچنين خواندن و غور در 
انديشه ها يكي از راه هاي علم آموزي است. 
براي نمونه«دانش به كجا مي رود» از زبان پدر 
فيزيك كوانتوم(ماكس پالنك) و با پيشگفتار 
اينشتين، كتابي ژرف كاوانه است. كساني كه 
همه زندگي خود را در راه علم داده اند 
فراوانند اما كساني كه در چرايي و چيستي 
مفهوم دانش، ژرف انديشيده باشند، اندك اند. 

همان گونه كه پيش نياز گرايش علمي داشتن، 
شناخت خود علم است؛ و براي آشنايي با 
علوم بايد كتاب خواند. بي سبب نيست كه 
مردم كوچه وبازار مي گويند«خوانده دانشمند» 
كه  هستند  كساني  «نخوانده دانشمند»؛  و 
بَرنام(لقب) دانشمند را يدك مي كشند بي 
آن كه كسي از دانشمندي آنان بهره اي برده 
باشد. از چند گوشه مي توان به وارسي پديده 
با  كنش هايي  علم،  نشست.  دانش(علم) 
روش(تفسير و آزمايش و پيش بيني) براي 
سازماندهي روشمند داده ها در باره جهان و 
براي رسيدن به حقيقت و به باورهاي درست 
است. از پس چنين كاري، تنها دانشمندي با 
خرد و داراي ذهن برتر بر مي آيد نه كسي با 

معلومات عمومي باال ولي پردازش نشده. 

سازش جويي 
بيشتر انسان ها همواره در پي اين هدف اند 
كه دنيايي تهي از درگيري داشته باشند؛ براي 
همين چشم داشت ها از دانش، گسترش صلح 
است. دانشي كه در پي كاهش مشكالت 
محيط زيستي، افزايش توليد غذا و بهره مندي 
برابرانهِ همه كشورها از فناوري روز براي 
بهبود زندگي دهك هاي پايين جامعه باشد، به 
گونه اي خودكار، گام هايش در راستاي صلح 

هم خواهد بود.
يك علم اگر در مسير رواداري و 

ايجاد   خشونت گريزي و مرزشكني( و 
ارتباط) گام بردارد، مي تواند ابزار كارآمدي 
در زندگي روزانگي مردم و پيشرفت 
جامعه ها باشد و از تنش ها و گزش ها 
بكاهد و بر شادي ها بيفزايد. كوشش انساني 
نيز از آغاز پيدايش مگر اين نبوده است كه 
با ابزار دانش بر آگاهي خويش بيفزايد و 

زندگي را بهبود بخشد. 
گماني نيست كه در برخي دوره هاي 
زيست انسان از دانش(علم) سواستفاده 
شده است. جايگاه علم در سده ميانه و 
كلوني(مستعمره)گرايي  بيستم،  و  نوزده 
بود، با دستاويزي به خشونت در راستاي 
سود دولت هاي مركزي و براي رسيدن به 
سرمايه داري صنعتي. روشن است كه علم 
در شمار ابزار كارآمد براي انسان هزاره نو 
است البته اگر انسان دوستانه، محيط دوستانه 

و پاد(ضد)جنگ باشد.
و  اشيا  ماهيت  راز  كشف  علم، 
پديده هاي انديشگي است. انسان براي 
به سرشت  است  نياز  بيشتر،  شناخت 
و حقيقت اشيا پي ببرد. علم يك سري 
داده هاي مثبت و ريشه اي است و داراي 
بنيادهاي استوار و مورد پذيرش همگان. 

علم هيچ انديشه و نگره اي را بي سبب 

و بي پژوهش نمي پذيرد. پژوهشگران و 
دانشمندان، نسبيت را در باره علم ممكن 
مي شمارند زيرا بدون آن دست يابي به 
واقعيت دشوار خواهد بود. علم همچنين 
تنها پديده هاي واقعي را مورد بررسي 
قرار مي دهد و به پندارها، ناشناخته ها و 
روح نمي پردازد كه بيرون از حس هاي 
تجربي انسان است. علم پيرو تابش و 
بازتاب(علت ومعلول)است و ريشه هر 
رويدادي را در علت آن مي جويد و بر اين 
بنياد گرايش دارد كه هيچ پيشامد و رفتاري 

بي سبب نيست. 
علم به ارزش هاي اخالقي نمي پردازد 
زيرا آن ها را قراردادي مي داند و هر 
قراردادي در تاريخي به پايان مي رسد و 
قرارداد نو جايگزين مي شود. چون آنچه 
در يك جامعه، داراي ارزش اخالقي است 
چه بسا در جامعه هاي ديگر چنان ارزشي 
نداشته باشد. در حقيقت علم خود را 
با خوب و بد اخالقي، زشت و زيبا، 
سودبخش و زيان آور، سازنده و ويرانگر 
درگير نمي كند، بلكه به سراغ حقيقت 
جاري و واقعيت ديدني جامعه مي رود. 
علم سراغ نگره نويني كه ردكننده يا 
كامل گر ديدگاه پيشين است، مي رود و 
به آزمايش هايش نگاه مي كند تا ساختاري 

منطقي تر و كامل تر به وجود آورد.

بستگي علم، صلح و جامعه 
هر پيشرفتي بايد داراي ستون هاي استوار 
دانش و فرهنگ باشد. بيابان زايي، كم آبي و 
جنگل زدايي، برآيند نداشتن نگاه «دانش گرا» به 
طبيعت است. پيشرفت اقتصادي غيرعلمي و 
ناپايدار ديگر جواب نمي دهد؛ امروز نسخه پيچي 
يكسان توسعه براي همه كشورها ممكن نيست 
و پديده هاي اقليمي از كشوري به كشور ديگر 
متفاوت است، براي همين، الگوگيري بدون 

دانش گرايي به كژراهه رفتن است.

گرايش جهاني علم 
اميد پورداود، مدرس تاريخ:«در سال 199م 
بود(چقدر دير) كه برخي كسان در سازمان ملل 
يادشان آمد «نوامبر» را روز جهاني«علم در 
خدمت صلح و توسعه» بخوانند؛ كه پيوند 
بيشتري ميان فناوري  علمي و بهبود كيفيت 

زندگي  همگاني به وجود آيد.»
«به هر رو اين روز مجالي است براي 
سازمان هاي علمي كه مردم را با مفاهيم 
گوناگون دانش آشنا سازند. بي گمان جامعه هاي 
آگاه و با دانش روز از تماشاگه يكساني به 
جهان و پديده هايش مي نگرند و همزيستي 
سازشكارانه تري با هم دارند و مي كوشند به 
ديدگاه هاي هم جوار با جهانيان نزديك تر شوند كه 
سرانجام به آشتي برسند؛ «دوستي و صلح»يكي از 
دستاوردهاي دانش است و برآمده از گفت وگوي 

فرهنگي و ميان فرهنگي ميان مردمان جهان.»

«اين برنامه سازمان ملل(10 نوامبر) مانند 
ديگر برنامه هايش پيگيري صلح وآشتي در ذهن 
انسان ها و كالبد جامعه هاي جهاني است. از ديد 
اين سازمان، دست يابي به صلح، به دانشمنداِن 
آشتي جويي نياز دارد كه به مدام به صلح 
مي انديشند و به آميختن دانش با اخالق و خرد 

باور دارند.»
«هر جامعه به پرورش روشن انديشاني 
نياز دارد كه پديده صلح وآشتي، بنيان انديشه 
آنان را شكل داده باشد. علم و دانش نه 
پديدآورِ تنش، بلكه مرهم زخم مردم خسته 

از جنگ  است.»

دانشمندان سازش جو 
بيشتر  شود  گفته  اگر  بدگماني ست 
دانشمندان هدفي انساني و واال در زندگي 
ندارند و براي همين فرمانبردارِ فرمانروايان 
مي شوند؛ حقيقت اين است كه بيشتر دانشمندان 
صلح دوست اند؛ و كساني مانند ورنر فون 
براون(مهندس آلماني هوافضا پيشگام فناوري 
موشك در آلمان) كه در جواني به عضويت 
حزب نازي درآمد و در برنامه موشكي آنان 

فعاليت  كرد، استثنايند.
اينشتين پيش از جنگ جهاني اول به 
سوئيس آمد تا از خدمت سربازي آلمان 
بگريزد. براي دانشمندشدن نيازي نيست كه 
در هر قلمرويي بهترين بود؛ اينشتين در نيم سال 
نخست تحصيل اش به سبب تفاوت گويش 
سوئيسي با آلماني، نمرات درسي اش افتاد يا 
استادان اش او را دانشجوي منظمي نمي شناختند؛ 

كالس هاي اينشتين در دانشگاه(در دوران 
دانشجويي فوق دكترايش) با پيشواز چنداني 
رو به رو نشد و به اندازه انگشتان يك دست، 

سركالس اش دانشجو حضور مي يافت. 
اين دانشمند در دهه 20 از آلمان 
اخراج شد. نازي ها حساب بانكي اش را در 
سوئيس بستند و نامه نگاري اينشتين با دولت 
سوئيس، راه به جايي نبرد و دولت، بهانه 
سامانه بوركراتيك را پيش كشيد و خواست 
اينشتين(اين دانشمند همه دوران ها) را بي پاسخ 
گذاشت؛ و همه اين آوارگي ها براي آن بود كه 

اينشتين، دانشمند آشتي بود. 

با افزايش فشار و يورش به يهوديان 
و راه افتادن سيل مهاجران خارج كشور، 
اينشتين نيز ناچار از پناه بردن به امريكا شد و 
پس از چندي، شهروندي(تابعيت)آن كشور 

گرفت. 
دانشمندي را با سياست، سرسازگاري 
نيست؛ ديويد بن گورين(بنيانگذار اسرائيل) 
به اينشتين پيشنهاد رياست جمهوري اسرائيل 
را داد؛ ولي وي با آن كه مي  دانست از سوي 
راست گرايان، ُمهر كمونيست به پيشانيش 
خواهد خورد، با ابراز اين كه مرد سياست 

نيست، پيشنهاد را نپذيرفت.
در آغاز جنگ دوم جهاني وي نامه اي به 
رئيس جمهوري زمان خود-روزولت نوشت 
و در آن از برنامه پژوهشي پنهان نازي ها 
در زمينه بمب اتم پرده برداشت و خواستار 
شكل گيري يك سازمان پژوهشي در اين 

زمينه شد. روزولت به وي پاسخ داد و 
همزمان با سپاسگزاري پروژه اي به نام منهتن 
را به رياست وي پيشنهاد داد. دستاورد گروه 
اينشتين، توليد 3 بمب اتمي بود كه يكي از 
آن ها در امريكا آزمايش شد و دو تاي ديگر 
بر روي شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما فرود 
آمد، در حالي كه هدف دانشمند ما نه 
كاربرد بلكه بازدارندگي نازي ها در استفاده 
از بمب اتم بود. در 6 اكتبر 1945 بمب اتمي 
«پسر كوچولو» هنگامي كه شهر هيروشيما 
را غبار كرد، اينشتين دچار پريشاني روحيه 
شد و در سال 1955 كمي پيش از مرگ 

خود درخواست توقف بهره برداري از انرژي 
اتمي در جنگ افزارهاي ارتشي شد. آيا 
چشم انداز علم، به سوي صلح و توسعه 

است؟ 

دانشمندان شيفته هيتلر
اميــد پــور داود:«همـان گونـه كه اينـك 
به ماري جوانا(ُگل) مي گويند در دوران جنگ 
دوم جهاني در آلمان، روان گردان هايي ساخته 
شد كه به آن ها نام(شكالت تانك) و (گردك 

گورينگ) داده بودند.»
«در سايه بدشگون جنگ، خرده سايه هاي 
بد ديگري مانند مواد روان گردان ها ديده مي  شود؛ 
براي نمونه در يورش ارتش آلمان به فرانسه، 
سربازان، 35 ميليون گرده(قرص) پِرو-يتين 
فرو داده بودند كه داراي مت آمف تامين(شيشه) 
بود و با انگولك اعصاب كاربر، شور مي آفريد. 

داروي پرو- يتين، خستگي را مي برد و از 
ترس، گرسنگي و تشنگي مي كاهد.»

«پژوهش هاي شيميايي دانشمندان آلماني 
بسيار زودتر از جنگ جهاني دوم آغاز شده 
بود. در سال هاي پاياني سده 19ميالدي، 
شركت باير آلمان دارويي به بازار فرستاد 
با تبليغ بلندبااليي در باره آن: «با هروئين 
سرفه نمي كنيد.» در آلمان آن زمان، هروئين 
براي درمان بيماري هايي چون غش، آسم، 
اسكيزوفرني و بيماري هاي قلب(حتي براي 

كودكان) نسخه مي شد.»

واماندگي علم 
علم در مورد همه پديده هاي هستي، 
پاسخي در جيب ندارد؛ بسيار پرسش هاي 
انسان را علم تا كنون بي پاسخ رها كرده است. 
بالون هاي بزرگ و سرگردان بي سرنشين و 
ناشناس بسياري بر آسمان باالسر ما چرخ 

مي خورد.
فراطبيعي- پورداود:«بينش  اميد 

يا  (گواهي دادن   in,tuition اين جئوشن
حس ششم) يكي از بي جواب هاي علم 
است. با حضور حس ششم، گاهي در دل 
شما احساس ناخوشايندي نسبت به رخدادي 
كوچك پديد مي آورد يا احساس مي كنيد از 
پيامد يك رويداد ناگوار يا گوارا بر كسان 
خود آگاه ايد؛ هرآينه بيشتر اين ها پندار است 
يا پيامد فشارهاي محيط و زندگي ماشين زده 
ولي گاهي اين پندارها رنگ واقعيت به خود 

مي گيرد.»

«يا ديدن روح در شب كه نمونه اي از 
آن را شكسپير در مكبث به نمايش مي گذارد. 
در ميان سـرخ پوستــان و سامـورايـي ها نيز 
روح بيني وجود دارد. در تمدن ها و فرهنگ ها 
و افسانه ها نيز پديده هايي به نام روح از سوي 
انسان ها ديده شده است؛ اما علم در اين مورد 
به يقين نرسيده است زيرا از بيان يك پديده 
غيرمادي در سرشت انسان ناتوان است. حتي 
در نبودش نيز سخني به يقيين ندارد؛ از 
آن جايي كه «مرگ» رازآلود مانده، روح نيز به 
همان سرگذشت دچار شده و با سكوت علم 

روبه رو شده است.» 
«دژا-وو(از پيش ديده شده) احساسي 
گيج كننده است؛ پيشامدي كه از سخن گفتن 
در باره اش ناتوانيم، چون نمي دانيم كه در 
زندگي زيسته بوده يا آزمونش را در جهاني 
ديگر داشته ايم. رفتن به درون خانه اي يا 
مكاني در كشوري ديگر؛ جايي كه مي دانيم 
نرفته ايم ولي جزئيات رفتن، همچو فيلمي 
برايمان به نمايش در مي آيد و بيش از آن 
كه شادي بخش باشد، هراس آور است؛ يا در 

رو به رويي با پيشامدي، شگفت زده مي شويد
كه چگونه همان رويداد را با همان جزييات،

چندسال پيش داشته ايد.»
«يا آشناپنداري، بستگي ذهن و خاطره اي
زيسته در گذشته انسان است؛ روانشناسي
تنها سخنان اندكي در اين باره دارد ولي علم

در چرايي اش خاموش است.» 
«يا از اشياي پرنده فيلم ها ساخته اند اما
همچنان بسياري از پديده هاي آسماني مانند
UFO و موجوات زنده در ستارك هاي
ديگر و سنگ هاي آسماني راز سر به ُمهر
مانده اند. از فضاپيماهاي بسياري عكس
وجود دارد ولي از خودشان نشاني نمانده
است. آيا موجودات زنده فضايي تنها براي
گردشگري به زمين مي آيند؟ آنان چگونه
فاصله بسيار زياد كره خود تا زمين را
مي پيمايند؟ اگر واقعيت داشته باشند پس
انسان بايد از غرور بي جا بيرون بيايد تا
خود را با تمدن بسيار شگرف فضايي رو-

به-رو كند.»
«يا كساني كه از مرگ حتمي رهيده اند
از تونلي به سوي نور و ديدن كسان
درگذشته خود و احساس آرامش عرفاني
سخن مي گويند؛ جهاني ديگر كه علم در
بيانش وامانده است؛ روانشنان مي گويند
توجيه تجربه هاي نزديك به مرگ به سبب
آسيب هاي مغزي يا(مرفين) است. به هر رو
آنچه به هنگام مرگ چشم به راه انسان خواهد
بود يكي از رازهايي ست كه علم جوابي به آن

نداده يا نارسا داده است.» 

«يـا بـرخـــي كســان داراي «نيـــروي
فرا انساني»هستند ولي گروهي از دانشمندان
پاسخ مي خوانند.  «شياد-انسان»  آنان 
پژوهشگران بر روي آينده آگاهان روشن و
رسا نيست. برخي مي گويند نيروي رواني
آزمايش بردار نيست؛ حتي روشن نيست چرا
آينده بين ها كه گاه شگفتي آفرين اند، نيرويشان
در برابر آزمايش كننده يا دانشمند، كمرنگ يا
ناپديد مي شود؛ آينده خوانان همچنان به آينده
راه مي برند ولي علم از راه يافتن به چيستي

نيروي شان ناتوان است.» 
«يا علم درباره بستگي(ارتباط)مغز با بدن
خاموش است. برخي با باور به يك گياه دارو،
از شر يك بيماري رهايي مي يابند. برخي با
نيروي ذهني خود مي توانند بر درد بدن چيره
شوند و يا زخم يك بيمار را درمان كنند.
كاركرد نيروي مغز در كنترل اندامگان، بسيار
شگفت انگيز است و آزمايش  هاي دانشمندان
براي به دست آوردن راز كنترل مغز براي

درمان بيمارها به جايي نرسيده است.»
ع. درويشي

وضعيت علم در روز علم

علم در خدمت جنگ يا صلح

* «دوستي و صلح»يكي از دستاوردهاي دانش است و برآمده از گفت وگوي 
فرهنگي و ميان فرهنگي ميان مردمان جهان

* اين برنامه سازمان ملل(10 نوامبر) مانند ديگر برنامه هايش پيگيري 
صلح وآشتي در ذهن انسان ها و كالبد جامعه هاي جهاني است

* از ديد اين سازمان، دست يابي به صلح، به دانشمنداِن آشتي جويي نياز دارد 
كه به مدام به صلح مي انديشند و به آميختن دانش با اخالق و خرد باور دارند

* هر جامعه به پرورش روشن انديشاني نياز دارد كه پديده صلح وآشتي، 
بنيان انديشه آنان را شكل داده باشد. علم و دانش نه پديدآوِر تنش، بلكه 

مرهم زخم مردم خسته از جنگ  است

* اميد پورداود، مدرس تاريخ: در سال ميالدي، سازمان ملل متحد در ماه 
«نوامبر» روزي را به عنوان روز جهاني«علم در خدمت صلح و توسعه» 
خوانده است كه پيوند بيشتري ميان فناوري  علمي و بهبود كيفيت زندگي  

همگاني به وجود آيد
* اين روز مجالي است براي سازمان هاي علمي كه مردم را با مفاهيم گوناگون 

دانش آشنا سازند
* بي گمان جامعه هاي آگاه و با دانش روز از تماشاگه يكساني به جهان و 

پديده هايش مي نگرند و همزيستي سازشكارانه تري با هم دارند
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افـقـى: 

  1 - كنايه از مطيع و تحت حمايت او بودن
 2 - سوار - نرمى و نازكى - شاه شاهان مغول

 3 - چونكه - اليعقل - شاه فرانسوى
 4 - باغ حضرت فاطمه (س) - پاك و پاكيزه - نامى 

براى عنكبوت
 5 - تكرار حرف گرد - نام پســرانه - شناســنامه - 

بدگويى شعرى
 6 - كوه آذرى - غمباد - نوعى زغال سنگ 

7 - عضو پرواز - شهرت و اعتبار 
8 - صمغ تلخ دارويى - زمان اســتراحت - سوداى 

ناله - سقف فرو ريخته
 9 - سلمانى - چيز

 10 - حرف هشــتم التين - دم و عقب - درختى كه 
چوب آن ارزش صنعتى دارد

 11 - آزاد - پرنده آش سرد كن - نوكر – ضمير جمع
 12 - مدد كاران - يك بار ، القصه - آشكار شدن راز

 13 - كم بها - از مشتقات نفتى - نمايندگى
 14 - مدرسه عشق است - به هم رسيدن - يار « پينه»

 15  – كه عشق آسان نمود اول .......
عـمـودى:

 1 - جانورى گردن و پا بلند - ويزيتور
  2 - اثرى از «زيگفريد اوندست » نويسنده نروژى - 

نوعى پيچ گوشتى
 3 - زشت و سخيف - آشوب - بازيكن آلمانى تيم آرسنال
 4 - گربــه ســانى ســنگين وزن - خانــدان -

 گندم كوبيده - اميدوار
 5 - عدل - اشرف مخلوقات

 6 - فرمــان خــودرو - نوعــى كالغ - از ماههاى 
سريانى - كالم تنفر

  7 - سگ اصحاب كهف - از مظاهر زيبايى طبيعت - 
كمى و نقصان 

8 - ظرفى گود و بى دسته - مزه اول خرمالو - زيباى 
طبيعت - بى مانند

 9 - محكم - شهرى در استان كرمانشاه - از حجاب 
موى سر بانوان

 10 - هنــوز التين - هودج و محمل - ســاز اصيل 
ايرانى - مادر عرب

 11 - وزنه ورزشى - پايتخت ژاپن
 12 - متانت - صداى بلند و واضح - راز - بخيه درشت 
13 - نويســنده كمدى الهــى - توليدى از صنايع 

نظامى - جدا كننده دو چيز از هم
 14 - بمــب پرتابى ضامن دار - روز هاى مقدس ، 

گرامى و سرنوشت ساز 
15 - از زيبايى هاى رفتارى - ميل به غذا

شركت گسترش معادن 
و صنايع معدنى طالى زرشوران

پيرو آگهى فراخوان مندرج در روزنامه هاى روشنگر مورخ 1397/06/13 و اطالعات مورخ 1397/06/14 به منظور ايجاد فضاى رقابتى 
بيشـــتر، شركت گسترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشـــوران در نظر دارد با عنايت به قانون برگزارى مناقصات، نسبت به تجديد 
فراخوان مذكور اقدام نمايد. لذا از كليه شـــركت ها و پيمانكاران ذيصالح كه مايل به شـــركت در مناقصه فوق مى باشند دعوت به عمل 
مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت گسترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران  به نشانى 

مندرج در بند «2» و يا به آدرس دفتر مركزى به نشانى مندرج در بند «1» مراجعه نمايند.
1- نام و نشـاني كارفرما: شركت گســـترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران به نشاني: تهران، ميدان وليعصر، خيابان شقايق، 

پالك 5 و 7
2- محل اجراي پروژه: اســـتان آذربايجان غربى، شهرســـتان تكاب، كيلومتر 38 جاده تخت سليمان، روستاى زرشوران، شركت 

گسترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران
3- موضوع مناقصه: خريد 100 (يكصد) تن كربن فعال مورد نياز كارخانه طالى زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه

4- نوع مناقصه: يك مرحله اى عمومى
5- مدت زمان اجراى پروژه: يكسال  شمسى

6- گواهي نامه صالحيت: متقاضى  مى بايست؛ 
داراى ساز و كار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه  باشد.

- داراى توانايي مالي الزم و كافي و توانايي ارايه ضمانتنامه بانكى شـــركت در فرآيند ارجاع كار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده 
شدن) باشد.

- كليه الزامات مراجع ذيصالح در اجراي فعاليت هاي مرتبط با موضوع مناقصه را رعايت نمايد.
- مجوزهاى مربوطه از مراجع ذيربط را اخذ نمايد.

- داراى شخصيت حقوقى باشد.
7- تامين مالى: از منابع داخلى شركت

8- مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمين: نوع تضمين بايد به صورت ضمانتنامه بانكى به مبلغ 1،150،000،000 (يك ميليارد و يكصد و 
پنجاه ميليون) ريال كه توسط يكى از بانك هاى مجاز صادر و امضاء شده باشد و براى مدت سه ماه از تاريخ آخرين مهلت قبول پيشنهادها 

معتبر و قابل تمديد باشد.
9-  زمـان و محـل دريافت اسـناد: از اشخاصى كه تمايل به شـــركت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت آگاهى و 
دريافت اسناد مربوطه پس از واريز مبلغ 2/000/000 (دو ميليون ريال) به شـــماره حساب 5778857780 در وجه شركت گسترش 
معادن و صنايع معدنى طالى زرشـــوران نزد بانك ملت، شعبه تكاب، كد 11932 ا ز تاريخ درج آگهى حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت 
16) روز شنبه مورخ 1397/09/10 با ارايه اصل فيش بانكى و معرفى نامه كتبى معتبر به همراه اصل مهر شركت در يكى از روزهاى ادارى 
به دبيرخانه كميســـيون معامالت واقع در استان آذربايجان غربى، شهرستان تكاب،كيلومتر 38 جاده تخت سليمان، روستاى زرشوران، 

شركت گسترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران و يا به آدرس دفتر مركزى به نشانى مندرج در بند «1» مراجعه نمايند.
10-  زمـان و محل تحويـل اسـناد: متقاضيان مكلفند پيشنهادهاى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت 16) روز شنبه مورخ 
1397/09/24 به دبيرخانه كميسيون معامالت واقع در نشـــانى مندرج در بند «2» و يا به آدرس دفتر مركزى به نشانى مندرج در بند 

«1» تحويل نمايند.
11- زمان گشايش پاكت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/09/28 در نشانى مندرج در بند «1».    

شركت گسترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران
2971/م الف

آگهى تجديد فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
خريد 100 (يكصد) تن كربن فعال مورد نياز كارخانه طالى زرشوران

مناقصه محدود احداث خط فشار متوسط هوايي و زميني 900 كيلو وات
شركت دشت گل كردستان درنظر دارد احداث خط فشار متوسط هوايي و زميني 900 كيلوواتي 
مورد نياز خود را به صورت كليد در دست طبق مشخصات فني مربوطه به پيمانكاران واجد شرايط كه 

داراي تاييديه صالحيت انجام پروژه هاي برق استان كردستان را دارند، واگذار نمايد:
زمان فروش اسناد: از تاريخ 1397/08/29 تا تاريخ 1397/09/10

مهلت تحويل اسـناد: تا ساعت 16 روز 1397/09/10 (تاكيد مي گردد پس از ساعت16 روز شنبه 
1397/09/10 هيچ گونه اسنادي تحويل گرفته نمي شود.)

تاريخ بازگشـايي پاكت پيشـنهادها: روز يكشنبه مورخ 1397/09/11 ساعت 11 صبح در واحد 
قروه واقع در اســـتان كردستانـ  كيلومتر12 جاده قروهـ  همدان بعد از شهرك صنعتي سنگـ  جاده 

قديم دزجـ  واحد گاوداري شماره يك شركت دشت گل كردستان
آدرس محل اجراي پروژه: اســـتان كردستانـ  كيلومتر12 جاده قروهـ  همدانـ  بعد از شهرك 

صنعتي سنگـ  جاده قديم دزجـ  واحد گاوداري شماره يك شركت دشت گل كردستان
آدرس محـل فروش اسـناد: فروش اســـناد به صورت اينترنتي خواهد بـــود كه متقاضيان محترم 
مي  توانند با تماس با شماره ذيل اطالعات الزم درخصوص نحوه دريافت اسناد مناقصه را كسب نمايند.

تلفن تماس جهت خريد اسناد: 09363312782 و 08735445856 (داخلي1)
تلفن تماس جهت سواالت فني: 09149061501 و 09189808226

محل تسـليم اسـناد مناقصه: استان كردســـتانـ  كيلومتر12 جاده قروهـ  همدانـ  بعد از شهرك 
صنعتي سنگـ  جاده قديم دزجـ  واحد گاوداري شماره يك شركت دشت گل كردستان

شركت شير و دام دشت گل كردستان

آگهي مزايده فروش دام مازاد
شناسه ملي: 10101021508

شـركت دامداري تليسـه نمونه درنظر دارد نســــبت به فروش دام هاي 
مازاد بر نياز واحدهاي: شــــهريار و حسن آباد به شرح زير از طريق برگزاري 
مزايده و در روز دوشــــنبه 1397/09/12 ســــاعت11 صبح اقدام نمايد، 
متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت برگ شرايط شركت در مزايده 
به آدرس: شهريار، ميدان نمازـ  بلوار پليسـ  كيلومتر2 جاده شهريار، تهران 
ـ قره تپه (شركت دامداري تليســــه نمونه) مراجعه نموده و يا جهت كسب 

اطالعات بيشتر با تلفن 7ـ65290145ـ021 تماس حاصل فرمايند.
1) گاوشيري آبستن داشتي

2) گاوشيري غيرآبستن حذفي و كشتارگاهي
3) گوساله نرشيرخوار و قطع شير و پرواري

4) تليسه غيرباردار حذفي كشتارگاهي و فري مارتين
5) تليسه آبستن

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه 14ـ01ـ2ـ02ـ121ـ97 نوبت اول

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران
موضوع مناقصه: خريد چهاردستگاه الكتروموتور315 كيلو وات

ـ  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ريال 
(يك ميليارد ريال) به صورت: 

الف) ضمانت نامه بانكي

ب) ضمانت نامه هاي صادر شـــده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه 

داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ج) وجه نقد واريز به حساب سيبا مناقصه گزار 0110391892000 نزد 

بانك ملي ايران شعبه آهنشهر كد3565

د) انواع اوراق مشـــاركت در وجه شركت سنگ آهن مركزي ايران سهامي 

خاص قابل وصول در كليه بانك ها

ـ  زمان فروش اسـناد: از تاريخ نشـــر آگهي نوبت اول به مدت 14روز از 
تاريخ 97/8/29 لغايت 97/9/12

ـ  محل تحويل اسناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حسين(ع)ـ  ابتداي بلوار 
شهيد بهشتيـ  شركت ســـنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه كميسيون 

معامالتـ  تلفن تماس (36285630ـ035)

ـ  زمان تحويل اسـناد مناقصه: تا پايان وقت اداري (ســـاعت14) مورخ 
97/10/1

ـ  نحـوه خريد اسـناد: به صورت اينترنتي براســـاس شرايط مندرج در 
WWW.ICIOC.IR  سايت

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 84 و 31454481ـ035 

تماس حاصل نماييد.

شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

آگهى مناقصه حفر چاه فلمن
شـركت كشـت و صنعت زرين خوشـه اراك در نظر دارد  
به منظور ايجاد 3 حلقه چاه فلمن برداشـــت آب از رود خانه در 

اراضى خود واقع در استان ايالم- شهرســـتان آبدانان- كالت 

مورمورى اقدام نمايد.

متقاضيان جهت دريافت برگ مناقصه مى توانند از تاريخ چاپ 

به مدت هفـــت روز كارى به آدرس ذيل جهـــت دريافت برگ 

مناقصه مراجعه نمايند.

اراك – كيلومتـــر 7 جاده تهران شـــركت كشـــت و صنعت 

زرين خوشه اراك  شماره تماس 08633546981-2

مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره 
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك- محمد على مشيدى

آگهى مناقصه خدمات باغبانى
شـركت كشـت و صنعـت زريـن خوشـه اراك در نظر دارد  
خدمات داشت و نگهدارى عمليات باغبانى باغ پسته خود واقع در 
شهرســـتان ايوانكى ابتداى جاده جنت آباد را به صورت پيمانى و 

به صورت قيمت مقطوع واگذار نمايد.
متقاضيان جهت دريافت برگ مناقصه مـــى توانند از تاريخ چاپ 
به مدت هفت روز كارى به آدرس ذيل جهت دريافت برگ مناقصه 

مراجعه نمايند.
اراك – كيلومتر 7 جاده تهران شركت كشت و صنعت زرين خوشه 

اراك  شماره تماس 08633546981-2
ســـمنان- شهرســـتان ايوانكى-ابتداى جاده جنت آباد- دفتر شركت 

 مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره زرين خوشه اراك
شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك- محمد على مشيدى

تاسيس موسسه غير تجارى مركز فرهنگى نشر آثار
 آيت اهللا طالقانى

 درتاريخ 1397/07/22 به شـــماره ثبت 45705 به شناسه ملى 14007889560 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى ميگردد. موضوع : - برگزارى دوره هاى كوتاه مدت آموزشى، فرهنگى و هنرى در 

زمينه هاى: عكاسى و فيلمبردارى، نقاشى، خوشنويسى، طراحى و گرافيك، كامپيوتر،  

هنرهاى دستى و نگارگرى. - انجام فعاليتهاى انتشاراتى با اخذ مجوز الزم. - انتشار 

نشـــريات تخصصى، ويژه نامه و نشريه داخلى. - ارائه خدمات پيمان مديريت براى 

مشـــاركت در برگزارى همايش،  اجراى پروژه هاى فرهنگى و هنرى، آموزشى. - 

سمينار و جشـــنواره هاى فرهنگى هنرى. شماره مجوز 97320335 تاريخ مجوز 

1397/06/18 مرجع صادركننده وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمى مدت : از تاريخ 

ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى 

- شهر تهران-پيچ شـــميران-خيابان شهيد حميد نورمحمدى-بن بست آيت اله 

طالقانى-پالك 14 -طبقه همكف- كدپستى 1148865361 سرمايه شخصيت 

حقوقى : 10,000,000 ريال مى باشـــد. اسامى و ميزان سهم الشركه شركا : آقاى 

سيد مهدى عالئى طالقانى به شماره ملى 0043638074 دارنده 7,000,000 ريال 

سهم الشركه آقاى سعيد ناظمى به شماره ملى 0054982898 دارنده 1,000,000 

ريال سهم الشركه خانم مهكامه وثوقى افشار به شماره ملى 0065334329 دارنده 

1,000,000 ريال ســـهم الشركه خانم سارا آهنى به شماره ملى 0070984840 

دارنده 1,000,000 ريال سهم الشـــركه اولين مديران : آقاى سيد مهدى عالئى 

طالقانى به شـــماره ملى 0043638074 و به سمت رئيس هيئت مديره و به سمت 

عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت 5 سال آقاى سعيد ناظمى به شماره 

ملى 0054982898 و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 5 سال خانم مهكامه 

وثوقى افشار به شماره ملى 0065334329 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 

5 سال خانم سارا آهنى به شماره ملى 0070984840 و به سمت عضو هيئت مديره 

به مدت 5 سال دارندگان حق امضا : تمامى اوراق و اسناد بهادار و قراردادهاى تعهدآور 

با امضاى آقاى سيد مهدى عالئى طالقانى مديرعامل و رئيس هيئت مديره ممهور به 

مهر مؤسسه معتبر بوده و ساير مكاتبات با امضاى مديرعامل مؤسسه صادر خواهد شد. 

اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272524)



 بـــه رغم اعتقاد و ايمان ديني 
بسيار قوي، ناصر خسرو مقولة دين 
را كه غالبا تعبدي تلقي ميشود، از 
شمول تحقيق و تعقل و چون و چرا 
مستثني و معاف نميداند و با طرح 
پرسشهايي جسورانه، درصدد يافتن 

فلسفة تشريع احكام است:
پرسنده همي رفتم از اين شهر 

بدان شهر 
جوينده همي گشـــتم از اين 

بحر بدان بر 
گفتند كه: «موضوع شريعت نه به عقل است

زيرا كه به شمشـــير شـــد اسالم مقرر»1
گفتم كه: «نماز از چه بر اطفال و مجانين 

واجب نشـــود تا نشـــود عقل مجبّر»2
وز جنس بپرسيدم و ز صفت و صورت3

وز قـــادر پرســـيدم و تقديـــر مقّدر 
وز حال رســـوالن و رســـاالت مخالف 

وز علـــت تحريـــم دم و خمر مخّمر
(همان، صفحات 513-510، قصيدة 242)
 روح كنجكاو و پرسشگر ناصر خسرو لحظهاي آرام نميگيرد و 

پيوسته سؤاالت جديدي مطرح ميكند:
آنـــگاه بپرســـيدم از اركان شـــريعت 

كاين پنج نماز از چه سبب گشت مقّرر؟
وز روزه كه فرمودش ماه نهم از ســـال 

از حـــال زكات درم و زرِّ مـــدور4
وز علت ميراث و تفاوت كه در او هست

چون بـــرد برادر يكي و نيمي خواهر؟5
(همانجا)
 نكتة مهم ديگري كه در دينداري ناصر خســـرو شـــايان توجه و 
تأمل است، تلقي او از طبقه يا قشر روحاني است. وي در عين حال كه 
براي روحانيان راستين ارج و احترامي وافر قائل است، از روحانينمايان 
متظاهر و زاهدان ريايي سخت متنفر و خشمگين است؛ از اينرو در 

جايجاي ديوانش به طعن و هجو آنان پرداخته است:
ره راســـت آن را شناس از جهان 

كه بر ســـنت احمد مصطفي است 
مهين نعمت ايمانشـــناس و بدان 

كه ايمان ز ايزد، گرامي عطاســـت 
بـــَود پارســـايي كليد بهشـــت 

ُخنك آن كسي را كه اين پارساست6
(ديوان مصحح تقوي، ص84)
 به باور ناصر خسرو صرف تقيّد به عبادات و فرايض و رعايت 
ظواهر شرع، الزاما به معناي دينداري و پارسايي واقعي نيست؛ چرا كه 

اين كارها ممكن است به انگيزه ريا هم صورت گيرد:
همه پارســـايي نه روزهست و زهد 

نـــه اندر فزوني نماز و دعاســـت 
نـــه جامهي كبـــود و نه موي دراز 

نه اندر ســـجاده، نه اندر وطاست7
چـــو اين رســـمها را ببيني، بدان 

كه اين بيشـــتر بهر روي و رياست
و سرانجام پارساي راستين را كسي ميداند كه باطنش به آراستگي 

ظاهر است:
وليكن تو آن ميشـــمر پارســـا 

كه باطن چو ظاهر ورا باصفاســـت
و نيز كمآزار، بردبار، وفادار و گشادهدست است:

كم آزاري و بردباريش خوســـت 
دلش باوفا و كَفش با سخاســـت

(همانجا)
 و در جايي ديگر، خوشُخلقي و خردمندي را پايه و اســـاس 

دينداري تلقي ميكند:
خوي نيك است و خير ماية دين 

كس نكردهست جز به مايه خمير
(مينوي و محقق، ص200، قصيدة 91)

ج) انسانگرايي و نوعدوستي
 هميشـــه نيكخواه مردمان باش

به نيكي كوش وآنگه در امان باش
(سعادتنامه، ديوان مصحح تقوي، ص546)
انساندوســـتي ناصر خســـرو نيز همانند مقولة پيشين، وجوه و 
جلوههاي گوناگون دارد كه ذيال با استناد به شواهد مستخرج از ديوان 

وي، جداگانه به بررسي آنها پرداخته ميشود:
1. وااليي مقام آدمي: منزلت انسان در نظر ناصر خسرو به حدي 
ارجمند اســـت كه در يكي از قصايدش، آدميان را، بهطور اعم، «نهال 
خداوند» تلقي ميكند، از ديدگاه او، نه تنها از جاي در آوردن اين نهال 
(قتل نفس) كه شكســـتن شاخههاي آن (آزار رساني به مخلوق خدا) 

نيز، ممنوع و نارواست: 
خلق همه يكســـره نهال خدايند 

هيچ نه بركن از اين نهال و نه بشكن 
خون به ناحق، نهال كندن اويســـت 

دل ز نهـــال خـــداي كندن، بركن
(مينوي و محقق، ص170، قصيدة 78)
 در منظومة سعادتنامه، بيآزاري را ماية درازي عمر و در مقابل، 

بدخواهي را موجب اندوه و كاستي وجود آدمي ميداند:
فـــزون خواهـــي بقا، دلهـــا ميازار 

كـــه دايم ديـــرزي8 باشـــد كمآزار 
چو بدخواهي به كس، از غم بكاهي9

نبينـــي هيـــچ بد، گـــر نيكخواهي 
مـــدد ده تـــا كه حق يار تو باشـــد 

همـــه عالـــم مـــددكار تو باشـــد
(ديوان مصحح تقوي، ص546)

2. عدم تبعيض بين خود و ديگران
 ناصر خسرو در اشعارش به كرات، بر اين دو اصل مسلم اخالقي 
تكيه كرده اســـت: اول) آنچه براي خود ميپسندي، براي ديگران هم 
بپسند؛ دوم) آنچه براي خود روا نميداري، براي ديگران هم روا مدار. 

و از جمله، در يكي از قصايد خود بر آنها تأكيد ورزيده است:
آن ده و آن گوي ما را كت پســـند آيد به دل 

گر ببايد زانت خورد و گر ببايدت آن شنيد 10
چون نخواهي كت ز ديگر كس جگر خسته شود 

ديگـــران را خيره خيره دل چرا بايد خليد؟11
ور بترسي ز آنكه ديگر كس بجويد عيب تو 

چشمت از عيب كسان لختي ببايد خوابنيد12
مر مرا گويي تو آنچت13 خوش نيايد همچنان؟ 

ور بگويـــم از جواب من چـــرا بايد تپيد؟
(مينوي و محقق، ص52، قصيدة 25)

نگر به خود چه پسندي جز آن به خلق مكن 
چو ندروي به جز از كشته، هر چه خواهي كار

(ديوان مصحح تقوي، ص179)
بر كســـي مپسند كز تو آن رسد 

كت نيايد خويشـــتن را آن پسند
(همان، ص435، قصيدة 207)

بنگر و با كس مكن از ناســـزا 
آنچه نداريش ســـزاوار خويش

(همان، ص178، قصيدة 81)
 ادامه دارد

 نظرها و انديشهها

 در منابع يونانى نيز داســـتانى 
از جوانى با هميـــن نام (زعفران) 
آمده اســـت كه ابوريحان بيرونى به 
نقل از جالينوس (دانشمند يونانى در 
قرن دوم ميالدى) نقل كرده اســـت:
«جوانى به نام زعفران با هرمس گوى 
بازى مىكرد، با ضربة گوى سرش 
شكست و خونش بر زمين ريخت 
و از آن زعفران [با كاللة] درخشان 

روييد.»66
مرحوم زرياب خويى در حاشيه 
متن عربى مطلب مزبور، به اســـتناد 

نوشتة پوليوس برندس، افزوده است: «جالينوس نام جوانى را كه با عطارد 
يا هرمس بازى مىكرده، كروكوس گفته است كه يونانِى زعفران است، 
و نوع بازى هم ديسك بوده است...»67 به نوشتة پيرگريمال: «كركوس 
جوانى بود كه بر اثر عشقورزى با ايزدبانو اسميالكس به زعفران مبدل 
داســـتان مزبور داللت بر آن دارد كه يونانيان اوال با زعفران و  شـــد.»68
رنگ قرمز خوشرنگ (محلول غليظ) آن آشنا بودند، ثانيا اين داستان 
مشابه روايت چگونگى رويش گياه «پرسياوشان» يا «خون سياوشان» 
است كه فردوسى در شاهنامه داستان غمانگيز عشق فرنگيس (دختر 
افراسياب) و قتل فجيع و ناجوانمردانة سياوش به دستور افراسياب و 
ريختن خون وى بر زمين و رستن گياهي از آن را نقل كرده است.69
طبرى نيز داستان سياوش (سياوخش) و كشتنش به دستور افراسياب را 
نقل كرده، اما اشارهاى به رويش گياه از محل ريختن خون او بر زمين 
ندارد. در ترجمههاى فارسى تاريخ طبرى، منسوب به بلعمى، نيز داستان 
سياوش بدون ذكر رويش آن گياه آمده است.70 طبرى از «ابوزعفران» 

و نيز «زعفرانى» ياد كرده، كه به آن اشاره شد.
12. كنية «زعفران» و «زعفرانى»

از موارد گزينش اســـامى «ُرستنىها» براى نام پسران كمتر سراغ 
داريم؛ زيرا به جز مواردى استثنايى، بهندرت اسامى گياهان براى پسران 
انتخاب شده است؛ از باب نمونه بالذرى (وفات 279ق) در وقايع قرن 
دوم از مردى به نام «خشخاش عنبرى» ياد كرده است.71 طبرى نيز از 
مردانى با اســـامى «صندل» و «ريحان» سخن گفته، از آن جمله است: 
در وقايع سال 119، نام يكى از ساالران سپاه بيرون بلخ را «ريحان بن 
زياد عامرى» ثبت كرده است.72 همچنين در وقايع سال 255، از «ريحان 
بن صالح» از غالمان شـــورهچى كه به مصاحبت علوى درآمد.73 همو 
در وقايع سال 266ق به كشته شدن «صندل زنگى»؛ و در وقايع سال 
293ق، به امانخواهى «صندلى مزاحمى» اشاره كرده است74 كه وجوه 
تسميه خود را از «صندل» گرفتهاند كه درختى است؛75 اما گزينش نام 
برخى از رســـتنىها در لقب يا كنية مردانه معمول بوده است، از باب 
نمونه كسانى با لقب «زعفران» يا «زعفرانى» در متون كهن آمده است 

كه برخى از آنها در شمار مشاهير بودهاند.76
طبرى در ذيل وقايع سال 126ق، شرحى مبسوط در ذيل عنوان 
«سخن اندر اختالف يمانيان و نزاريان در خراسان، و اختالف كرمانى 
و نصر بن سيار و سبب اين رخداد» نقل كرده است. در اين وقايع از 
جمله از «ابوزعفران» كه تحت تعقيب نصر بن سيار بوده سخن گفته 
است: «گويند نصر به كرمانى خشم آورد، از آن رو كه به بكر بن فراس 
بهرانى عامل گرگان نامه نوشته بود و وى را از كار منصور بن جمهور، 
كه فرمان كرمانى را با «ابوالزعفران» وابستة اسد بن عبداهللا فرستاده بود 
خبر داده بود، كه نصر از پى وى برآمد و به او دست نيافت... على بن 
وايل گويد: پيش نصر رفتم؛ كرمانى به كنارى نشسته بود و مىگفت: 
گناه من چيست كه ابوالزعفران آمده؟ به خدا نه او را نهان كردهام، نه 

جايش را مىدانم.»77
طبرى در وقايع ســـال 144ق نيز از شـــخصى به نام «زعفرانى» 
واقعهاى را نقل كرده است: «زعفرانى گويد: محمد بيامد و پيش عبداهللا 
بن شيبان جاى گرفت و شش روز بماند...»78 احتمال دارد اين شخص 
از اهالى زعفرانية همدان بوده كه همانند «ابوالعالء زعفرانى همدانى» و 
«ابى احمد قاسم بلبل زعفرانى همدانى»، كنية خود را از «زعفرانيه» در 

يك منزلى راه همدان به اسدآباد گرفته است.79
عريب بن سعد قرطبى در دنبالة تاريخ طبرى، ضمن شرح وقايع 
سال 320، از كشته شدن خليفه مقتدر عباسى به دست مونس مظفر خبر 
داده و ابوعلى معروف به «زعفران» را از جملة ياران مونس برشمرده است. 

در شرح اين واقعه از «محسن زعفران» نيز گفتگو شده است.80
13. تشبيه چهره به رنگ زرد و زعفران

در روايت بلعمى، ضمن نقل داستان يوسف و زليخا، از «گندم» و 
«رز» و «انگور» نيز به مناسبتهايى سخن رفته است81 و در تاريخنامه 
طبرى در شرح داستان مزبور، وقتى يوسف را از زندان بيرون آوردند، 
گونههايش چون زعفران زرد وصف شـــده است: «يوسف را از جاى 
برگرفتند و بيرون آوردند؛ رويهاش [=گونههايش] چون زعفران شده، 
و چشمها گريان گشته، و ُغلى بر گردن. زليخا چون او را چنان ديد 

شكيبايى نماندش، او را گفت: تو را در اين سختى كه افكند؟»82
تشـــبيه «روى: چهره» به «زعفران» در تاريخ بلعمى نيامده است، 
بايد الحاقى كاتب يكى از نسخ خطى ترجمة منسوب به ابوعلى بلعمى 
باشد. چون تشبيه رنگ رخسار به «زعفران» در متون كهن فارسى قرن 
چهارم نيامده83 و مخصوصا در تاريخ بلعمى و نسخ خطى، آنچه در 
دسترس مرحوم بهار بوده، كلمة «زعفران» به منظور وصف رخسار زرد، 
و تشبيه مزبور ثبت نشده است. در تاريخ طبرى، در شرح وقايع قوم 
ثمود، رنگ زرد رخسارها به «زعفران ماليده» تشبيه شده است. مطابق 
نوشتة طبرى، وقتى بچه شترى كه مادرش را كشتند به نزد صالح پيامبر 
مىآيد، «بگريست و اشكش فرو ريخت»: «آنگاه پيش روى صالح آمد 
و كف بر دهان آورد، و باز كف آورد و باز كف آورد؛ و صالح گفت: 
هر كفى مهلت يك روز اســـت... و نشـــان عذاب اين باشد كه به روز 
اول چهرههايتان زرد شـــود، و به روز دوم ســـرخ شود، و به روز سوم 
سياه شود. و چون صبح درآمد، چهرة كوچك و بزرگ و زن و مرد 
چنان بود كه گفتى «زعفران» ماليدهاند... روز دوم چهرههايشـــان سرخ 

بود... روز سوم چهرهها سياه بود.»84
در ترجمة منسوب به بلعمى مطالب مزبور بدون تشبيه به رنگ 
«زعفران» آمده است: بچه شتر «سه بانگ بكرد، مر شما را سه روز زمان 
اســـت: نخستين روز روىهايتان زرد شود، و ديگر روز سرخ شود و 
سه ديگر روز سياه شود روز چهارم عذاب آيد...»85 همين تفاوت، بين 
نوشتة طبرى با ترجمة بلعمى، داللت بر آن دارد كه در عصر بلعمى 
(قرن چهارم) تشبيه زردرويى يا زردى رخسار به زعفران در ميان ايرانيان 

در آن روزگاران تداول نداشته است.
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120م)،  مطابق استدالل ديوخريسوستُم (حدود40ـ
جامعه سياســـى يا شهر، تنها «گروهى از انسانهاست 
كـــه در يك محل زندگى مىكنند و وفق قانون اداره 
مىشوند». اين كه از قضا در جامعهاى زندگى مىكنيم كه 
«وفق قانون اداره مىشود»، به معنى صحيح كلمه، كامال 
اتفاقى است. وقتى مىبينيم حقوق، تكاليف، امتيازات و 
مسئوليتها در جامعه به ارادة ثروتمندان و قدرتمندان 
براى پاداشدادن به پيروان و يا به حاشيهراندن مخالفان 
توزيع مىشوند، مىتوانيم از همان آغاز فرض كنيم كه 
همدلى طبيعى در روابط معقول، درنتيجة بدخواهى و 
بالهت به انحراف كشيده شده است. در اين وضعيت، 
هيچكـــس و بيش از همه، آنان كه خود را ثروتمند و 
قدرتمند مىانگارند، نمىتوانند موفق شوند. در همه حال 
ثروت آنان به توانايىشان در پيشدستى بر مخالفان وابسته 
است؛ اما دليلى براى اعتماد به هيچ  كس وجود نخواهد 
داشت. و بيم از اين كه در هر لحظه ممكن است ديگرى 

بر او پيشى گيرد، عيش او را منغص مىسازد.
در چنيـــن موقعيتي، هر چيز ديگرى كه بخواهيم 
درباره زندگى بگوييم، نامعقول است. تنها كسى مىتواند 
آن را با ميل بپذيرد كه نتوانســـته چگونگى رشـــد و 
شكوفايى انسان را درك نمايد. ممكن است فرد شكاك 
ادعا كند كه شهر مانند بازار است و بايد ياد بگيريم كه 
بر پايه زرنگىمان زندگى كنيم؛ اما به نظر رواقگرايان، 
اين كار در حكم اشتباهگرفتن شهر با دولت طبيعى است. 
به گفته ديوخريسوستم: اگر آنچه شاعران درباره نينوا 
مىگويند، صحيح باشد، نبايد آن را اصال شهر دانست؛ 
زيرا ديوانه است! اگر خودسرى قانون باشد، پس اصل 
اساسى طبيعت نقض شده است. نظم طبيعت بايد به مثابه 
آرمان حاكمان شهرها باشد؛ نظم موقت كه ممكن است 

قهراً كسب شود، تنها تقليد مبهمى از نظم است.
تعهــــد رواقگرا، نَه به شــــخص و مكان، كه به 
ارزشهاســــت. اين ارزشهــــا همه جا و در برابر همه 
گشوده اســــت، اگرچه احتماال در جامعهاى با فرهنگ 
فكرى پرنشاط، بهتر محقق مىشود. چيزى كه افراد را به 
هم پيوند مىدهد، در نهايت تعهدى مشترك به پيگيري 
فضايل اســــت. اين دقيقا همان چيزى است كه در نينوا 
نبود؛ يعنى شهرى كه در آن ترس و فرصت، هادى رفتار 
مردم بود. نكته مهم براى رواقگرا آن است كه در صورتى 
رفاه شخصى به پيش برده مىشود كه بتوانيم ديگران را از 
جهل برهانيم. بدون اينگونه تعاطى ذهنها، دوستى راستين 
ناممكن اســــت. ديوخريسوستُم تا آنجا پيش مىرود كه 
پيشنهاد كند عاقالنهتر آن است كه كل عالَم را يك شهر 
بدانيم و نه مجموعهاى از اماكن بىارزشى كه در آنها افراد 
از ضعف يكديگر سوءاستفاده مىكنند. عقل ما را قادر 
مىسازد كه «تنها اصل محكم و استوار جامعه و عدالت» 
را كشــــف نماييم؛ و هر كس را كه قادر به تعقل باشد، 

بايد عضوى از جامعه آرمانى محسوب داريم.
جهانوطنى

 موضوع جهانوطنى با اوضاع و احوال جمهورى 
روم كه حاكميت خود را بر اروپا، آسيا و آفريقاى شمالى 
گستراند، كامال مناسب بود. با گذشت زمان، روم از يك 
دولتشهر به مركز يك امپراتورى جهانوطن، يا از نظر 
تحصيلكردگان در سراسر حوزه حاكميت آن، به مركز 
يك نظام جهانى تبديل گشـــت. نگرشهايى كه كمال 
فرهنگى، اخالقى يا سياسى را با شرايط تصادفى يك 
جامعه خاص همسان مىانگاشت، در چنين امپراتورى 
گستردهاى آشكارا كاربردى نداشت. در واقع برترى روم 
تنها وقتى حفظ مىشد كه وسايل موجود با بلندپروازىها 
و آرزوهاى افراد و جوامع متفرق همخوانى داشت. 

گسترش پىدرپى شـــهروندى روم براى شمول 
ملتهـــاى مفتوح در ابتدا در مورد حقوق خصوصى و 
تكاليف مدنى در قرن دوم پيش از ميالد، و در نهايت 
در مورد حقوق كامل شهروندى، در جهت اين تحول 
داراى اهميت بود. اين امر، نقض ريشـــهاى انديشـــة 
«پوليس» بود كه در آن فرض مىشد شهروندان داراى 
زبان، فرهنگ و خاطرات محلى مشتركى باشند. توجه به 
تقابل اين موضع با موضع ارسطو، آموزنده است. ارسطو 
براى تعيين صفات مناسب الزم براى آنكه شهروندان 
واجد صالحيت كسب مسئوليتهاى عمومى گردند، 
رنج زيادى بر خود هموار كرده بود. تمايز ميان يونانى 
و بربر به شـــكلهاى مختلف ادامه يافت تا در فلسفه 

سياسى او تأثير زيادى از خود بر جا گذارد. در مقايسه 
با امپراتورى روم، توصيف شهروندان از منظر صفات 
خاصى كه آنها را از خارجيان متمايز ســـازد، معنايى 
نداشت. امپراتورى يك نظام جهانى بود. تخصيص نقشها 

و مسئوليتها موضوعى كامال داخلى بود.
تاريخ نهادى روم پيچيدهتر از آن است كه در اينجا 
با دقت بررسى شود. به هر صورت، شيوههاى قانونى 
چيزى ظاهرى بود كه سياستهاى تفرقهآميز مأيوسانهاى 
را مخفى مىســـاخت كه مورخان بزرگ روم توصيف 
واضحى از آنها ارائه نمودهاند. مبارزه معروف گروههاى 
اشراف و عوام، صحنه را براى رقابتهاى شخصى فراهم 
مىآورد كه اغلب متضمن دستيابى به منابع هنگفت مالى 
و نظامى بود؛ و در حقيقت به نظر مىرسد از معيارهاى 

اصولى فلسفه سياسى يونان فاصله زيادى داشته باشد. 
با اينهمه، همواره نمىتوان موضوع مشـــروعيت را 
با اَشـــكال مختلف قدرت برابر دانست. روميان خود 
دقيقا آگاه بودند كه با افزونطلبىهاى قدرتمندان، اين 
موازنة نهادى متزلزل بهسادگى مختلشدنى است. رقابت 
شـــخصى ميان سزار و پُمپى از جمله عواملى بود كه 
ســـقوط جمهورى را در قرن اولپ.م تسريع كرد؛ اما 
استقرار رسمى امپراتورى در 31پ.م، حكايت از ظهور 
يك اســـتبداد نظامى افسارگسيخته نداشت. بسيارى از 
ترتيبـــات نهادى فـــراوان در آغاز به همان حال حفظ 
شـــدند، از جملة موارد بسيار مهم، شكلى ظاهرى از 
نقش مشورتى سنا بود. امپراتورىها، مانند جمهورىها، 
بايد خود را با دامنه گستردهاى از افراد ذينفع سازگار 
سازند تا بتوانند عملكرد مؤثرى داشته باشند. ارتش از 
جمله ابزارهاى مهم حفظ نظم است و از منظر منابع و 

فرصتها، پرهزينهترين نيز هست.
بنابراين دورنماى جهانوطنى پاســـخى به يك 
ضرورت بود. جهانوطنى در شكل رواقى آن، عنصرى 

مشترك در ميان نخبگان فكرى رومى تا زمان سقوط 
امپراتورى در غرب در قرن پنجم   ميالدي بود؛ اما اصل 
سياســـى موجود در بطن آموزه به حيات خود ادامه 
داد تا بعد حياتى تالشهاى ميانجىگرانه در تنازعات 
ميانفرهنگى باشد. اين نكته در رساله «قوانين» سيسرون

به ايجاز بيان شده است. او اين ادعا را كه «هر فرمانى 
كه از سوى نهادها يا قوانين كشورى خاص صادر گردد، 
عادالنه است»، مردود مىخواند و مىپرسد: «اگر قوانين 
از جانب حاكم مستبدي تحميل شده باشد، چه واكنشى 
بايد داشت؟ آيا اگر تمام جمعيت از قوانين ستمگرانه 
استقبال نمايند، وضع عوض مىشود؟» مطابق استدالل 
سيسرون، اگر قوانين مورد بحث ذاتا ناعادالنه باشد، اتفاق 
آراي موافق فاقد موضوعيت اســـت. با استفاده از مثال 
خود او، شيوهاى قانونا «صحيح» نمىتواند مجوز اعدام 
شهروندان بدون محاكمه باشد. «تنها يك عدالت واحد 
وجود دارد كه اعضاى جامعه انســـانى را به هم پيوند 
يك قانون واحد ايجاد شده است. آن  مىدهد و بر پاية

قانون دليل صحيح براى امر و نهى است.» 
در اين متن، سيســـرون دقيقا تصريح نمىكند كه 
«دليل صحيح» چيست. تنها آن را تلويح اين حقيقت 
مىداند كه مردمى كه بر اثر شـــرايط فرهنگى از هم 
منفصلاند، چيز مهمى در انسانيتشان دارند كه ميان آنها 
مشترك است. اين امر به توافقات خاصى كه احتماال 
گروههاى شهروندان در گردهمايىها يا مالقاتهايشان 
با هم منعقد كردهاند، ارتباطى ندارد. در موارد مربوط به 
عدالت نمىتوان از منظر قوانين موضوعه داورى نمود. 
به گفته سيسرون: «اگر از طبيعت اقتباس نشده باشد، 
كامال فاقد صورت واقعى اســـت.» قاعدتا اگر درباره 
چيزى كه عدالت تجويز مىكند، سردرگم شده باشيم، 
مطمئنا آن عدالت چندان كمكى به ما نخواهد كرد؛ ولي 
ما را هشيار مىسازد كه در برابر اين فرض خودپسندانه 
كه شايد عقايد مشترك نشانهاى كافى از صحت تفكر 

باشد، مراقب باشيم. 

دفاع سيسرون از نقش عقل در سياست، از بسيارى 
از جنبههاى فلسفى مأيوسكننده است. او مؤكداً اظهار 
مىنمايد كه: «فضايل ريشه در اين حقيقت دارند كه ما 
طبيعتا مايليم مالحظه ديگران را بكنيم؛ و اين شالودة

عدالت است.» اما توضيح نمىدهد كه اگر چنين است، 
پس چرا ما اغلب گرفتار برخوردهاى مهارناپذير هستيم؟ 
ممكن است از خود بپرسيم: اگر طبيعتا چنين همدل 
و همدرد يكديگريم، پس چرا اساسا نيازمند نهادهاى 
قهرآميز هستيم؟ اما اين، در حكم نگريستن به موضوع از 
منظرى نادرست است. ما بر پايه تجربه عادى مىدانيم كه 
حتى در ميان مردم همدل و همدرد، اختالف نظر پيش 
مىآيد؛ اما نبايد دغدغة ما اين باشد كه چگونه مىتوان 
اين اختالفات را كامال ريشهكن كرد، بلكه بايد اين باشد 
كه در مواجهه با اختالف نظر بر سر موضوعات اساسى، 
واكنش ما چگونه بايد باشد. فرض سيسرون آن است 
كه اگر به قدر كافى درباره اين موارد دشوار تعمق كنيم، 
توافق حداقل در اصول ممكن مىگردد. مطابق فرض 
او، توافق به وجود اشتراك در برخى ارزشها بستگى 

ندارد. ادعاى مطروح در اينجا آن است كه استعداد ما 
براى تفكر معقول، به اوضاع و احوال تصادفى بيش از 
قوانين جهان طبيعت وابسته نيست. عقل يك استعداد 
طبيعى اســـت. ممكن است اصول اخالقى منطقا قابل 
دفاع را معادل مواد قانون طبيعى بدانيم. سيسرون تنها 
به تلويحات اين موضع اشـــاره مىكند؛ اما در واقع به 
ايضاح مفروضات نهفته در اين حقيقت مىپردازد كه 
مىتوانيم روابط همكارانه را در شرايطى ايجاد كنيم كه 

فرهنگها متفاوتند.
قانون طبيعى 

بحث سيســـرون در باب قانون طبيعى به مثابه 
مقياس خَرد متعارف آن ايام، قابل توجه است. موضع 
او را در بهترين حالت، مىتوان پااليش نظريه يونانى 
به منظور انطباق آن با دغدغههاى فرهنگى دانست كه 
بهســـختى انجامپذير است. در حقيقت هيچ شخصيت 
رومى نتوانست به قامتى نزديك به شأن فلسفى يونانيان 
برسد. آنها در دريافت اقدامات عملى الزم براى حفظ 
يك امپراتورى پرتنوع، در حدى اســـتثنائى روشنبين 
يونان در حدى كه به كنارى نهاده شود،  بودند؛ اما نظرية
مردود نگشت. نظرية «خير جمعى» جامعهاى چندپارچه 
ديگر در سياست روم فاقد موضوعيت گشته بود. اخالق 
رومى نيز بيشـــتر به نظرية «مردم خوب» معطوف بود 
تا به نظرية «جامعه خوب». با توجه به تنوع فرهنگى، 
آنچه بر جاى ماند، اين پرســـش عملى فورى بود كه: 
چگونه مىتوان همكارى اجتماعى را در ميان بيگانگان 
تسهيل نمود؟ در اينجا بهناچار تأكيد بر چارچوبى بود 
كه مردم در درون آن كار مىكردند و نه اهداف خاصى 
كـــه درصدد تحقق آنها بودند. با توجه به قلت توجيه 
فلسفى انديشة قانون در آثار روم، بايد مراقب بود كه از 
مواضع آنها برداشتى بيش از آنچه متن ايجاب مىكند، 
نداشـــته باشيم؛ اما به همين دليل، عدم تبيين اهميت 
فلسفى تحوالتي عملى كه تأثيرى پايا بر حيات سياسى 

مغربزمين داشت، گمراهكننده است. 
قانون مدنى روم

مرجع اصلى ما براى بررسى قانون روم، اثر برجسته 
مجموعه قانون مدنى اســـت كه امپراتور ژوستينين در 
ســـال 533م منتشر ساخت. اينجا تاريخ اهميت دارد. 
پيش از اين، امپراتورى روم در غرب سقوط كرده بود. 
كنســـتانتينوپْل (استانبول)، پايتخت شرقى، در معرض 
تأثيـــرات فرهنگى گوناگونى قرار گرفته بود كه نحوه 
برداشت از قانون را سخت دگرگون مىساخت. از همه 
مهمتر، تماس هر چه بيشـــتر با فلسفه يونان و فلسفة

اوالى دينى، موجد تالشى هماهنگ براى تلقى قانون 
بـــه مثابه يك نظام و نه مجموعهاى از فرامين قهرآميز 
گرديد. مفســـران متأخر اغلب اين امر را افساد سبك 
روشنى تلقى مىكردند كه شاخصة دوره كالسيك قانون 
روم در ســـدههاى دوم و ســـوم ميالدي بود. اما به هر 
تقدير، اگر به خاطر وسواس روشمند قانون ژوستينين 
نبود، معلوماتمان درباره قانون روم سخت ناچيز مىبود. 
معدود آثارى از دوره كالســـيك، به استثناى خالصة
قوانين نوشته گايوس، بىكم و كاست به دست ما رسيده 
اســـت. اغلب براى كسب دريافتى دور از تعصب از 
دوره متقدم، به آنچه در مجموعه قانون مدني محفوظ 

مانده، اتكا داريم.
مجموعه قانون مدنى در اصل مجموعهاى مدون 
از نظريات حقوقى معتبر از قرن دوم تا ششـــم همراه 
با مقدمهاى تحليلى بر قوانين مســـتخرجه از خالصة
قوانين نوشـــتة گايوس است. يك گروه از حقوقدانان 
برجسته به سرپرستى تريبونيان به مدت سه سال براى 
تدوين مجموعة كاملى از قوانين تالش نمودند. هدف 
از اين كار را ژوستينين خود در مقدمهاى توضيح داده 
است. توسعه نظامى امپراتورى، ملتهايى با فرهنگهاى 
ناهمخـــوان را فراهم آورده و «تحت حاكميت قانونى 
كه وضع يا مقرر داشتهايم، قرار داده است». اما چگونه 
مىشـــد اين قانون را براى ملتهاى فراوانى كه مشمول 

آن بودند، قابل درك ساخت؟ 
حقوق روم در نتيجة بيش از 400 سال تفاسير عالمانة

حقوقدانان و تأييد قابل اعتناى كنسولها و امپراتورها، 
توسعه و تكامل يافته بود. وضعيت آنچنان غامض گشته 
بود كه اتباع عادى نمىتوانستند بدون مشاوره با اهل فن 
با اطمينان بدانند كه در يك وضعيت خاص، قانون چه 
مقرر داشته است! كارشناسان نيز اغلب خود در تفسير 
جزئيات قانون با يكديگر اختالفنظر داشتند. ژوستينين 
مقرر داشـــت كه «قوانين و مقررات وااليى كه پيش از 
اين گرفتار نابسامانى گشته» بايد جاى خود را به «روايتى 
قابل فهم» بدهد. همچنين مقرر داشـــت كه تريبونيان و 
همكارانـــش بايد «خالصهاى از اصول قانونى را تدوين 
نمايند» تا مردم بتوانند «مقدمات اوليه قانون را، نه با كمك 
داستانهاى باستانى، كه از قبَل جالل امپراتور» فراگيرند، 
به شكلى كه بتوانند «حقيقت اين موضوعات را به دور 
از مطالب غيرضرورى يا اشـــتباه بياموزند». هدف قانون 
ژوستينين اين بود كه محتوايش، «عناصر اوليه كل دانش 
حقوقى را» در بر داشته باشد. نظريات حقوقيي كه در 
اين مجموعه حفظ نمىشـــد، در عمل فاقد موضعيت 
محسوب مىگشت. اين، شرح قطعى مقتضيات قانون بود. 

هيچ متن ديگرى مناط اعتبار تلقى نمىشد.
بررســـى تفصيلى مجموعه قانون مدنى در اينجا 
جايى ندارد. اين مجموعه، به عنوان مرجعى هم براى 
درك روم بـــه عنوان يك نظام حقوقى و هم جزئيات 
زندگى خصوصى، بىنظير اســـت؛ اما وزن چهار سده 
كار علمى برجسته، اين مجموعه را متنى دشوار براى 
بررسى فالسفه مىسازد. بخش آغازين «خالصه قانون» 
شرح وظايف فلسفى را مقرر مىدارد بدون آنكه عمال از 
آنها دفاع نمايد. و در پيكره متن، موضوعات مهم فلسفى 
(مانند شـــخصيت حقوقى) در البالى جزئيات مفقود 

گشته است؛ اما اگر همراه با ديگر متون معاصر آن و با 
نيمنگاهى به روية حقوقى خوانده شود، مىتوان در آن، 
مبادى نظريهاى را تشخيص داد كه حقوقدانان امروزين 
آن را روايـــت اولية «اثباتگرايى حقوقى» مىخوانند. 
تصور وجود قرابت بسيار زياد ميان نظرية حقوقى روم 
و اَشكال تكامليافتة اثباتگرايى بسيار گمراهكننده است؛ 
اما از درون غناى متن مىتوان مصالحى براى بناى چيزى 

مانند يك نظريه حقوقى ناب به دست آورد.
محققانـــى كه اول بار به ســـراغ «خالصة قوانين» 
مىروند، نبايد انتظار داشته باشند كه با موضع فلسفى كامال 
مدونى روبرو شوند. قانون ژوستينين، مجموعهاى مدون از 
نظريات مستخرجه در طول چهار قرن به مثابه يك بيان 
نظرى است و ناگزير كاستىهايى نيز دارد؛ اما حتى خالصة
قوانين كه به عنوان پيشدرآمد مجموعه قانون طراحى شد، 
مسائل مهمى را حلناشده بر جاى مىگذارد. آنطور كه 
مشاهده مىشود، اهداف دوگانة جامعيت و ساختارمندى 
بررسى، قابل تحقق نبود. توصيف اوليه حوزههاى متمايز 
(مانند قانون طبيعت، قانون ملتها و قانون مدنى) آشـــفته 

است؛ زيرا از مراجع مختلف اقتباس گرديده است. 
ادامه دارد

امدادگر كجايي؟

خاطرات علي عِچرِش
نوشته معصومه رامهرمزي

نشر مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس

چاپ اول: 1397
376صـ  30 هزار تومان

خاطرات  حاوي  حاضر  اثر 
علي ِعچرِش، يكي از امدادگران 
موضوع  است.  جنگ  سالهاي 
اصلي كتاب امداد درمان جنگ 
با تكيه بر فعاليتهاي نهادهاي 
مردمي و داوطلب، و مرتبط با 
هاللاحمر و ستادهاي درمان است. 
همچنين موضوعات ديگري از 
قبيل مردمشناسي شهر آبادان شامل 
فرهنگ، عاليق و روش زندگي 
آنها، نگاهي به زندگي عشاير عرب 
در آبادان، فاجعه آتشسوزي سينما 
ركس و نگاهي عميق به زندگي 
مهاجران جنگ تحميلي در اردوگاهها 
و مشكالت و مسائل آنان، ازدواج 
بيتكلف و ساده جوانان در زمان 
جنگ و اطالعات هيئت پزشكي، 

نيز مطرح شده است.
در بخشي از مقدمه مؤلف بر 
اين كتاب آمده است: «اولين دليل 
انتخاب حاج علي براي گفتگو، 
اطالعات جامع و پيوستهاي است 
كه او درباره  نقش امدادگران مرد، 
مفهوم  و  آمبوالنس  رانندههاي 
امدادگري به معناي عام و خاص 
دارد. عالقهمندي او به كار امداد 
و حضور مستمرش در نهادهايي 

همچون هاللاحمر، ستاد امداد درمان، 
ستاد امداد جبهه، بنياد مهاجرين 
جنگ تحميلي، هيأت پزشكي حج 
و ستاد پشتيباني جبهه و جنگ نيز 
از ديگر داليل انتخاب اوست... 
با تكيه بر تجربيات شخصيام از 
امداد در زمان جنگ با اطمينان 
ميتوانم بگويم امدادگري شغل يا 
يك عنوان نيست، بلكه حس و 
نيرويي دروني است كه ريشه در 
شخصيت و تفكر بعضي از افراد 
دارد... در روايت حاجعلي رگههايي 
ناب وجود داشت؛ رگههايي از 
اطالعات باارزش و خاص كه تا 
امروز در كمتر كتاب يا مقالهاي بيان 

شده است.»

روشنان
شماره جديد ماهنامه بينالمللي 
«روشنان»، در 50 صفحه و با 
بهاي 5000تومان منتشر شد. در 
اين شماره مطالب زير به چشم 
ميخورد: قنوت عارفان، احرامي از 
خاك و خون، حضرت محمد(ص)

شخصيتي بيهمتا در طول تاريخ 
بشريت، يك روز با امام سجاد(ع)، 
انسان مظهر تام خداوند، انسان تنها 
موجودي كه باطن دارد، محرم و 
عاشورا از ديدگاه بزرگان، قدرت 
اشك بر حسين(ع)، خانواده سالم 
پيشنياز جامعه سالم، علما وارثان 
انبيا، شوشتر سكونتگاه 10هزارساله، 
پايههاي شهر عشق، شئونات باطينه 
و مقامات معنويه حضرت زينب(س)، 
السالمعليك يا عليبنموسي الرضا 
المرتضي، طوفان مالحم و فتن 
فراروي مومنان، خانواده كهنترين 
و ماناترين نهاد بشري، جلوههاي 
آخرالزماني زندگيهاي ما، نيايش 
فيلسوف، رمز ظهور امام زمان، 
سابقه تاريخي مقام متبركه حضرت 
شهرستان  در  صاحبالزمان(عج) 

شوشتر، ملك عظيم خداوندي.
در يكي از مطالب ميخوانيم:
«براي حفظ صميمت خانوادگي 
الزم است تالشي دو سويه از 
سمت پدر و مادرها و فرزندان 
صورت بگيرد. والدين با مشورت 
گرفتن از فرزندان در امور مختلف 
خانه ميتوانند در آنها اعتماد به 
نفس را تقويت كرده و احساس 
مسئوليت را در آنها پررنگ كنند. 
به جاي سختگيريهاي زياد كه 
باعث دلزده شدن فرزندان از محيط 
خانواده ميشود، با تعيين قوانين و 
توافق بر سر حد و مرزهايي كه 
در خانواده، بايد رعايت شود، از 
آنها انتظار رعايت آن مقررات را 
داشته باشند. آگاهسازي فرزندان 
از خطراتي كه در جامعه ممكن 
است وجود داشته باشد و آنها 

را تهديد كند، يكي از وظايف 
ميتوانند  كه  پدرومادرهاست 
اين كار را به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم در حين بحثهاي 
خانوادگي انجام دهند و به آنها اين 
فرصت را بدهند كه اتفاقاتي را كه 
برايشان ميافتد، تعريف كرده و 
درباره آنها بحث و گفتگو كنند و 
جوانب مختلف آن را بسنجند. اين 
كار باعث ميشود نوجوان و جوان 

بهترين تصميم را بگيرد...»

صدرا
تخصصي  فصلنامه  شماره25 
علوم انساني اسالمي «صدرا»، منتشر 
شد. اين شماره در بخشهاي: «فلسفه 
علم در ايران»، «بانكداري اسالمي»، 
«درآمدي بر مناسبات سنت اسالمي 
و علوم اجتماعي اسالمي»، «روش 
استنباط احكام فقهي»، «كتاب و 
نشر» و «رصد» تدوين يافته و 

مشتمل بر مطالب زير است: 
فلسفه علم از زايش تا باروري، 
تعامل تاريخ و فلسفه علم، بررسي 

موضوعي علم و تمدن اسالمي، 
مسئله مشاهده ناپذيرها چالش بزرگ 
فلسفه علم، آسيبشناسي نهاد فلسفه 
علم در ايران با نگاهي جامعهشناختي، 
جايگاه فلسفه علم در سياستگذاري 
علم و آينده پژوهي، وضعيت اسفناك

فلسفه علم در ايران، جايگاه فلسفه 
علم در ايران، بررسي وضعيت اولين 
دپارتمان فلسفه علم در ايران، اهميت 
فلسفه علم در سياستگذاري علم، 
بانكداري بدون ربا با مواجههاي 
درون گفتماني، اقتصاد اسالمي راه 
اول است نه راه سوم، بانكداري 
موجود، خصوصيسازي منافع و 
عموميسازي ريسك، بهره (ربا) و 
مديريت خلق پول در بانكداري 
موجود، اقتصاد سياسي خلق پول در 
نظام بانكي، مختصات پول و بانك

از منظر اعتباريات عالمه طباطبايي، 
گونهشناسي مفهومي علوم اجتماعي 
اسالمي، دانش اجتماعي مسلمين به 
مثابه تاريخ تفكر اجتماعي مسلمين، 
رويكرد حاكم بر دانش اجتماعي 
مسلمين آكادمي و علمي نيست، 
سنت اسالمي، فلسفه علوم اجتماعي 
و روششناسي، ارزشباري مفاهيم 
جامعهشناختي و نسبت آن با سنت 
اسالمي، بازگشت به كدام خويشتن؟، 
ظرفيتهاي روششناختي كاربردي 
اسالمي؛  سنت  اسالمي،  سنت 
شناسي  جريان  و  آسيبشناسي 
علوم اجتماعي به اسالمي، چون 
و چرا در علم ديني، آسيبشناسي 
علوم اجتماعي اسالمي، گونهشناسي 
رويكردهاي علم ديني با تأكيد 
جريانشناسي  اجتماعي،  برعلوم 
متفكران اجتماعي عرب در دوره 

معاصر، حوزه علميه و علوم اجتماعي 
اسالمي، رويكرد فلسفي نقطه آغاز 
اسالميسازي جامعه شناسي است، 
انواع  توحيدي،  اجتماعي  دانش 
در  آن  ظرفيتشناسي  و  عرفان 
علم اجتماعي، فقه شيعي، علمي 
فعال در عرصه حيات اجتماعي، 
علوم اجتماعي اسالمي و حوزههاي 
جامعهشناسي، سازو كارهاي تقويت 
و حفظ نظم اجتماعي، قشربندي 
اجتماعي از ديدگاه الميزان، نظارت 
ويژگيهاي  اسالم،  در  اجتماعي 
روش استنباط و پژوهش در دانش 
فقه اماميه و بررسي اختالف روش 
اخباري با روش اصولي، بايستههاي 
حكمشناسي در فقه االجتماع، تبيين 
نظري سكوالر شدن در جامعه ايران 
معاصر، بررسي در جامعهشناسي 
بهترين  استنتاج  ايران،  فرهنگي 
رويكردهاي  بر  درآمدي  تبيين، 
فقه حكومتي، همه مسائل علوم 
انساني را نميتوان از طريق فلسفه 

حل كرد....

سيسـرون: تنها يك عدالت وجود دارد كه 
اعضـاى جامعه انسـانى را به هـم پيوند 
مىدهـد و بـر پاية قانـون واحـدي ايجاد 
شـده  و آن قانون، دليل صحيح براى امر 
و نهى اسـت. فضايل ريشه در اين حقيقت 
دارند كه ما طبيعتاً مايليم مالحظه ديگران 

را بكنيم، و اين شالودة عدالت است
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 پينوشتها:
1. مستقر
2. مجبور

3. جنس: از اصطالحات منطق صوري 
و يكي از اجزاء كليات خمس است؛ 
صفت: ساختن، شكل دادن؛ صورت: 
از اصطالحات حكمت قديم است در 

مقابل ماده يا هيولي
4. مسكوك

5. چرا سهم خواهر از ميراث نصف 
برادر است؟

6. احتماال به معناي اينگونه پارسايي 
است.

7. پارچة گستردني (نظير جاي نماز، 
جاي مهر)

8. برخوردار از عمر طوالني
49. وجودت دچار كاستي ميشود.

10. كت: محفف كهات؛ زانت: مخفف 
از آنت

11. شكست، آزرده كرد.
12. فروبست.

13. مخفف آنچهات

بايسـت كل جهان را يك شـهر بدانيم و نه 
مجموعـهاى از اماكنى كـه در آنها افراد از 
ضعف يكديگر سوءاستفاده مىكنند. عقل 
ما را قادر مىسـازد كه تنها اصل اسـتوار 
جامعه و عدالت را كشف نماييم و هر كس 
را كه قادر به تعقل باشـد، بايد عضوى از 

جامعه محسوب داريم



7 اقتصادى

موقعيت جغرافيايى ايران در نقطه تالقى شريان هاى
ارتباطى شرق و غرب دنيا از دوران كهن بستر تعامل 
اقتصادى ميان تجار ايران با مردم كشورهاى اطراف 
بوده و زمينه جابجايى كاال ميان اقصى نقاط عالم را 

فراهم كرده است.
جاده معروف ابريشم كه ايران در مركز آن قرار 
داشت، طى قرون گذشته حتى در كوران جنگ هاى 
قومى و مذهبى ميان ملل شرق و غرب هيچگاه ارزش 
خود را از دست نداده و همواره محور ارتباط تجارى 
بين المللى بوده است. محصوالت توليدى صنعتى و 
كشاورزى چين و هند هزاران سال در همين مسير 
ترانزيتى با عبور از ايران به ُكنستانتينوپل (ُقسَطنَطنيه) 
و روم ارســـال شده و بُرد يَمانى و آبگينه حلب از 

همين مسير به ديار خاقانيان مى رفت.
امروزه اغلب مستشرقين ومّورخان بر اين باورند 
كه صرفه و اهميت ترانزيت كاال از ايران در جاده 
ابريشم براى كشورهاى همسايه، بقدرى زياد بوده كه 
هيچگاه حكام ممالك اطراف، توانايى يافتن مسيرى 
جايگزين براى آن را نداشـــته اند. از ســـوى ديگر 
حاكمان واليات ايران هم در ادوار مختلف هميشه 
مى كوشيدند تا اين شاهرگ حياتى را محافظت و 
مراقبت كنند تا از جريان كاال و مسافرانى كه در اين 
مسير تردد مى كردند، دوام و بقاى شهرها و خزاين 

ممالك را برقرار نگهدارند.
آنها اقدامات نظامى و كشورگشايى هاى خود را 
به گونه اى تدوين مى كردند تا لطمه اى به جريان 
كاروان هاى حامل كاال و مسافر در اين شاهراه ها 
وارد نشود. به همين سبب قلمرو هاى مسير جاده 
بزرگ ابريشـــم از جمله سرزمين ايران كه در ميانه 
اين راه و بين شرق و غرب قرار داشت، از اهميت 

خاصى برخوردار بود. 
با وجود اين پشـــتوانه تاريخى، از سده هاى 
ميانه و با ايجاد تحوالت سياســـى در قلمروهاى 
گوناگون و ظهور دولت هايى ناهماهنگ و ناسازگار 
با يكديگر و قلمروخواهى آنان از يك سو و ايجاد 
ناامنى ها در مســـير جاده هاى كاروانرو و كشف 
راه هاى دريايى از اهميت جاده ابريشم كاسته و به 

فراموشى سپرده شد.
دكتر بهرام اميراحمديان استاد دانشگاه و تحليلگر 
با  مســـائل منطقه اوراسيا در گفتگو با "اطالعات" 
اشاره به اين تحوالت مى گويد: اكنون با روى كار 
آمدن "شـــى جين پينگ" رئيس جمهورى چين كه  
كشـــورش به عنوان دومين قدرت اقتصادى بعد از 
اياالت متحده اســـت، اژدهاى زرد به قدرتى بزرگ 
تبديل شده و دوباره طرح جاده ابريشم مورد توجه 
قرار گرفته اســـت.آقاى شى جين پينگ با معرفى 
«ابتكار يك كمربند، يك راه» در ســـال 2013، در 
انديشـــه فعال سازى جاده ابريشم زمينى و دريايى 
است و موفق شده همكارى و هماهنگى و همراهى 
و همفكرى بيش از 60 كشور در منطقه اوراسيا را 

به اين ابتكار جلب كند.
به گفته وى، با فروپاشـــى شوروى و ظهور 
كشـــورهاى محصور در خشكى در آسياى مركزى 
(5 كشور) و قفقاز(دو كشور) به اضافه افغانستان در 
پيرامون ايران، انتظار مى رفت كه موقعيت جغرافيايى 
جمهورى اسالمى ايران به موقعيتى ژئوپليتكى تغيير 
يابد؛ هر چند در آغاز استقالل اين كشورها چنين 
بود، ولى فرايند سياسى و مبادالت تجارى و وابستگى 
هاى كشورهاى منطقه به قطب قدرت هاى منطقه اى 
و جهانى، در كنار ناهماهنگى در تدوين سياست هاى 
خارجى و ديپلماسى اقتصادى در ايران و بكار گيرى 

نامطلوب ديپلماسى عمومى، كشور عمال نتوانسته 
است به اغلب خواسته خود در ارتقاء جايگاه خود 
در منطقه دســـت يابد. از طرف ديگر برخى اظهار 
نظرهاى سياسى مسئوالن كشور در سال هاى اخير 
(سهوا يا عامداً) موجب تغيير جايگاه ايران و پديد 
آمدن گزينه هاى رقيب شـــده است.اميراحمديان

مى گويد: ايران با برخوردارى از موقعيت چهارراهى 
نتوانســـته است از اين موهبت طبيعى و ذاتى خود 
در جهت ارتقاء اين جايگاه جغرافيايى به موقعيت 
ژئوپليتيكـــى بهره گيرد. زيرا بر خالف عالقه ما به 
عبور خطوط لوله انتقال انرژى هاى هيدرو كربورى 
منطقه از مسير كشورمان به سمت بازارهاى جهانى، 
نه تنها اين خطوط از مرزهاى ايران عبور نكرد، بلكه 
حتى احداث خطوط انتقال گاز ايران به شـــبه قاره 
هند(خط لوله صلح) هم عملى نشد. خط لوله انتقال 
گاز ايران از ارمنستان هم نتوانست به گرجستان و 

اروپا جريان يابد.
به موازات اين رخدادها، موقعيت ژئوپليتيكى 
ايران در توسعه ترانزيت تحت تأثيرجايگزين يابى 
در كشورهاى اطراف و همچنين كم توجهى مسئوالن 
در داخل كشور تضعيف شد و در نهايت پتانسيل 
ترانزيت كاال، مســـافر و عبور خطوط انتقال انرژى 

مورد استفاده قرار نگرفت.
وى مى افزايد: سالهاست كه در محافل مختلف 
داخلى و بين المللى با حرارت از مزاياى مختلف عبور 
ترانزيت كاال ميان شرق و غرب در مسير ايران سخن 
گفته مى شود ولى هنوز زمينه هاى اجرايى توسعه 

ترانزيت از ايران كامال  فراهم نشده است.
به گفته اين اســـتاد دانشگاه ، اين موضوع كه 
ايـــران در موقعيت جغرافيايى خاصى قرار گرفته و 
استفاده از مسيرهاى زمينى آن سرعت انتقال كاال ميان 
آسياى شرقى و اروپا را افزايش مى دهد، به تنهايى 
براى جذب كاالهاى ترانزيتى كافى نيست. توسعه 
ترانزيت فراتر از اين الزامات به زيرســـاخت هاى

حقوقى و عزم اجرايى نياز دارد.
وى ادامـــه مى دهد: پهنه جغرافيايى ايران از 
شـــمال به درياى خزر و از جنوب به خليج فارس 
و درياى عمان محدود است كه بستر مناسبى براى 
تبادل زمينى كاال ميان كشـــورهاى شمالى و جنوبى 
اســـت. از طرف ديگر استقرار ايران در منتهى اليه 
شرقى خاورميانه و در مجاورت با تركيه و جمهورى 
آذربايجان كه دروازه هاى ورود به اروپا محســـوب 
مى شـــوند، ترانزيت كاال از چين و شبه قاره هند 
به ســـمت اروپا و بالعكس را مى تواند با صرفه 
اقتصادى مواجه كند.بازارهاى شرق و غرب بخوبى 
آگاهند كه ترانزيت زمينى كاال(ريلى و جاده اى) در 
مسيرهاى طوالنى مقرون به صرفه اقتصادى نيست، 
مگر كاالهاى با حجم كم و ارزش زياد؛ زيرا كاالهاى 
پرحجم و كم ارزش بايد از مسيرهاى ارزانتر يا همان 

تجارت درياى جابجا شود.
بيش از 90 درصد كاالهاى تجارى جهان بين 
قاره ها از طريق راه هاى دريايى و باكشـــتىهاى 
اقيانـــوس پيما انجام مى شـــود و تنها به صرف 
اينكه ايران داراى موقعيت جغرافيايى مناسب است،
نمى توان انتظار داشت حجم عظيم كاالهاى صادراتى 
چين و آسياى شرقى براى رسيدن به اروپا از ايران 
عبور كند.  در واقع چنين انتظاراتى منطق اقتصادى 
ندارد و بيشـــتر شعار است. اين نكته كه ايران در 
چهارراه كريدورهاى مهم ترانزيتى جهان قرار گرفته، 
فرصت بسيار خوبى را براى استفاده از مزاياى اين 
موقعيت ژئوپليتيكى فراهم كرده ولى اين موقعيت 

بايد مورد اســـتفاده كشورهاى محصور در خشكى 
شـــمال ايران قرار گيرد.نامبرده تصريح مى كند: از 
سال 1375 راه آهن ايران به راه آهن آسياى مركزى 
متصل شد. از نيمه دوم سال 1363 هم راه آهن شرق 
درياى خزر آماده بهره بردارى است، ولى عملكرد 
آنها به اندازه مورد انتظار ما در برنامه ريزى ها نبوده 
است. زيرا ساختار اقتصادى كشورهاى آسياى مركزى 
بهگونه اى است كه آنها در سه مسير خاص، مبادالت 

تجارى و اقتصادى خود را انجام مى دهند.
وى اضافه مى كنـــد: اقتصاد ملى و تجارت 

كشورهاى آسياى مركزى،جمهورى آذربايجان و حتى 
خود روســـيه بر صادرات انرژى استوار است. آنها 
انرژى خود را به شرق(چين و كره و آسياى شرقى) 
و به غرب(تركيه و اروپا) صادر مى كنند و با روسيه 
در شمال مبادالت تجارى گسترده اى دارند. ساختار 
اقتصادى و مشتريان نفت آنها در جنوب ايران قرار 
ندارد كه از مزاياى راه ها و زيرساختهاى مناسب و 

امن ترانزيت ايران بهره مند شوند.
دكتـــر اميراحمديان مـــى افزايد: اين تعريف 
جغرافيايـــى از ايران را بارهـــا و بارها در محافل 
مختلف سياســـى و اقتصادى داخل يا خارج كشور 
مطرح كرده ايم ولى پاسخى به اين سئوال شنوندگان 
كه براى عبور كاال از مسير ايران چه تسهيالتى قائل 

شده ايد، نداشته ايم.
بـــه گفته وى، تدوين قوانين تســـهيل كننده 
ترانزيت، اعمال تعرفه هاى ترجيهى، استقرار امكانات 
ويژه براى تســـريع جابه جايى كاال ميان مرزهاى 
ورودى و خروجى و مهمتر از آنها توسعه شريانهاى 
ريلى و جاده اى نكات مهمى براى توسعه ترانزيت 
هســـتند كه بخشى از آنها در گذشته اجرا شده و 
بخشى هم در حال اجراست.اما توسعه ترانزيت به 
يك عزم سياسى هم نياز دارد كه متأسفانه كامال از 

آن غافل مانده ايم.
تحليلگر مسائل منطقه اوراسيا با تاكيد بر اينكه 
ترانزيت يك مقوله چند وجهى است كه توجه به 
تمامى اليه ها و زيرساخت هاى آن ضرورت دارد، 
تصريح مى كند: در ترانزيت كاال بازرگانان ســـعى
مـــى كننـــد كه روند ثابتى را در نوع و كيفيت كاال 

و جريان پيوسته آن دنبال كنند؛ بنابراين ساختار و 
تشـــكيالت صادراتى و نوع و كيفيت و قيمت كاال 
بايد ثبات داشته باشد. طرف هاى تجارى هم بايد 
داراى ويژگى هاى تجارت بين المللى باشند. همچنين 
كاالها نياز به بسترى امن و مطمئن دارند كه ساختار 
فيزيكى راه ها و امنيت راهها و فيزيك راه هاست 

و اتفاقا در ايران بسيار مناسب است.
وى ادامه مى دهد: قوانين و مقررات تسهيل گر، 
اليـــه دوم جريان ترانزيت و حمل و نقل را فراهم 
مى آورند. بانك و بيمه و مقررات حقوقى و قانونى 

در ايجاد امنيت عبور كاالى خارجى و وسايل نقليه 
ترانزيتى در كنار امنيت كاال و وسيله نقليه عبورى و 
شخص راننده از اهميت ويژه اى برخوردار است.

امير احمديان مى افزايد: اليه ســـوم اين جريان به 
فضاى سياسى بر مى گردد كه اگر چه غير ملموس 
و غير قابل رويت است ولى وجود يا نبود آن، هر 
دو اليه قبلى را تحت تاثير مســـتقيم قرار مى دهد. 
تغيير ناگهانى قوانين و مقررات يا اعالم مواضع و 
صدور بخشنامه هاى فورى مى تواند تأثيرى منفى 

در جريان آرام كاالى ترانزيتى داشته باشد.
وى با اشـــاره به برخى اظهارنظرهاى سياسى 
كـــه اثر مخربـــى در روابط اقتصادى و ترانزيتى با 
ملل ديگـــر دارد، مى گويد: عبور ترانزيتى كاال از 
يك بســـتر جغرافيايى به امنيت سياســـى هم نياز 
دارد. هنگامـــى كه برخى اعـــالم مواضع در ذهن 
كشورهاى ترانزيت كننده ابهام يا ترس ايجاد كند، 
آنها مســـيرهاى ديگر را  جايگزين مى كنند. براى 
نمونه مى توان به كريدورهاى پيرامون ايران توجه 
كرد كه توانستهاند جايگزين مسيرهاى ترانزيتى ايران 
شـــوند. حتى افغانستان براى ارتباط با اروپا بدون 
را طراحى كرده  گـــذر از ايران، "كريدور الجورد" 
است كه با عبور از قلمرو افغانستان به سوى شمال، 
به تركمنستان مى رود و با گذر از طول تركمنستان، 
در غرب اين كشور و در ساحل شرق درياى خزر 
از طريق بندر تركمن باشـــى به بندر باكو در غرب 
درياى خزر متصل مى شـــود و از آنجا با گذر از 
كريدور قفقاز به درياى سياه مى رسد و با پيوستن 
به راه آهن باكو- تفليس-قارص به راه آهن تركيه و 

سپس اروپا مى پيوندد.اين استاد دانشگاه خاطرنشان 
مى كند: البته اگر افغانستان بخواهد از قلمرو ايران 
با اروپا در ارتباط باشد، مسيرى كوتاهتر طى خواهد 
كرد و با بهره گيرى از شاهراه هاى زمينى ايران به 
تركيه و به اروپا مى رود. در آينده اى نه چندان دور 
با اتصال راه آهن خواف به هرات و  مزار شريف، 
افغانستان و ازبكستان مى توانند ارتباط ريلى با اروپا 

از طريق ايران و تركيه داشته باشند.
وى ادامه مى دهد: ايجاد كريدور ترانزيتى"تراسيكا" 
كه آسياى مركزى وشرقى را به آسياى مركزى و از 

آنجا به ساحل شرقى درياى خزر متصل مى كند تا 
كاالهاى خود را با عبور از بندر تركمن باشـــى در 
ساحل غربى درياى خزر و در ادامه به سمت اروپا 
ترنزيت كند، ناشى از همين آسيب هاى سياسى به 

روابط اقتصادى است.
دكتـــر اميراحمديان مى افزايد: هند در موازنه 
قدرت اقتصادى با چين به فكر استفاده ترانزيتى از 
بندرچابهار و انتقال كاال از محور شرقى ايران به سمت 
افغانستان و آسياى ميانه افتاده است ولى چينى ها در 
كنار اين تصميم هندى ها با ايجاد «كريدور اقتصادى 
چين-پاكســـتان»، گزينه ترانزيت كاال از بندر گوادر 

پاكستان به سمت شمال را طراحى كرده اند.
وى مى گويد: چينى ها براى تكميل اين كريدور 
دريايى درحال ســـاخت و توسعه بنادر حوزه تنگه 
ماالكا و خليج بنگال(در كامبوج و ميانمار و بنگالدش) 
و همچنين بنادر مستقر در حاشيه اقيانوس هند نظير 
بندر كشورسرى النكا و اتصال ترانزيتى آن به گوادر 
پاكستان هستند تا نقش ترانزيتى چابهار را كه هندى 
ها مى خواهند با اتصال به افغانستان و آسياى مركزى 
پيدا كند، كمرنگ كنند. اين تحليلگر مسائل منطقه 
اوراسيا اضافه مى كند: تمهيدات اخير پاكستان براى 
خواهر شهرى چابهار و گوادر و پيشنهاد اتصال ريلى 
گوادر با چابهار ممكن اســـت موجب كاهش نقش 
چابهار و در نهايت دلسردى هندى ها در همكارى 
با ايران و توسعه بندر چابهار شود. هندوستان هم 
مخالف عبور كريدور اقتصادى چين- پاكستان براى 
اتصال پاكستان به كاشغر در چين است. بنا به ادعاى 
هند، اين كريدور در شمال از قلمرو كشمير خواهد 

گذشت كه منطقه اى مورد مناقشه است و در تملك 
چين و پاكستان نيست و اين همان فضاى سياسى 
اســـت كه در باال بدان اشـــاره شده است.وى ادامه 
مىدهد: به فرض سرمايه گذارى هندى ها در چابهار 
و توسعه تمامى ظرفيتهاى تخليه و بارگيرى در اين 
بندر، بازهم ظرفيت چابهار كمتر از يك پنجم ظرفيت 
تخليه و بارگيرى كاال در بندر گوادر پاكستان خواهد 
بود. بنابر اين نمى توان فقط به اين مسير ترانزيتى 
تكيه كرد و بايد ساير مسيرهاى ترانزيتى در كشور 
را توسعه داد و سودمند كرد.اميراحمديان مى افزايد: 
توافق نامه كريدور شمال- جنوب طى سال 2000

بين ايران و هند و روســـيه در سنت پترزبورگ به 
امضا رسيد، ولى حتى روسيه كه دائما از اين كريدور 
سخن مى گويد هيچگاه كوششى براى فعال سازى 
آن انجام نداده و كريدور مذكور در 18 سال گذشته 

تقريبا غير فعال بوده است.
به گفته وى، اكنون روسيه بازهم در مورد اين 
كريدور حمل و نقلى تبليغ كرده تا آن را جايگزينى 
براى مسير سنتى اقيانوس هند-درياى عرب- تنگه 
باب المندب- درياى ســـرخ - كانال سوئز-درياى 
مديترانه- تنگه جبل الطارق- اقيانوس اطلس-درياى 
شمال و درياى بالتيك كند. اين كريدور اگرچه بدون 
محاســـبات اقتصاد سنجى مى تواند از نظر زمان و 
هزينه مقرون به صرفه باشد، ولى معلوم نيست در 
يك مسير طوالنى ريلى يا جاده اى حمل هرگونه 
كاال كه بايد به دفعات زياد تخليه و بارگيرى شود و 
حجم آن بسيار كمتر از حمل دريايى است، صرفه 
داشـــته باشـــد. به همين دليل در محافل علمى و 
دانشگاهى و در بين تصميم گيران روسيه اين كريدور 

به عنوان«كريدور كاغذى» نام گرفته است.
اين كارشناس تصريح مى كند: تحليلگرانى كه 
درباره اين كريدور بحث مى كنند بايد دقت بيشترى 
داشـــته باشند و در اين مورد با محاسبات اقتصادى 
سخن بگويند. آنانى كه مسير ايران را كوتاه ترين، 
امنترين و اقتصادى ترين مسير براى انتقال نفت حوزه 
خزر معرفى مى كنند، چرا به ساختار سرمايه گذارى
منابع نفتى در مســـيرهاى جغرافيايى توجه ندارند. 
تاكنون ســـرمايه گذاران غربـــى، عمدتا اروپايى و 
آمريكايى براى انتقال انرژى به حوزه مديترانه توجه 
داشـــته اند؛ اين حوزه براى ترك ها هم كه ســـهم 
و منافـــع قابل توجهى در آن دارند، اهميت زيادى 
دارد. به همين جهت آنها مســـير باكو- تفليس- 
جيحان(جمهورى آذربايجان- گرجستان- تركيه) را 
انتخاب كرده اند كه 1760 كيلومتر طول دارد و به 

مراتب نزديك تر از كريدور ايران است.
وى توضح مى دهد:اگر قرار بود نفت آسياى 
ميانه توسط لوله از مسير ايران به خليج فارس منتقل 
شود و آنجا توسط كشتى با گذر از تنگه هرمز(كه 
ما در برخى موارد تهديد به بستن آن كرده ايم)، به 
درياى عرب مى رفت و از طريق تنگه باب المندب 
(كه در شـــاخ آفريقا و منطقه اى نا امن قرار دارد) 
وارد درياى ســـرخ  مى شـــد و سپس با پرداخت 
هزينههاى بسيار به دولت مصر بابت عبور از كانال 
سوئز به درياى مديترانه مى رسيد، بسيار پرهزينه و پر 
ريسك مى شد.دكتر اميراحمديان مى گويد: به همين 
دليل بايد واقع بين باشيم و در برنامه هاى آمايش 
سرزمين با در نظر گرفتن همه جوانب كار و منابع 
موجود در ايران برنامه ريزى كنيم و از مولفه هاى
قـــدرت منطقـــه اى كه ايران داراى آن اســـت،
بهره بگيريم تا موقعيت جغرافيايى كشورمان را به 

موقعيت ژئوپليتيكى تبديل كنيم. 

كنكاشى پيرامون موقعيت ژئوپليتيكى و ترانزيتى ايران
اگر چه توســـعه 
انســـاني بر رشـــد 
ظرفيتهـــاي مادي در 
كنار پرورش استعدادهاي 
ذهني تاكيد ميكند، اما 
رشد اقتصادي خود به 
عنوان ابزاري در خدمت 
زندگي بهتر انساني به 
شمار ميرود. تاكيد بر 
مفهوم بسط انتخابهاي 
انســـاني رويكـــردي 
«كلينگر» به زندگي بهتر 
است كه به جاي تأكيد بر 
مصرف كاال و خدمات 
به ايجاد ظرفيتها  توجه 

دارد و بدين لحاظ پايداري توسط انسان را تضمين ميكند.
اين مطلب بخشي از مقدمه كتاب «نقش مشاركت مردم در توسعه 
اقتصادي (الگوي موردي نائين) است كه از سوي سيدابوالفضل رضوي 

به رشته تحرير درآمده است.
در ادامه اين مطلب ميخوانيم: كشوري كه از لحاظ منابع نفت و 
گاز و معادن غني باشد، چرا بايد مردم كمدرآمد و با برخي از مناطق 
و نواحي آن از دسترســـي آســـان به آب آشاميدني سالم و منابع تغذيه 
كافي و پوشاك مناسب و دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني ارزان 

قيمت محروم باشند.
به عبارت ديگر ثروتمندتر كردن جامعهاي كه در ســـايه صادرات 
توليدات صنعتي به درآمدهاي نجومي دست مييابد، اما اكثريت مردم 
آن جامعه در زير فشـــار جانگاه اختالفات طبقاتي دست و پا ميزنند، 

چه سودي دارد.
افزايش درآمدسرانه و توليد ناخالص داخلي و برخورداري از يك
رشـــد اقتصادي شتابنده به طور الزامي به مفهوم توسعه يافتگي چنين 
جوامعي نيست؛ چرا كه انسان استثمار كننده منابع، به منظور كسب سود 
بيشتر ميتواند در فرآيند رشد دادن اقتصاد صنعتي، بسياري از ساختارهاي 
زيستمحيطي را آلوده و نابود كند. اينها ساختارهايي هستند كه براي 
ابقاي نسلهاي آينده اهميت حياتي دارند و آلودگي آنها ميتواند زندگي 
نسل كنوني را هم به مخاطره اندازد، لذا اگر فرآيندهاي توسعه اقتصادي 
به ارتقا و رشد شاخصهاي توسعه انساني نيانجامد و فاقد فوايد براي 
عامه مردم باشند و نيز چنانچه ارزشهاي زيست محيطي را تحت شعاع 
قرار دهند به جز سرمايهگذاري براي بهرهكشي بيشتر از عوامل و منابع 

ارزش ديگري ندارند.
اينجاســـت كه بايد بدانيم مســـئله رشـــد براي چه كسي و چه 
موضوعي اســـت و عوامل ايجاد آن چه هستند؟ بايد توجه داشت كه 
انسان است، كه ميتواند رشد را ايجاد كند و براي رسيدن به آن بايد 
به انســـانها شناسانده شود و اولين قدم شناساندن به آنهايي است كه 
رشـــد را براي آنان ميخواهيم و اين ســـرآغاز هرگونه حركتي در اين

 رابطه بايد باشد.
در بخش ديگري از اين مقدمه گفته شـــده اســـت: الگوي توسعه 
منطقهاي «مدل نائين» نرخ بازده سرمايهگذاري و فايده آن را براي اهالي 
منطقهاي ارزشگذاري ميكند. به عبارت ديگر، الگوي توسعه منطقهاي 
«مدل نائين» براساس تفكرات فلسفه اجتماعي برتري مردم ساالري در 
سطح محلي نسبت به ديوان ساالري ناشي از بوروكراسي در سطح ملي 
را بيـــان كرده كه مبتني برفناوريهاي جديد در منطقه براي هماهنگي 
با بومشناســـي، اولويت تعادل منطقهاي، محوريت فرهنگي و همچنين 

ارزشهاي انساني است.
 الگوي توسعه منطقهاي مدل نائين عالوه بر تفاوت اساسي گفته 
شده، از نظر شكلي و ماهوي، داراي تفاوتهاي برجسته ديگري با ساير 
الگوهاي توسعه منطقه است.اين كتاب در 5 فصل عالوه بر كلياتي در 
مورد موضوعيت مدل نائين، سازماندهي توسعه اين منطقه، آموزش و 
جايگاه آن در سازمان توسعه چنين مدلي، انباشت و بسيج سرمايههاي 
خرد منطقه و پيشگامي بخش خصوصي مردم  در توسعه منطقهاي نائين 

را مورد بحث و بررسي قرارداده است.

نقش مشاركت مردم 

در توسعه اقتصادي

معرفي كتاب
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طور فوق العاده  آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به
شركت ارزيابى خسارت بيمهاى اعتماد آفرين آگاه (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 490677 و شناسه ملى 14005786030

هيئت مديره

"

 "
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 97-5
وزارت جهاد كشاورزى

شركت شهركهاى كشاورزى

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده شركت مشاور سرمايهگذاري آواي آگاه 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 391930 تهران و شناسه ملي 10320419239

هيأت مديره

آگهي اصالحيه

هيئت مديره شركت دوكار ژابيز (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام

 شركت داروسازي دكتر عبيدي (سهامي عام)

هيأت مديره شركت داروسازي دكتر عبيدي (سهامي عام) |

WWW.ISACO.IR

آگهي دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم

هيئت مديره تعاونى مسكن كاركنان حج و زيارت

آگهي دعوت به مجمع عمومي ساالنه و مجمع فوقالعاده

هيات مديره

شركت تعاوني اعتبار كوثر كاركنان سازمان حج و زيارت شماره ثبت 210763 شناسه ملي 10102522369
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول

هيات مديره تعاوني اعتبار كوثر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (به طور فوقالعاده) شركت تعاوني موليالموحدين 

جلسه مجمع عمومي عادي(به طور فوقالعاده) نوبت اول شركت تعاوني موليالموحدين

هيات مديره 

آگهى تغييرات شركت انرژى گستر جم سهامى خاص
 به شماره ثبت 373774 و شناسه ملى 10320228546
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

توليدي چدن سازان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

داروسازياكسير
گروهبهمن

كاشيالوند
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

پتروشيمي مبين
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

داده گسترعصرنوين-هايوب
فرآوردههاينسوزآذر

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
بيسكويتگرجي

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
پتروشيمي مبين

صنايع پتروشيمي خليج فارس
فوالدخوزستان

سرمايه گذاري خوارزمي
شيشهوگاز

مهندسينصيرماشين
پالسكوكار

سرمايهگذاريآتيهدماوند
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

گروهصنعتيبوتان
ليزينگ ايرانيان

سيماناروميه
بانك تجارت

رادياتورايران
ماشينسازينيرومحركه

پگاهآذربايجانغربي
سيمانشاهرود

سرمايهگذاريصنعتومعدن
داروسازيكوثر

ايركاپارت صنعت
مخابرات ايران

قطعاتاتومبيلايران
ليزينگ رايانسايپا

سيمانهگمتان
سرمايهگذاريسايپا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
مهركامپارس

كالسيمين
پتروشيمي فناوران

بهنوشايران
گروه مپنا(سهامي عام)

سالمين
داروييلقمان

البرزدارو
البرزدارو

تامين سرمايه اميد
فرآوردههايتزريقيايران

سرمايهگذارينيرو
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

سرمايهگذاريبوعلي
شركت ارتباطات سيارايران

سيمانفارسوخوزستان
بانككارآفرين

سبحان دارو
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

پشمشيشهايران
سيمانتهران

پتروشيمي جم
كشاورزيودامپروريمگسال

خدماتانفورماتيك
توسعهمعادنوفلزات

سايپاآذين
گروه توسعه صنعتي ايران

قندهكمتان
همكاران سيستم
سيمان كردستان

سرماآفرين
فراوردههاينسوزايران

سيمانبهبهان
سيمانغرب

بيمه ملت
كشتوصنعتپياذر

توسعهمعادنرويايران
گلوكوزان

بانكپارسيان
داروسازيفارابي

دشتمرغاب
گروه دارويي سبحان
عمرانوتوسعهفارس

پمپسازيايران
پتروشيمي پرديس

فرآوردههايتزريقيايران
تامين سرمايه اميد

قنداصفهان
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

شيميداروئيداروپخش
فوالداميركبيركاشان

سيمانبجنورد
الكتريكخودروشرق

آبسال
داروسازيسينا

سرمايه گذاريتوسعه صنايع سيمان
صنايع سيمان دشتستان

سيمان خوزستان
تراكتورسازيايران

سيمانداراب
توليدمواداوليهداروپخش

سرمايه گذاري اعتبارايران
ايرانخودرو

سيمانمازندران
حفاري شمال

ايراندارو
كشتوصنعتچينچين

پارسسويچ
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

آهنگريتراكتورسازيايران
صنايعريختهگريايران

ايرانياساتايرورابر
تامينماسهريختهگري

كويرتاير
نوردآلومينيوم

آلومينيومايران
مارگارين

دادهپردازيايران
به پرداخت ملت

پااليش نفت اصفهان
ليزينگخودروغدير

شكرشاهرود
سرمايه گذاري پرديس

ليزينگايران
موتورسازانتراكتورسازيايران

سيماندورود
گروه دارويي سبحان

فوالدكاوه جنوب كيش
ايرانتاير

آسان پرداخت پرشين
چرخشگر

پارسسرام
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

درخشانتهران
بينالملليمحصوالتپارس

پتروشيميشيراز
بانك خاورميانه

توليديگرانيتبهسرام
صنايعالستيكيسهند

نفت سپاهان
داروسازيزهراوي

سرمايهگذاريصنعتبيمه
معادنمنگنزايران

ذغالسنگنگينطبس
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

داروسازيزاگرس فارمدپارس
نيروكلر

لبنياتپاك
بانك سينا
شهدايران

داروسازيامين
پتروشيمي پارس

كارخانجات توليدي شهيدقندي
بيمه ما

پااليش نفت تهران
سيمانسپاهان

پااليش نفت بندرعباس
كابلالبرز

شيشههمدان
پتروشيمي شازند

كربنايران
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

گروهصنعتيبارز
پتروشيمي فجر

ايرانارقام
پتروشيمي پرديس
پااليش نفت تبريز

بيمه البرز
سرمايهگذاريسپه

گسترش نفت وگازپارسيان
كارخانجاتقندقزوين

پتروشيميآبادان
واسپاري ملت

گروه صنعتي پاكشو
تجارت الكترونيك پارسيان

ريختهگريتراكتورسازيايران
آلومراد

سايپاشيشه
پتروشيميخارك

سرمايهگذاري صنعتنفت  
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

كارت اعتباري ايران كيش
سرمايهگذاريمسكن
صنايعشيمياييفارس
مليصنايعمسايران  

صنعتيبهشهر
پرداخت الكترونيك سامان كيش
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
پرداخت الكترونيك سامان كيش

محورسازانايرانخودرو
تايدواترخاورميانه

حملونقلتوكا
سيماناصفهان

س.صنايعشيمياييايران
گلتاش

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
نفتبهران

بانك صادرات ايران
سرمايه گذارينوركوثرايرانيان

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
پاكسان

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
لبنياتكالبر

پارسخودرو
معدنيوصنعتيچادرملو

كاشيسعدي
معدني وصنعتي گلگهر

فوالدمباركه اصفهان
توسعه معدني وصنعتي صبانور

نفتپارس
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سختآژند

كارخانجاتداروپخش
سامانگستراصفهان

داروسازياسوه
فوالدخراسان

سرمايه گذاري دارويي تامين
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سيمانفارس
تكنوتار

سرمايه گذاري پارستوشه
الميران

داروسازيروزدارو
سيمانآرتااردبيل

سازهپويش
پارسخزر

سرمايه گذاري شفادارو
داروپخش(هلدينگ)
مليصنايعمسايران  

سيمانهرمزگان
ليزينگصنعتومعدن

سيمانكرمان
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

بانكاقتصادنوين
كاشيوسراميكحافظ

بيمه آسيا
سيمانسفيدنيريز

سرمايهگذاريمليايران
جامدارو
موتوژن

سرمايهگذاريتوسعهملي
صنايعكاغذسازيكاوه

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
سيمانقائن

داروسازيجابرابنحيان
توليديكاشيتكسرام

دودهصنعتيپارس
كمباينسازيايران

المپپارسشهاب
پارسالكتريك
داروييرازك

لعابيران
سيمانشمال

سپنتا
سيمانايالم

سايپا
فرآوريموادمعدنيايران

فنرسازيخاور
پارسسويچ

گروهصنايعبهشهرايران
صنايعخاكچينيايران

لولهوماشينسازيايران
سيمانخاش

صنايعكاشيوسراميكسينا
پارسمينو

سيمان فارس نو
بيمه پارسيان

لنتترمزايران
فوالدآلياژي ايران

قندثابتخراسان
صنايعآذرآب

كنترلخوردگيتكينكو
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

معدنيامالحايران
بيمه دانا

ماشينسازياراك
ايراندارو

مليسربورويايران
قندشيرينخراسان

كاشيپارس
سرمايهگذاريبهمن

فنرسازيزر
سرمايهگذاريشاهد

سيمانخزر
افست

حفاري شمال
زامياد

سيمانصوفيان
رينگسازيمشهد

سراميكهايصنعتياردكان
معدنيدماوند

نيروترانس
كيميدارو

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كمكفنرايندامين

پارسدارو
توسعهشهريتوسگستر

نوردوقطعاتفوالدي
شهد

فرآوردههاينسوزپارس
بانك ملت

نيرومحركه
باما

گروهصنعتيسپاهان
نوسازيوساختمانتهران

ايرانترانسفو
فرآوردههاينسوزآذر

ايرانمرينوس
كارتنايران

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
صنايعجوشكابيزد
توليدمحورخودرو

فيبرايران
صنعتيآما

صنايعشيمياييسينا
مسشهيدباهنر

بينالملليتوسعهساختمان  
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

ارزش كل معامالت بازار بورس تهران در هفته گذشـــته به 45 هزار و 
551 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با هفته قبل از آن با افزايش 48 درصدى 

روبرو شد.
بنابرايـــن گزارش ارزش كل معامالت بورس تهران از ابتداى امســـال 
تـــا كنـــون و در 155 روز معامالتـــى به يكصد هزار و 637 ميليارد و يكصد 

مكيليون تومان بالغ شده است.
به گزارش فارس، در اين بازه زمانى 335 ميليارد و 424 ميليون ســـهم 
و اوراق مالـــى قابـــل معامله طى 19 ميليـــون و 264 هزارو 851 دفعه ميان 

معامله گران دست به دست شده است.
در هفتهاى كه گذشت 14 ميليارد و 184 ميليون سهم و اوراق مالى قابل 
معامله طى 870 هزارو 614 نوبت داد و ستد شد كه نسبت به هفته دوم آبان

امسال به ترتيب از رشد 57 درصدى و 50 درصدى برخوردار بود.
طى پنج روز معامالتى هفته قبل مقايســـه بازار اول و دوم بورس تهران 
نشان مىدهد، ارزش معامالت بازار دوم از بازار اول پيشى گرفته و حتى حجم 

معامالت را نيز افزايش داده است.
بر اساس اين گزارش ارزش معامالت بازار اول سهام در بورس تهران با 
احتساب معامالت عمده طى هفته قبل با دست به دست شدن يك ميليارد و 
104 ميليون سهم در 551 هزار و 140 دفعه معامله به 28 هزار و 789 ميليارد 
ريال بالغ شـــد كه اين رقم در مقايســـه با ارزش معامالت هفته ما قبل آن از 

رشد 21 درصدى حكايت داشت.
در مقابل بازار دوم بورس تهران توانست با داد و ستد 289 ميليون و 700 هزار
سهم و اوراق مالى قابل معامله طى 310 هزار و 691 دفعه به ارزشى معادل با 

10 هزار و 203 ميليارد ريال در پنج روز معامالتى هفته قبل دست يابد.
اين بازار در مقايسه با هفته دوم آبان امسال توانسته رشد 59 درصدى ارزش 

معامالت و 57 درصدى حجم معامالت سهام را به خود اختصاص دهد.
ارزش معامالت بازار اول طى 155 روز معامالتى امسال به رقم 58 هزارو 
701 ميليارد و 200 ميليون تومان و ارزش معامالت بازار دوم به 32 هزار و 

527 ميليارد و 900 ميليون تومان بالغ شده است.
ارزش معامالت بازار بدهى بورس تهران در هفته اى كه گذشت ركورد دار
اين بازار بود بطوريكه توانست طى پنج روز معامالتى ارزشى بالغ بر 4 هزار 
و 760 ميليارد ريال را رقم بزند اين بازار در مقايســـه با هفته ماقبل خود از 

افزايش 2 هزار و 138 درصدى برخوردار شده است.
اين بازار از ابتداى امسال تا كنون با معامله 60 هزار برگه به ارزش 5 هزار
و 843 ميليارد و يكصد ميليون تومان توانسته 25 هزار و 497 داد و ستد را 

رقم بزند.
به گزارش فارس بر خالف آمار ضعيف بازار مشتقه سهام در هفته دوم 
آبان امسال اما در هفته اى كه گذشت با رشد 267 درصدى توانست ارزش 

معامالت خود را به 3 ميليارد ريال افزايش دهد.
ارزش كل معامالت اين بازار مشتقه سهام در بورس تهران از ابتداى امسال 
تا كنون به 5 ميليارد و 700 ميليون تومان بالغ مىشـــود كه حاصل دســـت به 
دست شدن 140 ميليون قرار داد مشتقه طى دو هزار و 992 نوبت داد و ستد

بوده است.
ارزش معامالت صندوقهاى سرمايه گذارى قابل معامله در بورس تهران 
هم به يك هزار و 796 ميليارد ريال در پايان هفته معامالتى هفته قبل رسيد كه 

نسبت به هفته ما قبل از آن از رشد 230 درصدى برخوردار بود.
در اين بازار طى پنج روز معامالتى هفته قبل 175 واحد سرمايه گذارى 
در 7 هزارو 938 نوبت داد و ســـتد شـــد كه در مقايســـه با هفته قبل از آن به 
ترتيب از رشـــد 256 درصدى در حجم معامالت و 211 درصدى در تعداد 

دفعات معامله برخوردار بود.
 (ETF) همچنين ارزش معامالت صندوقهاى سرمايه گذارى قابل معامله
از ابتداى امسال تا كنون به 3 هزار و 559 ميليارد و يكصد ميليون ريال بالغ 

شده است.

افزايش 48 درصدى

 ارزش معامالت هفتگي بورس

صنعت بانكها و موسسات اعتبارى در هفته گذشته 
بيشـــترين ارزش معامالت را با 22/32 درصد و بيشترين 
حجم معامالت را با 37/8 درصد به خود اختصاص داد.
به گزارش تسنيم، ارزش بورس اوراق بهادار تهران 
در پايان معامالت هفته گذشته به عدد 6920345 ميليارد 

ريال رسيد كه 1/7درصد كاهش داشته است.
صنعت بانكها و موسسات اعتبارى هم در اين مدت 
بيشـــترين ارزش معامالت را با 22/32 درصد و بيشترين 
حجم معامالت را با 37/8 درصد به خود اختصاص داده 
است.اين در شرايطى است كه در 30 روز گذشته صنعت 
زراعت و خدمات وابسته با بازدهى 77/8 درصد در صدر 
صنايع بورســـى قرار گرفت و صنعت انتشارات، چاپ و 
تكثير با افت 16/2 درصدى بيشترين افت را تجربه كرد.
همچنين از ابتداى سال جارى تا كنون شاخص بورس با 
89 درصد افزايش و شاخص كل هم وزن با 65/3 درصد
رشـــد مواجه شـــدهاند اين در حالى است كه در هفته 
گذشته هم شاخص بورس 3106 واحد كاهش را به ثبت 
رسانده است.اين گزارش مىافزايد: در محاسبه شاخص كل 
بورس تهران با برخى از شـــاخص بورسهاى بينالمللى 
نسبت به پايان هفته گذشته، شاخص بورس آمستردام با 
رشـــد 0/3 درصدى بيشترين بازدهى و شاخص بورس 
نـــزدك با افت 5/7 درصدى كمترين بازدهى را به خود 

اختصاص دادند.
نگاهى به مبادالت انجامشده در فرابورس ايران هم 
به تفكيك بازارها نشـــانگر آن است كه بازار اول ميزبان 
دادوستد 77 ميليون سهم به ارزش 267 ميليارد ريال بوده 
است در همين حال دادوستدهاى صورت گرفته در بازار 
دوم به ثبت معامله 922 ميليون سهم به ارزش پنج هزار 

و 391 ميليارد ريال انجاميد.
نخســـتين روز از آخرين هفتـــه معامالتى آبان در 
حالى براى بازار فرابورس ايران به پايان رســـيد كه بيش 
از يك هزار و 341 ميليون ورقه به ارزش هفت هزار و

989 ميليارد ريال در مجموع بازارهاى نهگانه دســـت به 
دســـت شد و شـــاخص كل هم با 2/3 درصد افت در 
پلـــه 1911 واحدى قرار گرفت.به گزارش روابط عمومى 
فرابورس ايران، ســـهامداران در بازار سهام شامل مجموع 
معامالت در بازارهاى اول، دوم، سه تابلو بازار پايه، مشتقه 
و SMEبالغ بر يك هزار و 325 ميليون ســـهم به ارزش 
بيش از شش هزار و 131 ميليارد ريال را دست به دست 
كردند كه 98 درصد از حجم و 76 درصد از ارزش كل 

معامالت در بازار فرابورس را شامل مىشد.
بخشـــى از مبادالت انجامشده در بازار سهام مربوط 
به عرضه اوليه 5 درصد از سهام شركت سنگ آهن گهر 
زمين در بازار دوم فرابورس بود كه در نتيجه اين عرضه 
ركورد مشـــاركت در عرضههاى اوليه شكسته شد بدين 
ترتيب اين بازار شـــاهد استقبال چشمگير خريداران و 
مشاركت حدود 310 هزار كد معامالتى با كشف قيمت 

6800 ريالى هر سهم اين شركت بود.
نگاهى به مبادالت انجامشده در فرابورس به تفكيك 
بازارها نشـــانگر آن اســـت كه بازار اول ميزبان دادوستد
77 ميليون ســـهم به ارزش 267 ميليارد ريال بوده است 
در همين حال دادوســـتدهاى صورت گرفته در بازار دوم 
به ثبت معامله 922 ميليون ســـهم به ارزش پنج هزار و

391 ميليارد ريال انجاميد.همچنين معاملهگران در بازار پايه 
326 ميليون سهم را دست به دست كردند كه ارزش اين 

حجم از مبادالت بر 723 ميليارد ريال بالغ شد.
نگاهى به معامـــالت بازار ابزارهاى نوين مالى هم 
نشان مىدهد كه سرمايهگذاران بيش از 15 ميليون ورقه 
بـــه ارزش افـــزون بر يك هزار و 618 ميليارد ريال را در 

ميان خود دست به دست كردهاند.
در نهايت آيفكس افت 2/3درصدى را تجربه كرد كه 
عمده اين ريزش از جانب نمادهاى «مارون»، «زاگرس» و 
«ذوب» رقم خورد و مبادالت منفى در اين سه نماد جمعا 

نزديك به 30 واحد اثر منفى بر شاخص كل گذاشت.

از ابتداى امسال تا كنون 2 هزار 
ميليارد تومان ســــهم و اموال دولتى 
توسط سازمان خصوصىسازى واگذار 
شده است.به گزارش تسنيم، از ابتداى 
امسال تا كنون 21 هزار و 818ميليارد 
ريال ســــهم و اموال دولتى توســــط 
سازمان خصوصىسازى واگذار شده 
كــــه در اين ميان 18 ميليارد ريال در 
بورس اوراق بهادار،حدود 21هزار و 
665ميليارد ريال از طريق مزايده،مبلغ 
135 ميليــــارد ريال از طريق مذاكره و 
يك ميليارد ريال هم از طريق فرابورس 

ايران فروخته شده است.
اين در حالى اســــت كه از اين 
ميــــزان واگذارى،بيش از 21 هزار و 
785ميليــــارد ريال بهصورت بلوكى،
19 ميليارد ريال تدريجى و 15ميليارد 
ريال بهصورت ترجيحى بوده است.

همچنين از 21هزار و 818ميليارد 
ريال ســــهم و امــــوال دولتى در اين 
مدت 19 هــــزار و 988ميليارد ريال 
مربــــوط به شــــركتهاى گروه يك 
واگذارىها و يك هزار و 830ميليارد 
ريال واگذارى مربوط به شــــركتهاى 

گروه دو واگذارىها بوده است.
اين در حالى است كه بر اساس 
فهرست منتشر شده بنگاههاى دولتى 
قابل واگذارى، قرار است در سالجارى 
631 بنــــگاه دولتى تعيين تكليف و 
واگذار شــــوند كه با توجه به روند 

واگذارى ها بنظر مى رســــد واگذارى 
سهام دولتى در ســــال 98 هم ادامه 

پيدا كند. 
از ســــوي ديگر رئيس سازمان 
خصوصى سازى در مورد احتمال لغو 
واگذارى كشت و صنعت مغان گفت: 
تاكنون هيچ سندى مبنى بر عدم اهليت 
و يا پيدا شدن بدهى بانكى سهامداران 
فروشگاه رفاه به عنوان خريدار كشت 

و صنعت مغان پيدا نشده است.
ميرعلى اشــــرف عبداهللا پورى 
حســــينى در گفتگو با فارس، گفت: 
پيرامون موضوع كشت و صنعت دشت 
مغان به فروشــــگاه رفاه، تاكنون هيچ 
دستورى از سوى دادستانى مبنى بر لغو 
اين واگذارى به سازمان خصوصىسازى 
نرســــيده يا الاقل از آن اطالعى ندارم.

وى گفت: دادستان اردبيل هم از اقدام 
سازمان خصوصىسازى براى واگذارى 
اين دارايى همواره اســــتقبال كرده و 
بارها سازمان خصوصىسازى اعالم 
كرده، پيرامون اهليت و يا بدهى بانكى 
خريداران دشت مغان چنانچه سندى 
پيدا شــــود، بالفاصله آن را اعالم كرد 
تــــا مانع از واگــــذارى آن به بخش 

خصوصى شود.
رئيس سازمان خصوصى سازى 
ادامه داد: در گفتگويى با منتظرى دادستان 
كل كشــــور هم در فرايند واگذارى 
دشت مغان فرصت دو هفتهاى براى 

تكميل بررسىها درخواست شد، اما 
تا اين لحظه و تاكنون هيچ ســــندى 
مبنى بر عدم اهليت و يا پيدا شــــدن 
بدهى بانكى سهامداران فروشگاه رفاه 
به عنوان خريداران دشــــت مغان پيدا 

نشده است.
اين در حالى است كه هر زمان 
كه ورقهاى از ســــهام اشخاص داراى 
بدهى بانكى كه در فروشــــگاه رفاه 
حضور دارند يافت شود، موضوع لغو 

واگذارى بررسى مىشود.
پورى حسينى در مورد دليل عدم 
واگذارى سهام حفارى شمال در بورس 
گفت: رئيس بنياد مستضعفان فرصتى 
دو ماهه را از سازمان خصوصىسازى 
براى توقف اين واگذارى درخواست 
كــــرده كه براى تهاتر بدهىها از اين 
فرصت اســــتفاده كند بر اين اساس 
واگذارى اين دارايى متوقف شــــده 

است. 

صنعت بانكي و اعتبارى در صدر معامالت بورس

واگذارى هاى دولتي به 2000 ميليارد تومان رسيد

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/8/28)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/812

ميليون ريال 7/473/479

206/846 معامله 

ميليارد ريال   6/685/192

بازار در يك نگاه
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99 اخبار شهرستانها

اروميهـ  خبرنگاراطالعات: اســــتاندار 
آذربايجان غربي اعالم كــــرد: 2 هزار و 450 
ميليارد تومان طرح براي تصويب در سفر آينده 

رئيس جمهوري به استان در نظر گرفته شد. 
محمدمهدي شهرياري در جلسه شوراي 
اداري آذربايجان غربي افزود: براي نهايي شدن 
اين طرح ها كه با هدف توسعه بيش از پيش اين 
استان و ارتقاي شاخص هاي زيرساختي اجرا 
خواهد شد، جلسات متعددي طي روزهاي 
گذشته برگزار و جزئيات طرح ها نيز لحاظ 

شده است.
وي افزود: فقط در بخش بهداشــــت و 
درمان، طرح هاي قابل توجهي از جمله تكميل 
بيمارســــتان آيت اهللا خويي و زنان، توسعه 
بيمارستان هاي شــــاهين دژ، اشنويه، نقده و 
مياندوآب و ساخت بيمارستان سلماس در نظر 

گرفته شده است.
شــــهرياري گفت: ايــــن اعتبار عالوه 
بر اعتبارهاي ســــاالنه ملي و استاني است و 
بــــراي محروميت زدايي از شهرســــتان هاي 
آذربايجان غربي تخصيص مي يابد. مجموع 
اعتبار هاي ملي و استاني بخش هاي مختلف 
استان طي ســــال جاري به بيش از 36 هزار 
ميليارد ريال مي رسد كه رقم بسيار قابل توجهي 

است.  
شهرياري همچنين از تخصيص اعتبار 
ويژه آب هــــاي مرزي به ميزان 5 هزار ميليارد 

تومان در ســــال هاي اخير به آذربايجان غربي 
خبــــر داد و گفت: همه ايــــن اعتبارها براي 
سرعت بخشــــيدن بــــه محروميت زدايي از 
بخش هاي مختلف استان و به اهتمام دولت 

تدبير و اميد شكل گرفته است.
وي افزود: در سفر پيشين رئيس جمهوري 
و هيات دولت به آذربايجان غربي نيز 17 هزار 
ميليارد ريال طرح در استان تصويب و نهايي 
شده بود كه 13 هزار ميليارد ريال آن پرداخت 
شــــده و 75 درصد طرح ها به اتمام رسيده 

است.
وي با تاكيد بر اينكه ســــفر پيش روي 
دكتر روحاني به آذربايجان غربي، نخســــتين 
سفر در 6 ماه گذشته به شمار مي رود، افزود: 
با توجه به تحريم هاي ظالمانه دولت ترامپ 
عليه كشورمان و نگاه كشورهاي جهان به ايران 
اسالمي، استقبال پرشور از رئيس جمهوري 
در اين سفر بسيار مهم است و مطمئن هستيم 
كه اين استقبال به خوبي توسط مردم شكل 

مي گيرد.
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به رشد 
قابل توجه شاخص هاي كسب و كار در استان 
طي سال گذشته، گفت: بر اساس شاخص ها، 
وضعيت آذربايجان غربي علي رغم شــــرايط 
خاصي كه بر كشور حاكم است و موضوعاتي 
كه در خصوص مسائل اقتصادي وجود دارد، 
خوشبختانه شــــرايط كسب و كار در فضاي 

عمومي استان نسبت به متوسط كشوري ارتقا 
پيدا كرده و اين خبر خوبي براي استان است.

استاندار آذربايجان غربي به برخي وظايف 
مديران اشاره كرد و افزود: نقش اصلي مديران 
در شرايط فعلي، حفظ اشتغال موجود و ايجاد 
فرصت هاي جديد اشــــتغال است، هر چند 
در برخي بخش ها اشتغال ايجاد شده است، 
ولي در بعضــــي جاها بخصوص واحدهاي 
توليدي با ريزش اشــــتغال مواجه بوده ايم كه 
فرمانداران و مديران كل به اين امر و ريزش 
اشتغال در واحدهاي مربوطه خود توجه الزم 
را داشته باشــــند تا بحث اشتغال كه يكي از 
عمده مشــــكالت جامعه ما به شمار مي رود، 
نرخ رو به افزايشي نداشته باشد. البته در اين 
خصوص اقدامات خوبي صورت گرفته است 
به طوري كه سال گذشته از محل رونق توليد، 
1200 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شد 
كه با مجموع تسهيالت ديگر بطور سرجمع         
1700 ميليارد تومان تسهيالت به بخشهاي 
توليد پرداخت شده كه در بخش تثبيت و ايجاد 

اشتغال هاي جديد موثر بوده است.  
شــــهرياري همچنيــــن بــــه حذف 
بروكراسي هاي زايد موجود در ادارات اشاره 
نمود و از مديران خواســــت به اين امر توجه 
جدي داشته باشند و در خصوص گردش كار 
و حمايت از توليد و تسهيل امور، اقدامات الزم 

را انجام دهند.

استاندارآذربايجان غربي سرمايه گذاري هاي 
جديد بخصوص به پنجره واحد ســــرمايه 
گذاري اشــــاره كرد و گفــــت: گاليه اي كه 
در اين خصوص وجود دارد اين اســــت كه 
دستگاه هاي اجرايي به استعالمات در وقت 
مقرر پاسخ نمي دهند و با توجه به پيگيري هاي 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توســــعه 
منابع و مديــــر كل اقتصاد و دارايي، همچنان 
اين مشكل وجود دارد و اين استعالمات در 
موعد خود پاسخ داده نمي شود كه بايد به آن 
و جذب بيشتر ســــرمايه گذارها توجه جدي

 صورت گيرد. 
عدم تخصيص آب به بخش صنعت در 
استان، استفاده از تكنولوژي هاي قديمي در 
صنايع كه باعث ايجاد مشكل در بازپرداخت 
تسهيالت و اعتبارات مي شود و همچنين اتخاذ 
تدابير و راهكارهايي براي پرداخت تسهيالت 
ســــرمايه در گردش به واحدهاي توليدي 
براي جلوگيري از تعطيل شــــدن واحد ها و 
اعمال سليقه هاي فردي در بانك ها، از ديگر 
مواردي بود كه استاندار در شوراي اداري به 
آن اشــــاره كرد. وي افزود: توجه بانك ها به 
استمهال وام هاي اعطايي سرمايه در گردش، 
پرهيز از نگاه تبعيض آميز به مشتريان و اجراي 
برنامه ريزي هاي ويژه براي واگذاري طرح هاي 
نيمه تمام به بخش خصوصي از جمله مواردي 
اســــت كه بايد در براي ارتقاي شاخص هاي 

صنعتي استان مورد توجه قرار گيرد.
استاندار آذربايجان غربي از اختصاص 
100 ميليارد ريال اعتبار  هاي استاني و ملي براي 
توسعه بخش دانش بنيان در استان خبر داد و 
گفت: اين استان را به هاب ميكروالكترونيك 
كشور تبديل خواهيم كرد و در اين خصوص 
همكاري هاي خوبي نيز با صندوق نوآوري و 
شكوفايي براي اعطاي تسهيالت آغاز شده 

است.
شهرياري بر استفاده بيشتر از ظرفيت هاي 
مديريتي جوانان و بانوان در دســــتگاه هاي 
اجرايي تاكيد كرد و گفت: ادارات كل در اين 
خصوص مقاومت نداشته باشند و به عنوان 
رقيب به جوانان نــــگاه نكنند. وي افزود: در 
گذشته ديد خوبي نســــبت به اشتغال بانوان 
وجود نداشــــت، ولي در حال حاضر مديران 
مي توانند از ظرفيت هاي اين قشــــر مبتكر و 
خالق براي رسيدن به اهداف سازماني، بيش از 

پيش بهره ببرند.  
دكتر حسن روحاني و برخي از اعضاي 
هيات دولت طي هفته آينــــده به آذربايجان 
غربي سفر مي كنند؛ كه طي آن عالوه بر افتتاح 
طرح هاي مختلف، عمليات اجرايي پروژه هاي 
مهمي در بخش هاي گوناگون آغاز مي شود.
اين ســــفر، دومين سفر هيات دولت تدبير و 
اميد به آذربايجان غربي اســــت؛ سفر پيشين 

خرداد ماه 1395 انجام شد.   

تجليل از ورزشكاران برتر پيش بينى 2450ميليارد تومان براى توسعه آذربايجان غربى
گروه 33 توپخانه لشكر 28پياده كردستان

سنندجـ  خبرنگار اطالعات:آيين تجليل از ورزشكاران برتر گروه 
33 توپخانه با حضور فرماند هان لشكر عملياتي 28 پياده كردستان و گروه 

33 توپخانه مستقر در اين لشكر برگزارشد. 
رئيس عقيدتي سياسي و تحت امر اين گروه و همچنين شماري از 
رؤساي هيات هاي ورزشي استان، از پرسنل ورزشكار گروه 33 توپخانه 
كه در رقابت هاي قهرماني ناجا و مسابقات كشوري مقام هاي برتر را احراز 

كرده بودند، با اهداء لوح و هدايايي تقدير به عمل آوردند.  
در اين مراســـم پس از اجراي آئين ورزش سنتي زورخانه، فرمانده 
لشكر عملياتي 28 پياده كردستان در سخناني با اشاره به جايگاه ورزش 
در جامعه به عنوان يكي از عوامل مهم حفاظت و صيانت از فكر و جسم 
جوانان يادآوري كرد: يكي از اصول بنيادين و سياست هاي راهبردي دولت، 
توسعه ورزش و وارد كردن آن به زندگي خانواده هاست و در اين خصوص 
ارگان ها، نهادها و افراد بسياري منشأ خدمات قابل قدرداني هستند كه گروه 

33 توپخانه مستقر در لشكر 28 پياده كردستان، از جمله آنهاست. 
  امير سرتيپ دوم برزگري ورزش را امر به معروف دانست و افزود: 
ورزش مايه ســـرافرازي و به تعبيري، ميدان تمرين براي دســـت يابي به 
ايمان قوي و اراده خلل ناپذير به منظور مقابله با منكرات است و امروز 
هيچ كارشناس نظامي آمادگي جسماني نيروهاي مسلح را انكار نمي كند 
و بدون شـــك هوشمندي و توانايي هاي نظامي، با توانايي هاي جسمي 

همخواني دارد. 
 وي همچنين بر ضرورت اجراي برنامه هاي ورزشـــي در يگان هاي 

نظامي به موازات برنامه هاي محوله تأكيد كرد.  
سرهنگ مختار حسيني، فرمانده گروه 33 توپخانه مستقر در لشكر 
كردستان نيز در سخناني ورزش را ضرورتي انكارناپذير براي آحاد جامعه 
دانست و بابيان اينكه توجه به آمادگي هاي جسماني پرسنل از مؤلفه ها و 
اهداف ستاد كل نيروهاي مسلح است گفت: رزمندگان و نيروهايي موفقترند 

كه دوره هاي ورزشي و آمادگي هاي جسماني رادر كارهاي خود دارند. 
  وي افزود: بدون شـــك توليد، تقويت و امنيت پايدار در جامعه 
و حفظ و حراســـت از سرحدات مرزها و مقابله با توطئه هاي احتمالي 
دشمنان مستلزم وجود نيروهاي مسلح ومقتدر است. سرهنگ حسيني با 
تشريح فعاليت هاي گروه 33 توپخانه براي گسترش ورزش در نيروهاي 
نظامي، بر ضرورت نهادينه شدن فرهنگ ورزش در خانواده هاي پرسنل 

تأكيد كرد.  
در پايان اين مراســـم هدايايي به همراه لوح تقدير به ورزشـــكاران 
كادر و وظيفه گروه 33 توپخانه كه در رقابت هاي استاني و كشوري در 
رشـــته هاي مختلف موفق به كسب مقام شده اند، اهداء شد و از جمعي 
از فرزندان خانواده هاي پرسنل نيز كه در رقابت هاي ورزشي مقام كسب 

كرده بودند هم قدرداني به عمل آمد.

 30 كيلومتر از مسير قطار برقي 
مشهدـ  گلبهارـ  چناران آماده ريل گذاري شد 

مشهدـ  خبرنگار اطالعات: ساخت پل ها، ابنيه فني و زيرسازي 30 
كيلومتر از مسير پروژه ملي قطار برقي مشهدـ  گلبهارـ  چناران به اتمام 

رسيد و آماده ريل گذاري شد. 
مديرعامل شـــركت عمران شهر جديد گلبهار با بيان اين خبر، افزود: 
يكـــي از طرح هاي مهم قطار حومه اي در خراســـان رضوي اتصال ريلي 
شهرهاي گلبهار و چناران به مشهد است. هومن گريواني با اشاره به آغاز 
اجراي اين پروژه در ســـال 91 از محل اعتبارات دولتي، اعالم كرد: 2000 
ميليـــارد ريال براي تملك زمين هـــا و عمليات اجرايي پروژه قطار برقي 
مشـــهدـ  گلبهارـ  چناران هزينه شده است و چون پيشرفت كار مناسب 
بود اين پروژه جزو پروژه  هاي اولويت دار وزارت  راه و شهرســـازي در 
جذب فاينانس خارجي قرار گرفت. وي گفت: مبلغ فاينانس پروژه قطار 
برقي مشهدـ  گلبهارـ  چناران 186 ميليون يورو و تامين كننده آن كشور 
چين اســـت و در قراردادي كه با آن كشـــور امضا شـــده 85 درصد اين 
فاينانس توسط سرمايه گذار چيني و 15 درصد توسط كارفرما يعني وزارت 
راه و شهرسازي تامين مي شود. او افزود: با پيگيري هاي انجام شده 1500 
ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي به اين پروژه اختصاص يافت تا 
براي فاينانس هزينه شود و در صورتي كه تحريم ها مانع همكاري كشور 
چين در اين بخش نشود پروژه قطار برقي مشهدـ  گلبهارـ  چناران 2/5 

سال ديگر به بهره برداري مي رسد. 
گلبهار يكي از 18 شهر جديد كشور و شهري رو به توسعه است 
كه جمعيت فعلي آن به 75 هزار نفر مي رسد و مسئوالن اميدوارند كه 

جمعيت سرريز مشهد در اين شهر سكونت دهند. 

دزدان مسلح 8/2 كيلوگرم طال 
در اروميه دستگير شدند  

ســـرويس شهرستانها: دزداني كه شبانه دربازار سنتي طال فروشي 
خيابـــان امام خميني (ره) اروميه 8/2كيلوگرم طال دزديده بودند، به دام 
افتادند. فرمانده انتظامي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه ساعت سه بامداد 
16 آبان  جاري سارقان در بازار سنتي طالفروشي خيابان امام خميني (ره)

مقدار هشت كيلو و 200 گرم طال را به سرقت برده بودند، گفت: اين 
افراد مسلح شناسايي و دستگير شدند.  

 سردار ناصر اصالني افزود: اين سارقان دست و پا و دهن نگهبان 
بازار را بسته و پس از شكستن در مغازه طال فروشي، اين ميزان طال 

به ارزش 30 ميليارد ريال را دزديده بودند. 
وي ادامـــه داد: ماموران با اســـتفاده از تجهيزات و با روش هاي 
علمي و آزمايشـــي توانســـتند ابتدا 2 نفر از سارقان را شناسايي كنند 
و اين 2 نفر پس از دســـتگيري به همدســـتي با 6 نفر ديگر اعتراف

 كردند.
اصالني افزود: هر هشت متهم دستگير شدند و در تحقيقات بعدي 
مشخص شد كه سه نفر از آنان، سارقان اصلي بودند و چهار نفر ديگر 

در نگهداري طالها مشاركت داشتند.
وي اضافه كرد: هفت نفر از ســـارقان مرد و يك نفر ديگر كه در 
امر نگهداري از طالهاي سرقتي مشاركت كرده بود، زن است.او افزود: 
از سارقان 2 قبضه سالح جنگي از جمله يك قبضه كالشينكف و يك 

قبضه كلت كمري با 160  تير فشنگ جنگي كشف و ضبط شد.

  مرگ مشكوك پدر و پسري در بندرانزلي
ســـرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي بندرانزلي از مرگ مشكوك 

يك پدر و پسر در بندرانزلي خبر داد.
ســـرهنگ مجيد حســـيني افزود: همسر خانواده به علت اختالف 
خانوادگي مدتي پيش خانه را ترك كرده بود و پدر و پسر 6 ساله اش 
تنها در خانه زندگي مي كردند.وي افزود: با پيگيري اين خانم كه به علت 
بي خبري از فرزند خود نگران شده بود پليس وارد خانه شد و جسد 

پدر و پسر را كشف كرد.
فرمانده انتظامي بندرانزلي با اعالم اينكه جنازه ها براي بررسي علت 
مرگ به پزشكي قانوني تحويل داده شد گفت: به گفته اطرافيان پدر 38 

ساله به موادمخدر اعتياد داشت. 

كشف 600 كيلوگرم مواد مخدر در رودبارجنوب 
كرمانـ  خبرنگار اطالعات:فرمانده انتظامي استان كرمان از كشف 

600 كيلوگرم مواد مخدر در رودبار جنوب خبر داد   . 
ســـردار رضا بني اســـدي فر گفت: با اطالع پليس مبارزه بامواد 
مخدر رودبار جنوب از فعاليت قاچاقچيان مسلح مواد افيوني براي انتقال 
محموله اي از مرز هاي شرقي كشور از مسير رودبارجنوب به سمت مركز 
كشور بالفاصله اكيپ هاي عملياتي با همكاري ديگر واحد هاي انتظامي 
اقدام به كنترل محور هاي مواصالتي كردند وبا شناســـايي خودرو هاي 
قاچاقچيان به آنها دســـتور ايســـت دادند كه با بي توجهي به دستور 
پليس با گشودن آتش، تعدادي از آنها فرار كردند و يك قاچاقچي نيز 

دستگير شد . 
وي افزود: ماموران در بازرسي از 2دستگاه خودرو به جا مانده از 
قاچاقچيان 250 كيلوگرم ترياك و 445 كيلوگرم حشيش كشف كردند . 

كشف 10 تن مواد مخدر در سيستان و بلوچستان
زاهـــدانـ  خبرنـــگار اطالعات: 10 تـــن و 174 كيلوگرم مواد 
مخـــدراز ابتداي آبان تاكنون در سيســـتان و بلوچســـتان كشـــف 
شـــده اســـت كه نسبت به مدت مشابه پارســـال 40 درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
فرمانده انتظامي سيســـتان و بلوچستان گفت: از اين مقدار 7تن و 
966 كيلوگرم ترياك، 234 كيلوگرم حشيش، 55 كيلوگرم مرفين و 205 

كيلوگرم هروئين بوده است. 
ســـردار محمد قنبري افزود:ماموران انتظامي در اين رابطه موفق 
شدند2 شبكه مواد مخدر را منهدم و 200 خرده فروش مواد مخدر را 
دستگيركنند همچنين 43 دستگاه خو درواين شبكه ها توقيف و 5 قبضه 

سالح سبك و سنگين آنان ضبط شد. 
  وي در ادامه از كشف يك ميليون و 149 هزار و 569 ليتر سوخت 
قاچاق از ابتداي آبان تاكنون خبر داد وگفت: اين ميزان كشف سوخت 
قاچاق نسبت به مدت مشابه پارسال 136 درصد رشد نشان مي دهد.  

  به گفته فرمانده انتظامي سيســـتان و بلوچستان در اين مدت 20 
دپو سوخت قاچاق نيزشناسايي و 27خودرو نفتكش و تانكردار توقيف 

شده است. 

  تكميل بزرگراه زاهدانـ  بيرجند

 به 250 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: 
تكميل 211 كيلومتـــر از بزرگراه 
زاهـــدانـ  بيرجند كـــه در حوزه 
اســـتحفاظي سيستان و بلوچستان  
است به 250 ميليارد تومان اعتبار 

نياز دارد.
مدير ساخت و توسعه راه هاي 
اداره كل راه و شهرسازي سيستان 
و بلوچستان گفت: 59 كيلومتر از 
بزرگراه زاهدانـ  بيرجند در حوزه 
استحفاظي اين استان به بهره برداري 
رسيده است .   به گفته مهدي پارسي 
در اجراي اين طرح تاكنون 8ميليارد 

تومان هزينه شده است.
 وي در ادامه پيشرفت فيزيكي 
كل بزرگراه زاهـــدانـ  بيرجند را 
34 درصد اعـــالم كرد وافزود: 36 
كيلومتر ديگر از مســـير زاهدانـ  
بيرجند در دســـت اجراست اما به 
دليل محدوديت هاي اعتباري براي 
116 كيلومتر باقي مانده اين بزرگراه 

تا كنون هيچ اقدامي نشده است .
 او گفت: براي اين طرح امسال 
2 ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبار 
پيش بيني شده كه تا كنون 45 درصد 

آن تخصيص يافته است .

   وي     وجـــود جاده هاي دو 
طرفه و كمبود بزرگراه در سيستان و 
بلوچستان رايكي از عمده مشكالت 
ترافيكي جنوب شرق كشور دانست 
وافزود: متاسفانه به اين علت همه 
روزه شـــاهد وقوع حوادث ناگوار 
رانندگي و كشـــته و زخمي شدن 

تعدادي از هموطنان هستيم .
 پارسي در پايان ايجاد بزرگراه 
در استان مرزي سيستان و بلوچستان 
را از نيازهاي اساسي و مطالبات به 
حق مردم مـــرزدار اين ديار اعالم 

كرد . 

قـــمـ  خبرنگار اطالعـــات: مديرعامل جمعيت 
هالل احمر اســـتان قم از خريداري زمين، براي احداث 
درمانگاه جديد جمعيت هالل احمر در اســـتان قم خبر 

داد.
دكتر محمد گل فشان با بيان مطلب فوق اضافه كرد: 
يكي از فعاليت هاي مهم در مجموعه هالل احمر بحث 
دارو و درمان است و اهداف جمعيت هاي ملي تامين و 

حمايت از سالمت انسان ها است.
وي با اشـــاره به اينكه در طرح جديد توســـعه 
شهرداري براي تردد بيماران به درمانگاه حرمي جمعيت 
هالل احمر، واقع در خيابان ارم مشكالتي به وجود آمده 
است، افزود: اكثر بيماران مراجعه كننده به اين درمانگاه، 
خدماتي همچـــون؛ ارتز و پروتز و فيزيوتراپي دريافت 
مي كردند و اغلب اين افراد با مشـــكل جسمي مواجهه 
هستند و طي مسافت براي حضور در اين درمانگاه مدتي 
است دشواري هاي خاصي در رفت و آمد بيماران ايجاد 

كرده است.
گل فشان اضافه كرد: بر اين اساس و با پيگيري ها 
صورت گرفته و كســـب موافقت از كميسيون شوراي 
عالي جمعيت هالل احمر براي خريد و ايجاد درمانگاه 
جديد، اقدامات خاصي در اين چند ماه صورت گرفته و 
نشست هاي متنوعي با اين موضوع براي حصول نتيجه 

داشتيم.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان قم بيان كرد: 
در اين زمينه با نمايندگان استان قم در مجلس، شهردار 
قم و ساير مسئوالن مرتبط رايزني هايي صورت گرفته 
است و مكان هاي مختلفي هم براي خريد زمين معرفي 
شـــد كه در نهايت، آن چيزي كه اهميت ويژه داشت، 
خدمت رساني در منطقه كم برخوردار و خريد زمين و 
ساخت اين درمانگاه در محلي كه احداث آن مورد نياز 

بود، محقق شد.
گل فشان با اشـــاره به خريد اين زمين با قيمتي 
مناســـب گفت: اين زمين يك چهـــارم قيمت واقعي 

توســـط هالل احمر خريداري شده اســـت و اميد 
داريم بـــه زودي احداث آن را به مشـــاركت خيرين

 آغاز كنيم.
وي افزود: مقرر شده با تشكيل هيأت امنا، جمعي 
از خيرين در اجراي اين امر خير متمركز شـــده و بدون 
اينكه بار مالي بر دوش جمعيت هالل احمر باشد كار 

ساختماني اين درمانگاه آغاز شود.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان قم با بيان اينكه 
در زمين خريداري شده دو طبقه ساختمان نيمه ساخته 
دارد، تاكيد كرد: اميد داريم با برنامه و طراحي اصولي و با 
تغيير نقشه بتوانيم يك  درمانگاه مجهز را در منطقه نيروگاه 

قم به بهره برداري برسانيم.
وي ادامـــه داد: صاحبان اين زمين كه در خارج از 
كشور زندگي مي كنند اعالم آمادگي كرده اند اگر ساخت 
درمانگاه به ثمر برسد، حاضرند در اين كار خير سهيم شده 
و تمام تجهيزات پزشكي مورد نياز را تامين كنند. اميد 
داريم با حمايت خيرين و مجموعه جمعيت هالل احمر
با ســـاخت اين درمانگاه، گام مثبتي در جهت رفع نياز 

بيماران اين منطقه برداريم.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان قم با تاكيد 
بر پيشـــينه ي غني وقف مراكز درماني در هالل احمر، 
ابراز كرد: از پيش از انقـــالب، اغلب مراكز درماني و 
درمانگاه ها طبق سنت حسنه وقف در اختيار جمعيت 
هالل احمر قرار مي گرفت و اميدواريم باز هم شـــاهد 
افزايش وقف و استقبال مردم از ادامه اين روند در اين 

حوزه باشيم.
گل فشـــان در پايان ابراز اميدواري كرد: تالش 
مي كنيم با احداث اين درمانگاه، بخش توانبخشـــي و 
مباحث درماني خاص و تخصصـــي و عمومي را به 
صورت شبانه روزي در قالب درمانگاهي كامل و جامع 
فراهم كنيم و ان شـــاءاهللا با انجام اين كار، يك توسعه 
اساسي در حوزه درماني جمعيت هالل احمر در استان 

را شاهد باشيم. 

توسعه حوزه درماني جمعيت هالل احمر قم

سه شنبه 29  آبان  1397ـ    12  ربيع االول  1440ـ   20  نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27151

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد  

021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها
22224963-22224886

ســـند كمپاني و فاكتور فروش اتومبيل سواري وانت مزدا تيپ 

B2000i مـــدل 1391 به رنگ نقره اي متاليك به شـــماره 

 FEA12893 پالك ايـــران 84ـ  495د83 شـــماره موتور

و شماره شاســـي NAGP2PC11CB121933 متعلق 

 به شركت بناگســـتر كرانه به شماره ثبت 7653 از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

اينجانـــب شـــايان محمودي نـــژاد ناوان مالـــك خودرو پـــژو مدل 

1396 به شـــماره انتظامـــي 899ن44 ايران82 و شـــماره شاســـي 

NAAN01CE4HH017277 و شماره موتور 124K1154397 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 شـــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  

كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                 تالش 

چون اينجانب رضـــا زنگي آبادي مالـــك خودرو وانت مزدا به شـــماره 

پالك 45ـ 635د98 با شـــماره موتور FE113810 و شـــماره شاســـي 

NAGBPX2PN11F03900 مدل 1387 بـــه رنگ نقره اي به علت 

فقدان سند خودرو تقاضاي صدور المثني سند مذكور را نموده ام، لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكـــور دارد ظرف ده روز به اداره فروش 

گروه بهمن «ايران وانت ســـابق» واقع در تهـــران، جاده مخصوص كرج، 

كيلومتر 13 مقابل ايساكو، ســـايت 2 گروه بهمن مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد.                      كرمان  

چون اينجانب محمدامين احمدي مالك خودرو وانت مزدا 1600 به شـــماره 

شهرباني 59ـ  542ج68 و شماره موتور 197691 شماره شاسي 70607669 

مدل 1370 به رنگ نقره اي متاليك به علت فقدان سند مذكور تقاضاي صدور 

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

در مورد خودروي مذكـــور دارد ظرف مدت ده روز به اداره فروش گروه بهمن 

واقع در تهرانـ  كيلومتر 13 جاده مخصوص كرجـ  نرسيده به چهارراه ايران 

خودروـ  سمت راستـ  سازمان فروش گروه بهمن مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره اقدام خواهد شد. 

سند كمپاني و شناسنامه خودرو سواري ليفان (1800) 620 به 
رنگ سفيد روغني مدل 1393 به شماره پالك 151 ج13ـ   ايران 

75شماره موتور LFB479Q140500101 شماره شاسي 
NAKNF4222EB118607 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم 

شناسنامه بنز200I به شماره پالك
159 ل75 -ايران53 موتور30092230 

شاسي 6EA860568 به نام مجيد محبتي نژاد 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت (برگ سبزـ  كارت ماشين) سواري پرايد 
111 شماره شهرباني 871ن18 ايران82 مدل 

 NAS431100G5874508 95 به شماره شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز، سند كمپاني و كليه اسناد 
سواري پرايد مدل 1381 به شماره 

614ق53 ايران56 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني خودرو زانتيا مدل 1385 به 
شماره پالك 866ط15 ايران75 موتور 

 S1512285139372 526864 شاسي
مفقود شده و اعتبار ندارد. 

اصل سند كمپاني، سند مالكيت و برگ سبز خودرو 
سواري پژو مدل 1388 به شماره انتظامي 277ل18 

ايران69 شماره موتور 12488141754 شماره شاسي 
414428 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

برگ سبز و سند كمپاني و سند مالكيت سواري سايپا 
131SE مدل 93 به رنگ سفيد به شماره موتور 

 NAS411100E3655085 5068064 و شماره شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. (سميرم)

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو SD 206 سفيد به 
شماره شهرباني 362ط31ـ ايران88 به نام مصطفي 

 NAAP41FE8FJ259875 شريعت و به شماره شاسي
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

كارت كيشوند اينجانب 
زهرا شريعت پناه به شماره 

159296/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز وانت زامياد مدل 1390 به شماره پالك ايران 
13ـ398ج29 به شماره موتور 80026538 به شماره 

شاسي NAZDL104TKA032197 به نام عبداله رجبيان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

شناسنامه مالكيت سواري 
پژو405 مدل1384 به شماره 
شهرباني 773د97ـ ايران63 

مفقود شده و اعتبار ندارد.

برگ سبز كاميون ولوو مدل 1357 به شماره پالك 
ايران 23ـ672ع63 به شماره موتور 108232 به 
شماره شاسي N106X414355 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

پروانه زنبورداري خانم خديجه ذبيحي 
گلنشيني فرزند اسماعيل به شماره 

ملي 2091108065 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

سند و برگ سبز پژو پارس مدل96 رنگ سفيد پالك 
 181B0006447 828ن56ـ ايران33 موتور
شاسي NAAN11FE0HH986857 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

 90Lاصل سند مالكيت و برگ سبز سواري رنو تندر
مدل87 به شماره پالك 344ص41ـ  ايران96 

موتور D058373 شاسي 022033 به نام غالمرضا 
سليم پور مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

سند كمپاني خودروي سواري پژو206 ب ش 
انتظامي 535ط68ـ  ايران82 مدل87 به ش 

 3ED48J000420 موتور14187001599 ش شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو اچ سي كراس هاچ بك مدل96 
 NAAE4CFZ3HX035915 به شماره شاسي

و شماره پالك 694ق89ايران22 به نام نادر 
عباس دهقان مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز تيبا دو سفيد به شماره 
پالك 321ب96 ـ ايران20 و شماره 
شاسي 1190663 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو پرايد 131 سفيد 
مدل 97 به شماره پالك 888ب96ـ 

ايران20 و شماره شاسي 1121682 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

كارنامه تاكسيراني به نام سيداصغر 
محمودي به شماره خودرو 33 ايران 
965 ت 53 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

مجوز حمل سالح شكاري دو لول ته پر به شماره 
شناسه 013212225377 و شماره سالح 
431325 به نام رضا شهاب مقدم مفقود 
گرديده و از اعتبار ساقط است. (مراغه)

برگ سبز سواري ريو مدل 88 به شماره شهرباني ايران 
 1066828/RE8M15 82ـ  322ب37 به شماره موتور
به شماره شاسي NAS61002291168218 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

برگ سبز اتومبيل پيكان مدل 1381 به شماره 
شهرباني 814ل36 ايران72 به شماره موتور 

11158137859 به شماره شاسي 81539572 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. «قائم شهر»

نوبت سوم 
گواهي نامه موقت پايان تحصيالت 
اينجانب عبدالمجيد قوتي فرزند 

نجف علي به شماره شناسنامه 3017 
و كدملي 0639814425 صادره 
از اسفراين در مقطع كارشناسي 
ناپيوسته رشته علمي كاربردي 
حسابداري صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمي اسفراين (واحد 

مشهد) به شماره 6/29971 مورخ 
1392/9/18 مفقود و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به اسفراين دانشگاه 
آزاد اسالمي ارسال نمايد. اسفراين 

اينجانب محمد اكبري جغالو مالك خودرو 
سمند ال ايكس به شماره انتظامي 
314ق15ايران21 با شماره بدنه 

NAAC91CC0CF884839 شماره 
موتور 12490224659 مدل 1390 به 
علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني 

تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده است، لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز از 
نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر، 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

مفقودي برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 
1387 به شماره شاسي 31674962 ش موتور 

11486078624 و شماره پالك 94 ايران378 ج23 
به نام عبدالرحمن رستگار مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو وانت سايپا 151 مدل 1395 
به شماره شاسي NAS451100F4946259 ش 

موتور 5505943 و شماره پالك 63 ايران 841 و 21 به 
نام سارا احمدي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو وانت كاپرا مدل 1393 به 
شماره شاسي NAGP2PF21EA808505 ش 

موتور SLS8263 و شماره پالك 64 ايران123 ط 24 به 
نام فاطمه نيك خواه اردچي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند كاميون 
كشنده فراز به شماره 
2578350 و شماره 
انتظامي 656ع51 
ايران71 و كارت 

هوشمند راننده به 
شماره 2863186 به 
نام وحيد جمشيدي و 

كارت هوشمند راننده به 
شماره 3189137 به نام 
سيامك جمشيدي مفقود 
گرديده و اعتبار ندارد. 

(گهرو)

كارت هوشمند راننده 
حرفه اي به شماره 

2141153 به نام بهرام 
نظري پور فرزند فضل اله 

به شماره شناسنامه 
12476 صادره از شيراز 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

مفقودي برگ سند پرايد 
132 به رنگ سفيد مدل 

1389 شماره پالك 421ل65 
ايران24 شماره موتور 

3365369 شماره شاسي 
 S1422289145930
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(رامهرمز)

سند كمپاني و برگ سبز 
موتورسيكلت پيشرو 135 

مدل 1393 به رنگ سفيد به 
شماره انتظامي 781 ايران 
37182 و به شماره موتور 

0135NEQ951015 و به 
 135H9352517 شماره ثبت

مفقود و فاقد اعتبار است. 
اسفراين 

دفترچه كشاورزي شماره 
مسلسل 69 مربوط به 3/25 
هكتار زمين كشاورزي واقع 
در روستاي لمسك از مركز 
خدمات كشاورزي ورسن 

به نام حسن تازيكه لمسكي 
فرزند بربر مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان 

برگ كمپاني و برگ سبز
(سند مالكيت) و كارت مشخصات 

سواري پژو پارس ELX رنگ مشكي 
ـ متاليك مدل 1390 به شماره 

پالك 61ـ428د59 شماره موتور 
12690006590 و شماره شاسي 
 T-NAAN41DCBE003586

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشند. بانه 

اصل سند كارخانه و برگ 
سبز خودرو سواري پرايد 

مدل 1388 به شماره موتور 
2984594 به شماره شاسي 
S1482288295711 به 

شماره پالك 65 ايران578ي16 
از آقاي جواد حاجي زاده مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. انار 

شناسنامه محصول لودر 
 L120F ولوو ياكوار مدل
به شماره سريال 2055 

موتور 10637186 
شاسي 5591ـ4568 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

برگه گمركي 
(آلبومين شير) با كد كاال 
35022000 و به شماره 

پروانه 6163267 
مربوط به شركت پارس 

لبن سبالن مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

«اطالعيه»
به اطالع مي رساند مجوز زيست محيطي 

احداث واحد پتروشيمي ابن سينا 
واقع در استان همدان به شماره 

97/300/24326 مورخ 97/6/26 
و هولوگرام اين دفتر به شماره 0534 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي

سازمان حفاظت محيط زيست

شناسنامه مالكيت كاميون 
كشنده ايويكو مدل 1370 
به شماره انتظامي 529ع57 
ـ ايران71 و شماره شاسي 

 WJMS3JPT004124974
و شماره موتور 275039 

مفقود گرديده اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

برگ سبز خودرو پرايد 
141 آي مدل 87 به 

شماره انتظامي 774د43ـ 
ايران73 به شماره موتور 

2254604 به شماره شاسي 
S1482286240270 به نام 

سيد عليرضا هاشمي حقيقي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. داراب

خودروي پژو پارس سفيد 
مدل1396 به شماره 

پالك 41ي563ايران22 
به شماره شاسي

 NAAN01CE3HH017478
سرقت شده در صورت مشاهده با 
شماره 09127637063 تماس 

حاصل فرماييد.

كارت خودرو و كارت 
سوخت پرايد هاچ بك 

شماره پالك546 و 
94ـ ايران66 شماره 
موتور00842067 

شماره شاسي 
 S1442274109693

مفقود و فاقد 
اعتبار است.

سند كمپاني و برگ 
سبز خودرو سواري 

پژو206 مدل1384 به 
شماره پالك 811ج51ـ 

ايران63 به شماره موتور 
1013084003657 و 

شماره شاسي 19847019 
مفقود گرديده و از اعتبار 

ساقط است. شاهرود

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) وانت مزدا 
1600 مدل 1365 آبي 
روغني شماره پالك 59ـ  
674 ج 37 شماره موتور 
081423 شماره شاسي 
6561131 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
گرگان 

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه و سند كمپاني خودرو 

سواري سيستم پژو تيپ 405 
جي ال ايكس آي 8/1 به شماره موتور 
12488365136 و شماره شاسي 
NAAM01CA9AR508801 و 

شماره پالك 94ـ633ط22 به نام يوسف 
كهن فرزند علي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك 

كارت هوشمند به شماره 2189906 
مربوط به يك دستگاه خودروي اتوبوس 

بياباني سيستم اسكانيا تيپ عقاب 
4212 مدل 1387 رنگ سفيدـ  آبي 
ـ روغني با شماره موتور 8106438 

شماره شاسي 3625201 شماره پالك 
24ـ829ع32 به نام نوروز بحراني پور 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آبادان 

آگهي مفقودي
برگ سبز موتورسيكلت سيستم تيز تك كار 
تيپ cc125 مدل 1389 به رنگ نقره اي به 
شماره انتظامي 18573ـ637 و به شماره 

موتور 156FMINCV2010111109 و 
 *NCV***125A8905347* به شماره تنه

متعلق به محمدحسين انوري پوريزدي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري پرايد مدل 

1383 به شماره هاي پالك 
72ـ888ب34 موتور 
00904355 شاسي 

 S1412283294133
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آمل

كارت هوشمند كاميون بنز 1921
كمپرسي به شماره انتظامي 

946ع62 ايران46 وسيله نقليه 
 VINDETL755K2TH129849
به شماره شاسي 129849 و شماره 
موتور 098069 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني و سند 
خودرو سواري پرايد 132 

مدل 1388 به شماره شهرباني 
824س32 ايران21 و شماره 

موتور 3262951 و شماره 
 S1422288132133 شاسي
به نام غالمعلي مهدوي كيا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

 GLX405 برگ سبز خودرو سواري پژو
مدل 1389 به رنگ خاكستري 

متاليك به شماره شهرباني ايران 
83ـ  528ـ  طـ  26 به شماره موتور 

12488359375 و شماره شاسي 
NAAM11CA3AK997203 به 

نام نفيسه فروزانفر مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

برگ سبز يك دستگاه خودروي سواري 
سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 

1395 رنگ سفيدـ  روغني به شماره 
موتور M13/5675124 شماره 

 NAS411100G1268288 شاسي
شماره پالك 34ـ742ق44 به نام 

محمدرضا هدايت نژاد مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان 

سند كمپاني و فاكتور فروش 
خودروي ام وي ام ايكس 
33 به شماره پالك 33 

ايران513 د75 و شماره موتور 
 MVM484FAFD025338

و شماره شاسي 
 NATGBAXK9D1025282

مفقود گشته و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز، كارت و سند 
كمپاني سواري پژو پارس 

مدل 1381 به شماره پالك 
11ـ424ن64 با شماره 

موتور 22828112473 و 
شماره شاسي 81812122 
به نام زهرا نوروز مازندراني 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگه سبز و كارت خودروي 
پرايد 131 مدل 91 رنگ 

نوك مدادي به شماره 
پالك 289م72 ايران77 
ش م 4761040 ش ش 

 NAS411100C1172824
به نام مسعود رضي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. 

كارت ماشين و كارت سوخت خودروي 
 سواري

NEW MVM315H مدل 96 رنگ 

سفيد به شماره پالك 123 ق 97 ايران 
 MVM477FJAH060654 10 ش م
 NATFBAMD7H1052813 ش ش

به نام ساناز قرباني سلطانيه مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
GLX405 آي 8/1 مدل 1388 به رنگ 

نقره ايـ  متاليك به شماره شهرباني 
ايران 73ـ762ـ قـ 85 به شماره موتور 

12488274009 و شماره شاسي 
NAAM01CA6AE859317 به نام 

محمد نعمت الهي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

سند كمپاني موتورسيكلت 
مدل 1391 به رنگ نقره اي 

به شماره شهرباني ايران 
691ـ64261 به شماره موتور 

NBD156FMI00061457 به 
نام محمدحسين خادم الحسيني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. حسينيـ  آباده 

سند كمپاني خودرو وانت پيكان 
مدل 93 رنگ سفيد شيري 

روغني به ش پالك 23ـ463ط32 
ش م 118P0108962 ش ش 
 NAAA36AA9EG699700
به نام حسن خادمي خالدآبادي 

مفقود گرديده ساقط است. بادرود

برگ سبزـ  كارت ماشين و پالك 
سواري پيكان مدل 1383 به 
رنگ سفيدـ  روغني به شماره 

شهرباني ايران 73ـ521 هـ12 به 
شماره موتور 11283054379 
و شماره شاسي 83438494 به 
نام عباس قهرماني مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

برگ سبز، كارت، سند كمپاني 
و كليه مدارك سواري ام وي ام 

315 مدل 1396 به شماره پالك 
45ـ883ل39 با شماره موتور 
 MVM477FJAH066738

و شماره شاسي 
 NATFBAMD0H1056055

به نام هستي مددي زاده مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري 
سمند مدل 91 به شماره پالك 
542ج99 ايران31 و شماره 
 147H0028399 موتور

و شماره شاسي 
 NAACJ1JC7DF133751
به نام رضا حسين پوري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
خودرو سواري سمند ايكس7 
مدل 1382 به شماره پالك 
37ـ  488ب74 و شماره 

شاسي 82223454 و شماره 
موتور 32908224486 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  ناهيد يوسفي 

برگ سبز سواري پرايد 
جي تي ايكس آي نقره اي 

متاليك مدل 1389 به شماره 
موتور 3592632 شاسي 
 S1412289525424

پالك 63ـ  843ن51 مالك 
قمر ظريف مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان 

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) و سند كمپاني سواري 

ريو ال اس 1500 مدل 
1388 به شماره انتظامي 

884ل71 ايران22 شاسي 
 NAS61002291171510
موتور 1069969 به نام احمد 

توكلي شيرازي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
تيپ DE131 رنگ نقره اي 
مدل 1393 شماره موتور 
5037685 شماره شاسي 

 NAS411100E1030702
شماره پالك 95ايران319ص27 
به نام نورمحمد بلوچ شميلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
پارس مدل 1386 به رنگ نقره اي 
متاليك به شماره شهرباني ايران 
73ـ319م41 به شماره موتور 
12486017373 و شماره 

شاسي 50307797 به نام يوسف 
تقي زاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
حسينيـ  آباده 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل 1383 
به شماره پالك 65ـ  957 

ص26 با شماره موتور 
00708236 و شماره شاسي 
S1412283237280 به 

نام مالك اقتداري مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

مفقودي برگ سبزـ  كارت ماشينـ  
سند كمپانيـ  سند ثبتي سواري پژو 
تيپ 1600 آردي مدل 1381 به 
شماره موتور 22328113659 و 
شماره شاسي 0081713210 و 
شماره شهرباني 51 م 168 ايران 
15 به نام هوشنگ كروس ويجويه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (سردرود)

برگ سبز سواري پژو روا 
مدل 1388 به شماره پالك 

45ـ515د79 به شماره 
موتور 11687078067 

و شماره شاسي 
 NAAB21AAX9H047226
به نام محمدرضا عرب گورچوئي 

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. كرمان 

نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

مهدي نيكونهاد فرزند محمدباقر 
به شماره شناسنامه 4118 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته 
زبان و ادبيات انگليسي صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد اردبيل با 

شماره 821190174607 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردبيل به نشاني اردبيل ميدان 

بسيج، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركزي ارسال نمايد. 

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

پيام شهبازي فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 0018114865 صادره از 
تهران در مقطع كارداني پيوسته رشته 
نقشه كشي معماريـ  معماري صادره از 
واحد دانشگاهي شهر قدس به شماره 

2775880 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شهر قدس به نشاني: شهر قدس 
ـ ميدان قدسـ  انتهاي بلوار شهيد كلهر 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس 

ارسال نمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجتبي عســـكري فرزند هاشم به شماره 

شناسنامه 1552 صادره از شـــيراز در مقطع كارداني رشته علمي كاربردي 

نرم افزار كامپيوتر به شـــماره 148330900280 مورخ 86/9/18 صادره از 

واحد دانشـــگاه آزاد ني ريز و كارشناسي در رشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار 

به شـــماره 148622100313 مورخ 87/8/18 صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسالمي بافت كرمان مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.               (شيراز)

گواهي موقت فراغت از تحصيل اينجانب 
سيد عليرضا حسيني به شماره دانشجويي 
82121900 از دانشگاه صنعتي شريف 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

اطالعيه مفقودي

اصل برگ سپرده به شـــماره كوتاژ 7375422 

به تاريـــخ 1395/03/10 مربـــوط به گمرك 

شهيدرجايي متعلق به شـــركت صنايع توليدي 

كروز مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 



بندر عباسـ  خبرنگار اطالعات: پااليشگاه 
ستاره خليج فارس با ظرفيت هاي عظيم خود به 
تنهايي30 درصد كل بنزين كشور را توليد مي كند. 

 مدير عمليات پااليشـــگاه ميعانات گازي 
ســـتاره خليج فارس با اعالم اين خبر افزود: اين 
پااليشگاه به عنوان مگاپروژه اي ملي، دستاوردها و 
ركوردهاي بي نظيري را در عرصه صنعت نفت به 
ارمغان آورده است كه مي توان به مواردي همچون 
بومي سازي تكنولوژي و ساخت كاتاليست هاي 
واحدهاي بنزين سازي كه تاكنون در انحصار تعداد 
محدودي از شركت هاي انگليسي، فرانسوي و 

آمريكايي بوده است، اشاره كرد.  
سروش بيگلري گفت:پااليشگاه ستاره خليج 
فارس، بزرگترين پااليشـــگاه ميعانات گازي و 
بزرگترين توليدكننده بنزين با استاندارد يورو 5 در 
جهان است كه در مساحتي بالغ بر750 هكتار در 
غرب شهر بندرعباس و در جوار آب هاي نيلگون 
خليج هميشـــگي فارس ساخته شده و همچون 
نگيني، تجلي بخش شعار «اقتصاد مقاومتي» است. 

وي با اعالم اين كه با ســـاخت پااليشگاه 
ميعانات گازي ســـتاره خليج فارس، استحصال 

ميعانات گازي نيز كه از ارزش بســـيار بااليي 
برخوردار است افزايش خواهد يافت، اظهار كرد: 
البته اين موضوع را نيز بايد در نظر داشـــت كه 
ميعانات گازي استحصال شده از ميدان مشترك 
پارس جنوبي ظرفيت ذخيره ســـازي محدودي 
داشـــته و تاكنون نيز مصرف آن در داخل كشور 
ممكن نبود و به دليل محدوديت مورد اشـــاره 
چنانچه اين پااليشگاه به بهره برداري نمي رسيد 
بايد به كاهش برداشت گاز يا خام فروشي ميعانات 

گازي ادامه مي داديم. 
او در ارتبـــاط با اقتصـــاد مقاومتي در اين 
پااليشگاه گفت:براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي 
نياز به خودباوري، حمايت و برنامه ريزي است 
كـــه در اين ارتباط پيگيـــري لحظه به لحظه و 
حمايت هاي همه جانبه تمامي اركان نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران نيز ما را بسيار مصمم و 
دلگرم كرد تا در پيشـــبرد اين هدف تمام انرژي 

خود را بگذاريم. 
وي اضافه كرد: البته از اين نكته نيز نبايد غافل 
بشويم كه هماهنگي و همدلي وصف ناپذير همه 
مجموعه اعم از پيمانكاران ساخت و راه اندازي 

و پرســـنل شركت نفت ســـتاره خليج فارس 
همراه با تالش، همت وافر، از خودگذشـــتگي، 
خستگي ناپذيري و كار شبانه روزي، موجب شد 
با تكميل فاز نخســـت و تثبيت توليد فاز اول، 
مراحل ســـاخت و راه اندازي واحدهاي فاز دوم 
در اقدامي ستودني حدود 9 ماه زودتر از موعد و 
برنامه زمانبندي انجام پذيرفت و به مرحله توليد 

پايدار رسيد. 
وي اظهار كرد: مجموعه فعاليت هاي مذكور 
به حدي چشمگير بود و زودتر از استانداردهاي 
زماني به بهره برداري رسيد كه شركت فرانسوي 
صاحب ليسانس فني واحدهاي مشابه، دستيابي به 

اهداف برنامه را امكان ناپذير اعالم كرد. 
 او اضافه كرد: نكته قابل توجه اين كه همزمان 
با افزايش ظرفيت و توسه فاز دوم، حجم بسيار 
باالي فعاليت هاي اجرايي فاز سوم نيز با توجه به 
تجربيات به دســـت آمده از فاز اول و دوم انجام 
شد و به پيش رفت و امروز فاز سوم نيز در شرف 
بهره برداري است و فعاليت هاي اجرايي براي فاز 
چهارم نيز آغاز شده كه به نوبه خود اقدامي قابل 

تحسين است. 

توليد 30 درصد بنزين ايران در پااليشگاه ستاره خليج فارس

نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: 
مشاور مديركل و رئيس اداره فرهنگ 
و ارشـــاد اسالمي نيشـــابور گفت: 
همزمان با بيست و ششـــمين دوره 
هفته كتاب اســـالمي ايران با شعار 
«حـــال  خوش خوانـــدن»، همايش 
«چهل جشـــن كتاب، چهل شـــهر، 
چهل نويســـنده» از 28 آبان 97 در 
فرهنگسراي سيمرغ اين شهر برگزار

 شده است. 
غالمحسين علي پور اظهارداشت: 

سومين جام باشگاه هاي كتابخواني 
كودك و نوجوان ايران در نيشابور با 
حضور 120 باشگاه كتاب خواني فعال 
كه بيش از هزار و 500 عضو هستند، 
به اهتمام فرهنگ و ارشـــاد اسالمي 
و همكاري معاونت اســـتانداري و 
فرمانداري، آموزش و پرورش، سازمان  
فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري، 
اداره كتابخانه هـــاي عمومي، كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
انجمن سينماي جوان، اداره بهزيستي، 

اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، انجمن كتاب پرواز سيمرغ 
و اتحاديه كتابفروشان نيشابور برگزار 

شد. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمي نيشابور گفت: هدف اصلي اين 
باشگاه ها ايجاد جريان كتاب خواني هاي 
گروهي كودكان و نوجوانان است كه 
طي آن با محيط كتاب فروشي، انتخاب 
و خريد كتاب، مطالعه و گفتگو درباره 
كتاب، چرخش كتاب در ميان همساالن، 

ارتباط با نويسندگان و برقراري ارتباط 
مستقيم نويسندگان كودك و نوجوان با 

خوانندگان آشنا مي شوند. 
علي پـــور افـــزود: همزمان با 
برگزاري همايش «چهل جشن كتاب، 
چهل شهر، چهل نويسنده» در نيشابور، 
مراســـم افتتاحيه جام باشگاه  هاي 
كتابخواني كـــودك و نوجوان اين 
شهرســـتان همراه با تجليل از فعاالن 
كتاب و كتابخواني كودك و نوجوان 

نيشابور نيز برگزار شد.  

شيرازـ خبرنگار اطالعات: كتاب هاي مربوط به حوزه صلح به منظور 
ترويج فرهنگ صلح و دوستي و نهادينه شدن گفتمان صلح در فارس معرفي 

مي شود. 
  مديركل كتابخانه هاي عمومي فارس در نشست كتابخوان تخصصي 
صلح كه به مناسبت هفته كتاب برگزار شد، گفت: معرفي كتاب هاي حوزه 
صلح در معرفي چهره بهتر و واقعي از ايران براي مردمان دنيا بســـيار موثر 

خواهد بود .
 روح اهللا منوچهري با اشاره به آيين تقدير از فعالين حوزه كتاب كه 24 
آبان ماه به ميزباني در تهران برگزار شد، اضافه كرد: در اين مراسم فارس با 
8 جايزه و 6 برگزيده ملي در بخش هاي مختلف كتاب و كتابخواني خوش 

درخشيد كه اين موفقيت در تاريخ كتابخانه هاي فارس بي سابقه است  .
 همچنين ليال دودمان عضو شوراي اســـالمي شهر شيراز نيز در اين 
نشست خواســـتار معرفي اين كالنشهر به عنوان پايتخت صلح در سطح 
بين المللي شد و با اشـــاره به برگزاري نخستين كنگره بين المللي صلح و 
سالمت در شيراز، گفت: برگزاري اين كنگره مي تواند مقدمه مناسبي براي 

معرفي شيراز به عنوان پايتخت صلح در سطح بين الملل باشد .
 وي با اشـــاره به اينكه 13 نوامبر به عنوان روز مهرباني و 16 نوامبر 
به عنوان روز مدارا از ســـوي يونسكو لقب گرفته است، افزود: با توجه به 
جنگ هاي يمن، افغانستان و غيره و تنش هاي خاورميانه اين پيام ها به دنبال 

القاي گسترش صلح در جهان هستند .
 عضو شوراي اسالمي شهر شيراز با بيان اينكه شرايط طبيعي جهان بر 
مبناي دوستي و  صلح گستري است، اضافه كرد: جامعه شناساني كه در اين 
زمينه فعاليت و مطالعه كردند معتقدند تمام اهداف علم در جهت بهتر شدن 

سرنوشت انسان است .
 دودمان در ادامه با اشاره به اينكه صلح در جامعه ما نهادينه نشده است، 
تاكيد كرد: ارزش صلح در جامعه ما درك نشده، چراكه خشونت خانگي و 

خياباني متاسفانه روز به روز در حال افزايش است .
 وي تبعيض و ناعادالنه بودن فرهنگ در جامعه را نوعي خشونت عليه 
زنان دانست و يادآور شد: مادران ايراني با وجود اين تبعيض ها فرصت تربيت 

و پرورش بهينه فرزندان را از دست مي دهند  .
 دودمان بـــر لزوم آموزش فرهنگ صلح از دوران كودكي تاكيد كرد و 
گفت: نبايد تالش كرد تا كتاب هاي درسي سنگين را به كودكان آموزش داد 
چراكه خواندن يك رمان خوب و مفيد نه تنها دايره واژگان كودكان را افزايش 

مي دهد بلكه سبب تقويت فرهنگ گفتگو و كاهش خشونت مي شود.    

نيشابور، ميزبان همايش چهل جشن كتاب در چهل شهر 

معرفي كتاب هاي حوزه صلح در فارس 

1010اخبار شهرستانها

كرمانـ  خبرنـــگار اطالعات: پايان كار 
برخي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اســـتان 
كرمان در برنامه زمانبندي براي ســـال آينده 

پيش بيني شده است. 
  استاندار كرمان درنشست ستاد اقتصاد 
مقاومتي اين استان تاكيد كرد: گزارش پيشرفت 
اين پروژه ها بايد بـــه صورت ماهانه دريافت 

شود . 
محمدجواد فدايـــي همچنين باتاكيد بر 
اين كه صورت جلسات ستاد بايد كارشناسي 
شده و درست باشد،گفت: بي توجهي به مفاد 
صورتجلسات موجب نارضايتي مردم مي شود 
و از اين پـــس هرگونه بي توجهي و پيگيري 
نكردن مفاد مورد توافق در جلسات در قالب 
نامه اداري به مراجـــع مربوطه و وزير اعالم 

خواهد شد . 
وي بااشاره به اين كه براي ايجاد اشتغال 
و رونق توليد بايد با نگاه جديدي اقدام شود، 
افزود: در اين راستا توجه به سرمايه گذاران و 
تسهيل مسير سرمايه گذاري از اهميت ويژه اي 

برخوردار است . 
فدايي همچنين توجه به استاندارد كاالهاي 
كشاورزي را بســـيار مهم دانست وازانجام 
اقدام هاي انجام شـــده در اين حوزه قدر داني 
كرد . در اين نشست رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان كرمان نيز گفت: برنامه هاي 

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شامل 14 برنامه 
است و 240 پروژه اقتصاد مقاومتي در دو بخش 
دولتي و خصوصي در استان كرمان تنظيم شده 
كه از اين تعداد 166 پروژه دولتي و 74 پروژه 

مربوط به بخش خصوصي است . 

جعفر روردي مجموع ســـرمايه گذاري 
مورد نياز اين پروژه هـــا را 55 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد وافـــزود: تاكنون 12,6 هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده كه 300 
2ميليارد تومان مربوط به پروژه هاي دولتي و 

10 هزار و 300 ميليارد تومان مربوط به بخش 
خصوصي است . 

وي گفـــت: پيـــش بيني مي شـــود با 
بهره برداري از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان 
كرمان در بخش دولتي 366 شغل و در بخش 

خصوصي 22 هزار شغل ايجاد شود . 
او اعالم كـــرد: 120 پروژه از پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي اســـتان كـــه 50 درصد كل 
طرح ها را شـــامل مي شوند، 98 درصد حجم 
سرمايه گذاري و 86 درصد اشتغال را به خود 

اختصاص مي دهند    .    
روردي تاكيد كرد: ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي بيشـــترين انرژي خود را روي اين 
پروژه ها خواهد گذاشت و به تفكيك هر كدام 
از دســـتگاه هاي اجرايي پروژه ها احصاء و با 

حساسيت ويژه دنبال مي شود . 
رئيس ســـازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان كرمان با اشاره به اين كه ميزان پيشرفت 
فيزيكي پروژه هاي اقتصـــاد مقاومتي بخش 
دولتي 49 درصد و بخش خصوصي 35 درصد 
اســـت، افزود: بعضا عدد اعالمي دستگاه ها با 
پيشرفت مالي و برنامه زمان بندي همخواني 
نداشته و به طور نسبي درپيشرفت فيزيكي از 

برنامه زمان بندي عقب هستيم . 
او با اعالم آمادگي ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي استان كرمان براي رفع موانع، گفت: 
ستاد در صورت لزوم موارد را از طريق ستاد 
مركز پيگيري خواهد كرد و الزم است ستادهاي 
شهرستاني در برخي موارد بيشتر تقويت شوند 
و فرمانداران به صورت تكليفي درگير شده و 

پروژه ها را در شهرستان ها دنبال كنند. 

بزرگداشت روز كتاباستاندار كرمان:  ايجاد اشتغال و رونق توليد،  نياز به نگاه جديد دارد
كتابخواني و كتابدار در كرمان 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: آيين بزرگداشت روز كتاب، كتابخواني 
و كتابدار در كرمان برگزار شد. 

معاون اداري و مالي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشـــور در اين آيين از 
كتابداران به عنوان خط مقدم حوزه كتاب و كتابخواني ياد كرد و گفت: كتابدار 
بايد با مطالعه انس داشته و منبع و منشاء خوبي براي دادن مشاوره به مراجعان 
باشد. اسماعيل شفاعي با اشاره به رونمايي از سند حرفه اي كتابداري در كشور 
اعالم كرد: در اين سند مشخص شده كه كتابداران بايد به چه مباحث و مباني 
آشنايي كامل داشته باشند. وي در ادامه سخنان خود از هوشنگ مرادي كرماني 
به عنوان ذخيره و سرمايه اي براي حوزه كتاب و كتابخواني كشور و استان كرمان 
نام برد و افزود: حضور مرادي كرماني در هيات امناي كتابخانه عمومي، اتفاقات 
و كمك  هاي بزرگي را براي ما به ارمغان مي آورد و دســـت ياري به ســـمت 
ايشان دراز مي كنيم. هوشنگ مرادي كرماني نويسنده كرماني و عضو پيوسته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز گفت: جهان امروز جهان تصوير است و همه 

انسان ها در روستاها، شهر و خيابان، با تصاوير زندگي مي كنند. 
وي همچنين با اشاره به اين كه ادبيات ريشه در نهاد مادران دارد، افزود: 
كودكي همه ما با الاليي مادران و افسانه گويي آنان شروع شده و اكنون نيز بيشتر 

كساني كه در حوزه كتاب و كتابخواني فعاليت دارند بانوان هستند. 
به گفته مرادي كرماني ادبيات عاميانه ما سينه به سينه از زنان و مادران منتقل 
شده و اين دستمايه هميشگي و ماندگار ادبيات جهاني است و اگر بخواهيم 
ادبيات عاميانه را حذف كنيم، نويسندگان بزرگي همچون فردوسي و شكسپير 
را بايد حذف كنيم. در ادامه مديركل كتابخانه هاي عمومي اســـتان كرمان از 
ساخت 30 كتابخانه توســـط نيكوكاران در استان خبرداد و افزود: نيكوكاران 
كتابخانه ساز 16 هزار مترمربع فضاي كتابخانه اي به استان كرمان اهدا كرده اند. 

به گفته محمد جواد حسين زاده در كتابخانه هاي عمومي استان كرمان يك 
ميليون و 600 هزار جلد كتاب نگهداري مي شود و بيش از 135 هزار نفر عضو 
اين كتابخانه ها هستند. وي عضويت رايگان در كتابخانه هاي عمومي، بازگشايي 
3 واحد كتابخانه و گشايش يك كتابخانه را از برنامه هاي هفته كتاب امسال در 

استان كرمان اعالم كرد. 

تحقق سند تحول بنيادين 
در گرو توجه به آموزش ابتدايي است 

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: براي تحقق سند تحول بنيادين در نظام 
آموزش و پرورش بايـــد آموزش هاي مهارت محور مقطع ابتدايي مورد توجه 
جدي قرار گيرد. معاون آمـــوزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در آيين 
معارفه مديركل جديد آموزش و پرورش اســـتان قزوين گفت: اگر به دنبال 
تحقق سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش كشور هستيم بايد به زمان 

طاليي تربيت عقالني، عاطفي و اجتماعي مقطع ابتدايي توجه كنيم. 
دكتر رضوان حكيم زاده با تاكيد بـــر اين كه آموزش هاي مقطع ابتدايي 
بايد بر اساس برنامه هاي تربيتي و مهارت محور باشد، افزود: از آنجا كه دوره 
دبســـتان زيربنايي ترين دوره براي شكل گيري شخصيت آينده دانش آموزان 
است، بايد مورد توجه جدي نظام آموزشي قرار گيرد. وي همچنين با تاكيد 
بر اين كه تربيت اخالقي و عاطفي بايد جايگزين تست، آزمون و برنامه هاي 
آموزشي حاشيه اي شود، اصرار براي انجام اين روش آموزشي را نوعي خيانت 
به دانش آموزان دانســـت. او در ادامه با اشاره به اجراي طرح جايگزين كردن 
تكاليف مهارت محور به جاي مشـــق شب در مقطع ابتدايي، ياد آور شد: اين 
طرح به منظور آموزش هاي فعاليت محور و مهارتي به جاي رونويســـي هاي 
سنتي براي دانش آموزان دبستاني اجرا مي شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش همچنين از توجه به آموزش هاي مهارت زندگي در ســـند 
برنامه درس ملي خبرداد و افزود: در اين برنامه فعاليت هاي متنوعي ازجمله 
مهارت خواندن، نوشتن و مشاهده فعال براي دانش آموزان و كودكان پيش بيني 
شده است تا معلمان با خالقيت و توانمندي مهارت هاي پايه اي دانش آموزان را 
تقويت كنند. دكتر حكيم زاده درباره برنامه هاي پيش بيني شده براي توسعه مقطع 
پيش دبستاني نيز گفت: با توجه به اهميت اين مقطع وزارت آموزش و پرورش 
تمركز خود را روي توانمندسازي مربيان و آموزش هاي الزم گذاشته است. 

وي با اشاره به پيشتازي استان قزوين براي توسعه آموزش  و پوشش مقطع 
پيش دبستاني اعالم كرد: نخستين همايش هويت ايراني كودكان اسالمي با تمركز 
بر پيش دبستاني در استان يزد برگزار مي شود. در ادامه خيراهللا رحماني مديركل 
جديد آموزش و پرورش اســـتان قزوين تقويت مديريت و تفويض اختيار بر 
مدرسه محوري، جوان گرايي در پست هاي مديريتي مناطق، شايسته ساالري و 
اســـتفاده از تمامي ظرفيت هاي استان در جهت تعليم و تربيت نسل آينده را 
از برنامه هـــاي حوزه مديريتي خود اعالم كرد. در اين آيين ضمن قدرداني از 
خدمات پنج ساله قاسمي مديركل پيشين آموزش و پرورش استان قزوين، خيراهللا 

رحماني به عنوان مديركل جديد معرفي شد. 

سرپرست استانداري اصفهان منصوب شد
اصفهـــان - خبرنگار اطالعات: با حكم وزير كشـــور، محمدعلي 
شجاعي، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اصفهان 

با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداري اصفهان منصوب شد. 
متن حكم عبد الرضا رحماني فضلي خطاب به محمد علي شجاعي بدين 
شرح است: به موجب اين حكم جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
استانداري اصفهان منصوب مي نمايد. توفيق شما را در انجام امور و وظايف 
محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواســــتارم. دكتر محسن مهرعليزاده 
استاندار پيشين اصفهان آبان سال96 به سمت استاندار اصفهان منصوب شد اما 

مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي شد.

مرمت گنبد تاريخي بقعه شهشهان اصفهان  
*مرمت گنبد آجري بناي تاريخي بقعه شهشهان اصفهان آغاز شد. 
مدير گروه اماني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان با اعالم اين مطلب افزود: در چند دهه گذشـــته گنبدي آجري به 
صورت الحاقي با آجر و با قالبي فلزي روي بناي تاريخي بقعه شهشهان 
اصفهان بنا شده بود. منصور زيرك با اشاره به اينكه در يك ماه گذشته بر 
اثر گذشت زمان و فرسايش مصالح، بخشي از اين گنبد جديد دچار ريزش 
شد گفت: مرمتگران گروه اماني اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان با 
برنامه ريزي هاي به عمل آمده كار مرمت اضطراري اين گنبد را آغاز كردند.

 به گفته وي، مرمت اين بقعه به مدت يك هفته و با هزينه اي افزون 
بر 100 ميليون ريال انجام مي شود. بقعه تاريخي شهشهان اصفهان در محله 
قديمي شهشـــهان واقع شده و بر اساس شواهد و مدارك، متعلق به دوره 
تيموريان و سده نهم هجري است. اين بنا مدفن (شاه عالء الدين محمد) از 

بزرگان اصفهان همزمان با دوران سلطنت فرزندان تيمور است.

انتصاب سرپرست استانداري فارس  
  شـــيرازـ  خبرنگار اطالعات: وزير كشور در حكمي يداهللا رحماني 
معاون اســـتاندار فارس را با حفظ سمت به مســـئوليت سرپرستي اين 
استانداري منصوب كرد. اسماعيل تبادار استاندار فارس كه در اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان از اين مسئوليت خداحافظي كرد، نيز پيامي 

خطاب به مردم فارس صادر كرد  . 

2  نشان جهاني صنايع دستي
 به بانوان هنرمند فارس رسيد

*بانوان هنرمند صنايع دستي فارس در ششمين دوره داوري اعطاي 
نشان بين المللي مرغوبيت و برتري صنايع دستي موفق به كسب 2 گواهينامه 

از شوراي جهاني صنايع دستي شدند. 
معاون صنايع دســـتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و 
گردشگري فارس با بيان اين خبر، افزود: صنايع دستي فارس با هدف ارتقاي 
استانداردهاي كيفي در صنايع دستي ايراني، كمك به بازاريابي محصوالت 
صنايع دستي و افزايش هم افزايي با ساير كشورها، از سال 2007ميالدي 
در رقابت هاي شوراي جهاني صنايع دستي شركت كرده است و برگزاري 
اين برنامه در سال 2014از سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

(يونسكو) به شوراي جهاني صنايع دستي انتقال يافت .
 حيدرعلي زاهديان نژاد گفت: در برگـــزاري چهارمين دوره داوري 
اعطاي نشان ملي مرغوبيت و برتري آثارصنايع دستي در سال 96 و حضور 
موفق هنرمندان فارس در اين برنامه، 2 اثر از فارس براي ارزيابي به داوري 
بين المللي شـــوراي جهاني صنايع دستي راه يافت .   وي اضافه كرد: جعبه 
منقش به نقش گل بابونه، اثرسارا احمدي هنرمند آباده اي فعال در رشته منبت 
به همراه گليم رند هنرمند فيروزآبادي محدثه صفري توانستند با كسب امتياز 

بااليي، نشان بين المللي را از شوراي جهاني صنايع دستي دريافت كنند. 

ثبت ملي داركوب قهوه اي چهار محال و بختياري
شـــهركرد- خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيســـت 
چهارمحال و بختياري، از ثبت ملي داركوب قهوه اي در فهرست گونه هاي 
حيات وحش ايران خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان چهار محال و بختياري، شهرام احمدي در اين باره گفت: اين 
گونه جانوري، از راسته داركوب سانان است كه توسط سعيد حيدري يكي 
از دوســــتداران و عكاسان طبيعت درشهرستان كوهرنگ عكسبرداري شده 
است.  وي افزود: اين گونه مهاجر، فرودين سال 96 شناسايي و عكسبرداري و 
به كميته ملي ثبت و جمع آوري و ساماندهي گونه هاي حيات وحش ارسال 
شد.به گفته وي، اين پرنده با 16 سانتميتر طول بيشتر در باغ ها، مزارع، ميوه 
زارها، پارك ها، ودر رديف درخت كنار مزارع و حفرهاي موجود در درختان 
ميوه زندگي مي كند.احمدي گفت: تشــــخيص اين پرنده به دليل توانايي و 
سازگاري در مخفي شدن، مشكل است.پيش از اين نيز گونه «كوركوربال سياه» 
و «سياه گوش» در استان چهارمحال وبختياري شناسايي و ثبت ملي شده بود. 
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
شركت تعاوني مسكن كاركنان قرارگاه 

منطقه پارچين (نوبت اول)
بدينوسيله از كليه اعضاي محترم اين تعاوني دعوت مي گردد به منظور 
شركت در جلسه مجمع عمومي عادي اين شركت كه رأس ساعت 14 
روز دوشنبه 97/09/12 در محل نمازخانه امام سجاد(ع) واقع در قرارگاه 
شهداي منطقه پارچين تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند در ضمن 
كليه مصوبات اتخاذ شـــده در اين مجمع با رعايت مقررات براي كليه 

اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمناً اعضايـــي كه تمايل به كانديداتوري جهـــت عضويت در هيئت 
تصفيه تعاوني را دارند، درخواســـت كتبي خود را حداكثر 5 روز پس از 

چاپ آگهي تحويل تعاوني دهند.
دستور جلسه:

1ـ گزارش هيئت مديره و بازرس
2ـ طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به سال 95 و 96

3ـ انتخاب اعضاء هيئت تصفيه
هيئت مديره 4ـ تعيين محل تصفيه

تعاوني مسكن كاركنان قرارگاه منطقه پارچين

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
موسسه خيريه حمايت از كودكان 

مبتال به سرطان(محك)
پيرو آگهي دعوت مجمع عمومي عـــادي به طور فوق العاده مندرج در 
روزنامه اطالعات شماره 27135 مورخه 1397/08/07 و عدم حصول 
حد نصاب تشـــكيل جلسه فوق الذكر، به اطالع مي رساند؛ جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده موسســـه خيريه حمايت از كودكان 
مبتال به سرطان (محك) رأس ساعت 9:00 بامداد روز دوشنبه مورخه 
1397/09/12 در محل سالن كنفرانس بيمارستان فوق تخصصي محك 

تشكيل مي گردد.
دستور جلسه عبارت است از:

1ـ گزارش انحراف سنجي برنامه و بودجه سال1397؛
2ـ بررسي و تصويب بودجه شرايط اضطراري سال1397؛

3ـ گزارش انحراف سنجي برنامه استراتژيك 1396ـ1400؛
4ـ گزارش تحويل پروژه ساختمان شماره2؛

5ـ بررسي و تصويب بازنگري سياست هاي ماليـ  درماني؛
6ـ ساير موارد قابل طرح در مجامع عمومي عادي؛

هيئت مديره

بسمه تعالي

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت تعاوني فرااستاني پيام تك فاوا (نوبت دوم) در سال 1397

بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت تعاوني دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق ا لعاده نوبت دوم كه رأس ساعت 14 روز 
يكشنبه مورخ 1397/9/18 در محل: تهرانـ  خيابان ستارخانـ  باالتر از ميدان توحيد، روبروي برج هاي ستارخان، نبش خيابان شادمهر (شادمان)ـ  مجتمع 

مخابراتي شهيد يگانه، سالن اجتماعات شهداي بسيج مخابرات تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
اگر حضور عضوي در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ميســـر نباشد، مي تواند وكالتا حق اعمال راي را به غير بدهد. برابر آئين نامه تشكيل مجامع عمومي، هر عضو 
مي تواند وكالت سه نفر و هر غير عضو مي تواند فقط وكالت يك نفر را بپذيرد (يعني آراي وكالتي هر عضو 3 راي و آراي وكالتي هر شخص غيرعضو يك رأي خواهد بود).

ضمناً به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 97/9/5 
و در ســـاعات اداري در محل دفتر شركت تعاوني واقع در تهرانـ  خيابان سهروردي شماليـ  خيابان سرمد، پالك 4ـ طبقه دوم شرقي حاضر تا پس از احراز 

هويت و تاييد وكالت نامه، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.
الزم به توضيح است كه كسانيكه وكالت نامه محضري مي دهند، احتياج به حضور همزمان در دفتر تعاوني را ندارند.

توضيحات:

1ـ همراه داشتن كارت شناسايي معتبر جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم ضروري است.
2ـ در وكالتنامه بايستي نوع مجمع و تاريخ مجمع ذكر گردد.

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش مديرعامل و هيئت مديره.
2ـ اتخاذ تصميم در رابطه با واگذاري سهام شركت ارتباطات كوه نور، متعلق به شركت تعاوني فرااستاني پيام تك فاوا.

هيات مديره شركت تعاوني فرااستاني پيام تك فاوا

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه كانون 
بازنشستگان بيمه ايران به شماره ثبت 14426 

و داراي شناسه ملي 101001540082(نوبت دوم)
بدينوسيله از عموم بازنشستگان و مستمري بگيران شركت سهامي بيمه ايران دعوت مي شود، 
در جلسه مجمع عمومي كانون كه رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 14 آذرماه 1397 در 
محل باشگاه شركت بيمه به نشاني: تهرانـ  شهرك قدس (شهرك غرب)ـ  خيابان ايران زمين 

ـ پالك 2235 تشكيل مي شود، حضور بهم رسانند.
همراه داشـــتن اصل كارت ملي جهت اخذ ورقه حضور در جلسه مجمع و اعالم رأي ضروري 

است.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش بازرس قانوني.
2ـ اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي دوره منتهي به تاريخ 97/06/31

3ـ انتخاب 2 نفر اعضاي علي البدل
4ـ انتخاب بازرس قانوني (اصلي و علي البدل)

5ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي
6ـ ساير موارد احتمالي كه در صالحيت رسيدگي مجمع عمومي باشد.

هيئت مديره كانون بازنشستگان بيمه ايران

آگهي مزايده
شركت توليدي صنعتي بهران موتور گلپايگان درنظردارد 
قطعات راكد خودرويي خود را از طريق مزايده به باالترين 
قيمت پيشـــنهادي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند 
حداكثر ظرف يك هفته كاري پس از انتشـــار اين آگهي 
جهت دريافت و تكميل اســـناد مزايده به واحد بازرگاني 
شركت به آدرس شهرســـتان گلپايگانـ  كيلومتر يك 
جاده خوانسارـ  شهرك صنعتي ســـايپا مراجعه و يا با 

شماره 03157248042 تماس حاصل نمايند.
شركت توليدي صنعتي 
بهران موتور گلپايگان

آگهي فراخوان عمومي مناقصه نوبت دوم 
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

آگهى تغييرات شركت جهاد نصر حمزه سهامى خاص
 به شماره ثبت 195540 و شناسه ملى 10102374244 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/14 و اجازه مجمع فوق العاده 97/4/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 150000000000 ريال به مبلغ 300000000000 ريال منقسم 
به 300000000 سهم 1000 ريالى با نام از محل سود انباشته افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 

گرديد . ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272565)

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى پروژه آرمان پرند مپنا
 به شماره ثبت 40311 و شناسه ملى 14006391482 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 وتائيديه سازمان بورس و اوراق بهادار 
به شـــماره 122/37893 مورخ 1397/05/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورت هاى مالى صندوق منتهى به 
1396/12/29 به تصويب رسيد. - موسسه هوشيار مميز به عنوان حسابرس صندوق براى سال مالى منتهى به 

1397/12/29 انتخاب شد. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى صندوق تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272566)

آگهى تغييرات شركت گروه پزشكى برزويه سهامى خاص

 به شماره ثبت 11581 و شناسه ملى 10100456126 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/30 و تنفس هاى مربوطه تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى مفيد راهبر به شناسه ملى 10861836531 به عنوان بازرس قانونى شركت 
براى يك سال مالى انتخاب گرديد .روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت 

انتخاب گرديد. ترازنامه وحساب سودو زيان سال مالى 96 به تصوب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272559)

آگهى تغييرات شركت پارس ميامى كوير سهامى خاص
 به شماره ثبت 285627 و شناسه ملى 10103236213 

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
 محل شـــركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى -
 شـــهر تهران - محله رسالت - خيابان كرمان - بزرگراه رسالت - پالك 792 طبقه همكف- كدپستى 

1634874914تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272560)

آگهى تغييرات موسسه صندوق سرمايه گذارى مشترك خوارزمى
 به شماره ثبت 27971 و شناسه ملى 10320623737 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/09/26 و مجوز شماره 122/30143 مورخه 96/10/19 سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چك، سفته، برات 
و .... با امضاء دو نفر از ســـه نفر عليرضا كنعانى كدملى0065204980 و امير وفايى كدملى 0381928160 وحامد 
قربانى كدملى 4911560711 به همراه مهر صندوق و ساير مكاتبات ادارى و عادى با امضاء آقاى حامد قربانى و مهر 

صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272561)

آگهى تغييرات شركت دارو پالسما ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 276025 و شناسه ملى 10103117048 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در 
واحد ثبتى تهران به آدرس: تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى- شهر تهران- محله جمالزاده - خيابان 
شهيد يداله امير لو(گلبار) - خيابان شهيد غالمرضا طوسى(شباهنگ) پالك -121 طبقه دوم- واحد جنوبى- 

كدپستى 1419716465 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272562)

آگهى تغييرات شركت صنايع شير ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 38074 و شناسه ملى 10100834933 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت توسعه صنايع 
بهشهر به شناسه ملى 10100539090 به نمايندگى آقاى رضا اكبرى نورى به شماره ملى 0064928500به 
عنوان عضو هيأت مديره براى بقيه مدت قانونى تا تاريخ 98/04/20 انتخاب گرديدند. مابقى نمايندگان حقيقى 

عضو حقوقى هيأت مديره و مديرعامل شركت كماكان در سمت خود باقى هستند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272564)

آگهى تغييرات صندوق سرمايه گذارى
 اختصاصى بازارگردان آينده نگر توسعه سينا

 به شماره ثبت 37901 و شناسه ملى 14005620538 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع صندوق مورخ 1396/11/29 و مجوز سازمان 
بـــورس و اوراق بها دار بشـــماره 122/32966 مـــورخ 96/12/17تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : - صورتهاى مالى، ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان مربوط به 
عملكرد ســـال مالى منتهى به 1396/09/30 مورد تصويب قرار گرفت. شركت 
سبدگردان كاريزما بشناســـه ملى10320521929 به عنوان متولى صندوق 
موسسه حسابرسى و خدمات مالى هميار حساب بشناسه ملى10100313970 
 به عنوان حســـابرس صندوق انتخاب شـــد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه

 كثير االنتشار براى درج آگهى هاى صندوق انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272563)

آگهى تغييرات شركت رايان سپند داروك سهامى خاص
 به شماره ثبت 500354 و شناسه ملى 14006269553 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موارد ذيل به موضوع فعاليت شركت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گرديد : تاسيس و اداره كارخانه داروسازى، طراحى ، توليد و سفارش توليد 
دارو ، واردات دارو و مـــواد اوليه و تجهيزات توليد كليه انواع دارو ، عرضه و فروش و 
صادرات محصوالت دارويى پس از اخذ مجوزهاى الزم. تهيه ، توليد ، پخش ، صادرات 
و واردات هرگونه كاالى مجاز از جمله مواد اوليه و محصوالت نهايى دارويى (انسانى، 
دامى، بيولوژيك، شيميايى و گياهى) ، مواد شيميايى ، آرايشى و بهداشتى ، بسته 
بندى بالك هاى دارويى و شيميايى و همچنين توليد قراردادى داروها، اخذ و اعطاى 
نمايندگى، مشاركت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى و سرمايه گذارى 
در فعاليت هاى مرتبط با موضوع شركت ( در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات 
فعاليت پس از اخذ مجوزهاى الزم ) محل شركت به نشانى استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله اميرآباد-بزرگراه حكيم-خيابان كارگر 
شمالى-پالك -1462طبقه همكف- كدپستى 1439955991 تغيير يافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گرديد . تعداد اعضاء هيأت مديره به3 نفركاهش يافت و 

ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272558)

آگهى تغيير محل شركت پردازش و تبديل داده هاى كار 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 148089 و شناسه ملى 10101909668

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1392/05/27 محل شركت به نشانى 
تهران خيابان كريمخان خيابان ميرزاى شيرازى پالك 54 واحد 3 كد پستى 1597973811 

تغيير يافت و بدين ترتيب ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272552)

آگهى تغييرات شركت رايان سپند داروك سهامى خاص
 به شماره ثبت 500354 و شناسه ملى 14006269553 

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مـــورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى على
 نجم الدين به شـــماره ملى 0060138191، خانم زهرا محتشمى به شماره ملى 4900004960،آقاى اميرحسين 
انارى به شـــماره ملى 5710044441 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند . آقاى 
محمدحسين درويش به شـــماره ملى 0044522533 به سمت بازرس اصلى، خانم گلبرگ علويان به شماره ملى 

1756029891 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272555)

آگهى تغييرات شركت صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى توسعه فناورى نانو 
سهامى خاص به شماره ثبت 417244 و شناسه ملى 10980230751 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/07 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : ستاد فناورى نانو به شناسه ملى 14000244065 - شركت كار آفرينى و فن آورى ايران 
كفا به شناســـه ملى 10100900990 - موسسه طرح و توســـعه فن آورى ايرانيان به شناسه ملى 

10100518335 به سمت اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272556)

آگهى تغييرات شركت آتيه تاكسى تابان سهامى خاص
 به شماره ثبت 489307 و شناسه ملى 14005723366 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى فريوران راهبرد باشناسه ملى 10861873119 بعنوان 
بازرس اصلى و آقاى امير خســـروى فر با كدملى 4170394321 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 

شركت تعيين گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(272557) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى نور كوثر ايرانيان سهامى عام 
به شماره ثبت 228825 و شناسه ملى 10102699549 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/11 
و مجوز شـــماره 122/39040 مورخه 1397/6/19 سازمان بورس واوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : صندوق بازنشستگى، وظيفه، ازكارافتادگى و پس انداز 
كاركنان بانكها با شناسه ملى 10103037570 - شركت توسعه و مديريت سرمايه 
صبا با شناسه ملى 14003923256 - شركت ليزينگ بازنشستگان مشرق زمين 
با شناســـه ملى 10320410002 - شركت سرمايه گذارى توسعه عمران سپهر 
هشتم با شناســـه ملى 10320206471 - شركت ستاره عمران زمين با شناسه 
ملى 10320529930 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 

گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272551)

آگهى تغييرات شركت پردازش و تبديل داده هاى كار شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 148089 و شناسه ملى 10101909668

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1392/05/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى دارا گلبن كد ملى0452484529 به سمت رئيس هيئت 
مديره ،آقاى محمد على شيروانى كد ملى 0652966713 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و آقاى سيد غالمرضا سيد زين العابدين كد ملى 0056272316 به 
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب شدند وكليه اسناد 
تعهد آور و اوراق بهادار از قبيل چك و ســـفته و برات و ساير قراردادها وساير عقود 
اسالمى با امضاءمدير عامل و يكى از اعضاءهيئت مديره همراه با مهر شركت و در 
غياب مديرعامل با امضاءرئيس هيئت مديره به همراه يكى از اعضاء هيئت مديره 
و مهر شركت و اوراق عادى وادارى باامضاء مدير عامل به همراه مهر شركت معتبر 

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشورميباشد .
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(272553)

آگهى تغييرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
سهامى خاص به شماره ثبت 149271 و شناسه ملى 10101921197 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عـــادى بطور فوق العـــاده مورخ 
1397/02/30 تصميمـــات ذيـــل اتخاذ شـــد : آقاى عباســـعلى جعفرى 
 نســـب با شـــماره ملـــى 1285552725 بعنـــوان رئيس هيـــأت مديره و

 مدير عامل ،آقاى داريوش امير سردار گودرزى باشماره ملى 4132394239 بعنوان 
نايب رئيس هيأت مديره و آقايان محمد رضا دانش فر با شماره ملى5899791391، 
آقاى احمد بهفرد با شماره ملى 1754158481و آقاى پرويز معماريان با شماره 
ملى 1285556429بعنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و آقاى ســـيامك شيخ 
مقدس با شـــماره ملى 0054669332و آقاى سيد ابوالقاسم موسوى با شماره 
ملى0040663841 بعنوان اعضاى على البدل هيأت مديره براى مدت دو ســـال 

انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272554)

آگهى تغييرات شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 225952 و شناسه ملى 10102671221 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حســـاب ســـود و زيان ســـال مالى 1396 ا مورد تصويب قرار گرفت مؤسسه حسابرسى مختار و 
همكاران شناسه ملى 10100142093 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى اصول پايه فراگير شناسه 
ملى10100517106 بعنوان بازرس على البدل ســـال مالى 1397 انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد، 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272549)

آگهى تغييرات شركت فاضالب تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 120196 و شناسه ملى 10101637409 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مـــورخ 1397/04/10 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 
ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. مؤسسه حسابرســـى اصول پايه فراگير به شناسه 
ملى10100517106 بعنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى مختار و همكاران به شناسه ملى10100142093 
 بعنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (272550)



آموزش و پرورش ايران قديميترين وزارتخانهاي اســـت كه بعد از 
مكتبخانه و برداشتن چوب و فلك، رنگ تجدد بهخود گرفت و باالترين 
نيرو و اربابرجوع را در ســـطح كشـــور دارد. سابق بر اين رسم بود كه 
هر كسي در زمان سربازي سپاه دانش ميشد، بعد از خدمت نظام بدون 
فوتوقت به اســـتخدام رســـمي آموزش و پرورش درميآمد و به كار 
گمارده ميشد و كساني هم كه غير از سپاه دانش بودند، بعد از 2 سال 
پيماني، اســـتخدام رسمي ميشدند و بدينطريق دغدغهاي آن وزارتخانه 

را تهديد نميكرد. 
چند سالي است كه عدهاي تحت عنوان حقالتدريس و پيشدبستاني 
در مدارس كشور مشغول تدريس هستند ،آنهم با رتبههاي علمي دكترا، 
كارشناســـى ارشـــد و ليسانس و فوقديپلم و حاال آموزش و پرورش از 
تعهدات خود شانه خالي كرده است و بخصوص استخدام پيشدبستانيها 
را به پيمانكار ميسپارد، در حاليكه بايد با توجه به رشته تخصصي در 

پايههاي مختلف تحصيلي از آنها اســـتفاده شـــود و هر گونه بهكارگيري 
نيروهاي حقالتدريسي از انحصار پيمانكاران بيرون آيد. 

اين چه صيغهاي اســـت، نميدانيم كه اخيراً  بنا  شده است معلمان 
خريد خدمت زير نظر پيمانكاران به كار گرفته شوند، مگر ميشود فرزندان 
اين مملكت را اينگونه سرگردان كرد؟ چه تعهد و دلخوشي و ضمانتي 
است براي معلماني كه از فرداي خود نااميدند و نميدانند سرنوشتشان 
چه ميشود و هر روز بايد نگران پيمانكاران باشند؟ چرا روح و روان آنها 
را پيمانكاري ميكنيم و چرا وزارت آموزش و پرورش مستقيماً مسئوليت 
آنان را بر عهده نميگيرد و زمينه استخدام آنها را فراهم نميكند، در حاليكه 
هزاران نيرو كم دارد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بايد نظارت 

و همكاري كند تا نيروهاى متعهد بهكار گمارده شوند. 
از طرفي، قرار بود هر فرهنگي يكي از فرزنداناش را به جاي خود، 
بهكار بگمارد، اما ديده شده است كه غيرفرهنگيهاي زيادي وارد خدمت 

آموزش و پرورش شدهاند و فرزندان فرهنگي كه 30 سال شاهد تدريس 
و مطالعه پدر ومادر و تصحيح اوراق امتحاني بودهاند و به آن وزارتخانه 

نزديكترند، خارج از گود، ماندهاند! 
سرباز معلماني هم كه بعد از سربازي حقالتدريس داشتهاند، بايد بدون 
فوت وقت در صورت مراجعه به استخدام رسمي درآيند و ُكد پرسنلي آنها 
بايد فعال شود، چرا بعضي از وزارتخانهها به كاركنان شاغل و بازنشسته 
خود حقوقهاي نجومي ميدهند، ولي آموزش و پرورش بايد حقوقهاي 
قطرهاي بپردازد، مگر همه از بودجه عمومي دولت حقوق نميگيرند؟ با 
قانونهاي مندرآوردي آموزش و پرورش را به سوي مرگ تدريجي سوق 
ندهيم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي هم با توجه به رسالت 
خود، بايد سپردن استخدام معلمان به پيمانكاران را پيگيري كنند و در اين 

مورد تصميم درست و عادالنه بگيرند. 
بيتاله باباديـ  اهواز  

پيامدهاي منفى سپردن استخدام معلمان به پيمانكاران 

neveshteh@ettelaat com

گفته ها و نوشته ها

به نظرمي رســــد يكي از بهترين راهها براي حفظ و 
پاسداشت يك دستاورد مهم، آسيب شناسي و اعالم خطرات 
تهديدكننده و گوشزد كردن آن به كساني است كه مهمات 
امور در دستشان است. حال اگر آن دستاورد، انقالبي بزرگ 
باشد كه رهاورد خون پاك شهيدان و زحمت ايثارگران و 
نيز تالش تمامي يك ملت است، آسيب شناسي آن مهمتر 
ميشود كه به اختصار خطرهايي كه آينده ايران و انقالب 

اسالمي را تهديد ميكند، به اختصار بر ميشماريم.
* مشــخص نبودن نظام اقتصادي كشور: بزرگترين 
مســــايل و چالشهاي نظام جمهوري اســــالمي، عالوه بر 
تالش براي بهبود شرايط اقتصادي و افزايش توليد ثروت 
كه با گذشــــت از تحريمهاي فعلي انشاءاهللا ميسر خواهد 
شد، اين است كه اساسا چه نوع نظام اقتصادي را بايد در 
كشور حاكم كند؟ دليل اين چالش اين است كه در ابتداي 
انقالب و به بهانه اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي شبه 
سوسياليستي و البته با رنگ و لعاب اسالمي بر كشور حاكم 
شد. اين نظام اقتصادي، مركب از 3 بخش دولتي، تعاوني 
و خصوصي تعريف شــــد و مهمترين و بزرگترين بخش 
اقتصاد هم بخش دولتي بود و بخش خصوصي هم صرفاً به 
عنوان مكمل بخش دولتي و بخش موهومي به عنوان بخش 
تعاوني معرفي شد، دليل موهوم شمردن بخش تعاوني اين 
اســــت كه وعده ايجاد آن داده شد، ولي اين وعده هيچگاه 
تحقق نيافت. به هر روي اين نظام اقتصادي بيشتر تاكيدش 
بر عدالت اجتماعي بود تا توسعه اقتصادي فرد محورانه و 
ليبرالي؛ و به همين دليل با روحيه عدالتطلب مردم ايران 
ســــازگاري نسبتا خوبي داشت. در هر حال بعد از چندين 
سال، مسئوالن ارشد كشور متوجه شدند كه اين نوع نظام 
اقتصادي نتوانسته است توسعه مناسب را در بُِعد اقتصادي 
براي كشور ايجاد كند و از اينرو مجبور شدند به بازخواني 
اين اصل بپردازند و تحت عنوان سياست هاي كلي اصل 44
قانون اساسي، اين اصل مهم را كامال دگرگون گردانند و نظام 
اقتصادي شبه ليبرالي را البته باز هم با لعاب اسالمي، اختيار 
كنند، نظام اقتصادي شبه ليبرالي كه تحت عنوان سياستهاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي توسط اقتصاد دانان تدوين شد، 
درصدد واگذاري 80 درصد اقتصاد دولتي به بخش خصوصي 

برآمد تا بهجاي بخش دولتي، بخش خصوصي محور و مدار 
اقتصاد كشور قرار گيرد.

البته اين سياست هم در اجرا چيز ديگري از كار درآمد 
و خالصه نتيجه آن مجاب كننده نبود، زيرا اساســــاً نظام

غير عادالنه و توام با تبعيض ســــرمايه داري با فرهنگ و 
سنت ديني عدالت محور مردم ايران سازگار نيست. ضمن 
اينكه بايد دقت داشت كه نظام اقتصادي سرمايهداري مولد و 
ايجادكننده نظام سياسي ليبرال - دموكراسي است و از اينرو 
اگر نظام اقتصادي ليبرال در كشور ما شكل گيرد، خطري 
جدي عليه نظام سياسي كشور ما، كه نظامي متفاوت و حتي 
متضاد با نظام ليبرال - دموكراسي است، شكل ميگيرد كه 

بسيار خطرناك خواهد بود. 
 به هر روي، اين كه چه نوع نظام اقتصادي بايد در كشور 
حاكم باشد، امروز به گره كوري در انقالب و نظام تبديل شده 
است و ايكاش ميشد متفكران برجستهاي مملكت را از اين 

بن بست نظري و به تبع آن عملي، نجات ميدادند.

* افزايش تفكرات قوميتپرســتانه: متأســــفانه در 
سالهاي اخير برخي انديشههاي قوميتگرايانه و تفكرات 
قبيلهپرستانه ديده ميشود. اين تفكرات قوم و قبيلهگرايانه 
و بعضاً تجزيهطلبانه، يكي از تهديدات جدي در دهه پنجم 
انقالب اســــت كه بايد براي آن كاري كرد. به نظر ميرسد 
يكــــي از بهترين كارهايــــي كه ميتوان انجام داد، تاكيد بر 
عناصر مشترك هويت ايراني مانند اسالم، تشيع و عاشورا و 
عناصري نظير نوروز يا ديگر جشنهاي ايراني و نيز توجه 
به شاهنامه و داستان  هاي آن و شخصيتهاي مشترك مانند 

كوروش ذوالقرنين و موالنا و نظامي است. 
*حضور بيش از حد روحانيون در كارهاي اجرايي: 
متاسفانه ورود بيش از حد روحانيون به كارهاي اجرايي يكي 
از خطراتي است كه آينده انقالب اسالمي را تهديد ميكند؛ 
چرا كه چنين حضورى در مشاغل اجرايي سبب ميشود مردم 
مقصر همه ضعفها و نقصانها را روحانيون بدانند و در 
نتيجه جايگاه روحانيت كه همواره در كنار و غمخوار مردم 

و ملجا آنان بوده است، تا حدي تضعيف شود كه اين ضربه 
شديدي به جامعه روحانيت و نيز اسالم ميزند. 

*افزايش تفكرات فمنيستي در ميان زنان: تفكرات زن 
پرستانه و جريانات فمنيستي كه ميل افراطي به حضور در 
جامعه و رقابت با مردان دارند؛ متاسفانه در سالهاي اخير 
زياد شده است و اين انديشه زن پرستانه آينده جامعه و به 
ويژه خانوادههاي ايراني را تهديد ميكند، زيرا درست است 
كه حضور فعال زنان در جامعه فوايد زيادي دارد، ولي خالي 
گذاشــــتن عرصه خانه و خانواده نيز مضرات زيادي دارد 
و شايد به همين دليل باشد همانطور كه اخيرا در برخي 
رسانهها منتشــــر شد، كشور پيشرفتهاي مثل ژاپن تصميم 
گرفته است فقط 30 درصد ظرفيت دانشگاهها را به دختران 
اختصاص دهد و باقي را به پسران واگذارد، زيرا معتقدند 
خانمها هر چه بيشتر تحصيل كنند، تمايل كمتري به ازدواج 
و تشكيل خانواده و فرزندآوري پيدا ميكنند و اين خطري 

براي جامعه آنها است. 
* ترويــج دينگريــزي و اباحهگــري و تفكرات 
نيهيليستي: متاسفانه برخي از جوانان تقيدشان به حجاب و 
نماز و روزه كمتر از والدينشان شده است و رواج تفكراتي 
كه دين را در اخالق خالصه ميكنند هم در اين امر موثر بوده 
و رواج نيهيليسم و هيچ و پوچانگاري نيز زياد شده است. 
بايد توجه داشت كه تفكرات الحادي با اشاعه انديشههاي 
نو آتئيستهايي نظير داوكينز و هيچنز و هريس وهاوكينگ 
بهويژه در ميان بعضي از جوانان تحصيلكرده ديده ميشود كه 
براي آن بايد چارهاي انديشيد. از سويي گسترش عرفانهاي 
نو ظهور در ميان شــــماري از افرادي كه روحيه مذهبي و 

معنويتري دارند نيز فزوني يافته است. 
به هر روي به نظر ميرسد بايد براي اين امور چارهاي 
انديشــــيد و چه كســــي بهتر از روحانيون معظم. ايكاش 
روحانيــــون عزيز ما به انجــــام كارهاي فكري و تئوريك

زيربنايي و چارهانديشي به مقابله با دين و شريعتگريزي و 
الحاد و نيهيليسم و عرفانهاي نو ظهور، بيشتر ميپرداختند 
تا خطرهايي كه آينده انقالب اســــالمي و ايران عزيزمان را 

تهديد ميكند، بياثر شود.
حسين رضا تاجيك 

خطرهايي كه آينده انقالب اسالمي را تهديد ميكند
سهشنبه 29  آبان 1397ـ    12  ربيعاالول  1440ـ   20  نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27151

بازنشستهشدنم فرخنده و خجسته باد!
شــــگفتآور است! همين كه حكم و دستورنامة بازنشستگيام را دادند 
دستم، وارفتم! در حالي كه از 5 سال پيش از آن دوست داشتم هر چه زودتر، 
بازنشستگيام را اعالم كنند و جشن بگيرم! 3 سال پشت سر هم درخواست 
بازنشستگي پيش از موعد نوشتم كه پذيرفته نشد. دانشگاه علوم پزشكي استان، 
گمان ميكرد عليآباد هم شهري است و اگر من از سيستم بهداشت و درمان 
شهرستان خارج شوم، چوب الي چرخ تشكيالت خواهد افتاد و چرخ دندههايش 
از حركت بازخواهدماند و اوضاع قمر در عقرب خواهد شد! چندبار به خودم 

مشتبه شده بود كه نكند «كسي» هستم و خودم خبر ندارم؟! 
بله، 30 سال گذشت! خودش به تنهايي يك عمر است. شوخي نيست 
و چه 30 ســــالي! چه فراز و فرودهايي! چه افت و خيزهايي! چه همكاران 
و مســــؤالني! چه ســــليقهها و ديدگاههايي! چه شاديها و ناراحتيهايي! 13
(چه عددي!) رئيس و سرپرست از شايسته و مردمدار و كاربلد بگير تا بعضًا

عقدهاي و كوتهانديش و عاشق پروندهسازي! 
در 23 سالگي يقهات را بدهي به دولت و در 53 سالگي يقهات را ول 

كند و با يك برگ كاغذ A4 خشك بگويد به سالمت!
پس چه خيال كردي! فكر كردي اآلن تو را ميگيرند روي ســــر حلوا 
حلوات مي كنند؟! بعد از 30 ســــال كار در اداره هنوز يادنگرفتهاي كه از اين 
خبرها نيست. يك پرونده ميگذارند زير بغلات و ميگويند: خوش آمدي! تو 
كه باور داري «هر آمدني، رفتني دارد» پس هر نوع خوش خيالي، موقوف و 

ورود به عالم هپروت، اكيداً ممنوع! 
آه! چه همكاراني كه پيش از بازنشستگي، مرگ گريبانشان را چسبيد و 
چه همكاران ديگري كه  خودشان را تا يك قدمي بازنشستهشدن رساندند و 
چه برنامههايي در ديگ خيال پروراندند؛ اّما اجل دستشان را گرفت و سرشان 
بيكاله ماند! و چه ديگر همكاراني كه «شربتي از لِب لعِل» بازنشستگي نچشيدند 
كه شتر حضرت مرگ، دم در خانهشان زانو زد و تخت گرفت نشست و تا 

سوارشان نكرد، از جايش ُجم نخورد! آش خاله است ديگر! 
و حاال حكايت من! دارم غم و اندوه 30 سال عمر سپري شدهام را ميخورم! 
يكي نيست بگويد: ول كن اين فكر و خيالها را! اين چند روز آينده را درياب! 
و من ميگويم: اين چند روز را ميخواهم شقالقمر كنم؟! توي زيرزمين خانة 
پدريام با «ِشنگه»1 اورانيوم غنيشده استخراج كنم يا توي آشپزخانه با «َولُكواز»2

گاز بيهوش كننده بسازم و يا توي خرپشته با كدوحلوايي، «كيك زرد» تدارك 
ببينم؟! و آن بابا بگويد: قربان آدم چيز فهم! خودت جواب خودت را دادي. 
زندگي همين اســــت عزيزم! و خدا را شــــكر كن كه چهارچنگولي به زندگي 

نچسبيدهاي و خود و عقيدهات را قرباني جيفة دنيا نكردهاي.
آري، سرانجام بازنشسته شدم! و اگر نگويم احساس ميكنم وارد جهاني 
ديگر شدهام، ميتوانم به جرئت بگويم كه اكنون دست كم پنجرهاي تازه در 
برابرم گشوده شده است كه از پشت آن ميتوانم زندگي، جهان و پيرامون آن 
را با نگاهي ديگر به نظاره بنشينم. اين است كه من بازنشستگي را «فرصت» 
ميدانم؛ يك فرصت باارزش و پربها. پس به جاســــت كه به خودم بگويم: 

بازنشستهشدنم فرخنده و خجسته باد!
گودرز گودرزي (مجيد)- اليگودرز 

1 و 2: گياهاني است خودرو و خوردني.

از حركتهاي تعاملي اجتماعي 

در جهان عقب نمانيم 
معيارها و سياســـتها يا به عبارت ديگر اصول و مباني پيشرفتهاي 
اجتماعي بر اثر روندهاي گوناگون اجتماعي ميبايد از ديناميســـم خاصي 
برخوردار باشـــد تا بتواند خود را بر شـــرايط اجتماعي انطباق دهد و اصول 
ثابت و غيرقابل انطباق با شرايط نيز ميتواند به تحجر سياسي و اعتقادي 
بيانجامد. به اعتقاد بعضي از متفكران سياســـي و اجتماعي اصول به «ثابت» 
و «متغير» تقسيم ميشود، ولي درنظر بعضي از ديگر متفكران تقسيم اصول 
«به ثابت و متغير» و احكام آن، معتبر نيســـت، بلكه اهداف و آرمانهاي 
انساني را به «بلندمدت» و «كوتاهمدت» تقسيمبندي و بر اساس آن، اهداف 
و تاكتيـــك هاي گوناگون را طراحي ميكنند. بنابراين چنانچه چنين نظري 
پذيرفته شود، ما به استراتژي و تاكتيك معتقد خواهيم شد، نه اصول ثابت و 
متغير. در اين صورت، مديريت تاكتيك را بر اساس استراتژيهاي بلندمدت 
و يا كوتاهمدت انجام خواهيم داد و برنامههاي غيرقابل اجرا را بدون هيچ 

تعصبي، كنار خواهيم گذاشت. 
اما چنانچه به اصول ثابت و متغير .معتقد شويم و با توجه به اينكه اصول 
ثابت منشاء خود را بر اساس آرمانهاي محدود به زمان و افراد خاص اتخاذ 
ميكنند، با توجه به تحوالت اجتماعي، استفاده از آن اصول، چه ثابت وچه 
متغير، غيرقابل استفاده خواهد شد. بر اين اساس چنانچه آرزوهاي انسانهاي 
يك دوره معين تاريخي به عنوان اصول ثابت كل بشـــري، بدون توجه به 
اقتضائات زماني مورد توجه قرار گيرد، بعد از مدتي هيچ پيشرفتي صورت 
نخواهد گرفت و جامعه دچار جمود و پسرفت خواهد شد و در اين صورت 
اين اصول بدون هيچ انطباقي با كاركردهاي اجتماعي معاصر، به جز نقاشي و 
تصويرسازي محض نخواهد بود. اضمحالل اصول و معيارها زماني خود را 
نشان خواهد داد كه بهجاي اينكه وسيلهاي براي كارگشايي در مرحله عمل 
باشـــند، انســـان ها بدون هيچ شرطي، دربست به اسارت تّصوراِت از پيش 

طراحي شده در ميآيند و در واقع خود گروگان آنها ميشوند. 
ذهن بشري نيز همزمان با فعاليتهاي دايمي فيزيكي و بدني، براي كاربستي 
شدن، مفيدبودن و راهگشايي بدون فوت زمان با مديريتهاي دايمي و مستمر در 
روز آمد، درك عميق شرايط براي حل مشكالت و تطبيق اهداف و آرمانهاي 
خود بر اساس تاكتيكهاي جديد بايد به برنامه  ريزيهاي جديد دست بزند، زيرا 
در اين صورت است كه ميتوان گفت كه گنديدگي اصول پيش نميآيد. پويايي 
و ديناميسم سيستمهاي مترقي فكري از چنين ويژگياي برخوردار است، چرا كه 
بر اساس آنها، اهداف و آرمانهاي متناسب با زمان، با تاكتيكها و وسايل به روز 
مطرح است و آنهم به دليل اينكه تاكتيكها و استراتژيها صرفاً بهخاطر انسان است، 
نه اينكه انسانها بهخاطر باورهاي از پيش طراحي شدهي ديگران باشند. بر اساس 
اين معيار، باورها بدون توجه به كارآيي آنها در عمل تقدس ذاتي ندارد و تقدس 
ذاتي قايلشدن براي اصول و معيارها بدون توجه به كارآيي و پيامدها و نتايج آنها 
در هر دوره ميتواند به گنديدگي منتهي شود و از همين رو است كه تاريخ پر 
است از زبالهدانهاي معيارهاي متروكي كه عامل مسموميتزايي در خود دارند 
و آنها را در خود دفن كرده اند. چسبيدن به اصول متروكه عالوه بر مشكالت 
ذهني و رواني، به يقين ميتواند به كهنهپرستي، در جا زدن حركتهاي اجتماعي 
و عدم امكان تحوالت اجتماعي و در نهايت وابستگي و محتاجشدن به ديگر 
كشورها منتهي شود. اميد است با اتخاذ آرمانهاي واالي عصر و برنامهريزيهاي 
متناسب با مقتضيات زماني و تطبيق آنها با شرايط اعتقادي و ديني و اجتماعي، از 
حركتهاي تكاملي اجتماعي در جهان عقب نمانيم و در اين زمينه به مسئوليتهاي 
انســـاني خود عمل كنيم. خالصه كالم اين اســـت كه  معيارها و سياستهاي 
پيشرفت اجتماعي بايد از پويايي و ديناميسم و قدرت تعامل با تحوالت اجتماعي 
و مقتضيات زماني و مكاني و عصري برخوردار باشد ، وگرنه  نه فقط نتيجهاي 

به بار نمى آورد ،بلكه حتي به پسرفت منجر خواهد شد.
 علي جوانبخت اللهـ  دكتراي حقوق كيفري  

چوب رختي!
به پاركينگ آمدم و پشت فرمان نشستم، ديدم آقايي با انگشتاناش به شيشه
خودروام ميزند. آن را پايين كشيدم، پرسيد: داخل ماشين سيخ يا سيم داريد؟

پرسيدم: سيخ و سيم در ماشين من چه ميكند، حاال براي چه ميخواهيد؟
گفت: ســــوئيچ مانده داخل ماشــــين، قفل مركزي هم عمل كرده و دربها

قفل شده است!
ديدم همسر و فرزندش نگران آنچه كه اتفاق افتاده است، كنار خودرويشان

ايستادهاند.
ناگهان به يادآوردم شلوارم را كه از خشكشويي تحويل گرفته بودم انگار به

چوب رختي سيمياش آويزان بود. فيالفور آن را در آوردم به راننده دادم.
گفت: خيلي كمك ميكند! و بالفاصله به وسيله آن فريم شيشه ماشين خود
را باز كرد و بعد سرسيم را به شكل قالب درآورد و انداخت دور اهرم چفت
شيشه و آن را به سمت باال كشيد. چندبار اين كار را انجام داد و موفق نشد، اما

سرانجام اهرم را كشيد و سه تا اهرم ديگر شيشهها رها شدند.
بيسروپايي اگر در چشم خار آيد ترا 

دل به دست آرش كه يك روزي به كار آيد ترا!
دكتر عبدالحميد حسيننيا

كتاب، دستاوردهاى ذهنى خالق و تجربههاي انسان 
است كه به نسلهاي بعد منتقل ميشود و از تباه شدن 
دانش، جلوگيري ميكند و به همين دليل كتابخواني جامعه 
را از جهل و زوال در امان نگه ميدارد و مايه آرامش روح 
انسان ميشود. كتاب همدمي است كه انسان را از تنهايي 
در ميآورد و باعث پرورش ذهن آدمي نيز ميشود و با 
اين غذاي روح، انسان شيوه درست زندگي را ميآموزد. 
كتاب معلمي ساده و مهربان است كه هرگاه اراده كنيد، 
در اختيارشما است!استاد محيط طباطبايي در مورد كتاب 

مينويسد: به نظر من كتاب بيش از درس و معلم به انسان 
ميآموزد.اينشتين هم ميگويد: انتظار و انديشههاي انسان 
به گونهاي است كه ممكن است فقط خواندن يك كتاب 
افكار انســـان را بر مبناي جديد يا در مسير خاصي قرار 
دهد و چه بسا ممكن است مسير سرنوشت انسان را در 
راه ديگري رهنمون شود.به گفته ويكتور هوگو، خوشبخت 
كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي داشته باشد؛ 
يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.براي 
ما نيز كتاب و كتابخواني اهميت ويژه دارد، چرا كه اولين 

آيه كه به حضرت محمد(ص) ابالغ شد، دستور صريح 
پروردگار به خواندن بود كه نشان از جايگاه ويژه كتاب 
دارد. بر همين اساس ميتوان استدالل كرد كه كتابخواني و 
مطالعه فعاليت با ارزشي است كه موجب پيشرفت جامعه 
در زمينههاي گوناگون ميشـــود. از جمله فوايد كتاب و 
كتابخواني ميتوان به افزايش تمركز اشاره كرد كه موجب 
رشد افكار و فرهنگسازي ميشود. با نهادينه كردن مطالعه 
ميتوان ذهنها را فعال كرد و حافظه را بهبود بخشيد و در 
راه رسيدن به اهداف بزرگ زندگي، پرانگيزه قدم برداشت 

و موفق شـــد.فرهنگ كتابخواني هم بايد از خانواده آغاز 
شود، چرا كه اين نهاد بهترين عامل و انگيزه براي زندگي 
همراه با كتابخواني است و خانواده با ايجاد عشق و عالقه 
و آموزش، نقش به سزايي در ترويج كتابخواني در جامعه 
ايفا ميكند و موجب تشكيل جامعه كتابخوان ميشود. در 
اين زمان با استفاده از فناوريهاي نوين ميتوان هر لحظه 
بهصورت آنالين كتاب را به همراه داشت و خواند و به 

ايجاد جامعهاي خالق و موفق ياري رساند.
مريم نوده فراهاني 

خوشبخت كسي است كه كتابهاي خوب و يا دوستان اهل كتاب داشته باشد

شكارچي و پلنگ!

پلنگ رو به شكارچي كردو گفت: شما شكارچيها چه قدر بيرحم 
هستيد!شكارچي همانطور كه تفنگاش را به طرف پلنگ نشانه رفته بود، 

پرسيد: چطور؟
پلنگ گفت: وقتي كه انســـان قصد كشـــتن ما را دارد، به شـــكار ما 
«ورزش» ميگويد، اما وقتي كه ما قصد دفاع از خود را داريم و به كسي 
كه ميخواهد ما را بكشد حمله ميكنيم، اين را  «توحش» ميگويند و ما را 
جانوران وحشي ميدانند!شكارچي معني حرف پلنگ را نفهميد، اما تظاهر 
كرد كه فهميده است و از آنجا رفت.   پلنگ هم ايستاد و آن قدر نگاهش 

عباس وثوقي الهيجانيكرد تا از نظر ناپديد شد. 
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

و از آنجا كه براى دانشآموزان غيرمسلمان الزامى نيست، كالسهاى 
آموزش اخالقى براى آنها در نظر گرفته شده است. با اينكه من وزير 
عهدهدار تدوين كتب  آموزش و پرورش بودم، اما "مركز اســـالمى" 

درسى اسالمى شده بود.230
اعتقاد داشـــتم كه ماده درسى دينى بايد شامل تمامى آموزههاى 
اسالمى شود به شرطى كه شكل مناسبى داشته باشد زيرا شيوه زندگى 
اسالمى، دانشآموزان را به استقامت و تالش تشويق مىكند. تدريس 
شـــعائر دينى ناديده گرفته نمىشود ولى تنها بخشى از آموزش دينى 
اســـالمى را تشـــكيل خواهد داد و به دانش آموزان مسلمان فرصت 
آشنايى و فراگيرى شعائر دينى و انجام آنها را براى رسيدن به رستگارى 
اخروى مىدهد. البته به مواد درسى غير دينى نيز توجه مناسبى مبذول 
مىشود. متأسفانه در برنامههاى آموزشى، آموزش سبك زندگى اسالمى 
و ارزشهاى آن كه شخصيت آدمى را مىسازند، ناديده گرفته شد و به 
جاى آن تأكيد زيادى بر انجام عبادات صورت گرفت. اسالم به عنوان 
دينى شامل شعائر و واجبات و منكرات و محرمات و مباحات تدريس 
مىشد و كارى به دين مبتنى بر مسئوليت انسانى و اخالقى فوق العاده 
مؤثر يا به عنوان سبك زندگى، نداشتند. بدتر از همه اينكه شمارى از 
[حزب اسالمى مالزى] بودند  مدّرسان دينى، از هواداران حزب "پاس" 
كه از فرصت استفاده و از اعتماد مردم براى تحميل عقايد و ديدگاههاى 
سياسى خود در انديشه دانش آموزان جوان بهره بردارى كردند. مدرسان 
درس دين اسالم به رغم كاهش موقعيتشان در اكثريت مدارس، از نفوذ 
فوقالعادهاى برخوردارند. ناظران و بازرسان مدرسه نيز جرأت انتقاد از 
آنان را ندارند چون مىترسند متهم به بى احترامى به دين شوند. اين 
مدرسان دينى اصرار كردند كه پسران دانش آموز، لباسهايى را كه اسالمى 
تلقى مىشود بپوشند. دختران نيز عمًال از انجام بازىهاى ورزشى منع 
شـــدند. در برخى مدارس هم بچهها را وادار كردند هنگام بازى در 

بگذارند. زنگهاى تفريح، روى سر خود "عرقچين" 
در اين ميان، دولت تصميم گرفت زبان انگليســـى به عنوان زبان 
دوم و بسيار با اهميت در نظر گرفته شود و فراگيرى آن براى همگان 
الزامى شـــود و در عين حال «بهاسا» زبان ملى "مالزى" براى تدريس 
باقى بماند. ولى شمارى از دانش آموزان مااليايى با تشويق فعاالن جوان 
و ملى گراهاى پايبند به سبك قديم، معتقد بودند كه زبان مااليى براى 
آنها كافى است و نيازى به فراگيرى جّدى آن ندارند زيرا زبان مادرى 
آنهاست و براى شناخت لهجههاى محلى آنها كافى بود ولى توجهى 
به زبان نوشتارى و گفتارى امروزى آن نداشتند. در همين راستا، خيلى 
زود آشـــنايى و تســـلط مااليايىها به زبانشان كاسته شد. آنها به زبان 
انگليسى هم توجه چندانى نداشتند و اين در حالى بود كه دانشآموزان 
چينى و هندى در فراگيرى زبان مااليى و انگليســـىـ  عالوه بر زبان 
مادرى خود [چينى و هندى]ـ  مهارت يافتند. از زمانى كه ديگر وزير 
آموزش و پرورش نبودم، اين تحوالت نگرانكننده، تشـــديد هم شد. 
ولى در اين ميان يك استثنا هم وجود داشت زيرا به "انستيتو تكنولوژى 
ـ كه از مدارس حرفهاى وابسته به هيات توسعه صنايع روستايى  مارا" 
(ايدا) تشكيل شده بودـ  اجازه داده شد كه در كالسهاى خود از زبان 
انگليسى استفاده كند. "انستيتو تكنولوژى مارا" بعدها توسعه پيدا كرد و 
تبديل به مؤسسه بسيار بزرگى شد و به صورت دانشگاهى درآمد كه 
بيش از يكصد هزار دانشجو داشت كه همه آنها مااليايى يا شهروندان 
اصلى بودند. به دليل توجه و اهتمام فارغالتحصيالن اين انستيتو به زبان 
انگليسى، شمارى از آنها موفق شدند تحصيالت عالى خود را در خارج 

ادامه دهند و زندگى موفقى داشته باشند.
ادامه دارد

پينوشت:
بر تمامى فعاليتهاى مرتبط با دين اسالم  230- "مركز اسالمى" 

در كشور، نظارت دارد.

واكنش رسانههاى عربستانى به 
قتل جمال خاشـــقجى به جاى ارائه 
اطالعات معنادار درباره ناپديد شدن 
جمال خاشقجى يا حتى ارائه مداركى 
در رد اتهامات، در انكار كامل تا ابهام 
زايى و مطرح كردن تئورىهاى بىپايه 

و اساس خالصه شده است .
به گزارش ايســـنا، خبرگزارى 
آناتولى در مطلبى به قلم شـــركاوى 
مدير و نويســـنده در مركز پژوهش 
جهانTRT و كارشـــناس ارتباطات 
راهبردى نوشته است: بعد از چند هفته 
انكار و دفع تقصير مقامهاى عربستان، 
نهايتا در 19 اكتبر 2018 عقب نشينى 
و اعالم كردند جمال خاشـــقجى در 
يك «درگيرى» در داخل كنسولگرى 
عربستان در دوم اكتبر كشته شده است 
و در ارتباط با اين پرونده 18 عربستانى 
دســـتگير شدند. به عبارت ديگر دو 
دستيار ارشد محمد بن سلمان وليعهد 
عربستان و سه مامور اطالعاتى ديگر 
اخراج شدهاند. صرفنظر از اعتبار شبهه 
ناك روايت عربستان، قتل بىرحمانه 
و احتماال مثله كردن جمال خاشقجى 
كـــه در تاريـــخ دوم اكتبر در داخل 
كنسولگرى عربســـتان در استانبول 
اتفاق افتاد نه فقط تصوير ترسناكى از 
حكومت عربستان منتقل مىكند بلكه 
تاثير ضعيف رسانههاى اين كشور را 
هم نشان مىدهد. بايد توجه كرد كه 
حكومت عربستان سابقه طوالنى در 
ربودن مخالفانش داشته است. كشاندن 
مخالفان به نشستها و ربودن آنها به 
نظر يك تاكتيك مكررا استفاده شده 
مىآيد. به عنوان مثال ناصر الســـعيد 
يكى از اولين رهبران مخالف خاندان 
سلطنتى عربستان در سال 1979 در 
شـــهر بيروت ناپديد شد. به صورت 
مشابه شاهزاده سلطان بن تركى بعد 
از تقاضا براى اصالحات در عربستان 
در ژنو ربوده و در ســـال 2003 با 
هواپيما به عربستان منتقل شد. همين 
طور شاهزاده تركى بن بندر آل سعود 
يك رئيس پليس سابق در عربستان 
نيز در سال 2015 خارج از اين كشور 
ربوده شـــد و بر خالف ارادهاش به 
عربستان منتقل شد. به نظر مىرسد 
از زمانى كه محمد بن سلمان وليعهد 
عربســـتان شده اين نوع تمايل براى 
اســـتفاده از مانورهاى سركوبگرانه و 
تندرو عليه روشنفكران و خبرنگاران 
عربستانى تشديد شـــده است. بر 
طبق گـــزارش اينديپندنت مقامهاى 
عربســـتانى يك توطئه ربايش مشابه 
عليه خالد بن فراهان آل سعود، يك 
شاهزاده عربستانى تبعيدى در آلمان، 
10 روز پيش از گم شدن خاشقجى 
برنامهريـــزى كـــرده بودند .كمپين 
شرورانهاى كه به آن اشاره شد همراه 
با تشديد پروپاگاندا به منظور حمايت 
از رويكرد تماميت خواهانه حكومت 
عربستان، بدنام كردن نيروهاى حامى 
تغيير و خدشه دار كردن روايتهاى 

آنها بوده است .
عربســـتانىها كليت امپراتورى 
رســـانه خود از شبكه العربيه گرفته 
تا رسانههاى گروه روتانا وMBC و 
روزنامههاى فرامليتى مثل الحيات و 

الشرق االوسط و ايالف را براى راهبرد 
خود به كار گرفتهاند. با اين حال به رقم 
ايجاد يك چنين امپراتورى گستردهاى 
از رســـانههاى فرامليتى در عربستان 
اهميتى به ارزشهاى رسانهاى، اخالق 
خبرنگارى و حرفهاىگرى در حوزه 
مطبوعات داده نمىشود. شبكه العربيه 
كه رسانه سرشناس عربستان است در 
فوريه 2018 مجوز انتشار خود را نزد 
سازمان تنظيم قوانين رسانهاى آفكام 
در بريتانيا بعد از شكايت از اين شبكه 
به اتهام نقض قوانين بىطرفى و دقت 
در منابع خبرى از دست داد. اين يك 

مثال واضح است چرا كه سازمان آفكام 
به خاطر استانداردهاى باال در اجراى 
قوانين پخش برنامهها كه همه شبكهها 
در بريتانيا بايد به آن پايبند باشند از 

اعتبار بااليى برخوردار است.
موضوع جمال خاشقجى نيز در 
اين رســـانهها مطرح شد. انبوهى از 
مداركـــى كه رياض را مرتبط با قتل 
جمال خاشقجى مىكند با وجود فراوان 
بودن با انكار رســـانههاى عربستانى 
براى مدت تقريبا ســـه هفته بدون 
ارائه مدارك متقابل روبرو شد و اين 
رسانهها را به موضوع تمسخر، تبديل 
كرد. رســـانههاى عربستانى به جاى 
ارائه اطالعات معنادار در مورد ناپديد 
شدن خاشقجى يا حتى ارائه مدارك 
متقابل براى به چالش كشيدن روايتها 
پيرامون اين موضوع واكنشهايى اعم 
از انكار كامل تا ابهام زايى و ساخت 
تئورىهاى بى پايه و اســـاس را در 

پيش گرفتند.
در عين حال رسانههاى عربستانى 
به مطبوعات بينالمللى و آمريكايى به 
خاطر گزارشهايشان درباره خاشقجى 
حملـــه كردند. به عنوان مثال پايگاه 
العربيه گـــزارش خبرگزارى رويترز 
دربـــاره اين اتفاق را «پر از تناقض» 
توصيف كرد. روزنامه دولتى الرياض 
در مقالهاى با تيتر «پروپاگانداى سياه» 
در تاريخ هشـــت اكتبر به واشنگتن 
پست حمله كرد و اظهار تاسف كرد 
كه اين روزنامه «يك شـــبه به ابزارى 
براى شـــيطانى جلوه دادن حكومت 
عربســـتان و خدشه دار كردن وجهه 
رهبرانش» بدل شده است بر طبق اين 
مطلب گزارشهاى واشنگتن پست 
حاكى از «سقوط اعتبار اين سازمان 
رسانهاى و تبديل شدنش به يك رسانه 
پـــول بگير براى حمله به حكومت 
عربستان» هستند. از نظر اين روزنامه 
عربســـتانى تنها توضيح براى تمركز 
كردن بر عربســـتان در اين مناقشه 
«افزايش خصومت ميان واشـــنگتن 
پست و دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا» اســـت. خطمشى عجيب 
رسانههاى عربستانى در قبال پرونده 
خاشـــقجى باعث تمسخر برخى از 
حاميان محمد بن سلمان مثل توماس 
فريدمن ستون نويس نيويورك تايمز 

هم شد. 
فريدمـــن در تاريخ 18 اكتبر در 
گفتوگو باCNN نتوانست ناباورى 
خود را از شـــنيدن مطالب خندهدار 
رسانههاى عربستانى ابراز نكند. زمانى 
كه رياض باالخره شروع به پذيرفتن 
بخشـــى از مسئوليت آن هم در يك 
فرآيند آهســـته آزار دهنده كرد به 
شكلى فاحش به مردمش دروغ گفته 
بود و به شكلى گستاخانه هر كسى 
اعم از واشـــنگتن تا تركيه و قطر و 
اخوانالمسلمين را مقصر جلوه داده 
بود اما هيچ عذرخواهى به مخاطبانش 

ارائه نكرده و زير بار اين پوشـــش 
خبرى منزجر كننـــده نرفت. با در 
نظـــر گرفتن همه اينها، بعد از هزينه 
ميلوينها دالر در شركتهاى البىگر 
و شركتهاى تبليغاتى، قتل آزار دهنده 
خاشقجى وجهه محمد بن سلمان و 
حكومت عربستان را تا مدت زمانى 
طوالنى خدشـــه دار كرد.به صورت 
خالصه ريـــاض درگير يك بحران 
بينالمللى شد. رسانههاى عربستانى 
هـــم در مبارزه براى تغيير دادن آراء 
عمومى جهان در حاليكه حتى پيش 
از موضوع خاشقجى شهرت خبرى 
چندانى هم نداشتند خود را بى ارزش 
كـــرده و تبديل به منبع ديگرى براى 

شرمسارى رياض شدند.
در اين حال، روزنامه نيويورك 
تايمز نوشـــت، فشارهاى بينالمللى 
روزافزون عليه وليعهد عربســـتان به 
دنبال قتل خاشقجى موقعيت او را در 
عرصه قدرت ضعيف نكرده اســـت. 
محمد بن ســـلمان، وليعهد عربستان 
موقعيـــت خـــودش را نه به لطف 
ويژگىهاى دولت در اين كشـــور 

بلكه به لطف حمايت دولت دونالد 
ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا حفظ 
كرده است. سه منبع آگاه از محتواى 
رايزنىهايى كه اخيرا داخل كاخ سفيد 
صورت گرفته، گفتند، دولت آمريكا 
تصميم گرفته وليعهد را در خصوص 
قتل جمال خاشقجى، روزنامه نگار و 
منتقد عربستانى رها نكند. مسئوالن در 
نيويورك تايمز تاكيد كردند، بنسلمان 
در تماس تلفنى كه نهم اكتبر با جارد 
كوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ 
و جان بولتون، مشـــاور امنيت ملى 
كاخ سفيد داشته جمالخاشقجى را 

اسالمگراى خطرناك وابسته به گروه 
اخوانالمسلمين خوانده است. 

منابع آگاه گفتند، دولت ترامپ 
ســـهم زيادى در حمايـــت از بن 
سلمان به عنوان مهمترين مهره براى 
اجراى دســـتوركار سياسى خود در 
منطقه دارد، همچنين آمريكا در اين 
خصوص اخيرا درخواســـتهايى از 
سوى بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
اســـرائيل و عبدالفتاح سيسى، رئيس 
جمهورى مصر دريافت كرده است 
و كاخ ســـفيد در اين شرايط تصميم 
گرفته قدرت بن ســـلمان را محدود 
نكنـــد، بلكه به جاى آن يك موضع 
محتاطى را اتخاذ كرده و به دولتهاى 
منطقه پيوسته كه تاثير احتمالى مساله 
خاشقجى بر موقعيتهاى بن سلمان 
را ارزيابى و راههاى استفاده از آن را 
بررسى مىكنند. مها يحيى، مدير مركز 
كارنگى در امور خاورميانه در بيروت 
گفت، وليعهد عربستان در حال حاضر 
نيازمند حمايت خارجى براى بازپس 
گرفتن شـــهرت خود است و همه 
تالش مىكنند از اين امر به نفع خود 

استفاده كرده و بن سلمان را مجبور به 
امتيازدهى كنند. افراد آگاه به نيويورك 
تايمز گفتند، دولت آمريكا قصد دارد 
از بحران ناشى از قتل خاشقجى براى 
پايان دادن به درگيرى در يمن و بحران 
كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس 
اســـتفاده كند.اين روزنامه به نقل از 
مسئوالنى در كاخ سفيد نوشت، دولت 
ترامپ قبال امكان ترغيب ملك سلمان 
براى تعيين مسئولى ملى براى پست 
نخســـت وزيرى يا ديگر سمتهاى 
درجه اول را جهت نظارت بر اجراى 
سياستهاى خارجه عربستان بررسى 

كرده اســـت. همزمان با اين امر يكى 
از افراد آگاه از محتواى رايزنىها در 
كاخ سفيد گفت، پيشبينى مىشود كه 
اياالت متحده در پى فشارهاى كنگره 
تحريمهايى را عليه عربستان اعمال 
كند اما روابط قوى ميان دولت آمريكا 
و بن ســـلمان شكسته نمىشود. دو 
منبع نزديك به دفتر پادشاهى عربستان 
گفتند، بن ســـلمان و كوشنر از زمان 
وقوع بحران خاشقجى با يكديگر در 
ارتبـــاط بوده و ايميلهايى رد و بدل 
كردند. اين روزنامه صدق شـــايعات 
درباره بازگشت احمد بن عبدالعزيز، 
برادر پادشـــاه عربستان از انگليس به 
ريـــاض براى مقابله با وليعهد را رد 
كرد، چرا كه يكى از اعضاى خانواده 
سلطنتى عربستان گفته، اين خانواده 
جايگزينـــى براى وليعهد در مرحله 
كنونى با وجود مخالفت شديد برخى 

از شاهزادهها با او ندارند.
از طرفى، رابرت جردن، سفير 
سابق آمريكا در عربستان كه پس از 
حادثه 11ســـپتامبر 2001و حمله به 
برجهـــاى دو قلوى آمريكا به عنوان 

سفير اين كشور وارد عربستان شد، 
در يادداشتى كه از سوى پايگاه خبرى 
هيل منتشر شده، نوشته است: در آن 
زمان نخستين پرسش من از شاهزاده 
سلمان كه حاال پادشاه عربستان است، 
اين بود كه "چطور ممكن اســـت 
15تن از 19هواپيمارباها عربســـتانى 
باشـــند؟" پاسخ او من را شگفتزده 
كرد. او گفت: هيچ عربســـتانىاى در 
اين حمله دســـت نداشته است. اين 
يك توطئه اسرائيلى بوده كه موساد 
آن را ترتيب داده اســـت. شاهزاده 
نايف بن عبدالعزيز، وزير كشور وقت 

عربســـتان نيز همين پاسخ را به من 
داد تا اينكه در ديدار با سعود فيصل، 
وزير امور خارجه وقت رياض پاسخى 
سر راست و تعهدى براى همكارى 
در تحقيقات از او گرفتم. با اين حال 
همكارى براى تعقيب اعضاى القاعده 
كار دشوارى بود. تقريبا دو سال زمان 
برد تـــا در همكارى براى مبارزه با 
تروريسم و تامينكنندگان مالى آن در 
عربســـتان به نظم مناسبى دست پيدا 
كنيم. مقامات سعودى در عين حال 
از پوشـــش خبرى منفى و اظهارات 
به شـــدت انتقادآميز سياستمداران 
آمريكايى و شخصيتهاى دينى انتقاد 
كرده و از آن خشمگين بودند. روابط 
دو كشور به ميزانى كاهش يافت كه 
روابـــط خود را از آن شـــروع كرده 
بوديم. يكى از روزنامهنگارانى كه به 
من كمك كرد تا جامعه عربســـتان و 
نفوذ افراطگرايى دينى را درك كنم، 

جمال خاشقجى بود.
با گذشـــت چند هفته از قتل 
او، دريافت پاسخى از سعودىها در 
خصوص اين اتفاق به همان اندازه كه 

در آن زمان دشوار بود، سخت است. 
واكنشهـــاى آنان در خصوص اين 
پرونده از تكذيب كامل قتل او تا تاييد 
كشته شدنش در كنسولگرى عربستان 
در يـــك "درگيرى" و قتل عمدى و 
برنامهريزى شده او رنگ عوض كرده 
اســـت كه البته همـــه اين ادعاها به 
دقت ديوار محافظتى اطراف محمد بن 
سلمان را حفظ كردهاند.تقريبا تمامى 
مفســـران سياسى آمريكايى از جمله 
ژنرال مارتين دمپســـى، رئيس سابق 
ستاد مسترك ارتش آمريكا انگشت 
اتهام خود را به سوى بن سلمان نشانه 

رفتهاند و بر اين باورند كه ســـبك 
او در مديريت و كنترل زيردســـتان 
خـــود و بىتوجهىاش به مخالفان، 
عدم دست داشتن مستقيم او در توطئه 
قتل جمال خاشقجى را غيرقابل باور 
مىكنـــد. حتى دونالد ترامپ، رئيس 
جمهورى آمريكا هم گفت، وليعهد 
در  عربستان مسئول "اتفاقات اخير" 
دولت است.محمد بن سلمان تقريبا 
مســـبب تمام شكستهاى سياسى 
عربستان طى دو سال گذشته است. 
از يمـــن و محاصره قطر و نابودى 
شـــوراى همكارىهاى خليج فارس 
گرفته تا حصر شاهزادههاى سعودى 
و اوليگارشها در هتل ريتز كارلتون، 
ربودن نخســـت وزير لبنان، فروش 
متوقف شده ســـهام شركت نفت 
ســـعودى آرامكو و حبس مخالفانى 
از جمله زنان كه بدون خشـــونت و 
به طور مسالمت آميز خواستار حق 
رانندگى هستند. اينها دستاوردهايى 
نيســـتند كه سابقه فعاليتهاى كسى 
كه قرار اســـت پادشاهى كشورى را 
بـــر عهده گيرد، ارتقا دهند. بايد قتل 
جمال خاشقجى را نيز به اين سوابق 
اضافه كرد. سياستگذاران آمريكايى با 
تصميمگيرى دشوارى روبهرو هستند. 
هنگامى كه يـــك متحد كليدى به 
گونه غيرقابل قبولى رفتار مىكند و 
به تدريج به كشورى سركش تبديل 
مىشود، اتحاد با آن كشور به شدت 
محك مىخورد. بايد به خاطر داشت 
كه اين اتحاد با عربســـتان است، نه 
با شخص محمد بن سلمان. پس از 
حمالت 11سپتامبر و همكارى براى 
تعقيـــب اعضاى القاعده و حمالت 
هوايى عليه افغانســـتان از پايگاهى 
هوايى در عربستان نيز با همين چالش 
مواجه بوديم. زمان آن رسيده بود كه 
مذاكراتى جدى و بىپرده با رهبرى 
عربستان داشته باشيم.مساله خاشقجى 
به ما يادآورى مىكند كه اتحاد لزوما 
هميشگى نيست و حتى منافع مشترك 
نيز ممكن است با گذشت زمان تغيير 
كنند. هنگامى كه منافع مشـــترك به 
دنبال اقدامى فجيع از سوى يكى از 
متحدان كاهش مىيابند، اتحادها نيز 
مىتوانند به روابطى دورتر و معاملهاى 
تغيير شكل پيدا كنند. ممكن است االن 

در چنين شرايطى قرار گرفته باشيم.
تاكنون تنهـــا واكنش آمريكا به اين
بربريت فاحش گروه ضربت سعودى
و رهبرانش اين بوده كه ويزاى افرادى
كه در اين اقدام دســـت داشتهاند را
لغو كرده است. افرادى كه هدف اين
اقـــدام آمريكا قرار گرفتهاند احتماال
ناراحت هســـتند كه فرصت ديدار
از "دنياى والت ديزنى" را از دســـت
دادهاند اما اين اقدام درخور ديپلماسى
قدرتمند يك ابرقدرت جهانى نيست.
رهبران كنگره در اقدامى متناسب قانون
مگنيتســـكى را به كار گرفتهاند كه
مستلزم تحقيقات دولتى در خصوص
مساله خاشقجى و تصميمگيرى درباره
احتمال ارتكاب سعودىها به قتل و
شكنجه غيرقانونى است كه در حال
حاضر دولت عربستان آن را پذيرفته
است. پس از آن حكم تحريمها صادر
مىشود.اين بحران همچنين مىتواند
فرصتى را به وجـــود آورد. توقف
مذاكرات فروش تسليحات در دستور
كار قرار گرفته اســـت. ظاهرا هيچ
توافقى براى فروش تسليحات به جز
قرارداد فروش هليكوپترهاى الكهيد
مارتين نهايى نشـــده است. مذاكره
درباره فروش تســـليحات مىتواند
ســـالها به طول بينجامد پس به نظر
نمىرســـد هيچ مساله بحرانىاى به
خطر افتاده باشـــد. همچنين توقف
كمكهاى آمريـــكا در جنگ يمن
محتمل اســـت كه در صورت وقوع،
زمانى را براى ارزيابى واقعيتها درباره
منطقى بودن و احتمال موفقيت اين
جنگ و همچنين دريافت دركى بهتر
از اهداف سياسى آن به دست مىدهد.
واقعيت ســـنجى ديگرى نيز درباره
محاصره قطر در دستور كار قرار دارد.
مطمئنا مىشود بدون اعمال تهديدى
عليه ســـعودىها، در اين خصوص
مذاكره كرد. لغو ويزاها، محدوديت
سرمايهگذارىها و توقف آموزشهاى
نظامى نيز از جمله گزينههاى روى
ميز هستند. رهبران آمريكايى بايد به
ياد داشـــته باشند كه سعودىها بيش
از آمريكايىهـــا به طرف مقابل نياز
دارند و آنان در اين رابطه شـــريك
برتر نيستند. گفتوگوى صريحى كه
بايد با طرف عربستانى داشته باشيم،
بايد پافشارى بر اسالم "ميانهروتر" را
نيز شامل شود. به رغم ادعاهاى اخير
سعودىها درباره تعهد به ميانهروى،
شاهد گسترش وهابيت تعصبآميز
در جنوب آســـيا هستيم كه بىشك
تامين مالى آن از ســـوى عربستان
صورت مىگيرد. بخش خصوصى نيز
در اين ميان نقش دارد. عدم شركت
بسيارى از مدعوين در كنفرانس "طرح
سرمايهگذارى آينده" رياض گامى مهم
بود. رهبران تجارى به طرز فزايندهاى
نسبت به سهامداران حساس هستند و
هيئت مديرهها بر مسؤوليت اجتماعى
شركتها تاكيد دارند و جلوگيرى از
آسيب رسيدن به اعتبار آنها يكى از
اولويتهايشان است.در موقعيتهاى
حساسى نظير شرايط فعلى، آمريكا
نيازمند رابطه ديپلماتيك نزديكترى با

عربستان است.

خاشقجى  و اختاپوس رسانهاى عربستان

 –

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
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روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى نوبت اول

نوبت اول آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شركت تعاونى مسكن كارشناسان و كاركنان كانون كارشناسان 

رسمى دادگسترى مركز با شماره ثبت52963

–

هيئت مديره

آگهى تغييرات 

شركت سرمايه گذارى صنايع پتروشيمى شركت سهامى عام 

به شماره ثبت 89245 و شناسه ملى 10101336320

آگهى تغييرات 
شركت بين المللى توسعه تجارت الكترونيك خاورميانه

 سهامى خاص به شماره ثبت 399571 و شناسه ملى 10320504289

آگهى تغييرات شركت ساخت ومديريت ابنيه وسازه هاى انتقال نيرو 
سهامى خاص به شماره ثبت 226514 و شناسه ملى 10102676800

آگهى تغييرات شركت گسترش ايوان پايدار سهامى خاص
 به شماره ثبت 459832 و شناسه ملى 14004367688

آگهى تغييرات شركت مبنا كارت آريا سهامى خاص
 به شماره ثبت 315076 و شناسه ملى 10103550142

آگهى تغييرات موسسه دانش بنيان بركت
 به شماره ثبت 38594 و شناسه ملى 14005828941

آگهى تغييرات شركت كوشا پيشه سهامى خاص
 به شماره ثبت 112097 و شناسه ملى 10101557780

آگهى تغييرات شركت شميم پژوهش سهامى خاص
 به شماره ثبت 412112 و شناسه ملى 10100023260

آگهى تغييرات موسسه فرهنگى عمره سعادت
 به شماره ثبت 16758 و شناسه ملى 10100597972

آگهى تغييرات شركت سيمكو سهامى خاص
 به شماره ثبت 23592 و شناسه ملى 10100690588

آگهى تغييرات شركت ثامن ارتباط عصر سهامى خاص
 به شماره ثبت 279724 و شناسه ملى 10103156220

آگهى تغييرات  موسسه فرهنگى عمره سعادت
 به شماره ثبت 16758 و شناسه ملى 10100597972

آگهى تغييرات شركت نيكان طب كيميا سهامى خاص
 به شماره ثبت 374874 و شناسه ملى 10320256738

آگهى تغييرات شركت پخش البرز سهامى عام
 به شماره ثبت 20895 و شناسه ملى 10100664423

آگهى تغييرات شركت پشتيبان و خدمات رهپو صنعت پيشرو شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 475811 و شناسه ملى 14005092022

آگهى تغييرات شركت فيدار كانى پاسارگاد شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 471812 و شناسه ملى 14004884496

آگهى تغييرات
 شركت خانه سازى پارس مان سازه سهامى خاص

 به شماره ثبت 299368 و شناسه ملى 10103374332
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ايميل  خط ارتباطي :

جانباز زاهداني به ياران شهيدش پيوست 
زاهدانـ  خبرنگار 
اطالعات:حاج حسين 
كيخا جانباز 70 درصد  
پس از 32 سال تحمل 
درد و رنـــج ناشـــي 
از جراحـــات جنگ 
تحميلي به كاروان شهدا 

پيوست.
مديـــر كل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران سيستان و بلوچستان با بيان اين خبر، افزود: اين 
جانباز سرافراز اسالم سال 65 در دوران جنگ تحميلي بر اثر اصابت 

تركش از ناحيه كمر دچار ضايعه قطع نخاع شد. 
عباس پاالش افزود: جانبازحاج حسين كيخا كه با ويلچر حركت 
ميكرد هنگامي كه به عنوان نماينده مدير كل بنياد شهيد استان براي 
شركت در آيين گراميداشت خبرنگار شهيد محسن خزايي به مشهد 
مقدس عزيمت كرده بود بر اثر سرما خوردگي شديد و عفونت ريه در 
بيمارستان مشهد مقدس بستري شد اما با وجود تالش پزشكان صبح 
ديروز به جمع ياران شهيدش پيوست. آيين تشييع پيكر پاك اين جانباز 
شهيد امروز (سهشنبه 29 آبان) از مقابل مسجد جامع زاهدان به سمت 

گلزار شهداي بهشت مصطفي(ص) برگزار ميشود.

الفت: قوه قضائيه در حال تغيير رويكرد است
ســـرويس خبر: معاون اجتماعي و پيشـــگيري از وقوع جرم قوه
قضائيه گفت: دستگاه قضايي در حال تغيير رويكرد با محوريت نگاه 

ارتقاي سرمايههاي اجتماعي قوه است.
محمدباقر الفت در نشست كميته مشورتي رسانه ملي كه با حضور 
مســـئوالن شبكههاي مختلف تلويزيوني و راديويي برگزار شد، افزود: 
تشكيالت و ساختار عمومي دادگستري كشور ما در سالهاي 1305 و 
1306 برگرفته از مدلهاي اروپايي ايجاد شده است. اگر چه در سالهاي 
اخير قانونگذار به دنبال ترميم و تكميل و به روز كردن آن بوده است، 
اما ساختار آن به 90 سال گذشته برمي گردد؛ قوه قضائيه هم سعي كرد 
شـــكل و شـــمايل آن را رعايت كند. وي گفت: مثال قضات در بحث 
پروندههاي خانواده درگير اين نبودند كه سر فرزند طالق چه ميآيد؟ 
همسر مطلقه چگونه قرار است زندگي كند يا مواردي از اين دست. اما 
قضات ما امروز نسبت به گذشته تغيير رويكرد جدي دارند و تالش 
ميكنند نه تنها خود صلح و سازش بين زوجين ايجاد كنند بلكه از آنها 
ميخواهند نظر مشاور را هم دريافت كنند. به گفته معاون اجتماعي قوه 
قضائيه، كاهش خشونت از زندگي زوجين مهمترين تالش دستگاه قضايي 

بوده كه با كمك قضات دادگاههاي خانواده در حال اجراست.
 * جامعه پذير كردن مجرمان 

او گفت: قوه قضائيه به دنبال مجازاتهاي جايگزين حبس است 
و رئيس قوه قضائيه هم بر استفاده از مجازاتهاي جايگزين تاكيد دارد 
تا فردي كه بر اثر ارتكاب جرم كم اهميت وارد زندان ميشود، ديگر 
با آموختن روشهاي مجرمانه مانند كالهبرداري و سرقت، اين تجربهها 
را با خود از زندان بيرون نبرد.الفت اضافه كرد: شايد در اين ميان چند 
نفر به خاطر محاربه و افســـادفي االرض اعدام شوند اما هدف اصلي 

تربيت انسان است. 
وي افزود: روانه زندان كردن ساالنه چندصد هزار نفر و سوءپيشينه 
دار شدن افراد قابل توجهي از ملت قطعا آسيبهاي جدي بر پيكره 
جامعه خواهد زد؛ از اين رو قوه قضاييه قصد دارد تا با هم افزايي با 
رسانهها، نگاه سزادهي محض را تغيير دهد و با استفاده از زبان هنر و 

ظرفيت رسانهها اين تغيير رويكرد را در جامعه اجرا كند.

بلوكهاي سيماني بزرگراه قزوينـ  زنجان برچيده شود
 جمع شدن تودههاي برف در پشت بلوك هاي سيماني (نيوجرسي) 
بزرگراه قزوينـ  زنجان به دليل وزش باد، محدوديتها و مشكالتي 
را براي رفت و آمد رانندگان به وجود آورده است كه گاهي موجب 
حوادث رانندگي هم ميشود، از اين رو ضرورت دارد راهداري منطقه 
در مورد برچيدن بلوك ها از وسط بزرگراه يادشده اقدام و يا به فواصل 
مناسب از گاردريل هم استفاده كند. اجراي اين طرح باتوجه به اقليم 

هر منطقه و كشور ميتواند متفاوت باشد.
سيداكبر رضويـ  قزوين

آمپول آنفلوانزا ناياب شده است
از يـــك مـــاه قبل براي تهيه آمپول آنفلوانزا به هر داروخانهاي در 
تهران مراجعه ميكنم، موفق نميشوم و اين در شرايطي است كه به 
دليل نياز مبرم، حاضرم مبلغ بيشتري از قيمت مصوب براي اين دارو 

را هم بپردازم. 
بيمار نيازمند به آمپول آنفلوانزا

24ساعت انتظار براي عيبيابي خط تلفن!
تلفن منزلم واقع در خيابان شـــهيد مطهري خراب شـــد و براي 
عيبيابي آن بارها با واحد تعميرات تلفن شركت مخابرات به شماره 
20117 تماس گرفتم كه پس از 24ساعت به تقاضايم رسيدگي كردند. 
مگر بررســـي مشـــكل يك شماره تلفن چه قدر كار دارد كه اين همه 

بايد در انتظار آن بود؟
خانم شهروند از تهران

سوال از معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده
 اين كه خانم دكتر ابتكار گفتهاند تعداد زنان استاد دانشگاه افزايش 
يافته، خبرخوب و مسرتبخشي است، اما آيا شمار خانمهايي هم كه به 
زنانه بودن زندگي خود افتخار ميكنند و دختراني كه آموزشهاي آشپزي 

و خانهداري را ننگ و عار نميدانند هم افزايش يافته است؟
پدر يك دختر دبيرستاني

تشكر زندانيان اوين از روزنامه اطالعات
از زندانيان بازداشـــتگاه اوين هستم و هر روز با خواندن روزنامه 
اطالعات از مهمترين اخبار ايران و جهان با خبر ميشوم وظيفه خود 
ميدانم از تمامي كاركنان شريف و زحمتكش روزنامه اطالعات كه اين 

امكان را براي زندانيان فراهم كردهاند، تشكر و قدرداني كنم.
از زندانيان سالن1 اتاق4 اوين

تثبيت قيمتها پس از افزايش چشمگير آنها!
حاال كه قيمت مايحتاج عمومي به نحو چشمگيري افزايش يافته 
است، دولت محترم تازه به فكر تثبيت قيمتها افتاده است كه جاي 

تقدير و تشكر دارد!
هموطن

كثرت مصاحبه با كارشناسان در برنامههاي صداوسيما
هر وقت راديو يا تلويزيون را روشن ميكنيم، گفتگوهاي مكرر 
با كارشناسان گوناگون را ميشنويم كه اغلب با صحبتهايشان باعث 
دلشوره و نگراني شنوندگان و بينندگان ميشوند! آيا شبكههاي صداوسيما 

به مصاحبه با اين همه كارشناس نياز دارند؟
بيننده تلويزيون

تأخير در پرداخت هزينه بيمه تكميل و درمان
اول آبان ماه امســـال مدارك پزشـــكيام را به بيمه تكميل درمان 
آتيهســـازان حافظ در ســـنندج تحويل دادم، اما هنوز هزينههايش را 
نپرداختهاند و مدعي هســـتند كه پولي براي اين پرداخت ندارند. مگر 
رئيس ســـازمان بازنشستگي كشوري اعالم نكرده بود كه هزينه بيمه 
تكميل درمان بازنشستگان منبعد24ساعت بعد از تحويل مدارك پزشكي 

پرداخت ميشود؟
حسينيـ  بازنشسته كشوري از سنندج

سالمندان هم در رفتارهايشان  با ديگران تجديدنظر كنند!
با تشكر از روزنامه اطالعات به دليل چاپ گزارشهايي در حمايت 
از سالمندان، پيشنهاد ميكنم درباره رفتارهاي درست و منطقي سالمندان 
با ديگران هم گزارشي تهيه و چاپ كنيد. به عنوان يك خانم سالمند 
معتقدم كه برخي از هم سن و سالهاي ما با جوانترها رفتارهاي طلبكارانه 
و متكبرانهاي دارند كه ضرورت دارد در اين رفتارها تجديدنظر كنند و 

با جوانان برخوردهاي دوستانه و مهربانانهتري داشته باشند!
خانم شهروند از تهران

تفاوت ره از كجا است تا به كجا!
ژان پل سارتر فيلسوف معروف فرانسوي در كتاب « جنگ شكر 
در كوبا» به مالقات اش با «چه گوارا» از رهبران انقالب كوبا اشاره كرده 
و نوشته است كه به او ساعت 2 نيمه شب وقت مالقات با چهگوارا 
داده شد و او ضمن عذرخواهي از سارتر، يادآور شده بود آنقدر براي 
حفظ و پيشرفت انقالب كوبا كارهاي ضروري وجود دارد كه او بهتر 
از نيمه شـــب را براي ديدار با سارتر وقت مناسب نداشه است! حاال 
اين را با تصميم وزارت آموزش و پرورش مقايسه كنيد كه ميليونها 
دانش  آموز را در بهترينزمان يادگيري درسها يعني ساعات قبل از 
ظهر به تماشاي يك مسابقه فوتبال باشگاهي تشويق ميكنند تا بدانيد 

كه تفاوت ره از كجا است تا به كجا!
دبير دبيرستانها از استان گيالن

دكل مخابراتي مزاحمت ايجاد كرده است
گويا برخي شركتهاي مخابراتي در قبال پرداخت اجاره به صاحبان 
ساختمانها، دكلهايي را براي اينترنت پرسرعت برروي پشتبامهايشان 
نصب ميكنند. باتوجه به مضراتي كه امواج اين دكلها بر سالمت انسان 
ميگذارد، مدتي اســـت دكل مبيننت در فاز3 شهرك انديشه، خيابان 
وليعصر(عج)، بنبست سعدي بر روي يكي از ساختمانهاي مسكوني 
نصب شده است. متأسفانه عليرغم تذكرهاي مداوم ساكنان محل براي 
برداشـــت دكل مزبور،  هيچگونه اقدامي در اين مورد تاكنون صورت 
نگرفته است. از مسئوالن مركز مخابرات فاز3 انديشه خواهان بررسي 

و رفع مشكل هستيم.
از ساكنان فاز3 شهرك انديشه
 چرا برخي از پزشكان در مطبها از دستگاه كارتخوان استفاده نميكنند؟

مدتي پيش براي مداواي گردن و كمر درد همسرم به يك متخصص 
كايروپراكتيك(درمان از طريق دستكاريستون فقرات) مراجعه كردم. جدا 
از هزينه بااليي كه براي ويزيت و مراحل درمان پرداختم، مشكل اصلي 
عدم امكان پرداخت نقدي در مطب بود. متأســـفانه برخي از پزشكان 
روشنفكر و تحصيلكرده از دستگاه كارتخوان براي فرار از پرداخت ماليات 
در مطبهايشان استفاده نميكنند، در صورتي كه حتي مشاغل كمدرآمد 
مانند دستفروشي دستگاه كارتخوان دارند! اميدوارم مأموران تعزيراتي 

و مالياتي براي مقابله با اين روش نادرست چارهانديشي كنند.
تلفن به خط ارتباطي

چراغهاي بزرگراه كرج  شبها خاموش است
مدتي اســـت تعدادي از چراغ تيرهاي برق بزرگراه تهرانـ  كرج 
خاموش است، باتوجه به رفت و آمد پرشمار خودروها  در شب از 
اين بزرگراه، از مسئوالن شركت توزيع نيروي برق و يا سامانه مديريت 
روشنايي بزرگراه تقاضا داريم براي رفع معضل ايجاد شده اقدام كنند.
 عرفان خامسي

افزايش بيرويه قيمت سيگارهاي داخلي و خارجي
از اوايل سال جاري قيمت سيگارهاي داخلي و خارجي دستخوش 
تغييرات شـــديدي شـــد و متأسفانه به دليل  آشفتگي بازار دخانيات، 
اين محصول در حال حاضر 50درصد افزايش قيمت دارد كه به نظر 
ميرســـد در اين خصوص بيشـــترين سود نصيب دالالن ميشود. از 
سازمان تعزيرات و شركت دخانيات ايران بررسي و جريمههاي سنگين 
نقدي دالالن، خردهفروشان و عامالن اصلي افزايش قيمت سيگار در 

بازار را خواهانيم.
مصرف كننده سيگار

شهرداري منطقه8 مشكل را برطرف كند
به دليل تجمع بيش از اندازه زباله و رعايت نكردن نظافت اطراف 
سطل زباله توسط ساكنان محل، بوي نامطبوع زبالهها در مجيديه جنوبي، 
كوچه شهيد سياوش فراهاني، نبش كوچه شهيد كريمي ساكنان محل را 
آزار ميدهد. از شهرداري منطقه8 تهران، تقاضا داريم براي رفع معضل 

ايجاد شده و انتقال سطل زباله به مكاني ديگر اقدام كنند.
از اهالي محل

ضرورت اصالح نظام بانكي كشور
براســـاس سخنان اخير وزير دارايي و امور اقتصادي درباره آغاز 
اصالح نظام بانكي، اميدواريم پروندههاي اختالس كنندگان و عامالن 
افزايش مشكالت اقتصادي به سرعت مورد بررسي قرار گيرد تا دوباره به 
فكر پولشويي و اختالل در نظام اقتصادي كشور نباشند. به نظر ميرسد 
كه با ارائه راهكارهاي اساســـي مبارزه با اختالس كنندگان بيتالمال، 

مشكالت عديده اقتصادي قابل بررسي و حل باشد.
تلفن به خط ارتباطي

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه 
با تاكيد بر ضرورت خودداري مسئوالن 
از ســـخنان دو پهلو كه ممكن است 
مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گيرد، 
از آنان خواســـت در مورد اظهارات 
خود دقت كافي روا دارند و در عين 
حال تأكيد كرد كه نبايد از اين موارد 
به عنـــوان ابزاري براي وارد آوردن 

فشار به دولت استفاده شود.
آيت اهللا آملـــي الريجاني در 
جلسه مسئوالن عالي قضايي، ضمن 
تبريك ســـالروز آغاز دوران امامت 
حضرت ولي عصـــر (عج)، ميالد 
مسعود پيامبر اكرم(ص) و امام جعفر 
صادق(ع) را پيشاپيش تبريك گفت 
و اضافه كرد: ميالد پيامبر(ص) براي 
بشريت نعمتي بسيار عظيم بوده و 
زماني اين موضوع تصديق ميشود 

كه انسان نياز خود را به حقيقت و 
باطن هســـتي و اتصال به مبدأ عالم 

احساس كند.
وي در ادامه به ابتكار تاريخي 
حضرت امام (ره) در تأسيس «هفته 
وحدت» اشاره كرد و افزود: زماني 
كه دشمنان ما و جهان اسالم دائماً به 

دنبال تفرقه افكني بودند و سياست 
اســـتعماري، دامن زدن به انفصال و 
شـــقاق بين امت اسالمي بود، امام 
امت(قـــدس اهللا نفســـه الزكيه) بر 
يك حقيقت مهم اصرار كردند. آن 
حقيقـــت بزرگ عبارت بود از كنار 
گذاشتن اختالفات به خاطر دستيابي 
به مصلحتي بزرگتر كه همان حفظ 

كيان اسالم و مسلمانان بود.
* نيازمند وحدت مسلمانان 

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه 
امروز بيش از هر زمان ديگري نسبت 
به پيام نوراني امام(ره) و تاسيس مهم 
«هفته وحدت» احساس نياز ميكنيم، 
به نقشهها و توطئههاي دشمنان به 
ويژه آمريكا و رژيم صهيونيســـتي 
براي كشـــورهاي غرب آسيا اشاره 
كرد و يادآور شـــد: امروز بزرگترين 

و مهمترين آرمانهاي جهان اسالم، 
بـــا وحدت و گردآمدن حول محور 
اسالم، پيامبر(ص) و تعاليم نوراني 
آن حضرت محّقق ميشـــود و لذا 
بايـــد با تمام قدرت به دنبال تحقق 

اين امر بود.
رئيس قوه قضائيه ابراز اميدواري 
كـــرد ايران همانگونه كه تاكنون در 
سياستهاي كالن جهان اسالم پيشگام 
بوده است، بتواند بيش ازپيش در اين 
عرصه تاثير گذار باشد و در عين حال 
رهبران برخي كشورهاي اسالمي نيز 

از خواب غفلت بيدار شوند.
* زندگي سخت كارگران 

رئيس قـــوه قضائيه ادامه داد: 
ميليونها انســـان به دليل اقدامات 
مفسدان اقتصادي متضرر ميشوند و 
كارگر و كارمند در شرايطي دشوار 

تالش ميكنند زندگي خود را به پيش 
ببرند تا كساني بگويند هفتصد ميليارد 
تومان رقمي نيست؟ گويي اين افراد 
در فضاي ديگري زندگي ميكنند و 
نميفهمند در بستري اين سخن را 
ميگويند كه بخشي از مردم با معضل 
بيكاري دست به گريبانند و حتي اگر 
شغلي داشته باشند، با حقوق ماهي 
يك ميليون و دويست هزار تومان به 
واسطه سودجوييهاي آنان روز به 
روز ارزش پولشـــان كمتر و قدرت 

خريدشان كاهش مييابد.
آيتاهللا آملـــي الريجاني در 
بخش پاياني ســـخنان خود با تاكيد 
بر ضرورت همدلي بيشـــتر بين قوا 
و مسئوالن كشور، به وجود دشمنان 
مشـــترك اشـــاره كرد و گفت: در 
شرايطي كه دشمنان نابخردي نظير 

آمريـــكا داريم كه به اروپا ميگويد 
اگر ســـه ماه با مـــا همكاري كنيد 
جمهوري اسالمي مضمحل خواهد 
شـــد، همگي بايد در يك مسير و 
تحت رهبريهاي داهيانه مقام معظم 
رهبري حركت كنيم تا بتوانيم كشور 

را از بند مشكالت برهانيم.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اگر 
پولشـــويي عظيمي در كشور وجود 
دارد چـــرا ايـــن موضوع را به قوه 
قضائيه اطالع نداده ايد؟ اين موضوع 
نيـــز مانند بحث واردات غيرقانوني 
خودروهاست كه بعد از چند ماه به 
اطالع قوه قضائيه رسيد. قانون مبارزه 
با پولشويي در دهه 80 به تصويب 
رسيده و بر اساس آن كساني كه از 
پولشويي مطلعاند موظف به اعالم 

آن به مرجع قضايي هستند.

رئيس قوه قضائيه: بيش از هر زمان ديگري به وحدت مسلمانان نياز داريم 

سرويس شهرستانها: مشاور رئيسجمهوري در امور 
اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي گفت: هيچ زبان، قوم 
و مذهبي در جمهوري اسالمي ايران موجب تبعيض در 

اجراي قوانين نيست و بر ديگري برتري ندارد.
حجت االسالم والمسلمين علي يونسي در همايش 
ملي «مباني گفتگو و راهكارهاي عملي وحدت اقوام و 
مذاهب» در پرديس شــــهر دانشگاه اروميه با بيان اينكه 
در نظام جمهوري اسالمي همه در برابر قانون برابرند و 
هيچكس داراي امتياز خاصي بر ديگري نيســــت، افزود: 
دشــــمن با تحريك برخي احساسات قوميتي در تالش 

براي ضربه زدن به اتحاد ملت است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد اصل تفاوت را پذيرفت 
و مشتركات را تقويت كرد، افزود: اگر اين 2 اصل لحاظ 
شود، همه درگيريهاي مذهبي، ديني، قومي، قبيلهاي و 

سياسي خاتمه مييابد.
يونسي با بيان اينكه جهل، بهانه و تعصب بي دليل 
از مهمترين داليل نپذيرفتن تفاوتها است، اضافه كرد: 
متفاوت بودن مخلوقات از نعمتهايي است كه خداوند 

به بشريت هديه داده است.
مشــــاور رئيسجمهوري در امور اقوام و اقليتهاي 
ديني و مذهبي با اشاره به برخي حوادث تاريخي گفت: 
يكســــان ســــازي ديني، قومي، مذهبي و نژادي در همه 

برهههاي تاريخي محكوم به شكست بوده است.
 يونسي، اساس پيوند ملي را تحمل يكديگر اعالم 
كرد و اظهار داشت: اگر با نگاه كالن و ملي و از منظر 
ايران دوستي براي حل مشكالت مردم تالش شود، نتيجه 

بهتر خواهد بود.
كشيش كليساي شرق آشور اروميه نيز در اين همايش 
گفت: رهنمودهاي رهبري در مورد حق و حقوق اقوام و 

اديان بايد سرمشق عملكرد مسئوالن قرار گيرد.
داريــــاووش عزيزيان با اعالم اينكه همه اقليتهاي 
ديني در سايه نظام جمهوري اسالمي، كنار يكديگر در 
ايران با خوشي زندگي ميكنند، بيان كرد: زيبايي امروز 
ايــــران را مديون تنوع اقوام و اديان و زندگي برادرگونه 
آنان كنار يكديگر هستيم. وي با اشاره به اينكه همه كتب 
آسماني مخالف بدبيني و تفرقه بين انسانهاي آزاده هستند، 

اضافه كرد: تفكر بدبينانه اقدام به تفرقه افكني ميكند.

عزيزيان با محكوم كردن حركتهاي تفرقه افكنانه 
قومي در برخي از رسانهها و شبكههاي اجتماعي آذربايجان 
غربي، گفت: اين حركتها دستاوردي جز ضربه زدن به 

توسعه منطقه ندارد.
عزيزيان تاكيد كرد: دانشــــگاه در رشــــد اجتماعي 
نقش كليدي دارد و بايد به وظايف خود در اين راستا 

عمل كند.
 مشاور رئيسجمهوري در امور اقوام و اقليتهاي 

ديني و مذهبي همچنين ميهمان مردم بوكان بود. 

* استفاده از اقوام و مذاهب در مناصب 
وزير دادگستري در جلسه شوراي اداري اشنويه به 
تاكيد رئيسجمهوري مبني بر استفاده از اقوام و مذاهب 
در مناصب مختلف كشور اشاره كرد و گفت: دولت به 
اين سمت پيش ميرود و اين موضوع يك بحث تاكتيكي 

نيست بلكه يك باور است.
سيدعليرضا آوايي اظهار داشت: انتخاب افراد از اقوام 
و مذاهب مختلف در مناصب دولتي با اهداف تاكتيكي، 

بي ثمر است و دوامي نيز ندارد.
وي با بيان اينكه سفرهاي استاني هيات دولت جنبه 
تبليغاتــــي ندارد، اضافه كرد: دولت با همه وجود تالش 
ميكند در اين سفرها قدمي براي مردم و رفع مشكالت 

آنان بردارد.
وزير دادگستري، گفت: با توجه به اينكه دولت در 
استانها و شهرستانها به مسئوالن و كاركنان اختيارات 
تفويض كرده است، رضايتمندي مردم به تالش مسئوالن 

محلي بستگي دارد.
آوايــــي تاكيد كرد: اگر دولــــت هزينهها و برنامه 
ريزيهاي خوبي هم داشــــته باشــــد و در اســــتانها و 
شهرستانها مسئوالن با دلسوزي و تعامل به مردم خدمت 

نكنند، نميتوانيم شاهد پيشبرد امور باشيم.

وي با بيان اينكه استانهايي كه مسئوالني متدين و 
دلسوز دارند روند رشد سريع تري داشته اند، افزود: دولت 
بايد در راســــتاي ايجاد توسعه متوازن گام بردارد، ضمن 

اينكه مسئوالن استانها نيز بايد پيگير و كوشا باشند.
وزير دادگســــتري افزود: بخشي از وقت برخي از 
مســــئوالن در كشــــور صرف تخريب و زيرسوال بردن 
خدمات دولت ميشــــود و اين امر كاري ناشايســــت 

است.
آوايي، يكــــي از بهانههاي نقادان براي تخريب و 
ناكارآمد نشان دادن دولت تدبير و اميد را افزايش قيمت 
ارز و طال اعالم كرد و گفت: اگر دولت كنوني ناكارآمد بود 
بايد در چهار سال خدمت قبلي هم اين اتفاقات ميافتاد، 

بنابراين نبايد خدمات دولت را زير سوال برد.
وي مدارا كردن تعزيرات و دســــتگاههاي قضايي 
در رابطه با اعمال قانون در مورد قشــــرهاي ضعيف را 
خواستار شد و افزود: اين به معناي اين نيست كه قاچاق 
را ترويج دهيم اما نياز است نگاهي متفاوت به قشرهاي 

آسيب پذير داشت.
آوايي بر ضرورت عملگرايي مسئوالن تاكيد كرد و 
افزود: بخشــــي از مشكالت ما به دليل زياد حرف زدن 
و بخشــــي نيز به حرف نــــزدن در موقع نياز به وجود 

ميآيد.
فرماندار اشنويه نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه 
مردم اين شهرستان از مزيتهاي مرزي بودن آن بي بهره 
هستند، گفت: در سالهاي گذشته مبادالت مرزي بسيار 
خوبي داشتيم اما اكنون اين مبادالت به دليل امنيتي بودن 
تقريبا به صفر رســــيده و جاي آن را شبكههاي قاچاق 

گرفته است.
اسعد خضري با اشاره به اينكه مرزهاي اشنويه امنيتي 
است، افزود: ساالنه متحمل هزينههاي زيادي براي حفظ 
امنيت و حراست از اين مرزها در برابر فعاليت شبكههاي 
قاچاق ميشويم اما نيروهاي مرزباني و نظامي با قدرت 

از آن حراست كرده اند.
فرماندار اشنويه رفع مشكالت امنيتي مرزهاي اين 

شهرستان و ساماندهي آن را خواستار شد. 
امام جمعه اشــــنويه نيز در اين جلسه بر اهميت و 
جايگاه وحدت از ديدگاه اسالم تاكيد كرد و گفت: قرآن 
به عنوان منبع اصلي بين فرقههاي اســــالمي و ادبيات 

وحدت گراست.
ماموستا سيدمصطفي خاتمي با بيان اينكه وحدت 
كامل ميسر نيست، افزود: از آنجا كه وجه اشتراك بين 
مذاهب اسالمي به ويژه سني و شيعه بسيار زياد است، 
بايد از اين فرصت به درستي در راستاي حفظ وحدت 
گام برداشت. وي يادآور شد: بايد از شيريني وحدت به 
خوبي بهره ميبرديم اما اكنون مسلمانان از تلخي و فتنه 

و تفرقه رنج ميبرند.
ماموســــتا خاتمي با بيان اينكه فتنههاي شيطاني در 
كمين مسلمانان است، تاكيد كرد: ضامن وحدت در جامعه 

نگاه يكسان به مذاهب و اقوام مختلف است.

يونسي: هيچ زبان و قومي در ايران بر ديگري برتري ندارد

سرويس خبر: مصوبه دولت مبني بر پرداخت 
حق بيمه جانبازان در ديوان عدالت اداري خارج 
از نوبت بررسي و اگر مغاير قانون باشد، ابطال 

ميشود.
حجت االســـالم و المسلمين غالمحسين 
محسني اژهاي در حاشيه جلسه عالي مسئوالن 
قضايي افزود: دولت اخيراً مصوب كرده است كه 
از نخستين روز آبان امسال هر دستگاهي خود 
بايد بيمه جانبازان را بپردازد، كه پيش از اين بنياد 
شهيد اين حق بيمه را پرداخت ميكرد اما اكنون 
آيين نامه اصالح شده و گفتهاند كه هر دستگاهي 

بايد حق بيمه جانبازان را خودش بپردازد.
وي گفت: اكنون در نيمه دوم ســـال قرار 
داريم و با اين مصوبه مشكالت جدي هم براي 
جانبازان و هم براي دستگاهها پيش آمده است 
چرا كه اين موضوع پيش بيني نشـــده بود و 
قراردادهايي كه با بيمهها بسته بودند اكنون بايد 
تجديد نظر و قرارداد جديدي ايجاد شود. در اين 
خصوص در جلسه اخير بحث شد كه چگونه 

بايد انجام شود.
معاول اول قوه قضاييه افزود: نخستين بحث 
ايـــن بود كه آيا اين مصوبه دولت مغاير قانون 
است يا نيست و قرار شد ديوان عدالت اداري 
اين موضوع را بررسي كند و اگر چنانچه مغاير 
قانون است اين مصوبه بايد ابطال شود اما اگر 

چنانچه مغاير قانون نيست بايد ديد از چه رديفي 
(بودجه آن) پيشبيني شده است چرا كه تاكنون 
پيش بيني در اين خصوص انجام نگرفته بود و 
بايد به صورت فوري اين موضوع بررسي شود 

تا لطمهاي به جانبازان وارد نشود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: مطلب ديگري 
كه در جلســـه مطرح شد ماده 29 و تبصره آن 
درباره برنامه ششـــم توسعه بود كه در اينجا نيز 

اختالف برداشتهاي زيادي وجود دارد.
وي گفت: در صدر اين ماده مسائلي آمده 
و دستگاهها را مكلف كرده است كه بايد سامانه 
تشكيل شود و همه مقامات بايد اطالعاتشان در 
اين سامانه ذكر شود و تبصرهاي دارد كه آن تبصره 
نيز از سالهاي قبل بوده و بايد عملي ميشد.

محسني اژهاي افزود: برداشتهاي مختلفي از 
اين ماده و تبصره ميشود كه در اين خصوص 
در جلسه بحث و بررسي و جمع بندي صورت 
گرفت و مقرر شد اگر چنانچه دستگاهها تا امروز 
اطالعات خود را در اين ســـامانه ندادهاند، اقدام 

و آن را كامل كنند.
وي گفت: بحث ديگري كه مطرح شد در 
خصوص ماده واحده اخير مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي مبني بر منع بهكارگيري بازنشستگان بود.

برخي از نمايندگان مجلس و صاحب نظران در 
ديوان محاســـبات و سازمان بازرسي كل كشور 

صحبتهايي داشتند كه تاريخ الزماالجرا شدن 
اين قانون چه زماني است.

وي گفت: يك بحث ديگر درباره محتواي 
اين قانون است كه چه كساني را شامل ميشود 
و آيا همه كساني را كه شامل ميشود بالفاصله 
ميشود آنها را كنار گذاشت يا اينكه در مواقعي 
و موارد بســـيار ويژهاي هستند كه اكنون به هر 
طريقي نميشود (آنها را كنار گذاشت) يا به يك 
طريقي يكسري افرادي را با يك مجوز خاص 

ميتوان به كار گرفت.
محسني اژهاي افزود: ممكن است در برخي 
از دستگاههاي دولتي اين گونه باشد اما در دستگاه 
قضايي اينگونه نيست و در اينجا رئيس قوه قضائيه 
دســـتور داد معاونان ذيربط دقيقا اين موضوع را 
مشخص كنند و مر قانون در قوه قضائيه درباره 
كارمندان بازنشسته اجرا شود و اگر چنانچه كساني 
هستند كه اين قانون شامل حالشان ميشود اين 
را طبق قانون عمل كنند، اگر موارد خيلي فوري 
و ضـــروري وجود دارد كه اكنون به هيچ وجه 
امـــكان اجراي آن قانون در مدت زمان يكي دو 
ماه نيست، آن نيز چاره انديشي شود همان طوري 
كه در دستگاههاي ديگر مانند دولت نيز اين چاره 
انديشيها ميشود و اگر چنانچه نياز به اجازه از 
مقام معظم رهبري بود اين كار انجام شـــود، در 

غير اين صورت بايد مر قانون اجرا شود.

بررسي حق بيمه جانبازان در ديوان عدالت اداري

دادستان كل كشور ارمنستان 
از بازداشتگاه اوين ديدن كرد 

سرويس خبر: دادستان كل كشور ارمنستان از بازداشتگاه اوين ديدن كرد 
و از نزديك در جريان رسيدگي به وضع زندانيان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي بازداشتگاه اوين؛ آرتور داوتيان دادستان كل 
كشور ارمنستان و آرتاشس تومانيان سفير ارمنستان در تهران به اتفاق هيأتي 
با هدف آشـــنايي بيشتر با فعاليتهاي زندانهاي ايران و توسعه تعامالت 

قضايي ميان دو كشور، از بازداشتگاه اوين ديدن كردند.
در ابتداي اين بازديد ضمن جلسهاي با حضور محبي مديركل زندانهاي 
استان تهران، اميري اصفهاني معاون دادستان كل كشور، حجتي پور معاون 
ســـازمان زندانهاي كشور، چهارمحالي مدير بازداشتگاه اوين و جمعي از 
مسئوالن قوه قضائيه توضيحاتي درخصوص فعاليتها و اقدامات انجام گرفته 
در حوزههاي مختلف زندانباني، تكريم ارباب رجوع و حقوق شهروندي در 

زندانهاي كشور و بازداشتگاه اوين به حاضرين در جلسه ارائه شد.
مصطفي محبي گفت: سازمان زندانهاي كشور با شعار زندانباني اسالمي، 
انساني و ايراني، از ابتداي پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، به مددجويان 
بدون در نظر داشتن جنسيت، مليت و قوميت در چارچوب وظايف خدمت 
رساني ميكند. ما به عنوان متوليان بخش تربيت زندانيان بر اين باوريم كه فردي 
كه به زندانها وارد ميشود در طي گذران حبس قبل از بازگشت به جامعه، 

احساس و بهبود روحيه شرافتمندانه را در خودش تقويت كرده باشد.
آرتور داوتيان دادستان كل كشور ارمنستان نيز در اين جلسه با تشكر 
از ميهمان نوازي خوب ايرانيان، گفت: در ســـالهاي اخير در كشـــور ما 
تغييرات اساسي در زندانها و مراكز تربيتي انجام شده و به طور مرتب اين 
اصالحات در جهت حفظ منافع زندانيان و كساني كه دست تقدير آنها را 
به زندان كشانده در حال تكميل است.وي گفت: براي كسي كه با حكم 
دادگاه محكوم به رفتن به زندان است، مهمترين ركن زندگي يعني آزادي او 
سلب شده و در اينجا وظيفه دولتهاست كه در جهت دفاع از آزاديهاي 

ديگر آنها مانند آزادي داشتن سالمتي وحرفه آموزي قدم بردارند.

 توطئه دشمنان، نشان از اقتدار ايران 
در منطقه و جهان است

سرويس شهرستانها: معاون هماهنگ كننده سپاه، هجمه سنگين استكبار جهاني 
عليه ايران را نشان از پيشرفت و قدرت انقالب اسالمي در منطقه و جهان دانست.

 دريادار فدوي در مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهيد مهدي زين 
الدين و شش هزار شهيد واالمقام استان قم در مجتمع امام خميني(ره) گلزار 
شهداي عليبن جعفر(ع) با تجليل ايثارگريهاي شهدا و صبر و مقاومت 
خانوادههاي شـــهيدان گفت: استقامت و بصيرت ملت ايران در مواجهه با 
سختيها در ادوار مختلف الگويي براي ملتهاي آزاده و حق طلب شده 
است. وي چهل سالگي پيروزي انقالب اسالمي را خاري بر چشم دشمنان 
انقالب دانست و گفت: دشمنان رئيسجمهوري (آمريكا) و بقيه دولتمردان 
آمريكا مدعي شدهاند كه امسال نميگذارند ملت ايران 40سالگي پيروزي 
انقالبمان را جشن بگيرد كه البته اين ادعاي آنها نشان از بغض و كينه شان 
دارد و با فضل الهي و بصيرت ملت توطئه آنها نقش برآب خواهد شد.

 معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي اضافه كرد: با 
كمـــي تامـــل در گفتههاي وزير دفاع آمريكا مبني بر اينكه ما و همپيمانان 
منطقهاي و فرامنطقهاي ما بهدنبال اين هستيم كه تواني ايجاد كنيم تا در برابر 
ايران بازدارنده باشد، نشان از پيشرفت و قدرت ايران اسالمي دارد كه مايه 

افتخار و سرافرازي است.

سرويس خبر: يكي از متهمان 
فراري پرونده دكل نفتي كه در يكي 
از كشورهاي اروپايي به سر ميبرد، 

به كشور بازگشت.
به گزارش ايرنا، «ن. م» از متهمان 
پرونده دكل نفتي و از خويشاوندان 
متهمان اين پرونده است كه در يكي 
از كشـــورهاي اروپايي به سر ميبرد 
و پولها نيز به حساب او واريز شده 
بود.اين فرد شركتي را در هلند تاسيس 

كرده بود و با يك شركت تاسيسات 
دريايي در زمينـــه تامين دكلهاي 

حفاري همكاري ميكرد.
گفته ميشود پولها براي خريد 
دكلي كه از آن به عنوان دكل گمشده 
ياد ميشـــود، به حساب «ن.م» واريز 

شده بود.
اين فرد از همان ابتداي تشكيل 
پرونده دكل نفتي در خارج از كشور 
به ســـر ميبرد و آن طور كه عليزاده 

طباطبايي وكيل مدافع يكي از متهمان 
پرونده پيشـــتر گفته بود، قرار بود 
محاكمه «ن.م» به صورت غيابي برگزار 
شـــود اما يك ماه پيش اين متهم به 

كشور بازگشت.
ماجرا از اين قرار است «ن.م» در 
كشور اروپايي محل اقامت خود متهم 
به پولشويي شده و براي ادامه اقامت به 
مشكل برخورده است بنابراين تصميم 
ميگيرد به ايران بازگردد. اكنون براي 

اين فرد قرار وثيقه صادر شـــده و با 
توديع مبلغ وثيقه صادره در خارج از 

زندان به سر ميبرد.
پرونده دكل نفتي 6 متهم دارد 
كه تا قبل از بازگشت «ن.م» فقط سه 
نفرشان در ايران بودند و در محاكماتي 
كه تا االن برگزار شده، حضور داشتند. 
«ر.ط» يكي از متهمان اين پرونده در 
لندن و «عمر» متهم ديگر پرونده در 

قطر به سر ميبرند.

يكي از متهمان فراري پرونده دكل نفتي به ايران بازگشت

سرويس شهرستانها: مسئوالن 
دو بيمارستان گرگان براي پاسخگويي 
به شكايت محيط زيست به دادسرا 

احضار شدند.
رئيس كل دادگستري گلستان 
گفت: احضار اين مســـئوالن براي 
پاسخگويي درباره دفع غير اصولي 
پسماندهاي عفوني بيمارستان بود.

هاديهاشميان افزود: بر اساس 

اســـناد و مـــدارك و توضيحات 
مســـئوالن اين دوبيمارستان، براي 
يكي از بيمارســـتانها منع تعقيب 
صـــادر و براي پيمانكاري كه كار 
جمـــع آوري و دفع زبالههاي اين 
بيمارســـتان را برعهده داشت به 
اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي 
كيفرخواست صادر و پرونده براي 

رسيدگي به دادگاه فرستاده شد.

سرويس خبر: هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري با ابطال مقرره و دســــتورالعمل تبديل 
مــــدارس دولتي به هيــــأت امنايي، اين كار را 

خالف قانون دانست.
 شــــوراي عالي آموزش و پرورش، پيش 
از اين «آييننامه توســــعه مشاركتهاي مردمي 
به شــــيوه مديريت هيات امنايي در مدارس» را 
تصويب كــــرده بود كه متضمن تبديل برخي 
مدارس دولتي به مدارس هيات امنايي و به تَبَِع
آن دريافت شهريه از دانشآموزان بود. متن بند 
3 از ماده 15 اين آييننامه              كه مورد شــــكايت 

شاكي قرار گرفته، از اين قرار است:
ســــازمان مدارس غيردولتي و توســــعه 
مشاركتهاي مردمي دستورالعملهاي اجرايي يا 

مالي يا اداري و شرايط و استانداردهاي مورد نياز 
تبديل مدارس عادي به هيات امنايي وهمچنين 
شــــاخصهاي نظارت، ارزشــــيابي، آموزشي، 
پرورشــــي، پذيرش دانش آموز و سياستها و 
برنامههاي اجرايي و ساختار تشكيالتي اداري 
توسعه اين مدارس را حداكثر ظرف مدت دو 

ماه با امضاي وزير ابالغ كند.
اين گزارش حاكي اســــت در پي شكايت 
از ايــــن مقرره، هيــــات عمومي ديوان عدالت 
اداري بــــه بحــــث و بررســــي در اين زمينه 
پرداخــــت و در نهايــــت بنــــد 3 از ماده 15

آييننامه توسعه مشاركتهاي مردمي به شيوه 
مديريت هيات امنايي در مدارس و دستورالعمل 
اجرايــــي مربــــوط به آن را با اين اســــتدالل 

ابطال كرد:
اليحه قانوني تشكيل شوراي عالي آموزش 
و پرورش با اصالحات بعدي آن، متضمن اعطاي 
اختيار به اين شورا براي تبديل مدارس دولتي 
به مدارس هيأت امنايي نيســــت و مضافاً اينكه 
بند 4 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري، 
منصرف از اين موضوع است و دريافت شهريه 
در مدارس دولتي مغاير بند 3 اصل ســــوم و 
اصل 30 قانون اساســــي است، لذا دستورالعمل 
مربوطه و بند 3 ماده 15 آيين نامه آن خارج از 

حدود اختيار و مغاير قانون است.
بر اســــاس اين رأي هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري، از اين پس تبديل مدارس دولتي به 

مدارس هيأت امنايي غيرقانوني خواهد بود.

 تبديل مدارس دولتي به هيأت امنايي ممنوع شد

سرويس شهرستانها: واحد 
ويالي غيرمجاز در منطقه اوشان 
ـ فشم كه در اراضي دولتي ساخته 
شده بود، با حكم دستگاه قضايي 
و پس از اخطارهاي مكرر تخريب 

شد.
فرمانده يگان حفاظت منابع 
طبيعي اســـتان تهران گفت: اين 
ويال كه در زميني به مســـاحت 
حـــدود 1200 مترمربـــع بنا در 
زمينهاي دولتي و منابع طبيعي 
بدون مجوز بنا شده بود، با شكايت 
سازمان منابع طبيعي در راستاي 
حفـــظ حقوق عامه و صيانت از 
منابع طبيعي و با حكم دســـتگاه 

قضايي، پس از اخطارهاي مكرر 
و حضـــور نيافتن صاحب ملك 

تخريب شد.
ســـرهنگ انزابي زاده افزود: 
به گفتـــه مالك فعلي ويال؛ وي 
اين ويال را از شـــخص ديگري 
خريداري كرده است بدون اينكه 
استعالمات الزم را از دستگاههاي 
مربوطه دريافت كند. وي به مردم 
و كساني كه بدون آشنايي به منطقه 
اقدام به خريد ميكنند توصيه كرد: 
اگـــر قصد خريد ملكي را دارند 
حتما مدارك آن را از دستگاههاي 
مربوط استعالم بگيرند تا دچار اين 

مشكالت و تخريب نشوند. 

تخريب ويالي ميلياردي دراوشان

 عامالن شهادت 2 مامور ناجا در هرمزگان
 به دام افتادند 

ســـرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان هرمزگان از شناسايي و 
دســـتگيري عامالن شهادت 2 مامور ناجا و كشف 2 قبضه سالح جنگي 

از آنان خبر داد.
 عزيزاهللا ملكي اظهار كرد: در ادامه رســـيدگي به پرونده درگيري شرور 
مسلح با ماموران انتظامي پاسگاه سرني ميناب كه سال 1393 منجر به شهادت 
ستوانيكم «اصغر حيدري» شده بود، دستگيري متهم فراري در دستور كار قرار 
گرفت.وي افزود: با اقدامات ويژه پليســـي و ايجاد چتر اطالعاتي در منطقه، 
عامل اصلي كه از اشرار مسلح و سابقه دار منطقه شرق استان بود، شناسايي 
و با مراقبت شـــبانهروزي، پس از هماهنگي قضايي در يك عمليات ضربتي 
در مخفيگاهش به همراه 2 قبضه سالح كالشينكف و 197 تير فشنگ جنگي 
دستگير شد.فرمانده انتظامي هرمزگان اضافه كرد: به موازات اين اقدام، سرنخهايي 
از شرورديگري كه سال 1372 در منطقه هشتبندي، در يك درگيري مسلحانه 
سبب به شهادت رساندن استواريكم «محمود جعفري» شده بود، بهدسـت آمد 

و عليرغم تغيير مكان مداوم، در يك عمليات ضربتي متهم دستگير شد.

احضار مسئوالن 2 بيمارستان گرگان به دادسرا
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لزوم برگزاري هر چه سريعتر انتخابات رياست فدراسيون كشتي اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

نخستين پيروزى ياران معروف در سرى آ
در پايان هفته هشتم ليگ واليبال 
ايتاليا تيم ســـيه نا موفق شد نخستين 
پيروزيش را كســـب كند.به گزارش 
ايسنا، از هفته هشتم ليگ واليبال ايتاليا  
ســـرى آ، هفت ديدار برگزار شد كه 
در پايان تيم پروجا با شكست ياران 
ميرزاجانپور جايگاهش در صدر جدول 
را تثبيت كرد و ياران ســـعيد معروف 

در تيم سيه نا توانستند باالخره نخستين بردشان را كسب كنند.در يكى از 
مهمترين بازى هاى هفته هشتم سرى آ تيم صدرنشين پروجا موفق شد برابر 
تيم كاستالناى قعرنشين كه مجتبى ميرزاجانپور را در اختيار دارد با نتيجه 
سه بر صفر به پيروزى برسد تا با هشت برد و كسب 24 امتياز همچنان 
جايگاهش را مقتدرانه در صدر جدول حفظ كند.در يكى ديگر از ديدارهاى 
مهم تيم ورونا كه محمد جواد معنوى نژاد و مرتصى شريفى را در اختيار 
دارد مهمان تيم قدرتمند ترنتينو  بود كه در پايان با نتيجه سه بر صفر برابر 
ميزبانش شكست خورد تا نوار بردهايش پس از سه هفته قطع شود.در اين 
ديدار معنوى نژاد 3 امتياز و شريفى 7 امتياز براى ورونا كسب كردند اما 
با اين باخت، شاگردان گربيچ با چهار برد و 11 امتياز به رده هشتم سقوط 
كردند و ترنتينو هم با كسب ششمين بردش در رده چهارم ايستاد.در ساير 
ديدارها تيم مونزا كه امير غفور را از ابتدا در تركيبش داشـــت در ديدارى 
خانگى برابر تيم پايين جدولى آرگوس سورا با حساب سه بر يك شكست 
خورد تا با اين باخت غير منتظره به رده ششـــم جدول ســـقوط كند.اما در 
ديدارى جذاب و ديدنى كه پنج ست به طول انجاميد ياران سعيد معروف 
در تيم سيه نا موفق شدند برابر تيم  ميالنو با نتيجه سه بر دو به برترى دست 
يابند تا ضمن كسب نخستين بردشان مانع از اخراج احتمالى خوآن سيچلو 
شوند.در ساير ديدارها تيم مودنا كه هدايتش بر عهده خوليو والسكو است و 
از ستاره هايى همچون ايوان زايتسف بهره مى برد برابر تيم لوبه با نتيجه سه 
بر دو شكست خورد تا با قبول دومين باختش به رده سوم سقوط كند و 
لوبه جايگزين اين تيم در رده دوم شود.همچنين از هفته ششم ليگ واليبال 
تركيه تيم زراعت بانك در حالى كه فرهاد قائمى را در تركيبش داشت برابر 
ميزبانش تيم آرهاوى با نتيجه سه بر يك شكست خورد تا نوار پيروزى هايش 

پس از سه هفته قطع شود.
جوكوويچ: زورو استحقاق قهرمانى را داشت

الكســـاندر زوِرِو توانســـت 
با برتـــرى مقابل جوكوويچ عنوان 
قهرمانى تور تنيس لندن را كســـب 
كند.به گـــزارش خبرگزاى فارس  
الكساندر زوِرِو موفق شد در فينال 
تور ATP لندن با برترى مقابل نواك 
جوكوويچ عنوان قهرمانى را كسب 
كند.اين تنيسور 21 ساله آلمانى درباره 
اين عنوان اظهار داشت: اين بزرگترين عنوان تاكنون در طول بازيگرى من 
است. شما مقابل بهترين تنيسورهاى جهان بازى مى كنيد اما اينكه چطور من 
بازى كردم و چطور برنده شدم، برايم شگفت انگيز است. اين عنوان قهرمانى 
و شكست دو حريف قدرتمند (راجر فدرر و نواك جوكوويچ) حيرت انگيز 
است و معانى زيادى هم دارد. بسيار خوشحالم و به اين لحظه افتخار مى كنم.

نواك جوكوويچ نيز درباره اين بازى و شكســـت در فينال، عنوان كرد: من 
مى دانستم زورو به فينال مى آيد تا چيزى را تغيير دهد. او خيلى بهتر بازى 
كرد و موفق هم بود.كامال مشخص است كه شكست در اين مسابقه به ويژه 
در فينال چنين تورنمنت بزرگى خوب نيست و من از بازى ام ناراحت هستم. 
البته خوشحالم كه الكساندر قهرمان شد او واقعا خوب بازى كرد. الكساندر 

استحقاق اين قهرمانى را داشت.
داليچ: انگليس شايسته برد بود

سرمربى تيم ملى فوتبال كرواسى گفت:انگليس با شايستگى برنده بازى 
شد.به گزارش خبرگزارى فارس، زالتكو داليچ بعد از باخت 2 بر يك مقابل 
انگليس در ليگ ملت هاى اروپا اظهارداشـــت:"تيم انگليس در جام جهانى 
روسيه هم قدرتش را نشان داد.آنها جوان هستند و تيم سريعى دارند كه در 
فوتبال مدرن ويژگى بسيار مهمى است.به همين خاطر به انگليسى ها تبريك 
مى گويم كه با شايستگى برنده شدند و به مرحله بعد مسابقات راه يافتند."با 
نتيجه حاصل شـــده تيم انگليس 7 امتيازى شـــد و در صدر گروه ايستاد و 
در دسته Aماند.كرواسى با 4 امتياز در آخرين رده گروه جاى گرفته و به 

دسته Bسقوط كرد.

نام بيرانوند در بين كانديداهاى برتر آسيا نيست!
در ليست منتشر شده از سوى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا، نامى از عليرضا بيرانوند در جمع سه 
بازيكن برتر سال قرار ندارد! به گزارش خبرنگار 
مهر، مراســـم انتخاب برترين هاى سال 2018 
آسيا 7 آذرماه در كشور عمان برگزار مى شود. 
سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اسامى كانديداى 
بهترين هاى ســـال فوتبال اين قاره را به صورت 
رسمى در بخش هاى مختلف اعالم كرد.در حالى 
كه بعضى از رسانه هاى كشورهاى عربى اعالم كرده بودند، عليرضا بيرانوند 
يكى از سه گزينه نهايى انتخاب بهترين بازيكن سال آسيا است، اما در ليست 
AFCنامى از بيرانوند نيســـت و دو بازيكن تيم كاشـــيما ژاپن و يك بازيكن 

السد قطر در اين ليست هستند.
پرسپوليس از شكست پيروزى ساخت

تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار معوقه هفته نهم ليگ برتر برابر پيكان 
در شرايطى كه از حريفش عقب بود، توانست باخت را با برد عوض كند 
و 20 امتيازى شود.به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار 
معوقه خود در هفته نهم ليگ برتر ميزبان پيكان بود كه اين بازى با نتيجه 2 بر 
يك به سود پرسپوليس به اتمام رسيد. شاهين ثاقبى (42) براى پيكان و كمال 

كاميابى نيا (77) و على عليپور (80) براى پرسپوليس گلزنى كردند.
كشتي ايران با يك طال و 4 برنز سوم جهان شد

تيم ايران با كســـب يك مدال طال و 4 مدال برنز به عنوان ســـومى 
رقابت هاى كشتى آزاد زير 23 سال جهان در رومانى دست يافت.به گزارش 
خبرگزارى فارس و به نقل از  روابط عمومى فدراسيون كشتى، در پايان اين  
رقابت ها تيم ايران با يك مدال طالى كامران قاسم پور در وزن 86 كيلوگرم 
و 4 مدال برنز نويد زنگنه، حسين شهبازى، على شعبانى و امين طاهرى در 
اوزان 74، 92، 97 و 125 كيلوگرم و كسب 105 امتياز به عنوان سوم دست 
يافت. اين در حالى بود كه تيم ايران ســـال گذشـــته در جايگاه هشتم قرار 
گرفت و امسال نسبت به سال گذشته 5 پله صعود كرد.در وزن 86 كيلوگرم 
كامران قاســـم پور پس از اســـتراحت در دور اول، در دور دوم با نتيجه 10 
بر صفر از سد الرس شافله از آلمان گذشت وى در دور بعد و در مرحله 
يك چهارم نهايى مقابل عارف اوزن از تركيه با نتيجه 10 بر صفر پيروز و 
راهى مرحله نيمه نهايى شد. قاسم پور در اين مرحله گانخوياگ گانباتار از 
مغولستان را با نتيجه 4 بر صفر مغلوب كرد و به ديدار فينال راه يافت. وى  
در ديدار پايانى آرتور نايفونوف از روسيه را با نتيجه 4 بر يك مغلوب كرد 

و به مدال طال دست يافت.
مدال طالى نوجوانان جهان به قياسى رسيد

مدال نقره محمدرضا قياسى آزادكار تيم 
ايران در پيكارهاى قهرمانى نوجوانان جهان در 
زاگرب كرواســـى با دوپينگ كشتى گير روس 
به طال تبديل شد.به گزارش ايرنا از فدراسيون 
كشـــتى، اتحاديه جهانى كشتى طى نامه اى به 
فدراسيون كشتى ايران اعالم كرد با توجه به مثبت 
شدن آزمايش دوپينگ «دميترى الكانوف» روس 
در رقابت هاى نوجوانان سال 2018 جهان در 

كشور كرواسى، مدال طالى اين وزن به محمدرضا قياسى كه در ديدار فينال 
مغلوب اين كشتى گير شده بود، مى رسد.

عيادت استقاللى ها از كودكان مبتال به سرطان
تعـــدادى از اعضاى تيم فوتبال 
استقالل به منظور عيادت از كودكان 
مبتال به بيمارى سرطان از موسسه محك 
بازديد كردند.به گزارش خبرگزارى مهر  
اميرحســـين فتحى سرپرست باشگاه 
استقالل همراه با وينفرد شفر، سرمربى 
اين تيم، محمد حســـين زرندى مدير 
روابط عمومى باشگاه و بازيكنانى چون سيد مهدى رحمتى، خسرو حيدرى  
على كريمى، فرشيد باقرى، داريوش شجاعيان و فرشيد اسماعيلى در اين ديدار 
فوتبالى حضور داشتند.كودكان و نوجوانان بسترى در بخش هاى بيمارستان 
و اقامتگاه كه از ديدن اســـتقاللى ها ذوق زده شدند، با آنها عكس يادگارى 
گرفته و از تجربه هاى تماشاى فوتبالشان صحبت كردند.وينفرد شفر سرمربى 
استقالل درباره تجربه حضورش در محك گفت: حمايت از كودكان مبتال به 
سرطان كار خيلى سختى است و از تمام افرادى كه براى اين كودكان كارى 

انجام مى دهند، تشكر مى كنم.

همين چند روز قبل در همين صفحات اشاره شد به 
شرايط خاص كشتي كه آنرا از هر ورزش ديگري، متمايز 
كند.  اشاره شد به اينكه الزم است تا كشتي هر چه زودتر 
سروسامان يابد چون برخالف بسياري از ورزشهاي ديگر  
نمي شود آنرا با امر و نهي، كنترل كرد و نهايتاً اشاره شد به 
بحث سهل و ممتنع بودن انتخابات رياست فدراسيون، چون 
اعضاي خانواده كشـــتي نسبت بر جريانات آن، بي تفاوت 
نيستند. اما هنوز مدت زمان زيادي از سرپرستي بني تميم 
در فدراسيون نگذشته كه حرف و حديثهاي قابل پيش بيني  
خيلي زود تر از آنچه كه انتظارش مي رفت، مطرح شد.  بني 
تميم در اولين اقدامات خود ابتدا سرمربي تيم ملي كشتي 
آزاد بزرگساالن را معرفي كرد و در قدم دوم سرمربي تيم 
ملي كشتي فرنگي بزرگساالن را. غالمرضا محمدي و محمد 
بنا   انتخابهاي سرپرســـت فدراسيون بودند كه بواقع جزء 
بهترين نفرات براي اين سمتها هستند. مربياني كه كارنامه هايي 
قابـــل قبول دارند و تجربيات با ارزش آنان مي تواند بدرد 

كشتي بخورد. 
در اين ميان اما پس از انتخاب محمد بنا به سرمربيگري 
تيم ملي كشتي فرنگي بزرگساالن كشورمان، گاليه هايي از 
سوي برخي از پيشكسوتان شوراي فني كشتي پيش آمد نه 
به دليل مخالفت با اين انتخاب بلكه از آن جهت كه بني تميم 
در حكم صادره براي بنا، اشـــاره كرده بود به مشـــورت با 
شوراي فني براي اين انتخاب، اما در عمل، مشورتي صورت 
نگرفته بود و حتي برخي از اعضاي شوراي فني، اين خبر 
را از رسانه ها، شنيده بودند. گاليه اي بجا و اما سوال برانگيز 

براي كاري كه بني تميم انجام داده بود. 
طبيعي اســـت كه اگر سرپرست فدراسيون شخصي 
خارج از فدراسيون سابق مي بود و انتخابها را انجام مي داد  
قاعدتاً گاليه  اي هم مطرح نمي شـــد اما از بني تميم كه تا 
همين چندي قبل در مديريت فدراسيون كشتي به عنوان يكي 
از اركان با رسول خادم همسو بود، چنين رفتاري بعيد بود 
چون قاعدتاً به شوراي فني و جايگاه آن اعتقاد داشته كه 
با رسول همكاري مي كرده است. پس چه شده كه اينقدر 
زود، آنرا فراموش كرده و امروز بدون اينكه با آنان مشورتي 
كند در حكم صادره اشاره مي كند به مشورت با آنان؟ اصًال 
چه لزومي داشت كه سرپرست فدراسيون در حكم خود به 

مشورت با اعضاي شوراي فني اشاره كند؟! 
هنوز معلوم نيست كه آيا بني تميم با هيچكدام از شوراي 
كميته فني مشورت نكرده يا فقط با تعدادي از آنان، اما هر 
چه كه باشد در اين شرايط گالية آنان كه مورد مشورت 

قرار نگرفته اند، بجا است. 
البته اين بدان معنا نيست كه شوراي فني به عنوان ركني 
تعيين كننده، پس از رسول خادم هم بايد كار را به همان شكل 

ادامه دهند و چنين انتظاري وجود دارد چرا كه به عملكرد 
همين شوراي فني هم، بسياري از كارشناسان انتقادات فراواني 
وارد مي كردند و دخالت آنان را در بسياري از تصميم گيري ها 
جايز نمي دانستند. برخي از كارشناسان كشتي معتقدند كه 
فدراســـيون كشتي نهايتاً از شوراي فني بايد نظر مشورتي 
مي خواست نه دخالت در تصميم گيري ها. انتقادي كه چندان 
هم غيرمنطقي نيست چرا كه بعضاً حتي در انتخاب برخي 
از نفرات تيم هاي ملي هم، اعمال نظر مي كردند در حاليكه 
اين فقط حق سرمربيان تيمهاست و در چنين شرايطي نهايتًا 

بايد از نظرات مشـــورتي فني، بهره مند مي شدند. جالب تر 
هم اينكه در زمان موفقيت تيمهاي ملي، سهم بسزايي به 
شوراي فني تعلق مي يافت اما در ناكامي ها، غايب بودند و 
مربيان مي بايست پاسخگو باشند. اما در جريانات اخير رخ 
داده براي كشتي، همين گاليه شوراي فني مي تواند جرقه اي 
باشد براي آشكار شدن كار سخت محمدي و بنا براي ادامه 
فعاليت در تيمهاي ملي آزاد و فرنگي نه از آن جهت كه 
بايد دغدغه هايي از بابت پاسخگويي در نتايج بدست آمده 
آينده داشته باشند بلكه به اين دليل كه در چنين شرايطي كه 
رئيس فدراسيون مشخص نشده است، چگونه بايد اميدوار 
باشند با آمدن رئيس جديد، همچنان در سمتهايشان، باقي 

خواهند ماند! 
بهرحال اعضاي شوراي فني كشتي، فقط قسمتي از 
جامعه بزرگ و تأثيرگذار كشتي هستند و براي تصميم گيري ها 
در كشـــتي به عنوان ورزش كه با ساير رشته هاي ورزشى 

متفاوت اســـت، نمي توان اين جامعه بزرگ با سليقه هاي 
مختلف را ناديده گرفت. 

با اين حال غالمرضا محمدي با اعالم كادر فني تيم 
آزاد از ســـوم آذرماه اســـتارت اردوي تيم ملي را مي زند و 
محمـــد بنا هم اعالم كرده از نيمه هاي آذرماه كار را آغاز 

خواهد كرد. 
پس چطور مي شـــود مربياني كه نمي توانند اعتماد 
صد درصدي به آينده خود داشته باشند، با اين برنامه ريزي، 
كار را آغاز كرده و مهمتر از آن، به همراه بني تميم به ديدار 

وزير ورزش هم رفته و سلطاني فر هم قول داده كه وزارت 
ورزش از برنامه هاي آنان براي مســـابقات جهاني 2019 و 

المپيك 2020، حمايت كامل را داشته باشد. 
پس اين نتيجه گيري نمي تواند غلط باشد كه شرايط 
به گونه اي رقم خواهد خورد كه اين مربيان جابجا نخواهند 
شد كه اگر چنين نبود، حداقل تا قبل از انتخابات رياست 
فدراسيون كشتيـ  كه خيلي هم نمي تواند دور باشدـ  لزومي 

نداشت كه مالقاتي با وزير صورت بگيرد. 
در اين ميان وقتي اهميت ماجرا، جدي  تر مي شود كه 
در بيست و هشتمين نشست رؤساي هيئتهاي كشتي كشور  
اصلي ترين تصميم و يا به عبارت ديگر، مهمترين درخواست 
كليه رؤسا از وزير ورزش، برگزاري مجمع انتخاباتي رياست 
فدراسيون كشتي، بدون فوت وقت است و ساير تصميمات  
بعد از اين درخواست قرار مي گيرد. رؤساي هيئتهاي كشتي 
سراســـر كشور به عنوان اكثريت مجمع انتخاباتي رياست 

فدراســـيون كه به تبع آن، تعيين كننده ترين ها، هم هستند 
از وزارت ورزش خواســـته اند تا با توجه به درپيش بودن 
المپيك 2020 توكيو و زمان كم باقيمانده به آن، سريعاً، تكليف 

رياست كشتي را مشخص كنند. 
از همين درخواست هم مي توان اينطور برداشت كرد 
كه رؤســـاي هيئتهاي كشتي با اشاره بر اكثريت داشتن در 
انتخابات    قصد دارند به گونه اي ياد آوري كنند كه انتخاب مربي 
براي تيمهاي ملي، قبل از مشخص شدن رئيس فدراسيون  
نمي تواند كاري منطقي باشد. البته اين فرضيه را هم نمي توان 
از نظر دور داشت كه وزارت ورزش و جوانان تدابير الزم 
را به عمل آورده و احتماالً انتخاب مربيان با نظر وزارتخانه 
هم بوده است كه تأييد و مالقات وزير را نيز بهمراه داشته. 
البته همانطوريكه در مطالب روزهاي گذشته آمد، بايد اميدوار 
بود كه اگر چنين اتفاقي افتاده، با توافق ضمني وزارت ورزش 
با اعضاي تعيين كننده جامعه كشتي، بوده باشد نه توافقي با 
گروه محدودي از آنان چون باز هم تأكيد مؤكد اين موضوع 
كه كشتي با ساير رشته ها، متفاوت است و با امر و نهي كار 

پيش نخواهد رفت، الزم به نظر مي رسد. 
حال به اين ماجرا، اضافه كنيد تصميم به بازگشـــت 
داشتن برخي از اعضاي خانواده كشتي را  با رفتن خادم و 
همچنين پيوستن گروهي از كشتي گيران مطرح را به جرگه 

مربيگري كه احتماالً انتظاراتي هم دارند. 
 البته اين مورد را هم بايد به ياد داشت كه از اين پس  
احتماالً شوراي فني، جايگاهي در فدراسيون نداشته باشد 
و يا اگر هم دارد جايگاهي تعيين كننده در تصميم گيري ها 
نخواهد بود بلكه نهايتاً از ديدگاههاي مشورتي آنان استفاده 
خواهد شـــد. موردي كه حميد بني  تميم شايد آگاهانه در 
حكم صادره براي محمد بنا آنرا نشان داد و اولين قدم را 
كسي برداشت كه تا همين يكي دو ماه قبل در كنار رسول 
خادم به جايگاه خاص شـــوراي فني احترام مي گذاشت 
امـــا امـــروز به اندازه ديروز، به اين جايگاه اعتقاد ندارد. از 
طرف ديگر حميد بني تميم شايد با اين كار، خواست نشان 
بدهد كه در گذشـــته هم، چندان با شـــوراي فني موافق 
نبوده اما بدليل همسوشدن و احترام به جمع ، آنرا رعايت 

مي كرده است. 
در هر حال با برگزاري انتخابات رياســـت فدراسيون 
كشتي، تمام فرضيه هاي محتمل، به پايان نرسيده و حاشيه ها  
گسترش پيدا نمي كند به شرط اينكه همانطوريكه رؤساي 
هيئتهاي كشتي از دكتر سلطاني فر خواسته بودند، اين انتخابات 
هر چه سريعتر و به بهترين نحو ممكن و كمترين اعمال 
نفوذها به انجام برسد چون اعضاي خانواده بزرگ كشتي  

انتظار زياد را، برنمي تابد. 
*  قاسم كياني

حكـــم انتصاب محمد بنا در حالى از 
سوى سرپرست فدراسيون كشتى صادر شد 
كه گويا اعضاى شوراى فنى بر خالف اعالم 
فدراسيون  اطالعى از اين موضوع نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حميد بنى تميم 
سرپرست فدراسيون كشتى با صدور حكمى 
محمد بنا را به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى 
فرنگـــى انتخاب كرد تا بدين ترتيب او بعد 
از دو سال دورى از كشتى، دوباره سكاندار 
تيم ملى شود.در ابتداى متن اين حكم آمده 
است: «نظر به سالها سوابق و تجارب ارزشمند 
جنابعالى در عرصه مربيگرى و با توجه به 
تأييد شوراى فنى تيم هاى ملى به موجب اين 
حكم به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى 

بزرگساالن منصوب مى شويد.»
اين بخش از متن در حالى منتشر شده 
كه اكثر اعضاى شوراى فنى هيچ اطالعى از 
زمان و نحوه اين انتخاب نداشـــتند و اصال 

مشخص نيست چطور اين انتخاب به تاييد 
آنها رســـيده است؛ جالب تر آنكه برخى از 
اعضاى شوراى فنى هم از طريق رسانه ها در 
جريان انتخاب محمد بنا قرار گرفتند!ساعاتى 
قبـــل از صدور حكم محمد بنا از ســـوى 
فدراسيون، محمد دليريان عضو شوراى فنى 
كشتى فرنگى در واكنش به گزينه هاى احتمالى 
سرمربيگرى تيم ملى به خبرنگار مهر گفت: 
«فعال هيچ خبرى از انتخاب سرمربى نيست؛ 
شايد هم من به عنوان عضو شوراى فنى از 
اين موضوع خبر ندارم! البته تمامى مربيان و 
گزينه هاى سرمربيگرى در يك سطح هستند 
و نمى توان كسى را باالتر يا پايين تر از ديگرى 
خواند.» اين اظهارات ثابت مى كند دليريان به 
عنوان يكى از اعضاى اصلى شوراى فنى بنا 
به هر دليلى اصال در جريان اين تصميمات 

نبوده است!
ضمن اينكه محمد بنا در نخســـتين 

اظهـــارات خود بعـــد از انتخاب به عنوان 
سرمربى، آب پاكى را روى دست همه ريخت. 
وى كه هم در زمان همكارى با رسول خادم 
و هم در زمان كنار بودن از عرصه كشـــتى 
ثابت كرد هيچگاه به فرايند انتخابى و مصوبات 
شوراى فنى اعتقادى ندارد، صراحتا به برخى 
رسانه ها گفت: «با احترام به پيشكسوتان، با 
روش خودم تيمم را انتخاب مى كنم؛ همواره 
گفته ام كه براى تمام بزرگان و پيشكسوتان 
كشـــتى احترام قائل هستم. زمانى هم كه از 
كشتى رفتم با وجود تمام انتقادات و حتى 
گاهى بى احترامى ها، هيچ جوابى ندادم، چون 
براى همه احترام قائل هستم. بعد از 5 سال 
مى بينيم كه حال و روز كشتى ما با فرايندى كه 
خادم گذاشت و هر سال تبصره هاى مختلف 
به آن اضافه مى شد، اين است و راه به جايى 
نبرده است.»باتوجه به اين دو موضوع مى توان 
دريافت كه انتخاب محمد بنا، طبق تصميمى 

فى ما بين مسئوالن وزارت ورزش و فدراسيون 
كشتى بوده و شوراى فنى كوچكترين سهمى 
در آن نداشـــته است. با اين وجود مى توان 
پيش بينى كرد شـــوراى فنى هم به زودى 
منحل و از اين پس تصميمات كالن به شكل 

ديگرى اتخاذ   شود.
يك عضو شوراى فنى كشتى فرنگى 
گفـــت: انتخاب بنا را به فال نيك مى گيريم 
البته بد نبود با شورا هم مشورت مى شد اما 

حاال كه نشده نبايد به دل بگيريم.
رحيم على آبادى در گفتگو با ايسنا درباره 
بازگشت محمد بنا به تيم ملى كشتى فرنگى 
ايران بيان كرد: اين را به فال نيك مى گيريم 
و شانسى است كه بنا به خودش داده است. 
آن زمان كه چند سال باالى سر تيم زحمت 
كشيد به او گفتيم اگر خسته شده است بيايد 
مديريـــت كند. االن هم همين حرف را به 
او مى زنيم اما رفتنش دســـت خودش بود و 

برگشتنش هم همين طور. 
على آبادى در باره ى اينكه با شوراى 
فنى در مورد انتخاب بنا صحبتى شده است، 
تصريح كرد: فكر مى كنم نيازى نبوده است 
كه مشورت نكرده اند. وقتى شوراى فنى و 
و رييس فدراسيون نباشند و سرپرست باشد 
و با وزير ورزش نشستى داشته باشند ديگر 
نيازى به شـــورا نيست. با اين حال اميدوارم 

كه موفق باشند.
او در پاسخ به اين پرسش كه پس نقش 
شوراى فنى در اين ميان چيست، تاكيد كرد: 
سرپرست فدراسيون بنى تميم از افتخارات 
كشـــتى بوده و مديريت هم زياد انجام داده 
اســـت. ما آرزوى موفقيت داريم شما هم 
خيلى دنبال شورا نباشيد. شورا جايى نرفته 
است(باخنده). البته اگر مشورت مى شد بد 
نبود حاال هم كه ديگر نشده است زياد نبايد 

به دل بگيريم.

واگذارى30 هزار مسكن نو و مقاوم 
به مددجويان كميته امداد

مشاور رئيس و مديركل دفتر تامين مسكن و مهندسى ساختمان كميته امداد 
امام خميني(ره) با اشاره به برنامه اين كميته براى تحويل 50 هزار واحد مسكن 
مهر به مددجويان كميته امداد و بهزيستى گفت: در حال حاضر ساخت 3000 
واحد مسكن در حال مراحل تكميلى است اما عمده مسكن هاى مهر فاقد متقاضى 

زير 30 درصد پيشرفت داشته اند.
به گزارش خبرنگار ما، ابراهيم بازيان ديروز در نشست خبرى با تاكيد بر 
اين كه موضوع مسكن مددجويان يكى از نيازهاى اساسى آنها است، گفت: بيش 
از 85 درصد ثروت ايرانيان در بخش ملك و ساختمان تعريف شده است و دليل 
كمك به تامين مسكن مددجويان، توانمندى بالقوه و بالفعل اين حوزه در كاهش 
هزينه هاى آنان است. توجه به مسكن مددجويان با هدف جلوگيرى از مخاطرات 

اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در اولويت امدادرسانى قرار دارد.
وى با بيان اين كه تامين مسكن مددجويان از سال 94 با رويكرد توسعه 
كمى و كيفى و توانمندسازى مددجويان در قالب اشتغال آنان بوده است، اظهار 
داشت: رشد كمى بودجه مسكن كميته امداد از سال 94 تاكنون نشان مى دهد 
كه اين بودجه رشد 300 درصدى داشته است، به طورى كه بودجه كميته امداد 
در سال 94 از 283 ميليارد تومان در بخش مجموع اعتبارات مسكن به بيش از 
919 ميليارد تومان در سال 97 رسيده است. به گفته مديركل ساختمان كميته امداد 
افزود: حدود سه برابر اين بودجه در كنار تسهيالت بانكى باعث شده است تا 
كميته امداد امسال بيش از 2000 ميليارد تومان در حوزه مسكن برنامه ريزى داشته 
باشد. بازيان با بيان اين كه امسال كميته امداد بيش از 60 هزار خدمت را در تامين 
و بهسازى مسكن مددجويان پيش بينى و برنامه ريزى كرده است، تصريح كرد: 
همچنين كميته امداد امسال 30 هزار مسكن نو، مقاوم و مناسب سازى را تحويل 
مددجويان خواهد داد. وى با تاكيد بر اين كه توجه به مسكن روستايى هم در صدر 
اولويت هاى كميته امداد است، ادامه داد: خدمات ارائه شده به مسكن روستايى 
دو برابر بخش شهرى است، چرا كه بيش از 50 درصد خانوارهاى تحت پوشش 
كميته امداد ساكن روستاها هستند و در عين حال بيش از 50 درصد مسكن هاى 

روستايى هم از مقاومت  كافى بهره مند نبوده و نيازمند مقاوم سازى است.
مديركل ساختمان كميته امداد با اشاره به مهاجرت رو به رشد روستاييان به 
سمت شهرها هم توضيح داد: در صورتى كه مسكن هاى روستايى مقاوم سازى 
شود، زمينه و بستر مناسب براى اسكان روستائيان فراهم مى شود و آنان مى توانند 

بسترهاى اشتغال خانگى را فراهم كنند و به شهرها مهاجرت نكنند.
بازيان با اشاره به اين كه هزينه ساخت هر مسكن روستايى يك سوم هر 
مسكن شهرى است، افزود: به اين ترتيب به ازاى هر يك خانه شهرى مى توان 
ســـه خانه روستايى ســـاخت. در بخش مسكن شهرى هم با رويكرد چرخه 
اقتصادى و استفاده از سرانه هاى بالعوض از مسكن مهر استفاده كرده ايم، چرا كه 
50 درصد قيمت اين خانه ها وام است و قيمت خريد آنان هم به دليل رايگان 

بودن زمين مناسب تر است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در تالش هستيم 
بانك اطالعاتى دقيق از مجموع كودكان داراى معلوليت با 
ثبت توانمندى هاى آنان طراحى شود تا بتوان بهتر برنامه هاى 

توانمندسازى را براى آنان اجرا كرد.
به گزارش خبرنگار اطالعات، محمد شريعتمدارى در 
نخستين كنفرانس ملى كودكان داراى معلوليت در مجموعه 
فرهنگي ورزشـــي تالش افزود: اولويت ما براى كودكان، 
توانمندسازى و توجه به مسائل آموزشى آنان است؛ بنابراين 
كارهاى مشـــتركى را با آموزش و پرورش در اين زمينه 

آغاز كرده ايم.
وى ادامه داد: براى پيشـــگيرى از تولد كودك داراى 
معلوليت و غربالگرى ژنتيكى هم فرم هايى طراحى شده 
است كه در اختيار زوج هاى جوان قرار داده مى شود تا با 

دقت بيشترى زندگى مشترك خود را آغاز كنند.
شريعتمدارى با اشاره به تولد 25 هزار كودك معلول در 
سال گفت: اين كودكان بيشتر حاصل ازدواج هاى نامناسب 
هستند كه با غربالگرى ژنتيكى در تالش هستيم از تولد آنها 
پيشگيرى كنيم. وزير رفاه به افراد داراى معلوليت وعده داد 
كه بدون حضور آنان تصميمى در حوزه معلوليت گرفته 
نشود و تاكيد كرد: جامعه داراى معلوليت مى تواند در آينده 

ما را در تصميم گيرى ها همراهى كند.
وي با بيان اين كه جامعه معلول، عاقل و متفكر است 
و مي تواند ما را هدايت كند، اظهار داشت: معتقدم ناتوان 
خواندن معلوالن تفكر غلطي است و بايد از ظرفيت هاي 
بالقوه اين گروه زمينه هاي فعاليت آنان را فراهم كنيم. وزير 
رفـــاه،  تحقق اهداف معلـــوالن را در گرو فراهم آوردن 
زيرساخت هاي الزم دانست و گفت: اجراي قانون جامع 
حمايت از افراد داراي معلوليت و هم انديشـــي با جامعه 

بين الملل مي تواند ما را به هدف نزديك كند.
شريعتمدارى افزود: همچنين استفاده از تكنولوژى روز 
براى توانمندسازى معلوالن در دستوركار بهزيستى قرار گرفته 
است كه امسال مقدمات آن فراهم مى شود و در سال آينده 

اجرايى خواهد شد.
شريعتمدارى در ادامه درباره اين كه چرا قانون جامع 
حمايت از معلوالن اجرايى نشده است، گفت: اين قانون به 
تازگى تصويب شده است و آيين نامه هاى اجرايى مختلفى 

دارد و بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
وى خاطرنشان كرد: ابزارهاى مبتنى بر تكنولوژى براى 
تقويت فرآيند توانبخشى در شركت هاى دانش بنيان ساخته 

شده است و در اختيار آنان قرار مى گيرد. شريعتمدارى در 
ادامه به نقش دولت در برنامه هاى حمايتى اشـــاره كرد و 
گفت: نقش دولت مداخله گر به تدريج به دولت تسهيل گر 

و تنظيم گر تبديل خواهد شد.
وزير رفاه يادآور شـــد: در برخى حوزه ها در زمينه 
معلوليت عقب هســـتيم؛ به طور مثال معمارى شهرى به 
گونه اى است كه فرصت هاى استفاده معلوالن جسمى را 
از مواهب شهرى گرفته و اميد است با همكارى شهردارى 

اين مسائل برطرف شود.
تولد ساالنه حدود 30 هزار كودك معلول

سرپرست سازمان تامين اجتماعى هم در اين مراسم با 
اشاره به اين كه ساالنه حدود 29 تا 35 هزار كودك معلول 
در كشور متولد مى شود، تاكيد كرد: نيمى از اين تعداد داراى 
اختالالت ژنتيكى هستند؛ اين در حالى است كه بررسى هاى 
علمى نشان داده اگر براى اختالالت ژنتيكى به علت يابى ژنى 

بپردازيم، مى توانيم معلوليت زايى را كاهش دهيم.
انوشيروان محسنى بندپى با بيان اين كه معلوليت يك 
پديده جهانى است كه به يك كشور، اقليم و منطقه خاصى 
اختصاص ندارد، گفت: بر اســـاس آمار ســـازمان جهانى 
بهداشـــت حدود 10 تا 15 درصد جمعيت هر كشـــورى 
دچار نوعى از معلوليت هستند كه به تناسب سياستگذارى 
و اقدامات پيشگيرانه و مداخالت تخصصى مى توان شدت 

آن را كاهش داد.
به گفته وى، ســـازمان بهزيســـتى كشور به عنوان 
تخصصى ترين نهاد، راهبردهاى تخصصى و علمى در زمينه 
معلوليت را در چند سال اخير به ويژه در دولت تدبير و 
اميد در برنامه خود نهادينه كرده كه مهمترين آن، اجباري 
كـــردن غربالگري ژنتيك ازدواج بوده و اين آيين نامه در 
دست هيات دولت است. رئيس سازمان بهزيستى كشور اظهار 
داشت: در اجراى طرح غربالگرى ژنتيكى، دو سال است 
كه مطالعات مبتنى بر شواهد در كشور انجام شده است و 
پرســـش نامه هاى سه صفحه اى در اختيار زوج هاى در 
آستانه ازدواج قرار مى گيرد و غربالگرى ژنتيكى در همه 
شـــهرهاى دو استان يزد و كرمان و يك شهرستان از بقيه 
استان هاى كشور، الزامى شده و مطالعات نشان مى دهد كه 

اين مداخالت غربالگرى موثر بوده است.
وى افزود: در سامانه سازمان بهزيستى يك ميليون و 
500 هزار نفر به عنوان معلول ثبت نام شـــده اند كه 240 

هزار نفر آنها كودك هستند.

بى خبرى اعضاى شوراى فنى كشتى از انتخاب محمد بنا

 بانك اطالعاتي كودكان معلول ايجاد مي شود
بقيه از صفحه 2

روحانى با بيان اين كه اطالعات غلطى به 
كاخ سفيد داده مى شود كه منبع اطالعاتى شان 
هم رژيم صهيونيســــتى و منافقين است، ادامه 
داد: ضد انقالب و صهيونيســــت ها به عنوان 
منبع اطالعاتى آنها هســــتند و فكر مى كنند 
با فشــــار چند ماهه مى توانند به اهدافشــــان 
برسند. وي با تاكيد بر اين كه امروز تمام كشورها 
و ملت هــــاى جهان با اين فشــــار ظالمانه اى 
كه آمريكا آغاز كرده اســــت، مخالف هستند، 
گفت:فقط چند كشور معدود را مى توانيد پيدا 
كنيد كه از اين مســــيرى كه آمريكا انتخاب 
كرده اســــت، حمايت مى كند. حتى اروپايى ها 
آمريكا و در امنيت و اقتصاد محتاج  كه متحد َ
آمريكا هستند، يكصدا از ماه ارديبهشت تا امروز 
روبروى آمريكا ايستاده اند و مسير كاخ سفيد 

را محكوم مى كنند.
 رئيس جمهوري افزود: امروز وقتى آمريكا 
عليه يك ملتى تصميم مى گيرد، همه همسايگان 
ايران در منطقه و ديگر كشــــورهاى جهان به 
جز يكى دو كشور در برابر او مى ايستند و اين 
افتخار براى ملت ايران و افتخار براى سياست 

خارجى و اقتدار براى ايران اسالمى است.
روحاني با اشاره به اين كه آمريكا در دنيا 
تنها و منزوى مانده است،گفت: به حول و قوه 
الهى تا كنون در دو نوبت در دادگاه بين المللى 
الهــــه، آمريكا را محكوم كرده ايم و اين يك 
افتخار بزرگ براى حقوقدانان، ديپلمات هاى 

كشور و ملت ايران است.
وي تصريح كرد: به عنوان خادم شما در 
ســــال هاى 92 و 96 قول دادم كه با همه توان 
براى خدمت به ملت ايران كمر همت را ببندم؛ 

امروز هم با تمام وجود، پاى قولم هستم.
رئيس جمهور تاكيد كرد: من و دولتم با 
كمك قواى ديگر و كارگزاران نظام و نيروهاى 
مسلح و با هدايت مقام معظم رهبرى و با ايثار 
شما مردم، ان شاء اهللا بينى آمريكا را به خاك 

خواهيم ماليد.
 درياچــه اروميه زندگي مردم را تهديد 

مي كرد
روحانــــى احياى درياچه اروميه را يكى 
از قول هاى خود به مردم آذربايجان غربى در 
سال 92 بيان كرد و گفت: همچنان پاى قولم 

به شما ايستاده ام.
وي بــــا بيان اين كــــه مى دانم در حد 
برنامه تنظيمى دولت يازدهم، پيشرفت نكرده 
ايم، گفت: همه شما مى دانيد اگر تالش دولت 
يازدهم و دوازدهم نبود، طبق روال ســــال هاى 
قبــــل، امروز در درياچه اروميه يك قطره آب 
وجود نداشــــت و تمام اين درياچه، به يك 
نمكزار خطرناك تبديل شده بود و زندگى مردم، 
كشاورزى و باغات را تهديد مى كرد و يك گرد 

و غبار مى توانست فاجعه آميز شود.
 رئيــــس جمهوري با بيان اين كه گرد و 
غبار نمك نه تنها براى آذربايجان غربى و شرقى 
بلكه براى ايران و چندين استان غرب كشور 
مشكل آفرينى مى كرد، ادامه داد: درست است 
كه هنوز به احياء درياچه نرسيديم، اما به تثبيت 
درياچه رســــيديم و اين اولين قدم مهم بود و 

راهمان را ادامه مى دهيم.
روحاني افزود: مى دانيم اين كار ســــخت 
و مشكل است و ميلياردها تومان هزينه برده 
و مى برد؛ مى دانيم آب سدهاى فراوانى را بايد 
بــــه درياچه اروميه روان كنيم؛ اما از آن طرف 
هم مى دانيم كه خشــــك شــــدن اين درياچه 
فاجعــــه بزرگى را بــــراى ايران و مخصوصًا 

شمال غرب كشــــور ايجاد خواهد كرد. پاى 
اين وعده ايستاده ايم و در دولت دوازدهم مثل 
دولت يازدهم با همه توان اين مســــير را ادامه 

خواهيم داد.
اجراى راه آهن اروميه

وي اجراى راه آهن اروميه را قول بعدى 
خــــود به مــــردم آذربايجان غربى بيان كرد و 
گفت: در سال 92 و 96 كه خدمت مردم عزيز 
َآذربايجان رسيدم يكى از وعده هايم اين بود كه 

بتوانيم مسير ريلى را به اروميه برسانيم .
رئيس جمهوري با بيان اين كه اين پروژه 
سال ها معطل باقى مانده بود، اظهار داشت: بيش 
از 80 كيلومتر اين راه آهن در دولت هاى يازدهم 
و دوازدهم درســــت شــــده است و همچنين 
60 درصــــد پروژه راه آهن مراغه – اروميه در 
دولت هاى يازدهم و دوازدهم به اتمام رسيده 
است و افتخار مى كنم كه امروز اين راه آهن را 

در اروميه افتتاح خواهيم كرد.
 روحانى با بيان اين كه اين اســــتان مهم 
مرزى بايد به قلب كشــــور و به جهان متصل 
شود، گفت: اين سخن كامًال درست است كه 
ما جاده خوى تا رازى را به عنوان يك جاده 
مهم تلقى كنيم و ان شا اهللا امروز كلنگ نخستين 

مرحله آن به زمين زده خواهد شد.
وي بــــا بيان اين كه مى دانم و قبول دارم 
كارى كــــه انجام مى دهيم با آنچه مورد توقع 
شما مردم عزيز خوى و آذربايجان است فاصله 
دارد، ادامه داد: در ســــفر گذشته به اين استان، 
اجراى 60 پروژه و طرح را به مردم قول دادم 
و امــــروز 20 پــــروژه از آن 60 پروژه افتتاح 
شــــده است، 24 پروژه هم بيش از 70 درصد 
پيشرفت داشته است كه براى تكميل آن كارمان 

را ادامه مى دهيم.
افزايش آمار تخت هاي بيمارستاني

رئيس جمهوري افزود: ممكن اســــت 
بگوييد همه  پروژه ها اجرا نشد، اما ما بيش از 
پول و اعتبارى كه براى اين پروژه ها اختصاص 
داده بوديــــم، هزينه كرده ايم؛ به گونه اى كه 
اعتبــــارى كه براى پروژه هاى قبلى وعده داده 
بوديــــم، يك هزار و 180 ميليارد تومان بوده 
است ولى تا امروز 2 هزار و 150 ميليارد تومان 
هزينــــه كرده ايم؛ اما همچنان ادامه خواهيم داد 
تا به همه قول هايمان عمل كنيم و خوشحالم 
كه در اين سفر بيش از 600 تخت بيمارستانى 
و بيمارســــتان 220 تختخوابى در خوى افتتاح 

مى شود.
روحاني افزود: در آغاز دولت يازدهم، در 
استان آذربايجان غربى، 3782 تخت بيمارستانى 
بود و امروز 4139 تخت بيمارســــتانى وجود 
دارد و اين به اين معنى است كه دولت در اين 

زمينه قدم بسيار مهمى برداشته است.
وي با اشاره به اين كه در مناطق محروم 
و دور افتاده در اين اســــتان، پزشــــك نبود و 
پزشك مقيم در استان صفر بود، گفت: امروز 
117 پزشك در اين مناطق مشغول خدمت اند 
و اين به معناى آنست كه دولت همه اهتمام 

خودش را به كار گرفته است.
رئيــــس جمهوري ادامــــه داد: در دولت 
يازدهم و آغاز دولت دوازدهم، 60 هزار هكتار 
از اراضى اين استان را به آبيارى مدرن مجهز 
كرديم و اين قدم بسيار مهم در كشاورزى و 

صرفه جويى آب است.
 روحانى گفت: در طول اين چند ســــال 
براى اين كه مردم از نعمت گاز استفاده كنند، 
684 روستا به خط گاز متصل شد و اين كار 
بزرگى است كه در اين استان انجام گرفت و 

معنايش اين نيست كه آنچه مورد توقع مردم 
بوده، همه انجام شده است.

وي افزود: محصول كشاورزى اين استان 
در سال 92، 3 ميليون تُن بود و امسال محصول 
كشاورزى به 4 ميليون و 600 هزار تن رسيد و 
اين به معناى پيشرفت كشاورزى است و بايد 
در برابر كشاورزان عزيز اين كشور سر فرود 
بياوريم و دست آنها را ببوسيم كه سه سال است 

با تالش آنان در گندم خودكفا شده ايم.
   رئيس جمهوري تصريح كرد: به اين 
كشــــاورزها افتخار مى كنيم و  در برابر تالش 
اين كشاورزان، جوانان و بانوان قهرمانمان سر 

فرود مى آوريم.
روحاني تاكيد كرد: بى ترديد به فكر جوانان 
و دختران و پســــران تحصيلكرده هستيم و 
خواهيم بود. شما همه فرزندان عزيز و دلبند ما 
هستيد و خدا نياورد آن روزى كه شبى بخوابيم 

و به فكر شما نباشيم.
وي با اشاره به افتتاح بيمارستان آيت اهللا 
خويــــى، گفت: مرحوم آيت اهللا خويى يكى از 
افتخارات بزرگ شيعه و در علم، دانش، اصول، 

فقه و رجال شخصيتى ممتاز بود.
رئيس جمهوري با اشــــاره به اين كه در 
يك دوره بســــيار كوتاه در نجف از درس و 
محضر ايشان و همچنين ديگر عزيزان و بزرگان 
استفاده كردم، گفت: آيت اهللا خويى شخصيت 
بزرگ و فرهيخته  اين ديار اســــت؛ اينجا مركز 
فرهنگى اســــت چراكه عالمان بزرگ از اين 

سرزمين برخاسته اند.
 روحانى با بيان اين كه يكى از قول هاى 
من در اين ســــفر اين اســــت كه يك مجتمع 
باشكوه فرهنگى در كنار مزار شمس تبريزى، 
بوجود بيايد، گفت: به هر حال شمس تبريزى 
كســــى بود كه دل موالنا را برده است؛ موالنا 
يكــــى از چهره هاى بزرگ فرهنگى و علمى و 
يك شخصيت بزرگ اسالمى با اشعار ، ديوان  و 
عرفان متعالى است؛ موالنا در قونيه و شمس 

تبريزى به عنوان مراد او در خوى است.
وي ادامــــه داد: كارى به ريزه  كارى هاى 
اعتقــــادات نداريم؛ اينان چهره هاى بزرگ در 
عرفان، شعر و فرهنگ كشور بودند و بايد همه 
فقها، علما، بزرگان، شهيدان، دالوران و باكرى ها 
كه از همين سرزمين بودند و افتخارات بزرگ 

براى ما آفريدند را پاس بداريم.
 رئيس جمهوري با اشاره به اين كه براى 
اســــتان آذربايجان غربى در اين سفر 45 طرح 
و پروژه در نظر گرفته شــــده است و اعتبارى 
كه براى اين استان در سال هاى آينده مد نظر 
قــــرار داديم، 2248 ميليارد خواهد بود، گفت: 
در اين استان در زمينه سدسازى، نيرو و آب 
بر اساس آمار، 6 هزار ميليارد تومان در زمينه 
مســــايل نيرو، آب، زهكشى و كانال كشى در 
طول مدت 4 - 5 سال مصرف شده است و در 
آينده هم هزينه خواهد شد تا آذربايجانى آبادتر، 
بانشــــاط  تر و پرشكوهتر براى ايران عزيزمان، 

منطقه  و دنياى اسالم داشته باشيم.
افتتــاح بيمارســتان 225 تختخوابى 

امام خمينى(ره) خوى
بيمارستان 225 تختخوابى امام خمينى(ره) 
شهرســــتان خوى، با حضور رئيس جمهور 

افتتاح شد.
  دكتر روحانى ديروز در جريان ســــفر 
كاروان تدبير و اميد به استان آذربايجان غربى 
ضمن افتتاح اين بيمارستان از بخش هاى مختلف 
آن بازديد و با توضيحات رئيس و مسئولين اين 
بيمارستان در جريان روند خدمات درمانى ارائه 

شده در اين مجموعه قرار گرفت.
رئيس جمهوري همچنين در جريان اين
بازديد از بيماران بســــترى شده در بيمارستان
امام خمينى  خوى، عيادت و براى آنان آرزوي
ســــالمتى كرد. وي همچنين در اين بازديد در
گفتگوى صميمى با پزشكان و پرسنل درمانى

بيمارستان از زحمات آنان قدردانى كرد.
بيمارســــتان امام خمينــــى(ره) با اعتبار
640 ميليارد ريال در بخش هاى قلب و عروق،
زنــــان و زايمان، كودكان و اورژانس، احداث

شده است.
دكتر روحانى در فرودگاه خوى

رئيس جمهوري در فرودگاه شهرســــتان
خــــوى و در جمع خبرنگاران درباره اهداف
سفر به استان آذربايجان غربى، گفت: در اين
سفر طرح ها و پروژه هايى كه در سفر گذشته،
تصويب شده بود را مورد بررسى قرار خواهيم
داد و در بــــاره طرح ها و پروژه هاى جديد در

شوراى ادارى تصميم گيرى خواهد شد.
  روحانى، مردم اســــتان آذربايجان غربى
را مردمانى قهرمان، دالور و مرزدارانى شريف
توصيف كرد و اظهار داشــــت: در اين سفر به
زيارت مردم عالم پرور و شــــهيدپرور خوى

خواهيم رسيد.
 اتصال اروميه به شبكه ريلى سراسرى

كشور
اروميه با حضور رئيس  راه آهن مهاباد – 
جمهوري مورد بهره بردارى قرار گرفت و مركز
اســــتان آذربايجان غربى رسماً به شبكه ريلى

سراسرى كشور متصل شد.
  روحانى ديروز در ادامه برنامه هاى سفر
كاروان تدبير و اميد به استان آذربايجان غربى
با حضور در محل ايســــتگاه راه آهن اروميه،
دستور افتتاح و بهره بردارى رسمى از خط آهن

اروميه - مهاباد را صادر كرد.
وي ضمن بازديد از ايســــتگاه راه آهن
اروميه، با توضيح مديران و مســــئوالن ذيربط
در جريان چكونگى روند احداث و خدماتى
كه از طريق اين خط آهن ارائه خواهد شــــد،

قرار گرفت.
با فرمان دكتر روحانى اولين قطار مسافربرى
از ايســــتگاه اروميه به مقصد مشهد مقدس با
160 مســــافر كه جمعى از خانواده هاى معظم
شــــهدا، جانبازان و ايثارگران استان آذربايجان

غربى بودند، به حركت درآمد.
اين خط آهن كه به طول 98 كيلومتر در
فاصله سال هاى 85 تا 97 احداث شده است،
اروميه را به شبكه ريلى كشور متصل مى كند.
راه آهــــن اروميه در چهار قطعه در فاصله
شهرهاى اروميه به نقده، نقده به مياندوآب و

مياندوآب به مراغه احداث شده است.
بــــراى احداث خط آهن مهاباد تا اروميه
در مجموع چهار هزار ميليارد ريال هزينه شده
كه ارزش بــــه روزآورى آن بالغ بر 10 هزار

ميليارد ريال است.
خــــط آهن اروميه به مهاباد باعث ايجاد
اشــــتغال مستقيم براى 182 نفر شده است و
حداقل باعــــث صرفه جويى پنج ميليون ليتر
مصرف سوخت در سال خواهد بود و ظرفيت
جابجايــــى 1,5 ميليون تن بار و حداقل يك

ميليون نفر مسافر را در سال دارد.
اتصال اروميه به خط آهن سراسرى كشور،
گام ديگر در اجراى سياست كلى دولت تدبير
و اميد در اتصال مراكز اســــتان هاى همدان،
كرمانشاه، قزوين، تبريز و اروميه به شبكه ريلى

كشور است

رئيس جمهوري:   كاالهاي اساسي را در هر شرايطي تامين مي كنيم

بقيه از صفحه 2
ســـخنگوى وزارت خارجه در 
ادامه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه 
گفته شـــده فعاليت 20 شركت ايرانى 
در تاجيكســـتان متوقف شده است ، 
آيـــا وزارت خارجه در جريان علت 
اين موضوع است يا خير، تاكيد كرد: 
بررسى هاى اوليه ما نشان مى دهد كه اين 
موضوع سياسى نيست و فكر مى كنم 
اين موضوع بـــه خاطر عدم رعايت 
برخى از مقررات محلى آن كشـــور 
در حوزه پرداخت ماليات و مســـائل 
مرتبط با آن به وجود آمده است و به 
خاطر همين مسائل اين شركت ها با 
مشكل روبرو شده اند و موقتا كار آن ها 
متوقف شـــده است.البته ما پيگير اين 

موضوع هستيم.
اتهام زنى عليه ايران

سخنگوى وزارت خارجه همچنين 
در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر اينكه 
چند هفته قبل برخى از كشـــورهاى 
اروپايى اتهاماتى را متوجه ايران كردند 
و مدعى شـــدند كه ايران قصد داشته 
اســـت كه در اين كشورها اقداماتى 
تروريستى انجام دهد كه اين موضوع با 
تكذيب وزارت خارجه روبرو شد، ولى 

چند روز قبل در جريان سفر اروپايى 
آقاى خرازى ، ايشان مصاحبه اى را با 
شبكه فرانس 24 انجام دادند و به نقل 
از ايشـــان اين خبر مطرح شد كه اين 
احتمال وجود دارد كه عده اى حتى از 
داخل ايران به طور خودسرانه دستور 
اين اقدامات تروريستى را داده باشند ، 
آيا اين موضوع كه آقاى خرازى مطرح 
كردند موضع نظام است،  گفت: دكتر 
خرازى نظرات خود را دارند و آن را 
مطرح مى كنند، البته من مصاحبه  مورد 
اشاره را دقيق نديده ام و فكر مى كنم در 
بيان مواضع ايشان خلط مبحثى انجام 
گرفته باشد. وى با بيان اينكه ايران قطعا 
هرگونه دخالت در كشورهاى اروپايى 
را تكذيـــب مى كند و اتهاماتى كه در 
اين زمينه از سوى برخى از كشورهاى 
اروپايى به ايران نسبت داده شد، مورد 
قبول ما نيســـت  و مـــا در مورد آن 
موضع گيرى كرده ايم، افزود: اين اتهام ها 
متوجه ايران نيست چرا كه نگاه ايران به 
موضوع تروريسم مشخص است و فكر 
مى كنم كه تعداد زيادى از كشورهاى 
اروپايى هم در اين زمينه آگاهى الزم 

را داشته باشند.
قاسمى تاكيد كرد: قطعا كشورى كه 

اكنون با مجموعه كشورهاى اروپايى 
در حال كار اساســـى و مهم پس از 
خروج آمريكا از برجام است، اينگونه 
اقدامات را انجام نمى دهد كه موجب 
ســـوء تفاهم و نگرانى شركاى خود 
شود و اين يك امر بديهى است. وى با 
بيان اينكه فكر مى كنم بيان خرازى بيان 
ديگرى بوده است، اظهار داشت: من 
اين موضوع را تاييد نمى كنم كه ممكن 
اســـت عناصرى در داخل ايران چنين 
اقدامى را انجام داده باشند و همانطور 
كه گفتم سياست ما در مورد تروريسم 
و مبارزه با آن مشـــخص است.دكتر 
خرازى چنين منظور و بيانى نداشته اند 
و شايد در ترجمه و نگارش كاستى هايى 
وجود داشته كه چنين ذهنيتى را ايجاد 
كرده است. قاسمى همچنين در پاسخ به 
سئوال خبرنگارى مبنى بر اينكه گفته 
شده است به طور محرمانه مذاكراتى 
بين ايران و آمريكا در عمان انجام شده 
است، گفت: من چنين خبرى را تائيد 
نمى كنم و مذاكراتى بين كارشناســـان 
ايران و آمريكا در عمان انجام نگرفته و 
اين يك گمانه زنى است. ما مذاكراتى با 
آمريكايى ها در عمان و يا جاى ديگرى 

نداشته ايم.

قاسمى: به اتحاديه اروپا اتكاء نخواهيم كرد هشدار در مورد كاهش سرانه مصرف 
لبنيات در پى افزايش شديد قيمت ها

سخنگوى وزارت بهداشت، گفت: به نمايندگى از وزارت بهداشت هشدار 
مى دهم كه با افزايش قيمت شديد لبنيات و كاهش قدرت خريد مردم، سرانه 

مصرف شير و لبنيات در معرض كاهش قابل توجه قرار دارد.
به گزارش مهر، ايرج حريرچى، ديروز در نشست خبرى هفتگى، با اعالم 
اين مطلب كه متاسفانه سرانه مصرف شير و لبنيات كه قبال هم در كشور پايين 
بود، با حذف يارانه شير و لبنيات در سال 89و به دنبال اجراى هدفمندى يارانه ها، 
تورم شـــديد ســـال هاى 90و 91و كاهش قدرت خريد خانوارها، در سال هاى 
90 و 91، كاهش قابل توجهى داشتيم. سخنگوى وزارت بهداشت، ادامه داد: در 
همين سال ها بيمارى ها و عوارض مربوط به مصرف كم شير و لبنيات در كشور 

به وضوح افزايش يافته است. 
وى افزود: كنترل قيمت، اختصاص منابع هدفمند براى تامين شير و لبنيات 
مورد نياز مردم و همچنين اقدامات حمايتى نظير توزيع شير در مدارس يا بسته هاى 
غذايى حمايتى غنى از شير و لبنيات براى فقرا و اقشار آسيب پذير جامعه، از 

ضروريات اين مقطع زمانى است.
سخنگوى وزارت بهداشت، در خصوص موضوع كنترل تورم هزينه هاى 
سالمت گفت: سياست واضح و قطعى دولت و وزارت بهداشت در شرايط تورمى 
كنونى كه قدرت خريد خانوارها خصوصا در مورد هزينه هاى خوراكى و مسكن 
دچار محدوديت است، كنترل قيمت در حوزه سالمت و جلوگيرى از هرگونه 

فشار مضاعف به مردم عزيز و بيماران محترم بوده و خواهد بود.
ســـخنگوى وزارت بهداشت، تاكيد كرد: از جامعه پزشكى، دندانپزشكى، 
داروسازى، پرستارى، پيراپزشكى و نيز تامين كنندگان ملزومات مصرفى و تجهيزات 
پزشكى كه به رغم افزايش هزينه ها در تعامل خوب با دولت، وزارت بهداشت و 
بيمه ها و با رعايت شرايط اقتصادى مردم با تعرفه هاى قانونى به خدمت رسانى 

مشغول هستند تشكر مى كنم.
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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

هوالباقي
با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت انس��اني وارس��ته و 
خدوم ش��ادروان بديع متوسل بزرگ خانواده متوسل 
كردس��تان و صاحب منصب بازنشس��ته بانك مسكن و 
شركت سرمايه گذاري مسكن را به اطاع كليه دوستان 

و آشنايان و همشهريان معزز كردستاني مي رساند.
مراسم ختم مردانه و زنانه آن فقيد سعيد روز سه شنبه 
97/8/29 از س��اعت 16 الي 17/15 در مس��جد جامع 
الرس��ول)ص( واقع در سعادت آباد، ميدان كاج، برگزار 

مي گردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
اقل العباد سيد نجم الدين احقري

27 س��ال از درگذش��ت مادر عزيزم��ان حاجيه خانم 
فاطمه محمدعلي )مطهري( مي گذرد.

ياد و نامش گرامي باد.
فرزندانش

بازگشت همه به سوي اوست
خانواده محترم 

جناب آقاي دكتر محمدتقي نوربخش
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را صميمانه 
تس��ليت ع��رض نم��وده و از خداوند متع��ال براي آن 
 مرحوم طلب رحمت و براي بازماندگان صبر و بردباري 

مسئلت داريم.
مديرعامل � هيئت مديره � پزشكان و پرسنل 
بيمارستان اله

بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي دكتر احتشامي افشار

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت خواه��ر گراميتان را 
صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي 
آن مرحوم��ه طل��ب رحمت و ب��راي بازماندگان صبر و 

بردباري مسئلت داريم.
مديرعامل � هيئت مديره � پزشكان و پرسنل 
بيمارستان اله

با نهايت تأس��ف و تأثر، درگذش��ت اس��تاد و دوس��ت 
عزيزم، با گذش��ت 63 س��ال دوس��تي و آموزش، آقاي 
دكتر عليرض�ا صادقي فارغ التحصيل، ليس��انس و 
فوق ليس��انس و دكتراي حقوق قضايي، از دانشكده ي 
حقوق دانش��گاه تهران و استاد حقوق دانشكده مزبور و 
قاضي عالي رتبه بازنشسته دادگستري و وكيل پايه يك 
دادگس��تري را به اطاع دوس��تان و آشنايان و قضات و 

وكاي محترم دادگستري مي رسانم.
ب��ه همين جه��ت مجلس يادبود مش��اراليه روز جمعه 
97/9/2 از س��اعت 10 ال��ي 11/30 در مس��جد ام��ام 
س��جاد)ع(، واقع در بزرگراه همت، از ش��رق به غرب و 
بلوار اشرفي اصفهاني  به طرف جنوب و نرسيده به فلكه 

دوم صادقيه، برقرار مي باشد. 
خانواده هاي: صادقي، آتش سيماب گون،  بصيري، 

محّيا، ميري
از كليه دوس��تان اس��تدعا دارم از آوردن گل خودداري 
فرموده و بهاي آنها را به حساب مؤسسه خيريه كهريزك 

واريز فرمايند.
سيد محمود ميري فارغ التحصيل حقوق قضايي 
از دانش�گاه تهران در س�ال 54 و وكيل و مشاور 

حقوقي پايه يك قوه قضائيه

خانواده محترم و ارجمند
شادروان دكتر جاويد قائم مقامي

ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت دوس��ت و همكار 
عزيزمان مرحوم  آقاي دكتر جاويد قائم مقامي را به 
خانواده محترم و همكاران عزيز تسليت عرض نموده و 
از درگاه ايزدمتعال براي آن مرحوم آمرزش الهي و براي 

بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.
پزشكان بيهوشي و پرسنل اتاق عمل
بيمارستان شهرام )سجاد(

جناب  آقاي دكتر مهدي شفيعي فر
عضو محترم هيئت مديره

 مهندسين مشاور هندسه پارس
با كمال تأس��ف درگذش��ت والده گراميت��ان را حضور 
جنابعال��ي و خانواده محترم تس��ليت ع��رض نموده از 
درگاه ايزدمن��ان براي آن مرحومه طلب مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.
مديران وكاركنان شركت ساختماني پرهام

جناب آقاي دكتر نقره كار شيرازي
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر همسر گراميتان را 
تسليت عرض نموده و براي جنابعالي و ساير بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومندم.
اسدا... عسگر اوادي

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 
حظيره  � 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 شادروان موسي موسي پورشاهي
كسي كه زنده به عشق است مرده كي گردد

اسير اين دو سه روز شمرده كي گردد
كسي كه نوش وفا يافته كام دلش

زمينش مرگ روانش فسرده كي گردد
از درگذشت پدر فرهيخته 

و مادر گرامي ش��ما بسيار 

متأث��ر و خ��ود را در غ��م 

بزرگتان شريك مي دانيم.

روحش شاد
هيأت مديره صندوق قرض الحسنه بازنشستگان 
آموزش و پرورش شهرستان رودسر

داريوش و پروانه فروهر را در بيستمين سالگرد
 به خون خفتنشان ياد مي كنيم.

ما را تنها نگذاريد
پرستو فروهر � آرش فروهر

زمان: پنج شنبه يكم آذرماه، 3 تا 5 بعدازظهر 
مكان: خيابان سعدي شمالي � خيابان هدايت � كوچه 

شهيد مرادزاده � پاك18

بازگشت همه بسوي اوست
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
همس��ري  درگذش��ت 
مهرب��ان و پدري ف��داكار 
ش��ادروان بديع متوسل 
را به اطاع كليه دوستان و 
آشنايان گرامي مي رساند.

مجلس ختم آن فقيد سعيد 
روز سه ش��نبه 97/8/29 از 
س��اعت 16 الي 17/15 در 
مسجد جامع الرسول)ص( 

واقع در سعادت آباد، ميدان كاج برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاي: متوسل، آل طه، احقري

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 سینا گستر پیشرفته سهامی خاص
 به شماره ثبت 212498 و شناسه ملی 10102539277 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر بابک 
شهبازیان به شماره ملی 0040281043 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سید رضا شجاعی 
به ش���ماره ملی 0070786402 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سیمین هاشمی به شماره ملی 
0046784489 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به 

امضاء آقای بابک شهبازیان )مدیرعامل( به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272545(

آگهی تغییرات شرکت شبکه افزار سهامی خاص
 به شماره ثبت 94209 و شناسه ملی 10101382942 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی 
 - ش���هر تهران-جمالزاده-خیابان کارگر شمالی-کوچه فردوسی-پاک -5طبقه همکف- 
کد پستی : 1418663761 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272547(

آگهی تغییرات 
شرکت سینا گستر پیشرفته سهامی خاص

 به شماره ثبت 212498 و شناسه ملی 10102539277 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای بابک ش���هبازیان )مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره( آقای س���ید رضا شجاعی ) نائب رئیس هیئت مدیره( ، خانم 
سیمین هاش���می )عضو هیئت مدیره( به عنوان اعضا هیئت مدیرهبرای 
مدت دو س���ال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه 
مل���ی 10320294749 به عنوان بازرس اصلی و خانم س���مانه گرجیان 
داردکاشتی به ش���ماره ملی 0074722263 به عنوان بازرس علی البدل 
 برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشاراطاعات جهت نشر

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272544(

آگهی تغییرات
 شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان سهامی عام 

به شماره ثبت 228825 و شناسه ملی 10102699549 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/11 
ومجوز ش���ماره 122/39546 مورخه 1397/7/3 سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 42 اساسنامه به شرح ذیل اصاح شد: 
پاداش اعضاء هیئت مدیره: هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است 
نسبت معینی از س���ود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصاحیه ی قانون 
تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه 
درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. 
اساسنامه جدید مشتمل بر 65 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید و جایگزین 

اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272546(

آگهی تغییرات 
شرکت پردازش و تبدیل داده های کار

 سهامی خاص به شماره ثبت 148089 و شناسه ملی 10101909668 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/05/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضاءهیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند : -آقای سید غامرضا سید زین العابدین به کد ملی 
0056272316 -آقای محمد علی شیروانی به کد ملی 0652966713 
-آقای دارا گلبن به کد ملی 0452484529 سید محمد طاهر هاشمی به 
کد ملی به ش���ماره 1880234513 به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود 
 سلیمی نیکویی به کد ملی به ش���ماره 0060404531 به سمت بازرس

 علی البدل برای مدت یک س���ال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر اانتشار 
اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.   

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272548(

آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی کاوش ملت سهامی خاص 
به شماره ثبت 82114 و شناسه ملی 10101267580

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران-محله کاووسیه-خیابان بیست و یکم-خیابان آفریقا-پاک -54طبقه اول-واحد جنوبی کد 

پستی1517864911 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272536(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوازم خانگی
 سپهر الکتریک سهامی خاص

 به شماره ثبت 37285 و شناسه ملی 10100827055 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفتم )خیابان پالیزوانی ( 

پاک 23، کدپستی 1517655914 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272539(

آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 467537 و شناسه ملی 14004706379 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/08/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : علی تائب کد ملی 0062428551 و علی غامی کد ملی 0055080898 و 
خانم ژاله خورشیدی کد ملی 3255221315 بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 

دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272542(

آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 467537 و شناسه ملی 14004706379 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1395/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی تائب به کد ملی 
0062428551 بسمت رئیس هیئت مدیره و علی غامی به کد ملی 0055080898 بسمت مدیر عامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. - امضاء چک، سفته، برات، قرار دادهای تعهد آور و اسناد رسمی با 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مشترکاً و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272543(

آگهی تغییرات شرکت کانسار باریت غرب سهامی خاص
 به شماره ثبت 301710 و شناسه ملی 10103388233 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای غامرضا حمیدی انارکی به ک.م 4569099718 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای علیرضا محمد حس���ن به ک.م 0491235402 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگی از ش���رکت باریت فات ایران به ش.م 10101352043 و آقای 
کاظم زمانی به ک.م 1817049161 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود 
تفقدی بشماره ملی 0049805861)خارج از اعضاء هیئت مدیره ( بسمت مدیر عامل 
انتخاب گردیدند. کلیه چکها ، اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء متفق مدیر 
عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .کلیه مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیر 

عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272538(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی رودان بتون شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 78534 و شناسه ملی 10101233813 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به تاریخ 1395/12/30 تصویب گردید. آقای فریدون نوری یگانه کد ملی 
2753972591 و کیوان ش���اد مهرکد ملی 0063982031 و خانم صبا 
نوری یگانه کد ملی 2753806731 بس���مت اعضای هیئت مدیره مدت 
دو س���ال انتخاب شدند . خانم لعیا طارمی زاده ) کد ملی 0055726542 ( 
و آقای حسین مقیسه ) کد ملی 0045602212 ( بترتیب بسمت بازرسان 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272540(

آگهی تغییرات
 شرکت ساختمانی رودان بتون شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 78534 و شناسه ملی 10101233813 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای فریدون نوری یگانه ) کد ملی 2753972591 ( بسمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم صبا نوری یگانه ) کد ملی 2753806731 ( بس���مت 
 نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیوان شادمهر ) کد ملی 0063982031 ( 
 بس���مت مدیر عامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و

 تعهد آور ش���رکت از قبیل چک و سفته و بروات و هرگونه سندی که برای 
شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272541(

آگهی تغییرات شرکت پاایشگاهی پترو پیمان دانا سهامی خاص 
به شماره ثبت 458827 و شناسه ملی 14004321889 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: سید علی اصغر عامه به کدملی 5159797173 و رسول یحیی زاده سلطان 
احمدی به کدملی 0050720481 و محمد علی خاوری به کدملی 2649135905 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272531(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطاعات سگال سهامی خاص
 به شماره ثبت 430411 و شناسه ملی 10320824308 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی 1396مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی 
ارقام نگر آریا به شناسه ملی10100617632به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نکو نگرش 
با شناسه ملی 14006516498به سمت 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 )272534(

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطاعات انصار سهامی خاص
 به شماره ثبت 190617 و شناسه ملی 10862094950 

به اس���تناد صورت جلس���ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1296/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : شرکت بانک انصار با شناس���ه ملی 10320255230 و شرکت لیزینگ انصار با شناسه ملی 
10102767968 و شرکت ایرانیان اطلس با شناسه ملی 10101048347 و شرکت ایران اطلس کیش با 
شناسه ملی 10861568367 و شرکت کارگزاری بانک انصار با شناسه ملی 10380399042 برای مدت 2 

سال به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272535(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی سهامی خاص 
به شماره ثبت 354389 و شناسه ملی 10104048191 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/03/05 و 
مجوز شماره 12093 / 972303 مورخ 01 / 04 / 1397 اداره کل حقوقی و اماک سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرعدنان 
 سپهری به ش���ماره ملی 3873435195 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
 آتیه اوج سفر به شماره شناس���ه ملی 10103909922، امیرفرشید پورمختار به 
ش���ماره ملی 0061276707 به نمایندگی از شرکت تعاونی مسکن ایرانگردی و 
جهانگردی به شماره شناس���ه ملی 10103310327، خلیل سپهر سبحانی به 
ش���ماره ملی 1817445650 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و 
جهانگردی به شماره شناسه ملی 10102087962، سید مهدی خراسانی به شماره 
ملی 0059057408، علی اصغر قاسمی جردهی به شماره ملی 0041302338 

برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272532(

آگهی تغییرات شرکت کانسار باریت غرب سهامی خاص
 به شماره ثبت 301710 و شناسه ملی 10103388233 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 29 اس���فند ماه 1396 مورد تصویب قرار کرفت. آقای محمود خرمی راد 
دارای ش���ماره ملی 0039741397 بعنوان بازرس اصلی و خانم سولماز 
قلی زاده دارای شماره ملی 0070193363 بعنوان بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج 
آگهی های ش���رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 
بش���رح زیر انتخاب گردیدند: الف - شرکت باریت فات ایران شناسه ملی 
10101352043 ب - آقای غامرضا حمیدی انارکی دارای ش���ماره ملی 
4569099718 ج - آقای کاظم زمانی دارای شماره ملی 1817049161 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272537(

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطاعات انصار سهامی خاص
 به شماره ثبت 190617 و شناسه ملی 10862094950 

به استناد صورت جلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : علی رضا زاده بنا با ش���ماره ملی 0039340457 به نمایندگی از 
شرکت بانک انصار با شناس���ه ملی10320255230 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره ابراهیم محمدی با شماره ملی 0056958201 به نمایندگی از شرکت 
لیزینگ انصار با شناس���ه ملی 10102767968 به عنوان نایب رییس هیئت 
مدیره مجید غیوری ثالث با شماره ملی 0491300972 به نمایندگی از شرکت 
ایران اطلس کیش با شناسه ملی 10861568367 به عنوان عضو هیئت مدیره 
رحیم قسیمی با شماره ملی 0060264772 به نمایندگی از شرکت کارگزاری 
بانک انصار با شناسه ملی 10380399042 به عنوان عضو هیئت مدیره سید 
سعید سید کریمی با شماره ملی 4268803610 به نمایندگی از شرکت ایرانیان 
اطلس با شناسه ملی10101048347 به عنوان عضو هیئت مدیره محمد مهدی 
متولی با ش���ماره ملی 0062428195 به عنوان مدیر عامل )خارج از اعضای 
هیئت مدیره(انتخاب گردیدند. قراردادهای شرکت تا مبلغ 2000000000 
ریال با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش���رکت و قراردادهای بیش از 
2000000000 ریال با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه مهر شرکت و سایر اوراق بهادارو اسناد تعهد آور از قبیل چک 
و سفته وبروات با امضاء ثابت مدبر عامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272533(

آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756 

 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- موسس���ه بنیاد برکت به شناس���ه ملی 10103504240 با نمایندگی آقای سید 
محمودرضا سجادی به شماره ملی 0049621297 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی 10103871690 با نمایندگی حسینعلی 
قریب با شماره ملی 0045516952 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه تحقیق 
و توسعه دانشمند به شناس���ه ملی 10104022009 با نمایندگی آقای رامین حاجی 
خانی به شماره ملی 4410917587 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر بهداد سامی 
به شماره ملی 0053521447 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره ( برای 
مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت 
مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )272529(

آگهی تغییرات
 شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص 

به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مواد 18، 22 و 24 اساسنامه به شرح زیر اصاح شدند: ماده -18 هیأت 
مدیره شرکت متشکل از 5 تا 7 نفر عضو اصلی و تا 2 نفر عضو علی البدل است. تبصره: 
اعضاء هیأت مدیره شرکت می تواند از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل پیشنهاد می نمایند که با حکم وزیر نفت به این سمت منصوب می شود. 
انتخاب نائب رئیس هیأت مدیره با هیأت مدیره خواهد بود. ماده-22 جلسات هیئت 
مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می کند که حضور رئیس یا نائب رئیس نیز 
برای رسمیت یافتن جلسات ضروری است. مصوبات هیأت مدیره با اکثریت آراء اعضاء 
حاضر در جلسه معتبر می باشد و در هیچ حالتی مصوبه ای نباید کمتر از سه رأی مثبت 
اعضاء را داش���ته باشد. ماده-24 دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره و اباغ مصوبات 
آن برای اجرا از وظایف رئیس هیأت مدیره اس���ت. رئیس هیأت مدیره حداقل 5 روز 
 قبل از هر جلسه، دستور جلسه هیأت مدیره را همراه با دعوتنامه برای اعضای اصلی و

 علی البدل هیأت مدیره ارس���ال می کند. هریک از اعضای هیأت مدیره می تواند 
موضوعاتی را برای درج در دستور جلسات هیأت مدیره به رئیس هیأت مدیره پیشنهاد 
دهد و رئیس هیأت مدیره مکلف است موضوعات مذکور را در دستور جلسات بگنجاند. 
 در غیاب رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس وظایف او را بعهده می گیرد. تبصره: موارد 

غیر مترقبه از تشریفات مندرج در این ماده مستثنی است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272530(

آگهی تغییرات
 شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 373774 و شناسه ملی 10320228546 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به س���ال مالی 1396 به تصویب رس���ید. - موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت دایا رهیافت به شناس���ه ملی 10380076460 به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه 
ملی 10100468600 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)272528(
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انصاراهللا يمن: آماده توقف حمالت به ائتالف سعودى 
براى پيشبرد راهكار سياسى هستيم

سرويس خارجى: جنبش انصاراهللا يمن در بيانيه اى اعالم كرد: آمادگى دارد 
تا براى رسيدن به صلح و پيشبرد راهكار سياسى مورد نظر سازمان ملل، حمالت 

و عمليات نظامى عليه ائتالف سعودى را در تمامى جبهه ها متوقف كند.
«محمد على الحوثى» رئيس كميته عالى انقالب يمن در بيانيه اى اعالم 
كرد: نماينده ويژه ســـازمان ملل متحد، در تماس با ما درخواست كرده است 
تا براى حمايت از تالش هاى وى جهت برقرارى صلح، شـــليك موشـــك و 
حمالت پهپادى خود را متوقف كنيم.الحوثى افزود: ما اين درخواست را استجابت 
مىكنيم و از تمامى ارگان هاى رسمى يمن مى خواهيم، حمالت موشكى و 
پهپادى به كشورهاى متجاوز را متوقف كنند تا بهانه اى براى دشمن جهت 
ادامه تجاوزگرى و محاصره باقى نماند.رئيس كميته عالى انقالب يمن خطاب 
به عربستان و متحدانش گفت: اگر ائتالف متجاوز به دنبال صلح در يمن است، 
ما آمادگى كامل داريم كه در تمامى جبهه ها، عمليات نظامى خود را متوقف 
كنيم.  الحوثى در عين حال افزود: موشك هاى بالستيك و پهپادهاى ارتش يمن 
جنبه بازدارندگى دارند و از آن براى جلوگيرى از حمالت دشمن و تخريب 
زيرساخت هاى كشور استفاده مى كنيم.وى با محكوم كردن حمالت ائتالف 
متجاوز به يمن گفت: كشورمان از بى سابقه ترين بحران انسانى در جهان معاصر 

رنج مى برد كه حاصل تجاوزگرى و محاصره دشمنان است.
«محمد البخيتى» ، عضو دفتر سياسى جنبش أنصاراهللا نيز در خصوص 
پيشنهاد توقف عمليات نظامى نيروهاى يمنى گفت: هدف از ارائه اين پيشنهاد، 
اتمام حجت با دشـــمن ســـعودى است تا بدين ترتيب بهانه جويى هاى آن 
براى تداوم تجاوز عليه ملت يمن متوقف شود.وى تصريح كرد: ما ثابت كرده 
و مىكنيم كه همانطور كه مردان جنگ هســـتيم، مردان صلح نيز هســـتيم و 
پيشنهادمان براى توقف عمليات نظامى نيز مقدمه چينى براى صلح است ، اگر 
طرف مقابل به اين پيشنهاد پاسخ ندهد، ما نيز به جنگ ادامه مى دهيم.  البخيتى 
اظهار داشت: عربستان و امارات به اين نتيجه رسيده اند كه از جنگ در يمن 
نتيجهاى نخواهند گرفت؛ با اين حال تداوم اين جنگ، منافع اقتصادى اياالت 

متحده آمريكا را تأمين مى كند.
از طرفى، همزمان با اين پيشنهاد انصاراهللا يمن، عربستان نيز از راه حلهاى 
سياسى براى پايان بحران يمن حمايت كرد.«سلمان بن عبدالعزيز»، پادشاه عربستان 
سعودى در سخنانى مدعى شد كه «رياض» از راه حل هاى سياسى و طرح صلح 

سازمان ملل براى پايان بخشيدن به بحران يمن حمايت مى كند.
در چنين شرايطى «مارتين گريفيتس»، فرستاده ويژه سازمان ملل به يمن 
اعالم كرد: فرصت حل بحران يمن از طريق سياسى به وجود آمده است و بايد 

جو مثبت منطقه اى و جهانى درباره پايان اين جنگ را غنيمت بدانيم.
وى در عين حال در گزارشـــى كه به شـــوراى امنيت ارائه كرد، افزود: 
درگيرىها در يمن همچنان ادامه دارد و رو به وخامت است، شهر الحديده 
مركز اين جنگ است و به همين دليل ما به شدت از گزارشهاى اخير براى 

توقف خشونتها در جبهههاى مختلف اين شهر استقبال مىكنيم.
از طرفى، دولت سوئد نيز در همين راستا از كويت خواست تا هيأت يمن 
را براى حضور در مذاكرات صلح كه قرار است در «استكهلم»، پايتخت سوئد 
برگزار شود، به اين شهر منتقل كند.«كارين كنايسل» وزير خارجه اتريش نيز كه 
كشورش رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده دارد خواستار تالش بيشتر 

اين اتحاديه براى تحقق ثبات و صلح در يمن شد.
در همين حال،«ديويد بيسلى»  رئيس برنامه جهانى غذا با دعوت از جامعه 
جهانى براى توقف جنگ يمن، شرايط اين كشور را موجب «شرم» جهانيان 
دانست.وى در نشست شوراى امنيت در خصوص يمن خواستار نجات اقتصاد 

اين كشور  و جلوگيرى از مرگ ساكنانش به دليل گرسنگى و قحطى شد.
در تحوالت ميدانى نيز، نيروهاى مقاومت يمن با شليك يك فروند موشك 
بالستيك، مواضع متجاوزان سعودى در منطقه «ميدى»، واقع در استان «حجه» 
يمن را در هم كوبيدند.ارتش و كميته هاى مردمى يمن همچنين ضمن ناكام 
گذاشتن يورش مزدوران سعودى به «حيران» در «حجه»،  شمارى از آنها را به 
هالكت رساندند.يگانهاى مهندسى ارتش و انصاراهللا نيز دو خودروى متجاوزان 
و مزدوران عربستان را با استفاده از بمب در غرب منطقه  «التحيتا» در ساحل 

غربى منهدم كردند كه تمامى سرنشينان آن به هالكت رسيدند.
در خبرى مرتبط، «آسوشيتدپرس» در گزارشى به افزايش تلفات غيرنظاميان 
يمنى در نتيجه حمالت پهپادى آمريكا و همچنين شدت گرفتن اين حمالت 
در دولت «دونالد ترامپ» اذعان كرد.آسوشيتدپرس در اين گزارش آورده است: 
در حمالت پهپادى سالهاى 2017و 2018به يمن، بيش از 300نفر از مردم اين 
كشور كشته شدهاند.همزمان، شبكه خبرى «راشا تودى» نيز اعالم كرد: در سال 
2018 حدود يك سوم قربانيان حمالت پهپادى آمريكا در يمن ، غيرنظاميان 

از جمله كودكان بودهاند.

تقويم اطالعات
سه شنبه 29 آبان 1397
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نخست وزير انگليس در آستانه استيضاح قرار گرفت
مهر: مخالفان «ترزا مى» نخست وزير انگليس، 
تنها شش راى نياز دارند تا وى را از اين پست كنار 
بگذارند. به نوشته روزنامه انگليسى سان، هم اكنون 
42نماينده مجلـــس انگليس نامه هاى عدم اعتماد 
به ترزا مى را امضا كرده اند و اين درحالى اســـت 
كه اســـتيضاح نخست وزير نياز به 48راى دارد. در 
همين رابطه ترزا مى اعالم كرد كه با كنار رفتن وى، 
وضعيت انگليس پيچيده تر از حالت فعلى مى شود. 

نخست وزير انگليس گفت هفته اى حياتى در انتظار اين كشور است زيرا به 
آينده انگليس مربوط است. 

افشاى هويت صدها جاسوس روس
ايسنا: روزنامه لوموند گزارش داد كه در عرض چند هفته، هويت 305مامور 
مخفى سرويسهاى اطالعاتى روسيه فاش شده است. لوموند افزود، هيچ چيز از 
واحد گمنام 45-807ارتش روسيه - مقر سرويسهاى اطالعاتى ارتش روسيه 
كه بيشـــتر به اســـم قديمى و مخففش GRUشناخته مىشود - نمايان نيست 
ولى در داخل مقر، بعد از اينكه نامها و چهرههاى زيادى از ماموران مخفى آن 
براى عموم فاش شد، جنجال زيادى به پا شده است زيرا با افشاى هويت اين 
305مامور، بيش از 1000 نفر ديگر نيز عمال فلج شده و نمىتوانند كار كنند. 
گفته مى شود سايت اينسايدر با مشاركت سايت انگليسى بلينگكات، منشا قابل 

توجهى از اين درز اطالعات بوده است. 

گزارش العربيه درباره حضور ابوبكر البغدادى در ديرالزور سوريه
ايسنا: شبكه سعودى العربيه از احتمال حضور 
ابوبكر البغدادى سركرده تروريست هاى داعش در 
ديرالزور سوريه خبر داد. اين شبكه اعالم كرد، منابع 
نظامى احتمال مىدهند كه البغدادى در شهرك هجين 
ســـوريه در نزديكى ديرالزور باشد. ليلوى العبداهللا، 
سخنگوى رسمى شوراى نظامى ديرالزور به العربيه 
گفت: بيشتر نيروهاى داعش در هجين و اطراف آن 
تابعيت خارجى دارند و از مهمترين سركردگان داعش 
هستند، به همين دليل احتماال البغدادى و نزديكان او نيز در اين منطقه باشند. 

هند و روسيه رزمايش مشترك برگزار كردند
ايسنا: نيروهاى متعلق به منطقه نظامى شرقى ارتش روسيه وارد هند شدند 
تا در رزمايش «ايندرا-2018»در ايالت اوتارپرادش در شمال هند شركت كنند. 
رزمايش نظامى ايندرا-2018از ديروز به صورت رسمى در هند آغاز شد و تا 
28نوامبر به طول خواهد انجاميد. مجموعا 500ســـرباز روس و هندى در اين 
رزمايش به صورت مشترك شركت كرده اند. خودروهاى نظامى شركت كننده 

در اين رزمايش از سوى خود هند تامين خواهد شد. 

دروغ جديد ترامپ، موجى از خشم و استهزاء به دنبال داشت
ايرنا: نقل قول نادرست دونالد ترامپ از رئيس 
جمهـــورى فنالند و توصيه به مردم كاليفرنيا براى 
جارو كردن جنگل ها با چنگك براى جلوگيرى از 
تكرار آتش سوزى، موجى از خشم و استهزاء را در 
پى داشت.دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا در 
جريـــان بازديد اوايل اين هفته از ايالت آتش گرفته 
كاليفرنيا گفت كه اين ايالت بايد همانند فنالند براى 
جلوگيرى از آتش سوزى كه 76 كشته و صدها ناپديد 

بر جا گذاشته، سطح جنگل ها را با چنگك جارو كند. ترامپ مدعى شد كه اين 
نصيحت را از رئيس جمهورى فنالند دريافت كرده اما رئيس جمهورى فنالند در 

واكنش گفت كه اصال ارائه چنين توصيه اى را به ياد نمى آورد. 

توهين سريال آمريكايى به پادشاه تايلند خشم بانكوك را برانگيخت
ايســـنا: وزارت امور خارجه تايلند اعالم كرد از تهيهكنندگان يك سريال 
تلويزيونى آمريكايى تحت عنوان «خانم وزير» به خاطر نمايش دادن پادشاهى 
تايلند در يكى از قسمتهاى اين سريال كه در ماه جارى ميالدى پخش شد، 
شكايت كرده است. تايلند يكى از جدىترين و سفت و سختترين قوانين جهان 
را در رابطه با توهين به پادشاهى اين كشور دارد به طورى كه نقض كنندگان 

اين قوانين به حبس تا 15 سال محكوم مىشوند. 

رئيس جمهورى سابق پرو از اروگوئه درخواست پناهندگى كرد
ايرنـــا: وزارت خارجه پرو اعالم كرد كه «آلن 
گارسيا» رئيس جمهورى سابق پرو چند ساعت پس از 
آنكه به علت تحقيقات مرتبط با فساد ممنوع الخروج 
شـــده بود، با ورود به سفارت اروگوئه درخواست 
پناهندگى كرد. بيانيه وزارت خارجه پرو حاكى است 
گارسيا وارد سفارت و خانه سفير اروگوئه در يكى از 
مناطق مسكونى شهر ليما شده و درخواست پناهندگى 
داده است. گارسيا متهم است كه در جريان ساخت 

قطار برقى در ليما از شركت برزيلى "اودبرشت" رشوه دريافت كرده است. 
طرح «60 ثانيهاى» پليس انگليس براى دفع حمله تروريستى در كريسمس

فـــارس: پليس انگليس طرحهاى امنيتى 60 ثانيهاى براى اجتناب مردم از 
وحشت از حمله احتمالى تروريستى به فروشگاههاى اين كشور در زمان خريدهاى 
كريسمس، ارائه كرده است.پليس ضد ترور انگليس به فروشگاههاى واقع در 
خيابانهاى اصلى شهرهاى اين كشور، طرحهاى احتمالى اضطرارى براى جلوگيرى 
از ترس و وحشت مردم در زمان اعالم حمالت تروريستى ارائه كرده است. اين 
طرح براى بهبود عملكرد هنگام واكنش به اعالم حمله تروريستى يا در زمان 

درگيرىهايى كه منجر به وحشت مردم مىشود، ارائه شده است. 
بازداشت رهبر اپوزيسيون جمهورى آذربايجان

ايسنا: رهبر اپوزيسيون جمهورى آذربايجان پس 
از دستگيرى توسط مقامهاى اين كشور در باكو، با 
اتهام تالش براى رهبرى يك راهپيمايى بدون مجوز 
روبرو شـــد. «على كريملى» رهبر حزب اپوزيسيون 
جبهه مردمى جمهورى آذربايجان، حين اداى احترام 
به قربانيان روز استقالل اين كشور در قبرستان ملى 
باكو دســـتگير شد. در بيانيه پليس باكو آمده كه در 
نتيجه تالشهاى پليس براى جلوگيرى از برگزارى 

اين راهپيمايى بدون مجوز، 52 شركت كننده دستگير شدند. 
تظاهرات هزاران بلغارى در اعتراض به گرانى سوخت و فقر

فارس: معترضان در بلغارستان جادهها و خيابانهاى مهم شهرهاى مختلف 
اين كشور را مسدود كرده و عليه دولت محافظه كار شعار سردادند. در ادامه 
تظاهرات در بلغارستان، هزاران نفر از اهالى اين كشور با مسدود كردن جادههاى 
مرزى منتهى به تركيه و يونان نسبت به افزايش بهاى سوخت و كيفيت پايين 
زندگى اعتراض كردند. معترضان، استعفاى دولت ائتالفى و محافظه كار «بيوكو 

بورسوف» نخست وزير اين كشور را خواستار شدند.
ارگان رسانه اى كره شمالى: تسليم فشارهاى قرون وسطايى آمريكا نمى شويم 
مهر:  روزنامه رودونگ سينمون  ارگان رسانه اى كره شمالى اعالم كرد: 
هرگز تسليم فشارهاى قرون وسطايى آمريكا نمى شويم.«رودونگ سينمون»،  به 
آمريكا هشدار دادكه  فشارهاى روانى و فيزيكى هرگز بر كره شمالى  اثر نخواهد 
گذاشت و  واشنگتن با انديشه قرون وسطايى ، تهديد، تحريم و فشار به جايى 
نمى رسد.  در چنين شرايطى،كره جنوبى و آمريكا كارگروه مشتركى را به منظور 

بررسى مساله هسته اى كره شمالى در هفته جارى تشكيل مى دهند. 

كوتاه از سراسر جهان

سرويس خارجى: رئيسجمهورى 
آمريكا اعالم كرد: احتماال با جابهجايى 
برخى مقامات  تغييراتى  را در دولت 

اين كشور انجام  مى دهم.
دونالـــد ترامپ، در گفتگو با 
شبكه خبرى فاكسنيوز، از احتمال 
سه تا پنج تغيير در پستهاى ارشد 
دولتى خبر دادو گفت:با اين حال 
ممكن است در نهايت تنها دو تغيير 
صورت گيرد، من اين را مىخواهم 

وبه انعطافپذيرى نياز دارم.
 وى افزود:«كريستن نيلسن»وزير 
امنيت داخلى و «جان كلى» رئيس 
كاركنان كاخ سفيد از جمله تغييرات 
احتمالى هستند. ترامپ در خصوص 
نيلسن گفت كه او فردى باهوش 
است اما آنقدر كه من مىخواستم 
در كارش قاطـــع نبوده اســـت و  
مىخواهم وى قاطعتر باشد و بايد 
ببينيم در نهايت چه خواهد شد؟

وى دربـــاره جان كلى،رئيس 
كاركنـــان كاخ ســـفيد هم افزود: 
درحالى كه كلى خوب كار مىكند و 
با من به خوبى كنار مىآيد اما بعضى 

چيزها آنطور كه بايد نيستند.
ترامپ همچنين گفت: اگر«متيو 
ويتاكر»، سرپرست وزارت دادگسترى 
آمريكا  بخواهد فعاليتهاى رابرت 
مولر، بازرس ويژه پرونده دخالت 
روسيه در انتخابات رياستجمهورى 
سال 2016 اياالت متحده را محدود 

كند، من دخالتى نخواهم كرد.

 از سويى،«جف فليك» سناتور 
ايالت «آريزونا» آمريكا گفت: حزب 
جمهوريخواه بايد پيش از برگزارى 

انتخابات رياست جمهورى 2020 در 
انتخابات درون حزبى، فرد ديگرى 

را جايگزين «دونالد ترامپ» كند.
فليك افزود: بايد پيش از انتخابات 
2020، يك نفـــر از حزب نامزد 

شود تا به جمهوريخواهان بفهماند 
كـــه همزمان با محافظه كار بودن، 

بايد شخص مورد احترام همگان 
نيز باشد. در چنين شرايطى،با پايان 
بازشـــمارى آراى انتخاباتى  ايالت 

فلوريداى آمريكا، «ريك اسكات» 
فرماندار اين ايالت با اختالف نزديك 

«بيل نلسون» رقيب دموكرات خود 
را شكســـت داد و به مجلس سنا 
راه يافت. اين در حالى اســـت كه، 

با راهيابى اســـكات به مجلس سنا 
جمهوريخواهان 52 و دموكرات ها 

47 كرسى را در اختيار دارند. در اين 
حال،دموكرات ها تالش مى كنند 
با ورود زنان مسلمان به اين نهاد، 
قانونـــى را كه در بيش از يك قرن 
گذشته زنان را از سر گذاشتن كاله 
و استفاده از حجاب درجلسات اين 
مجلس منع مى كرد اصالح كنند.

 در تحولـــى ديگر،«ديميترى 
مدودف»نخســـت وزير روسيه با 
اعالم مواضع مسكو درباره فعاليت 
سازمان تجارت جهانى، تاكيد كرد: 
جنـــگ تجارى كه در جهان به راه 
افتاده است و برخى كشورها قصد 
تحميل خط مشى خود بر ديگران 
را دارند، در نهايت برندهاى نخواهد 

داشت.
«ديميترى پسكوف» سخنگوى 
رياست جمهورى روسيه نيز اظهار 
داشـــت: انتظار نمى رود به زودى 
رابطه مســـكو و آمريكا بهبود پيدا 
كند.پسكوف گفت: هيچ پيشرفتى 
وجود نداشته است، بنابراين نبايد 
انتظار پيشرفت در رابطه با واشنگتن 
را داشته باشيم و بايد منتظر ديدار 
بعدى روساى جمهورى روسيه و 

آمريكا باشيم. 
وى افـــزود: رئيسجمهورى 
روسيه در جريان ديدار اخير خود 
با «مايك پنـــس» معاون  ترامپ 
درسنگاپور به وى گفته كه مسكو 
در انتخابات آمريكا مداخله نكرده 

است.

ترامپ از تغييرات احتمالى در دولت آمريكا خبر داد

درگيرى پليس مكزيك با مهاجرانى كه  قصد ورود به خاك آمريكا را داشتند
پليس مكزيك با شمارى از مهاجران كه قصد ورود به  خاك اياالت 
متحده را داشـــتند در شهر تيخوانا درگير شد.همزمان با ادامه اعتراض 
ساكنان شهر تيخوانا به حضور هزاران مهاجر از منطقه آمريكاى مركزى 

اوضاع اين شهر مرزى مكزيك متشنج شد. اين مهاجران براى ورود به 
كشور اياالت متحده آمريكا به دنبال عبور از شهر مرزى تيخوانا بودند 

كه با پليس درگير شدند.

 سرويس خارجى: وزير جنگ 
مستعفى رژيم صهيونيستى تأكيد كرد كه 
هيچ كس نمىتواند با توسل به قدرت 
نظامـــى، حكومت جنبش حماس در 

باريكه غزه را سرنگون كند.
آويگدور ليبرمن در گفتوگويى 
كه از تلويزيون رژيم صهيونيستى پخش 
شد، ادعا كرد كه سعى داشت از شيوه 
گفتوگوى مستقيم با ساكنان غزه براى 
برانـــدازى حكومت حماس در غزه 
اســـتفاده كند. وى افزود: من به خاطر 
سياستم عليه غزه در معرض انتقادات 
شديد همكارانم قرار گرفتم اما به آنها 
گفتم كه هيچ كس نخواهد توانست 
با توســـل به جنگ و زور، حكومت 
حماس را سرنگون كند. وزير جنگ 
مستعفى رژيم صهيونيستى ادامه داد: 
از همين رو، من به اســـتفاده از شيوه 
ديگرى روى آوردم تا ساكنان غزه به 
اين نتيجه برســـند كه براى بهرهمندى 
از امنيت و تحقق خير و صالحشان، 
بايد حكومت حماس را سرنگون كنند.

در چنين شرايطى نخستوزير رژيم 
صهيونيستى گفت كه خودش مسئوليت 
وزارت جنـــگ اين رژيم را بر عهده 
خواهد گرفت. بنيامين نتانياهو بعد از 
پايان نشســـت با احزاب حاضر در 
كابينه ائتالفى گفت كه مسئوليت وزارت 
جنـــگ اين رژيم را بر عهده خواهد 
گرفـــت. نتانياهو افزود كه تالشهاى 
زيادى به منظور جلوگيرى از برگزارى 
انتخابات زودهنگام انجام خواهد داد. 
پيش از اين برخى منابع صهيونيست 
گفته بودند كه نشست نتانياهو با احزاب 
حاضر در كابينه ائتالفى بدون هيچ نتيجه 
مشخصى پايان يافته است. گفتنى است 
در پـــى ماجراجويى ناكام اخير رژيم 

صهيونيستى در نوار غزه، ليبرمن از مقام 
خود استعفا كرد و منابع صهيونيستى 
با اشـــاره به استعفاى يك وزير ديگر 
احتمال  فروپاشـــى كابينه نتانياهو و 
برگزارى انتخابات زودهنگام را بعيد 

ندانستهاند. نتانياهو تالش مىكند كه 
احزاب حاضر در كابينه ائتالفى را به 
ادامه حيات كابينه متقاعد كند.در اين 
حال وزير آموزش رژيم صهيونيستى 
كه در روزهاى گذشته تهديد به كناره 
گيرى از كابينه اين رژيم كرده بود، از 

تصميم خود صرف نظر كرد.
 «نفتالى بنـــت» وزير آموزش 
اسرائيل و رئيس حزب «خانه يهودى» 

اعالم كرد كه موضع اين حزب حمايت 
از كابينه بنيامين نتانياهو است. به غير 
از بنت، «آيلت شاكد» وزير دادگسترى 
رژيم صهيونيستى هم كه وى نيز عضو 
حزب خانه يهودى است قصد كناره 

گيرى از اين سمت را داشت اما او نيز 
از تصميـــم خود صرف نظر كرد. اگر 
اين دو وزير از سمت خود كناره گيرى 
كرده و حزب خانه يهودى از ائتالف 
با نتانياهو خارج مىشد، سقوط نتانياهو 
قطعى و برگزارى انتخابات زودهنگام 
در سرزمين هاى اشغالى حتمى مى شد. 
در حال حاضر به نظر مى رســـد كه 
تنها «موشه كحلون» وزير دارايى رژيم 

صهيونيستى خواهان برگزارى انتخابات 
زودهنگام باشد.در خبرى ديگر تظاهرات 
در شهركهاى صهيونيستنشين اطراف 
غزه عليه نتانياهو به دليل شكســـت 
اخير ارتش اســـرائيل، بار ديگر از سر 

گرفته شد. رهبران تظاهركنندگان ساكنان 
شهركهاى صهيونيستنشين اطراف 
غـــزه در اعتراض به آتش بس دولت 
نتانياهو با گروههاى مقاومت در نوار غزه 

خواستار ادامه تظاهرات شدند.
تظاهركنندگان ساكن شهرك هاى 
صهيونيست نشين اطراف نوار غزه اعالم 
كردند مخالف ديدار با رهبران سياسى 
رژيم صهيونيستى و خواستار ادامه اين 

تظاهرات در ديگر شهرهاى فلسطين 
اشغالى هســـتند. از زمان اعالم آتش 
بس بين رژيم صهيونيستى و مقاومت 
فلسطين در نوار غزه در هفته گذشته در 
شهرك هاى صهيونيست نشين اطراف 
نوار غزه تظاهرات وسيعى آغاز شده 
است و تظاهركنندگان تصميم دارند 
ايـــن تظاهرات را عليه دولت نتانياهو 

گسترش دهند.
 ساكنان شـــهرك هاى اطراف 
نوار غزه با اين اســـتدالل كه اكنون 
موشكهاى مقاومت در شهرك هاى 
اطراف نوار غزه سقوط مى كند و فردا به 
تل آويو و شهرهاى ديگر خواهد رسيد، 
صهيونيستهاى ساكن ديگر شهرهاى 
فلسطين اشـــغالى را به مشاركت در 
اين تظاهرات دعوت كردند.از سويى 
يك فرمانده ارشد سابق رژيم اسرائيل 
با حمله به ســـران سياسى اين رژيم 
تاكيـــد كرد كه اســـرائيل در بدترين 
مراحل امنيتى خـــود از زمان جنگ 
1973 ميالدى به سرمىبرد. "تسفيكا 
فوجل" فرمانده ســـابق منطقه جنوبى 
ارتش اسرائيل با حمله به سران سياسى 
اين رژيم درپى درگيرى نظامى اخير در 
نوار غزه گفت: اين سران سياسى باعث 
شـــده اند كه ما قدرت بازدارندگى در 
برابر حماس در غزه را از دست بدهيم 
زيرا صندلى هاى آنها (پست و مقام آنها) 
مهمتر از آينده امنيتى ما است. فوجل 
گفت: بازدارندگى كه حماس در دوره 
اخير نبرد در برابر اسرائيل ايجاد كرد، 
موثرتر و تاثيرگذارتر از بازدارندگى از 
دست رفته اسرائيل است. وى افزود: 40
سال پيش با سه كشور عربى جنگيديم 
و پيروز شديم، اما امروز قادر به مقابله 

با حماس نيستم.

وزير جنگ مستعفى رژيم صهيونيستى: نمىتوان با توسل به زور، حماس را سرنگون كرد

قدرتنمايى مقاومت فلسطين با نمايش سالح سرهنگ كشته شده اسرائيلى
سالح غنيمت گرفته شده از سرهنگ كشته شده 
صهيونيســـت در حمله اخير به غزه، به دست رهبر 
جنبش حماس رسيد.«يحيى السنوار» رهبر حماس در 
غزه در جريان سخنرانى اش در خان يونس، سالحى 

كمـــرى را از يكى از فرماندهان نظامى اين جنبش 
تحويل گرفت.اين فرمانده به السنوار تاكيد كرد كه آن را 
در درگيرى يكشنبه هفته گذشته با نظاميان صهيونيست 

در خان يونس به غنيمت گرفته است.

سرويس خارجى: مقامات آمريكا 
فشـــارهاى خود را بـــر دولت عراق 
براى همراهى بغداد با سياســـت ها 
و تحريمهاى ضد ايرانى واشـــنگتن 

افزايش دادند.
در همين راستا، «استيو منوشين»، 
وزير خزانهدارى آمريكا در تماس تلفنى 
با «عادل عبدالمهدى»، نخســـت وزير 
عـــراق،  براى ديدار با او ابراز تمايل 
كرد؛ اقدامى كه به باور آگاهان سياسى 
با هدف اعطاى امتيازاتى به بغداد براى 
همراهى عراق با تحريم هاى ضد ايرانى 

واشنگتن قلمداد مى گردد.
دفتـــر «عـــادل عبدالمهدى» 
نخســـتوزير عراق در بيانيهاى كه 
نســـخهاى از آن در پايـــگاه خبرى 
«السومريه»، منتشر شد، اعالم كرد: وزير 
خزانهدارى آمريكا در تماسى تلفنى با 
عبدالمهدى، در زمينههاى مختلف با 
او گفتگو كرد.بر اساس اين گزارش، 
منوشين در اين گفتگوى تلفنى براى 
ديدار با عادل عبدالمهدى ابراز تمايل 
و اعالم كرد: اياالت متحده و وزارت 
خزانهدارى به حمايت از عراق و تقويت 

روابط دوجانبه پايبند است.
همزمان، كنسول آمريكا در بصره 
نيز در ادامه سياست هاى ضد ايرانى 
خود و در سخنانى هماهنگ، از تداوم 
مذاكراتش با واشنگتن براى حل مشكل 
عـــراق در زمينه خريد انرژى از ايران 
پس از پايان معافيت 45 روزه بغداد از 
تحريمها خبر داد.«تيمى ديويس» اعالم 
كرد : آمريكا تالش مىكند تا مشكل 

خريد انرژى از ايران را براى عراق حل 
كند و براى اين كشور به جاى ايران، 

جايگزينى ديگر پيدا كند.
ايـــن اقدامـــات ضـــد ايرانى 
آمريكايىها در حالى است كه واشنگتن 

پس از شروع مجدد تحريمهاى ايران 
در نيمه اول آبان جارى، به عراق يك 
معافيـــت 45 روزه داد تا به واردات 
گاز و انـــرژى به همراه مواد غذايى از 
ايـــران ادامه دهد ، بغداد اما مىگويد 

كه مهلت 45 روزه آمريكا براى توقف 
واردات گاز از ايران اصال براى عراق 
در يافتـــن يك منبع جايگزين كافى 
نيست و توقف واردات گاز ايران پس 
از اين مهلت، يك بحران انرژى واقعى 

در كشور ايجاد مىكند.
در چنين شـــرايطى، «سازمان 
سياسى – نظامى بدر» به عنوان شاخه 
الحشد الشعبى عراق به سخنان گستاخانه 
مقامات آمريكا براى معافيت بغداد از 

تحريم هاى يكجانبه واشـــنگتن عليه 
تهران، پاسخ داد و آن را رد كرد.«حسن 
الكعبى» رئيس فراكســـيون «بدر» در 
پارلمان عراق در بيانيه اى مطبوعاتى 
گفت: دولت عراق داراى حاكميت كامل 

و مستقل است و هيچ گروه مسلحى 
خارج از چارچوب دولت وجود ندارد.
وى افزود: شرط واشنگتن براى معافيت 
عراق از تحريم ها عليه ايران در برابر 
انحالل گروه هاى مسلح توجيه ناپذير 

است، چرا كه نيروهاى الحشد الشعبى،
يك نيروى قانونى است كه به تصويب
مجلس و هيات وزيران عراق رسيده
است.رئيس فراكسيون بدر گفت: عامل
آزادســـازى عراق از اشغال گروهك
تروريستى داعش، رشادت هاى الحشد
الشـــعبى و همكارى با دستگاه هاى
امنيتى بود.ســـخنان الكعبى پاسخ به
اظهارات «هدر نوئرت» ســـخنگوى
وزارت امورخارجه آمريكا اســـت كه
خواسته نامشروع واشنگتن را بار ديگر
تكرار كرد و گفته بود كه شرط معافيت
بغـــداد از تحريم هاى آمريكا، انحالل
الحشد الشعبى است.همزمان، 15 نهاد
دينى و دانشگاهى عراق شركت كننده
در همايش انديشه اسالمى در بغداد نيز
تحريم هاى آمريكا عليه ايران را شديدا

محكوم كردند.
دفتر نمايندگى ولى فقيه در عراق،
ســـازمان جهانى تقريب بين مذاهب
در عراق، ديوان اوقاف اهل ســـنت
عراق، دار االفتاء اهل ســـنت عراق،
جماعت علماى اهل سنت عراق، بخش
رهنمودهاى عقيدتى در الحشدالشعبى،
دانشگاه المصطفى و دانشگاه بين المللى
المصطفى االمين از جمله شركتكنندگان

در اين همايش بودند.
در چنين شرايطى، «برهم صالح»،
رئيس جمهورى عراق كه در سفرى
رسمى به رياض رفته است، در ديدار با
«ملك سلمان»، روابط منطقهاى و مسائل
مربوط به دو كشـــور را مورد بحث و

بررسى قرار داد.

افزايش فشارهاى آمريكا بر عراق براى همراهى بغداد با تحريم هاى ضد ايرانى واشنگتن

انفجار خودروى بمب گذارى شده در «تكريت» عراق با 5 كشته و 16 زخمى 
منابع امنيتى عراق از انفجار خودروى بمبگذارى 
شده در مركز «تكريت» در استان «صالحالدين» و كشته 
شدن پنج نفر از شهروندان عراقى خبر دادند.به گفته 
اين منابع، يك خودروى بمبگذارى شده در خيابان 
«االطباء»، در شـــهر «تكريت» در استان صالحالدين 

عراق منفجر شد. منابع بيمارستانى عراق اعالم كردند 
كه در اين انفجار، 16 تن ديگر نيز زخمى شـــدند 
كه حال شمارى از آنها وخيم است. در همين حال، 
«بهرام قاسمى»، سخنگوى وزارت خارجه كشورمان 

اين عمليات تروريستى را محكوم كرد.

سرويس خارجى: روزنامه تركيهاى «ينىشفق» 
در ياداشتى به قلم سردبير خود با بيان اينكه فايلهاى 
صوتى قتل «خاشقجى»، روزنامهنگار منتقد سعودى 
به زودى منتشر و رسانه اى مى شود، نوشت: انتشار 
اين فايل ها، كار «بن سلمان»، وليعهد عربستان را 
كه متهم اصلى قتل اين روزنامهنگار است، تمام 

مى كند و وى را با سر به زمين مى زند.
روزنامه «ينى شـــفق» در يادداشتى به قلم 
«ابراهيم كاراگول» سردبير خود، نوشت:  فايلهاى 
صوتى قتل «جمال خاشقجى»، روزنامهنگار منتقد 
سعودى در كنسولگرى استانبول، در هفته جارى 

در دسترس عموم قرار مىگيرد.
در ابتداى اين يادداشـــت با اشاره به اينكه 
احتماال روند انتشار بخشهاى اين فايلهاى صوتى 
به صورت «قطرهچكانى» اين هفته آغاز شـــود، 
آمده است: مذاكرات بينالمللى درباره اين جنايت 
هولناك، سازماندهى، تداركات و عامالن آن ايجاب 
كرده كه مدارك جديد ارائه شود و امروز يا اين 
هفته، محتملترين زمان براى انتشار رسانه اى اين 

فايل ها است.
ينى شـــفق قوياً احتمال داد فايلهايى كه 
قرار است منتشر شود شامل مباحثات بين قاتالن 
خاشقجى، مكالمات آنها با رياض بعد از اجراى 
جنايت، گفتگوهايى كه اثبات مىكند «محمد بن 
سلمان» وليعهد سعودى مستقيما دستور اجراى 
اين قتل را داده، و همچنين نقش ســـازمانهاى 
اطالعـــات مصرى و اماراتـــى در اين حادثه و 
اطالعاتى كه كارشناسان اطالعاتى صهيونيست يا 
آمريكايى در اختيار داشتند، مىشود.سردبير اين 
روزنامه با بيان اينكه انتشـــار فايلهاى صوتى از 
حادثه قتل خاشقجى، «زلزلهاى در كاخ آلسعود» 
به پا خواهد كرد، نوشت: بارها گفته شده است 
كه «محمد بن سلمان» در پس اين جنايت است، 
شخصا دستور اجراى آن را صادر كرده و «محمد 

بن زايد»، وليعهد ابوظبى نيز شريك اين جرم وى 
است  و ديگر نمىتوان وليعهد سعودى را با چنين 

الپوشانىهايى نجات داد.
كاراگول با بيان اينكه حتى اعضاى سازمان 
«فتحاهللا گولن»، واعظ و اپوزســـيون آمريكانشين 
دولت تركيه، براى نجات «بنسلمان» وارد عمل 
شدهاند، نوشـــت: اگر آنها (عربستان و امارات) 
شكست بخورند، طرح بزرگى كه براى خاورميانه 
جديد داشـــتند، نقش بر آب مىشود و تمامى 
پروندههاى كثيف و محرمانه آنها، از يمن گرفته تا 
عراق و سوريه، از مصر تا سومالى و از ايران گرفته 
تا تركيه، همگى آشكار خواهند شد ، آن زمان است 
كه مىبينيم موضوع فقط قتل خاشقجى در تركيه 
نيست بلكه آنها پروژه ويرانگر بزرگى داشتند كه 

منجر به نابودى تمامى منطقه ما مىشد.
ينى شـــفق ضمن اشاره به طرح سعودى-
اماراتى براى كشاندن غرب آسيا به جنگى تمام 
عيار، افزود: آنها به دنبال ايجاد جنگ داخلى در 
برخى كشورهاى منطقه هستند، آنها مىخواهند 
نقشههاى آمريكايى-اسرائيلى-انگليسى را در منطقه 
اجرا كنند و قصد دارند هر كسى كه سر راهشان 

قرار گيرد را از بين ببرند.
ايـــن روزنامه ، دليل نگرانى «دونالد ترامپ» 
رئيسجمهورى آمريكا از افشـــا شـــدن نقش 
«بنســـلمان» در قتل خاشقجى را نقش دامادش، 
«جارد كوشنر» خواند و نوشت : سومين عنصر در 
رابطه بين وليعهدهاى سعودى و ابوظبى، «جارد 
كوشنر»، داماد ترامپ است و مخالفان ترامپ نقش 
داماد او در حادثه قتل خاشقجى را حس كرده و با 

تمامى قدرت در حال حمله به آنها هستند.
كاراگول با حياتى دانستن هفته جارى براى 
تمامى طرفهاى درگير در مسئله قتل خاشقجى 
نوشت: اگر تركيه شروع به انتشار فايلهاى صوتى 
كند، سرآغازى بر پايان «محمد بن سلمان» خواهد 

بود و اگر هم دولت سعودى بعد از تمامى اين 
شـــرايط، او را از وليعهـــدى كنار نگذارد، ضرر 
بزرگى را به عنوان يك كشور متحمل مىشود. در 
پايان اين يادداشت همچنين تاكيد شده است: تا 
زمانى كه «محمد بن زائد» نيز از وليعهدى ابوظبى 
ساقط نشود، هيچ مشكلى در منطقه حل نشده و 
چيزى تغيير نخواهد كرد.از طرفى، همزمان با اين 
يادداشت «ينى شفق»،  روزنامه «گاردين» انگليس 
نيز در گزارشى، يافته هاى سازمان اطالعات مركزى 
آمريكا (سيا) در مورد قتل «جمال خاشقجى» به 
دســـتور «محمد بن سلمان» وليعهد عربستان را 
خســـارت بارترين ضربه به رهبر بالفعل رياض 
توصيف كرد و نوشـــت: اين اقدام، عربستان و 
سعودى ها را رسما در قلب يك رسوايى بزرگ 
جهانى قرار داده است كه منطقه را به «لرزه» در 

مى آورد.
در چنين شرايطى، رئيس جمهورى آمريكا 
در آستانه انتشار فايل هاى صوتى قتل «خاشقجى» 
در سخنانى گفت : دوست ندارم فايل هاى صوتى 
عذاب آور مربوط به قتل جمال خاشقجى را بشنوم. 
دونالد ترامپ در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز گفت: 
وليعهد سعودى بارها از جمله چند روز پيش به 
من گفته كه نقشى در قتل جمال خاشقجى نداشته 
است ، اما نميدانم دروغ گفته يا نه. وى در ادامه 
اضافه كرد : ما يك فايل صوتى عذاب آور از قتل 
خاشقجى در اختيار داريم اما نمى خواهم به آن 
گوش كنم چرا كه به من اطالع دادند اين فايل 

وحشتناك و آزار دهنده است.
رئيـــس جمهورى آمريكا همچنين در ادامه 
فرافكنى هاى خود در حمايت از «بن ســـلمان» 
و تبرئه وليعهد عربستان از قتل خاشقجى گفت: 
بعضى از نزديكان «محمد بن سلمان» هستند كه 
احتماال در قتل خاشقجى دست دارند.  ترامپ در 
ادامه تاكيد كرد : ما با يك همپيمان مواجه هستيم 

و اين همپيمانى خيلى مهمتر از هر بحرانى است.  
در همين حال، خبرگزارى آناتولى در گزارشـــى 
اعالم كرد: ترامپ، بى شرمانه از «محمد بن سلمان»، 

وليعهد دروغگوى عربستان حمايت مى كند.
«ليندســـى گراهام»، سناتور ارشد آمريكايى 
نيـــز در مصاحبه اى تصريح كرد: باور نمىكنم 
«بنسلمان» از قتل خاشقجى آگاه نبوده باشد؛ او 
به روابط رياض-واشنگتن آسيب رسانده است.اين 
سناتور جمهوريخواه آمريكايى در مصاحبهاى با 
شبكه خبرى «ان.بى.سى» به شدت وليعهد عربستان 
را بابـــت نقش احتمالىاش در قتل روزنامه نگار 
مخالف سعودى مورد انتقاد قرار داد و وى را فردى 
متناقضگو و ديوانه خواند و گفت: از همكارى 

آتى با وى اجتناب مىكند.
«رند پال»، ديگر ســـناتور آمريكايى  نيز در 
ســـخنانى گفت : شواهد قاطعى وجود دارد كه 
نشان مىدهد محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
در قتل خاشقجى دخيل بوده است و دولت آمريكا 
نمىتواند آن را پنهان كند.«جاستين ترودو »، نخست 
وزير كانادا نيز گفت: جنايت قتل خاشقجى، «جهان 
را شوكه كرد» و ما منتظر جواب هايى در اين زمينه 
هستيم ، ما در نشست آيبك جنايت قتل خاشقجى 
را بررسى كرديم و با متحدانمان و دستگاه هاى 

اطالعاتى در اين باره عمل خواهيم كرد.
دولت آلمان اما در اقدامى عملى، ورود  18

تبعه سعودى را در ارتباط با قتل «جمال خاشقجى» 
روزنامهنگار منتقد سعودى، به منطقه «شنگن» ممنوع 
اعـــالم كرد.«هايكو ماس»، وزير خارجه آلمان در 
حاشيه نشست وزراى خارجه اروپا در «بروكسل» 
در اين مورد گفت: آلمان ورود 18 نفر از شهروندان 
سعودى را به دليل قتل جمال خاشقجى ممنوع 
كرد.همزمـــان وزارت اقتصاد آلمان نيز با صدور 
بيانيه اى رسما صادرات سالح به عربستان را در 

واكنش به قتل «خاشقجى» متوقف كرد.

«يني شفق»: با انتشار فايل صوتي قتل خاشقجي، كار «بنسلمان» تمام ميشود

 سرويس خارجى: ارتش سوريه منطقه كوهستانى 
جنوب شـــرق اين كشور را كه داعش در طول سه 
ماه گذشته تصرف كرده بود، پس از حملهاى گسترده 

پس گرفت.
مخالفان سورى و ساكنان منطقه جنوب شرق 
سوريه اعالم كردند كه داعشىهايى كه در ارتفاعات 
الصفا واقع در شـــرق استان سويدا مستقر بودند در 
چند روز گذشته با نزديك شدن خودروهاى زرهى و 
تانكهاى ارتش سوريه به آنجا كه با حمايت هوايى 
روسيه همراه بود، شروع به عقب نشينى از آخرين 
پايگاهشـــان در اين منطقه كردند. يك منبع نظامى 
ســـورى به خبرگزارى اسپوتنيك روسيه اعالم كرد، 
در حمالت شـــديد ارتش سوريه به اين منطقه، ابو 
هاجر الشيشانى، مسئول نظامى داعش در ارتفاعات 

الصفا كشـــته و معاون او هم به شدت زخمى شد. 
همچنين منبع نظامى ديگرى در گفتوگو با خبرگزارى 
رسمى سوريه (سانا) گفت: يگانهاى ارتش سوريه 
در عمليات خود شـــمار زيادى از تروريستها را از 
پاى درآوردند و اكنون در حال پاكسازى مناطق آزاد 
شده از مهمات داعش هستند. نيروهاى ارتش سوريه 
و گروههـــاى همپيمان آنها در عملياتى كه در چند 
هفته اخير با هدف پيشروى در اين منطقه كوهستانى 
داشتند، خسارات گستردهاى را به داعشىها وارد كردند. 
رسانههاى سوريه به نقل از برخى منابع در ارتش اين 
كشور اعالم كردند: نيروهاى ارتش ارتفاعات الصفا 
را در كنترل خود گرفته و ارتش، پرچم كشور را در 
نزديكى يكى از پايگاههايش برافراشت.خبر ديگر اينكه 
گروه هاى تروريستى وابسته به ارتش آزاد در شهر 

عفرين در شـــمال غرب سوريه به جان هم افتادند.
رسانه هاى مخالف سوريه اعالم كردند كه درگيرى 
ميان زيرمجموعههاى گروه تروريستى ارتش آزاد و 
گردان الشرقيه در شهر عفرين سبب كشته و زخمى 
شدن شمارى از طرفين شده است. اين درگيرى ها 
پس از اتهام ارتش تركيه به اين گردان درباره سرقت 

و غارت در شهر عفرين آغاز شد. 
زيرمجموعه هاى گروه تروريســـتى ارتش آزاد 
تمامى راههاى منتهى به شهر عفرين را مسدود و برخى 
از محل هاى آن را محاصره كرده اند. اين درگيرىها 
شمارى كشته و زخمى از دو طرف درگيرى بر جاى 
گذاشته است. همزمان با اين درگيرى ها ارتش تركيه در 
شهر عفرين منع آمد و شد اعالم كرد كه همه گروههاى 

مسلح و غير نظاميان بايد به آن پايبند باشند. 

ارتش سوريه مناطق تحت اشغال داعش در صحراى سويدا را آزاد كرد

سرويس خارجى: رئيسجمهورى الجزاير در پيامى مكتوب به پادشاه مغرب، 
بر لزوم تقويت مناسبات و تحكيم روابط برادرانه دو كشور و همبستگى بين دو 

ملت تأكيد كرد.
«عبدالعزيز بوتفليقه»، رئيسجمهورى الجزاير در پيامى به «محمد ششم»، پادشاه 
مغرب فرا رســـيدن شـــصت و سومين سالروز استقالل مغرب را به وى تبريك 
گفت و براى ملت اين كشور آرزوى پيشرفت و شكوفايى كرد.وى در اين پيام 
بر لزوم تقويت مناسبات و تحكيم روابط  برادرانه ميان دو كشور تاكيد كرد.پيام 
تبريك بوتفليقه به پادشاه مغرب در حالى است كه «محمد ششم» اخيرا الجزاير 
را به گفتگوى مســـتقيم و صريح به منظور حل اختالفات دو كشـــور فراخواند.
محمد ششم تأكيد كرد: مغرب براى گفتگوى مستقيم و صريح با الجزاير به منظور 
حل اختالفاتى كه مانع توسعه روابط دو كشور مىشود، آماده است.الزم به ذكر 
است كه منطقه مورد منازعه «الصحرا» از جمله علل اصلى اختالفات بين مغرب 

و الجزاير است.  

تاكيد رئيسجمهورى الجزاير بر لزوم 
تقويت روابط با مغرب

ســـرويس خارجى:رئيس جمهورى آمريكا بارديگر 
پاكســـتان را به  ادامه حمايت از تروريســـم و عدم انجام 

اقدامات قاطع در اين زمينه متهم كرد. 
«دونالد ترامپ» پاكستان را به سهل انگارى  در مبارزه 
با تروريسم متهم كرد و گفت: اسالم آباد هيچ كارى براى ما 
نكرده است.وى بابيان اين كه واشنگتن ميلياردها دالر كمك 
نظامى و غير نظامى به اســـالم آباد كرده است، تاكيد كرد: 
پاكســـتان هيچگونه همكارى با آمريكا  در زمينه تروريسم  
نداشته است و تنها  سياهنمايى  مى كند از اين رواز عدم 
پرداخت كمك مالى به بخش نظامى  اين كشوركامال حمايت 
مى كنم و خرسند هستم كه اين بودجه را  ندادم.ترامپ افزود: 
ما ساالنه يك ميليارد و 300 ميليون به عنوان كمك بالعوض 
به پاكستان پرداخت مى كرديم، در حالى كه «اسامه بن الدن» 

نه تنها در پاكستان زندگى مى كرد بلكه از وى حمايت هم 
مى شد.وى تصريح كرد: پاكستان حتى به «اسامه بن الدن»در 
مكانى كه روبروى آن يك پايگاه نظامى بود پناه داده بودو 
ما با انجام عمليات داخل خاك  اين كشـــور توانســـتيم او 
را بكشـــيم.عمران خان نخست وزير پاكستان در واكنش به 
اظهارات ترامپ گفت: هيچ پاكستانى در حمالت 11 سپتامبر 
دست نداشت اما اسالم آباد در جنگ با تروريسم مشاركت 
كرد و 75 هزار كشته داد. وى افزود:اسالم آباد در جنگ با 
تروريســـم 123 ميليارد دالر ضرر اقتصادى كرده، در حالى 
كه كمك مالى آمريكا به اســـالم آباد 20 ميليارد دالر بوده 
است.عمران خان تاكيد كرد: واشنگتن به جاى سپر بال كردن 
پاكستان به خاطر شكست هايش، ارزيابى جدى تر از جنگ 

خود در افغانستان داشته باشد.

ترامپ،پاكستان را به ادامه حمايت از تروريسم متهم كرد

سرويس خارجى:طالبان افغانستان  
با صدور بيانيه اى  رســـما مذاكره با 
واشنگتن در راستاى مذاكرات صلح اين 

كشور در قطر را تاييد كرد.
«ذبيحاهللا مجاهد»  ســـخنگوى 
طالبان با انتشـــار بيانيه اى، مذاكرات 
صلح بين نمايندگان اين گروه و «زلماى 
خليل زاد» نماينده ويژه آمريكا در امور 
افغانستان درتاريخ 14تا 16نوامبر در 

دوحـــه  قطر را تاييد و اعالم كرد كه 
تاكنون در مورد هيچ مساله اى توافق 
صورت نگرفته است.سخنگوى طالبان 
توافق با زلماى خليل زاد در خصوص 
تعيين ضرب االجل براى پايان جنگ 
17 ســـاله در اين كشور را رد كرد.در 
اين بيانيه آمده است: صرفا مذاكرات 
اوليـــه بين طرفين صورت گرفت و 
هيچگونه توافقى انجام نشـــده است.

طالبان همچنين اخبار منتشر شده از 
سوى رسانههاى افغانستان را كه مدعى 
دستيابى به توافقى درباره دولت موقت، 
انتخابات و ديگر موضوعات شده بودند 
را تكذيب كرد.از سويى،«اشرف غنى»، 
رئيس جمهورى افغانســـتان در پى 
يك سرى نشستهاى سياسى ،دستور 
تشكيل يك هيات مشورتى را براى 

صلح در اين كشور صادر كرد. 

طالبان افغانستان رسماً  مذاكره با آمريكا را تاييد كرد

سرويس خارجى: مقامات تركيه از حمايت «جان بس» 
سفير سابق آمريكا در آنكارا از كودتاى  نافرجام 15 ژوئيه 
2016 ميالدى در اين كشور خبر دادند.  مقامات تركيه اعالم 
كردند:جان بس سفير سابق اياالت متحده در آنكارا به شكل 
پنهانى از كودتاى نافرجام 15 ژوئيه در اين كشور حمايت 
كرده بود.در همين رابطه  عالوه بر «ســـليمان سويلو» وزير 
كشـــور تركيه،برخى از منابع و رسانههاى نزديك به حزب 
حاكم عدالت وتوسعه نيز اتهاماتى را عليه جان بس سفير سابق 
آمريكا  در اين كشور  درباره حمايت پنهانى  وى از كودتاى 
نافرجام 2016 مطرح كردند. روزنامه استارتركيه  نيز نوشت: 
پس از آن كه جان بس از تركيه رفت، ماموريت جديد او 

فعاليت به عنوان سفير دركابل بود،او در افغانستان در سال 
2017 ميالدى دست به اقداماتى زد تا موج دهها هزار مهاجر 
غيرقانونى را از افغانستان به ايران و از آن جا به تركيه بفرستد 

تا مقامات تركيه را در شرايط سختى قرار دهد.
از سويى،رئيس جمهورى روسيه كه براى شركت در 
مراسم افتتاح  پروژه گازى ترك استريم به استانبول سفر كرده 
است به همراه همتاى تركيه اى خود اين پروژه را افتتاح كرد. 
اردوغان نيز در كنفرانس مطبوعاتى مشترك با پوتين اعالم 
كرد: ما اجازه نمىدهيم روابط آنكارا با روســـيه تحت تاثير 
ديگر حوزههاى ديپلماسى قرار بگيرد و با اراده و توان خود 

به تقويت روابط با مسكو ادامه مىدهيم.

آنكارا: سفير سابق آمريكا از كودتا  در تركيه حمايت كرده بود


