
«جش���ن �نگ» مير�� كشو� هند �ست. با 
�ين حا� چند �قتى �س���ت به جمع جشن ها� 
بيگانه �� �ي���ر�� �ضافه � پا� ثابت تو�ها� �خر 
�مستا� شد� �ست� جشنى كه محققا� هند� �� �� 
 تهديد� بر�� طبيعت � مهم  تر �� �� جا� �نسا� 

��نسته �ند.

ضميمه �جتماعي ���نامه �طالعا�  ��شنبه 5 ���  1397
سا� نو� �  سو� � شما��27155
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نا� بركت خد� ست قد� �� �� بد�نيم

يا���شت

 �يس���ت �فر�� �� كن���ا� يكديگر �� جو�م���ع صنعتى �
 نيمه صنعتى كه به سرعت نقش ها � �نتظا��� گوناگونى بر�� ما 
تعريف مى كنند� مستلز� شناخت � چگونگى برخو�� با �قتضائا� 
�ندگى ماشينى �ست. حقو� ش���هر�ند� � �مو�� �� جمله 
مفاهيمى �ست كه �� همين ��ستا� نظا� ها� �مو�شى �� ��گير 
خو� كر�� �ست. مفهو� «�مو�� شهر�ند�» به �مو�� شيو� ها� 
�ندگي كر�� با �يگر�� به طو� خا� �� يك جامعه � به طو� 
عا� �� ساير جو�مع گفته مى شو�. �مو�� شهر�ند�� �ختيا���� 
�ظايف� نقش ها � تكاليف �فر�� �� �� ���بط بين فر��� گر�هى 

� جمعى تعيين مى كند.
�مو�� � پر��� به عن���و�� بز�گترين نها� �جتماعى � 
�� عين حا� مس���ئو� �مو�� ها� �س���مى� �ظيفه �مو�� 
ش���هر�ند� �� به عهد� ����. �ين نها� موظف �س���ت �� �بعا� 
 سياسى� �قتصا��� �جتماعى � فرهنگى� �لز�ما� شهر�ند� �� به 
��نش �مو��� بيامو��. بر�س���ى تجربه موفقيت �ميز كشو�ها� 
 ���پاي���ى نش���اندهند� يك فصل مش���تر� بي���ن همه �ين
  �مو�� هاست � �� پذير� ��نش �مو� به مثابه عنصر� فعا� ��

 �مو�� ها� �س���مى �ست. �مو�� حقو� شهر�ند� مستلز� 
نها�ينه شد� ��حيه نق�ا�� � پرسشگر� �� ��نش �مو��� �ست.  
��نش �مو� با پذير� تعا�يف �� پيش تعيين ش���د� كه معموال 
توسط نظا� ها� �مو�شى �يدئولو�يك ���يه مى شوند� تو�نايى به 
چالش كش���يد� شكل ���بط خو� �� ��تبا� با �يگر�� �� ند���. 
�� با پرسش���گر� � نق�ا�� مى تو�ند شيو� ها� تعامل مبتنى بر 
عقالنيت � گفتگو �� بيامو�� � �� �� بر مشاجر�� �عما� خشونت � 
���گويى� مقد� بد�ند. نتيجه چنين �ستر�تژ�� پر��� شهر�ند�نى 
خو� فكر� پايبند به �صو� �نساني � �گا� به مسئوليت ها � �ظايف 
خويش �ست كه به ��ستى مى تو�ند ��تبا� خو� با �يگر�� � حتى 

محيط �يست پير�مونش �� مديريت كند.
�قد�ماتى مانند قر�� ���� �� س���اعت �� برنامه ��سى �� هفته 
�� مهر ما� سا� جا�� �� �ختيا� معلم � مديريت مد�سه به منظو� 
�مو�� ش���هر�ند� به ��نش �مو��� ���� ��� �بتد�يى � متوسطه 
���� �� س���و� �مو�� � پر��� به منظو� فاصله گرفتن �� �نبو� 
محفوظا� � پر��ختن به �بعا� تربيتى ��نش �مو��� كه �مو�� ها� 
شهر�ند� �� هم �� بر مى گير�� نويد بخش تغيير�� خوبى �� 
�ين �مينه �ست. سخنا� مسئوال� نظا� �مو�شى هم بر�� كوتا� 
كر�� �ست موسسا� �مو�ش���ى �� مد��� � ���� �ختيا��� 
بيش���تر به معلما� بر�� ���ئه مها�� ها� �ندگى به ��نش �مو���� 
�گر همر�� با قاطعيت ال�� �� �جر� باشد� بسيا� مثمر ثمر خو�هد بو�. 
�لبته �خير�� با پديد� �� نا�� �� سطح برخى مسئوال� مو�جهيم � ��� 
قر�� گرفتن برخى �� مقام���ا� �جر�يى �� باالترين تا خر�ترين 
سطح� �� جايگا� منتقد سياس���ت ها� جا�� �ست گويى كه 
مس���ئوليتى متوجه �نها نيست! مسئو� � �لبته بهتر �ست بگوييم 
منتقد� كه معموال �ختي���ا��� ال�� �� هم بر�� �يجا� تغيير�� 
 ند��� � ش���ما به عنو�� يك مخاطب� مسئو� حل � فصل �مو�

 هستيد!
�� هر صو��� نظا� ها� �مو�ش���ي �� تعا�يف جهانى 
موظف به تربيت ��نش �مو��� � �لبته ��نشجويانى هستند كه پس 
�� پايا� تحصيال� �بتد�يي� متوسطه � ��نشگاهي� به مها�� ها 
� ��نش هايي مجهزند كه ضمن تو�نايي حل مسائل � مشكال� 
خو�� بتو�نند �� �يند�� مسائل جامعة محلي� ملي � فر�ملى �� نيز 

به چالش بكشند.

فصل مشتر� �مو�� ها
 سميه مير��يى

���مه ��صفحه7

 85 سا� �� عمر� مى گذ�� � پر��� ها� معما�� بسيا�� �� �يتاليا� �مريكا 
� �ير�� �نجا� ���� �ست �ما به گفته  خو�� �ستا�يو� «فر� �با�» سابق � «تختى» 
�مر�� �� با چنگ � �ند�� ساخته �ست� �ستا�يومى كه بز�� ترين سا�� كابلى 

�نيا �ست.
جهانگير ���يش � خالق ���ش���گا� تختى �س���ت � 51 سا� پيش �ين 
يا�گا�� معما�� معاصر �� با 190ميليو� توما� س���اخت.�ين معما� برجسته 
�ير�نى كه �عضا� شو��� شهر � شهر���� منطقه 14� مهر ما� �مسا� با �هد�� 
مد�� �فتخا� �ميرمجاهد �� �� تجليل كر�ند� �� گفت � گو با �يسنا ��  �ثر� كه 
برجا گذ�شته �ست مى گويد � پس �� توضيحاتى ��با�� فلسفه ���شگا� تختى� 

مستقيما� مى ��� سر �صل مطلب:
فلسفه معما�� ���شگا� تختى 

طرحى كه من بر�� ���شگا� تختى ���� بر �سا� فلسفه �ستقامت تحت 
�م به ��� شد� �ست � كسى ��� �� كا�  �ش���كا� مقا�� بو� كه هنو� هم يك ت
نكر��. �ين طر� مربو� به 51 س���ا� پيش �ست. بر�� ساختن �� � پيد� كر�� 

پيمانكا� به �لما� سفر كر��. 

 جو�مع �� هر ���� �ماني مو�فق شر�يط � مقتضيا� خو� �� 
�فر��� كه عضو �� هستند مطالبا� معيني ���ند كه �� ��� �ندگي 

�جتماعي سرچشمه مي گير�. 
�� �ين ��� �� پرتو مجموعه فعاليتها� هدفمند � س���نجيد� 
س���عي بر �� ���ند كه �فر�� خو� �� به عنو�� شهر�ند�� �مر�� � 
فر�� به مها�� هايي مجهز كنند كه بتو�نند �� عرصة �ندگي فر��� 

�جتماعي� �قتصا�� � شغلي نقش مؤثر� ��شته باشند.
هد� �صلي �� �مو�� ش���هر�ند�� �ما�� سا�� شهر�ند�� 
بر�� ���� به �ندگي �جتماعي� �قتصا��� سياس���ي � فرهنگي 
�ست. �مو�� شهر�ند� به شهر�ند�� مي �مو�� كه چگونه يك 

ش���هر�ند فعا�� �گا� � مسئوليت  پذير باشند. �� ��قع مبنا� �ين 
�مو�� ها تنها پر��� يك شهر�ند نمونه يا شهر�ند خو� يا 
���ئه يك �لگو� شهر�ند� نيست بلكه به �نا� مي �مو�� كه چگونه 
تصميما� خو� �� با توجه به مسئوليت هايشا� �� قبا� �جتما� � 

�ندگي فر�� خو� �تخا� كنند.
 �ما پيش �� ���� به بحث �مو�� ش���هر�ند� �� مد��� 
ما� بايد �يد كه نظا� �مو�شى ���پا كه خاستگا� مفهو� «�مو�� 
ش���هر�ند�» �ست� چگونه عمل مى كند� به طو� مشخص چه 
مو���� �� مفهو� �مو�� شهر�ند� به ��نش �مو���� تعليم ���� 

مى شو��

همه  �نيا �ينجا �� مى شناسند� جز خو�ما�!

���مه ��صفحه3

���� يك جشن خا�جى
 «طبيعت  بر�ند��»

جا� خالى �مو�� شهر�ند� �� مد���

گفتگو با  سا�ند� �ستا�يو� «تختى»

ویژه اجتماعی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

عشق

به زندگي

گزارش

صفحه 7

زیتون؛ محصولی
با سرانه مصرف

130 گرم

اقتصادي

صفحه 12

افول »قدرت نرم« 

آمریکا

روابط بین الملل
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* انقاب اسامي اكنون به شجره طیبه و تناوري تبديل شده است 
ك�ه تهديده�ا و حركات خباثت آمی�ز آمريكا و رژيم صهیونیس�تي 
همچ�ون گذش�ته تأثی�ري نخواه�د داش�ت و قطع�اً ب�ا شكس�ت

مواجه خواهد شد 
* ملت ايران به بركت مقاومت و در سايه ايمان به خداوند و اعتقاد 

به وعده هاي الهي، در برابر همه توطئه ها همچون كوه ايستاد 
* حضرت آيت اه خامنه اي، تنها راه س�عادت و رستگاري بشريت 

را تبعیت از دين اسام و نور قرآن دانستند
* علت اينكه قدرتمندان مستكبر دنیا و در رأس آنها آمريكاي جنايتكار 
 و شیطان بزرگ به منطقه غرب آسیا حساس هستند، روحیه اقبال

به اسام و بیداري اسامي در میان ملت هاي منطقه است 
* در هر جايي كه اس�ام بر دل و جان مردم مس�لط ش�ده، استكبار 

سیلي خورده است 
* جداً معتقديم اس�تكبار بار ديگر در اين منطقه از بیداري اس�امي 

سیلي خواهد خورد 
* هر چه مي توانید حركت بیداري اس�امي و مقاومت را در منطقه 
 تقوي�ت كنی�د، زي�را تنه�ا راه نج�ات منطق�ه، گس�ترش اي�ن تفكر

و روحیه است 
* نصیحت ما به ش�ما )حكام برخي كش�ورهاي اس�امي( اين است 
ك�ه به وايت اس�ام برگرديد و تحت »واي�ت اه« قرار گیريد زيرا 

» وايت آمريكا و طاغوت« براي شما فايده اي نخواهد داشت 
* برخي حكام اسامي در دو حركت جنايت آمیز در فلسطین و يمن، 
همراه آمريكا شده اند اما قطعاً پیروزي با مردم فلسطین و با مردم 

يمن خواهد بود 
* علت اصلي دستپاچگي آمريكا و متحدانش و ياوه گويي ها و اقدامات 
 ظالمانه و جنايت آمیز آنها، ايس�تادگي و مقاومت ملت هاي مس�لمان

در منطقه است كه اين مقاومت حتماً نتیجه خواهد داد

صفحه16صفحه4

توزیع بسته هاي حمایتي كاركنان دولت 

به زودي آغاز مي شود

حمله تروریست ها با گازكلر

به حلب سوریه
* معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: تحويل بسته  حمايتي به بازنشستگان كشوري 

و لشگري و صندوق فواد از روز اول آذر آغاز شده است 
* كارگران، رانندگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعي در اين مرحله بسته حمايتي مي گیرند

* 107 غیرنظامي در اين حمله مصدوم شدند 
* روسیه: اين حمله شیمیايي از منطقه تحت كنترل جبهه النصره صورت گرفت 

* 20 غیرنظامي در حمله جنگنده هاي آمريكايي به ديرالزور كشته شدند

نظام اسامي نسخه پيشرفت براي دنياي اسام است
* هم�ه چی�ز در منطق�ه در گرو يك مس�أله مي چرخ�د و آن حفظ صهیونیس�ت ها و قدرت 

ظالمانه آنها در منطقه است 
* بي ترديد با وحدت و يگانگي مي توانیم در مقابل آمريكا و رژيم صهیونیستي به پیروزي برسیم 

* ملت ايران از تهديد قدرت ها،  هراسي ندارد 
* اگر چه پیامبر)ص( جايگاه و محبوبیتي داشت كه مي توانست حتي بدون قانون هم حكومت 

كند، اما هرگز اين كار را نكرد 
* ما همسايگان را در منطقه برادر و امنیت منطقه را در جهت امنیت خود مي دانیم و دست دوستي 

به سمت همه مسلمانان دراز مي كنیم 
 * با همه توان حاضريم از منافع مردم عربستان در برابر تروريست ها و ابرقدرت ها دفاع كنیم

همانطور كه به كمك مردم عراق، سوريه، افغانستان و يمن شتافتیم

روحاني: آنچه آمريكا از منطقه 
مي خواهد، بردگي است

در كنفرانس بین  المللي وحدت اسامي

صفحه13

صفحه2

صفحه2

صفحه16

  *     حق داريم برجام را ترک كنیم، اما گزينه ديگري نیز وجود دارد 
و بايد ببینیم چگونه مي توانند منافع مردم ما را تأمین كنند   

 * اروپ�ا تعه�دات قوي اتخاذ كرده اما آماده س�رمايه گذاري
در امنیت خود نشده است

* اتحادي�ه اروپا و كش�ورهاي آس�یاي میان�ه در بیانیه اي 
مشترک، بر لزوم ادامه اجراي برجام تأكید كردند

* س�امانه هاي ب�ارش زا، س�الي پ�ر ب�ار براي كش�اورزي 
خوزستان نويد مي دهد 

* رودخانه هاي خوزستان دوباره خروشان شدند

خرسندي كشاورزان از تداوم بارندگي 
دركشور

خش�مگین  معترض�ان   *
اقدام به شكس�تن شیش�ه 
مغ��ازه ه��ا و آت�ش زدن 

خودروها كردند 
* 130 معترض بازداش�ت 

شدند

در مصاحبه با راي نيوز24 ايتاليا 

ظریف: بازگشت به غني سازي 
حق ایران است

پاريس
در آشوب؛ 

سركوب معترضان 
به گراني سوخت

2 كشته
و 600 مجروح 
برجا گذاشت

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

گفتگو با دكتر مهدي گلشني

فلسفة علم

در ایران

رهبر معظم انقاب در ديدار مسئوان نظام و ميهمانان كنفرانس وحدت اسامي :

آمريكا و رژيم صهیونیستي غلط مي كنند ملت ايران را تهديد كنند

یادداشت سردبیر

تأملي در باب پولشویي
عليرضا خاني

تاريخ پولشويي به قبل از مياد مسيح مي رسد. در تاريخ آورده اند 
كه حدود دو هزار سال قبل از مياد مسيح، تجار از بيم فرمانروايان 
بخش��ي از ثروتشان را پنهان مي كردند. فرمانروايان پول  ها و اموال 
تجار را با استفاده از قدرت خود مي ستاندند و تجار نيز اموالشان را 
به اياات دوردست مي فرستادند تا سرمايه گذاري كنند و از ماليات 

مشروع و نامشروع حاكم مصون بماند. 
اين نوع پولش��ويي، در واقع فرار از ماليات يا مصادره اموال بود 
بدون آنكه واژه پولش��ويي خلق ش��ده باشد. اصطاح »پولشويي«1 
نخستين بار زماني به كار گرفته شد كه آل كاپون2 سردسته يك باند 
مافيايي آمريكايي در ايالت شيكاگو باندي به نام آل كاپون ها تشكيل 
داد و درآمد كاني را از مسير انواع كارهاي خاف از جمله قمار، 
تجارت موادمخدر، فحشا، اخاذي و قاچاق مشروبات الكلي به دست 
مي آورد. باند آل كاپون ها براي گذاشتن پول  ها نزد سيستم بانكي دچار 
مش��كل ش��دند. آل كاپون  به اين فكر افتاد كه تعداد زيادي ماشين 
رختش��ويي س��كه اي � كه در آمريكا مرسوم بود � در خيابان هاي 
شيكاگو نصب كند. بعد پول هاي حاصل خافكاري را با پول هاي 

حاصل از رختشويي يكجا به بانك بگذارد. 
دستگاه رختشويي از اين جهت انتخاب شد كه روزانه وجوه نقد 
زيادي را كس��ب مي كرد و درآمد آن قابل پيش بيني نبود بنابراين 
حساسيتي برنمي انگيخت. بعدها كه ماجرا كشف شد، پليس اعام كرد 
كه باند آل كاپون ها رختشويي نمي كردند، بلكه پولشويي مي كردند. 
پولشويي در يك جمله عبارتست از هر عملي براي مخفي كردن 
يا تغيير ظاهر درآمدها و عوايد نامشروع به طوري كه وانمود شود 

از عملكردي مشروع سرچشمه گرفته است. 
ايران نيز مانند بسياري از كشورها، قانون مبارزه با پولشويي دارد. 
در قانون مبارزه با پولشويي ايران چنين آمده است: تحصيل، تملك، 
نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم 
بر اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست 
آمده باشد، پولشويي است. همچنين تبديل، مبادله، اخفاء يا كتمان 
كردن ماهيت واقعي درآمدها و عوايد پولشويي محسوب مي شود. 
بر اين اساس، پولشويي اساساً يك جرم تبعي و فرعي و همواره 
مسبوق بر جرم اصلي از قبيل قاچاق، اختاس، ارتشاء، زمين خواري 
و انواع فساد است. چنانچه موارد فوق الذكر � كه همه شان آشكارا 
جرم هستند � رخ ندهد، اساساً پولشويي اتفاق نمي افتد. چون پولشويي 
چيزي نيست جز پنهان كردن منشاء كثيف پول. سازمان ملل متحد 
در ژوئن سال 1998 قطعنامه اي را تصويب كرد كه اعام مي داشت 
ساانه دست كم 2 ميليارد دار پول كثيف حاصل از انواع كارهاي 

غيرقانوني و مخرب، تطهير مي شود. 
اي��ن قطعنامه تأكيد كردكه »تخريب بازارهاي مالي، فرار س��رمايه ها 
از كش��ورها، كاهش توليد ناخالص ملي كش��ورها، ورشكستگي بخش 
خصوصي، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريس��ك 
خصوصي سازي و همچنين ايجاد بي ثباتي در نرخ هاي ارز و بهره و نيز توزيع 

نابرابر درآمد« از جمله آثار زيانبار پولشويي در اقتصاد جهاني است. 
پيرو اين گزارش اغلب كشورهاي جهان كه قانون مبارزه با پولشويي 
نداشتند، پولشويي را به عنوان يك جرم ثانويه اما مخرب تعريف 

كردند و قوانين داخلي و ملي مقابله با پولشويي وضع كردند.
از جمله در ايران قانون مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم 
به صورتي بس��يار دقيق و س��خت  گيرانه در دولت هاي نهم و دهم 

تدوين شد و به تصويب مجلس وقت رسيد. 
اما در س��طح بين المللي در س��ال 1989 در اجاس هفت كشور 
صنعتي در پاريس، كارگروهي به نام كارگروه اقدام مالي براي مبارزه 
با پولشوييFATF( 3( تشكيل شد. اين كارگروه كه بعداً گسترش 
يافت و به يك سازمان تبديل شد هم اكنون يك نهاد بين المللي با 
صاحيت جهاني به حس��اب مي آيد. اين سازمان به طور مشخص 

سه هدف را دنبال مي كند:
1 � نظارت بر پيش��رفت كش��ورهاي عضو در پذيرش معيارهاي 

مقابله با پولشويي 
2 � كشف شيوه هاي جديد مقابله با پولشويي و تمهيداتي براي 

مقابله با آن 
3 � پيشبرد پذيرش و اجراي معيارها و تمهيدات مناسب توسط 

كشورهاي عضو 
اين سازمان در راستاي اين اهداف 40 توصيه راهبردي و كاربردي 

درخصوص پولشويي و مقابله با آن منتشر كرده است. 
***

قانون مقابله با پولشويي ايران يكي از مترقي ترين قوانين مقابله با
بقيه در صفحه 2

�گه�ي مز�ي�د�
مؤسسـه اي در نظر دارد يك واحـد آپارتمان 
مسكوني به متراژ 80 مترمربع واقع در شهرري 
را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان 
مي توانند حداكثر تا تاريخ 97/9/10 در ساعات 
اداري روزهـاي شـنبه تا چهارشـنبه با تلفن 
22225809 تمـاس و فـرم مربوطه را دريافت 

نمايند.

 SPARE PARTS FOR FILTERS OF GAS INJECTION

COMPRESSORS

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

���ند�� به ���� AOGC.ir مر�جعه فرماييد.
���بط عمومي شركت نفت � گا� ���ند��

شركت نفت � گا� 
���ند��

�گهي عموم�ي ���يابي كيفي مناقصه گر��  � 
مناقص�ه �� مرحل�ه �� ش�ما�� 97/362/ � �
خريد قطعا� يدكي فيلترها� كمپرسو�ها� 

تز�يق گا� جهت منطقه ���خوين

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

�گهي مز�يد� عمومي يك مرحله �� 
نوبت ���  شما�� 97/1/�

شركت توزيع نيروي برق استان  تهران در نظر دارد ، انواع كاالهاى اسقاط شبكه برق 
ــيم، كابل، ترانسفور ماتور، تابلو، كنتور مكانيكى، لوازم روشنايى و ...  موجود  ــامل انواع س ش
خود را واقع در انبارهاى شهر رى، دماوند و شهريار با توجه به شرايط مندرج در اسناد مزايده 

عمومى شماره 1 /97 / ف به فروش برساند.
اقالم ضايعاتي شامل انواع سيم مسي  و كابل مسي فقط به شركتها ي توليد كننده كابل و 

كارخانجات ذوب فلزات كه داراي پروانه بهره برداري مي باشند به فروش مى رسد.
1- متقاضيان  مى توانند جهت خريد اسناد مزايده، از تاريخ 97/09/03 لغايت 97/09/10 

به طريق ذيل اقدام نمايند . 
درساعات ادارى به دفتر امور تداركات شركت توزيع نيروى برق استان تهران واقع در خيابان 

17 شهريور – باالتر از ميدان شهدا – مقابل خيابان شهيد برادران كفايى امانى . 
ــناد مزايده به مبلغ  ــبت به واريز فيش خريد اس ( تلفن : 33316238-021 ) ، مراجعه و نس
545,000ريال با شناسه قبض و شناسه پرداخت به حساب شركت توزيع نيروى برق استان 

تهران اقدام نمايند . 
2- تاريخ تحويل (عودت) اسناد: حداكثر  تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ  97/09/20 
به  دبيرخانه مركزي شركت به نشانى مذكور.( ثبت اسناد در دبيرخانه بعد از ساعت 10 صبح 

روز مورد اشاره به هيچ عنوان امكان پذير نمى باشد ) 
3- تاريخ بازگشايي  پاكت ها و پيشنهادها: ساعت 13  روز سه شنبه  مورخ  97/09/20  در 

سالن جلسات ، شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى مذكور .
4- ميزان ضمانت نامه شركت در مزايده  به شرح اسناد مزايده 

به قيمت پيشنهادى برنده مزايده(خريدار) 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه و اخذ خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده  مندرج است و اطالعات  مزايده  از طريق 
ــت جمهوري به  ــاني مزايده  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس پايگاه اطالع رس
ــاني شركت توانير  آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و پايگاه اطالع رس

HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا�  تهر��

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

س�ا�ما� س�نجش �مو�� كش�و� �� نظر ���� مناقصه عمومى خريد 
كاغذ مو�� نيا� خو� �� به شما�� مناقصه 200973062000005 �� طريق 
س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� 
مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى 
پاكت ها �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س���تا�) 

به ����: www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.
تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه مو�� ��شنبه1397/09/05 مى باشد.

�� س�ايت:   مهل�ت �مان�ى ��ياف�ت �س�نا� مناقص�ه 
ساعت 18:00���پنجشنبه مو��  97/09/08

مهل�ت �مان�ى ���ئه پيش�نها�: س���اعت16:00 �����ش���نبه 
مو��1397/09/19

�ما� با�گشايى پاكت ها: ساعت 10 ���سه شنبه مو�� 1397/09/20
�طالعا� تم�ا� �س�تگا� مناقص�ه گز�� جه�ت ��يافت 
�طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكت ها:

تهر��- خياب���ا� كريم خا� �ند- بين خيابا� س���پهبد قرنى � خيابا� 
�س���تا� نجا� �للهى –پ���ال� 204- طبقه س���و�- ��حدكا�پر���� � 

تلفن 02188923792
���بط عمومى سا�ما� سنجش �مو�� كشو�

فر�خو�� مناقصه عمومى 
يك مرحله �� خريد كاغذ

( نوبت ���)

«�گهي مناقصه عمومي شما�� 97/14»
نوبت ���

ــبت به خريد لوله هاي RH1a و  ــركت مديريت توليد برق نكا درنظر دارد نس ش
ــهيد سليمي نكا طبق شرايط ذيل و همچنين  RH1b بويلر واحد بخار نيروگاه ش
شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت 
خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000ريال 
به حساب سيبا شماره 0105692716008 به نام شركت مديريت توليد برق نكا 

نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به اداره تداركات اين شركت مراجعه نمايند.
1ـ مدت زمان تحويل كاال: 6ماه از تاريخ مبادله قرارداد

2ـ زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز.
3ـ پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و 
حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 به اداره تداركات شركت 
ــهيد  ــد برق نكا واقع در نكاـ  كيلومتر25 جاده زاغمرزـ  نيروگاه ش ــت تولي مديري
سليمي نكا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاي واصله رأس ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد 
شد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي 

مالي كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
ــه معادل  ــركت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــه: مبل ــركت در مناقص ــپرده ش 4ـ  س
ــتي به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل  ــت كه بايس 2/498/800/000 ريال اس

همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.
ــيبا 0105692716008 اين  ــاب س ــيد بانكي واريز وجه مزبور به حس 1ـ4ـ رس

شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا
2ـ4ـ چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.

ــت داراي  ــت كه مي بايس 3ـ4ـ ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوس
3ماه اعتبار باشد.

5ـ به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان 
مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6ـ توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد 
پس از عقد قرارداد.

7ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي 
مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
ــايت هاي www.nekapowerplant.ir و  ــناد به س ــاهده آگهي و خالصه اس جهت مش
www.tender.tavanir.org.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره 
ــب اطالعات فني بيشتر با شماره  ــليماني و كس تلفن 34622359ـ011 آقاي س

تلفن09113539568 آقاي مهندس شيرزاد تماس حاصل فرماييد.
���بط عمومي

«�گهي مناقصه عمومي شما�� 97/16»
نوبت ���

ــركت مديريت توليد برق نكا درنظر دارد نسبت به خريد ورق اليه گرم ايرهيتر  ش
ــهيد سليمي نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي  نيروگاه ش
ــناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با  ــت اس كار پيوس
ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000ريال به حساب سيبا شماره 
ــت توليد برق نكا نزد بانك ملي ايران  ــركت مديري 0105692716008 به نام ش

شعبه نيروگاه به اداره تداركات اين شركت مراجعه نمايند.
1ـ مدت زمان تحويل كاال: 3ماه از تاريخ مبادله قرارداد

2ـ زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز.
3ـ پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و 
حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 به اداره تداركات شركت 
ــهيد  ــد برق نكا واقع در نكاـ  كيلومتر25 جاده زاغمرزـ  نيروگاه ش ــت تولي مديري
سليمي نكا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاي واصله رأس ساعت 12 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد 
شد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي 

مالي كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
ــه معادل  ــركت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــه: مبل ــركت در مناقص ــپرده ش 4ـ  س
ــتي به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل  ــت كه بايس 1/120/000/000 ريال اس

همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.
ــيبا 0105692716008 اين  ــاب س ــيد بانكي واريز وجه مزبور به حس 1ـ4ـ رس

شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا
2ـ4ـ چك تضمين شده بانكى به نفع كارفرما.

ــت داراي  ــت كه مي بايس 3ـ4ـ ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوس
3ماه اعتبار باشد.

5ـ به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان 
مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6ـ توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد 
پس از عقد قرارداد.

7ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي 
مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي www.nekapowerplant.ir و 
www.tender.tavanir.org.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره 
ــب اطالعات فني بيشتر با شماره  ــليماني و كس تلفن 34622359-011 آقاي س

تلفن09113539568 آقاي مهندس شيرزاد تماس حاصل فرماييد.
���بط عمومي

«�گهي تجديد مناقصه عمومي شما�� 97/10-1»
نوبت ���

شركت مديريت توليد برق نكا درنظر دارد نسبت به خريد مقدار 16000كيلوگرم 
هيدرازين هيدرات 55درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه 
شهيد سليمي نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي پيوست 
ــناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. عالقمندان جهت  اس
خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000ريال 
به حساب سيبا شماره 0105692716008 به نام شركت مديريت توليد برق نكا 

نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به اداره تداركات اين شركت مراجعه نمايند.
1ـ مدت زمان تحويل كاال: 3ماه از تاريخ مبادله قرارداد

2ـ زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7 روز.
ــنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم  3ـ پيش
ــنبه مورخه 1397/09/27 به اداره تداركات  ــاعت 16 روز سه ش و حداكثر تا س
ــركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكاـ  كيلومتر25 جاده زاغمرزـ  نيروگاه  ش
شهيد سليمي نكا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاي واصله رأس ساعت 
ــرايط مناقصه باز و  ــنبه مورخه 1397/09/28 باتوجه به ش 11 صبح روز چهارش
قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش 

پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
ــه معادل  ــركت در مناقص ــپرده ش ــغ س ــه: مبل ــركت در مناقص ــپرده ش 4ـ  س
ــروحه ذيل  ــتي به يكي از صورت هاي مش ــت كه بايس 532/000/000 ريال اس

همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.
ــيبا 0105692716008 اين  ــيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب س 1ـ4ـ رس

شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا
2ـ4ـ چك تضمين شده بانكي به نفع خريدار .

ــت داراي  ــت كه مي بايس 3ـ4ـ ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار برابر با فرم پيوس
3ماه اعتبار باشد.

ــپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از  ــنهادهاي فاقد سپرده، س 4ـ4ـ به پيش
ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5ـ توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد 
پس از عقد قرارداد.

ــنهادهايي كه بعد از  ــروط، مخدوش و پيش ــنهادهاي فاقد امضاء، مش 6ـ به پيش
انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7ـ ساير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
ــايت هاي www.nekapowerplant.ir  و  جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به س
www.tender.tavanir.org.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره 
ــتر با شماره  ــب اطالعات فني بيش ــليماني و كس تلفن 34622359ـ011 آقاي س

تلفن34622351ـ011 آقاي مهندس قره محمودلي تماس حاصل فرماييد.
���بط عمومي

فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي 
ــبت به خريد  ــر دارد ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي نس ــران درنظ اي
ــركت ها  ــزات انفرادي زيراقدام نمايد ، لذا  از كليه ش ــداد 3قلم تجهي تع
ــد از تاريخ 97/9/5 لغايت  ــدگان عمده دعوت به عمل مي آي و توليدكنن
مورخه 97/9/17 با در دست داشتن مدارك مشروحه ذيل، به آ درس زير 
مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه را اخذ نمايند. ضمناً متقاضيان 
ــوص هركدام از اقالم ذيل به صورت واحد (تك قلمي)  ــد درخص مي توانن

در مناقصه شركت نمايند.
مقد�� مو�� نيا�ش�ر� نيا�مند���يف

2000عددراك ساك1
2000تختهكيسه  خواب2
2000تختهچادر انفرادي3

ــماره  ــاب جاري طالئي ش ــش واريز مبلغ 300/000 ريال به حس 1ـ في
6158800178505 به نام غيرقابل برداشت عوايد داخلي ف آما و پش 

نزاجا نزد بانك سپه
2ـ ارائه معرفي نامه كتبي.

آدرس: تهرانـ  اقدسيهـ  ابتداي بزرگراه ارتشـ  پادگان فرماندهي آماد و 
پشتيباني مركز نزاجا (پيروان واليت)ـ  مديريت خريد و پيمان.

تلفن : 22292414

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 324

نوبت ���

�جو� به صفحه 7
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در خجسته سالروز میاد پیامبر رحمت و هدایت 
حضرت رسول اکرم )صلی اه علیه وآله( و حضرت 
امام صادق )علیه السام(، صبح دیروز مسئوان نظام، 
میهمانان شرکت کننده در س���ی و دومین کنفرانس 
وحدت اسامی، سفرای کشورهای اسامی و جمعی 
از قش���رهای مختلف مردم با رهبر معظم انقاب 

اسامی دیدار کردند .
حضرت آیت اه خامنه ای در این دیدار، تنها راه 
سعادت و رستگاری بشریت را تبعیت از دین اسام 
و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش روزافزون 
بیداری اسامی و روحیه  مقاومت در میان ملت های 
مسلمان و دستپاچگی آمریکا و متحدانش از این پدیده  
مبارک، گفتند: انقاب اسامی به عنوان یک الگو، به 
برکت ۴۰سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران اکنون 
به شجره  طیبه و تناوری تبدیل شده است که تهدیدها 
و حرکات خباثت آمیز آمریکا و رژیم صهیونیس���تی 
همچون گذش���ته تأثیری نخواهد داشت و قطعاً با 

شکست مواجه خواهد شد .
ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز 
میاد نبّی رحمت حضرت محمد )صلی اه علیه وآله( 
و حضرت امام صادق )علیه السام(، پیامبر اسام را 
خورشید فروزانی خواندند که خداوند متعال آن را در 
دوران جهل و فریب جاهلیت، به بشریت اعطا کرد و 
آن حضرت با دین آسمانی اسام و کتاب نورانی قرآن، 

زمینه  فاح و رستگاری بشریت را فراهم کرد.
رهبر انقاب اسامی با اش���اره به نیاز مستمر 
بش���ریت به رحمت و هدایت و نور پیامبر اسام 
)صلی اه علیه وآله(، افزودند: انس���ان ها امروز نیز به 
دلیل حضور قدرت ها و ظلم ناشی از اعمال مجرمانه   
آنها و جهل و فریب و نب���ود عدالت، گرفتار انواع 
مشکات و سختی ها هس���تند که تنها راه رهایی از 
این رنج ها، پاس���خگویی به دعوت نبّی مکرم اسام 
)صلی اه علیه وآله( و حرکت در مسیر هدایت اسام 

و قرآن است.
حضرت آیت اه خامنه ای، گس���ترش جریان 
مقاومت و روحیه  بیداری اسامی در منطقه را به عنوان 
یک نمونه، نتیجه  حرکت در مسیر هدایت اسام و قرآن 
دانستند و گفتند: علت اینکه قدرتمندان مستکبر دنیا 
و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و شیطان بزرگ به 
منطقه  غرب آسیا حساس هستند، روحیه  اقبال به اسام 

و بیداری اسامی در میان ملت های منطقه است.
ایشان با اش���اره به هراس قدرت ها از بیداری 
ملت های اسامی، خاطرنشان کردند: در هر جایی که 
اسام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی 
خورده است و ما جداً معتقدیم استکبار بار دیگر در این 

منطقه از بیداری اسامی سیلی خواهد خورد .
رهبر انقاب اسامی خطاب به روشنفکران و 
علمای دین���ی تأکید کردند: هرچه می توانید حرکت 
بیداری اسامی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید، 
زیرا تنها راه نجات منطقه، گسترش این تفکر و روحیه 

است.
حضرت آیت اه خامنه ای همچنین خطاب به 
حکام برخی کشورهای اسامی گفتند: نصیحت ما به 
شما این است که به وایت اسام برگردید و تحت 
»وایت اه« قرار گیرید زیرا »وایت آمریکا و طاغوت« 

برای شما فایده ای نخواهد داشت .
ایشان با اشاره به برخی کشورهای منطقه که به 
جای تبعیت از اسام و قرآن از آمریکا پیروی می کنند، 
خاطرنشان کردند: آمریکا بنا بر طبع استکباری خود، این 
کشورها را تحقیر می کند و همان گونه که همه دیدند، 
رئیس جمهور یاوه گوی آمریکا، حکام سعودی را به 

»گاو شیرده« تشبیه کرد.
رهبر انقاب اسامی این گونه تحقیرها را توهین به 
مردم عربستان و به ملت های مسلمان منطقه خواندند و 
افزودند: برخی حکام اسامی در دو حرکت جنایت آمیز 
در فلس���طین و یمن، همراه آمریکا شده اند اما قطعًا 
پیروزی با مردم فلسطین و با مردم یمن خواهد بود 
و آمریکا و دنباله روهای آن در این قضایا شکس���ت 

خواهند خورد.
حضرت آیت اه خامنه ای، قدرت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را در منطقه به مراتب ضعیف تر از قبل 
دانستند و گفتند: رژیم صهیونیستی چندین سال پیش، 
بعد از ۳۳روز، در مقابل حزب اه لبنان شکست خورد، 
دو سال بعد در مقابل فلسطینی ها، تنها ۲۲روز دوام 
آورد که این مدت در جنگ بعدی غزه، تبدیل به ۸روز 
ش���د و هفته   پیش در مقابل مقاومت فلسطین، بعد 
از ۲روز، شکست را متحمل شد که همه   این موارد 
نشان دهنده   ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی است.

ایشان با اشاره به سنت تخلف ناپذیر الهی مبنی بر 
یاری ملت هایی که با اتکا به خداوند در مقابل قدرت ها 
ایستادگی می کنند، خاطرنشان کردند: در یمن نیز با 
وجود همه   سختی ها و جنایت هایی که مردم این کشور 
از جانب آل سعود و همراهانش و دولت پشتیبان آنها 
یعنی آمریکا متحمل می شوند، اما قطعاً پیروزی با ملت 

یمن و انصاراه خواهد بود.
رهبر انقاب اسامی، پیروزی ملت فلسطین را 
بر اساس سنت الهی، قطعی برشمردند و افزودند: علت 
اصلی دستپاچگی آمریکا و متحدانش و یاوه گویی ها و 
اقدامات ظالمانه و جنایت آمیز آنها، ایستادگی و مقاومت 
ملت های مسلمان در منطقه است که این مقاومت حتمًا 

نتیجه خواهد داد. 
حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به مقاومت 
۴۰ساله ملت ایران با وجود همه  سختی ها و فشارها، 
تأکید کردند: آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می کنند 

که ملت ایران را تهدید کنند.
ایشان با اشاره به شکست سیاست های تهدید و 
تحریم آمریکا در قبال جمهوری اسامی ایران، گفتند: 
ملت ایران به برکت مقاومت و در سایه  ایمان به خداوند 
و اعتقاد به وعده های اله���ی، در برابر همه  توطئه ها 
همچون کوه ایستاد و امروز، نظام اسامی و ملت ایران 

شجره  طیبه ای است که روزبه روز بر پیشرفت و توانایی 
آن افزوده می ش���ود و این، یک نسخه  پیشرفت برای 

دنیای اسام است.
رهبر انقاب اسامی در پایان، وحدت و یکدلی 
و یک زبانی را تنها راه غلبه ی دنیای اسام بر توطئه ها 

دانستند.

پیش از س���خنان رهبر انقاب اسامی، آقای 
روحانی رئیس جمهوری با بیان اینکه رس���ول خدا 
)صلی اه علیه وآله( در برابر همه   انسان ها متواضع بود، 
افزود: پیامبر )صلی اه علیه وآله( حق بزرِگ تاریخی بر 
گردن همه از جمله جامعه   زنان دارد چراکه برای زنان 
حِق نظر و رأی قائل بود، درحالی که این حق حتی در 

اروپا تا قرن پیش به رسمیت شناخته نمی شد.
در پایان این دیدار، رهبر انقاب اسامی از نزدیک 
با تعدادی از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت 

اسامی دیدار و گفتگو کردند.
بیانات  در ابتدای جلسه   درس خارج فقه  

حضرت آی���ت اه خامنه ای رهب���ر انقاب 
اسامی دوشنبه   گذش���ته )1۳97/۸/۲۸( در ابتدای 
جلسه   درس خارج فقه، به بیان حدیثی از حضرت 
رسول اعظم صلی اه علیه وآله وسلم درباره   ویژگی های 

»نزدیکترین افراد به پیامبر در روز قیامت« پرداختند.
 KHAMENEI.IR پایگاه اطاع رس���انی
به مناسبت فرارسیدن سالروز میاد پیامبر گرامی اسام، 
متن و فیلم این سخنان را منتشر می کند. متن سخنان 

رهبر انقاب بدین شرح است:
عن جعفر  بن  محّمد علیهما  الّسام عن ابیه عن 
جّده علیهم  الّسام قال قاَل َرسولُ  اّهِ َصَلی  اّهُ  َعَلیهِ َو 
 آلِهِ: اَقَربُُکم َغداً مِنّی فِی الَموقِِف اَصَدُقُکم  لِلَحِدیِث َو 
آداُکم لَِامانَةِ َو اَوفاُکم بِالَعهِد َو اَحَسنُُکم ُخُلقاً َو اَقَربُُکم 

مَِن النّاِس. )1(
اَقَربُُکم َغداً مِنّی فِی الَموقِِف اَصَدُقُکم  لِلَحِدیث

در موقف قیامت همه ی س���ختی ها و وحشتها 
و ترسها و اهوال گوناگون برای انسان وجود دارد، و 
فرقی هم نیست بین مؤمن و غیر مؤمن: یَوَم یَفُِر الَمرُء 
مِن اَخی�هِ * َو اُِمه؛ َواَبیهِ * َو صاِحبَتِه؛ َو بَنیهِ   * لُِکِل 
امرٍِئ مِنُهم یَوَمئٍِذ َشأٌن یُغنیه؛)۲( یک چنین روزی است 
روز قیامت، که در آیات کریمه ی قرآن، بخصوص در 

سوره های اواخر قرآن خیلی زیاد به احوال و اهوال)۳( 
در قیامت پرداخته شده. خب در یک چنین معرکه ی 
سختی که اهّمیّت و سختی آن موقف اصاً برای ما قابل 
تصّور نیست، انسان دنبال یک مرجع امنی میگردد؛ یک 
جایی که به آن پناه ببرد، به آن تکیه کند، در زیر سایه ی 
آن باشد. آن کسی و آن جایگاهی که از همه ی اشخاص 
و جایگاه ها در قیامت امنیّت بیشتری به انسان میدهد، 
جایگاه پیغمبر اکرم است. اگر کسی بتواند خودش را 
نزدیک آن بزرگوار برساند، اطمینان خاطر پیدا میکند، 
احساس یک امنیّتی میکند؛ مثل دنیا دیگر؛ وضع دنیا را 
ماحظه کنید: اگر چنانچه در جایی که سختی هست، 
مشکل هست، تهاجم هست، دزدی هست، رذالت 
هست، یک نفر انسانی که آنجا در معرض همه ی اینها 
قرار گرفته، بخواهد خودش را امنیّت بدهد، یک کسی 
را پیدا میکند، یک شخصیّتی را پیدا میکند که قوی 
باشد، مستحکم باشد و فوراً میرود نزدیک او می ایستد. 
در قیامت هر کسی بتواند نزدیک نبّی مکرم اسام قرار 
بگیرد، دیگر آنجا یک احساس امنیّتی دارد. خب، چه 
کسی میتواند برود آن نزدیک؟ خایق جن و اِنس از 
اّولی���ن و آخرین که در آنجا جمعند، همه مایلند که 
خودشان را برسانند به این بزرگوار؛ می بینند مقام و 
مرتبه ی او را، می بینند مقامی دارد که »یَغبُِطُه بِهِ ااََولونَ  َو 
اآِخرون «،)۴( آن را می بینند و میخواهند، ]اّما[ میتوانند؟ 
نه، همه نمیتوانند. این روایت میگوید وسیله ای که شما 
بتوانید با آن، خودتان را نزدیک پیغمبر بکنید، چیست؛ 

آن را دارند به ما یاد میدهند.

اینجا دار عمل است، آنجا دار نتیجه است. اینجا 
یک کارهایی را به ما یاد داده اند، گفته اند این کارها را 
انجام بدهید که اگر این کارها را اینجا در این دوره ی 
کوتاه -کوتاه است دیگر، این دنیا یک لحظه ی از عمر 
ابدی است، یک لحظه است؛ نود سال، صد سال اگر 
کس���ی عمر کند، یک لحظه است در مقابل آن عمر 
ابدی عالم آخرت- انجام دادیم، اگر در این یک لحظه 
انسان این چیزها را رعایت بکند، در آن موقف دشوار 
به دردش میخورد. حاا اینها چیس���ت؟ چند مورد 
را ذکر کرده اند. خود حضرت فرمودند: اَقَربُُکم َغداً 
مِنّی، ]نزدیک ترین شما به من[، فِی الَموقِف -یعنی 
در قیامت- اّول این ]فرد[ است: اَصَدُقُکم  لِلَحدیث؛ 
آن کسی که راستگوتر است، در حرف زدن راستگو 
است، آنچه میگوید از روی صدق بیان میکند؛ دروغ و 
تهمت و شایعه و حرف ضعیف و قول بغیر علم و مانند 
اینها در آن نیست. »صدق« یعنی انطباق با واقع، آنچه 
را واقع است -که او میداند واقع است- بیان میکند؛ 

اَصَدُقُکم  لِلَحدیث.
َو آداُکم لَِامانَة

آن کسی که بیشتر از همه اداء امانت میکند؛ که 
مکّرر عرض کرده ایم که امانت فقط این نیس���ت که 
حاا یک پولی شما دست بنده بسپرید، بنده آن را به 
شما برگردانم؛ این یکی از انواع امانت است. همه ی 
آن چیزهایی که مردم به ما می سپرند، امانتهای مردم 
است؛ مقام را به ما می سپرند، امنیّت را به ما می سپرند، 
دینشان را به ما می سپرند، حفظ نوامیسشان را به ما 
می سپرند؛ همه ی این چیزها امانتهای مردم دست ما 
است. ما حکومتیم دیگر؛ هر کسی هر جا هست؛ یکی 
مثل بنده در یک جایگاهی قرار دارد، یکی در جایگاه 
دیگری قرار دارد، یکی قاضی است، یکی مسئول تعلیم 
و تربیت است، یکی امام جماعت است؛  همه ی اینها 
امانتهایی است که دست ما سپرده است؛ اداء امانت. هر 
کدام بهتر اداء امانت کردید، آنجا جایتان به حضرت 

نزدیک تر است و امنیّتتان بیشتر است.
َو اَوَفاُکم بِالَعهد

]در مورد[ پیمانهای فردی و اجتماعی، وفای 
به این عهد ها بکنید؛ که البتّه مهم ترینش پیمانهای 
اجتماعی است؛ این قراردادهای اجتماعی، این حقوق 
شهروندی ]است[. خب این چیزهایی که حاا امروز 
فرنگی ها یاد گرفته اند میگویند »حقوق شهروندی«، 
ماها هم از اینها میخواهیم یاد بگیریم! حرفهایی که 
در روایات ما و در قرآن ما هس���ت، حاا ما داریم از 
غربی ها اینها را ]یاد میگیریم[! خب اینجا دارد میگوید 
»اَوفاُکم بِالَعهد«؛ »عهد« یعنی قرارداد، آن چیزی که بین 
شما و بین دیگران قرارداد بسته ]شده[. شما وقتی در 
یک محیط با هم زندگی میکنید، یک قراردادی با هم 
بسته اید دیگر؛ مثل این است که در یک آپارتمانی ده 
خانواده زندگی میکنند؛ اینها ولو هیچ کاغذی هم امضا 
نکرده اند، ]اّما[ یک معاهداتی در مقابل هم دارند؛ این 
چیز قهری است دیگر؛ ]مثاً[ تو سر و صدا نکن که 

در خانه ی او بّچه اش از خواب بیدار نش���ود، او هم 
سر و صدا نکند که بّچه ی تو از خواب بیدار نشود؛ 
این قرارداد روشنی است دیگر؛ حقوق شهروندی 

یعنی اینها.
َو اَحَسنُُکم ُخُلقًا

یکی از چیزها هم این است که خوش اخاق 
باشید؛ بداخاق و عبوس ]بودن[ و ]اینکه[ در خانه 
یک  جور، در محّل کار یک جور، با مردم یک جور، با 
تکبّر، با اوقات تلخی ]رفتار کردن[، خیلی بد است. آن 

کسانی که »اَحَسنُُهم ُخلقاً« هستند، آنجا نزدیک ترند.
َو اَقَربُُکم مَِن النّاس

مردمی بودن. ببینید، سبک زندگی اسامی اینها 
است. باز همین »مردمی بودن« هم از حرفهایی است 
که حاا متجّددی���ن و مانند اینها فکر میکنند که از 
دیگران یاد گرفته اند؛ نه، اینها در روایات ما اس���ت. 

مردمی باشید، با مردم باشید. 
معنای با مردم بودن این نیست که فرض کنید 
انسان به چهار نفر از طبقه ی ممتازه بگوید اینها مردمند؛ 
نه، یعنی توده ی مردم، طبقات پایین مردم، عاّمه ی مردم؛ 
با اینها باشید، بین اینها باشید، مثل آنها زندگی کنید، در 
حّد آنها زندگی کنید، پیش آنها تواضع کنید؛ اینها معنای 

مردمی بودن است.
1( امالی طوسی، مجلس هشتم، ص ۲۲9؛ »امام 
صادق )ع( از پدرش از پیامبر اکرم )ص( نقل میکنند که 
پیامبر فرمود: نزدیک ترین شما به من در قیامت، آن کسی 
است که راستگوتر باشد، آن کسی که بیشتر از همه اداء 
امانت میکند، به پیمانها و عهدهایش پایبندتر باشد، و 

خوش اخاق تر باشد و مردمی تر باشد.«
۲( س���وره ی عبس، آیات ۳۴ تا ۳7؛  »روزی که 
آدمی از برادرش، و از مادرش و پدرش، و از همسرش 
و پس���رانش میگریزد. در آن روز، هر کسی از آنان را 

کاری است که او را به خود مشغول میدارد.«
۳( ترس و اضطراب شدید، وحشت

۴( کافی، ج ۴، ص ۵۵1
 موافقت با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از 

محکومان
همچنی���ن به  مناس���بت فرارس���یدن میاد 
باس���عادت حضرت  ختمی مرتبت محمد مصطفی 
)صلی اه علیه وآله( و وادت حضرت امام جعفر صادق 
)علیه السام(، رهبر معظم انقاب اسامی با پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1۰۸۶نفر از محکوماِن 
محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 

و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت اه آملی اریجان���ی رئیس قوه   قضائیه در 
نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات ای���ن محکومان را که در 
کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه   قضائیه، واجد 
شرایط ازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این 
پیشنهاد در اجرای بند 11از اصل 11۰قانون اساسی، 

مورد موافقت حضرت آیت اه خامنه ای قرار گرفت.

سرویس سیاس���ی – اجتماعی: 
رئیس جمهوری منطق اسام را آزادی 
جوامع انس���انی دانست و با تاکید بر 
اینکه پیامبر اس���ام)ص( مسیر نور و 
هدایت را برای جهانیان به ارمغان آورد، 
اظهارداشت: عزت مسلمانان در جهان، 
در گرو به رسمیت شناخته شدن آزادی 
مورد نظر پیامبر)ص( اس���ت و آنچه 
امروز آمریکا از منطقه می خواهد، بردگی 

است.
حجت ااسام والمسلمین دکتر 
حسن روحانی در مراسم سي ودومین 
کنفرانس بین المللي وحدت اسامي با 
تأکید بر اینکه وحدت دنیای اسام یک 
موضوع تاکتیکی و مقطعی نیست، بلکه 
یک امر راهبردی است، اظهار داشت: با 
شعار نمی توان به وحدت و اتحاد رسید 
و دش���من از شعار و وحدت هراسی 
ندارد بلکه باید در واقعیت و عمل متحد 
شویم و امروز راهی جز اتحاد و یگانگی 
وجود ندارد و بی تردید اگر متحد شوید 
در برابر صهیونیست ها و آمریکایی ها به 

پیروزی خواهید رسید.
وی نخستین گام در اتحاد را به 
رسمیت شناختن یکدیگر و رسمیت 
داشتن همه مذاهب اسامی دانست و 
گفت: همه باید همدیگر را به رسمیت 
بشناسیم و چنین نباشد که شیعه در 
درون دل خود، حنفی و شافعی را به 
رسمیت نشناسد و یک حنفی مذهب 
شیعه را و شافعی، حنفی را به رسمیت 
نشناسد ، ازم نیست پیروان مذاهب 
اس���امی به دنبال جذب سایر پیروان 
مذاهب اسامی به مذهب خود باشد. 
باید همدیگر را ب���رادر بدانیم و برای 
همدیگر و نسبت به یکدیگر وایت 

قایل باشیم.
رئیس جمهوری تاکید کرد: با زبان 
به رسمیت ش���ناختن و در دل برادر 
نبودن، ما را به جایی نمی رساند . هیچ 
تفاوتی نباید بین ش���یعه و سنی قایل 
باشیم و حتی اگر خون یک بی گناه به 
ناحق ریخته شود، باید در برابر آن متأثر 

و در مقابل آن بایستیم.
روحانی با تأکید بر اینکه نباید 
مذهب جای دین را تنگ کند، تاکید 
کرد: به نام شیعه و سنی، نمی توان به 

دنبال تصرف مناطق اسامی بود. باید 
توجه داش���ت که مذهب ذیل دین 
تعریف می شود و مذهب سرچشمه 
نیست، بلکه جویبار است و چشمه 
اسام است و نمی شود به نام جویبار، 
چشمه را خشک کرد که اگر خشک 
ش���ود، بدون تردید نهر هم خشک 

می شود.
رئیس جمه���وری گفت: باید 
جایگاه اسام را فراخ و گسترده بدانیم 
و نباید به سایر مذاهب اسامی اهانت 
ک���رد و باید حد و مرز دین و مذهب 

را بشناسیم.
روحانی با بیان اینکه مستکبران 
نمی خواهند مسلمانان، موحد و متحد 
باشند، اظهار داشت: ما مسلمانان اذعان 
داریم که هیچ معبودی جز خدای متعال 
نداش���ته و در برابر هیچ کس تسلیم 
نمی ش���ویم و توحید، معاد، نبوت و 
پیامبر)ص(، اساس دین اسام است و 
اگر چه بین مذاهب اسامی، اختاف نظر 
وجود دارد، اما اشتراکات فراوانی داریم 
که باید روی این اشتراکات پافشاری 
کنیم و جوانان را روی مشترکات دینی 
خود سوق دهیم و این مسیری است 
که دش���من نمی خواهد ما در آن قرار 

بگیریم.
رئیس جمهوری گفت: حتی اگر 
دشمن خارجی هم وجود نداشت باز 
هم وظیفه داش���تیم که روی برادری، 
وحدت و اخوت تأکید کنیم، وحدت 
دنیای اسام یک موضوع تاکتیکی و 
مقطعی نیست و چنین نیست که چون 
امروز گرفتار هستیم و یک غده سرطانی 
به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود 
دارد، باید متحد شویم، حتی اگر رژیم 
صهیونیستی و آمریکا هم وجود نداشت 
باز هم باید با یکدیگر اتحاد و همبستگی 

داشتیم.
روحانی اف���زود: اتحاد یک امر 
راهبردی اس���ت و برای منافع مادی 
نیست، اتحاد برای این نیست که مردم 
فلسطین به خانه خود بازگردند، حتی 
اگر فلسطینیان به خانه خود بازگردند و 
جنگ یمن هم تمام شود، باز هم باید با 
یکدیگر متحد باشیم و اتحاد، وظیفه و 

اساس دین اسام است.

رئیس جمهوری تاکید کرد: اگر 
مسلمانان به پیام رسول اه)ص( گوش 
فرا دهند و لبیک یا رسول اه را با گوش 
جان بشنوند و با زبان دل فریاد بزنند و 
در کنار پیامبر)ص( قرار بگیرند، سعادت 
دنیا و آخرت را به دست خواهند آورد 
و در این صورت قدرت اس���تقامت 
مسلمانان بیش از ساح دشمنان خواهد 

بود.
وی تاکی���د کرد: ام���روز رژیم 
صهیونیستی ظلم و جنایت بزرگی به 
مردم فلسطین روا می دارد و آمریکا آنگاه 
که سفارتخانه خود را به قدس شریف 
منتقل کرد ، بیش از همیشه، ظلم خود 
را نسبت به مسلمانان آشکار کرده است. 
اینان تصور می کنند، با یک تابلو و تغییر 
ساختمان می توانند قدس شریف را از 
مسلمانان، فلسطین عزیز و جهان اسام 
بگیرند. بی تردید چنین تصوری اشتباه 

و خطاست.
اتکا به بیگانگان، اشتباه بزرگ 

است 
رئیس جمهوری در ادامه سخنان 
خود بیگانه اتکای���ی را از بزرگترین 
اشتباهات توصیف کرد و اظهار داشت: 
۴۵۰ میلیارد دار هدیه دادند و بیش 
از 1۰۰ میلیارد دار ساح خریداری 
کردند تا آمریکا امنیت  آنها را تضمین 
کند در مقابل این اقدامات کسانی که آنها 
را تاراج کردند صراحتاً گفتند شیرگاو 
ش���یرده را می نوشیم و می بریم و اگر 
نباشیم شما دو هفته امنیت نخواهید 
داشت. حداقل از ارباب خود بخواهید تا 
احترام ظاهری را حفظ کند و توهین های 
مستمر را از ارباب خود نپذیرید. شما 
چه نیازی به آمریکا دارید که منابع خود 

را به آنها هدیه می دهید.
روحانی تاکید ک���رد: ما با همه 
توان حاضریم از منافع مردم عربستان 
در برابر تروریس���ت ها و ابرقدرت ها 
دفاع کنی���م، همانطوری که به کمک 
مردم عراق، سوریه، افغانستان و یمن 
شتافتیم در مقابل اقدامات خود هم از 
شما نمی خواهیم که ۴۵۰ میلیارد دار 
بپردازید ، به شما اهانت هم نمی کنیم و 

شما را برادر خود می خوانیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 

جمهوری اسامی ، ملت های منطقه و 
مردم مکه و مدینه را برادر خود می داند، 
اظهار داشت: از سخن ناروا و ناحقی که 
در گوش شما کرده اند، نترسید و مطمئن 
باشید که ایران و اسام، هراسی ندارد. 
بای���د از ابرقدرت ها، جانیان و خائنان 
بترسید. ما برادر و در کنار شما هستیم.

روحانی با بیان این که بس���یار 
رنج آور است که جنایت هایی در منطقه 
به نام اسام رخ می دهد و عده زیادی 
به دست کس���انی که ادعای اسام و 
تشکیل دولت اس���امی دارند، کشته 
می شوند،افزود: ای کاش حادثه استانبول 
رخ نمی داد و انسانی قطعه قطعه نمی شد 
و این مایه شرم برای ما مسلمانان است 
که ش���ما مردم مظلوم یمن را هر روز 

بمباران می کنید.
 اس��ام دین احت��رام به همه 

انسان ها است
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه دین اسام فقط دین 
احترام به مسلمانان نیست بلکه دین 
احترام به همه انسان ها و ارزش های 
واای انسانی است، افزود: امروز افتخار 
ما مسلمانان آن است که بتوانیم از خلق 
نیکوی پیامبر)ص( و سیره بلند او و 
کام واای او پی���روی کنیم و آن را 

ادامه دهیم.
رئیس جمهوری شرایط امروز 

منطقه را سخت و ناگوار توصیف کرد 
و گفت: شرایطی که امروز در فلسطین، 
لیبی، سوریه، یمن، افغانستان و عراق 
جاری است، چیزی نیست که مورد 
انتظار جامعه اسامی باش���د. عزت و 
سربلندی مسلمانان در منطقه و جهان 
به آن است که »آزادی« که پیامبر)ص( 

برای همه انسان ها به ارمغان آورد، آن 
آزادی به رسمیت شناخته شود.

روحانی با طرح این سئوال که 
برخورد، جن���گ و درگیری امروز ما 
با غرب و در رأس آن آمریکا بر س���ر 
چیست؟ ، گفت: سخن در یک کلمه 
است. آیا آزادی برای غرب و بردگی 
برای دیگران یا آزادی برای همه؟ منطق 
پیامبر)ص( و اس���ام، آزادی انسان ها 
و جوامع انس���انی و ملت ها و امت 
اسامی بوده است. اما آنچه امروز آمریکا 
از منطقه و جهان می خواهد، بردگی 
اس���ت و اختاف ما، اختاف بر سر 

آزادی و بردگی است.
رئیس جمهوری تاکید کرد: آنها 
می گویند همه جهان باید آمریکایی فکر 
کنند و به ارزش های آنها احترام بگذارند 
و در مقابل ما می گوئیم همه انسان ها 
آزادند و همانگونه که درک می کنند و 
مصلحت خود می دانند، باید بیندیشند و 
ارزش هایی را مورد احترام قرار می دهیم 

که راه سعادت انسان ها را ترسیم کند.

وی گفت: اختاف بلندمدت میان 
جهان اسام و غرب در طول قرن ها و 
قبل از جنگ جهانی اول و پس از جنگ 
جهانی دوم، در همه جا نمایان است. 
آنها می گویند عظمت و فرمانروایی بر 
مبنای قدرت است، اما ما تأکید داریم 
که این برمبنای عدل، انصاف و احترام 

به حقوق دیگران است. این موضوع 
اختاف بین ما و قلدرمآبان جهان و در 

رأس آنها آمریکا است.
رئیس جمه���وری تاکید کرد: 
آنها می گویند، منافع شان باید در همه 
جای دنیا اصل باشد و ملت هایی که 
بر مبنای آنها حرکت نمی کنند، باید به 
راهی که آنها ترسیم کردند، بازگردند، 
اما ما معتقدیم که راه انسان ها را خداوند 
بزرگ، انبیاء الهی و خرد انسانی ترسیم 
می کند و قلدران تاریخ نمی توانند راه و 

مسیر ما را ترسیم کنند.
وی گفت: آنها می گویند هر کس 
ساح برتری دارد، در سازمان ملل از 
حق وتو برخوردار است و سازمان ملل 
متحد بعد از جنگ جهانی دوم بر مبنای 
قدرت نظامی ترسیم شد. هر کس زور 
بیشتری دارد از رأی بااتری برخوردار 
است و آنکه قدرت نظامی برتری دارد، 

حرفش نهایی است و حق وتو دارد.
 رئیس جمه���وری تاکید کرد: 
۵ کشوری صاحب حق وتو ، بر چه 

مبنایی از این حق برخوردار شده اند؟ 
آیا کشورهای جهان به آنها این حق را 
واگذار کردند، یا سوابق تمدنی، آنها را 
شایسته این حق کرد؟ هر کس ساح 
برتر، کشنده تر و ویرانگر در اختیار داشته 
باشد، او حاکم و از حق وتو برخوردار 
شد و این اساس ترسیم دنیای جدید 

بعد از جنگ جهانی دوم بود.
روحانی یکی از آثار شوم، پس 
از جنگ جهانی دوم را تش���کیل غده 
سرطانی در منطقه خاورمیانه دانست 
و گفت: تشکیل این غده سرطانی بر 
این مبنا ب���ود که غرب مدعی بود که 
به ملت ها و حت���ی به دولت هایی که 
بسیاری از آنها دست نشانده شان بود 
اعتماد ندارد و باید قدرت دست نشانده 
خود را در منطقه مستقر کند که 1۰۰ در 
صد گوش به فرمانشان باشد و منافع 
غرب را در منطقه حساس خاورمیانه 

تضمین کند.
رئیس جمهوری تاکید کرد: چطور 
یک رژیم جعلی به نام اسراییل در منطقه 
تشکیل ش���د و چطور ملت بزرگ و 
تاریخی فلسطین از خانه های خود رانده 
و آواره شدند و سالیان دراز مورد قتل 
و غارت صهیونیست ها در منطقه قرار 

گرفتند؟ مشکل کجاست؟
روحانی گف���ت: اگر آمریکا به 
برخی کشورهای منطقه راست می گوید 
و اعتماد دارد، چ���را می گوید حفظ 
رژیم فان کشور را برای امنیت رژیم 
صهیونیستی ازم دارد. این سخن بدان 
معناس���ت که همه چیز در منطقه در 
گرو یک مسأله می چرخد و آن حفظ 
صهیونیست ها و قدرت ظالمانه آنها در 
منطقه است و در این جهت هر کاری 
هم بکنند، آزاد هستند چرا که قبل از 
تشکیل رژیم مجعولی به نام اسراییل، 
آمریکا و انگلیس ابتدائاً برای خود حق 

وتو ایجاد کرده اند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 
در برابر نقش���ه غرب و در رأس آنها 
آمریکا مسلمانان دو راه بیشتر ندارند، 
افزود: یا باید از هویت دینی، اسامی و 
تبعیت از پیامبر)ص( و اسام دست 
برداریم و در برابر غرب و آمریکا سر 
تسلیم فرود بیاوریم و به آرمان، دین، 

سعادت، نس���ل های آینده این مرز و 
بوم خیانت کنیم، تا آس���وده و راحت 
زندگی کنیم و همه دروازه های اسام 
را برای آمریکا گش���وده نگه داریم و 
برای جنایتکاران تاریخ فرش قرمز پهن 
کنیم، یا آنکه با همه توان و قدرت در 
برابر ظلم و جور، بایستیم و دست از 

پیامبر)ص(، قرآن و اسام برنداریم.
روحان���ی تاکید کرد: ما از جمع 
آنهایی که در برابر اسام دست به دست 
هم دادند و شمشیرهای خود را به رخ 
اسام کشیدند، نمی ترسیم و این روزهای 
سخت بر ایمان و تسلیم ما در برابر حق 
می افزاید. البته در میدان جنگ و مبارزه 
گاهی پیروزی و گاهی عدم الفتح است 
اما در نهایت اگر راستگویی، استواری و 
ایستادگی ما در مقام عمل و در پیشگاه 
خداوند به نمایش گذاشته شود، پیروزی 
نهایی از آن ماست.وی گفت: در شرایط 
امروز تاریخی وظیفه بسیار سنگین و 
سختی بر دوش ما گذاشته شده است و 
نخستین مسأله امید به آینده است و در 
این موضوع تردیدی وجود ندارد. اگر 
حتی ما نتوانیم پیروزی نهایی را ببینیم 
قطعاً فرزندان ما آن را خواهند دید. این 
وعده الهی است و آنها نمی توانند نور 
حق را خاموش و ظلمت را بر جامعه 

اسامی برگردانند.
نسل جوان به آینده جهان اسام 

امیدوار باشد
رئیس جمهوری اظهار داشت: ما 
معتقد و مؤمن به آینده جهان اس���ام 
هستیم و این کلید اصلی است و نسل 
جوان به آینده جهان اسام امیدوار باشد 
و بداند سختی ها را پشت سر خواهیم 
گذاش���ت. مگر ملت بزرگ عراق، 
سختی ها را پشت سر نگذاشت و در 
برابر آمریکا نایستادند و در برابر داعش 
و تروریس���ت ها، مقاومت نکردند و 
مگر مردم سوریه در برابر تروریست ها 
پی���روزی به دس���ت نیاوردند. ملت 
فلسطین هم تا امروز در برابر تجاوز 
صهیونیست ها مقاومت کرده است و 
یمن مظلوم و ویران ش���ده به دست 
جنایتکاران و با ساح غرب همچنان 

ایستادگی و مقاومت می کند.
بقیه در صفحه 1۴

رهبرمعظم  انقاب  : نظام اسامي نسخه پيشرفت براي دنياي اسام است

روحاني: آنچه آمريكا از منطقه مي خواهد، بردگي است

     وزیر امور خارجه   در پاسخ به پرسش شبکه 
خبری »رای نیوز ۲۴« ایتالیا در باره این که 'آیا ش���ما 
به عقب بر می گردید و غنی سازی را از سر خواهید 
گرفت؟' گفت: این یک احتمال است. البته ما حق آن را 

داریم چرا که آمریکا توافق )برجام ( را نقض کرد .
به گزارش   ایرنا، محمد جواد ظریف  افزود: ما 
حق داریم این توافق )برجام( را ترک کنیم، اما گزینه 
دیگری نیز وجود دارد و باید ببینیم چگونه می توانند 

منافع مردم ما را تامین کنند. 
وی درباره خواست  های امریکا از اروپا گفت: 
آنچه واشنگتن از اروپا می خواهد که با ایران بکند، هیچ 
پایه و اساس ندارد. اگر اروپا می خواهد حاکمیت خود 
را حفظ کند، باید تاش کند. اگر به یک قلدر اجازه 
بدهی که به خواس���ت  هایش دست یابد، دیگر هیچ 

پایانی برای قلدری نخواهد بود. 
ظریف در پاسخ به این سئوال خبرنگار که 'ترامپ 
عقیده دارد   پس از دور جدید تحریم ها، ایران مجبور به 
بازگشت به میز مذاکرات می شود و مردم این کشور نیز 
علیه نظام کنونی شورش می کنند' گفت: دولت ترامپ 
اغلب سیاست های خود در منطقه ما را روی توهم و 
تحلیل های اشتباه پایه ریزی کرده است، اما ایران جان 
سالم به در برد و موفق شد. ما لحظات سخت تر از این 

را نیز داشتیم و از این لحظات نیز عبور می کنیم. 
 ظریف افزود: این آمریکا ست که از توافق هسته ای

 خارج شده، نه ایران. ما دو سال و نیم مذاکره کردیم 
و به یک توافق بسیار گسترده رسیدیم، برجام احتماا 
طوانی ترین و جدی ترین مذاکره تاریخ معاصر است 

و فکر نکنم دیگر چنین چیزی تکرار شود. 
وی ادامه داد : فکر می کنم که برای اروپا اطمینان 
حاصل کردن از اینکه این روش آمریکا ادامه پیدا نکند، 

بسیار مهم باشد. 
وزیر خارجه گفت : اروپا تعهدات قوی اتخاذ 

کرده اما آماده س���رمایه گذاری در امنیت خود نشده 
اس���ت. وقتی آمریکا می تواند افراد را در کشورهای 
دیگر مجبور به نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های 
سازمان ملل کند، وقتی می خواهد سایر کشورهایی را 
که عضو یک قطعنامه شورای امنیت بوده که خود آنها 

از آن حمایت می کردند تنبیه کند؛ چه خواهد شد؟
وی گفت: آمریکا فردا می تواند به شما بگوید که 
نمی توانید با چین مذاکره کنید زیرا ما دوست نداریم. آیا 
اروپا می خواهد تسلیم این بازی شود و اگر می خواهد 
حاکمیت خود را حفظ کند، باید تاش کند و نمی توان 

بدون خیس شدن شنا کرد. 
ظریف در پاسخ به این سؤال که دولت ایتالیا چه 
نقشی را ) در زمینه تحریم ( می تواند ایفا کند؟ گفت: 
ایتالیا بزرگترین شریک تجاری ما در اتحادیه اروپا  ست 

و   می تواند از بخش خصوصی حمایت کند.
**سوریه و فشار آمریکا

ظریف در پاسخ به این سئوال که آمریکایی ها و 
متحدان منطقه ای آن از توسعه ایران نگران هستند. چرا 
برای کاهش این نگرانی ها از سوریه خارج نمی شوید؟' 
گفت: پس چرا به آنها کمک نکنیم تا به داعش اجازه 
داده شود در خاورمیانه توسعه یابد؟ آنها صدام و طالبان 
را کمک کردند. هواپیماهای کدام کشور یمن را بمباران 
می کنند، آیا ایرانی هستند؟ شما یادتان هست که وقتی 
آمریکایی ها میلیاردها دار خرج مسلح کردن صدام 
می کردند اما او علیه آنها ش���د؟ ملت ها و دولت های 
منطقه ما هنوز در حال پرداخت آن سرمایه گذاری ها 

هستند. آنها در طرف اشتباه داستان قرار دارند. 
* ترامپ شریک غیر قابل اعتماد

ظریف در پاسخ به اینکه آیا روحانی می تواند با 
ترامپ دیدار کند؟ گفت: برای چه باید چنین کاری 
بکند؟ ترامپ شریک قابل اعتمادی نیست . ما دو سال 
و نیم وقت با دولت قبلی گذاشتیم واگر اکنون با ترامپ 

وارد مذاکرات جدیدی شویم وقتی زمان او نیز تمام 
بشود ، دو سال نیم دیگر را نیز به هدر داده ایم؛ چون 
ممکن است، رئیس جمهوری جدید آمریکا بگوید که 

این توافق را دوست ندارد.
وزیر امورخارجه همچنین در توییتی نوشت: 
اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد: آیا واقعا می خواهد 
به آمریکا اجازه دهد که روابطش با دیگران را به آنها 
تحمیل کند، در حالی که از آن ناراضی اند. برجام در 
راستای منافع اروپا بود � حاا وقت آن است که برای 
این امنیت هزینه )سرمایه گذاری( کند.)شما نمی توانید 

بدون اینکه خیس شوید، شنا کنید!(
 این دیپلمات عالی رتبه کشورمان همچنین  نوشت :
 »ایاات متحده می خواهد با توسل به کنوانسیون های 
بین المللی اتهاماتی را علیه ایران مطرح کند در زمانی 
که خودش سیاست نقض آنها را در پیش گرفته است. 
اتهامات مربوط به تسلیحات کشتارجمعی � توسط 
کش���وری که از عراق در استفاده از ساح شیمیایی 
علیه ایران حمایت کرد و بعد این کش���ور را به بهانه 
نابودی آنها اشغال کرد � تنها ناخوشایند نیست، بلکه 

خطرناک است«.
تاکید اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آسیای 

میانه بر اهمیت حفظ برجام
دراین حال اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه 
در بیانیه ای مشترک با ابراز خرسندی از پایبندی ایران 
به برجام، بر لزوم ادامه اجرای این توافق به عنوان یک 

دستاورد  دیپلماتیک مهم تاکید کردند.
به گزارش ایس���نا، اتحادیه اروپا و وزیران امور 
خارجه کشورهای آسیای میانه پس از برگزاری نشست 
خود در بروکسل یک بیانیه مشترک منتشر و در آن بر 

لزوم اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کردند.
بنابر گزارش پای���گاه اینترنتی اتحادیه اروپا در 
این بیانیه آمده است: شرکت کنندگان از ادامه پایبندی 

کامل و موثر ایران به تعهدات هسته ای اش ذیل برنامه 
جامع اقدام مش���ترک )برجام(، همان طور که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش خود تائید 
کرده است، استقبال می کنند. آنها بر اهمیت حفظ تمام 
جنبه های برجام که شامل لغو تحریم ها و پیامدهای 

حاصل از آن می شود، تاکید می کنند.
آنها در ادام���ه بیانیه خ���ود آورده اند: برجام 
یک عنصر کلیدی در معماری منع اش���اعه و یک 
دستاورد دیپلماتیک حائز اهمیت است که در قطعنامه 
۲۲۳1شورای امنیت سازمان ملل به طور یکپارچه به 

تصویب رسید.
موگرینی: به برجام پایبند می مانیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاهم دراین  
نشست با بیان این که برجام برای امنیت منطقه و اروپا 
ضروری است، تاکید کرد که اتحادیه اروپا به اجرای این 

توافق متعهد باقی می ماند.
 موگرینی اظهار داشت: من از حمایت وزیران 
خارجه از توافق هسته ای با ایران یا همان برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( قدردانی می کنم که عنصری 
کلیدی در معماری منع اشاعه هسته ای است و برای 
امنیت منطقه، اروپا و آس���ایای مرکزی و فراتر از آن 

ضروری است.
وی ادامه داد: اتحادیه اروپ���ا به اجرای توافق 
هسته ای با ایران متعهد است و تاش های کشورهای 
آسیای میانه نیز به میزان زیادی کمک می کنند تا ادامه 
اجرای موثر و کامل این توافق تضمین ش���ود. ما این 
مساله را با پنج وزیر امور خارجه آسیای مرکزی مورد 

تاکید قرار دادیم.
به اصرار اروپا در برجام مانده ایم

به دنبال آن س���خنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا در 
حوزه های مختلفی چون دارو، غذا و... گفت: ما با توجه 

به تجاربی که از تحریم های یک جانبه و غیرعادانه 
آمریکا در چهار دهه گذش���ته داشتیم، راهکارهای 
خودمان را بلدیم و نهایتا در حوزه اقام ضروری تا 

حدی که می توانستیم، انبارهای کشور را پر کردیم.
بهرام قاسمی درگفتگو با ایسنا، درباره وضع اقام 
ضروری چون دارو، غذا، قطعات یدکی هواپیما و ... با 
وجود تحریم های ایاات متحده آمریکا، گفت: ایاات 
متحده و مقامات آمریکا اعام می کنند اقام ضروری 
شامل دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی 
یا حتی اقام و قطعات یدکی مربوط به هواپیمایی و هر 
چیزی که به تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی منتسب 
می شود، در لیست تحریم ها قرار ندارد، اما این ادعا 
نوعی سفسطه و مغلطه است و عما وضعی را ایجاد 
کردند که مانع رس���یدن دارو و تجهیزات پزشکی به 

ایران هستند.
وی با بیان این که بر این اساس عما با نوعی 
تحریم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجهیم، 
افزود: آمریکایی ها در مرحله نخست با فشار و تهدیدی 
که علیه کشورهای اروپایی، سایر کشورهای جهان و 
شرکت ها ایجاد کردند، آنها را برای همکاری با ایران در 
این حوزه ها تا حد زیادی نگران کردند و شرکت ها با 
نگرانی از برخورد تهدیدی و جریمه ای ایاات متحده 
آمریکا، دچار تشویش و نگرانی برای همکاری با ایران 
هس���تند؛ بنابراین آمریکا با ایجاد یک فضای روانی 
و تبلیغات گسترده مس���موم در این زمینه برای این 
شرکت ها به ویژه شرکت های دارویی شبهه ایجاد کرده  
است. از سوی دیگر با بستن کانال های مالی و پولی 
و ارتباطات بانکی، عما خرید و فروش و مبادات 
دارو را با دشواری های زیادی روبرو کرده اند. البته دیوان 
دادگستری اهه در این زمینه رأیی صادر کرد که در 
سه بند مشخصا در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، 
کشاورزی و اقام غذایی و قطعات یدکی هواپیما که با 

جان مردم سروکار دارد، به ایاات متحده آمریکا توصیه 
کرد که این اقام باید از لیست تحریم خارج شود و 
آمریکا باید تسهیات ازم را برای این نوع مبادات با 

ایران فراهم کند.
سرانجام ایجاد سازوکار مالی در اتحادیه اروپا

قاسمی ادامه داد: اما به هر حال آرای دیوان اهه 
ضمانت اجرایی چندانی نداش���ته و بیشتر نوعی بار 
معنوی دارد. این دیوان سازمان یا نهاد حقوقی سازمان 
ملل تلقی می شود و چندان نمی تواند از مکانیسم های 
خاصی برای ایجاد اجبار بر آمریکا استفاده کند. در عین 
حال بحث ایجاد سازوکار مالی در اتحادیه اروپا مطرح 
ش���د. اتحادیه اروپا نشان می داد که عاقه مند نیست  
ایران از برجام خارج شود و برجام باید به عنوان یک 
ضرورت حفظ شود. این مباحث مدت هاست که با 
اتحادیه اروپا وج���ود دارد و امیدوار بودیم   تاکنون 
این س���ازوکار مالی به نتیجه مشخصی برسد، اما در 
اینجا هم فشارهای سنگین آمریکا بر روی کشورها و 
شرکت های اروپایی و به  ویژه  موسسات پولی و مالی، 

آنها را با برخی دشواری ها مواجه کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که از 
طرفی تاسیس یک نهاد جدید در این نوع فعالیت های 
مالی در هرکجای جهان کاری سخت، پیچیده، دشوار 
و زمان بر اس���ت، گفت: بنابراین ما در این زمینه هم 
آنگونه که تصور می کردیم و علی رغم پیشرفت های 
خوبی که داشتیم، نتوانستیم مساله را نهایی کنیم تا این 
سازوکار بتواند در حوزه اقام ضروری  یا حتی کار 
با شرکت های متوسط و کوچک و حتی با کشورهای 
دیگر کار جمهوری اس���امی ایران و مردم ما را پیش 
برد. البته در این باره هنوز وضع  به حدی نرسیده که 
احساس ناامیدی مطلق درباره کار اروپا داشته باشیم و 

تماس ها همچنان وجود دارد. 
بقیه در صفحه 1۴

خداحافظی ۱۰مقام از نهاد رياست جمهوری

 دیدار صميمي رهبر معظم انقاب با تعدادی از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسامی

ظريف: بازگشت به غني سازي حق ايران است

در اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشس���تگان، رئیس جمه���وری و 
رئیس دفتر او با اس���تعفای جمعی از 
مقامات و منصوبان نهاد ریاست جمهوری 

موافقت کردند .
به گزارش جماران؛ بر این اساس 
حجت ااس���ام والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری با استعفای 
آقای مس���یح مهاجری از نمایندگی 
رئیس جمهوری در دانش���گاه مذاهب 
اسامی، علی یونسی از سمت دستیاری 
رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها 
و اکبر ترکان از مشاورت رئیس جمهوری 
در احیای بافت های فرسوده موافقت 
کرد.رئی���س دفتر رئیس جمهوری هم 
با استعفای س���یدرضا اکرمی از سمت 
مشاورت رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
علی جنتی از سمت مشاورت رئیس دفتر 
رئیس جمهوری، بهمن حس���ین پور 
از سمت معاونت تش���ریفات دفتر 
رئیس جمهوری، محسن محبی از سمت 
ریاست مرکز امور حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری، فریدون وردی نژاد 
از سمت مشاور رسانه ای رئیس دفتر 
رئیس جمهوری و خلیل معظم زاده از 

سمت معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 
نهاد ریاست جمهوری موافقت کرد.

شهیندخت مواوردی دستیار رئیس 
جمهوری در امور حقوق شهروندی که 
خود را پی���ش از این یک بار بازخرید 
کرده بود، در چارچوب  اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، با صدور 
نامه ای خطاب به رئیس جمهوری، کناره 
گیری خود را از حضور در دولت اعام 

کرد .
ب���ه گ���زارش مهر،رئی���س 
جمهوری هم  ط���ی نامه ای خطاب 
به شهیندخت ماوردی دستیار ویژه 
رئی���س جمهوری در ام���ور حقوق 
 شهروندی که درخواست کناره گیری

 از دولت کرده بود، نوشت: با توجه به 
این که در اجرای قانون اصاح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، 
دول���ت تدبیر و امید از ت���داوم بهره 
مندی از خدمات سرکار عالی محروم 
گردیده است، بدینوسیله از زحمات و 
خدمات بی شائبه شما در دوران تصدی 
مسئولیت دستیار ویژه رئیس جمهور در 
امور حقوق شهروندی تشکر و قدردانی 

می نمایم...«.

2 واقعه مهم در روابط ايران و اروپا  
  معاون سیاسی وزیر امور خارجه از دو واقعه مهم در روابط ایران و اروپا 
خبر داد و گفت یکی از آنها سومین سمینار همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران 
و اتحادیه اروپا و دیگری چهارمین دور گفتگوهای عالی رتبه سیاسی ایران با این 

اتحادیه است.
به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در حساب توییتری خود نوشت: در اوج 
تحریم ها و فشارهای آمریکا، فردا دو  واقعه مهم در روابط ایران و اروپا در بروکسل 
اتفاق می افتد. وی در ادامه نوشت: سومین سمینار »همکاری های صلح آمیز هسته ای 
ایران و اتحادیه اروپا« با حضور دکتر صالحی و »چهارمین دور گفتگوهای عالی 
رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا« با مسئولیت اینجانب و خانم اشمید این دو واقعه 
مهم است.علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییس جمهوری 
دیروز، در راس هیاتی برای حضور در س���ومین س���مینار عالی رتبه همکاری های 
صلح آمیز هسته ای ایران و اتحادیه اروپا که امروز برگزار می شود، راهی بروکسل، 

پایتخت کشور بلژیک شد.
تصويب پیشنهادهای بانک مرکزی

 برای مقابله با پولشويی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک 
مرکزی به منظور تسهیل و شفاف سازی مبادات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی 

را تصویب کرد.
 در این جلس���ه که با حضور رؤس���ای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست 
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با 
ارائه گزارشی از وضع بازار ارز، به اقدامات این بانک در شفاف سازی بازار ارز و ایجاد 
اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در 
این جلسه، کلیات منابع و مصارف بودجه سال 9۸ کشور را ارائه کرد که از محورهای 
اصلی آن تأمین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از 
تولید داخلی است .در این زمینه، سیاست هایی  چون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای 
تامین کااهای اساسی، افزایش حقوق شاغان و بازنشستگان و همچنین ارائه بسته های 

معیشتی برای حمایت از خانواده های کم درآمد مورد تأکید قرار گرفته است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار 
کم درآمد در بودجه 9۸، مقرر کرد که بحث در این زمینه در جلس���ه بعدی شورای 

عالی ادامه یابد.
یادداشت سردبير

تأملي در باب پولشويي
بقیه از صفحه اول

 پولشویي در دنیاست4، معهذا مانند بسیاري از قوانین دیگر، در بخش اجرا 
از سازوکار مستحکم و تضمین کافي برخوردار نبوده است و شاید به همین 
دلیل، مسئوان کشور از لزوم برخورد جدي با انواع فساد � که پولشویي یکي 

از آنهاست � تأکید مي کنند. 
پیوستن ایران به معاهده FATF، در عمل اتفاق تازه اي نیست این فرآیند 
که اخیراً به تصویب مجلس نیز رسید اما شوراي نگهبان بر آن اشکال گرفت، 
به زبان ساده یعني یک تعهد بین المللي براي اجراي قانون مقابله با پولشویي 
 FATF خودمان. در حالي که حتي قانون مقابله با پولشویي ایران از تعهدات

سخت گیرانه تر است. 
حتي یک نفر در کشور نمي تواند منکر وجود پولشویي شود. وقتي مسئوان 
تراز اول کشور، از رئیس جمهوري تا معاون  اول و وزراي اقتصادي و حتي 
س��ازمان بازرس��ي کل کشور مرتباً از وجود فس��اد و لزوم مقابله با آن یاد 
مي کنند، این س��خنان به معناي تایید صریح پولش��ویي است. به چند مورد 

اشاره مي کنیم: 
1� مسئوان کشور ساانه ده ها بار اعام کرده اند که 40 درصد اقتصاد فرار 
مالیاتي دارد. رئیس س��ازمان بازرس��ي کل کشور اخیراً اعام کرده است که 
ساانه 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي داریم. فرار مالیاتي یعني پنهان کردن 
بخشي از درآمد صاحبان درآمد از دولت و این طبق نص صریح قانون مقابله 
با پولشویي ایران، پولشویي نامیده مي شود. بنابراین در همین یک قلم 130 هزار 

میلیارد تومان پولشویي داریم. 
2� رئیس جمهوري صریحاً اعام کرده است که ساانه 20 میلیارد دار قاچاق 
کاا به کشور داریم که دولت اخیراً توانسته است این میزان را به 15 میلیارد 
دار تقلیل دهد. اگر هر دار را مطابق نرخ »نیما« 9 هزار تومان محاسبه کنیم، 
ساانه 135 هزار میلیارد تومان قاچاق کاا داریم و اگر حقوق گمرکي از دست 
رفته دولت براي این واردات را به طور میانگین 25 درصد در نظر بگیریم، ساانه 

حدود 34 هزار میلیارد تومان پولشویي در این بخش رخ مي دهد. 
3� جناب آقاي روحاني هنگام ارائه ایحه بودجه در مجلس شوراي اسامي 
گفت که 25 درصد نقدینگي کشور دست مؤسسات غیرمجاز است که با آن هر 
کار غیرقانوني را انجام مي دهند. این به معناي یک پولشویي گسترده است. 

4� آمار اختاس هایي که ساانه انجام مي شود، گواه صریحي بر پولشویي 
است. طبق تعریف، اختاس از اشکال اصلي پولشویي محسوب مي شود. 

5� درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلي و سایر کار هاي 
غیرقانوني وارد سیستم بانکي مي شود. 

6� تایید انواع زمین خواري، جنگل خواري، کوه خواري، ساحل خواري، خروج 
اشیاء تاریخي از کشور و ... به منزله آن است که این درآمدها، نه به نام این 
فعالیت هاي غیرقانوني، بلکه به عناوین دیگري وارد شبکه بانکي مي شود. همه 

این ها، عین پولشویي است. 
همه موارد فوق بارها و بارها توسط مسئوان عالي و میاني کشور اعام مي شود 
و در صفحه اول روزنامه ها مي نشیند. همه این ها به معناي صریح پولشویي 
است. هیچ احدي وقتي پولي را وارد شبکه بانکي مي  کند اعام نمي کند که 
این پول ها را از مسیر اختاس، قاچاق کاا، زمین خواري یا فرار مالیاتي کسب 

کرده ام، بلکه این پول ها را شستشو مي دهد و به بانک مي ریزد. 
اکنون این پرسش مطرح است، که وقتي همگان روزي هزار بار به زبان ها و 
الحان مختلف،  پولشویي را تایید مي کنند، چرا وقتي محمد جواد ظریف، همان 
حرف را، البته خیلي مایم تر از رئیس جمهوري و معاون اول و رئیس سازمان 

بازرسي کل، به زبان مي راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار مي گیرد. 
پي نویس: 

Money Laundering �1 )پولشویي( به جاي Laundry )رختشویي( 
2� آل کاپون، رهبر جرایم س��ازمان یافته و س��ردمدار زیرپاگذاشتن نظم و 
قانون در آمریکا طي دهه 1920 تا 1930. او که ایتالیایي ااصل بود در کارت 
شناس��ایي اش فروش��نده اثاثیه دست دوم معرفي شده بود، اما اغلب کارهاي 
غیرقانوني را به گونه اي انجام مي داد که هیچ رد پا و س��ندي از خود به جا 
نگذارد. افراد او به دس��تور او مرتکب چند قتل هم ش��ده بودند اما پلیس 
نتوانست سند معتبري ارائه دهد و نهایتا در سال 1931 به جرم فرار از مالیات 

به 11 سال حبس محکوم شد. 
FATF �3 یا اقدام مالي براي مقابله با پولشویي مخفف این عبارت است: 

 Financial Action Task Force
4� قانون مبارزه با پولشویي در ایران به دقت موارد ذیل را پولشویي مي داند: 
الف � تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاي 
غیرقانوني با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم 

به دست آمده باشد. 
ب � تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانوني 
آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشي از ارتکاب جرم بوده 
یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن 

جرم نگردد. 
ج � اخفاء یا پنهان یا کتمان ماهیت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، 
جابه جایي یا مالکیت عوایدي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم 

تحصیل شده باشد. 
)به نقل از روزنامه رس��مي جمهوري اس��امي ایران شماره 18353 هشتم 

اسفند 1386(



«تاالر علوم در ايران اسالمى» با طبقهبندى علوم 
در چهار بخش و نمايش 49 نســـخه خطى و دو 

اسطرالب قديمى، در موزه ملى ملك افتتاح شد.
 بـــه گزارش ايســـنا، در آيين افتتاح اين تاالر 
دائمى، غالمرضا خواجه سروى، مديرعامل كتابخانه 
و موزه ملى ملك اظهار كرد: با آغاز فعاليت توليت 
جديد آستان قدس، نقشه راه موسسه ملك اين طور 
تعريف شـــد كه اين مكان به پايگاهى فرهنگى در 

تهران تبديل شود.
 او با تاكيد بر اينكه قرار است از امكانات اين 
موزه براى گسترش فرهنگ و تمدن و سيره رضوى 
در پايتخت استفاده شود، بيان كرد: بر همين اساس 
بنا داريم تا در 365 روز سال روزى نباشد كه خالى 

از برنامههاى فرهنگى باشيم.

 وى با اشـــاره به وجود خانهى تاريخى حاج 
حسين آقا ملك در بازار بينالحرمين تهران، ادامه داد: 
قرار اســـت اين خانه نيز به زودى به مركزى براى 

ترويج ارزشهاى اصيل بازار تبديل شود.
 او فلسفه افتتاح سالن علوم در ايران اسالمى را 
در اين دانست كه مرحوم ملك نسخ زيادى در بحث 
علوم اسالمى جمعآورى كرده بود كه بايد به نمايش 

گذاشته شده و به بهرهبردارى مىرسيدند.
 خواجه سروى ترقى معارف و حفظ صبغهى 
تاريخـــى را دو انگيزه حاج حســـين آقا ملك از

 جمع آورى مجموعههاى خود عنوان كرد و افزود: 
دستاوردهايى كه به نمايش گذاشته مىشود مربوط 
به 12 رشـــته علمى ماننـــد رياضى، كيميا، طب و 
نجوم تا دوره قاجار است.  رضا دبيرىنژاد، معاون 
فرهنگى كتابخانه و موزه ملى ملك نيز در اين آيين 
دربـــارهى چگونگى راهاندازى اين تاالر كه در طبقه 
دوم موزه و قرينه با سالن هنر و زندگى افتتاح شد، 
گفت: پس از يك امكانســـنجى متوجه شديم كه 
يكى از حوزههاى مورد عالقه حاجحسين آقا ملك 
جمعآورى كتب در حوزه علوم اسالمى بوده است، 
اما اين سوال براى ما مطرح بود كه در موزه ملك 

قرار است چه روايتى از علم داشته باشيم.
 او با بيان اينكه اين تاالر جديد وارد مباحث 
علمى مىشود، اضافه كرد: تاكنون معموالً همه چيز 
در قالب ميراث فرهنگى ديده شده و بسيار كمتر به 

وجوه علمى توجه شده است.
 در ادامه اين مراسم مهدى محقق، پژوهشگر و 
كتابشـــناس تاريخى و رييس انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگى نيز در سخنانى اظهار كرد: خيلى خوشحال 
بودم شـــخصى كه در گردآورى نسخ خطى تالش 

مىكند خودش هم عاشق نوشتن است. 
در دنيا افراد زيادى دنبال جمعآورى نسخ خطى 
هستند اما فرق حاج حسين آقا ملك با ديگران در 
اين بود كه وى خود اهل ذوق و شعر بود و آثارى 

به خط خود ايشان در مجموعه موجود است.  نگار 
ســـاغرچى، مسوول نمايشگاههاى موزه ملك نيز در 
توضيحى در مورد داستانى كه براى تاالر «علوم در 
ايران اســـالمى» تعريف شده، بيان كرد: براى اينكه 
تصوير درســـتى را از اين سالن نشان دهيم در آغاز 
ســـالن با طبقهبندى علوم كار را شروع كردهايم كه 
شامل مشتقات، رياضيات و علوم تجربى است. در 
دو طرف تاالر نيز به ســـاير علوم مانند فيزيك يا 
علم حيل قديم، علم كيميا يا شيمى امروزى، اپتيك 
يا نورشناسى و جانورشناسى و داروشناسى پرداخته

شده است.
 او ادامه داد: در چهار گوشه زون حساب شامل 
هندسه، جبر، موسيقى و رياضيات، زون نجوم شامل 
علـــم نجوم، علم رصدخانهها، ابزارآالت نجومى و 

احكام نجومى، زون علوم زمين شامل علم كشاورزى 
يا فالحت، كانىشناسى، جغرافيا و تقويم كشاورزى و 
در نهايت زون پزشكى كه شامل تشريح، داروشناسى 
و مشتقات علم طب همچون شناخت بيمارىها است، 

قرار داده شدهاند.
 او با اشـــاره به نمايش 49 نسخه خطى و دو 
اسطرالب در تاالر جديد موزه ملى ملك از گنجينهى 
اين موزه، بيان كرد: يكى از اســـطرالبها مربوط به 
دوره صفوى و اسطرالب ديگر تاريِخ مشخصى ندارد 

و البته كاربرى آن نيز تزئينى بوده است.
 او با اشـــاره به اينكه در قسمت مركزى تاالر 
هشت دانشمند اسالمى كه در گنجينه موزه از آنها 
آثار يا مجموعههايى وجود داشـــته، قرار داده شده 
است، اين دانشمندان را «جمشيد غياثالدين كاشانى»، 
«ابنسينا»، «فارابى»، «قطبالدين شيرازى»، «ابوريحان»، 
«عبدالرحمن صوفىرازى»، «خواجهنصيرالدين طوسى» 

و «زكرياى رازى» معرفى كرد.
 ساغرچى ادامه داد: در انتهاى تاالر نيز گاهشمارى  
از تاريخ نسخ خطى در ايران تا دوره جديد روايت 
شده است كه با توجه به اينكه تعداد نسخ خطى زياد 
بود، تالش كرديم نسخ گزيده و شاخص براى نمايش 
انتخاب شـــوند.  در آيين افتتاح تاالر جديد موزه 
ملى ملك همچنين از كتاب «به خط خويشتن» كه 
فهرست دستنوشتههاى آيت اهللا العظمى سيداحمد 

حسينىزنجانى است، رونمايى شد.
 اين مجموعه كه وقف موزه ملى ملك شده است، 
200 ساله است و مستندات و دستخطهاى  حدوداً
آيت اهللا العظمى ســـيداحمد حسينىزنجانى را كه 
تاكنون در جايى چاپ و معرفى نشده نشان مىدهد.  
در اين مراســـم، على محمد سعادتى شهردار منطقه 
12 تهران، پرستو فخارى، عضو شوراى شهر تهران، 
مولوى محمد اسحاق مدنى مشاور رئيس جمهور در 
اموراهل ســـنت، عبداهللا انوار محقق و تهرانپژوه و 

اسداهللا امرائى مترجم نيز حضور داشتند.

محوطه تاريخى ريوى يكى 
از شهرهاى مهم دوران هخامنشى 
در شـــمال شرق كشور از نوروز 
1398 پذيراى گردشگران داخلى 

و خارجى است.
 به گزارش ايســـنا به نقل از 
روابط عمومى پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى و گردشگرى، محمد جواد 
جعفرى، سرپرست فصل ششم 
كاوش باستانشناسى در محوطه 
ريوى شهرســـتان مانه و سملقان 
در خراســـان شمالى با اشاره به 
ثبت محوطه ريوى با وســـعتى 
110 هكتارى در ســـال 1346 در 
فهرست آثار ملى كشور گفت: در 
پژوهشهاى باستانشناسى كه از 
ســـال 1391 در محوطه تاريخى 
"ريوى" آغاز شده، باستانشناسان 
بـــه بقاياى يك شـــهر از دوران 
هخامنشى تا ساسانى دست يافتند 
و با توجه به اهميت اين كشـــف 
تاكنون شـــش سال پژوهشهاى 
باستانشناسى در اين محوطه ادامه 

يافته است.
 به گفتـــه وى، كاوشهاى 
ســـال 1396 در محوطه تاريخى 
ريوى منجر به كشف بقاياى يك 
تاالر ســـتوندار در بخش جنوبى 
محوطه و بقاياى يك ســـاختمان 
بزرگ خشـــتى مربوط به دوران 
هخامنشـــى تا ساسانى در مركز 
محوطه و يك گورستان مربوط به 

عصر مفرغ(چهار هزار سال قبل) 
در بخش شمالى شد.

 جعفرى با اشـــاره به اينكه 
براســـاس اهميت باستان شناسى 
اين آثار، در كاوشهاى امســـال 
نيز مطالعات روى اين ســـه نقطه 
متمركز بود كه منجر به شناخت 
بخش زيادى از جزئيات معمارى 
بناهاى مربوط به دوران هخامنشى 
و اشـــكانى و وضعيت گورستان 
عصر مفرغ محوطه شـــد، افزود: 
در مهـــر ماه امســـال همراه با 

فعاليتهاى باستانشناسى، مرمت 
ديوارهاى خشـــتى تاالر ستوندار 
و ديگر ساختارهاى خشتى يافت 
شـــده آغاز شـــد و براى بازديد 
گردشـــگران دو گمانه به ابعاد

12× 12 متر و 5× 5 متر با اسكلت 
فلزى مسقف شد.

 وى با بيـــان اين نكته كه 
محوطـــه تاريخى ريوى از نوروز 
1398 پذيراى گردشگران داخلى 
و خارجـــى خواهد بود، گفت: 
وســـعت اين محوطه در دوران 

هخامنشى به بيش از 110 هكتار 
رسيده و به نظر مىرسد يكى از 
شهرهاى مهم دوران هخامنشى در 

شمال شرق كشور بوده است.
 او با بيان اينكه بر اســـاس 
اين پژوهشها، از دوران اشكانى 
و ساسانى نيز شواهد معمارى و 
باستان شناسى مختلفى در محوطه 
ريوى بدســـت آمده كه نشان از 
توالى اســـتقرارى پس از دوران 
هخامنشى در محوطه ريوى دارد، 
اظهار كرد: با توجه به اهميت علمى 

و گردشگرى اين اثر تاريخى، اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان شمالى با 
همكارى موسسه باستان شناسى 
آلمان، برنامـــه منظمى را تحت 
عنوان "پروژه باستان شناسى ريوى" 
براى كاوش و پژوهشهاى باستان 

شناسى برنامهريزى كرد.
 وى با اســـتناد به شـــواهد 
باستان شـــناختى گفت: "ريوى" 
يكـــى از مهمترين محوطههاى 
دوران تاريخى شمال شرق كشور 
است كه پژوهشهاى باستانشناسى 
هدفمند در آن مىتواند باعث ارتقاى 
شناخت ما از هويت تاريخى منطقه 
و رشـــد صنعت گردشگرى در 

استان شود.
 اين باستانشناس اضافه كرد: 
فعاليتهاى پژوهشى در محوطه 
تاريخى ريوى به صورت مشترك 
بين اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان شمالى 
و موسســـه باستان شناسى آلمان 
در ايران و با حمايت پژوهشگاه 
ميراث فرهنگى و گردشگرى انجام 
مىشـــود. همچنين تا كنون پنج 
فصل كاوشهاى باستانشناسى در 
محوطه ريوى با مشاركت باستان 
شناسان آلمانى انجام شده و فصل 
ششم اين كاوشها از مهر امسال 
آغاز و در اواســـط آبان به پايان 

رسيد.

دوشنبه 5  آذر 1397ـ    18  ربيعاالول  1440ـ   26  نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27155

محوطه تاريخى  شهر هخامنشى به روى گردشگران باز مى شود
آغاز نامنويسى آزمون دكترى از فردا

مشـــاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور گفت: داوطلبان مىتوانند 
پس از مطالعه دفترچه راهنماى ثبت نام كه همزمان با شروع ثبت نام ( 6آذر) 
در سايت سازمان سنجش قرار مىگيرد و اطالعيه تكميلى اين سازمان كه از 
شنبه 3آذر بر روى سايت منتشر شده، در مهلت تعيين شده شخصا نسبت به 

تكميل تقاضانامه اينترنتى ثبت نام اقدام كنند.
دكتر حسين توكلى در گفتوگو با ايسنا، اظهار داشت: ثبت نام براى 
شركت در آزمون دوره دكترى (پى اچ دى نيمه متمركز) سال 1398در هفت 
گروه آزمايشى و 245كد رشته امتحانى شامل 62كد رشته امتحانى گروه علوم 
انسانى، 46كد رشته امتحانى گروه علوم پايه، 60كد رشته امتحانى گروه فنى و 
مهندسى، 35كد رشته امتحانى گروه كشاورزى و منابع طبيعى، هفت كد رشته 
امتحانى گروه آزمايشى هنر، 26كد رشته امتحانى گروه آزمايشى دامپزشكى و 9كد 
رشته امتحانى زبان براى پذيرش دانشجو در دورههاى روزانه، نوبت دوم شبانه، 
دانشگاه آزاد اسالمى، دانشگاه پيام نور، مراكز آموزشى غيردولتى وغيرانتفاعى و 
پرديسهاى خودگردان دانشگاهها از روز سهشنبه ششم آذرماه 1397از طريق 
سايت مركز سنجش به نشانىwww.sanjesh.org آغاز مىشود و روز دوشنبه 
12آذرماه پايان مىيابد. به گفته توكلى، با توجه به ضوابط، هر داوطلب بر اساس 
عالقه فقط در يك كدرشته متناسب با رشته فارغالتحصيلى در كارشناسى ارشد 
خود مىتواند در اين آزمون ثبت نام كند. مشاور عالى سازمان سنجش آموزش 
كشور در ادامه افزود: كارت ورود به جلسه آزمون ورودى دوره دكترى نيمه 

متمركز سال 98از روز سهشنبه 30بهمن 97توزيع مىشود.
وى همچنين تاكيد كرد: داوطلبان از روز سهشـــنبه 30بهمن تا ساعت 
12پنجشنبه 2اسفند مىتوانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به 

دريافت كارت شركت در آزمون اقدام كنند.
توكلى در پايان خاطر نشان كرد: بر اساس برنامه زمانى پيش بينى شده 
آزمون ورودى دوره دكترى نيمه متمركز ســـال 98روز جمعه 3اسفند 97در 

حوزههاى امتحانى مربوط برگزار مىشود.
مواد امتحانى و ضرايب كنكور ارشد 98اعالم شد

اصالحيه مجموعهها، مواد امتحانى و ضرايب آزمون كارشناســـى ارشد 
ناپيوسته سال 1398منتشر شد.

به گزارش ايســـنا،به دنبال انتشـــار اطالعيه 15مهرماه 97درباره جداول 
رشتههاى امتحانى آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1398، تغييراتى در 
مفاد جداول برخى از رشتههاى امتحانى صورت گرفت. بر اين اساس جداول 
نهايى به صورت كامل در دفترچه راهنماى ثبتنام و شركت در آزمون (دفترچه 
شماره 1) درج خواهد شد. همچنين اصالحات مجموعه ها و مواد امتحانى 
آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1398در سايت سازمان سنجش آموزش 
كشور منتشر شده است و داوطلبان براى اطالع از جزييات آن مىتوانند به 

آدرس اينترنتى اين سازمان به نشانىwww.sanjesh.orgمراجعه كنند.
زمان توزيع كارت آزمون وكالت

كارآموزى وكالت ســـال 97 از فردا، سهشـــنبه 6 آذر  داوطلبان آزمون
مىتوانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش كارت ورود به جلسه خود را 

دريافت كنند.
به گزارش ايســـنا، بر اســـاس برنامه زمانى اعالم شده از سوى سازمان 
كارآموزى وكالت سال 1397، صبح روز جمعه  سنجش آموزش كشور، آزمون
9 آذر در 25 شهرســـتان برگزار خواهد شـــد. كارت شركت در آزمون فوق 
براى كليه داوطلبان از روز سهشنبه 6 آذر بر روى پايگاه اطالعرسانى سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانىwww.sanjesh.orgقرار مىگيرد و داوطلبان 
پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالى بايد 
مطابق بند «ب» و «ج» اين اطالعيه  كه در سايت سازمان سنجش قرار دارد، به 

حوزههاى رفع نقص مندرج در جدول ذيل اين اطالعيه مراجعه كنند. 
آدرس و محل رفع نقص كارت شـــركت در آزمون كارآموزى وكالت 
سال 97 كليه داوطلبان در جدول شماره 2 مندرج در اطالعيه اين آزمون ذكر 
شده است و داوطلبان براى اطالع از جزييات اين اطالعيه به سايت سازمان 

سنجش مراجعه كنند.
دانشجويان مشمول دريافت جايزه بنياد ملى نخبگان مشخص شدند

اسامى اولين فهرست دانشجويان مشمول جايزههاى تحصيلى بنياد ملى 
نخبگان سال تحصيلى 98-1397اعالم شد.

به گزارش ايسنا، اولين فهرست اسامى مشمولين جايزههاى تحصيلى بنياد 
ملى نخبگان سال تحصيلى 98-1397  اعالم شد و اين دانشجويان مىتوانند 
ضمن مراجعه به سايت اينترنتى بنياد به آدرس  tehran.bmn.irو آشنايى 
با فرايند استفاده از جوايز مذكور، براى بارگذارى مدارك در سامانه سينا به 

كارشناسان معين دفتر استعدادهاى درخشان دانشكده خود، مراجعه كنند.
همچنين فهرستهاى بعدى مشمولين جوايز تحصيلى بنياد نخبگان به 

تدريج و از طريق سايت اين بنياد اعالم خواهد شد. 
فراخوان وزارت بهداشت براى اعطاى گرنت تحقيقاتى به محققان جوان

فراخوان گرنت تحقيقاتى استادياران فعال و جوان دانشگاههاى علوم پزشكى 
كشور از سوى معاونت تحقيقاتوفناورى وزارت بهداشت منتشر شد.

به گزارش ايســـنا، محققان جوان علوم پزشكى تا 30آذر فرصت دارند 
طرحهاى تحقيقاتى اوليه يا پيشپروپوزال خود را ارسال كنند.

اين فراخوان در راستاى تشويق استادياران فعال و جوان دانشگاههاى علوم 
پزشكى كشور با اهداى گرنت تحقيقاتى به ميزان 150 ميليون ريال است.

شرايط الزم كانديداهاى دانشگاههاى علوم پزشكى كشور براى دريافت 
اين گرنت شامل موارد زير است: "استادياران طرحى، قراردادى و پيمانى دانشگاه 
باشند(در دانشكدههاى تازه تاسيس مربى هم قابل قبول است)"، "داراى سن 
40 سال و كمتر باشند (متولد اول آبان 1357 يا بعد از آن)"، "نويسنده اول يا 
مسئول مقاله با شرايط زير باشند: مقاله اصلى يا مرورى، تاريخ انتشار مقاله در 
3و باالتر يا در فهرست  IFسال 2017 يا 2018 باشد و در مجالت با شاخص

5 درصد برتر رشتههاى موضوعى مبتنى برcite scoreباشد". 
محققان داراى شرايط اين گرنت مىتوانند از طريق معاونتهاى تحقيقات 

و فناورى دانشگاههاى علوم پزشكى كشور اقدام كنند.
معاون آموزشى وزارت علوم: ظرفيت علمى و كاربردى هاى وابسته صفر است

معاون آموزشى وزارت علوم، فناورى و تحقيقات گفت: مراكز علمى و 
كاربردى وابسته به دستگاه هاى اجرايى در حال حاضر فعال نيستند و ظرفيت 

تمامى اين دانشگاه ها به صفر رسيده است.
به گزارش ايرنا، مجتبى شريعتى نياسر در جمع خبرنگاران در حاشيه 
مراسم ترحيم مادر رييس دانشگاه آزاد اسالمى، افزود: قرار نيست مراكز علمى 
و كاربردى وابسته به دستگاه هاى اجرايى غير فعال از اين پس ديگر به فعاليت 
خود ادامه دهند. وى درباره آخرين وضعيت دانشگاه هاى دستگاه هاى اجرايى 
يادآورشد: تمامى مراكز آموزشى وابسته به دستگاه هاى اجرايى تا پايان آذرماه 
فرصت دارند نسبت به مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى تعيين تكليف 
شوند. به گفته وى؛ وزارت علوم تالش مى كند تا مراكز وابسته به دستگاه هاى 
اجرايى موفق به حيات خود ادامه دهند، اما شوراى عالى انقالب فرهنگى يك 

نهاد باالدستى است كه وزارت علوم از اين نهاد تبعيت مى كند.
معاون آموزشى وزارت علوم افزود: مراكزى كه وضعيت خود را تا پايان 
آذرماه سال جارى مشخص كنند از اين قاعده مستثنى مى شوند و به فعاليت 
خود ادامه مى دهند اما مراكزى كه شامل مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى 

باشند بايد به فعاليت در اين زمينه پايان دهند.
اعالم ظرفيت جديد براى دستيارى فوق تخصصى

ظرفيت جديد براى آزمون دستيارى فوق تخصصى پزشكى اعالم شده 
است و داوطلبان تا امروز 5آذر فرصت دارند دوباره انتخاب رشته كنند.

به گزارش مهر، تمامى شركت كنندگان سى و پنجمين دوره آزمون پذيرش 
دستيار فوق تخصصى كه در مرحله اعالم نتايج اصلى موفق به كسب قبولى 
شده اند مى توانند با توجه به جدول تكميل ظرفيت كه از سوى مركز سنجش 

آموزش پزشكى منتشر شده است، مجددا انتخاب رشته كنند.
تعداد 139نفر براى اين تكميل ظرفيت در رشته هاى مختلف ظرفيت 
جديد اعالم شـــده است. همچنين داوطلبان شصت و پنجمين دوره آزمون 
دانشـــنامه تخصصى كه موفق به كسب قبولى در آزمون دانشنامه تخصصى 
رشته هاى پيش نياز شده اند مى توانند با توجه به جدول شماره يك و دو 
تكميل ظرفيت كه از سوى مركز سنجش آموزش پزشكى منتشر شده است، 

مجددا انتخاب رشته كنند.
تسهيالت اعزام به خارج در دانشگاه علوم پزشكى تهران ريالى شد

هيأترئيســـه دانشگاه علوم پزشكى تهران دستورالعمل نحوه پرداخت 
تمامى تسهيالت اعزام به خارج از كشور را اصالح و به معاونت بينالملل 

دانشگاه ابالغ كرد .
به گزارش مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشكى تهران، طبق اصالحات 
انجام شده تمامى پرداختهاى مربوط به دورههاى فرصت مطالعاتى، كنگرههاى 
خارج از كشور، سفرهاى برنامهريزى شده و بورسهاى تكميلى دانشجويان از 
پرداخت دالرى به ريالى تغيير كرد. اين مصوبه در جلسه 15آبان ماه هيأترئيسه 
دانشگاه به دنبال نوسانات قيمت ارز و مسائل پيش روى اعضاى هيات علمى 
و غيرهيات علمى در اين باره به تصويب رسيد. متقاضيان كنگرههاى خارج از 
كشور طبق روال سابق با تكميل فرمهاى مربوطه و دريافت كمكهزينه امكان 
شركت در اين برنامهها را خواهند داشت و درخواست شركتكنندگان در ساير 
دورهها نيز چون قبل در شوراى بورس دانشگاه مطرح و تصميم نهايى اخذ 
خواهد شد. دستورالعمل هاى استفاده از دوره فرصت مطالعاتى اعضاى هيئت 
علمى دانشگاه، سفرهاى برنامه ريزى شده داخل و خارج كشور اعضاى هيات 
علمى و كاركنان دانشگاه ، دستورالعمل حمايت از گذراندن بخشى از دوران 
تحصيل در خارج كشور براى دانشجويان تحصيالت تكميلى و دستياران و 
دستورالعمل نحوه پرداخت كمك هزينه شركت و ارائه مقاله اعضاى هيات علمى، 
غير هيات علمى و دانشجويان دانشگاه در همايش هاى خارج از كشور ابالغ 
شده است. بر اساس ماده يك دستورالعمل نحوه پرداخت كمك هزينه شركت 
و ارائه مقاله اعضاى هيات علمى، غير هيات علمى و دانشجويان دانشگاه در 
همايش هاى خارج از كشور، كمك هزينه سفر براى ارائه پوستر يا سخنرانى 
در همايش ها براى كشورهاى همسايه، حوزه خليج فارس 30ميليون ريال و 

مابقى كشورها  50ميليون ريال است.

جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به كار خود پايان داد
بيســــت و پنجمين جشنواره 
بيــــن المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همدان با معرفى برگزيدگان در بخش 
هاى مختلف به كار خود پايان داد.

بــــه گزارش ايرنا، اين دوره از 
جشــــنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــــوان با شــــعار «كودك و 
حقوق اجتماعى و كودك و حقوق 
شهروندى» از 28 آبان ماه آغاز شد 
و اختتاميه آن با اســــتقبال هنرمندان 
عرصه تئاتر ظهر امروز در ســــالن
 ابن سيناى شــــهر همدان برگزار 

شد.
مســــابقه داوران  هيــــأت 
 نمايشنامه نويسى بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان متشكل از محمد چرم شير، 
بهرام جالليپور و حميدرضا نعيمى 
پس از مطالعه و كارشناسى نسخه آثار 
معرفى شده مرحله ى نخست اين 

مسابقه آراء نهايى را اعالم كردند.
هيأت داوران مسابقه نمايشنامه
نويســــى، از آثار «عقيل جماعتى» 
براى نگارش نمايشنامه «شعله هاى 
خارك هيچ گاه خاموش نمى شوند» 
از خــــارك، «عماد نصرآبادى» براى 
نگارش نمايشنامه «كتاب خورها» از 
مشهد و «سميرا سليمانى فارسانى» 
براى نگارش نمايشنامه «ماه و ماهى» 
از فارســــان با اهــــداى لوح تقدير 
و جايزه نقــــدى به مبلغ هر كدام 

15 ميليون ريال تقدير كردند.
هيأت داوران اين مسابقه پس از 
ارزيابى آثار حاضر در بخش موسيقى 
تنديس جشــــنواره، ديپلم افتخار و 
جايزه نقدى را به «عليرضا ستارى» 
براى موســــيقى نمايش «آدم برفى» 
از همــــدان تقديم كردند.همچنين 
در بخــــش طراحى صحنه تنديس 
جشــــنواره، ديپلم افتخار و جايزه 
نقــــدى به «محمد طالبى» و «راضيه 
پاشايى» براى طراحى صحنه نمايش 
«سفر دندانها» از همدان اهدا شد.در 
اين بخش «اميرحسين انصافى» براى 
بازى در نمايش «روياى ســــفيد» از 
تهران به عنوان بهترين بازيگرى مرد، 
تنديس جشــــنواره، ديپلم افتخار و 
جايزه نقدى را دريافت كرد.تنديس 
جشــــنواره، ديپلم افتخار و جايزه 
نقدى به «سوده سعدائى» براى بازى 
در نمايش «روياى سفيد» از تهران 
به عنــــوان بهترين بازيگر زن اهدا 
شد.در بخش نمايشنامه نويسى «نگار 
نادرى» از الهيجان بواسطه نگارش 
نمايشــــنامه «لباس هاى رنگارنگ» 
تنديس جشــــنواره، ديپلم افتخار و 

جايزه نقدى را دريافت كرد.

همچنين در بخش كارگردانى 
تنديس جشــــنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى به «شــــراره طيار» 
بــــراى كارگردانى نمايش «گورخر 
سياه» از تهران اهدا شد.جايزه ويژه 
اين بخش نيــــز به علت توجه به 
ويژگى هاى متناســــب با هدف اين 
فراخوان جشــــنواره و تناسب آثار 
براى اجرا در مراكز آموزشــــى پيش 
دبستانى، كودكستان و مهد كودك 
ها به نمايش «لباسهاى رنگارنگ» به 

كارگردانى نگار نادرى از الهيجان 
تقديم شــــد.در بخش موســــيقى 
تنديس جشــــنواره، ديپلم افتخار و 
جايــــزه نقدى به «احمد جعفرى» و 
«اميرمحمد انصافى» براى موسيقى 
نمايش «رويــــاى درون كودك» از 

تهران اهدا شد.
تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى به «حميدرضا زارعى» 
بــــراى طراحى فضا و لباس نمايش 
«دوباره» از همدان تعلق گرفت.هيأت 
داوران با اهداى لوح تقدير و جايزه 
نقدى از «حميدرضا رضايى مجد» 
براى بــــازى در نمايش «گوجى و 
ووجى» از همدان به عنوان بهترين 

بازيگر مرد تقدير كردند.
تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 
جايزه نقدى به آقاى «مهدى حبيبى» 
براى بازى در نمايش «كتاب قديمى 
پدر بزرگ» از تهران اهدا شد.«زهره 
قاسمى» براى بازى در نمايش «روياى 
درون كــــودك» از تهران به عنوان 
بهترين بازيگر زن مورد تقدير قرار 
گرفت اما تنديس جشنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى به برگزيده اين 
بخش «نرگس خاك كار» براى بازى 

در نمايش «كتاب قديمى پدربزرگ» 
از تهران تعلق گرفت.در بخش طرح 
و ايــــده هيأت داوران با اهداء لوح 
تقدير و جايزه نقدى از خانم «زهرا 
مريــــدى» براى طرح و ايده نمايش 
«روياى درون كودك» از تهران تقدير 
كردند.همچنين در اين بخش تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى 
به «نرگــــس خاك كار» براى طرح 
و ايــــده نمايش «كتاب قديمى پدر 

بزرگ» از تهران اهدا شد.

«سيدسوران حسينى» و خانم 
«زهره قاســــمى» براى كارگردانى 
نمايــــش «رويــــاى درون كودك» 
از تهران تقدير شــــدند و تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى 
به «نرگس خاك كار» براى كارگردانى 
نمايش «كتاب قديمى پدر بزرگ» از 
تهران تقديم شد.جايزه ويژه هيأت 
داوران شــــامل لوح تقدير و جايزه 
نقدى به جهت درخشش بازيگران 
خردسال و هماهنگى اجرا به نمايش 
«جادوى گل ســــرخ» به كارگردانى 
پژمان شاهوردى از بروجرد و «كتاب 
قديمى پــــدر بزرگ» به كارگردانى 
نرگس خاك كار اهدا شد.در بخش 
بخش كــــودك «چارلى و كارخانه 
شكالت سازى» به كارگردانى فريبا 
دليــــرى از تهران، در بخش نوجوان 
«پــــدر آن» بــــه كارگردانى مهدى 
فرشيدى سپهر از تهران، در بخش 
بين الملل نمايش بينوايان از كشور 

فرانسه مورد تقدير قرار گرفتند.
 در بخش موســــيقى تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى 
به «عماد عربزاده» و «حسن جامعى» 
براى موسيقى نمايش «جنگ بازى» 

از ايران شــــركت كننده در بخش 
تئاتر نوجوان تعلق گرفت.در حوزه 
طراحــــى صحنه «محمد عاقبتى» و 
«رضا بهجت» براى طراحى صحنه 
نمايش «ماهى سياه كوچولو» از ايران 
برگزيده شــــدند.تنديس جشنواره، 
ديپلم افتخار و جايزه نقدى بخش 
طراحى لباس به «ســــولماز ايمانى» 
و «مريــــم بازل» براى طراحى لباس 
نمايش «قيزيل باشــــماق» از ايران 
شركت كننده در بخش تئاتر نوجوان 

تعلق گرفت.«محمدهادى عطايى» 
براى بازى در نمايش «ماهى ســــياه 
كوچولــــو» به عنوان بهترين بازيگر 
مــــرد و «زينب فخار» براى بازى در 
نمايش «جنگ بازى» از ايران شركت 
كننده در بخش تئاتر نوجوان به عنوان 
بهترين بازيگر زن انتخاب شدند.در 
بخش نمايشنامه نويسى نيز تنديس 
جشــــنواره، ديپلم افتخار و جايزه 
نقدى به «حســــن حاجتپور» براى 
نگارش نمايشنامه «جنگ بازى» اهدا 
شد.«محمد عاقبتى» براى كارگردانى 
نمايش «ماهى سياه كوچولو» تجليل 
شــــد و هيأت داوران پيشنهاد داد 
گروه تئاتر «بچه هاى رنگين كمان» 
از شهر قم براى توليد اثر جديد خود 
از سوى اداره كل هنرهاى نمايشى 

مورد حمايت قرار گيرد.
همچنين هيأت داوران پيشنهاد 
كرد نمايش «جنگ بازى» از جزيره 
خارك براى اجراى عمومى در تهران 
مــــورد حمايت قرار گيرد.در بخش 
مسابقه تئاتر ايران بيست و پنجمين 
جشــــنواره بينالمللى تئاتر كودك و 
نوجوان، امسال در بخش موسيقى 
از «عليرضا ستارى» براى موسيقى 

نمايــــش «موش و گربه» از همدان 
تقدير شد و تنديس جشنواره، ديپلم 
افتخار و جايزه نقدى به «حميدرضا 
شــــجاعى» براى موسيقى نمايش 
«چارلى و كارخانه شكالت سازى» 
شركت كننده از بخش كودك اهدا 

شد.
همچنيــــن در بخش طراحى 
صحنه و لباس هيــــأت داوران از 
«مهدى شريفى» براى طراحى صحنه 
نمايش «تيستو سبز انگشتى» تقدير 
كرد.تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايزه نقدى اين بخش به «مهدى 
نيــــك روش» براى طراحى صحنه 
نمايش «چارلى و كارخانه شكالت 
سازى» تعلق گرفت.«زهرا يعقوبى» 
براى طراحــــى لباس نمايش «مخ 
پريشونهاى شلم» از بخش نوجوان 
موفق به دريافت تنديس جشنواره، 
ديپلم افتخار و جايزه نقدى شد.هيأت 
داوران «سيدمهرداد كاووسى حسينى» 
را بــــراى بازى در نمايش «موش و 
گربــــه» از بخش نوجوان به عنوان 

بهترين بازيگر مرد تقدير كرد.
و تنديس جشنواره، ديپلم افتخار 
و جايــــزه نقدى بهترين بازيگر مرد 
بــــه «آرش صادقيان حقيقى» براى 
بازى در نمايش «چارلى و كارخانه 
شكالت ســــازى» از بخش كودك 
تعلق گرفت.«آنالى شكورى» براى 
بازى در نمايش «مخ پريشــــونهاى 
شــــلم» از بخش نوجــــوان تقدير 
شــــد و تنديس بهترين بازيگر زن 
به «شــــيرين كاشفى» براى بازى در 
نمايش «چارلى و كارخانه شكالت 
سازى» اهدا شد. در بخش نمايشنامه
نويســــى از «امير مشهدى عباس» 
براى نگارش نمايشنامه «اژدها اولين 
حيوان خانگى» از بخش كودك تقدير 
كرد اما هيأت داوران در اين بخش 
انتخاب برگزيده نداشتند.در عين حال 
هيــــأت داوران با اهداء لوح تقدير 
و جايزه نقدى از «رضا جوشــــعار» 
براى كارگردانى نمايش «پينوكيو» از 
بخش كودك تقدير كرده و تنديس 
جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدى 
به «محمد جهانپا» براى كارگردانى 
نمايش «تيستو سبز انگشتى» تقديم 
شد. هيأت داوران به خاطر توجه به 
موضوع با اهميت در حوزه مسائل 
خانواده و ارتباط والدين و فرزندان 
با بهره گيرى از شيوههاى نوين تئاتر 
كاربردى جايزه ويژه خود را شامل 
ديپلم افتخار، تنديس جشن واره و 
جايزه نقدى به نمايش «پدر آن» به 
كارگردانى مهدى فرشيدى سپهر از 

بخش نوجوان تقديم كرد. 

 افتتاح تاالر علوم در ايران اسالمى

دو مراسم يادبود براى عباس عبدى 
مراسم يادبود عباس عبدى 
ـ داستاننويسـ  در اصفهان و 

تهران برگزار مىشود.
به گزارش ايســـنا، مراسم 
يادبود زندهياد عباس عبدى روز 
سهشـــنبه (6 آذر ماه) از ساعت 
14 تا 16 در مســـجد كازرونى 
به نشـــانى اصفهان، خيابان مير 

برگزار مىشود.
همچنين مراســـم ترحيم 
ديگرى براى اين داستاننويس 
در تهران، روز جمعه (9 آذر ماه) 
ساعت 15:30 تا 17 در مسجد 

نور واقع در ميدان فاطمى برپا مىشود.
عباس عبدىـ  داستاننويسـ  متولد 1331، روز  اول آذر ماه از 
دنيا رفت. از آثار او مىتوان به «قلعه پرتغالىها»، «بايد تو را پيدا كنم»، 

«پرندههاى هلندى»، «شناگر» و » دريا خواهر است» اشاره كرد.
 «رضا» برنده جايزه سينهپالس جشنواره فيلم بلفور شد

 جايزه ســـينهپالس بخش 
مســـابقه بينالملل سىوسومين 
جشنواره فيلم بلفور فرانسه به فيلم 

«رضا» از ايران رسيد.
 سىوسومين جشنواره جهانى 
فيلم بلفور فرانسه جايزه سينهپالس 
بخش مسابقه بينالملل خود را به 
فيلم سينمايى «رضا» ساخته عليرضا 
معتمـــدى اهدا كرد.اين جايزه به 
همـــراه مبلغ 15 هزار يورو براى 
حمايت از اكران عمومى فيلم در 

كشور فرانسه است.
«رضا» پيش از اين تقديرنامه هيأت داوران جشـــنواره فيلم بمبئى 
را نيز دريافت كرده بود. ســـائوپائولو برزيل، هانوى ويتنام و سينهايران 
تورنتو كانادا از ديگر جشنوارههايى هستند كه «رضا» در آنها شركت 

كرده است.
عليرضا معتمدى، سحردولتشاهى، ستاره پسيانى، رضا داوودنژاد، افسر 
اسدى، سولماز غنى، نسيم ميرزاده، مرجان مشتاقيان و پانتهآ مرزبانيان 
بازيگران «رضا» هستند و عرضه و پخش جهانى آن را محمد اطبايى 

(مستقلهاى ايرانى) برعهده دارد.

توليدات ناشران كتابهاى كمك درسى يك بار مصرف است 
دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش معتقد است كه 
گروهى از ناشران كتابهاى كمك درسى بدون توجه به ابعاد 
تربيتى، كتابهايى توليد مىكنند كه عموما يك بار مصرف بوده 

و فقط براى آمادگى در كنكور قابل استفاده است.
مهـــدى نويد ادهـــم در گفتوگو با ايرنا با بيان اينكه 
دانشآموزان اين كتابها را مىخوانند تا در كنكور قبول شوند 
و بعد از آن هيچ كارآيى براى فرد ندارد، اظهار داشت: شوراى 
عالى آموزش و پرورش چند اقدام قانونى را از چندين سال 
قبل به منظور حذف كتابهاى كمك آموزشى از نظام آموزشى 
برنامهريزى كرده كه اجرايى و عملياتى شدن آنها مىتواند زمينه 

آسيبزايى اين جريان را به حداقل برساند.
وى تصويب شوراى ساماندهى كتابهاى كمك آموزشى 
و منابع آموزشى در سال 83 را از جمله اين اقدامات عنوان 
كرد و افزود: پيشفرض ما در اين مصوبه آن بوده كه حضور 
بخش غيردولتى و آموزشگاههايى كه به توليدات كتابهاى 
كمك آموزشى روى مىآورند در عرصه تعليم و تربيت هم 
فرصت و هم تهديد اســـت. نويد ادهم بيان داشت: اين امر، 
فرصت است اگر بر اساس استانداردهاى آموزش و پرورش و 
توليداتى باشد كه منجر به يادگيرى عميق شده و در حقيقت 
مكمل و مروج آموزشهاى دستگاه تعليم و تربيت باشد، اما 
تهديد است از اين منظر كه با نگاه سوداگرايانهاى كه مافياى 
كنكور دارند، تنها به فكر منافع خود هستند و با تبليغات دروغين 
در صدا و سيما سعى مىكنند پول كالنى از خانوادههاى با توان 

مالى كم به جيب بزنند.

وى تصريح كرد: مسئوليت اين شورا با سازمان پژوهش 
و برنامهريزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش و عضويت 
سازمانهاى ذيربط است و وظيفه دارد استانداردهاى مورد نياز 
براى تهيه و توليد كتابهاى كمك آموزشـــى را كه به تائيد 
كارشناسان رسيده است، را در اختيار ناشران و توليدكنندگان 

قرار دهد.
دبير كل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: همچنين 
بر اساس وظايف اين شورا، جشنوارهاى با مشاركت ناشران 
و توليدكنندگان منابع آموزشى به نام «رشد» برگزار مىشود تا 
بهترين كتابهاى كمك آموزشى كه با استانداردهاى آموزش 
و پرورش همخوانى دارد، انتخاب و مورد حمايت قرار گيرد 
و فهرستى از بهترينها در پايان كتابهاى درسى به معلمان و 

دانشآموزان معرفى شود.
نويد ادهم تصريح كرد: اين اقدام با حمايت و استقبال 
برخى ناشران از زمان تصويب تاكنون همراه بوده به گونهاى 
كه هم اهداف آموزش و پرورش را محقق كرده و هم گردش 

مالى مناسبى براى اين ناشران به دنبال داشته است.
وى يادآور شد: اما در اين ميان عدهاى از ناشران نيز به 
ضوابط و استانداردهاى مورد نظر شوراى ساماندهى كتابهاى 
كمك آموزشى و منابع آموزشى تكمين نكردند و آنها همچنان 
به دنبال اين هستند كه متناسب با فضاى اشتباهى كه در روش 
پذيرش دانشجو با عنوان «كنكور» وجود دارد صرفا مهارتهاى 
تستزنى را به دانشآموزان ياد دهند و دانشى در اختيار آنها 

بگذارند كه در كنكور قبول شوند. 

كتاب «گزيدهاى از كتيبههاى بخارا» رونمايى شد

كتاب «گزيدهاى از كتيبههاى بخارا» در مراسم اختتامية 
«نخستين كنفرانس بينالمللى حكومت ايلخانان و تاثير آن 

بر راه ابريشم» در دانشگاه زنجان رونمايى شد.
 بهگـــزارش ميراثآريا بهنقـــل از روابط عمومى 
پژوهشـــگاه ميراث فرهنگى و گردشـــگرى، داريوش 
ذوالفقارى، رئيس پژوهشكدة زبانشناسى، كتيبهها و متون 
پژوهشگاه ميراثفرهنگى يكى از نويسندگان اين كتاب 
امروز شنبه با اعالم اين خبر گفت: «كتاب "گزيدهاى از 
به 2 زبان فارسى و انگليسى و مقدمه  كتيبههاى بخارا" 
روسى در 336 صفحه تمام رنگى، قطع رحلى با كاغذ 
گالسه در انتشارات ادارة نشر وزارت امور خارجه منتشر 

شده است.»
 بـــه گفته او، اين كتاب حاصل طرح پژوهشـــى 
«مستندنگارى كتيبههاى ايرانى اسالمى در آسياى مركزى» 
اســـت كه توسط رضا صفرى، آراستة مالكين و من به 
پايان رســـيده ، حامى مالى اين طرح نيز ايكاس (مركز 
مطالعات آســـياى ميانه) بوده و بيش از 2 سال به طول 

انجاميده است.
 ذوالفقارى اظهار داشت: «اين مجموعه، شامل 100
كتيبه از 14 بناى تاريخى بخارا است كه از نظر هنرى، 
متنى و مرمتى بررسى شدهاند  و در مطالعات ميدانى و 
كتابخانه اى با شيوهاى تلفيقى در حد امكان به توصيف، 

تبيين و اكتشاف آنها پرداخته شده است.»
 او در ادامـــه گفـــت: «بـــا اين شـــيوه دريافتيم 
كتيبه هاى شهر بخارا چندان پرشمارند كه مستندنگارى و 
پژوهش همة آنها در قالب يك طرح محدود نمى گنجد؛ 

همچنين دشواريهاى ديگر مستندنگارى كتيبه ها از قبيل 
نبود دسترسى الزم به منابع مكتوب، دشوارى تصويربردارى 
كتيبه هائى كه در ارتفاع قرار دارند، تعدد بناها و كتيبه ها 
و محـــدود بودن زمان و منابع مالى همه و همه  باعث 
شد نه محدودة تاريخى خاصى در نظر گرفته و نه بناهاى 
خاصى انتخاب شود، بلكه به طور تصادفى، چهارده بنا از 
بناهاى تاريخى شهر بخارا انتخاب شد كه حاوى بيش از 

يكصد كتيبه هستند.»
 اين عضو گروه پژوهشـــى گفت: «مواردى كه در 
مستندنگارى كتيبه ها مورد توجه بوده و بيان شده است 
عبارتند اززبان، خط، نوع، جنس، تكنيك اجرا، ابعاد، متن، 
منبع متن، ترجمة متن به فارسى و انگليسى اگر به زبان 
عربى بوده، تعداد ســـطور، عالئم ويژه، وضعيت مرمتى 
و آســـيب شناسى و ساير اطالعات هم در پاورقى ذكر 

شده است.»
 ذوالفقارى اظهار اميدوارى كرد: «گروه پژوهشـــى 
كتيبههاى آسياى ميانه بتواند با حمايت مالى مراكز پژوهشى 
ايـــران و ايكاس ( مركز مطالعات آســـياى ميانه) كار 
مستندنگارى و پژوهش در كتيبههاى آسياى ميانه را به 

سرانجام برساند.»
 رونمايـــى از كتاب «گزيدهاى از كتيبههاى بخارا»  
با حضور شـــخصيتهاى علمى از ايران و جهان نظير 
پروفســـور مسعود گلزارى، پروفسور لى از كرة جنوبى، 
ديمترى وياكين رئيس ايكاس(مركز مطالعات آسياى ميانه) 
و مرتضـــى دامن پاك جامى معاون پژوهشـــى وزارت 

امورخارجه انجام شد.

شمار دانشآموزان اتباع خارجى در ايران به 480هزار نفر رسيد
رئيــــس مركز امور بينالملل و 
مدارس خارج از كشــــور وزارت 
آموزش و پــــرورش اعالم كرد كه 
حدود 480هزار دانشآموز پناهنده در 
مدارس ثبت نام كردهاند كه نسبت به 
آمار 450هزار نفرى سال گذشته، رشد 

خوبى را نشان مىدهد.
غالمرضا كريمى در گفتوگو 
با ايسنا، با بيان اينكه  طبق فرمايشات 
مقام معظم رهبرى هر كودك ساكن 
در ايران كه در سن الزمالتعليمى باشد 
نبايد بيرون از مدرسه بماند و مىتواند 
به مــــدارس مراجعه و ثبتنام كند، 
اظهار داشت: اين امر طبق روال قبلى 

با هماهنگى وزارت كشور انجام و در 
سال تحصيلى جارى نيز انجام شد؛ 
ضمن آنكه هنوز مهلت ثبتنام براى 
دانشآموزان اتباع در آذر و دى ماه نيز 
وجود دارد. كريمى در عين حال گفت 
كه عليرغم همه اقدامات خوب انجام 
شده، نسبت به كمك اندك سازمانهاى 
بين المللى معترض هستيم و افزود:  
هرچند روابط ما با كميسارياى عالى 
پناهندگان خوب اســــت، اما بايد 
تعامالتمــــان را افزايش دهيم تا از 
ظرفيتهاى بينالملى ديگر بيشــــتر 
استفاده كنيم. در حال حاضر  كل كمك 
سازمانهاى بينالمللى،  سه درصد كل 

بودجه ماست. از سازمانهاى فعال 
بينالمللى مىخواهيم تا كمك كنند 
آموزش براى دانشآموزان پناهنده را 

توسعه دهيم.
وى بر لزوم توسعه همكارىها 
بــــا ان. جى. اوهــــاى بينالمللى در 
حوزه پناهنــــدگان نيز تاكيد كرد و 
گفت: يك دوگانگى در تخصيص 
بودجه از سوى نهادهاى بينالمللى 
وجــــود دارد؛ در واقع ايران به دليل 
فشــــارهاى غربى همواره در مضيقه 
بوده و ميزان بهرهمندى كشــــورهاى 
ديگر از كمكهاى بينالمللى بيشتر 

از ايران است.

 اكران «كتاب تصوير» اثر جديد ژانلوك گدار 
«كتاب تصويــــر» اثر ژانلوك 
گدار شــــش ماه بعد از اولين نمايش 
جهانىاش در جشنواره كن، در فضاى 
مجازى هم در قالب يك پيشپرده 

قابل ديدن است.
به گزارش پايگاه هنر و تجربه، 
جديدترين هديه آوانگارد گدار كه 
اولين نخل طــــالى ويژه را بعد از 
نمايش در كن برنده شد، از ماه آينده 
در سينماهاى بريتانيا روى پرده مىرود 
و از ماه ژانويه هم در سينماهاى اياالت 
متحــــده در معرض ديد عالقهمندان 
قرار مىگيرد. در خالصه فيلم چنين 
آمده است: «ژانلوك گدار با «كتاب 
تصوير» برگشته است، يك فيلممقاله 
زيبا و فرحبخــــش كه به رابطه ما 
با ســــينما، فرهنگ و سياستهاى 
جهانى مىپردازد و در آنها كاوش 
مىكند. اين فيلم با حاشــــيه صوتى 
غوطهورسازش، كليپهايى از فيلمهاى 
كالسيك و تصاوير خبرى را اغلب 

به صورت كشآمده، اشباعشــــده و 
بهنوعى ازريختافتاده و روىهمرفته 
غيرقابل تشخيص در كنار هم چيده 
و عرضــــه مىكند. به عبارت ديگر، 
اين فيلم منتخب كن، سفرى است 
در اليههــــاى نور و ظلمت، صدا و 
سكوت، معصوميت و گناه؛ كه گاهى 
وقتها آزاردهنده است ولى اغلب 

تكاندهنده… اين فيلم ثابت مىكند 
كه اگر ما به چنين آثارى نياز داشته 
باشيم، استاد مؤلفش هرگز ما را نااميد 
نمىكند.» «كتاب تصوير» از 2 دسامبر 
(11 آذر) در ســــينماهاى بريتانيا و از 
25 ژانويه (5 بهمن) در انجمن فيلم 
مركز لينكلــــن در اياالت متحده به 

نمايش درمىآيد.
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افزايش قيمت نان قانونى نيست

آغاز نصب نخستين كارخانه آهن اسفنجى ايرانى در چين

پرداخت بدهى  دولت به صندوق توسعه از سال آينده

توزيع بسته هاي حمايتي كاركنان 
دولت به زودي آغاز مي شود 

 معاون رفاه اجتماعى وزارت رفاه با اشاره به اينكه توزيع بسته هاى
حمايتى كاركنان دولت با حقوق ماهانه كمتر از 3 ميليون به زودي آغاز
مى شود، گفت:كارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعى

اقشار ديگرى هستند كه بسته حمايتى دريافت مى كنند.
به گزارش تســـنيم، احمد ميدرى درباره توزيع بسته حمايتى دولت
و نحوه توزيع آن گفت:دولت در آبان سال جارى با تنظيم آيين نامه اى
دستگاه ها را موظف كرد در فاصله زمانى مختلف و به نوبت به گروه و

قشرهاى مردم بسته هاى حمايتى ارائه دهند.
وى در ادامه با بيان اينكه دولت در اولين مرحله به 3 ميليون و 100
هزار خانواده بسته هاى حمايتى ارائه كرده است، افزود: براى اين گروه كه
شامل مددجويان حمايتى هستند روز 20 آبان مبلغ مورد نظر به صورت
غير نقدى پرداخت شده و مى توانند با مراجعه به فروشگاه هاى مخصوص

كاالهاى خود را با قيمت مناسب خريدارى كنند.
معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: دولت
از پنج شنبه اول آذرتحويل بسته حمايتى به بازنشستگان كشورى و لشكرى
و صنـــدوق فـــوالد با دريافتى كمتر از 3 ميليون تومان را آغاز كرده و اين

بسته به صورت نقدى به حسابشان واريز مى شود.
وى اضافه كرد: گروه چهارم شامل كارگران، رانندگان و بازنشستگان
تحت پوشـــش سازمان تأمين اجتماعى هستند و در آخر، اقشار با درآمد
كمتر از 3 ميليون تومان كه جزو هيچكدام از گروه هاى فوق نيستند، اين

بسته هاى حمايتى را دريافت خواهند كرد.
ميدرى اضافه كرد: اگر اقشارى باشند كه درآمد كمتر از 3 ميليون تومان
دارند اما پس از مرحله آخر، تحت پوشش قرار نگرفته باشند مى توانند به
كميته امداد و سازمان بهزيستى مراجعه و در آن جا فرمى را تكميل كنند.
وى با بيان اينكه ســـعى مى كنيم بســـته هاى حمايتى براى خريد از
فروشگاه ها باشد، گفت: مبلغ بسته با توجه به افراد خانوار از 100 تا 300

هزار تومان متغيّر است.
معاون رفاه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: ميزان اعتبار دولت
براى بسته هاى حمايتى در مرحله نخست 9 هزار ميليارد تومان است و
برآورد ما اين است كه در هر مرحله 3 تا 3500 ميليارد تومان بودجه نياز
دارد و در حال بررسى اين موضوع هستيم كه بسته هاى كاالى حمايتى

را در دهه فجر توزيع كنيم.

وزير نفت: چين به طور رسمى 
جايگزين توتال شد

مدير اداره صادرات بانك مركزى گفت: ميزان تحقق 
عرضه ارز صادراتى در سامانه نيما در هفت ماهه امسال 

به 25 درصد رسيد.
به گزارش خبرگزارى صدا و ســـيما،  صمد كريمى 
در پنجاه و يكمين نشســـت شـــوراى گفتگوى دولت و 
بخش خصوصى استان تهران با اشاره به اينكه گروه هاى 
پتروشيمى 75 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در 
سامانه نيما عرضه كرده اند، افزود: ساير گروه هاى صادراتى 
به ويژه شركت هاى فوالدى سهم ناچيزى در عرضه ارز 

صادراتى به بازار ثانويه داشته اند.
وى اضافه كرد: بنابر آمارى كه اســـتخراج كرده ايم، 
ارزش صادرات گروه هاى فوالدى درهفت ماهه امســـال 
رقمـــى در حـــدود يك ميليارد و 600 ميليون يورو بوده 
اســـت، در حالى كه از اين ميزان، در حدود 406 ميليون 
يورو در سامانه نيما عرضه شده و شركت هاى اين بخش 
از بانك مركزى هم نزديك به 240 ميليون دالر منابع ارزى 

را خريدارى كرده اند.
مديـــر اداره صادرات بانك مركزى با بيان اينكه به 
دنبال سياست هاى بانك مركزى در  ماه هاى گذشته، ثبات 
در بازار ارز كشور رقم خورده است، ادامه داد:هدف اصلى 
بانك مركزى اين است كه نرخ حواله هاى ارزى در سامانه 
نيما با نرخ اسكناس در بازار نزديك شده و اختالف ها در 

اين دو نرخ كمتر شود.
وى همچنيـــن با اظهار اينكه طبق تصميمات بانك 
مركزى، به زودى بازار نقدى ارز ايجاد خواهد شد و در 
حال حاضر مقدمات آن در حال انجام است، گفت: رويكرد 
جديد بانك مركزى تعامل بيشتر با كانون صرافان است و 
از حدود 670 صرافى كشور، در حدود 50 صرافى از شبكه 
گسترده مالى با كشورهاى مختلف در جهان از جمله آمريكا 
برخوردار هستند و از شبكه هاى مويرگى صرافى ها براى 

انجام نقل و انتقاالت پولى كشور استفاده مى شود.
كريمى همچنين درباره تعهدات ارزى و گاليه عمده 
صادركنندگان درباره مشـــكالت ناشى از آن گفت: بانك 
مركزى به دنبال اين نيست كه به بخش صادرات كشور 
فشار وارد شود و صرفا هدف اين است كه ارز صادراتى 

به چرخه اقتصادى كشور بازگردد. 
وى افزود: صادركنندگانى كه پيش از ابالغ دستورالعمل 
اخير تعهدات ارزى، ارز صادراتى خود را صرف واردات 
خـــود كـــرده يا به واردكنندگان ديگـــر واگذار كرده  يا 
ســـپرده گذارى داشته اند، جزو تعهدات ارزى آنان لحاظ 

مى شود.
رئيس اتاق تهران هم با اشاره به نشست اخير خود 
با ســـفير هند در تهران، گفت: بر اساس گفته هاى سفير 
هند، دولت اين كشور همزمان با آغاز دور دوم تحريم هاى 
اياالت متحده آمريكا عليه ايران تصميماتى را براى انجام 
مـــراودات بازرگانى با ايران اتخاذ كرده و از اين پس 50 
درصد پول خريد نفت از ايران را در قالب خريد كاال از 
اين كشور پرداخت خواهد كرد و 50 درصد باقى مانده را 
هم پرداخت به صورت نقد و با ارز يورو درنظر گرفته اما 

انتقال و جابه جايى آن به ايران واگذار شده است.
دبير شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى در 
ادامه جهش نرخ ارز در ماه هاى گذشته را فرصتى ايده آل 
براى رشـــد صادرات غيرنفتى كشور دانست و گفت: با 
اين حال، تكرار تصميمات اشـــتباه از سوى دولت، اين 
فرصت را به تهديد براى صادرات و صادركنندگان تبديل 

كرده است.
به گفته وى، شيوه بازگشت ارز صادراتى و بخشنامه 
اخير بانك مركزى در اين باره به كندى صادرات غيرنفتى 

كشور دامن زده است.
خوانســـارى همچنين به تدوين گزارشى از سوى 
وزارت اقتصاد در ارتباط با ارزيابى شاخص هاى كسب و كار 
در كشـــور به تفكيك استانى اشاره كرد و افزود: در اين 
رتبه بندى، اســـتان تهران وضع نامناســـبى در بسيارى از 
شاخص هاى بررسى شده دارد، از اين رو در نشست آتى 
شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان تهران به 

اين موضوع به طور مفصل پرداخته خواهد شد.
در ادامه اين نشســـت رئيس كنفدراسيون صادرات 
ايران با بيان اينكه جهش نرخ ارز مى توانست فرصتى براى 
افزايش صادرات غيرنفتى كشـــور باشد، گفت: متاسفانه 
تصميم گيرى هاى اشتباه دولت و بانك مركزى اين فرصت 

را به هدر داد.
محمد الهوتى با اشاره به اينكه ميزان رشد صادرات 
غيرنفتى كشور طى هفت ماهه امسال در مقايسه با مدت 
مشابه پارسال، كمتر از 13 درصد بوده است، افزود: صدور 
و لغو پى در پى بخشنامه هاى مرتبط با حوزه تجارت از 
سوى دولت و دستگاه هاى دولتى اجازه رشد صادرات را 
نداده است، از اين رو دولت بايد از صدور بخشنامه هاى 

متعدد خوددارى كند.
عضـــو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه در 
حال حاضر عالوه بر نرخ نيما، دست كم چهار نرخ ديگر 
هم براى ارز وجود دارد، گفت: اشـــكال جدى اين است 

كه قيمت مواد اوليه بخش توليد به نرخ ارز نيما نيست 
و صنعت براى تامين مواد اوليه دسترسى بسيار سخت و 
محدود به اين نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامين 

ارز داشته باشد.
همچنين محمدرضا نجفى منش رئيس كميســـيون 
تسهيل كسب وكار اتاق تهران در سخنانى بازگشايى كانال 
ارتباطى ميان اتاق بازرگانى و بانك مركزى براى رسيدگى به 
نيازهاى ارزى فورى واحدهاى توليدى را خواستار شد.

سپس حميدرضا صالحى عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهـــران هم بر اين نكته تاكيد كرد كه بانك مركزى فقط 
يـــك اقدام را به طور جدى دنبال كند و آن حذف چند 

نرخى بودن ارز است.
در ادامـــه كريمى مدير اداره صادرات بانك مركزى 
با رد چند نرخى بودن ارز در كشور گفت: فقط دو نرخ 
حواله و اســـكناس براى ارز وجود دارد و بانك مركزى 
در تالش اســـت تا نرخ سامانه نيما و اسكناس در بازار 

يكى شود.
 رئيس اتاق تهران هم در واكنش به اصرار دولت و 
بانك مركزى بر بازگشـــت ارز حاصل از صادرات گفت: 
بخش خصوصى به طور جدى موافق با بازگشـــت ارز 
صادراتى به چرخه اقتصادى كشـــور اســـت، اما انتقادها 
به مكانيزم و روشـــى اســـت كه دولت براى آن در پيش 

گرفته است.
خوانسارى با بيان اينكه دخالت دولت در تعيين نرخ 
ســـامانه نيما مورد نقد جدى بخش خصوصى اســـت و 
افزود: فعاالن اقتصادى و بنگاه هاى توليدى براى استفاده از 
ارز سامانه نيما بايد مدت طوالنى در صف انتظار بايستند 
در حالى كه مديريت زمان يكى از شاخص هاى توليد و 

كسب و كار است.
وى افزود: بررسى ها نشان مى دهد كه پس از افزايش 
نرخ ارز در كشـــور، ميزان واردات كشـــور در حدود 20 
ميليارد دالر در سال كاهش يافته است كه به تعبيرى، اين 

ميزان از كاالى وارداتى در داخل كشور تامين شده است، 
از اين رو اگر قيمت ارز در كشور واقعى شود، اثر آن در 

كاهش واردات و افزايش صادرات ديده خواهد شد.
رئيس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ 
سامانه نيما دست بكشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم كاهش 
يافته و متعادل خواهد شد و رانت هاى اين حوزه از بين 
خواهد رفت. در بازار داخل كشور هيچ كااليى به قيمت 

ارز نيمايى به دست مصرف كننده نمى رسد.
در ايـــن زمينه مدير اداره صادرات بانك مركزى در 
پاســـخ به رئيس اتاق تهران گفت: در حال حاضر سهم 
معامـــالت در بازار حواله در حدود 90 درصد و با نرخ 

8200 تومان است.
رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران هم در سخنانى گزارشى از ميزان 
تخصيص و تامين ارز به گروه هاى كااليى طى هفت ماهه 

سال جارى را تشريح كرد.
هوشنگ رضايى ثمرين با استناد به آمار سامانه جامع 
تجارت گفت: طى مدت هفت ماهه امسال از مجموع 34 
ميليـــارد و 950 ميليون دالر تخصيص ارز به چهار گروه 
كااليى در كشـــور در حدود 13 ميليارد و 417 ميليون 
دالر تامين ارز شده است. به گفته وى، در اين مدت از 
22 ميليارد و 396 ميليون دالر ارز تخصيصى به كاالهاى 
واسطه اى و سرمايه اى، معادل 6 ميليارد و 134 ميليون دالر 

تامين ارز صورت گرفته است.
رضايى ثمرين با بيان اينكه مقايسه ارزش دالرى ثبت 
سفارش ها در هفت ماهه سال جارى و پارسال، حكايت از 
رشد 68 درصدى دارد، افزود: در هفت ماهه سال جارى 
ميزان ثبت سفارش صورت گرفته 60 ميليارد و 300 ميليون 
دالر بوده است، در حالى كه اين ميزان در همين مدت در 

سال گذشته 38 ميليارد و 600 ميليون دالر بود.
مديركل واردات مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گمرك 
ايران هم در اين نشست با بيان اينكه در سه ماهه گذشته 
صدور و ابالغ بخشنامه ها از سوى گمرك ايران به ثبات 
رسيده است، گفت: گمرك براى تسهيل در ترخيص دارو 
بيش از 1000 ســـند صادر كرده و اين در حالى اســـت 
كه با استفاده از اختيارات اين سازمان بيش از 70 درصد 
مواد اوليـــه واحدهاى توليدى اجازه ترخيص پيدا كرده

 است.
معقولى با اشاره به اينكه از ابتداى امسال ضمانت نامه هاى 
بانكى براى واحدهاى صنفى يك ساله شده است، افزود: به 
دليل برخى مشكالت، چندين مرحله رسوب در گمركات 
كشور اتفاق افتاد كه با تصميماتى كه اتخاذ شد اين مشكل 

هم برطرف شده است.
وى افـــزود: يكى از داليل عمده رســـوب كاال در 
گمركات، مشـــكل در تخصيص و تامين ارز واحدهاى 
توليدى و فعاالن اقتصادى بود كه با مصوبه اى كه گمرك 
ايران از ستاد تدابير ويژه اقتصادى دريافت كرد، صاحبان 
كاال با ارائه نامه از بانك هاى عامل خود، توانســـتند 100 

درصد كاالهاى خود را از گمركات ترخيص كنند.

معماي كارت سوخت
اطالعيه شـــركت ملـــي پخش فرآورده هاي نفتي ايـــران براي اعالم 
ضرب االجل احياي كارت ســـوخت خودروها، چشـــم انداز سهميه بندي و 
افزايش قيمت سوخت را در آينده اي نزديك اما در تاريخي نامعلوم تقريبا 

قطعي كرده است.
 علت هم روشن است: چرا كه احياي كارت سوخت به تنهايي اثري 
در كنترل قاچاق ســـوخت ندارد و اگر اين كارت به دوحلقه پس از خود 
يعني سهميه  بندي و سپس افزايش قيمت سوخت متصل نشود، عمال اقالمي 
بي خاصيت و بي اثر در كنترل قاچاق سوخت خواهد بود چرا كه هم اكنون 
هم سوخت گيري خودروها در پمپ بنزين ها  باكارت سوخت جايگاه دارها 
انجام مي شود و لذا ريزمصرف سوخت جايگاه كامال مشخص و از سوي 

سامانه هاي مربوطه قابل پايش و رهگيري است.
بدين ترتيب چندان فرقي نمي كند كه موجودي سوخت يك پمپ بنزين 
با كارت سوخت شخصي مصرف شود يا با كارت سوخت جايگاه دار؛ چرا 
كه اصوال حجم ســـوخت موجود در پمپ بنزين ها در مقايسه با آماري كه 
براي قاچاق سوخت اعالم مي شود همخواني ندارد و به گفته رضا موسوي 
خواه مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اصوالً قاچاق 
سوخت قبل از ورود سوخت به جايگاه ها انجام مي شود لذا مشكل قاچاق 
ســـوخت يا دســـت كم بخش عمده اي از آن از جاهايي به جز پمپ بنزين ها 
انجام مي شود و بدين ترتيب احياي كارت سوخت خودروهاي شخصي هم 

اثري محدود بر مبارزه با قاچاق سوخت برجاي مي گذارد.
از اين رشته استدالل مي توان نتيجه گرفت كه بر خالف اعالم دستگاه ها 
و مقام هاي دولتي هدف از احياي كارت ســـوخت، گســـترده تر از مبارزه با 
قاچاق و همســـان زمينه ســـازي و واكنش سنجي براي آغاز سهميه بندي و 
ســـرانجام افزايش قيمت ســـوخت است و جز اين، استدالل منطقي و قابل 

هضمي وجود ندارد.
با اين حال، اطالع رســـاني دولت و وزارت نفت درباره علت واقعي 
احياي كارت سوخت مانند موارد مشابه، متناقض، قطره  چكاني، يكطرفه و 
فاقد چفت و بســـت منطقي و قابل باور اســـت. با نگاهي دلسوزانه بايد به 
متوليان امر گفت: مردم ايران مردمي باهوش و داراي بهره هوشي بسيار بااليي 
هستند، آنان در امر تحليل و شكافتن نظرات و اظهارنظرها بسيار هوشمندانه 
عمل مي كنند و واقعيات را از وراي اظهارنظر مسئوالن بيرون مي كشند. لذا 
بهترين راه اجراي تصميمات سخت در اقتصاد كه اصالح قيمت سوخت در 
شرايط تحريمي يكي از آنهاست، صداقت با مردم و جلب اعتماد و همكاري 

و صبوري آنان (مثل هميشه) است.
مردم اگر بدانند حرفي كه به آنها گفته مي شود تام و كامل واقعيت است 
و براي واكنش ســـنجي آنان نيســـت و خالفش چند هفته يا چند ما ه بعد 
ثابت نمي شود، با عالقه اي كه به كشور دارند حتما خيلي از سختي ها را به 
جان مي خرند. كما اينكه ايثارهاي مردم در كمبودهاي متعدد زمان جنگ كه 

كوپني شدن بنزين يكي از آنها بود، از يادها نرفته است.
لذا به شوراي اطالع رساني دولت، مقامات ارشد دولتي و مقامات وزارت 
نفت توصيه مي شود كه اگر مي خواهند سهميه بندي يا حتي رشد قيمت سوخت 
به هر حال اتفاق بيفتدـ  كه ظاهراً اين گونه استـ  علت و ضرورت اين 
اقدام را به روشـــني براي مردم تشـــريح كنند، چرا كه به قول معروف، هيچ 

سياستي بهتر از صراحت نيست.
در اين صورت مي توان مطمئن بود كه اثر رواني اين رشد قيمت احتمالي 
بر تورم انتظاري بسيار كمتر خواهد شد، چرا كه جامعه با آن تصميم همراهي 

و همدلي كرده و از آن هراسناك نيست.
اما برعكس، اگر رويه موجود كه مبتني بر تناقض گويي و فرار از  مسئوليت 
اعالم است، تداوم يابد، افكار عمومي با تحليل بخش منطقي قضيه، به سرعت 
به غيرواقعي بودن اظهارنظرها پي مي برد و البته در ادامه، بيم آن را دارد كه مبادا 
آنچه از درون تناقض گويي ها كشف كرده، بخشي از واقعيت باشد و واقعيت 
بزرگتري در پشت پرده باشد كه هنوز بيرون نيفتاده است؟ در اين صورت 
جو ابهام و شايعه و فضاي عمومي كشور را ابري مي كند و اين ابري بودن 

مخل آرامش مردم و البته هرگونه فعاليت اقتصادي خواهد بود.
اين چنين است كه افكار عمومي در روزهاي آينده در انتظار توضيحاتي 
كافي و قانع كننده وزارت نفت درباره علت واقعي احياي كارت ســـوخت 
مي ماند وا لبته رسانه ها هم به حق مي خواهند در گفتگوي رودررو، سوالت 
و ابهامات خود را پرسيده و به دوران اطالعيه هاي يكطرفه، كوتاه و پرابهام 

پايان يابد.
سيد علي دوستي موسوي

تحقق عرضه 25 درصد ارز صادراتى در سامانه نيما  

برخى از نانوايان سنگكى اقدام 
بـــه افزايش قيمت نان كرده اند كه 
اين افزايش قيمت قانونى نيست و با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
اصغر پابرجـــا رئيس اتحاديه 
نانوايـــان ســـنگكى در گفتگو با 
خبرگزارى صداوسيما با اشاره به اينكه 
نانوايان متخلف به تعزيرات معرفى 
خواهند شد، افزود: با توجه به اعالم 
نشـــدن قيمت جديد در چهار سال 
گذشته و افزايش نرخ مواد مصرفى، 
نانوايـــان اقدام به افزايش قيمت نان 
كرده اند كه اين موضوع مورد تاييد 

اتحاديه نيست.

وى با اشاره به اينكه در جلسه
كارگروه آرد و نان نسبت به وضع و
قيمت نان تصميم گيرى خواهد شد،
ادامه داد: درحال حاضر هزينه آرد با
كيفيت مناسب 10 هزارتومان درهر
كيسه افزايش يافته كه اين هم دليل
ديگـــر نانوايان آزاد پز براى افزايش

نرخ نان شده است.
پابرجا گفت: همه هزينه هاى
جارى نانوايى از جمله دستمزد كارگر
افزايش قابل توجهى داشته است كه
بـــا توجه به اين تغييرات بايد براى
تعيين نرخ جديد نان هم تصميم گيرى

شود.

طبق اطالعيه شماره 3شركت 
ملى پخش فـــرآورده هاى نفتى 
ايران، ثبت نام الكترونيك كارت 
ســـوخت المثنى از امروز آغاز 

مى شود.
به گزارش تســـنيم ، شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
اعالم كرد: ثبت نـــام الكترونيك 
مالكان خودرو  و موتورســـيكلت 
فاقـــد كارت ســـوخت از امروز 

ساعت 8 صبح در سامانه خدمات 
www. دولت همراه به نشـــانى
mob.gov.irو اپليكيشن خدمات 
دولـــت همراه بـــا نصب آن در 
گوشى هاى هوشمند تلفن همراه 

در دسترس عموم قرار مى گيرد.
در اطالعيه شماره 3 شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى آمده 
است: ورود به سامانه هاى اينترنتى 
براساس آخرين رقم شماره سمت 

راست تلفن همراه مالكان خودرو 
انجام مى شود و از امروز با شماره 
9 آغاز مى شود.اين اطالعيه تاكيد 
دارد: در هيچ يك از مراحل ثبت 
نـــام چه به صورت حضورى در 
دفاتر پليس+10 و چه به صورت 
اينترنتى نيـــازى به ارائه رمزهاى 
كارت هاى بانكى نيست. بنابراين 
هموطنان عزيز مراقبت الزم را در 

اين باره داشته باشند.

آغاز ثبت نام الكترونيك كارت سوخت از امروز 
رئيـــس مركز تحقيقات راه، مســـكن و 
شهرسازى با اشاره به ضرورت پايش آتشفشان 
دماوند، گفت: با اســـتفاده از فناورى هاى روز 
جهان، تشخيص فعال شدن آتشفشان دو تا سه 

روز قبل از آن عملى است.
محمد شكرچى زاده با اعالم اين كه بزودي 
سازمان هاى زمين شناسى، نقشه بردارى، مركز 
تحقيقات راه، مســـكن و شهرسازى يكى از 
دستگاه هاى تخصصى خود را در منطقه پيشنهاد 
شـــده از سوى سازمان هواشناسى براى پايش 
آتشفشان دماوند نصب خواهند كرد، از پيگيرى 
تخصيص بودجه براى ســـال آتى از اين طرح 

خبر داد.
وى در گفتگو با پايگاه خبرى وزارت راه 
و شهرسازى مجموعه اقداماتى كه آن مركز در 
موضوع ايجاد سامانه پايش آتشفشان دماوند به 
عنوان دبيرخانه انجام داده و در دست انجام دارد، 
تشريح كرد و گفت: خوشبختانه مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازى كه مسئوليت كارگروه 
زلزلـــه و مخاطرات زمين را دارد، از مدت ها 
قبـــل مطالعه و تمركز روى اين موضوع را در 
دستور كار خود قرار داد. در همين رابطه، نشست 
تخصصى را هم مدتى قبل در مركز داشتيم كه 
به اطالعات خوبى رسيديم و اين اطالعات را 
به صورت عمومى در اختيار مردم قرار داديم. 
وى گفت: همچنين در هفته گذشته با تشكيل 
يك جلسه راهبردى كه نمايندگان سازمان ها و 
نهادهاى مرتبط و برخى از نمايندگان مجلس در 
آن حضور به هم رساندند، مسائل و موضوعات 

مرتبط مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
رئيـــس مركز تحقيقات راه، مســـكن و 
شهرسازى ادامه داد: در حال حاضر يك محل 
ايستگاه پايش آتشفشان دماوند از سوى سازمان 
هواشناسى براى اين منظور پيشنهاد شده است 
كه در اين هفته مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرســـازى يكى از دستگاه هاى شتاب نگار، 
سازمان نقشـــه بردارى دستگاه ارتفاع سنجى 
و همچنين ســـازمان هواشناسى دستگاه هاى 

تخصصى خود را در منطقه نصب مى كنند.
وى با تاكيد بر اينكه سامانه پايش در ابتدا 
با دستگاه هاى موجود و امكانات فعلى تجهيز 
مى شـــود و در آينده گسترش خواهد يافت، 
خاطر نشان كرد: موسسه ژئوفيزيك، پژوهشگاه 
زلزله و سازمان زمين شناسى نياز به دستگاه هاى 
مجهزترى نســـبت به آنچـــه كه امروزه به آن 
مجهزند، دارند تا بتوانند اطالعات دقيق ترى را 
از وضع فعاليت آن منطقه در اختيار قرار بدهند؛ به 
همين خاطر موضوع تخصيص بودجه در مجلس 

براى سال آتى به جد پيگيرى خواهد شد.
اين مقام مســـئول با اشاره به اينكه مركز 
تحقيقات راه، مســـكن و شهرسازى كارهاى 
ســـتادى و پشتيبانى را انجام مى دهد و نقش 
دبيرخانه را برعهده دارد، از سازمان زمين شناسى 
بـــه عنوان متولى اين موضوع نام برد و گفت: 
اطالعات ســـازمان هاى مختلف و مرتبط به 
طور منظم در اختيار سازمان زمين شناسى قرار 
مى گيرد و آن زمانى كه ســـازمان زمين شناسى 
بر اساس مطالعات و جمع بندى به اين نتيجه 
رســـيد كه حالت غيرعادى در زمين است، با 
توجه به پيش بينى كه از شـــدت كار خواهد 
داشت مى تواند اعالم خطرهاى الزم را به استان 

ها، شهرها و آبادى هاى مربوطه بدهد.
وى همچنين يادآور شد: بر اساس مطالعاتى 
كه انجام شـــده، شـــهرهايى كه اطراف منطقه 
هستند مثل تهران و شهرهاى شمالى با خطرات 
مختلفى ممكن است، مواجه باشند و هر كدام 
دستورالعمل هاى خاص خود را دارند كه در زمان 

الزم اطالع رسانى هاى مربوطه انجام مى گيرد.
شكرچى زاده در بيان ضرورت هاى تشكيل 
سامانه پايش و تخصيص بودجه مناسب براى 
انجام تحقيقات علمى در اين زمينه، گفت: در 
كشورهاى توسعه يافته از ابزار و تكنولوژى هاى 
نـــو در زمينه پايش بهره مى برند و اين كارى 
اســـت كه در آن كشورها از سال ها قبل آغاز 
شـــده اســـت.وى افزود: ما در ايران با اينكه 
سازمان ها و نهادهاى مختلف از جمله سازمان 
زمين شناســـى، سازمان نقشه بردارى، موسسه 
ژئوفيزيك، پژوهشگاه بين المللى زلزله و مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى هر كدام به 
صورت مجزا دستگاه هايى را براى انجام پايش 
آتشفشان دارند اما كنار هم قرار نگرفته اند. اين 

همگرايى و هم افزايى اتفاق نيفتاده و اطالعات 
كنـــار هم قرار نگرفته اند كه حتما بايد اينكار 
انجام شود.رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرســـازى گفت: پيش بينى ما اين است كه 
ايستگاه اوليه را با دستگاه هاى اوليه مستقر كنيم 
و با توجه به اينكه اينكار بودجه قابل توجهى 
را مـــى خواهد بعدها بتوانيم بودجه الزم را در 
سال 98 پيش بينى كنيم تا سازمان ها و نهادهاى 
مختلفى كه در اين كار دخيل هستند بتوانند با 
تخصيص بودجه و  اعتبارات دستگاه هاى الزم 
را خريدارى كنند و آرام آرام بتوانيم سامانه را 
گســـترش داده و ايستگاه هاى پايش آتشفشان 

دماوند را توسعه دهيم.
وى همچنين هشدار داد در 100 كيلومترى 
شـــعاع زلزله امكان خطر وجود دارد و در اين 
مســـاحت از كوه دماوند، جمعيت چندميليون 
نفرى ساكن هســـتند. بنابراين ضرورت دارد 
ســـامانه هاى پايش را در منطقه مســـتقر كنيم 
و با اســـتفاده از آن ايســـتگاه ها اطالعات را 
مرتب به صورت آنالين داشـــته باشيم و اگر 
زمانى يك حالت غيرعادى را مشاهده كرديم، 
كار را پيش ببريم.شـــكرچى زاده بر ضرورت 
اقدامات پيشگيرانه در رابطه با مخاطرات طبيعى 
قريب الوقوع تاكيد كرد و گفت: در شهريور سال 
جارى سيلى در منطقه اتفاق افتاد كه متخصصان 
علت مهم آن را افزايش قابل توجه حرارت در 
اطراف منطقه آتشفشان تعيين كردند. همچنين 
سازمان هواشناسى افزايش درجه حرارت بيش 
از 4 درجه را به صورت موثر در منطقه گزارش 
كرده است كه اينها مى تواند عالئمى باشد كه 
فعاليت آتشفشانى منطقه را نشان مى دهد و در 
برداشت هاى ديگرى كه دستگاه هاى ديگر انجام 

دادند، فعال بودن منطقه را نشان مى دهد. 

وى افزود: اين بدان معنا نيســـت كه در
ماه هاى آينده مواجه با آتشفشان جدى خواهيم
بود اما با توجه به دانش زمين شناسى و اطالعات
علمى و فنى كه دســـتگاه هاى مختلف دارند
اينها مخاطرات طبيعى قريب الوقوعى هستند
كه بايد با دانش نسبت به رخداد آنها كمترين

خسارت را ببينيم.
رئيس مركـــز تحقيقات راه، مســـكن
و شهرســـازى اعالم كرد: برخالف زلزله كه
دستگاه هاى هشدار فقط چند ثانيه قبل هشدار مى
دهند، در آتشفشان با مجهز شدن به تكنولوژى
هاى روز و دانش نوين مى توانيم دو تا ســـه
روز قبل هشدارهاى الزم را بدهيم و منطقه را
از سكنه خالى كنيم كه همه اينها مى تواند در

كاهش اثرات آتشفشان احتمالى موثر باشد.
وى با اشاره به اينكه ما يك منبع گرمايى
قابل توجهى نزديك به زمين در منطقه دماوند و
كوه دماوند داريم، گفت: در بسيارى از كشورها
از منبع گرمايى آتشفشـــانى براى توليد انرژى
استفاده مى كنند كه اصطالحا به آن زمين گرمايى
يا "ژئوترما" مى گويند. در جلســـه اى كه اخيرا
در اين مورد در مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرســـازى برگزار شد نماينده اى از معاونت
فناورى رياست جمهورى شركت داشت كه در
همان جلسه وي اعالم آمادگى كرد تا طرح هاى
قابل اجرا در زمينه بهره مندى از منبع گرمايى
آتشفشـــانى را براى توليد انرژى مورد حمايت
قرار دهند.شكرچى زاده با يادآورى اين مطلب
كه ماگما در مناطق آتشفشانى نزديك به سطح
زمين اســـت و اين مورد در دماوند هم وجود
دارد، گفت: پروژه هاى زمين گرمايى مى تواند
موثر باشد و زودتر به نتيجه برسد همچنين با
توجه به اينكه در منطقه چشمه هاى آب گرم
فراوانى وجود دارد نشان مى دهد كه در نزديكى

سطح زمين حركت ماگمايى را داريم.
وى يادآور شـــد: رابطه نزديكى بين زلزله
و آتشفشـــان وجود دارد و هركدام مى تواند
روى ديگرى تاثير داشته باشند. آتشفشان جدى
مى تواند گســـل هاى فعالى كه ما در اطراف
داريم فعال كند. همينطور گسل هاى فعالى كه
ما در شرق تهران داريم از جمله گسل "مشاء"
مى توانند بر روى فعاليت آتشفشان منطقه تاثير
بگذارد.گفتنى است، بر اساس مطالعات علمى
و تحقيقاتى انجام شـــده آتشفشان قله دماوند
جزو موقعيت هايى است كه در جهان به عنوان
آتشفشان فعال شناخته مى شود و سابقه آتشفشان
و خروج مواد مذاب از دماوند به صورت گسترده

چند هزار ساله قبل برمى گردد.

اولين سامانه پايش آتشفشان دماوند در هفته جارى تجهيز مى شود

قرار است در 500هزار هكتار از اراضى مستعد 
كه بر اســــاس شــــيوه نامه داراى بارش و پراكندگى 
مناســــب هستند، طرح كشت ديم در اراضى شيبدار 

اجرا شود.  
به گزارش پايگاه اطالع رســــانى وزارت جهاد 
كشاورزى، محمدعلى طهماسبى معاون باغبانى وزارت 
جهاد كشاورزى با اشاره آغاز اجراى طرح كشت ديم 
در اراضى شيبدار گفت: طى برنامه ششم و همچنين 
سندچشم انداز،اجراي اين طرح ديده شده است. البته 
در هر اســــتان بنا به شرايط آب و هوايى و پوشش 
گياهى مناســــب و سازگار با اقليم و اقتصادى بودن 

گياه، اين كار انجام مى شود.
وى در مورد تاثير كشــــت در اراضى شــــيبدار 
در محيط زيســــت و اقتصــــاد منطقه گفت: طرح 
اراضى شــــيبدار، يك طرح چند منظوره اســــت و 
ابعاد مختلفى دارد؛ يكى اينكه موافق محيط زيست 
است، چون از هدر رفتن روان آبها و فرسايش خاك 
جلوگيرى مى كند و توجه داشــــته باشــــيد، در حال 
حاضر فرسايش خاك در ايران 16تن در هكتار برآورد 

شده است.
معاون وزير جهاد كشــــاورزى با اشاره به اينكه 
جلوگيرى از افزايش يا ورود ريزگردها، كاهش كربن 
آلى خاك، فرسايش بادى و از همه مهمتر استفاده از 
آب سبز يا همان آب ديم، از مزاياى كشت در اراضى 
شيبدار است، توضيح داد: عالوه بر موضوعات گفته 
شده در اين طرح، به جنبه اقتصادى و تجارى كشت 
هم فكر شده است. گياهان مورد نظر در توسعه باغات 
اراضى شيبدار بيشتر از نوع گردو، بادام، سنجد، انواع 
گل محمــــدى، انگور، فندوق، انجير، عناب، گياهان 
دارويى و... است. به دليل اينكه گياهان منتخب اين 
طرح از گياهان دائمى هســــتند، اشتغال ايجاد شده 

هم پايدار است.
وي اضافه كرد: اين طرح امسال با رديف اعتبارى 
حدود 56ميليارد تومان شروع به كار كرده كه اميدوارم 
كل اين مبلغ تخصيص داده شود. همچنين اگر كسانى 
بخواهند از تســــهيالت اســــتفاده كنند، مى توانند از 
تســــهيالت اشتغال روستايى و توسعه پايدار استفاده 
كنند. سود اين تسهيالت 6درصد و در مناطق مرزى 

چهار درصد است.
طهماسبى با اشاره به اينكه در سال 96كشت در 
25هزار هكتار از اراضى در دســــتور كار قرار داشت 
كه بيش از 28هزار هكتار آن اجرا شد، توضيح داد: 
در ســــال 97هم 29هزار هكتار در دستور كار قرار 
دارد كه در سطح 29استان كشور از جمله استان هاى 
غربــــى مانند ايالم، كردســــتان، آذربايجان غربى و 
شــــرقى، اردبيل، البرز اجرا مى شود كه البته با توجه 
به شــــروع فصل سرد، كشت در اراضى شيبدار تازه 

آغاز شده است. 
وي با اشاره به اينكه اولويت هاى گياهان كشت 
شــــده بيشتر بر اســــاس گياهان بومى و منطبق با 
زيســــت بوم منطقه است، توضيح داد: به دليل اينكه 
ايــــن طرح بايد عــــالوه بر اينكه اقدام هاى دولتى را 
داشــــته باشد، مورد استقبال مردم هم باشد، حتما به 
اقتصادى و تجارى بودن گياه و درآمدزايى آن توجه 

مى شود.
معاون باغبانى وزارت جهاد كشــــاورزى اضافه 
كرد: به دليل اينكه كشــــت در اراضى شيبدار نياز به 
برخى زيرســــاخت ها دارد و آب مورد نياز آن هم 
آب ســــبز و ديم اســــت، نياز به بودجه تخصصى و 
حتى رديف تخصصــــى در بودجه دارد كه در اين 
خصوص پيشــــنهاد چنين بودجه اى را مطرح كرديم 
و اميد داريم كه با آن براى سال 98موافقت شده و 
در ســــال  هاى آتى حذف نشود. البته در حال حاضر 
اســــتفاده از تسهيالت ارزان قيمت مى تواند بخشى از 

اين هزينه ها را تامين مى كند.
از ســــوى ديگر، معاون حفاظت و امور اراضى 

ســــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور هم 
اعــــالم كرد: كل اراضى جنگل هاى زاگرس كه در 
اجراى قانون، ملى شده، اعم از اينكه زيركشت رفته 
يا نزفته باشد، به لحاظ حقوقى همچنان ملى و تحت 

مالكيت دولت است.
مســــعود منصور افزود: آنچه اين ســــازمان در 
كارگــــروه مركزى رفع تداخالت موضوع ماده (54) 
قانون رفع موانع توليد در مورد اراضى كشــــت شده 
زيراشكوب جنگل هاى زاگرس به عنوان خط قرمز بر 
آن تاكيد كرده، اين است كه اين اراضى، جنگل شناخته 
شــــود و به عنوان اراضى ملى تثبيت و به نام دولت 
به نمايندگى ســــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى 
كشور سند صادر شود كه اين موضوع در كارگروه 

مذكور تاييد و تعيين تكليف شده است.
وى با بيان اين كه بخشى از اراضى كشت شده 
زيراشــــكوب جنگل هاى زاگرس غير مجاز هستند، 
اظهار داشــــت: فقط اراضى كه سابقه كشت ناشى از 
اجــــراى قانون اصالحات ارضى در دهه 40را دارند 
و بر اساس اين قانون، محل كشت آنها زيراشكوب 
جنگل هاى زاگرس اســــت، تعيين تكليف مى شوند 
و شيوه نامه ابالغيه وزير جهاد كشاورزى هم تاكيد 
بر ملى بودن عرصه داشــــته و تعيين تكليف نحوه 
بهره بردارى اين اراضى را به دستور العملى كه مقرر 
شــــده با مشاركت سازمان جنگل ها و سازمان امور 

اراضى كشور تهيه شود، موكول كرده است. 
معاون ســــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى 
كشور گفت: در تدوين اين دستورالعمل بايد مواردى 
رعايت شود كه از جمله آن تفكيك كشت هاى ناشى 
از قانون و كشــــت هاى غير قانونى در زيراشكوب 
جنگل هاى زاگرس است؛ از اين رو اراضى تصرفى 
در اين مناطق منشــــا اجراى قانون اصالحات اراضى 
را ندارند و تصرف غير مجاز شناخته مى شود و با 

آن برخورد قانونى صورت مى گيرد.
وى ادامــــه داد: از ســــوى ديگر اراضى كه بر 
اســــاس قانون اصالحات، اراضى مجاز به كشت در 
زيراشكوب جنگل هاى زاگرس هستند بايد از نظر 
فنى بررســــى شوند كه آيا استمرار كشت يا فعاليت 
در اين اراضى به جنگل آســــيب مى زند كه در اين 
صورت مى تواند اراضى جايگزين در نقطه اى ديگر 

براى آن در نظر گرفته شود.
نامبرده تصريح كرد: كشت و كار در اين اراضى 
ممكن است نياز به تغيير الگوى كشت داشته باشد 
و در اين دستورالعمل بايد پيش بينى شود در كدام 
اراضى بايد تغيير كشت صورت گيرد و براى مثال، 
گياهان دارويى يا گونه هاى مرتعى و جنگلى مى تواند 
جايگزين كشــــت فعلى شود؛ در مجموع هر گونه 
فعاليت در محدوده جنگل مى بايست بر اساس اصول 
علمى و فنى و در قالب طرح مصوب انجام شود.

وى با بيان اين كه بررســــى هاى فنى نياز به 
تشــــخيص متخصصان در حوزه جنگل دارد، گفت: 
شــــوراى عالى جنگل، مرتع و آبخيزدارى سازمان 
جنگل هــــا در اين زمينه محوريت و مشــــاركت

 دارد.
منصــــور در عين حال خواســــتار مشــــاركت 
شخصيت هاى علمى و دانشگاهى در تدوين جنبه هاى 
فنى اين دستورالعمل شد و افزود: اين دستورالعمل 
تا پيش از پايان ســــال جارى بايد نهايى شــــود و 
اميدواريم نگرانى هاى دلسوزان منابع طبيعى هم در 
تدوين اين دستورالعمل مورد توجه قرار گيرد و بر 

طرف شود.
وى درباره وسعت اراضى كشت شده زيراشكوب 
جنگل هاى زاگرس اظهار داشت: تعيين وسعت اين 
اراضى نياز به نقشــــه بــــردارى دقيق دارد، اما آنچه 
كه تاكنون به طور تقريبى بيان شــــده، مويد پراكنده 
بودن اين اراضى در ســــطح حدود 6 ميليون هكتار 

جنگل هاى زاگرس است.

اجراي طرح كشت ديم در 500 هزار هكتار
 از اراضى شيبدار

وزيـــر نفـــت از جايگزينى 
رسمى شـــركت CNPCچين به 
جاى توتال در فاز 11 پارس جنوبى 

خبر داد.
بـــه گزارش مهر، بيژن نامدار 
زنگنه با اشـــاره به خروج توتال از 
پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبى 
گفت: شركت CNPCچين رسما 
جايگزين توتال براى توسعه فاز 11 
پارس جنوبى شده، اما عمال شروع 

به كار نكرده است.
وى افزود: بايد با شركت چينى 
CNPCمذاكره شـــود تا مشخص 
شود فعاليت عملياتى و اجرايى را 

از چه زمانى آغاز مى كند.
گفتنى اســـت: زنگنه پيش از 
اين در 29 مرداد امسال اعالم كرد 
توتال به صورت رســـمى قرارداد 
توســـعه فاز 11 پارس جنوبى را 

ترك كرده است.
شركت فرانسوى توتال كه پس 
از برجـــام بار ديگر در بازار انرژى 

ايران حصور يافت، پس از اعمال 
تحريم هاى مرتبط با بخش نفت و 
گاز ايران از سوى آمريكا، به دنبال 
كسب معافيت از خزانه دارى اياالت 
متحده براى ادامه حضور در ايران 
بود كه در نهايت موفق به كســـب 

معافيت نشد.
از سوى ديگر، بلومبرگ هم 
گزارش داد:تقريبا تمام خريداران 
بزرگ نفت ايـــران براى دريافت 
معافيت با آمريكا مذاكره و بحث 
كرده اند كه صفر كردن خريد نفت 
از ايران بر صنايع انرژى اين كشورها 
تاثير خواهد گذاشت و هزينه هاى 

سوخت را افزايش خواهد داد.
به گزارش فارس، به نوشـــته 
بلومبرگ، ايـــن معافيت ها به اين 
معناســـت كه حداقل مقدارى از 
عرضه نفت ســـومين توليدكننده 
بزرگ اوپك به بازارهاى بين المللى 

ادامه مى يابد.
كشور هاي هند، چين و كره 
جنوبى، ســـه خريدار بزرگ نفت 
ايران معافيـــت دريافت كردند و 
اجازه دارند كه در مجموع روزانه 
860 هزار بشـــكه نفت از ايران 
بخرند. ميـــزان خريد ژاپن، ايتاليا 
و يونان هنوز تاييد نشـــده و تركيه 
هم معافيت خريد روزانه حدود 60 
هزار بشكه نفت از ايران را دريافت 
كرده كه از آنچه در ســـال 2017 

خريده، كمتر است.

سرپرست ايميدرو از آغاز نصب نخستين 
كارخانه توليد آهن اسفنجى به روش ايرانى پِرِد 

در چين خبر داد.
به گزارش خبرگزارى صداوسيما از سازمان 
توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران،  
جمشيد مال رحمان با تاكيد بر اينكه اين طرح، 
نخســـتين پروژه برون مـــرزى ايران در آهن 
اسفنجى است،  تصريح كرد: اين طرحى مشترك 
بين ايران و چين است كه نقش شركت ايرانى 
"ام ام ايى" ارايه تكنولوژى و بخشـــى از تامين 

تجهيزات است. 
وى افزود: طبق بازديدى كه اخيراً مديران 
"ام ام ايى" از اين پروژه داشـــتند،  مراحل نصب 
تجهيزات آغاز شده و اميدواريم كارخانه احياى 
مستقيم ايرانى ( PERED) به ظرفيت 300 هزار 

تن سال آتى به بهره بردارى برسد.
مال رحمان اظهار داشت: مسئوالن شركت 
چينى "ســـى اس تى ام" در جلسه اى مشترك 
ضمن ارايه توضيحاتى در باره روند پيشـــرفت 
پـــروژه، تمايل خـــود را براى امضا تفاهمنامه 
همكارى مشترك و اخذ ليسانس پِرِد به نمايندگى 
از شـــركتMMEبراى بازاريابى در چين را 

داشتند كه اين موضوع در حال انجام است.
وى گفت: برنامه همكارىMME ايران در 
پيشبرد پنج پروژه استانى(طرح هاى فوالدى) در 

داخل كشور همچنان در حال اجراست.
از سوى ديگر حسن كرباسچى مدير عامل 
شـــركت ام ام ايى در ايران خبر داد: همچنين 
پيشنهاد ديگرى از يك مجموعه بخش خصوصى 
در كشور عمان به منظور احداث واحد احياى 

مستقيم در دست بررسى است كه در صورت 
به نتيجه رســـيدن، برنامه اجرايى آن صورت 

خواهد گرفت.
وى افزود: PEREDروشـــى بهينه سازى 
شده براى توليد آهن اسفنجى است كه از مزاياى 
آن مى توان به كاهش ســـرمايه اوليه، مصرف 
آب، برق و گاز كمتر، سازگارى بيشتر با محيط 
زيست، بازدهى بسيار باال و كاهش هزينه تعمير 

و نگهدارى اشاره كرد.
از سوي ديگر انجمن جهانى آهن و فوالد 
اعالم كرد: توليد فوالد ايران در 10 ماهه نخست 
سال جارى ميالدى با رشد 19 درصدى نسبت 
به مدت مشـــابه پارسال به 20 ميليون و 590 

هزار تن رسيد.
به گزارش تســـنيم، انجمن جهانى آهن و 

گـــزارش داد: توليد فوالد ايران كه در 10 ماهه 
نخست سال 2017 بالغ بر 17/303 ميليون تن 
گزارش شـــده بود در 10 ماهه نخســـت سال 
جـــارى ميالدى به 20/590 ميليون تن افزايش 

يافته است.
توليد فوالد جهان در 10 ماهه نخست سال 
جارى ميالدى نســـبت به مدت مشابه پارسال 
رشـــد 4/7 درصدى داشته و به 1502 ميليون 

تن رسيده است.
بر اســـاس اين گزارش، ايران 77 درصد 
توليد فوالد خاورميانه را در اين دوره به خود 

اختصاص داده است.
مجموع توليد فوالد خاورميانه در 10 ماهه 
2018 با رشد 13 درصدى نسبت به مدت مشابه 

پارسال مواجه بوده است.

اگرچه براساس قانون از منابع صندوق توسعه ملى 
سهمى به دولت نمى رسد، اما طبق مجوزهاى قانونى در 
سال هاى اخير بدهى هايى در قالب تسهيالت دريافتى از 
ســـوى دولت به صندوق ايجاد شده است كه طبق گفته 
رئيس هيات عامل آن از سال آينده بازپرداخت بدهى هاى 

دولت آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، رئيس هيات عامل صندوق توسعه 
ملى درباره اين كه در حال حاضر ميزان بدهى دولت در 
چه مرحله اى و تا چه عددى است، توضيح نداد و گفت 
كه اين رقم محرمانه است و نمى تواند درباره آن صحبت 
كند اما هر ميزان كه باشد، در چارچوب قانون و مجوزهاى 
مربوطه دريافت شده است.وى تاكيد كرد: دولت هيچ گونه 
برداشتى خارج از چارچوب قانون  از صندوق توسعه ملى 
نداشـــته و هرچه كه بوده به صورت قرض و در قالب 

تسهيالت و طبق مقررات انجام شده است.

شهيدزاده با اعالم اين كه بدهى هاى دولت به صندوق 
توسعه ملى به گونه اى بوده است كه سررسيد آن عمدتًا 
از ســـال 1398 به بعد است، گفت : تسهيالت در قالب 
پروژه هاى مختلف از جمله آب ، كشاورزى و اشتغال بوده 
و هر كدام سررســـيدهاى خاص خود را دارند كه حتى 
نحوه پرداخت آن متفاوت است و در مواردى مساوى و 
در برخى ديگر پلكانى است.به گفته اين مقام مسئول در 
صندوق توسعه ملى، گزارش هاى الزم درباره بازپرداخت 
تسهيالت دريافتى دولت به اين صندوق در ماه هاى اخير 
به ســـازمان برنامه و بودجه ارائه شـــده تا براى سال بعد 

پيش بينى الزم انجام شود.
شهيدزاده دررابطه با سودى كه دولت بابت تسهيالت 
دريافتى از صندوق توسعه ملى خواهد پرداخت تصريح 
كرد: سود بازپرداخت تسهيالت به صندوق براى دولت 3/5 

درصد است كه بايد در چارچوب قانون انجام شود.
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در يكي از روزهاي ماه پاييز محمد و 
ژينا به همراه والدينشان به روزنامه آمدند 
تا از آنان بنويسيم و بگويم كه كودكان 
اوتيسم هم مي توانند ياد بگيرند. آمدند تا 
درد دل هايشان را به گوش مسئوالن برسانيم 
و به همه بگويم كه اين كودكان انسان هاي 
نازنيني هستند كه با پشتكار براي كشورشان 
افتخار آفرين شده اند. فرشتگان دريا دلي 
كه عظمت روحشان را در آثارشان به 
وديعه گذاشته اند. محمد 27 ساله نقاشي 
كه تاكنون 3 نمايشگاه برپا كرده است از 
نقاشي هايش برايمان گفت از اينكه برف را 
دوست دارد و دلش مي خواهد ساعت ها 
زير برف راه برود. آنچنان با عشق از زندگي 
مي گويد كه در تمام تابلو هايش حس بودن، 
شادي و سرزندگي را مي تواني بيابي.  ژينا 
سرشار از عشق به زندگي است و نخبه اي 
است كه چشم بسته برايت پيانو مي نوازد 
و روياهايش را در قالب نت هاي موسيقي 
به واقعيت بدل مي كند ورزشكار قابلي هم 
هست و در مسابقات دوچرخه سواري و 
شنا مقام آورده است و به همراه محمد آثار 
نقاشيش را در معرض همگان قرار داده 

است.      
بررسي هاي سازمان جهاني بهداشت 
حاكي از اين است كه از هر 60 تا 70 
تولد زنده در دنيا يك نفر مبتال به اوتيسم 
است. متأسفانه در چند سال اخير آمار اين 
بيماري رو به افزايش است. به طوري كه 
آمار اين بيماري در كشور از 1 در 25 هزار 
نفر امروزه به 1 در 10 هزار نفر رسيده است 

كه نگران كننده است.
كارشناسان معتقدند، حدود 10 تا 20 

درصد كودكان مبتال به اوتيسم اگر به درمان 
جواب بدهند ممكن است ديگر در طيف 
اين بيماران قرار نگيرند و درمان پذير باشند 
اين در حالي است كه پيشگيري مي تواند 
از افزايش تعداد مبتاليان به اختالالت 

اوتيسمي بكاهد. 

اختالل اوتيسم و عاليم آن 
دكترعماد مالزاده - دبير انجمن علمي 
كار درماني ايران در مورد درمان بيماران  
اوتيسم به گزارشگر روزنامه اطالعات 
مي گويد: اوتيسم يك اختالل رشدي است 
كه معموالً در 3 سال اول زندگي كودك 
خودش را نشان مي دهد. البته گاهي هم 
ممكن است به علت ناآگاهي خانواده ها 
بيماري تا بيش از سن مدرسه تشخيص 
داده نشود. معموالً اين كودكان با مادر 
ارتباط خوبي برقرار نمي كنند و وابستگي 
طبيعي بين كودك و والدين ايجاد نمي شود. 
اين كودكان معموالً سر و صدا نمي كنند 

و وقتي صدايشان مي كنيد تماس چشمي 
برقرار نمي كنند. از وسايل بازي استفاده 
درستي نمي كنند و به طور بي معني با 

اسباب بازي هايشان بازي مي كنند.  
اين كودكان در 3  وي مي افزايد: 
سال اول زندگي در مراحل ارتباطي و 
اجتماعي مشكل پيدا مي كنند به عنوان مثال، 
وسايلي كه مي چرخند توجه آنان را به 
خودشان جلب مي كند از اين رو ممكن 
لباسشويي،  ماشين  به  ساعت ها  است 
يا  پنكه و هواكش خيره مي شوند و 
بال  مانند  كليشه اي  رفتار هاي  يكسري 
بال زدن و يا دور خودشان چرخيدن را 

انجام دهند.
دبير انجمن علمي كار درماني ايران 
يادآوري مي كند:  اختالل اوتيسم داراي 
طيف است كه از خيلي ضعيف تا خيلي 
شديد متغير است كودكاني كه به اختالل 
شديد اين بيماري مبتال هستند دچار نقض 

زباني هم هستند. 

علل ابتال به اوتيسم 
دكتر مالزاده در مورد علل ابتال به اين 
بيماري مي گويد: داليل ابتال به اين بيماري 
ناشناخته است ولي بررسي ها حاكي از اين 
است كه ژنتيك، عوامل محيطي و سبك 
زندگي در بروز اين بيماري مؤثر است كه 
در مورد سبك زندگي مي توان به آلودگي 
محيطي، خواب، ورزش و تغذيه اشاره كرد. 
البته تمام اين علل در حد حدس و گمان 
است و هنوز اثبات نشده  است.  اگرچه 
تحقيقات زيادي در اين زمينه در حال انجام 
است اما اين بيماري هنوز در دوران جنيني 

قابل تشخيص نيست.  
وي مي افزايد: درمان كودكان مبتال به 
اوتيسم شامل توانبخشي بخصوص كار 
درماني و گفتار درماني است.  اما عليرغم 
تمام كار هاي درماني كه براي آنان انجام 
مي شود تا حداقل هايي را براي ورود به 
جامعه كسب كنند متأسفانه سطح فرهنگي 
جامعه آن قدر باال نرفته است كه پذيراي 
اين كودكان باشد.  امروزه بسياري از مردم 
با واژه اوتيسم ناآشنا هستند و اطالعات 
زيادي در مورد اين بيماري ندارند از اين رو 
بايد فرهنگ سازي هاي الزم در مورد اين 
بيماري انجام شود تا زماني كه اين كودكان 
وارد جامعه مي شوند مردم بدانند چگونه 
بايد با آنان برخورد. به عنوان مثال اگر 
اين كودكان در جايي نتوانستد از نظر 
تكلمي ارتباط خوبي برقرار كنند به آنان 

خرده نگيرند.   
حال  در  مي كند:  خاطرنشان  وي 
حاضربراي درمان از يكسري تكنيك هايي 

استفاده مي كنيم كه استعداد و خالقيت 
كودكان  پديدار شود اما مشكل اينجا است 
كه همه اين امكانات فقط در پايتخت است 
و در شهرهاي كوچك و دور افتاده اين 
كودكان حتي امكان تحصيل هم ندارند.  
متأسفانه اين بيماري در جامعه ما بسيار بد 
تعريف شده است از اين رو بايد رسانه هاي 
جمعي تابوي اين بيماري را از بين ببرند.  
انگ زدن به اين كودكان باعث مي شود كه 
كودكان كمتر وارد محيط هاي عمومي شوند 
از اين رو آداب اجتماعي ورود به جامعه را 

ياد نمي گيرند.  

هزينه هاي سرسام آور درمان 
دبير انجمن علمي كار درماني ايران 
با بيان اين مطلب كه بعضي از والدين 
براي كودكان بيمارشان حتي شناسنامه هم 
نگرفته اند مي گويد: متأسفانه هزينه توانبخشي 
اين كودكان را بيمه ها تقبل نمي كند از اينرو 
والدين هزينه هاي سرسام آوري را بايد 
تقبل كنند. اين در حالي است كه هزينه 
كالس هاي نقاشي و موسيقي بسيار زياد 
است و پزشكان به والدين بيماران اوتيسمي 
مي گويند اگر مي خواهيد اتفاق خوبي براي 
كودكانتان بيفتد بايد كفش آهني پا كنيد و 
كار هاي زيادي براي اين كودكان بايد انجام 
دهيد. والديني هم هستند كه از تربيت 
كودشان نااميد شده اند و او را به مراكز 
نگهداري فرستاده اند و باعث بوجود آمدن 
آسيب هاي اجتماعي زيادي شده اند. اين در 

حالي است كه متأسفانه فرهنگ غلطي هم 
در خانواده هاي ايراني  حاكم است كه پدر 
و مادر مشكل كودك را به گردن يكديگر 
مي اندازند كه نه تنها مشكل را حل نمي كنند 
بلكه جو خانه را هم متشنج مي كند. زماني 
مي توان از اين كودكان حمايت كرد كه 
والدين همسو با هم براي تربيت آنان اقدام 
كنند. خدمات توانبخشي در بهتر شدن اين 
كودكان بسيار مؤثر است و معموالً جلسات 
درماني 45 دقيقه اي است كه بايد كودكان 
تمام جلسات را كامل بيايند تا پيشرفت 
كنند. مسأله مهم در مورد اين كودكان اين 
است كه مداخله براي اين كودكان بايد زير 

5 سال انجام شود زيرا هرچه سن كودك 
باالتر مي رود نه تنها تشخيص بيماري 
سخت تر مي شود بلكه برگشتن كودك به 
زندگي عادي هم دشوارتر مي شود. اين در 
حالي است كه اوتيسم يك مجموعه است 
و ممكن است يكسري بيماري ها را ايجاد 
كند. به عنوان مثال، بيمار ممكن است دچار 
مشكل قلبي، ناهنجاري اسكلتي عضالني و 

يا تشنج شود.  
حاضر  حال  در  مي افزايد:  وي 
تفاهم نامه اي بين وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و 
سازمان آموزش پرورش استثنايي منعقد شده 
است كه بر اساس آن قرار است كودكان 
را غربالگري كنند و در صورت تشخيص 
بيماري آنان را به مراكز درماني ارجاع دهند.  
اين در حالي است كه بعضي از پزشكان 

هم نمي توانند بيماري را تشخيص دهند. به 
طور كلي اين كودكان ممكن است عالوه بر 
عدم توجه و تمركز حتي  در درك مفاهيم 
انتزاعي هم مشكل داشته باشند و نمي توانند 
ارتباط برقرار كنند. به عنوان مثال يكي از 
بيماران دانشجوي مقطع فوق ليسانس است 
و در ارتباط برقرار كردن با مردم مشكل 
دارد و هنوز هم كار هاي سلسله وار را 
نمي تواند انجام دهد. بعضي از اين بيماران 
مشكالت حسي شديدي دارند به طوري 
كه آستانه حسي شان به شدت باال است و 
دوست دارند تحريكات حسي زيادي مانند 
پا كوبيدن،چرخيدن و خود زني را انجام 

دهند.   
اين پزشك در پاسخ به اين پرسش كه 
درمان اين كودكان چقدر هزينه در بر دارد 
يادآوري مي كند: اگر والدين 3 روز در هفته 
كودك را براي توانبخشي و گفتار درماني 
به مراكز درماني بفرستند چيزي حدود 1/5 
تا 2/5 ميليون تومان بايد بپردازند. اين در 
حالي است كه سازمان بهزيستي ماهيانه  52 
هزار تومان به اين كودكان كمك مي كند 
متأسفانه هيچ كمكي هم از هيچ ارگاني 
به اين كودكان نمي شود. البته در سند ملي 
اوتيسم تمام هزينه هاي گفتار درماني و 
توانبخشي هم در نظر گرفته شده است كه 
منتظر امضاي وزير بهداشت، درمان آموزش 

پزشكي است. 
وي مي گويد: زياد ديده ايم زماني كه 
فرزند يكي از مسئوالن به بيماري خاصي 

مبتال مي شود همه امكانات در دسترس قرار 
مي گيرد.  

دبير انجمن علمي كار درماني ايران 
در مورد برگزاري نمايشگاهي از آثار 
نقاشي هاي كودكان اوتيسم مي افزايد: اين 
كار يك اقدام فرهنگيـ  اجتماعي است و 
هدف ما از برپايي آن، اين است كه تابوي 
ناتواني افراد دچار اختالل اوتيسم در ميان 
مردم شكسته شود و به توانايي خارق العاده 
اين افراد پي برده شود، چرا كه در آثار اين 
دو هنرمند متناسب با سن و سالي كه دارند 
كامًال خالقيت و نوآوري مشاهده مي شود و 
الزم به ذكر است كه هر دوي اين هنرمندان 

عالوه به پرداختن به هنر نقاشي در موسيقي 
نيز فعال هستند. 

زواياي پنهان درمان كودكان  
به  محمد  پدر  ـ  كاظم زاده  علي 
مي گويد:  اطالعات  روزنامه  گزارشگر 
حدود 27 سال پيش زماني كه از پسرم نوار 
مغزي گرفتيم با كلمه اوتيسم آشنا شديم در 
ابتدا شناخت زيادي از اين بيماري نداشتيم 
اما به تدريج كه بيماري زواياي پنهان خودش 
را آشكار كرد روان درماني و رفتار درماني را  
براي محمد شروع كرديم. اولين جايي كه 
براي درمان فرزندم مراجعه كردم سازمان 
بهزيستي بود شرايط اين سازمان آنقدر 
نابسامان بود كه به ما وقت 2 ساله دادند و 
اولين تجربه اي كه آموختيم اين بود كه نبايد 
به مراكز دولتي اميد داشته باشيم. درمان 

محمد را با كالس هاي مختلف خصوصي 
شروع كرديم و اين درحالي بود كه بابت 
تامين هزينه كالس ها چند جا كار مي كردم. 
زماني كه محمد 7 ساله شد متوجه شديم كه 
نمي تواند مدرسه عادي برود از اين رو تمام 
تالشمان را كرديم كه وارد مدرسه استثنايي 
شود در آن زمان دانش آموزان هر سال 
را در 2 سال مي آموختند و چون متوجه 
شديم هوشش خوب است او را به مدرسه 
مرزي فرستاديم كه بين مدارس عادي و 
استثنايي بود. پسرم تا سوم راهنمايي را در 
اين مدارس گذارند و عمًال چون احساس 
كردم كه اتفاق خاصي برايش نيفتاده او 
را از مدرسه بيرون آوردم و زمانش را 
با كالس هاي نقاشي و پيانو پر كردم كه 
متوجه عالقه وافر محمد به نقاشي شدم 
و آنقدر پيشرفت كرد كه اولين گالري 
نقاشي را در سال 1380 برگزاركرد و بعد 
هم كه امكانات بيشتري در اختيارش قرار 
داديم توانست در نمايشگاه هاي داخلي و 
خارجي زيادي شركت كند. بعد از سال ها 
ابعاد جديدي از محمد ديديم و متوجه  
شديم كه اين بچه ها نه تنها نبوغ عجيبي 
دارند بلكه اشتباهات و ضعف هاي ما را هم  
تشخيص مي دهند. بتدريج  محمد در رشته 
موسيقي، مجسمه سازي و نواختن پيانو 
متبحر شد و هنر او را درمان كرد. در حال 

حاضر هم محمد با گالري  هامر در كشور 
هلند (يكي از قديمي ترين گالري هاي شهر 
آمستردام كه متمركز بر ژانر آوت سايدر 
آرت است) همكاري دارد و مسئوالن اين 
گالري معتقدند كه آثار محمد جدي و 

منحصر به فرد است.  
وي با بيان اين مطلب كه نگاه كودكان 
اوتيسم به هستي بسيار زيبا است، مي افزايد: 
شادي اين كودكان نسبت به هستي فوق العاده 
است و اين در حالي است كه متأسفانه 
اتفاق خاصي براي اين كودكان نمي افتد و 
نخواهد افتاد. سازمان هاي بهزيستي و تامين 
اجتماعي هم كمك نمي كند.   از وقتي كه 
محمد 18 ساله شده است ديگر بيمه نيست 
و براي گرفتن دفترچه بيمه به كميسيون هاي 
مختلفي رفته ام ولي قبول نمي كنند و چون 
بيمه نيست تمام هزينه هايش را بايد آزاد 
پرداخت كنيم كه بسيار كمرشكن است.   
خانواده هايي كه كودكان مبتال به اوتيسم 
دارند شايد مقصر نباشند اما در قبال 
كودكانشان مسئول هستند از اين رو بايد 
براي پيشرفت كودكانشان تالش كنند من 
اعتقاد راسخ دارم كه اين كودكان خيلي بهتر 
از ما زندگي را مي فهمند و هستي را بهتر 
درك مي كنند فقط ويژگي هايشان متفاوت 
است و اين تفاوت نه تنها ناشي از ضعف 

نيست بلكه ريشه در قدرت دارد.  
كاظم زاده در پاسخ به اين پرسش 
كه با ديدن چه عالئمي متوجه شديد 

محمد به اين بيماري مبتال است يادآوري
مي كند: بچه هاي مبتال به اوتيسم تا 2 سالگي
سينه خيز نمي روند و خيلي از كار هاي عادي
كودكان را انجام نمي دهند. معموالً اين
بچه ها كارهاي تكراري انجام مي دهند و
از تكرار خوششان مي آيد و معموالً ارتباط

چشمي با محيط ندارند. 
مادر ژينا هم در مورد درمان فرزندش
به گزارشگر روزنامه اطالعات مي گويد:
ژينا 6 ماهه بود كه به رفتارش مشكوك
شدم تماس چشمي برقرار نمي كرد ومتوجه
محيط نبود و به نوعي در دنياي خودش
بود. بعد از يك سالگي كه به دكتر مغز
و اعصاب مراجعه كردم متوجه شدم كه
دخترم مبتال به بيماري اوتيسم است. اين در
حالي بود كه ما هيچ شناختي از اين بيماري
نداشتيم و چون ژينا اوتيسم خيلي شديدي
داشت دكتر اميدي به درمان نداشت اما
گفت كه بوسيله گفتار درمان و كار درمان
بهتر مي شود. به ما گفتند با توجه به اينكه
اين كودك چيزي ياد نمي گيرد بهتر است
كه محيط آرامي را برايش فراهم كنيم ولي
من زير بار اين مسأله نرفتم خيلي سفت و
سخت تمريناتش را شروع كردم و عالوه
بر اينكه او را به كالس هاي گفتار درماني
مي بردم در خانه هم حدود 12 ساعت با
او كار مي كردم تا اينكه به يكباره پيشرفت

جهشي پيدا كرد و توانست ياد بگيرد وقتي
دكتر شرايط او را را ديد گفت كارهاي
حركتي مي تواند در بهبود ژينا خيلي تأثير
داشته باشد. از اين رو ژينا را به كالس هاي
نقاشي، شنا، دوچرخه، اسكيت، موسيقي و
پيانو بردم كه متوجه شدم در اين زمينه ها
خيلي استعداد دارد به طوري كه در مسابقه
پيانو كه با كودكان معمولي داشت توانست
رتبه سوم را به خود اختصاص دهد. در
زمينه نقاشي هم پيشرفت هاي خوبي كرد
و به همراه محمد نمايشگاهي از آثارشان

برگزار شد.   
وي با بيان اين مطلب كه ژينا در تمام
سال هاي تحصيل شاگرد اول بوده است
مي افزايد: ژينا قبًال ثبات خلقي نداشت و در
اوج گريه مي خنديد  و اين خيلي آزار دهنده
بود االن خيلي بهتر شده است اگرچه كالمي
بر زبان نمي آورد ولي منظورش را به خوبي
مي رساند. ژينا عليرغم اينكه جزو طيف
سخت اوتيسم بود ولي پيشرفت كرد و فقط
تمرين مداوم و ورزش باعث پيشرفتش شد
و االن هم نه تنها كامًال مستقل است بلكه به

من هم كمك مي كند. 
در طي اين سال ها تمركزش بيشتر
شده است و سال گذشته در مسابقه
دوچرخه سواري اول شد. به طور حرفه اي
شنا مي كند و در اسكيت بازي هم مهارت

خوبي دارد. ولي كالمش محدود است.  
بيتا مهدوي

عشق به زندگي

* در حال حاضر براي درمان از يكسري تكنيك هاي استفاده مي كنيم كه 
استعداد و خالقيت كودكان  پديدار شود اما مشكل اينجا است كه همه اين 
امكانات  فقط در پايتخت است و در شهرهاي كوچك و دور افتاده اين كودكان 

حتي امكان تحصيل هم ندارند 

* دكترعماد   مالزاده ـ دبير انجمن علمي كار درماني ايران: كودكان مبتال 
به اوتيسم در 3 سال اول زندگي در مراحل ارتباطي و اجتماعي مشكل پيدا 
مي كنند به عنوان مثال، وسايلي كه مي چرخند توجه آنان را به خودشان جلب 
مي كند از اين رو ممكن است ساعت ها به ماشين لباسشويي، پنكه و هواكش 
خيره مي شوند و يا يكسري رفتار هاي كليشه اي مانند بال بال زدن و يا دور 

خودشان چرخيدن را انجام دهند

23547جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - به جاى اين كه به تاريكى لعنت بفرستيد ، برخيزيد 
و ...... - پشت سر

 2 - مرتاض هندى - قمر - يورش
 3 - نيز - درجه عالى نظامى فرنگى - يارو 

4 - زينت و زيور - كلمه اى براى تاكيد - شهر پيامبر(ص)
 5 - نام زنانه - پيشوند نفى - فيلمى از آلفرد هيچكاك

 6 - جوينده عدالت - خطايى در بســكتبال - ضمير 
غايب - پايان نامه

 7 - فروشنده - برج آهنين فرانسه - تميز
 8 - دوســتى و محبت - مربوط يا متعلق به دولت - 

جوجه يا هر پرنده از زبان كودك
 9 - مزار - رنگ قابل شستشو در نقاشى - تن پوش

 10 - در مثل غنيمت است - نت منفى - رتبه ها - زن 
خوبرو و داراى قدر و جاه 

11 - شــاگرد مغازه - زدنى بهانه گير - روانشناس 
اتريشى بانى مكتب فردى

 12 - مساوى و مشابه - كبير - كالم هشدار
 13 - احســاس زيان يا خســارت - كشور پاناما 

سيتى - پيش شماره
14 - خجالتى - جانشين و عوض - باالتر ( واال )

 15 - عالمت جمع - از مشكلى نجات يافتن

عـمـودى:

 1 - داستانى از مارك تواين - پاره اى از چيزى 
2 - طلق نسوز - ثانى - چپاول

 3 - مخفف عجل اهللا تعالى - صبور - حيله گر
 4 - روز - صاحب مجد و جالل - پايتخت پرتغال
 5 - پدال دوچرخه -  تعجب خانم ها - فيلم امير قويدل

 6 - خراب - دشمن - اشاره دور - كافى
 7 - كالهبردار - جواب پشتك – بابا

  8 - سمبل و عالمت - متكا - مقابل پايين
 9 - نارس - تابعيت - مايعى بى رنگ و قابل اشتعال 

از مشتقات نفت و قطران
  10 - پاســخ منفــى – ضميــر جمــع - جانور 

خرطوم دار - خويشاوندى 
11 - حكومت اتحاديه اى - رايحه - اداره مرزى 

12 - پايتخت هندوســتان - صدايى براى هدايت 
پرندگان به طرف النه - از عناصر اربعه

  13 - تبهكار - دچار فرســايش شــده ، سســت 
و بى اساس و غير منطقى - شهر زيارتى

 14 - گياهى معطر كه دم النه مار ســبز مى شــود ! – 
كاله پادشاه - مردن در حادثه   

15 - زهرآگين - كتابى از عبدالحسين زرينكوب

آگهي مزايده اقالم ضايعاتي و انهدامي
 شـركت ايران خودرو (سـهامي عام) در نظر دارد اقالم ضايعاتي و انهدامي ســـايت مركزي و همچنين اقالم مشروحه شركت ايساكو ، 

ساپكو و ايران خودرو ديزل و سايت كرمانشاه را به نمايندگي از آنها از طريق مزايده عمومي به فروش برساند : 
 شرح اقالم مزايده شماره 38-97 (شركت ايساكو) :  

انواع كارتن و مقوا ضايعاتي - انواع چوب و تخته پالت ضايعاتي 
شرح اقالم مزايده شماره 39-97 (شركت ساپكو) : 

اقالم عمومي (اداري و آشپزخانه)- اقالم مخابراتي ضايعاتي- روغن سوخته (بدون بشكه)- چدن ضايعاتي (حدود 20 پالت)- آلومينيوم ضايعاتي 
(حدود 20 پالت)- آهن ضايعاتي+كابينت باطري (حدود 120 پالت)-دستگاه شرينگ پك تونلي بسته بندي- دستگاه كشش 60 تني 

شرح اقالم مزايده شماره 40-97 (سايت كرمانشاه) : 
كاغذ و كارتن - تخته و پالت چوبي 

شرح اقالم مزايده شماره 41-97 (شركت ايران خودرو ديزل) : 
 بشـــكه فلزي و پالستيكي- گالن و منبع پالســـتيكي- لوله و براده برنجي- انواع باطري انهدامي - انواع لوازم تاسيسات ضايعاتي- ورق درجه 1 
 و 2 ضايعاتي+ دريچه ســـقف اتوبوس- تلويزيون مســـتهلك - ضايعات آلومينيوم و گالوانيزه- براده آهن- دريل ستوني-فيكسچر جلو شاسي
اره پروفيل بري- فيكســـچر جوش اتوماتيك رام- منيپليتور نصب باطري- دستگاه پانچ چراغ حد ميني بوس- دستگاه ميكسر بتن- انواع اتاق 
 خودرو ضايعاتي- رينگ و الســـتيك آريسان و انواع الســـتيك ضايعاتي - خرده ريز و پيچ و مهره- شيشه، كارتن و نان خشك - نايلون، ظروف 

يكبار مصرف، ابر فشرده و يونوليت- زباله (نخاله ساختماني، پسماند خشك، شاخ و برگ، فيلتر، تراشه چوب و ...)
شرح اقالم مزايده شماره 42-97 (سايت مركزي ايران خودرو) :

 انواع قطعات راكد و مازاد خودروهاي توليدي
زمان برگزاري مزايده و محل اخذ پاكت ها: كليه متقاضيان مي توانند جهت خريد اســـناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت طي روزهاي 

شنبه مورخ 1397/09/10 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 از ساعت 8 صبح الي 14:30 به شرح ذيل مراجعه نمايند. 
آدرس جهت دريافت و تحويل پاكت ها : تهران ، جاده قديم كرج ، كيلومتر 14 ، درب 14 ايران خودرو ، اداره مزايده مراجعه نمايند.

آدرس جهت بازديد از اقالم:
سايت مركزي ايران خودرو : تهران ، جاده قديم كرج ، كيلومتر 14 ، درب 14 ايران خودرو . 

شماره تماس نماينده هماهنگ كننده : 021-48213773
 سـايت كرمانشـاه : كيلومتـــر55 جـــاده همـــدان كرمانشـــاه- شـــهرك صنعتي صحنـــه- شـــركت ايران خودرو كرمانشـــاه. 

شماره تماس نماينده هماهنگ كننده : آقاي مهندس قلي زاده 09122255956
شـركت ايسـاكو : تهران، كيلومتر 13جاده مخصوص كرج- به ســـمت آزادي الين كند رو - كوچه شهيد شورگشتي -شركت تهيه و توزيع 
قطعات ولوازم يدكي ايران خودرو (ايساكو). جهت كسب اطالعات بيشتربا شماره تلفن 44903201 آقاي منصور قنائي تماس حاصل فرمائيد.

شـركت سـاپكو : تهران ،كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج ، شركت طراحي مهندســـي تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) . جهت كسب 
اطالعات بيشتر با شماره تلفن 48924028–  021 آقاي اخوان  تماس حاصل فرمائيد. 

شـركت ايران خودرو ديزل : كيلومتر14 اتوبان آزادگان - بلوارشـــهداي ايران خودرو ديزل (درب 3)– انبارضايعات (سايت 05) . جهت 
كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي : 51242221 و 51242092  آقاي سبز ميداني تماس حاصل فرمائيد. 

ضمناً جهت اخذ اطالعات تكميلي به نشاني اينترنتي www.Ikco.ir مراجعه فرمائيد.
مبلغ و نحوه واريز وجه تضمين شـــركت در مزايده : مبلغ تضمين شركت در مزايده جهت اقالم ضايعاتي طبق مبالغ و شماره حسا ب  اعالم شده 

در فرم پيشنهاد قيمت به صورت فيش واريزي بايستي صورت پذيرد.
  * شـــركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شـــروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و مزايده گزار در رد يا قبول پيشنهادها مختار 

مي باشد. ضمناً مشروح شرايط در اسناد مزايده به طور كامل درج خواهد گرديد.
 * شـــركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحيح ، امضاء نموده و به همراه كپي شناســـنامه و كارت ملي  

در پاكت هاي دربسته به متصدي مزايده ، تحويل نمايند. 
*** مبلغ ماليات برارزش افزوده مطابق قوانين جاري بر تمامي اقالم مزايده اعمال و هزينه آگهي

و كارشناسي به عهده برندگان مزايده مي باشد.***

آگهى تغييرات
 شركت پيمانكارى ساختمان و نصب ماشين آالت فوالد صنعت دارا 

سهامى خاص به شماره ثبت 273716 و شناسه ملى 10103088063 
پيرو آگهى مكانيزه شـــماره 139730400901025111مورخ 1397/3/21اعالم مى دارد 
سرمايه شركت 40000000000ريال منقسم به 400000 سهم 100000ريالى مى باشد 

كه 120 سهم آن بانام و 399880 سهم آن بى نام مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278483)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور نوى سهامى خاص
 به شماره ثبت 26548 و شناسه ملى 10100720145 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 96 به 
تصويب رسيد. موسسه حسابرسى و خدمات مالى آريا بهروش با شناسه ملى 10100621378 بعنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى سياق نوين جهان با شناسه ملى 10103361485 ا بعنوان بازرس على البدل براى 

مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278481)

آگهى تغييرات شركت مهندسى و نوسازى ايران مونير 
سهامى خاص به شماره ثبت 11819 و شناسه ملى 10100463128 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/05/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات ، جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. تراز نامه و حساب سود وزيان 
شـــركت در سال منتهى به 29 اسفند 1396تصويب شد. موسسه حسابرسى صالح انديشان بشناسه ملى 
10100523660 و جواد على آبادى فراهانى به شماره ملى 0057040974 بعنوان بازرس اصلى و بازرس 

على البدل براى يك سال مالى تعيين شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشو ر
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278480)

آگهى تغييرات شركت بازرگانى هشتمين ستاره پر فروغ عالم
 سهامى خاص به شماره ثبت 468994 و شناسه ملى 14004764813 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
وحساب سود وزيان سال مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . موسسه حسابرسى آزمون 
پرداز ايران مشهود به شناسه ملى10861687625 به سمت بازرس اصلى وموسسه حسابرسى هميارحساب 
به شناسه ملى10100313970 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . روزنامه 

اطالعات براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278479)

آگهى تغييرات شركت نوسازان منطقه چهار شهر تهران
 سهامى خاص به شماره ثبت 335839 و شناسه ملى 10103765621 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/11/15 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب ســـود و زيان سال مالى منتهى به96/09/30 به 
تصويب رسيد . موسسه حسابرسى اصول پايه فراگير (حسابداران رسمى ) با شناسه 
ملى 10100517106 به عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى كاربرد ارقام 
(حسابداران رسمى) با شناسه ملى 10100364819 بعنوان بازرس على البدل براى 
يك سال مالى انتخاب گرديدند - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار 
شركت جهت درج آگهى ها تعيين گرديد . اعضاى حقوقى هيات مديره به شرح ذيل 
براى مدت دوسال انتخاب گرديدند : شركت بانك شهر (سهامى عام ) به شناسه ملى 
10103886081 شـــركت عمران و مسكن سازان ايران (سهامى عام ) به شناسه 
ملى 10101826839 شركت نوسازان شهر تهران (سهامى خاص ) به شناسه ملى 

 10103682446
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278482)

آگهى تغييرات شركت گروه بين المللى آباد راهان پارس
 سهامى خاص به شماره ثبت 97622 و شناسه ملى 10101416634 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/20 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مالى كوشا منش ( حسابداران رسمى ) به شناسه 
ملى 10100434110 به عنوان بازرس اصلى و موســـى خواجوند احمدى به شـــماره ملى 

6279882381 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278475)

اصالحيه
آگهي منتشره در روزنامه اطالعات به شماره 27136 مورخه 1397/8/9

تعاوني سامان دهندگان آبكار پارسيان به شماره ثبت 405366
1ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول، صحيح مي باشد

2ـ اعضاي تعاوني مي توانند تا 48ساعت قبل از برگزاري مجمع به دفتر تعاوني 
مراجعـــه و در حضور هيئت مديره و يا بازرس جهت وكالت فرم آن را تكميل 

و ارائه نمايند.
هيئت مديره

آگهي تجديد مناقصه عمومي
شـهرداري رودهـن درنظر دارد به استناد مجوز شـــماره 1/344/787/ش مورخ 
96/12/28 شـــوراي اسالمي شـــهر رودهن اقدام به برگزاري تجديد مناقصه عمومي 
كوهبري و خاكبرداري ســـطح شهر (سايت مســـكن مهر) (براساس فهرست بهاء راه و 
باند سال 97) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز پس از تاريخ انتشار اين 
نوبت آگهي روزنامه تا پايان وقت اداري روز پنج شـــنبه مورخ 97/9/15 جهت دريافت و 

تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.
1ـ موضوع مناقصه: كوهبري و خاكبرداري سطح شهر (سايت مسكن مهر)

2ـ مهلت دريافت و تسـليم اسـناد: از روز سه شنبه مورخ 97/9/6 تا پايان وقت 
اداري روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 تا رأس ساعت 13:00 مي باشد.

3ـ مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه ممهور به مهر 
و امضاء مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلغ برآورد: 2/000/000/000 ريال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
100/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شـــهرداري يا وجه نقد 
جهت واريز به حســـاب ســـپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن 

اقدام نمايند.
6ـ تشـــكيل كميســـيون عالي معامالت شـــهرداري رودهن و بازگشايي پاكت هاي 

پيشنهادي در روز شنبه مورخ 97/9/17 رأس ساعت 15 در دفتر شهردار مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8ـ به پيشنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد الك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهادي 
پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9ـ به برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

 10ـ ساير اطالعات و جزييات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
11ـ هزينه چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

مهدي كچويي
شهردار رودهن

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني خاص كاركنان 
مس ســـونگون به شماره ثبت 87 و شناسه ملي 14000119380 در ساعت 
13 مورخه 97/9/20 روز سه شـــنبه در محل آمفي تئاتر واقع در معدن مس 
ســـونگون برگزار خواهد شد. از كليه اعضا دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
ضمناً كســـاني كه تمايل بـــه كانديداتوري هيات مديـــره و بازرس را دارند 
درخواســـت خود را ظرف مدت يك هفته از تاريـــخ درج اين آگهي به همراه 
مدارك (كپي كارت ملي، كپي شناسنامه، برگ عدم سوء پيشينه، كپي مدارك 
تحصيلي) به دفتر شـــركت تعاوني واقع در فلكه مس سونگون ورزقان تحويل 

و رسيد دريافت نمايند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيات مديره و بازرس
2ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال هاي 94ـ95ـ96

3ـ بررسي نحوه تقسيم سود سنوات
4ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس

5ـ تصويب آئين نامه نحوه برگزاري مجامع عمومي
6ـ تصويب حق الزحمه و حق الجلسه و پاداش هيات مديره و بازرس

7ـ پيشنهاد بودجه جاري سال97
شركت تعاوني خاص كاركنان مس سونگون

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت تعاوني خاص 

كاركنان مس سونگون (نوبت دوم)

شركت مخابرات ايرانـ  منطقه فارس درنظر دارد جهت ارائه 
خد مات سرويس هاي همراه اول و امور مرتبط نسبت به اجاره ساختمان 
جنب ســـاختمان مركزي خـــود از طريق مزايده عمومي براســـاس 
مشـــخصات موجود در اســـناد اقدام نمايد، لذا از كليه دفاتر پيشخوان 
خدمات دولت ســـطح A و B داراي مجوز فعاليت تلفن همراه در سطح 
شهر شـــيراز و واجد شرايط ذكر شده در اسناد؛ جهت شركت در مزايده 

دعوت به عمل مي آيد.
متقاضيان جهت كســـب اطالعات بيشتر به پرتال اين منطقه به آدرس 

WWW.FARS.TCI.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومي مخابرات منطقه فارس

شركت مخابرات استان فارس
(سهامي خاص)

آگهي مزايده 
شماره97/1

(دو مرحله اي)



3ـ نفي «خود برتربيني»
 ناصر خسرو چه در مقام داوري 
دربارة ديگران و چه در رفتار با آنان، 
تابع انصاف و مدافع حق و حقيقت 
است و از خودگرايي و خودمحوري 
بيزار و گريزان. ابيات زير مؤيد اين 

مدعاست:
مبـــاش مادح خويش و مگوي 
خيره مـــرا / كه من ترنج لطيف و 

خوشم تو بيمزه تود1
(همان، ص32، قصيدة 15)
 و نيز در مذمت تنها به قاضي رفتن و از روي پيشداوري حق 

را به جانب خود دادن چنين ميگويد:
زيرا كه سرخروي برون آمد    هر كو به پيش حاكم تنها شد

(همان، ص340، قصيدة 161)
4. دادگرايي و انصافجويي

 طبيعت انسانگراي ناصر خسرو اصوال نسبت به هر گونه بيعدالتي 
و بيانصافي حساسيت شديد دارد تا آنجا كه در يكي از منظومههايش، 

فردي را كه فاقد عدالت باشد گرگ تلقي ميكند:
گرگ است، نيست مردم، آن كس كه دادگر نيست 

برتـــر ز داد و دانش اندر جهان اثر نيســـت
(همان، ص154، قصيدة 70)
 و در منظومهاي ديگر، گرگ درنده را بر آدمي ســـتمگر ترجيح 

ميدهد:
گرگ درنده گرچه كشـــتني اســـت 

بهتـــر از مردم ســـتمگار اســـت 
از بد گرگ َرســـتن آســـان اســـت 

وز ســـتمكاره ســـخت دشوار است 
گـــرگ مـــال و ضياع تـــو نخورد 

گرگ صعب تو مير و بندار اســـت2
(همان، ص285، قصيدة 134)
 و در جايـــي ديگـــر، دادگـــري را مظهـــر و وارث عقل منزه 

ميشناسد:
عدل اســـت و راستي همه آثار عقل پاك 

عقل است آفتاب دل و عدل از او ضياست
(همان، ص394، قصيدة 186)

5. نفي و نقد تكاثر ثروت و فاصلههاي طبقاتي
 وجـــود نابرابريهـــاي اجتماعي و اختالفات فاحش طبقاتي، از 
دغدغهها و نگرانيهاي بزرگ ناصر خسرو است. او هرگز نميتواند 
بپذيرد كه اقليت كوچكي از جامعه در ناز و نعمت بيحساب غوطه  خورند 
و در مقابل، اكثريت غالب مردم در شرايط فقر مطلق، به سر برند و 
حتي به برآوردن بديهيترين و ابتداييترين نيازهاي خود قادر نباشند. 
وي در جايجاي ديوانش با اين بيعدالتي آشـــكار درميافتد و از آن 

شكوه سر ميدهد:
 نعمت منعم چراســـت دريا دريا؟ 

محنت مفلس چراست كشتي كشتي؟
(ديوان مصحح تقوي، ص509)
 او در قصيـــدهاي تا آنجا پيش ميرود كه حتي در برابر خداوند 

نيز، دربارة فقر و غنا به چون و چرا ميپردازد:
اگـــر بزرگي و جاه و جالل در درم اســـت 

ز كردگار بر آن مرد كم درم ســـتم اســـت 
يكـــي به تيـــم ســـپنجي نيابـــد جاي3

تو را رواق ز نقش و نگار چون ارم اســـت 
چو مه گذشـــت، تو شـــادي ز بهر غّلة تيم4

وليكن آن كه تو را غله او دهد به غم اســـت 
همه ســـتاره كه نحس اســـت مر رفيق تو را 

چرا تو را به سعادت رفيق و خال و عم است
(همان، ص408-407، قصيدة 192)
 و در جايـــي ديگـــر به ارائه مصاديقـــي از اين فاصلة طبقاتي 

ميپردازد:
بنگر كه مر آن را خز اســـت بستر 

وين را به مثل زير، بوريا نيســـت 
وان را بر آُخر، ده اســـب تازيست 

در پـــاي برادرش اللكا5 نيســـت 
«مســـعود» همه بـــر حرير غلتد 

بر پشـــت «سعيد» از نمد قبا نيست
(همان، ص115، قصيدة 51)

6) رواداري و مدارا
هـــر كه حجت خواهدت، گويي جوابت تيغ تيز

حجت ار تيغ است، پس درس و مقالت چيست پس؟
(ديوان مصحح تقوي، ص206)
 ناصر خسرو با وجود ايمان مستحكم مذهبي و اعتقاد سرسختانه 
و پرشورش، از سعة صدر چشمگيري در برخورد با مخالفان فكري 
و پيروان ســـاير اديان و مذاهب برخوردار اســـت. اين روحية مدارا و 
تحمل، تا حدود زيادي محصول زندگي پر فراز و نشيب و تحوالت 
فكـــري و بحرانهـــا و تعارضهاي روحي و عقيدتي او و مخصوصا 
متأثر از مســـافرتهاي متعددش به سرزمينهاي مختلف و آشنايي با 
فرهنگهاي متفاوت و حشـــر و نشـــر با ملل و نحل گوناگون است؛ 

چنان كه خود گويد:
برخاســـتم از جاي و سفر پيش گرفتم 

نز خانهم ياد آمد و نز گلشـــن و منظر 
از پارسي و تازي، وز هندي و از ترك 

وز سندي و رومي، وز عبري همه يكسر 
وز فلســـفي و مانوي و صابي و دهري 

درخواستم اين حاجت و پرسيدم بي مر 
از سنگ بســـي ساختهام بستر و بالين 

وز ابر بســـي ســـاختهام خيمه و چادر 
گـــه حبل بـــه گردن مانند شـــتربان 

گـــه بار به پشـــت اندر مانندة اســـتر
(مينوي و محقق، ص510، قصيدة 242)
 و در جايي ديگر، از مســـلماني توأم با مداراي خود بدينگونه 

ياد ميكند:
يكي ميزان گزيدم بس شـــگفتي 

كز آن بْه نيســـت ميزاني به حّران:6
نگويـــم آنچـــه نتوانم شـــنودن 

سر اســـالم حق اين است و ايمان 
مســـلمانم چنين بيرنـــج از آنم 

چنان دانم چنين باشـــد مســـلمان
(همان، ص108، قصيدة 48)
 در ابيات زير سعة صدر شايان تحسين ناصر در تحمل انديشهها 
و آراي مخالفان و پيروان ســـاير اديان و رعايت حرمت و شئون آنان 

به وضوح آشكار است:
از مذهب خصـــم خويش بررس 

تـــا حـــق بدانـــي از مـــزور7
حجـــت نبـــود تو را كـــه گويي 

مـــن مؤمنـــم و جهـــود كافـــر 
گويـــي كـــه صنوبـــرم وليكن 

زي خصم تو خـــاري، او صنوبر 
هشـــدار و مـــدار خـــار كس را 

مرغـــان همه را حبيره8 مشـــمر 
غّره چه شـــدي به خنجر خويش؟ 

مـــر خصم تو را َده اســـت خنجر 
بـــا خصـــم مگوي آنچـــه بر تو 

مقـــرر و  نباشـــد  معلـــوم 
(همان، ص95، قصيدة 43)
ادامه دارد

پينوشتها
1. توت 

2. بندار: صاحب تجّمل و مكنت، صاحب ملك...، آنكه چيزي را نگاهدارد 
تا به قيمت گرانتر بفروشد،... (فرهنگ معين).

3. تيم: كاروانســـراي؛ ســـپنجي: عاريتي، موقتي. «تيم سپنجي» كنايه از 
دنياست.

4. غّله احتماال به معناي متعارف آن (گندم، جو و امثال آن) بهكار رفته 
است.

5. پايپوش محّقر
6. حّران به احتمال زياد نام محلي است. در بعضي نسخهها بهجاي حّران، 

«جز آن» و نيز «دو جهان» ضبط شده است.
7. غير واقع، باطل

8. هوبره (توضيح دكتر عليرضا شعبانلو).

 نظرها و انديشهها

محققانى كه اول بار به سراغ «خالصة قوانين» مىروند، نبايد انتظار 
داشـــته باشـــند 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 شـــد، 
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) 
آشفته است؛ زيرا از مراجع مختلف اقتباس گرديده است.        

بدين ترتيب با اقتباس از اولْپيان، در تعريف قانون طبيعت آمده: 
قانونى اســـت «كه طبيعت در همه جانداران به وديعه مىگذارد»، كه 
قلمرو قانون را از حوزه حقوقدانان صالحيتدار گستردهتر ساخته تا 
عالوه بر «نوع بشر»، «همه جاندارانى را كه در زمين يا در هوا يا در 
دريا متولد مىشوند»، در بر گيرد. اگرچه ممكن است اين تقرير بهظاهر 
به ديدگاه رواقگرايانة قانون ناظر بر عملكرد كل عالَم نزديك باشد، اما 
تقابل و تفاوت مهم ميان قانون ساخته و پرداختة دست انسان و قانون 

تغييرناپذير در قالبى متفاوت ترسيم شده است. 
گايوس مرجع متنى است كه خط اساسى تحديد را در مجموعه 
قانون مدنى ترسيم مىكند. در مقايسه، اين متن بالفاصله بعد از توصيف 
قانون طبيعت، بر تمايز ميان قانون ملتها و قانون مدنى متمركز مىشود. 
«قانون مدنى و قانون ملتها... بدين طريق از هم تمييز داده مىشوند. همه 
ملتهايى كه تحت حكومت قانون و عرف قرار دارند، قانونى را به كار 
مىبرند كه بعضاً مختص آنها و بعضا ميان همه انسانها مشترك است: 
قانونى كه هر ملت براى خود به وجود آورده، خاص آن دولت است 
و قانون مدنى اســـت كه منحصراً براى آن دولت تدوين گشته است؛ 
اما آنچه عقل طبيعى در ميان همه انسانها ايجاد كرده و از جانب همه 
ملتها به يك شكل رعايت مىگردد، قانون ملتها ناميده مىشود و اين 

همان قانونى است كه همه ملتها از آن اطاعت مىكنند». 
روشن است كه قانون ملتها، همانند قانون مدنى، در عين حال هم 
در خدمت مقاصد توصيفى است و هم مقاصد تجويزى. برداشت ما آن 
است كه هر جامعة سازمانيافته هسته مشتركى از رويههاى حقوقى را 
پذيرفته است و بدان دليل كه عقالنيت اين گونه رويهها مؤيد پذيرش 
فراگير آنهاست، در صورت وجود تعارض ميان اين دو قانون، توجيهى 
محكمهپسند براى وضع خودسرانه قانون مدنى جهت تمكين در برابر 
قانون ملتها وجود دارد. عموماً از تعارض احتراز مىشود؛ زيرا قانون 
ملتها قانونى برخوردار از ارزش فراگير شمرده مىشود. بدين ترتيب، 
با تعديل مفهومى محتواى قانون ملتها، مىتوان با قانون مدنىاى كه در 

خالف جهت قانون ملتها حركت مىكند، سازگار شد.
عدم قطعيت نظرى در تصريح دو حوزه، انعكاس فشارهاى عملياى
است كه موجد پيدايش قانون ملتها بود. با افزايش اهميت سياسى و 
تجارى روم، تعامالت با خارجيان نيز گسترش يافت؛ و بنابراين نيازى 
فورى به قانونى منعطف براى تنظيم دادوستد ميان شهروندان روم و 
اتباع ديگر نظامهاى حقوقى وجود داشـــت. قانونى كه به وجود آمد، 
نتيجة سادهســـازى رويّة رومى و نه بَرهم نهادة قوانين معاصر بود. در 
واقع قانون ملتها دو ويژگى متمايز به دست آورد: اول نظرى، به مثابه 
بيان عقل طبيعى، كه به زحمت از قانون طبيعت قابل تشخيص بود؛ و 

دوم عملى، به مثابه نظام ابتدايى حقوق بينالملل.
قانون طبيعت و قانون ملتها 

تدوينكنندگان مجموعه قانون مدنى تنقيح بيشـــتر اين طبقات را 
به مفسران متأخر واگذاشتند. قانون طبيعت و قانون ملتها را در بيشتر 
كاربردهاى عملىشان مىشد همسان دانست. اين امرى پذيرفته بود كه 
در همه جوامع، برخى نهادها (مانند بردگى) در نتيجة فشار اوضاع و 
احوال و نياز انسانها رشد يافت؛ اما مغاير قانون طبيعت باقى ماند كه 
تصريح مىكرد: «همه انســـانها در اصل آزاد زاده شدهاند». اما امحاى 
تمايز اساســـى ميان قانون طبيعت و قانون ملتها از يك ســـو، و قانون 
مدنى از سوى ديگر، مجاز نبود. اين موضع در متنى كه توصيف اوليه 
قانون طبيعت و قانون ملتها را تلفيق مىكند، به سبك كالسيك خالصه 
شـــده اســـت: «قانون طبيعت كه همه ملتها به يك شكل از آن پيروى 
مىكنند، از تقدير الهى مايه مىگيرد و هميشه ثابت و تغييرناپذير باقى 
مىماند؛ اما قوانينى كه دولتها خود وضع مىكنند، چه با رضايت ضمنى 
مردم و چه در نتيجه قوانين موضوعه بعدى، در معرض تغييرات مكرر 

قرار دارند.» 
قانون طبيعت، قانون ملتها و قانون مدنى چارچوبى فراهم آورد كه 
روميان را قادر ساخت امور خود را به سبكى اساسا قانونى پى گيرند؛ 
اما اين تمايزها بهتنهايى دفاعى فلسفى از نظام قانونى فراهم نمىآورند. 
براى يافتن چيزى در راســـتاى اين خطـــوط در ادبيات روم، بايد از 
مجموعه قانون مدني فراتر رويم. سيسرون كه اغلب اين امر در مورد او 
صادق است، نشان مىدهد كه براى اين منظور، شخصيت ارزشمندى 
اســـت. نه تنها در زمينه حقوق و سياست سابقة درخشانى دارد، و از 
جمله در يك دوره پُرتالطم در 63م كنســـول بود، كه در زمينه حفظ 
سخنرانىهاى مهم خود به مثابه شاهدى بر عمر حرفهاى خود نيز پركار 
بود. بدون اغراق مىتوان گفت كه اطالعات مربوط به سيسرون از هر 
شخص نامور ديگرى از دنياى باستان بيشتر است. حتى شرح احوال 
او، در مجموعة برجســـتهاى از نامههايى كه حفظ شده، بهوضوح در 

برابر ديدگاه ما قرار دارد. 
در دفاع از ميراث برحق اُلوس كسينا، كه جزئياتش در اينجا موضوع 
توجه ما نيست، سيسرون بحثى هوشمندانه را در دفاع از انديشه قانونيت 
مطرح مىسازد. او مىپرسد: در جامعه روم، مال از كجا تأمين مىگردد 
و چگونه از آن برخوردار مىشوند؟ قطعا از محل سخاوت خيرخواهان 
نيســــت؛ زيرا در وضعى نيســــتند كه كارى كنند كه از دستوراتشان در 
حقيقت پيروى شود. مطابق استدالل او: «مالى كه همه ما از آن برخورداريم، 
بيشتر ميراث قانون و تشكيالت و نه كسانى است كه عمال آن را براى ما 
به ارث گذاشتند». همه ما وقتى مىكوشيم بهصورتي مناسب از اموالمان 
استفاده كنيم، بدون اتكاي تلويحى به قانون، در برابر دسيسه ديگران آسيب 
پذيريم:  «قانون آن چيزى اســــت كه فشــــار نمىتواند آن را مطيع سازد، 
قدرت آن را بشكند و ثروت آن را به فساد بكشاند؛ اگر قانون را به كنارى 
بيفكنند، نه اينكه آن را ناديده بگيرند يا از آن محافظت كافى نكنند، هيچ 
چيز نخواهد بود كه كسى بتواند از تملك آن، يا به ارث بردن آن از پدر 

خود يا برجا گذاشتن آن براى فرزندانش مطمئن باشد.» 
 ادامه دارد
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اشاره: ارتباط ميان فلسفه و علوم دقيقه، لزوم توجه 
به علوم انساني در دانشگاههاي صنعتي و مهندسي، توجه 
به خودباوري و رهايي از خودباختگي علميـ فرهنگي، 
روند نزولي دانشگاهها در توجه به ارزشهاي علمي و 
پايين آمدن كيفيت مديريت علمي نسبت به گذشته و 
لزوم توجه به هويت ملي و ميراث فرهنگي، مباحثي 
هســـتند كه در سالهاي اخير بارها استاد گلشني تذكر 
داده اســـت. دكتر مهدي گلشني، فيزيكدان و مؤسس 
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، در حالي كه 
اين روزها از نحوه مديريت علمي دانشگاه، بيتوجهي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم به رصد 
علمي و فرهنگي در كشور، و وضعيت فرهنگي حاكم 
بر محيطهاي علمي، خســـته و به اين وضع معترض 
است، از اوضاع و احوال گروه فلسفه علم در دانشگاه 
شريف سخن ميگويد. آنچه در پي ميآيد، پيشتر در 

فصلنامه صدرا منتشر شده است.
شــكلگيري فلســفه علم در دنيا و ايران چگونه بود 
و چه ضرورتي منجر به تأســيس رشــته «فلسفه علم» در 

دانشگاه شريف شد؟
بحثهاي فلسفي درباره علم هميشه بوده است؛ ولي 
رشتهاي به عنوان فلسفه علم در نيمه دوم قرن بيستم 
ايجاد شـــد. در تمدن يوناني و تمدن اسالمي، فلسفه 
چتري بود بر ســـر علوم. در شـــروع علم جديد هم 
اين مناســـبات حاكم بود. نيوتن نام كتابش را «اصول 
رياضي فلســـفه طبيعي» گذاشت. با آمدن الك مكتب 
تجربهگرايي شكل گرفت؛ يعني تنها آن معرفتهايي از 
ما مطرحاند كه ريشه در تجربه دارند. اين مكتب كمكم 
باعث بيرونقي فلسفه در ميان عالمان علوم تجربي شد. 
با ظهور آگوست كنت در نيمه اول قرن نوزدهم، مكتب 
پوزيتيويســـم شكل گرفت و از طريق بعضي عالمان، 
رواج پيدا كرد. سپس در اوايل دهه  نظير ارنســت ماخ
1920 مكتب «پوزيتيويسم منطقي» ظهور كرد؛ اما آنچه 
مطرح ميشـــد، فلسفه علم نام نداشت، بلكه به عنوان 

مسائل فلسفي در علم مطرح ميشد. 
كتاب «حدسها و ابطالها»  پوپر در ســـال 1934
را در نقد بر پوزيتيويســـم منطقي نوشـــت. از نظر 
پوزيتيويستهاي منطقي، گزارههايي معنادار هستند كه 
ريشه در حواس داشته باشند. در نيمه دوم قرن بيستم 
در اروپا و آمريكا بعضي فيلسوفان علم ظهور كردند كه 
سؤاالت اساسي درباره علم، حدود علم، تبيين علم و 
غيره را مطرح كردند؛ مانند: الكاتوش، كوهن و فايرابند. 
از آن پس، بعضي از دانشكدههاي فلسفه علم در آمريكا 

و اروپا تأسيس شد.
در ايران بحثهاي فلسفي درباره علم، حدود علم 
و... مطرح بود، ولي با عنوان فلسفه علم مطرح نبوده 
اســـت. در ايران قبل از انقالب، هم استاد مطهري(ره) و 
هم جناب آقاي دكتر نصر، بعضي مسائل فلسفي علم 
را مطرح كرده بودند و بعضي كتابهاي غربي هم كه 
درواقع رويه فلسفه علمي دارد، ترجمه شده بود؛ مثال 
كتاب «آير» را مرحوم بزرگمهر ترجمه و دانشگاه تهران 
منتشر كرده بود. كتابهاي ديگر هم بود، ولي با عنوان 
فلسفه علم مطرح نبود، بلكه به عنوان مسائل فلسفي 

علم مطرح بود. 
بعد از پيروزي انقالب اســـالمي ايران، آقاي دكتر 
سروش مكتب پوپر را مطرح كردند كه يكي از مكاتب 
فلســـفه علم است و توجه زيادي به آن شد. بعد هم 
ايشان گروهي را در مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي 
تشكيل دادند كه درباره فلسفه علم مطالعه  كند. ايشان 
چند ســـالي هم در دهه 60 در دانشگاه تهران، فلسفه 
علم را درس دادند و بنده هم يكي دو سالي در دانشگاه 
تهران تدريس اين درس را ادامه دادم؛ درسي كه در آن 
مكاتب رايج در فلسفه علم، مربوط به پوپر، كوهن و 

الكاتوش و غيره مطرح بود.

مهمترين اقدام ما در ترويج فلسفه علم، سميناري 
با عنوان «فلسفه و روششناسي علوم تجربي» بود كه با 
مشاركت مركز فيزيك نظري و رياضيات، سال 1369 در 
دانشگاه صنعتي شريف برگزار كرديم و افراد سرشناس و 
عدة زيادي مستمع هم در آن شركت كردند. بعضي از 
عالمان ايراني از آمريكايي و انگليس و آلمان آمدند. از 
داخل، جناب آقاي دكتر سروش،حضرت آيتاهللا مصباح

و جناب عالمه استاد محمدتقي جعفري، و از آمريكا هم 
جناب پروفسور رضا و جناب دكتر حسين پرتوي آمدند 

و سخنراني كردند. كنفرانس بسيار خوب بود.
به دنبال اين كنفرانس، در اوايل دهه 70 برنامهريزي 
براي ايجاد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتي شريف 
را شـــروع كردم. اين برنامه در سال 1373 در وزارت 
علوم تصويب شد و در سال 1374 هم حكم رياست 
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف براي بنده صادر 
گرديد. از سال 1374 تا سال 1386 ما فقط كارشناسي 
ارشد فلسفه علم داشتيم. استادان را هم از دانشگاههاي 
تهران و بعضي شهرستانها دعوت ميكرديم. در 1386

دكتري «فلسفه علم و فنّاوري» هم اضافه شد و از آن 
سال، مرتب دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري فلسفه 

علم پذيرش كرديم؛ به جز امسال كه متأسفانه دانشگاه 
جلوي پذيرش دانشـــجوي دكتري فلسفه علم را براي 
سال آينده گرفت. چند سال بعد از اينكه در اينجا رشته 
فلسفه علم تأسيس شد، در دانشگاههاي ديگر هم فلسفه 
علم راه افتاد: در دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات، 
در دانشگاه صنعتي اميركبير، و بعد در دانشگاه اصفهان، 
و دانشـــگاههاي ديگر هم در مقام تأسيس اين رشته 
بودهاند؛ ولي متأسفانه ارزش رشتة فلسفه علم و نقشي 
كه در روشنگري شأن علم و حدود و ثغور علم دارد، 
نه بر مسئوالن كشور و اولياي دانشگاهها روشن است 
و نه براي رشـــتههاي علوم پايه و رشتههاي مهندسي! 
به همين دليل ما همواره با كارشـــكنيها، حسادتها 
و تنگنظريهاي اولياي آموزشـــي اين دانشگاه روبرو 

بودهايم. 
اين رشـــته ميتوانست بســـيار روشنگر باشد و 

زمينههاي الزم را براي دانشجويان رشتههاي مهندسي 
و علومپايه  و غيره فراهم كند؛ همانطور كه در آمريكا 
صورت گرفته اســـت. در آمريكا كه قبال رشـــتههاي 
مهندسي يا علومپايه فقط دروس تخصصي خودشان را 
داشتند، ولي از سي، چهل سال پيش، دانشگاههاي مهم 
آمريكا، مخصوصا بعضي دانشگاههاي مهم در تكنولوژي 
(مثل امآيتي يا انستيتوي تكنولوژي كاليفرنيا)، فلسفه 
و فلســـفه علم را وارد كردند و اهميت زيادي به آن 
دادند. در انگليس هم بخشهاي فلسهه علم، در بعضي 
دانشگاهها (مثل كمبريج و غيره) داير شده است و بسيار 

هم فعال هستند. 
به نظر من فلســـفه علم ميتواند نقش بســـيار 
روشنگرانه داشته باشد؛ مخصوصاً در زمان ما كه متوجه 
نقش فلسفه در علوم شدهاند. به همين دليل ميبينيم كه 
ائتالفهايي در انگليس و آمريكا براي مطالعات فلسفي 
كوانتوم و  علم در حوزههاي كيهانشناســـي و فيزيك
غيره ايجاد شده و اين بركتزاست؛ ولي متأسفانه اين 
نسيم بسيار مثبت كه در غرب وزيده، به دانشگاههاي 
ما نرســـيده اســـت. به همين دليل ما با انواع و اقسام 

كارشكنيها و تنگنظريها روبرو بودهايم.
درباره ضرورت تشــكيل فلسفه علم صحبت كرديد. 
در مورد ضرورت توجه به نقش فلســفه علم و همچنين 

مفروضات فلسفي هم براي ما صحبت كنيد.
فلســـفه در قديم بر علم حاكميت داشـــت و در 
يونان قديم و تمدن اسالمي مثل چتري، باالي سر علم 
گســـترده بود. در قرون وســـطي و نيز در شروع علم 
جديـــد هم وضعيت همينطور بود. بعضي از علماي 
تراز اول در شروع علم جديد، مثل اليبنيتس، فيلسوف 
تمام عياري هم بودند؛ ولي كمكم به علت رواج بعضي 
مكاتب تجربهگرا كه فقط به آزمايش و تجربه اهميت 
ميدادند، فلسفه از علوم جدا شد و علما گرچه دانسته 
يا ندانسته اصول فلسفي را در علمشان به كار ميبردند، 

ديگر نيازي به فلسفه نميديدند. حتي در بعضي جاها 
بحثهاي فلسفي باعث بدنامي بود. 

وقتي بنده در آمريكا درس ميخواندم (حدود پنجاه 
سال پيش) بحثهاي فلسفي اصال در كالسها مطرح نبود؛ 
ولي كمكم به علت رشـــد دانشكدههاي فلسفه علم و 
تأمل خود علما، معلوم شد فلسفه نقش مهمي در علم 
ايفا ميكند و بسياري از اصولي كه دانسته يا ندانسته 
در علم به كار ميروند، اصول عام فلسفي هستند. به 
همين دليل در دو دهه اخير، تعامل بين عالمان علوم 
تجربي و فالسفه در بعضي از دانشگاههاي غرب رونق 
گرفته است؛ چون متوجه شدهاند كه علْم فارغ از فلسفه 
نيست. دانشمندان در دوران طوالني از كتاب مكانيك

نيوتن استفاده ميكردند، بدون اينكه توجه كنند اين كتاب 
پر از مفروضات فلسفي است. فلسفه علم ميگويد چه 
اجزايي در علم وارد ميشـــود، چه چيزهايي حاكم بر 

علم است، و محدوديتها در كجا وجود دارد.
اين گونه بحثها روشن ميكند كه همواره بعضي 
اصول عام، مســـمي به «اصول متافيزيكي»، بر كارهاي 
علمي حاكم است كه از تجربه گرفته نشده است؛ مثال 
معلوم شده كه در بعضي حوزهها ما چند نظريه داريم 
كه همه آنها تجارب را توضيح ميدهند و تفاوت اين 
نظريهها، در اصول فلسفي حاكم بر آنهاست. اينها نشان 
ميدهد كه چرا فلســـفه در علم نقش دارد. در محيط 
دانشگاهي ما كه پوزيتيويسم بر آن حاكم است، توجه 
به نقش مفروضات فوق علمي، مهم است. فلسفه علم 

در تبيين اينگونه مسائل نقش اساسي دارد.
رابطه گروه فلســفه با دانشــكده مديريت و اقتصاد 

چيست؟
يكي از مصيبتها همين است! در دانشگاه صنعتي 
اميركبير فلســـفه علم را داشـــتند، اما متأسفانه آن را 
زيرمجموعة دانشكده مديريت قرار دادند. اخيراً وقتي 
رئيس دانشگاه براي بعضي دانشجويان صحبت كردند و 
صحبت از اهميت علوم انساني شد، گفتند ما علوم انساني 
داريم، ولي اشارهشـــان به دانشكده مديريت و اقتصاد 
بود! يكي از دانشجويان مديريت و اقتصاد كه نزد من 
آمده بود، ميگفت آنچه در دانشكده مديريت و اقتصاد 
ميگذرد، ادامة مهندســـي است؛ اما انسان فقط اقتصاد 
نيست. اتفاقاً آنقدر كه مسائل فلسفه، جامعهشناسي و 
روانشناسي بر بعضي بحثهاي علمي تأثير دارند، اقتصاد 
ندارد. در دانشـــگاههاي مهندسي ما چون همه چيز را 
براســـاس ابزار و پول ميبينند، چيزهاي ديگر برايشان 
مهم نيست. كدام يك از دانشگاههاي مهم دنيا اين نحوه 

برخورد را دارند؟
 اگر قرار باشــد تغيير ساختاري در دانشگاه صورت 
بگيرد، انجام آن به عهده كدام نهاد است؟ وزارت علوم يا 

شوراي عالي انقالب فرهنگي؟
وزارت علوم در اين مورد چندان دخالتي نميكند؛ 

چون اين حوزهها برايش مهم نيســـت. شوراي عالي 
انقالب فرهنگي هم دخالت مستقيم در برنامهها ندارد. 
زماني شورايي به اسم «شوراي عالي برنامهريزي» وجود 
داشت كه زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي بود و 
رئيسش وزير علوم بود كه برنامه درسي دانشگاهها را 
تصويب ميكرد؛ حاال ديگر وزارت علوم با كميتههايي 
كه تشكيل ميدهد، خودش اين كار را ميكند. بسياري 
از اوقات هم با دانشـــگاهها مشورتي نميشود، بلكه 
برنامهها به آنها ابالغ ميشود. بايد يك فرهنگ اصيل 
جامعنگر بر دانشگاه حاكم باشد. براي تأمين اين هدف، 
افرادي كه مديريت دانشگاهها را به عهده دارند، نبايد 
صرفاً مهندســـي يا علوم پايه خوانده باشند، بلكه بايد 
زمينه وسيعتري داشته باشند؛ براي اينكه علوم مهندسي 
و علوم پايه در جوامع انســـاني به كار ميروند، نه در 
خأل انسانها. انسان فقط ابزار نيست، فقط ماشين نيست. 
رشتههاي مهندسي و علوم پايه فقط ابزار و ماشين را 
ميبينند و بعضي امور 
ذيربط به انسانها را 
كـــه در حوزه علوم 
انساني مطرح هستند، 
نميبيننـــد. بنابراين 
بخشي كه بر دانشگاه 
حاكم اســـت، بايد 
وســـعت ديد داشته 
باشـــد؛ ولي چون 
متأسفانه چنين چيزي 
نيســـت، به قول آن 
فيلســـوف غربي: هرچه بگويي از داخل آن درميآيد! 
واقعاً منطقي حاكم نيست كه بگويد چرا اين رشته بايد 
باشـــد يا چرا آن رشته نباشد؛ عدهاي يكدفعه تصميم 

ميگيرند يك رشته باشد و آن رشته ايجاد ميشود.
رويكرد دانشــگاه صنعتي شريف به فلسفه علم، چه 

تفاوت يا هماهنگي با رويكرد ديگر دانشگاهها دارد؟
در دانشگاههاي ديگر كه بعد از دانشگاه صنعتي 
شـــريف اين رشته را تأسيس كردند، برخورد با اين 
رشـــته مهربانانهتر است. در دانشگاه صنعتي شريف 
تنگنظرانه با گروه فلســـفه علم برخورد ميشـــود و 
نميپذيرند كه شرايط ما با رشته برق فرق دارد. برق 
ليسانس، فوقليسانس و دكتري دارد؛ فوقليسانس برق 
ادامه ليسانس آن است و دكتري برق ادامه فوقليسانس 
آن؛ اما در رشـــته فلســـفه علم دانشجو از رشتههاي 
مختلف پذيرش ميشـــود؛ از فيزيك، علوم انساني و 
مهندســـي. اينها بعضي زمينههاي الزم را نداشتهاند و 
همين جا بايد جبران شود تا از علمشان بهتر استفاده 
كنند. در جواب ما ميگويند كه براساس عدالت فرقي 
بين رشتهها نميگذارند؛ اما آنها در واقع معناي عدالت 
را نميفهمنـــد. تعريـــف اميرالمؤمنين از عدالت اين  
است كه هر چيزي در جاي مناسبش قرار گيرد. پس 
معناي عدالت، برابري نيست. اگر عدالت برابري باشد، 

خطاهاي بسياري رخ  ميدهد. 
اگر واقعاً عدالت به معناي برابري اســـت، به يك

آدم بيســـواد همان حقـــوق را بدهيد كه به يك آدم 
باســـواد ميدهيد! اگر عدالت برابري است، چرا يك
استاد عاليمقام كه كار مهمي كرده، با يك نفر تازهكار 
بايد حقوقشـــان فرق داشته باشد؟ نسبت به امكاناتي 
كه بايد براي ما در نظر بگيرند و سهولتي كه بايد در 
روند كار ايجاد كنند، بيتوجه هستند. براي استخدامها 
فهرست ميدهيم، معيارهاي عجيب و غريب غيرعقالني 
مطرح ميكنند! همه چيز با پيمانه مهندســـي سنجيده 
ميشـــود، و اين به نظر من كشور را به عقب خواهد 
راند. من ترديدي ندارم كه اينگونه برخوردها كشـــور 

را به عقب ميراند!
در واقــع يك نگاه تكبعدي به مديريت دانشــگاه 

وجود دارد!
خيلي تك بعدي است. مسئوالن بيايند ببينند اينشتين
در مورد فلسفه چه گفت؟ علماي مهم چه گفتند؟ ببينند 
اآلن در كمبريج و آكسفورد چه خبر است و در امآيتي 

چه خبر اســـت؟ به آنها ميگوييم كه اين دانشگاه بر 
اساس الگوي امآيتي ساخته شده است. پس چرا حاال 
كه وضعيت آنها تغيير كرده اســـت، شما آن كارها را 

نميكنيد؟ اصال متوجه اين حرفها نميشوند!
غير از مشكالت ساختاري كه به مديريت و ارتباطات 
بدنــه با مديريت برميگردد، آيا مشــكالت ديگري هم 

وجود دارد؟
بله، ولي خود اين مشـــكل خيلي مهم است. ما 
خيلي كارها ميتوانستيم بكنيم. بنده چندين طرح براي 
گسترش گروه فلسفه علم به مديريتهاي قبلي دادم؛ 
حتي به راحتي ميتوانستيم اين دانشگاه را به يك مركز 
بينالمللي تبديل كنيم. پنج سال پيش دعوتي از مالزي 
براي پنج ســـال داشتم. اگر آنجا رفته بودم، هر چيزي 
ميخواســـتم، ميتوانســـتم ايجاد كنم، اما اينجا با اين 

تنگنظريها وقتم تلف ميشود! 
ادامه دارد

پيامبر
زندگي پيامبر اسالم(ص)

رمان بلند 
نقي سليماني 

به نشر (انتشارات آستان 
قدس رضوي)

مجموعه نه جلدي «پيامبر» به 
روايت داستان زندگي پيامبر اكرم(ص)
در دورههاي مختلف پيش از تولد، 
بزرگسالي،  نوجواني،  كودكي، 

ميانسالي و كالنسالي ميپردازد.
نويسنده در اين مجموعه، در 
قالب رمان، داستانهاي زندگاني 
حضرت پيامبر(ص) را براساس قرآن 
كريم و با استفاده از نهجالبالغه و 
كتابها و روايتهاي معتبر براي 
گروه سني كودك و نوجوان نگاشته 
است.  اين داستان بلند به شيوه 
استناد و تخيل نوشته شده است تا 

جذابيت الزم را براي خواننده كم 
سن و سال فراهم كند و اما بخشهاي 
استنادي آن عمدتاً به تاريخ حيات 

پيامبر اسالم(ص) بازميگردد. 
مؤلف در آغاز اين مجموعه آورده 
است: «اين رمان تالشي است در 
جهت رسيدن به راه و روش زندگي 
حضرت محمد(ص) بر محور و خط 
قرآن. همانطور كه ميدانيد داستان 
زندگي پيامبر در قرآن به شكل 
تكهتكه و به صورتي اشارهوار آمده 
است. قرآن، اگر بخواهيم از زوايه 
ادبيات داستاني به آن نگاه كنيم، به 
شيوه خطابي و تك گويي فرود آمده 
و تدوين شده است. اين گفتهها 
خطاب به پيامبر(ص) بوده است. و 
از اين رو، در طول ساليان وحي، 
به حاالت، شخصيت و حوادثي 
كه بر پيامبر ميگذشته، اشارههاي 

ضمني يا مستقيم دارد. كه اين خود 
راهنمايي خوب و سرنخهايي براي 
يافتن وقايع طول زندگي پيامبر و 

روش زندگي اوست. 
خود  پس  در  آيهها  بيشتر 
داستانهايي جالب و روشنگر دارد. 
شكل وحي معموال به اين صورت 
بوده است كه واقعهاي رخ ميداده 
و مشكلي پيش ميآمده است و 
گاهي حتي داستان و واقعه به 
نقطة بنبست ميرسيده، كه با نزول 
وحي آن مشكل برطرف ميشده، 
جهت ميگرفته و آن داستان به 
پايان ميرسيده است. گاه در دل 
يك فتنه يا ضربتي بزرگ يا مكري 
عظيم، آيهاي نازل ميشده و پيامبر 
و مسلمانان از توطئهاي بزرگ 
ميرستهاند. از اين جذابتر، برخي 
آيههاست در قرآن كه به درون و 

عاليق پيامبر اشاره ميكند. براي آن 
كه خط زندگي و راه و روش پيامبر 
را دنبال ميكند، خيلي زيباست... 
زندگي پشت آيهها، به نظر ميآيد از 
طريق آيههاي پر از تصوير و ايماژ 
و... زنده ميشود. ضمن اينكه آيهها 
بُعدهاي گوناگون ديگري هم دارند. 
مثل اينكه اين نوع از داستانها علت 
و سبب نزول وحي بوده است كه 
برخي از آنها جمعآوري شده است 
و در تفسير قرآن، كمك است. و 
نيز همين علتهاي نزول و وقايع 
است كه با خود آيه، زندگي و راه 
و روش پيامبر را روشن ميكند و 

بر آن نور ميافكند. 
از اين روي در طول بيستوسه 
حضرت  بر  وحي  كه  سالي 
محمد(ص) فرود ميآمده است، از 
همين راه، يعني شأن نزول آيات و 

برخي گفتارهاي حضرت علي(ع) و 
منابع معتبر ديگر تا حد زيادي راه 
براي داستاننويس روشن است. و 
نويسنده معموال بايد بكوشد تا از 
روح قرآن و شخصيتي كه قرآن از 
پيامبر ارائه ميدهد، دور نيفتد. اين 
خطي است كه به گمان من ضروري 
است در نوشتن هر داستاني درباره 
حضرت محمد(ص) در نظر گرفته 
شود؛ چون قرآن كتابي است كه 
دروغ نميگويد و چراغي است كه 

گمراه نميكند. 
با اين حال بايد دقيق بود. تمام 
سعي نويسنده آن بود كه آنچه در 
كتاب ميآيد، مستند باشد و در 
كتابهاي معتبر آمده باشد؛ ولي 
گهگاه جاهاي خالي در مسير زمان 
پيش ميآمد (يعني اطالعاتي كه در 
منابع موجود نيست) كه آن هم قبال 

پيشبيني شده بود. با انتخاب شيوه 
فصلبندي، «جاهاي خالي» بين دو 
فصل قرار ميگرفت. اين شكل كار 
ضمن آنكه نميگذارد چيزي تخيلي 
به پيامبر(ص) ببنديم، كمك ميكند 
قدرت تخيل خواننده هم به حركت 

بيفتد و بيكار نماند. 
با اين حال آنها كه ميخواهند 
باشند،  دقيقتر  اين  از  هم  باز 
ضروري است كه كتابهاي تاريخ 
را بخوانند؛ گرچه همگي ميدانيم كه 
از آن دوره جز روايتهاي گوناگون، 
چيزي در دست نيست؛ از اين رو 
شايد بتوان گفت شيوة كارم در اين 
رمان «استناد و تخيل» بوده است. 
بخشهاي خيالي كار در واقع به نوع 
شروع فصل و خط گردشهاي 
آن و نوع قلم نويسنده برميگردد. 
و از همه مهمتر تركيب آن تكه 

روايتها به شكليـ  تا آنجا كه 
ممكن استـ  متناسب.» 

به اين ترتيب است كه مؤلف 
افزون بر قرآن كريم و تاريخهاي 
عمومي اسالم، از منابع فراوان 
ديگري استفاده ميكند، بي آنكه 
وقت و بي وقت در پاي صفحات 
به آن اشاره كند و ذهن خواننده را 
با مطالب پيراموني آشفته سازد، بلكه 
موارد ضروري را در پايان هر جلد 
ميآورد و به يكباره خواننده از نثري 
داستاني به نثري تحقيقي كشيده 
ميشود. خوانندگان خردسال نيز 
ميتوانند از آنها صرف نظر كنند. 
از ميان منابع مورد استفاده در 
اين كتاب، ميتوان به اين متون 
اشاره كرد: ترجمههاي مختلف قرآن 
(آيتي، فوالدوند، معزي، خرمشاهي، 
شيرازي،  مكارم  رهنما،  پاينده، 

امامي)، تفسير الميزان، تفسير نمونه،
اسباب النزول سيوطي، اسباب النزول
واحدي، نهجالفصاحه، نهجالهدايه،
رسولاهللا(ص)، سيرت  نهجالبالغه، 
(زرياب)، رسولاهللا  سيره 
سننالنبي(ص)، مغازي، تاريخ طبري،
تاريخ يعقوبي، تاريخ ابن خلدون،
تاريخ تمدن، مروجالذهب، تاريخ
پيامبر اسالم (آيتي)، سيري در سيره
محمد(ص) (شهيدمطهري)،  نبوي 
محمد زندگاني  پيامبران،  خاتم 
(حسنين هيكل)، پيامبري كه بايد از
نو شناخت، محمد بر پايه كهنترين
منابع، امام علي بن ابيطالب (عبدالفتاح
عبدالمقصود)، صوت العداه االنسانيه
اسالمشناسي جرداق)،  (جرج 
(شريعتي)، لغتنامه دهخدا، فرهنگ
فارسي مصاحب، زندگاني فاطمه

زهرا (شهيدي) و...

مديران دانشـگاه نبايد صرفاً مهندسـي يا 
علوم پايه خوانده باشـند؛ براي اينكه اين 
علـوم در جوامع انسـاني بـه كار ميرود 
نـه در خأل، و انسـان فقط ابزار و ماشـين 
نيست. بخشي كه بر دانشگاه حاكم است، 
بايد وسـعت ديد داشـته باشـد، نه اينكه 

هرچه بگويي از داخل آن دربيايد!

فلسفه علم بسيار روشنگر است؛ مخصوصاً
اين عصر كه متوجه نقش فلسـفه در علوم 
شـدهاند. به هميـن دليـل ائتالفهايي در 
غـرب بـراي مطالعـات فلسـفي علـم در 
حوزههاي كيهانشناسي و فيزيك كوانتوم 
ايجاد شـده و ايـن بركتزاسـت؛ ولي اين 

نسيم  به دانشگاههاي ما نرسيده است

پيش از تولد
چاپ پنجم: 1394

102صـ  4500 تومان

كودكي 
چاپ پنجم: 1394

112صـ  5000 تومان

نوجواني 
چاپ پنجم: 1395

118صـ  5000 تومان

جواني
چاپ چهارم: 1394
90صـ  4500 تومان

بزرگسالي 
چاپ چهارم: 1397

160صـ  11500 تومان

ميانسالي 1
چاپ اول: 1394

240صـ  12000 تومان

ميانسالي 2
چاپ اول: 1395

196صـ  15000 تومان 

كالنسالي 
چاپ اول: 1396

224صـ  20000 تومان 



7 اقتصادى

 زيتون يك افزودنى خوش طعم و خوشمزه 
براى وعدههاى غذايى يا پيشغذاها اســــت. اين 
ماده  خوراكى كربوهيدرات كم، اما چربىهاى سالم 
فراوانى دارد. همچنين خواص زيتون براى سالمتى 
بســــيار زياد و چشمگير است. زيتون را به آسانى 
مىتــــوان به هر رژيم غذايى اضافه كرد و در واقع 
يك افزودنى عالى براى يك رژيم غذايى سالم و 

مبتنى بر مواد غذايى واقعى است.
زيتــــون جزو خوش خــــوراك ترين و مفيد 
ترين خوردنى هاى همراه با غذا اســــت. اين ميوه 
عالوه بر اين كه لذت غدا خوردن را چندين برابر 
مى سازد، از ارزش غذايى بسيار بااليى برخودار است 
كه حفظ سالمتى انسان را در برابر برخى ناخوشى ها

تضمين مى كند؛ با اين وجود سرانه مصرف آن در 
كشورمان بسيار ناچيز است.

رودبار، سرزمين زيتون 
سرزمين كوچك زيتون ايران بر دامنه كوه هاى 
البرز و تالش، در امتداد ســــپيد رود و در احاطه 
زيتون زارهاى سبز در 76 كيلومترى جنوب رشت 
قرار گرفته اســــت. رودبار، منجيل و لوشان را اين 
بار نه به عنوان شهرهاى بين راهى، بلكه به عنوان 
مقصدى براى توليد محصول بهشــــتى و ضامن 

سالمتى بايد ديد.
در امتداد رودخانه ســــپيدرود، شهرى در دل 
طبيعت است كه ســــرزمين كوچك زيتون ايران 
است. رودبار در 76 كيلومترى رشت، از شهرهاى 
كوهپايه اى گيالن است كه بر دامنه كوه هاى البرز 

و تالش قرار دارد.
باغ هاى پهناور و زيباى زيتون در رودبار حال 
و هواى مديترانه اى آن را دوچندان كرده است.به 
طورى كه زمستان هاى اين شهر معتدل و مرطوب 

و تابستان هايى گرم و خشك دارد.
دربــــاره درختان زيتون رودبار مى گويند براى 
اولين بار توسط كردهاى رانده شده سوريه و حلب 
كه در زمان شاه عباس صفوى از مرزهاى شمالى 
وارد ايران شده بودند به منطقه آورده شده است.

البته اســــنادى موجود اســــت كه عمر زيتون 
زارهاى رودبار را از 600 ســــال پيش به  900 و 

حتى به 2 هزار ســــال پيش تــــر مى برد و بنابر 
برخى اســــناد تاريخى رودبار، قدمتى 6 هزار ساله

 دارد.
شــــهر توربين هاى بادى در غرب سپيدرود 
قرار دارد و سد معروف منجيل در اين شهر واقع 
شــــده است. چشــــم انداز بى نظير رودبار مديون 
ارتفاعات پر از زيتون زار آن اســــت كه بر اساس 
سياســــت هاى جديد، اين شهر توسعه بيشترى را 
در بخش زيتون طى برنامه ششــــم توسعه شاهد

 خواهد بود.  
زيتون مىتواند يكى از پردرآمدترين محصوالت 
استراتژيكى كشور باشد كه در اقليم مختلف كشور 
پرورش داده مىشود. زيتون هم اكنون در 26 استان 
ايران، كشــــت مىشود كه از ميان آنها پنج استان 
گيالن، زنجان، گلســــتان، قزوين و فارس ســــهم 
86 درصــــدى را در توليد اين محصول بر عهده

دارند.
كارشناســــان اين حــــوزه معتقدند از جمله 
مشــــكالت موجود در اين زمينه واردات بىرويه، 
نبود بستهبندى مناسب، قاچاق، ناكافى بودن صنايع 
تبديلى باال دستى و موجود نبودن سامانه صادراتى 
است كه هنوز برنامه جامعى براى آن در نظر گرفته 
نشده است. البته براساس برنامهريزىهاى وزارت
جهاد كشاورزى قرار است در افق 1404 به ميزان 
530 هزار هكتار به ســــطح باغات زيتون كشــــور

 اضافه شود.  
ناگفته نماند: در دهه هفتاد مشكالتى در توسعه 
باغات زيتــــون به وجود آمد و موجب نارضايتى 
تعدادى از باغداران شد. اما خوشبختانه با تمهيداتى 
كه دفتر زيتون در راســــتاى اصالح باغات زيتون 
انجــــام داد ، عملكرد زيتون به شــــكل معنادارى 

افزايش پيدا كرد.
  در دهه اول طرح توســــعه زيتون ( ســــال 
1370) كشــــور با مشكالت فراوانى رو به رو بود. 
كيفيت باغات جديد التاسيس زيتون در استان هاى 
مختلف به دليل ارقام ناســــازگار وضع  مناســــبى 
نداشت. در دهه دوم دفتر زيتون با حمايت وزارت 
جهاد كشاورزى و شوراى بين المللى زيتون ايجاد 
شــــد و با تاســــيس دفتر زيتون و ايجاد ارتباط 
بين المللى، دانش فنى توسعه زيتون هم وارد كشور 

شد.
در  اين زمينه شوراى بين المللى زيتون تعدادى 
از بهترين كارشناســــان خــــود را روانه ايران كرد. 
اين كارشناسان عالوه 
بــــر بازديد مناطق 
مختلف كشــــور، 
پيشنهادات خود 
را براى توسعه 
بهتر  هرچــــه 
باغــــات زيتون 
در سراسر كشور 

ارائه كردند. در راســــتاى پيشنهادهاى كارشناسان 
شــــوراى بين المللى زيتون و همچنين تحقيقاتى 
كه در داخل كشــــور صــــورت گرفت، منجر به 
اين شــــد كه ارقام سازگار داخلى و ارقامى كه از 
خارج وارد شــــده بود در باغات جديد التاسيس 
مناطق مختلف كشــــور از طريق پيوند جايگزين 

شود. 
نتايج عمليات پيوند در افزايش عملكرد زيتون 
بســــيار معنى دار بود. تراز اقليمى كشور هم براى 
كشت و پرورش زيتون به طور تقريبى فراهم است 

و نيروى انسانى كافى و عالقمند هم در اين زمينه 
وجود دارد. همچنين زمين براى كشــــت محصول 
زيتون در كشور به حد كافى موجود است، اما بايد 
به دو عامل  اشــــاره كرد كه يكى از آنها نبود آب 
كافى اســــت. البته 20سال پيش هم كه اوضاع آب 
در كشور خيلى بحرانى نبود، مديريت كافى براى 

توسعه كشت زيتون انجام نشد.
  بــــه عبارتــــى ايــــران به دليل نداشــــتن 
اســــتراتژى پايدار در كشت زيتون، آنطور كه بايد 
نتوانســــت در كشــــت اين محصول موفقيتآميز 

عمل كند.
در فرصتــــى كه بــــراى خبرنگاران اعزامى از 
تهران براى بازديد از باغ زيتون مجتمع كشــــت و 
صنعت گيالن(تحت پوشش اتكا)  در منجيل فراهم 
شد،مجرى طرح زيتون وزارت جهاد كشاورزى با 
اشــــاره به اينكه در سال  1396 كل سطح 
زير كشت بالغ بر 88 هزار هكتار بوده 
است، مى گويد: پيشبينى مىشود با 
توجه به اينكه سطح زيركشت زيتون 
در كشــــور به 120 هزار هكتار رسيده 
است، ميزان توليد زيتون  به 90هزارتن

 برسد.

سيدرحمتاهللا پريچهر مى افزايد: برنامه جديد 
در زمينه توسعه كشت زيتون، موضوع توسعه باغهاى 
متراكم و كشت ارقام جديد و پرمحصول بهخصوص 
براى روغنكشى است. ارقام جديد، ارقام خارجى 
مانند "آرپكين"، "كروناكى" و.. اســــت كه عملكرد 

باغها را تا 20 تن بر هكتار افزايش مى دهد.
وى با اشــــاره به تعداد واحدهاى روغنكشى 
مى گويد: حدود 42 واحد ثابت روغنكشى و 35

واحد پرتابل در گيالن وجود دارد و با اين شرايط 
ميزان توليــــد و ظرفيت واحدهاى فراورى زيتون 

سربهسر است.
بــــه گفته مجرى طــــرح زيتون وزارت جهاد 
كشاورزى، سرانه مصرف روغن زيتون در كشورمان 
130 گرم اســــت كه در مقايسه با ميانگين جهانى 
يا كشــــورهايى مانند يونان كه 11 كيلوگرم است، 

فاصله زيادى دارد.
وى با اشــــاره به اينكه مهمترين قدم در زمينه 
توسعه باغات زيتون جوانسازى باغات و كشت ارقام 
جديد است، خاطرنشان مى كند: مهمترين قدم براى 
جوانسازى تامين تسهيالت است كه با سود شش 
درصد پرداخت مى شــــود. عالوه بر اين موضوع، 
يارانه 50 تا 100 درصدى به خريد و كشت نهال

ارقام جديد اختصاص مى يابد.
 در حال حاضر تعدادى از واحدهاى پرورش 
نهال اســــتان اقدام به پرورش نهال استاندارد زيتون 
و با ليبل اســــتانداردهاى الزم مىكنند. قراربر اين 
اســــت كه طبق برنامه ششــــم تا 15 هزار هكتار 
به ســــطح زير كشــــت اين محصول افزوده شود 
و همچنيــــن 46 هزار هكتــــار باغ زيتون اصالح 

شود.
ايجاد زنجيره ارزش 

پريچهــــر درباره اهميت و پيامد ايجاد زنجيره 

ارزش در اين محصول يادآور مى شــــود: مهمترين 
اقدام در افزايش ميزان سرانه مصرف، كوتاه كردن 
فرايند رســــيدن محصول به بازار، به همراه تقويت 
و ايجاد زنجيره تامين اســــت. ايجاد زنجيره تامين، 
پاسخگو بودن به مشترى و ايجاد مشتريان وفادار و 

ايجاد برند با همه مزاياى آن است.
وى دربــــاره آفــــات و مگس زيتون تصريح 
مى كند: مگس زيتون فقط در 6 درصد باغات استان 
وجود دارد كه بيشتر در باغات قديمى و پايين دست 

سد سفيدرود واقع شده اند.

 اين باغها بيشــــتر در اراضى صعبالعبور و 
باغات پــــر تراكم با ارتفاع زياد درختان ديده مى 
شود.متاسفانه بر خالف باغداران زنجان و قزوين، 
صاحبان اين باغها به توصيههاى علمى و نگهدارى 
توجــــه نمى كنند و پايين ترين حجم محصول را 

برداشت مى كنند.
مجرى طرح زيتون وزارت جهاد كشــــاورزى 
مى افزايد: وزارت جهاد كشــــاورزى از توســــعه 
باغات زيتون از طريق تامين تسهيالت و پرداخت 
يارانه نهال حمايت مى كند و نهال هاى با اصالت 
و اســــتاندارد در اختيــــار متقاضيان قرار مى گيرد 
كه به بخشــــى از قيمت اين نهال ها يارانه تعلق

 مى گيرد.
وى با بيان اين كه اصالح و نوســــازى باغات 
زيتون كشــــور را برنامه ريزى كــــرده ايم، اظهار 
مــــى دارد: بهســــازى و اســــتفاده از ارقام جديد 
و تجــــارى در باغات برخى اســــتان ها از ديگر 
برنامه هاى وزارت جهاد كشــــاورزى اســــت .

در باغات زيتون مجتمع كشــــت و صنعت گيالن 
زيرپوشــــش اتكا زنجيره ارزش ديده مى شود. در 
اين واحد توليدى توسعه باغات زيتون، جوانسازى، 
تحقيقات، بازاريابى، روغن كشى و بازاريابى لحاظ 

شده است.
نامبرده ادامه مى دهد: وزارت جهاد كشاورزى 
براى امنيت غذايى و سالمت جامعه توجه ويژه اى 
به توليد زيتون دارد و زيتون به عنوان يك محصول 
راهبردى مطرح است. افزايش توليد روغن و ارتقاى 
بهره ورى عوامل توليد از شاخص هاى مدنظر در 

مورد اين محصول است.
وى درباره تفاله هاى زيتون هم خاطرنشــــان 
مى كند: ســــاالنه 10هزار تن تفاله زيتون از طريق 
روغــــن گيرى داريم كه مى تواند مورد اســــتفاده
دام هاى سبك و سنگين قرار گيرد و در اين زمينه 
نشست هايى با موسسه تحقيقات علوم دامى داشته 
ايم و اين موسسه ارزش تفاله زيتون در غذاى دام 

را تاييد كرده است.
پريچهــــر تصريح مى كند: در حال حاضر در 
26 استان زيتون كارى انجام مى شود و استان هاى

گيــــالن، زنجان، قزوين، فارس از اســــتان هاى 
پيشــــرو در توليد اين محصول هستند. همچنين 
هر ســــال در 10 درصد باغــــات زيتون احداث 
شــــده مديريت باغ صورت مي گيرد تا هم دانش 
بهرهبــــردار افزايش يابد و هم كار الگويي صورت 

پذيرد.
يادآور مى شود: روغن زيتون كاالى لوكس و 
تجملى نيست، برنامه ريزى و سياست گذارى ها
در ســــطح كالن مملكت بايد به نحوى باشد كه 
مصرف اين كاال در جامعه هر روز نسبت به گذشته 
افزايش داشــــته باشد. روغن زيتون اكسير سالمتى 
است، مصرف اين محصول در پيشگيرى از انواع 

بيمارى ها بسيار مهم است.
با وجود مصرف بســــيار بــــاالى روغن در 
ايران، كمترين ســــرانه مصــــرف متعلق به روغن 
زيتون به عنوان مفيدترين روغن خوراكى اســــت. 
در حال حاضر ميزان توليد زيتون كنســــروى در 
كشــــور بيش از روغن زيتون اســــت، از اين رو 
ضــــرورت دارد با توجه بــــه نقش آفرينى روغن 
زيتون در سالمت جامعه برنامه ريزى ها و حمايت 
بيشتر به سمت توليد اين كاالى سودمند معطوف 

شود.
مجــــرى طــــرح زيتون بر مصــــرف روغن 
ايــــن محصول به لحاظ ســــالمتى تاكيد و اذعان
مى كند: متوســــط مصرف سرانه روغن زيتون در 
يونان 11كيلوگرم امــــا در ايران 130گرم به ازاى 
هر نفر است. سطح باغات زيتون دنيا 11/3ميليون 
هكتار است كه از اين سطح ساالنه 17ميليون تن 

دانه زيتون توليد مى شود.
بايد خاطرنشان كرد: مجتمع كشت و صنعت 
گيالن( مزارع نوين ايرانيان)به عنوان باغى مدرن در 
ســــال 1347 تاسيس شد و يكى از پنج باغ بزرگ 

زيتون در كشور است.
در جريــــان اين بازديد، مهندس فرهاد نيرى 
مدير اين مجتمع مى گويد: روند نوسازى و توسعه 
اين باغ در طول اين ســــالها انجام شــــده است و 

همچنان ادامه دارد.
 اين باغ در سال 1347 با هدف توليد زيتون 
و روغن زيتون و مواد غذايى سالم براى نيروهاى 
مسلح و ســــپس براى عموم مردم احداث شد و 
يكى از پنج باغ بزرگ ايران از نظر وسعت و ميزان 

توليد دانه زيتون است.
وى ميزان كل توليد اين باغ را يك هزار تن در 
سال بيان كرده و مى افزايد: كل باغات زيتون اين 
مجتمع به منظور صرفه جويى در مصرف آب، به 

سيستم آبيارى قطره اى مجهز شدهاند.از سويى، با
توجه به نوسازى و استانداردسازى اين باغ، ركورد
حدود 7/5 تن در هكتار را به ثبت رسانده ايم. با
اينكه باغات جديد هنوز به طور كامل به ثمر نرسيده
است اما 1000 تن زيتون توليد مى شود كه بخشى
به روغن و مابقى به صورت كنسروى عرضه مى
شــــود. محصول اين مجتمع هم با برند منا در دو
نوع فرابكر و تصفيه شده عرضه مى شود و البته
حدود 10 تا 15 درصد محصول براثر آفت زدگى

از بين مى رود.
همچنين منوچهر پارسافر مدير باغبانى جهاد
كشاورزى استان گيالن در زمينه وضع كلى باغات
زيتون در استان گيالن مى گويد: در حال حاضر كل
سطح زير كشت باغات زيتون حدود 8 هزارو 792
هكتار است كه حدود 2 هزار هكتار آن در پايين
دست سفيد رود و باغات قديمى است و مابقى آن
باغات جديد است. عملكرد كل باغات هم به طور
متوسط 2/5 تن در هكتار است. در پنج سال اخير
هم ساالنه بالغ بر 500 هكتار به سطح زير كشت

باغات افزوده شده است.
وى مــــى افزايد: از كل 8 هزارو 792 هكتار
ســــطح زير كشــــت زيتون حدود 563 هكتار آن
غيربارور و حدود 8229 هكتار آن بارور اســــت.
البته با توجه به برنامهريزى و اهداف برنامه ششم،
پيشبينى مىشــــود كه محصول امسال حدود 21
هزار تن باشد كه 45 درصد محصول  به صورت
روغنى و 55 درصد آن براى كنســــرو برداشــــت

مىشود.
مدير باغبانى جهاد كشــــاورزى استان گيالن
با اشــــاره به اينكه در اســــتان گيــــالن نهالهاى
استاندارد و با ليبل توليد مىشود، توضيح مىدهد:
در ســــطح اســــتان حدود 200 هزار اصله نهال
استاندارد توليد مىشود. در كل استان 10 كارخانه
روغنكشــــى و 100 كارخانه بستهبندى (مدرن تا
ســــنتى) وجود دارد كه 24 هزارتن روغن توليد

مىكنند.
وى در زمينه برنامهريزى براى توسعه باغات
زيتون خاطرنشــــان مى كند: اصلىترين برنامهما در
مورد توســــعه باغات زيتون ايجاد و توسعه باغات
در سطح شــــيبدار است ضمن اينكه ارقام جديد
و پر محصول و مقاوم هســــتند و در برنامه ششم
توسعه 2 هزار هكتار طرح توسعه باغ هاى زيتون

را خواهيم داشت.
پارســــافر درباره كنترل سم و كوددهى باغات
زيتون مى گويد: خريد و توزيع سم و كود براساس
برنامه زمانبندى و اعتبارات اختصاص داده شــــده
انجام مىشــــود. البته مهمترين و اصلىترين كار ما
درباره سمپاشــــى و نحوه استفاده و ميزان سموم
است كه باغداران نياز به آموزش دارند.  كالسهاى
پيشآگاهى در مورد استفاده از سم و كود براى همه

كشاورزان برگزار شده است. 
البتــــه اين آموزشها تكرار مىشــــود چراكه
در اســــتانهاى همجوار (زنجــــان و قزوين) هم
باغــــات زيتون وجــــود دارد و براى جلوگيرى از
گســــترش آفات اين كار الزم است.خاطرنشــــان
مى شــــود: هرچه ضريــــب مصرف روغن زيتون
بيشــــتر شود ضريب ســــالمت در جامعه افزايش
يافته و  تعداد تخت هاى بيمارستانى كاهش پيدا

مى كند.  

محمد داودبيگى

زيتون؛ محصولى با سرانه مصرف 130 گرم 
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پاسداراندانشگاهسينانام منطقه برق

971410583970910605971310569971310596971310597شماره مناقصه

انتقال نيرو و برقرسانيموضوع مناقصه

14,591,695,1542,647,554,6004,782,660,5803,729,745,0404,513,058,996مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه
( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )

688,000,000258,000,000365,000,000312,000,000351,000,000

از روز دوشنبه تاريخ 1397/09/05 لغايت روز شنبه تاريخ 1397/09/10مهلت فروش اسناد

تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران
تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاريخ 

1397/9/21
تا ساعت 13 روز چهارشنبه تاريخ 

1397/9/21

تا ساعت 9 صبح روز 
چهارشنبه تاريخ 

1397/9/21

تا ساعت 9 صبح 
روز  شنبه تاريخ 
1397/9/24

تا ساعت 9 صبح 
روز  يكشنبه تاريخ 

1397/9/25

تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه
ساعت  10صبح روز چهارشنبه تاريخ  

1397/09/21
ساعت  14 روز چهارشنبه تاريخ  

1397/09/21

ساعت  10صبح روز 
چهارشنبه تاريخ  

1397/09/21

ساعت  10صبح روز  شنبه 
تاريخ  1397/09/24

ساعت  10صبح 
روز  يكشنبه تاريخ  

1397/09/25

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهران – خيابان قزوين-نبش جرجانى- 
منطقه برق رودكى اداره دبيرخانه و محل 

گشايش سالن جلسات

تهران – خيابان زنجان شمالى – نبش 
مستعانيه-منطقه برق دانشگاه- اداره 
دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات

تهران –باالتر از سه راه فرمانيه – خيابان اقدسيه – سه راه نسترن 
منطقه برق پاسداران   - اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى نوبت دوم

t h

آگهى تغييرات
 شركت گروه توليدى صنعتى بازرگانى بين المللى تيسر شركت 

سهامى خاص به شماره ثبت 221693 و شناسه ملى 10102629659

آگهى تغييرات شركت داروئى آرايشى وبهداشتى مينو
سهامى خاص به شماره ثبت 192447 و شناسه ملى 10102344008

آگهي دعوت از بستانكاران شركت فراز آيتن سهامي خاص
به شماره ثبت 186733 و شناسه ملي 10102287872

(در حال تصفيه)
(نوبت سوم)
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دومرحلهاي



دبيركل كانون نهاد هاى سرمايه گذارى 
ايران ارتقاى شفافيت، بهبود نظارت و ايجاد 
رويـــه هاى قانونى اثر بخـــش را از كار
ويژه هاى بنگاه ها اقتصادى بزرگ دانست و 
گفت: اقتصاد ملى ايران به بهبود شاخص ها 
نياز دارد و ما در تامين مالى كم هزينه بخش 

توليد با مشكالت زيادى روبرو هستيم.
سعيد اسالمى بيدگى عضو شورايعالى 
بورس گفت: حضور سرمايه گذار نهادى 
و هر مجموعه بزرگ اقتصادى مى تواند به 

جايگاه اقتصاد ملى ايران كمك كند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا)، دبيركل كانون نهاد هاى 
سرمايه گذارى ايران ارتقاى شفافيت، بهبود نظارت و ايجاد رويه هاى قانونى اثر 
بخش را از كارويژه هاى بنگاه ها اقتصادى بزرگ دانست و گفت: اقتصاد ملى 
ايران به بهبود شاخص ها نياز دارد و ما در تامين مالى كم هزينه بخش توليد با 

مشكالت زيادى روبرو هستيم.
عضو شـــورايعالى بورس با بيان اينكه حضور سرمايه گذاران نهادى فعال؛ 
الزمه ارتقاى حاكميت شركتى و اصالح وضعيت فعلى است، افزود: بسيارى از 
فعاليت هاى مورد نياز بازار هاى پول و سرمايه از جمله انتشار آمار و اطالعات 
و نظارت، در توان سرمايه گذاران خرد نيست و اين سرمايه گذاران نهادى هستند 
كه اين امكانات را فراهم مى كنند. وى افزود: هلدينگ ها نقش نظارتى مهمى در 
بازارها ايفا مى كنند اما ساختار سرمايه گذاران نهادى بايد صحيح شكل گرفته باشد 

در غير اين صورت به مشكالت اضافه مى شود.
ســـعيد اســـالمى نقش ديگر سرمايه گذاران نهادى يا هلدينگ ها را انتشار 
اطالعات و آمار دانســـت و گفت: اين نهاد ها به انتقال اطالعات مالى كمك 

مى كنند و هزينه ها دسترسى به گزارش هاى مالى را كاهش مى دهند.
همچنين محمد رضا معتمد مدير نظارت بر نهاد هاى مالى سازمان بورس 
و اوراق بهادار به نقش هلدينگ ها در اقتصاد اشـــاره و مزاياى ســـرمايه گذارى 
در صندوق هاى سرمايه گذارى را برشمرد و بيان كرد: مديريت حرفه اى، تنوع 
سازى و صرفه جويى ناشى از مقياس، از مزاياى اصلى سرمايه گذارى در اين 
صندوق هاست. وى افزود: يكى از مهمترين صندوق هاى سرمايه گذارى اختصاصى، 
صندوق هاى بازارگردانى است خريد و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات 
بازارگردانى،ايجاد نقدشـــوندگى براى اوراق و كسب منافع از مهمترين مشخصه 

صندوق هاى بازارگردانى است.
معتمد گفت: صندوق هاى سرمايه گذارى اختصاصى بازارگردانى، ساختار و 
عملكرد شفاف دارندهمچنين اين صندوق ها كارمزد ها و هزينه هاى معامالت 
سهام پرتفوى را كاهش مى دهند از سوى ديگر اين صندوق ها مى توانند ايستگاه 

معامالتى براى انجام معامالت در اختيار سهامداران قرار دهند.

مديرعامل فرابورس ايران، با اشاره به 
نقش هلدينگها در ايجاد خلق ارزش، گفت:
از بحران سال 2008 به بعد هلدينگها در 
حالى همكارى با استارتآپها را آغاز كردند 
كه با پررنگتر شدن خلق ارزش در اقتصاد، 
حجم ســـرمايهگذارىها در صندوقها و
VCها بالغ بر 70 ميليارد دالر رسيد. 

به گزارش فارس، امير هامونى افزود:
هلدينگها به جاى تحقيق و توسعه، در حال 
حاضر تبديل به واحدهاى CVC شدهاند تا 
شركتهاى تحت نظارت خود را پايش و 

از اين طريق ضمن بزرگتر شدن اندازه شركت امكان ماندن در صنعت را افزايش 
دهند، به اين ترتيب، ضمن افزايش بهرهورى، مىتوانند شركتهاى تحت نظر خود 

را از اين طريق پس از افزايش اندازه شركت به ساير بازيگران واگذار كنند. 
امير هامونى سال 2018 را به عنوان سال عرضههاى اوليه براى صندوقهاى 
جسورانه بيان كرد و گفت: در بورسهاى مختلف دنيا عرضههاى اوليه سهام در حالى 
رخ داده كه ارزش بازار آنها حدود 10 ميليارد دالر بوده است، تأثير خدمات متقابل 
اكوسيستم دانشبنيان وهلدينگها به گونهاى است كه ضمن توسعه موقعيتهاى 
سرمايهگذارى، امكان متنوعسازى سبد سرمايهگذارى هلدينگها و افزايش سودآورى 
يا سرمايهگذارى در كسب و كار با پتانسيل رشد باال را فراهم آورده و ايجاد صنايع 

مربوط به فناورى هاى نوين را در كنار صنايع گذشته فراهم كرده است. 
وى به تصويب دستورالعمل راه اندازى صندوقهاى سرمايهگذارى خصوصى 
در گذشـــته اشاره كرد و افزود: CVCها يا شركتهاى سرمايهگذارى جسورانه 
شركتى براى حل چالشهاى شركتهاى نوپا و انعطافپذيرى سازمانى از اهميت 
بااليى برخوردار هستند، در عين حال تزريق منابع مالى به كسب و كارهاى نوآور، 
توسعه كسب و كارهاى سودآور توسط شبكه گسترده ارتباطات داخلى و بينالمللى، 
راهبرى تخصصى و انتقال تجربيات به كسب و كارهاى نوآور مىتواند در رابطه 

با اهداف هلدينگهاى تخصصى تعريف و اجرا شود. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه فناورى تنظيم مقررات در آيسكو امسال مطرح 
و مورد توجه قرار گرفته، گفت: سامانه كدال كه در بخش فناورى پيشرفته تعريف 
مىشود، از جمله سامانههايى است كه براى شفافيت بيشتر در بازار سهام به كار 
گرفته مىشود، هماكنون طى توافقنامهاى با هلدينگ بهشهر به منظور پيگيرى مسائل 

مربوط به فينتكها، توافقنامهاى امضا شده است.
هامونى با بيان اينكه كره جنوبى نمونه بسيار مناسبى براى صندوقهاى جسورانه 
به منظور دراختيار قرار دادن منابع به صندوقهاى fund&fund اســـت، تاكيد 
كرد: هماكنون از سوى شركت دانش بنيان بركت درخواست راهاندازى صندوق 
fund&fund با ســـرمايه 600 ميلياردتومانى تقاضا شده كه اميد مىرود بتوان آن 

را به زودى وارد بازار سهام كرد.

8 اقتصادى

يكى از نكات مهم در معامالت آنالين كه بايد مدنظر قرار بگيرد اين 
است كه دسترسى به سامانه معامالت برخط سهام، كامال رايگان است و 
شــــركت هاى كارگزارى، به اين منظور، هيچ گونه وجهى را از مشتريـان 

دريافت نمى كنند. 
معامالت آنالين ســــهام يكى از روش هاى جديد معامالتى قلمداد 

مى شود كه طى آن، سرمايه گذاران بايد نكاتى را مدنظر قرار دهند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه(ســــنا)، يكى از نكات مهم در 
معامالت آنالين كه بايد مدنظر قرار بگيرد اين است كه دسترسى به سامانه 
معامالت برخط سهام، كامال رايگان است و شركت هاى كارگزارى، به اين 
منظور، هيچ گونه وجهى را از مشتريـان دريافت نمى كنند فقط هزينه اى 
كه سرمايه گذار براى خريد يا فروش اوراق بهادار بايد بپردازد، همان كارمزد 

و ماليات بسيار اندك.
بنابراين، باتوجـه به اينكـه دسترسى به سامانـه معامالت برخط (آنالين)، 
ازطريق نام كاربرى و رمز عبور امكانپذير است، سرمايه گذار بايد در حفظ 
و صيانت از آن دقت كافى را داشته باشد و از فاش كردن اطالعات مربوط 

به نام كاربرى و رمز عبور خود براى ديگران خوددارى كند.
همچنين به منظور رعايت امنيت بيشتر در استفاده از سامانه معامالت 
برخط، سرمايه گذار بايد حداكثر هر سه ماه يك بـار، رمز عبـور خود را 

تغيير دهـد.
از ســــوى ديگر، ســــامانههاى معامالت برخط (آنالين) ســــهام، به
 گونه اى طراحى شده اند كه با حداقل پهناى باند اينترنتى كار مى كنند؛ 
بنابراين، سرمايه گذاران به راحتى و حتى با استفاده از اينترنت خانگى مى
توانند از نقاط مختلف در سراسر كشور، نسبت به خريد و فروش سهـام 

در بورس اقدام كنند.
از سامانـه معامالت برخط (آنالين)، مى توان همواره از آخرين  با استفاده
وضع موجودى حساب بانكى، سوابق معامالت در بورس و سبد سهـام خود 
مطلع شد؛ بنابراين، بهتر است همواره اطالعات مربوطه را كنترل كرده و اگر 
مغايرتـى در اين اطالعات وجود دارد، موضوع را براى پيگيـرى بيشتـر، به 

شركت كارگـزارى اطالع دهيـد.
اگرچـه ســــامانه هاى معامالت برخط سهام، معموال ساختار كلى و 
الگوى يكسانى دارند، اما ممكن است برخى تفاوت هاى جزئى نيز بين اين 
سامانه ها وجود داشته باشد، بنابراين توصيه مى شود سرمايه گذاران قبل 
از استفاده از سامانه معامالت برخط، از طريق مطالعه بروشورهاى راهنما و 
يا كسب آموزش هاى الزم، آشنايى كافى با نحوه استفاده از اين سامانه و 

كاركردهاى متنوع آن را كسب كنند.
در حال حاضر، اغلب كارگزاران رســــمـى بورس، خدمات معامالت 
برخط (آنالين) را به سرمايه گذاران ارائه مى دهنـد و با مراجعه به هريك 
از كارگزاران مذكور و انجام فرآيند مربوط، مى توان به ســــامانه معامالت 

برخط دسترسى پيدا كرد.
در اين ميان يك كارشناس بازار سرمايه گفت: در شرايط حال حاضر 
ثبات نسبى در بازار ارز شكل گرفته كه اين نرخ دالر هنوز در صورت هاى 
مالى شركت ها قرار نگرفته و قيمت سهام با دالر نيمايى همخوانى ندارند 
و به همين دليل در آينده شاهد رشد نسبى بازار سرمايه به واسطه ثبات در 

بازار ارز خواهيم بود.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان داشت: با ثبات بازار ارز، ريسك ناشى 
از تغييرات لحظه اى نرخ دالر كه عامل منفى براى بازار سرمايه به شمار 
مى رفت از بين خواهد رفت و به مرور قيمت سهام، خود را با نرخ دالر 
بازار آزاد كه در محدوده 12تا13 هزارتومان است،هماهنگ مى كند و بازار 

به ثبات و رشد نسبى خواهد رسيد.
ميثم رادپور در ادامه افزود: بطور كلى با جمع بندى شرايط موجود از 
افزايش نرخ فروش شركت ها و به دنبال آن ركود حاكم بر فضاى اقتصادى 
جامعه،به نظر مى رسد رشد بعدى بازار با شيب ماليمتر و با ثبات بيشترى 

همراه خواهد بود.
وى گفت: با ثبات نســــبى كه در بازار دالر شكل مى گيرد،عاملى كه 
مى تواند باعث تحرك بازار سرمايه شود،قيمت كاموديتى هاست كه بايد به 

آن ها توجه ويژه اى شود.
رادپور خاطر نشان كرد: آرامش روابط تجارى بين چين و آمريكا باعث 
خواهد شد كه در بازار كاموديتى ها يك ثبات نسبى شكل گرفته و ريسك 

عدم ثبات قيمتى در آن ها كاهش يابد.
وى ادامه داد: اين آرامش بين روابط دو قطب اصلى اقتصادى جهان را 
مى توان ناشى از عدم تعيين تعرفه بين آن ها دانست كه اين خود مى تواند 
باعث آرامش در روابط تجارى بين اين دو كشور شده و به تبع باعث ثبات 

در وضع كاموديتى ها شود.

مديرعامل شركت كالسيمين معتقد است در صورت ايجاد نشدن برخى 
محدوديت ها در معامالت بورس كاال و حمايت همه جانبه از مكانيسم عرضه 
و تقاضا، نوبت به توسعه بازار مشتقه مى رسد؛ بطوريكه امكان راه اندازى 
قراردادهاى آتى محصوالت صنعتى و معدنى در بورس كاال و پوشش ريسك 

فعاالن اين صنايع وجود دارد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، اوضاع معامالت كاالها و 
رسيدن يك محصول از كارخانه به دست مصرف كننده نهايى در اواخر دهه 
70 و اوايل دهه 80 آنقدر وخيم بود كه عمال واسطه ها حرف اول را در بازار 
مى زدند و مواد اوليه پس از چند دست چرخيدن سرانجام با چندين برابر 
قيمت به دست مصرف كنندگان مى رسيد. اينجا بود كه دولت با نگاهى به 
تجربيات دنيا، تصميم به متمركز كردن معامالت در فضايى شفاف و قابل رصد 
به نام بورس فلزات گرفت؛ هر چند به طور طبيعى، واسطه هاى قدرتمند آن 
زمان در برابر شكل گيرى يك بازار شفاف مقاومت مى كردند، اما با عزم جدى 
مسووالن وقت، بورس فلزات شكل گرفت. عملكرد بورس كاالى ايران طى 
11 سال اخير هم نشان داد كه اين بازار عليرغم تمام مشكالتى كه در اقتصاد 
كشور با آن مواجه بود، جزو شفاف ترين ارگان هايى است كه مى توان بر 
آن استناد كرد؛ بطوريكه به اعتقاد كارشناسان و صاحب نظران، ساختار بورس 
يكى از شفاف ترين ساختارهاى بازار عرضه و تقاضاست و بورس كاال يكى 
از دستاوردهاى مترقى چند دهه گذشته ايران در حوزه اقتصاد به شمار مى 
رود.  حاال پرسش اينجاست كه نقش بورس كاال در ايجاد شفافيت معامالت 
صنايع فلزى و معدنى چيســـت و اين بســـتر معامالتى طى اين سال ها چه 
اندازه به ايجاد شفافيت و جلوگيرى از بروز رانت به صنايع كمك كرده است؟ 
همچنين بايد ديد اگر محصوالت فوالدى و پتروشيمى با اين حجم باال طى اين 
سال ها در بورس معامله نمى شد و دادوستد اين كاالها به شيوه هاى سنتى 
انجام مى گرفت، آيا آمارهاى شفافى از ميزان خريد و فروش وجود داشت و 
آيا زمينه براى معامالت پنهانى و زيرزمينى فراهم نمى شد؟ در همين ارتباط،امير 
رحيمى مديرعامل شركت كالسيمين در باره نقش بورس كاال در افزايش شفافيت 
معامالتى براى صنايع مختلف از جمله توليدكنندگان فوالدى و معدنى اظهار 
كرد: انجام معامالت كاالهاى توليدى صنايع در بستر بورس كاال قطعاً در افزايش 
شفافيت اقتصادى در كشور اثرگذار است و اگر توليدكننده با سازوكار درست 
و منطقى در بورس كاال عرضه كند و مصرف كننده با قيمت هاى واقعى كاال 
را دريافت كند، اين امر تاثير مثبتى براى توليدكننده و مصرف كننده دارد. اين 
در حالى است كه معامله در بسترهاى غيرشفاف و به دور از سازوكار بورس 
بروز رانت را در پى دارد هر چند بايد براى ترغيب توليدكنندگان براى عرضه 
كاالهايشـــان در بورس شـــرايط را مطابق با نيازهاى آنها فراهم كرد و فضا را 
تسهيل كرد. رحيمى وجود برخى مداخله ها در مكانيسم بازار را عاملى مهم 
در بروز سوء استفاده ها دانست و گفت: تعيين قيمت ها به صورت غيرواقعى 
و به دور از مكانيسم عرضه و تقاضا محدوديت هايى را در بازار به وجود 
مى آورد كه تعادل بازار را بر هم مى زند.  به گفته وى، اعمال محدوديت و 
ايجاد شكاف قيمتى سبب مى شود تا در بازار زمينه سوء استفاده ايجاد شود 
و حضور واسطه ها بين توليدكننده و مصرف كننده پررنگ تر از گذشته شود 

در چنين شرايطى، بيشترين سود به جيب دالالن مى رود.
مديرعامل شركت كالسيمين در بيان نقش بورس كاال در ارايه قدرت 
پيش بينى پذيرى قيمت ها براى توليدكننده و مصرف كننده به كمك ابزارهاى 
مالى موجود در اين بازار گفت: قطع به يقين هنگامى كه كاالها در ساختار 
بورس كاال عرضه شوند، در اقتصاد شفافيت را در پى خواهد داشت و بورس 
به كمك ابزارهاى مالى متنوعى كه در اختيار دارد مى تواند قدرت پيش بينى 
پذيرى قيمت ها را به دو طرف معامله ارايه كند.  با استفاده از اين نوع ابزارها 
هم توليدكننده از اين موضوع آگاهى مى يابد كه چه ميزان نياز داخلى و به 
چـــه قيمتـــى براى توليداتش وجود دارد و در مقابل براى مصرف كننده اين 
تضمين را در اختيار دارد كه در آينده مى تواند كاالى مورد نياز خود را با يك 
قيمت مشخص تهيه كند. مديرعامل شركت كالسيمين تاكيد كرد: بنده اعتقاد 
دارم كه به شرط تقويت بورس كاال و در صورت عدم مداخله در سازوكار 
معامالتى آن، مى توانيم يكى از بورس هاى كااليى فعال را در منطقه داشته 
باشيم حتى مى توانيم در آينده اى نزديك امكان انجام معامالت قراردادهاى 
آتى براى محصوالت مختلف معدنى و فلزى را در بورس فراهم كنيم.  وى 
در باره امكان تحليل ســـهام شـــركت ها براساس آمارهاى به ثبت رسيده در 
معامالت بورس كاال اظهار كرد: تحليلگران بازار سهام مى توانند براساس آمار 
و اطالعات معامالتى در بورس كاال براى خريد و يا فروش و عملكرد آتى 
شركت ها در بازار سهام تصميم گيرى كنند. به عبارت ديگر، نوسان قيمت 
كاالهاى توليدى يك شـــركت پذيرفته شـــده در بورس اوراق بهادار به طور 
طبيعى بر قيمت سهام آن شركت هم تاثير مىگذارد و اين امر حاصل شفافيت 

و روندى مطلوب در اقتصاد است.

نحوه دسترسى به سامانه معامالت 
آنالين سهام

پوشش ريسك با ابزارهاى بازار مشتقه 
بورس كاال

نشســـت «بايدها و نبايدهاى 
موفقيت عرضه نفـــت در بورس» 
با حضور كارشناســـان در ســـالن 
همايشهاى جابرابن حيان دانشگاه 

تربيت مدرس تهران برگزار شد. 
به گزارش فارس، در اين نشست، 
محمدرضا سبزعلى پور رييس مركز 
تجارت جهانـــى ايران با بيان اينكه 
بورس نفت براى كشـــورى كه يكى 
از بزرگتريـــن منابع نفتى را به دنيا 
دارد يك امر ضرورى اســـت، گفت: 
متاســـفانه دولتها به دليل تفكرات 
خاص وزارت نفت و شـــركت ملى 
نفت همواره از شكل گيرى بازارى به 

نام بورس نفت پرهيز كرده اند.
ســـبزعلى پور ادامه داد: بخش 
خصوصـــى با اين تفكر مواجه بوده 
كه نفت خطرناك اســـت و چون 
هيـــچ تضمينى نيســـت كه به درد 
بابك زنجانىها دچار نشود بنابراين 
بخش خصوصى جرأت ورود به اين 

معامالت را نمىكند.
وى افزود: در حال حاضر درآمد 
نفتى دولـــت كاهش پيدا كرده و با 
بورس نفت فقط از روابط بعضى از 

بخشها به نفع خود استفاده خواهد 
كرد.

اين كارشناس اقتصادى با ناچيز 
دانستن حجم معامالت نفت در بورس 
انـــرژى عنوان كرد: اين عدد و ارقام 
چيزى نيست و بايد زيرساختهايى 
كه هنوز خيلى ضعف دارد درســـت 
شود نهايتاً يك كارگزار وجود داشته 
باشد و بانكها را محدود كند براى 
تسويه ارزى بايد شركت ملى نفت 
حســـاب مشخصى را ارائه كند تا از 
اين طريق محرمانگى اطالعات مشترى 

حفظ شود.
سبز على پور با انتقاد از حضور 
نداشـــتن مديران بـــورس انرژى و 
شـــركت ملى نفت در اين نشست 
بيان كـــرد: وقتى مديران ذى نفع با 
وجود دعوت در چنين نشستهايى 
حضور نمى يابند به اين معنى است 
كـــه عرضه نفت در بورس انرژى را 
چنـــدان جدى نمىگيرند و بنابراين 
نگرانى از ادامه عرضهها در اين بازار 

را بيشتر مىكند.
وى در پايان گفت: متاســـفانه 
بورس جدى گرفته نشده و نخواهد 

شد و بعيد مى دانم با تحريمهاى بانكى 
بتوانيم در تسويه كارى كنيم.

محمد اسكندرى كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه انتظار ندارم عرضه 
نفت در بورس انرژى خيلى سريع به 
نتيجه برسد و بايد تمرين كنيم، اظهار 
داشت: اراده وزارت نفت و شركت 
ملـــى نفت و اطمينان خاطرى كه از 
جانب مسئولين دولتى داده مىشود 

مهمترين نكته است.
وى ادامه داد: اراده جدى عرضه 
كننده بـــراى تداوم فروش نفت در 
بورس اهميت بسيارى داشته و بايد با 
اجبار و تشويق و حمايت دستگاههاى 
نظارتى از بورس بر تداوم عرضهها 

تاكيد كرد.
به گفته اين كارشناس مزيتهاى 
فروش غيرشفاف بزرگترين مانع براى 
عرضه نفت در بورس است و بسيارى 
از فسادها به طور جدى سقوط مىكند. 
اصوالً شفافيت درد اصلى تجارت در 
ايران بوده و به نظر مىرسد با توجه 
به شروع خوب عرضه نفت در بورس 

شاهد استمرار عرضه آن بود.
اسكندرى يادآور شد: اگر اولين 

محموله بدون هيچ اتفاقى به بخش 
خصوصى داده شد آن موقع مىتوان 
نتيجـــه گرفت كه بورس موفق بوده 

است. 
وى از وجود برخى ايرادها در 
اطالعيه عرضه نفت خام سخن گفت 
و افـــزود: با يك اراده اى در وزارت 
نفت و بورس اين اطالعيه تهيه شده 
اما اينكه شـــركت ملى نفت چه كند 
و دبـــه درنياورد بايد بعداً منتظر ماند 

و ديد.
اين كارشناس ادامه داد: قابليت 
معاملـــه مجدد نفت خام در بورس 
به طورى كه همه مردم بتوانند وارد 
معامله شوند و همچنين عرضه نفت 
پااليشـــگاهها در بـــورس از جمله 
پيشـــنهادها براى فعال شدن همه 

بازيگران در بورس است.
اسكندرى در پايان تاكيد كرد: اين 
در حالى است كه بدترين زمان براى 
راه انـــدازى بورس نفت با توجه به 
دردسر تحريم و عدم تضامين الزم به 

بخش خصوصى تعيين شده است.
محمدصادق كريمى كارشناس 
حوزه نفت و گاز با اشـــاره به تمايل 

نداشتن امور بين الملل شركت ملى 
نفت ايران به عرضه نفت در بورس 
بيـــان كرد: عرضه نفت در بورس تا 
اآلن آزمايشى بود ولى ادامه اين كار، 
تبديل به مطالبه فضاى نخبگانى شده 

است.
كريمـــى با تاكيد بر اينكه بايد 
يك تكليف قانونى مشخص وجود 
داشته باشد كه عرضه نفت در بورس 
تداوم داشته باشد، اضافه كرد: مهمترين 
نكتـــه تداوم و تضمين عرضه نفت 
در بورس اســـت بخش خصوصى 
بايد بداند كه عرضه نفت در بورس 
پايدار اســـت تا سراغ ايجاد شبكه و 
بازاريابى برود و بتواند در اين عرصه 

سرمايهگذارى كند.
مردانى كارشناس حوزه انرژى 
اما در اين نشســـت عدم ورود ريال 
بـــه تجارت خارجى بـــا توجه به 
محدوديتهاى تحريمها را مورد اشاره 
قرار داد و گفت:كشورهايى همچون 
آمريكا،چيـــن وژاپن از ارز ملى خود 
در مراودات استفاده مىكنند و مورد 

عجيبى نيست.
وى افزود: بطور متوســـط در 

مراودات ارزى تا 18 درصد كارمزد 
براى فروش نفت پرداخت مىشود 
در حالى كه اگر مبناى اين مبادالت 
ريالى شود به مراتب كارمزد پايين ترى 

پرداخت مىشود.
اين كارشناس حوزه انرژى اضافه 
كرد: از طرفى اطمينان بيشترى براى 
دولت از بابـــت وصول درآمدهاى 
نفتى با ريال حاصل مىشود همچنين 
امكان خروج سرمايه از كشور با تغيير 
مالكيت ارز خارجى به شركتهاى 

خصوصى محدود خواهد شد.
مردانى با پيشنهاد تبديل تسويه 
ارزى و ريالى محمولههاى نفتى در 
بورس با نســـبت 40 درصد ارزى و 
60 درصـــد ريالى بيان كرد: بخش 
خصوصى چندان قوى و شناخته شده 
نيست و باقى ماندن تسويه ريالى و 
ارزى با نسبت كنونى اطالعيه عرضه 
بطور حتم منجر به زيان خواهد شد.

مردانى افـــزود: بايد مكانيزمى 
وجود داشـــته باشد كه در طول 10
ســـال آينده اگر از بخش خصوصى 
درخواست ارز خارجى شد بطور كامل 

بتواند ارائه بدهد.

راهكارهاي عرضه موفقيت آميز نفت در بورس انرژي
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شفافيت و بهبود نظارتصندوق 600 ميليارد توماني
همايش ملى ارزش آفرينى هلدينگ ها 
در جهت سياست هاى اقتصاد مقاومتى با 
حضور مديران عامل اركان بازار سرمايه و 
همچنين مديران ارشد سازمان بورس و اوراق 

بهادار در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، در ابتداى اين همايش حسن قاليباف 
اصل مديرعامل سابق شركت بورس اوراق 
بهادار تهـــران گفت: امروز هلدينگ ها يا 
مجموعه هاى بزرگ اقتصادى در بازارهاى 
مالى مى توانند كارهاى بزرگى انجام دهند و 

نقش بسزايى در توسعه بازار سرمايه ايفا مى كنند.
قاليباف اصل با اشـــاره به ســـاختار هلدينگ ها و امكان نظارت دقيق بر 
شركت هاى زيرمجموعه آنها، گفت: ساختار اين بنگاه هاى بزرگ اقتصادى باعث 
مى شود كه عملكرد شركت هاى زير مجموعه به لحاظ شفافيت، پاسخگويى، 
مســـئوليت پذيرى و حاكميت شركتى بهبود يابد و سرمايه ها در محل مناسب 
خود قرار گيرند. وى ادامه داد: حضور افراد حرفه اى در هلدينگ ها ، گردش 
اطالعات در اقتصاد را تقويت مى كند و اين به معناى تخصيص مناسب تر سرمايه 

در اقتصاد يك كشور است.
مدير عامل سابق شركت بورس تهران با بيان اينكه تامين مالى هاى كالن و 
كاهش هزينه هاى آن از ويژگى هاى اصلى هلدينك ها است، گفت: هلدينگ ها 
در حوزه هاى مختلف فعاليت دارند، شركت هاى زير مجموعه آنها متنوع است و 

پروژه هاى جديد و بلندمدت را با سهولت بيشترى اجرايى مى كنند.
قاليباف اصل با شاره به اينكه اگر عملكرد شركتى مناسب نباشد، تيم مديريت 
كاردان جايگزين مى شود افزود: اين موضوع باعث مى شود كارايى بنگاه هاى 

زير مجموعه هلدينگ ها همواره رو به افزايش باشد.
استاد دانشگاه يكى از نقش هاى بزرگ هلدينگ ها را كاهش هزينه هاى 
مالى دانست و گفت: با تامين مالى كوچك نمى توان كار بزرگ سرمايه گذارى 
انجام داد از همين رو نياز به ساختار هلدينگ ها احساس مى شود هلدينگ ها 
مى توانند سرمايه هاى ريز مردم را جمع آورى كرده و سرمايه گذارى هاى كالن 

انجام دهند و نقش هلدينگ ها اينجا بسيار پررنگ است.
قاليباف اصل به ساير نقش هاى توسعه محور هلدينگ ها اشاره كرد و افزود: 
هلدينگ ها با توجه به تنوع سرمايه گذارى مى توانند عملكرد مناسبى داشته باشند، 
در اقتصاد دانش بنيان، نقش هلدينگ ها غيرقابل انكار اســـت و به ابزار كنترل 

ريسك دسترسى بيشترى دارند. 
در واگذارى هاى سازمان خصوصى سازى هم عمدتا هلدينگ ها شركت 
مى كردند و نقش ها در اجراى اصل 44 انكار ناپذير بوده است  از سوى ديگر 

هلدينگ ها مى توانند تاب آورى اقتصاد را افزايش دهند.

هلدينگ ابزار توسعه اقتصاد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادي به طور فوق العاده
شركت سرمايه گذارى گروه فيلى ( سهامى خاص) به شماره ثبت 2611

آگهى دعوت به مجامع عمومى عادى به طور فوق العاده و فوق العاده 
اتاق مشترك بازرگانى ايران و كويت

آگهى  دعوت به مجمع عمومى فوق العاده

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

تلفن تماس :031-33804334

اطالعيه پنجم: 
فراخوان تمديد عضويت در اتاق مشتركايران و بلژيك، 

حداكثر تا 97/09/15

آگهي نوبت اول دعوت از سهامداران شركت جهاد دريا سهامي خاص
به شماره ثبت 78602 و شناسه ملي 10101234449

جهت حضور در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
مورخه 1397/9/17

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت توسعه فناوري پيام هشتم 

شماره ثبت 400816 و شناسه ملي 10320519600

برادر گرامي آقاي حسين حبيبي كرهرودي فرزند علي

آگهي تسليم سند مالكيت

آگهي حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه 
شركت كارخانجات نساجي خوي سهامي خاص 

به شماره ثبت 73217 و شناسه ملي 10101181267

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)

آگهي دعوت سهامداران شركت پيشگامان سالمت اروميه سهامي خاص
به شماره ثبت 11203

تاسيس شركت با مسئوليت محدود زرين مهد مهام 

آگهى تغييرات شركت معدنى و صنعتى پتاس ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 175361 و شناسه ملى 10102177394

آگهى تغييرات
 شركت مهندسين مشاورصنايع وسائط نقليه خودروايران 

سهامى خاص به شماره ثبت 49917 و شناسه ملى 10100950876

آگهى تغييرات شركت پرتو خازن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 124662 و شناسه ملى 10101681142

آگهى تغييرات 
شركت تامين آتيه سرمايه انسانى پاسارگاد سهامى خاص
 به شماره ثبت 285574 و شناسه ملى 10103223273

آگهى تغييرات شركت كارگزارى مهر آفرين سهامى خاص
 به شماره ثبت 241377 و شناسه ملى 10102821255

آگهى تغييرات شركت ارد تجارت سهامى عام
 به شماره ثبت 70640 و شناسه ملى 10101155706

آگهى تغييرات شركت نوسازان منطقه هيجده شهر تهران 
سهامى خاص به شماره ثبت 341512 و شناسه ملى 10103881526

آگهى تغييرات شركت سيف خودرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 237479 و شناسه ملى 10102783657
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سرويس شهرســـتان ها: چهارمين دوره 
همايش بين المللي «گفت و گـــو و مناظرات 
رضوي» شنبه شب با معرفي برترين هاي خود در 
مجتمع فرهنگي و هنري فدك اردبيل، به كار خود 

پايان داد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي اردبيل 
و دبيـــر اين همايش گفت: شـــخصيت هاي 
مذهبي، فرهنگي و ادبي از ايران و كشورهاي 
افغانســـتان، نيجريه، آذربايجان  و عراق 290 
مقاله، پايان نامـــه و كتاب به دبيرخانه همايش 

ارسال كرده بودند. 
سيدناصر اســـحاقي افزود: در هر دوره، 
خروجي اين همايش چاپ 2 عنوان كتاب بوده 
كه به جامعـــه فرهنگي و علمي ايران و جهان 

عرضه شده است. 
اسقف اعظم جامعه ارامنه آذربايجان نيز 
در اين همايش گفت: همه جنگ ها و منازعات 
اقتصادي و سياســـي در جهان امروز از طريق 
مكاتب غيرديني و ســـكوالر رواج مي يابد.     
«گريگور چيفچيان» افزود: دوستي با طبيعت و 
حفاظت از محيط زيست، رفتار احترام آميز و با 
احتياط با جسم انسان، حفظ ارزش ها و كرامت 
انساني، پرهيز از اختالف ها و نفاق، مبارزه با 
ســـتم و احقاق حقوق حقه انسان ها، كمك به 
افراد نيازمند و ســـوق دادن جامعه به آرامش و 
صلح، ازجمله وظايف مهمي اســـت كه براي 
ترويج از سوي عالمان ديني در اديان الهي تاكيد 

شده است. 
وي با بيـــان اينكه در دنيـــاي كنوني 
زياده خواهي و منفعت طلبي بعضي افراد زمينه 
وقوع انواع اختـــالف و جنگ هاي ويرانگر را 

فراهم مي كند،  گفت: وظيفه عالمان اديان الهي 
ترويـــج دوري از دو دســـتگي و اختالف و 
رساندن جامعه به آرامش و صلح واقعي است. 
چيفچيـــان اظهارداشـــت: برهم خوردن 
بسياري از قوانين اجتماعي به دليل فروريختن 
ديوارها و حصارهاي موجود در ميان جوامع از 
طريق گسترش وسايل ارتباط جمعي در دنياي 
كنوني، اديان الهي را با مســـئوليت هاي بسيار 
سختي روبرو كرده و اين وظيفه اديان است كه 
بشر را از اين آشفته بازار و گرداب هالك كننده 

نجات دهند. 
عضو انجمن كليميان ايـــران نيز در اين 
همايش گفت: تعـــدادي از آيات قرآن مجيد 
بر اينكه خداوند انســـان ها را به شكل معنوي 
آفريده است، داللت مي كند و همين آيات فصل 
مشتركي براي تمامي اديان توحيدي است كه 
به واسطه آن  مي توان به آرامش و صلح واقعي 

رسيد. 
آرش آقايي افزود: در كشورهايي از جهان 
پيروان اديـــان مختلف با صلح و صفا و بدون 
هيچ اختالفي در كنار همديگر زندگي مي كنند 
و يهوديان ايران نيز كه ريشه آنان در اين كشور 
به 2 هزار سال قبل مي رسد، در طول تاريخ با 
فراز و فرودهاي اين سرزمين زيسته اند و اكنون 
در كنار برادران مسلمانشان در كمال صلح و 
صفا زندگي و آداب و رســـوم مذهبي خود را 

برپا مي كنند. 
وي ادامـــه داد: پيروان همـــه اديان و به 
خصوص عالمان ديني وظيفـــه دارند با بيان 
آموزه هاي اديان توحيـــدي، مردم جهان را از 
تفكري كه انواع خشونت و كشتار انسان ها را به 

نام دين ترويج مي دهند، دور كنند. 
امان  اهللا شفاهي، محقق اهل افغانستان هم 
گفت: بيش از 4 دهه اســـت كه اختالفات و 
خشونت ها صدمه اي شديد بر پيكر و جامعه 

افغانستان وارد كرده است. 
وي افزود: مردم افغانستان به لحاظ وجود 
گروهك هاي تروريستي مانند طالبان و داعش 
كه تخم اختالف و نفاق و خشونت را در جامعه 
اين كشور مي كارند، امروز بيش از هر كشور 
ديگري ضرورت گفت و گو و مذاكره اديان الهي 

را درك مي كنند. 
در پايان اين مراســـم صاحبان آثار برتر 
به اين شرح معرفي شـــدند: در بخش ويژه 
بزرگداشت امام موسي بن جعفر  (ع)، لوح سپاس 
و جوايز ويژه به اكرم نامور، فاطمه نامور و مريم 
بشيري از استان آذربايجان شرقي تعلق گرفت. 
در بخش رساله و كتاب، زري انصاري نيا 
از استان گيالن به عنوان صاحب اثر برتر معرفي 

شد. 
در بخش اصلـــي همايش، هيات داوران 
هيچ رتبه اي را واجد شـــرايط اعالم نكرد و 
از رقيـــه حاج حســـيني از اردبيـــل، فهيمه 
غالمي زاده زارع از تهـــران، زهرا رضاپور از 
خراسان  شمالي، سيدمحمد سيدكالن از اردبيل، 
عبدالقادر محمد ولو از نيجريه، حســـن پرويز 
و فاطمه محمد لنگـــرودي از گيالن؛ حميد 
كاركن بيعت از آذربايجان شرقي، محمد حنيف 
طاهري، امان اهللا شـــفاهي و صارمه شريفي از 
افغانستان، امير عظيم خاني و جاويد پور عبدي 
از خراســـان رضوي با اهداي لوح سپاس و 

جوايزي تجليل كردند. 

 مديركل اديان و مذاهب سازمان تبليغات اسالمي:

توهين كنندگان به مذاهب اسالمي دشمنان
 شيعه و سني هستند  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل اديان و مذاهب ســـازمان تبليغات 
اسالمي گفت: پيامبر اسالم(ص) به عنوان اشرف مخلوقات و برترين انبياء الهي؛ 
الگوي مهم و شاخص در اخالق و مهرباني و وحدت بودند و با اين ويژگي هاي 

برجسته به اسالم اعتبار بخشيدند.
حجت االسالم احمد حاتميان در حاشيه برگزاري همايش بزرگ «پيامبر 
رحمت، منادي وحدت» اظهار داشت: شخصيت و وجود ارزشمند حضرت 
رسول اكرم (ص) از همان سال هاي نخستين تولد تا اين عصر و قيامت الگوي 

برجسته اي از اخالق و معرفت بوده است.  
وي گفت: ايجاد اختالفات قومي و مذهبي و توهين به مذاهب اسالمي، 
كاري غير عقالني است و توهين كنندگان دشمنان شيعه و سني هستند و افرادي 
كه به نام دفاع از اسالم؛ اهداف دشمنان را پياده و مسلمانان را نابود مي كنند نيز 
در دايره اسالم جايي ندارند، زيرا خشونت و افراط گرايي در اين دين رحماني 

امري ناجايز و مردود اعالم شده است.
وي بيان كرد: پيامبر اسالم و خلفاي راشدين اگر امروز در قيد حيات بودند، 
از عملكرد بسياري از حاكمان امروزي رضايت نداشتند زيرا نابود كردن كودكان 
و زنان در يمن و سوريه و عراق و حمايت از داعشي هاي جنايتكار، بر خالف 

ارزش ها و انديشه هاي اسالمي است.
حجت االســـالم غالمرضا دهقان، امام جمعه شهرســـتان خاش نيز با 
گراميداشت هفته هاي وحدت و بسيج، اين 2 را از عناصر اتحاد و همدلي به 

عنوان رمز جاودانگي امت اسالم ياد كرد.
وي اظهار داشت: وحدت، سرچشـــمه رسيدن به سربلندي و عزت و 

كاميابي در دنيا و آخرت است.
مولوي محمدعلي شـــهنوازي امام جمعه اهل سنت خاش هم با تبيين 
شخصيت ارزشمند پيامبر اسالم(ص) اهميت حفظ اتحاد و يكپارچگي مسلمانان 
جهان را براي مقابله با دشمنان اسالم متذكر شد و از شجاعت و ايثار مردم ايران 

به دليل مقاومت و ايستادگي و خنثي سازي توطئه هاي دشمنان قدرداني كرد.
به مناسبت گراميداشت هفته وحدت و بسيج و با حضور مديركل امور 
اديان و مذاهب ســـازمان تبليغات كشور، امامان جمعه شيعه و سني، فرماندار 
و معاونان فرمانداري، فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي، مديران و كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي و اقشار مختلف مردم و بسيحيان شهرستان خاش همايش 
بزرگ «پيامبر رحمت، منادي وحدت» در محل اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي اين شهر برگزار شد. 

ظرفيت هاي توليدي ذوب آهن اصفهان معطل 
سنگ آهن است

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: ظرفيت توليد شركت ذوب آهن اصفهان 
بين 3 ميليون و 600 هزار تا 4 ميليون تن در سال است اما به دليل تامين نشدن 
مواد اوليه به ويژه سنگ آهن به ميزان الزم، ظرفيت هاي توليدي آن معطل مانده؛ 
به طوريكه اين شركت پارســـال حدود 2 ميليون و 200 هزارتن محصوالت 
فوالدي توليد كرد. مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان با اعالم اين مطلب و 
با اشاره به اينكه اين شركت در دهه 40، معادن اصلي سنگ آهن و زغال سنگ 
كشور را، اكتشاف، تجهيز و ساماندهي كرد و پايه گذار فعاليت هاي مدرن معدني 
كشور محسوب مي شود گفت: امروز ذوب آهن اصفهان به دليل سياست هاي 
نادرست در واگذاري معادن در دوره هاي مختلف با مشكل مواد اوليه روبرو شده 

است و سنگ آهن به صورت خام صادر مي شود.  
منصور يزدي زاده با تاكيد بر اينكه تعرفه هاي صادراتي سنگ آهن بازدارنده 
نيست، افزود: تا زماني كه خام فروشي سنگ آهن صرفه اقتصادي بسياري دارد، 
اين مواد اوليه به ذوب آهن اصفهان نمي رســـد و پيشرفت شركت ذوب آهن 

اصفهان در گرو حمايت دولت در تامين مواد اوليه است. 
نياز مسكن مهر و شهرك بوستان دامغان به 

مهدهاي كودك  
 دامغانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اداره بهزيســـتي دامغان گفت: اين 
شهرستان در محدوده شهرك بوستان و مسكن مهر كمبود مهدكودك دارد و 

نيازمند ايجاد 2 مهد كودك است.
محمود زحمتكش افزود: در مهدهاي كودك روستاهاي شهرستان دامغان 

هيچ كمبودي وجود ندارد و فقط 2 مجموعه مهد در دامغان مورد نياز است.
وي افزود: ورود كودكان به مهدها قبل از پيش دبســـتاني سبب ايجاد 

انگيزه هاي تحصيل و آشنايي آنان با محيط مدرسه خواهد شد.
به گفته زحمتكش، شرايط واگذاري مهدهاي كودك طبق دستورالعمل هاي 

بهزيستي است و متقاضيان بايد مدارك مرتبط را داشته باشند.
رئيس اداره بهزيستي شهرستان دامغان گفت: 25 شيرخوار، 44 كودك 2 تا 
3 سال، 122 كودك 3 تا 4 سال، 221 كودك 4 تا 5 سال و 560 كودك 5 تا 6 

سال در مهدهاي كودك دامغان نگهداري مي شوند.

مشـــهدـ  خبرنگار اطالعات: بيستمين نمايشگاه 
بين المللي كتاب همزمان با پانزدهمين مراسم انتخاب 
كتاب سال خراسان رضوي، با حضور ناشران داخلي و 

خارجي تا هشتم آذرماه در مشهد داير است. 
در اين نمايشگاه 700 ناشر در قالب 800 غرفه، كه 
35 غرفه متعلق به ناشران خارجي است، در مجموع در 
مساحت 20 هزار مترمربع فضاي نمايشگاهي 29 هزار 
عنوان كتاب را ارائه كرده اند. در بخش بين الملل هم اين 
نمايشگاه 20 ناشر خارجي از كشورهاي آلمان، فرانسه، 

مصر، عراق، سوريه و افغانستان حضور دارند. 
برپايي غرفه هاي «سراي اهل قلم» با هدف تجليل 
و معرفي نخبگان اين عرصه، غرفه دوســـتداران كتاب، 
جشن امضاي نويسندگان برتر، رونمايي از كتاب هاي 
برگزيده، شب شـــعر، تعويضي كتاب هاي كهنه با نو، 
شب هاي فرهنگي شهرستان هاو كارگاه هاي تخصصي 
خوشنويسي، ازجمله برنامه هاي جنبي بيستمين نمايشگاه 

كتاب مشهد است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اســـالمي در مراسم افتتاح 
نمايشگاه كتاب مشهد گفت: اگر بخش فرهنگي كشور 
فاصله خواننده و خريد كتاب و توليد آن را حل نكند، 
ادبيات مكتوب كشور دچار اختالل هاي جدي مي شود. 
عباس صالحي با بيان اينكه كتاب ماناترين پديده 
بشري است،  افزود: انقالب اسالمي توانسته است به عنوان 
يكي از توفيقات خود در راه شكوفايي فرهنگ مكتوب 

گام هاي بلندي بردارد. 
وي با اشاره به اينكه امسال چهلمين سال پيروزي 
انقالب اسالمي است، اظهارداشت: در دهه اول انقالب 
اسالمي و در سال هاي 57 تا 67 حدود 35 هزار عنوان 
كتاب چاپ اول داشـــتيم، اما االن اين رقم با رشد 20 
برابري با 726 هزار عنوان كتاب رسيده است. همچنين 

در دهه اول انقالب 27 هزار مولف داشـــتيم كه در دهه 
چهارم انقالب 604 هزار مولف فعاليت دارند كه بيش از 
25 برابر رشد را نشان مي دهد. از نظر جنسيتي نيز تعداد 
مولفان زن در سال 57، حدود 11 نفر بود و 388 مولف 
ديگر مرد بودند كه اختالفي 30 برابري داشتند و االن با 
60 هزار مولف مرد و 28 هزار مولف زن، اين نسبت به 
2 برابر كاهش يافته و فاصله هاي جنسيتي توليد علم در 

انقالب اسالمي كمتر شده است. 
به گفته صالحي 10 ناشـــري كه 300 عنوان كتاب 
به باال توليد كرده اند، ناشران خصوصي بوده اند و شمار 
ناشـــران بخش خصوصي در اين 40 سال رشد قابل 

توجهي داشته است. 

عالوه بر اين، حوزه كتابخانه هاي عمومي نيز روند 
رو به رشدي داشته است و 9 برابر در اين 4 دهه رشد 
نشان مي دهد و نمي توان ناديده گرفت كه اتفاقات قابل 
توجهي در حوزه رخداد هاي فرهنگ مكتوب كشور پديد 

آمده است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اســـالمي افزود: مهمترين 
دشـــواري ما در حوزه هاي فرهنگـــي، فاصله توليد و 
خواندن كتاب اســـت و آنچه كه آمارها از خواندن در 
كشور ما مي گويد، راضي كننده نيست، طبق بررسي ها 
ميانگين مطالعه در كشور در شبانه روز 5.12 دقيقه است 
و در خراســـان رضوي 5.16 دقيقه است.    همچنين در 
كل كشـــور 59 درصد گفته اند كه كتاب هاي غيردرسي 

نمي خوانند و طبق آمار بانوان بيشتر از آقايان كتاب هاي 
غيردرسي مطالعه مي كنند. 

وي ادامه داد: اينكه در حوزه خواندن و خريد كتاب 
به اندازه توليد آن حركت نمي كنيم، يك نقيصه قابل توجه 
است و اگر بخش فرهنگي كشور اين فاصله را كم نكند، 
ادبيات مكتوب كشور دچار اختالل هاي جدي مي شود و 

بايد آن را به عنوان يك چالش اساسي ديد. 
صالحي گفت: ما نياز داريم به بحران كم خواندن، 
بيش از اين توجه كنيم، البته در اين مسير موانعي وجود 
دارد، آموزش و پرورش ما نظامي است كه كمتر متوجه 
مطالعات و پژوهش هاي آزاد است، نظام خانواده نيز كمتر 
بر خواندن كتاب استوار است و نظم رسانه اي ما هم به 
كتاب كمتر به عنوان يك رسانه مانا مي نگرد. مجموعه 
اين عوامل بايد بتواند بيش از گذشته ما را متوجه اهميت 
كتاب خواندن كند، اتفاقاتـــي نيز به عنوان يك راهكار 
موقت افتاده كه فضاهاي شهر را با خواندن عجين كرده 
است، اما بايد درمان هاي پايدارتر بدل شود و رسانه به 
كمك مدرسه و خانواده براي درگيرتر شدن افراد جامعه با 

كتاب خواندن بشتابد. 
وي با اشاره به جايگاهي كه خراسان از گذشته ها 
در حوزه فرهنگي داشته است، گفت: خراسان تنها جايي 
است كه قطب علمي حوزه و دانشگاه در آن پا به پاي هم 
حركت مي كنند؛ يعني نهاد آموزشي كه مقتدر و اثرگذار 
هستند اين خطه، قطب فرهنگ مكتوب كشور محسوب 
مي شود و در حوزه توليد كتاب و نيز در كتابخانه هايي كه 
از گذشته بوده و هم در حوزه توزيع و كتاب فروشي ها، 

خراسان  منطقه اي شاخص در كشور است. 
گفتني است كه از برگزيدگان كتاب سال با حضور 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تقدير شد. 

وزير ارشاد : شمار مؤلفان كتاب در كشور 25 برابر شده است 

  ايجاد شبكه آبياري و زهكشي در زمين هاي برگزاري همايش بين المللي مناظرات رضوي در اردبيل 
كشاورزي مازندران

ساري - خبرنگار اطالعات: معاون طرح و توسعه آب منطقه اي مازندران 
از مطالعه و اجراي شـــبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن در سطح 270 هزار 

هكتار از اراضي كشاورزي استان خبر داد 
حيدر داوديان با اشاره به اهميت و نقش شبكه هاي آبياري و زهكشي در 
مديريت مصرف آب و افزايش راندمان محصول گفت: شركت آب منطقه اي 
مازندران با هدف افزايش بهره وري مناسب از آب و همچنين كمك به محيط 
زيســـت از طريق حفظ و احياي آب بندان ها در محدوده شبكه و همچنين 
ايجاد اشتغال پايدار و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي، اجراي شبكه آبياري 
و زهكشي در سطح 170 هزار هكتار و مطالعه حدود يكصد هزار هكتار را 

در برنامه دارد. 
وي افزود: از مجموع 270 هزار هكتار حدود 43 هزار هكتار در شرق 
مازنـــدران و 200 هزار هكتار در بخش مركزي و 30 هزار هكتار در بخش 
غرب مازندران واقع شـــده است. داوديان با اشـــاره به پروژه هاي در دست 
اجراي شـــبكه آبياري و زهكشي از جمله گلورد گفت: اين شبكه در سطح 
25هزار هكتار و با اعتبار 4هزار ميليارد ريال و با پيشرفت 80 درصد در دست 
اجراســـت كه تاكنون 120 كيلومتر از كانال اصلي و درجه يك، 50 كيلومتر 
زهكش و نهصد دستگاه ابنيه فني و دو باب سد انحرافي آن به اتمام رسيده و 

همزمان در دست بهره برداري است. 
  نصب دستگاه رادار موج شكن در بندراميرآباد  

*بندر اميرآباد به عنوان بندر پيشرو در كشور اقدام به نصب و راه اندازي 
يك دســـتگاه رادار رفلكتـــور  X,S DUAL BAND   روي بيكن نوك 

موج شكني غربي كرد.  
مدير بنادر و دريانوردي با اعالم اين خبر افزود: با اشـــاره به افزايش روز 
 X,S  افزون تردد شناورها در بندر اميرآباد اظهار داشت دستگاه رادار رفلكتور
DUAL BAND  به منظور افزايش ارتقاي ايمني، جلوگيري از تصادم و به 

گل زدن شناورها در شرايط نامساعد آب و هوايي در اين بندر نصب شده است.
سياوش رضواني گفت: اين دستگاه قادر به دريافت امواج روي فركانس هاي 
راداريX,S BAND  شناورها در حدود 7 مايلي است كه با تقويت و ساطع 
كردن اين امواج از فرستنده ها موجب كاهش تصادم شناورها به موج شكن و 

تثبيت موقعيت كشتي نسبت به موج شكن در هواي مه آلود مي شود. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد  021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886
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سند كمپاني خودرو سمند ايكس7 مدل1382 
پالك47ـ237ب57 شاسي:82227110 

موتور32908227296 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. (اراك)

برگ سبز و سند كارخانه پژو206 به شماره شهرباني 217ب84ـ 
ايران25 به شماره موتور1013084006839 و شماره شاسي 
19838470 به نام رقيه يونسي زاد فتوحيه مفقود گرديده از 

اعتبار ساقط است. (مراغه)

مجوز حمل سالح ساچمه زني تك لول ته پركاليبر 
12ساخت ايران به شماره 1810573 به نام 

ابراهيم محمديان تيركاليي فرزند اسماعيل مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز وانت پرايد به شماره 939س32 
ـ ايران81 شماره شاسي 4965331 

شماره موتور M 13/5829450 مفقود 
گرديده و اعتباري ندارد. لردگان 

برگ سبز پژو405 به شماره 487د69 
ـ53 شماره موتور12484220496 
شماره شاسي 13213882 مفقود 

گرديده و اعتبار ندارد. لردگان

برگ سبز و كارت شناسايي سمند مدل1390 
به شماره پالك 62ـ186ب68 و شماره 

موتور14790023786 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت به رنگ آلبالوييـ  
مدل1395 تيپ cc125 به شماره پالك 582ـ  22967 به شماره 

(VIN) 0125 به شماره شناساييN2D946363موتور
  N2D***125T9522022 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. لنگرود

برگ سبز(سند مالكيت) سواري پيكان تيپ i1600 مدل 
1382 رنگ سفيدـ  روغني به شماره پالك 61ـ548د13 شماره 

موتور11158257180 و شماره شاسي 0082446606 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

كارت شناسايي پرايد مدل1381 به شماره پالك 
72ـ599ي36 و شماره موتور 00319853 و 

شماره شاسي s1412281784027 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

سند كمپاني هيونداي آوانته مدل 1389 پالك 
 NA6NG33219C107677 23ـ449هـ 25 ش ش

ش م G4GC9527120 مفقود و فاقد اعتبار 
است. كليشاد

كارت دانشجويي سينا صالحي به 
شماره 941003260128 دانشگاه 
فرهنگيان رشته علوم تربيتي مفقود 

و از اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل1386 به ش 
موتور2162856 ش شاسي 1412286392418 

پالك 65ـ ايران 272ط29 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زرند كرمان

برگ سبز خودرو پرايد 132 به شماره 
شاسي 66ايران553 س87 به شماره پالك: 

s1422289181307 به نام سيدعباس 
موسوي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت هوشمند ناوگان به 
شماره 2376823 مفقود 

و فاقد اعتبار است. 
كليشاد

به علت مفقود شدن كارت هوشمند ناوگان مسافري 
متعلق به آقاي سيدمحمود اميني ضيابري به شماره 

3159974 مربوط به اتوبوس به شماره پالك 
46ـ348ع18 از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري رنو تندر(لوگان L90) مدل: 
 NAALSRALDBA074722 :1390 به شماره شاسي

به شماره پالك: 99ايرانـ  183س64 به نام محمد 
قاسم نيا نامقي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي مسعود مرادي به 
شماره 9711028115 دانشگاه 
كردستان رشته مديريت آموزشي 

مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) و سندكمپاني 

سواري هيونداي كوپه 
مدل2011 مشكي 

روغني به شماره 
انتظامي 467ق65ـ 

ايران88 و شماره موتور
 G6DAAA501239

و شماره شاسي 
 KMHHU61HBBU039957

به نام كميل حاجبي مفقود  
از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

سند مالكيت و 
برگ سبز اتومبيل 
سواري سيتروئن 

2400 با شماره پالك 
64 ايران 398د64 

و با شماره موتور 
0028308 و شاسي 

 7FX1XFZM72105479
با مالكيت محمدحسين 
زارع  مهرجردي مفقود 

شده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
رحيم فيروز مهجن آبادي فرزند 

اليق به شماره شناسنامه 
2420192362 صادره از 

مرودشت در مقطع كارشناسي 
رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهي كازرون به شماره 
179115201144 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد 
از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به نشاني دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد كازرون ارسال 

نماييد.
كازرون

برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 
مدل1385 به رنگ خاكستري  

ـ متاليك به شماره شهرباني 
ايران73ـ243ق11 به شماره 

موتور 12485235396 و شماره 
 IRFC501V119300992 شاسي

به نام محمدرضا ميرزانيا مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. حسينيـ  آباده

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد مدل1386 به 
شماره پالك 45ـ953ص58 
با شماره موتور2077036 

و شماره شاسي 
S1412286175206 به 

نام محمد جواد يساري مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. كرمان

برگ سبز خودرو سواري پرايد هاچ 
بك 111 مدل1395 به رنگ سفيد 

به شماره شهرباني 
ايران73ـ 727ق74 به شماره موتور 
M13/5779949 و شماره شاسي 
NAS431100G5701464 به 
نام مجتبي منصوري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده

برگ سبز پژو405 
مدل1394 به شماره 
پالك 45ـ255ص82 

و شماره شاسي 
 NAAM01CE6FH256712

و شماره موتور 
  124K0774340

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

سند كمپاني پژو آردي 
مدل 1383 به شماره 
پالك 45ـ389ق75 

و شماره شاسي 
83108658 و شماره 

موتور11783008192 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 كرمان

برگ سبز خودرو سواري پژو تيپ 
جي ال ايكس 405 رنگ مشكي 
ـ روغني مدل1381 به شماره 
انتظامي 437د16ـ ايران11 

شماره موتور22568102675 
شماره شاسي 81002665 به 

مالكيت مهرداد ضيائي حسين زاده 
مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز تراكتور
 ام اف285مدل1389 به 
شماره پالك 63ـ771ك12 

و شماره موتور
LFW00884X و شماره 

شاسي J15132 به نام 
محمدحسين برقرار جهرمي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. كرمان

كارت هوشمند شماره 

2559020 مربوط به 

كاميونت هيوندا كروز 

شماره پالك 829ع21ـ 

ايران49 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

برگ سبز خودروي 
پژو405 به رنگ خاكستري 

مدل:1390 پالك: 
473و41ـ ايران63 شماره 
موتور:12490119173 

شماره شاسي: 564210 به 
نام: علي اكبر روزگرد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند راننده 
به شماره 1424069
 به نام حميد تندرو 

به كدملي 
 2491574081

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 

داراب

شناسنامه مالكيت 
خودرو (برگ سبز) و سند 

فروش (برگ كمپاني) 
ماكسيما به شماره موتور 

VQ30008704Q شاسي 

 PKLHA33CD717545
پالك 665ط14ـ  ايران55 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

نوبت سوم
گواهي موقت فوق ديپلم و 
كارداني تربيت معلم زبان و 

ادبيات فارسي اينجانب اميرپادار 
به شماره گواهي 2815761 به 
شماره ملي 3640377001 از 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد چابهار 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
تيپ SE131 مدل 1393 
رنگ سفيد شماره موتور 

5176518 شماره شاسي 
 NAS412100E1059811
شماره پالك 42 ايرانـ  585ص47 
به نام حسين زنگنه قاسم آبادي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و سند 
محضري خودرو سواري پرايد تيپ 

جي تي ايكس آي مدل 1388 به 
شماره پالك ايران43ـ  843د96 به 
شماره موتور 2920136 به شماره 
شاسي S1412288971738 به 

نام مهدي اصالني مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 اصفهان 

كارت خودرو پژو 
206 به شماره موتور 
 14189023680

شاسي 
 NAAP03EDXAJ127579

پالك
 872م94ـ  ايران99 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

برگ سبز (سند مالكيت) خودرو 
سواري پژو GLX 405 مدل 1383 
به شماره پالك ايران13 ـ 427ب93 
به شماره موتور 12483118314 
به شماره شاسي 83705040 به 
شماره بدنه 0083705040 به 
نام شهباز بيگلرپور صدري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اصفهان 

آگهي مفقودي
 MVM سند و برگ سبز خودرو سواري

مدل 1391 به رنگ
 سفيدـ  روغني به شماره انتظامي 

54ـ  214س69 و به شماره موتور 
MVM484FFFA019241 و به شماره 
 NATGCAVF7C1019790 شاسي

متعلق به اصغر دهقان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. (يزد)

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 
LX تيپ TU5 كالس 15 به مدل 

1397 به رنگ سفيد به شماره 
انتظامي 83ـ  114ن79 و به شماره 

موتور 181B0087481 و به شماره 
 NAAN11FE9JH957296 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. (يزد)

آگهي مفقودي
سند و برگ سبز خودرو سواري 
پژو پارس مدل 1395 به رنگ 

خاكستري ـ  متاليك به شماره انتظامي 
54ـ373س68 و به شماره موتور 

124K0845043 و به شماره شاسي 
NAAN01CE7GK353250 متعلق 

به فهيمه ساالري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. (يزد)

آگهي مفقودي
اسلحه ساچمه زني ته پر يك 

لول كاليبر 12 به شماره 
91780544 مدل چخماقي 

ساخت تركيه متعلق به 
محمدحسين بيكي فرزند 

علي اكبر مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(يزد)

سند مالكيت  خودرو برگ سبز سواري 
پرايد 131 مدل95 رنگ سفيد به 

نام آقاي طمهاس خسروي گرمه خاني 
شماره ملي 420873735 شماره 
موتور:M13/5723438 شماره 

 NAS411100G3614160 :شاسي
شماره انتظامي: 29ـ289ن38 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد سفيد روغني به 
ش پالك 23ـ399ط28 

مدل87 به ش 
موتور2511018 ش ش 
 S1412287804164
به نام محسن رحيمي نيا 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. بادرود

سند كمپاني وانت نيسان 
مدل86 رنگ آبي به نام 

آقاي نعمت اله اكبري فرزند 
علي احمد ش ش 158 
هرسين شماره موتور: 

362365 شماره شاسي: 
J048836 شماره انتظامي: 

29ـ712ن21 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت و برگ سبز يك دستگاه 
موتورسيكلت بهتاز سيكلت 

تيپ 180PULSE مدل 
1390 رنگ مشكي و شماره 
موتور44090 شماره تنه 

180A9015221 شماره پالك 
565ـ44726 به نام مصطفي 
قنواتي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. آبادان

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري پرايد به رنگ سفيد 
روغني مدل1389 به شماره 
پالك 81ـ458ب76 و شماره 
موتور3360226 و شماره 

 S5430089002250 شاسي
به نام حميدرضا جمالي گندماني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كازرون

برگ كمپاني و برگ سبز(سند 
 LX XU7     مالكيت) سواري سمند
رنگ سفيدـ  روغني مدل1397 

شماره پالك 25ـ327ب99 
 124K1255985شماره موتور

و شماره شاسي 
 NAAC91CE0JF394526
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بانه

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو تيپ 

206SD-TU5 رنگ آبيـ  
متاليك مدل1395 شماره موتور 
167B0009798 شماره شاسي 

 NAAP41FE5GJ776696
شماره پالك 24ـ275ب28 به نام 

مهران مالملي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

كارت سوخت خودرو 
پرايد تاكسي به شماره 
شهرباني 945ت39ـ  
ايران22 به نام مجيد 

فخيم راد فرزند زيد اهللا 
به همراه گواهينامه و 
پايان خدمت و كارنامه 
تاكسيراني مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

شناسنامه و كارت سواري 
پژو 405SLX مدل1397 

سفيد شماره موتور 
164B0203851 شاسي 

 NAAM31FE5JK710981
پالك ايران 93ـ418ل14 مالك 
محمدامين روجي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
الرستان

برگ سبز پرايد مدل 
1388 به شماره پالك 
45ـ528د93 و شماره 

موتور2934738 
و شماره شاسي 

 S1412288977598
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
 كرمان

برگ سبز سند سواري پژو 
206SD آرين مدل1389 به 

شماره پالك 73ـ936م53 با 
شماره موتور130188003892 

و شماره شاسي 
NAAP31EG0AJ232830 به 
نام عيسي فيروز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 كرمان

اصل پروانه مطب 
جناب آقاي دكتر كامبيز 

گلستاني به شماره 
744ـ78146ـ280 به 
تاريخ 1393/05/02 
مربوط به شير صدرا 

از توابع شيراز مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري سمند 
مدل1383 به شماره پالك 

75ـ836ج22 با شماره 
موتور12483051007 

و شماره شاسي 
83215524 به نام مهدي 
الله زاري مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان

برگ سبز، كارت و سند كمپاني 
سواري زانتيا مدل1383 به 
شماره پالك 22ـ942و35 با 
شماره موتور00402992 

و شماره شاسي 
S1512283117480 به نام 

نسرين جزايري مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

 كرمان

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
پرايد سايپا 141آي نوك مدادي 

متاليك مدل84 پالك59ـ222ب42 
شماره موتور1308789 شماره 

شاسيS1482284129030 به 
نام بتول طهماسبي للدويني فرزند 
سعادت قلي ش ش 244 گرگان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
گرگان

كارت هوشمند ماك كشنده 
به شماره 4111984 

مدل1347 به شماره پالك 
ايران25ـ948ع93 و 

شماره موتور006462 و 
شماره شاسي 006768 
به نام امير حسين جعفري 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
سواري پژو405 مدل90 
به شماره پالك: 381ج66ـ 
ايران31 به شماره موتور: 

12490185250 و شماره 
 NAAM01CA8BE211463 :شاسي

به نام حسن دالوند مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (خرم آباد)

سند كمپاني+ برگ سبز موتورسيكلت 
حامي 125CC مدل 1386 رنگ 

نقره اي شماره پالك 581ـ 14923 
شماره تنه 1208909ـ86 شماره 

موتور70800273 متعلق به اينجانب 
مرتضي قاسم نژاد نام پدر بايرامقلي 

كدملي 2649583967 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسيكلت 
دنده اي ويال 135 

مدل91 آبي 
پالك 597ـ  59ـ256 

شماره موتور200272 
شماره بدنه 9111309 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
گرگان

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل1385 به شماره پالك 
15ـ337ي91 و به شماره 
موتور12485059037 و 
شماره شاسي 19354784 
به نام عبداله ظهيري باسمنج 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
 (تبريز)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
اسپورتيج مدل2013 به 
شماره انتظامي 736ي27 
ـ ايران88 با شماره موتور 

 G4KECH495096
و شماره شاسي 

 KNAPC8128D7406476
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

 GLX سند خودرو پژو
متعلق به آقاي صبحي علي 
علي ابوالروس ديپلمات 
نمايندگي مصر در تهران 
 D19 به شماره شهرباني
سياسي 11ـ224 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

است.

كارت هوشمند به شماره 
 61099257047

مربوط به كاميونت فاو 
شماره پالك 548ع53ـ  
ايران83 شماره شاسي 

JAL1484 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز و كارت خودرو 
پژو پارس مدل90 به 

شماره شهرباني 882ن32 
ـ ايران73 شماره شاسي 

 NAAN21CAXBK449685
شماره موتور12489333508 

به نام مرتضي بابري مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. ني ريز

كارت هوشمند پايانه 
به شماره 2107124 

مربوط به اينجانب عين اله 
طايفه مال اصغري به 

كدملي 1728840848 
متولد 1340 به شماره 

شناسنامه 4881 فرزند 
ابراهيم  مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. (تسوج)

كارت هوشمند راننده

 به شماره 1923846 

به نام  آقاي 

رحمت اهللا فدائي پاك 

مفقود گرديده 

اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز كاميون كمپرسي 
بنز مدل1967 به شماره 

انتظامي 495ع51ـ 
ايران33 به شماره 
موتور10014588 

و شماره شاسي 
51034856 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(قزوين)

برگ سبز خودرو سواري 
پيكان به رنگ سفيد 

مدل1383 و به شماره 
انتظامي 73ـ629هـ54 

و به شماره موتور 
11283164601 و شماره 
شاسي 83570701 به نام 

احمد اميدوار مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسيكلت به 
شماره 36171019949632 
شماره پالك شهرباني ايران688 

ـ99736 به شماره موتور: 
0614318 شماره تنه 

 NEG***125A8520228
به نام ابوذر نبئي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

ني ريز

كارت هوشمند راننده 
به شماره 1310365 

مورخه 1384/10/07 
صادره از پايانه هاي 

استاني آذربايجان شرقي 
به نام حسن جالل نيا 

مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

(كشكسراي)

جواز اسلحه ورزشي دولول 
رو هم متعلق به آقاي 

محمدحسين نظري فرزند 
علي اكبر ساكن شهر نوكنده 

به شماره بدنه 71196 
ساخت كشور تركيه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
نوكندهـ  استان گلستان

برگ سبز كاميون باري بنز 
مدل1977 

به شماره انتظامي 
983ع54ـ ايران71 
داراي شماره شاسي 
275078 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
 (قزوين)

(سند كمپاني) برگ فروش وسيله 
نقليه شناسنامه مالكيت(برگ 

سبز و كارت مشخصات پرايد 141 
آي مدل1385 شماره شهرباني 
738ص38ايران19 شماره 

موتور1481553 شماره شاسي 
S1482285146804 به نام 

سروش سهرابي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني + برگ سبز خودرو سواري 
پرايدـ  سايپا 141 آي مدل1385 
رنگ نوك مداديـ  متاليك شماره 

پالك 56ـ435ب24 شماره شاسي 
S1482285165526 شماره موتور 

1603240 متعلق به اينجانب رضا 
رجبيان آبكناري نام پدر حسين كدملي 
2649353686 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

نوبت دوم
برگ سبز و سند كمپاني و 

تسلسل اسناد پيكان وانت 
مدل1385 به شماره هاي 
پالك82ـ254د24 موتور 
11285028174 شاسي 

12193680 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «آمل»

سوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مستانه عسكري زاده حقيقي 

فرزند فريدون به شماره شناسنامه 34112 صادره از تهران 
در مقطع ليسانس رشته جغرافياي انساني روستايي صادره از 
واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 7805(101) و تاريخ 
90/9/22 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي گردد اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني ـ 

تهران ـ خ آزادي ـ خ اسكندري شمالي خ فرصت شيرازي پالك136 
صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايند.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ماني احمدي هراتبر فرزند كيا احمد به شــــماره 

شناسنامه2449 صادره از نوشهر در مقطع كارشناسي رشته مهندسي مكانيك 

طراحي جامدات صادره از واحد دانشــــگاهي خميني شــــهر با شماره 145456 

ـ35804 مفقود گرديده اســــت و فاقد اعتبار مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اســــالمي واحد خميني شهر به نشاني اصفهانـ  

خميني شــــهرـ  منظريهـ  بلوار دانشجوـ  صندوق پستي:119ـ84175 كدپستي 

8418148499 تلفن 14ـ33660011 ارسال نمايد.

مفقودي پروانه حمل سالح شكاري

بدينوسيله به اطالع مي رساند مجوز حمل سالح شكاري 

1 لوله ساچمه زني كاليبر12 شماره M7-2353038 مدل 

چخماقي ساخت تركيه شماره سريال 1503400 مربوط 

به آقاي گلشـــن آقا جهان آراي فرزند: حاجيقلي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است.      (فسا)

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو 
سواري پرايد

اصل شناسنامه مالكيت(برگ سبز) خودرو سواري پرايد سيستم 
سايپا تيپ SE 131 به رنگ سفيد به شماره انتظامي 63ـ194ط44 
مدل1395 به شماره موتور M13/5749940 و به شماره شاسي 
NAS411100G3623688 متعلـــق به اينجانب ســـعيد مرادي 
فرزند الماس به ش ش 1922 متولد 1361/6/28 فسا به شماره 
ملي 2571787421 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (فسا)

اينجانب بمانعلي خادم الحسيني مالك اتومبيل سواري پيكان 1600 با شماره 
پالك 64 ايرانـ  885د22 و با شــــماره موتور 91128007477 و شاســــي 
0080510416 به علت فقدان اســــناد فروش (برگ كمپاني) و برگ ســــبز 
تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مــــورد خودروي مذكور را دارد ظــــرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شــــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 

تهرانـ  كرجـ  شهرك پيكانشهرـ  ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد.
بديهي اســـت پس از انقضاي مهلت مذكور طبـــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

يك ميليارد تومان براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي  مسجدسليمان اختصاص يافت

مسجد سليمانـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل امور اجتماعي استانداري 
خوزســـتان از افزايش 3 برابري اعتبارات مقابله با آسيب هاي اجتماعي، 
اعطاي    بورس هاي تحصيلي به دانش آموزان ممتاز بي بضاعت مدارس و 

راه اندازي دفتر توسعه محالت درمسجدسليمان خبر داد.
دكتر صادق كريمي كيا گفت: تمامي مناطق مسجدسليمان، از امكانات 
كم برخوردارند و با تاسيس دفاتر توسعه محلي در مسجدسليمان به عنوان 

دومين شهر بعد از اهواز، سعي مي شود مشكالت را به حداقل رساند. 
وي افزود: در نظرسنجي به عمل آمده از مردم مسجدسليمان، بيشترين 
دغدغه آن ها بيكاري، مصرف مواد مخدر و اعتياد، خودكشـــي، طالق و 
خشونت بوده است كه بايد با تدوين برنامه هاي مورد نياز براي كاهش اين 

آسيب ها چاره انديشي كنيم .
 جانمراد داودي، رئيس آموزش و پرورش مسجد سليمان گفت: به 
گزارش سازمان نوسازي مدارس 61 درصد ساختمان هاي مدارس مسجد 
سليمان فرســـوده و با قدمت 70 تا    90ساله است  كه نياز به تخريب و 

بازسازي و نوسازي دارند.   
 حجت االسالم قندعلي، رئيس سازمان تبليغات اسالمي مسجد سليمان 
هم گفت: مسجدســـليمان 36 سكونتگاه غير رسمي دارد كه اغلب آن ها 
محالت حاشيه نشين شهر محسوب مي شوند و از كمترين امكانات هم 
برخوردارنيستند. تعداد اين نوع   مناطق در مسجدسليمان باالي 50 محله 
است كه آسيب پذيرند و مشكالت عديده اي دارند و براي حل مشكالت 

آنها بايد برنامه ريزي كرد. 
نوذرپور، رئيس اداره بهزيستي مسجد سليمان با ارائه گزارش عملكرد 
و برخي اقدامات اين اداره  گفت: آسيب هاي اجتماعي در مسجدسليمان 

نگران كننده است و براي ما مسئولين زنگ خطر به صدا در آمده است.
نواب خراساني، بخشـــدار مركزي مسجدسليمان نيز اظهار داشت: 
مسجدسليمان يك شهر مهاجرپذير و مهاجر فرست است و پديده خالي 
شدن روستاهاي اين شهر خطر وآسيب جدي است و براي سكونت در 
روستاها بايد نيازهاي اوليه را براي روستائيان فراهم كنيم و زمينه اشتغال 
آنها  در روستاها را فراهم آوريم، تا مهاجرت از روستا ها  به شهركاهش يابد 

و روستاها احيا شوند. 

كاهش 4 درصدي شاخص سزارين در نيشابور
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: جانشين معاون درمان دانشكده علوم 
پزشكي نيشـــابور از كاهش 4 درصدي شاخص سزارين كل و كاهش 
5 درصدي سزارين نخست زا در مراكز درماني اين شهرستان نسبت به 

سال گذشته خبر داد. 
محمدصادق دشتي گفت: بر اساس نتايج پايش برنامه ترويج زايمان 
طبيعي در6 ماه اول سال جاري كه از معاونت درمان وزارت متبوع ارسال 
شده اســـت، نيل به اهداف برنامه ترويج زايمان طبيعي با برنامه ريزي و 

كارهاي گروهي اثر بخش بوده است. 
وي با تشكر از مسئوالن و كارشناسان معاونت درمان و مراكز درماني 
به دليل بهبود شاخص هاي سزارين و سالمت مادران و نوزادان، خواستار 
استمرار مداخالت طراحي شده اين حوزه براي ارتقاي شاخص ها و اجراي 

دستورالعمل هاي وزارتي شد. 
كارشناس مسئول مادران و نوزادان دانشكده علوم پزشكي نيشابور 
گفت: براساس نسخه جديد دستورالعمل برنامه ترويج زايمان هاي طبيعي، 
مقرر شده است شاخص سزارين نخست زاي دانشكده پايان امسال به كمتر 

از30 درصد كاهش يابد و اين كاهش 5 درصدي استمرار داشته باشد. 
ولوي افزود: ســـزارين نخست زا از سنجه هاي الزامي اعتبار بخشي 
بيمارستاني است و دانشكده موظف به افزايش20 درصدي خدمات كاهش 

درد زايمان طبيعي اعم از دارويي و غير دارويي شده است. 
سرپرست جديد مركز بهداشت يزد معرفي شد  

يزدـ  خبرنگار اطالعات:سرپرست جديد مركز بهداشت شهرستان 
يزد در جلسه اي با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي و فرمانداري 

يزد معرفي شد .
 معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار يزد در آيين تكريم و معارفه 
سرپرست مركز بهداشت شهرستان يزد ارائه ديدگاه هاي ارزشمند، علمي 
و فعاليت هاي مستمر را در ترغيب شهروندان به حفظ  سالمت خويش 

مؤثر دانست .
 محمدعلي جعفري بابيان اهميت پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
غير واگيردار افزود: تغيير سبك زندگي، تحرك كم، افزايش استرس و 
استفاده از مواد نامطلوب غذايي به عنوان مهم ترين علل رشد چشمگير 
بيماري هاي غيرواگير عنوان مي شـــود كه همتي همگاني را براي كنترل 

آن ها مي طلبد .
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مشـــهد- خبرنگار اطالعات: 
50 درصد مواد اوليه داروهاي توليد 
شـــده در كشـــور از خارج تأمين 
مي شود. دكتر سيدحسن هاشمي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در حاشيه مراســـم افتتاح اتاق هاي 
جديد عمل بيمارستان چشم پزشكي 
خاتم االنبياء(ص) مشهد با بيان مطلب 
باال افزود: 95 درصد از اقالم دارويي 
مصرفي كشور توليد داخل است، اما 
همه داروهاي جديد و گران قيمت از 

خارج وارد مي شود. 
وي اظهارداشـــت: در حوزه 
صـــادرات و واردات دارو نيازمند 
خارج از كشـــور هستيم و از سوي 
ديگر اين حق مردم اســـت كه مانند 
همه كشورها از آخرين دستاوردهاي 
علمي و توليدي جهان در زمينه دارو 

استفاده كنند. 
هاشـــمي گفت: آمريكا مدعي 
اســـت كه در حـــوزه دارو تحريم 
نيســـتيم، اما واقعيت اين نيست و 
ملت هاي ايران و جهان اين موضوع 
را مي دانند و در قرن 21 رفتارهايي 
در سطح بين المللي مشاهده مي شود 
كه به هيچ وجه با ادعاهاي حقوق بشر 

همخواني ندارد. 
وزير بهداشت و درمان افزود: 
تمامي تالش خود را خواهيم كرد كه 
براي تهيه داروهاي مورد نياز بيماران 
به ويژه در حوزه بيمـــاران خاص، 
مشكلي ايجاد نشود، گرچه كار سختي 
است، ولي تاكنون شرايط سخت تر 
از اين را پشت سر گذاشته ايم. وي 
اظهارداشت: از دولت، بانك مركزي، 
ســـازمان هاي بيمه گر و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي انتظار داريم 
در اين زمينه وزارت بهداشت و درمان 
را حمايت كننـــد و با بي توجهي به 
مشـــكالتي كه از آن سوي مرزها 

تحميل مي شود، دامن نزنند. 

* براي افزايش تخت هاي 

بيمارستاني در مشهد كاري نشده 

است 
وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـــكي درباره ساخت بيمارستان 
540 تختخوابي در حاشـــيه مشهد 
گفت: مشهد با كمبود 2 هزار تخت 
بيمارســـتاني مواجه است و تاكنون 
درباره افزايش تخت هاي بيمارستاني 
در اين شهر حرف هاي بسيار گفته 
شده، اما در عمل هيچ خبري از آن 
نشده است. هاشـــمي افزود: برخي 
تاكنون فقط وعـــده داده  اند كه اين 
وعده ها بخشـــي مربوط به دولت و 
بخشي هم مربوط به خارج از دولت 

بوده است. 
وي اظهارداشـــت: كلنگ زني 
بيمارستان 540 تختخوابي در سفر 
رئيس جمهوري به خراسان رضوي 
انجام شد و از همان ابتدا ترديد داشتيم 

كه اين پروژه عملياتي شود. 
در آن زمـــان قرار شـــد 50 
درصد هزينه ســـاخت بيمارستان از 
طريق تغيير كاربري زميني در شمال 
شرق مشـــهد تامين شود و پول آن 

در اختيار دانشگاه علوم پزشكي قرار 
گيـــرد و 50 درصد مابقي را وزارت 
بهداشـــت و درمان تامين كند كه 
تاكنون اقدامـــي در اين زمينه انجام 
نشده اســـت. وي افزود: 50 درصد 
سهم وزارت بهداشت و درمان براي 
ساخت بيمارستان مزبور در صورتي 
پرداخت خواهد شـــد كه اين مبلغ 
در بودجه ساليانه تامين شده باشد. 
وزير بهداشت، چند طرح بهداشتي و 

درماني را در مشهد افتتاح كرد. 
* افتتاح طرح  هاي بهداشتي در 

تربت جام 
چند طرحي بهداشتي و درماني 
در مراسمي با حضور وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي در شهرستان 
تربت جام استان خراسان رضوي به 
بهره برداري رســـيد. فرماندار تربت 
جام گفت: در مراســـمي با حضور 
وزير بهداشت و درمان 2 ساختمان 
پانســـيون پزشـــكان، يك پايگاه 
بهداشتي و بخش دياليز شهر نصرآباد 
با 5 ميليارد و700 ميليون ريال هزينه 
مورد بهره برداري قرار گرفت. مرتضي 
حميدي افزود: عالوه بر آن يك خانه 

پزشك، مركز غربالگري، تشخيص و 
شيمي  درماني، توسعه بخش اورژانس 
بيمارستان ســـجاديه، كلينيك ويژه 
رســـول اكرم(ص) و يـــك پايگاه 
سالمت در شهر تربت  جام با بيش 
از 68 ميليـــارد هزينه به بهره برداري 

رسيد. 
* بودن بين مردم فرصت است 

وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـــكي در جمع مردم روستاي 
«رقه» بشرويه و دست اندركاران بنياد 
خيريه «نورآوران سالمت» كه در اين 
شهرستان مستقر شده است، گفت:  
بودن در ميان مردم براي ما مهمترين 
فرصت اســـت و در اين ديدارها از 

كمبودها و نيازها گفته مي شود. 
هاشـــمي افزود: اميد اســـت 
حضور كاروان نورآوران سالمت در 
اين منطقه پر خير و بركت باشـــد 
و اســـباب رضايت مردم را فراهم 
كنند. وي اضافه كرد: از اينكه در اين 
مدت ميزبان تيم بنياد خيريه نوآوران 
سالمت بوديد، قدرداني مي كنم و از 
اعضاي تيم و پزشكان اين طرح هم 
سپاسگزارم. وزير بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي گفت: بنياد خيريه 
نورآوران ســـالمت بـــا همكاري 
همكاران چشم پزشك و دندانپزشك 
بدون حقوق و هزينه رفت و برگشت 
براي خدمت به مردم به مناطق مختلف 
مي  روند. اين مجموعه ســـال هاي 
زيادي است كه راه اندازي شده است 
و ربطي به دولت ندارد و اميد است 
كه پزشكان عضو اين بنياد بتوانند به 
نيات انسان دوستانه خود دست يابند. 
هاشمي اظهارداشت: اقدامات زيادي 
در حوزه سالمت كشور انجام شده 
و نسيمي هم به منطقه خراسان جنوبي 
وزيده است كه كامل نيست، اما بي اثر 
هم نبوده اســـت. وي افزود: اكنون 
مهمترين كاري كه بايد انجام بدهيم، 
تكميل و تجهيز بيمارستان بشرويه 
است كه هر چه زودتر راه اندازي شود 
بخشي از مشكالت حل خواهد شد. 
هاشمي گفت: از زمان حضور كاروان 
نورآوران سالمت در «بشرويه» بيش 
از 2 هزار و 500 ويزيت انجام شده 
و اين بهانه اي اســـت كه دوستان به 
مناطق مختلف كشور بروند در ميان 
مردم باشند و مشكالت آنها را حل 

كنند. وزير بهداشـــت و درمان در 
هشتمين سفرش به خراسان جنوبي 
براي حضور در جمع كاروان خيريه 
نورآوران سالمت و انجام عمل هاي 
جراحي چشـــم تعدادي از ساكنان 
مناطق روستايي و محروم اين استان به 

شهرستان بشرويه سفر كرد. 
* 3 هزار و 623 ويزيت رايگان چشم 
مديـــر اجرايي بنيـــاد خيريه 
نورآوران سالمت شعبه شرق كشور 
گفت: از هفتم مهر امســـال تاكنون 
3 هزار و 623 ويزيت رايگان چشم 
در شهرســـتان هاي بشرويه و طبس 

خراسان جنوبي انجام شده است. 
ســـعيد زريني در حاشيه سفر 
وزير بهداشـــت، درمان و آموزش 
پزشكي به خراسان جنوبي افزود: بنياد 
خيريه نورآوران سالمت در سومين 
سفر خود به خراسان  جنوبي از هفتم 
مهر در روســـتاي «رقه» شهرستان 
بشرويه مســـتقر شد و در اين مدت 
با ويزيت هايي كه از چشم مردم اين 
منطقه انجام شد، يكهزار و 93 فريم 
عينك نيز به صورت رايگان در اختيار 

آنان قرار گرفت. 
وي از انجـــام 182 مورد عمل 
چشم در شهرستان بشرويه خبرداد 
و گفت: در بازه زماني 2 ماه گذشته 
يكهـــزار و 198 ويزيـــت رايگان 
دندانپزشـــكي در شهرستان بشرويه 
انجام شده اســـت. در اين طرح 3 
ماهه بيش از 50 پزشـــك شامل 10 
چشم پزشك، 30 دندانپزشك و 10 تا 
15 بينايي سنج با ما همكاري مي كنند. 
وي گفـــت:  شهرســـتان هاي 
فردوس، طبس و بشـــرويه استان 
خراســـان جنوبي در نظـــر گرفته 
شـــده اند كه اهالي آن ها مي توانند از 
خدمات چشم پزشكي، دندانپزشكي 
و بينايي ســـنجي به صورت رايگان 

بهره مند شوند.

وزير بهداشت: 50 درصد مواد اوليه داروهاي توليدي از خارج تأمين مي شود 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: تفاهمنامه 
همـــكاري مشـــترك بين كميتـــه امداد 
امام خميني (ره) كشور و استانداري كرمان 

امضا شد.
اســـتاندار كرمان در اين نشست زمان 
اجراي اين تفاهمنامه را از اول آذر ســـال 

جاري به مدت يك سال اعالم كرد.
دكترمحمدجواد فدايي  بهره گيري از 
ظرفيت هاي مختلف سازمان ها و دستگاه هاي 
ذيربط، همكاري در ايجاد نظام مشـــاركت 
خيران، موسســـات دولتي و غيردولتي و 
فعاالن عرصه صنعت ساختمان به منظور 
تامين مسكن نيازمندان در زمينه هاي فني، 
اجرايي و مالي را از مفاد تفاهمنامه منعقد 
شده بين اســـتانداري كرمان و كميته امداد 

اعالم كرد.
به گفته وي همكاري مشترك در ايجاد 
و توسعه الگوهاي نوين اشتغال با همكاري 
دانشگاه ها و ســـاير مراكز علمي به منظور 
ايجاد مشـــاغل جديد براي مددجويان از 

طريق شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي 
فن آور از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.

فدايي گفـــت: همكاري و حمايت از 
توانمندسازي اقتصادي قشرهاي آسيب پذير 
از طريق ايجاد زمينـــه جذب مددجويان 

كارآفرين و اشـــتغال دانش آموختگان در 
صنايع و بنگاه هـــاي اقتصادي، فراهم كردن 
زمينه تعامل و همكاري بانك هاي عامل استان 
در زمينه جذب صد در صدي سهم اشتغال 
نيازمندان از اعتبارات تكليفي بودجه هاي 

سنواتي و اولويت بخشي در ارائه خدمات به 
زنان سرپرست خانوار، بيماران صعب العالج 
و ساكنين مناطق محروم و روستايي از ديگر 

تعهدات مشترك اين تفاهمنامه است.
او مشاركت در احداث سه هزار واحد 

مسكوني و پنج هزار واحد حمام و سرويس 
بهداشتي براي مددجويان تحت حمايت در 
سطح استان را از ديگر مفاد تفاهمنامه مشترك 

كميته امداد و استانداري كرمان بيان كرد.
رئيس كميته امداد امام خميني(ره)  هم 
از تخصيص 2 هزار مگاوات طرح انرژي 
خورشيدي به كرمان خبر داد و افزود: اين امر 
موجب رضايت بسياري از خانواده ها شده و 
الزم است كه در پيشرفت اين طرح همكاري 

بيشتري انجام شود.
پرويز فتاح با اشاره به اينكه هماهنگي 
خوبي در  خدمات رســـاني به  محرومان 
جنوب استان كرمان وجود دارد اظهار داشت: 
امسال 750 واحد مسكوني براي افراد محروم 
و زير پوشش با همكاري سپاه و استفاده از 
كمك هاي مردمي احداث و در كنار آن 250 
واحد ديگر ســـاخته مي شود.به گفته او در 
صورت انجام اين كار احتمال افزايش سهميه 

استان كرمان نيز وجود دارد.
بقيه در صفحه 14

  امضاي تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد و استانداري كرمان

  توليد 9هزار و 200 دقيقه برنامه
 در سيماي استان مركزي  

اراكـ   خبرنگار اطالعات : مديركل صدا و ســـيماي استان مركزي 
از توليدوپخش 9 هزار و 200 دقيقه برنامه با رويكرد تشـــريح و تبيين 
دســـتاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از سوي اين شبكه 

استاني خبر داد .
 اميرهوشنگ آذردشتي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه تشريح و 
تبيين برنامه هاي 40 ســـالگي انقالب اسالمي از دهه مبارك فجر سال 
گذشته در دستور كار رسانه ملي استان مركزي قرار گرفته است، افزود: 
در بخش هاي گوناگون ســـيما، صدا، خبر و فضاي مجازي برنامه هاي 

متعددي توليد و پخش شده است .
 وي با بيان اينكه توليد 550 قطعه فيلم، عكس و اينفوگرافي نيز از 
مهمترين اقدامات معاونت فضاي مجازي صدا و سيماي استان مركزي 
است، يادآورشـــد:     2هزار و 480 دقيقه از برنامه هاي سيماي اين مركز 
توليدي، 2 هزار و 119 دقيقه برنامه هـــاي زنده و 4هزار و 600 دقيقه 
برنامه هاي تاميني شامل فيلم، مستند، نمايش و انيميشن است و عالوه 
بر توليدات سيماي رسانه ملي اين استان، 7 هزار و 400 دقيقه برنامه در 

معاونت صداي اين مركز توليد و پخش شده است .
 وي توليد 60 گزارش خبري، 12 مســـتند، 40 گفتگوي خبري و 
توليد 250 عنوان برنامه در خبرگزاري صدا و ســـيما و همچنين ارتباط 
مستقيم با شبكه هاي شما و خبر را از مهمترين برنامه هاي معاونت خبر 
صدا و سيماي استان مركزي به عنوان تشريح و تبيين عملكرد 40 ساله 

انقالب اسالمي اعالم كرد  .
 محمدرضا خاكپور، معاون صداي اداره كل صدا و ســـيماي استان 
مركزي هم معرفي چهره هاي انقالبي، توليد برنامه هاي گفتمان انقالب 
با هدف پاسخ به شبهات نسل جوان با عنوان «به سوي فردا» و روايت 
مبارزان و انقالبيون با عنوان «چله نشينان عشق» از مهمترين اقدامات اين 
معاونت در زمينه تشريح عملكرد انقالب اسالمي در 40 سالگي پيروزي 
آن اعالم كرد و گفت: معرفي دوران هاي كودكي، نوجواني و جواني امام 
خميني(ره) و زندگي ايشان در خمين و اراك و توليد بسته هاي كوتاه 5 
دقيقه اي با عنوان 40 سال انقالب از ديگر اقدامات اين معاونت در 40 

سالگي انقالب اسالمي است  .
 معاون ســـيماي اداره كل صدا و سيماي استان مركزي هم، دعوت 
از اســـتانداران و فرمانداران ادواري اين استان از سال 1357 تاكنون با 
هدف تشـــريح عملكرد نظام مقدس جمهوري اسالمي در اين استان و 
توليد برنامه اي با عنوان «سرزمين آفتاب» با حضور كارشناسان سياسي 
با هدف پاسخگويي به شبهات نسل جوان را از مهمترين برنامه هاي اين 
معاونت در 40 سالگي انقالب اسالمي برشمردوگفت: تشريح و تبيين 
نقش برجسته امام راحل و مقام معظم رهبري در پيشبرد اهداف انقالب 
و نقش امام خميني(ره) در راهبري جنگ تحميلي و توليد برنامه «يادمان» 
با هدف معرفي شهداي انقالب و جنگ تحميلي، از ديگر برنامه هاي اين 

معاونت در 40 سالگي انقالب اسالمي است  .   
جواد ابوالمعصومي با بيان اينكه توليد مســـتند «صداي انقالب» و 
معرفي زندگي شهيد محالتي كه براي نخستين بار صداي انقالب اسالمي 
را از راديو اعالم كرد، برپايي جشـــنواره 40 خاطره و 40 داستان، توليد 
مستند خلبان شهيد سرلشگر اسداهللا بربري نيز در طول يك سال گذشته 
با هدف تشريح عملكرد 40 سالگي انقالب اسالمي در معاونت سيماي 
اداره كل صدا و سيماي استان مركزي توليد شده است، افزود: توليد 2 
هزار و 119 دقيقه برنامه هايي شامل ما مي توانيم، خانه آفتابي، در مسير 
توسعه و اينجا آبادي و 2 هزار و 350 دقيقه زيرنويس كالم امام راحل و 
مقام معظم رهبري، از مهمترين برنامه هاي آيتمي و پخش برنامه هاي نقش 
مردم و رهبري در پيشبرد اهداف نظام، آن سوي ديوار، سيمرغ، انقالب 
دوم، اســـتعمار و اقتدار و چندين فيلم سينمايي از مهمترين برنامه هاي 

تاميني اين معاونت در 40 سالگي انقالب اسالمي است  .   
اسماعيل مقدسي پور، معاون فضاي مجازي اداره كل صدا و سيماي 
استان مركزي هم با بيان اينكه عالوه بر تامين محتوا در فضاي مجازي، 
رصد شبكه هاي مختلف و ارائه گزارش به مديريت مركز از اولويت هاي 
اين معاونت است، گفت: 550 عنوان محتوا در معاونت فضاي مجازي 
اين اداره كل با هدف تشريح و تبيين عملكرد 40 ساله نظام اسالمي در 
استان مركزي توليد شده است و نيز   براي برگزاري هر چه باشكوهتر آيين 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در استان مركزي 13 كارگروه 
فرهنگي، اقتصادي، علم و فناوري، رســـانه، روستا و محروميت زدايي، 
ورزش و جوانان، زنان، تشـــكل هاي مردم نهـــاد، روحانيت، ايثار و 
شهادت، بهداشـــت و درمان، بسيج و فرهنگيان و دانش آموزان تشكيل

 شده است . 

رشد 13 درصدي صادرات غيرنفتي 
در 8 ماه امسال  

تبريزـ  خبرنگاراطالعات: بيست و چهارمين همايش توسعه صادرات 
غير نفتي با حضـــور فعاالن اقتصادي، توليدي و صادركنندگان نمونه در 

تبريز برگزار شد.
حمايت جدي دولت از بخش خصوصي، تك نرخي شدن نرخ ارز، 
مشاركت دادن بخش خصوصي در تصميم گيري ها و استفاده از نظرات 
كارشناسان اتاق بازرگاني ازجمله مهم ترين خواست هاي فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي در بيســـت و چهارمين دوره همايش يكروزه صادرات 
غيرنفتي در تبريز بود.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و مشاور وزير 
صنعت، معـــدن و تجارت در اين همايش از صادرات 30 ميليارد دالري 
صادرات غير نفتي در 8 ماه امسال خبر داد و گفت: اين رقم در مقايسه با 

مدت مشابه سال گذشته 13,3 درصد افزايش دارد.
صادق نجفي، جلب اعتماد مديران صنعت و توليد را اولويت اصلي 
وزير صنعت و معدن دانست و افزود: هر بخش نامه و تصميمي كه گرفته 

مي شود، يك طرف اش بخش خصوصي قرار دارد.  
نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز نيز با بيان 
اينكه از نظر كارشناسان براي رونق اقتصادي عوامل زيادي دخيل است، 
اظهار داشت: يكي از عوامل تاثيرگذار در رونق اقتصادي و از اولويت هاي 

اصلي كشور، توسعه صادرات غير نفتي است.
حجت االسالم و المســـلمين محمدعلي آل هاشم افزود: زماني كه 
صحبت از صادرات غير نفتي مي شود، در كشور ظرفيت هاي عظيمي وجود 

دارد كه تحقق اين هدف را تا حدي آسان مي كند.
نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي با اشاره به منابع بي شمار مواد اوليه 
در كشور و از جمله نفت، گاز، مواد معدني، فلزي و غير فلزي، تاكيد كرد: 
با وجود اين مواد، بايد رقابت توليدكنندگان داخلي در بازارهاي خارجي 
بسيار بهتر باشد، اما چرا با اين همه ظرفيت انساني و خدادادي، هنوز به 

جايگاه مطلوب نرسيده ايم؟
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي نيز در اين همايش 
گفت: متاسفانه مهم ترين مشكل در واگذاري واحدهاي توليدي و صنعتي 
در كشور اين است كه هر كسي قيمت باالتري داد، به او واگذار مي شود و 
اهليت طرف مورد توجه قرار نمي گيرد.  احمدعلي كي خواه افزود: سرمايه، 
نيروي انساني، منابع طبيعي و ارزهاي خارجي از جمله موارد توسعه است 

و اگر توسعه اي اتفاق بيافتد، بايد در اين 4 عامل برجسته باشد.  
وي با تاكيد بر اينكه صـــادرات نفت و ميعانات گازي منبع اصلي 
درآمد كشور است، گفت: سياست هاي بهره برداري از منابع نفتي به سطح 
تكنولوژي بستگي دارد و برخي معتقد به حفظ اين منابع هستند و برخي ها 

آن را وابسته به تكنولوژي مي دانند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: ما 
بيشتر از نهاده هاي كمياب در حوزه مصرف استفاده كرده ايم و متاسفانه در 

تخصيص آن ها از منابع ملي، عملكرد مطلوبي نداشته ايم.  
حال اگر بخشـــي از هزينه هاي محـــدود ارزي را به صنعت فرش 
اختصاص مي داديم، به طور قطع بيشـــتر از صنعت خودرو اثرگذار بود و 
اين ميزان كشته و آلودگي هوا نيز نداشتيم.  كي خواه با تاكيد بر اينكه بخش 
كشـــاورزي مي تواند تامين كننده ارز هاي خارجي باشد، افزود: از طريق 
صادرات و تامين مواد خام مي توان ارز هاي خارجي را به كشور آورد، اما 

اينكه چرا نتوانسته ايم اين كار را انجام دهيم، جاي بحث دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تبريز نيز صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي را 
نيازمند عزم ملي دانست و گفت: امروز ديپلماسي كشور با هم سويي تمامي 

سازمان ها مي تواند در اصالح امور و رفع موانع تاثير گذار باشد.
صمد حسن زاده اظهار داشت: اميدواريم اين همايش مطابق سال هاي 
قبل در اصالح و رفع نارسايي و رفع قوانين زائد براي توسعه صنعت و 
تجارت، تاثيرگذار باشد.وي با بيان اينكه برحسب شرايط كشور، همايش 
مزين به نام «ديپلماســـي اقتصادي» شده است، گفت: طبق سياست هاي 
مورد تاكيد رهبر معظم انقالب، براي رسيدن به رشد پايدار و بالندگي ايران 

اسالمي به ديپلماسي نياز است.  
سرپرست استانداري آذربايجان شرقي هم در اين همايش با اشاره 
به تحليل منابع گفت: صادرات واقعي وقتي شـــكل مي گيرد كه بتوانيم 
محصولي ارايه دهيم كه بازار آن را بپسندد.جواد رحمتي با بيان اينكه بايد 
دستگاه ديپلماسي زمينه صادرات را فراهم كند، افزود: ما بايد ترازمان را 

مثبت كنيم كه خيلي از موانع در اين زمينه بازدارندگي وجود دارد.  
وي با تاكيد بر ضـــرورت حمايت از حضور بخش خصوصي در 
صنعت و توليد گفت: دوران سختي را مي گذرانيم و اين مشكالت حاصل 

سوءمديريت و راه حل اش مديريت مناسب است.
بيســـت و چهارمين همايش توسعه صادرات غير نفتي با تجليل از 

صادركنندگان و توليدكنندگان برتر، به كار خود پايان داد.

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها22224963-22224886

آگهي مناقصه حفر دو حلقه چاه عميق
شركت زراعي دشــت ناز درنظر دارد با توجه به اخذ مجوز از امور آب 
نســـبت به حفر دوحلقه چاه آب به روش روتاري تا عمق 140متر با قطر 
لوله جدار 12 اينچ حفاري نمايد لذا شـــركت هاي حفاري داراي مجوز از 
وزارت نيرو مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرايط 
شـــركت در مناقصه به امور بازرگاني شركت به آدرس ذيل مراجعه و يا با 

تلفن به شرح ذيل تماس حاصل نمايند.
آخرين زمان دريافت پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/13
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/9/13

مكان: ساريـ  جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز
تلفن: 33726400ـ33726393ـ011

هماهنگي با مهندس ييالقي 09383210494

آگهي مزايده فروش مركبات
 واحدهاي غرب استان مازندران

 تحت پوشش شركت زراعي دشت ناز
شركت زراعي دشت ناز درنظر دارد محصول سردرختي مركبات 
(پرتقال و نارنگي) واحد دريا بيشه (ملك سابق هدايتي) واقع در دريا 
بيشهـ  واحد كالرآباد (ملك سابق حداد زاده) واقع در كالرآباد خود 
را از طريق مزايده عمومي به فروش برســـاند. متقاضيان مي توانند 
ضمن بازديد از باغات مورد اشاره و همچنين جهت كسب اطالعات 
بيشتر و دريافت فرم شرايط مزايده به امور بازرگاني شركت به آدرس 

ذيل مراجعه و يا با تلفن ذيل تماس حاصل نمايند.
آخرين زمان دريافت پيشــنهادها: تا ســـاعت 11 صبح روز 

سه شنبه مورخ 97/9/13
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/9/13

مكان: ساريـ  جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز
تلفن: 33726400ـ  33726393ـ011

هماهنگي با آقاي برومند09111562015

آگهي مناقصه خريد لوله جدار چاه
شركت زراعي دشت ناز درنظر دارد لوله جدار چاه آب مورد نياز 
خود با مشخصات ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 
لذا تامين كنندگان واجد شرايط مي توانند جهت كسب اطالعات 
بيشتر و دريافت فرم شـــرايط مناقصه به امور بازرگاني شركت به 

آدرس ذيل مراجعه و با تلفن به شرح ذيل تماس حاصل نمايند.
1ـ لوله فوالدي سياه درزدار از جنس گالوپ به قطر 12اينچ و ضخامت 

جدار 0/22اينچ و به طول هر شاخه 12متر و در مجموعه 288متر.
2ـ لوله اسكرين از جنس اسپيرال به قطر 30اينچ و ضخامت جدار 

0/28 اينچ به طول 20متر.
آخرين زمان دريافت پيشــنهادها: ســـاعت 10 صبح روز 

سه شنبه مورخ 97/09/13
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/09/13

مكان: ساري ـ جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز
تلفن: 33726400ـ33726393ـ011

هماهنگي با آقاي ييالقي 09383210494

برگ سبز سواري پژو پارس مدل85 به شماره پالك 
318ل54ـ ايران25 و موتور12485006449 و 
شاسي 19344703 به نام عادل زيادپور مفقود و 

فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز سواري پيكان مدل79 به شماره پالك 
523ج18ـ ايران37 و موتور11127947731 
و شاسي 79451684 به نام صفر والئي مفقود و 

فاقد اعتبار است. (بناب)

برگ سبز كاميونت ون نيسان تيپ 2400 
مدل1387 رنگ آبي روغني شماره انتظامي 

619ع32ـ  ايران22 به نام ايرج يزداني مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان - عينالو

كارت كيشوند اينجانب 
حسين كاشاني به شماره 

157538/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
فربد برآبادي به شماره 

155908/07 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب ميريعقوب شيخ االسالمي مالك 
خودرو پژوپارس مدل95 به شماره شهرباني 

111ل73ـ  ايران25 و شماره شاسي 
NAAN01CE7G923356 و شماره 

موتور124K0932776 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 

كيلومتر14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكان شهر ساختمان سمند طبقه1 مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (بناب)

سند مالكيت خودرو سواري پژو 
 GLX-XU7405 مدل1392 تيپ
رنگ خاكستري متاليك شماره موتور 
124K0351539 شماره شاسي 
 NAAM01CA5FH473041
شماره پالك ايران58ـ 694م36 
به نام اكرم سعادت فرزند حسين 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 
گناوهـ  خالقي

برگ سبز خودرو پرايد 
به شماره انتظامي 

ايران21ـ996و67 و 
شماره موتور00427408 

و شماره شاسي 
 S1412282178534

متعلق به اينجانب كمال الدين 
منصوريان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و سند مالكيت خودرو 
(برگ سبز) سواري سيتروئن زانتيا 

مدل86 رنگ سفيد به نام خانم صفورا 
مرادي به شماره ملي 3310047865 
شماره موتور627392 شماره شاسي 

S1512286153836 شماره انتظامي 
29ـ489ن44 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت خودرو وانت 
پيكان به شماره انتظامي 

ايران78ـ  373ج17 و شماره 
موتور 11486078734 و 
شماره شاسي 31676158 

متعلق به اينجانب عيسي نوري 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پژو405 
به رنگ خاكستري متاليك به شماره 
شهرباني 84ـ864ص14 به شماره 
موتور124K0746700 به شماره 

 NAAM11VE7FK734519 شاسي
به نام محمدرضا اقتدار بختياري 

فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 20 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بافق

برگ سبز 206 
مدل1389 به شماره پالك 
45ـ738س71 و شماره 
موتور14189064974 

و شماره شاسي 
 NAAP03ED2BJ476298

به نام حسين تاران مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 

است. كرمان

سند كمپاني پرايد 
مدل 1387 

به شماره انتظامي 
941د87ـ ايران71 و 

شماره موتور 2428499 
و شماره شاسي 

 S1422287009148
مفقود گرديده اعتبار ندارد.

 (شهركرد)

آگهى تغييرات شركت مهندسان مشاور همكاران سرزمين آريا 
سهامى خاص به شماره ثبت 302952 و شناسه ملى 10103393797 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/08/10 تصميمات ذيل 
 اتخاذ شد : آقاى احمد ســـيفى مستان آباد به شـــماره ملى 421357959بسمت بازرس على البدل
 و خانم فرزانه ملكى به شماره ملى 0050912593 بسمت بازرس اصلى براى مدت يكسال مالى انتخاب 

گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278526)

آگهى تغييرات شركت پرشيا ذوب شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 224194 و شناسه ملى 10102654088 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاى امير 
حاج عبدالعلى بزاز به شماره ملى 0043742981 به سمت رئيس هيئت مديره – آقاى ساالر 
هادى صادق به شماره ملى 0047290188 به سمت نايب رئيس هيئت مديره – خانم فاطمه 
سيفان به شماره ملى 0016932056 به سمت عضو هيئت مديره – آقاى اميرنيما نگهدارى 
به شـــماره ملى 0069197415 به ســـمت عضو هيئت مديره – آقاى پرويز مالكى ديزجى 
به شـــماره ملى 0049945289 به سمت عضو هيئت مديره – آقاى محمدرضا فتح الهى به 
شماره ملى 0054317584 به سمت عضو هيئت مديره – آقاى آرمان فاطمى به شماره ملى 
0072644192 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند - حدود اختيارات 
مديرعامل اجراى مصوبات هيئت مديره تعيين شد . كليه اوراق و اسناد تعهدآور ، مالى ، قراردادها 
، چك و سفته با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادى 

و ادارى با امضاء منفرد مدير عامل همراه مهر شركت معتبر است 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278522)

آگهى تغييرات 
شركت گروه توليدى صنعتى بازرگانى بين المللى تيسر

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 221693 و شناسه ملى 10102629659 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/21 تصميمات 

 ذيـــل اتخاذ شـــد : -اعضاء هيئت مديره به مدت 2 ســـال به قرار ذيـــل انتخاب گرديدند: 

- آقاى ساســـان قربانى به شماره ملى 2649113065 - خانم آناهيد اوهانيان به شماره ملى 

1816989428 - خانم ســـحرقربانى به شماره ملى 0453431968 - روزنامه اطالعات به 

عنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت آگهى هاى شركت تعيين گرديد. - ترازنامه و حساب سود 

و زيان و عملكرد مالى شركت در ســـال مالى 1396 تصويب گرديد. - موسسه حسابرسى و 

خدمات مديريت حساب گستر پويا به شناسه ملى (10100473895 ) به سمت بازرس اصلى 

و حسابرس شركت و آقاى وحيد سالم به شماره ملى ( 0031804950) به عنوان بازرس على 

البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278524)

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى و ساخت سپهر رزموند سهامى خاص

 به شماره ثبت 312792 و شناسه ملى 10103491485 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : صورت هاى مالى (ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه 
نقد) براى ســـال مالى منتهى به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت . موسسه 
حسابرسى رئوف انديش امين به شماره ثبت 26576 وشناسه ملى 10320413991 
به سمت بازرس (اصلى) و موسســـه حسابرسى فراز مشاور به شماره ثبت 3491 و 
شناسه ملى 10100218400 به عنوان بازرس على البدل براى يكسال مالى تعيين 
شدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278529)

آگهى تغييرات
 شركت زمزم ايران سهامى خاص

 به شماره ثبت 26856 و شناسه ملى 10100723230 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/10/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : بنياد مستضعفان انقالب اســـالمى به شناسه ملى 
10100171920 ، شـــركت مادر تخصصى گســـترش صنايع غذايى سينا به 
شناســـه ملى 10104055685 ، شركت پيوند تجارت آتيه ايرانيان به شناسه ملى 
14005291651 ، شركت مادر تخصصى مالى و سرمايه گذارى سينا به شناسه ملى 
10340058917 ، شركت ره نگار خاورميانه پارس به شناسه ملى 10320823609 

به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278527)

آگهى تغييرات شركت ايتالران سهامى عام به شماره ثبت 7091 و شناسه ملى 10100323537 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/03/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت سرمايه گزارى ملى ايران به شناســـه ملى 10100686779 به نمايندگى آقاى بهروز قاسمى با كد ملى 
2630653889 به عنوان رئيس هيئت مديره - شـــركت نوانديشـــان اعتماد بنيان به شناسه ملى 10102947729 به نمايندگى آقاى جمشيد خرم فر با كد ملى 0047115701 به عنوان نايب رئيس 
هيئت مديره - بنياد مستضعفان انقالب اسالمى به شماره شناسه ملى 10100171920 به نمايندگى آقاى احسان اله اسماعيل نژاد به شماره ملى0078749654 به عنوان عضو هيئت مديره - صندوق 
بازنشســـتگى ، وظيفه ، از كار افتادگى وپس انداز كاركنان بانكهاى ملى وادغام شـــده به شماره شناســـه ملى 10103037570 به نمايندگى آقاى حميد حميدزاده پيله رود با كد ملى 1466954434 
به عنوان عضو هيئت مديره - شـــركت تعاونى توليدى و توزيعى كاركنان ايتالران به شناســـه ملى 10100004962 به نمايندگى آقاى مسعود جنيدى با كد ملى 0421466014 به عنوان عضو هيئت 
مديره ومديرعامل تعيين گرديدند. امضاى كليه اســـناد واوراق تعهد آور وقراردادها با مديرعامل ويكى از اعضاى هيئت مديره و مهر شـــركت ودر غياب مدير عامل با رئيس هيئت مديره ويكى ازاعضاى 
هيئت مديره و مهر شـــركت معتبر خواهد بود. شرح وظايف وحدود اختيارات مدير عامل به شـــرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت : مدير عامل باالترين مقام اجرائى شركت بوده وضمن اجراى تصميمات 
هيئت مديره ، حفظ داراييها واموال ومنافع شـــركت ، تهيه ونگهدارى دفاتر مالى واسناد شركت بطور منظم ومنطبق با اصول حسابدارى وقوانين الزم االجراى كشور ، انجام امور جارى شركت اعم از ادارى 
، مالى ، فنى توليدى وبرآورد وتامين مواد، قطعات و ملزومات وســـاير احتياجات مراحل توليد وبرآورد وتامين نيروى متناســـب كار وتهيه وپيشنهاد بودجه شركت ، تهيه وپيشنهاد آئين نامه هاى داخلى 
، طرحهاى تشـــكيالتى وســـازمانى ، عرضه وفروش محصوالت وتوليدات طرحهاى جديد وطرحهاى توسعه ، رســـيدگى به اختالفات كارگرى ، ثبت سفارش وگشايش اعتبار جهت ورود مواد و قطعات 
مورد نياز شـــركت براساس مصوبات هيئت مديره و مقررات بازرگانى وامضاى كليه قراردادها وفرمها ونامه هاى مربوط به انجام معامالت و خريد مواد وقطعات واجناس مورد لزوم حداكثر تامبلغ هشتصد 
ميليون ريال مشروط به اينكه مشابه نباشدودر چهار چوب آئين نامه معامالت شركت باشد (مبالغ مربوط به پرداخت حقوق ومزاياى كاركنان وكسورات مربوط به آن و همچنين وجوه انتقالى بين بانك ها 
 وموسسات مالى واعتبارى داخلى همچنين ماليات شركت ازشمول سقف تعيين شده فوق مستثنى خواهد بود) وامضاء حواله هاى فروش توليدات شركت وهمچنين داراى اختيارات به شرح زير ميباشد : 
1 - نصب وعزل و تعيين شغل وحقوق ودستمزد كليه مامورين وكاركنان شركت (به استثناء مواردى كه مديران ارشد ، شامل قائم مقام مدير عامل ، مدير فنى ، مالى ، ادارى وبازرگانى ، رئيس كارخانه عضو هيئت 
مديره باشند) درچهارچوب نمودار سازمانى وطرح طبقه بندى مشاغل وياآئين نامه اجرائى ، تشويق و تنبيه نقدى وتعيين ساير شرايط استخدامى و معافيت وخروج از خدمت وبازنشستگى و اعطاى مرخصى 
. 2ـ افتتاح حساب وتوديع سپرده به نام شركت نزد بانك ها وموسسات مالى واعتبارى داخلى . 3 - دريافت مطالبات وپرداخت ديون شركت اعم ازاصل ومتفرعات درحد سقف تعيين شده فوق ومصوبات آتى 
هيئت مديره . 4 -صدور هرگونه سند وچك وسفته وبرات وقبول هرگونه تعهد ،ظهرنويسى ، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجارى بارعايت ضوابط تعيين شده درمورد امضاهاى مجاز ودر حد سقف تعيين شده 
فوق ومصوبات آتى هيئت مديره . 5 - تحصيل اعتبارازبانك ها ، شركت ها ، موسسات مالى داخلى وخارجى وهرنوع استقراض واخذ وجه باشرايطى كه مقتضى باشد درحد سقف تعيين شده فوق ومصوبات آتى 
هيئت مديره . 6 -اقدام به ايجاد هرگونه تاسيسات وساختمان كه موردنياز شركت باشد درحد سقف تعيين شده فوق ومصوبات آتى هيئت مديره . 7 -ورود به هرگونه دعوى ودفاع از هرگونه دعوى اعم ازحقوقى 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشوروكيفرى با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسى به استثناء مصالحه وسازش 
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278523)

آگهى تغييرات شركت بهره بردارى و نگه دارى فراب سهامى خاص به 
شماره ثبت 447918 و شناسه ملى 14003821910 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -شركت 
فراب ( سهامى خاص) به شماره ثبت 48588 وشناسه ملى 10861653535 با نمايندگى آقاى 
سعيد مهدى زاده طهرانى به كدملى 0047095156 طى معرفى نامه شماره 100/6618 مورخ 
1397/05/24 بعنوان رييس هيات مديره -شركت مولديزد برق ( سهامى خاص) به شماره ثبت 
296476 وشناسه ملى 10103330010 با نمايندگى آقاى خسرو همت پور فرخى به كدملى 
4189074853 طى معرفى معرفى نامه شماره 18100/2444 مورخ 1397/05/24 بعنوان 
نايب رييس هيات مديره و مدير عامل و شركت تجارت و سرمايه گروه فراب ( سهامى خاص) به 
شماره ثبت 249364 و شناسه ملى 10102898614 با نمايندگى آقاى محمودرضا تهرانى 
فرجاد به كد ملى 0055752284 طى معرفى نامه شـــماره 97/1939 مورخ 1397/05/28 
 بعنوان عضو هيĤت مديره انتخاب شـــدند. -كليه اوراق و قراردادها و اســـناد تعهد آور و اوراق
 بهاء دار و چك وســـفته با امضاء مديرعامل ويكى از اعضاى هيĤت مديره ودر غياب مديرعامل 
فقط و تنها با امضاى دونفر از اعضاى هيĤت مديره همراه با مهر شركت و كليه مكاتبات ادارى با 
امضاى مدير عامل و يا يكى از اعضاى هيات مديره به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر وجارى 
خواهد بود . - تفويض اختيارات هيئت مديره به مدير عامل بشرح ذيل مى باشد: اجراى كليه 
مصوبات هيĤت مديره . - نمايندگى شركت در برابر اشخاص ثالث وكليه ادارات دولتى و موسسات 
خصوصى-نصب و عزل كليه مامورين و كاركنان شـــركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد ، 
پاداش ، ترفيع ، تنبيه و سايرموارد مربوط به كاركنان در چارچوب آئين نامه استخدام . - اتخاذ 
تصميم در خصوص پرداخت هزينه هاى مورد درخواست دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالى ، 
انجمن ها ، نهادها ، كارفرمايان و ..... در رابطه با حمايت از برگزارى كنفرانس ها ، تبليغات پروژه 
ها و نظاير آن ، حداكثر تا ســـقف 50 ميليون ريال براى هر مورد مشتركاً با رئيس هيĤت مديره 
و در غياب وى با نظر يكى از اعضاء هيĤت مديره .- افتتاح حســـاب و استفاده از آن به نام شركت 
نزد بانك ها و مؤسســـات . -دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و متفرعات 
. - مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع . - اجاره ، اســـتجاره و واگذارى و فسخ 
اجاره و تقاضاى تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين 
مستĤجره و تقاضاى تجديد نظر در رآى صادره با اجراى آن درقالب آئين نامه معامالت .-اقامه 
هر نوع دعوى ودفاع از هر گونه دعوى يا تسليم به دعوى يا انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با 
داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسى. - تنظيم خالصه صورت دارايى و بدهى شركت هر 
شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت . - تنظيم صورت دارايى و ديون شركت پس از انقضاى 
سال مالى و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 
اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت . - پاسخگويى و ارائه كليه مدارك ودفاتر و اسناد به 
بازرس ( حسابرس ) شركت .-انجام كليه اقدامات وتشريفات قانونى الزم براى به ثبت رساندن 
تصميمات مجامع عمومى و هيĤت مديره و موارد ديگرى كه نتيجه و اعالم آن در جرايد قانوناً 
الزامى است . -ساير مواردى كه بر اساس مصوبات هيات مديره اختيار آن به مديرعامل واگذار مى 

گردد.- اعطاى نمايندگى و حق توكيل . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278528)

آگهى تغييرات شركت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
 سهامى خاص به شماره ثبت 237942 و شناسه ملى 10420209251 

به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى پيام پاليزيان 

داراى كد ملى شـــماره 0056880766 به عنوان عضو هيات مديره به نمايندگى از شركت پيمان غدير 

شناسه ملى 10101158479براى باقيمانده دوره تصدى هيات مديره، انتخاب گرديد 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278532)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور فرزان راد 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 188564 و شناسه ملى 10102305890 

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/10/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-
اميرآباد-كوچه پنجم-كوچه پروانه-پالك -10طبقه چهارم-واحد 7 كدپستى 1439913588تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278534)

آگهى تغييرات شركت خودروسازان بم سهامى خاص
 به شماره ثبت 198927 و شناسه ملى 10102407465 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 

الف- موسسه حسابرسى و خدمات مديريت هژيران ثبت شده به شماره 7208 و داراى شناسه ملى 

10100327020 بسمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى انديشمند تدبير ثبت شده بشماره 

17268 وداراى شناسه ملى 10100608069 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 

تعيين شدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت انتخاب 

گرديد . اعضاى هيئت مديره شـــركت به مدت 2 سال به شرح ذيل تعيين گرديدند : شركت صنايع 

خودروساز ى كرمان(سهامى خاص) به شماره ثبت199 و شناسه ملى 10630022080 ، شركت 

كرمان موتور (سهامى خاص) به شماره ثبت 111476 و شناسه ملى 10101551974 وشركت 

خدمات و تجارت بم خودرو (سهامى خاص) به شماره ثبت 256123و شناسه ملى 10102964058 

ترازنامه و حساب سود و زيان براى سال مالى96 مورد تصويب قرار گرفت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278533)



چكيده
مطالعه اطفال و نوجوانان كجرفتار به ما ميآموزد كه بخش اعظمي از انحرافات و تخلفات 
آنان قبل از آنكه اثبات كننده آلودگي جنايي و شخصيتي آنان باشد. مؤيد نياز مبرم آنان به حمايت 
و هدايت خانوادگي و اجتماعي است. در راستاي چنين استنباطي است كه از دوران قديم تاكنون 
جوامع در مواجه با آن از سياســـت اغماض، انعطاف و اصالح پيروي نمودهاند. اهميت جرم 
شناختي درخصوص نقش خانواده به عنوان عاملي موثر در رفتارهاي قانونشكني و انحرافي 

كودكان و نوجوانان نيز در تنظيم و اجرايي نمودن چنين سياستهايي، نمايان ميگردد.
نظر به اينكه برابر موازين حقوق بشر، رعايت دادرسي منصفانه درخصوص كودكان حائز 
اهميت و مالحظات خاص خود است، لذا ضرورت يك سياست جنايي مشاركتي مبتني بر 
پاسخهاي دولتي و جامعوي به پديدههاي مضاعف انحراف و بزهكاري مطرح ميگردد. پيشنهاد 
چنين سياستي با مشاركت وسيع جامعه مدني(كه همانا درنظر گرفتن اهرمهاي قوي نهادهاي 
واسطه غير از پليس و قوه قضاييه ميباشد)، الزمه آثار مرتبط با جرمشناسي درخصوص نقش 
خانواده و تحوالت ساختاري آن در دنياي امروزي است. ارزيابي عوامل جرمزاي خانوادگي و 
تحليل روابط ميان اين عوامل با پديدههاي مختلف بزهكاري و انحرافي مدرن منجر به رويكرد 
جديد نظام قضايي از طريق بنيانگذاري دوباره و يا تكميل سياستهاي پيشگيري با گسترش 

طيف كنشگران چنين سياستي خواهد شد.
درآمد:

نظام عدالت كيفري كودكان عمدتاً حاصل مطالعات و تحقيقات جرمشناسي باليني است 
كه از جمله رشتههاي تخصصي حقوق جزا تلقي ميگردد. اين جرمشناسي ريشه در مكتب 
تحققي و ششمين كنگره انسانشناسي جنايي دارد كه طرفداران اين مكتب در سال1906 در 
شهر تورين ايتاليا برگزار كردهاند. در اين كنگره توصيه شده است كه قاضي بايد بتواند برحسب 
شرايط فرديـ  اجتماعي هر طفل از اقدامات و تدابير متنوع نسبت به او استفاده كند و هرگونه 
رفتار اصالحي در قبال طفل بايد مسبوق به معاينات پزشكيـ  روانشناختي و بررسي سوابق 

خانوادگي و نياكان او باشد.
رفتار افتراقي حتي المقدور غيركيفري نســـبت به صغار بزهكار و ناسازگار، با ظهور 
مكاتب جرمشناسي واكنش اجتماعي در دهه 1960 ميالدي، مداخله نظام كيفري را در رسيدگي 
و سركوب جرايم، كمرنگ و سازوكارهاي قضازدايي، جرمزدايي، كيفرزدايي را مطرح و تأكيد 

مينمايد.
در اين ميان خانواده به عنوان اولين مكاني كه كودك در آن پا به عرصه وجود ميگذارد 
و ســـالهاي اولين زندگي خود را در آن به سر ميبرد، نقش برجستهاي دارد. روابط والدين، 
وضعيت اقتصادي و تحصيالت آنان، تعداد فرزندان و ســـطح فرهنگي هر يك همگي در 
پايهگذاري و رشد تكامل شخصيت كودك اثر جاويدان خواهد گذاشت؛ زيرا كودكان در روند 
رشـــد نياز به تأمين احتياجات طبيعي، غريزي، عاطفي و اخالقي دارند و لذا در صورت خال 
حاصل از آن نه تنها  جامعهپذيري آنها دچار وقفه ميگردد، بلكه فشارهاي ناشي از آن موجب 
آسيبپذيري بعدي آنان ميشود. حال هدف آن است كه همگام با سرشت متغير ساختارهاي 
خانواده و تحوالت پياپي ساختار نهادهاي اجتماعي ديگر، تدابير و اقداماتي را كه دولت يعني 
كل نظام سياســـي از طريق قواي مختلف براي پيشگيري از جرم و مبارزه عليه بزهكاري و 
اصالح بزهكاران و منحرفان وضع ميكند، در كنار تدابير و اقدامهاي غيررسمي كه جامعه مدني، 
مردم و نهادهاي مردم بدينمنظور اتخاذ ميكنند، قرار داده و يك راهبرد حقوقي و اجتماعي 
با واقعبيني در معناي موسع را جايگزين مناسبي براي عدالت كيفري مغرورـ  دورـ  غيرقابل 

دسترس و ناسازگار نسبت به حقايق بنماييم.
1ـ تعريف عدالت كيفري اطفال

مقوله دادرسي منصفانه از جمله مهمترين عرصههاي حقوق انساني است كه در ادبيات 
تخصصي حقوق بشـــر مورد توجه جدي قرار دارد. نظام بينالملل حقوق بشر درخصوص 
صيانت از حقوق كودكان و لزوم حمايت از ايشان به عنوان قشري آسيبپذير با تدوين معاهده 
بينالمللي حقوق كودك در تاريخ  بيستم نوامبر 1989 با دولتها در اينباره اتمام حجت نمود. 
اين سند به طور مشخص توجه ويژهاي بر صيانت و بازتواني كودكان معارض قانون و پيشگيري 
از هنجارشكني آنان داشته است. براين اساس در تعريف كلي از عدالت كيفري كودكان چنين 
ميتوان گفت كه در مفهوم مضيق به سياست جنايي افتراقي اطالق ميشود كه حمايتهاي مقرر 
در آن شـــامل حال كودكان و نوجوانان درگير در دستگاه عدالت كيفري خواهد شد (عدالت 
كيفري كودكان 1385: 3ـ2). معالوصف از منظر جرمشناســـي اين عدالت شامل برنامهريزي 
براي كودكان در معرفي خطر، آســـيبپذير، بزه ديده و موقعيتهايي ميشـــود كه فرد را به 
سمت بزهكاري سوق ميدهد. زيرا جرم به كليه اعمال ضداجتماعي يا نقشهايي كه جامعه 
را دستخوش آسيب ميكند، اطالق ميگردد در اين محدوده، حاالت خطرناك1 فرد به عنوان 

عالمت و نشانهاي از رفتارهاي ضداجتماعي و بيماري وي زير ذرهبين قرار ميگيرد.
 زيرا حالت خطرناك، وضعيتي اســـت كه در اثر اقتران عوامل جرمزا (عوامل فردي يا 
اجتماعـــي) و تأثير آن در عدهاي از افراد، آنان را در معرض ارتكاب جرم قرار ميدهد (نجفي 
ابرندآبادي، 1377: 119). طفل منحرف2 و ناسازگار به نوعي در ارتباط مستقيم با بزهكاري 
اســـت؛ به اين صورت كه عدم توانايي و عدم استعداد طفل در بروز واكنش موزون نسبت به 
محركهاي محيطي ميتواند مصداق بزهكاري باشد كه لزوماً اين ناسازگاري3 وابسته به محيط 
اســـت. همچنان كه طفل منحرف با بروز رفتارهايي كه از نظر اجتماعي قابل سرزنش است،
ميتواند در قلمرو بزهكاري مورد بررسي قرار گيرد. بدين لحاظ درمان اينگونه افراد با اقدامات 

تأميني توصيه ميشود(عباچي، 1388: 34).
از اين رو بزهكاري اطفال متضمن مفهوم موسعي است كه عالوه بر جرايم ارتكابي توسط 
كودكان، شامل رفتارهاي ديگري است كه وقوع آنها از جانب بزرگساالن جرم تلقي نميگردد، 

ليكن، اطفال را در برابر مقامات ذيصالح قضايي قرار ميدهد.
اسناد سازمان ملل باتوجه به اين مفهوم، صرف داشتن حالت خطرناك را موجب درنظر 
گرفتن شخص به عنوان مجرم نميداند، ولي او را مشمول تدابير مراقبتي و تأميني نه به عنوان 

مجازات، بلكه به عنوان پيشگيري از وقوع بزه قرار ميدهد. 

لذا در مكاتبي كه متأثر از دكترين جديد جرمشناســـي، سيستم قضايي نوين اطفال را 
برگزيدهاند، جنبه حمايتي و مراقبتي مبتني بر مالحظات اصالحي و تربيتي چنين سيستمي بر 
طبعي ســـركوبگرانه توفق دارد. مقررات جزايي در ارتباط با اين اطفال نيز عمدتاً حول محور 

تربيت و بازپروري تدوين ميگردد.
در حقيقت دادرســـي اطفال مجموعهاي از مالحظات تخصصي قضايي يا اداري است 
كه با رويكردي كودكمدار تعيين و اجرا ميشود. چنين اقداماتي مبتني بر دخالت فاكتورهاي 
متعددي است كه از مهمترين آنها خانواده ميباشد، زيرا خانواده يگانه سازمان اجتماعي بادوام و 
همگاني است كه برآورنده مهمترين خواستههاي حياتي و انساني و برقراركننده روابط اجتماعي

 ميباشد. از آنجا كه پايههاي آموزش اوليه زندگي اجتماعي در خانواده گذاشته ميشود، ميتواند 
در راستاي اجتماعي كردن هنجارهاي صلح و خشونت تأثيرگذار باشد(نجفي توانا، 105:1385) 
مراقبتهاي بينالملل در راستاي خطمشيهاي پيشگيرانه به پرورش اجتماعي شدن بهويژه 
از طريق خانواده و سياســـتگذاري اين نهاد تأكيد و تصريح مينمايد(رهنمودهاي سازمان 
ملل براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان (رهنمودهاي رياض) قطعنامه 45/112 مصوب 14

دسامبر 1990 مجمع عمومي، بخش سوم(فرايندهاي اجتماعي شدن)).
2ـ ويژگيهاي خاص در دادرسي منصفانه

در مؤلفههاي بنيادين ويژه دادرسي منصفانه اصل تناسب و اصل شخصي بودن در مفهوم 
عدالت كيفري كودكان مورد توجه قرار ميگيرد.

الف) در اصل تناسب، واكنش در برابر مجرمان جوان نه براساس اهميت جرم بلكه به 
تناسب شـــخصيت و مالحظات فردي آنان اتخاذ ميگردد. يكي از مالحظات بسيار مهم در 
اين رابطه پايگاه اجتماعي خانواده و وضعيت خانوادگي طفل است. به عبارت ديگر، كودكان 
خانوادههاي گرفتار در مسائل ناشـــي از تغيير ناموزون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نيز 
خانوادههايي كه در شرايط بيثباتي و يا تعارض با قانون به سر ميبرند، به عنوان گروههاي در 
معرض خطر قلمداد گرديده و از واكنش متناســـب با اوضاع و احوال حاكم بر جرم بهرهمند 

خواهند بود(عباچي، پيشين:138).
چنين واكنشي با منافع طفل رابطه مستقيم دارد؛ زيرا خير و مصلحت اطفال، عامل راهنما 
در بررســـي قضاياي مربوط به آنان ميباشد. در مادهي 1ـ3 از معاهده حقوق كودك(1989) 
درنظر گرفتن منافع كودك از مهمترين مالحظات قلمداد ميشـــود؛ بنابر اين تمامي مقامات 
قضايي هنگام تصميمگيري در مورد نوع و ميزان مجازات بايد مالحظه نمايند كه چه مجازاتي و 

به چه اندازه ميتواند براي طفل مؤثر باشد و بيشتر تضمينكننده منافع اوست.
از اينرو فردي كردن تدابير كيفري و اصالحي به فراخور هر كودك توصيه شده و لزوم 
حضور والدين طفل در فرآيندهاي رسيدگي در كنار انتصاب قضات ويژه و كاركنان ذيصالح و 
مهارتآموزي آنها. از ويژگيهاي مؤلفه تخصصي نمودن محاكم كيفري در راستاي اصل تناسب
 اســـت. با عنايت بر آنكه هدف اصلي از رسيدگي به جرايم اطفال عالوه بر اجراي عدالت، 
بازسازگاري، تربيت و اصالح اطفال است، تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه در اين راستا 
از پند و اندرز شروع و به محروميت طفل از آزادي خاتمه مييابد. در هر صورت تصميمات 
متخذه بايد قابل انعطاف بوده و تا حد امكان از نهادينهسازي جلوگيري شود. معيارهاي ارائه شده 

توسط اسناد سازمان ملل منجر به تصميمات نهايي و غيرنهادي ميگردد. 
تصميمات نهادي شامل هرگونه اتخاذ تدبير براي اطفال با نگهداري آنان در مؤسسه و 
نهاد(باز و بسته) ميباشد و بر محور محروميت كودك از آزادي و محيط طبيعي و خانوادگي 

استوار است.
معيارهاي بينالمللي، مبتني بر جرمشناسي نوين بهرهگيري از تدابير نهادي را براي طفل 
مثبت ارزيابي نميكنند و بر اثرات منفي غيرقابل اجتناب شرايط نهادي و آسيبپذيري بيشتر 
نوجوانان صحه ميگذارند. صرفنظر از فقدان آزادي، جداشـــدن از محيط عادي اجتماع و 
خانواده در مراحل اوليه رشـــد بدون شك عواقب وخيمي خواهد داشت. از اينرو در قواعد 
بجينگ هرگونه تصميمات نهادي به عنوان آخرين راه و در حداقل زمان ممكن توصيه شده 

است.
از تدابيري كه جهت احتراز از عواقب سوء روش نهادي تا سرحد امكان در اختيار مقام 
ذيصالح قرار ميگيرد، ترتيبات نيمه نهادي اســـت. برنامههايي از قبيل اعزام اطفال به مراكز 
بازپروري، مراكز آموزشـــي و كارآموزي روزانه و برنامههاي مناسب ديگري كه كودكان و 

نوجوانان را در جذب شدن و ادغام موفقيتآميز در جامعه ياري ميرساند.
در مقابل تصميمات نهادي و نيمه نهادي كه نگهداري طفل در نهاد و مؤسسهاي خاص 
را به دنبال دارد، تصميمات و تدابير غيرنهادي شامل مجازات حمايتي و هدايتي در محيط آزاد 
است. اين روش با سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني جهت حمايت و نظارت صورت 
ميگيرد. از آنجاكه قواعد پكن هيچ نوجواني را از نظارت والدين محروم نميداند، در بيشتر 

كشورها سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني در رأس ساير تصميمات قرار ميگيرد.
دادگاه اطفال پس از تشـــريح علل از ارتكاب جرم لزوم مراقبت در آموزش و پرورش 
كودك را در محيط خانواده متذكر و پس از اخذ تعهد نسبت به تأديب و تربيت و مواظبت در 
حسن رفتار طفل را به اوليا يا سرپرست قانوني او ميسپارند. والدين نيز موظف هستند رعايت يا 
عدم اجراي شرايط تعيينشده را به صورت كتبي به مقام صالحيتدار گزارش دهند.صرفنظر 
از آنكه برخي خانوادهها به علل متعددي قابليت تربيت و پذيرش مجدد طفل را نداشته و در 
حقيقت كودك به همان مكاني فرستاده ميشود كه نقش مؤثري در بزهكاري وي داشته است، 
اين روش امكانات تربيتي و مراقبتي الزم را ميطلبد كه بايد در اختيار والدين قرار گيرد؛ زيرا 
بسياري از كودكان نيازمند معالجات رواني و جسمي با تدبير ويژه ميباشند كه محيط خانواده 
فاقد آن است. متخصصين علوم كيفري و جرمشناسي اذعان ميدارند كه اگر طفل يا نوجوان 
تحت تأثير عوامل اجتماعي مرتكب جرم شده باشد، سپردن او به والدين يا سرپرست قانوني 
بدون مراقبت و راهنمايي، تأثيري در تربيت طفل نداشته و از تكرار جرم پيشگيري نخواهد شد. 
لذا به منظور عادت دادن طفل به زندگي عادي اجتماعي بايســـتي او را در محيط آزاد مراقبت 
نمود(همـــان: 186 و 185). از اينرو قرار آزادي توأم با مراقبت و راهنمايي از مصاديق تدابير 
غيرنهادي محسوب ميشود.در روش مذكور طفل در محيط خانواده به زندگي عادي خود ادامه 

ميدهد. مقام صالحيتدار قضايي، مددكار اجتماعي حرفهايـ  يا يكي از اعضاي انجمنهاي 
خيريه حمايت اطفال را مأمور مراقبت و راهنمايي و حمايت طفل مينمايد.

يكـــي از افراد مذكور بايد با طفل، افراد خانواده، مربيان و ... مشـــكالت طفل را مورد 
بررســـي قرار داده و جهت حل مشكالت او را راهنمايي و ياري نمايد. در زمان آزادي توأم با 
مراقبت، طفل در برنامههاي آموزش حرفهاي و تحصيلي شـــركت نموده و در صورت لزوم 
تحت مراقبتهاي پزشكي قرار ميگيرد. هرگاه سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني او 
امكانپذير نباشد، جهت پرهيز از نگهداري طفل در محيط بسته ميتوان طفل را به خانواده مورد 

اطمينان و قابل اعتمادي سپرد.
در اين راســـتا نهادهاي خصوصي توسط اشخاص خيّر و داوطلب تأسيس و در كنار 
مؤسسات دولتي در امر حمايت از اطفال نيازمند ـ  بيسرپرست، بدسرپرست و خانوادههاي آنان 
مشاركت مينمايند.الزم به ذكر است كه در كنار تدابير حمايتي فوق جهت تقويت اراده اطفال 
با نظم و انضباط، رعايت قوانين و مقررات، درك مسئوليت اجتماعي و همزيستي مسالمتآميز 
الزام به خدمات اجتماعي و كارهاي عامالمنفعه از روشهاي آزادي توأم با مراقبت بوده كه به 
دليل نتايج رضايتبخش آن در بســـياري از كشورها آن را در رديف مجازاتها و روشهاي 

تربيتي قرار دادهاند(دانش، مجله دانشكده حقوق و علوم).
ب) در تمامي اســـناد بينالمللي مربوط به اطفال اصل شخصيبودن جرايم و مجازات 
مورد مالحظه قرار گرفته و مجازات ابتدا به عنوان آخرين راه چاره و ســـپس بر خود اطفال 

اعمال ميگردد.
 هرچند كه در مورد اطفال و بزهكاري آنها خانواده و جامعه نقش مؤثري دارند و بههمين 
لحاظ مجازاتهاي خفيف با جنبه اصالحي و درماني بر اين اطفال اعمال ميگردد، ليكن، در 
هيچيك از مواد مندرج در اين اســـناد مجازاتي براي خانواده و والدين در نظر گرفته نشده و 
تنها در جايي كه الزم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعي براي خانوادههاي كمسواد و يا 
خانوادههايي كه از نظر اقتصادي ضعيف هســـتند توصيه شده است. عليرغم آن اصل فردي 
كردن كه ناظر بر تمام عوامل و انگيزههاي مؤثر در ارتكاب جرم و شرايطي است كه طفل تحت 
تأثير آن مرتكب اعمال بزهكارانه ميشـــود، اصل شخصي  بودن را محدود ساخته و اقدامات 
تأميني تربيتي و بازپرورانه را جايگزين مجازات سنگين مينمايد. در حقيقت حق كودك به 
برخورداري از تدابير حمايتي ويژه، حقي منبعث از وضع خاص صغر طفل است كه با فقدان 
مسئوليت كيفري، اصل شخصيبودن را تعديل مينمايد. ليكن، مسئله قابل توجه، فقدان وجود 
حدود و ثغور اين تعريف ميباشد.در مقررات بينالملل ميان سن مسئوليت كيفري با سن رشد 
و مداخله در امور اجتماعي مالزمه برقرار گرديده و توصيه شده است كه آغاز سن مسئوليت 
با توجه به واقعيتهاي بلوغ، عقل، روان و احساس تعيين ميشود.(4) از اين رو، انطباق سن 
مسئوليت كيفري بر سن بلوغ موجه نخواهد بود، زيرا سن بلوغ مصادف با تغييرات روحي و 
جسمي در طفل بوده كه خود توأم با نوعي تغيير در كردار، پندار و رفتار او ميباشد. به تعبير 
ديگر، آغاز رفتارهاي تنشزاي طفل همزمان با ابتداي سن بلوغ است و بديندليل مسئوليت 
كيفري جهشي موافق با معيارهاي بينالمللي نميباشد. عدم تبعيت دولتها از حداقل سن واحد 
مسئوليت كيفري به نتايجي تبعيضآميز منتهي خواهد شد. از اينرو كميته حقوق كودك، ركن 
ناظر بر پيماننامه بينالمللي حقوق كودك اعالم ميدارد: «منصرف از اينكه دولتها چه سني 
را بهعنوان حداقل سن لحاظ نموده باشند كليه افراد زير 18سال در صورت ارتكاب بزه ميبايست از 

تضمينات حقوقي مقرر در نظام عدالت كيفري كودكان و نوجوانان بهرهمند باشند».(5) 
به نظر ميرسد كه حد فاصل ميان سن بلوغ و سن مسئوليت كيفري تام بهترين زمان براي 

ارائه اقدامات اصالحي و تربيتي باشد. 
3ـ تدابير خاص ناظر بر سياست كيفري: 

ســـازمان ملل متحد عالوه بر قواعد عمومي كيفري ناظر بر اطفال، متعاقب تحقيقات 
جرمشناختي اصول و قواعد خاص را ناظر بر سياست كيفري اين گروه قرار ميدهد كه عدم 

برچسبزنيـ  قضازداييـ  كيفرزدايي و جرمانگاري نمونهاي از آن است. 
الف) عدم برچسبزني:(6)

تشريفات رســـمي در نهادهاي عدالت كيفري كودكان نوعي برچسبزني را به دنبال 
خواهد داشت. زماني كه طفل از سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود، در نتيجه فشار 

اجتماعي به تغيير ادراك از خويشتن و رفتار خود دست خواهد زد. 
نظريهاي دال بر اين پديده است كه نميتوان در جرمي كه اطفال انجام دادهاند آنها را تحت 
تأثير آن مجرم خطاب كنيم. بلكه بايد واژه بزهكار را در خصوص آنها بكار بريم. زيرا اين واژه 
نشانگر آن است كه طفل نيازمند مراقبت و اصالح ميباشد و عمل وي تقصير و گناه قلمداد 

نميگردد. از اينرو بهعنوان بزهكار هيچ برچسب و لكه ننگي را در بر نخواهد داشت. 
اسناد بينالمللي دامنه اين سخن را گستردهتر مينمايد؛ زيرا عناوين منحرف و بزهكار را 
نيز مسبب ايجاد الگوي رفتاري ناپسند و ثابت براي جوانان ميداند كه حق آنان را براي داشتن 
زندگي خصوصي تحت تأثير قرار ميدهد، بهنحويكه حتي در صورت اصالح نيز طفل هرگز 

به موقعيت پيش از بزهكاري برنخواهد گشت. 
همچنين پژوهشهاي جرم  شناختي در خصوص فرآيند برچسبزني تأثيرات زيانباري را 
كه حاصل واكنش اجتماعي است و در وابستگي به خودباوري مجرمانه و رفتار جنايي اطفال 
نقش اساســـي را ايفاء مينمايد، به دست دادهاند. بر طبق مطالعات فوق برچسبزني تحت 

عناوين مجرمـ  بزهكار و يا ناقض قانون بيشتر از سوي جامعه و باألخص خانواده اطفال اتفاق 
ميافتد. بهنحويكه اين امر تأثيرات جبرانناپذير بيشتري را نسبت به نهادهاي عدالت كيفري بر 

روي كودكان و نوجوانان خواهد گذاشت. 
ب) قضازدايي: 

اين فرآيند خارجنمودن اطفال از فرايند رســـيدگي قضايي و رسمي(7) و غالباً ارجاع 
موضوع به خدمات تأمين اجتماعي است. چنين جايگزيني در جايي كه خانواده و ساير نهادهاي 
كنترل اجتماعي رســـمي و غيررسمي تدابير مقتضي سازندهاي را آغاز نموده باشند، واكنش 
مطلوبي است. اين امر بهويژه زماني صادق است كه بزه ارتكابي داراي ماهيت جدي نباشد. 

اين تدبير قابل اعمال توسط پليس، نهادهاي پيگرد و ساير سازمانهايي كه به نحوي با 
نوجوانان تماس دارند، قابل اعمال است. اخطارـ  نظارت و هدايت موقت، جبران خسارت و 
... ازجمله راههاي جايگزين ميباشد. ويژگي مهم اين رسيدگي توقف عواقب منفي ناشي از 
مراحل پيگرد در سيستم مديريت قضايي يعني انگ اتهام و يا محكوميت است كه بدينطريق 

اطفال كمترين لطمات را متحمل ميشوند
ج) كيفرزدايي: 

عبارت اســـت از نوعي تدابير اجتماعي جايگزين كيفر كه از طريق اقدام قانونگذار يا 
مقامات قضايي با وصفزدايي از جرمي آن را كماهميتتر جلوه ميدهند. در خصوص اطفال 
به دليل آنكه تكيه بيشتر بر مجازات محروميت از آزادي است، كيفرزدايي در معناي حبسزدايي 
معنا مييابد، اين امر با صدور احكام تعليقي و آزادي مشروط توأم است. مفهوم حبسزدايي 
پادزهر غيردقيق ولي قدرتمند در مقابل ابراز احساسات و تمايل زياد نسبت به مراقبت اجتماعي 
125). مراقبتهايي كه نقش نهاد  ـ و نهادزدايي است (نجفي ابرندآبادي، مأخذ پيشين: 126

خانواده را در واكنش مناسب نسبت به كنش اطفال بيش از پيش شفافسازي مينمايد. 
د) جرمانگاري: 

جرم، تلقيكردن قانوني يك رفتار است كه از سوي قانونگذار در خصوص اطفال در 
نظر گرفته ميشود. اين جرايم بهمنظور شناسايي اطفال با موقعيت ويژه و در شرايط خاص و 
به جهت اصالح و درمان آنان تدوين ميگردد و ارعاب و سزادهي را مالك نظر قرار نميدهد. 
بدين  ترتيب، طفل با بروز رفتارهايي كه از نظر اجتماعي قابل سرزنش است، عليرغم آنكه در 

قوانين لحاظ نگرديدهاند، در مظان اتهام به اعمال منحرفانه و بزهكارانه قرار خواهد گرفت. 
در حقيقت جرمانگاري نوعي پيشگيري از بزهكاري اطفال است. در اين موارد اغلب مقام 
صالحيتدار قضايي پس از احضار والدين يا سرپرست قانوني، آنان را متوجه سهلانگاري و 
قصورشان نسبت به هدايت و تربيت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات 
فراغتـ  محيطكار، كارآموزي و رفع اختالفات در محيط خانواده را متذكر شده و آنان را ملزم 
به رعايت شرايط و انجام اموري مينمايد. همچنين برقراري تعامل ميان خانواده و مدرسه و 
نيز ساير نهادهاي آموزشي، تربيتي، درماني و ... از ديگر تكاليفي است كه به عنوان راهبردهاي 

اصالحي مطرح ميگردد.
 تدابير خاص مذكور حاكي از آن است كه سياست كيفري اطفال به سمت مفهومي موسع 
يعني سياست جنايي تحول يافته و عالوه بر جرم بهعنوان يك مفهوم قانوني، به انحراف كه 
مفهومي اجتماعي است نيز ميپردازد. ضمن آنكه عالوه بر مجازات و اقدامهاي جزايي نظام 
كيفري، بر پيشگيري و تدابير نظام اجتماعيـ  فرهنگي و اخالقي نيز تكيه مينمايد، حاصل چنين 

تحولي تبلور مفهوم سياست جنايي مشاركتي است. 

4ـ سياست جنايي مشاركتي 
اصطالح سياســـت جنايي مشاركتي معنا و مفهوم خود را با همجواري زماني و مكاني
كنشگران پيشگيري، سركوبي و بارپذيري  اجتماعي بزهكار و نيز پاسخهاي دولتي و جامعوي
بـــه پديده مضاعف انحراف و بزهكاري با رعايت اصول حقوق بشـــر پيدا ميكند (الزرژـ 
كريستين، ترجمه نجفيابرندآبادي، 1382: 156).بدين منظور پا را از قلمرو حقوق كيفري و
آيين دادرسي كيفري و جرمشناسي فراتر مينهد و به عنوان يك طرح راهبردي در چارچوب
سياست اجتماعي دولت عمل ميكند، لذا در گفتمان سياست جنايي صغار، اركان چهارگانه
جرم، انحراف، دولت و جامعه مدني مطرح ميشود كه مبتني بر بازپروري اجتماعي آنان است.
مبارزه با هر نوع طرد و حاشيهراني كودكان، برنامهريزي براي انساني كردن زيستگاههاي آنان،
كمك به بازپذيري اجتماعي كودكان داراي مشكل، كمك به اجراي مجازاتهاي اجتماعي مانند
انجام خدمات عمومي و اتخاذ تدابير الزم براي جبران خسارت بزه ديدگان از آثار چنين سياستي
خواهد بود. در حقيقت، در اجراي اين اقدامات عالوه بر حمايتهاي قضايي از مشـــاركت
جامعوي نيز برخوردار خواهيم بود. عموماً در يك دولت مردمســـاالر كه سياست جنايي آن
تابع مدل دولتـ  جامعه دموكراتيك است، پاسخ به عمل مجرمانه يك كودك پاسخي از نوع
دولتيـ  كيفري است كه با ويژگي اقدامات تربيتي و اجتماعي شكل مجازات به معناي خاص
را به خود خواهد گرفت. همچنين پاسخ در قبال وضعيت مخاطرهآميز و يا انحراف براي صغار
بدون توسل به حقوق جزا، پاسخي دولتيـ  غيركيفري است. مداخله دولت در اين موارد بدون
آنكه خلع مقام والدين صورت گيرد، ميتواند از طريق اقدامهاي مددكاري پرورشي صورت
پذيرد و اجراي آنها به نهادهاي خصوصي يا عمومي معتمد محول ميشود (كريستين الزرژ،
همان منبع: 113ـ112).لذا در چنين سياستي، تدابير تربيتمدار در برگيرنده آموزش، پرورش و
حمايت از كودكان است تا زمينههاي فكريـ  اخالقيـ  رواني و شخصيتي آنان تغيير و فرايند
مختل شده تربيتي آنان ترميم شود. اين ترميم منفعتي دو جانبه براي اطفال و جامعه به دنبال
خواهد داشت و از اين رو ممكن است بر حاميان بسيار متنوعي تكيه نمايد. اين به معناي در نظر
گرفتن آثار ضرورت حياتي اهرمهاي تقويتي و نهادهاي واسط ديگري غير از پليس و يا قوه
قضاييه است («رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان» (رياض)،
قطعنامه 45/112 مصوب مجمع عمومي، مورخ 14 سپتامبر 1990، بند اول و دوم از قاعده1).
با عنايت بر آنكه يكي از آثار عدالت كيفري كرامتمدار، پيشگيري كيفري خاص يا بازپروري
است، لذا اصالح و درمان بزهكاري اطفال نيازمند تدوين قانون جامعي است تا بازپروري به
عنوان حقي براي محكوم از يك سو و تكليفي براي دولت و نظام عدالت كيفري از سويي ديگر
ضابطهمند گردد تا مشاركت جامعه و باالخص نهاد خانواده در اجراي تصميمات ويژه اطفال يا

تضمينهاي حقوقي و قضايي عملي شود. 
5ـ  ا قدامات پيشگيرانه جامعهمدار:

اقدامات پيشگيرانه از بزهكاري اطفال در سياست جنايي مشاركتي، ارتباط تنگاتنگي با
موضوع خانواده دارد. در حقيقت رويكرد خانوادهمدار يا پيشگيري بر پايه برنامههاي خانواده
محور از رويكردهاي مهم پيشگيري اجتماعي است كه با شناخت عوامل خطر و عوامل حمايتي
مرتبط با خانواده سعي در جلوگيري از استقرار رفتارها و تمايالت مجرمانه در اعضاي كوچك
خانوادهها دارد. چنين رويكردي را در قالب پيشگيري محيطي و رشدمدار نظارهگر خواهيم

بود (صالحي، 1388: 222ـ219).
5ـ1ـ پيشگيري محيطي:

از مسائل مطروحه در بحث پيشگيري محيطي، تأثير جرمزايي محيطهايي است كه زمينه
نخستين تماسهاي فرد را در اجتماع فراهم ميسازد. محيط خانواده اولين آموزشگاه رفتاري
و نخستين مكتب اصول اخالقي و اجتماعي تلقي ميگردد. تكوين ساختار شخصيت رواني و
اجتماعي اطفال عمدتاً در اين محيط انجام ميپذيرد، به گونهاي كه ميتوان گفت: بخش اعظم

كنشها و واكنشهاي افراد، تبلور موقعيتهاي خانوادگي و شرايط آن است.
 چنانچه به داليل مختلف (فرهنگي، عاطفي، اقتصادي و ...) والدين نتوانند به نيازهاي
فطري و طبيعي كودك پاسخ دهند و او را براي زندگي در اجتماع مسلح نمايند، كودك توانايي
الزم را راي انطباق خود با ارزشهاي جامعه نخواهد داشت (نجفي توانا، همان) در حقيقت نهاد
خانواده نقطه آغازين فرآيند جامعهپذيري و قانونگرايي است. از اين روست كه برخورداري
خانواده (به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشـــد كودكان) از حمايتها و
مساعدتهاي الزم به جهت ايفاي مسئوليتهايش، در مقدمه كنوانسيون 1989 كودك مورد
توجه ميباشد. آثار مرتبط با جرمشناسي كه نقش خانواده را در شكلگيري رفتار قانون شكنانه
مورد توجه قرار داده است را ميتوان ذيل چهار عنوان اصلي، تأثير خانواده متالشي، تنشهاي
خانوادگي، كيفيت سرپرستي خانواده و خانواده بدرفتار خالصه نمود. هرچند كه در خانواده
متالشي و آثار مخرب آن در بروز رفتارهاي ضداجتماعي كودكان جدا از والدين، در كوتاهمدت
جاي ترديد نميباشـــد، ليكن تلقي آن به عنوان عامل اصلي در بروز بزهكاري، در سايه ساير
عوامل ديگر مانند تنشها و منازعات خانوادگي است. يافتههاي تجربي مؤيد اين نكته است
كه اين وجود يا عدم وجود اختالف در خانواده اســـت كه داراي رابطهاي عميق با بزهكاري
اســـت نه بودن و يا نبودن مادر و يا پدر خانواده (والك ليتـ  ساندرا، ترجمه ملك محمدي:
185ـ182). در خانوادههاي پراغتشاش، عدم هماهنگي الزم و تفاهم در اداره كانون خانوادگي
و هيجانها و اضطرابهاي عصبي و تحريك مداوم ناشي از اين اختالفات، رفتارهاي اطفال را
شديداً تحت تأثير قرار ميدهد و موجب عدم رشد قواي عاطفي به صورت طبيعي، افسردگي،
ايجاد نفرت و بيتفاوتي نسبت به اطرافيان ميگردد. چنين فضايي توأم با طرد فرزندان، عدم
محبت و بيتوجهي نسبت به مسائل آنها ميباشد.  لذا در چنين خانوادههايي كاركرد تربيتي و
كنترل غيررسمي خانواده تعضيف شده و زمينه هنجارشكني فرزندان فراهم ميشود؛ زيرا فاقد
سرمايه اجتماعي است (صالحي، همان: 130).در اين رابطه اصل ششم اعالميه حقوق كودك
مصوب اجالس مجمع عمومي سازمان ملل (1959) اشاره به اين نكته دارد كه كودك جهت
پرورش كامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حتياالمكان تحت توجه

و سرپرستي والدين خود و در فضايي پرمحبت پرورش يابد.
ادامه دارد

11 حقوقي

عدالت كيفري كودكان
 از منظر جرمشناسي خانواده

فاطمه شجاعي، كارشناس ارشد حقوق بشر، وكيل پايه يك دادگستري- بخش اول 
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آگهي دعوت از كليه بستانكاران 
شركت تعاوني اعتبار كارسازان آينده (در حال تصفيه)

به شماره ثبت 163273 و شناسه ملي 10102058810 (نوبت سّوم)

(مزايده عمومي) (مرحله دوم) 

بهمن گوهري ليلي 

آگهى شناسايى و 
ارزيابىكيفى مناقصهگران 

(دو مرحلهاى)
شرحعنوانرديف

www bpciran com

Fireye

چهارشنبه به تاريخ 
1397/09/14

آگهى شناسايى و 
ارزيابىكيفى مناقصهگران 

(دو مرحلهاى)
شرحعنوانرديف

www bpciran com

John Crane Mechanical Seal

چهارشنبه به تاريخ 
1397/09/14

آگهي مجمع عمومي فوقالعاده موسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني 
تهران به شماره ثبت 12539 و شناسه ملي 10100484337

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده موسسه خيريه توانبخشي 
معلولين ذهني تهران به شماره ثبت 12539 و شناسه ملي 10100484337

wwwaepdc ir

www tender tavanir org ir

http ietsmporg ir

فراخوان عمومي 
ارزيابي كيفي مشاوران 
شماره 97/03ـ  17ـ1

(نوبت اّول)

wwwaepdc ir
www tender tavanir org ir

http ietsmporg ir

97/58ـ17ـ1
(دو مرحلهاي) نوبت اولمناقصهعمومى

wwwaepdc ir
www tender tavanir org ir

http ietsmporg ir

97/59ـ17ـ1
(يك مرحلهاي) نوبت اولمناقصهعمومى
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

536

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

ناكامى دانشـــجويان دانشگاههاى محلى در اختالط با يكديگر، 
نويدبخش آينده اى ناخوشايند است. اگر آنها خود را مجموعههاى جدا 
از هم و فضاهاى اجتماعى موازى در محيط دانشـــگاه بدانند، مسلمًا
پس از فراغت از تحصيل به بازتوليد همين جداسازى هاى نژادى و 
قومى در جامعه خواهند پرداخت. تشويق همه دانشجويان و به ويژه 
دانشجويان مااليايى براى برخوردارى از توان همنوايى و همكنشى با 
نژادهاى مختلف و اختالط اجتماعى با آنها، تضمينى در برابر آن روند 
ناخوشايند وجود نظامهاى آموزشى مبتنى بر نژاد در مرحله راهنمايى تا 
دبيرستان و تحكيم و تثبيت همين روند از طريق دانشگاهها به سراسر 
جنبههاى مختلف زندگى روزمره اســـت. مالزيايىها نمى توانند در 
كاخهاى نژادى خود زندگى كنند. مهم اين است كه آنها در جامعهاى 
چند نژادى از همان سنين كودكى با يكديگر همبستگى و همدلى نشان 
دهند و اگر مدارس ناتوان از تحقق چنين امرى هستند، شايسته است 
دانشگاهها آن را تحقق بخشند زيرا در غير اين صورت، در هم تنيدگى 

و همبستگى ملى حاصل نخواهد شد.
در همان ايام، راه حل جديدى پيشـــنهاد دادم مبنى بر تأســـيس 
ساختمان هايى شامل چندين مدرسه يا مناطق آموزشى با نام "مدارس 
رؤيايى". ايده اصلى اين بود كه ما مدارســـى براى ســـه نژاد اصلى 
كشور در يك محيط آموزشى بسازيم. در اين مجتمع هاى آموزشى، 
دانشآموزان در مدارس جداگانه بر اساس زبانى كه ترجيح مىدهند، در 
كالسهاى مورد نظر خود مىنشينند ولى در فعاليتهاى معين مدرسه، 
همگى آنها يكجا گرد مىآيند. فعاليتهاى اين مجتمعهاى آموزشـــى 
نيز در سالن اجتماعات همه گروههاى سهگانه، انجام مىشود و پس 
از اختالط و تشـــكيل تيمهاى بدون ارتباط با مدرســـه يا نژاد آنها، با 
همديگر بازى مىكنند. اين به آن معنا بود كه هر گروه از دانشآموزان 
شامل آميزهاى از همه گروههاى مدارس مىشود و تمامى فعاليتهاى 
غيردرسى دانشآموزان مختلف را به عنوان شركت كننده و صرف نظر 

از تقسيمبندىهاى مدرسههاى خود، يكجا گرد مىآورد.
متأسفانه مربيان تربيتى چينى با اين ايده مخالفت كردند و شمارى از 
چينىهايى كه ديدگاه آنان را پسنديدند همچنان ترجيح دادند فرزندانشان را 
به همان مدارس قديمى و خراب شده خود بفرستند و كارى به "مدارس 
رؤيايى" امروزى نداشته باشند. به نظر رسيد كه چينىها، مايل به اختالط 
فرزندان خود با فرزندان مااليايىها و هندىها نيستند. شايد بر اين اعتقاد 
بودند كه بچههاى مااليايى، بازيگوش هستند و درسهاى خود را جدى 
نمىگيرند و شايد هم از ابتال به عادات زشت آنان بيم داشتند يا احتماالً
علل ديگرى در ميان بوده است ولى من از اين موضع آنان خوشم نيامد. 
از آنجا كه مدرسه چينىهاـ  كه آموزش در آنها به زبان چينى استـ 

شديداً مايل به پذيرش دانشآموزان مااليايى و هندى است، عدم پذيرش 
"مدارس رؤيايى" از ســــوى چينىها، دردناكتر اســــت. شمارى از پدران 
مااليايى كه متوجه شدهاند زبان چينى، زبان كسب و كار محلى است، به 
اين نتيجه رسيده اند كه اگر فرزندانشان زبان چينى فراگيرند فرصتهاى 
بيشــــتر و بهترى در زندگى خواهند داشــــت. شمار نه چندان اندكى نيز 
مدعى هستند كيفيت آموزش در مدارس چينى بهتر است زيرا معلمهاى 
چينى جديّت و صداقت بيشترى در كار خود به خرج مىدهند. اگر اين 
مواضع و چنين اقدامهايى گستردهتر شود، مسلماً آموزش ملى به زبان 
مااليايى، با شكست مواجه خواهد شد ولى احساس كردم گاهى من هم 
با نظر آن پدران مااليايى موافق هســــتم زيرا معلمهاى مااليايى از دل و 
جان و به اصطالح شش دانگ به كار خود نمىپردازند و به نظر مىرسد 
آنها هيچ هم و غّمى جز زندگى حرفهاى و شــــرايط كارى خود ندارند 
و دائمــــاً از پاييــــن بودن حقوقـ  حتى پس از اصالح جدول و ضريب 
پرداختهاـ شكايت مىكنند و با اينكه اين جدول بارها و بارها طى 22

سالى كه نخست وزير بودم اصالح شده و بهبود يافته است.
ادامه دارد

تاكيد مفرط كاخ سفيدنشينان 
بر افزايش توان و «قدرت سخت» 
در بخشهاى نظامى و اقتصادى در 
نهايت به يكجانبه گرايى و بىتوجهى 
نسبت به ارزشها، هنجارها و قوانين 
بينالمللى انجاميده؛ موضوعى كه 
كاهش فزاينده قدرت نرم اين كشور 
را در پهنه جغرافياى جهان به همراه 

داشته است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، قدرت 
نرم اياالت متحده در دو سالى كه 
از عمر دولت «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى اين كشور مى گذرد، رو 
بـــه افول نهاده كه اين موضوع 12

آبان ماه بار ديگر در كالم مقام معظم 
رهبرى انعكاس يافت. رهبر انقالب 
كه در آستانه روز دانش آموز و در 
ديدار با شمارى از دانشآموزان و 
دانشجويان سخنرانى مى كردند، ابتدا 
بـــه تعريفى از قدرت نرم پرداخته 
و ســـپس اظهار كردند كه «در يك 
نگاه وســـيع تر، قدرت و اقتدار و 
هيمنـــه آمريكا در دنيا، رو به افول 
و زوال است و آمريكاى امروز به 
مراتب ضعيف تر از آمريكاى چهار 
دهه قبل است. چنين ديدگاهى فقط 
مختص به مقامات عاليرتبه جمهورى 
اسالمى نيســـت و بلندپايهترين 
مديران و مقامات سازمانهاى مهم 
بينالمللى نيز سياستهاى شتابزده 
و نسنجيده ترامپ را دليلى بر تنزل 
جايگاه آمريكا و مخدوش شـــدن 

وجهه اين كشور مى دانند. 
به عنوان نمونه شهريوماه امسال 
«آنتونيو گوترش» دبيركل سازمان 
ملـــل متحد در گفت وگو با مجله 
«آتالنتيك» به صراحت از روند رو 
به كاهش قدرت نرم آمريكا سخن 
به ميان آورد. مهمترين دليل دبيركل 
سازمان ملل به اختالفات پيش آمده 
بين اين سازمان بزرگ بين المللى 
و رئيس جمهورى آمريكا در قبال 
يكجانبه گرايى كاخ سفيد در مسائلى 
همچون تغييرات اقليمى و مهاجرت 

بر مى گشت. 
گوتـــرش در اين گفت وگو 
تاكيد كرد كـــه آمريكا امروز در 
تعارضاتى درگير است كه به لحاظ 
ماهيت بـــا يكديگر متفاوتند- در 
ارتباط با تجارت و در ارتباط با ساير 
موقعيتها- و اين بدان معناست 
كه كشش و جذبه جامعه آمريكايى 
كه چند دهه پيـــش يك فاكتور 
برجســـته در روابط بين الملل به 
شمار مىرفت، امروز از تأثيرگذارى 
كمترى برخوردار است.اما به راستى 
قدرت نرم چه مفهومى دارد و چه 
داليلى باعث شـــده كه بسيارى از 
صاحبنظران و كارشناسان به روند 
رو بـــه زوال آن در آمريكا تاكيد 

مىكنند؟
از نـــگاه مقام معظم رهبرى 
مفهوم قدرت نرم آن اســـت كه 
يك دولتى خواسته، نظر و عقيده
خـــود را به اطراف بقبوالند و آنها 
را به نظر خود اقناع كند. همچنين 

«جوزفناى» پژوهشـــگر سياسى 
آمريكايـــى كـــه از وى به عنوان 
«تئوريسين قدرت نرم» نام مى برند، 
سال 1990نظريه خود را در كتابى 
با نام «ماهيت متغير قدرت آمريكا» 
مطرح كرد و در آثار بعدى خود به 
تفصيل و تشريح آن پرداخت. ناى 
قدرت نرم را به عنوان بخش مهمى 
از منابـــع قدرت ملى امريكا تلقى 
مى كند و بر ضرورت بهرهگيرى 

از آن در سياست خارجى آمريكا 
اصرار دارد. 

از نگاه اين تئوريسين روابط 
بيـــن الملل، قدرت نرم براى نفوذ 
غيرمستقيم بر رفتار يا عالئق ساير 
مجموعههاى سياســـى از طريق 
ابزارهاى فرهنگى يا ايدئولوژيكى به 
كار مى رود. قدرت نرم در هر كشور 
از سه منبع نشأت مى گيرد: فرهنگ 
(بخشهايى كه براى ديگران جذاب 
است)، ارزشهاى سياسى (زمانى 
كه در داخل و خارج مطابق انتظار 
آنها باشد) و سياستهاى خارجى 
آن زمانى كه مشـــروع و اخالقى 
تلقى مى شود.با نگاهى به سه منبع 
مذكور، مى توان با سهولت بيشترى 
به بررسى سياست خارجى آمريكا 
و چرايى افول قدرت نرم اين كشور 
در سالهاى اخير پرداخت. برخى 
ويژگىهاى سياست خارجى آمريكا 
در دو سال گذشته عبارت بوده اند 
از: توجه بيش از حد به منافع خود و 
بى توجهى به منافع ديگران و حتى 
متحدان، راه اندازى جنگ تجارى 
با چهار گوشه دنيا، بى اعتنايى به 
قواعد و هنجارهاى پذيرفته شده 
بين المللى و... .مسئوليت گريزى 
و پشـــت پا زدن بـــه تعهدات و 
پيمانهاى بين المللى سياستى است 
كه آشكارا از سوى ترامپ پيگيرى 
شـــده و در اين مدت بارها اتفاق 

افتاده است. 
دولـــت ترامپ چندى پيش 
بىاعتنا به افكار عمومى و جامعه 
جهانى از سازمان علمى، فرهنگى 
و آموزشى ملل متحد (يونسكو) و 
همچنين شوراى حقوق بشر اين 
ســـازمان خارج شد. افزون بر آن، 
خروج آمريـــكا از پيمان تجارى 
شراكت فراآتالنتيك (تى.پى.پى)، 
توافقنامه اقليمـــى پاريس، پيمان 
مهاجرتى ســـازمان ملل، قرارداد 
تجارت آزاد آمريكاى شمالى (نفتا) 
و برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
از عمق مسئوليت گريزى ترامپ 
حكايـــت مى كند. به باور ناظران، 
ترامپ از دريچه اقتصادى به مسائل 

جهانى مى نگرد و حمايتهاى او 
از مســـائل اخالقى و بشردوستانه 
تنها جنبه شعارى و تبليغاتى دارد. 
در همين ارتباط اواخر تيرماه امسال 
«جيمـــى كارتر» رئيس جمهورى 
اسبق آمريكا با نقد رفتارهاى كاخ 
سفيد در قبال مهاجران تاكيد كرد كه 
آمريكا هم اكنون جايگاه خود را به 
عنوان كشور حامى ملتها و حقوق 

مردم جهان از دست داده است.

ايران و انتخابــات پرماجراى 
آمريكا

براى بسيارى اين سوال مطرح 
است كه آيا پيروزى حزب رقيب 
ترامپ در كسب اكثريت مجلس 
نمايندگان آمريكا خواهد توانست 
مانعى بر ســـر راه سياســـتهاى 
خصمانه او عليه تهران و تحريمهاى 
ضدايرانى ايجاد كند؟ انتخابات ميان 
دوره اى كنگره آمريكا ســـه شنبه 
ششم نوامبر (ميانه آبان ماه) برگزار 
شـــد و به پيروزى دموكراتها در 
مجلس نمايندگان و جمهوريخواهان 
در سنا انجاميد. بسيارى از ناظران 
از تقســـيم پيروزى بين دو حزب 
آمريكايى ســـخن مى گويند اما 
واقعيتها نشان مى دهد كه سهم 

دموكراتها از نتيجه انتخابات ميان 
دوره اى بيشـــتر و مطلوبتر بوده 
اســـت.مهمترين عاملى كه سبب 
شد تا «دونالد ترامپ» رخدادهاى 
روز سه شـــنبه را پيروزى عظيم 
بخوانـــد، تداوم و تقويت اكثريت 
جمهوريخواهان در مجلس سنا بود. 
البته اين وضعيت براى بسيارى قابل 
انتظار بود زيرا انتخابات سنا براى 
تعيين يك سوم اعضاى اين مجلس 

در ايالتهايى برگزار شد كه غالبا 
گرايش جمهوريخواهانه داشته اند 
مانند ميزورى، اينديانا و داكوتاى 
شمالى. قابل توجه اينكه در ايالت 
جمهوريخواه ديگرى چون تگزاس 
پيروزى ســـناتور جمهوريخواه در 
برابر رقيب دموكرات به ســـختى 
حاصل شـــد.انتخابات سنا هر دو 
سال يك بار برگزار شده و هر بار 
يك سوم اعضا اين مجلس يكصد 
عضوى، براى دورهاى شش ساله 
انتخاب مى شوند. همچنان هم كه 
اشاره شد اين دوره نوبت بسيارى 
از ايالتهاى جمهوريخواه بود تا 
دو ســـناتور خود را راهى كنگره 
سازند. انتخابات نمايندگان اما به 
دليل گستردگى در سراسر كشور 

به شـــكل دماسنج سياسى آمريكا 
عمل كرد و نارضايتىها از دولت 
ترامپ موجب شد تا در مقابل 193
كرسى جمهوريخواه، 219 كرسى 
بـــه دموكراتها تعلق يابد. به اين 
ترتيب، دموكراتها پس از هشت 
سال توانستند اكثريت اين مجلس 
را از آن خود سازند .اين انتخابات 
به دليل تشديد تقابل و اختالفات 
دو حزب در عرصههاى داخلى و 

خارجى به يك هماوردى سنگين 
تبديل شـــد و يكى از گرانترين و 
جدىترين رقابتهاى تبليغاتى و 
سياسى را رقم زد. نتيجه انتخابات 
هـــم در نوع خود منحصر به فرد 
بـــود تا جايى كه در اين انتخابات 
از نامزدى همجنســـگرا تا دو زن 
مسلمان ســـوماليايى و فلسطينى 
تبار توانســـتند به كنگره راه يابند. 
راى آوردن نامزدى افغانســـتانى با 
پيشينه پناهندگى،  يك سرخپوست 
آمريكايى و شهروندى آمريكايى 
ايرانى تبار از ديگر رخدادهاى اين 

انتخابات بود.
پيـــش از برگزارى انتخابات 
برخى تحليلگران بيان داشتند كه 
پيروزى دموكراتها باعث به جريان 

افتادن فرآيند استيضاح ترامپ در 
كنگره شده و دشوارىهاى بسيارى 
را بـــراى او به وجود خواهد آورد. 
گروهى نيـــز از فروكش اقدامات 
ضدايرانى كاخ ســـفيد در صورتى 
پيروزى دموكراتها سخن به ميان 

آوردند.
در نخستين واكنش به نتيجه 
انتخابات، «نانســـى پلوسى» رهبر 
دموكراتهـــا در كنگـــره اعالم 

داشت اين نتيجه وراى رقابتهاى 
دموكرات- جمهوريخواه منجر به 
احياى قانون اساسى براى نظارت 
بر دولت ترامپ خواهد شد. با اين 
حال پلوسى به تازگى اعالم كرده 
با آغاز بـــه كار كنگره جديد كه 
دو ماه ديگر گشـــايش مى يابد، به 
دنبال كشمكش با دولت نخواهد 
رفت و جســـورانه نقاط اشتراك 
را جســـتوجو خواهد كرد. آنچه 
مشخص اســـت وراى تعارفات 
ديپلماتيك ميان نخبگان آمريكايى، 
تضادها ميان دو حزب دموكرات و 
جمهوريخواه در يكى از جدىترين 
حاالت خـــود طى دهههاى اخير 
بوده و به همين خاطر بســـيارى از 
ناظران، جامعه سياسى آمريكا در 

دوره كنونى را جامعه اى دوقطبى 
توصيف مى كنند. 

نقطه شروع اين دو قطبى شدن 
نيز تالش بى سابقه ترامپ براى تاراج 
و از بين بردن كارنامه و ميراث دولت 
دموكرات «باراك اوباما» در زمينههاى 
مختلف داخلى و خارجى بود كه 
با واكنش اين حزب روبرو شد.در 
اين جامعه دوقطبى، در برابر ترامپ 
و هواداران سياستهاى پوپوليستى 

وى كه به وعدهها و شـــعاريش 
براى رونق اقتصاد و توسعه اشتغال 
اميد فراوانى بسته اند، دموكراتها، 
نخبگان جامعه و طيف وسيعى از 
رسانهها و شهروندان طبقات ميانى 
و همچنين مهاجران و اقليتها و 
حتـــى عده اى از جمهوريخواهان 
سنتى قرار گرفتهاند تا سياستهاى 
هنجارستيز او را مهار كنند. مهمترين 
ابـــزار سياســـى و قانونى كه مى 
توانست مسير تصميم سازىهاى 
ترامپ را به شكلى جدى مسدود 
سازد، كســـب دوسوم كرسىهاى 
كنگره شامل مجلس نمايندگان و 
سنا بود تا بخشى از اختيارات رئيس 
جمهورى به ويژه حق وتو وى را 

بى اثر كند.
اين در حالى است كه همچنان 
مجلس سنا در اختيار حزب متبوع 
ترامپ خواهد بود و وى با اتكا به 
همين برترى خواهد توانست در دو 
سال آينده برخى برنامههاى خود را 
پيش ببرد. با اين حال، كميتههاى 
داخلى مجلس نمايندگان مى تواند 
به كانونهايى چالش ســـاز براى 
سياستهاى ترامپ مبدل شود و 
برنامههاى اجتماعى وى را با اختالل 
مواجه ســـازد به ويژه اينكه طى 
دو سال گذشته سرنوشت خدمات 
بيمه عمومى موسوم به «اوباماكر» به 
عنوان يكى از مهمترين دستاوردهاى 
دولت پيشـــين محـــل اختالف 
سازشناپذير دو طرف بوده است.
افزون بر آنچه گفته شد كميتههاى 
مجلـــس نمايندگان از اين قابليت 
برخوردار است تا پروندههايى چون 
اظهارنامه مالياتى مشكوك و پرابهام 
رئيس جمهورى و اتهام همكارى با 
روسها در انتخابات سال 2016 را 
با هدف فشار مضاعف بر ترامپ 
به جريان اندازد.با وجود اين ، كميته 
سياسى خارجى سنا به عنوان يكى 
از مهمترين نهادهاى تاثيرگذار بر 
سياست خارجى آمريكا همچنان 
در اختيار جمهوريخواهان است. 
به همين خاطر برخى تحليلگران 
مى گويند به رغم پيروزى نســـبى 

دموكراتهـــا در انتخابات اخير،
رقباى ترامپ ابزارهاى چندانى براى
تاثيرگذارى مســـتقيم بر رفتارهاى
خارجى دولت نخواهند داشت.

پيش از انتخابـــات بود كه
كاخ ســـفيد ادعايـــى را در زمينه
مداخلهجويى كشـــورهايى چون
روسيه، چين و ايران در انتخابات
آمريكا مطرح ساخت. پشتوانه اصلى
ايـــن ادعا نيز مطلوبيت كنار رفتن
دولت جمهوريخواه براى دولتهايى
چون جمهورى اسالمى ايران بود كه
در دوره ترامـــپ با خصمانه ترين
سياستها و بازگشت تحريمهاى
هسته اى مواجه بوده اند.صرف نظر
از بى پايگى و تعجب برانگيز بودن
چنين ادعايى كه از سوى دستگاه
ديپلماسى جمهورى اسالمى ايران
نيز قوياً رد شد، بسيارى پيامدهاى
انتخابات آمريكا را در سياستهاى
اين كشور در قبال ايران مورد توجه

قرار داده اند.
به صورت مشـــخص بيش
از فشـــار احتمالى رقباى سياسى
بـــر ترامپ بخاطر خروج از توافق
هسته اى به عنوان يكى مهمترين
نقاط كارنامه سياست خارجى دولت
پيشـــين و تبعات ايران ستيزى و
تحريمهاى ضدايرانى كه آمريكا را
در يك ســـو و جامعه بين المللى
را در ســـوى ديگر قرار داده و بر
اختالفات ميان واشنگتن و متحدانش
دامـــن زده، واقعيات بينالمللى بر
اين سياســـتها تاثيرگذاره بوده و
خواهد بود. ترامپ پيش از اين از
تحريمهايى خردكننده و فلج كننده
براى ايران خبر داده بود، حال آنكه
در آســـتانه دور تازه تحريمها از
بسيارى از اهداف اعالنى خود عقب
نشســـت و اين نشان داد حتى در
صورت ايجاد اجماعى دموكرات-
جمهوريخواه براى شدت عمل در
برابر تهران، سازوارى چندانى در
سطح بين المللى براى تحقق اين

هدف وجود ندارد. 
يكـــى از مهمترين زمينههاى
اين ناسازوارى را هم خود ترامپ
با ستيزه جويىهاى بين المللى و
هنجارشـــكنىهاى خود به وجود
آورد. نكتـــه ديگـــرى كه در اين
زمينه مى توان به آن اشـــاره كرد
درگيرىهاى رو به افزايش ترامپ
با دموكراتها در جامعه سياســـِى
به شـــدت دوقطبى آمريكا است.
از ديد برخى ناظران، طى دو سال
باقى مانده تا پايان دولت ترامپ،
دموكراتها از هيچ تالشـــى براى
ايجـــاد چالش در برابر برنامههاى
وى فروگذار نخواهند كرد و بخش
بيشـــترى از توان ترامپ معطوف
به تحقق وعدههاى داخلى خواهد
شـــد؛ وضعيتى كه شايد موجب
شـــود رئيس جمهورى آمريكا
از ماجراجويىها تازه در ســـطح
بينالمللى كاسته و بيش از پيش به
قواعد حاكم بر كنشگرى داخلى و

خارجى تن در دهد. 

افول «قدرت نرم» آمريكا
بخش دوم و پايانينتايج انتخابات مياندوره اى؛ كابوسى براى ترامپ

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى نوبت اول

سعادت آبادنام منطقه برق

970210612شماره مناقصه

اجراى عمليات نصب و اصالح لوازم اندازه گيرىموضوع مناقصه

7,018,913,740مبلغ برآورد انجام كار (ريال)

461,000,000مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از تاريخ 97/09/06 لغايت 97/09/11مهلت فروش اسناد

تا ساعت 16/15 روز يكشنبه مورخ 97/09/25تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/27تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

داردارزيابى كيفى

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهران شهرك غرب بلوار فرحزادى جنب مجتمع تجارى ميالد نور – منطقه برق سعادت آباد 

اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه برق سعادت آباد

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى نوبت اول

971010392شماره مناقصه

خريد لباس كارموضوع مناقصه

واحدتعدادموضوع

شرح كار

دست1000لباس كارتابستاني  شامل كاپشن و شلوار

دست1000لباس كارزمستاني  شامل كاپشن و شلوار

عدد600لباس كار پاسخگويان ( جليقه)

عدد600لباس كار پاسخگويان شامل (پيراهن)

عدد600لباس كار پاسخگويان شامل (شلوار)

دست1000بادگير  شامل كاپشن شلوار

داردارزيابى كيفى

439,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  (ريال)

از تاريخ 1397/09/06 لغايت   1397/09/11مهلت فروش اسناد
تا ساعت 16:15  روز  يكشنبه مورخ 1397/09/25 تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت  14  روز سه شنبه مورخ 1397/09/27تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجر 

انتهاى كوچه سوم اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  و محل بازگشايى سالن جلسات

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهى تغييرات شركت توليد مواد شيميائى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 24011 و شناسه ملى 10100694771

آگهى تغييرات شركت رادياتور ايران شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 8435 و شناسه ملى 10102636076

آگهى تغييرات شركت توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى فراست 
سهامى عام به شماره ثبت 356041 و شناسه ملى 10104054900

آگهى افزايش سرمايه شركت مركز كنترل ايران سهامى خاص
به شماره ثبت 52690 و شناسه ملى 10100978357

آگهى تغييرات 
شركت مهندسين مشاور مونيت سهامى خاص

 به شماره ثبت 21140 و شناسه ملى 10100666896

آگهى تغييرات شركت توسعه بازرگانى كميته ملى المپيك شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 67151 و شناسه ملى 10101121139

آگهى تغييرات شركت اتان سهامى خاص
 به شماره ثبت 93433 و شناسه ملى 10101203691

آگهى تغييرات شركت ساختمانى سكو كار سهامى خاص
 به شماره ثبت 44215 و شناسه ملى 10100895659

آگهى تغييرات شركت فناورى همراه پيدا سهامى خاص
 به شماره ثبت 501008 و شناسه ملى 14006304294

آگهى تغييرات شركت آژينه ابزار پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 511044 و شناسه ملى 10260469605

D Canvas

آگهى تغييرات شركت گروه صنعتى برنز سهامى خاص
 به شماره ثبت 13795 و شناسه ملى 10100521367

آگهى تغييرات شركت پرشيا ذوب شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 224194 و شناسه ملى 10102654088

 –

 –

 –
 –

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى صنايع مرغ مادر ايران
 به شماره ثبت 41900 و شناسه ملى 10100872735

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى صنايع مرغ مادر ايران
 به شماره ثبت 41900 و شناسه ملى 10100872735



دوشنبه 5  آذر 1397ـ    18  ربيعاالول  1440ـ   26  نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27155
13اخبار داخلى

تلفن                             22226090

ايميل  خط ارتباطي :

6 عضو يك خانواده در تصادف جادهاي جان باختند 
سرويس شهرستانها: جانشين رئيس پليس راه استان همدان گفت: بر 
اثر برخورد يك خودرو سواري پژو با تريلر در جاده نهاوندـ  فيروزان 

6 تن از اعضاي يك خانواده جان خود را از دست دادند. 
سرهنگ سعيد اسماعيلي اظهارداشت: در اين حادثه 2 برادر به همراه 

همسرانشان، برادر همسر و يك نوجوان 12 ساله جان باختند. 

ايران مسرور از ميالد رسول مهرباني 
و موسس مذهب جعفري

ســـرويس شهرستانها: عيدوالدت سرور كائنات، فخر عالم بشريت 
پيامبـــر اعظم(ص) و والدت مظهر علـــم و دانش صادق آل عبا(ع) در 
سراســـر ايران با برگزاري آئينهاي وحدت و برادري و جشـــن و سرور 

برگزار شد.  
ارادتمندان اهل بيت(ع ) اعم از شـــيعه و ســـني با برپايي آيينهاي 
وحدت و برادري، جشـــن و توزيع شيريني در مساجد، اماكن مذهبي و 

خيابانها و معابر شهرها به يكديگر تبريك گفتند. 
آذين بندي كوچه و خيابانها، برپايي ايستگاههاي صلواتي، خيمههاي 
معرفت، مولودي خواني، برپايي مراسم عروسي و ديدن بزرگترها از ويژه 
برنامههاي اين عيد بزرگ بود. حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در هفته 
وحدت و سالروز والدت با سعادت حضرت رسول اكرم (ص) و حضرت 

امام جعفر صادق(ع) محور وحدت شيعه و سني بود.
 حجت االسالم حسيني معاون تبليغات و ارتباطات اسالمي آستان 
قدس رضوي گفت: در هفته وحدت امســـال كاروانهاي اهل ســـنت از 
كشورهاي شبه قاره هند و چين، افغانستان، پاكستان، روسيه و همچنين 
كشـــورهاي عرب زبان به حرم مطهر رضوي آمده و به زيارت حضرت 

امام رضا (ع) شتافتند.
مـــردم واليتمدار فارس خيابانها و كوچهها را چراغاني كرده  و با 
برگزاري مراسم جشن و سرور و پخش نقل و شيريني اين عيد بزرگ را 
جشن گرفتند. همزمان با اين دو ميالد خجسته هواي فارس هم از ترنم 
باران لبريز بود. سالروز ميالد حضرت محمد مصطفي (ص) پيامبر گرامي 
اســـالم و هفته وحدت، موسمي براي تجلي جلوههاي برادري و تجديد 

پيمان مودت ميان شيعيان و اهل سنت استان فارس بود.
 در شيراز، آيين جشن با حضور نماينده ولي فقيه در استان فارس و 
امام جمعه شيراز برگزارشد. همچنين حضور امام جماعت مسجد اهلسنت 
مقيم شيراز در جلسه اخير جامعه روحانيت شيراز بر پيوندهاي علماي 

مسلمان در شرايط حساس جهان اسالم افزود.
درگراميداشت 17ربيع االول خجسته سالروز ميالد با سعادت و سراسر 
خير و بركت نبي مكرم اســـالم حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي 
(صلياهللا عليه و آله و سلم) و فرزند گراميشان حضرت امام جعفر صادق 
(ع)، جاي جاي شـــهر مقدس قم به ويژه اماكن مذهبي،ســـر در مساجد، 
معابر و منازل آذين بندي شـــده بود و دلدادگان اهل بيت و عصمت و 
طهارت(ع) با برپايي پايگاههاي صلواتي و پخش شيريني و نذور مراتب 
عشق و ارادت خودرا به رسول مهر و عطوفت و ششمين ستاره پرفروغ 

آسمان امامت و واليت حضرت امام صادق(ع) ابراز كردند.
بارگاه ملكوتي حضرت فاطمه معصومه(س) نيز مملو از هزاران زائر 
و دلباخته خاندان پيامبر گرامي اسالم (ص) از سراسر كشور بود كه اين 

ميالد بزرگ را به كريمه اهل بيت(ع) تبريك گفتند.
در بقاع متبرك امامزادگان،مسجد مقدس جمكران، مسجد امام حسن 
عسكري، مسجد اعظم و دفاتر مراجع اعظام و دفتر رهبر معظم انقالب 
در قم نيز مراســـم جشـــن و مولودي برگزار شد و سخنرانان نيز به بيان  
فضائل و شخصيت واالي نبي مكرم اسالم حضرت محمد(ص) و امام 

جعفر صادق(ع) پرداختند.

پاسخ مسئوالن

پاسخ شركت مترو درباره سرعت پلههاي برقي ايستگاهها
احتراماً خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
يكشنبه مورخه 1397/8/20 با عنوان «سرعت پلههاي برقي مترو كاهش 

يابد» پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن تشكر از اين مسافر گرامي به اطالع ميرساند سرعت پلههاي 
برقي در ايستگاههاي خطوط مترو براساس استاندارد بوده و نرمال است. 
الزم به توضيح است در پله برقي ايستگاه شهيد بهشتي به علت برهم 
خوردن تعادل مسافر و افتادن بر روي مسافران ديگر، باعث بهوجود 

آمدن آن حادثه شد و هيچ ارتباطي با موضوع مطرح شده ندارد.
محسن محمديان 
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بينالملل 

شهرداري اراك با انتقال دختر تحصيلكردهام موافقت كند
فرزند دخترم با تحصيالت دكتري 5 سال است كه مسافت اراك
به يكي از شهرهاي كوچك را طي ميكند و تحصيالت او براي آن 
شهر نيز كارآيي الزم را ندارد، از اينرو تقاضاي انتقال به اراك را داده 
است، اما شهرداري اين شهر با اين تقاضا موافقت نميكند. با توجه به 
تأكيد رئيس محترم جمهوري مبني بر شايسته ساالري زنان و مردان، 
انتظار ميرود شهرداري اراك به اين  اصل توجه بيشتري داشته باشد 
و از دانش و تجربههاي فرزندم در جايي اســـتفاده كند كه شايستگي 

آن را دارد.
پدر دختر تحصيلكرده دكتري از اراك

دختران مجرد و مشكل دريافت مستمري والدين
دختر مجردي هســـتم كه پدر و مادرم فوت كردهاند، اما به بهانه 
اين كه حقوق بگير هستم، نميتوانم از مستمري آنان استفاده كنم. آخر 
يك دختر مجرد با حقوق يك ميليون و 200 هزار تومان در ماه چگونه 
ميتواند زندگي كند و هزينههاي آب و برق و گاز و كرايه خانهاش 
را بپردازد؟ اين مشكل فقط من نيست، بلكه بسياري از ديگر دختران 
مجرد همين مشكل را دارند كه ضروري است براي حل مشكل آنان 

چاره انديشي شود. 
دختر متقاضي مستمري والدين متوفي

قدرداني از كاركنان بيمارستان سينا
از مديريت و كادر پزشكي و درماني و همچنين كاركنان خدمات 
بيمارستان سينا و بخصوص بخشهاي ارتوپدي و «آي.سي.يو» بيمارستان 
به دليل زحماتي كه براي بهبود بيماران متقبل ميشوند، سپاسگزاريم.
خانواده خانم پريوش ُمنيعي

چرا مجردها را از بيمه سالمت محروم كردهاند؟
براي دريافت دفترچه بيمه سالمت مراجعه كردم، عالوه بر آن كه 
تعرفه آن 20 هزار تومان افزايش يافته است، اعالم كردهاند كه اين دفترچه 
به افراد مجرد تعلق نميگيرد! آيا سالمند مجردي مانند من كه در معرض 

انواع بيماريها قرار دارد، نبايد از بيمه سالمت استفاده كند؟
متقاضي مجرد بيمه سالمت

آيا قادر به توليد مايه پنير هم نيستيم؟
اوايل امسال پنير 800 گرمي ليقوان پگاه گلپايگان را 18 هزار و 
800 تومان ميخريدم كه پس از 3 بار افزايش قيمت به 26 هزار تومان 
رسيده است. با مركز پخش محصوالت پگاه تماس گرفتم، دليل افزايش 
قيمت را گران شدن مايه پنير و مواد اوليه بستهبندي آن اعالم كردند 
كه بايد پرسيد با اين همه پيشرفتهاي علمي و صنعتي، آيا هنوز قادر 

به توليد مايه پنير نيستيم؟
خواننده روزنامه اطالعات

براي كمك به مظلومان يمن بسيج شويم
براي درك بهتر و بيشتر شرايط وخيم مسلمانان يمن كافي است 
اوضـــاع غذايي و دارويي و جان باختن و مجروح شـــدن آنان براثر 
بمبارانهاي ائتالف عربســـتان ســـعودي  به رهبري آمريكا را در نظر 
مجسم كنيم و سپس به بسيج امكانات خود براي كمك به مظلومان 

يمن بپردازيم. 
يك ايراني مسلمان

بولتون برادر خوانده تروريستهاي جهان است!
جان بولتون، مشاور امنيت ملي رئيسجمهوري آمريكا را به واقع 
بايد برادرخوانده منافقين و تروريســـتهاي جهان دانست، چرا كه از 
آنها پول ميگيرد و در ســـخنرانيهايش ايران را حامي تروريستها 
ميخواند! امروزه دست بولتون و امثال او براي جهانيان رو شده است 
و ناماش درصدر حاميان تروريســـتهايي مانند منافقين و داعش در 

دنيا قراردارد.
هموطن

تبعيض در استفاده از استخر شركت مخابرات
درحالي كه كاركنان شاغل در شركت پست هفتهاي 3 روز ميتوانند 
از استخر باشگاه مخابرات استفاده كنند، بازنشستگان شركت پست فقط 
10 روز در سال مجاز به استفاده از اين استخر هستند كه در هر ماه از 
يك بار هم كمتر است. چرا بايد اين تبعيض در مورد كاركنان شاغل 

و بازنشسته شركت پست وجود داشته باشد؟
بازنشسته شركت پست

«ورس» در شعر عالمه طباطبايي به چه معنا است؟
در شـــعر «دوســـروده با پارسي ســـره» عالمه طباطبايي كه در 
صفحه ايران شناسي روزنامه اطالعات 22 آبان چاپ شده، در 2 بيت 

كلمه«ورس» آمده است، لطفا توضيح دهيد كه به چه معنا است؟
خواننده روزنامه اطالعات
خط ارتباطي: «ورس» به فتح واو و ســـكون ر، گياهي است كه 
بيشـــتر در يمن ميرويد، تخم آن شـــبيه كنجد است و پس از رسيدن 
شـــكافته ميشـــود و تارهايي شبيه تار زعفران از آن بيرون ميآيد كه 

پارچه را با آن رنگ ميكنند(فرهنگ عميد).
سير نزولي نرخ ارز و سكه

حال كه خوشبختانه نرخ ارز و سكه سير نزولي پيدا كرده است، 
اميدواريم به نرخ فروردين امســـال برگردد تا مشكالت معيشتي مردم 

كاهش يابد.
تلفن به خط ارتباطي

شرط استفاده از حق مديريت عادالنه نيست
چرا كساني كه در دوران اشتغال به كار اندكي كمتر از مدت زمان 
قيد شده در قانون مديريت خدمات كشوري مدير بودهاند بايد از دريافت 
حق مديريت محروم باشـــند؟ اين شرط الاقل براي بازنشستگاني كه 
كمتر از 2 ميليون تومان در ماه مستمري ميگيرند، بايد حذف شود تا 

حق مديريت عادالنهتر به اجرا درآيد.
مدير بازنشسته از قزوين

مردم بايد به اين مسئوالن سوء ظن داشته باشند نه برعكس!
رئيس محترم جمهوري گفتهاند كه مسئوالن نبايد به مردم سوء ظن 
داشته باشند. آيا برخي مسئوالن به مردمي كه 8 سال با دشمن جنگيدهاند 
و فشارهاي اقتصادي و معيشتي فراواني را تحمل كردهاند، بايد سوء 
ظن داشته باشند؟  حال آن كه اين مردم هستند كه بايد به مسئوالن ياد 
شده مظنون باشند كه چرا با تمامي توان خود و امكانات مملكت آن 

طور كه بايد و شايد نتوانستهاند به مردم خدمت كنند!
عبداهللا الفتيـ  رزمنده دوران دفاع مقدس

خريد و فروش انحصاري سكه در بانك ملي ايران
پيشنهاد ميكنم خريد و فروش سكه در انحصار بانك ملي ايران 
قرار گيرد و هرگونه عرضه آن در غير از شعب بانك ملي، قاچاق سكه 
محسوب شود در اين صورت قيمت سكه ثابت ميماند و از فروش 

سكههاي تقلبي در بازار هم پيشگيري ميشود.
اقتصاددان از مازندران

همدستي دشمنان داخلي و خارج نشين ايران!
آن گروه از ايرانيان خارج نشين كه در ماهوارهها يكسره عليه ايران 
تبليغات ضد ملي ميكنند به همراه مخالفان داخلي جمهوري اسالمي 
ســـعي دارند با كمك به نارضايتيهاي مردم از دولت آقاي روحاني 
بخصوص در مورد اقشـــار ضعيف و كم درآمد جامعه، به خيال خام 
خود نظام اسالمي را شكست دهند، كه همبستگي ملي و تصميمهاي 
درست مسئوالن مملكت ميتواند توطئههاي آنان را خنثي كند. دشمنان 
خارج نشين كه از پشت ميخواهند به ملت ما، خنجر بزنند به جاي 
خود، اما   بدتر از آنان دشـــمنان داخلي هســـتند كه در لباس دوست، 
قصد خنجر كشيدن از روبهرو را دارند كه در اين ميان كاهش قيمت 

مايحتاج عمومي بهترين راه مقابله با آنان است.
هموطني از رشت 

تشكر از زحمات يك مسئول ندامتگاه
از تالشهاي بيوقفه رئيس شوراي هماهنگي مجتمع ندامتگاه تهران 
بزرگ به دليل تشكيل هفتگي نشستهاي شورا و اعطاي مرخصي به 

تعداد قابل توجهي از زندانيان بندمالي سپاسگزارم.
مددجوي مالي ندامتگاه تهران بزرگ

ســـرويس خبر: دادســـتان تهران از 
بازداشت مديرعامل شركت عظيم خودرو 
خبـــر داد و گفت: 17 پرونده پيش فروش 
خودرو در دادستاني تهران مفتوح است و از 

جمله آنها شركت عظيم خودرو است.
عباس جعفري دولت آبادي با اشاره به 
بازداشت دو متهم در رابطه با اين پرونده، 
گفت: اين شـــركت صرفا 150 فقره مجوز 
پيش فروش خودرو داشته، ولي متاسفانه 
حدود 4 هزار پيش فروش انجام داده است 
و 700 ميليارد تومان شكات مطالبه دارند 
و حســـب اعالم 200 ميليارد تومان اموال 

متهمان است.
دادســـتان تهران با هشدار نسبت به 
اينكه پرداخت ســـود و فعاليت پولي براي 
شـــركتهاي پيش فروش خودرو ممنوع 
اســـت، ادامه داد: در بخش شـــركتهاي 
ليزينگي و فروش خودرو با مشكل مواجه 
هســـتيم؛ چرا كه افرادي فراتر از اختيارات 
خود خودرو پيش فروش ميكنند در حالي 

كه اتومبيلي وجود ندارد.
وي درباره پرونده معاون ارزي سابق 
بانك مركزي گفت: پرونده عراقچي و متهم 
ســـاالر آقاخان با صدور كيفرخواست به 

دادگاه ارسال شده است.

وي در رابطه با آخرين وضع پرونده 
شهرام جزايري نيز افزود: كيفرخواست اين 
پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه 

ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در تشريح آخرين وضع 
پروندههاي ارزي اظهار داشت: مردمي كه 
امروز ميخواهند ارز را بفروشند وقتي به 
صرافيهـــا مراجعه ميكنند، صرافيها زير 
قيمت خريداري ميكنند لذا از بانك مركزي 
ميخواهيـــم تدبيري براي اين موضوع در 

نظر بگيرد.
جعفري دولت آبادي درباره عملياتي 
شـــدن وعده دولت و بانك مركزي براي 

سپردههاي ارزي اعالم كرد و اظهار داشت: 
دولت و بانك مركزي براي عملياتي كردن 
سپردههاي ارزي كه وعده آن قبال داده شده 

بود اقدام كنند.
دادستان تهران با تاكيد دوباره بر نظارت 
بر صرافيهاي غيرمجاز افزود: گزارشهايي 
مبني بر فعاليت بدون مجوز تعدادي صرافي 
در تهران و برخي از شهرستانها به دادستاني 
ارســـال ميشود پس بهتر است كه بانك
مركزي در اين بخش با دادستاني همكاري 
كند و پرونده صرافيهاي غيرمجاز را تكميل 
كند و به آنها مجوز دهد يا از چرخه فعاليت 
خارج كند تا افرادي كه مجوز ندارند نتوانند 

به خريد و فروش ارز اقدام كنند.
كيفرخواست * صدور 25

جعفـــري دولت آبادي با اشـــاره به 
صدور كيفرخواست برخي متهمان ارزي 
كه ظرف يك ماه اخير دســـتگير شدهاند،
گفـــت: از 146 متهمي كه ظرف يك ماه 
اخير و در رابطه با ارز دســـتگير شدهاند، 
25 كيفرخواست صادر شده و به زودي در 
نوبـــت محاكمه قرار خواهند گرفت كه از 
اين افراد شماري با وثيقه آزاد شدند و بقيه 

نيز در بازداشت هستند.
وي با اشـــاره به اقدامات ارزشمند 

دادستاني تهران با همكاري دادسراي پولي 
و بانكي در حوزه ارز، اضافه كرد: يكي از 
اقدامات مهمي كه دادسراي پولي و بانكي در 
مديريت ارز با همكاري بانك مركزي و ساير 
دستگاهها انجام داد همكاري در جمع آوري 
دالالن ارز است كه به نحوي نميخواهند 

بگذارند قيمت ارز پايين آيد.
وي افزود: شركت مفتاح رهنورد 1400

شاكي دارد، متهم مدعي است كه به شكات 
ســـود پرداخت كرده، ولي بعضا شكات 

تكذيب ميكنند.
جعفـــري دولت آبـــادي تاكيد كرد: 
پرداخت ســـود توسط شركتهاي پيش 
فروش خودرو و ليزينگ ممنوع اســـت و 
مردم بايد توجه كنند و بدانند كه پول را فقط 
بايد به شركتهايي كه مجوز رسمي دارند 
بدهند و اگر بخواهند سود بگيرند، مشكالتي 

كه اكنون رخ داده، پيش ميآيد.
دادســـتان تهران در رابطه با اقدامات 
انجـــام گرفته در زمينه حمايت از توليد و 
جلوگيري از بيكاري كارگران، گفت: يكي 
از تاكيدات رئيس قوه قضائيه تامين امنيت 
اقتصادي و تداوم اشـــتغال در مراكز توليد 
است، امروز كه ارز به دليل تحريم به سختي 
تامين ميشود قوه قضائيه در اين بخش با 

حساسيت زيادي ورود كرده است.
وي در رابطه به ورود قوه قضائيه براي 
حل مشـــكالت واحدهاي توليدي اضافه 
كرد: در پروندههاي هفت تپه خوزســـتان، 
شـــركتي در مريوان و مشكالت قطعات 
خودرو مربوط به ايران خودرو و ســـايپا،
گزارش شده بود كه فعاليت اين شركتها 
در حال تعطيل شدن است، در هر مورد با 
مشورتهايي كه انجام شد، دستور كتبي ارائه 
شده كه دستگيريها و تعقيبهاي اتهامي 
و تشكيل پروندههاي قضايي، موجب وقفه 
در توليـــد، بيكاري كارگران و عدم تداوم 

فعاليت نشود.
جعفري دولت آبادي گفت: در مورد 
هفت تپه مقرر كرديم كه مديرعامل حقوقها 
را زودتر پرداخت كند و اداره كارخانه غير 

از اتهام پروندهاي است.
دادســـتان تهران ادامـــه داد: در مورد 
پرونده خودروها به گمرك نامه نوشـــته 
شـــد كه همه قطعاتي كه توقيف شده در 
اختيار خودروسازها قرار گيرد و دستور رفع 
آنها صادر شده كه شركتهاي خودروساز 
به خصوص ســـايپا و ايران خودرو بعدا 
مدعي نشـــوند كه ما نميتوانستيم توليد 

را ادامه دهيم.

دادستان تهران: 17 پرونده پيشفروش خودرو در دست رسيدگي است

سرويس شهرستانها: بارش باران 
و برف همزمان با ميالد 

حضرتمحمد(ص) در سراسر كشور 
سبب خوشحالي همه مردم بهويژه 

كشاورزان شد.  
كارشناس سازمان هواشناسي از 
ادامه بارشها تا فردا بهويژه در مناطق 

جنوبغربي كشور خبرداد.
محمـــد اصغري افـــزود: در 
مناطقي از استانهاي خوزستان، ايالم، 
بوشهر، فارس، كهگيلويهوبويراحمد، 
چهارمحالوبختياري و لرستان احتمال 
سيالبيشدن رودخانهها و آبگرفتگي 
معابر شهري و روستايي وجود دارد. 
وي گفت: هرچـــه زمان ميگذرد 
همزمـــان در كرمان و هرمزگان نيز 
بايد منتظر بارشها باشيم و در جزاير 
خليجفارس مانند ابوموســـي شاهد 

وقوع بارندگي هستيم.
اصغـــري افزود: بارش باران از 
اوايل ديشـــب  در مناطقي از استان 
سيســـتان و بلوچستان آغاز شد ودر 
ارتفاعات اين اســـتان بارشها تا 10

ميليمتر بود. وي گفت: در اصفهان، 
يزد، خراسانشمالي، خراسانرضوي، 
خراســـانجنوبي و سمنان نيز شاهد 
بارش باران بوديم و در شمالغرب 
و غرب كشور از ميزان ابرها كاسته 

شد و كاهش دما روي داد.
اصغري گفت: در سواحل درياي 
خزر بارشها ادامه دارد و در ارتفاعات 
اين بارشها به صورت برف است.

وي با بيان اينكه عصر سهشنبه 
اين موج بارشي كشور را ترك خواهد 
كرد، افزود: از پنجشنبه شاهد ورود 
سامانه بارشي جديدي از شمالغرب 

كشور خواهيم بود.  
*امدادرساني به 307 نفر در 11

استان 
رئيس ســـازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر در تشـــريح 
عمليات امدادرســـاني در ســـيل و 
11 استان كشور از اول تا  آبگرفتگي
چهارم آذرجاري گفت: در اين مدت 
به 307 تن امدادرساني شده است.

مرتضي ســـليمي با اشـــاره 
به عمليات امدادگران در ســـيل و 
آبگرفتگـــي از اول آذر  تـــا صبح 
ديروز گفت: در اين مدت استانهاي 
اصفهان، ايالم، چهارمحالوبختياري، 
خوزستان، سيستانوبلوچستان، فارس، 
كرمانشاه، كهگيلويهوبويراحمد، گيالن، 
لرستان و مازندران تحت تاثير سيل 

و آبگرفتگي بودند.
وي با بيان اينكه در اين مدت در 
22 شهر، روستا و منطقه عشايرنشين 
امدادرساني انجام شد، افزود: 307 نفر 
خدمات امدادي دريافت كردند، 18

نفر اسكان اضطراري يافته و   14 نفر 
به مناطق امن منتقل شدند. 

او با اشـــاره به فعاليت 50 تيم 
عملياتي در قالب 192 امدادگر گفت: 
تخليه آب از 32 واحد مسكوني انجام 
شده و عمليات امدادرساني همچنان 

ادامه دارد.
رئيس مركز پيش بيني هواشناسي 
خراسان رضوي گفت: بارش باران در 
20 شهرستان اين استان همچنان ادامه 
دارد.يحيـــي قايني پور افزود: در اين 
مدت بيشـــترين بارندگي در چناران 
با حدود 15 ميلي متر ثبت شـــده و 
بعـــد از آن درگـــز با 12 ميلي متر 
و شهرســـتانهاي مشهد و قوچان 
با 9 ميليمتر بيشـــترين بارندگي را 

داشتهاند.
  * بازگشــايي جــاده پلدخترـ 

خرمآباد 
فرماندار پلدختر لرستان گفت: 

بر اثر بارندگيهاي شـــديد باران و 
تگـــرگ، جاده پلدخترـ  خرمآباد به 
مدت چند ساعت در 2 نقطه مسدود 
شـــد. نعمتاهللا دستياري افزود: اين 
مســـير در محل پل تاريخي به علت 
ريزش ســـنگ مسدود شده بود كه 
با كمك نيروهاي راهداري پلدختر 

پاكسازي شد.
بارندگيهاي شـــديد و طغيان 
رودخانههاي فصلي باالدســـت در 
حوزه شهرستان گناوه استان بوشهر 
سبب جاري شدن مجدد آب همراه با 
نفت در دره فصلي «بهون» حدفاصل 
روستاي چم شهاب بخش مركزي 

اين شهرستان شد.
رئيـــس اداره حفاظت محيط 
زيست گناوه با تاييد جاريشدن مواد 
نفتي در درههاي فصلي اين شهرستان 
گفت: به محض اطالع به همراه معاون 
امورعمرانـــي فرمانداري و مقامهاي 
قضايي و نمايندگان شـــركت نفت 
وگاز گچساران در محل حاضر شدند 
و لكههاي نفتي بهطول 15 كيلومتر 
مشاهده و صورتجلسهاي نيز از وضع 

موجود تنظيم شد. 
محمد توليده افزود: بخشي از 
لكههاي نفتي به همراه آب ناشـــي 
از بارندگـــي و طغيان رودخانههاي 
فصلي باالدســـت به ساحل سرازير 
و بخش ديگري در درههاي فصلي 
موجود اســـت كه بايد هرچه زودتر 
جمع آوري شود. وي اظهارداشت: 
در 10 روز اخير 2 بار آلودگي نفتي 
بدليل بارشهاي ســـنگين و طغيان 
رودخانههاي فصلي باالدست در اين 
شهرســـتان جاري شده و زمينهاي 
كشاورزي را درمعرض آسيب جدي 

قرار داده است.
ميزان بارش دربرخي شهرهاي 
خوزســـتان به بيش از 59 ميلي متر 

رسيد.
مدير كل هواشناسي خوزستان 
گفت: در ماهشهر و دهدز   59 و سه 
دهم، حسينيه انديمشك55 و هشت 
دهم، مسجدسليمان 42 و در ايذه 40

و 6 دهم ميلي متر باران باريد.
محمد ســـبزه زاري افزود: در 
بهبهـــان 38 و 9 دهم، اميديه 34 و 
هفت دهم، شوشـــتر 34 و 2 دهم و 
شـــادگان 32 و  هفت دهم ميليمتر 

باران باريد.
وي ادامـــه داد: اين ميزان در 
هنديجان 28 و پنج دهم، دزفول 26

و 9 دهم، اهواز 26 و سه دهم، اللي 
25 و 2 دهم، گتوند 24 و هفت دهم، 
رامهرمز 21 و 6 دهم، آغاجاري 20، 
شوش 19 و 2 دهم، آبادان 12 و سه 
دهم و بستان 10 و هشت دهم ميلي 
متر به ثبت رسيد. مدير كل هواشناسي 
خوزستان گفت: آسمان استان  امروز 
هم  ابري همراه با رگبار و رعدوبرق 

و وزش باد است.
  * سالي پربار براي كشاورزي 

تداوم بارندگيهاي پاييزي در 
خوزستان كه متاثر از نفوذ چند سامانه 
بارش زاي جنوبي(ســـوداني) بوده 
ســـالي پربار براي بخش كشاورزي 
خوزســـتان در سال زراعي 98ـ  97

نويد ميدهد.
موج جديـــد بارندگيها در 
خوزســـتان از اوايل جمعه با نفوذ 
سامانه پرقدرت جنوبي به شكل باران 
در دشتها و بارش برف در مناطق 
كوهستاني و مرتفع استان شروع شد 
و اين بارشهاي پربركت تا امروز  با 

شدت و ضعف ادامه داشت.
 رودخانه جراحي در شـــرق 
خوزستان كه سالها بيرمق و از نفس 

افتـــاده بود، با بارندگيهاي بابركت 
پاييزي جان تازه گرفت تا كشاورزان 
ايـــن منطقه بتوانند با پمپهايي كه 
از قبل آماده كرده بودند، بخشـــي 
از آب مـــورد نياز خـــود را از اين 
رودخانه كه حاال جان گرفته اســـت 

برداشت كنند.
بارندگيهاي پاييزي تنها براي 
كشـــاورزي خوزســـتان پرخير و 
بركـــت نبود، بيش از 30 هزار كلني 
زنبور عسل در پي سرسبزي دشت 
خوزستان در مناطق مختلف فعاليت 
خود را به اميد توليد باكيفيت عسل 

آغاز كردند. 
مديركل منابع طبيعي خوزستان 
در خصـــوص بركات بارندگيهاي 
اخير پاييزي گفت: بارشها با رژيم 
مناسب سبب مرطوبشدن و اشباع 
كانونهاي ريزگردها در جنوب شرق 

اهواز شده است.
احمد مطيعي افزود: در 30هزار 
هكتـــار از اراضي فـــوق بحراني 
جنوبشرق اهواز عمليات نهالكاري 
انجام شده يا در دست اجرا است كه با 
اين بارندگيها نياز آبي نهالها از كانال 

آبياري به صفر رسيده است.
نخيالت شـــهرهاي جنوبي 
خوزستان كه تابستان امسال با بحران 
شوري آب رو به رو بودند و آسيب 
جدي به آنان وارد شد با بارشهاي 
پاييزي و شستن گرد و غبار از نخلها، 

جان تازهاي گرفتند.
* عشــاير خوزستان مسرور از 

بارندگيها
برآوردهـــاي اداره كل امـــور 
عشايري خوزستان نشان ميدهد كه 
بارندگيهاي پاييزي ســـبب شده تا 
نيازهاي آبي 11هزار خانوار عشاير 
كوچرو اســـتان به طور كامل رفع 
شود.علي رحم كريمي مديركل امور 
عشايري خوزستان گفت: بارندگيها 
ضمن آنكه مسيلهاي فصلي را پرآب 
كرده، رشد مراتع در مناطق قشالقي 
استان خوزســـتان را براي تعليف 
دامهاي سبك (گوسفند و بز) افزايش 

داده است.
* بهبود سفرههاي آب زيرزميني به 
اعتقاد كارشناسان امور آب و آبخيزداري، 
بارندگيهاي پاييزي تا حدودي توانسته 
به بهبود سفرههاي آب زيرزميني استان 
خوزستان كمك كند و چشمههاي كم 
رمق شمال و شمالشرق استان را جان 

تازهاي دهد.
دوتاالب شادگان و هورالعظيم 
نيز بـــه مدد بارندگيهاي پاييزي با 
ورود ســـيالبهاي لحظهاي، جان 
گرفتند و اراضي خشـــكيده اطراف 
ايـــن 2 تاالب بيـــن المللي كه در 
سالهاي اخير به كانونهاي ريزگرد 
تبديل شده بود تا حدي مرطوب و 

سيراب شدند.
آتشسوزي  اصلي  كانونهاي 

در نيزارهـــاي بخش عراقي تاالب 
هورالعظيم نيز با بارشهاي سيلآساي 

پاييزي خاموش شد.  
* ســفيدپوش شدن  ارتفاعات 

دهدز  
نخســـتين بارش برف پاييزي 
ارتفاعات منگشت و دهدز از توابع 
شهرســـتان ايذه در خوزســـتان را 

سفيدپوش كرد.
مصطفي سمالي فرماندار ايذه با 
بيان اينخبر، افزود: بيشتر ارتفاعات 
بخش دهـــدز از جمله كوه قارون، 
منگشت، موهسفيد، روستاهاي ميان 
دژان، دشت، ســـرصحرا و لنده از 
اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار 
ســـفيدپوش هستند. به گفته عباس 
شرفي مديركل راهداري و حمل و 
نقل جادهاي لرستان با وجود بارش 
باران و برف تمامي محورهاي ارتباطي 
اســـتان باز و تـــردد در آنها جريان 

دارد.
وي افزود: در گردنه زاليان در 
محـــور ارتباطي خرمآبادـ  بروجرد، 
گردنه گاماسياب در محور نورآبادـ  
نهاوند، گردنه گله بادوش در محور 

ارتباطي شولآبادـ  اليگودرز ونيز چمن 
سلطان در محور اليگودرزـ  فريدن 
برف باريـــد و گروههاي راهداري 

جادهها را برفروبي كردند. 
او با اشـــاره به بارش باران  و 
برف و لغزنده بودن جادههاي استان 
لرســـتان به رانندگان توصيه كرد از 
ســـفرهاي غيرضروري پرهيز كرده 
وضمـــن توجه به توصيههاي پليس 
و عوامـــل راهداري، خودرو خود را 
به زنجير چرخ و چراغ مهشـــكن 

مجهز كنند.
تردد در گردنههاي كوهستاني 
شهرستان سپيدان فقط با زنجيرچرخ 

امكانپذير است.
فرمانده پليس راه شمال فارس 
گفت: به علت بارش برف، تردد در 
جاده سپيدان به ياسوج و سپيدان به 
كمهر و جاده پيســـت اسكي فقط با 
زنجير چرخ امكانپذير است و ساير 
جادههاي استان به علت بارش باران، 

لغزندهاند.
* طغيان رودخانه در بازفت  

رودخانه بازفت در شهرســـتان 
كوهرنگ از توابع استان چهارمحال و 

بختياري طغيان كرد.
فرمانـــدار  كوهرنـــگ گفت: 
باطغيان اين رودخانه راه ارتباطي 15
خانوارمحله «چمن گلي» شهر بازفت، 
سالن ورزشـــي، مدرسه راهنمايي 

مسدود شد. 
* بارش برف در فريدن

برف شهرســـتان فريدن استان 
اصفهان را سفيدپوش كرد.

رئيـــس اداره راهـــداري و 
حملونقل جادهاي فريدن گفت: ميزان 
بارش برف در شهرها و روستاهاي 

فريدن20 و در ارتفاعات بيشتر از35
سانتيمتر است. 

ديروز قرار بود جشنواره بركت 
و رحمت، شـــكرانه برداشت سيب 
زميني، در روســـتاي عادگان فريدن 
برگزار شود كه بهدليل بارش سنگين 
برف و مشكل در رفت و آمد مردم 

اين جشنواره برگزار نشد.
بارش برف راه ارتباطي هفت 
روســـتا را در فريدونشهر با مركز 

شهرستان مسدود كرد.
سرپرســـت مديريت بحران 
اســـتانداري قزوين گفت: با وجود 
بارندگيهـــاي متناوب باران و برف 
در مناطق مختلف اســـتان، موردي 
از ســـيل يا آبگرفتگي گزارش نشده 
است. قدرتاهللا مهديخاني با اشاره به 
بارشهاي خفيف برف در گردنههاي 
ِهجيب، ُقسطين الر، بهرامآباد و طالقان 
افزود: دستگاههاي خدماترسان در 

حالت آماده باش هستند.
وي اضافه كرد: مشكل چاههاي 
جذبي در زير يكي از پلهاي نظام آباد 
موجب جمعشدن آب شده بود كه 
بدون خسارت و به صورت كامل رفع 

شد. وي از دو مورد سانحه رانندگي 
منجر به فوت در آزادراههاي استان 
قزويـــن خبر داد و گفت: در اين دو 
حادثه كه شنبهشب در آزادراه قزوين 
ـ زنجان و قزوينـ  رشـــت رخ داد 
در مجموع دو نفر جان باختند و دو 

نفر هم مصدوم شدند.
رئيس جمعيـــت هالل احمر 
كهگيلويـــه گفت: در پي بارندگي و 
جاريشدن سيل در معابر و خيابانها، 
منازل كوي جانبازان، دادگستري قديم 
و پايين شهر دچار آبگرفتگي شدند.
ســـيد عادل رهبريان افزود: 2

منزل مسكوني در روستاهاي دم مهد 
و كوشك ابول از توابع اين شهرستان 
تخريب شد كه نيروهاي هالل احمر 
با تامين امكانات مورد نياز به ساكنان 

اين منازل امداد رساني كردند.
* مســدود شدن راه 100 روستا  
بر اثر بارش ســـنگين برف و باران 
در چند روز اخيـــر جاده ارتباطي 
100 روستا در كهگيلويه و بويراحمد 

مسدود شد.
مديركل راهداري و حمل و نقل 
جادهاي استان گفت:عمده روستاهايي 
كه راه ارتباطي آنها مسدود شد در 
بويراحمد،كهگيلويه،  شهرستانهاي 
لنده و چرام بـــوده اند. خوان پايه 
افـــزود: در برخي محورهاي اصلي 
اســـتان نظير محور ياسوجـ  باغچه 
سادات به دهدشت، ياسوجـ  اقليد، 
سيســـخت به پادنا، ياسوجـ  شيراز 
و منطقه مارگون شاهد بارش برف 

هستيم.
  * صداي پاي زندگي در رودخانه 

خشك شيراز
رودخانه خشـــك شـــيراز با 

بارندگيهاي اخيـــر جاني دوباره 
يافت.

جاريشدن سيل در رودخانه 
خشك شيراز سبب خوشحالي مردم 
شـــده و عده زيادي را به تماشـــا 

نشاند.
با شـــروع بـــاران از  جمعه، 
سيالب در رودخانه خشك جاري 
شـــد  و مردم شيراز كه سالهاست 
بارندگي چندان زيادي را در شـــهر 
خود نديدهاند پر آب شدن آن را از 

لنز دوربين به تصوير كشيدند.
بارش باران و برف در چهارمين 
روز از ســـومين ماه پاييز در برخي 
مناطق آذربايجان شرقي گزارش شد.
بارش رحمت الهي در نواحي غربي 
و جنوبي استان و تبريز لطافت خاصي 

به هواي اين مناطق داد.
در ارتفاعات برخي شهرستانها 
همچون آذرشـــهر،  اسكو، هريس، 

شبستر و ورزقان هم برف باريد.
* آخرين برآورد خسارت سيل 

گيالن
بارش باران در 24 ســـاعت به 
برخي جادهها و آب بندهاي فومن 

و ماسال آسيب وارد كرد.
فرمانـــدار فومن گفت: بارش 
باران و جاريشدن سيل  به تعدادي 
پل و راه روستايي اين شهرستان بيش 
از يك ميليارد تومان خسارت وارد 
كرد. قاسمنژاد افزود: بر اثر سيل اخير 
ديواره رودخانههاي گشت رودخان، 
قلعه رودخان و ماســـوله رودخان 
ريزش كرد و ورودي پلهايشان نيز 

تخريب شد. 
آسمان استان ايالم شاهد نزول 

رحمت الهي بود.
بنابراعالم اداره كل هواشناسي 
اســـتان از صبح جمعه تا صبح شنبه 
شهرســـتانهاي  آبدانان وايوان  به 
ترتيب با 124و3/39 ميليمتر، بيشترين 
وكمترين ميزان بارندگي را به خود 

اختصاص دادند.
كارشناسان هوا شناسي ميگويند 
سامانه بارشزا كه از روز جمعه وارد 
استان شده است به تدريج تا عصر 
امروز تضعيف و از آســـمان استان 

خارج ميشود.
امدادگران جمعيت هالل احمر 
چهارمحالوبختياري به  110 حادثه 
ديده برف و باران خدمات رســـاني 
كردنـــد. مديرعامل جمعيت هالل 
احمر استان گفت: در پي بارش برف 
و بـــاران، نيروهاي امدادي جمعيت 
هالل احمر استان به 110 حادثهديده 

امدادرساني كردند.   
مركز مديريت راههاي سازمان 
راهـــداري و حمل و نقل جادهاي 
كشـــور اعالم كـــرد؛ تردد در همه 
محورهاي اصلي كشـــور عادي و 

روان است.
براساس اين گزارش در برخي 
محورهاي آذربايجان شرقي، اردبيل، 
سمنان، لرستان، تهران، چهارمحال و 
بختياري، فارس، مازندران، كردستان 
و كهگيلويه و بوير احمد شاهد برف 
و باران بود. بر اســـاس اعالم اين 
مركز در برخي محورهاي آذربايجان 
غربي، اصفهان، البرز، ايالم، بوشهر، 
قزوين، قم، زنجان، گيالن، سمنان، 
مركزي، همدان و كرمانشاه  بارش 
باران گزارش شد. محورهاي اميديه 
ـ ديلـــم، هنديجانـ  ديلم  و ديلمـ 
بهبهان هم مســـدود اعالم شدند.
پليـــس راه هم به رانندگان توصيه 
كرد: درصورت تردد در محورهاي 
كوهســـتاني و برفگير حتما زنجير 

چرخ به همراه داشته باشند.

خرسندي كشاورزان از تداوم بارندگي در كشور 

سرويسشهرســـتانها: خانواده 
مامور پليســـي كه در پي تصادف 
رانندگي هنگام انجام  ماموريت دچار 
مرگ مغزي شده بود، اعضاي بدن او 

را اهدا كردند.
 ســـرهنگ كاووس محمدي 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
فارس با بيان اينخبر، افزود: ستوان 
دوم «نصيـــر ضرغامي» مامور دالور 
پليس راه «سعادت شهر» هنگام اعزام 
به ماموريت و رسيدگي به تصادفي 
در گردنه «شهيدآباد» بر اثر برخورد با يك خودرو عبوري مصدوم و دچار 

مرگ مغزي شد.
وي اضافه  كرد: با رضايت خانواده اين مامور پليس، اعضاي بدن وي 

در بيمارستان نمازي شيراز به بيماران نيازمند اهدا شد.

اهداي اعضاي بدن مأمور پليس فارس 
به بيماران نيازمند، زندگي بخشيد

محكوميت 152 ميلياردي شركت توليدكننده محصوالت سلولزي
ســـرويس خبر: سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از جريمه 152

ميليارد ريالي مديرعامل يك شركت توليدكننده موادسلولزي خبر داد.
سيدياسر رايگاني افزود: با گزارش سازمان حمايت از مصرف كننده و 
توليدكننده در مورد تخلف يك شركت توليدكننده مواد سلولزي (دستمال 
كاغذي)، پرونده تخلف تشـــكيل و در تعزيرات حكومتي اســـتان تهران 
رسيدگي شد.وي افزود: پس از بررسيها و رسيدگي به پرونده مشخص 
شـــد كه اين شـــركت سال 96 اقدام به گرانفروشي 14 ميليون كيلوگرم از 
توليدات مواد اوليه كرده و بر همين اساس متهم به پرداخت 152 ميليارد 
و 928 ميليون ريال جريمه نقدي و ممهور كردن پروانه شـــركت به مهر 

تخلف مرتبه اول محكوم شده است.
چوپان خائن با استفاده از بالگرد دستگير شد

سرويس شهرستانها: جانشين فرماندهي انتظامي يزد گفت: با تالش 
ماموران انتظامي شهرستان تفت، يك چوپان خائن با استفاده از تيم پروازي 
بالگرد دستگير شد.سرهنگ سيدرضا مكي افزود: اين چوپان با سوء استفاده 
از اعتمـــاد صاحب كار خـــود، 114 راس دام را ربوده بود تا در فرصتي 
مناسب آنها را از استان يزد خارج كند. به گفته وي در پي تماس تلفني 
يكي از شهروندان تفتي مبني بر سرقت دامها، شناسايي و دستگيري سارق 

در دستور كار ماموران قرار گرفت. 
وي با بيان اينكه كارشناسان، ارزش دامهاي كشف شده را يك ميليارد 
و 900 ميليون ريال برآورد كردند، اضافهكرد: با تالش ماموران و همچنين 
تيم پروازي بالگرد، محل سارق شناسايي و متهم دستگير و تحويل مراجع 

قانوني شد.

مجازات جايگزيني كه منجر به  استخدام شد
ســـرويسحوادث: متهمي كه مرتكب بزه بريدن بوتهها و درختچهها 
شده بود بعد از اجراي حكم كاشت 2هزار نهال به جاي حبس، در محل 

اجراي حكم استخدام شد.
به گزارش معاونت اجتماعي و پيشـــگيري از وقوع جرم قوهقضائيه؛ 
متهم طي مجازاتهاي جايگزين به انجام 80 ساعت خدمات عمومي براي 
كاشـــت 2 هزار نهال تاغ و اتريپليكس محكوم شـــده بود تا حكم نظارت 
اداره منابع طبيعي در طرح «بيابان زدايي و تثبيت شنهاي روان در منطقه 

كانون بحران» اجرا شود.
اما در اتفاقي جالب، از آنجا كه پيمانكار مشاركتي اجراي طرح از نحوه 
عملكرد محكوم عليه ابراز رضايت داشـــت، پس از اجراي حكم و اتمام 
دوران محكوميت، متهم مذكور را در محل استخدام كرد و اين فرد درحال 

حاضر مشغول كاشت و ساير كارهاي محوله است.
پليس سمنان سركرده شبكه قاچاق مرفين و هروئين را دستگير كرد

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان سمنان گفت: سركرده و اعضاي 
شبكه سوداگران مرگ با 315 كيلوگرم مرفين و هروئين دستگير شدند.

  سردار روحاالمين قاسمي افزود: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه 
با موادمخدر استان سمنان با ماهها تالش و پيگيريهاي اطالعاتي موفق به 
شناسايي اعضاي اين شبكه  شدند. وي ادامه داد: متهمان، مواد مخدر را از 

شرق كشور به مناطق مركزي و  تهران قاچاق ميكردند.
او اضافه كرد: يكي از سرشبكههاي اصلي قاچاق مواد مخدر نيز به 
عنوان سركرده همين گروه مشغول فعاليت بود كه با تالش ماموران انتظامي 
اســـتان سمنان شناسايي و دستگير شد.وي افزود: در بازرسي از مخفيگاه 
ســـوداگران مرگ در كرمان 310 كيلوگرم مرفين، پنج كيلوگرم هروئين و 

تعدادي تجهيزات استعمال مواد مخدر كشف شد.

مرگ خاموش 3 نفر در مراغه  
ســـرويس شهرستانها: ســـه عضو يك خانواده بر اثر گاز گرفتگي 
در مراغه جان خود را از دســـت دادند.جواد پنداشـــته مديرعامل سازمان 
آتشنشاني و خدمات ايمني مراغه با اعالم اينخبر، افزود: حادثه در شهرك 
وليعصر(عج) شهر مراغه اتفاق افتاد.وي ادامه داد: پس از دريافت گزارش 
تلفني شهروندان، اكيپ ايستگاه شماره 2 آتشنشاني مراغه در محل حادثه 
حاضر شد. اما هر سه عضو خانواده شامل مرد 32 ساله، زن 30 ساله و 
كودك هفت ســـاله به دليل مســـموميت شديد ناشي از گاز گرفتگي جان 

خود را از دست داده بودند. 
مرگ 25 دانشآموز هندي در سقوط اتوبوس به كانال آب  

هند: 25 تن در سقوط يك اتوبوس حامل دانشآموزان به كانال آب 
در جنوب هند جان باختند. اين حادثه در منطقه «مانديا» در پي از دست 
دادن كنترل راننده به دليل سرعت باالي اتوبوس رخ داد. بيشتر كشته شدگان 

كودك و دانشآموز بودند كه از مدرسه باز ميگشتند.

اخبار حوادث

معاون سابق بانك مركزي در دادگاه 
جرائم اقتصادي محاكمه ميشود

ســـرويس خبر: رئيس دادگســـتري استان تهران گفت: پرونده احمد 
عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي به دادگاه ويژه جرائم اخاللگران 

اقتصادي رفته و محاكمه وي علني انجام ميشود.
غالمحسين اسماعيلي اظهار داشت: همان طور كه قبًال دادستان تهران 
اعالم كرده، كيفرخواست اين پرونده صادر و براي رسيدگي به دادگاههاي 

ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران اقتصادي ارسال شده است.
رئيس كل دادگستري استان تهران افزود: اين پرونده تعيين شعبه هم شده 
و مانند ساير پروندههاي اخاللگران اقتصادي به صورت علني مورد رسيدگي 
قرار ميگيرد. اسماعيلي از بيان شعبه دادگاهي كه قرار است به پرونده عراقچي 
رسيدگي كند، خودداري كرد و گفت: اجازه بدهيد تا زمان برگزاري دادگاه، 
شعبه رسيدگي كننده را اعالم نكنيم تا قاضي با آرامش بيشتري پرونده را مورد 
بررسي و مطالعه قرار دهد. وي درباره اينكه آيا پرونده ثبت سفارش خودروهاي 
وارداتي نيز به دادگاه واصل شده است يا خير افزود: اين پروندهها هنوز در 

مرحله تحقيقات در دادسرا قرار دارد و به دادگاه نيامده است.
اسماعيلي يكي از داليل طوالني شدن تحقيقات پرونده واردات خودرو 
را ابعاد گسترده اين پرونده خواند و ادامه داد: يكي ديگر از داليلي كه موجب 
طوالني شـــدن روند تحقيقات شده اين است كه برخي جرائم مربوط به 
اين موضوع خارج از حوزه قضايي تهران اتفاق افتاده است و همين مسأله 
موجب شده تكميل تحقيقات زمانبر شود. او ابراز اميدواري كرد در اسرع 

وقت پرونده ثبت سفارش واردات خودرو تكميل شود.
 * مجازات محكومان واردات شكر 

رئيس كل دادگســـتري استان تهران از صدور رأي دادگاه تجديدنظر 
مربوط به يكي از پروندههاي مفاسد اقتصادي با موضوع واردات شكر خبر 

داد و اسامي محكومان و ميزان مجازات آنان را اعالم كرد.
اســـماعيلي گفت: در اين پرونده كه مربوط به قبل از تشكيل شعب 
ويژه اســـت، اعضاي يكي ازشبكههاي مهم جرائم اقتصادي كه در حوزه 
واردات شكر مرتكب جرائم ارتشاء، كالهبرداري، جعل اسناد دولتي اعم 
از اسناد اعتباري و غيره شده بودند، تحت تعقيب قرار گرفته و 15 نفر از 
اعضاي اصلي آن به تحمل حبس، تحمل ضربات شالق، پرداخت جزاي 
نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند. به گفته اسماعيلي 
برخي از اعضاي اصلي اين گروه را كارمندان يكي از بانك ها و دفاتر اسناد 

رسمي تشكيل ميدادند. 
وي اضافه كرد: اســـامي محكومان اين پرونده شـــامل مهدي شمس، 
محمود مقدم فر، حســـن نامداري، محمد مصاحبي پيرموسايي، سيفاهللا 
روزبهاني، مرادعلي محمدي ماتك، سيد محمد ساجدي، مهدي محمدي 
مقدم، سيدمحمود موسوي، افشين شريفي پور، ابوالقاسم عنايت اللهي، ايرج 
فرشباف، سيد مجتبي شبيري، حسن نامدار و سعيد سيف است. رئيس كل 
دادگستري استان تهران افزود: در اين رأي كمترين مجازات شامل حبس 

به ميزان 2سال تعيين شده و بيشترين آن 13سال حبس است.

كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: 
سهزمينلرزه نســـبتاً شديد عصر 
ديروز و ديشـــب مناطقي از استان 
كرمانشاه را لرزاند. نخستين زلزله 
به بزرگي 3/5 ريشـــتر، ساعت 17

رخ داد و زلزلههـــاي بعـــدي در 
ساعتهاي 20:07 و 20:45 روي 
داد. در پـــي آخرين زمينلرزه كه 
شدت آن 6/4 ريشتر گزارش شده 
است، ساكنان منطقه دچار وحشت 
شدند و مردم سراسيمه از خانههاي 

خود بيرون ريختند. 
زمينلرزهها در شـــهرهاي 

كرمانشاه، سرپلذهاب و گيالنغرب 
شدت بيشتري داشت.  

در پي وقوع اين حادثه طبيعي، 
ستاد بحران در استانداري كرمانشاه 
تشكيل شـــد و نيروهاي امداد و 
نجات براي كمكرساني به مناطق 
آســـيبديده رفتند. زمينلرزهها 
كيلومتري زمين به وقوع  درعمق 7
پيوســـت و بين 10 تا 15 ثانيه به 

طول انجاميد.
تا لحظه تنظيم خبر گزارشي 
از ميزان خرابي و خسارات زلزله و 
تلفات احتمالي آن دريافت نشد .

زمين لرزه3 بار مناطقي 
از  استان كرمانشاه  را لرزاند 
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فوتبال 7 نفره در تدارك بازگشت  به بازي هاي پارالمپيك  اخبار كوتاه خارجىاخبار كوتاه داخلى

ياران عبادى پور با شكست راهى جام باشگاه هاى جهان شدند
تيم واليبال اسكرا بلهاتوف لهستان در هفته 
نهم پالس ليگا با نتيجه سه بر يك برابر تيم 
آلورن شكست خورد و به رده هفتم سقوط 
كرد.به گزارش ايســـنا، هفته نهم ليگ واليبال 
لهســـتان، پالس ليگا با برگزارى چند ديدار 
آغاز شد كه در يكى از مهمترين بازى ها تيم 
اسكرا بلهاتوف برابر ميزبانش شكست خورد.

در يكى از ديدارها تيم اســـكرا بلهاتوف در 
حضور ثابت ميالد عبادى پور مهمان تيم رده سومى آلورن زاويرسى بود كه 
در پايان زنبورهاى زرد با حساب سه بر يك و با امتيازهاى 20-25، 20-25، 
25-27 و 25-21 شكست خوردند تا با پنج برد و 15 امتياز به رده هفتم 
سقوط كنند.در اين ديدار عبادى پور هرچند توانست 11 امتياز براى اسكرا 
كسب كند اما موفق نشد مانع از شكست اسكرا پيش از حضورش در جام 
باشگاه هاى جهان شود.در جدول چهارده تيمى پالس ليگا تيم زاكسا كوژله 

با 23 امتياز در صدر قرار دارد و گراد رادوم در رده دوم قرار دارد.
نارضايتى سرمربى الغرافه از طارمى

سرمربى الغرافه از عملكرد طارمى در ديدار 
برابر السيليه راضى نيست.به گزارش ايسنا و به 
نقل از الراى، الغرافه كه مهدى طارمى را در تركيب 
اصلى خود داشت در هفته سيزدهم ليگ ستارگان 
قطر به مصاف السيليه رفت و با نتيجه دو بر يك 
تن به شكست داد.طارمى در اين ديدار نتوانست 
عملكرد خوبى از خود نشان دهد و به همين خاطر 
هم برخالف ديدارهاى قبلى در اين ديدار تعويض 
شد.جوركوف سرمربى الغرافه از عملكرد مهاجم ايرانى تيمش در اين ديدار راضى 
نيست.او بعد از بازى گفت: متاسفانه خط حمله ما از جريان بازى خارج بود. 
ما حداقل 5 فرصت خوب گلزنى داشتيم كه نتوانستيم از آن ها استفاده كنيم. 

اشتباهات بد و سهل انگارى باعث شد تا بازنده اين بازى باشيم.
توقف  بارسلونا و شكست رئال مادريد

شاگردان  ارنستو والورده درتيم بارسلونا 
با گل دقايق پايانى عثمان دمبله از شكست 
برابر تيم سخت كوش اتلتيكو مادريد گريخته 
و رستگار شدند.به گزارش ايرنا؛ بازيكنان اين 
تيم درحساس ترين ديدار هفته سيزدهم الليگا 
در ورزشگاه « واندا مترو پوليتانو» ميهمان تيم 
اتلتيكو مادريد بوده و به ســـختى با اين تيم 
مساوى كردند.ابتدا ديگو كاستا دردقيقه 77 

براى تيم مادريدى گلزنى كرد و تيم خود را پيش انداخت سپس دمبله با گلى 
كه در دقيقه 90 در درون دروازه تيم ميزبان جاى داد بازى را به تساوى كشاند 
و مانع از شكست آبى انارى ها شد.تيم بارسلونا با كسب يك امتياز اين ديدار 25 
امتيازى شد اما همچنان درصدر جدول رده بندى ماند.شاگردان ديگو سيمئونه نيز 
با اين تساوى خانگى 24 امتيازى شده و به فاصله يك امتيازى حريف قدرتمند 
خود درصدرجدول رده بندى رسيدند.تيم رئال مادريد نيز با تيم ايبار ديدار و با 
نتيجه غيرقابل باور 3 برصفر مغلوب اين تيم شد تا سانتياگو سوالرى سرمربى 

جديد اين تيم نيز نخستين شكست خود با كهكشانى ها را تجربه كند.
برترى اينترميالن و يونتوس در سري آ

تيم هاى فوتبال اينترميالن و يوونتوس برابر 
حريفان خود به پيروزى رسيده و در صدر جدول 
رده بندى اين رقابت ها ماندند.به گزارش ايرنا؛ تيم 
صدرنشــــين يوونتوس در ادامه رقابت هاى هفته 
سيزدهم برابر تيم اسپال به ميدان رفت و اين تيم 
را با نتيجه 2 بر صفر شكست داد.كريستيانو رونالدو 
و ماريو مانژوكيچ گل هاى تيم يوونتوس را درون 
دروازه حريف جاى داده و بيشــــترين سهم را در 
كسب اين پيروزى برعهده داشتند.تيم يوونتوس با كسب هر سه امتياز اين ديدار، 
37 امتيازى شد و در صدر جدول رده بندى اين مسابقات ماند.تيم اسپال نيز 
با 13 امتياز از رده سيزدهم تكان نخورده و بدون تغيير در جايگاه خود ماندگار 
شد.تيم اينترميالن نيز در ادامه اين رقابت ها با تيم فروزينونه يكى از تيم هاى 
قعر نشين اين رقابت ها ديدار و اين تيم را با نتيجه 3 بر صفر مغلوب كرد 
.تيم اينترميالن با اين برد 28 امتيازى شد و جايگاه دوم جدول رده بندى اين 
رقابت ها را تصاحب كرد.پيش از برگزارى اين دو ديدار تيم اودينزه با نتيجه 

يك برصفر تيم آ.اس رم بحران زده را شكست داد.

تيم تكواندو شهردارى ورامين قهرمان جهان شد
جوانان شايسته تكواندو ايران 
با 5 برد متوالـــى مقتدرانه عنوان 
نخســـت بيســـت و دومين دوره 
مسابقات قهرمانى تيمى جهان را به 
نام كشورمان ثبت كردند.به گزارش 
خبرگزارى فارس و به نقل از روابط 
عمومى فدراسيون تكواندو، بيست 
و دومين دوره مســـابقات تكواندو 
قهرمانى تيمى جهان در سال 2018 با 
حضور 8 تيم دعوت شده از سوى فدراسيون جهانى با قهرماني تيم شهرداري 
ورامين به پايان رسيد. تيم شهردارى ورامين به عنوان نماينده ايران در گروه 
دوم با تيم هاى آذربايجان، چين و ازبكستان هم گروه شده بود بدون شكست 
راهى نيمه نهايى شد.نمايندگان شايسته كشورمان در مرحله نيمه نهايى رو در 
روى تيم قزاقستان قرار گرفتند و توانستند با شايستگى نتيجه را 49 بر 29 
به نفع خود به پايان برساند و به فينال راه پيدا كنند. در فينال نيز در پايان 
ديدارى حساس و نفس گير موفق شدند تكواندوكاران روسيه را 31 بر 30 
مغلوب خويش ساخته و بر سكوى قهرمانى بايستند.آذربابجان و قزاقستان 

مشترك به عنوان سومى رسيدند.   
توقف سپاهان مقابل ماشين سازي 

هفته سيزدهم ليگ برتر فوتبال در حالي در شهرهاي مختلف پيگيري 
شد كه در يكي از مهمترين ديدارها، سپاهان مقابل تيم ماشين سازي با نتيجه 
يك بر يك متوقف شـــد، پيكان با نتيجه 3  بر2 به فوالد باخت،ســـپيد رود 
رشت يك بر صفر در مقابل نفت مسجد سليمان با شكست مواجه شد و 
صنعت نفت آبادان و نساجي مازندران هم به تساوي يك بر يك رسيدند.  
تقابل ذوب آهن و پارس جنوبي هم با برتري يك بر صفر جنوبي ها به پايان 

رسيد.
تساوى زير باران پرسپوليس با تراكتور سازي

تيم فوتبال پرســـپوليس در هفته ســـيزدهم ليگ برتر فوتبال مقابل 
تراكتورسازى با نتيجه تساوى متوقف شد تا شانس رسيدن به رده سوم جدول 
را از دست بدهد.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سيزدهم ليگ 
برتر فوتبال تيم پرسپوليس در ورزشگاه آزادى به مصاف تيم تراكتورسازى 
رفت كه اين مسابقه با نتيجه تساوى بدون گل به پايان رسيد.بازى در نيمه اول 
تحت تاثير بارش باران و لغزندگى زمين قرار داشت. پرسپوليس در اين نيمه 
بازى برترى به نمايش گذاشت و دو موقعيت خوب گلزنى به دست آورد. 
در نيمه دوم هر دو تيم بازى هجومى ترى را از خود به نمايش گذاشتند. 
پرسپوليس با اين تساوى، 21 امتيازى شد تا شانس رسيدن به رده سوم جدول 
را از دست بدهد و در همان رده چهارم جدول باقى بماند. تراكتورسازى 

هم با اين تساوى 23 امتيازى شد و در رده سوم باقى ماند.
پيروزى پديده بر سايپا

تيم فوتبال پديده با برترى يك گله مقابل سايپا به صدر جدول ليگ هجدهم 
بازگشت.به گزارش ايسنا، دو تيم فوتبال پديده و سايپا در چارچوب هفته سيزدهم 
ليگ برتر فوتبال ايران در ورزشگاه امام رضا به مصاف هم رفتند كه پديده باز 
هم با گل دقايق پايانى هافبك خود توانست سه امتياز اين ديدار را كسب كند 
و پنجمين پيروزى متوالى خود در ليگ برتر را بدست بياورد.تك گل اين ديدار 
را محمد قاسمى نژاد در دقيقه 82 وارد دروازه شاگردان على دايى كرد.پديده با 
اين پيروزى با 29 امتياز به صدر جدول برگشت و اختالفش را با سپاهان رده 

دومى به 3 امتياز افزايش داد. سايپا نيز با 16 امتياز در هفتم  باقى ماند.
برد و صعود استقالل به رده ششم جدول

ديدار تيم هاى استقالل خوزستان و استقالل تهران از هفته سيزدهم 
رقابت هاى ليگ برتر با پيروزى مردان شـــفر به پايان رسيد.به گزارش 
خبرگزارى فارس، ديدار تيم هاى استقالل خوزستان و استقالل تهران در 
ورزشگاه غدير شهر اهواز برگزار شد و در پايان استقالل تهران با نتيجه 
يك بر صفر به برترى رسيد.شاگردان شفر با اين برد به امتياز 18 رسيده و 
جاى پيكان را در رده ششم جدول گرفتند. استقالل خوزستان با توجه به 

اين شكست همچنان در قعر جدول رده بندى ليگ برتر قرار گرفت.
نخستين پيروزى تيم ملى فوتبال زنان ايران در كافا آسيا

تيم فوتبال زنان ايران در نخستين ديدار خود در رقابت هاى كافا آسيا 
تيم افغانستان را شكست داد.به گزرش ايرنا؛ اين رقابت ها از دوم تا دهم 
آذر در تاشكند ازبكستان برگزارمي شودكه شاگردان كتايون خسرويار با 
6 گل افغانستان را شكست دادند.تيم فوتبال زنان ايران در روزهاى سه شنبه 
و پنجشنبه به مصاف نمايندگان ازبكستان و تاجيكستان مى رود و در 

آخرين روز اين رقابت ها برابر قرقيزستان صف آرايى مى كند.

اين روزها رايزني در ورزش از عواملي 
اســـت كه مي تواند باعث موفقيت شود. البته 
هرچقدر كه بســـترهاي الزم قبل از رايزني ها  
آماده تر باشد راه توفيقات هموارتر و كوتاه تر 
مي شـــود. به واسطه اين رايزني ها، بسياري از 
كشورهايي كه در ورزش صاحب جايگاهي 
نبوده اند، روز به روز موفق تر شـــده و باالخره 

توانسته اند سهمي از مدالها داشته باشند. 
البته اين فقط به واسطه البي ها نيست بلكه 
متوليان ورزش جهان به اين نتيجه رسيده اند كه 
هرچقدر دايره موفقيت كشورها در مدال آوري را 
گسترده تركنند، حضور تعداد بيشتري از كشورها 
در ميادين تضمين مي شود و به اين ترتيب با 
آسان سازي شيوه حضور در مسابقات، به اين 
هدف خود نزديك مي شـــوند كه از آن جمله 
است  زياد كردن تعداد تيم هاي شركت كننده در 

مسابقات جهاني رشته هاي مختلف. 
در اين ميان برخي از كشـــورها هم كه 
بســـتر را مناسب مي بينند با نزديك شدن به 
متوليان ورزش جهان و آوردن ايده هاي نو و 
همكاري هاي الزم، امتيازاتي به دست مي آورند 
تا بتوانند بيش از آنچه كه مطرح بوده اند، مطرح 
شـــوند. نمونه اين تعامل هم، همان شده كه 
ميزبانان بازي هاي آسيايي، مي توانند يك رشته 
بومي محلي خود را در مسابقات شركت داده 
و به بيشترين تعداد مدالها برسند، مثل همان 
اتفاقي كه در بازي هاي آسيايي جاكارتا اندونزي 
افتاد و رشته بومي پنجاك سيالت براي ميزبان  
مدال هاي بسيار زيادي به همراه آورد كه اما هيچ 
ايرادي هم نمي توان بر آن گرفت و اين شرايط 

براي تمامي ميزبانان، فراهم است. 
به اين ترتيب متوليان ورزش هر كشور 
بايد سعي كنند تا به هر طريق ممكن به چنين 
امتيازاتي برسند و در ورزش هايي كه صاحب 
جايگاه هستند، بيشتر خودشان و جايگاهشان 
را نشان بدهند تا بتوانند به واسطه اين ورزش  به 
مدال هاي ارزشمند برسند.  فوتبال هفت نفره از 
جمله اين ورزش هاست كه ملي پوشان كشورمان 
قدرت بالمنازع آسيا و در جمع چهارپنج تيم 
برتر جهان هستند و نايب قهرماني پارالمپيك 
ريو را نيز در كارنامه دارند، اما با تصميم متوليان 
ورزش دنيـــا، اين ورزش از پارالمپيك حذف 
شـــده در حالي كه از جمله ورزش هايي است 

كه كاروان كشورمان به مرغوب ترين مدال ها در 
آن اميدوار است بنابراين حضور نداشتن فوتبال 
هفت نفره در پارالمپيك يعني از دســـت رفتن 

شانس مسلم يك مدال. 
با اين وجود اين ورزش همچنان بسيار 
پرطرفدار است، مسابقات قاره اي و جهاني آن 
برگزار مي شـــود و در حال حاضر هم جزيره 
زيباي كيش، ميزبان مسابقات فوتبال هفت نفره 
آســـيا، اقيانوسيه است و ملي پوشان كشورمان  

شانس اول قهرماني. 
اما بدون شـــك هـــدف از ميزباني اين 
مســـابقات مهم توسط فدراسيون ورزش هاي 

جانبازان و معلولين ايران، فقط رســـيدن به 
قهرماني نيســـت بلكه با ارتباطي كه متوليان 
ورزش كشـــورمان در جريان اين مسابقات  
با متوليان فوتبال هفت نفره جهان و همچنين 
متوليان تيم  هاي شركت كننده مي گيرند، تمام 
تالش خود را خواهند كرد تا اين ورزش بازهم 
بـــه پارالمپيك بازگردد و حداقل از پارالمپيك 

2024 بار ديگر به اين بازيها، بازگردد. 
گرفتن ميزباني رقابت هاي فوتبال هفت نفره، 
آســـيا، اقيانوسيه آن هم با بهترين نوع ميزباني 
تا جايي كه نماينده ســـازمان جهاني از شرايط 
ميزباني ايران كامـــًال رضايت دارد مقدمه اي 
است براي شـــروع شدن مذاكرات جدي تر 
براي بازگشت اين رشته ورزشي به بازي هاي 
پارالمپيك در حالي كه فدراسيون ورزش هاي 
جانبازان و معلولين ايران، باني اين ماجرا شده 
و رايزني ها و پيگيري هاي كشـــورهاي ديگر  

مي تواند اميدواري ها را به بازگشت اين ورزش 
به پارالمپيك، بيشتر كند. 

در هر صورت اين مســـابقات از روز 
شنبه با حضور تيم هاي ايران، استراليا، تايلند، 
كره جنوبي، و اردن در بهترين فصل جزيره زيباي 
كيش آغاز شده و پنجشنبه به پايان مي رسد در 
حالي كه قهرمان اين رقابت ها به مسابقات جهان 

راه خواهد يافت.
على صميمى: اميدوارم فوتبال هفت نفره 

به پارالمپيك بازگردد
رئيس فدراسيون ورزش هاى جانبازان و 
معلولين ابراز اميدوارى كرد كه رشـــته فوتبال 

هفت نفره بـــه بازى هاى پارالمپيك بازگردد 
تا كاروان ايران بازهم در اين رشـــته صاحب 

مدال شود.
حميد على صميمى در حاشيه مسابقات 
فوتبال هفت نفره قهرمانى آسيا-اقيانوسيه در 
منطقه آزاد كيش اظهار داشت: خوشبختانه شروع 
خوبى رقم خورد و شـــاهد بازى هايى پرگل 
و زيبا بوديم. يكى از دغدغه هاى ما بررســـى  
نماينده سازمان جهانى فوتبال هفت نفره بود 
كه قصد داشت امكانات ما را با استانداردهاى 
مد نظر تطابق بدهد. خوشبختانه او از شرايط 
ميزبانى ايران رضايت داشـــت و اين براى ما 
جاى خوشحالى دارد. وى افزود: ايران در فوتبال 
هفت نفره يكى از قطب هاى اصلى قاره آسيا 
و جزو پنج تيم برتر جهان اســـت. ما انتظار 
داريم كه مسئوالن اين رشته برنامه ريزى الزم 
براى بازگشت به به ليست بازى هاى پارالمپيك 

را انجام بدهند كه خوشبختانه با برنامه ريزى 
صورت گرفته، اميدواريم شاهد حضور فوتبال 
هفـــت نفره در 2024 باشـــيم، چرا كه هم 
مى توانيم دوباره يك مدال بگيريم و هم هيجان 

و جذابيت بازى ها 
زيادتر مى شود.

رئيس فدراسيون 
ورزش هاى جانبازان 
و معلولين ادامه داد: 
بـــراى ميزبانى اين 
دوره از مســـابقات 

افراد مختلفى زحمت كشيدند كه بايد به شوراى 
ورزش منطقه آزاد كيش، فدراســـيون فوتبال، 
كميته پارالمپيك و اعضاى فدراسيون جانبازان 
و معلولين اشاره كنم. به نظرم اين گونه ميزبانى ها 
اتفاق خوبى اســـت، چون به نوعى معرفى 
كشـــورمان نيز محسوب مى شود و مى توانيم 
در مسائل مديريتى هم پيشرفت كنيم. ضمن 
اينكه تيم هاى كشورمان مى توانند بدون خروج 
از ايران، يكسرى ديدارها با حريفان خوب را 
تجربه كنند. در واقع ما اين ميزبانى ها را با اين 

هدف انجام مى دهيم.
على صميمى درباره مســـائل مالى اين 
مســـابقات گفت: فعال كـــه خودمان پول را 
پرداخت مى كنيم، اما از سازمان جهانى فوتبال 
هفـــت نفره قول گرفته ايم كه بخش زيادى از 
هزينه رقابت ها را بپردازد. وى درباره عملكرد 
تيم ايران عنوان كرد: انتظار داريم كه تيم ملى 
در رتبه نخست قرار بگيرد. تيم ملى در مرحله 
انتقال است. همچنين كالس بندى ها هم تغيير 
كرده و كار سخت تر شده است. ما الزم داريم 
كه ديدارهاى تداركاتى بيشترى داشته باشيم و 
فقط با خودمان بازى نكنيم. قطعا با پيشرفتى 
كه داريم، حرف هاى زيادى براى گفتن خواهيم 
داشت. تمام تالش ما اين است كه همچنان در 
سطح باالى جهانى و بين پنج تيم برتر حضور 
داشته باشيم. البته حتماً نياز به اردوهاى متعدد 

داريم كه انشااهللا فراهم مى شود.
 فقط نــام يك بازيكن در كالس بندى 

حذف شد
مدير فنى تيم فوتبال هفت نفره ايران از 
حذف نام يكى از بازيكنان در كالس بندى براى 
مسابقات قهرمانى آسيا-اقيانوسيه خبر داد.نقى 

مهدوى، مدير فنى تيم ملى فوتبال هفت نفره 
ايران در حاشيه برگزارى رقابت هاى قهرمانى 
آسيا-اقيانوسيه در منطقه آزاد كيش اظهار داشت: 
طى روزهاى گذشـــته كالس بندى بازيكنان 
شركت كننده در اين مسابقات انجام شد. در اين 
كالس بندى ها كه نسبت به گذشته سختگيرى 
بيشـــترى وجود داشت و حتى از دستگاه هاى 
الكترونيكى هم استفاده شد، مهدى جمالى از 
تيـــم ايران موفق به اخذ مجوزهاى الزم براى 
حضور در اين تورنمنت نشد و بر همين اساس 
اين بازيكن را از ليست كنار گذاشتيم.وى با بيان 
اينكه از تيم ايران فقط جمالى در ليست نهايى 
قرار ندارد، گفت: در جريان بازى اول با تايلند 
ســـاير نفرات در ليست قرار داشتند و عالوه 
بر هفت بازيكنى كه در تركيب اصلى حضور 
داشتند، سه بازيكن نيز به عنوان نفر تعويضى 
راهى ميدان شدند.مدير فنى تيم فوتبال هفت 
نفره عنوان كرد: نه تنها از ايران، بلكه از ساير 
تيم ها نيز بازيكنانى در كالس بندى تاييديه 

الزم را كسب نكردند.
ســرمربى تيم ملى ايــران: فينال ما با 

استراليا است
ســـرمربى تيم فوتبال هفت نفره ايران از 

نتيجه ديدار با تايلند ابراز رضايت كرد.
 عليرضـــا روزبهانى پس از برترى 7 بر 
يك ايران مقابل تايلند در رقابت هاى قهرمانى 
آسيا-اقيانوسيه اظهار داشت: بازى اول در هر 
تورنمنتى هميشه سخت است و اوايل بازى 
هم همين شرايط وجود داشت؛ به خصوص 

آنكه در ايران بازى مى كرديم.
وى افزود: متاسفانه در كالس بندى ها به 
مشكل خورديم و كالس بندى چند بازيكن تغيير 
كرد كه همين مسئله به همراه ساير موارد همگى 
دســـت به دست هم دادند كه بازى سنگينى 
داشته باشيم. به هر حال سعى كرديم بازى را 
مديريت كنيم و از نتيجه اى هم كه بدســـت 
آمد راضى هستم.سرمربى تيم ملى فوتبال هفت 
نفره با اشاره به نتيجه بازى استراليا و كره جنوبى 
جنوبى گفت: استراليا يك تيم فيزيكى نشان 
داد. اين تيم از دو بازيكن خوب بهره مى برد 
و فكر مى كنم فينال تيم ما، بازى با اســـتراليا 
است. بايد براى آن بازى برنامه ريزى كنيم و 

با بيشترين توان به ميدان برويم.

كارشناس و پيشكسوت بسكتبال 
گفت: بسكتبال ايران و استراليا از هيچ 
نظر قابل مقايســــه نيست، اما بعيد هم 

نيست بتوانيم آنها را شكست دهيم.
عنايت اهللا آتشى در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشى خبرگزارى فارس، در 
مورد رويارويى ايران با استراليا و فيليپين 
در پنجــــره پنجم انتخابى جام جهانى 
بسكتبال، اظهار داشت: اين دو مسابقه از 
هر نظر براى ما قابل اهميت است. اگر 
بتوانيم يك پيروزى را كسب كنيم راهى 
جام جهانى مى شويم اما اگر خداى ناكرده 
هر دو را ببازيم فرصت ديدار با ژاپن را 
هم داريم. از اين سه بازى اگر يك برد 
بياوريم صعود مى كنيم، در نهايت و در 
بدترين حالت بايد با تيم چهارم گروه 
ديگر مسابقه دهيم كه به احتمال زياد 
اردن است با اين تفاسير   ما نمى توانيم 

مشــــكلى براى صعود به جام جهانى 
داشته باشيم. وى در مورد استراليا گفت: 
بسكتبال اين دو كشور اصالً قابل مقايسه 
نيست از لحاظ ساختارى، سازماندهى 
و تشكيالتى  آنها سالهاست كه فعاليت 
مى كنند و استانداردهاى بين المللى را 
داشته و بازيكنان زيادى در ليگ بسكتبال 
آمريكا دارند و طورى شده كه در اين 

رقابت ها اصالً از آنها استفاده نمى كنند. 
در سوى مقابل هم بچه هاى ما فاكتور 
انگيزه و غيرت را دارند و بعيد هم نيست 

بتوانيم آنها را شكست دهيم. 
كارشناس بسكتبال در مورد ديدار 
با فيليپين هم عنوان كرد: فيليپين ساليان 
زيادى اســــت كه در آســــيا رقيب ما 
است و از تيم هاى قدرتمند محسوب 
مى شوند ممكن است 20 هزار تماشاگر 
مقابل ما به سالن بيايند اما بچه هاى ما 
هم مى توانند فيليپين را شكست دهند 
همانطور كه لبنان در ديدار دوستانه آنها 
را شكســــت داد. آتشى در مورد غيبت 
دو، سه بازيكن تيم ملى عنوان كرد: ما 
بايد خودمان را با هر شــــرايطى وفق 
دهيم، هميشه نبايد به اين فكر باشيم 
كــــه همه بازيكنان را به صورت كامل 

در اختيار داريم. 

تيم خاتم اردكان در نخســـتين 
گام رقابت هاى واليبال جام باشگاه هاى 
جهـــان به مصاف پرافتخار ترين تيم 

مسابقات خواهد رفت.
به گـــزارش خبرنـــگار مهر، 
رقابت هاى واليبال جام باشـــگاه هاى 
جهان سال  2018 از امروز به ميزبانى 
لهستان آغاز مى شود. تيم هاى زنيت 
كازان، لوبه ايتاليا، فاكل، اسكرا بلهاتوف، 
گاردن كروزيرو، رسووياى، ترنتينو و 
خاتم اردكان هشـــت تيم حاضر در 
مسابقات هستند كه در دو گروه چهار 
تيمى قرار دارند.خاتم اردكان نماينده 
ايران در اين دوره از رقابت ها اســـت 
كه پس از قهرمانى در جام باشگاه هاى 
آسيا جواز حضور در مسابقات جام 
باشـــگاه هاى جهان در سال 2019 را 
كســـب كرده اســـت اما با توجه به 

انحالل تيم بانك سرمايه كه نماينده 
ايران در جام باشـــگاه هاى جهان در 
سال 2018 بود خاتم جايگزين بانك 
سرمايه شد. خاتم اردكان از ساعت 20 
در نخستين گام مقابل تيم ترنتينو ايتاليا 
قرار خواهد گرفت. ترنتينو با كسب 
چهار عنوان قهرمانى، پر افتخارترين 

تيم رقابت ها است و خاتم كار سختى 
در پيش دارد.

چهاردهمين دوره رقابت هاى 
واليبال جام باشـــگاه هاى جهان در 
سال 2018 از پنجم تا يازدهم آذر و 
به ميزبانى دوباره كشور لهستان برگزار 

خواهد شد.

محققان دانشگاه صنعتى اميركبير 
موفق به ساخت رگ هاى مصنوعى 
شدند كه از قابليت رگ زايى برخوردار 

هستند.
نغمه عرب زاده، مجرى طرح در 
گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار 
داشت: در برخى از بيمارى ها مانند 
بيمارى هاى قلبى و عروقى يا ساير 
تروماها، رگ ها از بين  مى روند كه در 
اين صورت نمى توان از خود فرد رگى 

دريافت كرد.
اين محقق با بيــــان اينكه در 
پژوهشكده فناورى هاى نوى دانشگاه 
صنعتى اميركبير موفق به ســــاخت 
رگ هاى مصنوعى شديم كه هر دو 
قابليت فوق را دارند، خاطر نشان كرد: 
ولى در اين مطالعات تمركز اصلى ما 
توليد رگ هاى مصنوعى براى رگ زايى 
است كه در تست هاى مربوط به انتقال 

خون به نتايج خوبى دست يافتيم.

آتشى: بعيد نيست كه استراليا را شكست  دهيم كار سخت خاتم اردكان مقابل پرافتخارترين هاي جهان
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او بيان كرد: نسخه اي براي جنوب استان كرمان با توجه به وضع اقتصاد، تورم 

و غيره داريم تا از منابع مردمي و دولتي استفاده الزم صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه بودجه هشت ساله امسال كميته امداد از سوي دولت 
به طور كامل پرداخت شده است افزود: نواقص ما در بخش تسهيالت  و جذب 

تبصره 18 است.
رئيس كميته امداد، ســـهميه اســـتان كرمان را از وام اشتغال توسعه روستايي 
118 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: از اين مبلغ 90 ميليارد تومان معرفي و در 
سامانه ثبت شده و تنها 50 مورد پرداخت شده است كه در اين زمينه خيلي عقب 
هستيم. وي از محمدجواد فدايي به عنوان استانداري امدادگر ياد كرد و افزود: مسئوليت 
مديريت اجرايي در كرمان  مسئوليت سنگيني است و در كنار امكانات موجودي 
كه در اين استان موج مي زند، مشكالتي نيز وجود دارد كه بايد در راستاي رفع آنها 
اقدام شود. فتاح با اشاره به اينكه بسياري از شهداي اين سرزمين امدادگر بوده اند و 
قبل از اهداي جان خود، مال خود را نيز انفاق كرده بودند افزود: به بهانه برگزاري 
كنگره بزرگداشت 6500 شهيد استان كرمان، تالش مي شود كه به اسم هر شهيد، 

يك مشكل و گره از زندگي خانواده هاي محروم و نيازمند باز شود.
او با بيان اينكه سبد حمايتي دولت در مرحله اول به خانواده هاي زير پوشش 
كميته امداد و بهزيستي اختصاص داده شده  اظهار داشت: كميته امداد با مصوبه 

دولت، ميزان اين سبدها را به صورت پلكاني تعيين كرده است.
 فرمانده سپاه ثاراهللا استان كرمان در ادامه اعالم كرد: تعامل بسيار خوب و 
نزديكي با كميته امداد داشته ايم و به صورت ماهانه جلساتي براي پيگيري كارهاي 
اين حوزه برگزار مي شود. سردار غالمعلي ابوحمزه گفت: در راستاي احداث 750 
واحد مسكوني تعهد شده، مشكلي نداريم و كارها به خوبي در دست انجام است. وي 
از برگزاري دومين كنگره شهداي استان كرمان در اسفندماه امسال خبر داد و افزود: 
بر اساس فرمايشات رهبري 6 محور كليدي به عنوان مبناي اين كنگره تعيين شده 
است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز اظهار داشت: رفع مشكل 
انتقال مالكيت سهام عدالت مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و آغاز مرحله 
نخست آن از كرمان پيگيري مي شود. محمدرضا پورابراهيمي انتقال مالكيت سهام 
عدالت مددجويان كميته امداد را در شرايط كنوني بزرگ ترين كمك به خانواده 
مددجويان دانست و افزود: حدود پنج ميليون نفر در كشور زير پوشش كميته امداد 
قرار دارند كه بايد سهام را دريافت كنند.  وي با بيان اينكه ارزش هر برگ سهام 
از يك و نيم ميليون به 2 و نيم تا سه ميليون تومان افزايش پيدا كرده است تاكيد 
كرد: در اين شرايط سخت و وضع اقتصادي پرداخت اين سهام كار بزرگي است 
و كميته امداد مي تواند متولي سهام مددجويان باشد. به گفته وي كميسيون اقتصادي 
با حضور وزير اقتصاد و رئيس كميته امداد طي ماه آينده اقدامات آزادسازي سهام 

افراد زير پوشش كميته امداد را آغاز خواهدكرد.

شركت آلوميناي ايران در نظر دارد مقدارى شـــمش آلومينيوم صادراتى(P1020) را از طريق مزايده عمومى بين المللى طبق   امضاي تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد و استانداري كرمان

شرايط و مشخصات زير به فروش برساند: 

موضوع مزايدهشماره مزايده

فروش شمش آلومينيوم (P1020) به ميزان 500 تن توليد شركت آلومينيوم ايران97/447

نام و نشـانى دستگاه مزايده گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به ســـازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران به 
نشانى استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  صندوق پستى 94415-1135 

مهلت تحويل اسناد : حداكثر تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 (31 دسامبر2018)
نشانى محل دريافت اسـناد از مزايده گزار: استان خراسان شمالى- شهرستان جاجرم- شركت آلوميناى ايران- امور حقوقى و 

قراردادها. در ضمن دريافت اسناد از سايت شركت آلومينا نيز امكان پذير مى باشد.

        WWW.IranAlumina.ir

نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالى- شهرستان جاجرم- شركت آلوميناى ايران- دبير خانه امور ادارى
شماره تلفن هاى تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر: 32605344 و32604230 - 058 

روابط عمومى شركت آلوميناى ايرانشناسه آگهى:297758

آگهـى مزايـده بين المللـى
نوبت دوم فروش شمش آلومينيوم
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به هر حال اجماع ميان 28عضو اتحاديه اروپا هم 
كار سختى است، اما در اين زمينه تالش هايى مى كنند 
و در جلسه ها و اجالسى كه وزراى اتحاديه داشتند 
اين موضوع مجددا مورد بحث قرار گرفت.  آنها هم 
عالقه مند ند تا به راهكارى دست پيدا كنند، اما نهايتا 
ما خيلى نگران نيستيم. قاسمى تاكيد كرد: با توجه به 
تجاربى كه از تحريم هاى يكجانبه و غيرعادالنه آمريكا 
در چهار دهه گذشته داشتيم، راهكارهاى خودمان را 
بلديـــم و نهايتا در حوزه اقالم ضرورى تا حدى كه 
مى توانستيم، انبارهاى كشور را پر كرديم و جاى نگرانى 
وجـــود ندارد. براى آينده هم با تمهيداتى كه وجود 
دارد، مى توانيم اقالم ضرورى و به ويژه دارو را كه از 

ضروريات مردم است، فراهم كنيم.
وى همچنين اظهارنظر كرد: فكر مى كنم در بحث 
ايجاد سازوكار مالى با اتحاديه اروپا هم نهايتا بايد اروپا 
بر اساس تعهداتى كه در برجام پذيرفته است  عمل 
كند. اروپا اصرار دارد   برجام باقى  بماند و ما هم به 
دليل اصرار آنها در برجام باقى مانده ايم؛ بنابراين آنها 
موظفند   تعهداتشان را انجام دهند و اين يك بايد 
براى اتحاديه اروپا ست. اميدواريم كه اروپايى ها بتوانند 
با خردمندى الزم در اين حوزه بين خودشان اين تفاهم 
را انجام دهند. اگرچه با دشوارى هايى روبرو هستند، اما 
به نظر مى رسد اگر با كمى جديت تالش كنند مى توانند 
سازوكارهاى ويژه را كه به اس پى وى  معروف شده 

است، شكل و نهايتا آن را توسعه دهند.
ايران؛ فرصتى براى اروپايى ها

قاسمى افزود: اين اقدام مى تواند پايه اى براى سير 
تكاملى كه اتحاديه اروپا از دهه هاى پيش در حوزه 
ويزاى شـــينگن و پول واحد يعنى يورو آغاز كرده 
است، باشد و بتواند اين اقدام را  در زمينه ايجاد يك 
سازوكار مالى هم انجام دهد و سازمانى براى آن پيدا 
كند كه بتواند به استقالل اروپا بيشتر كمك كند. احساس 
مى كنيم امروز اروپا در مقابل آمريكا ناتوان است و آنها 
به كّرات در مالقات هاى خصوصى و غيرخصوصى 
به اين موضوع اذعان كرده و اعالم مى كنند كه باور 
نمى كردند تا اين حد ناخواسته از استقالل خودشان 
بكاهند و وابستگى شـــان به آمريكا تا اين حد زياد 
باشد. فكر مى كنم افكار عمومى اروپا و فرهيختگان و 
دولتمردان اروپا هم با اين وضع خيلى موافق نيستند و 
نهايتا فكر مى كنم ايران، براى اروپايى ها فرصت خوبى 
است كه بتوانند مسير جديدى را براى استقالل هرچه 

بيشتر خود ايجاد كنند.
وى بـــا بيان اين كه به هـــر حال تضادهاى 
اتحاديه اروپا به ويژه اروپاى قديم كه شامل 15كشور 
اوليه اتحاديه اروپا ســـت  با آمريكا بســـيار است، 
گفت: سياست هاى آقاى ترامپ هم كه سياست هايى 

يكجانبه گرايانه و قلدرمĤبانه در ســـطح جهان چه در 
رابطه با روسيه، چه در رابطه با چين، چه در رابطه با 
كانادا كه همسايه خودش است و روابط نزديكى باهم 
داشتند و چه در رابطه با اروپا باعث شده كه نهايتا 
خيزشى را در سطح جهان مى بينيم كه احساس مى كنند 
آمريكا دارد به صورت يكجانبه سياست هاى خودش 
را به جهان تحميل كند و اين موضوع با عكس العملى 
بسيار جدى روبرو است. به طورى كه امروز مى بينيم 
كه به ويژه در اروپاى قديم اين مقاومت وجود دارد. 
من اميدوارم كه جهان بتواند در مسير چند جانبه گرايى 
يعنى چيزى كه بسيارى از كشورهاى اروپايى و ساير 
كشورهاى جهان مطرح مى كنند، حركت كند و آمريكا 
نتواند در مسير يكجانبه گرايى و يك سويه نگرى اميال 
خودش را با قلدرى و صرف هزينه هاى اقتصادى و 
مالى به كرسى بنشاند كه اين كار حتما مى تواند جهان 
را به سوى يك وضعيت خطرناك، پيچيده و حتى 
يك جنگ  پيش برد. سخنگوى وزارت امور خارجه 
در ادامـــه  گفت: در عين حال بايد تاكيد كنيم مردم 
اين را درك كنند كه دولت نسبت به آنها به ويژه در 
حوزه اقالم ضرورى چون غذا و دارو متعهد است. 
لذا در اين زمينه از گذشته با توجه به پيش بينى كه 
درباره سياســـت اياالت متحده وجود داشـــت و از 
ابتداى روى كار آمدن آقاى ترامپ كه مسائل تشديد 
شد، اين آمادگى وجود داشت و نهايتا در اين مسير 
همه تمهيدات الزم براى داشتن ذخاير كافى در اين 
حوزه ها وجود داشت و تاجايى كه اطالع دارم ما در 
هيچ دوره اى نبوده كه مانند امروز به ميزان زياد اقالم 
ضرورى را در اختيار داشته باشيم. بنابراين نگرانى براى 
مردم وجود ندارد. براى آينده دورتر هم از همين حاال 
اقداماتمان را آغاز كرده ايم. قاسمى ادامه داد: البته اكنون 
وضع  جهان هم با گذشته متفاوت است. امروز نه 
آمريكا، آمريكاى 10سال قبل است و نه ايران، ايران 
10سال پيش و نه منطقه و جهان مانند گذشته اند. اين 
تحريم ها، تحريم هاى يكجانبه، يك سويه و غيرقانونى 
از سوى آمريكاست و خالف همه موازين بين المللى 
بوده و بازگشت تحريم ها مغاير با قطعنامه 2231سازمان 
ملل است. امروز جهان هم جهانى نيست كه بخواهد 
ســـرورى و برترى اياالت متحده آمريكا را در همه 
حوزه ها بپذيرد. اگرچه همه كشورها مى توانند منافع 
مشتركى با آمريكا داشته باشند و اين طبيعى است. 
لذا ما هم شرايط مان فرق مى كند. ايران امروز بسيار 
قدرتمندتر از 10ســـال پيش است، اما قدرت اياالت 
متحده مانند سابق نيست و بسيار هم در درون و هم 
در بيرون و ســـطح بين المللى ضعيف شده است. با 
توجه به شرايط منطقه و شرايط جهانى وضع ما براى 
اينكه بتوانيم داد و ستدهاى خودمان را انجام دهيم، 

بسيار مهياست و شرايط گذشته حاكم نيست.

ترامپ راه به جايى نمى برد
وى تاكيد كرد: ما در اين زمينه راه هاى مختلفى 
داريم و كشورها و حتى شركت هاى زيادى عالقه مند 
هستند كه در اين شرايط با ما كار كنند. آقاى ترامپ 
خيلى اصرار داشت تااين مقطع صادرات نفت ايران را 
به صفر بر ساند، اما مى بينيم كه چنين اتفاقى نمى افتد. 
حتى ناچار مى شود در جاهايى به داليل مختلف كه 
جهان به او تحميل مى كند اعم از وضع  بازار انرژى، 
بازار مالى و حتى به دليل مسائل سياسى عقب نشينى 
كند. فكر مى كنم زمان به نفع ما و به ضرر آمريكا ست. 
آمريكا وارد يك وادى بسيار اشتباه شده است، آن هم 
نه فقط در رابطه با ايران، بلكه در قبال ساير كشورها. 
آقاى ترامپ قطعا با اين فرمان و روشـــى كه اتخاذ 
كـــرده راه بـــه جايى نخواهد برد و انتهاى كار، ما با 
عقب نشينى آمريكا مواجه خواهيم بود. همانطور كه در 
تحريم قبلى هم نهايتا اياالت متحده بود كه نتوانست 
بيش از اين ادامه دهد و احســـاس كرد كه تحريم ها 

كارساز نيست.
قاســـمى همچنين گفت: امروز بيش از گذشته 
و بســـيار قويتر از قبل مى توان گفت كه تحريم ها و 
سياست هاى تحميلى و تهديدى نمى تواند تاثيرگذار 
باشد. البته مى تواند آسيب هايى را به ما وارد كند و 
ما منكر بروز بعضى آسيب ها، كاستى ها و مزاحمت ها 
براى مردم نيستيم، اما آسيب ها در حدى نيست كه 
ما را از  مســـير پيش رو بازدارد. بايد توجه كرد كه 
تحريم سياست انسانى و نوعدوستانه اى نيست و كامال 
ضدبشرى است. فكر مى كنم اين دوران به سر آمده 
و اميدوارم در آينده شاهد اين نوع برخوردها نباشيم، 
قطعا تحريم فشار زيادى به دولت ها ايجاد نمى كند، 
بلكه سياســـت هاى تحريمى جان و روح انسان ها را 
هدف مى گيرد و كامال با مبانى حقوق بشرى و انسانى 
مغاير است. سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين 
اعالم كرد كه پاسخ ظريف به نامه دادستان كل كشور 
داده شده است. قاسمى افزود: به رغم آنكه نامه دادستان 
محترم كل كشور خطاب به وزير محترم امور خارجه 
پيرامون موضوع پولشويى به تاريخ 23آبان 97  نگارش 
شده بود، ولى  اين نامه در روز 29آبان به وزارت امور 
خارجه واصل شد. با اين وجود و عليرغم حضور آقاى  
ظريف در ماموريت خارج از كشور، پاسخ  دادستان 
كل كشور  در 12صفحه بالفاصله پس از بازگشت 
وزير امور خارجه  از سفر و در مهلت تعيين شدهـ  

شنبه سوم آذرـ تهيه و ارسال شد.
 در پى اظهارات اخير وزير امور خارجه كشورمان 
در مورد وجود فساد پولشويى در كشور و تاكيد بر 
اهميت مبارزه با آن، دادستان كل كشور در نامه اى از 
ظريف خواسته بود   مستندات خود در مورد موضوع 

پولشويى را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.

ظريف:  بازگشت به غنى سازى  حق ايران است
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روحانى تاكيد كرد: ملت ايران هم 40 سال 
قبل در برابر همه قدرت هاى جهان به پيروزى 
رســـيد و در جنگ 8 ساله نه در برابر افلقيان، 
بلكه در برابر جهانيان به پيروزى رسيد. آن روزى 
كه بمب شيميايى و موشك ها بر سر مردم ايران 
ريخته مى شد، كسى در دنيا اعتراض نمى كرد و 
ملت ايران به تنهايى ايستادگى و فداكارى كرد 
و با يكديگر متحد شد و زمانى كه راستگويى 
خود را در ميدان جهاد نشان داديم، خداوند هم 

نصرت خود را به ما نازل كرد.
رئيس جمهورى با بيان اينكه امروز دنياى 
اسالم تنها است و بايد مسلمانان دست به دست 
هم بدهند، افزود: بى ترديد با وحدت و يگانگى 
مى توانيم در مقابل آمريكا و رژيم صهيونيستى به 
پيروزى برسيم و در اتحاد جهان اسالم بخشى از 
بار مسئوليت بر دوش انديشمندان، فرهيختگان، 
علما و صاحبان قلم و بيان است. بايد با سخن 
محكم و اســـتوار، جوانان را به سمت حق و 
راه پيامبر(ص) فرا خواند و بدون ترديد اگر در 
راه خدا حركت كنيم، خداوند، پيامبر(ص) و 

فرشتگان ما را تنها نمى گذارند.
روحانـــى همچنين بـــا تأكيد بر اينكه 
پيامبر(ص)، مسير نور و هدايت را براى همه 
جهانيان به ارمغان آورد، افزود: درســـت است 
كه پيامبر(ص) براى مسلمانان، برادرى را آورد 
اما براى همه جهانيان همزيستى مسالمت آميز 

را به ارمغان آورد.
ملت ايران از تهديد قدرت ها، هراســى 

ندارد
 رئيس جمهـــورى همچنين در ديدار 
كارگزاران و مسئوالن نظام، سفراى كشورهاى 
اسالمى و مهمانان سى و دومين كنفرانس وحدت 
اسالمى با آيت اهللا العظمى خامنه اى رهبر معظم 
انقالب به مناســـبت ميالد با سعادت پيامبر 
اســـالم(ص) و امام جعفر صادق(ق)؛ تقويت 
وحـــدت، رحمت و حكمـــت را راه نجات 
مسلمانان و جهان اسالم در برابر توطئه دشمنان 
و مستكبران دانست و تاكيد كرد: ملت بزرگ 
ايران تابع پيامبر اسالم(ص) است و از تهديد 

قدرت ها، تكفير و ظلم، هراسى ندارد. 

دكتر روحانى با تبريك ميالد با سعادت 
پيامبر اســـالم(ص) و امام جعفر صادق(ق) به 
مسلمانان جهان، ملت ايران و رهبر معظم انقالب 
گفت: ميالد پيامبر اكرم(ص) در مكه ، آخرين 
تابش نور تابان نبوت بر بشريت بود.ايشان به 
عنوان شـــخصيتى قدم در جهان گذاشت كه 
فقط در دوران حياتشان خداوند با بشر سخن 
گفته است و با پايان عمر مبارك ايشان اين راه 
آسمانى به روى مردم بسته شد، افزود: اگر چه 
هدايت هاى الهى، دايمى بوده و سيره پيامبر(ص) 
براى همگان راهنماســـت و امامان، عالمان و 
فرهيختگان راه هدايت را به مردم نشان داده و 
خواهند داد، اما پيامبر(ص) باالترين شخصيتى 
بود كه با فقدان او، آفتاب رســـالت هم براى 
هميشه ختم شد. روحانى با تأكيد بر اينكه پيامبر 
اسالم(ص) آورنده دين، اخالق، قانون و تمدنى 
نو بود، اظهار داشت: پيامبر(ص) در مكه به خاطر 
آنكه فرصتى ديگر در آن شرايط برايش نبود، 
بيشتر به دعوت پرداخت، اما در مدينه عالوه 
بر دعوت مردم به اســـالم، حكومت اسالمى را 

پايه گذارى كرد.
رئيس جمهورى تاكيد كرد: مدينه النبى فقط 
يك شـــهر نبود، بلكه الگوى جامعه اسالمى به 
شمار مى رفت و مى رود، چرا كه اين مدينه در 
برابر دوران جاهليت بود كه در آن خشـــونت، 
خونريزى و عدم توجه به حرمت، اموال و خون 

مردم رواج داشت.
روحانى با بيان اينكه در مدينه النبى، قانون 
حكمفرما بود، افزود: اگر چه پيامبر(ص) جايگاه 
و محبوبيتى داشت كه مى توانست حتى بدون 
قانون هم حكومت كند، اما هرگز اين كار را نكرد 
و سراسر مدينه قانون وجود داشت كه در آن 
ميان اصحاب، مسلمانان و شخص پيامبر(ص) 

با ديگر مردم تفاوتى وجود نداشت .
رئيس جمهورى با بيان اينكه پيامبر(ص) 
مى فرمود كه همه بايد از خدا اطاعت كنند و 
هيچگاه خود را خدايگان، فرزند خدا و ظل اهللا 
نمى دانست، بلكه خود را عبد اهللا و رسول اهللا 
مى دانست، اظهار داشت: پيامبر (ص) همواره در 
برابر همه انسان ها تواضع مى كرد و كمتر كسى 

در گفتن سالم بر او سبقت مى گرفت.

وى با بيان  اينكه پيامبر (ص) حق بزرگى 
بر كودكان، نوجوانان و زنان دارد، افزود: هيچ 
كس در آن دوران به كودكان و نوجوانان توجهى 
نمى كرد و زنان به عنوان كنيزانى بودند كه بايد، 
خانه را براى استراحت آماده مى كردند، اما اين 
پيامبر(ص) بود كه كودكان، نوجوانان و زنان را 

مورد احترام قرار داد. 
رئيس جمهورى با بيان اينكه پيامبر(ص) 
حتى در بيعت هم با زنان جامعه اسالمى بيعت 
داشـــت و اين به معناى آن بود كه او براى 
زنـــان هم حق نظـــر و رأى قايل بود، تاكيد 
كرد: اين همان حقى اســـت كه تا يك قرن 
پيـــش در اروپا آن را براى زنان قايل نبودند و 
پيامبـــر(ص) حق بزرگ تاريخى بر زنان عالم 
دارد.روحانـــى با بيان اينكه مدينه پيامبر (ص)

 يك تمدن كامل در برابر توحش جاهليت و 
مدنيتى بى نظير در برابر ظلم و جور بود، افزود: 
در مدينه دين پيامبر(ص) براى همه آســـان و 
ورود به آن راحت بود و هركس مى خواست 
به دين ورود كند، احتياجى به عدم سوء پيشينه 
و گزينش و بررسى سوابق گذشته نداشت و 
فقط با گفتن شـــهادتين وارد جرگه مسلمانان 

مى شد .
رئيس جمهورى گفت: حتى اگر كســـى 
ايمان نداشت، گرويدن به اسالم براى ورود به 
جامعه اسالمى كافى بود تا از حقوق مسلمانان 
برخوردار شـــود. روحانى با بيان اين كه ايمان 
مرحله باالى اســـالم است اما دين پيامبر(ص) 
دين ايمان نيســـت، بلكه به نام اسالم و همان 
تسليم شدن در برابر حق و سلم و صلح است، 
اظهار داشت: پيامبر اسالم(ص) همواره در برابر 
همگان با صلح و ســـلم برخورد مى كرد و در 
برابر ستمگر مى ايستاد و هرگز با تكفير و تحريم 
ميانه اى نداشـــت. روحانى افزود: اين در حالى 
است كه همواره او را با تكفير و تحريم آزار 
دادنـــد؛ در ابتدا او را تكفير كردند كه به دين 
آباء خود پشت كرده و پس از آن پيامبر(ص) 
و ياران او را در تحريم و در حصر اقتصادى 
قرار دادند. اما او سالها اين حصر را تحمل كرد 

و خم به ابرو نياورد.
رئيس جمهورى با بيان اينكه قرآن مداوم 

پيامبر (ص) را به صبر در برابر كلمات خشن 
سفارش كرده است، افزود: امروز بعد از گذشت 
قرن ها باز هم تحريم  وتكفير در كنار هم قرار 
گرفته است و عده اى تحت شعار تكفير، جامعه 
و منطقه را ناامن و به نام اســـالم و دين خدا، 
جان، راحتى، امنيت، ناموس و آثار تمدنى را از 
ملت ها گرفته اند.  روحانى گفت: امروز عده اى 
خودپسند كه سخنان آنها هيچ خريدارى ندارد 
و هيچ كس استدالل آنها را نمى پذيرد، از راه 
تحريم وارد شـــده اند تا ملتى بزرگ را تحت 
فشار قرار دهند و با تحريم، زندگى را بر مردم 

آزاده و شجاع اين سرزمين تنگ كنند.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه راه ما 
در برابر اين نژادپرســـتان مسيحى، يهودى و 
نژاد پرستان منطقه روشن است، افزود: امروز 
افراطيونى كه به نام مسيحى، يهودى و مسلمان، 
خود را در اين منطقه پيدا كرده اند و با تفكرات 
نژادپرستانه رژيمى جعلى را روى كار آورده اند 
و روزانه مردم فلســـطين را قتل عام و مردم 
مظلوم يمن را زير بمباران قرار مى دهند و سئوال 
اينجاست كه اينها چگونه يكديگر را پيدا كرده و 

چطور گاوچران ها به شترسوارها رسيده اند؟
روحانى با بيان اينكه دشمنان ملت ايران 
فقط از ما يك چيز مى خواهند و هرگز سخن شان 
موضوع هسته اى و برجام نيست، تاكيد كرد: آنها 
مى خواهند هر كارى در منطقه انجام مى دهند، 
ما چشمانمان را بر روى آن ببنديم و مى گويند، 
اگر به عراق و افغانســـتان ظلم كرديم و در 
سوريه و شمال آفريقا ناامنى ايجاد كرديم، شما 
نبينيد و ساكت باشيد .آنها مى خواهند كه اگر 
تكفيرى ها را در منطقه مسلط كردند ما به دنبال 
حمايت از مظلومان نباشيم و راه سال قبل خود 

را پيش بگيريم.
روحانى با تاكيد بر اين كه ملت ايران تابع 
مولود سحرگاه امروز مكه(پيامبر اسالم) است 
و از تهديد قدرت ها و تكفير و ظلم هراســـى 
ندارد.، اظهار داشت: راه ما مشخص است؛ ما 
همسايگان را در منطقه برادر و امنيت منطقه را 
در جهت امنيت خود مى دانيم و دست دوستى 

به سمت همه مسلمانان دراز مى كنيم.
وى اظهار داشـــت: خواست جمهورى 

اسالمى اتحاد، وحدت، رحمت و حكمت است
و دست يافتن به اين ارزش ها، فقط زير چتر
پيامبر اســـالم(ص) براى همگان دست يافتنى

خواهد بود .
اسالم را منطبق با نياز مردم تبيين كنيم
رئيس جمهورى همچنين ديروز در ديدار
با جمعى از وزرا، نمايندگان مجلس و مسئوالن
كشورى و لشكرى به مناسبت ميالد با سعادت
نبى اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با تاكيد
بـــر اينكه بايد دين پيامبر(ص) و مذهب امام
صـــادق(ع) را با بيانى براى مردم بيان كنيم كه
عاشـــق اسالم شوند، افزود: معنويت، برهان و
اســـتدالل اسالم همه را جذب كرده است و
به سمت خودش مى كشاند. روحانى با تاكيد بر
اينكه امام صادق (ع) اصول اسالمى را حفظ و
راه اجتهاد را تبيين كرد، افزود: در صورتى در
خط نبوت مصلحت الهى محقق مى شـــود كه
به دنبال آن يك اجتهاد درست جايگزين شود؛
يعنى گروهى بتوانند همان مطالبى كه پيامبر،
انبياء و ائمه هدى(ع) گفتند را با اجتهاد دقيق
وابسته به شرايط، نياز و خصوصيات زمان تبيين
كنند . رئيس جمهورى با اشـــاره به ورود دين
مبين اسالم به ايران، گفت: اسالم از آغاز با زور
و بگير و ببند همراه نبوده است، در ايران همه
داوطلبانه مسلمان شدند. نبايد به گونه اى اقدام
كنيم كه مردم از دين و مذهب، بيزار شـــوند؛
دين اسالم را براى مردم سخت نكنيم و آن را

درست و منطبق با نياز مردم تبيين كنيم.
روحانى با اشاره به تحريم و فشار دشمنان
و شرايط سخت مردم، اظهار داشت: خبر خوش
اين است كه در ماه آبان نسبت به ماه هاى قبل،
تورم يك ماهه يك ســـوم شد؛ پيش بينى هم
اين بود كه اگر درست عمل كنيم، بايد از ماه
آبان تورم به تدريج شروع به سير نزولى كند و
تا حد امكان در ماه هاى بعد هم روند كاهش

و مهار تورم را  ادامه مى دهيم.
رئيس جمهورى گفـــت: امروز برخى
جناح بندى هاى عجيب و غريب در كشـــور
وجود دارد كه مى خواهند همه مشـــكالت را
گردن يك عده خاص بيندازند و يا صرفا بگويند

كه دولت خوب كار نكرد.

روحاني: آنچه آمريكا از منطقه مي خواهد، بردگي است

توليد رگ هاى مصنوعى 
در دانشگاه اميركبير

كاهش اهداى خون در پاييز و زمستان 
مديرعامل سازمان انتقال خون كشور با اشاره به كاهش اهداى خون در 
پاييز و زمستان گفت: هر روز ميزان ذخاير خون را در سراسر كشور پايش 
مى كنيم تا هميشـــه پنج برابر مصرف  روزانه خون و فرآورده هاى خونى را 

ذخيره داشته باشيم.
دكتر على اكبر پورفتح اهللا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت اهداى 
خون در فصل پاييز و زمستان اظهارداشت: طبيعى است كه در پاييز و زمستان 
با سرد شدن هوا،  اهداى خون هم در كشور كاهش مى يابد بنابراين با آغاز 
فصل سرد،  ميزان مراجعه كننده براى اهداى خون كم مى شود، اما اقدام خوبى 
كه در سازمان انتقال خون براى اين شرايط انجام شده، پيگيرى مديريت مصرف 

خون در كشور  است تا مصرف خون محافظه كارانه تر شود.
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��اار پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته اول آذر

كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
 نمايش�گاه هايي ب�ا موضوع�ات:  ü قرآن و نجوم

 ü ق��رآن و ازدواج ü ش��يعه امامي��ه و عقاي��د و 
نمايشگاهي از منابع جديد كتابخانه در آذرماه

اطاعات بيشتر: 22866465

سركار خانم دكتر فاطمه آقاخاني
با نهايت تأسف و تألم درگذشت برادر گراميتان را به شما 
و خاندان معظم تس��ليت عرض نموده، سامتي و طول 

عمر بازماندگان را از درگاه احديت خواستارم.
دكتر مصطفي انوري 
رئيس هيئت مديره بيمارستان پاسارگاد 

سركار خانم دكتر فاطمه آقاخاني 
با اندوه فراوان درگذشت برادر گراميتان را خدمت شما 
و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از ايزد منان 
ب��راي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان ش��كيبائي 

آرزومنديم.
دكتر عليرضا جعفري زاده مديرعامل بيمارستان 

پاسارگاد
اعض�اء هيئت مديره � دكت�ر مجتبي قهرماني � 

كليه پزشكان و پرسنل 
سركار خانم دكتر فاطمه آقاخاني 

با نهايت تأسف و تألم درگذشت برادر گراميتان را به شما 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي جنابعالي و 
ساير بازماندگان صبر جميل و بقاي عمر مسئلت داريم.

دكتر مصطفي ميرپور � دكتر نادر حشمتي � دكتر 
حسين آرمان � دكتر جميله نصيري � دكتر صديقه 
اخ�وان طبيب � دكتر محم�د ملكي � دكتر فاطمه 
اكرم سادات شريفي � دكتر نرجس نايب هاشمي 

سركار خانم دكتر فاطمه آقاخاني 
درگذش��ت ب��رادر گراميتان را تس��ليت عرض نموده و 
از خداون��د من��ان براي جنابعال��ي و بازماندگان صبر و 

شكيبائي مسئلت مي نماييم.
دكتر احمد اروجلو � دكتر سيد احمد سيدمهدي 

دكتر آريوبابليان � مهندس محمدرضا امامي 
اناه و انا اليه راجعون 

جناب آقاي مهندس يزدآبادي 
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خاندان محترمتان تس��ليت عرض نموده و 
شادي روح آن مرحوم و سامتي و شكيبايي بازماندگان 

را از خداوند متعال مسئلت داريم.
مديرعامل � هيئت مديره 
كاركنان شركت اسسكو 

خانواده محترم طباطبائي
جناب آقاي امير مسعود فاطمي صدر

درگذش��ت ب��زرگ خان��دان جناب ح�اج جعفر آقا 
طباطبائي بيدگلي را از صميم قلب تس��ليت گفته بقا 

عمر بازماندگان را از خداي بزرگ مسئلت مي نمائيم.
شركت مرغداري فاطم

با اندوه و تأسف فراوان درگذشت نابهنگام و باورنكردني 
دوست صميمي و همكاسي گرانقدر شادروان 

 را به حضور همسر گرامي شان سركار خانم  رزا حق وردي، 
فرزن��دان عزيز، خان��واده محترم و كليه دوس��تداران 

داغدارش صميمانه تسليت عرض مي نماييم.
يقين��اً ي��اد و خاطره اش همواره  با ما خواهد بود، روانش ش��اد
فارغ التحصيان سال1353 
دانشكده فني دانشگاه تهران

رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

همدردي
دوست و همراه مشفق

 جناب آقاي دكتر محمدعلي نجم آبادي
درگذش��ت ناباورانه همسر دلبندتان را به حضرت عالي 

و تنها فرزند شما تسليت مي گوييم
براي شما بردباري و شكيبايي آرزو مي كنيم.

دكتر كاظم مستفيد � دكتر عبدالحميد حسين نيا 
� دكتر رض�ا ميرمعصومي � دكتر حميد مليحي 

و دكتر زنوزي

همكار محترم جناب آقاي دكتر فاح
با نهايت تأس��ف مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، 
س��امت و بق��اي عمر بازمان��دگان را از خداوند متعال 

خواستاريم.
»دكتر احمد شفيعي � دكتر فرزين وكيل«

بدينوس��يله از مقام محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزش��كي شهيد بهشتي و مديران ارشد و كاركنان 
محترم مجموعه بابت ابراز همدردي و برگزاري مراسم 
يادبود مرحوم دكتر سيدمحمدحسن پيشوا كمال 

تشكر و سپاسگزاري را مي نماييم.
خانواده مرحوم دكتر سيدمحمدحسن پيشوا 

يادبود
پنجم آذر آستانه بيست و 
هشتمين سال درگذشت 
پ��در بزرگوارمان زنده ياد 
جن��اب آق��اي »ج�واد 
صف�ارزاده« را گرام��ي 
مي داريم و بر روان پاكش 

درود مي فرستيم.
فرزندان: فؤاد، فرهاد، فريد، فرزاد، فرخ و فيروزه 

صفارزاده

جناب آقاي فردين پوادي 
جناب آقاي كاوه پوادي 

درگذش��ت مادر گراميتان را به شما و ساير بازماندگان 
تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي ايشان مغفرت 

و براي بازماندگان صبر و سامتي آرزو مي نماييم.
همكاران شما در مهندسين مشاور طرح و نظارت 

همكار ارجمند
 جناب آقاي دكتر انوشيروان انصاري 

درگذش��ت مرحوم پدر بزرگ��وار جنابعالي موجب تأثر 
و تأل��م همكارانتان در پژوهش��گاه ش��د. صميمانه اين 
مصيب��ت را خدم��ت ش��ما و خانواده محترم تس��ليت 
مي گويي��م. خداون��د متعال آن عزيز س��فر كرده را در 
جوار رحمت واس��عه خويش جاي دهد و به شما و ساير 

بستگان صبر و اجر اعطا فرمايد.
بين الملل�ي  پژوهش�گاه  در  هم�كاران ش�ما 
زلزله شناس�ي و مهندس�ي زلزل�ه: ياس�مين 
ايزدخ�واه، كامب�د، اميني حس�يني، اميد بهار، 
فرخ پارسي زاده، محمد تاتار، مرتضي بسطامي، 
شاهرخ پوربيرانوند، محمدكاظم جعفري، حسين 
جهانخ�واه، جواد جليلي، ياس�ر جعفريان، غام 
جوان، سولماز حس�ينيون، ابراهيم حق شناس، 
محمود حس�يني، بهرخ حسيني هاشمي، محمد 
داودي، احم�د رش�يدي، مه�دي زارع، حمي�د 
زعفران�ي، عبدالرض�ا س�روقدمقدم، منص�ور 
ضيايي فر، فرج اه عسكري، مصطفي عامه زاده، 
محمدرضا قائمقاميان، افشين كانتري، محسن 
كماليان، احسان كركوتي، محمد مختاري، مجيد 
معهود، هومن معتمد، سيدمجتبي موسوي، بابك 
منصوري، مجيد محمدي، مهرداد مصطفي زاده، 

اكبر واثقي.

خوشا آنان كه با عزت زگيتي
بساط خويش برچيدند و رفتند

 بدين وس��يله از تمام��ي 
عزيزان��ي ك��ه در مراس��م 
تش��ييع  � تدفي��ن و ختم 
معل��م بازنشس��ته مرحوم 
خليل روحاني فر شركت 
نمودن��د كم��ال تش��كر و 
قدردان��ي مي نمائي��م در 
ضم��ن مراس��م چهلم آن 
شهرس��تان  در  مرح��وم 

لنگرود منعقد مي گردد.
با تشكر و سپاس: رامبد روحاني فر

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های نوین سفر سهامی خاص
 به شماره ثبت 523081 و شناسه ملی 14007426380 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ونک-
بزرگراه کردستان-خیابان حکیم اعظم-پاک -7طبقه همکف- کد پستی1991644871 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278501(

آگهی تغییرات
 شرکت برید فناور آریان سهامی خاص

 به شماره ثبت 489180 و شناسه ملی 14004585070 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - شرکت فناوری اطاعات و 
ارتباطات پاس���ارگاد آریان به شناسه ملی 10103807145 و شرکت آریا 
همراه سامانه به شناسه ملی 10103156079 و شرکت فناوری اطاعات و 
ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی 14004921473 و شرکت سام 
سرویس به شناسه ملی 10102225231 و شرکت سروش همراه رسانه 
به شناسه ملی 10103585081 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)278500(

آگهی تغییرات شرکت نویان ابر آروان سهامی خاص
 به شماره ثبت 489175 و شناسه ملی 14005500319 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : تعداد 300030سهم ممتاز الف به سهم عادی ب تغییر یافت و مواد 
مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصاح گردید . ماده -5 سرمایه سرمایه شرکت مبلغ 
10.001.000.000 ریال )ده میلیارد و یک میلیون ریال( منقسم بر3700370 سهم 
گروه ممتاز )الف( با نام و 6300630 سهم گروه عادی )ب( با نام هزار ریالی می باشد و 
تماماً پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید . 
ماده 7 - کلیه سهام شرکت ممتاز )الف( بانام و عادی)ب( بانام است. اوراق سهام شرکت 
متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 ایحه 
قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو 
نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر 

شرکت ممهور میگردد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)278499(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد پیشگیری و ارتقا سامت دنیای آینده
 به شماره ثبت 32805 و شناسه ملی 14003720533 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/21 و به اس���تناد مجوز ش���ماره 
900/96/145736 مورخ 1396/10/2 س���ازمان بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-دوراهی قپان-خیابان 
عبید زاکانی-بن بست شهیدعبدالرسول مهدوی-پاک -102طبقه همکف-کد پستی 1359674875 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278506(

آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه شمیم یاس نبوی
 به شماره ثبت 37517 و شناسه ملی 14005506450 

به اس����تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/10 و مجوز شماره 8823 / 22 / د مورخ 
1397/7/4 استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کوی نصر ، خیابان خاش ، خیابان یازدهم ، پاک 2 ، طبقه 

اول کد پستی 1446953353 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278505(

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ایران

 به شماره ثبت 41900 و شناسه ملی 10100872735
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/02 و مجوز شماره 
205/7/111/184/2301 مورخ���ه 97/05/03 اداره تعاون روس���تائی 
شهرستان تهران و شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مهدی پورسمر 
با کد ملی0045243069 بعنوان رئیس هیئت مدیره و غامعلی فارغی با 
کد ملی 2802434020بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و افشین حاجی 
فتحعلی تهرانی با کد ملی0056232454 بعنوان منشی هیئت مدیره و 
فیروز میرباقری باکد ملی 0045244456 بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. 
کلیه چکها و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 

در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس به همراه مهر شرکت معتبر باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278507(

آگهی تغییرات
 موسسه انجمن خیریه شمیم یاس نبوی

 به شماره ثبت 37517 و شناسه ملی 14005506450 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/29 و مجوز شماره 
8822 / 22 / د مورخ 1397/7/4 اس���تانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : مریم فتوره چی به شماره ملی 2802464892 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و صفیه مدرس به ش���ماره ملی 2753491674 بعنوان نایب رئیس 
هیات مدیره و فروزان تاریخی به شماره ملی 0054386543 بعنوان خزانه 
دار و ایران اصغری به شماره 2919481940به بعنوان مدیرعامل انتخاب 
گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور باامضای مدیر عامل و خزانه دار 
ودر غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر انجمن معتبر 

خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278504(

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه چهار شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 335839 و شناسه ملی 10103765621 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت 
عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام بشماره ثبت 139626 و شناسه ملی 10101826839 
با نمایندگی آقای محمدرضا کاشفی نیش���ابوری به کدملی 1063935008 بسمت رئیس 
هیئت مدیره - ش���رکت بانک شهر س���هامی عام به ش���ماره ثبت 342446 و شناسه ملی 
10103886081 با نمایندگی آقای محمدعلی دهاقین به کدملی 1229712046 بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت 331103 
و شناس���ه ملی 10103682446 با نمایندگی آقای محمود توانا به کدملی 2938939175 
بس���مت عضو هیئت مدیره و با حفظ سمت )احدی از اعضا هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل 
تعیین ش���دند. -امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته و بروات و 
قراردادها و عقود اسامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا” همراه با مهر 
شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278503(

آگهی تغییرات
 شرکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 998 و شناسه ملی 10103807145 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 به تصویب 
مجمع رس���ید. -موسسه حسابرس���ی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 
10861687625 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی رایمند و همکاران 
به شناس���ه ملی 10100505999 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتش���ار شرکت 

انتخاب شد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 
واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس 
)278502(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی و مهندسی حرارت گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 74628 و شناسه ملی 10101195227 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران-آیت اله طالقانی-خیابان بهار جنوبی-خیابان شهید آیت اله 
طالقانی-پاک -86طبقه دوم-واحد ش���مالی- کدپستی : 1561834641 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278514(

آگهی تغییرات شرکت سایان توسعه سرمایه گذار سهامی خاص
 به شماره ثبت 163642 و شناسه ملی 10102062443 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردید: شرکت 
لیزینگ رایان سایپا شناسه ملی 10101821298 و شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا شناسه 

ملی10102137776 و شرکت رایان سرمایه پایدار شناسه ملی 10320683242 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278513(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسین مشاور مونیت سهامی خاص

 به شماره ثبت 21140 و شناسه ملی 10100666896 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : کد پستی مرکز اصلی شرکت 1589633344 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278509(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 74403 و شناسه ملی 10101192997 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 صورت های مالی دوره یکساله منتهی به تاریخ 96/12/29 تصویب گردید . -موسسه حسابرسی آریا روش 
شناسه ملی 10100534476 بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کدملی 1287651399 
بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ 97/12/29 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 )278508(

آگهی تغییرات
 شرکت سایان توسعه سرمایه گذار سهامی خاص

 به شماره ثبت 163642 و شناسه ملی 10102062443 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
ابوالفضل میرحیدری به کد ملی0066599598 بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 
شرکت لیزینگ رایان سایپا شناسه ملی10101821298 و خانم فاطمه طهماسب پور به 
کد ملی1829208551به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت 
خدمات بیمه ای رایان سایپا شناس����ه ملی 10102137776 و آقای شهرام محمدنیا 
جنید به کد ملی 2060418941 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از 
طرف شرکت رایان سرمایه پایدار شناسه ملی 10320683242 تعیین شدند. کلیه اسناد 
تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا”با مهر 
شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و نامه های اداری و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل 
و مهر ش����رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278512(

آگهی افزایش سرمایه 
شرکت فرا بورس ایران شرکت سهامی عام

 به شماره ثبت 332483 و شناسه ملی 10103749172 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/04 
ومجوز122/36492 مورخ 1397/4/12س���ازمان بورس واوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 700 میلیارد ریال به مبلغ 
1000میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت،و 
ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
1000 میلیارد ریال منقسم به 1000 میلیون سهم عادی 1000 ریالی با نام 
میباشد که تماما” پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)278511(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی البرز قطعه سهامی خاص
 به شماره ثبت 45732 و شناسه ملی 10100909998 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
96/12/29 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب 
گستر پویا به شناس���ه ملی )10100473895 ( به سمت بازرس اصلی و 
وحید س���الم به شماره ملی ) 0031804950( به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای ساسان قربانی به شماره ملی 2649113065 
آقای رضا رضائی به شماره ملی 4910953396 خانم سحرقربانی به شماره 
ملی 0453431968 روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278510(

آگهی تغییرات شرکت فورجکار سهامی خاص
 به شماره ثبت 39251 و شناسه ملی 10100846598 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : رامین دانشی به شماره ملی -0452882941 امیر دانش���ی به شماره ملی 0070756491 و مریم 
دانشی به شماره ملی 0453438156 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید 
رضا مرتضوی به ش���ماره ملی 4322117376 به سمت بازرس اصلی و الهام شریفی دوست به شماره ملی 

4310032443 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278516(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی خوردگی پیوک کار سهامی خاص

 به شماره ثبت 185426 و شناسه ملی 10102275327 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آذین طالبی انارکی به شماره ملی 0453561098 
احمد حسین طالبی انارکی به ش���ماره ملی 1284531971 سیما گوهری 
انارکی به شماره ملی 1287858791 برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هیأت 
مدیره انتخاب گردیدند. داود ابراهیم زاده رجایی با کد ملی 1465626077 به 
عنوان بازرس اصلی و محمد امجدی به شماره ملی 4569105947 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر اانتشار 

اطاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)278520(

آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی 
خاص به شماره ثبت 155086 و شناسه ملی 10101978407 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای س���ید مرتضی مرتضوی به شماره ملی 0070648743 
به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای محس���ن کرباس چی به شماره ملی 
4130508271 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
غامرضا قره باغی به ش���ماره ملی 2802560204 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور از 
قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق 
 مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر 
می باش���د و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278518(

آگهی تغییرات شرکت صنایع گرمایشی سهامی خاص به 
شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 10100577327 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د. آقای محمد رضایی کدملی 
0937409618 و آقای کیانوش رضایی ب���ه کدملی 0055335020 و 
خانم حوریه گرایلی به کدملی 0939281600 به عنوان اعضاء اصلی هیات 
 مدیره و خانم گلبرگ رضایی ب���ه کدملی 0068299109 به عنوان عضو 
علی البدل هیات مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. آقای فرید 
انتخابی به شماره ملی 0040785009 به سمت بازرس اصلی و خانم ترانه 
حمیدی ازغدی به شماره ملی 0945662531 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278515(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی فکور صنعت تهران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 101543 و شناسه ملی 10101454909 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت 
به ش���رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید: فعالیت شرکت به خدمات مهندسی بازرگانی مشاوره 
طراحی و تامین و نصب و راه ان���دازی و بهره برداری معدنی و 
صنعتی و نفت گاز و پترو شیمی و تعمیر و نگهداری آنها و تولید 
و تجهیزات و دستگاهها و اجرای پروژه های عمومی و تولید در 
زمینه سیس���تم های برق و الکترونیک )به غیراز کامپیوتر ( و 
مکانیک و تاسیسات و تجهیزات انتقال مواد و تولید تجهیزات 
و سیستم های مغناطیس���ی ) آهنرباهای الکتریکی و دائم( و 
پژوهش و تحقیق در زمینه فرآوری معدنی و انجام کلیه خدمات 
آزمون های شیمی کانه آرایی و متالوژی در صورت نیاز پس از 

اخذ مجوز های ازم 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)278517(

آگهی تغییرات شرکت پزشکی نهال آتیه سهامی خاص
 به شماره ثبت 246510 و شناسه ملی 10102871486 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. احمد رشیدفرخی فتح آبادی 
باکدملی 2991974151 و فیروز اژیه باکدملی 1282265091 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278525(

آگهی تغییرات شرکت پیام ارتباطات نوژان سهامی خاص
 به شماره ثبت 339150 و شناسه ملی 10103745052 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای سید سهیل حسینی کد ملی 
2219076768 به س���مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه : تهران خیابان 

نارمک میدان 45 پاک 19 واحد 7 کدپستی 1649646411 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278521(

آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان سهامی خاص
 به شماره ثبت 489180 و شناسه ملی 14004585070 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - کیوان جامه بزرگ به ش���ماره ملی 3873439891 به 
نمایندگی از شرکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه 
ملی 10103807145 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره و اس���معیل 
ثنایی به ش���ماره ملی 0032276087 به نمایندگی از شرکت آریا همراه 
سامانه به شناس���ه ملی 10103156079 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مسیح مش���هدی تفرشی به شماره ملی 0072639717 به نمایندگی از 
ش���رکت فناوری اطاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناس���ه ملی 
14004921473 به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی قنادان به شماره 
ملی 0943299187 به نمایندگی از شرکت سام سرویس به شناسه ملی 
10102225231 به س���مت عضوء هیئت مدیره و پیام گوران اوریمی به 
شماره ملی به نمایندگی از شرکت س���روش همراه رسانه به شناسه ملی 
10103585081 به س���مت عضوء هیئت مدیره و حامد باقری رستگار به 
ش���ماره ملی 0075751739 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت 
مدیره( تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مش���ترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )278519(
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حمله تروريستها با گاز كلر به حلب سوريه 
 سرويس خارجى: گروه هاى تروريستى، شهر حلب سوريه را با خمپارههاى 

حاوى گاز سمى كلر هدف حمله قرار دادند.
گروههاى تروريستى مسلح شهركهاى «الخالديه» و «شارع النيل» در شهر 
حلب را با خمپاره هاى حاوى گاز سّمى كلر هدف حمالت قرار دادند كه در 
پى آن، 107 غيرنظامى مصدوم شدند. خبرگزارى رسمى سوريه از احتمال افزايش 
مصدومان اين حادثه و انتقال آنها به بيمارستانها براى مداوا خبر داد. اين خبرگزارى 
در عين حال، تأكيد كرد كه يگانهاى ارتش سوريه به منبع شليك اين حمالت 
پاســـخ داده و تلفات زيادى به تروريستها وارد كردند. همزمان، وزارت دفاع 
روسيه اعالم كرد كه كارشناسان نظامى روس كمك به مصدومان در شهركهاى 
مسكونى در حلب را كه در معرض حمالت شيميايى قرار گرفتهاند آغاز كردهاند. 
«ايگور كوناشينكوف» سخنگوى وزارت دفاع روسيه در اينباره تصريح كرد: طبق 
گزارشهاى اوليه، كه از بروز حالتهاى مسموميت ميان قربانيان حكايت دارد، 
خمپاره هاى شليكشده به مناطق مسكونى در حلب حاوى گاز كلر بودند. وى 
تأكيد كرد كه طرف روسى پيشتر درباره اين حقيقت هشدار داده بود كه سازمان 
شورشى «كالهسفيدها» در سوريه، تالش مىكند اقداماتى تحريكآميز مبنى بر 
استفاده از مواد شيميايى در منطقه عارى از سالح اطراف ادلب صورت دهد تا 

نيروهاى دولتى را به حمالت شيميايى عليه ساكنان محلى متهم كند.
در واكنش به اين حمله، وزارت خارجه سوريه با ارسال نامهاى به سازمان 
ملل و شـــوراى امنيت اعالم كرد اســـتفاده تروريستها از سالح شيميايى در 
حلب بايد محكوم شود. دمشق تأكيد كرد كه اين اقدام تروريستى برآيند تسهيل 
در رســـاندن مواد شـــيميايى به گروههاى تروريستى مسلح است تا از آن عليه 
ملت سوريه استفاده شود. وزير خارجه ايران هم ضمن انتقاد از سكوت غرب 
درباره حمله شيميايى تروريستها به حلب تاكيد كرد الگوى غرب اين است 
كه استفاده متحدش از سالح شيميايى را محكوم نكند. وزير خارجه ايران در 
توئيتر از سكوت كشورهاى غربى در قبال حمله شيميايى تروريستها به حلب 

سوريه به شدت انتقاد كرد. 
«محمد جواد ظريف» در توئيتى نوشت: غرب كجا است كه حمله شيميايى 
تروريســـتها در حلب را محكوم كند؟ الگوى غرب اين اســـت كه حمالت 
شيميايى را فقط زمانى محكوم كند كه ادعا شده توسط دشمنش استفاده شده 
باشد، نه وقتى كه متحدش از آن استفاده كند. وزير خارجه ايران افزود: وقتى 
صدام از سالحهاى شيميايى عليه ايران استفاده كرد، غرب چشمانش را به روى 
اين موضوع بست اما وقتى او تبديل به دشمن غرب شد، براى از بين بردن اين 
سالحها جنگ به راه انداخت.وزارت دفاع روسيه نيز درباره استفاده تروريستها 
از سالح شيميايى در حلب اعالم كرد كه اين حمالت از منطقه تحت كنترل 

«جبهه النصره» انجام گرفت.
در چنين شـــرايطى عناصر گروه تروريستى داعش در جريان درگيريهاى 
شديد با نيروهاى دموكراتيك سوريه (كردها)، شهرك «البحره» را از تسلط اين 
گروه خارج كردند و به اشغال خود درآوردند. از طرفى 20 غيرنظامى سورى 
در حمله جديد جنگندههاى ائتالف آمريكا به منطقه «السوق» در شهر «هجين» 

واقع در ريف ديرالزور، كشته شدند. 
در واكنش به اين اقدام، وزير امور خارجه روسيه گفت: گروه تروريستى 
داعش متحد آمريكا در سوريه است و هر دو براى سرنگونى حكومت قانونى 
دمشق تالش مى كنند.سرگئى الوروف گفت: وزارت خارجه آمريكا در روزهاى 
اخير مدعى شد كه داعش هنوز شكست نخورده است و براى پيروزى بر اين 

گروه نخست بايد حكومت سوريه را شكست داد.
 خبر ديگر اينكه وزير دفاع تركيه گفت مراتب ناخرسندى خود درباره مراكز 
ديدبانى در شمال سوريه را چندين بار به مقامات نظامى و سياسى آمريكا اعالم 
كرده ايم. خلوصى آكار، در رابطه با ايجاد پايگاههاى نظارتى آمريكا در شمال 
سوريه گفت: روى آوردن به چنين اقداماتى، اوضاع منطقه را پيچيدهتر خواهد 
كرد. در خبرى ديگر مركز روسى آشتى طرفين متخاصم در سوريه اعالم كرد، 
در نزديكى شهر حلب در جريان اجراى طرح تبادل اسرا، 10 نفر از شهروندان 
غيرنظامى سوريه اسير در دست گروههاى مسلح غيرقانونى با 10تن از نيروهاى 
مخالفان مسلح سورى معاوضه شدند كه در جريان اين تبادل نمايندگانى از ايران 

و تركيه و همچنين صليب سرخ سوريه  نيز حضور داشتند.
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بىبىسى: به رغم شديدترين تحريمها، تجارت در ايران سرپا و سرزنده است
فارس: خبرنگار ســـرويس جهانى «بىبىسى» در گزارشى درباره سفر به 
ايران و نظر مردم اين كشور درباره تحريمهاى آمريكا تصريح كرد كه ايرانىها 
آنقدرها هم درباره تحريمها نگران نيستند.«جيمز النديل» مى گويد  يك موضوع 
به روشنى قابل رويت است و آن، تاكيد مردم ايران بر ايستادگى در برابر تحريمها 
و خونسردى توام با توانمندى آنها در برابر فشارهاى آمريكا است.«جيمز النديل» 
افزود: ما براى فيلمبردارى به بازار بزرگ تهران رفتيم و ديديم تجارت سرپا و 
سرزنده است، واقعا همه چيز بود و همه در حال فروش محصوالت خود از 
قبيل فرش و زيورآالت بودند. خبرنگار بى بى سى گفت: اينجا به نظر مىرسد 
كه تجارت در حال رونق گرفتن است و شما نخواهيد فهميد كه اين بخش از 

جهان تحت شديدترين تحريمهاى آمريكا قرار دارد. 
فرمانده ارتش انگليس: روسيه تهديدى جدىتر از القاعده و داعش است

تسنيم: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح انگليس 
گفت كه روســـيه تهديدى بـــه مراتب جدىتر از 
گروههاى تروريستى از جمله القاعده و داعش براى 
لندن به شمار مى رود و براى مقابله با آن بايد اقدامات 
ناتو منجسم شود. "مارك كارلتون اسميت" در مصاحبه 
با روزنامه «ديلى تلگراف» گفت: روسيه با اقداماتش 
نشان داده كه حاضر است از توان نظامى در جهت 
دفاع و گسترش منافع ملى خود استفاده كند.كارلتون 

اسميت تاكيد كرد: انگليس و متحدانش نمىتوانند نسبت به تهديداتى كه از جانب 
روسيه نشأت مىگيرد، آرام بنشينند و آن را بدون پاسخ بگذارند. 

نگرانى از احتمال نشت راديواكتيو نزديك توكيو
ايرنا: ســـازمان انرژى اتمى ژاپن از احتمال نشـــت راديواكتيو از بخشى از 
زبالههاى هسته اى خبر داد كه در بشكه هايى در زيرزمين موسسه تحقيقات و 
علوم هسته اى نزديك توكيو دفن شده اند.سازمان انرژى اتمى ژاپن 53 هزار 
بشـــكه زباله راديواكتيو(حدود 10 هزار و 600 ليتر) را در گودالى در زيرزمين 
موسسه تحقيقات و علوم هسته اى واقع در روستاى توكايى در نزديكى توكيو 
نگهدارى مى كند. طبق اعالم سازمان انرژى اتمى ژاپن، روند جداسازى آب از 
بخشى از اين زباله ها در دهه 1960 درست اجرا نشده و در بازرسى هاى انجام 
شده بين سال هاى 1987 تا 1991 معلوم شد برخى از اين بشكه ها پوسيده و 

مواد داخل آنها به بيرون نشت كرده است. 
سخنان نخست وزير پاكستان درباره حضرت مسيح(ع) جنجال آفريد

ايرنا: سخنان نخستوزير پاكستان در كنفرانس 
رحمت للعالمين در خصوص حضرت مســـيح(ع) 
واكنـــش كاربـــران فضاى مجـــازى را به همراه 
داشت.«عمران خان» در كنفرانس بين المللى رحمت 
للعالمين در اســـالم آباد با حضور جمعى از علماى 
دينى از كشـــورهاى مختلف جهان ادعا كرد: «در 
تاريخ بشر گاه به حضرت موسى(ع) اشارههايى شده 
اما هيچ اشـــارهاى به عيسى(ع) نشده است.» برخى 
كاربران در فضاى مجازى بر اين عقيده اند كه «عمران خان» وارد تاريخ دينى 
شده و فراتر از انتظار پيش رفت. سناتور «طاهر حسين مشهدى» از تحليلگران 
ارشـــد پاكســـتان نيز در واكنش به اظهارات نخست وزير، در پيامى توئيترى 
نوشت:حضرت مسيح(ع) بيشترين تعداد اشارات زبانى و نوشتارى را در تاريخ 

به خود اختصاص داده است. 
سفارت آمريكا در كنگو پس از تهديد تروريستى تعطيل شد

ايرنا: سفارت آمريكا در جمهورى دموكراتيك كنگو در اطالعيه اى خطاب 
به شـــهروندان اين كشـــور اعالم كرد كه به علت دريافت تهديد تروريستى، تا 
اطالع ثانوى تعطيل خواهد بود.اين سفارتخانه در اطالعيه خود افزود كه اطالعاتى 
دقيق و موثق از حمله تروريستى احتمالى به ساختمانهاى دولتى آمريكا رسيده 
است. گفتنى است ناآرامىها در كنگو، نگرانى از احتمال بازگشت اين كشور 
به وضعيت جنگهاى دهه 90 ميالدى را كه ميليونها كشته به همراه داشت، 

افزايش داده است. 
وزير امنيت ژاپن: با مسائل سايبرى آشنايى ندارم!

ايرنا: وزير امنيت سايبرى ژاپن پس از سخنان 
جنجال برانگيز هفته گذشته اش مبنى بر اين كه بلد 
نيست از كامپيوتر استفاده كند، اين بار اعتراف كرد كه 
به كل حوزه امنيت سايبرى هم آشنا نيست.يوشيتاكا 
ســـاكورادا گفت: من با مسائل حوزه امنيت سايبرى 
آشنا نيستم. وى با اشاره به سواالت كتبى كارمندان 
وزارت امنيت سايبرى ژاپن از او گفت: بزرگ ترين 
مســـئوليت من اين است كه پاسخ هاى مكتوب را 

بررسى و اشتباهات آنها را برطرف كنم. گفته مى شود كه ساكورادا حتى نمىتواند 
اسناد سايبرى را به درستى بخواند و متوجه سواالت نمايندگان در اين خصوص 

نمىشد و جواب اشتباه مى داد. 
آمريكا برادر رئيس جمهورى هندوراس را دستگير كرد

ايرنا: مقامات آمريكا «خوان آنتونيو (تونى) هرناندز» برابر «خوان اورالندو 
هرناندز» رئيس جمهورى هندوراس را به اتهام توطئه براى وارد كردن كوكائين 
در ميامى بازداشت كردند. اين قانونگذار سابق 40 ساله به توطئه براى وارد كردن 
كوكائين به آمريكا و اتهامات تسليحاتى مرتبط متهم شده است. رئيس جمهورى 
هندوراس در بيانيه اى پس از دستگيرى برادرش گفت كه هيچ كس باالتر از 
قانون نيست و افزود كه برادر او نيز مانند هر شهروند ديگرى مستحق اثبات 

بيگناهى است و حق دارد در دادگاه از خودش دفاع كند. 
رئيسجمهورى گابن همچنان ناپديد در عربستان

ايسنا: نگرانىها و نارضايتىها در كشور كوچك 
گابن بر ســـر تداوم غيبـــت «على بونگو اونديمبا» 
رئيسجمهورى اين كشـــور آفريقايى افزايش يافته 
اســـت. او ماه گذشته حين كنفرانسى در عربستان 
ناخوش شد و تاكنون خبرى از او در دست نيست. 
گزارشها حاكى از آن است كه بونگو 24 اكتبر(دوم 
آبان) حين كنفرانس "ابتكارعمل سرمايهگذارى آتى" در 
رياض سكته كرد و از آن زمان خبرى از او در دست 
نيست. قتل جمال خاشقجى، روزنامهنگار منتقد سعودى در كنسولگرى رياض در 
استانبول، به اين ناپديد شدن اهميت مضاعف داده است. رئيسجمهورى گابن 
قرار بود به همراه ساير رهبران آفريقايى در اين جلسه سخنرانى داشته باشد اما 
حاضر نشد. براساس گزارشها، او به بيمارستان ملك فيصل در رياض منتقل 

شد اما ديگر خبرى از او منتشر نشده است.

كوتاه از سراسر جهان

ســـرويس خارجى: تظاهرات 
اعتراضى به سياســـت هاى اقتصادى 
دولت فرانسه در پاريس رنگ خون 
گرفت تا جايى كه ســـركوب اين 
تظاهرات به دست پليس دو كشته و 
شمار زيادى مجروح برجا گذاشت و 

دهها تن نيز بازداشت شدند.
در حالى يك هفته از اعتراضات 
خشونتآميز پاريس و ديگر شهرهاى 
فرانسه مىگذرد كه اين اعتراضات روز 
شـــنبه به اوج رسيد و در تظاهرات 
روز شنبه حدود 300 هزار نفر شركت 
داشتند.گفته مىشود نيروهاى وابسته به 
جريانهاى راست و چپ افراطى در 
اين اعتراضات خشونتآميز مشاركت 
داشـــتند. وزير كشور فرانسه از نقش 
مارين لوپن، رهبر جريان پوپوليستى 
و راســـتگراى جبهه ملى در اين 
اعتراضات خشونت آميز سخن گفت.
دامنه خشـــونت در جريان تظاهرات 
بزرگ روز شـــنبه به اوج خود رسيد. 
در گزارشى  سايت "اشپيگل آنالين" 
كه درباره اعتراضات خشن اين روز 
منتشر كرد، از ستونهاى دود در نقاط 
مختلف پاريس خبر داد و نوشت كه 
معترضان در اين اعتراضات اقدام به 
شكستن شيشه مغازهها و همچنين 

آتش زدن خودروها كردند.
پليس بـــراى كنترل اعتراضات 
بســـيارى از خيابانها را مسدود كرد. 

بسيارى از معترضان كوشيدند خود 
را بـــه كاخ اليزه، محل اقامت امانوئل 
مكرون برسانند. در جريان درگيرى 
معترضان و مامورانى كه مسير كاخ اليزه 
را مسدود كرده بودند، دو تن كشته و 
عده زيادى هم مجروح شدند.پليس 

براى متفرق كردن معترضان خشمگين 
اقدام به شليك گاز اشكآور كرد. بر 
اساس گزارشهاى رسمى منتشر شده، 
بيش از 600 نفر در جريان تظاهرات 
زخمى شدند. گفته مىشود كه دو نفر 
هم تا كنون در جريان اين تظاهرات 

كشته شدهاند.افزون بر آن پليس 130
نفر را هم در ارتباط با اعتراضات خشن 
پاريس دستگير كرده است.گرانى بهاى 
انرژىهاى فسيلى و افزايش هزينههاى 
زندگى از جمله علتهاى نارضايتى 
و خشم معترضان اعالم شده است.

مكرون براى تشويق مردم به استفاده از 
انرژىهاى تجديدپذير و كاهش استفاده 
از بنزين و گازوئيل، سال گذشته اقدام 
به وضع مالياتهاى بيشتر بر مصرف 
انرژىهاى فســـيلى كرد.افزون بر آن، 
دولت براى اســـتفاده از خودروهاى 

برقى، مزاياى زيادى پيش بينى كرد. 
در همين رابطه، جنبش "جليقههاى 
زرد" عليه اين اصالحات به راه افتاد؛ 
جنبشى كه به هيچ حزب و سازمانى 
وابسته نيست و از طريق شبكههاى 

اجتماعى شكل گرفته است.
اين در حالى است كه بسيارى 
از ناظـــران بر اين باورند كه نيروهاى 
وابسته به جريانهاى افراطى و از جمله 
جبهه ملى فرانسه در اين اعتراضات 
نقش پررنگى ايفا مىكنند. در اين حال 
رئيس جمهورى فرانسه اعتراضات 
خشـــونت آميز عليه افزايش قيمت 
ســـوخت در اين كشور را به شدت 
محكـــوم كرد. امانوئل مكرون رئيس 
جمهورى فرانسه اقدامات خشونت 
آميز در جريان تظاهرات دو روز گذشته 

را محكوم كرد. 
مكرون با انتشار پيامى در توئيتر 
نوشـــت: از ماموران اجراى قانون و 
نيروهـــاى امنيتى و پليس به خاطر 
فعاليت حرفه اى آنها تشكر مى كنم 
و شـــرم بر كســـانى باد كه به آنها 
حمله كردند؛ شرم بر كسانى كه عليه 
شهروندان عادى و خبرنگاران خشونت 
اعمال كردند؛ شرم بر كسانى كه سعى 
كردند مقام هاى منتخب را تهديد كنند؛ 
هيـــچ جايى براى اين گونه اقدامات 
خشـــونت آميز در جمهورى فرانسه 

وجود ندارد.

پاريس در آشوب؛ سركوب معترضان به گراني سوخت 2 كشته و 600 مجروح برجا گذاشت 

سرويس خارجى: خبرگزارى آناتولى تركيه از تيراندازى در نزديكى سفارت 
اتريش در آنكارا خبر داد.خبرگزارى آناتولى  اعالم كرد: اين تيراندازى هوايى بوده 
و از خودروى سفيد رنگى  صورت گرفته  است و نيروهاى امنيتى در پى اين 
حادثه مسيرهاى اطراف سفارت اتريش در آنكارا را به طور محدود بستند.به گفته 
اين خبرگزارى كارآگاهان حاضر در صحنه جرم پوكههاى زيادى را در اين محل 
پيدا كردهاند. يك خبرگزارى خصوصى تركيه نيز گفت: اين حادثه حوالى نيمه شب 
صورت گرفت و پليس به دنبال يافتن اين خودرو است و در پى اين اقدام خسارت 
جانى يا مالى گزارش نشده است.از طرفى،پليس تركيه طى عمليات سراسرى در 

چهار استان اين كشور 10 نفر از اعضاى جريان گولن را  بازداشت كرد.
در خبر ديگرى،رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه اعالم كرد كه 
اقتصاد كشـــورش به رغم بحران مالى موجود در جهان، در سال 2019رشد5/8

درصدى را تجربه كرده است.از سويى،حزب عدالت و توسعه تركيه نامزدهاى 
خود در 40 استان اين كشور را به منظور رقابت در انتخابات محلى شهردارى ها  
كه در31 ماه مارس 2019(11 فروردين 1398) برگزار مى شود معرفى كرد.  

تيراندازى نزديك سفارت اتريش در آنكارا

سرويس خارجى: شبكه خبرى 
«الجزيره» در گزارشـــى از همپيمانى 
و همـــكارى گروه هاى تكفيرى و 

تروريســـتى القاعـــده و داعش با 
عربســـتان و امارات در جنگ يمن 

پرده برداشت.

الجزيره به نقل از پايگاه خبرى 
«بلومبرگ» اعالم كرد: عربســـتان و 
امارات براى مقابله با نيروهاى جنبش 

انصاراهللا، از عناصر و نيروهاى القاعده 
و داعـــش در يمن كمك مى گيرند.
اين منبع افزود: خروج شـــهر «تعز » 

از محاصره نيروهاى انصاراهللا در سال 
2016 نيز با كمك عناصر القاعده و 
داعش انجام شـــد. در همين حال، 

«مارتيـــن گريفيتس» ، نماينده ويژه 
سازمان ملل در امور يمن اعالم كرد كه 
در گفتگو با طرف هاى يمنى، درباره 

نقش اصلى سازمان ملل در اداره بندر 
«الحديده» به توافق رسيده است.

انصـــاراهللا اما اعالم كرد: تنها با 
نقش ســـازمان ملل براى نظارت بر 
بندر الحديده و همچنين تمامى بنادرى 
كه تحت نظارت ائتالف سعودى به 
سركردگى امارات و عربستان هستند، 

موافقت كرده است.
در چنين شـــرايطى و همزمان 
با تالش هاى فرســـتاده سازمان ملل 
بـــراى برقرارى صلح،  جنگنده هاى 
ائتالف متجاوز سعودى، بازار سنتى 
«الهيجه» در استان «حجه» را بمباران 
كردنـــد كه در بر اثـــر آن، پنج نفر 
كشته و چهار تن ديگر زخمى شدند.

نيروهـــاى ارتش و انصاراهللا يمن نيز 
در واكنش به تداوم جنايات ائتالف 
عربى، سه فروند موشك «زلزال-1» 
را به محل تجمع مـــزدوران رژيم 
سعودى  در «جيزان» عربستان شليك 
كردند. يمنىها همچنين با جلوگيرى 
از  پيشروى عناصر متجاوز و مزدور 
سعودى در ساحل غربى يمن، شمارى 
از نيروهاى ائتالف ســـعودى را به 
هالكت رسانده يا زخمى كردند. از 
طرفى، در درگيرى ميان گروههاى شبه 
نظامى مورد حمايت امارات در جنوب 
يمـــن نيز يكى از رهبران گردانهاى 

موسوم به «ابوالعباس » كشته شد.

الجزيره: القاعده و داعش با عربستان در جنگ يمن همپيمان شده اند

تظاهرات ضد سعودى يمنى ها در استان «المهره»
تظاهرات ضد سعودى يمنى ها در استان «المهره» 
در شـــرق يمن در واكنش به تداوم حضور نظاميان 
عربســـتان بار ديگر از سر گرفته شد. تظاهركنندگان 
عالوه بر درخواست براى خروج اشغالگران سعودى، 
خواســـتار مجازات عامالن كشـــته شدن دو نفر از 

شـــهروندان يمنى اين استان در ناآرامى هاى اخير 
شدند كه در اعتراض به ايجاد مقرهاى نظامى جديد 
ســـعودىها در المهره به خيابان آمده بودند. جنبش 
انصاراهللا نيز در بيانيه اى با مطالبات مردمى اين استان 

اعالم همبستگى و از آنان حمايت كرد.

ســـرويس خارجى: انتخابات 
پارلمانى و شهردارىهاى بحرين 
در ســـايه عدم مشاركت مردم و 
گروه هاى اپوزيسون اين كشور در 
حالى برگزار شد كه به باور آگاهان 
سياســـى، بيش از آن كه منعكس 
كننده وجود دموكراسى در بحرين 
باشد، اقدامى نمايشى و فرافكنانه 
از ســـوى رژيم آل خليفه با هدف 
فريب افـــكار عمومى و نهادهاى 
حقوق بشرى جهان درباره اوضاع 
داخلى اين كشور و نقض گسترده 
قوانين بيـــن المللى اين رژيم به 

شمار مى رود.
بـــه گزارش شـــبكه خبرى 
«اسكاى نيوز عربى»، اين انتخابات 
در 40مركز راىگيرى اين كشـــور 
آغاز شد و بيش از 500نامزد براى 
رقابت بر ســـر 40كرسى پارلمان 
رقابـــت كردند. بر اســـاس اين 
گزارش، شـــمار كسانى كه در اين 
دوره انتخابات حق راى داشـــتند، 
356هزار نفر بودند و در مجموع 
40 مركز راىگيرى در چهار استان 
«منامه»، «المحرق»، «شـــماليه» و 

«جنوبيه» ايجاد  شده بود.

در همين حال، وزير دادگسترى 
بحرين بعد از بســـته شدن مراكز 
رأىگيـــرى در انتخابات پارلمانى 
اين كشـــور مدعى شد كه ميزان 
مشاركت در انتخابات به 67  درصد 
رســـيده است ، اين درحالى است 
كه مقامات جمعيت الوفاق بحرين، 

شـــمار واقعى شركت كنندگان را 
كمتر از 30 درصد اعالم كردند.

شيخ «حسين الديهى» معاون 
دبيركل جمعيت ملى-اســـالمى 
«الوفاق» بحرين نيز در ســـخنانى 
گفت : انتخابات پارلمانى اين كشور 
نمىتواند مشروعيت داشته باشد و 

به صورت غير قانونى برگزار شده
است.در خبر ديگرى، جنبش «حق»
و جريان اسالمى «الوفا» بحرين در
بيانيهاى خواستار تظاهرات گسترده
مردمى در روز ســـفر «نتانياهو»،
نخستوزير رژيم صهيونيستى به

بحرين شدند.

برگزارى انتخابات نمايشى رژيم آل خليفه در سايه عدم مشاركت بحرينى ها و 
گروه هاى اپوزيسيون

استقبال بسيار سرد بحرينى ها از انتخابات 

ســـرويس خارجى: پس از دو سال مذاكرات فشرده 
ميان انگليس و اتحاديه اروپا، ســـرانجام رهبران 27 كشور 
اروپايى درنشست فوق العاده در بروكسل توافقنامه خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا و بيانيه همكارى هاى آينده ميان دو 
طرف را تصويب كرده و يكى از گام هاى اصلى برگزيت 

را برداشتند.
به دنبال كش و قوسهاى بسيار درباره خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا، در نشســـت سران اين اتحاديه پيشنويس 
«برگزيت» تصويب شد و آن را به لندن ارائه دادند.قرار است 
«ترزا مى»، نخستوزير انگليس با «ژان كلود يونكر» رئيس 
كميسيون اروپا و «دونالد تاسك» رئيس شوراى اروپا ديدار و 
درباره توافق برگزيت رايزنى كنند.با تصويب توافق برگزيت 
در نشســـت سران اتحاديه اروپا، حاال اين توافق در اختيار 
نخستوزير انگليس قرار خواهد گرفت تا او اين توافق را 
در پارلمان اين كشـــور به تصويب نمايندگان برساند.پيشتر 
در خبرهـــا آمده بود كه تنها چهارماه ديگر تا زمان خروج 
انگلستان از اتحاديه اروپا باقى است اما با توجه به مخالفتهاى 
نمايندگان ارشد پارلمان اين كشور با توافق كنونى برگزيت، 
آينده مبهمى در انتظار اين توافق است.رئيس كميسيون اروپا 
هم در بروكســـل در اظهاراتى خطاب به نمايندگان پارلمان 
انگليس ابراز اميدوارى كرد كه آنها توافق موجود بين اتحاديه 
اروپا و انگليس درباره برگزيت را تاييد كنند.همهپرســـى 

درباره جدايى يا باقى ماندن انگليس در اتحاديه اروپا سوم 
تير 1395برگزار شد و مجموعا 51.9درصد از راىدهندگان 
خواستار خروج شده و 48.1درصد از شركتكنندگان هم به 
ماندن رأى دادند. انگليس اولين عضو اتحاديه اروپا است كه 

تصميم به خروج از آن گرفت.
چند ماه بعد از همهپرســـى برگزيت، مذاكرات از نهم 
فروردين 1396با به جريان انداختن ماده 50معاهده ليسبون كه 
قواعد خروج يك عضو اتحاديه اروپا را تعيين مىكند، آغاز 
شد. بر اساس قوانين اتحاديه اروپا، دو سال بعد از به جريان 
انداختن ماده 50معاهده ليسبون، انگليس بايد از اتحاديه اروپا 
خارج شود، اما در صورت توافق اعضاى اتحاديه، اين تاريخ 
مىتواند تغيير كند و ضرباالجل برگزيت به تعويق بيفتد.بعد 
از روز خروج يعنى 29مارس 2019 (نهم فروردين 1398)، 
21ماه دوره گذار تعيين خواهد شد كه به معناى دوره پيش 
از دوره پســـابرگزيت است. در دوره گذار كه تا پايان سال 
2020به طول خواهد انجاميد، بريتانيا همچنان در اتحاديه اروپا 
باقى مىماند اما قدرتش محدودتر از قبل خواهد بود.در اين 
حال نخست وزير انگليس با نوشتن نامه سرگشادهاى از مردم 
كشورش خواست تا از پيشنويس توافق اخيرى كه با اتحاديه 
اروپا بر سر برگزيت حاصل كرده، حمايت كنند. ترزا مى در 
نامه سرگشاده خود نوشت، با تمامى وجود تالش مىكند تا 

اين پيشنويس را در پارلمان بريتانيا به تصويب برساند.

سران اتحاديه اروپاپس از 2 سال مذاكره فشرده توافقنامه 
 ســـرويس خارجى: گردانهاى «برگزيت» را تصويب كردند

عزالدين القسام شاخه نظامى حماس 
تصاويـــرى از عوامل عمليات اخير 
رژيم صهيونيســـتى در خان يونس و 
خودروهاى مورد استفاده آنها را منتشر 

كرد.
برخى منابع گردان هاى القسام 
شاخه نظامى حماس گفتند عمليات 
اطالعاتى نيروهاى اشغالگر اسرائيلى در 
شـــرق خان يونس كه مقاومت آن را 
خنثى كرد، عليه برنامه هاى مقاومت 
فلسطين انجام شد.اين منابع افزودند 
اطالعات گردان هاى القســـام بر همه 
تكنولوژى ها و تجهيزات اســـتفاده 
شـــده در عمليات سيطره يافت و اين 
تجهيـــزات در تعيين هويت عوامل و 
ديگر جزئيات كمك كرد. به گفته اين 
منابع، اطالعاتى كه مقاومت فاش كرد، 
بخش اندكى از اطالعاتى است كه به 
زودى فـــاش خواهد كرد و تحقيقات 
بـــه زودى پايان مى يابد.گردان هاى 
القسام تصاوير شمارى از اعضاى يگان 
اسرائيلى و خودروهاى مورد استفاده 
آنها را منتشر كرد .مركز نظارت نظامى 

اسرائيل در خصوص بازنشر اطالعات 
يا تصاويرى كه گردانهاى القسام آنها را 
منتشر كرد، هشدار داد. حماس با انتشار 
اين اطالعات و تصاوير اعالم كرد اين 
تصاوير متعلق به برخى نيروهاى نظامى 
اســـرائيل است كه براى اجراى نقشه 
امنيتى در غزه تالش كردند.رسانه هاى 
اسرائيلى در پاسخ به هشدار مقامات 
اشـــغالگر، تصاوير نيروهاى نظامى 
اسرائيلى را كه جنبش حماس منتشر 

كرد، شطرنجى كردند. 
اما ابتكار جديد جنبش حماس در 
انتشار تصاوير عناصر يگان ويژه رژيم 
صهيونيستى وحشت گستردهاى را در 
محافل امنيتى و كارشناسان اين رژيم 
ايجاد كرد. عاموس هارئيل تحليلگر 
نظامى روزنامه صهيونيستى هاآرتص در 
مطلبى نوشت: حماس از طريق انتشار 
تصاوير مربوط به نيروهاى اسرائيلى به 
دنبال بهرهبردارى نمونه كشف عمليات 
ترور محمود المبحوح فرمانده نظامى 
اين جنبش در دبى اســـت كه در سال 
2010 اتفاق افتاد. اين مقاله مىافزايد 
كه هدف حماس از انتشـــار تصاوير 

اسرائيلىها دستيابى به اطالعات بيشترى 
از افكار عمومى جامعه صهيونيستى 
است و به اين ترتيب حماس مىخواهد 
ســـناريوى ترور انجام شده در دبى را 
تكرار كند كه دوربينهاى مدار بسته 
هتل كه المبحوح در آن كشته شده بود، 
هويت اشخاص حاضر در اين ترور را 
فاش كرد. يونى بن مناحيم كارشناس 
رژيم صهيونيستى در مسائل فلسطينى 
هم در سايت اسرائيلى نيوز وان نوشت 
كه حماس و اسرائيل در مرحله كنونى 
وارد نوعى جنگ سايه شدهاند كه شامل 
جنگ روانى ضد اسرائيل با هدف به 
دردسر انداختن تلآويو و ناامن كردن 
شرايط شخصى عناصر نيروهاى ويژه 
اســـرائيل است. به اين ترتيب هويت 
اين عناصر فاش شده و آنها در آينده 
نمىتوانند در مناطق فلسطين و خارج 
از آن فعاليت داشـــته باشند. در چنين 
شرايطى ايهود باراك نخست وزير اسبق 
رژيم صهيونيستى قصد دارد با كمك 
موشه يالون وزير جنگ و زيپى ليونى 
وزير خارجه اسبق اين رژيم ائتالفى را 

عليه بنيامين نتانياهو تشكيل دهد.

قدرتنمايى حماس با انتشار تصاوير مزدوران صهيونيست متجاوز به غزه

استقرار نظاميان سعودى مقابل كاخ هاى 

پادشاهى از بيم كودتا در غياب «بن سلمان» 
سرويس خارجى: برخى منابع از استقرار سنگين و گسترده نيروهاى امنيتى 
عربســـتان در اطراف كاخ هاى پادشـــاهى اين رژيم از بيم كودتاى شاهزادگان، 
پس از آغاز سفرهاى خارجى «بن سلمان» به سه كشور مصر، بحرين و امارات 

خبر دادند.
به گفته منابع خبرى، وضعيت امنيتى ديوان سلطنتى و مجموعه كاخهاى 
سلطنتى در غرب رياض، در نبود «بن سلمان»، وليعهد سعودى به شدت افزايش 
يافته است.منابع خبرى اعالم كردند: شمار قابل توجهى از عناصر امنيتى كه قرار 
بود همراه «بن سلمان» به سفر دورهاى منطقه و سپس براى حضور در نشست 
«جى 20» به آرژانتين بروند، از فرودگاه بازگردانده شدند و به آنها گفته شده كه 
مشغول حراست از ديوان و كاخ هاى سلطنتى باشند.«مجتهد»، حساب توييترى 
معروف به «افشاگر خاندان سعودى» در اين رابطه اعالم كرد: تحركات امنيتى 
مرتبط با ديوان سلطنتى و همچنين استقرار ادوات نظامى نزديك به كاخ هاى 
پادشاهى افزايش پيدا كرده است. مجتهد نوشت : 20 جيپ رزمى مجهز به توپ 
50 م م، دوربين هاى ديد در شب و اشعه مادون قرمز بين ديوان سلطنتى و كاخ 
«العوجا»، در منطقه «درعيه» توزيع شده است و عناصر امنيتى نيز از فرودگاه به 
اين دو محل بازگردانده شده اند. به گفته مجتهد،  به اين عناصر اعالم شده كه 
براى حراست از پادشاه، (سلمان بن عبدالعزيز) و ديوان سلطنتى بازگردند.در چنين 
شرايطى، شهروندان الجزايرى ضمن اعالم مخالفت با سفر «محمد بن سلمان» به 
كشورشان، وى را به سخره گرفته و از او خواستند در سفرش، «ارهاى» را كه 
جسد جمال خاشقجى را با آن مثله كرده بود، با خود بياورد.صدها كاربر توييتر 
در مصر نيز در آستانه سفر وليعهد سعودى به كشورشان، به او لقب «ابو اّره» 
دادند و اين سفر را مايه ننگى براى كشور و دولت مصر خواندند. از طرفى، 
100 روزنامهنگار مصرى نيز ضمن مخالفت با سفر وليعهد سعودى به «قاهره»، 
خواستار مجازات وى شدند و اعالم كردند كه جاى «بن سلمان» در قفس است.
از طرفى، «خالد بن فرحان آل سعود» شاهزاده سعودى مخالف رژيم حاكم بر 
اين كشور نيز فاش كرد كه محمد بن سلمان قبل از ترور «جمال خاشقجى»، 

قصد ترور يا بازداشت عمويش، «احمد بن عبدالعزيز» را داشته است.

سرويس خارجى: حمله عناصر 
داعش به مركز پليس شهر «تازربو» 
واقع در جنوب شرقى ليبى، دست 
كـــم 9كشـــته و 11زخمى برجا 

گذاشت.
به گفته منابع خبرى، عناصر 
داعش به مركز پليس شهر «تازربو» 
در جنوب شرق ليبى يورش بردند 
و با اين نيروها درگير شدند. شبكه 
الجزيره گـــزارش داد كه در اين 
درگيرى 9 نفر از جمله پنج نظامى 

كشته و 10نفر نيز زخمى شدند.
ســـاعاتى پس از اين حمله، 
داعش در بيانيه اى مســـئوليت آن 
را بـــر عهده گرفت. داعش اعالم 
كرد: درگيرىهايى كه در پى حمله 
ميان طرفين صورت گرفت، موجب 

كشـــته و زخمى شدن 29تن از 
جمله مدير مركز پليس اين منطقه 

شده است.
در همين حال، شوراى رياستى 
دولت وفاق ملى ليبى حمله مسلحانه 
به مركز پليس شـــهر «تازربو» را 
محكوم كرد و خواستار يكپارچگى 
تالشها براى مبارزه با تروريسم در 
سراسر ليبى شد.«عزالدين عقيل»، 
رئيس حزب «ائتالف جمهورى» 
ليبى نيز ضمن محكوم كردن اين 
حمله تروريســـتى، گفت: رژيم 
صهيونيســـتى از راه هاى مختلف 
ســـعى در نفـــوذ در ليبى دارد و 
اخيرا مقادير زيادى كاال و تجهيزات 
ســـاخت اين رژيم در غرب ليبى 

كشف شده است.

حمله داعش به مركز پليس «تازربو» 
كشته و 11 زخمى  ليبى با 9

سرويس خارجى: دولت آمريكا در گزارشى 
كه با همكارى بيش از 12وزارتخانه و نهاد دولتى 
اين كشور تهيه شد، اعالم كرد:تا پايان قرن 21، 
تغييرات اقليمى صدها ميليارد دالر به اقتصاد اين 

كشور خسارت خواهد زد.
بنا بر گزارش جديد دولت آمريكا تغييرات 
اقليمى تا پايان قرن حاضر صدها ميليارد دالر به 
بخش هاى مختلف اقتصاد آمريكا از بهداشـــت 
و درمان گرفته تا زيرســـاخت ها لطمه خواهد 
زد. در اين گزارش آمده است: با توجه به رشد 
مداوم  آالينده ها و گازهاى گلخانه اى، پيش بينى 
مىشـــود كه تا پايان قرن جارى ميزان خسارت 
وارده به برخى از بخش هاى اقتصادى به صدها 

ميليارد دالر برسد كه رقمى باالتر از توليد خالص 
داخلى بسيارى از اياالت آمريكا است.گفتنى است 
كه ترامپ پيش از اين گفته بود با اين كه تغييرات 
اقليمى را قبول دارد، اما شـــك دارد كه افزايش 
دماى زمين منشا انسانى داشته باشد! اين در حالى 
اســـت كه  كاخ سفيد در واكنشى عجيب  اين 
گزارش كه از سوى نهادهاى دولتى آمريكا تهيه 

شده است را «غيردقيق» دانست.
در اين حال سناتور «برنى سندرز» در توئيتى 
دولـــت آمريكا را متهم كرد كه به دنبال مدفون 
كردن گزارشى جديد در مورد پيامدهاى فاجعه 

بار تغييرات اقليمى است. 
همچنين  فعاالن محيط زيست، روزنامهنگاران 

و نمايندگان كنگره از جمله كســـانى هستند كه
از دولت ترامپ به خاطر زمان نامناسب انتشار
گزارش مربوط به تغييرات اقليمى انتقاد كردند.
از سويى،دادگاهى در نيويورك درخواست
رئيس جمهورى آمريـــكا براى توقف پرونده
شـــكايت عليه او و خانواده اش در ارتباط با
سو استفاده از شركت ترامپ در انتخابات سال

2016 را رد كرد.
در تحولى ديگر، «ســـرگئى الوروف» وزير
خارجه روسيه گفت: آمريكا فعاليتهاى نظامى
در مرزهاى روســـيه در اروپا را تشويق مىكند
و اين سياســـت توطئهگرايانه امنيت اروپا را به

خطر مىاندازد.

گزارش دولت آمريكا: تغييرات اقليمى صدها ميليارد دالر 
به اياالت متحده خسارت مى زند

سرويس خارجى: برخى منابع آگاه از اقدام 
آمريكا در رصد و جمعآورى اطالعات از مقرهاى 
الحشـــد الشعبى در سراسر خاك عراق به ويژه  
در بغداد با هدف انجام حمالت احتمالى نظامى 

به آنها خبر دادند.
«كريم عليوى»، نماينده ائتالف «الفتح» عراق 
از طـــرح آمريكا براى هدف قرار دادن مقرهاى 
نيروهاى «الحشد الشعبى» خبر داد.وى در بيانيهاى 
كه نسخهاى از آن در پايگاه خبرى «عين العراق» 
منتشر شد، اظهار داشت: نيروهاى آمريكايى در 
حال جاسوســـى درباره مقرهاى الحشد الشعبى 
هستند و هدف آنها دريافت جديدترين اطالعات 
درباره اين مقرها در بغداد و ســـاير استان هاى 

عراق است.
وى افزود: اين اقدام، ناقوس خطر و تالش 
بىثمر آمريكايىها براى اجراى توطئه هاى آنها 
جهت هدف قرار دادن الحشد به شمار مىرود  
لذا از نخستوزير عراق مىخواهيم كه در مقابل 
اين طرح آمريكايىها بايستد و تمامى افرادى را كه 
با آنها براى برمال كردن اطالعات الحشد همكارى 

مىكنند، مجازات نمايد. همزمان، يك منبع آگاه 
در استان «االنبار» عراق نيز از اقدام آمريكا مبنى 
بر نصب دوربين هاى نظارتى مدرن در ورودى 

شهر «الرطبه» در اين استان خبر داد.
اين منبع گفت: شمارى از نيروهاى آمريكايى 
در روستاى آلمانى واقع در ورودى شهر «الرطبه» 
در غرب االنبار با پوشش شمارى از بالگردهاى 
نظامى مستقر شدهاند و فورا چند دوربين مدرن 
بـــراى رصد تحركات اطراف اين منطقه نصب 
كردهاند كه دليل آن هنوز روشن نيست. اين منبع 
تاكيد كرد: دوربين هاى مذكور كه بسيار پيشرفته 
هستند براى نخستين بار در مناطق غربى عراق 
نصب مىشود و توانايى آن را دارد كه تا مسافت 

20 كيلومتر اطراف را رصد كند.
در تحوالت سياسى اين كشور نيز، «مسعود 
بارزانى»، رئيس حزب دموكرات كردستان عراق 
كه به بغداد ســـفر كرده اســـت با شمارى از 
مقامات اين كشور از جمله «عادل عبدالمهدى»، 
نخســـتوزير ديدار كرد.دو طرف در اين ديدار 
درباره تحوالت سياسى عراق بحث و تبادل نظر 

كرده و بر اهميت تقويت همكارى مشترك بين 
دولت مركزى و اقليم كردستان تاكيد كردند.

به گفته برخى منابع،  بارزانى در اين ديدار 
به موضوع بازگشت نيروهاى پيشمرگه به كركوك 
پرداخت و اعالم كرده كه بازگشت اين نيروها 
به ميزان معينى باعث كاهش شدت اختالفها 
و تسهيل حل بحران هاى برجسته ميان اربيل و 

بغداد خواهد شد.
در خبـــرى ديگر،رئيس حزب دموكرات 
كردســـتان پس از ديدارهاى متعدد با مقامات و 
مســـئوالن عراقى، با «مقتدا صدر»، رهبر جريان 
صدر نيز در شـــهر «نجف» ديدار كرد. به گفته 
برخى مقامات سياســـى، دو طرف در اين ديدار 
اوضاع سياسى و تشكيل دولت را مورد بررسى 
دادنـــد. اين منابع، هدف از ســـفر و ديدارهاى 
مسعود بارزانى را تاكيد وى بر لزوم پايان دادن 
بـــه تمامى اختالفات موجود ميان بغداد و اربيل 
اعالم كردند. اين نخستين سفر مسعود بارزانى 
پس از برگزارى همهپرسى "استقالل" در كردستان 

عراق و خشونتها در كركوك است.

افشاى توطئه آمريكا براى هدف قراردادن مقرهاى «الحشد الشعبى» در سراسر عراق

سرويس خارجى: «صاحب 
زاده محمد حامـــد رضا» رئيس 
شوراى اتحاد پاكستان پايه گذارى 
هفته وحدت توسط حضرت امام 
خمينى (ره)  را اقدامى ارزشـــمند 
براى تقويت وحدت ميان مسلمانان  
دانســـت. رئيس شـــوراى اتحاد 
سنى پاكستان گفت:مسلمانان بايد 
همانگونه كه امام خمينى بنيانگذار 
جمهورى اسالمى ايران تاكيد داشتند 

به جاى پرداختن به اختالفات جزئى 
بر وحدت متمركز شوند.

وى بـــا بيان اين كه وحدت، 
رمز موفقيت امت اسالمى در عصر 
كنونى است، افزود:متأسفانه در عصر 
حاضر دشمنان خارجى و داخلى 
به دنبال ايجاد اختالف و تفرقه در 
بين مسلمانان هستند و هفته وحدت 
فرصت مناسبى است كه نقاب از 
چهره دشمنان اسالم برداشته شود.

محمد حامد رضا گفت:جهان اسالم 
در شرايط كنونى براى حفظ انسجام 
و برون رفت از مشكالت چاره اى 

جز وحدت ندارد.
  در خبـــر ديگرى،پليـــس 
پاكستان  تلويحا اعالم كرد: حمله 
انتحارى عليه سركنسولگرى چين 
در كراچـــى، در هند برنامهريزى 
شده بود.از طرفى،دولت پاكستان 
به دنبال حادثه تروريســـتى حمله 

به سركنسولگرى چين در كراچى 
اعالم كرد: تدابير امنيتى  دراطراف 
تمامى مراكز ديپلماتيك افزايش پيدا 
مىكند.همچنين دولت پاكستان با 
ابالغ دســـتورالعملى از پليس اين 
كشور خواست تا تدابير امنيتى براى 
اتباع چينى كه مشـــغول كار در 
پروژههاى مختلف به ويژه  كريدور 
اقتصادى «ســـى پك» هستند را  

افزايش دهد.

 رئيس شوراى اتحاد پاكستان:پايه گذارى هفته وحدت توسط
 امام خمينى(ره) اقدامى ارزشمند است

ســـرويس خارجى: سئول از دريافت معافيتهاى تحريمى از شوراى 
امنيت سازمان ملل  در راستاى  ايجاد راه آهن مشترك ميان دو كره خبر 

داد.
كرهجنوبى اعالم كرد: سئول از شوراى امنيت سازمان ملل  براى  ايجاد 
پروژه نقشهبردارى مشترك راهآهن بين دو كره معافيتهاى تحريمى دريافت 
كرده اســـت.اين در حالى اســـت كه اين اولين اقدام در راستاى اجراى يك 
توافق بين پيونگ يانگ و سئول براى پيوند مجدد خطوط آهن و جاده در 
راســـتاى بهبود روابط دوجانبه  اين دو كشوراســـت كه از زمان جنگ ميان 
دو كره در سال هاى 1950 تا 1953 متوقف شده بود. در اين حال،وزارت 
وحدت كره جنوبى اعالم كرد: دو كره در روستاى مرزى پانمونجوم براى 

راه اندازى و مدرن سازى خط تلفن كره شمالى به توافق رسيدند. 

سئول از شوراى امنيت براى ايجاد راه آهن 
مشترك ميان 2كره معافيت گرفت 

ســـرويس خارجى: مركز مطالعات نورس در گزارشى از كشته شدن بيش 
از 147 هزار نفر در جنگ 17 ســـاله آمريكا  عليه افغانســـتان  پس از حادثه 11

سپتامبر2001 ميالدى خبر داد.بر اساس گزارش مركز مطالعات نورس،از اكتبر سال 
2001 تا اكتبر سال 2018ميالدى 2401نيروى ارتش آمريكا، شش نيروى غيرنظامى 
وزارت دفاع آمريكا، 3973پيمانكار آمريكايى، 58596نيروى نظامى افغان، 1141نيروى 
ائتالف ،42100 نفراز گروههاى تروريســـتى، 38340  شهروند غيرنظامى افغان، 
54خبرنگار رسانههاى بينالملل و 409 نيروى ارگانهاى بشردوستانه جان خود را 
در اين جنگ طوالنى مدت آمريكا از دست دادهاند.  از سويى سخنگوى ناتو در 

بيانيهاى از كشته شدن يك سرباز آمريكايى در افغانستان خبر داد.
 در چنين شرايطى، مقامات محلى واليت «لوگر» نيزاعالم كردند كه در حمله 
نيروهاى امنيتى به اين واليت چهار غيرنظامى كشته شدند.گروه تروريستى داعش 
نيز مسئوليت انفجار در مسجدى در واليت خوست افغانستان  كه 26 كشته و50

زخمى برجاگذاشت را بر عهده گرفت. منابع خبرى افغانستان نيز اعالم كردند : در 
عمليات ارتش اين كشور در شهرستان «ده باال»  واليت ننگرهار «شرافت شفق» 
مسئول مطبوعاتى گروه تروريستى داعش در شهرستان «ده باال»  واليت ننگرهار 
كشته شد.از طرفى،«مولوى عبدالبصير حقانى» رئيس شوراى علماى كابل در منطقه 
چهل ستون كابل از سوى افراد ناشناس ترور شد. در اين حال،دفتر اشرف غنى 
رئيس جمهورى افغانستان، با صدور بيانيهاى ترور رئيس شوراى علماى كابل را 

به شدت محكوم كرد.

مركز مطالعات نورس:147 هزار نفر در جنگ 
17 ساله آمريكا عليه افغانستان كشته شده اند


